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دانشگاه دیرینه سال فردوسی مشهد به عنوان بزرگترین قطب علمی پهنه خاوری ایران ،اکنون بیش از هفت دهه است که
با شعار خرد باید و دانش و راستی ،زمینه ساز پرورش بزرگان علم و ادب این سرزمین و آفرینش دستاوردها ،افتخارات و
نام آوری ها در عرصه های گوناگون با ه ّمت و حمیّت اندیشمندان و آینده سازان پر تالش این زیست بوم علم و فناوری
می باشد .در هشت سالی که از  1392آغاز و با  1400رو به انتهاست با ریاست اندیشمند فرهیخته ،جناب آقای دکتر محمد
کافی به عنوان سکاندار هدایت این مهد خردورزی و خردپروری ،دانشگاه فردوسی مشهد شاهد پیشرفت های چشمگیر در
حوزه های گوناگون از آموزش و پژوهش گرفته تا فرهنگ و مسئولیت پذیری اجتماعی بوده است .این مهم زمانی اهمیت
می یابد که در دوره دوم مسئولیت ،کشور با شدیدترین نامالیمات اقتصادی ،سیاسی و تحریم های بین المللی مواجه بود.
بدون شک این پیشرفت مرهون خانواده ای فرهیخته و پر مهر در دانشگاه فردوسی مشهد است ،خانواده ای که با داشتن
بیش از  800عضو هیأت علمی ،نزدیک به  1000همکار کوشای غیر هیأت علمی ،بیش از  2600دانشجوی بین المللی از
 20کشور جهان و در حدود  25هزار آینده ساز ایران بزرگ ،از هیچ کوششی برای اعتالی این زیست بوم پر افتخار دریغ
نکرده است و اکنون گزارش پیش رو خالصه ای است کوتاه از این همت و حمیت ماندگار.
نه همین موج ز آمد شد خود بی خبراست
هیچ کس را خبر از آمدن و رفتن نیست

دکترعادلسپهر

مدریدفترریاستوروابطعمومی

همکاران تالشگر در تهیه گزارش  8ساله:

الهه ولی زاده ،ملیحه تابعی ،زهرا جلیلی ،نسرین کیوان فر ،فروزان پاساالر ،زهرا الری ،ناصر برفرازی ،فاطمه رجبی ،محمدرضا معتمدی ،هادی

اکرمی ،رضا دانای سیج ،محمد حسین زاده ،حمیدرضا لطفی ،مهین هاشمی ،حسین حاجت مند ،شیرین قیصری زاده ،مهدی حافظی ،مهدی

قاسم زاده ،حبیب اله غفوریان نصرتی ،سیدجواد ضیائی ،محمدمهدی مطیعی ،مسعود فتاح زاده ،سهراب درویش ،زهرا اکبرزاده ،میترا حسن زاده،

ناصر پرویان ،سارا شربتیان ،فاطمه ذوالفقاریان ،پروانه پهلوان ،زهره عابدانی ،وحیده وحیدنیا ،پریسا حقیقی ،سعیده باقری ،محمدامین صباغ ،محمد
ساجدی ،سارا مبهوت ،الهام برومند ،محبوبه حسینی ،مریم خجسته بوجار ،مریم ودیعی نوقابی ،نسترن فرمانبر ،مریم نوری بایگی ،وجیهه معافیان،

سمیه باوفا ،فاطمه آراسته ،ناصر حافظی مطلق ،غالمحسین نوعی ،لیال دهقانی ،الهام سادات سلیمانی ،سید محسن موسوی زاده جزایری
2
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سخن ریاست دانشگاه
به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

عضویت در یک مجموعه علمی و آموزشی در هر سطحی
موجب افتخار است ،ولی افتخار بیشتر آنکه سکاندار یک
مجموعه بزرگ علمی برای مدت طوالنی هشت ساله بوده
و افتخار آمیزتر آنکه آن مجموعه دانشگاه بزرگ و پرافتخار
فردوسی مشهد باشد .دانشگاهی در خطه شرق کشور،
بطوریکه در دایرهای به قطر هزار کیلومتر ،مرکز دانشگاهی با افتخار تر و باسابقه تر از آن وجود ندارد .دانشگاهی که در شهر
منتسب به حضرت رضا (ع) که عالم آل محمد (ص) خوانندش و دانشگاهی که نام پرآوازه فردوسی حماسه سرای بر آن
نهاده شده و دانشگاهی که پرچمدار پاسداری از جایگاه رفیع خراسان در عرصه علم ،دانش و فرهنگ است.
این افتخار محدود به این هشت سال که خود را غرق در فضای دل انگیز و باصفای دانشگاه فردوسی یافتم ،نبوده است،
بلکه این افتخار بیش از  ۴۵سال است که همراه با من است .از مهرماه  ۱۳۵۶با شروع تحصیل در دوره کارشناسی آغاز و در
طی مسیر تحصیل در دوره کارشناسی ارشد تا سال  ۱۳۶۹ادامه یافت و بالفاصله افتخار عضویت هیأت علمی این دانشگاه
نصیبم شد .مجددا ً پس از چند سال تحصیل در خارج از کشور ،خدمت در این جایگاه ادامه یافت .طی سالهای  ۱۳۷۷تا
 ۱۳۸۲که سال های خاطره انگیز باز بودن فضای دانشگاه بود ،معاون دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه بلندآوازه بوده و
خاطرات شیرین آن هنوز در ذهن اینجانب ،دانشجویان و دانشگاهیان پابرجاست .ولی آنچه که روز و شب و وقت و بی
وقت افتخار خدمتگزاری و همراهی با خانواده بزرگ دانشگاه را نصیبم ساخت ،پذیرفتن ریاست این دانشگاه دیرینه سال
است که از شامگاه سوم دی ماه  ۱۳۹۲پس از جلسه با وزیر فرهیخته وقت وزارت عتف شروع شد و اکنون که نزدیک به
هشت سال سپری شده و هنوز ادامه دارد ،هر روز که گذشته انگیزه و شوقم به اعتال و پیشرفت این دانشگاه بیشتر شده
است .هر روز برای آمدن به دانشگاه از ابتدای صبح لحظهشماری کرده ام و تا هر زمان که کاری بر زمین بوده که معموالً
تا پاسی از شب طول می کشیده در این دانشگاه ماندهام ،چرا که افتخارم و اعتبارم با افتخار و اعتالی دانشگاه گره خورده
است .اکنون که این سطور را در واپسین روزهای مسئولیتم می نویسم ،اقرار می کنم که از روزهای شروع مسئولیتم با شوق
بیشتر به دانشگاه می آیم و آرزویم این است که سربلندی دانشگاه روز افزون شود ،چراکه در مشهد مقدس و در خراسان
بزرگ ،دانشگاه فردوسی است که باید پرچمدار علم و معرفت باشد.
اینکه در این مدت چه بر سر دانشگاه آمد و چه پیشرفت ها و دستاوردها و چالشها و نامالیماتی نصیبش شد ،قضاوتش با
صاحبان این خانه پر مهر و آیندگان خواهد بود .ولی آنچه که بنده کمترین در پی تحقق آن بودم در وهله اول اخالقمداری
و مردمداری بود .تالش کردم که میز پرابهت ریاست دانشگاه ،ذره ای غرور در من ایجاد نکند و بتوانم این خط مشی را در
حد امکان در بین دانشگاهیان نیز ترویج نمایم .نکته مهم حفظ اعتبار و جایگاه دانشگاه بزرگ فردوسی مشهد بوده است،
بطوریکه همکارانی که در جلسات مختلف درون و برون دانشگاهی کنارم بودند ،شاهدند که درجهت حفظ این جایگاه چقدر
تالش کردم ،حتی اگر الزم بوده برای شأن دانشگاه التماس و خواهش نیز کرده ام .هیچ گاه حتی با تحقیر کنندگان دانشگاه
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و دانشگاهیان با زبان تحقیر صحبت نکردم ،بلکه تالش کرده ام که در جایگاه رئیس دانشگاه فردوسی مشهد سخن بگویم.
برای حفظ جایگاه و شأن دانشگاهیان تالش فراوان کردم و افتخار می کنم که امروز استادان و کارکنان دانشگاه تاحدودی
به حقوق مادی خود رسیده اند و توانستم با همت همکاران بلند نظرم امکانات رفاهی در شأن دانشگاه مانند مرکز شمال،
مهمانسرا ،سرای اساتید ،موزه و مرکز مفاخر ،باشگاه استادان و مراکز رفاهی داخل دانشگاه فراهم نمایم .ممکن است
همکاران جوان عضو هیأت علمی در سالهای اول مدیریت بنده و معاون پژوهشی فرهیخته دانشگاه از انتظاراتمان خسته
و مکدر شده باشند ،ولی امروز استادان دانشگاه فردوسی مشهد درجای جای دنیا شناخته شده اند و رزومه علمی آنها بسیار
پربار شده است .ممکن است ادعا شود که هدف ما اعتالی جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های ملی و بین المللی بوده که قطع ًا
بوده است ،ولی باید قبول کنیم که سرنوشت تک تک ما با سرنوشت دانشگاهمان گره خورده است ،هرچه اعتبار دانشگاه
باال رود اعتبار تک تک اعضای آن باال میرود و بالعکس .لذا این انتظار باال در وهله اول به نفع عضو هیأت علمی بوده و
سپس دانشگاه از آن منتفع شده است .محور دیگری که طی دوران مدیریت به آن توجه داشته ام ،این بوده که دانشگاه فقط
اداره نشود ،بلکه توسط بهترین مدیران اداره شود و این موضوع باعث شد تا تعداد زیادی از همکاران در این مدت تجربه
مدیریتی خوبی کسب نمایند .اکنون که در پایان دوره مدیریت هستم ،بیش از صد نفر از استادان دانشگاه فردوسی مشهد در
این مدت برای اولین بار تجربه مدیریت (از مدیر گروهی تا معاونت دانشگاه) را داشته اند و اکنون این دانشگاه بانک گستردهای از
مدیران جوان و تحول گرایی دارد که سرمایه ای بسیار ارزشمند برای دانشگاه و کشور است .بحث دیگری که در زندگی
علمی بنده همواره مدنظر بوده ،این است که علم محصور و محدود به مرزها و حصارهای دانشگاه و شهر و کشور نمیشود،
بلکه علم و دانش میراث بشریت است و هرچه تعامالت علمی بیشتر باشد ،امکان بهره مندی از دستاوردهای علمی بیشتر
خواهد بود .به همین دلیل موضوع دیپلماسی علمی در  ۸سال گذشته یکی از اولویت های مهم دانشگاه فردوسی مشهد بوده
است و این مهم را مستقیم ًا خود نظارت و راهبری کرده ام که نتیجه آن بسیار افتخارآمیز است .امروز دانشگاهمان در صدر
دانشگاه های بین المللی ایران است و در تعداد دانشجویان بین المللی که یکی از مهمترین شاخصه های دیپلماسی علمی
است ،در بین دانشگاه های وابسته به وزارت عتف سرآمد است .در حوزه های مختلف همکاری های بین دانشگاهی نیز
دانشگاه جایگاه بسیار واالیی در بین دانشگاه های کشور دارد .بسیار خوشوقتم که دانشگاهی را تحویل مدیران آینده دانشگاه
میدهم که ریالی مدیون هیچ شخص یا نهادی نیست ،دانشگاهی که تمرین برنامه محوری را با اجرای سند راهبردی اول
خود انجام داده و اکنون سند راهبردی دوم خود را نیز به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسانده و آماده حرکت سریع به
سمت مرجعیت علمی ،دانشگاه تاثیرگذار و تحقق دانشگاه بین المللی است.
باید اقرار نمایم که تمام دستاوردهای دانشگاهمان حاصل تالش تک تک دانشجویان ،کارکنان و استادان بوده است ولی پر
واضح است که تعدادی از این عزیزان از بسیاری از امتیازات کار علمی گذشتند و مدیریت بخشی از دانشگاه و دانشکده
ها ،پژوهشکده ها و گروههای آموزشی را پذیرفتند که بر خود الزم میدانم که از یکایک آنها به ویژه مدیران محترم مرتبط
سپاسگزارینمایم.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار
دکتر محمد کافی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
شهریورماه 1400
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بخش دوم

حوزه ریاست

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

مدیران دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر عبدالرحیم قنوات
1392 -1394

دکترسیدهادیابراهیمی
1394 -1396

دکتر نسرین کیوانفر
1396 -1397

دکتر عادل سپهر
 -1397تاکنون

فهرست فعالیت های شاخص

حوزه دفتر ریاست و روابط عمومی
هدف جمع آوری ،حفظ و نشر اسناد تاریخی دانشگاه و
آثار مفاخر و پیشکسوتان آن در سال  1392تاسیس شد.
مسئولیت نگهداری از آثار مفاخر و اساتید برجسته دانشگاه،
نکوداشت مقام پیشکسوتان و اساتید بنام دانشگاه ،مدیریت
موزه و نگهداشت آثار و اسناد دانشگاه ،برگزاری مراسمات
مرتبط با این حوزه و غیره از جمله وظایف این مرکز
محسوب می شود.
اداره روابط عمومی و اطالع رسانی نیز ،مسئول اطالع
رسانی ،ارتباط با رسانه ها ،تبلیغات ،تدوین و ارسال اخبار،
به روزرسانی و مدیریت سایت و درگاه های دانشگاه و غیره
را بر عهده دارد.

دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد به
عنوان نزدیکترین مدیریت دانشگاه به رئیس دانشگاه است.
این مدیریت شامل دفتر ریاست ،اداره روابط عمومی و
اطالع رسانی و مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه می باشد.
مدیر دفترریاست و روابط عمومی عالوه بر نظارت بر انجام
فعالیت این سه بخش ،مسئول و تنظیم جلسات هیأت
رئیسه دانشگاه ،شورای دانشگاه ،دیدارها و نشست های
رئیس دانشگاه با دانشگاهیان ،نهادهای بیرون از دانشگاه،
رسانهها و خبرگزاریها ،تهیه پیش نویس نامههای رئیس
دانشگاه ،پاسخ به نامه های دستگاه های بیرون از دانشگاه،
صدور و پیگیری احکام مدیران ستادی ،امور تشریفات و
هماهنگیهای مربوط به مهمانان رئیس دانشگاه ،انجام امور
افتخارات
اداری و مالی حوزه ریاست ،تنظیم تفاهمنامه بودجه ،صدور
مأموریت و مرخصی کارکنان ،تعامل با رسانه ها به عنوان * روابط عمومی برتر در جشنواره روابط عمومی های
سخنگوی دانشگاه و امور مربوط به تبلیغات ،برندسازی و شورای اداری استان خراسان رضوی 1395
* روابط عمومی برتر و دریافت لوح تقدیر از استانداری
غیره است.
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد نیز با خراسان رضوی در سال 1398
8

حوزه ریاست

* رتبه نخست روابط عمومی الکترونیک در جشنواره روابط * برگزاری مراسم روز زن
* برگزاری اولین مجمع عمومی دانش آموختگان
عمومی های منطقه  9وزارت علوم 1399
* رتبه نخست روابط عمومی در جشنواره صنعت روابط * برگزاری مراسم بزرگداشت هفتادمین سال تاسیس دانشگاه
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398
عمومی ایران در بخش مسئولیت پذیری اجتماعی 1399
برگزاری مراسمها
* برگزاری مراسم دیدار رئیس دانشگاه با کارکنان در روز
اول سال کاری
* همکاری در برگزاري مراسم ساالنه روز معلم در
ارديبهشتماه
* همکاری در برگزاري مراسم ساالنه روز كارمند در
شهريور ماه
* برگزاری مراسم تقدیر از مدیران در هر سال
* همکاری در برگزاری مراسم شروع سال تحصیلی جدید
برای دانشجويان نو ورود
* برپایی جشن شکوفههای دانشگاه
* برگزاری افتتاحیه سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویی
* برگزاری مراسم تقدیر از اساتید پیشکسوت

برگزاری مسابقات و المپیادهای ورزشی

برگزاری جشن هفتادمین سال تأسیس دانشگاه

روابط عمومی الکترونیک
* باز طراحی تارنمای دانشگاه در سال 1394
* طراحی و بارگذاری تارنمای جدید دانشگاه در قالب
جدید چند رسانهای با بهرهگیری از جدیدترین فناوریها
در سال 1399
* بازطراحی و بروزرسانی تارنمای انگلیسی دانشگاه 99-95
* تهیه و بهروزرسانی کارنامه و نقشه جامع دانشگاه
* اطالعرسانی رخدادهای مهم دانشگاه از طریق پیامک
* نقشه اندروید دانشگاه
* تور مجازی دانشگاه
* حضور فعال در شبکه های اجتماعی با بیشترین تعداد
کاربران در میان دانشگاه های منطقه

تشریفات و هماهنگی دیدارهای ریاست دانشگاه

همکاری در برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
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 fumsorushفرانسه و انگلیسی
کانال سروش
 * ferdowsieumمستندسازی کلیه مراسمها و همایشهای دانشگاه
کانال ایتا
 * @fumprتصویربرداری هوایی از پردیس
کانال تلگرام
 * Ferdowsi.umراه اندازی تلویزیون اینترنتی دانشگاه (تاد)  -با پخش
کانال اینستاگرام
 Ferdowsi.umبیش از  50برنامه
صفحه آپارات
 * Ferdowsi.umراه اندازی رادیو اینترنتی و پادکست خبری صدای
صفحه یوتیوب
دانشگاه فردوسی (صدف)  -با پخش بیش از  100برنامه
* تهیه برنامه دانشگاه از نگاه شما (دانش)  -ارسال خبر،
خبر و رسانه
فیلم و عکس توسط دانشگاهیان جهت درج در تارنما و
* برگزاری بیش از  30نشست خبری
درگاه های اجتماعی دانشگاه  -با درج بیش از  70برنامه
* درج بیش از  4978خبر و اطالعیه در طول سال
* تهیه برنامه زاویه به صورت صوتی و تصویری  -پاسخ
* فعال كردن رابطان خبري در واحدهاي دانشگاه
به مسائل روز جامعه از زاویه نگاه اعضای هیأت علمی
* تشکیل شورای رابطین خبری
* اطالع رسانی همایشهاي دانشگاه از زمان درج اطالعيه دانشگاه  -با پخش بیش از  80برنامه
* تهیه برنامه دانشگاه در رسانه ها (درس)  -با پخش بیش
تا پايان برگزاري همايش
از  50برنامه
چندرسانه ای
* تهیه و تدوین فیلم معرفی دانشگاه به زبانهای عربی،

طراحی و بارگذاری تارنمای جدید
دانشگاه در سال 99
راه اندازی کانالهای ارتباطی و اطالع
رسانی دانشگاه
پوشش مراسم های دانشگاه در
درگاههای اجتماعی
واکسیناسیون دانشگاهیان
اطالعرسانی و آگاهی بخشی اخبار و
اطالعیههای ستاد کرونا

تهیه برنامه زاویه و برنامه دانشگاه در
رسانهها (درس)
راه اندازی تلویزیون اینترنتی دانشگاه
راه اندازی رادیو اینترنتی دانشگاه و
برنامه (دانش)
تهیه و تدوین فیلم معرفی دانشگاه به
زبان های مختلف
مستندسازی و پوشش خبری مراسمهای
مختلف دانشگاه
تصویربرداری و آرشیو تصاویر دانشگاه
در طول سال

طراحی و اجرای اِلمان های مختلف در
سطح دانشگاه
طراحی نشان شعار و افتخار دانشگاه (خرد
باید و دانش و راستی)

روابط عمومی
الکترونیک

برندسازی و تبلیغات
انتشارات

تولیدات چندرسانه ای

خبر و اطالع رسانی

و دیجیتال
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مستندسازی از پروژه های عمرانی دانشگاه

برگزاری جشن شکوفه های دانشگاه

برگزاری مستمر جلسات هیأت رئیسه و شورای دانشگاه

برگزاری مراسم ها

طراحی و تدوین بروشور و کتابچه معرفی
دانشگاه
طراحی سالنامه افتخارات دانشگاه و
تقویم رومیزی

درج اخبار به صورت شبانه روزی در
تارنمای دانشگاه
ایجاد رابطان خبری در دانشکدهها و
پژوهشکدهها
درج اخبار و اطالعیهها در شبکههای
مختلفاجتماعی
برگزاری جشن هفتادمین سال تأسیس
دانشگاه
برگزاری جشن شکوفههای دانشگاه
برگزاری سیزدهمین المپیاد ورزشی
دانشجویان کشور

شکل  -1-2فهرست فعالیتهای شاخص دفتر ریاست و روابط عمومی

برندسازی و تبلیغات
* طراحی نشان شعار دانشگاه
* طراحی نشان افتخار دانشگاه
* طراحی و اجرای المان شعار دانشگاه
* طراحی و اجرای المان هفتادمین سال تاسیس دانشگاه

به روز رسانی تارنمای دانشگاه و درج اخبار و اطالعیه ها

حوزه ریاست

* سررسید معرفی دانشگاه
* تقویم رو میزی معرفی دانشگاه
*همکاریدرتهیهمحتواواجرایتابلوهایراهنمایسطحپردیس

سایر فعالیت ها
* انجام طرح واکسیناسیون دانشگاهیان در برابر بیماری
کووید  19برای اولین بار در کشور
انتشارات
ت رئیسه و شوراي دانشگاه و
* تهیه ،طراحی و تدوین بروشور معرفی دانشگاه به * حضور در جلسات هیأ 
ارائه گزارش و ابالغ آن
زبانهای عربی ،فرانسه و انگلیسی
* تنظیم و سازماندهی صورتجلسات هیاترئیسه دانشگاه
* انتشار نشریه پیک شکوفه های دانشگاه
* طراحی بنر ،اسالید ،پوستر و  ...برای مناسبتهای مختلف * هماهنگی بازدیدهای دانشآموزی ،دانشجویی و غیره از
* طراحی و تهیه بستههای هدایا برای مهمانان خارجی و داخلی دانشگاه فردوسی مشهد
* هماهنگی برگزاری جلسات در سالن و اتاق شورا
* کتابچه آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد
* پیگیری نامههای ریاست محترم دانشگاه
* کتابچه افتخارات دانشگاه
* گسترش ارتباطات برونسازمانی و درونسازمانی
* تراکت معرفی دانشگاه
11

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد
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مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با هدف جمع آوری ،حفظ و
نشر اسناد تاریخی دانشگاه و آثار مفاخر و پیشکسوتان آن تأسیس شد .این مرکز
در سال  1382پس از تصویب در وزارت علوم رسم ًا ایجاد شد و در سال 1392
با روی کار آمدن مدیریت جدید فعالیت خود را از سرگرفت .این مرکز بر آن
است تا تمامی اسناد و مدارک شامل :تصاویر ،فیلم ها ،خاطرات ،مصاحبه ها و هر
آنچه تاریخ پر برگ و بار دانشگاه و فعالیت های اعضای برجسته آن را در بردارد،
گردآوری کند و به عنوان سندی افتخارآمیز برای نسلهای آینده نگهداری نماید.

رئیس مرکز:
دکتر سلمان ساکت
 -1392تاکنون

فهرست فعالیت های شاخص

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
* بزرگداشت استاد محمد قهرمان ،رئیس کتابخانه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 30 ،اردیبهشتماه 1394
* بزرگداشت دکتر محمدکاظم خواجویان ،رئیس خوشنام
و تأثیرگذار دانشکده ادبیات و علوم انسانی 11 ،آبان ماه
1395
* نکوداشت دکتر هما زنجانی زاده ،استاد گروه علوم
اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 26 ،مهرماه 1396
* نکوداشت دکتر سعید مرتضوی ،استاد پیشکسوت گروه
مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی 7 ،آذرماه 1396

افتتاح باشگاه مفاخر و پیشکسوتان
این مکان با هدف پاسداشت مقام و منزلت شامخ استادان،
مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه که جانمایه عمر ثمربخش
خویش را در مسیر دانش و اندیشه سپری کردهاند ،در
تاریخ  19اردیبهشتماه  1396راهاندازی شد.
امکان حضور اعضای هیأتعلمی بازنشسته برای مالقات
شخصی و دانشجویی ،برنامه ریزی برای حضور اعضای
هیأتعلمی بازنشسته برجسته بهمنظور دیدار استادان و
دانشجویان با آنان ،برگزاری جشنهای خاص برای برخی
از پیشکسوتان با هماهنگی همکاران و دانشجویان آنان
همکاری در برگزاری بزرگداشتهای سایر دانشکده ها
و برگزاری مراسم جشن بازنشستگی برای بازنشستگان
ازجمله فعالیتهای باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه * دکتر اسداهلل نیکنام ،استاد دانشکده علوم ریاضی12 ،
اسفندماه 1394
می باشد.
* دکتر مهدی جلیلی ،استاد دانشکده الهیات و معارف
برگزاری بزرگداشتها برای استادان دانشگاه توسط اسالمی 27 ،اردیبهشتماه 1395
* دکتر غالمحسین رونقی ،استاد دانشکده علوم 3 ،آذرماه
مرکز
12
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1395
* دکتر عبداهلل هنری ،استاد دانشکده علوم ریاضی24 ،
آذرماه 1395
* دکتر امین علیزاده ،استاد دانشکده کشاورزی 18 ،دیماه
1395
* دکتر محمدعلی پور عبداهلل ،استاد دانشکده علوم
ریاضی 29 ،دیماه 1395
* همایش مشاهیر آرمیده در حرم (بنیاد نخبگان استان
چاپ تمبر برای مفاخر و نامآوران دانشگاه
خراسان رضوی) 28 ،بهمنماه 1395
* تمبر استاد محمد قهرمان که در مراسم نکوداشت ایشان
* دکتر علی وحیدیان کامیاد ،استاد دانشکده علوم ریاضی ،رونمایی شد.
 19مهرماه 1396
چاپ کتابچههای مربوط به نکوداشتها
نامگذاری ها
* کتاب روشنان  ،1دکتر اسداهلل نیکنام
* نامگذاری تاالرهای بزرگ دانشگاه به نام مفاخر خراسان
* کتاب روشنان  ،2دکتر محمدکاظم خواجویان
بزرگ:
* ویژهنامه نکوداشت دکتر هما زنجانی زاده
الهیات و معارف اسالمی  -تاالر شیخ طوسی
* ویژهنامه نکوداشت دکتر علی وحیدیان کامیاد
دامپزشکی  -تاالر جرجانی
* ویژهنامه نکوداشت دکتر سعید مرتضوی
کشاورزی  -تاالر ابونصری هروی

رونمایی از مجسمه و نقش برجستههای مفاخر خراسان
و دانشگاه در سطح پردیس
* نقش برجستۀ استاد قهرمان ،ورودی کتابخانه دانشکدۀ
ادبیات و علوم انسانی
* مجسمۀ خواجهنصیرالدین طوسی ،مقابل دانشکدۀ علوم
* مجسمۀ خیام ،مقابل دانشکدۀ علوم ریاضی

جمع آوری وسایل شخصی استادان برجسته دانشگاه

نگهداری آثار مفاخر و اسناد در موزه دانشگاه

نام گذاری خیابانی بنام استاد قهرمان

چاپ کتاب روشنان دانشگاه ویژه نکوداشت ها
13
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علوم اداری و اقتصادی  -تاالر فارابی
علوم تربیتی و روانشناسی  -تاالر مولوی
مهندسی  -تاالر  1تاالر ابوریحان بیرونی
تاالر  2تاالر خیام
تاالر  3تاالر خوارزمی
تاالر  4تاالر بوزجانی
علوم پایه  -تاالرهای خواجه نصیرالدین طوسی
تاالر دکتر رحیمی زاده
تاالر دکتر ضیاءالدین اسماعیل بیگی
تاالر دکتر محمدعلی سعادت
مجتمع کانونها  -تاالر رودکی
* نام گذاری خیابانی بنام استاد قهرمان
ایجاد نرمافزار مرکز
* ورود عکسها و اسناد مربوط به دانشگاه و استادان با
امکان بازیابی
* گاهشمار دانشگاه ثبت وقایع مربوط به دانشگاه در هر
روز
مستند سازی
* جمع آوری بیش از  25000عکس قدیمی و 15000
برگ سند مربوط به دانشگاه ،استادان و دانشآموختگان
طبقهبندی و آرشیو سازی
* پیکهای دانشگاه از بهمن  1369تا بهمن 1392

افتتاح باشگاه مفاخر و پیشکسوتان
14

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

* اخبار و راهنمای دانشگاه از سال  1340تا سال 1358
* بازتاب دانشگاه فردوسی در روزنامه خراسان به تعداد
 2300رکورد
جایزههای ملی به نام مفاخر دانشگاه فردوسی
* جایزه ادبی استاد محمد قهرمان با محوریت کتاب و
رسالههای مقاطع تحصیالت تکمیلی در حوزه ادبیات دوره
صفویه و سبک هندی که اولین دوره آن در اردیبهشتماه
 1397در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.
ساخت فیلمها
* همکاری در ساخت فیلم پالک  57که در شبکه خراسان
رضوی و به مناسبت دهه فجر در سی و هفتمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی به نمایش درآمد و یک قسمت از
آن به دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص داشت.
* همکاری در ساخت فیلم مستند «فقیه پارسا» که شرح
زندگی و خدمات استاد محمد واعظ زاده خراسانی بود.
جمع آوری اشیای قدیمی دانشگاه
وسایل شخصی استادان برجسته از جمله دکتر یوسفی
(استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی) ،استاد بمبئی چی
(پیشکسوت دانشکده تربیت بدنی) و استاد مدیرشانه چی
(استاد دانشکده الهیات و معارف اسالمی)

افتتاح موزه دانشگاه فردوسی مشهد در سال 97

حوزه ریاست

رؤسای مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه از سال 1392تاکنون
مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی و امور
دانشجویان غیر ایرانی متولی سیاستگذاری،
همسوسازی و بسترسازی مجموعه فعالیت ها و
برنامه های بین المللی دانشگاه بر بنیان مقتضیات
دیپلماسی علمی ،فرهنگی و فناوری با کشورهای
همسایه ،منطقه و بین الملل می باشد.

دکتر عابدین واحدیان
1396 -1386

دکتر احسان قبول
 -1396تاکنون

فهرست فعالیت های شاخص

مدیریت همکاری های علمی بین المللی
و امور دانشجویان غیر ایرانی

اهداف
گسترش و تعميق تعامالت سازنده و همافزا با مراکز
علمي،فرهنگي ،اجتماعي ،ورزشی و اقتصادي در سطح
ملي و بينالمللي
مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ،واحد
اصلی متولی روابط خارجی در امور آموزش و تبادالت
بین المللی در دانشگاه فردوسی مشهد است .این مدیریت
با همتایان خود در سراسر جهان ارتباط دارد و رکن اصلی
در اجرا و پیاده سازی استراتژی بین المللی دانشگاه می
باشد ،به نحوی که به عنوان خط مقدم ارتباطات میان
دانشگاه فردوسی مشهد و جامعه دانشگاهی بین المللی
عمل می نماید.
اهم وظایف و فعالیت ها

 .1انجام مطالعات شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف،
فرصت ها و چالش ها و زمینه های مشترک در همکاری
های علمی بین المللی دانشگاه در سطح دانشگاه ها و
مراکز علمی کشورهای منطقه و بین الملل
 .2امضا تفاهم نامه و قراردادهای اجرایی و طرح ها با
دانشگاه ها و نهادهای علمی خارجی در حوزه های
آموزشی ،پژوهشی و فناوری بر اساس نقاط قوت و زمینه
هاو فرصت های مشترک
 .3تبلیغات ،جذب و پذیرش و انجام امور اقامتی و کنسولی
دانشجویان بین الملل و زبان آموزان در مرکز بین المللی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 .4پذیرش و هماهنگ سازی حضور ودعوت استادان و
هیات های خارجی برای انواع فعالیت ها و برنامه های بین
المللی در دانشگاه مانند آموزش ،پژوهش و بازدید
15
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 .5تاسیس شعب ودفاتر دانشگاه و مرکز زبان فارسی در
خارج کشور
 .6انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
کشور و متخصصان ایرانی خارج کشور به دانشگاه
فردوسی مشهد
 .7همکاری و کمک به واحدهای مختلف دانشگاه در
برگزاری انواع برنامه های بین الملل مانند دوره های
تحصیلی مشترک ،همایش ها ،سمینارها ،کارگاه های
آموزشی و تبادل استاد و دانشجو

دبیرخانه ها و
شوراهای وابسته به
امور بین الملل

مرکز آموزش زبان
فارسی به غیر
فارسی زبانان

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

 .8همکاری با نهادها و شعبه های ملی در گسترش زبان و
ادبیات فارسی در خارج کشور
 .9ایجاد شبکه های علمی بین المللی با دانشگاه های
داخل و خارج کشور و عضویت دانشگاه در اتحادیه های
معتبر بین المللی
 .10بین المللی سازی دانشگاه در حوزه های نیروی
انسانی ،آموزشی ،پژوهشی و زیر ساخت ها
 .11همکاری در ارتقاء دانشگاه در رتبه بندی بین المللی

اداره دانشجویان
بین الملل

گروه توسعه
همکاری های
علمی و بین المللی

شکل  -2-2زیرمجموعه های مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

 يافتن فرصت هاي جذب اعتبار بين المللي (مرتبط با -1گروه توسعه همکاری های علمی و بین المللی
رشته/گرايش)
* معرفی:
گروه توسعه همکاری های علمی و بین المللی ارتباط  -معرفی انواع پيشنهاده ها ،راهنمایی و كمك در نگارش
مستقیمی با دیپلماسی علمی دانشگاه فردوسی مشهد پيشنهاده
با دانشگاههای جهان دارد .دانشگاه فردوسی مشهد با  -سرعت بخشي به روند بين المللي سازي در نظام بندي
مجرب از ميان اعضاي هيئت علمي داده هاي بين المللي براي بخش خود (اعم از ساماندهي
استفاده از اساتيدي ّ
دانشگاه که با توجه به مالکهایی مانند کشور محل مكاتبات بين المللي ،هماهنگي با استادان و موسسات بين
تحصيل ،آشنايي كامل با دانشگاههای هر کشور و مراكز المللي و )...
آموزش عالی آنها و تسلط کامل ايشان به زبان هر كشور  -جذب ايرانيان نخبه مقيم خارج از كشور خصوص ًا
گزینش میشوند ،روابط علمی خود را با دانشگاههای دانش آموختگان دانشگاه فردوسي مشهد ،براي همكاري
با دانشگاه
دیگر کشورها برقرار میکند.
 كمك گرفتن از الگوهاي موفق بين المللي در جهت* ماموریت های گروه:
 بهره گیری از ظرفیت مسئوالن بینالملل دانشکدهها به ارتباط با صنعتمنظور رصد و گسترش فعالیتهای بینالملل هر دانشکده
16

میزبانی و برنامه
ریزی برای حضور
هیات های خارجی در
دانشکده
مشارکت فعال
در فرآیند جذب
دانشجویان بینالملل
در دانشکده
برنامه ریزی برای
طرح های بین
المللی و جذب گرنت
نالمللی
بی 

اطالع رسانی قوانین
و سیاست های حوزه
نالمللدانشگاهووزارت
بی 
عتف به دانشگاهیان

وظایف گروه توسعه

رصد فعالیت های بین
المللی در دانشکده و
ثبت در MIS

همکاری های علمی
ارتباط موثر با بدنه
مدیریتی دانشکده با
هدف تحقق برنامه
های بینالملل

و بین المللی

برنامه ریزی و بستر
سازی برای تدریس
استادان بینالمللی در
دانشگاه

حوزه ریاست

برنامه ریزی و بهره
گیری از ظرفیت
استادان فعال دانشکده
در عرصه بینالملل
شناسایی ظرفیت های
بین المللی دانشکده
و ارائه در قالب برنامه
کوتاه مدت  2ساله
اجرایی سازی و
اطالع رسانی تفاهم
نامه های بینالمللی
دانشگاه

شکل  -3-2وظایف گروه توسعه همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه

 -2اداره دانشجویان بین الملل
* معرفي:
اهمیت توسعه دیپلماسی علمی در سالهای اخیر مدیران
ارشد دانشگاه فردوسی مشهد را بر آن داشت تا برای تسهیل
و تسریع فرآیندهای جذب و پذیرش متقاضیان و فراهم
نمودن شرایط بهتر برای تحصیل دانشجویان بین المللی
اداره ای به نام اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی
مشهد تاسیس نمایند.این ایده به عنوان حرکتی نوین در
دانشگاههای سراسر کشور اقدامی تاثیر گذار و به موقع بود
و منجر به پیشتازی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه جذب
دانشجوی بین المللی و ارتقاء معیار های بین المللی دانشگاه
گردید.
دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان يكي از پيشروان جذب
دانشجوي بين المللي در كشور ،هم اکنون داراي 3023
دانشجو از  34کشور جهان است که تعداد  470نفر از آنان
در حال فراگیری دوره های زبان فارسی می باشند .اين آمار
خیره کننده نشان دهنده سهم  10/34درصدي دانشجويان
بين المللی از كل دانشجويان جاري دانشگاه که رقمی باالتر

از پیش بینی های کشوری می باشد .آدرس سایت این اداره
 iso.um.ac.irبه سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی در کنار
کانال های رسمی اطالع رسانی این اداره مي باشند.
اقدامات و تاثیرات مهم این اداره در توسعه دیپلماسی علمی
دانشگاه را می توان در بخش های زیر به اختصار بیان داشت:
* سیاست و ماموریت ها:
 .1مشارکت در ارتقاء رتبه علمی دانشگاه در سطح بین
المللی
 .2تدوین خط مشی و برنامه ریزی های مربوط به افزایش
جذب و پذیرش دانشجویان بین المللی
 .3ایجاد هماهنگی بین واحد های تابعه دانشگاه در خصوص
امور مرتبط به دانشجویان بین المللی
 .4جذب و تربیت نیروی انسانی ماهر
 .5اشاعه فرهنگ ضرورت پذیرش دانشجویان بین المللی
در جامعه خانواده دانشگاه
 .6تسهیل و تسریع فرآیندهای جذب و پذیرش و ثبت نام
 .7افزایش سطح رضایتمندی دانشجویان بین المللی از
خدمات آموزشی ،رفاهی و کنسولی دانشگاه
17
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* جذب و پذيرش:
آمار جذب دانشجویان در دانشگاه فردوسی در یک سال
گذشته خود بیانگر رضایتمندی دانشجویان و عزم راسخ
مدیریت عالی دانشگاه در جهت تحقق این اهداف می باشد.
لذا برای ارتقاء جایگاه بین المللی دانشگاه و جلب رضايت
حداكثري و منطبق برآميزه هاي فرهنگي-ديني كشور و
بالفعل سازي توانمندي هاي موجود دانشگاه براي توسعه
تسهيالت رفاهي ،آموزشي ،فرهنگي در حوزه دانشجويان
غير ايراني برای توسعه فعالیت هاو خدمات در حوزه های
مختلف بر اساس تجربه کسب شده اقداماتی را برنامه ریزی
و تصمیم سازی نموده است.
 .1اقدام برای تاسیس رشته های جدید ،ایجاد دوره های
دکتری پژوهش محور و فرصت مطالعاتی ویژه دانشجویان
بین المللی در راستای جذب حداکثری
 .2عقد قرارداد با شرکت های جذب دانشجوي بين المللي
 .3شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی به منظور
معرفی توانمندیهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه با هدف
جذب دانشجویان بین المللی
 .4افتتاح دفتر بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد در فرودگاه
بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد
 .5ميزباني هيات ها ،استادان و پژوهشگران کشورهای
افغانستان ،پاکستان ،مالزی ،سوریه ،لبنان ،روسيه ،آلمان،
اتریش ،ایتالیا و کرواسی و سایر کشورها در دانشگاه
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فردوسی مشهد به منظور گسترش و تعميق روابط علمي
و فرهنگي
 .6ارتباطات موثر و مستمر با کمیسیار عالی سازمان ملل،
سفرا ،رایزنها و کنسول گری های کشورهای مخاطب
 .7کسب جایگاه ویژه از طرف وزارت محترم عتف در میان
دانشگاه های برتر در بین المللی سازی
 .8ارائه لوایح پیشنهادی و اخذ مجوز برای تخفیفات شهریه
خانواده های دانشجویان و تالش برای حفظ دانشجویان
برای مقاطع تحصیلی بعدی
 .9انجام کلیه امور پذیرش و ثبت نام متقاضیان در دوره زبان
فارسی و آکادمیک
 .10اجرای شش دوره طرح حمایت تحصیلی  -آموزشی
دانشجویان بین المللی دانشگاه به منظور توانمند سازی
دانشجویان بین المللی با مشارکت دانشجویان برتر ایرانی
 .11برگزاري نشست ها و جلسات مجازي در راستاي حل
مسائل آموزشي و پژوهشي دانشجويان بين المللي
 .12جلسات متعدد مجازی برای بررسی وضعیت تحصیلی
و آموزشی دانشجویان بین المللی دانشگاه در دوران پاندمی
کرونا با حضور مسئولین اداره دانشجویان بین المللی و
نمایندگان اداره کل آموزش دانشگاه
 .13به روز رسانی و تعدیل قوانین آموزشی و پژوهشی
جهت مساعدت با دانشجویان بین المللی
 .14ایجاد تسهیالت برای دانشجویان بین المللی مانند افزایش

حوزه ریاست

زمان امتحانات ،امکان تغییر رشته تحصیلی ،هماهنگی های های آموزشی و دانشکده ها
 .24هدایت و سرپرستی دانشجو تا پایان دانش آموختگی و
الزم جهت ارائه ترم های تابستانی و ...
 .15برگزاری کالس مخصوص دانشجویان بین المللی انجام کلیه مکاتبات الزم با خارج از دانشگاه
* خدمات رفاهی و کنسولی:
جهت افزایش سطح علمی در چارچوب سرفصل درسی
 .16برگزاری طرح حمایت پژوهشی با تشکیل کارگاه های  .1ايجاد دفتر خدمات كنسولي استان خراسان رضوي و
دانش افزایی با موضوعات پروپوزال نویسی ،مقاله نویسی ،ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان استان و خانواده هايشان
 .2تجهيزخوابگاه هاي مجردي و متاهلي دانشجويان بين
اصول و روش تحقیق و ...
 .17تعیین اساتید مشاور علمی مخصوص دانشجویان بین المللي
 .3برگزاري نشست ها و جلسات در راستاي حل مسائل
المللی در هر دانشکده
 .18افزایش حق آموزانه اعضای هیأت علمی دانشگاه جهت رفاهي و سالمت دانشجويان بين المللي
 .4برگزاري نشست مشترک دانشگاه فردوسی مشهد با
تدریس برای دانشجویان بین المللی
 .19تالش برای ارتقاء کمیت و کیفیت امکانات و تجهیزات نیروی انتظامی خراسان رضوی به منظور ايجاد تعامل با ارگان
هاي ذيصالح جهت رفع مشكالت كنسولي دانشجويان بين
آموزشی ،کارگاهی و آزمایشگاهی
 .20تشکیل کالس ویژه دانشجویان بین المللی به زبان المللي استان خراسان رضوي
 .5هماهنگي الزم بين نهادهاي اجرايي و نظارتي در راستاي
انگلیسی
 .21دوره های آموزش زبان فارسی تخصصی بر اساس جذب دانشجو مانند وزارت امور خارجه  ،وزارت اطالعات،
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري ،نيروي انتظامي ،پليس
رشته های تحصیلی دانشجویان
 .22تسریع در پاسخ دهی به متقاضیان تحصیل در روند گذرنامه و مهاجرت ،اداره اتباع و مهاجرين استان
بررسی تقاضاها
 .23استاندارد سازی نحوه بررسی درخواستها توسط گروه
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* زیرساخت ها:
 .1توسعه فضای فیزیکی ساختمان اداره دانشجویان بین
المللی
 .2طراحی و راه اندازی سامانه جامع دانشجویان بین المللی
پردیس
 .3افزایش کادر نیروی انسانی متخصص
 .4ارتقاء سطح علمی و تعاملی کارکنان و اساتید با برگزاری
دوره های آموزشی و توجیهی
 .5ایجاد وب سایت فعال و پویا و کارآمد جهت جذب و
پذیرش
 .6شرکت در نمایشگاه های بین المللی دستاوردهای علمی-
تحقیقاتیدانشگاهی
 .7توسعه دیپلماسی علمی با کشورهای همسایه و همجوار
 .8بهینه سازی زیرساخت های رفاهی ،دانشجویی متناسب
با نیاز دانشجویان بین المللی
 .9معرفی دانشگاه از طریق رسانه های بین المللی
 .10حضور و تاسیس نمایندگی دانشگاه فردوسی مشهد در
کشورهای هدف
 .11پیگیری انجام کلیه خدمات کنسولی دانشجویان بین
المللی در سطح استان و تمرکز زدایی امور
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 .12ایجاد دفاتر همکاری های علمی و بین المللی کشور ها
دردانشگاه با افتتاح تاالر ملل و اتاق های اندونزی ،ترکیه،
عراق ،افغانستان و ...
 .13ایجاد زیرساخت های رفاهی ،دانشجویی متناسب با نیاز
دانشجویان بین المللی
 .14عقد قرارداد و انعقاد تفاهم با موسسات و شخصیتهای
حقیقی و حقوقی تاثیر گذار در جذب دانشجو معرفی
دانشگاه
 .15آموزش و انتقال تجربیات ارزنده حوزه جذب و بین
الملل به سایر دانشگاهها بر اساس نقش دانشگاه مادر و
پیشرو با برگزاری کارگاه های آموزشی از جمله موارد
کنسولی ،آموزشی ،جذب و پذیرش و ...
 .16بهره گیری از تمام پتانسیل های ملی ،استانی و شهری
و دانشگاهی با جلسات مستمر با مسئولین ذی ربط (وزیر
محترم عتف ،استاندار ،شهردار ،مسئولین استان ،اساتید و
همکاران دانشگاه)
 .17ارتباطات موثر با جامعه و صنعت با برگزاری اردوهای
آموزشی برای دانشجویان بین المللی با سرآمدان و شرکت
های موفق تجاری ،صنعتی
 .18اختصاص خوابگاه های مجردی و متاهلی ویژه برای

دانشجویان بین المللی
 .19کارگزاران مدون جهت هدایت و انجام امور متقاضیان
در راستای افزایش رضایت
* فرهنگي و فوق برنامه:
.1برگزاریپنجدورهجشنوارههایفرهنگمللبههمراهمسابقات
متنوعدرحوزههايورزشي ،فرهنگيوهنريوهمچنينبرپايي
نمايشگاه ملل با حضور مسئول دفتر رياست جمهوري ،وزير
علوم،سفيرانوسركنسولهايكشورهايمختلف
 .2برگزاری شانزدهمين آئين نكوداشت دانش آموختگان
غيرايرانيشمالوشرقكشورويازدهمينجشنوارهفرهنگملل
 .3برگزاري جشن دانش آموختگي دانشجويان كشور
افغانستان سراسر ايران
 .4برگزاری چهار دوره جشنواره ورزشی دانشجویان بین المللی
 .5برگزاری المپیاد ورزشی ویژه دانشجویان بین المللی
سراسر كشور
 .6برگزاری همایش ها وکارگاه ها آموزشی ويژه دانشجويان
دانشگاه هاي حوزه تفتاش (فردوسي مشهد ،تهران ،اصفهان،
شيراز ،تبريز)
 .7برگزاری سه دوره مدرسه تابستانی زبان فارسی در مرکز
آموزش زبان فارسی فردوسی به منظور آشنایی دانش پذیران
كشورهاي لبنان  ،ايتاليا ،روسيه ،انگلستان و تركيه با فرهنگ
و تمدن ایران
 .8برگزاري بازدید های علمی وتفریحی ،اردوهای یک
روزه وچند روزه در طول سال تحصیلی برای دانشجویان
بین المللی در راستای آشنایی دانش آموختگان غیرایرانی با
جاذبه های گردشگری مشهد
 .9ایجاد فضای مشارکت حداکثری برای دانشجویان با
برگزاری انتخابات نمایندگان دانشجویی و معرفي نماينده
دانشجويان
 .10برگزاری و نکوداشت روزهای ملل دانشجویان بین المللی
 .11گرامیداشت و برگزاری مراسم ها به مناسبت های
مختلف در طول سال

حوزه ریاست

 .12هدایت فعالیت های آموزشی پژوهشی فرهنگی و
اجتماعی دانشجویان بین المللی
 .13حمایت و پشتیبانی از تیم های ورزشی ،علمی دانشجویی
در المپیاد ها و جشنواره های مختلف دانشجویی کشوری
 -3مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
آموزان
* معرفی:
مرکز فردوسی از مهرماه  1392با مجوز وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،فعالیت رسمی خود را آغاز کردهاست.
پیش از این در دهه  50شمسی ،آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان در گروه زبان و ادبیات فارسی با مدیریت
شادروان دکتر غالمحسین یوسفی و تدریس مدرسانی
همچون استاد فتوت ،زرینچیان و حسینی بافقی آغاز شده
بود .از فارسیآموختگان مشهور این مرکز در دهه  50می
توان به دکتر یوسف بکار ،استاد اردنی گروه زبان و ادبیات
و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر اولریش
مارزولف ،ایرانشناس برجسته آلمانی و مولف کتاب طبقه
بندی قصههای عامیانة ایران اشاره کرد.
هدف از تأسیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
زبانان ،پاسخگویی به موارد زیر است:
 .1نیاز دانشجویان بینالمللی برای یادگیری این زبان به
منظور ادامه تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد و دیگر
سال

تعداد

1392

51

1393

471

1394

456

1395

425

1396

386

1397

819

1398

322

1399

490

جدول  -1-2تعداد فارسی آموزان در مرکز آموزش زبان فارسی
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شکل  -4-2آمار دانشجویان بین المللی به تفکیک شیوه پذیرش

دانشگاههای کشور؛
 .2دانشجویان خارجی گروه زبانهای شرقی دانشگاههای
دیگر کشورها برای زندگی در محیط بومی زبان فارسی و به
کارگیریآموختههایشان؛
 .3بازآموزی استادان غیر ایرانی زبان فارسی در کرسیهای
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای سراسر دنیا؛
 .4شرق شناسانی که حوزه مطالعات و پژوهشهای آنان
فرهنگ ،تاریخ ،هنر ،زبان و ادبیات فارسی است.
 .5گردشگرانی که برای بازدید از جاذبههای گردشگری و
مذهبی ایران به کشورمان سفر میکنند.
 .6بازرگانان و سرمایهگذاران خارجی که با همتایان ایرانی
خود داد و ستد اقتصادی دارند.
 .7فرزندان ایرانیان خارج از کشور که به یادگیری زبان
نیاکانی خود دلبستگی دارند.
* اعضای شورای علمی مرکز:
شورای علمی مرکز فردوسی از ریاست مرکز و سه تن از
اعضای هیأت علمی گروه زبان وادبیات فارسی و یک استاد
22

از گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی تشکیل شده است.
این شورا به صورت ماهیانه در جلساتی به موضوعات مهم
مرکز می پردازند.
* امکانات مرکز:
این مرکز عالوه بر ایجاد محیط آموزشی در کالس ها با
داشتن برخی ویژگی ها شرایط بهتری جهت رفاه و رشد
آموزشی زبان آموزان را نیز رفاهم می کند .در ادامه به برخی
از این ویژگی ها اشاره می شود .عالوه بر دو ساختمان
با گنجایش  25کالس درس ،آزمایشگاه زبان ،سالن شورا
و امکانات اداری الزم ،این مرکز امکانات رفاهی شامل
خوابگاههای متنوع و استقبال فرودگاهی با اختصاص یک
غرفه در فرودگاه مشهد نیز برای زبان آموزان فراهم کرده
است .خوابگاه ها در سه سطح در اختیار زبان آموزان قرار
می گیرد:ارزان قیمت (داخل محوطه پردیس) ،خارج از
محوطه پردیس و سوئیت های ویژه متاهلین و زنان مجرد
و قرارداد با هتل پردیسان با تخفیف  50درصد به تناسب
درخواست و بودجه زبان آموزان.

همچنین در صورت تمایل زبان آموز ،مرکز آموزش زبان
فارسی فردوسی این آمادگی را دارد که استقبال وی از
فرودگاه وانتقال او را به محل اقامت فراهم کند.برای استفاده
از این امکان الزم است زبان آموز فرم الزم را پر کند و
حداقل  3روز کاری قبل از پرواز به ایمیل مرکز ارسال نماید.
* دورههای آموزشی:
دورههای آموزشی مرکز فردوسی با توجه به درخواست و
نیاز فارسیآموزان از دو هفته تا شش ماه و برخی موارد
تا یک سال هم تعریف میشود .دورههای کوتاه مدت
معموال برای دانشافزایی استادان خارجی زبان فارسی و نیز
گردشگران دیگر کشورهاست .مرکز فردوسی تاکنون چند
دوره دانشافزایی برای استادان دانشگاههای عراق ،سوریه،
لبنان و افغانستان برگزار کردهاست .دورههای بلند مدت
هم اغلب برای متقاضیان تحصیل در دانشگاههای ایران
است .مرکز فردوسی دورههای تابستانه در قالب مدارس
تابستانی نیز برگزار میکند که شامل آموزش زبان فارسی،

همایش بین المللی
گفتگوهای فرهنگی ایران
و جهان عرب 1395 -
دومین همایش ملی
آموزش زبان و ادبیات
فارسی 1396 -
چهارمین همایش ادبیات
تطبیقی 1397 -

حوزه ریاست

خوشنویسی ،موسیقی و گردشگری است.
* فارسیآموختگان و فارسیآموزان:
از آغاز فعالیت مرکز فردوسی در مهرماه سال  1392تا کنون
شمار فارسیآموزان،همواره روندی افزایشی داشته است.
البته با توجه به همهگیری بیماری کووید  19از ابتدای اسفند
ماه سال  1398و با توجه به برگزاری کالسها به صورت
مجازی این روند ،کاهشی محسوس داشت .با این حال
همچنان کالس های مجازی مرکز فعال است و نسبت به
سایر دانشگاه ها آمار قابل قبولی دارد.
* مدرسان:
تاکنون بیش از یکصد مدرس با این مرکز همکاری داشته
اند و در حال حاضر نیز مرکز از همکاری حدود پنجاه
نفر مدرس برخوردار است که اغلب آنان دانشآموختگان
کارشناسی ارشد و دکتری رشتههای زبان و ادبیات فارسی
و زبانشناسی هستند.

همایش بین المللی
ادبیات تطبیقی 1393 -

همایش بین المللی
آموزش زبان و نقش آن
در گفتگوهای فرهنگی،
ادبی ایران و جهان عرب
1396 -

بزرگداشت تولد قائد اعظم
پاکستان 1397 -

همایش الزامات آموزش
زبان و ادبیات فارسی -
1399
سومين نشست مراکز
آموزش زبان فارسي به
غيرفارسي زبانان 1398 -
چهارمین مجمع دانشگاه
های ایران و جهان عرب
1398 -

شکل  -5-2همایش های علمی و فرهنگی برگزار شده توسط مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه
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1394
1395

کوت کشور عراق  -نبطیه کشور لبنان

امام کاظم و حیاه النفوس کشور عراق
1398

1399

عتبات عباسی کربال و نجف کشور عراق

بغداد  -دیوانیه  -سلیمانیه  -صالح الدین  -گرمیان و کویه کشور عراق
1396

1397
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معاهد االفاق کشور لبنان

آنکارا کشور ترکیه  -موسسه الفراتین بصره کشور عراق

شکل  -6-2نمایندگیها و شعبه های مرکز زبان فارسی در خارج از کشور بر اساس سال تأسیس

 .1مرکز سواس( )SOASلندن
 .2انستیتوی گوته-حافظ آلمان
 .3دانشگاه ونیز ایتالیا
 .4مرکز المهدی کلگری کانادا
 .5رایزنی لبنان
 .6رایزنی عراق
 .7دانشگاه علوم انسانی نجف
 .8دانشگاه عتبه عباسی کربال
 .9دانشگاه امام جواد عراق
 .10دانشگاه کویه کردستان عراق
 .11دانشگاه صالحالدین کردستان عراق
 .12موسسه حیاتالنفوس عراق
 .13دانشگاه شهید چمران اهواز
 .14دانشگاه شیراز
 .15دانشگاه مازندران
 .16موسسه یاران خراسان.

* اعزام مدرس زبان فارسی به دیگر کشورها:
یکی از اهداف مرکز فردوسی شناساندن و گسترش زبان
و آموزههای فرهنگ کهن و غنی فارسی به مردم دیگر
کشورهاست .برای این منظور مرکز در قالب تفاهمنامههای
همکاری با دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزشی ،مدرسانی
را به کشورهای زیر اعزام کردهاست:
* سفرهای ایرانگردی و تفریحی:
در مرکز فردوسی دوره های ایرانگردی و خراسان شناسی
ازجمله تورهای روستاهای تاریخی و مکان های باستانی
خراسان با هدف آشنایی فارسی آموزان با فرهنگ ایرانی
برگزار میشود.
* تفاهم نامهها:
مرکز فردوسی به منظور شناساندن و گسترش زبان ،ادبیات،
فرهنگ ،هنر و آداب و رسوم کهن مردم ایران در دیگر
سرزمینها ،با دانشگاهها ،مؤسسات و مراکز آموزشی دیگر
کشورها همکاریهایی را در قالب تفاهمنامه داشتهاست که
ضمن آن عالقهمندان زبان فارسی از اقصی نقاط جهان (ونیز
ایتالیا ،سواس لندن و  )...به دانشگاه فردوسی مشهد آمدهاند  -4شورا ها و دبیرخانه های وابسته به امور بین الملل
و در برخی موارد مدرسان این مرکز برای آموزش زبان * شورای سیاستگذاری/راهبردی امور بین الملل دانشگاه در
سال  1397تاسیس شد و مسئول سیاستگذاری های کالن
فارسی به خارج کشور اعزام شدهاند.
24

حوزه ریاست

شیراز ) با نام اتحادیۀ «تفتاش» و با هدف هم افزایی در کلیه
برنامه های همکاری علمی و بین المللی تاسیس شد.
* دبیرخانه مجمع روسای دانشگاه های ایران و جهان عرب:
در سال  98دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان چهارمین میزبان
این مجمع انتخاب شد .وبگاه دبیرخانه http://clpa.um.ac.

در حوزه های مختلف آموزشی ،پژوهشی و رفاهی می باشد
و در این خصوص برخی از تصمیمات اجرایی را نیز می
گیرد .نام این شورای از آغاز برنامه دوم راهبردی دانشگاه به
شورای راهبردی بین الملل تغییر یافت.
* شورای دیپلماسی علمی دانشگاه در سال  1398تاسیس
شد و متشکل از مسئوالن توسعه همکاری های بین الملل ir/index.php?lang=fa
دانشکده ها و پژوهشکده ها می باشد .ماموریت این شورای * دبیرخانه دائمی ایران و هند :ماموریت تاسیس این
اجرایی سازی مصوبات شورای سیاستگذاری و تفاهم نامه دبیرخانه در سال  1395از سوی وزارت عتف به دانشگاه
های امضاء شده و ماموریت های حوزه بین الملل در سطح فردوسی مشهد واگذار شد و مسئولیت اصلی آن یکپارچه
سازی انواع همکاری های دانشگاه های ایران بادانشگاه های
دانشکده و گروه می باشد.
* دبیرخانه تفتاش :به پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد هند می باشد .وبگاه دبیرخانه همکاری علمی ایران و هند
توگوهای فرهنگی ایران و شبه قاره https://iriin.
در سال  1398پنج دانشگاه برتر جامع پنج شهر اول و گف 
کشور(دانشگاههای تهران ،فردوسی مشهد ،تبریز ،اصفهان و um.ac.ir
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مهمترين فعاليتهای اين حوزه تشكيل تيمهای بازديد
متشكل از اعضای هيأت علمی و كاركنان و برگزاری
همايشهای آموزشی برای اعضای اين تيمها ،برنامه
ريزی و هماهنگی برای انجام دو دور بازديد كامل از كليه
 130مؤسسه آموزش عالی فعال استان و ارسال خالصه
گزارش بازديدها همراه با تحليل آنها و مستندات الزم
به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.

دبیر هیأت نظارت:
دکتر بهروز مهرام
1392 -1386

دبیر هیأت نظارت:
دکتر حسین جعفری ثانی
 -1392تاکنون

فهرست فعالیت های شاخص

دبیرخانه هیأت نظارت ،ارزیابی و کیفیت

آمار پروندههای ارجاع شده
ت علمی استان خراسان رضوی:
* دفتر تحقیق جذب هیا 
 2832فقره
* هیأت اجرایی جذب استانی استانهای خراسان 32 :فقره
دبیرخانه هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت
علوم ،تحقیقات و فناوری خراسان رضوی
استان خراسان رضوی دارای حدود  214مؤسسه آموزش
عالی فعال شامل 10 :دانشگاه دولتی 2 ،دانشکده علوم
قرآنی 31 ،واحد دانشگاه پیام نور 6 ،مرکز آموزش عالی
وابسته به دانشگاه فرهنگیان 67 ،مرکز آموزش علمی
کاربردی 31 ،دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی،
 16واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسالمی 18 ،مؤسسه آموزش
عالی آزاد 11 ،دانشکده و آموزشکده فنی و حرفهای و 21
گروه یا مرکز پژوهشی است.

تعداد بازدیدهای انجامشده از مؤسسههای آموزش
عالی استان
از نیمه دوم سال  1392تاکنون  812مورد بازدید از
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در سطح استان به
عمل آمده است که شامل  94مورد در سال 215 ،1392
مورد در سال  241 ،1393مورد در سال 1394و  262مورد
در سال  1395بوده است .همچنین در سال  1395از 216
دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی و در نیمه اول سال 1396
از  46دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در سطح استان

بازدید به عمل آمده است.
اهم فعالیتهای هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین
کیفیت علوم ،تحقیقات و فناوری خراسان رضوی
این هیات از سال  1392تاکنون حدود  174جلسه برگزار
کرده است که از این تعداد  63جلسه مربوط به هیات
نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ،تحقیقات و فناوری
استان 20 ،مورد مربوط به کارگروه تخصصی دانشگاههای
دولتی ،دانشگاه فرهنگیان ،آموزشکدههای فنی و حرفهای
و دانشکدههای علوم قرآنی است 30 ،جلسه مربوط به
کارگروه تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی39 ،
مورد جلسه کارگروه تخصصی دانشگاههای آزاد اسالمی
و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی 16 ،مورد
جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور 4 ،مورد جلسه
کارگروه تخصصی مراکز و مؤسسات پژوهش و فناوری
و  2مورد جلسه کارگروه مؤسسات آموزش عالی آزاد که
از سال  1395از کارگروه دانشگاه جامع علمی کاربردی
تفکیک شده است.
سایر فعالیتهای چهارساله هیأت
* برگزاری دو مورد جلسه هماندیشی دبیران هیاتهای منتخب
استانی در دانشگاه فردوسی مشهد ،به تاریخهای  23و 24
اردیبهشتماه 1395و همچنین 24و 25اردیبهشتماه1396؛
* شرکت در نشستها و همایشهای کشوری هیاتهای
استانی برگزار شده در دانشگاه شهید بهشتی ،استانهای
فارس ،یزد ،همدان و تهران؛

حوزه ریاست

* برگزاری شش کارگاه آموزشی و توانمندسازی برای
اعضای هیاتعلمی و کارشناسان فعال در گروههای اعزامی
برای بازدیدها؛
* مسؤلیت کارگروه دانشگاه جامع علمی-کاربردی در
ششمین نشست هیاتهای استانی کشور در دانشگاه یزد
و تدوین گزارش جامع وضعیت دانشگاه جامع علمی-
کاربردی؛
* شرکت در جلسات گروه دانشجویی شورای تأمین (شتا)
در استانداری با حضور دبیر این هیات؛
* برنامهریزی و اعزام گروهی  14نفره جهت بازدید از
دانشگاه اصفهان و تحلیل تمام زیرمجموعههای آن و تهیه
و ارسال گزارش تحلیلی مربوط؛
* برنامهریزی برای بازدید از تمامی زیرمجموعههای دانشگاه
فردوسی مشهد توسط یک گروه  21نفره از دانشگاه اصفهان
به مدت یک هفته و تبادل تجربه بین دو هیئت استانی؛
* اطالعرسانی از طریق جراید به دستگاههای اجرایی و
شهروندان درباره فعالیتهای غیرمجاز بعضی مؤسسات در
سطح استان؛
* پایش روزانه تمامی جراید منتشرشده در سطح استان در
خصوص فعالیتهای حوزه آموزش عالی؛
* مشارکت فعال با وزارت متبوع در راستای ایجاد سامانه
جامع نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ،تحقیقات و
فناوری و ایجاد سامانههای فرعی؛
* بازنگری در کار برگهای بازدید و آییننامهها و ارائه آن
به وزارت متبوع؛

اهم فعالیتهای انجامشده
* همکاری مؤثر با مرکز جذب اعضای هیاتعلمی در
جهت آسیبشناسی و ارائه راهکارهای مرتبط با «فرآیند
تحقیق» سامانه جامع جذب اعضای هیاتعلمی نور رضوی.
* تشکیل و شروع به کار هیات اجرایی جذب استانی
استانهای خراسان.
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رؤسای اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر علی اکبر مجدی
1389 -1395

دکتر ابوالفضل غفاری
1395 -1395

دکتر حسین افخمی
1395 -1397

مهندس محمد ساجدی
 -1397تاکنون

فهرست فعالیت های شاخص

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

اهم فعالیتهای انجامشده در اداره امور دانشجویان شاهد و * تشکیل کارگروه دفاع مقدس و ایجاد دبیرخانه آن با هدف
هماهنگی و همافزایی فعالیتها در حوزه دفاع مقدس
ایثارگر در چهار محور ذیل در چهار سال گذشته
* تشکیل کارگروه ورزش و سالمت با هدف ارتقای
سالمت دانشجویان شاهد و ایثارگر
سیاستگذاری و برنامهریزی
* برگزاری هفت جلسه ستاد امور دانشجویان شاهد
فعالیتهای فوقبرنامه
و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد با هدف رسیدگی به
مشکالت حوزه دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور * برگزاری چهارمین دوره مسابقات فرهنگي ورزشي
مسئوالن دانشگاه و بنیاد شهید استان و کارشناسان مربوط آن دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاههاي شمال شرق كشور
* مشارکت در تصمیمها و برنامهریزی در حوزه دانشجویان * برگزاری ساالنه اردوی نمایشگاه کتاب در اردیبهشتماه
شاهد و ایثارگر کشور با شرکت در جلسات مناطق دهگانه هر سال ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
بهعنوان رئیس منطقه سه (شمال شرق کشور) و پیگیری * دیدار نخبگان شاهد و ایثارگر با مقام معظم رهبری
* بزرگداشت مراسم جشن مقاومت (سوم خرداد) و تجلیل
مصوبات مربوط ( ۴جلسه)
* برگزاری پنج جلسه مدیران شاهد و ایثارگر منطقه شمال از ایثارگران دانشگاه
* مراسم بزرگداشت شهید رفیعی شهید گمنام احراز هویت
شرق کشور با هدف تعامل و انتقال تجربیات
* پیگیری امور دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق جلسات شده دانشگاه
* مراسم پاسداشت شهدای منای دانشگاه فردوسی مشهد
متعدد با بنیاد شهید استان و منطقه
28

* میزبانی مسابقات قرآن ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
کشور
* حمایت از حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر در
دورههای حفظ و قرائت قرآن
* برگزاری اردوهای تفریحی فرهنگی یکروزه ویژه
دانشجویان شاهد و ایثارگر (بیش از ده مورد)
* برگزاری اردوهای راهیان نور
* برگزاری فعالیتهای فرهنگی با هدف نشر و گسترش
فرهنگ دفاع مقدس نظیر نشریه «تا من» ،مسابقه چراغ راه،
مسابقه کتابخوانی ،راهپیمایی خواهران و کوهپیمایی برادران
* دیدار با خانواده شهدای دانشگاه و شهدای مدافع حرم
خدمات آموزشی
* حضور فعال در گروههای موارد خاص استانی و داخلی
* کمک به فرآیند نقلوانتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر
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* کمک به استفاده از تسهیالت آموزشی ویژه دانشجویان
شاهد و ایثارگر
* برگزاری اعتکاف دانشجویی در هفته منتهی به امتحانات
با هدف رفع اشکال درسی و ارتقاء معدل
* کمک به توسعه طرح تقویت بنیه علمی و ایجاد حلقههای
علمی
فعالیتهای مرکز مشاوره
* ارزیابی پروندههای تحصیلی و فراخوان دانشجویانی که
دچار مشکالت تحصیلی هستند.
* برگزاری جلسات مشاوره با همکاری  ۶تا  ۸نفر از
کارشناسان ارشد مشاوره در سه محور تحصیلی ،خانواده
و بالینی بهمنظور حل مشکالت مربوط به دانشجویان شاهد
و ایثارگر.
* برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات گروه درمانی
* اجرای برنامه جامع ارتقای معدل دانشجویان

* برگزاری اردوهای داخل و خارج استانی

* اعزام دانشجویان جهت بازدید از نمایشگاه کتاب

* پیگیری و داوری جشنواره ملی ایثار

* برگزاری کالسهای فوق برنامه و توانمندسازی

* بررسی پرونده دانشجویان متقاضی نقل و انتقال

* طرح استاد مشاوره و تشکیل جلسه با آنان

* همایش سالیانه دانشجویان جدیدالورود

* اصالح سامانه های گزارش از سیستم ایثارگران

* تشکیل دوره های بازآموزشی زبان انگلیسی

* برگزاری اعتکاف علمی دانشجویی

* برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد

* خدمات مشاوره و مددکاری دانشجویان شاهد

* برگزاری کارگاه های آنالین مشاوره

برنامه های فرهنگی
و فوق برنامه

برنامه های واحد

مشاوره و مددکاری

* طرح مستندسازی و بهبود فرایند مکاتبات اداری

برنامه های آموزشی

سایر برنامه ها

* پیگیری اشتغال فارغ التحصیالن شاهد و ایثارگر
* جذب کمکهای مالی برای دانشجویان نیازمند
* ارتباط مؤثر با مرکز مشاوره دانشگاه

* ارتباط با خانواده دانشجویان (بازدید /سرکشی)

* جذب سرمایه از خیرین برای صندوق

* وضعیت استفاده دانشجویان از تخفیف شهریه ها

* تشکیل جلسات مدیران ادارات شاهد و ایثارگر

* انتخاب کارمند طرح شاهد در سطح منطقه 9

* پرداخت وام ضروری دانشجویی

* ثبت اطالعات در سامانه  MISو تنظیم گزارشات
* بررسی اعتبارات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
* ثبت و درخواست نیازمندیهای اداره از طریق

سامانهدرخواستکاال

شکل  -7-2مهمترین فعالیت های اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
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* اردوی پاکسازی محیطزیست
خالصه مهمترین فعالیتهای انجامشده
* برگزاری ساالنه اردوی نمایشگاه کتاب در اردیبهشتماه * برگزاری ساالنه جلسات گردهمايي مديران ادارات شاهد
و ایثارگر منطقه سه
هر سال
* بزرگداشت شهدای منا
* بزرگداشت جشن مقاومت در سوم خرداد 1396
* تشکیل کارگروه اشتغال
* مراسم بزرگداشت شهید ابوالفضل رفیعی
* انتشار دو شماره نشریه «تا من»
* تشکیل کارگروه دفاع مقدس
* ديدار دانشجويان نخبه شاهد و ايثارگر با مقام معظم * برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات گروهدرمانی
الف :مبتنی بر بخشش ویژه دانشجویان فرزند آزاده و جانباز
رهبري
ب :آشنایی با ( ptdsاختالل اضطراب پس از حادثه) و تأثیر
* تشکیل کارگروه ورزش و سالمت ایثار

الف :مسابقه راهپیمایی عمومی در هفته دفاع مقدس (ویژه آن در جانبازان و آزادگان و نحوه سازگاری با این افراد در
خانواده
خواهران)
ب :مسابقه کوهپیمایی عمومی دانشگاهیان به قله زو ج :کارگاه آشتی با فیزیک
* غبارروبی مزار شهدای بهشت رضا علیهالسالم
(کوههای خورشید)
* برگزاری مراسم زیارت عاشورا در حرم مطهر رضوی
* مسابقه چراغ راه
همراه با صرف صبحانه متبرک
* تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر
* برگزاری دو دوره مسابقات قرآنی دانشجویان شاهد و ایثارگر * مراسم گردهمایی ساالنه دانشجویان جدیدالورود
* دیدار با خانواده شهدای دانشجو و شهدای مدافع حرم

اردوی تفریحی دانشجویان به روستای اخلمد

جلسه اتاق فکر های دانشجویی با مشاور استاندار

تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر

همایش دانشجویان جدید الورود

مدیریــت حراســت دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه منظــور حفــظ اصــول و
ارزش هــاي نظــام مقــدس جمهــوري اســامي ترويــج فرهنگ خدمــت گزاري
و مســووليت پذيــري در برابــر مــردم ،اســتقرار نظــام شايســته ســاالري و رعايت
قوانيــن و مقــررات ،تعامــل و همكاري بــا مديران بــراى تحقق اهداف ســازماني،
تــاش مجدانــه بــراي شناســايي فرصــت ها  ،آســيب هــا و عوامل تهديــد كننده
ســازمان و پيــش گيــري از بــروز عوامــل تهديــد و در نهايــت اهتمــام بــه تحقــق
حراســت اثرگــذار ،تصميــم ســاز و پاســخگو فعاليت مــي نمايد.

مدیر حراست:
مرتضی ایمن شهیدی
 -1392تاکنون

فهرست فعالیت های شاخص

مدیریت حراست

مدیریــت حراســت دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا
برخــورداري از ســه اداره بــه نــام هــاي اداره حفاظــت
پرســنلي ،اداره حفاظــت فنــاوری اطالعــات ،اســناد و
مــدارک و اداره حفاظــت فيزيكــي (انتظامــات) و بــا
هماهنگــی و همــکاری بــا مرکــز حراســت وزارت علــوم
و حراســت کل اســتان خراســان رضــوی فعاليــت مــي
نمايــد.
اداره حفاظت

اداره حفاظت

(انتظامات)

اسناد و مدارک

فيزيكي

فناوری اطالعات،

اداره حفاظت
پرسنلي

شکل  -8-2زیر مجموعه های مدیریت حراست دانشگاه
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حوزه ریاست

فعاليــت هــا و اقدامــات حراســتي
* صيانــت از پرســنل و انجــام امــور مربــوط بــه حفاظت
پرســنل دانشگاه
* شناســايي آســيبها ،تهديدهــا و انجــام اقدامــات
پيشــگيرانه و جلوگيــري از وقــوع تخلفــات سياســي،
امنيتــي ،اداري و تحــركات غيرقانونــي و خطــرات
احتمالــي در دانشــگاه
* اســتقرار سيســتم مناســب حفاظــت فيزيكي ،پرســنلي،
اســناد و فنــاوری اطالعات دانشــگاه
* حفاظــت ،كنتــرل و نظــارت بــر اســناد و مــدارك طبقه
بندي شــده در ســطح دانشــگاه
* حفظ و ارتقای توان حفاظت فيزيكي و امنيتي دانشگاه
* انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

اهــم وظایــف مدیریــت حراســت بــرای رســیدن
اداره حفاظت پرسنلی
بــه ماموریــت هــا
* انجــام امــور محولــه طبــق شــرح وظایــف ابالغــی
مدیریت حراست
* برنامــه ريــزي ،ســازماندهي ،نظــارت و هدايــت كليــه حــول محورهــای  11گانــه
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حفاظت و صیانت از کارکنان در برابر
آسیب ها و تهدیدات احتمالی

حفظ و پاسداری از ارزش های
انقالب اسالمی

1

6
مأموریت های

2

حفاظت از اماکن ،تأسیسات و
تجهیزاتدانشگاه

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

وضعیت سازمان به مقام ارشد

5

مدیریت حراست برای
رسیدن به اهداف

3

ارائه مشاوره و اطالع رسانی از

4

حفاظت از اسناد و مدارک
دانشگاه

انجام مأموریت های محوله از سوی
مرجع ذیصالح در چهارچوب مقررات

شکل  -9-2مأموریت های مدیریت حراست دانشگاه برای رسیدن به اهداف

اداره حفاظت فناوری اطالعات ،اسناد و مدارک
* انجــام امــور محولــه طبــق شــرح وظایــف ابالغــی
حــول محورهــای  16گانــه
اداره انتظامات و حفاظت فیزیکی
* انجــام امــور محولــه طبــق شــرح وظایــف ابالغــی
حــول محورهــای  13گانــه
* از مهمتریــن اســتراتژی هــای اداره انتظامــات و حفاظت
فیزیکــی ،ارتقــاء نظــم و امنیــت در دانشــگاه علیرغــم
کاهــش نگهبانــان در ســالهای گذشــته اســت .در حالــی
کــه طــی ســالهای  1392تــا ســال  1399بیــش از  90نفــر
از نیروهــای انتظامــات کاهــش پیــدا نمودنــد ولــی شــاهد
اســتمرار نظــم و امنیــت در پردیــس دانشــگاه هســتیم.
تحقــق ایــن مهــم مدیــون داشــتن راهبــردی منطقــی و
ســازمان یافتــه اســت.
* بــر اســاس ایــن اســتراتژی ،اهــداف مــورد نظــر
دانشــگاه در حــوزه انتظامــات و حفاظــت فیزیکــی بــا
بکارگیــری تجهیــزات حفاظــت الکترونیــک ،تجهیــزات
حفاظــت فیزیکــی روزآمــد و ایجــاد ســامانه هــای
گوناگــون نظارتــی و کنترلــی ،پویــا ســازی نگهبانــان
32

از طریــق آمــوزش و بهســازی و همچنیــن تغییــرات
ســاختاری در چیدمــان نگهبانــان در مجموعــه دانشــگاه
از طریــق ســیار نمــودن نگهبانــان بــه جــای ثابــت بــودن،
الکترونیکــی کــردن فرایندهــا و تســریع در امــور و ...
تحقــق پیــدا نمــود.
برخی از اقدامات در حوزه عمومي حراست
* ارایــه آمــوزش هــای الزم و دوره ای بــرای مشــاغل
حســاس بــا هماهنگــی حراســت کل کشــور و اســتان
* ایجــاد ســامانه اعــام بــه موقــع ســفرهای خارجــی
پرســنل (اعضــای هیــأت علمــی ،کارکنــان ،دانشــجویان
دکتــری) بــر روی پرتــال شــخصی افــراد
* ارایــه آمــوزش توجیهــی بــه هنــگام و مناســب از طریق
پرتــال شــخصی و یــا در صــورت نیــاز توجیــه حضوری
* پیگیــری و ســاماندهی بکارگیــری مدرســین حــق
التدریــس در دانشــگاه
* اجــرای فــاز ســوم سیســتم نظــارت تصویری دانشــگاه
وتوســعه شــبکه نظــارت تصویــری و مرکــز کنتــرل و
تقویــت ضریــب اشــراف بــر محیــط
* تهیــه و اجــرای طــرح هــای حفاظت اســناد و مــدارک،

پاالیــش اســناد ،مکاتبــات محرمانــه و امحــاء اســناد برابــر
مقــررات و ضوابــط مربوطه
* اســتفاده از ابــزار هــای نویــن الکترونیکــی در جهــت
تســریع و ســهولت دریافــت و ارســال اطالعــات و اخبــار
* ارتقــاء ســطح حفاظتــی اطــراف پردیــس و واحدهــای
تحــت پوشــش
* تهیــه ساختارتشــکیالتی متناســب بــا شــرح وظایــف
حراســت دانشــگاه هــا و پارکهــای علــم و فنــاوری و
ارایــه آن بــه مرکــز حراســت و مرکــز هیــات امنــای
وزارت علــوم  ،تحقیقــات و فنــاوری و ابــاغ آن بــه
دانشــگاههای مــورد نظــر.
* اعــزام کارکنــان حراســت جهــت دوره هــای پودمانــی
حراســت کل
* برگــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصی برای پرســنل
حراســت بــا توجــه بــه نیازمندی هــای محیطــی آن ها
* برگــزاری مســابقات عمومــی ،ورزشــی ،اعتقــادی،
احــکام ،کتــاب خوانــی و  ...در بیــن پرســنل حراســت و

حوزه ریاست

دانشــگاه بــه منظــور ارتقــاء ســطح آگاهــی و ایجاد نشــاط
در محیــط
* برگــزاری نشســت بــا تشــکل هــا و گروههــا ی فعــال
سیاســی و فرهنگــی تاثیــر گــذار در دانشــگاه
* حضــور مســتمر حراســت در جلســات هیــات نظارت
بــر تشــکلهای اســامی شــورای معیــن هیــات نظــارت و
شــورای فرهنگــی دانشــگاه بــه عنــوان عضــو مدعــو.
* عضویــت درکارگــروه اقتصــاد مقاومتــی در دانشــگاه
متشــکل از مدیــران و صاحــب نظــران دانشــگاهی و
همچنیــن ایجــاد دبیرخانــه اقتصــاد مقاومتــی بــا هــدف
طراحــی ،تبییــن و اجــرای راهکارهــای علمــی در
خصــوص تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در ســطح دانشــگاه
* عضــو شــورای مرکــز حراســت وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری از ســال  1393تــا کنــون
* عضوکمیتــه مدیریــت ترافیــک دانشــگاه و ســاماندهی
تــردد خــودرو در پردیــس.
* عضــو کارگــروه ارتقــای ســامت اداری و صیانــت از

برگزاری نمایشگاه پدافند غیر عامل

برگزاری جلسات دوره ای حفاظت فیزیکی دانشگاه

مراسم تقدیر از کارکنان حوزه حراست

تامین حفاظت و امنیت جشنواره ها و نمایشگاه ها
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حراســت دانشــگاههای منطقــه  9کشــور بــا اســتفاده از
مدیــران و کارشناســان ذیصــاح پیرامــون:
 آشــنایی بــا آئیــن نامــه هــا و مقــررات برگــزاریمناقصــات و مزایــده هــا.
 آشــنایی بــا مقــررات و آئیــن نامــه هــای اعضــاء هیاتعلمــی و اعضــاء غیرهیات علمــی دانشــگاهها و مقررات

حقــوق شــهروندی
* عضــو شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
دانشــگاه
* عضو کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه
* عضــو مدعــو کمیســیون دانشــجویی شــورای تامیــن
اســتان.
کارگزینی.
* عضو کمیسیون معامالت دانشگاه (مناقصات).
* عضــو هیــات اجرایــی منابــع انســانی غیــر هیــات  -آشــنایی بــا آئیــن نامــه هــا و مقــررات مالــی و
معامالتــی دانشــگاهها بــا رویکــرد نظــارت حراســت هــا
علمــی دانشــگاه
* مســئول حفاظــت آزمــون هــای ســازمان ســنجش بــر فرآینــد معامــات عمــده دانشــگاهها.
* احصــاء تهدیــدات و آســیبهای دانشــگاه در حــوزه های
آمــوزش کشــور در اســتان خراســان رضــوی.
مختلــف و حســب مــورد ارایــه بــه مدیــران ذیربــط در
* عضو شورای فاوای دانشگاه
دانشــگاه  ،از جملــه:
* عضویت در شورای امنیت و حفاظت IT
 نابســامانی در حــوزه منابــع انســانی غیــر هیــات* عضویت در کارگروه رتبه بندی کارکنان
علمــی دانشــگاه ،آســیب هــای مربــوط بــه کاهــش زیــاد
* عضویت در کارگروه ایمنی و بحران دانشگاه
* عضویــت در کارگــروه تاییــد مــدارک تحصیلــی پرســنل حفاظــت فیزیکــی و انتظامــات ،آســیبهای مربوط
بــه جــذب بــدون ضابطــه نیروهــای شــرکتی در امــور
کارکنــان
اداری و فنــاوری اطالعــات ،ناپایــداری برخــی درآمدهای
* عضویت در کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی
اختصاصــی دانشــگاه و تکانــه ای آینــده دانشــگاه در ایــن
* عضویت در کارگروه انتخاب کارمند نمونه
* عضویــت در کارگــروه تعییــن فــوق العــاده ســختی حــوزه ،تهدیــدات اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی در
خصــوص نابســامانی در جــذب دانشــجویان خارجــی و
کار کارکنــان
رقابتهــای نادرســت ایجــاد شــده در این حــوزه ،تهدیدات
* عضویت در کارگروه مداخله در بحران
* دبیــر حراســت دانشــگاههای منطقــه  9کشــور از ابتــدا سیاســی موجــود در برخی فعالیتهای تشــکلهای اســامی
ســال  93تاکنــون و برگــزاری منظــم جلســات منطقــه  9و نشــریات دانشــجویی
* انتشــار دو شــماره از نشــریه رصــد کــه با هــدف اطالع
در طــی  5ســال اخیــر
* برگــزاری کارگاههــای آموزشــی ویــژه مدیــران رســانی و آمــوزش همگانــی در حوزه هــای حفاظتی
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* اختصــاص يــك شــماره از فصلنامــه «رصــد» ویــژه
اقتصــاد مقاومتــی
* برگــزاری همایــش اقتصــاد مقاومتــی کــه بــا تــاش
مدیریت حراســت دانشــگاه فردوســی مشــهد و همکاری
حراســت کل خراســان رضــوی بــا حضــور مدیــران و

کارشناســان حراســت دســتگاه هــای اجرایــی اســتان
خراســان رضــوی در دو گــروه محیــط هــای آموزشــی
و فرهنگــی و محیــط هــای اقتصــادی اســتان در تــاالر
رودکــی دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار شــد.
* پیگیــری و همــکاری در برگــزاری دوره های آموزشــی
ویــژه مدیــران دانشــگاه فردوســی مشــهد در حــوزه هــای
حراســتی ماننــد امنیــت فنــاوری اطالعــات و فضــای
مجــازی ،آشــنایی بــا آســیب هــای اجتماعــی و فرهنگی،
پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی
* آشــنایی بــا انــواع شــیوه هــای کالهبــرداری ،اصــول
ومبانــی پدافنــد غیرعامــل ،اندیشــه سیاســی اســام و ...
* برگــزاری کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا انواع شــیوههای
کالهبــرداری ویــژه کارکنــان و اعضای هیــات علمی
* برگــزاری کارگاه جامعــه ســالم بــا رویکــرد پیشــگیری
از آســیبهای اجتماعــی ویــژه کارکنــان و اعضــای
هیــات علمــی
* برگــزاری همایــش هــای آموزشــی «آشــنایی بــا
مالحظــات حفاظتــی انتخابــات ریاســت جمهــوری و
مجلــس شــورای اســامی «ویــژه کارکنــان حفاظــت
فیزیکــی و انتظامــات»

حوزه ریاست

* اعزام کارکنان جهت دوره های آموزشی پودمانی
* برگــزاری مســابقه ســاالنه پیامکــی ویــژه هفتــه پدافنــد
غیر عا مل
* اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجازی و ســایت دانشــگاه
برای توجیــه کارکنــان و ...
* نشســت مســئولین حراســت موسســات آمــوزش عالی
غیرانتفاعــی خراســان رضوی
* برگــزاري نمایشــگاه پدافنــد غیرعامــل در دانشــگاه بــه
صــورت ســاالنه
* کارگاه آموزشــی «گــزارش خبرنویســی» ویــژه همکاران
حراست
* انتشــار شــش ویــژه نامــه در حــوزه پدافنــد
غیرعامل،تخلیــه تلفنــی ،اقتصــاد مقاومتــی و موضوعــات
حفاظتــی
* انتشــار خبرنامــه داخلــی حراســت بصــورت ماهانــه
پیرامــون اتفاقــات و برنامــه هــای داخــل دانشــگاه و
اقدامــات اداره حفاظــت فیزیکــی و انتظامــات جهت بهره
بــرداری رئیــس دانشــگاه ،معــاون دانشــجویی و فرهنگــی
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1

 .آزمون سراسری
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2

 .آزمون سامفا

3

 .آزمون استخدامی فوالد خراسان

 .آزمون کارشناسی ارشد

 .آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور

 .آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی

 .آزمون کاردانی پیوسته و کارشناسی

 .آزمون کانون وکال

 .آزمون كارشناسان رسمي دادگستري

 .آزمون عملی هنر

 .آزمون اخذ پروانه مشاوران خانواده

 .آزمون دکتری
ناپیوسته

 .المپياد علمي دانشجويي

 .آزمون های زبان تخصصی

 .آزمون تصدی منصب قضا
قوه قضائیه

 .آزمون دیوان محاسبات

 .آزمون استخدامی سازمان تامین
اجتماعی و استخدامی پزشکان
متخصص

شکل  -10-2عناوین آزمون های برگزارشده در طی یک سال در دانشگاه فردوسی مشهد

خراســان رضــوي و نيــز ارائــه نقطــه نظــرات و توصيــه
و معــاون اداری و مالــی.
* تهیــه گــزارش هــای خبــری مســتمر بــه منظــور بهــره هــاي حفاظتــي ،امنيتــي مطابــق بــا دســتورالعمل مربوطه .
بــرداری رئیــس و مدیــران اجرایــی دانشــگاه حســب * شــركت در جلســه هماهنگــي كميتــه امنيتــي انتظامــي
ويــژه آزمــون در فرمانــداري مشــهد و بيــان نقطــه نظرات
مــورد
وتوصيــه هــاي حفاظتــي ،امنيتــي درخصــوص برگــزاري
* راه اندازی سایت مدیریت حراست
* انتشــار بیــش از  100مطلــب در ســایت مدیریــت آزمــون.
حراســت ( )herasat.um.ac.irو بازنشــر مطالــب مهــم در * برگــزاري جلســه توجيهــي بــراي مســئولين محتــرم
حفاظــت آزمــون شهرســتانهاي تابعــه.
ســایت دانشــگاه فردوســی مشــهد
* شــركت در جلســه هماهنگي مديــران و معاونين حوزه
* انتشار  51مطلب در حوزه امنیت و فناوری
هــاي برگــزاري و مســئولين مخــازن فرعــي دانشــگاه
* انتشار  30مطلب در حوزه هشدارهای کالهبرداری
فردوســي و دعــوت از مســئولين محتــرم حفاظــت حوزه
* انتشار  12مطلب در حوزه جاسوسی
هــاي فرعــي جهــت تبــادل نظــر و ارائــه نقطــه نظــرات و
* انتشار  9مطلب در حوزه تخلیه تلفنی
توصيــه هــاي حفاظتي مطابــق بــا دســتورالعملهاي آزمون
* انتشار  8مطلب در حوزه حفاظت فیزیکی
توســط نماينــده تــام االختيــار دانشــگاه .
* انتشار  14مطلب در حوزه پدافند غیرعامل
* برگــزاري جلســه توجيهي باحضور همــكاران حفاظت
* انتشار  63مطلب در حوزه فرهنگی
حــوزه هــاي فرعــي بــه منظــور ابــاغ و چگونگــي اجراء
اهــم اقدامــات حفاظــت آزمــون مدیریت حراســت دقيــق دســتورالعمل هــاي ارســالي آزمون از ســوي ســتاد
حفاظــت آزمون.
دانشــگاه فردوســی دربرگــزاری آزمونها
* هماهنگــي و شــركت در جلســه كميســيون ويــژه * بررســي و تعييــن صالحيــت عوامــل اجرايــي مخــازن
امنيتــي ،حفاظتــي آزمــون در اســتانداري و ارائــه گــزارش اصلــي و فرعــي ،عوامــل تطبيق عكــس و عوامل بازرســي
از ويژگيهــاي برگــزاري آزمــون درســطح كشــور و اســتان بدنــي در حــوزه هــاي برگــزاري آزمون در ســطح اســتان.
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* نظــارت ،اســتقرار و بازشــماري دقيــق محمولــه آزمــون گزارشــات و گشــت زنــی دقیــق
 )10طراحــی و بروزرســانی ســامانه اعــان ســفرهای
در مخــزن اصلــي اســتان.
* نظــارت بــر انتقــال محمولــه بــه حــوزه هــاي اصلــي خارجــی حراســت دانشــگاه منطبــق بــر فــرم جدیــد
حراســت کل خراســان رضــوی
شهرســتانها از محــل مخــزن اصلــي.
* حضــور شــبانه روزي در محــل ســتاد برگــزاري آزمون  )11تجهیز شــبکه  mplsحراســت بوســیله روتر سیســکو
جهــت باالبردن امنیت شــبکه حراســت
اســتان و شهرســتانها و نظــارت بــر مخــزن اصلي.
* فراهــم آوردن مقدمــات جهــت انجــام بازرســي بدنــي  )12راه انــدازی ســایت اطالع رســانی حراســت دانشــگاه
كليــه داوطلبــان و ايجــاد باجــه دريافــت امانات در ســطح بــه منظــور اطــاع رســانی هشــدارها و اخبــار فعالیــت ها
 )13راه انــدازی و راهبــری ســامانه فــرم ســاز ()BPMS
استان.
حراســت کل خراســان رضــوی
* نظارت و رسيدگي به مشكالت حفاظتي موجود.
* نظــارت بــر چگونگــي تحويــل و انتقــال محمولــه  )14راه انــدازی و راهبــری ســامانه آمــوزش مجــازی
هــاي ارســالي از شهرســتانها بــه مخــزن اصلي شــمارش حراســت کل خراســان رضــوی
 )15راه انــدازی و راهبــری ســایت اطــاع رســانی
پاســخنامه هــا در مركــز اســتان.
* نظــارت بــر تحويــل و ارســال محمولــه پاســخنامه هــا حراســت کل خراســان رضــوی
 )16عضــو کارگــروه حفاظــت و امنیــت حراســت کل
بــه قســمت بــار فــرودگاه جهــت انتقــال بــه تهــران.
خراســان رضــوی
 )17عضــو تیــم واکنــش ســریع حراســت کل خراســان
اهم اقدامات در حوزه حفاظت فناوري اطالعات
 )1تهیــه برنامــه عملیاتــی حفاظــت فنــاوری اطالعــات رضــوی
 )18عضــو کمیتــه بازدیدهــای امنیتــی حراســت کل
دانشــگاه بــر اســاس شــرح وظایــف جدیــد ابالغــی
 )2پیگیــری راه انــداری ســامانه  SIEMدر دانشــگاه و خراســان رضــوی
 )19عضــو کمیتــه پشــتیبانی فنــی حراســت کل خراســان
ایجــاد مرکــز SOC
 )3پیگیــری تشــکیل جلســات منظــم کمیتــه حفاظــت و رضــوی
امنیــت در دانشــگاه
 )4پیگیری انجام تست های دوره ای نفوذ در دانشگاه
 )5تشکیل کارگروه فنی نظارت تصویری دانشگاه
 )6راه انــدازی ســامانه مکاتبــات محرمانــه داخلــی
حراســت دانشــگاه
 )7راه انــدازی ســامانه بایگانــی محرمانه داخلی حراســت
دانشگاه
 )8راه انــدازی ســامانه ســاتراپ (ثبــت تخلفــات تــردد در
پردیس دانشــگاه)
 )9راه انــدازی ســامانه نگهبــان هوشــمند بــه جهــت ثبت
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 )20همــکاری بــا حراســت کل خراســان رضــوی در
کانفیــگ امنیتــی روتــر حراســت ســازمان هــا
اهم اقدامات در حوزه حفاظت فیزیکی
 )1تهیــه شناســنامه محیطــی ســاختمان هــا ،تاسیســات،
اماکــن و آســیب هــای فیزیکــی آن  .شــناخت محیــط
توســط نیــروی حفاظــت فیزیکــی زمینــه را بــرای
پیشــگیری از خطــرات و کاهــش حــوادث فراهــم مــی
آورد .بــا توجــه بــه شــناور بودن تهدیــدات و تغییــرات در
واحــد هــای مختلــف ،نیــاز اســت تــا شناســنامه محیطی
بــا نــگاه تخصصــی حفاظــت فیزیکــی بررســی و تدویــن
گردد.بدیــن منظــور مدیریــت حراســت دانشــگاه ،اقــدام
بــه تهیــه شناســنامه محیطــی (حفاظــت فیزیکــی و پدافند
غیــر عامــل) ویــژه واحدهــا  ،دانشــکده هــا و ســراهای
دانشــجویی را نمــوده اســت.
 )2کنتــرل تــردد در ســراهای دانشــجویی  ،درســراهای
دانشــجویی در ســال بــه طــور متوســط حــدود 25000
نفــر تــردد مــی کننــد.
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 )3توســعه نیــروی انســانی و تجهیــز مرکز پیــام و نظارت
تصویــری دانشــگاه .ایــن مرکــز بــه صــورت ویــژه در
طــی  24ســاعت مســئولیت نظــارت تصویری بــر پردیس
دانشــگاه و ارتبــاط بــی ســیمی کارکنان حفاظــت فیزیکی
وپاســخ گويــي بــه تمــاس هــاي تلفنــي مخاطبيــن خــود
را بــر عهــده دارد.
 )4سامانه ساتراپ
در راســتای توســعه و بهــره گیــری از فنــاوری هــای نوین
در حفــظ امنیــت و نظــم و بــه منظــور رعایــت بیشــتر
مقــررات راهنمایــی و رانندگــی در پردیــس دانشــگاه
فردوســی مشــهد ،مدیریــت حراســت بــا هماهنگــی
کارگــروه ترافیــک پردیــس دانشــگاه و بــا تــاش پرســنل
اداره حفاظــت فیزیکــی ،از ســال  96مقدمــات تهیــه
ســامانه ســاتراپ (ســامانه تخلفــات راهنمایــی و رانندگی
پردیــس) را راه انــدازی نمــود.
ایــن ســامانه در دو نســخه تحــت وب و نــرم افــزار تلفن
همــراه تولیــد شــده اســت کــه بــه صــورت ویــژه قابــل
اســتفاده توســط مأموریــن گشــتی اداره حفاظــت فیزیکی
و انتظامــات میباشــد.
قابلیت های این سامانه:
* امــکان ثبــت تخلفــات بــا جزئیــات کامل شــامل پالک
خــودرو ،مالــک خــودرو ،نــوع خــودرو ،نــوع تخلــف،
محــل تخلــف ،میــزان جریمــه و ثبــت تصاویــر از تخلف
مر بو طه
* امــکان اســتعالم ســابقه تخلفــات یــک خــودرو یــا
راننــده
* ارســال پیامــك و نامــه اتوماســیون اداری بــرای افــراد
متخلــف
* تعییــن میــزان جریمــه و کســر از حســاب فــرد (ایــن
قابلیــت در حــال حاضــر وجــود دارد ولــی اجــرا نگردیده
اســت).
* امــکان ثبــت محــل دقیــق تخلف بــا اســتفاده از  GPSو

حوزه ریاست

شکل  -11-2نمونه ای از بروشور توصیه های مفید جهت مقابله با ویروس کرونا منتشر شده توسط مدیریت حراست دانشگاه

گــزارش گیــری هــای مرتبــط بر اســاس آن.
* امــکان گزارشــگیری مدیریتــی کامــل بــر اســاس
پارامترهــای موجــود در ســامانه ســاتراپ وجــود دارد،
ماننــد:
 گــزارش تخلفــات پرتکــرار در ســطح پردیــس بــراســاس بــازه زمانــی.
 گــزارش تخلفــات ثبــت شــده توســط هــر مأمــورانتظامــات.
 گــزارش توزیــعجغر ا فیا یــی
تخلفــات ثبــت
شــد ه .
 گــزارش بــر اســاسانــواع تخلفــات در بــازه
زمانــی دلخــواه.
 )5تهیــه و توزیــع بروشــور

توصیــه هــای مفیــد جهــت دانشــجویان؛ در اســفند مــاه
ســال  1398باتوجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا بــه منظور
ارتقــاء ســطح آمادگــی کارکنــان اداره حفاظــت فیزیکــی
و انتظامــات در پیشــگیری از شــیوع کروناویــروس و در
راســتای برنامههــای آموزشــی ،دفتــرک (بروشــور) کرونــا
در قالــب فایل  ، PDFویــژه کارکنــان انتظامــات
تهیــه و از طریــق ســامانه مکاتبــات
اداری بــرای همــه همــکاران اداره
حفاظــت فیزیکــی
ارســال گردیــد کــه
تصاویــری از آن
ارائــه مــی گــردد.
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دانشگاه بجنورد

هســته گزینــش یکــی از نهادهــای برآمــده از انقــاب اســامی تشــکیالت و
ســاختار مربــوط بــه گزینــش کارکنــان در وزارتخانههــا و ســازمانهای دولتــی
اســت .کارکنــان یــک ســازمان بــه عنــوان شــریک راهبــردی و بــا ارزشتریــن
ســرمایه آن ســازمان انــد و موفقیــت ســازمان بــه دانــش ،مهــارت ،رفتــار ،تعهــد
و تواناییهــای کارکنــان آن بســتگی دارد .لــذا گزینــش دقیــق و مناســب کارکنان
بــر اســاس معیارهــای درســت یکــی از وظایــف خطیــر و مهمــی اســت کــه
میتوانــد بــر کارآمــدی دانشــگاه و عملکــرد آتی آن تاثیر بســزایی داشــته باشــد.

دانشگاه نيشابور

خراسان رضوي

دانشگاه صنعتي قوچان

پارك علم و فناوري

دانشگاه تربت حيدريه

دانشگاه های تابع
وزارت علوم

پارک های علم و
فناوری

خراسان شمالي

مدیر هسته گزینش:
دکتر مهدی پارسا
 -1392تاکنون

مدیریت هسته گزینش
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پارك علم و فناوري

دانشگاه كوثر

فهرست فعالیت های شاخص

در نظــام جمهــوری اســامی گزینــش بــر اســاس
شــرع ،عقــل و قانــون انجــام میشــود و شــاخصههای
آن برگرفتــه از اصــول دینــی وا خالقــی اســت .بررســی
پیشــینه و عملکــرد افــراد بــرای واگــذاری مســئولیت
در هــر زمین ـهای یــک عمــل عقالیــی و ضــروری بــه
نظــر میرســد.
در مدیریت هسته گزینش دانشگاه فردوسی مشهد عالوه
بر لزوم احراز شرايط عمومي استخدام شامل صالحیتهای
علمي و تواناییهای جسمي و رواني كه بهوسیله آزمون
و توسط دستگاه مربوط مشخص میشود ،متقاضيانباید
حائز ضوابط گزينش (عمومي ،انتخاب اصلح) نيز باشند.
بنابراين هسته گزينش دانشگاه فردوسي مشهد در راستاي
اجراي دستورالعملها ،بخشنامهها و موارد ارجاع شده از
سوي هیات عالي گزينش رياست جمهوري و هیات مركزي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در خصوص گزينش
كاركنان دانشگاه وظايف ذيل را عهدهدار است:
* استعالم از ادارات و مراکز تعریفشده در قانون گزینش

حوزه ریاست

برای تکمیل پرونده پرسنلی افراد بهمنظور صدور رأی جهت
تعیین صالحیت عمومی
* انجام مراحل تحقیقات گزینشي متقاضیان استخدام و
افراد شاغل و همچنين استعالم از مسئوالن واحدهای تابعه
دانشگاه برای کلیه پروندهها قبل از صدور رأی
* انجام مصاحبه حضوری با کارکنان دانشگاه در مراحل
مختلف استخدام اعم از قرارداد معین ،پیمانی ،رسمی
آزمایشی و رسمی قطعی برحسب نیاز
* بررسی و تعیین صالحیت عمومی (اخالقی ،اعتقادی و
سیاسی) متقاضیان مشمول قانون گزینش برای اشتغال در
بخش کارکنان دانشگاه در جلسات هفتگی با حضور مدیر
گزینش دانشگاه و اعضای هسته.
از عمده فعالیتهای اين مديريت طي  8سال اخير میتوان
به موارد ذيل اشاره کرد:
* برگزاري دورههای آموزشي مختلف براي هستههای
گزينش استان
* حضور فعال و مستمر در دورههای آموزشي برگزارشده

مرکز آموزش عالي گلبهار
مرکز آموزش عالي اسفراين
مرکز آموزش عالي گناباد
مرکز آموزش عالی تربت جام
مرکز آموزش عالي شيروان
مرکز آموزش عالی کاشمر

مراکز آموزش عالی
تابع وزارت علوم

مؤسسات پژوهشی
و پژوهشکده ها

موسسه پژوهشي علوم و
صنايع غذايي

پژوهشکده هوا خورشید

شکل  -12-2مراکز و مؤسسات زیر مجموعه مدیریت هسته گزینش دانشگاه فردوسی مشهد

توسط هیات عالي گزينش
* برگزاري دوره آموزشي احكام و اعتقادات ويژه متقاضيان
تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي آزمايشي در سال 92
* ارزشيابي مربوط به تمديد قرارداد كاركنان پيماني و
قراردادي در پايان هر سال
*  648مورد تشكيل پرونده گزينشي ،تحقيق ،مصاحبه و
صدور رأی براي مؤسسات فوقالذکر از سال  92تاکنون
* بررسي و ابالغ  1296رأی صادره پس از طي مراحل
قانوني گزينش به مراكز معرفیشده هسته گزينش دانشگاه
فردوسي مشهد
* بررسي پرونده بالغبر  700نفر از نيروهاي مؤسسات
آموزش عالي تحت پوشش هسته گزينش دانشگاه فردوسي
مشهد جهت تمديد قرارداد ساليانه

مأموریت ها
باالتریــن مرجــع تصمیمگیــری در حــوزه گزینــش
کارکنــان در ســطح کشــور «هیــات عالــی گزینــش»
میباشــد کــه هیاتهــای مرکــزی گزینــش در هــر
وزارتخانــه زیرمجموعــه آن اســت و بــه همیــن ترتیــب
هســتههای گزینــش در دانشــگاهها و موسســات
آمــوزش عالــی تحــت پوشــش آن قــرار دارد .البتــه از
نظــر ســاختار اجرایــی و تشــکیالتی هســتههای گزینــش
در دانشــگاهها بــه عنــوان یکــی از زیرمجموعههــای
حــوزه ریاســت دانشــگاه فعالیــت میکننــد.
ماموریــت اصلــی هســته گزینش در دانشــگاه فردوســی
مشــهد احــراز صالحیــت عمومــی داوطلبــان اســتخدام
و تبدیــل وضعیــت میباشــد کــه دانشــگاهها و
موسســات آمــوزش عالــی درج شــده در شــکل فــوق
تحــت پوشــش ایــن هســته قــرار دارنــد.
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اهم وظایف
اجــرای دســتورالعملها ،بخشــنامهها و ســایر امــور
محولــه از ســوی هیــات مرکــزی و هیــات عالــی
گزینــش بــه شــرح زیــر:
* احــراز صالحیــت عمومــی کلیــه نیروهــای رســمی،
پیمانــی ،قــراردادی ،شــرکتی و پــاره وقــت
* احــراز صالحیــت عمومــی کلیــه نیروهــا بــه منظــور
تغییــر وضعیــت اســتخدامی
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* احــراز صالحیــت عمومــی کلیــه نیروهایــی کــه
ازســازمانهای دیگــر بــه دانشــگاه جابجــا (مامــور یــا
منتقــل) میشــوند
* احــراز صالحیــت عمومــی بــه منظــور تمدیــد
قــرارداد ســالیانه کلیــه نیروهــای شــرکتی ،قــراردادی و
پیمانــی و احــراز صالحیــت عمومــی ویــژه نیروهایــی
کــه بــه پســتهای مدیریتــی و حســاس منصــوب
میشــوند.

حوزه ریاست

مدیران حقوقی دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر سعید محسنی
1387 -1393

دکترمحمدعابدی
1393 -1396

دکتر جعفر شفیعی
 -1396تاکنون

فهرست فعالیت های شاخص

مدیریت حقوقی

مديريت حقوقي دانشگاه متولي دفاع از حقوق دانشگاه
و واحدها و همكاران دانشگاهي در خصوص مسائل
مربوط به دانشگاه مي باشد .بنابراين نظارت بر انعقاد
قراردادها ،پيگيري دعاوي حقوقي و كيفري له يا عليه
دانشگاه ،پاسخگويي به شكايات اداري و نيز پاسخگويي
به دستگاه ها و مراجع نظارتي و بازرسي به عهده
مديريت حقوقي دانشگاه است .همچنين صيانت از
حقوق دانشگاه در اراضي و امالك و نيز استيفاي حقوق
دانشگاه ناشي از اسناد تعهد و وثيقه در زمره وظايف
اين مديريت است.
شرح وظايف مصوب مديريت حقوقي دانشگاه
 -1بررسي حقوقي قراردادهاي دانشگاه
كليه قراردادهايي كه دانشگاه و واحدهاي تابع آن با
اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد مي نمايد ،بايد قبل
از انعقاد توسط مديريت حقوقي مورد بررسي و تاييد
قرار گيرد .اين موضوع با تدوين دستور العمل تهيه و
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تنظيم قراردادها به اطالع كليه واحدهاي دانشگاه رسيد
و قراردادهاي كه مسير گفته شده را طي كرده و به لحاظ
حقوقي تاييد شدند با كمترين مشكل مواجه شد .در طي
سال هاي اشاره شده بيش از  2500فقره قرارداد در اين
مديريت بررسي و تاييد شده است و همواره دو اصل
سرعت و تسهيل انعقاد قرارداد مدنظر قرار گرفته است.
با توجه به قيمت گذاري اماكن اجاره اي دانشگاه توسط
اين مديريت كه قبال توسط كارشناس رسمي دادگستري
انجام مي شد ،اين مديريت مشاركت مستقيم و موثر در
كسب  4ميليارد توماني درآمد اختصاصي جهت دانشگاه
داشته است.
 -2پيگيري دعاوي حقوقي و كيفري مربوط به دانشگاه
بديهي است مسئوليت پيگيري دعاوي حقوقي و كيفري
كه از طرف دانشگاه يا به طرفيت دانشگاه اقامه مي
شود ،با مديريت حقوقي دانشگاه است .البته با توجه به
سياست حاكم بر مديريت حقوقي دانشگاه تالش بر اين
بوده كه حتي االمكان احقاق حقوق دانشگاه از طريق
43

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

1
2

تنظیم اسناد اجاره بیش از نیمی از اراضی پردیس دانشگاه مربوط به آستان قدس رضوی

مشارکتمستقیمدرکسبدرآمداختصاصیدرسال1399

5
6

حضور موثر در جلسات دادگاه ها و عدم محکومیت دانشگاه در  100درصد پرونده های مهم

مشارکت در پرداخت کلیه مطالبات شهرداری و آستان قدس رضوی تا پایان سال 1396

3
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دریافت نامه تسویه حساب پرداخت سایر عوارض مربوط به چاپخانه دانشگاه تا پایان 99

قانونی و یکسان نمودن تیپ قرارداد های جاری دانشگاه اعم از پژوهشی  ،عمرانی و ...

7

پاسخ به استعالمات دفاتر حقوقی واحدهای دانشگاه و منطقه  9کشور

شکل  -13-2اهم فعالیت های مدیریت حقوقی دانشگاه

غيرقضايي صورت پذيرد و نيز از طرح دعاوي مختلف
عليه دانشگاه جلوگيري به عمل آيد .در همين راستا با
پيگيري شكايات مربوط به جعل مدارك دانشگاهي در
مديريت حقوقي دانشگاه از ابتداي سال  1392تاكنون
تعداد اين پرونده ها با برخورد قضايي مناسب كاهش
چشمگيري داشته است.
 -3پيگيري وضعيت مالكيت اراضي دانشگاه و اسناد
مربوط به آن
يكي از مهمترين دغدغه هاي مديريت حقوقي دانشگاه
ساماندهي به وضعيت مالكيت دانشگاه در اراضي متعلق
به آن اعم از موقوفه و ملكي در سطح استان و خارج
از استان بوده است .دريافت وجه مربوط به صلح نامه
شهرداري و دانشگاه درخصوص عقب نشيني كلينيك
دامپزشكي اجاره زمين انتهاي كلينيك دامپزشكي
از شهرداري تحويل زمين جاهد شهر و اخذ مجوز
ديواركشي وپيگيري تهيه اسناد مالكيت ثبتي تنظيم
اسناد اجاره نيمي از اراضي پرديس دانشگاه مربوط به
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آستان قدس رضوي و پرداخت مطالبات مربوطه بيش از
 700ميليون تومان پرداخت بخشي از بدهي دانشگاه به
شهرداري به مبلغ  1259609000000ريال دريافت نامه
تسويه حساب پرداخت عوارض مربوط به چاپخانه تا
پايان سال  99در ارتباط با مكانيزم هاي افزايش درآمد
براي دانشگاه ،مديريت حقوقي با پيگيري هاي فراوان
در سال هاي گذشته و سال جاري موفق شد با پرداخت
ارقام مورد مطالبه شهرداري جهت تبديل اراضي
آموزشي به تجاري در چاپخانه دانشگاه ،مركز رفاهي
بلوار تلويزيون و اراضي لچكي دانشگاه و پتانسيل الزم
را جهت درآمدسازي براي دانشگاه ايجاد نمايد.
 -4پاسخگويي به شكايات اداري در ديوان عدالت
اداري
با توجه به ماهيت دولتي دانشگاه ،رسيدگي به شكايات
و اعتراضات مستخدمين اعم از اعضاي هيأت علمي
و كارمندان محترم در صالحيت ديوان عدالت اداري
است .بديهي است پاسخگويي به شكايات مزبور بر

عهده مديريت حقوقي دانشگاه مي باشد.در همين راستا
سعي شده است با دفاع مناسب از حقوق دانشگاه در
لوايح تقديمي به ديوان اعم از بدوي و تجديد نظر ،از
حقوق بيت المال نيز به بهترين وجه دفاع گردد .در اين
رابطه بالغ بر  4000پرونده ورودي ثبت شده است .در
اين ميان به جز مواردي كه دانشگاه معتقد به حقانيت
خواهان بوده ،در ساير موارد (قريب به اتفاق) حكم به
نفع دانشگاه صادر شده است.
 -5رسيدگي به تخلفات دانشجويان مستنكف
مديريت حقوقي دانشگاه در راستاي استيفاي حقوق
بيت المال از دانشجويان مستنكف كه به رغم استفاده
از منابع مالي بيت المال ،به تعهدات خود عمل ننموده
اند ،اقدامات مؤثري انجام داده است .براي انجام اين
مهم ،عمدت ًا از طريق اجراي ثبت اسناد اقدام مي شود
.و تاكنون نيز به خوبي از عهده اين امر برآمده است كه
گواه آن تقدير هاي هرساله معاونت محترم حقوقي و
امور مجلس وزارت عتف در راستاي استيفاي حقوق
بيت المال است.
 -6اخذ تعهد و وثيقه ،تبديل ،تعويض و فك آنها و ساير
اقدامات مربوط
در موارد متعدد از جمله بورسيه هاي تحصيلي ،فرصت
مطالعاتي ،مجوز خروج از كشور ،طرح سربازي و ،...
اخذ تعهد و تضمين از اعضاي هيأت علمي ،كارمندان
و دانشجويان ضرورت پيدا مي كند .مديريت حقوقي
دانشگاه دراين خصوص مسئول اخذ تعهدات و
تضمينات مزبور به نفع دانشگاه و يا به نفع وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري مي باشد .همچنين تعهدات و وثايق
مزبور در مواردي بايد فك يا تعويض يا تبديل گردد.
اقدامات مزبور نيز بر عهده مديريت حقوقي دانشگاه
است .بيش از  3000مورد تضمين طي سال هاي مذكور
اخذ شده است.
 -7پاسخگويي به مراجع نظارتي به صورت مكاتبه

حوزه ریاست

مستقيم و نيز از طريق سامانه هاي
بازرسي خراسان رضوي ،دادور استانداري خراسان
رضوي ،انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات ،سامد
استانداري خراسان رضوي ،رسيدگي به شكايات وزارت
علوم كه با توجه به انجام اين مراحل از طريق سامانه از
مراجعه حضوري به دانشگاه كاسته شده است و كارها
با سرعت بيشتري انجام گرفته است و همچنين فرايند
الكترونيكي كردن بايگاني مديريت حقوقي نقش بسزايي
در دسترسي سريع و آسان به پرونده ها و استفاده بهينه
از اطالعات را به همراه داشته است.
 -8بررسي و تهيه مقدمات اوليه سامانه رسيدگي به
شكايات
از طرف اين مديريت منجر به ايجاد اين سامانه و راه
اندازي آن در تيرماه سال جاري موجب دسترسي آسان
و عدم مراجعه حضوري به دانشگاه مي شود كه در
شرايط كنوني بيماري كرونا بسيار قابل تحسين مي باشد.
 -9ساير خدمات حقوقي
عالوه بر موارد پيشگفته ،مديريت حقوقي دانشگاه
متولي كليه مسائل حقوقي و قضايي مربوط به دانشگاه
بوده كه بسته به مورد بايد در موارد پيشآمده نقش بازي
كند .در اين راستا موارد ذيل قابل ذكر است:
* مشاوره حقوقي به كليه واحدها و وابستگان به
دانشگاه در خصوص مسائل حقوقي كه بسته به مورد با
آن مواجه ميشوند.
* شركت در كميته ها و كارگروه هاي مختلف دانشگاه
توسط كارشناسان حقوقي اين مديريت.
* مشاوره حقوقي به كارمندان و اعضاي هيأت علمي
و دانشجويان ،بهرغم اينكه مشاوره حقوقي به وابستگان
دانشگاه درخصوص مسائل شخصي ايشان ،جزو
وظايف دستگاه متبوع نيست ،ليكن مديريت حقوقي
دانشگاه در حد بضاعت و توان فيزيكي خود ،در اين
مهم نيز كوشا بوده است.
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معاونان آموزشی دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر محمدرضا هاشمی
1392 -1397

الگوی مفهومی آموزش

فهرست فعالیت های شاخص

معاونت آموزشی

مقدمه
معاونت آموزشی د ر طی هشت سال گذشته اقدامات متعدد
و متفاوتی را در حوزههای مدیریت آموزشی ،برنامهریزی و
توسعة آموزشی ،کالج و آموزش الکترونیکی انجام داده است
که برخی از آنها برای نخستینبار در کشور عملیاتی شده
است .ارائة طرحهای آموزه ،آحفا ،الگوی مفهومی آموزش،
شتاب ،تأسیس مرکز آیس ،مرکز آزمون ،ایجاد اولین
آزمایشگاه واقعیت مجازی ،راهاندازی وبگاه ارائة محتوای
آموزشی اعضایهیئتعلمی ،تشکیل شورای پات ،انتشار
خبرنامة ترویجی ،برگزاری آزمو ن مجازی زبان ،ارائة الگوی
جدید ارزشیابی براساس چارکبندی و دهها طرح دیگر از
آن جمله هستند .در سال های اخیر تالشهای بسیاری
برای ارتقاء اثربخشی آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد
انجام شده است .اکنون این دانشگاه در پرتو الگوی مفهومی
آموزش دارای نقشة راه و فلسفة مشخص آموزشی است
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که در بازنگری برنامههای درسی ،ارزشیابی دانشجویان،
کارراهة رشته گرایشها ،کارراهة اعضای هیئتعلمی و
طرح درسها نمود پیدا کرده است .مهمترین کاربرد این
الگو ،ارتقاء دوشادوش مهارت و علم در کنار یکدیگر در
برنامهریزی درسی ،کالسهای آموزشی و کتابهای درسی
است که با بهکارگیری آن در تدریس و تألیف کتابهای
درسی ،دانشجویان نهتنها به یادگیری علوم گوناگون مرتبط با
رشتة خود دست خواهند یافت ،بلکه مهارتهای شناختی،
اجتماعی و ادراکی آنان نیز افزایش مییابد .این امر سبب
میشود محتوای آموزشی از قالبهای حافظهمحور فراتر
رفته و دانشجو کاربرد مطالب آموزشی را نیز بیاموزد .از
اینرو ،تجلی این الگو در امور آموزشی ،تدریس و تدوین
كتابهای درسی در مقاطع مختلف تحصیلی موجب تحولی
در امر آموزش و یادگیری شده و تأثیر مثبتی را بر ارزیابی،
شیوههای تدریس و تدوین محتوای درسی داشته است.

با هدف جهتداركردن فعالیتهای آموزشی ،همسوسازی
این فعالیتها با مبانی اساسی نظام تعلیم و تربیت و
توانمندسازی دانشجویان ،الگویی به نام «الگوی مفهومی
آموزش» برای مقاطع تحصیلی كارشناسی ،كارشناسی ارشد
و دكتری توسط معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
طراحی شده است .این
الگو به مثابه نقشة راهی
است كه مسیر حركت
كنشگران عرصة آموزش
را مشخص میسازد و
آموزش را مفهومی فراتر از
انتقال صرف مطالب درسی
میداند .براساس این الگو،
وظیفة مدرسان ایجاد و
تقویت شایستگیهای
گوناگون در دانشجویان
بهمنظور توانمندسازی
آنان برای نقشآفرینی بهتر
در جامعه و مفید بودن
در زندگی است (پیشقدم،

دکتر رضا پیش قدم
 -1397تاکنون

ی و قابلیتهایی درنظر گرفت كه
مجموعهای از دانش ،توانای 
به فرد كمك میكند در انجام وظیفه خود به موفقیت برسد.
اسپنسر و اسپنسر ( ،)1993معتقدند تقویت شایستگیها در
افراد موجب عملكرد بهتر و مؤثرتر در كار میشود .بر این
اساس ،به نظر میرسد توجه به شایستگیهای دانشجویان
و توانمندسازی آنان كمك بسزایی به ارتقاء نظام آموزشی
كشور كرده و بستری مناسب را جهت شكوفایی استعدادهای
آنان فراهم بیاورد.
الگوی مفهومی آموزش که
به تبیین اهداف و تعریف
آموزش میپردازد ،در
شکل زیر قابل مشاهده
است.
تصویر الگوی مفهومی
آموزش همانند یک انسان
است که در قسمت سر
به اهداف ،در قسمت بدن
به اجزای آموزش و در
قسمت پا به برنامههای
عملیاتی اشاره شده است.

ابراهیمی و طباطبائیان.)1398 ،

شایستگی را میتوان
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گروه برنامهریزی آموزشی
و درسی

مرکز آزمون

گروه نظارت ،ارزیابی و
تضمین کیفیت آموزشی

گروه ارتباط با
دانشآموختگان
گروه ساماندهی دروس
برونگروهی

گروه شناسایی و هدایت
استعدادهای برتر

گروه برنامهریزی و توسعة
آموزش بینالملل

گروه مشاوره و ارتقاء
آموزش ،یادگیری و سنجش

شکل -1-3زیر مجموعه های مدیریت برنامهریزی و توسعة آموزش دانشگاه

گروه برنامهریزی آموزشی و درسی
این گروه به پایش مستمر تحوالت مرتبط با رشته/
گرایشها با محوریت تأكید خاص بر بحث اشتغالپذیری
و توانمندسازی آموزشی دانشجویان میپردازد.
مهمترین فعالیتهای مرتبط با این حوزه عبارتاند از:
* انجام مطالعات آمایش آموزش عالی بهمنظور بهرهبرداری
در مقیاس دانشگاه فردوسی مشهد در جهت اتكاء
تصمیمات مربوط به توسعه و تعدیل رشته دورههای
آموزشی بر یك مبنای علمی و معتبر؛
* مطالعه و ارزیابی ضرورت «استمرار وجود»« ،توسعه»،
«تلفیق /ادغام و یا حذف» رشته دورههای دایر براساس
بازنگری در مطالعات نیازسنجی و اقتضائات سند راهبردی
دانشگاه؛
* طراحی مدل ارتقاء كیفیت آموزش در گروههای
آموزشی؛
* طراحی و اجرای مدل نیازسنجی گروههای آموزشی
برای جذب اعضایهیئتعلمی؛
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* بازنگری و ارزشیابی از نحوة طراحی و اجرای برنامههای
آموزشی در گروههای آموزشی دانشگاه؛
* طراحی مدل توسعة ارتباط دانشگاه با جامعه براساس
بازنگری و ارزشیابی از میزان پاسخگویی برنامههای
آموزشی كنونی دانشگاه به انتظارات جامعه؛
* بازنگری و ارزشیابی از عملكرد دانشگاه در برنامة
بازاریابی آموزش عالی در مقیاس ملی و محلی؛
* مدیریت برنامههای توسعهای دانشگاه در فرایند
ارزشیابی ،بازنگری و تدوین برنامههای درسی مطابق با
انتظارات وزارت متبوع و نظارت بر اجرای برنامه؛
* ترغیب و كمك به گروههای آموزشی برای بازنگری
برنامههای درسی و دورههای آموزشی و تهیة برنامة درسی
جدید به شیوه علمی ،متناسب با نیازهای جامعه و انتظارات
شغلی داوطلبان تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد؛
* طراحی و بازنگری بانك برنامههای درسی دانشگاه
بهصورت رایانهای؛
* فراهم ساختن بستر الزم برای هدایت گروههای آموزشی

در طراحی برنامهها از وضعیت تكرشتهای به سمت
چندرشتهای؛
* ارائة مشاورة تخصصی به مدیران گروههای آموزشی در
حوزة برنامهریزی درسی؛
* تهیه و اجرای مدل کاربست رسانههای مورداستفاده در
تدریس بهمنظور بهبود سطح كارآمدی آنها؛
* طراحی و ایجاد شبكة اجتماعی مستقیم و بدون میانجی
با دانشجویان بهمنظور آگاهی از دیدگاه آنان دربارة محتوا و
چگونگی ارائة برنامة درسی در گروههای مختلف آموزشی
دانشگاه؛
* تعیین شاخصها درخصوص ظرفیت پذیرش دانشجو؛
* جهتدهی برنامههای آموزشی و درسی دانشگاه در
جهت افزایش توان اشتغالپذیری و ارتقاء پاسخگویی
اجتماعی.
گروه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی
گروه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک) آموزشی
دانشگاه با هدف ارتقاء نظاممند کیفیت شایستگیهای
آموزشی اساتید و دانشجویان در راستای تحقق اهداف
کالن دانشگاه و بهمنظور ایجاد زیرساختهای آموزشی
الزم برای تربیت نسلی خالق و اندیشمند فعالیت میکند.
برنامههای این دفتر در سه بخش دستهبندی میشود که هر

بخش دارای چندین فعالیت اصلی به شرح زیر است:
الف) ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید و مدرسان دانشگاه:
* ارزشیابی از کیفیت تدریس اساتید و مدرسان دانشگاه
توسط دانشجویان ،دانشآموختگان ممتاز؛
* ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اساتید و مدرسان
دانشگاه توسط رئیس دانشکده ،معاون آموزشی دانشکده
و اعضایهیئتعلمی گروه.
ب) نظارت بر عملکرد آموزشی اساتید و مدرسان دانشگاه:
* نظارت بر حضور مؤثر اساتید و مدرسان (حضور در
کالس ،ساعات مشاوره ،جلسه امتحان و غیره)؛
* نظارت بر بارگذاری سرفصل دروس؛
* نظارت بر ثبت بهموقع نمرات دانشجویان و پاسخگویی
به اعتراض دانشجویان به نمره؛
* رسیدگی به شکایتهای آموزشی دانشجویان.
پ) تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه:
* تعمیق و اشاعة فرهنگ نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت
در آموزش در میان اساتید ،دانشجویان ،مدیران و کارکنان
آموزشی؛
* تدوین برنامههای بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه؛
* مطالعه و پژوهش در جهت بهبود تضمین کیفیت
آموزشی.
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برگزاری  110جلسه
شورای برنامهریزی درسی
و تصویب  86برنامة
درسی بازنگری شده
بهروزرسانی شيوهنامه
و آييننامة تدوين/
بازنگري برنامة درسي

اقدام در زمینة
اجرایی نمودن
آییننامة افزایش
توان اشتغالپذیری
دانشجویان

شورای برنامهریزی درسی
دانشگاه فردوسی مشهد

تهیة كاربرگ
ارزيابي و امتيازدهي به
برنامة درسي تدوين/
بازنگري شده و صدور
كارنامه براي مجريان و
همكاران طرح

تدوین شبکة مسائل
برنامۀ درسی

تدوین شیوهنامة
توازنبخشی به
برنامة درسی جاری
و ساماندهی فرایند
کددهی دروس

شکل  -2-3فعالیتهای انجامشده در شورای برنامهریزی درسی دانشگاه

گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر
مأموریت این گروه هدایت ،نظارت و حمایت معطوف به
دانشجویان دارای استعداد برتر ( شهاب) است.
مهمترین فعالیتهای مرتبط با این حوزه عبارتاند از:
* غربالگری و شناسایی دانشجویان مستعد دانشگاه؛
* جذب دانشجویان و دانشآموزان مستعد بهمنظور ادامة
تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد؛
* تشویق ،انگیزهبخشی و هدایت دانشجویان مستعد از طریق
ارائةتسهیالتایدهمحوروکمکهزینههایآموزشی-پژوهشی؛
* کمک به موفقیت و بالندگی دانشجویان مستعد در حوزة
بازار کار؛
* بهرهمندی از توانایی دانشجویان مستعد در طول تحصیل
و پس از دانشآموختگی؛
* ارتباط سازنده با نهادهای مرتبط در بیرون از دانشگاه
بهمنظور جذب حمایتها و تسهیالت.
گروه مشاوره و ارتقاء آموزش ،یادگیری و سنجش
* انتشار نتایج یافتههای پژوهشی استادان و مرتبط با مسائل
آموزشی در نشریات معتبر؛
* برگزاری کارگاههای آموزشی دورهای یا موردی برای
اعضایهیئتعلمی؛
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* ارائة مشاورة تخصصی در زمینة بهبود کیفیت آموزش؛
* پیشنهاد یا انجام طرحهای تحقیقاتی مرتبط در حوزة
آموزش ،یادگیری و تضمین کیفیت آموزش؛
* تهیه و تدوین مواد و محتوای آموزشی (شامل کتاب،
بروشور ،پوستر ،فیلم و بستههای آموزشی) در راستای ارتقاء
اثربخشی تدریس؛
* پایش مستمر عملكرد تحصیلی دانشجویانی كه در طرح
شهاب قرار نمیگیرند  ،اما از حیث ضریب رشد و بر
پایة شاخصهای آموزشی از ظرفیتهای بالقوة خودشان
بهخوبی بهرهمند شدهاند؛
* ارائة خدمات مشاو رهای با استفاده از نمایندگان شورای
شتاب در دانشكدهها؛
* صدور كارنامة عملكرد برای دانشجویان طرح شتاب و در
اختیارگذاشتن مشوقهای پیشبینیشده در آییننامة مربوطه.
مرکز مدیریت آزمون
* تعیین و تدوین استانداردهای مبتنی بر شواهد و یافتههای
علمی در آزمونها؛
* بررسی ویژگیهای روانسنجی و اعتباریابی آزمونهای
فراگیر دانشگاه؛
* پایش و نظارت بر حسن اجرای آزمونها.

گروه ارتباط با دانشآموختگان
تعامل مستمر با دانشآموختگان دانشگاه فردوسی مشهد و
استفادة بهینه از توانمندیهای آنها در راستای اهداف عالی
دانشگاه.
مهمترین فعالیتهای مرتبط با این حوزه عبارتاند از:
* بسترسازی برای ایجاد و شکلگیری انجمن
دانشآموختگان دانشگاه فردوسی مشهد؛
* حمایت و ایجاد تسهیالت الزم برای برگزاری جلسات
مجمع عمومی انجمن دانشآموختگان؛
* برگزاری طرحهای رصد و پایش وضعیت دانشآموختگان
در جامعه برای آگاهی از وضعیت اشتغال و میزان اثرگذاری
اجتماعی ایشان؛
* تسهیل برقراری ارتباط دانشگاه با دانشآموختگان بهمنظور
آگاهیازنیازهایآنهاوایجادبستریبرایمهارتافزاییایشان؛
* تسهیل ارائة خدمات علمی ،فنی ،فرهنگی و رفاهی به
دانشآموختگان.
گروه ساماندهی دروس برونگروهی
ارائة آموزش اثربخش در دروس موسوم به دروس
برونگروهی در راستای الگوی مفهومی آموزش.
وظایف و مأموریتهای اصلی در این حوزه به شرح زیر
است:
* مشخص شدن تمام دروس برونگروهی در دانشگاه

فردوسی مشهد؛
* مشخص شدن گروه آموزشی متولی هر یک از این
دروس؛
* تهیه و تصویب آییننامة این دسته از دروس در مرجع
متناسب؛
* تعریف فرایند ارائة این دروس و تخصیص استاد در
سیستم سدف؛
* تهیة فرمهای مجزای نظرسنجی برای این دسته از دروس(
در صورت لزوم).
گروه برنامهریزی و توسعه آموزش بینالملل
ارتقاء جایگاه و کیفیت آموزش در حوزة بینالملل و نامآوری
دانشگاه فردوسی مشهد در عرصة آموزشهای بینالملل.
مهمترین فعالیتهای مرتبط با این حوزه عبارتاند از:
* تصریح قوانین آموزشی مربوط به دانشجویان بینالملل در
آییننامة آموزشی؛
* تعیین دقیق سیاستهای دانشکدهها و گروههای آموزشی
در زمینة پذیرش دانشجوی بینالملل؛
* نیازسنجی و پایش برنامة درسی با عنایت به نیازهای
دانشجویان بینالملل بهمنظور ارتقاء كیفیت آموزش این
دانشجویان؛
* برنامهریزی در زمینة برنامههای معطوف به توانمندسازی
آموزشی اساتید فعال در عرصة آموزش دانشجویان بینالملل.
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گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی

در جهان امروز ،تغییرات به واقعیت هرروزة نظامهای
آموزشی و بخش ثابت بازسازی آموزشی بسیاری از کشورها
تبدیلشده است .در همین راستا و بهمنظور هماهنگی با
تغییرات و تحوالت جهانی و با توجه به شرایط حاکم بر
دانشگاهها و گسترش و توسعةافتگی آنها آموزش عالی ایران
نیز ،آییننامة واگذاری اختیارات برنامة درسی به دانشگاههای
دارای هیئت ممیزه را در تاریخ  1379/2/10صادر نمود.
در این آییننامه بر نهادینه کردن مشارکت دانشگاهها در
مدیریت آموزش عالی ،تمرکززدایی ،ارتقاء کیفیت آموزش
عالی و انطباق برنامههای درسی با نیازهای جامعه و روزآمد
ساختن برنامههای درسی تأکید شده بود ،ولی مشکالتی
نظیر ناآشنایی اعضای هیئتعلمی با دانش برنامة درسی،
عوامل ساختاری ،عوامل مالی و انگیزشی و نیز نبود
الگویی مناسب و راهنما در فرایند اصالح و بازنگری
برنامههای درسی موجب شد تا بخشنامة دیگری صادر
شود و برنامهریزی درسی بهصورت متمرکز در وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری صورت گیرد اما مجدد بعد از
مدتی به دلیل گسترش برنامههای درسی دانشگاه محور و
بهمنظور تمرکززدایی ،ارتقاء کیفیت آموزش عالی ،نهادینه
ساختن مشارکت دانشگاهها در مدیریت آموزش عالی و
تسهیل فرایند تغییر برنامههای درسی از طریق مشارکت
اعضای هیئتعلمی دانشگاهها ،وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری طی بخشنامة اجرایی اختیارات مناسبی برای
بازنگری و اصالح برنامههای درسی را دوباره به دانشگاهها
( )1394/2/14واگذار نمود .بر این اساس ،اختیارات
مناسبی برای بازنگری برنامههای درسی به دانشگاههای
سطح یک و دو داده شد و این دانشگاهها به بازنگری
برنامههای درسی رشتههای مختلف اقدام کردند .در همین
راستا دانشگاه فردوسی مشهد به تغییر اساسی در ساختار
و فرایند تدوین و بازنگری برنامههای درسی خود اقدام
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رؤسای گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی
دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر سیدرضا عطارزاده
1394 -1392

دکتر مرتضی کرمی
 -1394تاکنون

کرد .در این اقدام ابتدا ارکان برنامهریزی درسی دانشگاه
مشخص شدند که عبارتاند از :الف .شورای برنامهریزی
درسی دانشگاه شامل معاون آموزشی دانشگاه ،نمایندگان
گروههای مختلف و رئیس گروه برنامهریزی آموزشی و
درسی دانشگاه؛ ب .ادارة برنامهریزی درسی دانشگاه شامل
رئیس گروه برنامهریزی آموزشی و درسی دانشگاه و گروه
کارشناسی واحد برنامهریزی درسی؛ ج .شورای برنامهریزی
درسی دانشکده شامل معاون آموزشی دانشکده ،نمایندة
برنامة درسی دانشکده (ارتباطدهندة ادارة برنامة درسی دانشگاه و
مجریان بازنگری برنامة درسی)،مدیر گروه آموزشی ،یک یا دو
نفر از اعضای هیئتعلمی گروه آموزشی.
در اولین جلسة شورای برنامهریزی درسی دانشگاه با
ساختار جدید دربارة آییننامة بازنگری برنامة درسی
دانشگاه تصمیمگیری شد .بهموجب این آییننامه ،هر گروه
آموزشی موظف است بیست درصد از رشتههای تحصیلی
خود را در هرسال بازنگری کند .برنامة بازنگری شده به
مدت  5سال الزماالجراست.
فرایند بازنگری برنامة درسی در دانشگاه فردوسی مشهد
براساس الگویی مفهومی انجام میشود این الگوی
مفهومی مبتنی بر مدل مفهومی آموزش دانشگاه فردوسی
مشهد براساس روش طراحی آموزشی و برنامة درسی
( )Backward designتدوین شد؛ بنابراین الزم است
بازنگری برنامههای درسی براساس مدل مذکور انجام گیرد.

 Backward designازجمله روشها و مدلهای طراحی
آموزشی است که در آن طراح یا برنامهریز درسی بر روی
نتایج نهایی مطلوب یک دورة آموزشی تمرکز میکند؛
بنابراین در این روش ابتدا نتایج مورد انتظار دورة آموزشی
شناسایی و سپس شواهد قابلقبول برای دستیابی به نتایج
عرضه و درنهایت طراحی و تدوین برنامة درسی و تجارب
یادگیری صورت میگیرید.
بر این اساس در الگوی مفهومی برنامة درسی نقطه
عزیمت ،غایت مقاطع تحصیلی سهگانه و کالن و خرده
شایستگیهایی است که انتظار میرود موجبات تحقق
غایت هر مقطع را فراهم آورد .در بازنگری  /تدوین
برنامههای درسی ،بایستی غایت مقطع تحصیلی را مدنظر
قرار داده و با توجه به مطالعات پشتیبان انجامشده ،برنامة
درسی را در این راستا هدایت نمود .از سوی دیگر تحقق
غایت مقاطع تحصیلی درگرو پرورش شایستگیهای سه
گانه ای است که در مدل مفهومی آموزش عرضهشده است.
بنابراین پرورش این شایستگیها بهعنوان اهداف واسطی
برنامة درسی باید مدنظر قرار گیرد.
سند برنامة درسی که عامل تحقق اهداف واسطی و غایی
آموزش عالی است صرف ًا مبتنی بر نتایج مطالعات پشتیبان
بازنگری و تدوین میگردد .بنابراین در این مدل مفهومی
حرکت رو به عقب از نتایج مورد انتظار مقاطع سهگانه به
شایستگیهای مورد انتظار و انجام مطالعات پشتیبان در این
راستا و بازنگری و تدوین برنامة درسی است .مطالعات
پشتیبان شامل تحلیل اسناد فرادست ،بررسی تجارب
دانشگاههای داخلی و خارجی ،پایش دانشآموختگان و
کارفرمایان است .تغییرات برنامة درسی بر اساس مطالعات
پشتیبان انجامشده ،مشخص خواهد شد .سند برنامة درسی
مشتمل بر چهار فصل کلیات ،جدول دروس ،مشخصات
دروس و ترمبندی است .الزم به توضیح است که تنها مبنا
برای ارزیابی برنامة درسی بازنگریشده مطالعات پشتیبان
خواهد بود .بنابراین وجود پیوند وثیق بین تغییرات برنامة
درسی و مطالعات پشتیبان ضروری است.

دستیابی به جایگاه ممتاز آموزشی بهویژه در تحصیالت
تکمیلی ،توسعة محیط یادگیری خالق و جذاب ،ارتقاء
اثربخشی آموزش ،تأسیس حوزههای میانرشتهای و تربیت
دانشآموختگان توانمند و متعهد همسو با نیازهای جامعه
بهعنوان اولین هدف از اهداف کالن دانشگاه در سند
راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد مورد تأکید قرارگرفته
است .بهمنظور دستیابی به این اهداف دو رکن اساسی که در
شکل باال نشان داده شده در گروه برنامهریزی آموزشی و
درسی دانشگاه تعریف گردید که در ادامه به شرح مأموریت
هر یک پرداخته میشود.
الزم به ذکر است بخش دیگری از مأموریتهای آموزشی
گروه برنامهریزی آموزشی و درسی دانشگاه بهمنظور
اصالح شاخصهای نسبت دانشجو به استاد ،بهروزرسانی
برنامههای درسی است که به این منظور جلسات متعددی
در دانشکدههای مختلف برگزار و نسبت به تعدیل نمودن
ظرفیت پذیرش دانشجویان اقدام شد.
* تصویب برنامههای درسی تدوین /بازنگری شده
برنامة درسی بهعنوان قلب نظام آموزشی ،نقشی بیبدیل
جهت تحقق اهداف و شایستگیهایی که برای هریک از
مقاطع تحصیلی در مدل مفهومی آموزشی در نظر گرفته
شده است ،ایفا میکند؛ بهگونهایکه برای تحقق اهداف
باید برنامههای درسی به شیوهای طراحی و تدوین شوند
تا بتوانند شایستگیهای عمومی و تخصصی را به بهترین
صورت ممکن در دانشجویان پرورش دهند .برای این
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منظور گروه برنامهریزی آموزشی و درسی دانشگاه تا پایان كشاورزی استان خراسان رضوی) ،آقای مهندس ایرانمنش
دیماه  1399تعداد  107نشست شورای برنامهریزی درسی (نماینده سازمان نظام مهندسی) ،آقای دكتر جلیلی (رئیس ادارة
برگزار کرد .در این نشستها  86برنامة درسی بازنگریشده آموزشگاههای آزاد و مشاركت مردمی ادارة كل آموزش فنی و
توسط گروههای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید .حرفهای استان خراسان رضوی) ،آقای دکتر سعید صفایی
همچنین در این نشستها گزارش توجیهی و تفصیلی موحد (عضو هیئتمدیرة انجمن مطالعات برنامة درسی ایران) و
گروههای آموزشی جهت اجرای برنامه مصوب وزارت آقای دکتر تراب (معاون دانشگاه علمی کاربردی استان) برگزار
عتف ،شبکه مسائل برنامة درسی ،الگوی مفهومی برنامة شد ،هریک از حضار از زاویة مسئولیت اجرایی خود
درسی دانشگاه ،فرایند کددهی دروس ،نحوة عملیاتیسازی در اهمیت و چگونگی برقراری ارتباط بین بازار کار و
الگوی مفهومی آموزش و شیوهنامه اجرایی افزایش توان دانشگاه سخن گفتند و مقرر شد بهمنظور نقشآفرینی
بهتر ضابطهگذاران بازار کار در بحث اشتغالپذیری
اشتغالپذیری دانشجویان بررسی شد.
* تهیة كاربرگ ارزیابی و امتیازدهی به برنامة درسی تدوین /دانشجویان ،این جلسات ادامه داشته تا بتوان ساختار و
فرایند مشخصی را برای این موضوع مهم طراحی نمود.
بازنگری شده
بهمنظور ارزیابی دقیق برنامههای درسی بازنگری شده و تدوین طرح پژوهشی الگوی برنامة درسی جهت
همچنین در راستای ایجاد نظام انگیزشی برای اعضای پرورش شایستگیهای اشتغالپذیری در دانشجویان
هیئتعلمی و کسب امتیاز کارنمای آموزشی کاربرگ ارزیابی مقطع کارشناسی علوم تربیتی
برنامة درسی تنظیم و براساس نتایج آن برای هریک از  -ارائة درس «مقدمة علم حقوق» به ارزش  2واحد در
دروس اختیاری دانشجویان کارشناسی
مجریان بازنگری برنامههای درسی کارنامه صادر میگردد.
* اقدام در جهت اجرایی نمودن آییننامة افزایش توان از آنجا که افزایش سواد حقوقی دانشجویان مقطع کارشناسی،
در راستای افزایش توان اشتغالپذیری دانشجویان حائز اهمیت
اشتغال پذیری دانشجویان كارشناسی
 برگزاری نشست گروه برنامهریزی آموزشی و درسی هست بر این اساس و مطابق با مادة  4آییننامة افزایش تواناشتغالپذیری سرفصل درس با عنوان «مقدمة علم حقوق» به
دانشگاه با ضابطهگذاران بازار کار
در راستای اجرایی نمودن آییننامة افزایش توان پیشنهاد معاونت آموزشی دانشگاه با همکاری گروه آموزشی
اشتغالپذیری دانشجویان نشستی با ضابطهگذاران بازار حقوق خصوصی با رویکرد مسئلهمحوری و مطابق با فرمت
کار و بخش آموزش مهارتی استان در روز چهارشنبه
 1398/08/22در محل سالن شورای سازمان مرکزی
برگزار شد .در این نشست که با حضور آقای دكتر
یزدان بخش (رئیس کانون کارفرمایان استان و رئیس هیئت
مدیره شركت پارت الستیك) ،آقای دكتر تشكری (رئیس
دانشگاه جامع علمی كاربردی استان خراسان رضوی) ،آقای دكتر
رشیدی (سرپرست مركز آموزش اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و
كشاورزی) ،آقای مهندس بنانژاد (رئیس اتاق اصناف مشهد)،
آقای دكتر روحانی (معاون آموزشی مركز تحقیقات و آموزش
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۱
۳

پایش و ارزیابی وضعیت موجود گروههای آموزشی
و رشتههای دانشگاه

۵
۷

تدوین قالب شناسنامة آموزشی گروههای
آموزشی

۴

بررسی و تحلیل اطالعات بهدستآمده براساس
شناسنامة آموزشی گروه ،دانشکده و دانشگاه

ایجاد رشته  /گرایشهای جدید و توسعه و تعدیل
رشتههای دانشگاه

۹
۱۱

تعیین راهبردها ،سیاستها و راهکارهای الزم
جهت توسعه و تعدیل رشتهها و دورههای تحصیلی

۲

۸

بررسی و تصویب ضوابط تعیین ظرفیت پذیرش
دانشجو

۶

ارائة گزارشها بازخورد به گروههای آموزشی

بررسی و تصویب ایجاد رشتهها و دورههای تحصیلی

بررسی و تصمیمگیری بهمنظور ادغام  ،تعلیق یا
حذف رشتهها و دورههای تحصیلی مصوب

۱۲

بهروزرسانی ساالنة مالکها و نشانگرهای ارزیابی و
تعریف استانداردهای ارزیابی

۱۰

بررسی و پیشنهاد ایجاد و ادغام گروههای آموزشی
و اصالح عناوین آنها

پیشنهاد و ارائة راهکار جهت تقویت حوزة
بینرشتهای

شکل  -۳-3مأموریتهای شورای پایش ،ارزیابی و تأسیس رشتههای دانشگاه

مصوب شورای برنامهریزی درسی دانشگاه تدوین و در
جلسة شورای برنامهریزی درسی دانشگاه مطرح شد و مقرر
شد درس مذکور به تعداد  2واحد در قالب دروس اختیاری
دانشجویان مقطع کارشناسی کلیة رشتهها بهجز رشتههای
«حقوق» و «فقه و مبانی حقوق اسالمی» قرارگرفته و از نیمسال
دوم سال تحصیلی  1400-1399ارائه شود.
* تدوین شیوهنامة توازنبخشی به برنامة درسی جاری و
ساماندهی دروس مختلف بهویژه دروس برونگروهی

ارائة آموزش اثربخش و تولید محتوای فاخر در تمامی
دروس بهویژه دروس موسوم به برونگروهی همواره
از سیاستهای حوزة معاونت آموزشی دانشگاه بوده و
بدون آن اهداف موردنظر در الگوی مفهومی آموزش قابل
دستیابی نخواهند بود .معموالً محتوای این دروس مطالبی
است که ریشه در تخصص رشته یا رشتههایی غیر از رشتة
اصلی دانشجویان دارد ،از اینرو دقت مضاعفی در ارائة این
دروس الزم است.
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گروه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی

همزمان با تشكیل شورای نظارت و سنجش آموزش در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در اواخر دهة ،1360
بهمنظور كمك به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط
مطلوب و سالم بین دانشگاهها و وزارت متبوع ،طبق بخشنامة
وزارتی ،در هریك از دانشگاهها دفتری به نام «دفتر نظارت و
سنجش آموزش» زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل
شد .متعاقب ًا نام دفتر به «مدیریت نظارت و ارزیابی» تغییر
یافت و از نظر جایگاه سازمانی نیز تصویب شد تا در هر
دانشگاه مدیریت نظارت و ارزیابی وظایف خود را مستقیم ًا
زیر نظر رئیس دانشگاه به انجام برساند .از سال 1395
نیز با توجه به ساختار جدید و با هدف اصالح و ارتقاء
نظاممند دستاوردهای آموزشی و انطباق آن با شاخصها
و استانداردهای ملی ،منطقهای و بینالمللی ،با عنوان گروه
نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک) آموزشی دانشگاه
زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه فعالیت میکند.
الف) اهداف
* شناسایی نقاط ضعف ،قوت و چالشها و فرصتهای
نظام آموزشی؛
* ارتقاء کیفیت مؤلفههای دروندادی ،فرایندی و بروندادی
آموزش؛
* شناسایی و کاربست عاملهای تضمینکنندة کیفیت
آموزشی؛
* تقویت زمینههای تصمیمگیری و سیاستگذاری در نظام
آموزشی؛
* ایجاد زمینة بهرهوری (کارایی و اثربخشی) با استفاده از
فرایندهای نظاممند نظارت و ارزیابی نظام آموزش؛
* تعمیق و اشاعة فرهنگ نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت
در آموزش.
ب) وظایف و اختیارات
* طراحی و تدوین برنامههای نظارت ،ارزیابی و تضمین
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کیفیتآموزشی؛
* همکای در فرایند ارزیابی راهبردی دانشگاه؛
* طراحی الگوهای مناسب بهمنظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد
مختلف کیفیت آموزشی؛
* تهیة گزارشهای تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی آموزش
بهمنظور ارتقاء کیفیت؛
* بررسی کارشناسی موضوعات ارجاعشده از سوی شورای
نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت و معاونت آموزشی؛
* نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا ،آییننامهها و
دستورالعملهایآموزشی؛
* مدیریت امور ارزیابی فعالیتهای آموزشی گروههای
آموزشی دانشگاه؛
* پیگیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابیهای انجامشده
بهمنظور تدوین برنامههای بهبود کیفیت عملکرد آموزشی؛
* ارزیابی و ارائة گزارشهای عملکرد و ارائة آن به واحدهای
مربوطه بهمنظور تغییر ،اصالح و تدوین برنامههای بهبود
کیفیت.
برنامههای دفتر ناتک در راستای تحقق اهداف کالن دانشگاه
در راستای تحقق اهداف کالن دانشگاه فردوسی مشهد و
بهمنظور ایجاد زیرساختهای آموزشی الزم برای تربیت
نسلی خالق و اندیشمند ،برنامههای دفتر نظارت ،ارزیابی
و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه به شرح زیر تدوین شده
است:
* دستیابی به جایگاه ممتاز آموزشی؛
* ارتقاء اثربخشی آموزش؛
* تربیت دانشآموختگان توانمند و متعهد همسو با نیازهای
جامعه؛
* استقرار مدیریت اثربخش ،پاسخگو و مبتنی بر خرد جمعی
و نظام مشارکتی؛
* توسعه و ارتقاء قابلیتها و کاربستهای فناوری اطالعات
و ارتباطات.

رؤسای گروه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر بهروز مهرام
1393 -1386

دکتر سیدرضا عطارزاده
1396 -1393

دکترمحمدرضاآهنچیان
1396 -1396

فعالیتهای انجامشده در دفتر ناتک آموزشی
از زمان تأسیس دفتر ناتک آموزشی مجموعهای از اقدامات
طی سالهای گوناگون اجرا شده است .مهمترین این اقدامات
که بهصورت کموبیش ثابت طی دورههای مختلف از سوی
این دفتر انجام شده است ،عبارتاند از:
* ارزشیابی از کیفیت عملکرد آموزشی (تدریس) اعضای
هیئتعلمی و مدرسان دانشگاه؛
* اجرای فرایند ارزشیابی عملکرد استادان راهنمای رساله و
پایاننامه بهصورت ساالنه؛
* ارزشیابی از دانشآموختگان ممتاز بهصورت ساالنه؛
* تهیه و تدوین تقویم ارزشیابی دروس در هر نیمسال؛
* تبلیغات محیطی بهمنظور اطالعرسانی برای مشارکت
دانشجویان در فرایند ارزشیابی؛
*تشکیل جلسات کارگروه تخصصی نظارت ،ارزیابی و
تضمینکیفیتدانشگاه؛

دکتر ایمان اله بیگدلی

1397 -1396

دکتر حسین اکبری
 -1397تاکنون

* تشکیل جلسات بررسی درخواستهای مدرسان؛
* مشارکت در فرایند تعیین استاد نمونه در هفتة آموزش،
بنیاد دانشگاهی و استاد نمونة کشوری؛
* همكاری و تعامل با دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاههای
كشور؛
* انجام پروژههای مطالعاتی و پژوهشی در خصوص بهبود
تضمینکیفیت؛
* برگزاری کارگاههای آموزشی برای مدیران و اعضای
هیئتعلمی از طریق اعالم نیاز به معاونت برنامهریزی توسعة
منابعدانشگاه؛
* ارائة آمارها و گزارشهای درخواستی؛
* رفع شبهات و پاسخ به اعتراضات اعضایهیئتعلمی و
مدرسان دانشگاه در خصوص نتایج ارزشیابی؛
* پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوری
در دورة اخیر (از سال  1397تا  )1399تالش شده است
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در کنار فعالسازی ،بهبود فرایندهای مرتبط با فعالیتهای
پیشین ،فعالیتهای جدیدی در راستای تحقق مدل مفهومی
آموزش دانشگاه فردوسی مشهد و اهداف معاونت آموزشی
دانشگاه تعریف گردد .مهمترین اقدامات جدید در حوزة
نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی عبارتاند از :
* بازنگری در کاربرگهای ارزشیابی بهمنظور ارتقاء کیفیت
عملکردآموزشی؛
* توسعة فرایند ارزشیابی با توجه به ماهیت دروس (دروس
معارف اسالمی ،دروس مجازی ،دروس نظری ،دروس
برونگروهی (سرویسی) ،دروس عملی -نظری ،دروس
آزمایشگاهی و کارگاهی ،دروس عملی تربیتبدنی ،دروس
دامپزشکی ،رساله و پایاننامه) در قالب کاربرگهای جداگانه
و با توجه به مقطع و ماهیت درس؛
* تفکیک کاربرگ ارزشیابی از کیفیت تدریس اساتید ویژة
دانشجویان خارجی؛ با توجه به توسعة آموزش بینالملل
دانشگاه ،تفکیک کاربرگهای مورداستفاده در فرایند ارزشیابی
برای دانشجویان غیرایرانی؛
* تفکیک ارزشیابی دروس معارف ،آزمایشگاهی و مجازی
با توجه به مقطع تحصیلی؛
* ارزشیابی از دروس سرویسی بهصورت مستقل؛
* ارزشیابی از استاد راهنمای تحصیلی (مقطع کارشناسی و
دکتری عمومی)؛
* افزودن سؤاالت کیفی (نقاط قوت و ضعف اساتید) به
فرمهای ارزشیابی؛
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* ایجاد امکان ارزیابی شایستگیهای آموزشی و حرفهای
دانشجویان توسط اساتید؛
* انجام مطالعه و تهیة فرم ارزیابی میزان رضایت دانشجویان
از امکانات آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه؛
* ارزیابی از میزان رضایت دانشجویان از امکانات آموزشی
و کمک آموزشی دانشگاه؛
* بازبینی فرایندها و کاربرگهای ارزشیابی بر اساس الگوی
مفهومی آموزش دانشگاه؛
* اصالح و بهبود فرایند اعتراض دانشجویان به نمرات؛
* گسترش تعامالت با بدنة دانشجویی (انجمن صنفی
دانشجویی ،کانونهای دانشجویی و غیره) در جهت بسط
فرهنگارزشیابی؛
* تهیة کاربرگ مشاهده و ارزیابی مهارتهای تدریس؛
* نظارت کالسی (مشاهدة کالسی) بر تدریس اساتید
تازهاستخدام توسط مدیر گروه و اساتید پیشکسوت؛
*تشکیلکمیتةرسیدگیبهشکایاتدانشجویانومدرساندانشگاه؛
* بازنگری و تدوین آییننامه و شیوهنامة فرایند بازخورد به
فعالیتهای آموزشی اعضایهیئتعلمی و غیر هیئتعلمی؛
* آمادهسازی بستر مناسب در سیستم رایانه های دانشگاه
بهمنظور سیستمی كردن فرایند ارزیابی به گونهای كه اخذ
نظرات دانشجویان ،تجزیه و تحلیل پاسخهای ارائهشده ،ثبت
نتایج و ارسال نتایج تلخیصشده به افراد ذیربط بهصورت
خودكار انجام گیرد؛
* بسترسازی الزم در شبكة رایانه های دانشگاه فردوسی

مشهد بهمنظور اطالعرسانی بیشتر و بهتر درمورد فعالیتها و گروههای آموزشی و معاونین و رؤسای دانشکدهها در هر
اقدامات دفتر نظارت و ارزیابی و همچنین دریافت سریعتر دانشکده بهطور مجزا؛
و راحتتر پیشنهادات و نظرات اصالحی كلیة اعضای * تحلیل نظرات دانشجویان در خصوص کیفیت عملکرد
آموزشی اساتید دانشگاه؛
هیئتعلمی از طریق شبكه مزبور؛
* نظارت بر تکمیل برنامة حضور در پرتال اعضای *مشارکتدرراهاندازیمرکزآموزش،یادگیریوسنجش(آیس)؛
* اجرای فرایند ممانعت از شرکت در امتحان دانشجویانی که
هیئتعلمی؛
* نظارت بر حضور مؤثر اساتید (تکمیل برنامة حضور ،غیبتهای آنها بیش از حد مجاز است؛
* تهیه و تکمیل کاربرگ اطالعات فعالیتهای آموزشی
حضور در جلسات امتحان و غیره)؛
* طراحی و اجرای فرایند ارزشیابی جامع آموزشی مدرسان؛ اعضایهیئتعلمی درخواستی ازهیئت جذب ،ترفیع و
غیره براساس کلیة فعالیتهای عضوهیئتعلمی؛
* نظارت و بررسی کارراهة اساتید؛
* نظارت بر بارگذاری طرح درسها و سیالبس دروس در * پاسخ به استعالمهای انتخاب معاون آموزشی دانشکده و
مدیران گروه آموزشی؛
پورتال توسط اساتید؛
* نظارت بر کلیة آزمونهای برگزارشده در سطح دانشگاه؛ * نظارت و پیگیری اجرای حضور و غیاب اساتید بهوسیلة
کارشناسان آموزشی دانشکدهها بهصورت الکترونیکی؛
* نظارت بر برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری؛
* پیگیری امور مربوط به راهاندازی شماره اول فصلنامة
* خوشهبندی ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید؛
* تعیین و بازبینی نقاط برش کیفی امتیاز ارزشیابی گروههای خبری -ترویجی معاونت آموزشی؛
* الکترونیکی کردن فرایند پاسخدهی به استعالمهای ارتقا و
آموزشی دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی؛
* برگزاری جلسات توجیهی نقاط برش برای مدیران تبدیل وضعیت اعضایهیئتعلمی.
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ارزشیابی جامع آموزشی مدرسان مشتمل بر ارزشیابی
توسط رئیس و معاون آموزشی دانشکده ،ارزشیابی توسط
اعضای هیئتعلمی گروه ،ارزشیابی توسط دانشجویان،
ثبت برنامة حضور ،ثبت سرفصل دروس ،ثبت شکایتهای
واصله و غیره بهمنظور شناسایی نقاط قوت و ضعف
اعضایهیئتعلمی درکلیة فعالیتهای آموزشی و اتخاذ
تصمیم در فرایندهای جذب ،تبدیل وضعیت ،ارتقا ،اعطای
ترفیع ساالنه و غیره اعضایهیئتعلمی دانشگاه است.
راهاندازی سامانة ارزیابی جامع آموزشی اساتید
بهمنظور تجمیع آمارها و اطالعات از عملکرد آموزشی
اعضایهیئتعلمی ،سامانة ارزیابی جامع آموزشی اساتید
راهاندازی شده است تا امکان تهیة گزارشهای مدیریتی در
کوتاهترین زمان ممکن فراهم گردد.
شکل  -۴-3مأموریتهای گروه ارزیابی ،نظارت و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه

برخی از مهم ترین اقدامات و فرایندهای صورت
گرفته توسط گروه ناتک
الگوی ارزیابی شبکهای و چندبعدی
در راستای سیاستهای دانشگاه و معاونت آموزشی،
مدل مفهومی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی
در دفتر ناتک آموزشی تدوین گردید که بر اساس آن
حوزة فعالیتهای دفتر ،گسترشیافته و در یک مدل
چندبعدی و براساس ایجاد یک شبکه از نظارتکنندگان
و نظارتشوندگان با رویکردی اجتماعمحور تنظیم
شد .هدف اصلی از انتخاب چنین رویکردی گسترش
نظارتهای غیررسمی و خودکنترلی در کنار نظارتها و
ارزشیابیهای رسمی است.
ارزشیابی جامع اساتید
دانشگاههای برتر

دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان یكی از
تهای آموزشی اعضای
كشور بهمنظور ارزشیابی فعالی 
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هیئتعلمی واتخاذ رویهای واحد در اجرای مقررات در
راستای سند راهبردی دانشگاه اقدام به تدوین «آییننامة
ارزیابی جامع عملكرد اعضایهیئتعلمی» نموده است.
هدف این فرایند بهبود عملکرد ،تضمین کیفیت و ارائة
بازخورد مناسب و همهجانبهنگر به اعضای هیئتعلمی
و مسئوالن اجرایی برای اخذ تصمیمات مقتضی و
تشخیص نقاط قوت و ضعف بهعنوان عاملی کمککننده
در زمینة ارتقاء کیفیت ،پژوهش و تولید علم ،نوآوری و
ابداع ،رصد حرکت عمومی جامعه و مداخلة مسئوالنه
در آن ،نظریهپردازی و تربیت متخصصان و کارشناسان،
فرهنگسازی و ایفای نقش الگویی برای دانشجویان و
دانشپژوهان و ارائة خدمات آموزشی است .در حوزة
آموزشی براساس مدل مفهومی دفتر ناتک آموزشی کلیة
فعالیتهای اعضایهیئتعلمی دانشگاه مورد بررسی قرار
گرفته تا رویکردی جامع به فعالیتهای آموزشی اعضای
هیئتعلمی بهدست آید.

تشکیل کارگروه تخصصی نظارت ،ارزشیابی و تضمین
کیفیت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
کارگروه تخصصی نظارت ،ارزشیابی و تضمین کیفیت
آموزشی دانشگاه بهعنوان بازوی فکری و علمی دفتر
ناتک آموزشی ،بهمنظور طراحی و تدوین برنامههای
نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی ،طراحی
الگوهای مناسب ،تهیة گزارشهای تحلیلی از وضیت
ک ّمی و کیفی آموزش در دانشگاه بهمنظور ارتقاء کیفیت
و بررسی کارشناسی موضوعات ارجاعشده از سوی
معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شده است.

ارزشیابی از عملکرد آموزشی مدرسان دانشگاه
فرایند ارزیابی كیفیت تدریس كلیة مدرسان دانشگاه در
دروس مختلف نظری ،عملی ،آزمایشگاه و كارگاهی از
سال  1369آغاز شده و ادامه دارد .در سال  1387با
توجه به آییننامة جدید ارتقاء مرتبة اعضایهیئتعلمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور ،فرایند
ارزیابی كیفیت تدریس مدرسان دانشگاه مطابق این
آییننامه بهروزرسانی شده است.
در راستای اجرای دستورالعملهای وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای نظارت و ارزیابی
دانشگاه فردوسی مشهد ،ارزیابی اعضای هیئتعلمی و
مدرسین مدعو ،در بازههای دو هفتهای پایان هر نیمسال
یپذیرد .این فرایند بهمنظور ارتقاء
تحصیلی انجام م 
کیفیت تدریس در ابعاد مختلف ،اعم از روش تدریس،
شئون مدرس ،توان ادارة کالس ،توان علمی ،عالقهمندی
به امر آموزش و رعایت مقررات آموزشی صورت
میگیرد .نتایج این ارزیابی کام ً
ال محرمانه بوده و هیچیک
از مدیران اجرایی دانشگاه و اعضای هیئتعلمی از نام
و مشخصات فردی ارزیابیکنندگان مطلع نمیشوند .در
پایان بازة ارزیابی و تأیید نهایی ،نتایج ارزیابی هر عضو
هیئتعلمی در اختیار وی قرار میگیرد .با عنایت به
الکترونیکی بودن فرایند ،هویت هیچکدام از دانشجویان
برای مدرسان ،مدیران و کارشناسان قابل شناسایی
نبوده و تنها ارزش متوسط حاصل از ارزیابی مجموعة
یهای
دانشجویان قابل مشاهده است .از نتایج ارزیاب 
بهعملآمده ،در بهبود عملکرد ،ارتقاء مرتبه ،تبدیل
یشود.
وضعیت ،ترفیع و تمدید قرارداد استفاده م 
تدوین و اجرای شیوهنامة بازخورد به عملکرد آموزشی
اعضایهیئتعلمی  /مدرسان دانشگاه
آییننامة بازخورد به عملکرد آموزشی اعضایهیئتعلمی
 /مدرسان دانشگاه فردوسی مشهد ،در راستای کمک به
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دورة ارزشیابی
ترکیب افراد در جلسة بررسی عملکرد آموزشی
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برای اعضایهیأتعلمی ،چهار نیمسال منتهی به زمان اجرای فرآیند و برای مدرسان یک نیمسال تحصیلی
مدیر ناتک آموزشی ،رئیس و معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه آموزشی.

نحوة انتخاب اولیه مشمول بازخورد (تشویق و تذكر) توسط گروه تخصصی مشاورة آماری و براساس سیاستهای تعیینشده.
الف) در سطح گروه آموزشی :حداکثر بیست درصد از اعضایهیئتعلمی در هرگروه آموزشی.
سطوح تشویق اعضایهیئتعلمی

ب) در سطح دانشکده :حداکثر پنج درصد اعضایهیئتعلمی در هر دانشکده.
پ) در سطح دانشگاه :حداکثر دو درصد اعضایهیئتعلمی دانشگاه در هریک از گروههای پنجگانه.

امکان انتخاب افراد در دورههای متوالی

اعضایهیئتعلمی برای تشویق در دورة دوم به بعد ،عالوه بر اخذ نمرة باالتر نسبت به گروه همگن ،الزم است از رشد مثبت در مقایسه با دورة
قبل نیز برخوردار باشند.

انتخاب مدرسان مدعو نمونه
نحوه بازخورد اصالحی
بازخورد اصالحی براساس مدرس ـ درس

حداکثر پنج درصد از مدرسان دانشکده مبدأ به شرط آنکه نمرة آنها از میانگین نمرة اعضایهیئتعلمی گروه مبدأ بیشتر باشد.
به دو صورت «مدرس ـ درس» و «برایند دورة ارزشیابی» انجام میشود.
درسهایی که نسبت به سایر درسها از نتیجة ارزشیابی کمتری (به طور قابل توجه) برخوردار باشند.

بازخورد اصالحی براساس میانگین نمرة دورة ارزشیابی بازخورد اصالحی بر اساس میانگین نمرة دورة ارزشیابی بر اساس محاسبات تیم آماری پیشنهاد و در جلسه با بررسی کیفی افراد مشمول
مشخصمیشوند.

جدول  -۱-3ویژگیهای شیوهنامه اجرایی فرایند بازخورد به عملکرد آموزشی اعضایهیئتعلمی و مدرسان دانشگاه

* پیشنهاد اعضایهیئتعلمی نمونه در هفتة آموزش؛
* پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی موردنیاز.
ویژگیهای شیوهنامه اجرایی فرایند بازخورد به عملکرد
آموزشی اعضای هیئتعلمی /مدرسان در ادامه ذکر
میشود.
براساس آییننامه و شیوهنامة فوق ،جلسات بررسی
عملکرد آموزشی اعضایهیئتعلمی و مدرسان دانشگاه
برگزار میشود و با بررسیهای ک ّمی و کیفی آمارهای
ارائهشده توسط تیم مشاوره آماری ،ثبت بهموقع نمرات
ارزشیابی ،ارائة طرح درس و تکمیل برنامه حضور توسط
اعضای هیئتعلمی ،افراد مشمول بازخورد انگیزشی
(تشویق) و اصالحی مشخص میشوند.
الزم به ذکر است در سال  1399نیز به دلیل شیوع بیماری
کرونا جلسات بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای
هیئتعلمی بهصورت مجازی برگزار گردید.

تحقق نخستین هدف از سند راهبردی دانشگاه و نظر به
ضرورت نظارت و ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای
هیئتعلمی  /مدرسان شایستة تقدیر ،ارائة بازخوردهای
اصالحی به عضو هیئتعلمی  /مدرسان و مدیران
یربط ،برگزاری کارگاههای آموزشی حسب مورد و
ذ
بهرهگیری مناسب از منایع انسانی دانشگاه در جلسة
 1396/05/10شورای نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت
(ناتک) دانشگاه تصویب شد.
همچنین بهمنظور عملیاتیکردن این آییننامه در تاریخ
 1398/10/18شیوهنامة اجرایی آن به تصویب شورای
ناتک دانشگاه رسید .براساس این شیوهنامه ،اهداف
بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی /
مدرسان دانشگاه به شرح زیر است:
* شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزشی اعضای
هیئتعلمی و مدرسان دانشگاه؛
* ارائة بازخوردهای انگیزشی (تشویق) و اصالحی
انتخاب اعضایهیئتعلمی و مدرسان برگزیده
(تذکر) به اعضایهیئتعلمی و مدرسان دانشگاه؛
الف) انتخاب استاد نمونة هفته آموزش:
* تهیة اطالعات الزم برای مدیران؛
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پژوهشی دانشگاه انجام و افراد منتخب به وزارت عتف
معرفی میشوند.
پ) استاد نمونة بنیاد دانشگاهی:
برای انتخاب استاد نمونه توسط بنیاد دانشگاهی ،با
مشارکت معاونت پژوهشی دانشگاه ،پس از بررسی
شاخصهای آموزشی و پژوهشی در هر رشتة آموزشی،
استادان واجد شرایط به بنیاد معرفی میشوند.

براساس شیوهنامة اجرایی فرایند بازخورد به عملكرد
آموزشی اعضای هیئتعلمی /مدرسان ،فرایند تشویق
اعضای هیئتعلمی در سه سطح گروه آموزشی،
دانشکده و دانشگاه بهصورت زیر است:
 )1در سطح گروه آموزشی :حداقل یک نفر و حداکثر
چهار نفر بر اساس تعداد اعضای گروه (حداکثر 20
درصد از اعضایهیئتعلمی).
 )2در سطح دانشکده :از هر گروه آموزشی یک نفر و
نظارت بر حضور مؤثر مدرسان دانشگاه
حداکثر به تعداد گروههای آموزشی.
 )3در سطح دانشگاه :از هر یک از گروههای پنجگانه (فنی در راستای مصوبة جلسه سیزدهم شورای نظارت و
و مهندسی ،کشاورزی و دامپزشکی ،علوم اجتماعی و ارزیابی دانشگاه و همسو با بخشنامة 15/578/1542
رفتاری ،علوم انسانی و علوم پایه) حداقل یک و حداکثر مقام عالی وزارت ،فرایند نظارت بر حضور اعضای
 3نفر (حداکثر  2درصد از تعداد اعضایهیئتعلمی) .هیئتعلمی تمام وقت در ساعات تعیینشده برای ارائة
برای تعیین افراد مشمو ِل بازخورد تشویقی در هفتة خدمات علمی آموزشی ،اجرایی و پژوهشی و تکریم
آموزش ،عالوهبر بررسی نمرات ارزشیابی ،عملکرد دانشجویان و ارباب رجوع در راستای دسترسی به
آموزشی اعضای هیئتعلمی در ثبت بهموقع نمرات ،اعضایهیئتعلمی اجرا شد .بر این اساس تمام اعضای
ارائة طرح درس و تکمیل برنامة حضور موردبررسی هیئتعلمی تماموقت اعم از رسمی قطعی ،رسمی
آزمایشی ،پیمانی و طرح سربازی مستخدم در دانشگاه
قرار میگیرد.
فردوسی مشهد ،موظف به تکمیل برنامه حضور خود با
توجه به موارد زیر هستند:
* ساعات فعالیت آموزشی (تدریس)؛
* ساعات تخصیصیافته به مطالعه و پژوهش؛
* ساعات تخصیصیافته برای شرکت در جلسات داخل
یا بیرون از دانشگاه (از طرف دانشگاه)؛
* زمان انجام وظایف اجرایی و مدیریتی؛
* مشاورة دانشجویی (پاسخگویی به دانشجویان)؛
* راهنمایی و مشاورة پایاننامه /رساله.
ب) استاد نمونة کشوری:
برای تعیین استاد نمونة کشوری نیز بر اساس نظارت بر بارگذاری طرح درس
دستورالعملهای وزارت عتف و با توجه به مالکهای از دیگر برنامههای دفتر ناتک آموزشی در بحث
آموزشی ،پژوهشی ،تألیف کتاب ،مقاله و همچنین کیفیسازی فرایند تدریس توجه و تأکید خاص بر تکمیل
فعالیتهای اجتماعی ،ارزیابی اولیه با مشارکت معاونت برنامة حضور اساتید در دانشگاه و تکمیل طرح درسها
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است .این دو مورد به خاطر تأثیر زیاد بر فرایند آموزش
اعضای هیئتعلمی ،در ارزشیابیها و نظارتهای دفتر
ناتک آموزشی از جایگاه وی ژهای برخوردار است .این
فرایند شامل جایگاه درس در برنامة درسی دوره ،هدف
کلی ،شایستگیهای پایه ،اهداف یادگیری ،وظایف
دانشجو ،مواد و امکانات آموزشی ،نحوة ارزشیابی
دانشجو و سرفصل مطالب درسی است .امتیاز حاصل
از بارگذاری طرح درس روزآمد توسط اعضای محترم
هیئتعلمی و مدرسان مدعو در کارنمای آموزشی،
جذب ،ترفیع ،ارتقا و انتخاب استاد نمونه لحاظ میشود.
افزودن سؤاالت کیفی به فرمهای ارزشیابی
یکی از اقدامات دفتر ناتک آموزشی در فرایند ارزشیابی
از کیفیت تدریس اساتید ،ایجاد امکان اظهارنظر در مورد
نقاط قوت و ضعف اساتید و مدرسان مدعو توسط
دانشجویان در کنار تکمیل فرمهای ارزشیابی -عموم ًا
براساس سؤاالت مشخص -است .این امکان فرصتی
را فراهم میکند تا دانشجویان دیدگاه خود را در مورد
نقاط قوت و ضعف اساتید و مدرسان بصورت کیفی
ذکر نمایند .کدگذاری و مقولهبندی این نظرات الگویی
از مهمترین ویژگیهای آموزشی ،شخصیتی و اجتماعی
اساتید را از دیدگاه دانشجویان نشان میدهد.
ارزشیابی از عملکرد استاد راهنمای تحصیلی مقاطع
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کارشناسی و دکتری عمومی
در راستای اجرای مادة  6آییننامه آموزشی دوره کارشناسی،
هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان جهت رشد و
شکوفایی ،افزایش توان اشتغالپذیری و برقراری ارتباط
دانشجویان با جامعه و صنعت در اولویت دانشگاه است .از
اینرو ،بهمنظور هدایت و نظارت مستمر بر روند تحصیلی،
فراهم کردن زمینههای ارتقاء علمی و رفع مشکالت
آموزشی ،پژوهشی ،فردی ،اجتماعی و رفاهی دانشجویان
در مقاطع تحصیلی کارشناسی و دکتری عمومی ،دانشگاه
موظف است از زمان پذیرش ،یکی از اعضایهیئتعلمی
مرتبط با رشتة دانشجو را بهعنوان استاد راهنمای تحصیلی
تعیین و اعالم کند .از نیمسال اول  1398عملکرد استادان
راهنمای تحصیلی در پایان هر نیمسال تحصیلی توسط دفتر
ناتک آموزشی بر مبنای ارزشیابی دانشجویان و مدیر گروه
بررسی میشود و در صورتی که استاد راهنمای تحصیلی به
تشخیص مدیر گروه در اجرای وظایف قصور داشته باشد با
نظر رئیس دانشکده حکم ایشان لغو میشود.
نظارت و بررسی کارراهه
در راستای تحقق اهداف کالن آموزشی دانشگاه ،از عضو
هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد انتظار میرود که در
سه حوزة سرآمدی ،تاثیر اجتماعی و توان بینالمللیسازی
آموزش فعالیت مؤثر داشته باشد و با ارائة یک برنامه 5

ساله (آتی) همراستا با مأموریت دانشگاه به ارتقاء کیفیت و تکمیلی با توجه به آمارهای ارائهشده ،از سوی گروههای
آموزشی دانشگاه تعیین گردیده است .نقاط برش مبنایی
توانمندسازی آموزشی کمک نماید.
برای بررسی ک ّمی و کیفی عملکرد آموزشی گروههای
آموزشی ،انتخاب مدیر گروه ،ترفیع ،ارتقا و غیره است.
رسیدگی به شکایات آموزشی
به دستور معاون آموزشی دانشگاه و بهمنظور رسیدگی به
شکایتهای آموزشی دانشجویان و اعضایهیئتعلمی /پروژههای پژوهشی و مطالعاتی
مدرسان دانشگاه ،کمیتة رسیدگی به شکایات تشکیل شده پروژههای مطالعاتی و پژوهشی بهمنظور بهبود تضمین
کیفیت آموزشی و موفقیت در تمام فعالیتهای مربوط به
است .ترکیب اعضای این کمیته عبارتاند از:
توسعة پایدار در حوزة آموزش انجام میشود .در دورة اخیر
* معاون آموزشی دانشگاه؛
چندین پروژه مطالعاتی و پژوهشی در دفتر ناتک آموزشی
* مدیر برنامهریزی و توسعة آموزش؛
انجام شده است که برخی از آنها عبارتاند از:
* مدیر گروه ناتک آموزشی؛
* میزان رضایت دانشجویان از امکانات آموزشی و کمک
* مدیر حقوقی دانشگاه؛
آموزشی دانشگاه؛
* رئیسهیئت بدوی تخلفات اعضایهیئتعلمی؛
* دعوت از رئیس و معاون آموزشی دانشکده و همچنین * میزان رضایت استادان از امکانات آموزشی و کمک
آموزشی دانشگاه؛
مدیر گروه آموزشی مربوطه به این جلسه حسب مورد؛
* طراحی و اعتبار یابی سیاهههای ارزشیابی از وضعیت
* مدیر آموزشی دانشگاه.
دروس سرویسی ،عملی و آزمایشگاهی؛
* تحلیل تفاوت بین ارزشیابی دانشجویان ایرانی و غیر
نظارت بر آزمونها
بهمنظور ساماندهی برگزاری آزمونهای دانشگاهی ،ملی ایرانی در کالسهای مشترک و مستقل؛
و بینالمللی در دانشگاه فردوسی مشهد ،با تصمیم شورای * مطالعات و تحلیلهای آماری مورد نیاز دفتر ناتک
معاونت آموزشی دانشگاه مقرر گردید که دفتر نظارت ،آموزشی به صورت مستمر (ادامه دارد).
ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه مسئول
طراحی ،اعتباریابی ،نظارت و اجرای آزمونهای فوق باشد .مشاهدة کالسی
بر این اساس عوامل اجرایی آزمونها باید پس از گذراندن یکی از روشهای اصلی نظارت و ارزشیابی عملکرد
یك دورة آموزشی ،گواهی «شایستگی مراقبت از آزمون» آموزشی اعضای هیئتعلمی ،مشاهدة کالسی است که
در دانشگاه فردوسی مشهد نیز این روش برای ارزشیابی
(شما) را از دفتر ناتك آموزشی دانشگاه دریافت نمایند.
استادان تازه استخدام و اعضایی که تصمیمگیری در مورد
آنها نیازمند بررسی کیفی است اجرا میشود .در این روش
تعیین نقاط برش کیفی
بهمنظور ارتقاء کیفیت عملکرد آموزشی گروههای آموزشی با استفاده از متخصصان آموزشی و اساتید با تجربه ،نحوة
دانشگاه و با توجه میانگین ارزشیابی گروههای آموزشی تدریس اساتید مورد ارزشیابی قرار گرفته و گزارش آن برای
در هشت نیمسال منتهی به سال جاری ،نقاط برش کیفی دفتر ناتک آموزشی ارسال میشود.
گروه آموزشی به تفکیک دو مقطع کارشناسی و تحصیالت
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گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)

در راستای اهداف سند چشمانداز دانشگاه فردوسی
مشهد در حوزة آموزش که در الگوی مفهومی آموزش
معاونت آموزشی منعکس و در قالب یک نقشة راه در
حوزة آموزشی تهیه و تدوین شده است ،هدفمندسازی
فعالیتهای آموزشی همسو با مبانی اساسی نظام تعلیم و
تربیت مدنظر قرار گرفته است .به استناد الگوی مفهومی
آموزش ،وظیفه دانشگاه و اساتید در حوزة آموزش ،افزون
بر انتقال مفاهیم علمی ،ایجاد و تقویت شایستگیهای
گوناگون در دانشجویان در زندگی حرفهای ایشان است.
گروه شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر)
معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد نیز با تکیه بر
این نقشة راه ،در راستای تقویت شایستگیهای شناختی
دانشجویان مستعد و برتر دانشگاه همچون ایجاد تفکر
خالق ،تفکر انتقادی ،تفکر آیندهنگر و تفکر سیستمی با
ارائة برنامهها و تسهیالت ویژه کوشیده است .شناسایی
و حمایت از دانشجویان برتر در راستای مهارتورزی،
ارائة تسهیالت نظام مند و امکانات کمک آموزشی در
راستای کارآفرینی ،شرکت در همایشها ،مسابقات
و کارگاهها ،فعالیتهای دستیار آموزشی ،در کنار
بسترسازی مناسب برای جذب و انگیزش دانشجویان
برتر برای ادامة تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد از
جمله برنامههایی است که گروه شهاب معاونت آموزشی
دانشگاه دنبال کرده است.
اهداف و مأموریتهای شهاب
گروه شهاب معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
در راستای انگیزش ،حمایت و بالندگی استعدادهای برتر
دانشجویی فعالیت میکند و سعی دارد با ارائة طرحها و
تسهیالت نظاممند و با در نظر داشتن معیارهای متنوع
و گسترده در زمینة استعدادیابی و استعداد پروری،
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زمینهساز رشد و پیشرفت جامعة هدف خود باشد.
برای پرداختن به این مهم و به استناد ساختار سازمانی
دانشگاه ،گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر
(شهاب) ذیل مدیریت برنامهریزی و توسعة آموزش در
معاونت آموزشی دانشگاه ایجاد شده است.
به استناد اهداف و برنامههای مطرح شده در الگوی
مفهومی آموزش ،در توسعة کیفی محیط یادگیری خالق
و جذاب ،ارتقاء اثربخشیآموزی و اشتغالپذیری،
تربیت متخصصان ،پژوهشگران و کارآفرینان توانمند
و متعهد متناسب با نیازهای جامعه و تحقق چشمانداز
مرجعیت علمی ،شهاب دانشگاه فردوسی مشهد در
راستای شناسایی ،جذب ،هدایت ،بالندگی و بهرهمندی
از دانشجویان برتر و مستعد ،اهداف و مأموریتهایی
را مدّ نظر قرار داده است که اهم آن به شرح ذیل است:
* غربالگری و شناسایی دانشجویان برتر و مستعد دانشگاه؛
* جذب دانشآموزان و دانشجویان مستعد بهمنظور ادامة
تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد؛
* تشویق ،انگیزهبخشی و هدایت دانشجویان مستعد
ک هزینههای
از طریق ارائة تسهیالت ایدهمحور و کم 
آموزشی-پژوهشی-کارآفرینی؛
* کمک به موفقیت و بالندگی دانشجویان مستعد در
حوزة بازار کار؛
* بهرهمندی از توانایی دانشجویان مستعد در طول
تحصیل و پس از دانشآموختگی؛
* ارتباط سازنده با نهادهای مرتبط در بیرون از دانشگاه
بهمنظور جذب حمایتها و تسهیالت ؛
بهمنظور نیل به اهداف مورد نظر ،شهاب دانشگاه
فعالیتهایی را بهصورت منسجم در برنامة کاری خود
قرار داده است که اهم این فعالیتها به شرح زیر است:
* تدوین و پیشنهاد برنامهها و آییننامهها بهمنظور
شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانشآموزی و
دانشجویی در راستای اولویتهای كشور در حوزة علوم

رؤسای گروه شناسایی وهدایت استعدادهای برتر دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر علیرضا سلیمی
1399 -1396

دکترمصطفیمیرجلیلی
1399 -1399

و فناوری؛
* ابالغ و نظارت بر اجرای سیاستها و راهبردهای
مصوب شورای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر
(شهاب) دانشگاه و ارزیابی نتایج حاصله از اجرا؛
* پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دانشجویان
برتر در دورة دكتری؛
* پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان /المپیاد)
دانشجویان برتر در دورة کارشناسی ارشد؛
* غربالگری و شناسایی استعدادهای دانشجویی و ارائة
بانک اطالعاتی ساالنه؛
* برگزاری ساالنة جشن ستارگان دانشگاه با هدف
تقدیر ،تشویق و انگیزش دانشجویان برتر؛
* آمادهسازی تیمهای دانشجویی برای شرکت در المپیاد
دانشجویی کشور؛
* انگیزش و هدایت دانشجویان برتر برای شرکت در
مسابقات و جشنوارههای ملی و بینالمللی؛

دکتر محسن پرویزی

 -1399تاکنون

* معرفی دانشجویان برتر به بنیاد نخبگان استان
(عضویت در بنیاد نخبگان ،جایزة شهید احدی شهری)؛
* همکاری با معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی
در فرایند انتخاب دانشجوی نمونه؛
* حمایت مادی و معنوی از دانشجویان برتر در قالب
تسهیالت ایدهمحور با هدف انگیزش و حمایت از ایدهها
و طرحهای دانشجویان برتر؛
* ارائة تسهیالت شرکت در مجامع علمی ،کنفرانسها
و کنگرههای معتبر ،جشنوارهها و مسابقات معتبر و
کارگاههای آموزشی معتبر به دانشجویان برتر؛
* بررسی و ارائة راهكارهای جذب و بالندگی
استعدادهای برتر در بازار كار؛
* تالش برای عارضةابی و جلوگیری از خروج
استعدادهای برتر از كشور و ارائة راهكارهای جذب
استعدادهای ایرانی خارج از كشور؛
* تالش برای بهرهمندی از توانایی دانشآموختگان
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راهنمایی و انگیزش دانشجویان برتر ،تشکیل تیم ساالنة
مستعد دانشگاه؛
* ارتباط با مدارس و دانشآموزان بهمنظور جذب المپیاد دانشجویی و راهبری ،انگیزش و آمادهسازی تیم،
هدایت دانشجویان برتر برای شرکت انفرادی یا گروهی
استعدادهای دانشآموزی.
در مسابقات و جشنوارههای ملی و بینالمللی ،هدایت
دانشجویان برتر برای ارائه و اجرای طرحهای ایدهمحور،
شورای مرکزی شهاب
این شورا متشکل از اعضایهیئتعلمی دانشگاه است که نظارت بر فرایندهای پذیرش بدون آزمون در دورههای
وظیفة سیاستگذاری و تصویب آییننامهها و برنامهها تحصیالت تکمیلی و رسیدگی به شکایات و نیز تأیید
بهمنظور شناسایی ،جذب ،هدایت ،بالندگی و بهرهمندی مدارک دانشجویان برای ارائه در طرح شناسایی ستارگان
از دانشجویان نخبه و مستعد ،تعیین راهبرد و شعار سال دانشگاه را به عهده دارند.
برای گروه شهاب ،نظارت بر حسن اجرای سیاستها
و برنامهها توسط گروه شهاب ،تأیید و تصویب طرحها پذیرش بدون آزمون دورة کارشناسی ارشد دانشگاه
و برنامههای ایدهمحور دانشجویان برتر بهمنظور فردوسی مشهد
برخورداری از تسهیالت شهاب ،تأیید نهایی منتخبان دانشگاه فردوسی مشهد همهساله به استناد آییننامة
دانشجویی دانشگاه برای معرفی به بنیاد ملی نخبگان و «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورة
نیز تقدیر در مراسم ساالنة ستارگان دانشگاه ،تأیید نهایی تحصیلی کارشناسی ارشد» و مصوبات شورای شناسایی
منتخبان دانشجویی دانشگاه جهت برخورداری از جایزة و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) دانشگاه ،از بین
شهید احدی شهری بنیاد ملی نخبگان ،و نیز انتخاب و دانشجویان کارشناسی که جزو  15درصد برتر میانگین
معدل دانشجویان همورودی و همرشته در دانشگاه
معرفی ساالنة اساتید استعدادپرور را به عهده دارد.
در حال حاضر این شورا متشکل از  15عضوهیئتعلمی فردوسی مشهد یا از دانشگاههای مشمول این فراخوان
دانشگاه است که به پیشنهاد رئیس گروه شهاب و تأیید هستند ،در کلیة رشتههایی که از طریق آزمون سراسری
معاون آموزشی دانشگاه برای مدت  2سال تعیین پذیرش دانشجو دارد ،بهصورت مازاد بر ظرفیت و با
میشوند .ترکیب اعضای این شورا شامل رئیس گروه رعایت کامل مقررات مربوطه ،دانشجو میپذیرد.
شهاب دانشگاه ،رئیس بنیاد نخبگان استان ،نماینده گزارش آماری فرایند پذیرش بدون آزمون کارشناسی
دانشگاه در حوزة ارتباط با مدارس و  12نفر از نمایندگان ارشد برای ورود به سال تحصیلی  1400-1399طبق
نمودارها و جداول زیر میزان پذیرش در دانشکدهها و
دانشکدههای دانشگاه فردوسی مشهد است.
افزونبر این شورا ،بهمنظور مشاورة دانشجویان برتر گروههای آموزشی مختلف و نیز میزان پذیرش از دیگر
و مستعد و ارتباط مؤثر گروههای آموزشی با این دانشگاههای کشور را نشان میدهد.
دانشجویان ،و نیز پیگیری و اجرای مصوبات شهاب در
گروههای آموزشی ،یک نفر از اعضای هیئتعلمی در پذیرش بدون آزمون دورة دکتری دانشگاه فردوسی
هر گروه آموزشی به پیشنهاد رئیس گروه شهاب و تأیید مشهد
معاون آموزشی دانشگاه بهعنوان نماینده شهاب در گروه دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس آییننامة «پذیرش بدون
آموزشی تعیین میشود .این نمایندگان وظیفه مشاوره ،آزمون استعدادهای درخشان در دورة تحصیلی دکتری»
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شکل  -۵-3آمار پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد برای ورود به سال تحصیلی  1400-1399به تفکیک دانشکده

شکل  -۶-3آمار پذیرفته شدگان بدون آزمون دکتری تخصصی برای ورود به سال تحصیلی  1400-1399به تفکیک دانشکده

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و بهمنظور حمایت
از استعدادهای برتر دانشگاهی ،از بین دانشآموختگان
و دانشجویان ممتاز دورة کارشناسی ارشد هرساله از
دانشگاههای مشمول فراخوان دانشجو میپذیرد.
الزم به توضیح است فرایند پذیرش بدون آزمون (استعداد
درخشان) دکتری سال تحصیلی  1400-1399برخالف
سالیان گذشته ،همراه با بررسی اولیة پروندهها در دفتر شهاب

انجام شد و سپس پروندههای تأیید اولیه شده بهمنظور
بررسی دقیقتر و امتیازبندی و نیز دعوت به مصاحبه به
گروههای آموزشی ارسال شد .امسال  208نفر ثبت نام انجام
دادند که از این بین ،پروندة  159نفر به تأیید اولیة دفتر
شهاب رسیده است .گزارش آماری پذیرش بدون آزمون
دکتری سال  1399به شرح نمودارهای ذیل است که میزان
پذیرش در دانشکدهها و گروههای آموزشی مختلف و نیز
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طرح خوشهبندی شهاب هرساله با اعالم فراخوان عمومی
اجرا میشود که طی آن دانشجویان مدارک و افتخارات
خود را در سامانة مربوطه بارگذاری نموده و مورد داوری و
ارزیابی قرار میگیرد .برگزیدگان این طرح از تسهیالت مالی
و معنوی شهاب برخوردار میشوند.
تسهیالت شهاب
شهاب دانشگاه فردوسی مشهد بهمنظور حمایت از
فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و فناورانة دانشجویان
منتخب طرح خوشهبندی ،تسهیالت حمایتی را در قالب
کمک هزینه در نظر گرفته است که شامل موارد زیر است:
* حمایت از شرکت دانشجویان در كارگاههای آموزشی
معتبر داخلی و بینالمللی؛
* حمایت از شرکت دانشجویان در همایشها ،کنگرهها و
کنفرانسهای معتبر داخلی و بینالمللی؛
* حمایت از دانشجویان برای شرکت در مسابقات و
جشنوارههای معتبر داخلی و بینالمللی؛
* کمکهزینة برای فعالیتهای دستیار آموزشی-دستیار

میزان پذیرش از دیگر دانشگاههای کشور را نشان میدهد.
طرح خوشهبندی شهاب
طرح خوشهبندی شهاب با هدف ایجاد نشاط علمی و
بسترسازی فرایند پیشرفت دانشجویان مستعد دانشگاه
فردوسی مشهد ،توسط گروه شناسایی و هدایت استعدادهای
برتر (شهاب) طراحی و به اجرا درآمده است .هدف این
طرح ،غربالگری و شناسایی  10درصد برتر دانشجویان
دانشگاه در همة مقاطع تحصیلی است که با نگاه جامعنگر
به حوزة استعدادها ،دربرگیرندة نتایج برجسته در فعالیتهای
آموزشی ،پژوهشی ،فناوری و اجتماعی این دانشجویان است.
در این طرح ۱۰ ،درصد برتر دانشجویان دانشگاه فردوسی
مشهد در سه خوشه تقسیمبندی میشوند؛ بهطوریکه یک
درصد اول در خوشة یک ،سه درصد بعدی در خوشة دو،
و شش درصد آخر در خوشة سه قرار میگیرند .با توجه
به تجمیع كلیة تسهیالت اعطایی مربوط به دانشجویان
مستعد دانشگاه در قالب این طرح ،برای دانشجویان برگزیده
تسهیالت ویژهای در نظر گرفته شده است.

دانشجویان خوشه  1دانشجویان خوشه  2دانشجویان خوشه 3

دورة تحصیلی

(100درصد)

( 75درصد)

( 90درصد)

سقف ضریب تسهیالت سالیانة دورة کارشناسی

9

8/1

6/75

سقف ضریب تسهیالت سالیانة دورة کارشناسی ارشد

15

13/5

11/25

سقف ضریب تسهیالت سالیانة دورة دکتری

30

27

22/5

دانشجویان خوشه  1دانشجویان خوشه  2دانشجویان خوشه 3

دورة تحصیلی

تأییدیه

کارشناسی

با تأیید یکی از اساتید و نماینده شهاب گروه

0/6

کارشناسی ارشد

با تأیید استاد راهنما

1

0/9

دکتری

با تأیید استاد راهنما

2

1/8

( 90درصد)

( 75درصد)

0/54

0/45
0/75
1/5

جدول  -۳-3سقف ضریب کمکهزینه برای فعالیتهای دستیار آموزشی-دستیار پژوهشی در هر نیمسال تحصیلی
دورة تحصیلی

تأییدیه

دانشجویان خوشه  1دانشجویان خوشه  2دانشجویان خوشه 3
(100درصد)

( 90درصد)

( 75درصد)

کارشناسی

با تأیید نماینده شهاب گروه

1

0/9

0/75

کارشناسی ارشد

با تأیید استاد راهنما

1/5

1/35

1/13

دکتری

با تأیید استاد راهنما

3

2/7

2/25

جدول  -۴-3سقف ضریب کمک هزینة سالیانه شرکت در کارگاه آموزشی معتبر ،همایش و کنفرانس ملی یا بینالمللی
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کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

(100درصد)

( 75درصد)

( 90درصد)

با تأیید نماینده شهاب گروه

1

0/9

0/75

در صورت کسب رتبه برتر با تأیید شهاب دانشگاه

3

2/7

2/25

با تأیید استاد راهنما

1/5

1/35

1/13

در صورت کسب رتبه برتر با تأیید شهاب دانشگاه

5

4/5

3/75

با تأیید استاد راهنما

3

2/7

2/25

در صورت کسب رتبه برتر با تأیید شهاب دانشگاه

10

9

7/5

جدول  -۵-3سقف ضریب کمک هزینة سالیانه شرکت در جشنوارهها و مسابقات ملی و بینالمللی معتبر (در داخل کشور)
دورة تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

تأییدیه

دانشجویان خوشه  1دانشجویان خوشه  2دانشجویان خوشه 3
(100درصد)

( 90درصد)

( 75درصد)

با تأیید نماینده شهاب گروه و تصویب در شورای شهاب

3

2/7

2/25

در صورت کسب رتبه برتر با تأیید شهاب دانشگاه

9

8/1

6/75

با تأیید استاد راهنما و تصویب در شورای شهاب

5

4/5

3/75

در صورت کسب رتبه برتر با تأیید شهاب دانشگاه

15

1/3

11/25

با تأیید استاد راهنما و تصویب در شورای شهاب

10

9

7/5

در صورت کسب رتبه برتر با تأیید شهاب دانشگاه

30

27

22/5

جدول  -۶-3سقف ضریب کمک هزینة سالیانه شرکت در جشنوارهها و مسابقات ملی و بینالمللی معتبر (در خارج کشور)
دورة تحصیلی

تأییدیه

دانشجویان خوشه  1دانشجویان خوشه  2دانشجویان خوشه 3
(100درصد)

( 90درصد)

( 75درصد)

کارشناسی

با تأیید نمایندة شهاب گروه و تصویب در شورای شهاب

6

5/4

4/5

کارشناسی ارشد

با تأیید نمایندة شهاب گروه و تصویب در شورای شهاب

10

9

7/5

دکتری

با تأیید نمایندة شهاب گروه و تصویب در شورای شهاب

20

18

15

جدول  -۷-3سقف ضریب کمکهزینة حمایت از اجرای طرحهای برنامهمحور (کارگاهی ،مسابقاتی ،پژوهشی ،کارآفرینی) دانشجویان منتخب

جدول  -۲-3سقف ضریب تسهیالت مالی شهاب در هر سال تحصیلی برای دانشجویان منتخب شهاب
(100درصد)

دورة تحصیلی

تأییدیه

دانشجویان خوشه  1دانشجویان خوشه  2دانشجویان خوشه 3

پژوهشی در هر نیمسال تحصیلی؛
* کمکهزینة فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری.
تسهیالت فرصت مطالعاتی در هر سال به سه نفر از
دانشجویان دکتری منتخب شهاب بهصورت رقابتی و با
اولویت به رشتههایی که امکانات پژوهشی برای آنان در
داخل کشور با محدودیت همراه است و پس از تصویب در
شورای شهاب تعلق میگیرد.
میزان تسهیالت بهصورت یک ضریب از یک مبلغ پایه که
هرساله تعیین میشود ،در نظر گرفته شده و به دانشجویان
ذینفع اطالع داده میشود .در سال تحصیلی 1400-1399

این مبلغ پایه  ۵میلیون ریال تعیین شده است .سقف ضریب
تسهیالت مالی شهاب در هر سال تحصیلی برای دانشجویان
منتخب شهاب پس از ارائة مدارک مالی ،به شرح زیر است
که دانشجویان خوشة  1از  100درصد آن ،خوشة  2از 90
درصد آن و خوشة  3از  75درصد آن برخوردار خواهند شد
المپیادهای علمی و دانشجویی
المپیاد علمی -دانشجویی از سال  1375با  6کد رشته:
ادبیات فارسی ،فیزیک ،ریاضی ،شیمی ،مهندسی عمران
و مهندسی برق شروع به کار کرده و در سال  1398در
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سه گروه فنی و مهندسی ،علوم پایه و علوم انسانی و
با  23کد رشته (زبان و ادبیات فارسی ،زیستشناسی،
مهندسی مواد و متالورژی ،مهندسی برق ،مهندسی
شیمی ،مهندسی مکانیک ،علوم تربیتی ،روانشناسی،
سلولهای بنیادی و مهندسی بافت ،علوم اقتصادی،
فیزیک ،مهندسیکامپیوتر ،حقوق ،جغرافیا ،آمار،
مهندسی عمران ،علوم زمین ،زراعت و اصالح نباتات،
ریاضی ،مهندسی صنایع ،الهیات و معارف اسالمی و
طراحی صنعتی) برگزار شده است .از سال  1393گروه
شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) زمینه را
برای آمادهسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با
هدف ایجاد انگیزه و اطالعرسانی و برگزاری کالسهای
آمادگی المپیاد فراهم کرده است.
مرحلة نهایی المپیاد علمی دانشجویی همهساله بهصورت
متمرکز در شهر تهران (در سه سال اخیر در دانشگاه شهید
عباسپور) و در اواخر تیر یا اوایل مرداد برگزار میشود.
آزمون در  23رشته تحصیلی به شرح زیر برگزار میشود:
* گروه فنی و مهندسی :مهندسی برق ،مهندسی عمران،
مهندسی مکانیک ،مهندسی شیمی ،مهندسی کامپیوتر،
مهندسی صنایع ،مهندسی مواد و متالورژی ،طراحی صنعتی؛
*گروهعلومپایه:ریاضی،آمار،شیمی،فیزیک،زیستشناسی،
علوم زمین ،سلولهای بنیادی و مهندسی بافت؛
* گروه علوم انسانی :علوم اقتصادی ،حقوق ،ادبیات،
علوم جغرافیایی ،روانشناسی ،علوم تربیتی ،الهیئت و
معارف اسالمی؛
* گروه کشاورزی :مهندسی کشاورزی (زراعت و نباتات).
در هر رشته ،برگزیدگان مرحله مقدماتی در  10منطقه
کشوری (حداکثر  5نفر در هر منطقه) به همراه برگزیدگان
آزمون کارشناسی ارشد (رتبههای  1تا  )15به رقابت
میپردازند .آزمونها با مدیریت علمی سازمان سنجش
آموزش کشور و مدیریت اجرایی دانشگاه میزبان در دو
روز انجام میشود .رتبههای اول تا سوم در هر رشته از
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تسهیالت بنیاد ملی نخبگان بهرهمند میشوند .همچنین،
رتبههای  1تا  15در هر رشته عالوهبر کسب اعتبار،
شرایط آییننامة پذیرش بدون آزمون در دورة کارشناسی
ارشد را احراز مینمایند .دانشگاه فردوسی مشهد در دو
سال اخیر با مجموع ًا حدود  65دانشجو در مرحلة نهایی
المپیاد حاضر شده است .در سال  1399به دلیل شیوع
ویروس کویید  19المپیاد علمی دانشجویی برگزار نشد.
تسهیالت آموزشی ویژة دانشجویان ممتاز
در اجرای بند  2ماده  2آییننامة تشکیل شورای
هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی مصوب
جلسة  387مورخ  1375/09/06شورای عالی انقالب
فرهنگی و بهمنظور برقراری تسهیالت ویژة آموزشی
برای دانشجویان ممتاز در مقاطع تحصیلی کارشناسی،
کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفهای (پزشکی
و دامپزشکی) این آییننامه تدوین و به اجرا گذاشته
میشود .دانشجویانی که میتوانند از مزایا این آییننامه
بهرهمند شوند عبارتاند از:
* برگزیدگان آزمون سراسری که با معرفی سازمان
سنجش آموزش کشور مجموع نمرات آنها در آزمون
سراسری حداقل  2/5انحراف معیار از میانگین نمرات
در گروه آموزشی مربوط باالتر باشد؛
* برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور
(دارندگان مدال طال ،نقره و برنز کشوری) با معرفی
وزرات آموزشوپرورش؛
* برگزیدگان جشنوارههای خوارزمی با معرفی سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران؛
* دانشجویان برگزیده در خوشة  1دانشگاه فردوسی مشهد
پس از تأیید دفتر شهاب (استعداد درخشان) دانشگاه.
تسهیالت آموزشی این دانشجویان عبارتاند از:
* دانشجوی ممتاز میتواند برخی از دروس عمومی و
پایه را بنا به پیشنهاد استاد مشاور و تأیید مدیر گروه
آموزشی مربوط ،بدون شرکت در کالس ،در ابتدای

نیمسال تحصیلی امتحان دهد .این دروس جزو حدنصاب
واحدهای دانشجو در این نیمسال منظور نمیگردد.
* دانشجوی ممتاز میتوانند با تأیید استاد مشاور ،برخی از
دروس موردعالقة خود را با معرفی دانشکدة محل تحصیل
خود در دانشکده یا دانشگاه دیگری بگذراند .دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظف به ارائة خدمات
آموزشی و پژوهشی به این دانشجویان هستند.
* بنا به تأیید استاد مشاور و تأیید مدیر گروه آموزشی
مربوط ،دانشجوی ممتاز میتواند برخی از دروس اصلی
و تخصصی را زیر نظر استاد مربوط بدون حضور در
کالس بگذراند.
* گروه آموزشی مربوط میتواند بهمنظور آموزش
مباحث جدید علمی به دانشجویان ممتاز ،نسبتبه
تأسیس کالس ویژه با تعداد کمتر از حدنصاب برای
آنان اقدام نماید.
* دانشجوی ممتاز در هر نیمسال تحصیلی میتواند با تأیید
استاد مشاور ،حداکثر تا  27واحد درسی انتخاب کند.
* دانشجوی ممتاز میتواند از کلیة حمایتها و تسهیالت
مالی شهاب دانشگاه فردوسی مشهد که برای دانشجویان
برگزیده در خوشة  1در نظر گرفته شده است ،بهرهمند شود.
* چنانچه میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال متوالی
از  17کمتر باشد ،او نمیتواند از تسهیالت آییننامه
استفاده کند .در این صورت مطابق مقررات معمول به
تحصیل خود ادامه خواهد داد.

تسهیالت انتقالی روزانة دانشجویان نخبة علمی و
ورزشی از سایر دانشگاههای همتراز کشور
در راستای تحقق اهداف کالن دانشگاه فردوسی مشهد
و سند راهبردی در خصوص افزایش جذب دانشجویان
نخبه و استعداد برتر ،نحوة شناسایی و انتخاب دانشجویان
برجسته برای استفاده از ظرفیت انتقالی از دورة روزانه
سایر دانشگاههای سطح یک کشور به دورة روزانه
دانشگاه فردوسی مشهد طبق ضوابط زیر انجام میشود:
* رتبههای اول تا سوم (مدال طال ،نقره و برنز) المپیادهای
علمی دانشآموزی کشور (در مقطع کارشناسی)؛
* رتبههای اول تا سوم (مدال طال ،نقره و برنز)
المپیادهای علمی دانشجویی کشور (در مقطع کارشناسی
و کارشناسی ارشد)؛
* نفرات اول تا سوم مسابقات جهانی ،المپیک ،آسیایی و
ملی از ردة سنی جوانان به باال در رشتههای علوم ورزشی؛
* نفرات اول تا سوم مسابقات و المپیادهای ورزشی
کشوری (ملی) از ردة دبیرستان دورة دوم به باال (مدال
طال ،نقره و برنز) در رشتههای علوم ورزشی؛
* برگزیدگان گروههای سهگانة آزمون سراسری با معرفی
سازمان سنجش آموزش کشور (در مقطع کارشناسی)؛
 رتبههای برتر آزمون سراسری گروه آزمایشی علومریاضی و فنی با رتبة زیر  500کشوری؛
 رتبههای برتر آزمون سراسری گروه آزمایشی علومتجربی با رتبة زیر  1000کشوری؛
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 رتبههای برتر آزمون سراسری گروه آزمایشی علومانسانی با رتبة زیر  250کشوری.
* رتبههای اول تا پنجم کشوری در آزمون کارشناسی
ارشد سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور
(در مقطع کارشناسی ارشد)؛
* رتبههای اول تا سوم کشوری در آزمون دکتری تخصصی
سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور با احراز
رتبة اول تا سوم در مرحلة مصاحبة تخصصی؛
* منتخبان جایزههای تحصیلی بنیاد ملی نخبگان؛
* دانشجویان نمونة کشوری.
طرح بالندگی
نقطة عطف پیدا کردن یک شغل مناسب و یا دست به
انتخاب زدن برای یک انتخاب کارآمد ،اشاره به این مطلب
است که آیا آن شغل یا انتخاب با ویژگیهای دانشجویان
بهعنوان مسافر مسیر شغلی تطابق دارد یا خیر .همة افراد
در طول دست به انتخابهای گستردهای میزنند ،برخی
از این انتخابها به دلیل عدم تطابق با ویژگیهای آنها،
بهعنوان نمونه به دلیل عدم تناسب با تیپ شخصیتی یا
توانمندیهایشان ،منجر به شکست میشود .در دنیای
کنونی تالش بر این است که پس از شناخت خصوصیات
ویژة خود و نائل شدن به خودشناسی ،به سمتی حرکت
کنیم که کارآمدترین و موفقترین انتخاب را رقم بزنیم.
تالش متخصصان همواره بر این است که با سنجش دقیق
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و علمی ویژگیها و خصوصیات افراد و کمک به آنها
برای شناخت همهجانبة ویژگیهایشان ،افراد را به سمتی
سوق دهند که با کمترین میزان خطا وارد مسیرهایی شوند
که هم خود احساس رضایت کنند و هم بتوانند نیازهای
محیط شغلیشان را برآورده سازند.
در همین راستا ،یکی از دغدغههای عمدة دوران دانشجویی،
یافتن شغلی است که بتوان در آن بهصورت موفق عمل کرد.
این مسئله ممکن است حتی منجربه این مطلب شود که فرد
افزونبر مسیر شغلی مورد انتظار پس از پایان تحصیالت،
به فکر شناخت مسیرهای جایگزینی باشد که امکان
موفقیت وی در آنها نیز زیاد است .شناخت دقیق و علمی
ویژگیهای شخصیتی به ما کمک میکند تا فارغ از نوع
رشتة تحصیلی و فقط با شناخت عمیق و دقیق ویژگیهای
خود ،شغلی را انتخاب کنیم که در آن حداکثر موفقیت را
تجربه نماییم .به عبارت دیگر شغل میتواند اسباب تجلی
ویژگیهای ما را فراهم سازد .تنها در این حالت است که
رضایتمندی حاصل میشود .پاسخگویی به این آزمونها
به متخصصان کمک میکند تا دانشجویان را در این مورد
راهنمایی کنند که کدام مشاغل و کدام مسیرهای شغلی
برای آنها مناسب است .حتی نتایج این آزمونها به آنها
کمک خواهد کرد که هنگام شرکت در مصاحبههای شغلی،
موفقتر عمل کنند و در شکار فرصتهای شغلی ،دقیقتر و
سنجیدهتر عمل نمایند.
در راستای توجه به استعدادهای شغلی -مهارتی

دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه فردوسی مشهد،
در کنار استعدادهای علمی و تحصیلی ،گروه شناسایی
و هدایت استعدادهای برتر( شهاب) دانشگاه فردوسی
مشهد در ادامة طرح خوشهبندی شهاب اقدام به طراحی
و اجرای طرح بالندگی کرده است .در این طرح،
دانشجویان و دانشآموختگان میتوانند ثبتنام کرده و
پس از تکمیل پرسشنامههای تخصصی اقدام نمایند .پس
از بررسی و تحلیل دادهها ،کارنامة تحلیلی در رابطه با
شخصیت شغلی و مهارتی تهیه و در اختیار متقاضی قرار
میگیرد .همچنین مطابق با الگوهای بهدست آمده ،در
صورت درخواست صنایع برجسته و شرکتهای معتبر،
نسبت به معرفی متقاضیانی که حداکثر تطابق با الگوهای
موردنیاز شرکتها را دارند ،اقدام میگردد .هدف از این
طرح سنجش دقیق و علمی ویژگیها و صفات مختلف
افراد است .بهطوری که بتوانند در مسیر شغلیتان موفق و
کارآمد عمل نمایند.
ارتباط با بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان کشور ،با هدف استفادة صحیح و مناسب
از ظرفیتهای علمی نخبگان در راستای توسعة کشور
از طریق برنامهریزی و سیاستگذاری برای شناسایی،
هدایت ،حمایت مادی و معنوی نخبگان و پشتیبانی از
آنان در ارتقاء تولید علم ،فناوری ،هنر ،ادب و فرهنگ
و توسعه علمی و متوازن کشور براساس سند چشمانداز
کشور در افق  ،1404تشکیل شد.
در راستای این هدف میتوان به حمایت از دانشجویان
و دانشآموختگان برتر دانشگاهی اشاره نمود که
بهمنظور هدایت هدفمند دانشجویان مستعد تحصیلی،
به دانشجویان استعداد برتر کلیة دانشگاههای کشور
تسهیالتی را ارائه میدهد .این تسهیالت شامل اعتبار
آموزشیاری ،پژوهشیاری ،فنیاری ،توانمندی آموزشی،
ارتباطات علمی ،توانمندی کارآفرینی و غیره است که

در قالب  4جایزة آموزش ،پژوهش ،فناوری و فرهنگی
به برگزیدگان ارائه میشود .همچنین سایر جایزههای
تحصیلی با هدف توانمندی دانشجویان برگزیده در
حوزههای مختلف آموزشی ،پژوهشی به دانشجو اعطا
میشود .دانشجو باید در سال تحصیلی که متقاضی
استفاده از این اعتبار است بهعنوان دانشجوی مشمول
جایزههای تحصیلی برگزیده شده باشد .فرایند درخواست
جایزههای تحصیلی از طریق سامانة سینا است.اعطای این
تسهیالت به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاههای
کشور از ابتدای سال  1394-1393آغاز شده است .دفتر
استعدادهای درخشان بهعنوان رابط با بنیاد ملی نخبگان،
در زمینة ارائة تسهیالت مالی بنیاد (جایزههای مختلف)
به دانشجویان عضو دانشگاه فردوسی و پیگیری امور
مربوطه ،با بنیاد همکاری میکند .این فرایند از شهریور
ماه هر سال آغاز و تا پایان سال ادامه دارد .فرایند مذکور
به طور خالصه عبارتاند از:
* پیگیری اسامی پذیرفتهشدگان هر سال از بنیاد ملی
نخبگان استان خراسان رضوی؛
* اطالعرسانی به دانشجویان منتخب بنیاد جهت استفاده
از جایزههای تحصیلی؛
* ساماندهی به وضعیت قراردادهای آموزشیاری و
پژوهشیاری و گزارش كارهای هر نیمسال و ارسال آنها
به بنیاد ملی نخبگان از طریق سامانة سینا؛
* بررسی سایر درخواستهای دانشجویان و ارسال آنها
به بنیاد ملی نخبگان از طریق سامانة سینا.
جایزة شهید احدی شهری
یکی از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان
کارشناسی وکارشناسی ارشد ،جایزة شهید احدی شهری
است که بر این اساس ،در سال جاری ،سهمیهای معادل
 12نفر برای دانشگاه در نظر گرفته شده است که تعداد
 6نفر آن مربوط به دانشجویان سال آخر دورة کارشناسی
ارشد و دورة دکتری حرفهای (برای ادامة تحصیل در
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دورة دکتری تخصصی در سال تحصیلی )1400-1399
و تعداد  6نفر آن مربوط به دانشجویان سال آخر دورة
کارشناسی (برای ادامة تحصیل در مقطع دکتری تخصصی
در سال تحصیلی  )1402-1401است .دانشجویان
برگزیده باید در دورة کارشناسی ارشد ناپیوسته ،ظرف
حداکثر دو سال ،در دورة کارشناسی ارشد پیوسته،
ظرف حداکثر شش سال و در دورة دکتری حرفهای
هفت سال دانشآموخته شوند .پذیرش دانشجویان سال
اخر کارشناسی که برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری
تخصصی در سال تحصیلی ( 1402-1401پس از اتمام
دورة کارشناسی ارشد) معرفی میشود ،اوالً منوط به
پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) آنان در دورة
کارشناسی ارشد آن دانشگاه و ثانی ًا قرار گرفتن در زمرة
 15درصد معدل برتر بین همورودیهای کارشناسی ارشد
خود پس از پایان سال اول است.
تسهیالت نظام وظیفه
دانشجویان دکتری میتوانند پس از تأیید استاد راهنما ،نمایندة
شهاب در گروه آموزشی و معاونت آموزشی و پژوهشی
رزومة خود را به بنیاد ملی ارسال کرده و در صورت کسب
حداقل امتیاز الزم از تسهیالت نظام وظیفه استفاده کنند.
طرح مطالعات نوروزی ویژة دانش آموزان دانشگاه
فردوسی مشهد
معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای
رسالت اجتماعی خود و ضرورت فراهم آوردن شرایط
مناسب در زمینة هدایت تحصیلی دانش آموزان مستعد
شهر مشهد ،اقدام به برگزاری طرح مطالعات نوروزی برای
پنجمین سال متوالی با مدیریت گروه شناسایی و هدایت
استعدادهای برتر (شهاب) دانشگاه در ایام نوروز نموده
است .هدف اصلی در این طرح استفاده از امکانات متنوع
دانشگاه در جهت فراهم آوردن محیط سالم و استاندارد
برای مطالعة دانشآموزان است تا بتوانند افزونبر برای
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اجرای برنامة مطالعاتی منظم ،از حضور اساتید برجسته
دانشگاه و برنامههای متنوع در طی دوران مطالعات روزانة
خود بهرهمند شده و با فرصتها و زمینههای مختلف
ادامه تحصیل در رشتههای مختلف دانشگاه فردوسی
مشهد آشنا شوند.
همایشهای دانشآموزی
جذب دانشجویان مستعد و توانمند ،یکی از اهداف
کالن دانشگاه فردوسی مشهد است که این امر در
سند چشمانداز دانشگاه نیز گنجانده شده است .در
این راستا ،توجه به استعدادهای دانشآموزی و تالش
برای هدایت و جذب آنان ،یکی از راهبردهایی است
که میتواند در بلندمدت ،ثمرات فراوانی در بهبود انگیزه
و عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته باشد.تجربه نشان
داده است انتخاب رشتة نادرست که ممکن است به
دلیل مشاورههای غیرحرفهای و آشنا نبودن دانشآموز
با رشتههای دانشگاهی باشد ،میتواند نارضایتی و
افت تحصیلی دانشجو را موجب شود .این امر مهم
سبب شده است تا دانشگاه فردوسی مشهد ،هدایت و
راهنمایی دانشآموزان را یکی ازدغدغههای اصلی خود
بداند و برای آن تالش کند .دانشگاه فردوسی مشهد
بهعنوان بزرگترین دانشگاه شرق کشور ،ضمن احساس
مسئولیت در ارائة خدمات علمی ،پژوهشی و فرهنگی به
شهروندان مشهد و استآنهای مجاور ،یکی از رسالتهای
خود را معرفی صحیح و واقعبینانة رشتههای دانشگاهی و
محیطهای تحصیلی میداند؛ مسئلهای که بهترین راه برای
تحقق آن ،ارتباط مستقیم دانشآموزان و مدارس با اساتید
و آشنایی با رشتههای دانشگاه است.
در همین راستا مجموعة شهاب دانشگاه فردوسی مشهد
تالش کرده است با فراهم کردن بسترهای الزم برای
بازدید و رفتوآمد دانشآموزان به دانشگاه ،برنامهها
و همایشهایی را در راستای آشنایی هرچه بیشتر

دانشآموزان با محیط دانشگاه و رشتههای مختلف از فعالیتهای یکسالة شهاب را با عنوان ویژهنامة
تحصیلی فراهم آورد .دانشکدة مهندسی بهعنوان یکی از شهاب ارائه داده است .در این نشریات به اهم سیاستها،
بزرگترین دانشکدههای دانشگاه فردوسی مشهد طی چند فعالیتها ،اخبار ،و رویدادهای هرسالة شهاب پرداخته
سال گذشته ،گامهای مؤثری در این راستا ،برداشته است .شده است.
در مجموع طی سالهای  1394تا  1397شانزده همایش
دانشآموزی معرفی رشته برگزار شده است که  4همایش فعالیتهای الکترونیک شهاب در دوران شیوع کووید19-
بهصورت جامع و چند روزه در تابستان (در بازة انتخاب فعالیتها ،خدمات و تسهیالت دفتر شهاب دانشگاه با
رشته کنکور) بوده است .در هرکدام از همایشها بین توجه به شیوع ویروس کرونا با کاهش خدمات حضوری
 150تا  1500دانشآموز شرکت کردهاند .در این بین و افزایش خدمات غیرحضوری و الکترونیکی همراه بوده
دبیرستآنهای منتخب ،نمونهدولتی و تیزهوشان سهم است .کلیة فرایندها شامل ثبتنام در طرح خوشهبندی،
چشمگیری داشتهاند که تالش شده است با ارائة برنامههای برخورداری از تسهیالت شهاب ،پذیرشهای بدون آزمون
معرفی رشتههای مهندسی و معرفی پتانسیلهای علمی و دورههای کارشناسی ارشد و دکتری و پاسخگویی به
پژوهشی دانشکدة مهندسی و دانشگاه فردوسی مشهد در مراجعان از طریق سامانهها و زیرساختهای الکترونیکی،
جهت کمک به انتخاب آگاهانه و درست دانشآموزان به ایمیل و تلفنهای دفتر شهاب صورت گرفته است.
بهعنوان مثال تحویل گواهیهای استعداد درخشان و
ایشان کمک شود.
خوشهبندی شهاب بهصورت الکترونیکی است و برای
دانشجویان متقاضی ارسال میشود .همچنین در این راستا
نشریات شهاب
شهاب دانشگاه فردوسی مشهد در راستای اهداف خود رویداد جامع تجلیل از ستارگان دانشگاه فردوسی مشهد
گامهای مؤثری برداشته است و برای انعکاس آن نشریة در اردیبهشت ماه  1399بهصورت مجازی برگزار شد و
شهاب را به چاپ میرساند .نشریة شهاب در  5شماره از ستارگان دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
از سال  1394در حال چاپ است .همچنین فصلنامة افزون بر این ،برای کاهش مراجعة حضوری دانشجویان،
خبری ترویجی فرم گواهی رتبه در فرایند پذیرش بدون آزمون کارشناسی
معا و نت ارشد برای دانشجویان دانشگاه فردوسی حذف و دفتر شهاب
در احراز این شرط را بهصورت الکترونیکی به دست گرفت .این
آموزشی
ماه امر در سالهای گذشته توسط آموزش دانشکدهها بهصورت
تابستان
 1399گزارشی حضوری و صدور گواهی رتبه انجام میشد.
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مرکز آموزش ،یادگیری و سنجش (آیس)

در راستای دستیابی به اهداف کالن برنامه راهبردی
دانشگاه فردوسی مشهد و بهمنظور «ارتقاء و تضمین
کیفیت آموزش ،دستیابی به جایگاه ممتاز آموزشی،
توسعة محیط یادگیری خالق و جذاب ،ارتقاء اثربخشی
آموزش و تربیت دانشآموختگان توانمند و متعهد همسو
با نیازهای جامعه» ،مرکز آموزش ،یادگیری و سنجش
(آیس) از سال  1397فعالیت خود را آغاز نمود.
ارتقاء شایستگیهای اعضایهیأتعلمی
* برگزاری جلسات مشاورهای
بهمنظور افزایش کیفیت آموزش و ارتقاء توانمندیهای
آموزشی فردی سلسله نشستهای کارگروه مشاوره و
توانمندسازی اعضای هیئتعلمی معرفیشده از سوی
واحد نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش با
محوریت تحلیل چالشهای فردی و سازمانی مرتبط
باکیفیت آموزشی اساتید معرفیشده و اتخاذ تصمیمات
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رئیس مرکز آموزش ،یادگیری و سنجش
دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر محسن نوغانی
 -1397تاکنون

مقتضی توسط مرکز آیس برگزار شد .طی چند مرحله افراد
مختلف معرفی شدند و مشاورههای انفرادی و گروهی
برای تمامی معرفیشدگان حسب موضوع برگزار شد.
* تدوین و تصویب و اجرای طرح منجر به اقدام
بر پایة تجارب حاصله و مشاوره با همکاران با تجربه و
بازخوردهای حاصل از همکاران و بهمنظور سازماندهی
و عملیاتی کردن فرایند مشاورههای معطوف به افزایش
کیفیت آموزش و ارتقاء توانمندیهای آموزشی  ،طرح
منجر به اقدام ( )Action planتدوین و تصویب و اجرا شد.

بررسی،تحلیل و جمعبندی
فرم مربوطه با مشارکت
مدیر گروه و معاون آموزشی
دانشکده مربوطه ،یکی از اعضای
هیأتعلمی سرآمد آموزشی یا دارای
مرجعیت (بهعنوان راهبر آموزشی) ،مدیر
مرکز آیس

۳

تهیه و تدوین فرم 2
مربوطه توسط استاد و
ارسال به مرکز آیس با هماهنگی
مدیر گروه آموزشی ومعاونت
آموزشی دانشکدة مربوطه

عملیاتی سازی توسط ذینفع
از ابتدای ترم بالفصل و ۵
ارزیابی میزان تحقق طرح (حداکثر پس از دو ترم
از شروع طرح) توسط مرکز آیس با هماهنگی
گروه آموزشی ،معاون آموزشی و راهبر
آموزشی و انعکاس بازخورد نهایی به
ذینفع و واحدهای مربوطه

پایش وضعیت
آموزشی اساتید به تفکیک
درس و مقطع تحصیلی و تحلیل
وضعیت ارزشیابی هر درس به
تفکیک دورة آموزشی توسط خود
استاد (خودارزیابی )

جمعبندی و نهایی کردن
طرح منجر به اقدام و ابالغ به
ذینفع از طریق مرکز آیس

۱

۴

شکل  -7-3مراحل و گامهای اجرایی طرح منجر به اقدام در جهت ارتقای شایستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه

است .درواقع مدرسان دانشگاه افراد متخصص و پژوهشگر
اهداف طرح عبارتاند از :
* کمک به واحدهای آموزشی دانشگاه جهت تدوین در حوزة تخصصی خود هستند و برای رسیدن به این سطح
از مرتبة علمی دورههای تحصیلی نسبت ًا طوالنی را طی
برنامههای ارتقاء کیفیت آموزشی اساتید؛
* سازماندهی و همسوسازی خدمات مشاو رهای با کردهاند اما آنان برای عمل حرفهای به دانشی فراتر از دانش
تخصصی خود نیاز دارند تا تلفیقی همگون از دانشها،
فرایندهای مرتبط باتوانمندسازی آموزشی اساتید؛
* کمک به تدوین برنامة ساالنة اساتید در راستای ارتقاء مهارتها و نگرشها را شکل دهند .کسب قابلیتهای
مربوط به ابعاد سهگانة مذکور سواد آموزشی دانشگاه تلقی
کیفیت آموزشی؛
* مورد کاوی و بررسی و تحلیل نتایج ارزشیابی کیفیت میشود .مدرسان بهعنوان افراد حرفهای در محیط آموزش
عالی نیاز دارند تا قابلیتهای متناسب با حرفة مدرسی
تدریس اعضایهیئتعلمی؛
* نهادینهسازی فرهنگ خودارزیابی در بین اعضای خود را کسب کنند؛ بنابراین مرکز آیس ابتدا طی یک
بررسی جامع شایستگیهای مدرسان دانشگاهی شناسایی
هیئتعلمی؛
* استفاده از تجربیات سرآمدان آموزشی در قالب راهبر و درنهایت جهت پرورش آنها دورههای آموزشی به شرح
زیر پیشبینی شد.
آموزشی.
از مجموعة دورههای پیشبینیشده دورههای آموزشی
سال اول و دوم بهطور کامل برگزار شد اما در سال 1399
برگزاری کارگاههای آموزشی
در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣل ﻣﺆﺛر در ارتقاء کیفیت ،با توجه به شرایط همهگیری کووید 19-و الکترونیکی
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻋضای هیئتعلمی است و برنامهریزی و توسعة شدن آموزشها بهتبع نوع دورههای موردنیاز متناسب با
مستمر حرفهای اعضای هیئتعلمی در قالب برنامههای شرایط تغییر یافت و در راستای پرورش سواد مدرسی در
بهسازی بهعنوان بخشی از مدیریت منابع انسانی مطرح آموزش الکترونیکی دورههای جدید ارائه شد.
81

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد معاونت آموزشی

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

خرده مؤلفهها

شایستگی
پایبندی به سیاستها و رسالتهای دانشگاه

مهارت ارتباطی

بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات
اخالق حرفهای
توجه به تنوع فرهنگ

تدریس اثربخش

ارزشیابی

* شناخت ارزشهای دانشگاه

* التزام عملی به سیاستها و قوانین آموزشی دانشگاه

* فهم سازمانی و وفاداری :آگاهی از چشمانداز ،اهداف و مأموریت سازمان

* رعایت هنجارهای دانشگاهی

* روابط میان فردی

* روابط استاد با دانشجو

* برقراری ارتباط مؤثر

* ارتباط کالمی و غیرکالمی؛ شفاهی و نوشتاری

* بهکارگیری فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی مدرن

* توانایی تلفیق محیط مجازی و سنتی برای تسهیل یادگیری

* سواد رایآنهای و اطالعاتی

* بهکارگیری فناوری در برگزاری دوره و یکپارچهسازی تکنولوژی

* قابلیتهای فناورانه

مناسب در برنامة درسی برای افزایش یادگیری دانشجویان

* تعهد اخالقی نسبت به حرفهای

* رعایت اخالق حرفهای

* توجه به بعد تربیتی ،اجتماعی و فرهنگی

* احترام به تنوع در دانشگاه

* عدم رفتار جانبدارانه برحسب مقولههایی مثل قومیت و جنسیت
* فهم فرایند یاددهی-یادگیری

* دارا بودن فن بیان و تدریس به زبان ساده

* کسب دانش فنی تدریس و کاربرد آن در کالس درس

* داشتن تجربه تدریس و دانش عمومی تدریس

* یادگیری روشهای جدید تدریس فعال

* توانمندي در روشهای تدریس فعال و اجرای راهبردهای آموزشی و

* دانش و مهارت کافی در زمینه معلمی و تدریس

فعالیتهاییادگیری

* دارا بودن دانش ارزشیابی

* طراحی ابزار ارزشیابی

* داشتن مهارت ارزشیابی

* توانایی تدبیر و اجرای ارزشیابی و کسب بازخورد

* آشنایی با روشهای ارزشیابی
* بینش روانشناسی

* هوش هیجانی

* سبکهای یادگیری

اصول روانشناسی و نظریههای یادگیری * تفکر منطقی و تفکر حل مسئله
* خالقیت و نوآوری
طراحی آموزشی
مدیریت و رهبری کالس

برنامهریزی درسی

* قاعدهمند ساختن آموزش

* تدوین طرح درس

* توانایی رهبری و مدیریت آموزشی دانشجویان

* حل مسائل و اختالفات دانشجویان

* اجرای استراتژیهای مدیریت کالس
* مهارت در برنامهریزی درسی در محیط دانشگاه

* توانایی تدوین اهداف آموزشی ،پیشنیازها و رفتار ورودی دانشجویان

* تدوین برنامة درسی که با نتایج یادگیری و شیوههای ارزیابی هماهنگ باشد

* توانایی پیشبینی مواد ،تکالیف و فضای آموزشی متناسب با اهداف و محتوا

جدول  -۸-3تدوين برنامههای شايستگیهای مدرسان دانشگاهی

عالوهبر این با توجه به ادامة فعالیتهای آموزشي بهصورت
مجازي و لزوم بهرهگیری از سامانههاي آموزشی دانشگاه
در  20فروردینماه  1399دو کارگاه آموزشی «آشنايي با
نحوة استفاده از ظرفيتهاي سامانههاي مجازي دانشگاه
در راستاي برگزاري كالسهاي آموزش مجازي» توسط
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آقای دکتر ابریشمی و «تجربهنگاري در زمينة كاربردهاي
آموزشي سامانههاي مجازي دانشگاه با محوريت
س درس مجازي» توسط آقای
راهبردهاي آموزشي كال 
دکتر میرزاوزیری با حضور بیش از  300نفر از اعضای
هیئتعلمی دانشگاه برگزار شد.

شکل  -8-3کارگاه های آموزشی برگزار شده در جهت ارتقای شایستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه

تدوین و اجرای طرح پژوهش در آموزش
در راستای مشارکت اعضای محترمهیئتعلمی در زمینة
تعیین و تحلیل مهمترین چالشهای آموزشی در سطوح
گروههای آموزشی ،دانشکدهها و دانشگاه شیوهنامه ،فرم
پیشنهاده و فرایند اجرای این طرح تدوین و ابالغ شده است.

این اساس ،مرکز آيس ،شوراي شناسايي و توانمندسازي
استعدادهاي بالقوه (شتاب) را در  1398/02/28راهاندازی
نمود .اين شورا با برگزاری جلسات متعدد ،شیوهنامة
شتاب را تدوين کرد تا با تکیه بر ظرفیتهای قلمرو
تقریبی رشد ( )ZPDو تکیهگاهسازی از طریق برگزاری
جلسات مشاورة انفرادی و گروهی ،برگزاری کالس
درس با محتوای جبرانی یا تقویتی جهت توانمندسازی
دانشجویانی که درگیر مسائل و مشکالت آموزشی
هستند گام بردارد.

ارتقاء شایستگیهای تحصیلی دانشجویان
* تشکیل شورای شتاب و تدوین شیوهنامه
در کنار توانمندسازی اعضای هیئتعلمی یکی دیگر
از اهداف نظام آموزش عالی و دانشگاه فردوسی مشهد
عدالت آموزشی ،ارتقاء کیفیت آموزش و موفقیت رونمايی و اجرای «طرح ضریب پیشرفت تحصیلی»
تحصیلی دانشجویان بهعنوان سرمایههای فکری و براساس ضریب پیشرفت تحصیلی ،وضعیت تحصیلی
معنوی کشوراست؛ توانمندسازی تحصیلی دانشجویان تمامی دانشجویان دانشگاه فردوسی در دوره بر اساس
و حمایتهایی که باعث میشود استعدادهای بالقوه الگوهای آماری دقیق و معیارهای سنجشپذیر بهصورت
دانشجویان به فعلیت برسد ،نقطة عزیمت مهمی برای ساالنه و به تفکیک رشته -ورودی توسط تیم مشاوره
معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد میباشد .بر آماری معاونت آموزشی دانشگاه محاسبه رصد میشوند.
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دانشآموختگان دانشگاه فردوسی مشهد؛
* حمایت و ایجاد تسهیالت الزم برای برگزاری جلسات
مجمع عمومی انجمن دانشآموختگان؛
* برگزاری طرحهای رصد و پایش وضعیت
دانشآموختگان در جامعه برای آگاهی از وضعیت
اشتغال و میزان اثرگذاری اجتماعی ایشان؛
* تسهیل برقراری ارتباط دانشگاه با دانشآموختگان
بهمنظور آگاهی از نیازهای آنها و ایجاد بستری برای
مهارتافزایی ایشان؛
* تسهیل ارائة خدمات علمی ،فنی ،فرهنگی و رفاهی به
دانشآموختگان.
در فاز اول این طرح  1050دانشجو از دانشکدههای
مختلف شناسایی و در روز  16آذرماه  99اسامی و لوح
تقدیر دانشجویان منتخب به تفکیک گروه آموزشی به
دانشکده ارسال شد .نمودار زیر تعداد منتخبین سال
 1399را به تفکیک دانشکده نشان میدهد.
جلسات با استاد راهنمای تحصیلی
در راستاي اجراي مـادة  6آییننامة آموزشـي دورة
كارشناسـي (بـه اسـتناد بنـدهاي  8 ،2و  12مادة 3
آییننامة شوراي عالي برنامهریزی آموزشـي وزارت
علـوم ،تحقيقـات و فنـاوري (مصـوب )1393/7/28
هدايت هدفمند امور تحصيلي دانشـجويان جهـت رشـد
و شکوفایی ،افـزايش تـوان اشتغالپذيري و برقراري
ارتباط دانشجويان با جامعه و صنعت از اولویتهای
دانشگاه است .بنابراین بهمنظور هدايت و نظارت مستمر
بر روند تحصيلي ،فراهم كردن زمینههای ارتقـا علمـي
و رفع مشكالت آموزشي ،پژوهشي ،فردي ،اجتمـاعي و
رفـاهي دانشـجويان در مقـاطع تحصـيلي كارشناسي و
دكتري عمومي ،دانشگاه موظف است از زمان پذيرش،
يكي از اعضاي هيأت علمی مرتبط با رشتة تحصیلی
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دانشجو را بهعنوان «استاد راهنماي تحصيلي» تعيين و
اعالم كند .در همین راستا سلسله نشستهایی جهت
آشنایی اساتید راهنمای آموزشی با شیوهنامة مربوطه
توسط مرکز آیس برگزار شد.
انتشار فصلنامة خبری -ترويجی معاونت آموزشی
در راستاي معرفي دستاوردها و برنامههای حوزة معاونت
آموزشي و استفاده از نوشتارهاي تحليلي اعضاي محترم
هيئتعلمي دانشگاه در زمينة مهمترین چالشهای حوزة
آموزش و ارائة پيشنهادهاي سازنده ،مركز آيس از ابتداي
تأسیس اقدام به انتشار منظم فصلنامة خبري -ترويجي
معاونت آموزشي نموده است .تاکنون  9شماره از اين فصلنامه
منتشرشده است و متن كامل آنها در سامانه مختص معاونت
آموزشي به آدرس زير بارگذاري شده است.
دفتر ارتباط با دانشآموختگان
معرفی مختصر اهداف ،مأموریتها و وظایف مربوطه
دفتر ارتباط با دانشآموختگان از سال  1396در معاونت
آموزشی با اهداف زیر تشکیل گردید:
* بسترسازی برای ایجاد و شکلگیری انجمن

تدوین آییننامة تعامل با
دانشآموختگان
از آنجا که دانشآموختگان
دانشگاه
یک
یکی از ثمرات
ارزشمند و سرمایة
اجتماعی دانشگاه
در جامعه محسوب
میشوند ،دفتر ارتباط
با دانشآموختگان از
سال  1396در معاونت
آموزشی ایجاد شد .یکی از اولین
فعالیتهای این دفتر ،تدوین «آییننامة
تعامل با دانشآموختگان» با اهدافی نظیر تقویت
ارتباط با دانشآموختگان و تسهیل ایجاد تشکلهای
دانشآموختگی ،پایش جایگاه اجتماعی و پایش شغلی
دانشآموختگان ،ایجاد بستر مناسب برای استفاده
دانشآموختگان از امکانات دانشگاه ،و استفاده از تجارب
و ظرفیتهای دانشآموختگان در راستای مأموریتهای
دانشگاه بود؛ که این آییننامه ،در راستای بندهای  1و 9

از اهداف کالن سند راهبردی و بند  7از مأموریتهای
معاونت آموزشی دانشگاه ،در آبان  1397به تصویب
هیئت رئیسة دانشگاه رسید.
بنا بر آییننامة تصویبشده ،در قالب دو بستة آموزشی-
پژوهشی و فرهنگی -اجتماعی ،دانشآموختگان دانشگاه
میتوانند از امکانات و تسهیالت مندرج در آییننامه
استفاده نمایند .اهم موارد مندرج در این دو بسته به شرح
زیر است:
 بستة آموزشی -پژوهشی* استفاده از توان آموزشی دانشآموخته بهعنوان مدرس
و همکار آموزشی؛
* استفاده از توان آموزشی
دانشآموخته بهعنوان مدرس
کارگاه و سخنران در
موضوعات گوناگون؛
از
استفاده
*
آموزشی
توان
د ا نش آ مو خته
بهعنوان مدرس کالج
دانشگاه و یا شرکت در
دورههای آن؛
* استفادة دانشآموخته
از خدمات کتابخآنهای
دانشگاه؛
* استفادة دانشآموخته از ظرفیتهای
مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه؛
* استفادة دانشآموخته از خدمات آزمایشگاهی و
کلینیکهای دانشگاه؛
* امکان حضور و ادامه فعالیت در دورههای پسادکتری
طبق آییننامة مصوبهیئت امنا برای دانشآموخته؛
* امکان همکاری دانشآموخته با اساتید در طرحهای
پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی.
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 بستة فرهنگی-اجتماعی* استفاده از پست الکترونیک دانشگاهی؛
* استفاده از مجموعة آبی پردیس بر اساس تعیین شیفت
و تعرفة خدمات؛
* استفاده از مراکز فرهنگی رفاهی 1و  2و مرکز آموزشی،
فرهنگی و رفاهی شمال؛
* در اختیار قرار دادن مکان برای برگزاری اجتماعات
رشتهای و دانشکدهای؛
* امکان اشتراکگذاری و استفاده از اطالعات فرصتهای
شغلی مندرج در سامانة دانشآموختگان؛
* استفاده از فضای باشگاه مفاخر و پیشکسوتان و بازدید
رایگان از موزة دانشگاه و تخفیف فروشگاه موزه.
مشارکت در برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن
دانشآموختگان
با تصویب آییننامة تعامل با دانشآموختگان ،بسترسازی
و تسهیل ایجاد اولین انجمن دانشآموختگان دانشگاه
فردوسی مشهد به یکی از اولین اهداف و مأموریتهای
دفتر ارتباط با دانشآموختگان دانشگاه فردوسی مشهد
تبدیل شد .بنابراین با پیگیریهای انجامشده در این
دفتر ،جمعی از دانشآموختگان عالقهمند و چهرههای
شاخص دانشگاهی در اولین جلسههیئت مؤسس انجمن
دانشآموختگان گرد هم آمدند تا شرایط را برای برگزاری
و تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن دانشآموختگان
فراهم آورند .با تالشهای صورت گرفته ،با حضور بیش از
 200نفر از دانشآموختگان دانشگاه و چهرههای شاخص
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دانشگاه ،اولین مجمع عمومی انجمن دانشآموختگان در
تاریخ  24بهمن  1397برگزار شد .در این مراسم از اولین
کارت دانشآموختگی دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی
شد ،اما به دلیل فراهم نشدن بستر الزم برای برگزاری
انتخابات الکترونیکی ،انتخاب اعضایهیئت مدیره انجام
نشد و لذا تشکیل انجمن دانشآموختگان میسر نشد.
مشارکت در برگزاری دومین مجمع عمومی انجمن
دانشآموختگان و تشکیل انجمن
با تغییرات ایجاد شده در دفتر ارتباط با دانشآموختگان
در مرداد  1398و حمایتهای معاونت آموزشی ،برای
رفع موانع برگزاری انتخابات هیئتمدیره و تشکیل
انجمن دانشآموختگان ،در  28آبان  1398دومین جلسة
هیئت مؤسس انجمن دانشآموختگان با حضور آقای
دکتر کافی ،ریاست محترم دانشگاه و  23نفر از اساتید،
پیشکسوتان و دانشآموختگان دانشگاه در «باشگاه مفاخر
و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد» برگزار گردید .در
این جلسه تصمیم گرفته شد تا «دومین مجمع عمومی
انجمن دانشآموختگان دانشگاه فردوسی مشهد» در تاریخ

فردوسی مشهد ،پیگیر ارسال ایمیل و پیامکهای دعوت از
دانشآموختگان برای مشارکت در این طرح شد.
با پیگیریهای صورتگرفته و حمایتهای معاونت
محترم آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ،با ارسال
دعوتنامه برای حدود  3516نفر دانشآموخته در سال
تحصیلی  558 ،1395-1394نفر از این عزیزان با تكمیل
فرمهای الكترونیكی تهیهشده توسط مؤسسة مذكور در
این طرح مشاركت كردند.
از حیث تعداد مشاركت ،بر طبق اطالعات ثبتشده
توسط مؤسسة مذکور ،دانشگاه فردوسی مشهد پس از
دانشگاههای رازی كرمانشاه ( 740نفر) ،دانشگاه محقق
اردبیلی ( 588نفر) و دانشگاه شهید باهنر كرمان (578
نفر) ،در جایگاه چهارم و باالتر از دانشگاههای اصفهان
( ،)551تهران ( 352نفر) ،صنعتی امیركبیر ( )290در بین
 170دانشگاه و مؤسسة آموزش عالی ثبتشده در این
طرح جای گرفت .پس از اتمام اجرای این طرح در آذرماه
 ،1399اطالعات خام جمعآوریشده از دانشآموختگان
بهمنظور تحلیل و بررسی دقیقتر در اختیار معاونت
آموزشی و نیز مدیریت طرح و برنامه دانشگاه قرار گرفت.

 14آذر  1398همراه با برگزاری انتخابات هیئتمدیره
انجمن با رأیگیری کاغذی برگزار شود.
با تصویب هیئت مؤسس انجمن دانشآموختگان،
پنجشنبه  14آذر ماه  1398دومین مجمع عمومی انجمن
دانشآموختگان دانشگاه فردوسی مشهد در تاالر زندةاد
دکتر رحیمیزاده دانشکده علوم برگزار شد .در این
مراسم باشکوه که همزمان با هفتادمین سال تأسیس
دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور بیش از  300نفر
از اساتید ،پیشکسوتان و دانشآموختگان دانشگاه همراه
بود ،دانشآموختگانی از هفت دهه سربلندی و افتخار این
دانشگاه شركت كردند .در این مراسم ،اولین نشان عالی
دانشآموخته برتر به پاس سالها خدمت و تالش خالصانه
در عرصههای مختلف علمی ،فرهنگی و مدیریتی به آقای
دکتر عبدالرضا باقری اعطا شد .همچنین در این مجمع،
انتخابات اولین هیئت مدیره انجمن دانشآموختگان
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد که در پایان آقایان:
مسعود افشاریان ،شهریار آلشیخ ،افشین اسماعیلپور،
رضا قنبری و محمدعلی چمنیان بهعنوان اعضای اصلی
و آقایان :سیدحسن مرعشی و مصطفی مکارم بهعنوان
اعضای علیالبدل هیئتمدیره و همچنین آقای نیما
مجریسازان طوسی بهعنوان بازرس اصلی و خانم زهرا ایجاد و بهروزرسانی وبسایت و شبکههای اطالعرسانی
بهمنظور تعامل هرچه بیشتر و تسهیل ارتباط با
اطهری بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب شدند.
دانشآموختگان دانشگاه فردوسی مشهد ،وبسایت
مشارکت در برگزاری طرح رصد و پایش دانشآموختگان دفتر ارتباط با دانشآموختگان دانشگاه بهروزرسانی
شده و با استفاده از آن و نیز شبکههای اجتماعی متنوع،
سال تحصیلی 1395-1394
در راستای پایش جایگاه اجتماعی و شغلی دانشآموختگان ،اخبار ،رویدادها و فرصتهای شغلی به بیش از 1700
بهعنوان یکی دیگر از اهداف مهم از تشکیل دفتر ارتباط دانشآموخته اطالعرسانی شده است .همچنین با همکاری
با دانشآموختگان ،با ارسال دعوتنامة مشارکت در طرح نمایندگان دانشکدهها در امور دانشآموختگان ،چندین
«رصد و پایش اشتغال دانشآموختگان  »1395-1394که از شبکة اجتماعی توسط دانشآموختگان دانشکدههای
سوی «مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی» وزارت علوم ،ادبیات و علوم انسانی ،علوم ریاضی ،و دامپزشکی
علوم در بهار  1399برای دانشگاه فردوسی مشهد ارسال شد ،ایجاد شده که در این گروهها و تشکلها بیش از 2000
دفتر ارتباط با دانشآموختگان به نمایندگی از طرف دانشگاه نفر از دانشآموختگان حضور دارند.
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مرکز مدیریت آزمون

مرکز مدیریت آزمون با هدف ارتقاء اثربخشی آموزش
و یادگیری تشکیل شده است .بدیهی است تحقق
این هدف ،موجب تقویت جایگاه علمی و حرفهای
دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه میشود .مهمترین
فعالیتهای این مرکز عبارتاند از:
* تعیین و تدوین استانداردهای مبتنی بر شواهد و
یافتههای علمی در آزمونها؛
* تالش برای ارتقاء ویژگیهای روانسنجی و اعتباریابی
آزمونها؛
* نهادینهسازی فرهنگ سنجش برای یادگیری در میان
اعضایهیئتعلمی و مدرسان؛
* پایش و نظارت بر حسن اجرای آزمونها.
یکی از مهمترین مباحث در همة نظامهای آموزشی
ازجمله آموزش عالی ،نقش قابلتوجه آزمونها در
ایجاد ،استمرار و تثبیت فرایندهای آموزش و یادگیری
میباشد .بهعبارتدیگر ،تعیین و تدوین استانداردهای
مبتنی بر شواهد و یافتههای علمی در آزمونها ،پایش
و نظارت بر حسن اجرای آنها ،عدالت آموزشی را
بهدنبال دارد و با ارتقاء اثربخشی آموزش و یادگیری،
موجب تقویت جایگاه علمی و حرفهای دانشجویان و
دانشآموختگان دانشگاهها میشود .به این منظور ،مرکز
مدیریت آزمون در اردیبهشت ماه  ،1399همزمان با هفتة
گرامیداشت مقام معلم در این دانشگاه تأسیس و بهطور
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رسمی کار خود را آغاز نمود .اقداماتی که تاکنون در
این مرکز انجام شدهاند به شرح زیر گزارش میشوند:
تدوین آییننامة مرکز مدیریت آزمون دانشگاه (ماد)
بدیهی است یکی از ابتداییترین اقدامات یک مرکز
نوپا ،تهیة آییننامة فعالیت آن مرکز ،شامل تعیین قلمرو
فعالیت ،اهداف و وظایف است .به این منظور ،آییننامة
آزمونها توسط مرکز مدیریت آزمون دانشگاه (ماد) در
معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با سه هدف
اصلی زیر تهیه و تدوین شده است:
* ارتقاء کیفیت طراحی ،تدوین و اجرای آزمونها در
سطح دانشگاه و خارج از آن؛
* ارتقاء عدالت آموزشی؛
* نهادینهسازی فرهنگ سنجش برای یادگیری در میان
اعضایهیئتعلمی و مدرسان.
با توجه به فرایند سنجش ،وظایف مرکز ماد در این
آییننامه در چهار بخش اصلی تشریح شده است:
الف) طراحی و تدوین
ب) مدیریت
ج) اعتبار
د) نمرهدهی و بازخورد آزمون
این آییننامه پس از چندین جلسه تبادلنظر با مدیران
محترم شورای برنامهریزی و توسعة آموزش (بتا)
دانشگاه و نظرسنجی از صاحبنظران حوزة ارزیابی ،در
چهار ماده در جلسة مورخ  1399/05/05شورای مدیران

معاونت آموزشی دانشگاه به تصویب رسید.
پایش ارزیابیهای جامع در دو نوبت اخیر در سطح
دانشگاه
برای بررسی نقاط قوت و ضعف در برگزاری ارزیابیهای
جامع در گروههای مختلف آموزشی در سطح دانشگاه،
این ارزیابیها در دو نوبت اخیر بیشتر مورد توجه مرکز
ماد قرار گرفت .به این منظور و با هدف استفاده از
تجربیات گروههای مختلف آموزشی ،نحوة برگزاری
تعدادی از این ارزیابیها تا نیمة تیرماه  1399بهصورت
حضوری و بعد از آن بهصورت الکترونیکی از نزدیک
مورد پایش قرار گرفت .آمار ارزیابیهای جامع که در
دو نوبت اخیر در سطح دانشگاه بزرگ فردوسی مشهد
برگزار شده در جدول زیر گزارش شده است.
تهیه و تدوین شیوهنامة ارزیابی جامع
با توجه به اینکه یکی از حساسترین آزمونهای سطح
دانشگاه ،ارزیابی جامع است ،با استناد به مادة 62
شیوهنامة جامع آموزشی دورههای تحصیلی دانشگاه
فردوسی مشهد مصوب شهریورماه  1397و بهمنظور
ارتقاء عدالت آموزشی ،بهبود کیفیت طراحی و اجرای
آزمون و ایجاد وحدت رویه در برگزاری ارزیابیهای
جامع در همة گروههای آموزشی (به استثنای دورههای
دکتری دامپزشکی) ،تدوین شیوهنامة ارزیابی جامع در
سطح دانشگاه فردوسی مشهد در پنج فصل در دست

تهیه است:
 )1شرایط شرکت در ارزیابی جامع
 )2نحوة برگزاری ارزیابی جامع
 )3اعالم نتایج و تجدیدنظر
 )4گردش کار ارزیابی جامع
 )5فهرست عوامل اجرایی برگزاری ارزیابی جامع و
وظایف آنها
برای تدوین و تهیة این شیوهنامه از چهار منبع زیر
استفاده شده است:
* اطالعات و تجربیات موجود در خصوص نحوة
برگزاری نوبتهای پیشین ارزیابیهای جامع که عمدت ًا
از طریق مصاحبة کارشناسان معاونت آموزشی با مجریان
این آزمونها در دانشکدههای مختلف و با نظارت رئیس
مرکز ناتک آموزشی بهدست آمده است؛
* محورهای اعتراضات دانشجویان به دفتر ناتک
آموزشی دانشگاه؛
* یافتههای بهدستآمده از پایش ارزیابیهای جامع در
دو نوبت اخیر؛
* تبادل نظر با صاحبنظران حوزة ارزیابی و مدیران
آموزشی.
این شیوهنامه تا کنون در چندین جلسه مورد تبادل نظر
قرار گرفت و در شورای آموزشی مورخ 1399/11/06
دانشگاه فردوسی مشهد به تصویب رسید.

89

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان پرچمدار
ابالغ ،اجرا و نظارت بر اجرای آییننامهها و مقررات آموزشی
در دانشگاه بزرگ فردوسی مشهد جهت انجام وظایف خود
و پاسخگویی مناسب به دانشجویان و دانشآموختگان،
بهصورت پیوسته نسبت به تعریف ،اصالح و بهینهسازی
فرایندهای آموزشی مرتبط اقدام نموده است که در زیر به
بخش کوچکی از تغییرات در دو سال اخیر اشاره میشود.
حذف فرآیندهای مبتنی بر كاغذ
از آنجا كه برگزاری منظم آزمون جامع و نظارت بر اجرای
آن یكی از وظایف مهم مدیریت آموزشی است ،بهمنظور
ساماندهی ،ایجاد وحدت رویه و كاهش خطا در برگزاری
این آزمون صدور مجوز برگزاری آزمون جامع به صورت
سیستمی ایجاد شد.
حذف تكدرس كه قب ً
ال به صورت كاغذی انجام میشد،
بهمنظور كاهش زمان انجام فرایند و احتمال اشتباه و
سوءاستفاده امکان سیستمی حذف تکدرس فراهم شد.
صدور مجوزهای قانونی و بررسی شرایط اولیة برگزاری
جلسات دفاع از پایاننامهها و رسالهها یكی دیگر از وظایف
مدیریت آموزشی دانشگاه است كه در دو سال گذشته این
امکان بهصورت سیستمی و از طریق پرتال دانشجویان
تحصیالت تكمیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و
دكتری فراهم شده است.
با شیوع كرونا در نیمسال دوم  1399-1398و بهمنظور
كاهش مراجعات حضوری ،تالش مدیریت آموزشی
دانشگاه بر این بوده است كه با همكاری مركز فاوا بتواند با
تعریف و اصالح فرایندهای الزم در سامانههای پرتال پویا
برای دانشجویان وحداكثر استفاده از سامانههای اتوماسیون
اداری و سدف برای همكاران ،این امكان را فراهم نماید .در
این راستا صدور انواع نامههای الکترونیکی و کد صحت آن
در سایت دانشگاه ،شامل گواهی اشتغال به تحصیل ،گواهی
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رتبه ،دانشآموختگی و غیره از طریق پرتال فراهم شده است.
امکان سیستمی اعالم تسویه حساب دانشجویان با امور
دانشجویی ،امکان سیستمی درخواست تقسیط شهریه
دانشجویان ،استرداد شهریه و هزینة خدمات آموزشی و ارسال
تسویه حساب دانشجویان دورة نوبت دوم نیز نمونههایی از
موضوع فوقالذکر است.
اصالح فرآیندهای آموزشی
یکی از مشکالتی که برای انتخاب دروس دانشجویان در بازة
پیش انتخاب و انتخاب واحد وجود داشت ،عدم دسترسی
اساتید به اطالعات دانشجویان تحت راهنمایی خود بود
كه خوشبختانه پس از فعال كردن دانشكدة علوم بهعنوان
پایلوت ،فرایندهای پیش انتخاب و انتخاب واحد دانشجویان
ساماندهی شده است و اساتید محترم راهنما ،کارشناسان
آموزش دانشکدهها و دانشجویان از رعایت پیشنیازها و
سقف واحدها به صورت خودكار آگاه میشوند.
یكی دیگر از مشكالتی كه پیش از این در ثبت اطالعات
اولیة دانشجویان پذیرفته شده وجود داشت ،این بود كه
چنانچه هنگام ثبت اطالعات در دانشكدهها و آموزش
دانشگاه خطایی روی میداد ،پیگیری و اصالح آن نیاز به
مراجعات حضوری دانشجویان به مدیریت آموزشی دانشگاه
و درخواست اصالح بود .خوشبختانه اكنون امکان سیستمی
اصالح مشخصات دانشجویان از طریق پرتال فراهم شده
است .کاهش  50درصدی زمان صدور دانشنامههای
دانشجویان ،ساماندهی سیستمی تخفیف شهریة دانشجویان
ممتاز دانشگاه ،تخفیف شهریة دانشجویان قهرمان ورزشی
و صدور یکروزة دانشنامه برای دانشجویان بینالمللی نیز
قابل اشاره است.
اختصاصدادن كدهای جدید درسی برای سرفصلهای
مصوب جدید
با توجه به تأكید معاونت محترم آموزشی دانشگاه و دفتر
برنامهریزی درسی بر بهروزرسانی واحدهای درسی و
سرفصلهای مربوط به آن ،پس از تأیید دروس جدید ،بیش

مدیران آموزشی دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر علی گنجعلی
1397 -1393

دکتر جواد ساده
1399 -1397

از  2000كد درس در دو سال اخیر توسط كارشناسان فرآوری
دادههای مدیریت آموزشی دانشگاه صادر شده است.
افزایش سرعت انجام خدمات آموزشی
در دورة جدید مدیریت آموزشی دانشگاه و بهمنظور ارائة
خدمات آموزشی تالش شده است كه بهجز درخواستهایی
كه نیاز به تشكیل كمیتة منتخب شورای آموزشی دانشگاه،
شورای بررسی موارد خاص یا بررسی تخصصی از
طریق استعالم از بخشهای مختلف دانشگاه دارند ،سایر
درخواستها بهصورت روزانه انجام شود .درعینحال ،جهت
رفاه حال دانشجویان و بهمنظور تسهیل شرایط با استفاده از
مصوبات شورای بررسی موارد خاص و كمیتة منتخب
شورای آموزشی دانشگاه ،با توجه به مستندات ارائهشده برای
درخواستهای آموزشی در جهت رفع مشكالت آنها با
تشكیل جلسات مرتب هفتگی اقدام میشود.
شروع سیستمی فرایند دانشآموختگی تحصیالت تكمیلی
و ارسال پستی مدارک به آدرس پستی دانشآموخته از
فعالیتهای مهم دیگر مدیریت آموزشی دانشگاه ،انجام
فرایند دانشآموختگی برای دانشجویان تحصیالت تكمیلی
بهصورت سیستمی و با استفاده از پرتال پویا است كه در
دانشكدة الهیات بهعنوان پایلوت آغاز شده و تالش میشود
پس از بررسی مشكالت احتمالی در نیمسال دوم سال
تحصیلی  1400-1399برای همة دانشجویان در دانشگاه
اجرا شود .این سامانه از فرایند درخواست مجوز دفاع شروع
شده و با ارسال پستی مدارک دانشآموختگی به آدرس

دکتر محمد ایزدیار

 -1399تاکنون

پستی دانشآموخته ختم میشود.
فعال نمودن كد صحتسنجی بر روی گواهینامهها و
دانشنامههایصادرشده
درج كد صحتسنجی دانشگاه بر روی گواهینامههای
موقت یكی دیگر از موفقیتهای مدیریت آموزشی برای
كاهش ارسال درخواستهای صحتسنجی مدارك
دانشآموختگان خواهد بود .در همین راستا ،فعال كردن كد
صحتسنجی وزارت علوم از طریق سامانة سجاد بر روی
دانشنامههای صادره از دانشگاه فردوسی مشهد ،یكی دیگر
از برنامههای کمنظیر است كه میزان مكاتبات اداری را تا
حد بسیار زیادی برای بررسی و اعالم صحت دانشنامههای
صادرشده ،كاهش میدهد .برای این منظور ،اولین مرحلة
بررسی فرایند درج كد صحتسنجی با مشاركت مركز فاوا و
وزارت علوم انجام شد و مراحل پیادهسازی آن آغاز گردید.
امیدواریم با همکاری وزارت عتف و رفع مشکالت اندک
فعلی ،بهزودی تمامی گواهینامهها و دانشنامههای دانشگاه
فردوسی مشهد دارای كد صحت ( )QRشوند و در این
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خصوص نیز پیشگام در دانشگاههای وزارت عتف باشیم.
صدور گواهینامة آزمون جامع و تأییدیة پایان دورة آموزشی
یكی دیگر از برنامههای این مدیریت كه از نیمسال دوم سال
تحصیلی  1400-1399اجرایی خواهد شد ،صدور گواهینامة
آزمون جامع و تأییدیة پایان دورة آموزشی و مجوز ورود
به دورة پژوهشی برای دانشجویان دكتری است .گواهینامة
مذکور در پروندة الکترونیک دانشجو بارگذاری شده و
همانند كارنامة زبان خارجی دانشجویان برای صدور مجوز
برگزاری دفاع از پیشنهاده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و
به دانشجو نیز تحویل داده میشود.
بهروزرسانی و بهینهسازی سایت مدیریت آموزشی دانشگاه
با توجه به شرایط موجود ناشی از پاندومی کرونا و اهمیت
آموزش مجازی ،مدیریت آموزشی تالش کرده است تا حد
امكان از امكانات فضای مجازی برای انجام امور دانشجویی
و دانشآموختگی استفاده نماید .در این راستا عالوهبر
بهروزرسانی اطالعیهها در سایت مربوط به این مدیریت،
با تشكیل گروه در فضای مجازی و ارتباط با مدیر روابط
عمومی دانشگاه ،در خصوص تغییر در برنامهها و فرایندهای
ی میکند.
آموزشی اطالعرسان 
همچنین فعال كردن كارتهای دانشجویی و ارسال پستی
آن برای دانشجویان ورودی سال  1399كارشناسی و دکتری
عمومی دامپزشکی نیز یكی دیگر از برنامههای مدیریت
آموزشی است كه با همكاری معاونت فاد انجام شده است.
امکان ارسال مدارك ثبتنام دانشجویان نوورود از طریق پست
با توجه به اینكه یكی از مراحل ابتدایی ثبتنام در دانشگاه،
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ارائة اصل مدارك مقطع تحصیلی پیشین توسط دانشجویان
نوورود به دانشگاه است ،به دلیل شیوع كرونا و جهت پرهیز
از سرایت بیماری مذکور به دانشجویان و جلوگیری از
سفرهای پرخطر ،تفاهمنامهای برای ارسال مدارك توسط
شرکت ملی پست با دانشگاه به امضا رسیده است و موارد
مشروح درخواستها با نمایندة شركت پست خراسان نهایی
شده و اطالعرسانی در این زمینه انجام شده است .از این
پس دانشجویان برای تحویل مدارک ثبتنامی نیازی به
حضور در مدیریت آموزشی دانشگاه نخواهند داشت.
* همكاری با معاونت آزمونهای سازمان سنجش و وزارت
عتف دربرگزاری موفقیتآمیز آزمونهای ورودی دانشگاهها
در شرایط پاندومی كرونا با رعایت همة پروتكلهای
بهداشتی و دریافت لوح تقدیر از افتخارات دیگر مدیریت
آموزشی دانشگاه است.
* استقرار راهنمای الكترونیك استفاده و پیگیری خدمات
آموزشی ،سیستم نوبتدهی در حسابداری دورة نوبت دوم،
راهنمای انگلیسی بخشهای مختلف مدیریت آموزشی در
راستای ارائة خدمات به دانشجویان و دانشآموختگان نیز
نمونهای از خدمات ارائهشدة جدید به دانشجویان است.
مدیریت آموزشی دانشگاه جهت تسریع و تسهیل در انجام
امور آموزشی و ایجاد رضایتمندی بیشتر در دانشجویان
و دانشآموختگان ،ایجاد تغییرات در ارائة خدمات خود را
الزم دانسته و امید است با همراهی سایر بخشهای مرتبط
در دانشگاه ،شاهد تغییرات چشمگیری در برنامههای آن
مدیریت باشیم.

مرکز آموزش های الکترونیکی

دانشگاه فردوسی مشهد ،یکی از دانشگاههای پیشرو در
زمینة یادگیری الکترونیکی است که از سال  1382فعالیت
در این زمینه را آغاز کرد .در این سال با کسب مجوزهای
الزم 4 ،واحد از دروس عمومی بهصورت کام ً
ال الکترونیکی
برای دانشجویان ارائه شد و به دنبال آن  8واحد از دروس
پایه نیز در سال  1383بر بستر آموزش الکترونیکی قرار
گرفتند .از سال  1390فعالیتهای مرکز آموزشهای
الکترونیکی وارد مرحلة تازهای شد و با پذیرش دانشجو
بهصورت غیرحضوری (الکترونیکی) در مقطع کارشناسی
ارشد ،فعالیتهای مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه
شکل جدیتری گرفت .از آنجا که در این مرحله نیاز به
ارائة کالسهای برخط برای دانشجویان بود ،با بررسی
سیستمهای برتر دنیا ،نرمافزار ادوبی کانکت خریداری
و نصب گردید .راهاندازی این نرمافزار نهتنها به اجرای
کالسهای برخط برای دانشجویان کمک کرد ،بلکه
باعث شد مرکز بتواند خدمات دیگری را نیز به اساتید و
دانشجویان ارائه کند که ازجمله مهمترین آنها میتوان به
برگزاری کنفرانسهای مجازی و همچنین برگزاری جلسات
دفاع کارشناسی ارشد و دکترا بهصورت از راه دور (معموالً
برای اساتید داور خارجی) اشاره کرد .در حال حاضر مرکز
آموزشهای الکترونیکی در  10رشته-گرایش ،دانشجو
پذیرش میکند.
استفاده از فناوریهای نوین در زمینه آموزش مجازی
در زمینة استفاده از فناوریهای نوین ،واقعیت مجازی
( )Virtual Realityبهعنوان یکی از فناوریهای پیشگام
در دنیای کامپیوتر ،مورد توجه قرار گرفت .این فناوری در
حقیقت یک محیط سهبعدی ایجاد شده توسط کامپیوتر
(مجازی) است که به کاربر اجازه میدهد از طریق برخی
حسگرها (مانند دستکش یا هدست ( ))headsetبا آن تعامل
کند ،به طوری که فرد احساس میکند واقع ًا در آن محیط قرار

رؤسای مرکز آموزش های الکترونیکی
دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر امین حسینی سنو
1389 -1396

دکتر سعید ابریشمی
 -1396تاکنون

دارد و یا بخشی از آن است (احساس غوطهوری در محیط).
اگرچه هماکنون بیشترین کاربرد این فناوری در صنعت
بازیهاست ،اما چند سالی است که مدارس و دانشگاهها
شروع به استفاده از آن در امر آموزش کردهاند .واقعیت
مجازی کاربردهای متعددی در آموزش دارد .مهمترین
کاربردهای آن در مواردی است که انجام یک عمل یا یک
آزمایش بسیار پرهزینه یا بسیار خطرناک است .با درنظر
گرفتن مزایای این فناوری و ورود دانشگاههای بزرگ جهان
به این حوزه ،از ابتدای سال  1398در معاونت آموزشی
دانشگاه فردوسی مشهد تصمیم به ورود به این حوزة
نوظهور گرفته شد.
بررسیهای بسیاری بر روی دروس مختلفی که امکان
استفاده از واقعیت مجازی داشتند انجام شد و در نهایت
تصمیم گرفته شد کارگاه ایمنی آزمایشگاهها برای این کار
انتخاب شود .دالیل اصلی برای انتخاب این کارگاه عبارت
بود از اهمیت باالی کارگاه برای تعداد زیادی از دانشجویان
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که از آزمایشگاهها استفاده میکنند ،و خطرناک بودن انجام
برخی آزمایشگاهها در محیط واقعی (همانند کار با مواد
شیمیایی یا خاموش کردن آتش).
در مرحلة بعدی ،پس از عقد قرارداد با یکی از شرکتهای
پیشرو در این فناوری ،با کمک جناب آقای دکتر مصطفی
قلیزاده ،مسئول امور ایمنی آزمایشگاههای دانشگاه فردوسی
مشهد 4 ،سناریوی ایمنی طراحی و برای پیادهسازی در
اختیار شرکت قرار گرفت .این  4سناریو عبارتاند از:
آموزش کمکهای اولیه ،اطفاء حریق ،ایمنی در برابر مواد
شیمیایی ،و مواجهه با برقگرفتگی .نرمافزار مربوط به این
 4سناریو در حدود  8ماه توسط شرکت پیادهسازی شد و
در اختیار دانشگاه قرار گرفت .تاکنون حدود  200میلیون
تومان برای پیادهسازی این پروژه هزینه شده و سیستم آمادة
بهرهبرداری توسط دانشجویان است .نمونهای از فضای این
نرمافزار در شکل زیر نشان داده شده است.
ترویج استفاده از روشهای یادگیری ترکیبی
هدف دوم ترویج استفاده از روشهای یادگیری ترکیبی در
دانشگاه فردوسی مشهد بود .در روشهای ترکیبی ،با ترکیب
روشهای یادگیری حضوری و الکترونیکی ،سعی میشود

از مزایای هر دو روش بهره گرفته شود .شناختهشدهترین
روش یادگیری ترکیبی ،یادگیری معکوس است .در این
روش سخنرانی استاد بهصورت یک محتوای الکترونیکی
ضبط شده و در اختیار دانشجو قرار میگیرد.
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دانشجو موظف است تا پیش از جلسة حضوری محتوا
را مطالعه کند .سپس در جلسة حضوری ،فعالیتهایی
همچون پرسش و پاسخ ،حل مسئله ،انجام یک آزمایش
یا پروژه و غیره که قب ً
ال توسط استاد طراحی شده است،
انجام میشوند .در این راستا دو فعالیت مهم انجام شد.
در گام اول ،بهمنظور تهیة محتوای الکترونیک موردنیاز در
روش یادگیری معکوس ،یک استودیوی تصویری مجهز
با امکانات مناسب نور و صوت ایجاد گردید .در گام
دوم ،بهمنظور ترویج استفاده از یادگیری معکوس در بین
همکاران دانشگاهی ،یک کارگاه آموزشی (بهعنوان بخشی
از کارگاه الگوی مفهومی آموزش) طراحی و اجرا گردید.
عالوهبر این ،یک فصل از کتاب الگوی مفهومی آموزش که
در سال  1398توسط معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی
مشهد چاپ گردید ،به روش یادگیری معکوس اختصاص
یافت .نتیجة این تالشها ارائة حدود  15درس با استفاده از
این روش نوین در نیمسال اول  1399-1398و تا پیش از
همهگیری بیماری کویید 19-بود.
استفاده از فرصت همهگیری کویید 19-در جهت ترویج
روشهای یادگیری الکترونیکی
اواخر سال  1398نقطة عطفی در فعالیتهای مرکز
آموزشهای الکترونیکی بود .با همهگیری ویروس کرونا
و عدم امکان حضور اساتید و دانشجویان در دانشکدهها،
وزارت عتف از کلیة دانشگاهها درخواست کرد تمامی
کالسهای نظری بهصورت الکترونیکی ادامه پیدا کند.
اگرچه مرکز آموزشهای الکترونیک تاکنون با چنین
حجم باالیی از کالسهای الکترونیک مواجه نشده بود ،اما
خوشبختانه تجربة چندین سالة برگزاری کالسهای برخط
و برون خط ،و توان فنی باالی همکاران مرکز فاوای دانشگاه
به کمک این مرکز آمد تا زیرساختهای سخت افزاری و
نرمافزاری الزم در طول تنها چند روز آمادة بهرهبرداری شود.
این بیماری با همة مشکالتی که داشت ،فرصت خوبی را
برای ترویج استفاده از روشهای یادگیری الکترونیکی در

اختیار ما قرار داد که تالش شد بهخوبی از این فرصت
استفاده گردد .در همین راستا با کمک و همیاری همهجانبه
و بیدریغ مرکز فاوای دانشگاه فعالیتهای متعددی انجام
شد که اهم آن به شرح ذیل است:
* تهیة راهنماهای ویدئویی برای استفاده از امکانات یادگیری
الکترونیکیهمانندسیستممدیریتمحتوایالکترونیکی)Y(vu؛
* تهیة شیوهنامة مبسوط یادگیری الکترونیکی که حاوی
موارد متعددی همچون نحوة برگزاری کالسهای مجازی،
نحوة ارزشیابی مستمر ،اجرای روش یادگیری معکوس به
صورت کام ً
ال مجازی و غیره بود .این شیوهنامه نهتنها در
دانشگاه فردوسی مشهد ،بلکه در برخی دانشگاههای دیگر
نیز بهعنوان یک مرجع مورد استفاده قرار گرفت؛
* تجهیز و تقویت
سرورهای آموزش
مجازی با خرید یک
سرور پیشرفتة جدید؛
* یکپارچهسازی
نرمافزارهای یادگیری
الکترونیکی با پرتال
پویا بهطوریکه اساتید
و دانشجویان بتوانند از
طریق پرتال خود بهصورت مستقیم وارد کالس برخط شده
و در کالس شرکت نمایند .عالوهبر این امکانات دیگری
همچون دسترسی به نسخة ضبط شدة کالس ،حضور و
غیاب خودکار دانشجویان و غیره نیز به پرتال اضافه گردید؛
* ایجاد یک اتاق مجازی ( )vroomبرای کلیة اساتید که
نهتنها امکان برگزاری جلسات مختلفی همچون جلسه با
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،جلسات دفاع و غیره
را برای ایشان ایجاد کرد ،بلکه در مواقع بروز مشکل در
کالس درس نیز میتوانست بهعنوان یک فضای جایگزین
مورداستفاده قرار گیرد .این اتاق مجازی بستر بسیار مناسبی
برای ارتباط اساتید و دانشجویان گردید .عالوهبر این

بخشهای مختلف دانشگاه از همین اتاقها برای برگزاری
جلسات مختلف ،همچون جلسات گروه ،شورای آموزشی
و غیره استفاده میکنند.
* ایجاد دو کالس مجزای همزمان برای هر درس با استفاده
از نرمافزارهای ادوبی کانکت و بیگ بلو باتن :اگرچه مرکز
آموزشهای الکترونیک دانشگاه سالها بود که از نرمافزار
ادوبی کانکت استفاده مینمود و تجربة خوبی بر روی این
نرمافزار داشت ،اما با دو هدف به سراغ نرمافزار بیگ بلو
باتن رفتیم .اولین هدف سبکتر بودن این نرمافزار بود،
به طوریکه برخی اساتید و دانشجویان ترجیح میدادند
کالسها بر روی این نرمافزار اجرا شود .عالوهبر این ،این
سیستم نیاز به نصب هیچ نرمافزاری بر روی کامپیوتر یا تلفن
همراه نداشت و از هر
مرورگر دلخواهی قابل
اجرا بود .اما هدف دوم
ایجاد یک جایگزین
در هنگام بروز مشکل
در مرکز دادة دانشگاه
بود .به همین منظور
سرورهایی در یک
مرکز دادة خارج
دانشگاه اجاره شد و نرمافزار بیگ بلو باتن بر روی آنها
نصب شد .با این کار چنانچه مرکز دادة دانشگاه به هر
دلیلی (همانند قطع اینترنت ،از کار افتادن یکی از سویچهای
اصلی شبکه یا غیره) دچار مشکل شود ،همچنان اساتید و
دانشجویان امکان استفاده از کالسهای بیگ بلو باتن را
خواهند داشت.
* نصب و راهاندازی سیستم مدیریت محتوای یادگیری()vu
بهصورت توزیع شده :با باال رفتن حجم درخواستها بر
روی سیستم مدیریت محتوای الکترونیکی (بارگذاری
محتوای الکترونیکی توسط اساتید و دریافت آن توسط
دانشجویان ،برگزاری امتحانات متعدد و غیره) سرور این
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سیستم دچار کندی گردید .خوشبختانه کارشناسان مرکز
فاوا توانستند با تجربة قبلی خود در این زمینه ،با نصب این
نرمافزار بهصورت توزیعشده بر روی چند سرور و استفاده
از یک سیستم توزیع بار برای دریافت درخواستها و توزیع
آن بین سرورهای مختلف این مشکل را مدیریت کنند؛
* تولید محتوای الکترونیکی برای دروس عمومی و پایه در
استودیوی تصویری مرکز :یکی از موارد مهم در یادگیری
الکترونیک تهیة محتوای آموزشی مناسب برای دانشجویان
است .با بروز بیماری همهگیر کویید ،19-این نیاز بیش از
پیش مورد توجه قرار گرفت .با توجه به کمبود زمان ،تصمیم
گرفته شد که در ابتدا تهیة محتوا برای دروسی که بیشتر
مورد استفاده دانشجویان است ،در اولویت قرار گیرد .به
همین منظور دروس پایه (همچون ریاضی1و ،2فیزیک1و،2
معادالت دیفرانسیل و غیره) و عمومی (همچون ادبیات
فارسی ،زبان انگلیسی ،معارف اسالمی و غیره) در مرحلة
اول در اولویت تهیه قرار گرفتند .بنابراین در نامهای از
رؤسای دانشکدهها خواسته شد تا اساتید مورد تأیید خود را
برای ضبط محتوا معرفی نمایند و سپس با زمانبندی صورت
گرفته ،محتوا در استودیوی تصویری مرکز فیلمبرداری شد.
تاکنون کلیة دروس عمومی و پایة مورد درخواست آماده
شده و بر روی سایت قرار گرفتهاند و در حال برنامهریزی
برای تهیة سایر دروس هستیم.
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* همکاری در برگزاری همایشها و کنفرانسها به صورت
مجازی :با توجه به مشکالت پیشآمده بر اثر کویید،19-
کلیة کنفرانسهایی که برای سال  1399برنامهریزی شده
بودند ،باید بهصورت مجازی برگزار میشدند .در همین
زمینه مشاورة الزم به دبیران کنفرانسها ارائه شد و با کمک
همکاران مرکز فاوا ،امکان برگزاری کنفرانس بهصورت
مجازی و بر روی دامنة اینترنتی دانشگاه فراهم شد.
در مجموع ،با فعالیتهای انجامشده در دوران همهگیری
کویید ،19-انتظار داریم با توجه به آشنایی اساتید و
دانشجویان با سیستمها و فناوریهای یادگیری الکترونیکی،
استفاده از این روشها پس از بازگشایی دانشگاهها نیز ادامه
یابد .استفاده از سیستمهای برگزاری کالس برخط برای
اجرای تمام یا قسمتی از کالسها به صورت الکترونیکی،
استفاده از امکانات سیستم مدیریت محتوای یادگیری ()vu

برای ارائة تکلیف به دانشجویان یا برگزاری آزمونک و
غیره ،توجه و اقبال بیشتر به روشهای یادگیری ترکیبی
(الکترونیکی-حضوری) مانند روش یادگیری معکوس،
از فعالیتهایی هستند که امید داریم پس از رفع بحران
همچنان مورد توجه اساتید قرار گیرند .امیدواریم این برهة
زمانی ،نقطه شروعی برای حرکت به سمت روشهای نوین
آموزش و یادگیری در دانشگاه فردوسی مشهد باشد.

کالج دانشگاه فردوسی مشهد

رؤسای کالج دانشگاه از سال  1392تاکنون

دانشگاه فردوسی مشهد بهمنظور تأمین نیازهای
آموزشی کاربردی جامعه که متناسب با
پیشرفتهای بهروز علم و فناوری است ،اقدام
به استقرار مجموعهای نظاممند تحت عنوان کالج
دکتر مجید میرزاوزیری
دکتر محمدجواد ساعی
دکترمحمدهادیمؤید
1395 -1391
1397 -1395
 -1397تاکنون
دانشگاه بهعنوان اولین کالج دانشگاهی کشور
نموده که متولی اصلی برگزاری آموزشهای عالی
آزاد در دانشگاه فردوسی مشهد است.
* برگزاری دورههای فرعی؛
کالج دانشگاه یکی از حوزههای ستادی دانشگاه است که * طرح آموزش مداوم؛
از یکسو از طریق ایجاد دفاتر آموزشهای عالی آزاد در * طرح جوانه؛
دانشکدهها ،پژوهشکدهها و واحدهای دانشگاه به مدیریت * ،برگزاری دورههای تقویتی زبآنهای انگلیسی دانشجویان
برنامهریزی و هدایت کالن آموزشهای عالی آزاد میپردازد دکتری؛
و از سوی دیگر و با هدف زمینهسازی و حمایت از * برگزاری دورههای ارتقاء شایستگی آموزشی دانشجویان
ظرفیتهای بینرشتهای دانشگاه ،خود بهطور مستقیم برخی دکتری؛
از آموزشهای عالی آزاد که عمدت ًا ماهیت بینواحدی و بین * برگزاری دوره ارتقاء شایستگیهای تدریس مدرسان مدعو؛
دانشک دهای دارند را اجرا میکند.
* برگزاری دورههای آموزشی طرح مراقبان آزمون؛
مأموریت کالج دانشگاه
* برگزاری دورههای زبآنهای خارجی (انگلیسی ،فرانسه و
مأموریت کالج دانشگاه از سال  1386تاکنون به دو بخش عربی) در مرکز زبآنهای خارجی کالج دانشگاه؛
زیر تقسیم میشود:
* برگزاری دورههای آموزشی ویژه سازمآنها و نهادها.
* مأموریت اصلی :مدیریت ،برنامهریزی و برگزاری همچنین در مأموریت فرعی خود یعنی مدیریت ،برنامهریزی و
آموزشهای عالی آزاد؛
انجام خدمات آموزشی مورد درخواست بخشهای کاربردی
* مأموریت فرعی :مدیریت ،برنامهریزی و انجام خدمات جامعه در سه حوزة ذیل فعالیت خود را ادامه داده است:
آموزشی مورد درخواست بخشهای کاربردی جامعه.
 برگزاریآزمونهایتخصصیزبا نانگلیسی،فرانسهوعربی؛در هرکدام از مأموریتها میتوان به فعالیتهای زیر اشاره  -برگزاری آزمونهای استخدامی؛
نمود:
 اجرای طرح نماد.* کالج دانشگاه در مأموریت اصلی خود یعنی مدیریت ،در طی سه سال گذشته ،با بازنگری در فعالیتهای کالج
برنامهریزی و برگزاری آموزشهای عالی آزاد ،فعالیتهای دانشگاه در هر دو مأموریت اصلی و فرعی این مدیریت،
زیر را برنامهریزی و اجرا نموده است:
بهمنظور بهبود عملکرد ،ارائة آموزش و خدمت ،جلب
* برگزاری دوره ،کارگاه و سمینارهای آموزشی عمومی ،رضایت مخاطبان و دستیابی به مزیتهای رقابتی ،اصالحاتی
نیمه تخصصی و تخصصی در دانشکدهها و پژوهشکدهها و به شرح ذیل در فعالیتهای این حوزه انجام شده است:
واحدهای دانشگاه؛
* بازنگری و تصویب آییننامة برگزاری دورههای آموزشی
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*اخذمجددمجوزبرگزاریدورههای MBAو DBAباشیوةنوین
با توجه به استقبال مخاطبان از دور قبل دورههای  MBAو
 ،DBAاخذ مجوز برگزاری مجدد این دورهها در دستور کار
قرار گرفت که با پیگیریهای انجام شده ،مجوز برگزاری
این دورهها مجددا ً از سوی وزارت عطف صادر شد.
* برگزاری دورههای آموزش عالی آزاد به شکل مجازی
کالج دانشگاه با تبدیل تهدید بهوجودآمده از شیوع پاندومی
کرونا به فرصت ،توانست با استفاده از زیرساختهای
دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به برگزاری دورههای آموزش
عالی آزاد و دورههای آموزشی مرکز زبان های خارجی
بهصورت مجازی نماید .این مهم امکان دسترسی متقاضیان
را از سراسر ایران به این آموزشها فراهم نموده است.
* بازنگری سرفصلهای دورههای فرعی
با توجه به تغییر سرفصل دروس تعدادی از دورههای
فرعی ،سرفصل این دورهها با همکاری گروههای آموزشی
بازنگری و از ابتدای سال تحصیلی  1400-1399و برای
پذیرفتهشدگان جدید اعمال شد.
* طرح آموزش مداوم
برآورد میشود که نیمه عمر علوم مهندسی  5سال است،
لذا در صورتی که مهندسان خود را بهروز نگه ندارند ،دانش
آنها بهشدت رو به زوال میرود .از طرف دیگر ،صنعت
همیشه منتقد دانشگاه بوده است که خدمات خود را گارانتی
نکرده و برنامة خاصی برای پس از ارائة محصول ندارد.
برای رفع این دو نقیصه ،دانشکدة مهندسی با همکاری
کالج دانشگاه در نظر دارند طرح آموزش مداوم مهندسی
را به اجرا گذارند .در این طرح مهندسان و فارغالتحصیالن
دانشگاهی میتوانند در کالسهای درس دانشکده مهندسی
حاضر شوند و در پایان دوره با گذراندن آزمون مربوطه،
کالج دانشگاه مدرک را صادر خواهد کرد.
* طرح جوانه
در طرح جوانه دانشآموزانی که دانشجوی دانشگاه فردوسی
مشهد نیستند نیز میتوانند با انتخاب دروس دانشگاهی و
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گذراندن آنها مدرکی را دریافت کنند که تا سه سال از اعتبار
برخوردار است و چنانچه دانشجوی دانشگاه فردوسی
مشهد گردند میتوانند از این مدرک معتبر استفاده کنند
و تقاضا دهند تا نمرة کسبشده در آن درس در کارنامة
تحصیلی ایشان درج گردد.
* برگزاری دوره ارتقاء شایستگی آموزشی دانشجویان دکتری
توسعة حرفهای دانشجویان دکتری یعنی فرایند رسمی و
غیررسمی بهسازی و آمادهسازی مستمر برای پذیرش
نقشهای مختلف در آینده ،امری ضروری است .یکی از
مؤلفههای توسعه حرفهای ،کسب قابلیتها و صالحیتهای
حرفهای در فرایند تدریس است .معاونت آموزشی دانشگاه
فردوسی مشهد در راستای افزایش توان اشتغالپذیری
دانشجویان دکتری این دانشگاه و آشنایی ایشان با شیوههای
تدریس و مدیریت کالس ،دورههای ارتقاء شایستگیهای
آموزشی دانشجویان دکتری را طراحی و برگزار میکند .این
دورهها توسط کالج دانشگاه برگزار میشود .این دورهها در
قالب یک بستة آموزشی ارائه میشود و شامل  3درس است.
*برگزاریدورههایارتقاءشایستگیهایتدریسمدرسانمدعو
معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای تحقق
اهداف کالن این حوزه و برخورداری از منابع انسانی کارآمد
و شایسته ،دورههای ارتقاء «شایستگیهای تدریس» مدرسان
مدعو (غیر هیئتعلمی) را برگزار میکند که این دورهها
توسط کالج دانشگاه برگزار میشود .این طرح در قالب یک
کارگاه و بهمدت  16ساعت ارائه میشود .کلیة مدرسان
مدعو (غیرهیئتعلمی) دانشگاه فردوسی مشهد مخاطبان
این دوره هستند.
* برگزاری دورههای آموزشی طرح مراقبان آزمون
بهمنظور ساماندهی برگزاری آزمونهای دانشگاهی ،ملی و
بینالمللی در دانشگاه فردوسی مشهد ،با تصمیم شورای
معاونت آموزشی دانشگاه مقرر شده است که از اینپس
دفتر نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک) آموزشی
دانشگاه مسئولیت طراحی ،اعتباریابی و نظارت آزمونهای

مزبور را بر عهده گیرد .اجرای آزمونها بر عهدة مدیریت شایان توجهی کند .الزم به ذکر است این آزمون توسط کالج
دانشگاهبرگزارمیشود.
آموزشی و کالج دانشگاه است.
در همین راستا مقرر شده است «بانک اطالعاتی مراقبان * برگزاری آزمون مجازی  TELP iBTبا  4مهارت
آزمون» تهیه شود .متقاضیان شرکت در طرح مراقبان بهمنظور استانداردسازی آزمون زبان انگلیسی ،TELP iBT
آزمون ،بهعنوان عوامل اجرایی آزمون (عوامل مخزن ،رابط معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد مهارت Speaking
و مراقب) آموزشهای الزم را دریافت میکنند و پس از را نیز به این آزمون اضافه کرده است .بنابراین داوطلبان مخیر
گذراندن دورههای آموزشی ،گواهی شایستگی مراقبت از به انتخاب آزمون با  3مهارت و زیر مهارت Listening،
آزمون ( ِشما) از دفتر ناتک آموزشی دانشگاه برای آنان صادر  Structureو  Readingیا آزمون با  4مهارت و زیرمهارت
میشود .بنابراین صرف ًا همکارانی در برگزاری آزمونها با  Listening، Structure، Readingو  Speakingهستند.
دانشگاه همکاری خواهند داشت که موفق به اخذ گواهی * طرح نماد
معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف افزایش
ِشما شده باشند.
* اصالح فرایند برگزاری آزمونهای زبان انگلیسی  TELPکیفیت آموزش مجازی و ایجاد خدمات متنوع در همة ابعاد
آموزش ،اقدام به ایجاد مرکز نشر محتوای الکترونیکی آموزش
و عربی (شامل)
بهمنظور کاستن از دغدغة دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه (نماد) فردوسی مشهد کرده است .وبگاه نماد بستر
خصوص نمرة زبان ،بانک سؤاالت دو آزمون زبان انگلیسی مناسبی است برای:
 TELPو زبان عربی شامل تکمیل و با تنظیم تقویم ،فاصلة * محتوای دروس دانشگاهی؛
زمانی برگزاری این آزمونها به کمترین مدت ممکن کاهش * رفعاشکال توسط دستیاران آموزشی تحت نظارت استادان
یافت .همچنین هر دو آزمون بهصورت سیستمی و با دانشگاه؛
* دسترسی به بانک سؤاالت امتحانی؛
کامپیوتر برگزار میشود.
* شرکت در خود-آزمون دروس مختلف.
* برگزاری آزمونهای مجازی برای نخستینبار در ایران
با شیوع پاندومی کرونا و تعطیلی آزمونهای زبان انگلیسی در دانشجویان میتوانند در وبگاه نماد پرسش و پاسخهای آرشیو
سراسر دنیا ،معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بر آن شده مربوط به هر درس ،توسط دیگر دانشجویان را مشاهده
شد تا با برنامهریزی و برگزاری مجازی آزمون زبان انگلیسی کنیدوازرفعاشکالتماموقتتوسطدستیارانآموزشیبهرهمند
 TELPبرای اولین بار در ایران ،تحت عنوان  ،TELP iBTشوند .این وبگاه توسط کالج دانشگاه مدیریت میشود.
گامی بزرگ در ارائة خدمات آموزشی مجازی برداشته و به
تسهیلادامةتحصیلوفارغالتحصیلیدانشجویاندکتریکمک
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امــور پژوهشــي و فنــاوري از مهمتريــن اهــداف دانشــگاه اســت .ايــن معاونــت
مســئول ارائه رهنمودهاي علمي و تخصصي مناســب جهت گســترش و توســعه
پژوهــش و فنــاوري ميباشــد .سياســتگذاري در امــر پژوهــش و فنــاوري،
برقــراري ارتبــاط بــا دانشــگاههاي داخلــي و خارجــي ،همــكاري در ارائــه خدمات
علمــي ،فرهنگــي و اجتماعــي از طريق برگــزاري ســمينارها و همايشهاي علمي،
نشــر يافتههــاي علمــي و نظــارت بر كليــه امــور پژوهشــي دانشــگاه ،كتابخانهها و
بانكهــاي اطالعاتــي دانشــگاهي جــزء وظايــف ايــن معاونــت ميباشــد.

فهرست فعالیت های شاخص

معاونت پژوهش و فناوری

مقدمه
معاونت پژوهش و فناوری با درک شرایط ویژة کشور و
انتظارات فزایندة کاربردی از دانشگاههای تراز اول کشور،
بهمنظور ایجاد ارزش افزودة اقتصادی دانشبنیان و ارتقاء
فرهنگ کارآفرینی و توسعة اجتماعی از طریق بهبود بهرهوری
و ارتقاء زیرساختهای علمی و فناوری با رویکرد توسعة
فناوریهای نوین و روشهای نوین مدیریت برنامهریزی
نموده است .بر این مبنا با ارائة مدلهای عملیاتی و اجرای
آنها در سه حوزة ارتقاء مرجعیت علمی ،توسعة نوآوری و
تجاریسازی دانش اقدام نموده است.
مأموریت  /وظایف معاونت پژوهش و فناوری
* ابالغ کلیة مصوبات ،مقررات و آییننامههای ابالغی از
سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و
نظارت بر حسن اجرای آن؛
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* تدوین آییننامهها ،دستورالعملها و دستور جلسات مرتبط
با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصالح برای
تصویب؛
* ارائة گزارشهاي توجيهي الزم به رئيس دانشگاه در
خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحتنظر معاونت؛
* پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای
مدیریتی در حوزة معاونت به ریاست دانشگاه؛
* نظارت بر واحدهاي تابعه بهمنظور حصول اطمينان از
حسن اجراي وظايف آنها؛
* برنامهریزی ،تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجة سالیانة
معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای دانشگاه؛
* همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامههای
دانشگاه؛
* راهبری و نظارت بر حسن اجرای كلية امور پژوهش و
فناوری دانشگاه مطابق با مقررات ،آییننامهها و مصوبات

مربوطه؛
* اولویتبخشی به نوآوری در حوزة نظری و پژوهشهای
کاربردی و موردنیاز کشور؛
* توسعه ،تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب
با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند
چشمانداز برنامههای توسعة کشور و نقشة جامع علمی
کشور؛
* بسترسازی و حمایت از برگزاری کنفرانسها و همایشهای
علمی بهمنظور ارج نهادن به دستاوردهای پژوهشگران و
تقویت انگیزة فعالیتهای علمی -پژوهشی در جامعه؛
* زمینهسازی استفادة اعضاي هيئتعلمي از فرصتهاي
مطالعاتي داخل و خارج برابر با ضوابط مصوب؛
* تهية برنامههاي پژوهشي دانشگاه و ارائة اهداف و تعيين
اولويتهاي پژوهشي در قالب برنامههاي میانمدت و
بلندمدت یکپارچة دانشگاه؛
* شناسایی و تعریف موضوعات و برنامههای علمی
 -پژوهشی مشترک و برنامهریزی جهت تأمین امکانات و
تخصیص اعتبار الزم جهت تعامل علمی  -پژوهشی حوزه و
دانشگاه و ایجاد زمینة مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم
انسانی اسالمی مناسب با حوزة تخصصی دانشگاه؛
* سیاستگذاری ،برنامهریزی و راهبری اجرای نظام پژوهش

معاون پژوهشی:
دکتر احمدرضا بهرامی
 -1392تاکنون

و فناوری دانشگاه؛
* سیاستگذاری گسترش دستاوردهای علمی و دستیابی به
مرجعیت علمی در سطح ملی و بینالمللی؛
* پیشنهاد برنامههای راهبردی پژوهش و فناوری و تالش در
راستای ارتقا به وضعیت مطلوب؛
* برنامهریزی نظام مالکیت فکری و گسترش قابلیتهای
خلق ،توسعه و انتقال فناوری در سطح ملی و بینالمللی با
رویکرد اقتصاد دانشبنیان؛
* حمایت از تشکیل مراکز و واحدهای پژوهشی و
فناوری در دانشگاه متناسب با اولویتها و نیازهای کشور و
مزیتهای نسبی دانشگاه؛
* گسترش و توسعة همکاریهای پژوهشی و فناوری با
مراکز علمی ،بنگاههای صنعتی و اقتصادی ملی و بینالمللی؛
* ارتقاء ک ّمی و کیفی انتشارات علمی دانشگاه؛
* ارتقاء دسترسی دانشگاهیان به منابع علمی متنوع و روزآمد؛
* برنامهریزی ضوابط و نظارت بر کلية امور پژوهشی
دانشجويانتحصيالتتکميلی؛
* توسعة زیرساختها و امکانات پژوهشی و فناوری کارا و
روزآمد در دانشگاه؛
* انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
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1
2

استقرار مدیریت اثربخش ،پاسخگو و مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی؛

مدیریت مؤثر منابع مالی ،جذب منابع مالی متنوع و پایدار و گسترش زمینههای استقالل مالی؛

5
6

افزایش کیفی و کمی تولیدات علمی ،دستیابی به جایگاه ممتاز پژوهشی در سطح ملی و بینالمللی؛

دکتر مهرداد مهری
1395 -1389

دکترعبدالکریمسجادی
1397 -1395

دکتر محمد صالمصلحیان

 -1397تاکنون

گسترش تعامالت سازنده با مراکز علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی؛

توسعه و ارتقاء روزآمد فضاهای کالبدی و زیرساختهای تجهیزاتی ،فناورانه و کالبدی؛

شکل -1-4راهبردهای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در هشت سال گذشته

مدیریت پژوهشی
مدیریت پژوهشی جهت ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه،
دستیابی به نشان و افتخارات ملی و بینالمللی ،و تحقق
مرجعیت علمی ،به تدوین برنامه ،ساماندهی و بهسازی
فعالیتهای پژوهشی همت گماشته است .این مدیریت
بهعنوان یکی از متولیان اصلی پژوهش دانشگاه ،همواره
در تالش بوده تا ضمن بازنگری و بهروز کردن ضوابط و
دستورالعملهای مربوط با هدف تسهیل فرایندها ،عملکرد
پژوهشی محققان دانشگاه را نیز پایش و دستاوردهای
علمی حاصل را با برنامهها و سیاستهای هدفمند در مسیر
رشد و توسعه هدایت نماید.
مأموریت  /وظایف
* دبیری شوراها و کمیتههای مرتبط پژوهشی و تدوین،
پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات؛
* پیشنهاد سیاستها و ضوابط در حوزة پژوهشی و
پیگیری تصویب آن؛
* شناسایی نیازهای پژوهشی دانشگاه براساس سیاستهای
پژوهش و فناوری کشور و برنامة راهبردی دانشگاه؛
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ارتقاء توانمندی در کارآفرینی ،افزایش ظرفیت تولید فناوری ،خدمات تخصصی دانشبنیان؛

3
4
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* هدايت و برنامهريزی فعاليتهای علمی -پژوهشی
اعضاي هيئتعلمي ،دانشجويان و پژوهشگران؛
* برنامهريزي ارتقاء ک ّمی و كيفي دستاوردهاي پژوهشي
دانشگاه در راستای ارتقای مرجعیت علمی؛
* برنامهریزی توسعة همكاريهاي پژوهشي دانشگاه،
اعضاي هيئتعلمي و دانشجويان در سطح ملي و بينالمللي
در هماهنگی با سایر واحدهای مرتبط؛
* برنامهريزی ارائة تسهيالت ،حمايت و پشتيبانی
فعاليتهای پژوهشی و تأمین امکانات تجهیزاتی و سایر
ملزومات موردنیاز پروژهها به کمک واحدهای مربوط؛
* برنامهریزی ضوابط و نظارت بر کلية امور پاياننامه و
رسالة دانشجويان تحصيالت تکميلی؛
* برنامهریزی ضوابط و نظارت بر اعزام و برگزاری
دورههای فرصت مطالعاتی اعضای هیئتعلمی؛
* برنامهریزی ضوابط و نظارت بر اعزام و برگزاری
دورههای تحقیقاتی دانشجویان و دانشآموختگان؛
* برنامهریزی ضوابط و نظارت بر برگزاری دورههای
تحقیقاتی ویژه؛
* برنامهریزی و نظارت بر ایجاد ،توسعه و فعالیت
واحدهای پژوهشی؛

* برنامهریزی و نظارت بر ایجاد ،توسعه و فعالیت * تدوین و اجرای برنامة منتخبین پژوهشی اعضای
هیئتعلمی دانشگاه؛
قطبهای علمی؛
* تدوین شاخصهای ارزیابی و اثربخشی فعالیتها در * تأسیس کمیسیونهای تخصصی ذیل شورای پژوهش
و فناوری دانشگاه شامل کمیسیون تحصیالت تکمیلی،
حوزة پژوهشی؛
* همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي پژوهشي کمیسیون واحدهای پژوهشی ،کمیسیون فناوری ،کارگروه
تخصصی نشر آثار علمی ،کمیتة شورای سرپرستان
دانشكدهها و واحدهاي مختلف تحقيقاتي و اجرايي؛
* بررسي و پيشنهاد اعتبارات موردنياز واحدهاي پژوهشي کتابخانههای دانشگاه فردوسی؛
* توسعه و گسترش دورههای دانشآموختگان دکتری،
با توجه به برنامههاي دانشگاه؛
پسادکتری؛
* انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛
* تدوین شیوهنامة اجرایی واحدهای پژوهشی و تأسیس
واحدهای پژوهشی جدید.
دستاوردها و اقدامات شاخص
* بهبود و اصالح ساختار حوزة پژوهش و فناوری دانشگاه؛
اقدامات و فعالیتهای مدیریت پژوهشی
* تدوین و اجرای برنامة جامع مرجعیت علمی دانشگاه؛
* مشارکت در ارتقاء مرجعیت علمی کشور در سطح * تدوین کارنمای پژوهشی عضو هیئتعلمی ()workload
کارنمای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد دارای160
بینالمللی با کسب رتبة  459جهانی در رتبهبندی الیدن؛
* اصالح کلی فرایندها و مصادیق فناوری در آییننامههای موضوع خرد و کالن است که نگارش مقاالت پژوهشی
بخشی از آن را تشکیل میدهد .معاونت پژوهش و فناوری
ارتقا و ترفیع؛
* تدوین برنامههای عملیاتی ارتقاء تراز بینالمللی دانشگاه باید تمام فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی را
رصد نماید ،از آنها حمایت کند و برای همة آنها ارزش
در حوزة پژوهش و فناوری؛
* تدوین و اجرای قراردادهای همکاری ،مشاوره با قائل شود .این فعالیتها شامل حوزههای تولید و نشر
علم ،فناوری ،اثربخشی اجتماعی ،همکاریهای علمی،
متخصصان خارج از دانشگاه؛
*تأسیسکارگروهرسمیاخالقدرپژوهشهایزیستپزشکی؛ و نهادسازی است .تمام این مجموعه فعالیتها کارنمای
* گسترش تعامالت بینالمللی در قالب مأموریتهای ویژه؛ پژوهشی هر فرد را شکل میدهند و میزان تأثیرگذاری
*ارتقاءاستانداردجذبهیئتعلمیازطریقکمیتةویژةجذب؛ پژوهشی هر عضو هیئتعلمی که از مجموع امتیازهای
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شکل -2-4چرخه تحقق مأموریت پژوهش و فناوری با محوریت تحقق رهبری علمی ،توسعه پایدار و ارزش افزوده

ساالنه بهازای هر فعالیت پژوهشی کسب میکند در آن
است
.قابل مشاهده 
* ایجاد رستههای پژوهشی
الزم است براي رشتههاي دانشگاهي كه داراي ماهيت و
مأموريت همراستا هستند نسبتبه برنامهريزي هدفمند،
حمايت مؤثر ،و نيز شيوة ارزيابي عملكرد بهصورت
جداگانه اقدام شود ،در همین راستا ایجاد رستههای
پژوهشی با هدف بهینهسازی انتظارات ،تخصیص متناسب
حمایتهای مالی و تشخیص اعضای هیئتعلمی فعال
صورت گرفت .رستههای جدید پژوهشی در  8رستة
علوم انسانی ،علوم اجتماعی ،علوم ریاضی ،علوم فیزیک و
شیمی ،علوم زیستی و کشاورزی ،مهندسی ،علوم زمین و
منابع طبیعی و دامپزشکی طبقهبندی شدهاند.
* حمایت ویژه از منتخبین ارتقاء مرجعیت علمی دانشگاه
برنامة حمایت ویژه از منتخبین ارتقاء مرجعیت علمی
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ازجمله برنامههای موفقی بوده است که زیر نظر معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه از سال  97تاکنون در حال
اجراست .انتخاب ده درصد اعضای هیئتعلمی دانشگاه
برمبنای شاخصهای ارزیابی علمسنجی و اختصاص
ظرفیت پذیرش پسادکتری و دورة دانشآموختگان دکتری،
پذیرش دستیار پژوهشی دانشجویی ،تسهیل خدمات
پژوهشی ،تخصیص اعتبار جهت خرید مواد آزمایشگاهی
و نیز پرداخت اولیه جهت پیشبرد برنامههای تیم پژوهشی
از دیگر مزایای برنامة منتخبین مرجعیت علمی است.
* برنامههای علوم نظری و علوم انسانی پیشران
همسو با ارتقاء مرجعیت علمی و پشتیبانی از تحقیقات
هدفمند پژوهشگران برجستة علوم نظری و علوم انسانی و
نیز نیل به اهداف سند راهبردی و ارتقاء جایگاه بینالمللی
دانشگاه ،برنامههای علوم نظری و علوم انسانی پیشران
در مدیریت پژوهشی دانشگاه در راستای علوم بنیادین

پیشران تدوين شده است .این حمایت ،از تحقيقات نوين ،تخصیص امکانات ویژه پژوهشی انجام میشود.
ارزشمند ،و تحولزا صورت میگیرد و انتظار میرود به
توليدات علمي برجسته در مرزهاي دانش منجر گردد.
تحقیقاتی که به ایدههای نوآورانه منتهی شوند و نیز طرح
هاي مشترك با ساير دانشگاههاي داخلي يا دانشگاهها و
مؤسسات تحقيقاتي معتبر خارجي جهت ارتقاء دیپلماسی * هدفمندسازی آییننامة پژوهه
علمی در اولويت خواهند بود .پشنهادهای منتخب اعضای تغییر جدول امتیازات با رویکرد کیفیگرایی ،افزایش
هیئتعلمی در علوم نظری پیشران در خوشههای موضوعی اعتبار توسعة ارتباطات بینالمللی ،افزایش اعتبار حمایت
«آناليز روي ساختارهاي جبري ،فيزيك انرژيهاي باال از پایاننامه  /رساله و طرحهای مرتبط با صنعت و کووید
و كيهانشناسي ،مدلسازي و شبيهسازي ،نظرية اطالع و  ، 19ایجاد پژوهة ویژه بهمنظور جبران بخشی از هزینههای
قابليت اعتماد» و در علوم انسانی پیشران در خوشههای آزمایشگاهی و تسهیل خرجکرد اعتبار پژوهه از اقدامات
موضوعی «انسجام اجتماعي ،توسعة پايدار ،مواريث انجامشده درخصوص هدفمندسازی آییننامة پژوهه است.
* حمایت از گروههای آموزشی و پژوهشی دارای رشد نسبی
فرهنگي ،همزيستي جهاني» مورد حمایت قرار میگیرند.
گروههای آموزشی براساس شاخصهای سرانة مقاالت
* تشویقی مقاالت شاخص ،داغ و پراستناد
دانشگاه از مقاالت  JCRبا سطح کیفی باال حمایت ویژه به  ،JCRمتوسط ضریب تأثیر نشریات و سرانة پژوهة اعضای
هیئتعلمی (آن گروه) موردبررسی قرار گرفته و گروههای
عمل میآورد.
دارای رشد کیفی مورد حمایت ویژه قرار میگیرند.
* راهاندازي سامانههای پژوهشی
از فعالیتهای مهم در حوزة معاونت پژوهش و فناوری،
راهاندازی سامانههای جدید ازجمله سامانة ظرفیت راهنمایی
پایاننامه /رساله ،بخش پژوهشی ترفیع ،مجامع علمی داخل
* حمایت ویژه از استادیاران جوان
استادیاران جوان به اعضای هیئتعلمی اطالق میشود کشور ،اعتبار پژوهه ،گزارش عملکرد دانشجوی تحصیالت
که سابقة خدمت آنها کمتر از شش سال باشد .برنامة تکمیلی است .با استفاده از اين سامانهها ضمن تبديل تعداد
مدیریت پژوهشی برای حمایت از استادیاران جوان افزایش زيادي از فرایندهاي مهم حوزة پژوهش و فناوري از فرم
ضریب امتیاز مقاالت کیفی و نیز اعمال ضریب یکونیم مرسوم به شکل الکترونیکی ،بانك اطالعاتي از فعالیتهای
برای پژوهة  5سال اول فعالیت آنها است .بهرهمندی از پژوهش و فناوري دانشگاهيان ايجاد شد كه بهموجب آن
ظرفیت دورة پسادکتری ،دورة دانشآموختگان دکتری ،و فرایند گزارشگيري از اطالعات موجود در سريعترين
دستیار پژوهشی که هزینة آن توسط دانشگاه تأمین خواهد زمان ممكن انجامپذير است .این سامانهها با مشارکت
شد و نیز پژوهة ویژه جهت خرید مواد آزمایشگاهی از معاونت برنامهریزی و توسعة منابع تهیه شده است.
* پایگاه اطالعات علمی اعضای هیأتعلمی
حمایتهای پژوهشی این برنامه است.
پایگاه اطالعات علمی اعضای هیئتعلمی موسوم به
* حمایت از دانشمندان یک درصد برتر جهان
در این طرح به حمایت از دانشمندان پراستناد دانشگاه با علمسنجی با آدرس  scimet.ac.irایجاد شده است .در این
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پایگاه وضعیت ک ّمی و کیفی مقاالت اعضای هیئتعلمی
قابل رصد است .محققان سایر دانشگاهها میتوانند با مراجعه
به این پایگاه از تواناییهای اعضای هیئتعلمی و حوزة
تحقیقاتی آنها آگاه شده و به گسترش همکاریهای خود
با اعضای هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد بپردازند.

* حمايت و توسعة پژوهشكدهها و مراكز پژوهشی
طي سالهای فوق دانشگاه فردوسی مشهد  8پژوهشکده،
 10قطب علمی 2 ،گروه پژوهشی 2 ،مرکز پژوهشی و 30
هسته پژوهشی را دارا شده است .واحدهای پژوهشی با
ارائة برنامة مدون و دستاوردهای مشخص دوساله در قالب
توافقنامه (پژوهة تکمیلی) مورد حمایت قرار میگیرند.

* طرح توانمندسازی دانشکدهها
برای کمک به ارتقای سطح کیفی دستاوردهای دانشکدههای
دارای رشد نسبی برنامة حمایت از فعالیتهای پژوهشی
آنها در دستور کار قرار گرفته است.
* دبیرخانة انتخاب استاد ممتازی
دبیرخانة انتخاب استاد ممتازی در معاونت پژوهش و
فناوری تشکیل و تاکنون به دو استاد دانشگاه مرتبة استاد
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ممتازی اعطا گردیده است.
* برگزاری هفتة پژوهش و فناوری
نیمه دوم آذرماه بهعنوان هفتة پژوهش و فناوری
نامگذاری شده است و هرساله برنامههای منتخب در
دانشگاه و در سطح ملی و استانی در کشور برگزار
میشود .در طول هشت سال ،پنج نفر از اعضای
هیئتعلمی دانشگاه بهعنوان پژوهشگر برتر کشوری نیز
برگزیده و از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مورد تقدیر قرار گرفتند.
* برگزاری مسابقة موشنگرافی
معاونت پژوهش و فناوري برای نخستینبار در هفتة
پژوهش و فناوری سال  ،1399رقابت «موشنگرافي
يكدقيقهاي رساله» را در ميان دانشجويان دكتري كه از
پيشنهاد رسالة خود دفاع كردهاند برگزار کرد .این رقابت،
دانشجويان دكتري را در دورة تحقيقاتي به چالش کشید تا
موضوع و نتيجة تحقيقات خود را در يك دقيقه بهصورت
ديداري-شنيداري ارائه دهند.

* تحصیالت تکمیلی
راهبری و ساماندهی بخش پژوهشی دورههای تحصیالت
تکمیلی به مدیریت پژوهشی دانشگاه منتقل شده است .در
این راستا ،کمیسیون تحصیالت تکمیلی با تصویب شورای
پژوهش و فناوری دانشگاه تشکیل شده و امور مربوط
را با تدوین دستورالعملهای اجرایی پیگیری مینماید.
دستورالعملهای اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی دورة
دکتری  /پایاننامة کارشناسی ارشد در این کمیسیون تدوین
و ابالغ شد.

* ارتباطات بینالمللی دانشجویان دکتری
الف) فرصت تحقیقاتی دانشجویی :فرایند اجرایی اعزام و
پذیرش فرصتهای تحقیقاتی (داخل ،خارج) دانشجویان
دکتری از سال  ، 95از معاونت آموزشی به این معاونت
منتقل شده است .در طی این مدت تعداد  111نفر به
فرصت تحقیقاتی داخل و  276نفر به فرصت تحقیقاتی
خارج از کشور اعزام شدند.
ب) حمایت از شرکت دانشجویان دکتری در همایشهای
بینالمللی داخل و خارج از کشور.
کارگروه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشی:
این کارگروه برای نظارت ،ارزیابی و کنترل فعالیتهای
پژوهشی اعضای هیئتعلمی و دورههای تحصیالت
تکمیلی و حل معضالت مربوط در این مدیریت تشکیل
شده است.
* حمایت از رسالههای دکتری هدفمند با دستاوردهای ویژه
بهمنظور ارتقاء سطح حمايتهاي مالي و معنوي هدفمند
در پروژههاي دانشجويان دورة دكتری و همچنين بهبود
استانداردهاي تدوين ،دفاع از پيشنهادها ،نظارت بر مراحل
اجراي رسالهها و ارتقاي بروندادهاي نماية برتر مربوط،
دستورالعمل و شیوهنامة حمايت ويژه از رسالة دكتري
تدوين و ابالغ گرديده است.
* برگزاری دورة پژوهشی دانشآموختگان دکتری
به منظور تکمیل ،عرضه و بهرهبرداری مناسب از
پژوهشهای صورتگرفته در دورة دکتری و پس از آن
و با هدف تسهیل استفاده از همکاری دانشآموختگان
دکتری در دانشگاه آییننامة همکاری پژوهشی ویژة
دانشآموختگان دکتری تصویب شد.
* برگزاری دورههای پسادکتری
بهمنظور انجام پژوهشهای ویژه در راستای مأموریتهای
پژوهش و فناوری دانشگاه در سطوح ملی و بینالمللی که
با اهداف پیشبرد مرزهای دانش و ارتقاء اثربخشی دانشگاه
در جامعه انجام میگیرند ،ظرفیت پذیرش پژوهشگر

پسادکتری در دانشگاه فردوسی مشهد طی سالهای گذشته
افزایش قابل توجهی یافت .این افزایش ظرفیت در قالب
عقد قرارداد با منتخبین مرجعیت علمی ،صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور ،بنیاد ملی نخبگان ،فدراسیون
سرآمدان علمی کشور و جلب حمایت از دستگاههای
اجرایی در دانشگاه انجام شده است.

* برگزاری همایشهای علمی
جهت ارائة دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه و ایجاد
زمینههای پژوهشی جدید و فراهم آوردن شرایط همکاری
با دستگاهها و سازمانهای اجرایی ،دانشگاه از برگزاری
همایشهای علمی ملی و بینالمللی حمایت معنوی و مالي
کرده است .بهطور متوسط هرساله  25همایش موردحمایت
معاونت قرار گرفته است.
* فرصت مطالعاتی اعضای هیأتعلمی
در راستای توسعه دیپلماسی علمی و فناوری ،گسترش
همکاریهای بینالمللی در تحقق اهداف مصوب سند
راهبردی و حرکت به سمت بینالمللی شدن دانشگاه ،انواع
فرصت مطالعاتی با رویکرد کیفیگرایی مورد تأکید قرار
گرفته است.
* مأموریت ویژة پژوهشی اعضای هیأتعلمی
دانشگاه در حوزههای موضوعی اولویتدار نسبتبه اعزام
اعضای هیئتعلمی بهصورت هدفمند و با بروندادهای
معین در قالب مأموریت ویژة پژوهشی اقدام مینماید.
* کارگروه اخالق در پژوهشهای زیست -پزشکی
تأکید بر رعایت موازین شرعی ،حقوقی و اخالقی در
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پژوهشها ،اجرای طرحهای تحقیقاتی مختلف ازجمله
پژوهش بر روی انسانها و جمعآوری و نگهداری اطالعات،
سبب شده است نگرانی از عدم رعایت موازین اخالقی
در طراحی و اجرای طرحها و بهرهگیری نامشروع از این
اطالعات باعث ایجاد زمینة زیانرسانی به انسان افزایش یابد.
لذا کمیتة دانشگاهی اخالق زیستی در معاونت پژوهش و
فناوری تشکیل شد که اقدام به صدور کد اخالق زیستی در
سامانة ملی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی مینماید.
* کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان
از سال  1394دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان دبیرخانة
کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان تعیین
شد و فعالیت خود را آغاز کرد ،این کارگروه در قالب 4
کمیسیون تخصصی وظایف خود را پیگیری میکند .عالوهبر
مسئولیت دبیرخانه ،ریاست کمیسیون پژوهش کارگروه نیز
بر عهدة معاون پژوهش و فناوری دانشگاه است .تعیین
اولویتهای تحقیقاتی و فناوری استان بر مبنای نیازسنجی،
تواناییها و مزیتهای استانی و همچنین تدوین برنامههای
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت آموزش ،پژوهش ،فناوری
و نوآوری استان و نیز نحوة نظارت بر فعالیتهای علمی،
فناورانه و نوآورانة استان در چارچوب مصوبات شورای
عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) ،تدوین سازوکارهای
همسویی بین اهداف و سیاستهای استانی و زمینة آموزش،
پژوهش ،فناوری و نوآوری با اهداف و سیاستهای ملی
ازجمله مهمترین وظایف این کارگروه است.
* گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی
پیرو نامة وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری این مراکز را به
تشکیل گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی موظف
کرده بود ،این گروه در تابستان سال  1394در دانشگاه
فردوسی مشهد تشکیل شد .در طی این مدت با تشکیل
جلسات رسمی و غیررسمی و مکاتبات با داخل و خارج
از دانشگاه 49 ،پروندة رسمی و دهها مورد غیررسمی
بهصورت تخصصی بررسی شده است .از این میان 39
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پرونده ،خاتمه یافته که برای چندین مورد آنها احکامی
صادر شده یا پرونده با مصالحه مختومه اعالم شده است.
* دبیرخانة شورای هماهنگی و برنامهریزی منطقه  9کشور
بهمنظور تشکیل جلسات کارشناسی و کارگروههای
مربوطه ،مدیریت بهینة منابع موجود ،کیفیگرایی و توسعة
همکاریهای موضوعی ،شناسایی حوزههای قوت پژوهشی
در دانشگاههای منطقه و انجام همکاریهای مشترک ،پیدا
کردن استراتژی مناسب جهت توسعة همکاریهای منطقه 9
از مهمترین مباحث تشکیل دبیرخانه شورای سیاستگذاری
و برنامهریزی در این منطقه است.

مدیریت توسعه و انتقال فناوری
دانشگاه در برنامههای کالن توسعة دانشبنیان کشور ،نهاد
جامعهساز و دانشگاهیان راهبران جامعة آینده هستند ،بر
این اساس مدیریت توسعه و انتقال فناوری با آسیبشناسی
وضع موجود و شناسایی ظرفیتهای بالقوة دانشگاه برای
افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی و بهبود کارآمدی و
اثربخشی در جامعة ملی و بینالمللی برنامهریزی نموده
است.
طی سالهای  1400-1392این مدیریت برای پاسخ به
نیازهاي متغیر و گوناگون جامعه ،تحوالت سریع دنیاي
علم و فناوري و تولید ارزش افزودة دانشپایه (اقتصادی،
اجتماعی و غیره) از طریق پیگیری مأموریت توسعة
فناوری ،با رویکرد استقرار نظام نوآوری برای ایجاد
هماهنگی و همافزایی میان سه زیرنظام آموزش ،پژوهش
و فناوری در دانشگاه ،سیاستگذاری نموده است.
گسترش هدفمند ارتباط با جامعه در چارچوب مشارکت
سهگانة دانشگاه ،صنعت و دولت ،تجاريسازي دانش،
تولید و انتقال فناوري ،بهبود و توسعة زیرساختهای
مأموریتگرا ،تدوین و اصالح فرایندها ،افزایش
رقابتپذیري ،استقالل مالی و پاسخگویی به چالشهای
منطقهای ،ملی و بینالمللی ازجمله سیاستها و برنامههای
اصلی طی این سالها بوده است.
مأموریت  /وظایف
* دبیری شوراها و کمیتههای مرتبط با فناوری و تدوین،
پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات؛
* پیشنهاد سیاستها و ضوابط در حوزة فناوری و پیگیری
تصویب آن؛
* مطالعه و اتخاذ تدابير الزم بهمنظور افزايش كارايي و
اثربخشي فناوری کشور با جهتگیری توسعة تحقيقات
كاربردي با همكاري واحدهاي ذيربط؛

مدیران توسعه و انتقال فناوری دانشگاه
از سال  1392تاکنون

دکتر علی اکبر اکبری
1393 -1391

دکتر امیر ملک زاده
 -1394تاکنون

* برنامهریزی ،ارزیابی و نظارت بر امور فناوری؛
* برنامهریزی ،اجرا و نظارت بر نظام نوآوری و توسعة
نوآوری؛
* برنامهریزی نظام مالکیت فکری در دانشگاه؛
* برنامهریزی و تجاریسازی داراییهای فکری دانشگاه
در سطح ملی و بینالمللی؛
* برنامهریزی برای توسعة بازارهای داخلی و بینالمللی ،و
عرضة توانمندیها و داراییهای فکری دانشگاه؛
* برنامهریزی توسعة طرحهای تقاضامحور (ارتباط با
جامعه  -بروندانشگاهی)؛
* برنامهریزی و راهبری انتقال دانش فنی و بومی کردن
فناوریهای انتقالیافته به داخل کشور در چارچوب
ضوابط و مقررات مصوب؛
* برنامهريزي براي تدارك منابع مالي توسعة فناوري در
دانشگاه؛
* حمایت ،پشتیبانی و نظارت بر ترویج و توسعة فناوری؛
* بسترسازي براي انجام طرحهای کالن و مصوب ملی،
استانی و دانشگاهی؛
* نظارت بر تفاهمنامه و قراردادهای پژوهشی
بروندانشگاهی؛
* تهيه ،تنظيم و جمعآوري آمار و اطالعات پروژههاي
انجامشده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذيربط؛

* برگزاری یا شرکت در همایشها ،جشنوارهها و فن
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شکل -3-4سیاست ها و برنامه های مدیریت توسعه و انتقال فناوری دانشگاه

بازارهای تخصصی در سطح ملی و بینالمللی؛
* ترویج و توسعة فرهنگ و مهارت کارآفرینی مبتنی بر
دانش برای دانشگاهیان؛
* هدايت دانشجويان براي كاربردي نمودن تخصص
خود؛
* آشنا نمودن دانشجويان به كلية زمينههاي شغلي موجود
در جامعه؛
* انجام مطالعات و بررسي هاي الزم در خصوص ايجاد
اشتغال دانشآموختگان دانشگاهي؛
* همفكري با مديران گروههاي آموزشي بهمنظور ترغيب
آنها به تأسيس دورههاي ميانرشتهاي كاربردي؛
* انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
دستاوردها و اقدامات شاخص
* تدوین برنامه و استقرار اکوسیستم نوآوری به ایجاد
دانشگاه کارآفرین؛
* تعریف و اجرای کالن پروژههای توسعه فناوری و
تقاضا محور مانند:
* اجرای پروژة کالن ملی توسعة فناوری ازدیاد برداشت
میدان نفتی بینک؛
* اجرای پروژة کالن ملی تصویرسازی زیرسطحی برای
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حفر چاه نفت؛
* تدوین دانش فنی تولید کاتالیست RFCC؛
* تولید و نصب توربین بادی؛
* مسئولیت طرح ملی پایش آالیندگی صنایع غذایی
کشور؛
* طرح تکمیل ،راهاندازی و ارتقاء سامانة هشدار سریع
زلزلة شهر تهران.
* توسعة زیرساختهای تخصصی در حوزة نوآوری
ازجمله مرکز فناوریهای پیشرفته؛
* تدوین و اجرای برنامة ویژة توسعة فناوریهای پیشرفته
()NBICS؛
* تدوین و اجرای برنامة ویژه در توسعة علوم بنیادین و
پیشران (.)ABCCS
اقدامات و فعالیتهای مدیریت توسعه و انتقال
فناوری
فهرست برنامههای حوزة فناوری دانشگاه در  4سرفصل
زیر و با هدف ارائة وضعیت موجود برنامة توسعة فناوری
دانشگاه تهیه شده است تا بتوان برای آینده و تحقق اهداف
سند راهبردی برنامهریزی نمود:
 -1بهبود و اصالح ساختار ،فرایندها و آییننامههای

اجرایی؛
 -1-1تدوین برنامههای موردنیاز جهت بهبود و توسعة
ی مشترک دستگاههای اجرایی دولتی مختلف با
همکار 
دانشگاه
* تدوین برنامه و استقرار نظام نوآوری برای توسعه
پژوهش و فناوری در دانشگاه؛
* تدوین برنامة توسعة داراییهای فکری دانشگاه بهویژه
تولید دانش فنی؛
* تدوین خطمشی مالکیت فکری دانشگاه؛
* اصالح و بهبود سامانههای فرایندی مدیریت توسعه و
انتقال فناوری؛
* تدوین و بومیسازی سطوح آمادگی فناوری()9-TRL1
برای یکپارچهسازی فعالیتها در سه زیرنظام آموزش،
پژوهش و فناوری؛
* تشکیل کارگروههای مشترک برای تعریف و مشارکت
در اجرای طرحهای منطقهای؛
* تشکیل کنسرسیومهای مشترک برای مشارکت در
اجرای طرحهای کالن ملی (طرح پایش آالیندههای محیط
زیست و غیره)؛
* راهاندازی کارگروههای میانرشتهای و موضوعمحور
در زمینة چالشهای اصلی منطقه (کارگروه آب ،کارگروه
حاشیهنشینی و غیره)؛
* مشارکت در راهاندازی و
مدیریت شبکة دانشگاههای
استان؛
* همکاری و مشارکت
شورای
با
هدفمند
برنامهریزی و کارگروههای
شورای
تخصصی
برنامهریزی استان؛
* مشارکت فعال در
سیاستگذاریهای کالن

استان بهویژه چالشهای اصلی استان.
 -1-2طراحی فرآیند همکاری بخشهای غیردولتی و
بخش خصوصی با دانشگاه
* تدوین آییننامة شبکة همکار دانشگاه؛

* تدوین و تصویب آییننامة استقرار واحدهای
شرکتهای همکار در دانشگاه؛
* حمایت از بهرهبرداری از ظرفیتهای علمی و تجهیزات
آزمایشگاهی و پایلوتهای نیمهصنعتی دانشگاه توسط
صنایع؛
* بازنگری چارت تشکیالت حوزة فناوری با رویکرد
توسعه ی همکاری با جامعه؛
* تدوین نحوة راهاندازی کرسیهای نمایندگی دانشگاه
در صنایع؛
* مشارکت علمی ،اجرایی و مالی در طرحهای مشترک
با صنایع؛
* راهاندازی و مشارکت در شرکت دانشگاهی پیشگامان
فردوسی مشهد؛
* حمایت از توسعة واحدهای نیمهصنعتی در دانشگاه با
مشارکت صنایع؛
* ثبت نشان (برند) دانشگاه و تدوین دستورالعمل
بهرهبرداری و مشارکت؛
* فراهم نمون امکان دسترسی مجازی و ارتباط با
شرکتهای همکار؛
 -1-3تدوین آییننامه و اجرای روشهای نوین برای
توسعة فناوری
* تدوین شیوهنامة مشارکت و
بهرهبرداری از برند دانشگاه؛
* تدوین آییننامة مراکز
فناوریهای پیشرفته؛
* بازنگری و اصالح
امتیازدهی
دستورالعمل
طرحهای بروندانشگاهی؛
R&D
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* تدوین و تصویب آییننامه و شیوهنامة گرنت ویژه
فناوری؛
* تدوین دستورالعملهای موردنیاز گروه مالکیت فکری؛
* تدوین دستورالعملهای حمایت از نوآوری و
ایدهپردازی؛
* تدوین آییننامه و برگزاری رویدادهای دورهای چالش
فناوری؛
* تدوین آییننامه و برگزاری ساالنه رویداد لیگ نوآوری
فردوسی؛
* تدوین موافقت نامههای همکاری دو و چندجانبه؛
* تدوین شیوهنامة تعریف رساله و پایاننامة تقاضامحور و
پیشبینی امتیاز برای استاد و دانشجو؛
* تعریف مشوقهای مالی و اجرایی برای پایاننامههای
تقاضامحور؛
 -1-4توسعة هدفمند طرح فرصت مطالعاتی اعضا
هیأتعلمی دانشگاه
* شناسایی صنایع برای توسعة تعامل هدفمند؛
* مشارکت تدوین آییننامة استفادة حداکثری از فرصت
مطالعاتی داخلی؛
* مبادلة تفاهمنامههای همکاری دوجانبه با صنایع.
 -1-5افزایش تأثیر فعالیتهای فناورانه در ارتقا و ترفیع
اعضای هیأتعلمی
* تدوین و تصویب آییننامة امتیازدهی به فعالیتهای
فناورانه؛
* پیشبینی شاخصهای فعالیتهای فناورانه در کارراهة
اعضای هیئتعلمی؛
* تدوین شاخصهای کارآمدی و پیشبینی امتیاز برای
فعالیت اعضای هیئتعلمی؛
* پیگیری مطالبات فناورانه از متقاضیان استخدامی از
طریق هیئت جذب؛
* حمایت مالی از ثبت اختراعات دانشجویان و اعضای
هیئتعلمی.
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 -1-6بهبود مدیریت طرحهای بروندانشگاهی و پایش
مستمر آنها
* اصالح ساختار و پیشبینی گروه ارتباط علمی دانشگاه
با جامعه؛
* تقویت سامانههای حوزة فناوری؛
* فعالسازی دفاتر ارتباط با جامعه در دانشکدههای
منتخب.
 -2افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی و ظرفیتهای علمی
و اجرایی برای توسعة همکاریهای مشترک؛
 -2-1تدوین سه برنامة محوری میانمدت توسعة
فناوریهای نوین ()NBICS
* برنامة توسعة علوم پیشران و بنیادین برای تولید
دستاوردهای پژوهشی هدفمند؛
* برنامة توسعة فناوریهای نوین (تدوین سند توسعة
بیوفناوری ،سند توسعة نانوفناوری ،سند توسعة فناوری
اطالعات) با هدف تدوین دانش فنی در زمینههای
اولویتدار؛
* برنامة توسعه مرکز نوآوری؛
* جذب منابع مالی مأموریتگرا برای حمایت از تدوین
دانش فنی بهویژه زمینة فناوریهای نوین (معاون علمی و
فناوری ریاست جمهوری و غیره).
 -2-2ایجاد سازوکار و روشهای اجرایی مناسب برای
حضور دانشگاه در فعالیتهای توسعة فناوری ،پروژهها
و مناقصهها
* استقرار واحدهای  R&Dصنایع در دانشگاه؛
* ایجاد کارگروههای ویژة میانرشتهای در زمینههای
اولویتدار؛
* پیشبینی سازوکار حضور دانشگاه در مناقصههای ملی
و بینالمللی و اجرای طرحهای کالن مانند:
 اجرای پروژة کالن ملی توسعة فناوری ازدیاد برداشتمیدان نفتی بینک؛
 -اجرای پروژة کالن ملی تصویرسازی زیرسطحی برای

حفر چاه نفت؛
 تدوین دانش فنی تولید کاتالیست RFCC؛ تولید و نصب توربین بادی؛ مسئولیت طرح ملی پایش آالیندگی صنایع غذاییکشور؛
 طرح تکمیل ،راهاندازی و ارتقاء سامانة هشدار سریعزلزلة شهر تهران.
* حمایت مالی و اجرایی از تعریف طرحهای تدوین
دانش فنی مبتنی بر دستاوردهای پژوهشی دانشگاه؛
* پیگیری اخذ رتبه برای ارائة خدمات فنی و مهندسی
از مراجع ذیصالح از طریق شرکت دانشگاهی پیشگامان
فردوسی.
 -2-3سازماندهی و شبکهسازی به منظور رفع نیازهای
کشور
* مشارکت در کنسرسیوم دانشگاههای بزرگ کشور برای
تعریف و اجرای پروژههای ملی؛
* راهاندازی و مشارکت در ایجاد شبکههای ذینفعان
حوزة فناوری در استان (شبکة دانشگاههای استان ،شبکة
شرکتهای دانشبنیان ،شبکة فن بازارها ،شبکة مراکز رشد
و غیره)؛
* تقویت ساختار دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با تغییر
ساختار و پیشبینی ایجاد گروه ستادی و مستقل ارتباط
علمی دانشگاه با جامعه.
 -2-4تدوین برنامههای اجرایی در راستای افزایش
همکاری مشترک با جامعه

* برنامهریزی برای راهاندازی کلینیک اقتصاد به موازات
همکاری با کلینیک صنعت با مشارکت شرکت شهرکهای
صنعتی؛
* برنامهریزی برای حمایت از شکلگیری کارگزاران
بخش خصوصی بازار محصوالت دانشبنیان نظیر مراکز
ارزیابی علمی و ارزشگذاری فناوری و دانش فنی؛
* حمایت از اجرای طرح در مقیاس نیمهصنعتی بهمنظور
تدوین دانش فنی؛
* حمایت از تجاریسازی دستاوردهای دانشگاه با
مشارکت بخش خصوصی؛
* تعریف و حمایت از ایجاد مراکز تحقیقات تخصصی با
مشارکت صنایع؛
* راهاندازی باشگاه ارتباط با صنعت با محوریت
دانشجویان؛
* استقرار دفاتر سازمانها مردمنهاد و صنعتی در دانشگاه؛
* تسهیل و پیگیری انعقاد قراردادهای مسئلهمحور برون
دانشگاهی؛
* همکاری در برگزاری دورههای آموزشی کاربردی و با
مشارکت صنایع؛
* تدوین و مبادلة تفاهمنامههای همکاری با سازمانها و
دستگاههای اجرایی ذیربط؛
* پیشبینی حضور هدفمند نمایندگان دستگاهها و صنایع
در کمیتهها ،شوراها و کمیسیونهای دانشگاه و بالعکس؛
 -2-5تقدیر و حمایت مستمر از طرحهای برگزیدة
کاربردی و مرتبط با نیازهای ملی ،منطقهای و استانی
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* مسئولیت برگزاری رویداد ملی هفتة پژوهش و فناوری
با مشارکت همة دستگاههای اجرایی استان در سالهای
1398-1393؛
* انتخاب و تقدیر ساالنه از طرحهای فناورانه برتر
دانشگاه؛
* انتخاب و تقدیر ساالنه از فناوران برتر دانشگاه؛
* پیشبینی مشوق مالی برای پایاننامههای تقاضامحور؛
* پیشبینی امتیاز در آییننامة ارتقا برای پایاننامههای
تقاضامحور.
 -2-6اختصاص مشوقهای مناسب برای اعضای
هیأتعلمی فعال در حل چالشهای ملی ،منطقهای و
استانی
* پیشبینی پاداش برای حل مسئله با تأیید صنعت؛
* افزایش ظرفیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای
اعضای هیئتعلمی؛
* اولویت در بهکارگیری امریهها بهعنوان نیروی متخصص؛
* اولویت درانتخاب و تعریف دورههای پسادکتری؛
* پیشبینی امتیاز در آییننامة ارتقا برای پایاننامههای
تقاضامحور؛
* پیشبینی نمرة تشویقی برای پایاننامههای تقاضامحور
دانشجویان.
 -3افزایش بهرهوری و بهرهبرداری از توانمندیهای علمی
و اجرایی دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه
 -3-1توسعه ،ساماندهی و پایش مستمر دورههای
مهارتافزایی
* توسعة همکاری با مؤسسة آموزش عالی اشتغالپذیری
و مهارتافزایی گلبهار؛
* توسعة همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه؛
* مبادلة قراردادهای همکاری با نهادها و شرکتهای
صنعتی (شهرداری مشهد ،ایرانخودرو خراسان و غیره)
برای پشتیبانی از دانشجویان و دانشآموختگان؛
* مشارکت در کمیتههای تخصصی و همکاری با
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دستگاههای اجرایی و سایر ذینفعان (ادارة کار ،تعاون
و امور اجتماعی ،سازمان فنیوحرفهای و سایر نهادهای
ذیربط).
 -3-2ساماندهی و افزایش کیفیت و بهرهوری دورههای
کارآموزی دانشجویان
* مبادلة تفاهمنامههای همکاری  R&Dدر دورة کارآموزی؛
* حمایت از برگزاری دورههای مهارتافزایی؛
* توسعة همکاری با مراکز رشد دانشگاه.
 -3-3ساماندهی و توسعة نهادهای مأموریتگرا و
حمایت از اشتغال مولد دانشجویان
* پیشبینی برگزاری جلسات مشترک با صنایع برای
انجام مصاحبههای هدفمند و انتخاب نخبگان برای مشاغل
موردنظر صنایع (شغلیابی)؛
* راهاندازی مراکز شتابدهی کسبوکار در دانشگاه
با رویکرد ایجاد فرصتهای شغلی برای دانشجویان و
دانشآموختگان؛
* فعالسازی انجمنهای علمی دانشجویی و استفاده از
ظرفیتهای آنها در فعالیتهای حوزة فناوری (لیگ
نوآوری ،هفتة پژوهش و فناوری ،رویدادهای چالش
فناوری و غیره)؛
* برگزاری بازدیدهای هدفمند با مشارکت شرکت
شهرکهای صنعتی؛
* حمایت از انجمنهای علمی و طرحهای مرتبط با
اشتغال دانشآموختگان.
 -4توسعة نهادی و افزایش زیرساختهای مأموریتگرای
حوزة فناوری
* راهاندازی کمیسیون فناوری دانشگاه و تدوین
آییننامههای اجرایی؛
* راهاندازی کمیتة مالکیت فکری دانشگاه و تدوین
آییننامههای اجرایی؛
* راهاندازی کمیتة نوآوری دانشگاه و تدوین آییننامههای

* حمایت از راهاندازی شرکتهای فناوری و دانشبنیان
دانشگاهی با مشارکت اعضای هیئتعلمی؛
* راهاندازی آزمایشگاههای تحقیق و توسعه بهمنظور ارائة
خدمت به صنایع؛
* احداث و راهاندازی مراکز فناوریهای پیشرفته برای
استقرار شبکة واحدهای  R&Dو شبکة نوآوری و شبکة
آزمایشگاهی (مرجع و )R&D؛

اجرایی؛
* راهاندازی کمیتة کارآفرینی دانشگاه و تدوین
آییننامههای اجرایی؛
* راهاندازی شورای شبکة آزمایشگاهها و مشارکت در
تدوین آییننامههای اجرایی؛
* بازنگری و توسعة چارت تشکیالت دانشگاه در
حوزة فناوری با رویکرد ایجاد دانشگاه کارآفرین و ایجاد
«مدیریت توسعه و انتقال فناوری»؛
 مرکز فناوری پیشرفتة  ،)CAT-1( 1زیربنای3000* ایجاد گروههای ستادی موردنیاز در نظام توسعة فناوری مترمربع ،سال 1395
دانشگاه شامل گروه نوآوری ،گروه ارتباط علمی با جامعه
 مرکز فناوری پیشرفتة  )CAT-3( 3با مشارکتو گروه مالکیت فکری؛
دانشکدة مهندسی با زیربنای  650متر مربع ،سال 1398
* مشارکت در ایجاد شرکت دانشگاهی پیشگامان فردوسی * برنامة احداث راهاندازی مرکز فناوریهای پیشرفتة 2
مشهد برای پیگیری فرایند تجاریسازی دستاوردهای
( )CAT-2با زیربنای  7000متر مربع (در حال اجرا)؛
دانشگاه در چارچوب نظام نوآوری دانشگاه؛
* تصویب طرح برج فناوری دانشگاه و پیگیری امور
* تعریف و ایجاد مراکز تحقیقات تخصصی با مشارکت مربوط به احداث برج فناوری دانشگاه.
صنایع (راهاندازی مرکز تحقیقات حملونقل ریلی و غیره)؛
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مدیریت نشر آثار علمی
مدیریت نشر آثار علمی یکی از مدیریتهای حوزة
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است که با هدف
مدیریت و هدایت نشر در دو حوزة کتاب و نشریات
علمی بنیاد نهاده شده است .سابقة نشر کتاب در دانشگاه
فردوسی مشهد به سال  1338بازمیگردد و این فعالیت
از آن زمان تاکنون در نهادهای متصدی دانشگاه صورت
میپذیرد.
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مدیران انتشارات و چاپ آثار علمی دانشگاه
از سال  1392تاکنون

دکتر محسن تبرائی
1394 -1377

دکتر حسین صابری
 -1394تاکنون

دستاوردها و اقدامات شاخص
* کسب عنوان کتاب برگزیده در معتبرترین جشنوارة
کتاب جمهوری اسالمی ایران با عنوان «کتاب سال
جمهوری اسالمی ایران» در دو دورة متوالی در سالهای
 1398و ( 1399سیوهفتمین و سیوهشتمین دوره) پس
از گذشت  22سال از کسب این عنوان در چهاردهمین
دوره ،سال 1375
 کتاب «فلزات سنگین در خاک» ترجمة آقای دکترامیر فتوت استاد دانشکده کشاورزی
 کتاب «خونشناسی دامپزشکی» اثر آقای دکترمحمدحیدرپور عضو هیئتعلمی دانشکده دامپزشکی
* کسب عنوان کتاب شایستة تقدیر در جشنوارة مذکور
پس از گذشت  11سال از آخرین عنوان کسب شده:
 کتاب «مهرهداران؛ کالبدشناسی مقایسهای ،عملکرد وتکامل» ترجمة دکتر منصور علیآبادیان و همکار ،استاد
دانشکده علوم.
* پذیرش سه عنوان از نشریات علمی دانشگاه در نمایه
بینالمللی :Scopus

مأموریت  /وظایف
* برنامهریزی و تدوین ضوابط نشر کتاب؛
* برنامهریزی ضوابط ،حمايت و نظارت بر نشریات
علمی دانشگاه؛
* ارتقاء شهرت و جایگاه انتشارات دانشگاه در سطح
کشور؛
* سفارش اولویتهای نشر دانشگاه به نویسندگان و
مترجمان برتر؛
* همکاری در ترغيب اساتيد ،صاحبنظران و
متخصصان به ارائة مقاالت جهت بررسي و نشر در
نشریات علمي دانشگاه؛
* انجام امور مربوط به نشر و بازنشر آثار علمی؛
* اخذ مجوز انتشار آثار علمی از مراجع ملی و
بینالمللی؛
* سفارش آثار به مراکز چاپ و نظارت بر کیفیت چاپ؛
* برنامهریزی و بسترسازی معرفی و فروش آثار علمی
منتشرشده؛
* برگزاري و شركت در جشنوارهها و نمايشگاههای - Iranian Journal of Numerical Analysis and
کتاب و نشریات؛
)Optimization (IJNAO
* انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
- Iranian Journal of Veterinary Science and

اقدامات و فعالیتهای مدیریت نشر آثار علمی
* تفکیک مدیریت نشر و امور چاپ از یکدیگر؛
به نحوی که تمرکز امور نشر و انجام فرایندهای آن
در قالب عرف همخوان با سایر نهادهای متصدی به
مدیریت نشر آثار علمی زیرنظر معاونت پژوهش و
فناوری و مؤسسة چاپ به مدیریت اداری و پشتیبانی
دانشگاه محول گردید .همچنین متناسب با این اقدام
کاربرگهای مربوط به نشر کتاب نیز مورد بازنگری قرار
گرفته است.
* بازنگری در مقررات ،آییننامهها و دستورالعملها و
نیز مسائل حقوقی ،اداری و مالی کتابها به گونهای که
اکنون قرارداد تمامی کتابها در چارچوب مشخص با
تدقیق در همة زوایای حقوقی صورت میگیرد.
* طراحی سایت انتشارات؛ برای انتشارات سایتی به
نشانی  press.um.ac.irطراحی شده است .مشخصات

و اطالعات کتابهای دانشگاه در دو سطح مقدماتی و
اطالعات کامل و نیز مقررات و کاربرگها در سایت در
دسترس است .عالوهبر این مدیریت سایت انتشارات،
تخلفات سایتها و سامانههای اینترنتی را که به نشر
غیرقانونی فایلهای  PDFکتابهای دانشگاه اقدام
کردهاند رهگیری و با این نوع از تخلفات برخورد
میکند.
* توجه به امور پخش و توزیع از طریق شرکتهای
طرف قرارداد و انسجام بخشی به این فعالیت و همچنین
ایجاد امکان فروش اینترنتی کتابهای دانشگاه از طریق

یکی از شرکتهای واسطه.
* هماهنگسازی نشریات دانشگاه با معاونت مطبوعات
وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و اخذ پروانه
برای نشریات فاقد پروانه ،ثبت نشریههای دارای پروانه
در سامانة جامع رسانهها ،اصالح و روزآمدسازی
مشخصات نشریات به گونهای که در حال حاضر 52

مجلة دانشگاه دارای پروانه انتشار هستند و مشخصات
آنها با آنچه در سیستم جامع رسانهها ثبت شده
همخوان است.
* هماهنگسازی نشریات و ثبت  44نشریه در پرتال
نشریات علمی و پژوهشی کشور (وابسته به کمیسیون
نشریات علمی کشور وزارت علوم تخقیقات و فناوری).
الزم به ذکر است سایر نشریات دانشگاه نیز برای ورود به
فرایند ارزیابی و رتبهبندی در حال ثبت و اقدام هستند.
همچنین الزم به ذکر است که دانشگاه فردوسی مشهد با
 44نشریة علمی مندرج در پرتال نشریات علمی وزارت
متبوع از لحاظ تعدادی در ردة سوم رتبهبندی دانشگاها،
سازمآنها ،و انجمنها قرار دارد.
* ثبت قرارداد «فروش ،پشتيباني و بهروزرساني سامانة
مديريت نشريات علمي (سيناوب)» برای ساماندهی
هرچه بهتر نشریات دانشگاه و ارتقاء رتبة علمی
نشریات دانشگاه در سامانة نشریات علمی کشور (پرتال
نشریات علمی کشور)

)Technology (IJVST

 زمینشناسی اقتصادی118
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مدیریت شبکة آزمایشگاهها
پس از تغییر و تصویب چارت تفضیلی دانشگاه در سال،1396
مدیریت شبکة آزمایشگاهها بهعنوان یکی از مدیریتهای
تابع معاونت پژوهش و فناوری و با هدف كنترل و نظارت
يكپارچه بر امور مرتبط با حوزة آزمايشگاهها ازجمله ارائة
خدمات ،خريد تجهيزات ،پشتيباني و غیره تشكيل شد .در
حال حاضر فعالیت تمامی واحدهای آزمایشگاهی ،کارگاهی
و تحقیقاتی دانشگاه با نظارت این مدیریت صورت میگیرد.
دستاوردها و اقدامات شاخص
* سیاستگذاری و مدیریت یکپارچة واحدهای
آزمایشگاهی /کارگاهی دانشگاه؛
* تهیة شناسنامة آزمایشگاههای دانشگاه؛
* ارائة خدمات آزمایشگاهی بهصورت یکپارچه؛
* راهاندازی مرکز تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی و
ارائةخدماتبهتمامواحدهایآزمایشگاهی/کارگاهیدانشگاه
* ارائة خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات پیشرفتة
آزمایشگاهی به کل کشور؛
* مدیریت سقف حضور پژوهشگران و دانشجویان مقاطع
تحصیالتتکمیلیدرشرایطبحرانکروناواجرایپروتکلهای
بهداشتیدرواحدهایآزمایشگاهی/کارگاهیدانشگاه.
اقدامات و فعالیتهای مدیریت شبکة آزمایشگاهها
* تدوین آییننامه جهت ارتقاء بهرهوری آزمایشگاهها
و یکپارچهسازی ارائة خدمات آزمایشگاهی در تمامی
واحدهای آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه؛
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مدیرشبکه آزمایشگاه های دانشگاه از
سال  1392تاکنون

استقرار نظام بهداشت،

برنامهریزی و

در آزمایشگاههای

ارائة خدمات

ایمنی و محیط زیست
دانشگاه؛

برنامهریزی نگهداري
دکتر سید علیرضا وکیلی
 -1396تاکنون

و تعمیر تجهیزات

ساماندهی نحوة

کسبمرجعیت

تجهیز و توسعة

آزمایشگاهی؛

سطح بینالمللی؛

دانشگاه؛

استقرار

عضویت و همکاری

آزمایشگاهی در

استانداردهای ملی

با شبکههای

آزمایشگاهها؛

بینالمللی؛

و بینالمللی در

آزمايشگاهی؛

برنامهریزی

برنامهریزیتأسيس،

آزمایشگاهی ملی و

آزمايشگاههای

انجام سایر امور
محوله از سوی
مقام مافوق.

شکل -4-4وظایف و مأموریت های مدیریت شبکه آزمایشگاه های دانشگاه

* تدوین دستورالعمل استفاده از آزمایشگاههای دانشگاه در
شرایط بحران کرونا؛
* احداث  3آزمایشگاه جامع در دانشکدههای علوم،
دامپزشکی و کشاورزی بهمنظور ارائة خدمات دستگاهی/
مشاورهای و واگذاری فضا و میز کار آزمایشگاهی به اعضای
هیئتعلمی جوان و دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی،
هر یک به مساحت تقریبی  300متر مربع؛
* مدیریت اجرایی مرکز فناوریهای پیشرفته)CAT-1( 1
دانشگاه با هدف پشتیبانی از فناوریهای نوین در چهار
حوزة فناوری نانو ،فناوری زیستی ،فناوری اطالعات و علوم
شناختی و ارائة خدمات تخصصی آزمایشگاهی /مشاورهای
به پژوهشگران و واحدهای تحقیق و توسعة صنایع فعال در
شرق کشور ،به مساحت  3000متر مربع؛
با توجه به استقبال گستردة صنایع از این مرکز ،احداث
دو شعبة دیگر در دستور کار است .مراحل احداث مرکز
فناوریهای پیشرفتة  )CAT-2( 2در دست اقدام و مرکز
فناوریهای پیشرفتة  )CAT-3( 3آمادة بهرهبرداری است.

* مدیریت اجرایی آزمایشگاههای تحقیق و توسعه -فناوری
نانو ،تحقیق و توسعة فناوری زیستی ،مرجع مواد غذایی،
علوم بنیادین و راهبردی و محاسبات سنگین در مرکز
فناوریهای پیشرفتة  )CAT-1( 1جهت ارائة خدمات به
پژوهشگران و محققان درون /برون دانشگاهی؛
* احداث و راهاندازی اتاق تمیز در پژوهشکدة فناوری
زیستی با هدف خدماترسانی به محققان در زمینة علوم
زیستی و ساخت داروهای نوترکیب در پژوهشکدة فناوری
زیستی و در فضایی با دستهبندی کالس  10000بر اساس
استاندارد 290.FS؛
* تجهیز آزمایشگاههای متمرکز شامل آزمایشگاه مرکزی
پیشرفته ،آزمایشگاههای جامع دانشکدهها و آزمایشگاههای
مستقر در مرکز فناوریهای پیشرفتة)CAT-1( 1به امکانات
جدید دستگاهی ،ازجمله دستگاه XRD ، Ultracentrifuge،

Ion

Raman،

Confocal

Automated

FPLC،

 Chromatographyو برنامهریزی برای خرید سایر
دستگاههای پیشرفته بهمنظور رفع نیازهای متقاضیان دریافت
خدمات تخصصی آزمایشگاهی؛
*تعریفواختصاصاعتبارپژوهةآزمایشگاهی،بهمنظورتسهیل
درانجامخدماتآزمایشگاهیوتأمینموادمصرفیآزمایشگاهی؛
*ایجادسامانةشناسنامةآزمایشگاههایدانشگاه،شاملاطالعاتی
ازقبیلابعادآزمایشگاه،تعدادکارشناسانآزمایشگاهی،کاربری
آزمایشگاهها،تعدادونوعامکاناتدستگاهی،قابلیتدستگاهها،

وضعیت فعال /غیرفعال بودن تجهیزات ،وضعیت تجهیزات
ایمنی و تخصیص کد به هر آزمایشگاه از مهمترین اقدامات
مدیریتشبکةآزمایشگاههامحسوبمیشود.هماکنونبرآورد
بودجة موردنیاز هر آزمایشگاه ،درخواست تأسیس آزمایشگاه،
برنامهریزی و اولویتبندی خرید و تعمیر تجهیزات ،تأمین
کارشناس و غیره براساس تحلیل اطالعات دریافتی از سامانة
مذکور انجام میشود.
* یکپارچهسازی ارائة خدمات آزمایشگاهی و ایجاد
پورتال بهمنظور تسهیل در دسترسی متقاضیان درون  /برون
دانشگاهی به دریافت خدمات آزمایشگاهی.
* راهاندازی مرکز تعمیر و نگهداری دانشگاه ،در حال
حاضر تمامي تجهيزات آزمايشگاهي داراي نقص فني در
سطح دانشگاه ،به واحد تعمير و نگهداري مديريت شبكة
آزمايشگاهها تحويل و توسط كارشناسان آن واحد تعمير
ميشوند .ضمن ًا اين مجموعه در تعمير بسياري از تجهيزات
آزمايشگاهي پيشرفتة موجود در ساير دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشي و تحقيقاتي كشور نیز همكاري مينمايد.
* شبکهسازی و مبادلة تفاهمنامههای همکاری با سایر
دانشگاهها ،مؤسسات و آزمایشگاههای پژوهشی و تحقیقاتی
در سطح منطقة  9بهمنظور همافزایی و به اشتراک گذاری
امکانات آزمایشگاهی و دستگاهی.
* تولید درآمد برای آزمایشگاههای اختصاصی دانشکدهها /
پژوهشکدهها از طریق ارائة خدمات دستگاهی و مشاورهای
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مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی
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رؤسای مرکز اطالع رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه از سال  1392تاکنون

کتابخانههای دانشگاهی از مهمترین ارکان محیطهای
علمی بهشمار میروند و تغذیة علمی جامعة دانشگاهیان
بهویژه اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران از اهداف اصلی
آنها است .مرکز اطالعرسانی و کتابخانة مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد نیز بهعنوان بزرگترین کتابخانة مرکزی
دکتر زهره عباسی
دکترسیدهادیابراهیمی
 -1393تاکنون
1393 -1392
دانشگاهی در شمال شرق کشور با هدف تأمین منابع علمی
جامعة دانشگاهی در راستای اهداف کالن «افزايش كيفي و
ك ّمي توليدات علمي» گام برداشته و تالش در ارائة خدمات * مبادلة كتاب ،نشريه و سایر منابع اطالعاتی با سایر
مناسب نموده است .فعالیتهای این مرکز بهطور معمول کتابخانهها در سطح ملی و بینالمللی؛
در بخشهای گوناگون ازجمله مجموعهسازی و تأمین * ارتقاء سواد اطالعاتی اعضای دانشگاه از طریق
منابع علمی ،سازماندهی منابع ،ارائة خدمات کتابخانه ای و آموزشهای کتابخانه ای و برگزاری کارگاههای آموزشی؛
علمسنجی انجام میشود.
* طراحی و استقرار نظام علمسنجي در دانشگاه و ارائة
خدمات مربوط به آن؛
مأموریت  /وظایف
* ارائة مشاورههای اطالعاتی به اعضا در راستای اهداف
* پيشبيني اعتبارات و انجام امور مربوط به تأمین منابع آموزشی و پژوهشی دانشگاه؛
علمی متناسب با نیازهای دانشگاهیان از داخل و خارج از * ایجاد بسترهای نوین کتابخانه ای نظیر طراحی وبسایت
كشور؛
و سامانههای الزم در جهت تسهیل دسترسی به منابع
* سازماندهی ،فهرستنويسي و آمادهسازي منابع علمی از اطالعاتی و تعامل با اعضای کتابخانه؛
قبیل كتابها ،نشريهها ،پایاننامهها و غیره براي تسهيل در * انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
امر دسترسي اعضا به آنها؛
* جمعآوري ،ذخيره ،نگهداري و در دسترس قراردادن
اقدامات و فعالیتهای مدیریت مرکز اطالعرسانی و
كتابها ،نشريهها و ساير منابع و اطالعات علمی موردنیاز کتابخانة مرکزی
دانشگاهیان؛
* بخش مجموعهسازی و تأمین منابع علمی
* احيای متون كهن معتبر و ممتاز؛
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دستاوردها و اقدامات شاخص
* طراحی و پیادهسازی سامانة یکپارچه مرکز اطالعرسانی و
کتابخانة مرکزی دانشگاه (سیماد)

* دیجیتالسازی کلیة پایاننامههای دانشگاه و راهاندازی
کتابخانةدیجیتالدانشگاه

* راهاندازی واحد علمسنجی دانشگاه؛

* طراحی وبسایت سهزبانه (فارسی ،انگلیسی ،عربی) کتابخانه؛

* راهاندازی و تجهیز کارگاه آموزشی و سه سالن مطالعه و

گسترش فضای مخزن کتاب در کتابخانه؛

* ایجاد کمیتههای تخصصی و تدوین و بهروزرسانی

آییننامهها و مستندسازی فعالیتهای کتابخانه؛

* راهاندازی سامانة آنالین مشاورة اطالعاتی به پژوهشگران.

بخش مجموعهسازی با هدف تهیه و تأمین نیازهای اطالعاتی
جامعة دانشگاهی اقدام به تأمین منابع مختلفی همچون
کتاب ،نشریه ،پایگاههای اطالعاتی ،استاندارها و غیره نموده
است .طی هشت سال گذشته بیشاز  42000جلد کتاب
چاپی فارسی و التین و بیش از  3600نشریة چاپی فارسی
و التین وارد مجموعة کتابخانة دانشگاه فردوسی شده است.
همچنین امکان دسترسی به بیش از  200پایگاه اطالعاتی
مقاالت التین و  4پایگاه مقاالت فارسی را فراهم نموده
است .عالوهبر آن سامآنهای جهت دسترسی سریع و آسان
اعضای دانشگاه به منابع الکترونیکی طراحی و پیادهسازی
شده است ،که در حال حاضر میلیونها منبع الکترونیکی در
این سامانه قابل جستوجو و استفاده شده است.
* بخش سازماندهی منابع علمی

این بخش عهدهدار امور فهرستنویسی ،سازماندهی و
آمادهسازی کلیة کتب فارسی ،عربي و كتب التين شامل
انگليسي ،فرانسه ،آلماني ،روسي و غیره و همچنین
پایاننامههای دانشگاه است .طی هشت سال گذشته تعداد
منابع ساماندهیشده بالغ بر  96260نسخه است.
* بخش امانت

بخش امانت كتابخانه با داشتن بيش از  350000نسخه كتاب
چاپي و  25000عضو يكي از پرمراجعهترين بخشهاي
كتابخانه است .با توجه به تغيير سيستم نرمافزاري كتابخانه
و استفاده از سيستم جدید در سالهای اخیر امكان عضویت
در كتابخانه ،تمديد و رزرو كتاب ،پرداخت جريمة دیرکرد
کتب امانی و تسويهحساب عضو بهراحتي و بهصورت
الكترونيكي مهيا شده است .قرار دادن فايل الكترونيكي
كتاب در نرمافزارهاي كتابخانه نيز از ديگر امكانات اين
سيستم است كه امكان استفاده از كتابهاي الكترونيكي را
براي اعضا فراهم نموده است.
* بخش مرجع
بخش مرجع كتابخانه با داشتن بیش از  24000نسخه منابع
مرجع معتبر و روزآمد توانسته نيازهاي محققان ،پژوهشگران
و دانشجويان را بهخوبي مرتفع نمايد .در سالهای اخیر
خرید کتابهای مرجع از رشد صعودی برخوردار بوده
و طی سالهای  1392تا  1399بیش از  2000عنوان منبع
مرجع جدید فارسی و التین خریداری و وارد مجموعه شده
است.
* بخش نشریات
بخش نشریات کتابخانه نیز با داشتن بیش از  1348عنوان
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نشریه التین و  968عنوان نشریه فارسی مجموعه غنی از
مجالت را فراهم ساخته به گونه ای که نیازهای علمی و
پژوهشی مراجعان را تأمین نموده .در سال  1392تا 1399
تعداد  13000نشریة فارسی و تعداد  2500نشریة التین
وارد مجموعه شده است .با توجه به سیاست کتابخانه
مبنی بر ایجاد دسترسی به مجالت بهصورت الکترونیکی
تهیة اغلب آنها بهصورت چاپی منتفی و از طریق پرداخت
آبونمان پایگاههای اطالعاتی ،دسترسی به مقاالت بهصورت
الکترونیکی مهیا شده است.
* بخش پایاننامه
در این بخش كلية پاياننامههاي دفاعشده در دانشكدههاي
مختلف دانشگاه فردوسي مشهد که بیش از  28000عنوان
است ،گردآوري و نگهداري ميشود .در حال حاضر کلیة
پاياننامهها بهصورت الكترونيكی در دسترس مراجعين قرار
داده ميشود ،و در راستای تحقق این هدف کلیة پایاننامههای
فاقد فایل الکترونیک (بالغ بر  7000نسخه) اسکن و در سامانة
کتابخانه بارگذاری شد .در حال حاضر كل فرايند پژوهش
دانشجويان تحصيالت تكميلي از ثبت و تصويب پیشنهاد
پژوهش تا مرحلة دفاع و تسويهحساب با كتابخانه بهصورت
الكترونيكي انجام ميشود .در سالهای  1392تا  1399تعداد
 13700پایان نامه کارشناسی ارشد و تعداد  3300پایاننامة
دکتری جدید وارد مجموعه شده است.
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* بخش علمسنجی
مرکز علمسنجی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397
زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری در مرکز اطالعرسانی و
کتابخانة مرکزی دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد .از جمله
فعالیتهای این بخش به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:
 بررسی روند تولید علم و تحلیل بروندادهای علمیدانشگاه و ارائة گزارشهای الزم؛
 آموزش و اطالعرسانی در حوزة علمسنجی بهاعضای دانشگاه؛
 ارائة خدمات مشاورهای جهت ارتقاء رتبة نشریاتدانشگاه؛
 مدیریت و پاالیش اطالعات علمسنجی اعضایدانشگاه در سامانههای مربوطه.
 برگزاری بیش از  14نمایشگاه کتاب با حضور ناشرینداخلی و بینالمللی در دانشگاه و نیز مشارکت در
نمایشگاههای کتاب و نمایشگاههای هفتة پژوهش و فناوری؛
 برگزاری بیش از  510عنوان کارگاه آموزشی جهتاستفادة بهینه از نرمافزارها ،منابع وخدمات کتابخانه ای جهت
جامعة دانشگاهی اعم از دانشجویان ،اعضای هیئتعلمی و
کارکنان و تجهیز کارگاه آموزشی؛
 بازطراحی و بهینهسازی وبسایت کتابخانه به سه زبانفارسی ،انگلیسی و عربی.

مدیریت مراکز رشد
مرکز رشد جامع واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
در مهرماه  1387با امضاء تفاهمنامه و مشاركت پارك علم و
فناوري خراسان راهاندازی شد .در راستای تحقق و نیل به
اهداف دانشگاه کارآفرین و ایجاد انگیزه و تبدیل دانش به
ثروت در سال  ،1390با اخذ مجوز وزارت علوم بهصورت
مستقل به فعالیت خود ادامه داد و در سال  1392مرکز رشد
علوم انسانی دانشگاه نیز با اخذ مجوز مستقل از وزارت
متبوع تأسیس شد .هماکنون بیش از  153شرکت در مراکز
رشد مشغول به فعالیت شدهاند .این شرکتها و واحدهای
فناور در فضایی بالغ بر  6000مترمربع و در هفت ساختمان
مستقل و یک مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی مستقر و در
حال فعالیت هستند.
در حال حاضر مرکز رشد دانشگاه در دو قالب مرکز رشد
و واحدهای فناور جامع و مرکز رشد واحدهای فناور علوم
انسانی با کسب مجوزهای الزم از وزارت متبوع فعالیت و
در ساختار تفصیلی جدید دانشگاه نیز با همین چارچوب
لحاظ شده است .شایان ذکر است از تاریخ  12خردادماه
 ،1395مرکز کارآفرینی رشد دانشگاه نیز بهعنوان واحدی
مستقل در چارت دانشگاه فردوسی مشهد شناخته شده
است و فعالیتهای این مرکز زیر نظر مستقیم ریاست
دانشگاه صورت میپذیرد.
ازجمله وظایف شاخص یک مرکز رشد ارائة خدمات

رئیس مراکز رشد دانشگاه از سال 1392
تاکنون

سید حسین موسوی
 -1394تاکنون

بهویژه خدمات با ارزش افزودة باال به واحدهای فناور مستقر
است .این خدمات و حمایتها در یک چارچوب اقتصادی
و کسبوکاری معین در اختیار واحدهای فناور قرار داده
میشود و شامل موارد زیر میشود:
* پشتیبانی عمومی از قبیل تأمین فضای کار و تجهیزات
اداری؛
* خدمات آزمایشگاهی ،کارگاهی و نمایشگاهی؛
* اطالعرسانی علمی و فنی و مدیریت دانش؛
* حمایت مالی و اعتباری و مشاوره و پشتیبانی در تأمین
منابع مالی؛
* مشاوره در حوزههای مدیریتی ،حقوقی ،بیمه و تأمین
اجتماعی ،تبلیغات ،بازاریابی و تجاریسازی؛
* مشاوره در توسعه ارتباط با سازمانهای اجرایی و اقتصادی؛
* مشاورههای مربیگری ( )Mentoring servicesو
آموزشهای عمومی و تخصصی.
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مأموریت  /وظایف
* فراهم کردن شرایط الزم برای شکلگیری و رشد
واحدهای فناور و حمایت از این واحدها برای دستیابی به
محصول  /خدمت مرتبط با ایدهمحوری؛
* ایجاد زمینة کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت
کارآفرینان ،دانشآموختگان دانشگاهی و فناوران؛
* ایجاد زمینههای الزم برای تجاریسازی دستاوردهای
پژوهشی ،فناوری ،ایدههای نوآورانه و تولید محصوالت /
خدمات فناورانه؛
* ایجاد شرایط الزم برای توسعة شبکة همکاری بین
بخشهای تحقیقاتی و محیط کسبوکار با تأکید بر رویکرد
محلی؛
* ارائة خدمات و مشاورههای موردنیاز واحدها در راستای
تبدیل ایدههای نو به محصوالت قابل تجاریسازی؛
* حمایتهای مالی و نیز ایجاد زمینههای مناسب برای
حمایت مالی از واحدهای فناور مستقر در مرکز؛
* نظارت و ارزیابی فعالیتهای واحدهای فناور مستقر در
مرکز؛
* فراهم آوردن امکانات و زیرساختهای الزم جهت
توسعه واحدهای فناور.
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دانشآموختگاندانشگاهی؛
* احداث و راهاندازی مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی
مراکز رشد با مساحت زیربنای تقریبی  500متر مربع؛
* اشتغال اعضای هیئتعلمی دانشگاه در قالب مدیر و
اعضای هیئتمدیره شرکتها و واحدهای فناور مرکز رشد
و ارائة خدمات اجرایی و مشاورههای علمی و تخصصی
به واحدهای فناور فعال؛ و لحاظ امتیاز ویژه در آییننامه
ارتقاء اعضای هیئتعلمی جهت تأسیس شرکتهای فناور
و دانشبنیان و سایر فعالیتهای فناورانه.
* اخذ مجوز موافقت قطعی مرکز رشد واحدهای فناور
جامع و موافقت اصولی سه سالة مرکز رشد واحدهای فناور
علوم انسانی از وزارت متبوع پس از طی مراحل ارزیابی و
نظارت مراجع ذیربط؛
* اخذ مجوز مبادی بررسی و تأیید شرکتهای خالق از
سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
* راهاندازی شرکتهای زایشی ( )spin offتوسط
شرکتهای رشدیافتة مرکز رشد؛
* همکاری در اخذ مجوز تأسیس و راهاندازی پارک علم و
فناوری دانشگاه.

اقدامات و فعالیتهای مدیریت مرکز رشد
* فعالیت  165شرکت و واحد فناور فعال در دو قالب مرکز
دستاوردها و اقدامات شاخص
* ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم با تأکید بر اشتغال رشد واحدهای فناور جامع و مرکز رشد علوم انسانی؛
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* اخذ مجوز و فعالیت  41شرکت دانشبنیان در مراکز
رشد ( 39شرکت در مرکز رشد واحدهای فناور جامع و
 3شرکت در مرکز رشد علوم انسانی) از معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری؛
* خروج موفق بیش از  85شرکت فناور از مرکز رشد
واحدهای فناور؛
* ایجاد اشتغال مستقیم برای  1108نفر ( 873نفر در مرکز
رشد جامع و  235نفر در مرکز رشد علوم انسانی) و اشتغال
غیرمستقیم برای  4856نفر ( 4250نفر در مرکز رشد جامع
و  606نفر در مرکز رشد علوم انسانی)؛
* اشتغال بیش از  120نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه
در قالب مدیر عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتها و
واحدهای فناور فعال در مرکز رشد؛
* دریافت  55گواهینامة ثبت اختراع برای محصوالت
شرکتهای تحت حمایت مرکز رشد واحدهای فناور؛
* ثبت  253مورد محصول فناورانه برای محصوالت
شرکتهای فعال در مرکز رشد؛
* تأسیس و فعالیت شعبة صندوق پژوهش و فناوری استان
در محل دانشگاه فردوسی مشهد بهمنظور ارائة تسهیالت به
شرکتها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد از طریق
عقد قرارداد عاملیت ،سرمایهگذاری و خرید سهام صندوق
توسط دانشگاه؛
* شرکت در همایشها و نمایشگاههای متعدد و کسب
عناوین برتر و افتخارات (عنوان غرفة برتر در سه دورة
متوالی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری ملی و
استانی و جشنوارههای مربوطه ،ازجمله جشنوارة شیخ
بهایی ،جشنوارة علم تا عمل و غیره)؛
* فعالیت در راستای مسئولیت اجتماعی و اقدام در حوزة
مبارزه با شیوع ویروس کرونا با تولید  18محصول فناورانه
با هماهنگی مراجع ذیربط؛
* بلوغ واحد فناوری دانشگاه و اخذ مجوز شتابدهنده از
مراجع ذیصالح پس از خروج از مرکز رشد (شرکتهای

سماتوس ،شتابدهندة کسبوکار فردوسی فرجاد)؛
* راهاندازی یک کارخانه در شرکت شهرکهای صنعتی
(توسط شرکت ابزارآزما)
* دریافت امتیاز آزمایشگاه اکرودیته و مجوز آزمایشگاه
استاندارد (توسط شرکت بسپار پایش)؛
* عرضة سهام شرکتهای فناور مرکز رشد و مشارکت
بخش خصوصی در این حوزه (خرید  60درصد سهام
شتابدهندة کسبوکار فردوسی فرجاد توسط مؤسسة
فرهنگی خراسان)؛
* ورود به عرصة تولید و بومیسازی محصوالت فناورانه
با لحاظ شرایط تحریم و مسئولیت اجتماعی مرکز رشد در
این زمینه (همکاری شرکتهای مرکز رشد در زمینة تولید
و تأمین تجهیزات با شرکت سرمسازی ثامن ،قطار شهری
مشهد ،سازمانهای مرتبط با سامانههای ارزیابی و مدیریت
بحران کشور و غیره)؛
* انعقاد تفاهمنامههای همکاری با نهادها و سازمآنهای
اجرایی بخش دولتی و خصوصی (وزارت نیرو ،شرکت
برق منطقهای خراسان ،مرکز رشد و نوآوری پاالیشگاه شهید
هاشمینژاد سرخس ،مؤسسة توسعة گردشگری سازمان
همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی ،مرکز رشد
واحدهای فناور دانشگاه ارومیه ،دانشگاه جامی افغانستان و
غیره)؛
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معاونان برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر محمد مهر آیین
1392 -1396

دکتر سعید کیوانفر
1396 -1397

دکتر فریبرز رحیم نیا
 -1397تاکنون

اهداف کالن ده ساله دانشگاه فردوسی مشهد
1

فهرست فعالیت های شاخص

معاونت برنامهریزی و توسعه منابع

مقدمه
معاونت برنامهریزی و توسعه منابع عهدهدار تدوین و نظارت
بر برنامههای کالن دانشگاه مانند چشمانداز ،رسالت و
راهبردهاست .مطالعه و بهکارگیری مناسبترین رویکردها،
روشها ،نظامها و ابزارهای مدیریتی ،ایجاد زیرساختها
و تأمین منابع موردنیاز جهت توسعه و اعتالی جایگاه
دانشگاه ازجمله فعالیتهای اصلی این معاونت محسوب
میشود .معاونت برنامهریزی و توسعه منابع همواره تالش
نموده با توجه به وظيفة خطير و حساسي كه دارد و با هدف
ایجاد بستري
تحقق
براي
هرچه مناسبتر
بر نا مه ها ی
کالن دانشگاه،
برنامهريزي و
130

پیگیری جهت توسعه متوازن و همسو با سياستهاي كالن
آموزش عالي را در دستور كار خود قرار دهد.
ت برنامه،
حوزههای زیرمجموعة این معاونت شامل مديري 
بودجه و نظارت راهبردی ،مديريت منابع انساني ،تشکیالت
و فرایندها ،مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و دبیرخانه
هیئت امنا است.
مهمترین فعاليتهايي كه اين معاونت از سا ل  92تاكنون
ت برنامه،
انجام داده است در اين گزارش در قالب مديري 
بودجه و نظارت راهبردی ،مديريت منابع انساني ،تشکیالت
و فرایندها ،مرکز
فناوری اطالعات
و ارتباطات و
دبیرخانة هیئت
منعکس
امنا
گردیده است.

2

فناوری در سطح ملی و بین المللی

مدیریت مؤثر منبع مالی ،جذب منابع مالی متنوع و پایدار و گسترش زمینه های استقالل مالی

گسترش و تعمیق تعامالت سازنده و هم افزا با مراکز علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی
ارتقاء تعلق خاطر دانشجویان و دانش آموختگان به دانشگاه

توسعه و ارتقای روزآمد فضاهای کالبدی و زیرساخت های تجهیزاتی ،فناورانه و کالبدی

۱۱
۱۲

استقرار مدیریت اثربخش ،پاسخگو و مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی

برخورداری از منابع انسانی کارآمد ،شایسته و ملتزم به ارزشهای محوری دانشگاه

۹
۱۰

و ارائه خدمات و محصوالت دانش بنیان

انضباط اجتماعی و ارتقای سالمت جسمانی و نشاط روانی و اجتماعی

۷
۸

ارتقاء توانمندی در کارآفرینی ،افزایش تولید فناوری ،توسعه قابلیت های بهره برداری و انتقال فناوریهای نوین و تولید

تقویت تعلق و تعهد به ایران و اسالم ،تعمیق فضایل اخالقی و ارزشهای انقالب اسالمی ،تقویت مشارکت جمعی و

5
6

یادگیری جذاب و خالق ،ارتقاء اثربخشی آموزش ،تأسیس حوزه های میان رشته ای و تربیت دانش آموختگان توانمند

افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی ،توسعه متوازن واحدهای پژوهشی و دستیابی به جایگاه ممتاز پژوهشی و

3
4

افزایش جذب دانشجویان نخبه و مستعد ،دستیابی به جایگاه ممتاز آموزشی به ویژه در تحصیالت تکمیلی ،توسعه محیط

توسعه و ارتقای روزآمد قابلیت ها و کاربست های فناوری اطالعات و ارتباطات

تحقق دانشگاه سبز و ایفای نقش مؤثر در حفظ و بهبود محیط زیست
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چشم انداز

 10ساله دانشگاه

مأموریت ده ساله دانشگاه فردوسی مشهد
دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه عنــوان برتریــن دانشــگاه جامــع شــرق کشــور و بــا برخــوداری
از قطــب هــای علمــی مــی کوشــد بــا التــزام بــه اصــول متعالــی دیــن مبیــن اســام و بــا اتــکاء
بــه ســرمایه هــای انســانی و اجتماعــی کارآمــد ،ضمــن رعایــت اخــاق حرفــه ای بــه تربیــت
انســان هــای متعهــد ،خــاق ،متخصــص ،پژوهشــگر و کارآفریــن بپــردازد و از ایــن رهگــذر
پاســخگوی نیازهــای جامعــه باشــد و در راســتای اعتــای فرهنگــی آن اهتمــام ورزد .ایــن
مأموریــت را از طریــق بــه کارگیــری فنــاوری هــای پیشــرفته ،رعایــت اســتاندارهای جهانــی و
تقویــت همــکاری بــا مراکــز علمــی و فرهنگــی تحقــق مــی بخشــد و بــرای تولیــد و ترویــج
علــم نافــع در ســطح ملــی و بیــن المللــی تــاش مــی نمایــد.

توحید محوری ،عدالت محوری
و اعتالی اصل والیت فقیه
اعتالی فرهنگ ایرانی  -اسالمی
مسئولیت پذیری و پاسخگویی
در قبال نیازهای علمی
خودباوری ،رقابت پذیری،
نوآوری و آزاد اندیشی علمی
اعتالی زبان فارسی در شمار
یکی از زبانهای علمی جهان

ارزشهای محوری دانشگاه فردوسی مشهد
132

اعتالی کرامت و منزلت انسانی،
تکریم علم و عالم و شاگردپروری
دانش آفرینی ،دانش گستری و
ارج نهادن به آفرینش های فکری
پایبندی به مصالح عمومی و
تقویت روحیه مشارکت جمعی
تعامل سازنده و مؤثر در
همکاری های علمی و فرهنگی

فردوسی مشهد
()1399-1390

دانشــگاه فردوســی مشــهد یکــی از دو دانشــگاه برترجامــع کشــور
در تولیــد علــم ،نظریــه پــردازی و توســعه فنــاوری ،برخــوردار از
جایــگاه معتبــر در بیــن  10دانشــگاه اول جهــان اســام و در شــمار
 500دانشــگاه ممتــاز جهــان بــا هویتــی ایرانــی  -اســامی اســت.

مدیریت برنامه ،بودجه و نظارت راهبردی

مدیریت برنامه ،بودجه و نظارت راهبردی یکی از
مدیریتهای تابع معاونت برنامهریزی و توسعة منابع
دانشگاه است .این مدیریت با الهام از سیاستها و
خطمشیهای کلی آموزش عالی ،بهمنظور تهیه و تنظیم
برنامة راهبردی دانشگاه ،اجرای بودجه در چارچوب
برنامه و بودجة مصوب ساالنه ،نظارت بر حسن اجرای
برنامة راهبردی و ساماندهی آمار و اطالعات دانشگاه
ایجاد شده است .واحدهای زیرمجموعة این مدیریت،
گروه برنامه و بودجه و گروه نظارت راهبردی و سیستم
اطالعات مدیریت هستند.
مأموریتها
* طراحی و استقرار نظام هوشمندی رقابتی و برنامهریزی
راهبردی دانشگاه؛
* طراحی و استقرار نظام نظارت راهبردی و ارزیابی
عملکرد دانشگاه؛
* طراحی و استقرار نظام برنامهریزی عملیاتی و
بودجهریزی برنامهمحور؛
* برنامهریزی و بسترسازی جهت توسعة منابع درآمدي
دانشگاه و جذب منابع مالی پایدار؛
* برنامهریزی فضای کالبدی دانشگاه و نظارت بر آن
وظایف
* طراحی و استقرار نظام هوشمندی رقابتی در دانشگاه؛
* طراحی و استقرار نظام برنامهریزی راهبردی و عملیاتی
دانشگاه؛

مدیر برنامه ،بودجه و نظارت راهبردی
دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر یعقوب مهارتی
 -1392تاکنون

* طراحی و استقرار چرخة مدیریت راهبردی در
دانشگاه؛
* طراحی و استقرار مدل مسئولیتپذیری اجتماعی
دانشگاه؛
* راهبری پروژة ملی «ارتقاء و تبدیل  5دانشگاه و
پژوهشگاه برتر کشور به تراز بینالمللی» در دانشگاه؛
* طراحی و استقرار نظام نظارت راهبردی و ارزیابی
عملکرد دانشگاه؛
* طراحی و استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی و
برنامهمحور؛
* برنامهریزی و بسترسازی جهت توسعة منابع درآمدي
دانشگاه و جذب منابع مالی پایدار.
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واحد برنامه
 -1برنامهریزی
* فرهنگسازی برنامهمحوری در دانشگاه
با ابالغ اولین برنامة راهبردی دانشگاه در سال  1390و شروع
فرایند اجرای این برنامه ،فرهنگسازی برنامهمحوری همواره
یکی از محورها و موضوعات موردتوجه واحد برنامهریزی
بوده است .این موضوع مشتمل بر مجموعه اقدامات و
گامهایی برای اطالعرسانی و فرهنگسازی برنامة راهبردی
است تا سازوکارهای مشارکت حداکثری و فرهنگسازی
تفکر و عملکرد مبتنی بر برنامه طراحی و پیادهسازی گردد.
* تداوم اجرا و بازنگری اولین برنامة راهبردی دانشگاه
پس از گذشت چند سال از شروع فرايند اجرايي شدن اولین
برنامة راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد ،بازنگری این برنامه
در سالهای  1392-1393با هدف بهبود مستمر برنامه ،در
نظر گرفتن مفاد اسناد فرادستي ابالغی جدید و تغییرات
مدیریتی و لزوم مشاركت مديريت جديد و لزوم تعيين
ارتباط و پيوستگي هر سطح از برنامه با سطوح ديگر انجام
گردید .به این ترتیب با مشارکت حداکثری دانشگاهیان،
ارکان مختلف اولین برنامة راهبردی بازخوانی و مبتنی بر
مطالعات کارشناسانه مورد بازنگری قرار گرفت .مبتنی بر
این فرایند ،اصالحاتی روی سطوح کالن برنامة راهبردی
انجام و فرایند اجرای آن مبتنی بر اقتضائات جدید طراحی
شد .تدوین شاخصها و اهداف کمی و توجه ویژه به سهم
و نقش دانشکدهها از جمله ویژگیهای این فرایند است.
براساس فرایند بازنگری اولین برنامة راهبردی ،هرم برنامة

شانزدهيمن جلسة شوراي راهبردي دانشگاه
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دانشگاه از  7سطح ،چشمانداز ،مأموریت ،اهداف کالن،
راهبردهای کالن ،راهبردهای عملیاتی ،برنامههای عملیاتی
و اقدمات اجرایی (پیش از بازنگری) به  5سطح چشمانداز،
مأموریت ،اهداف کالن ،شاخصها و برنامههای عملیاتی
تقلیل یافت .ارزشهای محوری نیز بهعنوان مفاهیم حاکم
بر برنامه حفظ شد.
* تدوین دومین برنامة راهبردی دانشگاه
با پایان یافتن افق اولین برنامة راهبردی دانشگاه در سال
 ،1399تدوین دومین برنامة راهبردی دهساله با تأکید بر
چابک و عملیاتی بودن برنامه و توجه به حل مسائل و
مشکالت جامعه بهعنوان مطالبة ریاست دانشگاه در سال
 1398برعهدة معاونت برنامهریزی و توسعة منابع گذاشته
شد .با تشکیل دبیرخانة تدوین دومین برنامه در این معاونت،
نخستین تالشها آغاز و رسمیت یافت .طیف وسیعی از
متخصصان و خبرگان به همکاری در این زمینه دعوت
شدند و بسیجی همگانی در راستای بهرهگیری از سرمایههای
درونی دانشگاه در تدوین برنامه شکل گرفت .کارگروههای
تخصصی متعددی نیز تشکیل گردید که مسئولیت تضمین
کیفیت مراحل مختلف را بر عهده داشتند .در نهایت برنامهای
مبتنیبر خرد جمعی و روشهای علمی بهروز ،با تکیه بر
تجربیات دانشگاه در خصوص برنامهمحوری تدوین و مورد
تصویب شورای راهبردی دانشگاه بهعنوان عالیترین مرجع
مرتبط قرار گرفت .در کلیة مراحل تالش بر آن بود ضمن
بهرهگیری از روشهای بدیع و نوآورانه ،اقتضائات دانشگاه
فردوسی مشهد لحاظ شده و برنامهای بومی و مختص به آن

هفتمین جلسة کمیتة تلفیق دومین برنامة راهبردی دانشگاه

تشکیل شورای راهبردی بازنگری سند راهبردی
دانشگاه ،دبیرخانه و شورای راهبردی معاونت ها

بازخوانی اهداف کالن دانشگاه و در صورت لزوم
پیشنهاد هدف کالن مرتبط با چشم انداز

۶

۱

پایش ،ارزیابی و به روز رسانی مستمر برنامه های
مربوط به سند راهبردی دانشگاه

فرآيند اصلي تداوم
اجرا و بازنگري اولین

۲

۵

برنامة راهبردي

تعیین سهم بودجه معاونت ها و واحدها بر اساس
برنامه های مصوب

دانشگاه
تدوین شاخص و مقدار مطلوب و همچنین برنامه
های عملیاتی برای اهداف کالن

۳

۴

ابالغ برنامه های مصوب به واحدهای مربوطه
جهت اجرا

شکل -1-5فرآیند اصلی تداوم اجرا و بازنگری برنامه راهبردی دانشگاه

تدوین گردد.
دومین برنامة راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد درواقع
استمرار چرخة مدیریت راهبردی دانشگاه است که در قالب
تدوین دومین برنامه ،به سازوکارهای اجرا و پیادهسازی و
همچنین مدل ارزیابی و کنترل راهبردی آن نیز میپردازد.
ارزشهای محوری بهعنوان روح حاکم بر این برنامه بوده
و رسالت ،چشمانداز ،اهداف و مأموریتها ،ارکان اصلی
این برنامه هستند که آیندهنگرانه و بلندپروازانه اما مبتنی بر
واقعیت تدوین شدهاند .موانع ،تسهیلگرها و زیرساختهای
مرتبط با تحقق این ارکان همواره مورد بررسی بوده است تا
کاربردی بودن و اجراپذیری آن تضمین شود.
در نهایت ،دومین برنامة راهبردی دانشگاه برای افق
 1409-1400تدوین و پس از تأیید و تصویب در شورای
راهبردی دانشگاه در چهاردهمين نشست هيئتامناي
دانشگاههاي خراسان رضوي مورد تصویب قرار گرفته و
توسط رياست محترم دانشگاه به كلية معاونتها ،واحدهاي
ستادي ،دانشكدهها و گروههاي آموزشي جهت اجرا از
ابتدای سال  1400ابالغ شد .این برنامه مشتمل بر چهار
رکن رسالت ،چشمانداز ،اهداف کالن و مأموریت بوده و
ارزشهای محوری بهعنوان روح حاکم بر کلیة سطوح و
زمینه و بستر فعالیت دانشگاه در نظر گرفته شد .همچنین

در راستای اجرای اهداف این برنامه  54شاخص کلیدی
نتیجهای تدوین که مبنای عمل حوزههای مختلف دانشگاه
قرار گرفته است.
* طراحی مدلهای مفهومی مرتبط با سیاستهای و
جهتگیریهای کالن دانشگاه فردوسی مشهد
یکی از فعالیتهایی که همواره در دستور کار واحد
برنامهریزی قرار داشته است طراحی مدلهای مفهومی
مرتبط با سیاستها و جهتگیریهای کالن دانشگاه بوده
است .با توجه به لزوم حرکت علمی و منسجم در دانشگاه،
شناسایی ابعاد ،مؤلفهها ،شرایط اثرگذار و زمینهای ،اقدامات
و فعالیتهای انجامشده در سایر دانشگاههای برتر و مصادیق
این جهتگیریها در اسناد فرادستی ازجمله مواردی است
که باید مورد توجه قرار گیرد تا ضمن شناخت دقیق آن،
شرایط و اقتضائات متناسب با آن نیز در نظر گرفته شود.

رونمایی از دومین برنامة راهبردی دانشگاه در افق ۱۴۰۰-۱۴۰۹
۱۳۵
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شکل  -3-5مدل بینالمللیسازی دانشگاه
شکل  -2-5ارکان جهتساز دومین برنامة راهبردی دانشگاه

 -2هوشمندی رقابتی
* طراحي و پیادهسازی مدل هوشمندي رقابتي در دانشگاه
پس از انجام مطالعات اولیه و کارشناسی الزم در این
خصوص ،مراحل اجرایی هوشمندی رقابتی در دانشگاه
فردوسی مشهد تدوین شد .این مدل با در نظر گرفتن
سه معیار نیازهای استراتژیکی ،ساختار سازمانی و منبع
تصمیمگیری ،بهصورت ترکیبی از ساختار متمرکز و
غیرمتمرکز طراحی شده است ،بهطوریکه هستة مرکزی
هوشمندی رقابتی از طریق بازوهای اجرایی (واحدهای
ستادی) با حوزههای عملکردی (آموزشی ،پژوهشی ،مالی،
فناوری اطالعات و ارتباطات) در ارتباط است.
در این مدل عالوهبر تجزیه و تحلیلهای عمومی مبتنی بر
نیاز واحدهای مختلف دانشگاه ،بازاریابی آموزش عالی و
آیندهپژوهی بهعنوان دو بخش اساسی به دنبال شناسایی
بازارهای آموزش عالی و ترسیم فضای آینده برای دستیابی
به مزیت رقابتی هستند که قسمتی از اطالعات موردنیاز خود
۱۳۶

را از بخش گردآوری اطالعات دریافت میکنند و با بخش
تحلیل و گزارشدهی عمومی نیز در ارتباط هستند .در مدل
مذکور ارزیابی و بازخورد فرایند نیز بهمنظور بهبود چرخة
هوشمندی رقابتی مدنظر است.
* رصد و اطالعرسانی وضعيت دانشگاه در نظامهاي
رتبهبندي بينالمللي و ارائة گزارشهای تحلیلی
یکی از راههای دستیابی به ارتقای کیفیت دانشگاهها ،رقابت
در عرصه جهانی با دانشگاههای برتر است و دانشگاههای
برتر دنیا در حال حاضر ،با استفاده از رتبهبندیهای جهانی
قابل شناسایی میباشند .با شناخت شیوههای رتبهبندی
دانشگاهها در سطح جهان و شناسایی معیارها و شاخصهای
الزم برای کسب رتبه برتر در سطح دنیا ،میتوان نقاط قوت
و ضعف دانشگاه را شناسایی و تصمیمهای الزم برای بهبود
وضعیت دانشگاه را اتخاذ نمود .بر همین اساس رصد
وضعيت دانشگاه در نظامهاي رتبهبندي بينالمللي و ارائة
گزارشهای تحلیلی به مديران دانشگاه همواره در دستور

شکل  -4-5مدل مفهومی هوشمندی رقابتی دانشگاه
۱۳۷
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شکل  -5-5مدل پیادهسازی مسئولیتپذیری اجتماعی در دانشگا ه فردوسی مشهد

کار واحد برنامهریزی قرار داشته است .فهرستی از نظامهای
رتبهبندی مورد بررسی در این واحد در جدول ذیل ارائه
شده است.
 -3طراحی الگوی پیادهسازی مسئولیتپذیری اجتماعی در
دانشگاه
بررسی سیاستها و جهتگیریهای کالن ملی و بینالمللی
در عرصة آموزش عالی نشانگر آن است که ایفای رسالتها
و مسئولیتهای اجتماعی یکی از مهمترین وظایفی است
که بر عهدة دانشگاهها و دانشگاهیان قرار داده شده است.
در جهتگیریهای ملی ،مسئولیتهای اجتماعی کانون
ایفای نقش همهجانبه و با کفایت بخش آموزش عالی
بوده و اصل «در خدمت جامعه بودن دانشگاهها» یکی از
اصول حاکم بر تحقق دانشگاه اسالمی معرفی شده است.
تحقق این جهتگیریها نیازمند ترسیم نقشة راهی است که
ضمن تدقیق ابعاد مختلف این موضوع ،دربردارندة مراحل و
گامهای نیل به مسئولیتپذیری اجتماعی باشد.
الگوی پیادهسازی مسئولیتپذیری اجتماعی به گونهای
۱۳۸

طراحی شد که کلیة مراحل الزم و ضروری برای پیادهسازی
این مفهوم را دربرگیرد .بنابراین مدلی جامع و کلی بوده که
میتواند در شرایط و اقتضائات مختلف بهکارگرفته شود.
این الگو ،الگویی چندمرحلهای و فرایندی است که هدف
از طراحی آن ارائة نقشة راه و مسیر در این زمینه است.
پیادهسازی این الگو نیاز به ایجاد زیرساختها و الگوهای
فرعی (یا زیرالگوهای مربوط به هر مرحله از الگوی مذکور)
و همکاری ،مشارکت و تقسیم کاری سراسری میان کلیة
واحدها و اعضای دانشگاه دارد .هریک از مراحل این الگو،
متولی مخصوص به خود و ابزارهای ویژة خود را خواهد
داشت.
با طراحی این الگو ،شناسایی اقدامات و برنامههای عملیاتی
در راستای تحقق آن و تقسیم کار میان واحدهای مختلف
دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است .همچنین پس از
در نظر گرفتن بازة زمانی اجرا برای اقدامات و برنامههای
پیشبینیشده ،ارزیابی از میزان تحقق پیشرفت آن در
دانشگاه انجام خواهد شد.

 -4سایر موارد
*پیادهسازی پروژة ملی «ارتقای تراز  5دانشگاه و  5واحد
پژوهشی برتر کشور به تراز بینالمللی» در دانشگاه
با انتخاب دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان یکی از 16
دانشگاه برتر کشور جهت مشارکت در پروژة ملی (اقتصاد
مقاومتی) «ارتقاء تراز  5دانشگاه و  5واحد پژوهشی برتر
کشور به تراز بینالمللی» از سوی وزارت عتف کلیة وظایف
محوله درخصوص اجرای مفاد این قرارداد در دستور کار
واحد برنامهریزی قرار گرفته است.
* مشارکت در تدوین سیاستها و برنامههای کالن کشوری
سابقة ديرينة دانشگاه فردوسي مشهد در امر برنامهريزي
و عملكرد مبتني بر برنامه ،اين دانشگاه را بهعنوان يكي از
پيشگامان امر برنامهمحوري در سطح آموزش عالي كشور
مطرح ساخته است .در این راستا دانشگاه فردوسی مشهد
بهعنوان یکی از دانشگاههای برتر کشور در تدوین و اصالح
سیاستها و برنامههای کالن کشوری نقش بسزایی داشته
است.
واحد بودجه
* ايجاد واحدهاي خودگردان
واحد خودگردان واحدي است تحت پوشش دانشگاه كه
در راستاي فعاليتهاي آموزشي ،كمكآموزشي ،پژوهشي
تقاضامحور ،فرهنگي ،فوقبرنامه ،رفاهي ،تفريحي و نظاير
آن بهمنظور استفادة حداكثري از ظرفيتهاي بالقوه و امكان
مديريت مؤثر و بهرهورانة منابع ايجاد شده است .اين واحد

اولين جلسة كميتة تخصصي ارتقاء جایگاه بينالمللي دانشگاه

داراي شخصيت حقوقي وابسته به دانشگاه بوده و بهصورت
خودگردان (درآمد -هزينه) اداره خواهد شد.
* طراحی و استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در
دانشگاه
در نظام بودجهريزي مبتني بر عملکرد ،اعتبارات بر مبناي
عملکرد مراکز هزينه و در راستاي ارائة خدمات يا دستيابي
به پيامدها تخصيص مييابد و به اين ترتيب واحدها بهسمت
افزايش شفافيت در نحوة مصرف منابع براي انجام فعاليتها
و دستيابي به اهداف و استراتژيها و نيز پاسخگويي بيشتر
سوق مييابند .در اين نظام ،اعتبار هر واحد در قبال ارزيابي
شاخصهاي عملکرد برنامهها ،فعاليتها و خروجي آن
تخصيص مييابد .بديهي است همواره ارزيابي عملکرد بر
مبناي اهداف انجام ميشود .در اجراي نظام بودجهريزي
مبتني بر عملکرد سه عنصر برنامهريزي ،هزينهيابي و
مديريت عملکرد قابل توجه است .عالوهبر سه عنصر فوق
نظام انگيزشي ،نظام پاسخگويي و مديريت تغيير نيز به
عناصر توانمندساز معروف هستند و بهمنظور کارکرد هرچه
بهتر سه عنصر اوليه به آنها اضافه ميشوند.
* مبادلة موافقتنامة عملکردی با واحدهای دانشگاه
برقراری انطباق بین بودجه و برنامهها و فعالیتهای واحد در
راستای تحقق اهدافی همچون تدوین بودجة اثربخش ،بهبود
عملکرد واحد ،مدیریت بهای تمامشده و افزايش کارآيي و
اثربخشي.
فرمهاي موافقتنامه با محوريت واحد و تعيين برنامههاي
اجرايي و خروجيهايي که آن واحد موظف به انجام آنها

نشست مجازی کمیته هدایت و نظارت پروژه ملی اقتصاد مقاومتی
۱۳۹
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خدمات تخصصی
آزمایشگاهی دانشکده
کشاورزی

خدمات تخصصی علوم
باغبانی و فضای سبز
دانشکده کشاورزی
مرکز سیاست شناسی

واحدهای

کلینیک تندرستی
دانشکده علوم ورزشی

کالج دانشگاه
مراکز رفاهی ،آموزشی
مرکز تحقیقات گاو
شیری دانشکده
کشاورزی

خودگردان
کلینیک حقوقی

پلی کلینیک روانشناسی
ومشاوره دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی

مشاوره کسب و کار

بار مالي است؛
 سياستگذاري نحوة انعقاد قراردادها و معامالت در سطحدانشگاه؛
 سياستگذاري جذب اعضاي هيأتعلمي وغيرهيأتعلمي؛
 سياستگذاري هزينههاي توسعة ساختار اداري دانشگاه؛ تدوين ضوابط اجرايي بودجه و سياستگذاري کوتاهمدتو ميانمدت؛
 -پيگيري اجراي طرحها و مصوبات مالي؛

 سياستگذاري واگذاري فعاليتها به بخش خصوصي؛ برنامهريزي در راستاي کاهش هزينههاي غيرضروري وصرفهجويي مالي در دانشگاه؛
 اتخاذ تدابير الزم براي تحقق درآمدهاي عمومي واختصاصي و پيشنهاد كسب منابع جديد درآمدي؛
 نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي،جنسي و اموال منقول و غيرمنقول دانشگاه و همچنين
نظارت بر حساب درآمدها و هزينهها.

مجتمع پژوهشی،
آموزشی صنایع غذایی
دانشکده کشاورزی

شکل  -6-5واحدهای خودگردان ايجادشده در دانشگاه

است ،تکميل ميگردد.
* مبادلة موافقتنامة بودجة تفصیلی
هدف از مبادله بودجههای تفصیلی ساالنه ،تعیین اهداف ک ّمی
و کیفی و وظایف دستگاه بر مبنای اهداف پیشبینیشده در
برنامة راهبردی دانشگاه و قوانین و مقررات موجود است.
به این منظور با گردآوری و آنالیز دادهها و اطالعات مالی،
اداری ،عمرانی و غیره ،توزیع اعتبارات هزینهای ،اعتبارات
تملک داراییهای سرمایهای و اعتبارات متفرقه و ردیفهای
متمرکز سال جاری و ماندههای سنواتی ،براساس برنامهها و
شاخصهای مورد نظر صورت میپذیرد .موافقتنامههای
مذکور پس از طرح و تصویب در هیئتامنا با وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مبادله میگردد.
* مبادلة موافقتنامة طرحهای عمرانی
مبادلة موافقتنامة طرحهای تملک دارايیهای سرمايهای
بهمنظور تحقق بخشيدن به هدفهای برنامههای پنجسالة
توسعه و پس از انجام مطالعات توجیهی ،فني ،اقتصادی،
زيستمحيطي ،انجام مطالعات طراحي تفصيلي و غیره و
حصول اطمينان از وجود اعتبار کافي يا تأمين منابع صورت
۱۴۰

ميپذیرد و دارای چهار فرم اصلي خالصه طرح ،گزارش
توجیهی طرح ،خالصه پروژه و اعتبارات برحسب فصول
سرمایهگذاری است .موافقتنامههای مذکور با سازمان
برنامه و بودجة کشور مبادله میشود.
* طراحی و استقرار سامانة جامع بودجة دانشگاه
در راستای مکانیزه نمودن فرایندهای بودجه و با هدف
تسریع و تسهیل در پاسخگویی و شفافیت اطالعات،
سامانة جامع بودجهریزی دانشگاه طراحی شده است .کلیة
فرایندهای مربوط به بودجهریزی دانشگاه اعم از توزيع
اعتبار ،مبادلة موافقتنامه ،پیشبینی برنامهها و فعالیتهای
ساالنه ،درخواست تخصیص و غیره از طریق این سامانه
صورت میپذیرد.
* تشکیل شورای عالی سیاستگذاری بودجه در دانشگاه
شورای عالی سیاستگذاری بودجه در سال  1394با هدف
بررسی مسائل کالن مربوط به بودجة دانشگاه به پیشنهاد
گروه بودجه تشکیل گردید .اهم وظایف شورا به شرح زیر
است:
 -سياستگذاري طرحهاي منابع انساني دانشگاه که داراي

واحد خودگردان مرکز رفاهي -آموزشي

واحد خودگردان مجتمع پژوهشي -آموزشي صنايع غذايي دانشکدة کشاورزي

واحد خودگردان کلينيک تندرستي دانشکدة علوم ورزشي

واحد خودگردان خدمات تخصصي علوم باغباني و فضاي سبز

واحد خودگردان کلینیک حقوقی

واحد خودگردان خدمات تخصصي آزمايشگاهي دانشکدة کشاورزي
۱۴۱
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سال

عنوان طرح

1392

تعمیرات اساسی ،خرید تجهیزات و محوطهسازی و تأسیسات زیربنایی

تأمین فضاهای آموزشی و کمکآموزشی
احداث و تجهيز دانشكدة تربيتبدني

1393
1394
1395
1396
1397

تعمیرات اساسی ،خرید تجهیزات و محوطهسازی و تأسیسات زیربنایی
احداث و تجهيز دانشكدة تربيتبدني
تعمیرات اساسی ،خرید تجهیزات و محوطهسازی و تأسیسات زیربنایی
احداث و تجهيز دانشكدة تربيتبدني
تعمیرات اساسی ،خرید تجهیزات و محوطهسازی و تأسیسات زیربنایی
احداث و تجهيز دانشكدة تربيتبدني
تعمیرات اساسی ،خرید تجهیزات و محوطهسازی و تأسیسات زیربنایی
احداث و تجهيز دانشكدة تربيتبدني
تعمیرات اساسی ،خرید تجهیزات و محوطهسازی و تأسیسات زیربنایی
احداث و تجهيز دانشكدة تربيتبدني
تکمیل پژوهشکدة اخترفیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

1398

1399

تعمیرات اساسی ،خرید تجهیزات و محوطهسازی و تأسیسات زیربنایی
احداث و تجهيز دانشكدة تربيتبدني
تکمیل پژوهشکدة اخترفیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
تعمیرات اساسی ،خرید تجهیزات و محوطهسازی و تأسیسات زیربنایی

جدول  -۱-5عنوان طرحهای تملک دارايیهای سرمايهای دانشگاه از سال  92تا 99

* برگزاری جلسات شورای عمرانی دانشگاه
شورای عمرانی دانشگاه با هدف بررسی مسائل کالن مربوط
به پروژههای عمرانی دانشگاه تشکیل میشود .اهم وظایف
شورا به شرح زیر است:
 برنامهريزي و ارائة الگوهاي توسعة فضاهاي آموزشي،پژوهشي ،خدماتي و رفاهي دانشگاه؛
 مطالعه و بررسي نحوة عملكرد و اجراي طرحهاي عمرانيو ارائة رهنمودهاي مناسب جهت افزايش پيشرفتهاي
فيزيكي و ريالي پروژههاي مورد نظر؛
 بررسي و نظارت درمورد وضعيت پيشرفتهاي ساختاريطرحهاي عمراني و هماهنگيهاي الزم جهت رفع مشكالت
پيمانكاران و مهندسان مشاور؛
۱۴۲

 مطالعه و تهيه و تنظيم طرح فضاهاي كالبدي موردنيازدانشگاه و پيشنهاد به هيئتامناي دانشگاه جهت تصويب؛
 تعيين و تبيين خطمشي امور مربوط به طرحهاي عمرانيو عمليات اجرايي پروژههاي عمراني؛
 ارزشيابي و بازرسي عمليات اجرايي و نظارت بر اجرايطرحهای عمراني و ارائه راهحلها و تشكيل جلسات
در صورت لزوم به منظور پيشبرد و تسريع در اجراي
فعاليتهايعمراني؛
 صدور مجوز جهت انتخاب پیمانکار از طریق برگزاریمناقصات؛
 -بررسي و اظهارنظر دربارة اموري كه به آن ارجاع ميشود.

* دبیری جلسات مدیران برنامه و بودجة منطقة  9وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری
گردهمايي مديران برنامه و بودجه منطقه  9با هدف
هماندیشی ،تبادل نظر ،افزایش سطح دانش و انتقال
تجربیات اعضا ،بررسی برنامهها و فعاليتهای دانشگاههاي
منطقه ،مدل توزيع اعتبارات و وضعيت بودجه دانشگاهها

ارائه و تحليل نتايج مربوطه (سالهاي )92-99

* تشکیل شورای راهبردی نظارت ،ارزیابی و تضمین
کیفیت در دانشگاه و برگزاری جلسات مربوطه (سالهاي
)96-99

* تشکیل کارگروههای تخصصی نظارت ،ارزیابی و تضمین
کیفیت در حوزههای مختلف ستادی دانشگاه و برگزاری
جلسات مربوطه (سا ل )1399
* طراحي مدل كنترل دومين سند راهبردي دانشگاه شامل
واحد نظارت راهبردی
مطالعه مباني نظري ،انجام مطالعات تطبيقي داخلي و
اهم دستاوردها و اقدامات  8ساله
* طراحي نظام ارزيابي جامع دانشگاه برآمده از مباني خارجي ،آسيبشناسي وضع موجود ،تعيين مدل ارزيابي،
نظري ،مطالعات تطبيقي داخلي و خارجي ،آسيبشناسي تدوين شيوهنامهها و غيره (سال )99
وضع موجود و بانك اطالعات نظامهاي ارزيابي مختلف در * تشکیل و برگزاری جلسات کارگروه اقتصاد مقاومتي
دانشگاه با حضور نمایندگانی از بخشهای مختلف ستادی
دانشگاه (سالهاي )93-95
* ارزيابي ميزان تحقق سند راهبردي دانشگاه شامل طراحی (سالهاي )93-99
مدل محاسباتی ،گردآوري و اعتبارسنجي مقادير ارزیابی،
واحد سیستم اطالعات مدیریت
تعيين ميزان تحقق چشمانداز ،اهداف و شاخصها به همراه
* تشکیل و برگزاری جلسات کمیتة راهبری ( MISسالهاي
تهيه گزارش جامع مربوطه (سالهاي )95-99
* ارزيابي اثربخشي حوزههاي ستادي و دانشكدههاي )94-99
* طراحي و استقرار زير سامانه برنامهريزي بهمنظور رصد
دانشگاه و ارائة نتايج به مراجع ذيصالح (سالهاي )95-99
* اجراي طرحهاي ارزيابي درون گروهي گروههاي آنالين ميزان تحقق اهداف راهبردي دانشگاه (سالهاي )96-98
آموزشي دانشگاه شامل بازنگري مدل ،پيگيري اجراي * ايجاد مانيتور آنالين اعضاي هيئترئيسة دانشگاه بهمنظور
پيشنهادات ارائهشده در طرحها و انجام مكاتبات مربوطه با مشاهدة آنالين گزارش دانشگاه در يك نگاه (سال )1399
* تدوين سالنامة آماري دانشگاه و ارائة روندهاي آماري از
سازمان سنجش آموزش كشور (سالهاي )92-96
* طراحي مدل ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه به همراه شاخصهاي مهم راهبردي (سالهاي )1392-99
فرهنگسازي و ارائة آموزشهای الزم ،راهبري اجراي مدل،
تحليل نتايج ارزيابي و انجام بهبودهای مورد نیاز (سالهاي
)92-97

* طراحي مدل ارزيابي عملكرد رؤسا و معاونان دانشكدههاي
دانشگاه (سالهاي )92-93
* پاسخگويي به نظامهاي ارزيابي بيروني دانشگاه نظير وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري ،پايگاه استنادي علوم جهان اسالم،
شوراي عالي انقالب فرهنگي ،استانداري خراسان رضوي و

شورای راهبردی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه
۱۴۳
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مدیریت منابع انسانی ،تشکیالت و فرآیندها

سرآغاز اقدامات و فعالیتها در حوزههای آموزش منابع
انسانی و تشکیالت در دهة 1380شکل گرفت و در ادامه
با توجه به توسعه و گسترش كيفي و ك ّمي دانشگاه و
ضرورت توجه به منابع انسانی دانشگاه و تصویب ساختار
سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال « ،1395مدیریت
منابع انسانی ،تشکیالت و فرایندها» ،بهعنوان یکی از
مدیریتهای زیرمجموعه «معاونت برنامهریزی و توسعة
منابع» قرار گرفت؛ ذیل این مدیریت دو گروه تعریف
شده است که از سال  1398با تصویب ساختار سازمانی
بهصورت رسمی مشغول به فعالیت شده است.
مأموریتها
* بازطراحی ،بازنگری و پیادهسازی ساختار و تشکیالت
مصوب دانشگاه؛
* برنامهریزی و اجرای طرحهای بازمهندسی فرایندهای
دانشگاه؛
* تحلیل کسب و کار ،طراحی ،بهسازی و استقرار
فرایندهای دانشگاه و پایش آن؛
* برنامهریزی تأمین ،توسعه ،نگهداشت و خروج کارکنان
دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن؛
* پشتیبانی تصمیمگیری در دانشگاه و بسترسازی اجرای آن.
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مدیر منابع انسانی ،تشکیالت و فرآیندها
دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر علیرضا پویا
 -1392تاکنون

ی تغییر ماموریت واحدها و شرح وظایف
درخواستها 
مشاغل (پستها)؛
* پیادهسازی ساختار و تشکیالت مصوب دانشگاه و
نظارت بر حسن اجرای آن؛
* تدوین و بازنگری نظام جامع منابع انسانی دانشگاه؛
* برنامهریزی تأمین ،نگهداشت و خروج منابع انسانی
دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن؛
* انجام امور مربوط به طراحی /بازنگری فرایندها،
ننامهها و دستورالعملهای اجرایی منابع انسانی و
آیی 
نظارت بر حسن اجرای آن؛
* شناسایی و اولویتبندی نیازهای آموزشی و برنامههای
توسعة شایستگیهای کارکنان هیئتعلمی و غیرهیئتعلمی
دانشگاه؛
* برگزاری دوره /کارگاه آموزشی شغلی کارکنان
گروه توسعه منابع انسانی و تشکیالت
هیئتعلمی و غیرهیئتعلمی دانشگاه و ارزیابی اثربخشی
وظایف
آنها؛
* بازطراحی و بازنگری ساختار و تشكيالت دانشگاه و * تصمیمگیری در رابطه با شرکت کارکنان هیئتعلمی و
راهبری سامانههای تشکیالت و نیرویابی دانشگاه؛
غیرهیئتعلمی دانشگاه در دوره /کارگاه آموزشی شغلی
* بررسی اولیة
خارج از دانشگاه؛
د ر خو ا ستها ی
* راهبری ارزیابی
تشکیالتی در سطح
کارکنان
عملکرد
واحد و پست
غیرهیئتعلمیدانشگاه
سازمانی؛
و نظارت بر اجرای آن.
بررسی
*
۱۴۴

* طرح مطالعاتی «شناسایی نیازهای آموزشی مدیران
براساس مدل شایستگی»؛

دستاوردها و اقدامات شاخص  8ساله
* تصویب نمودار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد ()1395؛
* بازنگری و طراحی ساختار تفصیلی دانشگاه فردوسی * بازنگری و طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان (-1396
)1399؛
مشهد ()1398-1395؛
* تصویب ساختار تفصیلی دانشگاه فردوسی مشهد ()1398؛ * تدوین و طراحی مدل ارزیابی عملکرد اعضای
هیأتعلمی ()1399-1397؛
* استقرار ساختار سازمانی مصوب ()1399-1398؛
* تدوین و طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران ()1399-1398؛
* تدوین و طراحی نظام جامع منابع انسانی ()1398-1397؛
* برگزاری ساالنه دورههای آموزش ضمن خدمت * تحلیل و طراحی سیستم مدیریت اطالعات منابع
انسانی)1399( HIS-؛
کارکنان؛

شکل  -7-5روند نفر ساعت دورههای آموزشی ضمن خدمت برگزار شده توسط واحد

شکل  -8-5روند آموزش اعضای دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک مخاطب (نفر -ساعت)
۱۴۵
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* تحلیل فرایندهای گروه منابع انسانی و تشکیالت به
منظور طراحی سامانههای موردنیاز؛
* تدوین شیوهنامهها ،مقررات ،دستورالعملهای مرتبط با
منابع انسانی و تشکیالت.
اقدامات و فعالیتهای گروه
* بازنگری و طراحی ساختار تفصیلی دانشگاه فردوسی
مشهد
 تدوین و طراحی ساختار تفصیلی؛ تدوین شرح وظایف پستها؛ تدوین شرایط احراز شغلی پستها؛ تدوین شرح مأموریت واحدها.* استقرار ساختار سازمانی مصوب
 برگزاری جلسات کارگروه بررسی شرایط احراز؛ بررسی شرایط احراز پستها و افراد منتسب به آن؛ تعیین تکلیف افراد فاقد پست سازمانی مناسب؛تصویبفهرستنهاییشاغالندرهیئتاجراییمنابعانسانی؛ تهیة فهرست نهایی اعضای غیرهیئتعلمی جهت صدوراحکام بر مبنای عنوان و شماره پست سازمانی جدید؛
 تکمیل پیشنویس شرح وظایف پستهای سازمانی؛ پیگیری صدور احکام اعضای هیئتعلمی و کارکنان درساختار جدید؛
 درج سازمان تفصیلی دانشگاه در سامانة ملی ساختار کشور؛ درج سازمان تفصیلی دانشگاه در سامانة آموزش عالی؛ ثبت اطالعات واحدها ،رستههای شغلی ،رشتههای شغلیو پستهای سازمانی در سامانة تشکیالت؛
 تطبیق سمتها در اتوماسیون اداری با پست سازمانی افراد؛ رسیدگی به درخواستهای بازنگری شرح وظایفپستها /عناوین پستها /عناوین واحدها /شرح مأموریت
واحدها.
* تدوین و طراحی نظام جامع منابع انسانی
 مطالعه و بررسی مدلهای منابع انسانی موجود؛ طراحی مدل نظام جامع منابع انسانی؛۱۴۶
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 تعریف فعالیتها و فرایندهای مدیریت منابع انسانیمنطبق بر مدل APQC؛
 تدوین و بهروزرسانی نقشة فرایندی مدیریت منابع انسانی.* برگزاری ساالنة دورههای آموزش ضمن خدمت کارکنان
گروه منابع انسانی و تشکیالت هر سال با تدوین تقویم
آموزشی اقدام به برگزاری دورههای آموزشی برای اعضای
هیئتعلمی ،اعضای غیرهیئتعلمی و مدیران مینماید.
دورههای خارج از تقویم در دو دستة درخواستی و اعزامی
دورههایی است که به درخواست واحدهای دانشگاه برگزار
میشود .نمودار زیر نفر ساعت آموزشی کارکنان در هشت
سال اخیر را نشان میدهد:
* بازنگری و طراحی مدل ارزیابی عملکرد اعضای
غیرهیأتعلمی
 آسيبشناسي وضع موجود و بررسي نحوة ارزيابيعملكرد جاري در دانشگاه؛
 بررسي اسناد باالدستي و قوانين و مقررات خارج از دانشگاه؛ بررسي آیيننامهها ،اسناد و قوانين و مقررات داخلي؛ بررسي منابع علمي و كتابخان ه اي و نظريات ،الگوها ومدلهاي مربوطه؛
 بنچ ماركينگ از ساير دانشگاههاي داخل و خارج از كشور؛ تشكيل كارگروه ارزيابي عملكرد كاركنان و بررسي موانعو مشكالت و راهكارها در كارگروه؛
 برگزاري جلسه با خبرگان و دريافت نظرات و پيشنهادات؛ طراحي شيوهنامة ارزيابي عملكرد کارکنان؛ طراحي فرايند ارزيابي عملكرد کارکنان.* تدوین و طراحی مدل ارزیابی عملکرد اعضای هیأت
علمی
 طراحی مدل مفهومی کارنمای اعضای هیئتعلمی؛ ارائة مدل در هیئترئیسه و تصویب مدل؛ تشکیل کمیتة ارزیابی عملکرد و کارنمای اعضایهیئتعلمی؛
 -احصای شاخصهای ارزیابی عملکرد اعضای هیئتعلمی؛

 تحلیل و طراحی فرایند بهمنظور طراحی سامانه کارنمای -طراحیشاخصهایمربوطبهاطالعاتمنابعانسانیدانشگاه؛ تعیین فیلدهای اطالعاتی موردنیاز جهت احصاءجامعهیئتعلمی.
شاخصهای منابع انسانی جهت گزارشگیری از سامانة
* تدوین و طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران
 آسيبشناسي وضع موجود و بررسي نحوة ارزيابي کارگزینی و MIS؛ احصاء مقادیر مربوط به شاخصهای هر بخش براساسعملكرد جاري در دانشگاه؛
 بررسي اسناد باالدستي و قوانين و مقررات خارج از دانشگاه؛ برشهای نظام جامع منابع انسانی؛ تحلیل و برآورد شاخصها؛ بررسي آیيننامهها ،اسناد و قوانين و مقررات داخلي؛ بررسي منابع علمي و كتابخآنهاي و نظريات ،الگوها و  -ترسیم نمودارهای تحلیلی و طراحی داشبورد منابع انسانی بانرمافزار PowerBIبهتفکیکحوزههاینظامجامعمنابعانسانی.
مدلهاي مربوطه؛
 بنچ ماركينگ از ساير دانشگاههاي داخل و خارج از كشور؛ * تحلیل فرایندهای گروه توسعه منابع انسانی و تشکیالت تشكيل كارگروه ارزيابي عملكرد كاركنان و بررسي موانع به منظور طراحی سامانههای موردنیازبا توجه به اینکه گروه توسعة منابع انسانی و تشکیالت
و مشكالت و راهكارها در كارگروه؛
 برگزاري جلسه با خبرگان و دريافت نظرات و پيشنهادات؛ فعالیت خود را از سال  1395آغاز نموده است؛ دادههایمربوط به قبل از این سال بهصورت «–» نمایش داده شده
 طراحي شيوهنامة ارزيابي عملكرد مدیران؛است .قبل از سال  1395فعالیتهای این حوزه به آموزش
 طراحي فرايند ارزيابي عملكرد مدیران.*تحلیلوطراحیسیستممدیریتاطالعاتمنابعانسانی HIS-منابع انسانی محدود بوده است.
 شناسایی و مطالعه شاخصهای منابع انسانی با رویکرد * تدوین شیوهنامهها و دستورالعملهای مرتبط با منابعانسانی و تشکیالت
نظام جامع منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد؛

شکل  -9-5فراوانی فرایندهای گروه توسعة منابع انسانی و تشکیالت دانشگاه

شکل  -10-5روند تدوین شیوهنامه ،دستورالعمل و مقررات در گروه توسعة منابع انسانی و تشکیالت
۱۴۷
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بهمنظور اجرای مدلهای منابع انسانی الزم است مقررات
موردنیاز در این حوزه تدوین شده و در مراجع ذیصالح
تصویب گردد .نمودار زیر روند مقررات تدوینشده در
گروه منابع انسانی و تشکیالت را نشان میدهد:
گروه توسعه فرآیندهای سازمانی
وظایف
* شناسایی فرایندها و فعالیتها و بهروزرسانی نقشة
فرایندی دانشگاه؛
* تعيين و پيشنهاد اولويتهاي بهبود فرايندها و فعالیتها؛
* تعیین و اندازهگیری شاخصهای تحلیل فرايندها و
فعالیتها؛
* مستندسازی وضعیت موجود فرایند و طراحی وضعیت
مطلوب آن؛
ننامه ،دستورالعمل و فرمهای
* تدوین یا بازنگری آیی 
مرتبط با فرایند و نظارت بر انجام آن توسط واحدها؛
* برنامهریزی استقرار و آموزش فرایندهای دانشگاه؛
* پایش و ارزیابی فرایندها و فعالیتهای دانشگاه؛
* پشتیبانی مستمر فرایندها و فعالیتهای دانشگاه؛
* ارائة مشاوره و راهنمایی در حوزة فرایندها به سایر
واحدهای دانشگاه؛
ننامهها/
* برنامهریزی و هماهنگی تولید و ایجاد آیی 
شیوهنامهها /دستورالعملهای دانشگاه با همکاری سایر

شکل  -11-5روند بهبود فرآیندهای دانشگاه
۱۴۸
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واحدهای دانشگاه و راهبری سامانه مدیریت اسناد دانشگاه؛
* استقرار مدیریت مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی
در دانشگاه بهويژه نظام پیشنهادها.
دستاورها و اقدامات شاخص  8ساله
* تدوین و بازنگری نقشة جامع فرايندهاي دانشگاه؛
* مستندسازی ،طراحی یا بازطراحی فرایندهای دانشگاه؛
* کنترل اسناد و مدارک دانشگاه؛
* تدوین آييننامهها ،شیوهنامهها و دستورالعملهای
اجرایی؛
* استقرار نظام پیشنهادها؛
* پایش و اندازهگیری فرایندها.
اقدامات و فعالیتهای گروه
* تدوین و بازنگری نقشة جامع فرآيندهاي دانشگاه
نقشه فرایندی یک تصویر بزرگ و جامع از سازمان ارائه
مینماید تا بتوان چگونگی گردش کار در سطح کالن را
نمایش داد .سازمآنها باید انواع فرایندهای مورد نیاز برای
تحقق اهداف کسب و کار سازمان خود را مشخص نمایند،
اگرچه این فرایندها بسته به نوع و ماهیت هر سازمان
منحصربهفرد است ،ولی می توان این فرایندها را بهصورت
عمومی طبقهبندی نمود .برای شناسایی فرایندهای سازمان،
چارچوبهای فرایندی متعددی در دسترس هستند که
هرکدام ،نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند .دانشگاه

فردوسی مشهد در سال  1391اولین نسخه نقشه فرایندی
خود را در قالب پنج سطح شامل  11فرایند کالن 43 ،گروه
فرایند 117 ،فرایند 212 ،زیرفرایند و  639فعالیت و بر پایة
مدل مرجع  APQCتدوین نمود .پس از آن ،طبق برنامهها
و نیازهای جدید بهروزرسانی دورهای و موردی نقشة
فرایندها صورت میگیرد.
* مستندسازی ،طراحی یا بازطراحی فرآیندهای دانشگاه
مهمترین مأموریت گروه توسعة فرایندهای سازمانی ،بهبود
فرایندها و فعالیتهای دانشگاه است .مستندات فرایندی
برای پایینترین سطح نقشة فرایندی دانشگاه یعنی سطح
پنجم تهیه میشود و همانطور که اشاره شد این مهم از
سال  1386در دانشگاه در حال انجام است .شکل 11-5
روند مستندسازی و بهبود فرایندها را در دورة  8ساله نشان
میدهد .شایان ذکر است در سال  1392تمرکز فعالیتهای
این واحد صرف ًا بر روی مستندسازی و بهبود فرایندها بوده
و در سالهای  93-97پروژة بازطراحی ساختار کالن و
طراحی ساختار تفصیلی دانشگاه اولویت کاری بوده است.
* کنترل اسناد و مدارک دانشگاه
بهرهگیری مناسب از اسناد و مدارک دانشگاه باعث
سرعتبخشی و بهبود تصمیمها در خصوص فعالیتهای
دانشگاهی شده و کارآمدی و اثربخشی فعالیتهای
همکاران دانشگاه را به همراه دارد .به این منظور استفاده

از سیستم مدیریت اسناد و بانک اطالعاتی قوی آن ،امکان
ذخیرهسازی ،نگهداری و بهرهبرداری از انواع اسناد و
مدارک را بهصورت الکترونیکی و هوشمند فراهم میکند.
این سامانه در سال  1399استقرار یافت و بر مبنای سطوح
دسترسی ،مصوبات برای کلیة اعضای هیئتعلمی،
غیرهیئتعلمی و دانشجویان دانشگاه قابل استفاده است.
در سال  98سه مرجع هيئتامنای دانشگاه ،هيئترئيسه و
شوراي دانشگاه بهطور كامل ثبت و در سال  99مصوبات
هفت مرجع ديگر؛ هیئت ممیزه ،هیئت اجرایی جذب
هیئتعلمی ،هیئت اجرایی منابع انسانی ،شورای پژوهش
و فناوری دانشگاه ،شورای آموزشی دانشگاه ،شورای
سیاستگذاری امور بینالملل دانشگاه و کمیتة دانشگاهی
اخالق در پژوهشهای زیستپزشکی ثبت شدند.
* تدوین آييننامهها ،شیوهنامهها و دستورالعملهای
اجرایی
تدوین آییننامهها به علت اینکه فرایندها بر مبنای آنها
طراحی میشوند و بعض ًا برخی آییننامهها ماهیت
فرابخشی داشته و حدود و اختیارات واحدهای دانشگاه
را مشخص مینماید ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
برخی آییننامههای تدوینشده در این دوره شامل
دستورالعمل اعطای تسهیالت شرکت در همایش علمی
معتبر خارج از کشور ،آییننامة اجرایی شورای دانشگاه،

شکل  -12-5مستندات سامانة مصوبات دانشگاه
۱۴۹
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شکل  -14-5گزارش پیشرفت پروژة پایش و اندازهگیری فرایندها
شکل  -13-5تدوین و بازنگری آییننامههای دانشگاه

دستورالعمل مأموریت روزانة اعضای هیئتعلمی،
آییننامة واگذاری کوتاهمدت فضاها و اماکن دانشگاه،
دستورالعمل انتخاب و انتصاب رؤسای دانشکدهها و
غیره است .بنابراین ،بهعنوان وظیفهای دیگر ،گروه توسعة
فرایندهای سازمانی مسئولیت تدوین آییننامهها را بر
عهده دارد .در این راستا تعداد آییننامههای تدوین یا
بازنگری شده مطابق شکل زیر است.
* پایش و اندازهگیری فرایندها
در چرخة مدیریت فرایندها ،نظارت و کنترل از اهمیت
باالیی برخوردار است و بدون اجرای این فاز ،مدیریت
فرایندها ناتمام خواهد ماند .در همین راستا ،پروژة پایش
و اندازهگیری فرایندها در سال  1399برای تعداد یازده
فرایند منتخب شروع شد که پیشرفت آن در شکل 14-5
نمایش داده شده است .این پروژه در سال  1400خاتمه
خواهد یافت و پس از آن ،پایش فرایندها بهصورت
مستمر توسط گروه توسعة فرایندهای سازمانی با همکاری
واحدهای مالک فرایند اجرا میشود.
* سایر پروژههای تحول سازمانی
در کنار مأموریتها و وظایف جاری گروه توسعة
۱۵۰

فرایندهای سازمانی ،طراحی و اجرای پروژههای تحول
سازمانی نیز از وظایف حائز اهمیت این گروه است .در
سالهای  92-99پرو ژههای تحول سازمانی نظیر سنجش
بهرهوری اعضای هیئتعلمی دانشگاه ،همکاری در
پیادهسازی حسابداری تعهدی ،برنامهریزی منابع انسانی
مرکز اطالعرسانی و کتابخانة مرکزی ،طراحی ساختار
کالن و تفصیلی دانشگاه ،ارتقاء سامانة گردش مکاتبات
دانشگاه ،ساماندهی پرتال پویای اعضای دانشگاه،
بازنگری دورهای نقشة فرایندی دانشگاه و غیره انجام شد.
* استقرار نظام پیشنهادها
استقرار مدیریت مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی
بهويژه نظام پیشنهادها در دانشگاه نیز از وظایف گروه
توسعة فرایندهای سازمانی است که طراحی و استقرار
اولیة آن در سال  1386انجام شد و پس از آن ،دو مرتبه
مورد بازنگری و بهبود قرار گرفت .شکل  16- 5عملکرد
نظام پیشنهادها را در سه موضوع پیشنهادهای ثبتشده
(سبز) ،پیشنهادهای قابلقبول (آبی) و پیشنهادهای
اجراشده (زرد) نمایش میدهد.

شکل  -15-5پروژههای تحول سازمان

شکل  -16-5استقرار نظام پیشنهادها در دانشگاه
۱۵۱
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مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

مأموریت ها
نظارت ،مشاوره ،طراحي ،مديريت ،اجرا و پشتيباني
پروژههاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح
دانشگاه فردوسی مشهد ،شهر ،استان و كشور با بهترين
سطح كيفيت.
راهبردها
* آمادهسازی بستر فنی برای طراحي نظام مديريت مبتني
بر اطالعات؛
* تجهیز دانشگاه به امکانات زیرساختی و فناوریهای نوین؛
* تحقيق و پژوهش در زمينة توسعه ،بهبود و ارتقاء مداوم
سامانهها و شبکههای رایانه ای؛
* مديريت ،اجرا و در صورت لزوم برونسپاری پروژههاي
مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاه؛
* ايجاد امنيت و پايداري مناسب در زمينة فناوري اطالعات
و ارتباطات؛
* آموزش و اطالعرساني در زمينة فناوري اطالعات و
ارتباطات؛
* بهبود مداوم ساختار مرکز و فرایندهای داخلی آن با هدف
پاسخگویی مؤثر و پویا؛
* گسترش فرهنگ توليد و استفاده از سامانههای متن باز؛
* مشاوره در زمينة فناوري اطالعات و ارتباطات.
دستاوردها و اقدامات شاخص  8ساله
* طراحی و اجرای مرکز داده جدید دانشگاه؛
* طراحی و اجرای مرکز دادة پدافند دانشگاه؛
* تجهیز ،نگهداری و ارتقاء شبکه بیسیم داخل ساختمان ها؛
* همکاری در تجهیز ،نگهداری و ارتقاء شبکه نظارت
تصویری دانشگاه؛
* ارتقاء فنی و
امنیتی زیرساخت و
سرویسهای شبکة
دانشگاه؛
۱۵۲
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رؤسای مرکز فناوری اطالعات و
ارتباطات دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر محسن کاهانی
1395 -1377

دکتر امین حسینی سنو
 -1395تاکنون

مدیریت محتوای دانشگاه همگام با فناوریهای نوین؛
* برونسپاری برخی پروژههای نرمافزاری و نظارت بر
حسن انجام آنها (مانند سامانة مکاتبات ،سامانة مدیریت
نشریات ،سامانة مدیریت همایشها ،سامانة مدیریت
رخدادها و حوادث امنیتی ،سامانة صفحات خانگی)؛
* پشتیانی خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه و
ارتباط  7*24با کاربران نهایی؛
سال

* ایجاد و توسعة مرکز تلفن VoIP؛

* ایجاد سرویس محاسبات سنگین (انتقال به ابر فردوسي)؛
* تأمین اینترنت پایدار و پهنای باند مناسب؛
* تجهیز درهای ورودی ساختمان های پردیس دانشگاه به
سامانةهوشمند؛
* ارتقاء فضای ذخیرهسازی؛
* تداوم توسعة بزرگترين سامانة يكپارچة دانشگاهي
بهمنظورخودكارسازي فرايندهاي دانشگاهي شامل 83
سامانه و  5پورتال با بیش از  4700منو و امکان؛
ت الکترونیکی و تکمیل
* اهتمام به اجرای کامل دول 
الکترونیکی نمودن فرایندها؛
* الکترونیکینمودن فرایندهای آموزشی با هدف حداقل
نمودن حضور دانشجو؛
* کاربری فناوریهای نوین طراحی و پیادهسازی سامانهها؛
* ارتقاء امنیتی سامانههای دانشگاه؛
* توسعه و پشتیبانی بیش از  400وبگاه و  10سامانة
اطالعرسانی و تعاملی؛
* طراحی و پیادهسازی نسخة موبایلی پورتال دانشجویی
و اساتید؛
* توسعه و پشتیبانی
آموزشهای مجازی
و الکترونیکی؛
* توسعة سامانههای

1392
1393

1394

عنوان رتبه

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور»
رتبة سوم پایگاههای اطالعرسانی در زمینة ICT

و ارتباطات

ایران (ایرانداک)
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

اطالعات

و ارتباطات

جايزة فناوري اطالعات برتر (فاب نقرهاي) براي سامانة پايگاه

سومين همايش مديران فناوري

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

اشتراك دانش (پاد)

اطالعات مراكز علمي كشور

ایران (ایرانداک)

جايزه وبگاه برگزيده براي وبگاه دانشگاه فردوسي

سومين همايش مديران فناوري

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

مشهد

اطالعات مراكز علمي كشور

ایران (ایرانداک)

هشتمين جشنوارة وب ايران

جشنوارة وب ايران

فناوری
جایگاه  1061در جهان 132 ،در آسیا

ارزیابی وبگاههای دانشگاهی
(وبومتریک)

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

آزمایشگاهسایبرمتریکاسپانیا

نظام رتبهبندی uniRank

مؤسسة رتبهبندی 4ICU

نهمین جشنوارة وب ايران

جشنوارة وب ايران

عرضة خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در نظام

معاونت پشتیبانی و اداری نهاد ریاست

معاونت پشتیبانی و اداری نهاد ریاست

اداری

جمهوری

جمهوری

یازدهمین جشنواره وب ایران

جشنواره وب ايران

هفتمین همایش مدیران فناوری

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

اطالعات کشور

ایران (ایرانداک)

و  2در ایران
برگزيده در بخش «دانشگاهها و مراكز آموزش عالي» -
وبگاه انگلیسی دانشگاه

1398

چهارمین جشنوارة ملی فناوری اطالعات

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

برگزیده در محور ارائة محتوا و خدمات بر بستر شبكة ملي

رتبههای برتر بین دانشگاههای وزرات علوم ،تحقیقات و

1397

کشور

برگزارکننده

پنجمین جشنوارة ملی فناوری اطالعات

وبگاه فارسی دانشگاه

1396

عنوان جشنواره

«تجربة طراحی ،پیادهسازی و استقرار سامانههای متنباز در اولین همایش مدیران فناوری اطالعات

برگزيده در بخش «دانشگاهها و مراكز آموزش عالي» -

1395

* تمهیدات نرمافزاری و سختافزاری همزمان با اپیدمی کرونا؛
* توسعة معماري و زيرساخت مناسب براي دوركاري کارکنان؛
* کسب عنوآنهای برتر در ارزیابیهای وزارت عتف
و دستگاههای اجرایی ،جشنوارة فاوا وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،رتبهبندیهای جهانی (وبومتریک و
غیره) ،جشنوارة وبگاههای حاکمیتی ،جشنوارة وب و
موبایل ایران.

محور وبگاه دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی برای
وبگاه اصلی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر برتر فناوری اطالعات (مبفا)  -دکتر سیدامین حسینی
سنو

جدول  -۲-5افتخارات دانشگاه فردوسی مشهد در حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات
۱۵۳
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شکل  -17-5روند افزایش امکانات سامانههای دانشگاه

شکل  -19-5تعداد وبگاههای جدید ایجادشده به تفکیک سال

شکل  -18-5میزان پهنای باند اینترنت دانشگاه (مگابیت بر ثانیه)

اداره سامانههای کاربردی
طراحی ،توسعه و پشتیبانی از سامانههای نرمافزاری دانشگاه،
از مهمترین وظایف مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
است .تمامی سامانههای مورد استفاده در دانشگاه که
شامل سامانههای آموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی ،اداری و
مالی است توسط کارشناسان مرکز طراحی و توسعه یافته
است .این سامانهها که بخش اعظم آن نیز بهنام سامانههای
سدف مشهور است بر پایة سکوی متنباز و فناوری
 LAMPطراحی شده است .تمرکز مدیریت طراحی،
توسعه و پشتیبانی سامانههای مورد استفاده در دانشگاه
سبب ایجاد یکپارچگی و کارایی باالی آنها شده است.
بر این اساس رسالت ادارة سامانههای کاربردی مرکز در
۱۵۴

تهیة ابزارها و سرویسهای الکترونیکی نیز مهم و راهبردی
است .میتوان گفت دانشگاه فردوسی مشهد تنها دانشگاهی
است که تمامی سامانههای نرمافزاری آن بهصورت یکپارچه
و متمرکز طراحی ،پیادهسازی و پشتیبانی میگردد که این
سیاست سبب ارائة گسترة وسیعی از خدمات الکترونیکی
(از خدمات آموزشی و پژوهشی تا خدمات دانشجویی و
رفاهی) به اعضای دانشگاه شده است.
خدمات ادارة سامانههای کاربردی
* توسعه و پشتیبانی سامانههای دانشگاه ،پورتال پویا و
سامانههای سدف؛
* مديريت بانكهاي اطالعاتي و اعمال تدابير الزم امنيتي در
خصوص سامانههای نرمافزاري؛

* كنترل و نظارت بر تهيه يا خرید نرمافزارهای موردنیاز
تمام واحدهای دانشگاه در جهت یکنواختی و يكپارچگي
سامانهها و پشتيباني آنها؛
* مستندسازي كامل سامانههای نرمافزاري دانشگاه و تهية
گزارشهای موردنياز؛
* ارائة مشاوره در امور طراحي و پيادهسازي سامانههای
اطالعاتي دانشگاه؛
اداره سامانههای اطالعرسانی
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات در سالیان گذشته حضور
هدفمند و پویایی در فضای مجازی و اینترنت داشته است.
وظیفة طراحی ،توسعه و پشتیبانی وبگاههای دانشگاه بر
عهدة ادارة سامانههای اطالعرسانی مرکز فناوری اطالعات
و ارتباطات است .همچنین خدمات مهم توسعه و پشتیبانی
سامانههای آموزش مجازی ،سامانة مدیریت كنفرانسها،
مجالت ،وبالگ ،و برخی سامانههای اطالعرسانی دیگر ،در
حوزة کاری اين اداره است.
خدمات ادارة سامانههای اطالعرسانی
* تحليل ،طراحي ،توسعه ،پيادهسازي و پشتيباني از
سامانههای اطالعرسانی شامل:
* وبگاه اصلی دانشگاه و وبگاه خبری؛
* وبگاههای معاونتها ،دانشکدهها و واحدها؛

* سامانههای آموزش مجازی؛
* سامانة مديريت صفحات خانگي اساتيد ،کارکنان و
دانشجويان تحصيالت تکميلي؛
* سامانة مدیریت كنفرانسها؛
* سامانة مدیریت مجالت؛
* سامانة دانشآموختگان؛
* سامانة جستوجوی بانک مقاالت همایشها؛
* سامانة جستوجوی مقاالت اعضای دانشگاه و
پایاننامهها.
اداره زیرساخت شبکه و داده
ادارة زیرساخت شبکه و دادة مرکز فناوری اطالعات و
ارتباطات وظیفة مدیریت سرویسدهندگان شبکه ،طراحی،
توسعه و پشتیبانی سرویسهای شبکه ،و طراحی ،توسعه و
پشتیبانی شبکة رایانه ای دانشگاه را بر عهده دارد.
خدمات ادارة زیرساخت شبکه و داده
* تحليل ،طراحي ،توسعه ،نگهداري و پشتيباني شبكة
اينترنت و اينترانت دانشگاه؛
* توسعة ارتباطات پرديس؛
* مديريت امنيت شبكة دانشگاه و جلوگيري از نفوذ به آن؛
* مدیریت و نظارت بر شبكههاي داخلي دانشكدهها و
واحدها؛
۱۵۵
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* طراحی و اجراي شبكه ارتباط بيسيم بين پرديس دانشگاه
و واحدهاي خارج از دانشگاه؛
* مشاوره ،كنترل و نظارت بر تهيه يا خرید تجهيزات شبكه؛
* تهیة پهنای باند دسترسی به اینترنت دانشگاه؛
* مديريت امنيت سرویسهای شبكة دانشگاه و ایجاد
فایروالهای الزم جهت جلوگیری از نفوذ به شبکه؛
* مدیریت ثبت دامنههای اینترنتی و اینترانتی دانشگاه؛
* مدیریت سیستم احراز هویت مرکزی مبتنی بر LDAP؛
* مدیریت و ارتقای کیفیت سیستم پست الکترونیک
کاربران دانشگاه؛
* مدیریت کنترل پهنای باند و حجم دانلود کاربران اینترنتی
دانشگاه اعم از  VPN، Proxyو غیره؛
* استقرار ،مدیریت و ارتقای سامانه مانیتورینگ کلیة
تجهیزات سختافزاری ،شبکه ،نرمافزاری ،تجهیزات برق
اضطراری ،دوربینها و غیره با استفاده از فناوریهای نوین
جهت اعالم آنالین اخطارها به متصدیان و مدیران مربوطه؛
* تهیة نسخههای پشتیبان از کلیة اطالعات شبکه کاربران
بهصورت مدون و در بازههای زمانی تعریفشده؛
* مستندسازي کلیة سرویسها و خدمات ارائهشده در اداره
و تدوين گزارشهای موردنياز؛
* ارائة خدمات مشاورة فنی به سایر سازمان ها و مراکز
آموزش عالی؛
* مطالعه و تحقیق در زمینة ارائه سرویسهای جدید شبکه
با درجة اطمینان و پایداری مناسب؛
ي با متصديان امور رايانه دانشكدهها و
* ارتباط و هماهنگ 
واحدها و در صورت نیاز برگزاری دورههای آموزشی؛
* مدیریت و نظارت بر دسترسی کاربران شبکه دانشگاه به
سایتها و سامانههای خارج از شبکه؛
* پیگیری و تهیه گزارشات موردنیاز در زمینة رخنههای
امنیتی ایجادشده در شبکة دانشگاه ،همکاری با آزمایشگاه
آپا ،همکاری با پلیس فتا و ارائة گزارشهای موردنیاز.

۱۵۶
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اداره پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات
ادارة پشتيباني خدمات فناوری اطالعات مرکز فناوری
اطالعات و ارتباطات عهدهدار هماهنگي ،ساماندهي و
پشتيباني سختافزاري و نرمافزاري تجهيزات رايانهاي
دانشگاه و نظارت بر تهية آنهاست.
خدمات ادارة پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات
* ارائة مشاوره در امور فني و پشتيباني و كنترل و نظارت بر
خريد تجهيزات رایانه ای؛
* طراحی ،توسعه و پشتیبانی شبکة مخابرات دانشگاه مبتنی
بر سامانة مرکز تلفن مبتنی بر ()IP VOIP؛
* تحقيق و كارشناسي در خصوص فناوريهاي
سختافزاري جديد و موردنياز دانشگاه؛
* تحقيق درمورد تعمير و پشتيباني تجهيزات جديد و خاص؛
* تعميرات و پشتيباني تجهيزات رایانه ای مركز و آن بخش
از تعميرات دانشكدهها كه در محل قابل انجام نباشد؛
* مراجعه به دانشكدهها در مواقع ضروري و رفع نياز آنها؛
* كمك به جذب نيروهاي متخصص امور رايانه موردنياز
دانشكدهها (شناسايي افراد مستعد ،مصاحبة اوليه ،معرفي)؛
* ارتباط و هماهنگيهاي الزم با متصديان امور رايانة
دانشكدهها و واحدها؛
* اطالعرساني به كاربران دانشگاه در خصوص خدمات
فناوری اطالعات و ارتباطات؛
* پاسخگویی به کاربران دانشگاه درخصوص خدمات
فناوری اطالعات و ارتباطات؛
* تقويت ،تسريع ،و تسهيل روند مشاورة فني (اخذ مجوز

دبیرخانه هیأت امناء

معرفی
دبیرخانة هیئتامنا در طول سالیان گذشته در حوزة طرح و
برنامة سابق و معاونت برنامهریزی و توسعة منابع فعلی دانشگاه
عم ً
ال فعال بوده است ،اما تا سال  1397فاقد ساختار سازمانی
مصوب بود .این دبیرخانه در سال  1397براساس مصوبة
هیئتامنا دارای ساختار سازمانی مصوب شد و در ذیل معاونت
برنامهریزی و توسعة منابع دانشگاه تعریف شد .انتصاب اولین
رئیس دبیرخانة هیئتامنا در سال  1397انجام شد.

رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه از
سال  1392تاکنون

دکتر فرشید حمیدی
 -1397تاکنون

دریافتی برای در دستور کار قرار گرفتن؛
* انجام سایر امور ارجاعی از سوی مراجع مربوط؛
مهمترین مأموریت و شرح وظایف
* انجام مشاوره به مؤسسات عضو هیئتامنا در زمینة مسائل
* بررسی و تطبیق درخواستهای مؤسسات عضو هیئتامنا اداری ،ساختاری ،تشکیالتی ،و غیره؛
با قوانین و مقررات باالدستی؛
* انجام مشاوره به مؤسسات عضو هیئتامنا در زمینة دستور
* تهیه و تنظیم دستورکار جلسات ،جمعآوری اطالعات و کارها و مصوبات هیئت اجرایی منابع انسانی مؤسسه.
مستنداتموردنیاز؛
مهمترین اقدامات و دستاوردها
* تهیه و تنظیم صورتجلسات هیئتامنا و ارسال به وزارت * برگزاری  37جلسة کمیتة بررسی لوایح پیشنهادی
و پیگیری آن تا حصول نتیجه؛
مؤسسات عضو هیئتامنا؛
* ابالغ مصوبات هیئتامنا به مؤسسات عضو هیئتامنا و * برگزاری  41جلسة کارگروههای تخصصی در موارد
سایر اعضای جلسه؛
ارجاعی از سوی کمیسیون دائمی و هیئتامنا؛
* نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابالغشده در مؤسسات * شرکت در کارگروههای حوزههای مختلف دانشگاه
عضوهیئتامنا؛
حسب مورد پیرامون موضوعات طرحشده؛
* پاسخگویی به مسئولین مؤسسات عضو هیئتامنا،افراد * برگزاری  21جلسة کمیسیون دائمی؛
ذینفع ،وزارت علوم و سایر مراجع؛
* برگزاری  20جلسة هیئتامنا؛
* اصالح ،بازنگری ،حذف ،الحاق ،تطبیق و تدوین لوایح * تصویب  622مصوبه در هیئت امنا.

خريد تجهيزات)؛

* تحقیق و توسعه بهمنظور کاربست فناوریهای نوین؛
* اطالعرسانی به کاربران در رابطه با گردش کار ،نحوة
استفاده ،قابلیتها و فناوریهای جدید؛
* برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی و تشریح نحوة
استفاده از امکانات؛
* هماهنگی و مدیریت امور کارآموزان مرکز؛
۱۵۷
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معاونان اداری و مالی دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر ابوالفضل باباخانی
1392 -1397

فهرست فعالیت های شاخص

معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی دانشگاه بهعنوان بخشی جامع
و تأثیرگذار ،با التزام به اصول متعالی انسانی و اتخاذ
رویکردهایی مبتنی بر عقالنیت و اعتدال ،همچنین رعایت
اخالق حرفهای و بهبود مستمر با اتکا به سرمایههای
انسانی و اجتماعی کارآمد ،متعهد ،خالق و متخصص برای
پاسخگویی به نیازهای دانشگاه اهتمام ورزیده و با مطالعة
دقیق اسناد باالدستی ،آییننامهها ،مقررات مربوطه و توسعة
ارتباطات با وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،همواره برای
رسیدن به اهداف متعالی دانشگاه تالش است.

اهم اصول حاکم بر فعالیت های حوزه معاونت
اداری و مالی

* رشد و ارتقای اخالق حرفه ای و اعتالی فرهنگ کاری
* حفظ کرامت ،منزلت و شأن همکاران دانشگاهی و
مشتریانفراسازمانی
۱۶۰

* مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال نیازهای دانشگاه
با تمرکز بر مکانیزم های تحلیل داده
* رعایت مصالح عمومی و تقویت روحیه مشارکت جمعی
کارکنان
* تعامل فعال و سازنده در همکاری با سطوح مختلف دانشگاه
* خود باوری ،نوآوری ،رقابت پذیری و مشارکت فعال
جوانان و زنان

اهم راهبردهای معاونت اداری و مالی دانشگاه

* توسعه و بهبود مستمر خوداتکایی مالی با تمرکز بر
ظرفیت اصل  44قانون اساسی و سیاست های ابالغی کالن
در خصوصاستفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی
* توسعه و بهبود مستمر مدیریت اثربخش ،پاسخگو و
مبتنی بر داده و اطالعات و استفاده حداکثری از سیستم های
تصمیم یار ،خرد جمعی و نظام مشارکتی و نهایتا توسعه

سیستم های خبره و هوشمند
* بهبود نظام مالی و برنامه ریزی در راستای مدیریت مؤثر
منابع مالی ،جذب منابع مالی متنوع و پایدار و گسترش زمینه
های استقالل مالی
* بهبود نظام جامع مدیریت اداری و رفاه دانشگاه جهت
برخورداری از منابع انسانی کارآمد و شایسته ،ملتزم به
ارزش های سازمانی و اخالقی و توسعه مکانیزم هایی برای
افزایش حس تعلق سازمانی
* بهبود طرح جامع فضاهای فیزیکی دانشگاه ،توسعه و
ارتقاء زیرساخت های کالبدی ،تجهیزاتی و فناورانه روزآمد
* ایفای نقش مؤثر در حفظ و بهبود محیط زیست و تحقق
دانشگاه سبز
فصل اول :چابکسازی و هوشمندسازی
نیاز و هزینة اصلی حکمرانی هوشمند و چابک و ایجاد
شهرهای هوشمند ،ایجاد زیرساختهای شهری گستردهای
است که نهتنها از منظر اقتصادی سودآوری و بهینهسازی
را به همراه دارند ،بلکه کیفیت زندگی شهروندان را بهطور
مطلوب ارتقاء میدهند .بنابراین اولین مرحله از توسعه و
هوشمندسازی شهرها ،ارائة زیرساختهای ارتباطی سریع
به شهروندان از طریق پیادهسازی بسترهای شبکههای
ارتباطی فوق سریع با تکنولوژی باال (مانند شبکة اینترنت اشیا)
است که بهعنوان یک راهحل طوالنیمدت و پایدار با ارائة
انواع روشها و سیستمهای کنترل و بهینهسازی ،مصرف

دکتر حسین انصاری
 -1397تاکنون

حاملهای انرژی را بهطور چشمگیری کاهش دهد .از
بررسی موارد اشارهشده مشاهده می شود که «ایجاد صرفة
اقتصادی کالن» دارای بیشترین کمیت عددی بوده و در
نتیجه از تأثیر حداکثری برخوردار است .عامل مهم دیگر
دسترسی به اطالعات دقیق در این روش است .امروزه
دادهها و اطالعات بخش پایهای و ناگسستنی از زندگی
است که هرچه گسترة خدمات گسترش یابد ،نیاز به این
مهم بیشتر احساس میشود .دانشگاه فردوسی مشهد با
توجه به دارا بودن پهنة گسترده و دارا بودن ساختمآنها
و تأسیسات بسیار و نیز با توجه به خدمات گوناگونی که
ارائه میدهد ،نیاز به یک سیستم نرمافزاری جامع دارد که
دربرگیرندة همة فعالیتها باشد.
در پروژة جاری ،زیرساختهای مختلف دانشگاه فردوسی
مشهد از قبیل شبکة آب ،گاز ،برق ،حملونقل ،فضای سبز
(فلور) ،پوشش جانوری (فون) ،تأسیسات (موتورخانهها)،
ساختمآنها ،شبکة دیتا و نظارت مورد بررسی قرار گرفته و
پس از مطالعات اولیه و تشکیل مدلهای مفهومی ،سامانة
هوشمند مدیریت این زیرساختها تهیه شده است .جهت
ارتباط تجهیزات ارتباط از راه دور نظیر کنتورهای هوشمند
آب ،شبکههای ارتباطی فوق سریع اینترنت اشیاء (لوراون)
در دانشگاه ایجاد شده است .هماکنون دانشگاه فردوسی
مشهد تبدیل به اولین دانشگاه در ایران شده است که دارای
پوشش سراسری اینترنت اشیاء است .همچنین در نمایشگاه
هفتة دیجیتال ایران دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان اولین و
۱۶۱
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تنها دانشگاه هوشمند کشور معرفی شد.
میلیونها نفر در سراسر جهان شده و فرصتهای جدیدی
با توجه به نیازهای جاری دانشگاه برای اولینبار در را برای حکومت و شهروندان ایجاد کرده است .حکمرانی
ایران سامانة جامع پایش سالمت با تمرکز اولیه بر روی هوشمند و چابک ،ابزاری برای اتحاد شهروندان ،سازمآنها
خوداظهاری و خودارزیابی کرونا در این سامانه ایجاد شده و سیاستگذاران ،با هدف ایجاد مدل حکمرانی عمومی
است .همچنین جهت مدیریت زیرمجموعههای معاونت نوین برای مواجهه با انقالب صنعتی چهارم است .چابکی
اداری و مالی ،از تکنولوژی جدید داشبوردهای هوش و هوشمندی به معنای کنار گذاشتن روشهای قدیمی،
تجاری جهت گزارشگیری در زیر مجموعههای مدیریت حرکت سریع ،چاالک ،فعال و توانایی اندیشهورزی با روشی
پشتیبانی و فنی ،مدیریت امور اداری و رفاهی ،مدیریت هوشمندانه است .درواقع حکمرانی هوشمند و چابک ،توانایی
مالی ،مدیریت حقوقی ،پروژههای توسعه و سرمایهگذاری و جوامع انسانی برای شناخت ،انطباق و پاسخ سریع و پیوسته
دانشگاه سبز بهره گرفته شده است.
به تغییرات محیطی ،با استفاده از ترکیب متوازن قابلیتهای
چابکی و حکمرانی ،به منظور ارزشآفرینی سریعتر ،بهتر و
حکمرانی هوشمند و چابک ( Smart & Agileارزانتر در فعالیتهای سازمان است.
هوش مصنوعی و سایر فناوریهای دیجیتال ( ،5Gابر،
)Governance
استفاده و گسترش فناوریهای پیشرفته ،در حال تغییر نحوة بالک چین ،اینترنت اشیاء و غیره) در حال نفوذ در تمامی
زندگی ،کار و تعامل انسآنهاست .اکنون در دنیای پس از کاربردهای سنتی هستند و به یکی از نقاط تمرکز دولتها
جهانی شدن زندگی میکنیم؛ دنیایی که مجموعهای از ایدهها مبدل شدهاند .تا جایی که از عصر کنونی بعض ًا با عنوان عصر
و ایدئولوژیها ،افراد و کاالها ،تصاویر و پیامها ،فناوریها و هوش مصنوعی نیز یاد میشود .دولتها باید تغییرات الزم را
تکنیکها در آن جریان دارند .در چنین دنیایی سرعت پیشرفت برای استفادة بهینه از پتانسیلهای این فناوریها و جلوگیری
فناوری به حدی است که انقالب صنعتی چهارم را پیریزی یا رفع چالشهای مربوط به آنها ،در ساختار ،فرایندها و
کرده است .انقالب صنعتی چهارم تبدیل به واقعیت زندگی موارد مربوط به سایر بخشهای جامعه اعمال نمایند.
۱۶۲
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دولتهای یکپارچه ،متصل و پایدار با شهرهای هوشمند،
فناوری را برای خدمت به شهروندان بهصورت مشترک
و جامع بهکار میگیرند و همهچیز را از تحرک گرفته تا
مراقبتهایبهداشتیومحیطزیستبهبودمیبخشند.شهرها
در صدر این روند قرار دارند ،اما اکنون به مناطق ،دانشگاهها،
پایگاههای نظامی و جوامع روستایی نیز خواهد رسید.
* دانشگاه هوشمند
دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان یک پایلوت از یک شهر
کوچک است که مدیران آن همانند مدیران یک شهر با
اتفاقات پیشبینینشده در زیرساختهای دانشگاه و حجم
گستردهای از اطالعات روبهرو هستند که مدیریت نادرست
این اتفاقات یا تحلیل ناصحیح اطالعات جمعآوریشده
ممکن است تمامی اعضایی که در دانشگاه مستقر هستند
اعم از اساتید ،کارمندان و دانشجویان را تحتتأثیر قرار
دهد .در این پروژه هدف استقرار و بهکارگیری سامآنهای
تحتوب برای مدیریت جامع بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات زیرساختهای دانشگاه فردوسی مشهد است تا
با استفاده از این سامانه بتوان بهصورت همزمان ،برخط و بر
پایة اطالعات مکانی زیرساختهای اصلی دانشگاه از قبیل
شبکة آب ،برق ،گاز ،حملونقل ،فضای سبز ،ساختمآنها و
تأسیسات و شبکة دیتا را پایش و مدیریت نمود.
اهداف
 .1تبدیل دانشگاه فردوسی مشهد به یک پردیس هوشمند
()Smart Campus؛
 .2ارائة چارچوب براي برنامهريزي جامع بهرهبرداري،
نگهداري و تعميرات زيرساختها؛
 .3مديريت جامع بحران و امکان برنامهريزي بهتر جهت
پيشبيني و ارائة خدمات در هنگام اتفاقات؛
 .4افزايش سرعت در اعزام اکيپهاي تعميرات و نگهداري
در هنگام اتفاقات در زيرساختها؛
.5آگاهيمديراندانشگاهازنحوةعملکردشرکتهايپيمانکاري
بهرهبرداري،نگهداريوتعميراتزيرساختهايدانشگاه؛

 .6امکان نظارت بر فعاليتهاي گروه تعميرات و نگهداري
بهمنظور تحقق سياستها و برنامهها؛
 .7ايجاد و نگهداري پايگاه اطالعاتي بهمنظور استفاده در
تجزيه و تحليل شرايط و عملکرد نگهداري و تعميرات؛
 .8امکان برنامهريزي براي بخشهاي مختلف تعميرات و
نگهداري دانشگاه بهمنظور فراهم نمودن زيربناي الزم جهت
توسعه و توزيع فعاليتهاي صنعتي در دانشگاه؛
 .9هدايت مديران در تصميمگيري جامع و بهينه براي
دورههاي آتي در جهت تخصيص درآمدهاي دانشگاه؛
 .10تعريف شاخصهاي ارزيابي عملکرد در سامانه بهمنظور
افزايش بازدهی کاري شرکتهاي پيمانکاري مربوطه؛
 .11مدیریت یکپارچة شبکههای توزیع آب ،گاز و برق
و زیرساختهای فضای سبز و محیطزیست ،حملونقل،
ساختمآنها و تأسیسات؛
 .12تدقیق مدل هیدرولیکی وضع موجود شبکة آب و گاز
بهعنوان ابزاری کارآمد در حوزة بهرهبرداری جهت مدیریت
صحیح شبکه؛
 .13بهينهسازي انرژي و هزينهها در شبکههاي آب ،گاز و برق؛
 .14هوشمندسازی زیرساخت حملونقل دانشگاه،
رزرواسیون پارکینگها و سرویسها ،استفاده از دوچرخهها
و اسکوترهای برقی اشتراکی؛
 .15صرفهجويي اقتصادي و افزايش بهرهوري با استفاده از
قطعات موجود در انبارها؛
 .16هدايت و حمايت از توسعة خدمات فني -مهندسي
در دانشگاه
 .17ايجاد سيستمي بهمنظور بازيابي انرژي و استفادة مجدد از آن.
خروجی و قابلیتها
 .1جمعآوری دادهها و اطالعات زیرساختهای دانشگاه
(زیرساختهای اصلی دانشگاه از قبیل شبکة آب ،برق،
گاز ،حملونقل ،فضای سبز و محیطزیست ،ساختمآنها و
تأسیسات و شبکة دیتا)؛
 .2دریافت اطالعات شبکههای توزیع آب ،برق و گاز
۱۶۳
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از سنجندههای تلهمتری (کنتورهای هوشمند) شبکه مانند
دماسنجها ،فشارسنجها و دبیسنجها؛
 .3تحلیل آنالین و تحت وب مدل هیدرولیکی کمی و کیفی
شبکة توزیع آب و گاز؛
 .4قابلیت سناریوپردازیهای هیدرولیکی و مشاهدة نتایج
هیدرولیکی شبکه با استفاده از ترکیبهای رنگی؛
 .5امکان انجام فرایند کالیبراسیون و مدیریت فشار شبکة
توزیع آب و گاز تحت وب؛
 .6مدیریت وضعیت پارکینگها ،ورود و خروجها،
اتوبوسها ،دوچرخهها و معابر دانشگاه؛
 .7مدیریت ناوگان حملونقل عمومی (اتوبوسها ،ونها و
غیره) و خصوصی (خودروهای استیجاری ،شخصی و )...؛
 .8مدیریت و تحلیل آنالین شبکة برق دانشگاه؛
 .9جمعآوری و نمایش کلیة اطالعات معماری و ساخت
ساختمآنها و تأسیسات دانشگاه؛
 .10مدیریت فضای سبز و محیطزیست دانشگاه :بررسي
گونههاي گياهي ،بررسي وضعيت توزيع مکاني و زماني
عوامل اقليمي مؤثر بر نياز آبي گياهان فضاي سبز ،و در
نهایت انتخاب و معرفي روشهاي مناسب با شرايط منطقه
در تعيين نياز آبي و نياز آبياري فضاي سبز؛
 .11مدیریت شبکة دیتای دانشگاه و گتویهای لوراون؛
 .12تعریف سطوح دسترسی متفاوت برای بخشهای
مختلفسامانه؛
 .13دارا بودن رابط گرافیکی تحتوب جهت مصور کردن
گزارشات؛
 .14قابلیت دسترسی آسان با استفاده از رایانة شخصی از
طریق اینترنت؛
 .15تهیة نسخة اپلیکشن اندروید ios /برای سامانه؛
 .16رابط کاربرپسند و سهولت در استفاده ()User Friendly؛
 .17سامانة جامع پایش سالمت با تمرکز اولیه روی
خوداظهاری و خودارزیابی کرونا؛
 .18مدیریت زیرمجموعههای معاونت اداری و مالی ،با
۱۶۴
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استفاده از تکنولوژی جدید داشبوردهای هوش تجاری
جهت گزارشگیری در زیرمجموعههای مدیریت پشتیبانی
و فنی ،مدیریت امور اداری و رفاهی ،مدیریت مالی و
پروژههای توسعه و سرمایهگذاری.
ابزار و روشها
این سامانه شامل بخشهایی نظیر نقشه ( ،)GISشبکة پایش،

مدیریت ،هشدارها ،استانداردها و کاربران در هر یک از
زیرساختها بوده و در زیرساختهای شبکة آب ،برق و
گاز عالوهبر بخشهای موجود بخش مدلهای عددی و
سناریوپردازی اضافه میشود و از یک هستة محاسباتی دقیق
و قدرتمند جهت انجام پردازشهای مربوطه بهره میگیرد.
وجود موتور محاسباتی و قابلیت سناریوپردازی موجود
در این سامانه برای کارشناسان حوزههای مهندسی و فنی
دانشگاه این امکان را فراهم میسازد تا تحلیلهای مربوط
به وضعیت موجود شبکه ،وضعیت افق طرح و طرحهای
اصالح و توسعه را بهراحتی و در قالب ایجاد سناریوهای
متفاوت موردبررسی قرار دهند .همچنین کارشناسان
حوزههای بهرهبرداری دانشگاه میتوانند از قابلیتهای
کالیبراسیون و مدیریت فشار شیرهای فشارشکن براساس
تنظیم فشار بهینة خروجی شیرهای فشارشکن جهت
بهرهبرداری بهینه از شبکه استفاده نمایند.
برای مدیریت شبکههای آب ،برق ،گاز و حملونقل
تجهیزات سنجش از راه دور تهیه شده و این تجهیزات
بهصورت بیسیم اطالعات خود را به سامانة پردیس
هوشمند ارسال میکنند.
جهت ارتباط تجهیزات ارتباط از راه دور نظیر کنتورهای
هوشمند آب ،شبکههای ارتباطی فوق سریع اینترنت اشیاء
(لوراون) در دانشگاه ایجاد شده است .هماکنون دانشگاه
فردوسی مشهد تبدیل به اولین دانشگاه در ایران شده است
که دارای پوشش سراسری اینترنت اشیاء است .همچنین
در نمایشگاه هفتة دیجیتال ایران دانشگاه فردوسی مشهد
بهعنوان اولین و تنها دانشگاه هوشمند کشور معرفی شد .به

این منظور در سه نقطه از دانشگاه (دکل مرکز فاوا ،دکل پردیس

 6و دکل دانشکده مهندسی) سه عدد گت وی اینترنت اشیاء
لوراون نصب و باعث شده در کل فضای دانشگاه پوشش
کامل اینترنت اشیاء برقرار شود.
فصل دوم :امور سرمایهگذاری
توسعة دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پرداختن به
فرصتهای سرمایهگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،در قالب دفتر پروژههای توسعه و سرمایهگذاری،
رویکردی همافزا و روزآمد است که ساختار و چارچوب
اجرایی /عملکردی آن بر مسیر آزمون قرار دارد.
دفتر پروژههای توسعه و سرمایهگذاری دانشگاه فردوسی
مشهد که با تدبیر معاونت اداری و مالی دانشگاه از ابتدای
سال  1398شروع به فعالیت نموده ،پیشتاز در تجربه توسعه
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پرداختن به فرصتهای
سرمایهگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است
که سعی در فرایندسازی ،ارزشسازی و ارزشآفرینی در
چارچوب اهداف و شرح خدمات تدوینشده برای دفتر
دارد.

چشمانداز ،اهداف کالن و رویکردهای اجرایی دفتر
پروژههای توسعه و سرمایهگذاری
چشمانداز
* ارزشسازی سرمایهگذاری و سرمایهپذیری در وزرات
عتف (دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
* توسعة رویکردها و ظرفیتسازی چارچوبهای روزآمد
سرمایهگذاری و سرمایهپذیری
* توسعة ساختارها و فرایندهای درآمدی با رویکرد
درآمدهای پایدار وزرات عتف (دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی)
* توسعة تعامالت فرابخشی و فراسازمانی در حوزه
سرمایهگذاری و سرمایهپذیری
* توسعة نقشآفرینی دانشگاه در حوزههای سرمایهگذاری،
سرمایهپذیری و توسعة پایدار
اهداف کالن دفتر پروژههای توسعه و سرمایهگذاری
* افزایش میزان سرمایهگذاری (از طریق جذب
سرمایهگذاران داخلی و خارجی)
* مدیریت پروژههای سرمایهگذاری (نظارت و کنترل
پروژههای سرمایهگذاری)

۱۶۵
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وضعیت پروژه
پروژههای در فاز
احداث/اجرا
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عنوان پروژه
* احداث موزة هنرهای تجسمی استاد اسپهبدی
در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

* سرمايهگذاري در اراضي حاشية بولوار پيروزي
پروژههای در فاز * تدوین ،تعریف و نظام دستهبندی فرصتهای سرمایهگذاری در
عقد قرارداد

وزارت عتف بر پایة پایلوت دانشگاه فردوسی مشهد

* پروژة گذر دانشگاه و جامعه

* سامانة مدیریت نظاممند و همافزای فرصتهای سرمایهگذاری
* سامانة فناورانة مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد

*سازوکارالکترونیکسازینظاممندوهمافزایتشکلهایدانشجویی

* توسعه ،شاخصسازی و ارزشآفرینی زیستبوم امالک

* نظام ارزیابی ،ارزشگذاری و رتبهبندی دانشگاهها  -دانشگاه اجتماعی

* ساخت خوابگاههای دانشجویی با اولویت دانشجویان بینالمللی

* سامانة مدیریت ،توسعه و صدور خدمات فنی و مهندسی

* راهاندازی آشپزخانة مرکزی دانشگاه

* ایونتینو  -شبکه اجتماعی رویدادها
* کتابخوان الکترونیک کتب دانشگاهی

* بازسازی مرکز آموزشی-رفاهی شماره 2

1394

* فرابستر دانش و فناوری
* سامانة فناورانة خدمات رفاهی (با اولویت مراکز اقامتی) وزارت عتف

* مجتمع تجاری و مسکونی جاهدشهر

* سامانه اطالعرسانی پویا و همافزای پذیرش گردشگران علمی/

* سرمایهگذاری در روستای تاریخی پاژ (خانة فردوسی)

تعمیرات اساسی * اجرای عملیات پروژة تکمیل خیابان سی متری (بلوار پژوهش)

* مرکز مفاخر و اسناد

احداث

1395

تعمیرات اساسی

احداث

دانشجویان بینالمللی وزارت عتف
جدول  -1-۶اهم پروژه های دانشگاه در فازهای مختلف

* ساده سازی فرایند سرمایهگذاری (کاهش بروکراسی
اداری در پروژههای سرمایهگذاری)
چارچوبها و رویکردهای اجرایی دفتر
شناخت ،گفتمانسازی و تعریف پروژه ،چارچوبهای
دفتر در تعریف و تبیین رویکرد سهگانه )1 :ظرفیتها و
سرمایههای مالی )2 ،ظرفیتها و سرمایههای دانشی و )3
ظرفیتها و سرمایههای اجتماعی در پروژههای توسعه و
سرمایهگذاری دانشگاه است .این رویکرد همهجانبه که
دربرگیرندة ظرفیتهای چندگانة وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری (دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) است تاکنون
کمتر مدنظر قرار گرفته و ضروری است که در راستای
تحقق نسلهای سوم و چهارم دانشگاهها به طور جدی به
آن پرداخته شود.
خدمات دفتر پروژههای توسعه و سرمایهگذاری
۱۶۶

* خدمات مشاورهای ،کارگزاری در پروژههای توسعهای و
سرمایهگذاریدانشگاه
* انتقال تجربه و مشاوره تشکیل دفتر پروژههای توسعة
سرمایهگذاری به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
* تجاریسازی خدمات و فرایندهای دفتر پروژههای
توسعه و سرمایهگذاری
برنامهها و پروژههای دفتر پروژههای توسعه و
سرمایهگذاری
برنامهها و پروژههای دفتر در قالب سه گروه )1 :فاز
امکانسنجی )2 ،فاز عقد قرارداد و  )3فاز احداث /اجرا
دستهبندی میشود که دارای  25پروژه با پیشرفتهای
ب تعریف ظرفیتها و سرمایههای مالی
متفاوت در چارچو 
و فیزیکی به میزان  48درصد و ظرفیتها و سرمایههای
دانشی به میزان  52درصد است.

تعمیرات اساسی
1398
احداث

* احداث یادمان شهدا

* بازسازی مسیل

* بازسازی سلفهای غذاخوری فجر ،پردیس ،1یاس
* راه دسترسی به غذاخوری میالد

* بازسازی مجموعة ورزشی  22بهمن و پیست دو و میدانی

* انجام سایر تعمیرات اساسی ،محوطهسازی و تأسیسات

* نوپردازی د ِر شمالی

زیربنایی

* مرکز آموزشی -رفاهی شمارة ( 5بهشهر)

* غذاخوری مهر

* انجام سایر تعمیرات اساسی ،محوطهسازی و تأسیسات زیربنایی

* طرح توسعة ساختمان پژوهشکدة علوم گیاهی

* عملیات تعمیرات نازککاری و تأسیسات خوابگاه

* انجام تعمیرات اساسی کلی در قالب  6قرارداد

دانشجویی در سطح پردیس

* تکمیل عملیات نازککاری و کارهای دکوراتیو سالن آمفی

* اجرای تأسیسات پیشتصفیة پردیس دانشگاه

تئاتر دانشکدة علوم ورزشی

* انجام پروژة مدلسازی سهبعدی تأسیسات دانشگاه

* تعمیرات اساسی موتورخانهها و تأسیسات زیربنایی

* انجام پروژة تحلیل راندمان و نصب ابزار دقیق در تأسیسات

دانشکدههای مهندسی ،کشاورزی ،سازمان مرکزی و غیره

* انجام تعمیرات اساسی کلی در قالب  5قرارداد

* فاز  1احداث ساختمان بیمارستان تخصصی دام و طیور

پلیکلینیکخدماتروانشناسی

* فاز  1و  2توسعة ساختمان دانشکدة حقوق و علوم سیاسی

* بازسازی سایت دکتری و مرکز فناوریهای پیشرفتة شمارة

* تحصیالت تکمیلی دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی

 3دانشکدة مهندسی

تعمیرات اساسی * انجام پروژة پايش وضعيت ،عيبيابي ،تعمیرات و تحليل
راندمان تجهيزات دوار تأسيسات دانشگاه فردوسي

احداث

زیربنایی
* مرکز آموزشی -رفاهی شمارة ( 4مهمانسرا)

*تجهیزودکوراتیوسالنآمفیتئاتردانشکدهعلوماداریواقتصادی

1399

* انجام سایر تعمیرات اساسی ،محوطهسازی و تأسیسات

* مقاومسازی ساختمان شهدای دانشکدة کشاورزی

 1396تعمیرات اساسی * پژوهشکدة زیارت و گردشگری
 1397تعمیرات اساسی

* ساماندهی کالبدی دانشکدة مهندسی

* مرکز آموزشی -رفاهی شمارة ( 3سرای اساتید)

* تهیة مصالح و عملیات اجرایی بازگشایی د ِر بلوار پیروزی

* سرمایهگذاری در مدیریت برج تاریخی رادکان
* مجتمع اداری ،فرهنگی ،خدماتی و ورزشی کوثر (زمین چاپخانه)

نوع پروژه

 1392تعمیرات اساسی * انجام تعمیرات اساسی ،محوطهسازی و تأسیسات زیربنایی
تعمیرات اساسی * انجام تعمیرات اساسی ،محوطهسازی و تأسیسات زیربنایی
1393
* دانشکدة علوم ورزشی
احداث

* برج فناوري دانشگاه
* مؤسسة گوهرشناسی مرحوم خاتمی طوسی

پروژههای در فاز * نیروگاه  110کیلوواتی خورشیدی
امکانسنجی * شاخصسازی کالنشهر مشهد با رویکرد شهر مشارکتپذیر

سال

عنوان پروژه

* انجام پروژة توسعة اینترنت اشیاء در دانشگاه

* انجام پروژة خرید و نصب کنتورهای هوشمند آب
* انجام تعمیرات اساسی کلی در قالب  4قرارداد

* احداث زمین چمن مصنوعی جنب سلف مهر خواهران

جدول  -2-۶اهم پروژههای عمرانی خاتمه یافته دانشگاه

عهده دارد .لذا از آنجا که این مدیریت مجموعه وسیعی
فصل سوم :امور عمرانی ،فنی و پشتیبانی
مدیریت پشتیبانی و فنی به عنوان یکی از مدیریتهای از خدمات را برنامهریزی ،هماهنگی و هدایت میکند تا
معاونت اداری و مالی دانشگاه ،مسئوليت انجام و پيگيري سازمان بتواند بهصورت موثری به فعالیت خود ادامه دهد،
خدمات عمومي ،عمليات پشتيباني و فنی دانشگاه را بر وظایف گسترده و وسیعی را بر عهده داشته و بنابراین از
۱۶۷
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مدیران پشتیبانی و فنی دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر حسین انصاری
1397 -1392

دکتر کمال الدین ناصری
1398 -1397

دکتر امیر لکزیان
1399 -1398

دکتر علی گل کاریان
 -1399تاکنون

اهمیت بسزایی برخوردار است .این مدیریت همواره تالش
نموده که با توجه به وظایف خطیر و حساسی که بر عهده دارد
و با هدف تهیة بستری برای تحقق هرچه مناسبتر رسالت
دانشگاه ،برنامهریزی جهت توسعة متوازن و پیادهسازی
اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد .انجام این
امور جز با رصد نمودن مستمر عملکرد واحدهای حوزه و
بررسی نقاط ضعف و قوت آنها و بهرهگیری از آ ن در جهت * یادمان شهدای گمنام دانشگاه
پیشبینی فعالیتهای آینده امکانپذیر نیست .لذا گزارش
پیشرو بیانکنندة خطوط اصلی فعالیتهای انجامشده توسط
این مدیریت در بازة زمانی هشت سال است.
اهداف مدیریت پشتیبانی و فنی
* مکانیزه نمودن فرایندهای مدیریت با هدف تسهیل در
ارائة خدمات؛
* برنامهریزی جهت افزایش کیفیت خدمات پشتیبانی و فنی
دانشگاه با هدف ارائة خدمات بهتر؛
* بهرهگیری حداکثری از منابع دولتی و ظرفیت بخش * مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
خصوصی کشور بهمنظور توسعة زیرساختهای دانشگاه؛
* توسعة کالبد فیزیکی دانشگاه؛
* احداث و توسعة مراکز رفاهی دانشگاه؛
* ارتقاء کیفیت ساختمآنهای دانشگاه با هدف دستیابی به
استانداردهای مورد تأیید مراجع ذیربط.
امور عمرانی
اهم پروژههای عمرانی خاتمةافته
* مقاومسازی ساختمان شهدای دانشکدة کشاورزی
* احداث دانشکده علوم ورزشی
۱۶۸

شکل  -1-۶مبلغ کل پروژههای عمرانی و تعمیرات اساسی خاتمه یافته دانشگاه

* احداث مرکز آموزشی رفاهی شمارة ( 3سرای اساتید)

* مرکز فناوریهای پیشرفته شماره 2

* احداث مرکز آموزشی رفاهی شمارة ( 4مهمانسرا)

* ساختمان مدیریت آموزشی

پروژههای عمرانی در حال احداث
* تکمیل افالکنمای نیشابور

* مرکز پژوهشی اختر فیزیک
۱۶۹
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* کاهش هزینهها
* کاهش دادن زمان توقفها
* کاهش مصرف قطعات یدکی
* افزایش کیفیت محصول
* باال بردن ایمنی و ضریب اطمینان ماشین
با توجه به تعداد باالی تأسیسات دانشگاه فردوسی

تیم پایش وضعیت تمام تالش خود را به کار گرفت
تا بتواند از حداکثر تأسیسات دانشگاه ،بازديد نماید.
امور فنی و تأسیسات
در طي اين بازديدها ،از  45پلنت تأسیساتي و 243
اهم پروژههای فنی و تأسیساتی
عدد پمپ و موتور دانشگاه بازديد به عمل آمد .مبنای
* پروژه پايش وضعيت ،عيبيابي ،تعمیرات و تحليل
انتخاب این  45پلنت ،اهمیت آنها در دانشگاه بود .الزم
راندمان تجهيزات دوار تأسيسات دانشگاه فردوسي مشهد
به ذکر است این اطالعات ،به بررسی کیفی ارتعاشی
در صنايع ،نفت ،گاز ،پتروشيمي ،نيروگاهي و
تجهیز ،امکانسنجی نصب فشارسنج ،دارا بودن حفاظ
تأسيساتي ،تجهيزات دوار بخش قابل مالحظهاي از
کوپلینگ و غیره منتهی گردید .همچنین با بررسی هریک
دستگاههاي موجود را تشکيل ميدهند .اين تجهيزات،
از تجهیزات موجود در هرکدام از تأسيسات ،این امکان
عموم ًا قيمتهاي گزافي دارند و عالوهبر اين ،هرگونه
فراهم شد تا اطالعات هر تجهیز و حتی سابقة خرابی آن
توقف کار اين دستگاهها ،باعث توقف عملکرد پلنت
را بهصورت کامل و دقیق تحت عنوان شناسنامة تجهیز
ميشود .از اينرو ،با توجه به نقش کليدي تجهيزات
ارائه دهیم .این امر سبب افزایش بازدهی ،کارایی و طول
دوار ،سالمت آنها و رفع عيوب احتمالي ،از اهميت
عمر تجهیز خواهد شد.
ويژهاي برخوردار است .يکي از روشهايي که ميتوان
از سالمت تجهيز اطمينان يافت يا حتي عيوب احتمالي
عنوان پروژه
مساحت
موجود در آن را کشف کرد ،استفاده از آناليز ارتعاشات
6100
مرکز فناوریهای پیشرفته شمارة  2دانشگاه
است .در این پروژه ،سعي بر آن شد که از تکنيک مذکور
6900
تکمیل افالک نمای نیشابور و مرکز پژوهشی اختر فیزیک
در افزايش راندمان و بهبود عملکرد تجهيزات دوار در
مدیریت آموزشی
2100
تأسيسات مختلف دانشگاه فردوسي مشهد ،استفاده شود.
بازسازی سقف استخر
3000
درواقع در این پروژه با ارتعاشسنجی تجهیزات دوار
تعمیرات اساسی و موتورخانههای خوابگاه فجر  4و 5
تأسیسات دانشگاه مانند پمپها و الکتروموتورها ،بدون
فاز  2احداث ساختمان بیمارستان تخصصی دام و طیور
700
باز شدن و حتی خاموش شدن تجهیز ،این ارتعاشات
تغییر کاربری زیرزمین دانشکده ادبیات و علوم انسانی
400
تحلیل علمی شدند و با بررسی دادهها توانستیم عیب
بازسازی ساختمان امور دانشجویان بینالملل
500
تعمیرات اساسی دانشکده مهندسی ( 4پروژه)
تجهیز (اعم از لقی ،عدم هممحوری ،عیب پروانه ،عیب
1400
بازسازی خوابگاه پردیس  3دختران و تبدیل به خوابگاه
روتور-استاتور و غیره) را شناسایی کرده و در جهت
1200
دانشجویانبینالملل
رفع آن اقدامات الزم را انجام دهیم.
دالیل ضرورت اجرای عیبیابی عبارتاند از:
جدول  -3-6اهم پروژههای عمرانی در حال احداث
۱۷۰

شکل  -2-۶میزان مصرف انرژی در دانشگاه

امور پشتیبانی
امور قراردادها
* برگزاری مناقصات و استعالمات در سامانة ستاد
با توجه به مادة  9قانون برنامة ششم توسعه ،و تکلیف دولت
به اجرا و راهاندازی سامانة تدارکات الکترونیکی برای اجرای
تمامی معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانهها و دستگاهها
مشمول قانون برگزاری مناقصات ،این واحد از شهریورماه
سال  1398کلیة مناقصات و استعالمات در سامانة تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به اجرا میگذارد که تاکنون ،تعداد
 23مناقصه در سامانة ستاد ثبت و برگزار شده است.
* الکترونیکی کردن فرایند ثبت قراردادها در سامانة َسدف
دانشگاه فردوسی مشهد
* گزارشات مدیریتی واحد در پیشخوان هوش تجاری
سامانة پردیس هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد به آدرس
sims.um.ac.ir

در سامانة پردیس هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد،
پیشخوان هوش تجاری طراحی شده است که وضعیت
و عملکرد واحد پیمان و رسیدگی را به تفکیک هر سال
به نمایش میگذارد .مشخص کردن تعداد قراردادها،
قراردادهای خاتمةافته ،جمع کل مبالغ قراردادها و افزایش
آنها ،جمع مبالغ صورت وضعیتهای قراردادها و
کارکردهای تأییدشده و دیگر گزارشات مدیریتی در این
پیشخوان به نمایش گذاشته میشود.
انواع قرارداد
پیمانکاری  -عمرانی

تعداد
66

ارزش ریالی (میلیارد ریال)

1.536

پیمانکاری  -خرید

33

67

پیمانکاری  -خدمات

30

1.008

مشاوره

24

41.4

جدول  -4-6مقایسة انواع قراردادها از سال  96تا 99
۱۷۱
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* گزارشات مدیریت پروژهای در پیشخوان هوش تجاری
سامانة پردیس هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد
در سامانة پردیس هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد،
پیشخوآنهای هوش تجاری طراحی شده است که وضعیت و
عملکرد هر پروژه در دو بخش طراحی و اجرا شامل گزارشات
پیشرفت برنامهای ،پیشرفت واقعی ،میزان انحراف از برنامه و
دیگر گزارشات هر پروژه در آن به نمایش گذاشته میشود.
مزایدهها

شکل  -3-6تعداد و ارزش مزایده های دانشگاه از سال  94تا 99

ادارة تدارکات
* الکترونیکی کردن فرایند ثبت در خواست خرید در سامانة
َسدف دانشگاه فردوسی مشهد
سامانة خرید دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1391با انجام
فرایند خرید به روش اتوماسیونشده منجر به کاهش یا
۱۷۲

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد معاونت اداری و مالی

حذف جریان گردش کاغذی و ایجاد فضای رقابتی بین
تأمینکنندگان کاال و خدمات شده است .این بخش با استفاده
(سدف) و
از سامانة سیستمهای دانشگاه فردوسی مشهد َ
همکاری مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه (فاوا)
و با الکترونیکی کردن فرایندهای خرید (از ثبت درخواست،
صدور فاکتور ،صدور قبض انبار ،رسیدگی به اسناد و صدور
چک) گامهای مهمی را در جهت برآورده شدن این هدف
برداشته است .در حال حاضر کلیة اسناد هزینه و صورت
وضعیت قراردادها بهغیر از هزینة پرسنلی از محل سامانة
خرید انجام میگردد.
* انجام خرید جزئی و متوسط در سامانة ستاد
با توجه به مادة  9قانون برنامة ششم توسعه و تکلیف دولت
به اجرا و راهاندازی سامانة تدارکات الکترونیکی برای اجرای
تمامی معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانهها و دستگاهها
مشمول قانون برگزاری خرید جزئی و متوسط این اداره
از شهریور ماه سال 1398در سامانة تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به اجرا میگذارد و تاکنون ،تعداد  532خرید
به حجم ریالی  170808183599در سامانه ستاد ثبت و
انجام شده است.
* گزارشات مدیریتی اداره در پیشخوان هوش تجاری
سامانه پردیس هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد
در سامانة پردیس هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد،
پیشخوان هوش تجاری طراحی شده است که وضعیت
و عملکرد ادارة تدارکات را به تفکیک هر سال به نمایش

شکل  -4-۶مجموع خرید انجامشده به تفکیک ده کاال و خدمت برتراز سال  1391تا ۱۳۹۹

شکل  -5-۶مجموع خرید انجامشدة کاال ،خدمات ،قراردادها و غیره به تفکیک سال  1391تا 1399

۱۷۳

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

میگذارد .مشخص کردن میزان کل خرید ،خرید قطعی ،ده
کاال /خدمت برتر درخواستشده ،روند ارزش درخواست
خرید ،میزان خرید در واحدهای مختلف و دیگر گزارشات
مدیریتی در این پیشخوان به نمایش گذاشته میشود.

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد معاونت اداری و مالی

نوع اقدام
نگهداری
فضای سبز
بازپیرایی
فضای سبز
تولیدات
گیاهی

شرح فعالیت
گل و چمن ،درخت و پرچین

حجم

حفظ و نگه داری آبنما و نیمکت

 1541عدد

 62956۷مترمربع

معابر

 781481مترمربع

کاشت درختان و روتبال

 6845اصله

احداث و بازپیرایی فضای سبز و سیستم آبیاری  34376مترمربع

گل و پرچین

درخت و درختچه
خاک برگ

 1175619بوته
 4735اصله
 7000مترمکعب

جدول  -5-6مقایسة انواع قراردادها از سال  96تا 99

گونههای گیاهی و میکروکلیما؛
*مرمتوبازسازیمنابعذخیرهآبغیرشربدرسطحپردیس؛
فضای سبز
* نصب کنتورهای هوشمند بر روی خطوط لولة اصلی
 )1نگهداری
چاههای آب پردیس جهت مدیریت در سامانة هوشمند؛
 )2احداث و بازپیرایی
* دادهبرداری سالیانه از فضای سبز جهت تهیة دفترچه
 )3تولیدات گیاهی
قرارداد ریزآیتمی و خرید و نصب نرمافزار محاسبة صورت
* اهم اقدامات اجرایی فضای سبز دانشگاه
وضعیتپیمانکاران؛
* جداسازی آب شرب از آب غیرشرب بهمنظور آبیاری * اجرای طرح ریزآیتمی در بخش فضای سبز دانشگاه؛
فضای سبز بخشهایی از دانشگاه؛
*تهیهوتدوینشیوهنامهودستورالعملهایمربوطبهفضایسبز؛
* اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح پردیس؛
* معرفی و کاشت گونههای گیاهی کمآب در سطح پردیس
* مطالعه و تدقیق نیاز آبی فضای سبز پردیس براساس دانشگاهبراساساقلیمهوایمشهد(قیاق،اسپرسوغیره).

فصل چهارم :امور مالی و اعتباری
مدیریت مالی یکی از ارکان مؤثر هر سازمان است که
عالوهبر مسئولیت نظارت مالی نقش بسزایی در موفقیت و
عدمموفقیت هر سازمان دارد .برنامهریزی مالی برای تمامی
اهداف آتی سازمان ،تصمیمات مالی معقول و ایجاد تعادل
بین ریسک و بازده ،اداره و کنترل کامل و بهینة جریان
منابع مالی ،کنترل هزینهها و تجزیه و تحلیل فایده و هزینة
تصمیمات ،تصمیمسازی ،طراحی و تقویت سیستم کنترل
داخلی تنها بخشی از مسئولیتهای حوزه مدیریت مالی
است.

مدیران مالی دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکترمحمدعلیباقرپور
1393 -1397

دکتر محمود الری
 -1397تاکنون

 18،178،452میلیون ریال از بدهیهای جاری و سنواتی
طی سالهای اخیر شده است ،درحالیکه کل اعتبارات
مصوب دریافتی هشت سالة دانشگاه براساس نمودارهای
مالی که در پایان همین گزارش ارائه شده است ،جمع ًا به
مبلغ  22،755،885میلیون ریال بوده است.

اقدامات  8ساله مدیریت مالی
طی هشت سال اخیردر حوزة مالی ،تمرکز بر بهبود نظام مالی
و برنامهریزی در راستای مدیریت مؤثر منابع مالی،جذب
منابع مالی متنوع و پایدار ،گسترش زمینههای استقالل مالی
اهم دستاوردهای مدیریت مالی
و همچنین احصاء فرایندها بهمنظور تبدیل شیوههای دستی
و سنتی به شیوههای نوین و مبتنیبر الکترونیک بوده که * تغيير نظام حسابداري از نيمهتعهدي به تعهدي و اجراي
موجب صرفهجوییهای چشمگیر در زمان ،نیروی انسانی اين الزام قانوني در بستری با امكانات  90درصد سيستمي؛
و در نهایت هزینهها و افزایش تکریم و رضایتمندی * مكانيزاسيون فرايندهاي مالي وايجاد سيستمهاي
ارباب رجوع گردیده است .مدیریت صحیح وجوه نقد يكپارچه؛
در گردش و تالش برای جذب اعتبار از محل دریافت * طراحی و راهاندازی سامانة جامع مالی منطبقبر کدینگ
اوراق خزانه و تبدیل ارز دریافتی به باالترین نرخ ممکن از هزینه و نظامنامة حسابداری بخش عمومی وزارت امور
مهمترین دستاوردهای این مدیریت بوده که منجر به تسویة اقتصادی و دارایی؛

شکل  -6-۶روند دریافت اعتبار از درآمد عمومی (جاری و تملک)
۱۷۴

۱۷۵
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شکل  -7-۶روند دریافت اعتباراز محل درآمد اختصاصی از سال  92تا 99

شکل  -8-۶نمودار مقایسه ای هزینهها ی واقعی وارقام موثر ازنرخ تورم

* طراحی و راهاندازی سامانة محاسبه و ثبت اسناد دیون پرسنلی؛
* راهاندازی سامانة درخواست و تأیید و ثبت سند
حسابداری بابت مأموریت کارکنان؛
* سامانة محاسبه و صدور سند هزینة حقالتدریس مدعوین؛
* سامانة درخواست وام و ضمانت (این سامانه امکان
درخواست وام از بانکهای داخلی را فراهم کرده است).؛
* سامانة درخواست و ثبت سند و پرداخت از محل
مجوزهای مادة  27و  38آییننامة مالی دانشگاهها؛
*سامانةصدورسندوپرداختکمکهزینةفوتوازدواجکارکنان؛
* سامانة بازخرید مرخصی؛
* رسيدگي به وضعيت اموال دانشگاه و ارزيابي و
قيمتگذاري و شمارهگذاري مجدد آنها؛
* برگزاری مزایده در سامانة تدارکات الکترونیکی دولت؛
* شناسایی و ارزیابی اراضی و امالک (زمین و ساختمان و
۱۷۶

مستحدثات)؛

* ثبت تمامی اطالعات اموال غیرمنقول در سامانه سادا؛
* شناسايي بدهيها و مطالبات دانشگاه و بارگزاري در
سامانة سماد دولت؛
* ارسال صورتهاي مالي به وزارت امور اقتصادی و
دارايي از طريق سامانة سناما؛
* دريافت اعتبارات و تسوية بدهيهاي كالن دانشگاه از
محل اوراق خزانه از طريق سامانة تسويه و تهاتر؛
* انجام کلیة امور مربوط به صدور حوالة الكترونيك با
استفاده از سامانة بهداد؛
* بهرهبرداری و استفاده از سامانة تداركات (ستاد) بابت
خريدهاي دانشگاه؛
*استقرارسيستمحسابرسيداخليوتقويتكنترلهايداخلي؛
* پاسخگویی به نهادهای نظارتی؛

شکل  -9-۶هزينه هاي جبران خدمت كاركنان

فصل پنجم :امور اداری و رفاهی
مدیریت امور اداری و رفاهی از دو بخش امور اداری
و امور رفاهی تشکیل میشود .مأموریت اصلی این
حوزه طبق سند راهبردی دانشگاه مصوب سال ،1399
برخورداری از منابع انسانی کارآمد ،شایسته و ملتزم به
ارزشهای محوری دانشگاه در حوزة اداری است و
فراهم ساختن شرایط رفاهی متناسب با جایگاه اعضا
در جهت آرامش خاطر برای نیل به اهداف سازمانی در
بخش رفاهی بوده و تمام سعی و کوشش این مجموعه
در جهت اجرایی کردن مأموریت محوله است.
امور اداری قسمتی از فرایند اداره کردن سازمان است
که از یکسو به سیاستها ،خط مشیها ،مقررات و
دستورالعملها و از سوی دیگر به اطالعات مربوط به
اداره کردن امور استخدام ،ارزیابی عملکرد و شرایط
کار نیروهای انسانی و غیره که در سازمان استخدام
شده یا میشوند ،مربوط میشود که شامل چند بخش
(امور اعضای هیئتعلمی ،امور اعضای غیرهیئتعلمی،
بازنشستگان ،دبیرخانه ،بایگانی) است.
امور رفاهی فراهم ساختن زیرساختهای رفاهی الزم
برای همکاران دانشگاهی بوده و شامل بخشهای بیمه،
گردشگری ،تسهیالت بانکی ،مسکن و تعاونی مصرف
است.

مدیران اداری و رفاهی دانشگاه از سال

 1392تاکنون

مهندسابوالقاسمساقی
1392 -1398

خانم طاهره صاحبیان
 -1398تاکنون

خالصه وظایف
 .1انجام امور اداري و استخدامي اعضاي هيئتعلمي و
غيرهيئتعلمي؛
 .2انجام امور اجرایی و پیگیریهای جذب و استخدام
کارکنانغیرهیئتعلمیدانشگاه؛
 .3انجام امور مربوط به برگزاری آزمونهای استخدامی
جهت دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاهها؛
 .4مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به
تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيئتهاي رسيدگي به
تخلفات اداري؛
 .5نظارت بر اجرای آراء صادره از سوي هيئتهاي رسيدگي
به تخلفات اداري -هيئتهاي انتظامي مقررات هيئتعلمي
و ديوان عدالت اداري؛
۱۷۷

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد معاونت اداری و مالی

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

شکل  -11-۶نسبت اعضای هیأت علمی جذب شده به بازنشسته

شکل  -10-۶درصد سهم هزینه کرد واحدهای دانشگاه از عواید اختصاصی از سال  ۹۶تا ۹۹

 .6نظارت و بهروزرسانی سامانههای پاکنا ،حس ،کارمند
ایران ،بیمة سالمت ،بازنشستگی وغیره؛
 .7انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت و غیره کارکنان
دانشگاه (اعضای هیئتعلمی و غیرهیئتعلمی)؛
 .8همکاری در تهیة دستورالعملها و بخشنامهها در جهت
اجرایی کردن آییننامههای ابالغی؛
 .9انجام امور مربوط به هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه،
هیئترئیسة دانشگاه و شورای اداری و مالی دانشگاه؛
 .10صدور احكام كارگزيني از قبيل حقوق و مزايا ،ترفيع،
ارتقاء ،جابهجایی و انتصاب ،انفصال ،اخراج ،مرخصیها،
مأموریتها و غيره؛
 .11انجام امور و پیگیری برقراری حقوق ازکارافتادگی،
بازنشستگی و موظفین؛
 .12كنترل و نظارت مستمر بر حضور و غياب کارکنان
غیرهیئتعلمی دانشگاه «انجام امور مربوط به مرخصیها
(استحقاقی ،استعالجی ،زایمان و غیره) ،مأموریتها (روزانه،
آموزشی و غیره) و محاسبة ساالنة احکام ماندة مرخصی»؛
 .13انجام امور مربوط به نیروهای شرکتی اداری دانشگاه
(بهعنوان ناظر قراردادها)؛
 .14انجام امور اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان
غیرهیئتعلمیدانشگاه؛
۱۷۸

 .15رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ
تصميمات الزم؛
 .16انجام امور مربوط به ارتقاء شغلی ،اعمال مدرک
تحصیلی ،پایة استحقاقی ،حق لباس و غیره؛
 .17انجام امور مربوط به کارگروههای ارتقاء رتبه ،مدرک
تحصیلی،کمیسیونپزشکیوسختیشرایطمحیطکاروغیره؛
 .18ايجاد و نگهداري بانك اطالعاتي پرسنلي و سوابق
خدمتي و اداري كلية پرسنل دانشگاه؛
 .19انجام امور مربوط به معرفی اعضا بهمنظور استفاده از
تسهیالت و خدمات رفاهی؛
 .20انجام امور مربوط به خدمات رفاهی و اقامتی دانشگاهیان
(بهشهر ،تهران و غیره)؛
 .21شناسایی و معرفی ارائهدهندگان خدمات و تسهیالت
رفاهی به مراجع ذیربط در دانشگاه؛
 .22ادارة امور مراکز رفاهی دانشگاه (بهشهر ،مهمانسرای
تهران ،سرای اساتید)؛
 .23انجام امور مربوط به ارائة خدمات رفاهی پیشنهادی (بن
سبد کاال به اعضا)؛
 .24انجام امور مربوط به پرداخت تسهیالت نقدی؛
 .25انعقاد قراردادهای رفاهی با سایر نهادها و سازمآنها؛
 .26برقراری ارتباط با امور رفاهی سایر دانشگاهها جهت

شکل  -12-۶نسبت اعضای غیر هیأت علمی جذب شده به بازنشسته

 .35تشکیل و بایگانی پروندهها بهصورت کاغذی و
الکترونیکی؛
 .36حفظ و نگهداري پروندهها در مقابل آفات ،رطوبت،
حرارت ،نور ،آتشسوزي و غيره؛
 .37انجام امور مربوط به الکترونیکی کردن اسناد و مدارک
امور اداری و رفاهی.

استفادة همکاران از خدمات رفاهی آنان؛
 .27انجام امور مربوط به بیمة تکمیل درمان ،برقراری بیمة
مسئولیت کارفرما در برابر اعضا ،بیمة عمر ،مسئولیت،
آتشسوزی و خودرو اعضای دانشگاه؛
 .28پیگیری کلیة امور مربوط به بیمههای تکمیلی درمان،
اموال و غیرة اعضا؛
 .29شناسایی تسهیالت رفاهی و معرفی جهت تصویب و اجرا؛
امور اداری
 .30انجام امور مربوط به ارسال نامهها و مرسوالت به
* بخش امور اعضای هیأتعلمی
واحدهای دانشگاه و سازمآنهای خارج از دانشگاه؛
 .31دریافت ،ثبت و شمارهگذاری نامهها ،دستورالعملها و * تهیه و تدوین دستورالعمل نحوة نظارت بر فعالیتهای
اعضایهیئتعلمی؛
بخشنامههای صادره و وارده؛
* اخذ شمارة مستخدمی  140نفر از اعضای هیئتعلمی که
 .32اسکن نامهها ،مدارک و اسناد؛
 .33انجام امور مربوط به تایپ ،اسکن نامههای سازمان طی سالهای  85-99استخدام شدهاند؛
* تکمیل اطالعات اعضای هیئتعلمی در سامانة حس
مرکزی دانشگاه؛
 .34حفظ ،نگهداری و فهرستبندی نامهها ،مدارک و اسناد؛ (جهت ایجاد رشتههای جدید و غیره)؛
۱۷۹

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد معاونت اداری و مالی

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

سال تغییر ضریب بازنشستگی ارتقاء مرتبه رسمی قطعی رسمی آزمایشی فرصتمطالعاتی مأموریتپژوهشی قطع همکاری
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جدول  -6-۶تعداد احکام صادرة اعضای هیأتعلمی طی سالهای  1392تا 1399

*تشکیلپروندهتامرحلةصدورحکمجهتاعضایهیئتعلمی
جدیداالستخدامپیمانیوتنظیممکاتباتمربوطبهآن؛
* تنظیم مکاتبات مربوط به استعالم تأییدیة تحصیلی ،معرفی
جهت آزمایشات تندرستی و سوءپیشینه ،درخواست شروع
به کار و پست سازمانی مربوط به افراد جدیداالستخدام
هیئتعلمیپیمانی؛
* صدور احکام اعضاي هیئتعلمی (شامل تغییر ضریب
حقوق ،ترفیعات استحقاقی و تشویقی رسمی و پیمانی،
ارتقاء مرتبه و تمدید قرارداد پیمانی ،انعقاد قرارداد استخدام
پیمانی ،برقراري و قطع کمکهزینة مسکن و صدور حکم
مأمور به خدمتی ،بازنشستگی ،فرصت مطالعاتی و پایههاي
بورس دکتري و انتصاب و غیره)
* اجرای بخشنامههای ابالغی در جهت افزایش حقوق
اعضایهیئتعلمی
* انجام امور و نظارت بر تعداد پایههای تشویقی ،بورس،
سربازی و غیره مطابق آییننامة استخدامی اعضای
هیئتعلمی؛
* تنظیم مکاتبات مربوط به دانشکدهها جهت اطالعرسانی
اتمام مدت قرارداد و اقدام جهت تمدید قرارداد پیمانی در
هر سال؛
* انجام امور مربوط به گرفتن مجوز از هیئت رئیسه ،هیئت
جذب و هیئت امنا برای تمدید ،تبدیل وضعیت ،مأموریت،
۱۸۰

انتقال و غیرة اعضای هیئتعلمی؛
* انجام مکاتبات اداری با سایر دستگاهها و مؤسسات جهت
سوابق غیررسمی اعضای هیئتعلمی؛
* تهیه و تنظیم مکاتبات مربوط به انتصابات مدیریتی
اعضایهیئتعلمی؛
* انجام مکاتبات اداری با اعضای هیئتعلمی جهت
کمکهزینة عائلهمندی ،بیمة تکمیلی و غیره اعضای
هیئتعلمی.
* بخش اعضای غیرهیأتعلمی
* برقراری فوقالعاده سختی شرایط محیط کار برای کارکنان
رسمی ،پیمانی ،قراردادی و اجرای فوقالعاده سختی کار
از تاریخ  1393/12/01برای کارکنان رسمی ،پیمانی،
قراردادی در مشاغل مختلف براساس رشتة شغلی مصوب
 چگونگی برقراری فوقالعاده سختی کار کارکنان روزمزدبیمهای بهطور کامل محقق شده است؛
* احصاء بیش از  100رشتة شغلی مصوب موضوع مادة 16
آییننامة استخدامی اعضای غیرهیئتعلمی از منظر شرایط
احراز ،وظایف ،مهارتها و دورههای آموزشی؛
* تدوین و اجرای طرح طبقهبندی و ارزشیابی مشاغل
دانشگاه فردوسی مشهد (مأموریت منطقة  9کشور)؛
* تهیة دستورالعمل نحوة ادامة تحصیل کارکنان در مقاطع

شکل  -13-۶میانگین درصد دورکاری اعضای غیر هیأت علمی در طول سال  ۹۹به تفکیک واحدهای دانشگاه

شکل  -14-۶تعداد کارکنان ارتقا رتبه یافته قرارداد انجام کار مشخص به تفکیک رتبه و مدرک تحصیلی در سال 1399

مختلف تحصیلی باالتر و چگونگی پذیرش مدارک تحصیلی
آنان و تصویب در هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه؛
* تکمیل و بهروزرسانی سامانة پاکنا برای اعضای هیئتعلمی
و غیرهیئتعلمی جهت حقوق و دستمزد بهصورت ماهیانه
(زیرمجموعة سامانة کارمند ایران)؛
* تکمیل و بهروزرسانی سامانة کارمند ایران (استخدام و
بهکارگیری نیروی انسانی(تبدیل وضعیت و غیره)) ،سامانة
آمار و اطالعات نظام اداری (رفع مشکل دو شغله بودن
اعضای هیئتعلمی در هنگام ثبت شرکت) ،مدیریت

ساختار اجرایی دستگاههای اجرایی کشور (عزل و نصب
پستها و افراد)؛
* تهیه و تنظیم شیوهنامة اجرایی ارتقاء رتبة شغلی کارکنان
و تصویب آن در هیئت اجرایی منابع انسانی؛
* در راستای اجرای شیوهنامة اجرایی ارتقاء رتبة کارکنان،
فرایند محاسبة ارتقاء رتبة کارکنان رسمی و پیمانی کام ً
ال
بهصورت الکترونیکی در سامانة منابع انسانی طراحی و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت؛
* اجرای ارتقاء رتبة کارکنان قراردادی بعد از  12سال و
۱۸۱

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد معاونت اداری و مالی

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

سال تغییر ضریب بازنشستگی رسمی قطعی رسمی آزمایشی بازنشستگی پیش از موعد قطع همکاری
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جدول  -7-۶تعداد احکام صادرة اعضای غیرهیئتعلمی طی سالهای  1392لغایت 1399

کسب ارتقاء  311نفر از کارکنان قراردادی
* برنامهریزی در جهت جوانسازی ،استانداردسازی هرم
اعضایغیرهیئتعلمی
* صدور احکام کارکنان (شامل تغییر ضریب حقوق،
ترفیعات استحقاقی و تشویقی کارکنان رسمی ،پیمانی و
قراردادی ،ارتقاء مرتبه و تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و
قراردادی ،برقراري و قطع کمکهزینة مسکن و صدور
حکم مأمور به خدمتی ،بازنشستگی ،انتصاب و غیره)
* اجرای بخشنامههای ابالغی در جهت افزایش حقوق
کارکنان که نمودار زیر ،میزان حداقل و حداکثر افزایش
حقوق کارکنان
* تدوین پروتکل خرید خدمات (کارشناسی /اداری) از
بخش خصوصی و اجرای آن از سال 1399؛
* بهروزرسانی سامانة بیمة سالمت (ندا) با سایت شاغلین
دانشگاه و اصالح مغایرتهای  260نفر از بازنشستگان؛
* انجام مراحل اولیه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی
ایثارگر (تعداد معرفی شدگان  90نفر)؛
* تدوین دستورالعمل اجرایی افزایش حقوق کارکنان
روزمزد بیمهای؛
* تکمیل سایت سازمان بازنشستگی کشور در خصوص
بازنشستگان ایثارگر ( 490نفر)؛
* تدوین دستورالعمل استفاده از امکانات اداری و رفاهی
۱۸۲

دانشگاه (براي ايجاد نظم ،شناسایي و ساماندهي تردد،
حضور و غياب و غیره) برای تمام افراد غيرعضو دانشگاه
(در  13گروه) و تصويب در هيئترئيسة دانشگاه؛
* برگزاری مراسم روز کارمند و تجلیل از بازنشستگان
(بهصورت سالیانه).
* مکانیزه شدن برخی از فعالیتها
 .1تدوین مجدد و بازنگری شیوهنامة سامانه ارزیابی عملکرد
کارکنان دانشگاه و تصویب در هیئت اجرایی منابع انسانی
دانشگاه؛
 .2ایجاد و اصالح سامانة کمکهزینة ازدواج ،فوت و
مهدکودک؛
 .3ایجاد و اصالح سامانة ذخیرة مانده مرخصی و بازخرید
مرخصی اعضای هیئتعلمی و کارکنان؛
 .4ایجاد و اصالح سامانة محاسبه و کسر از حقوق مرخصی
منفی کارکنان؛
 .5اصالح سامانة ثبت مأموریت؛
 .6ایجاد و طراحی منو حضور و غیاب فرد در پرتال پویا؛
 .7تدوین دستورالعمل دورکاری با توجه به بخشنامههای
سازمان اداری و استخدامی و تصویب در هیئترئیسه
دانشگاه؛
 .8الکترونیکی نمودن فرایند دورکاری (حضور و غیاب و

شکل  -15-۶تعداد اعضای تحت پوشش بیمه تکمیلی به تفکیک سال

گزارش کارکرد روزانه کارکنان)؛
 .9اصالح سامانة پرداخت اضافهکار کارکنان و نظارت بر
اجرای مصوبات در جهت کاهش ساعات اضافه کار
امور رفاهی
معاونت اداری و مالی دانشگاه به لطف خداوند متعال و
برنامهریزی در بخش امور رفاهی دانشگاهیان ،ضمن حرکت
بهسوی ایجاد جریانی پویا و منعطف در ارائة خدمات رفاهی
متنوع و مورد تقاضای دانشگاهیان بهعنوان برنامة کوتاهمدت
خود که شامل انعقاد قرارداد و همکاری با شمار قابل
توجهی از مراکز خدماترسان با تسهیالت مناسب است،
برنامهریزی جامع و مدونی را برای ایجاد زیرساختهای
نرمافزاری و سختافزاری بلندمدت ،برای دستیابی به
اهداف خود برنامهریزی و اجرا نمود که به شرح زیر در دو
بخش تقدیم میشود:
الف) توسعة زیرساختهای سختافزاری رفاهی
* توسعه و تجهیز مرکز آموزشی -رفاهی شمارة ( 1تاالر،
رستوران و غذاخوری) ویژة اساتید وکارکنان دانشگاه در
مرکز شهر ()1394؛
* بهرهبرداری مرکز آموزشی -رفاهی شمارة ( 2رستوران
و غذاخوری) ویژة اساتید و کارکنان در پردیس دانشگاه
()1393؛
* بهرهبرداری از مرکز آموزشی -رفاهی شمارة ( 3استادسرا)

دانشگاه فردوسی مشهد در پردیس دانشگاه ()1394؛
* بهرهبرداری از مرکز آموزشی -رفاهی شمارة 4
(مهمانپذیر -بهشهر) ()1396؛
* بهرهبرداری از مرکز آموزشی -رفاهی شمارة ( 4مهمانسرا)
در پردیس دانشگاه ()1397؛
* توسعه و کیفیتبخشی به شرکت تعاونی دانشگاهیان
(.)1398
ب) توسعة زیرساختهای نرمافزاری رفاهی
* رئوس فعالیتهای بخش بیمه
* بیمة تکمیل درمان؛
* برگزاری جلسات کمیتة فنی برای بررسی و تعیین جدول
تعهدات دانشگاه؛
* دریافت ضریب خسارت از نمایندگی بیمه؛
* تعیین شروط اختصاصی بیمة تکمیلی؛
* هماهنگی برای برگزاری جلسة مناقصة عمومی یا ترک
تشریفات؛
* پیگیری ایجاد دسترسی به سامانة بیمهای برای کارشناس
بیمه؛
* مدیریت و نظارت بر عملکرد نمایندگی بیمه از طریق
سامانة بیمه؛
* هماهنگی با بخش رایانه برای ثبت مؤلفههای بیمة تکمیلی
در سامانه؛
* هماهنگی با مراکز درمانی و کلینیکها برای عقد قرارداد
۱۸۳
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شکل  -16-۶سهم عواید اختصاصی دانشگاه از سال  ۹۶تا پایان ده ماهه ۹۹

و ارائة خدمات به همکاران دانشگاهی؛
* ثبتنام از متقاضیان شاغل از طریق سامانة ثبتنام؛
* ثبتنام از متقاضیان بازنشسته از طریق سامانه ،تلفنی و
حضوری؛
* بررسی مغایرتهای احتمالی در فهرستهای تهیهشده؛
* سایر بیمهنامههای دانشگاه؛
* بررسی و جدولبندی سررسید  17مورد پرتفوی بیمهای
دانشگاه؛
* اقدام برای تمدید هر بیمهنامه با توجه به شرایط و زمان؛
* افزایش یا کاهش میزان تعهدات بیمهای در سررسید هر
بیمهنامه؛
* بررسی و اجرای بیمهنامههای فوری (بیمة همایشها و)...؛
* بیمهنامههای خصوصی؛
* هماهنگی با شرکتهای بیمهای برای اجرای خدمات
شخصی بیمهای بهصورت اقساط (بیمهنامة خودرو ،عمر و
۱۸۴

خودرو).
* رئوس فعالیتهای بخش وام و تسهیالت بانکی
* هماهنگی و برگزاری جلسات هماهنگی با بانکهای
عامل و مؤسسات مالی و اعتباری برای ارائة تسهیالت؛
* هماهنگی با ستاد رفاهی وزارت علوم برای معرفی
متقاضیان هیئتعلمی جهت دریافت وام مسکن؛
* صدور معرفینامه برای متقاضیان دریافت تسهیالت
بانکی؛
* مدیریت سامانة صدور معرفینامه وام و ضمانت.
* رئوس فعالیتهای بخش گردشگری
* بهرهبرداری از مرکز آموزشی -رفاهی شمارة 5
(مهمانپذیر-بهشهر)
* راهاندازی و نظارت بر سامانة رزورواسیون
* تعریف و ارائة الگوی واحد قیمتگذاری (سوئیت عادی/
مازاد /نفر مازاد /قراردادهای اجاره)

به دانشگاهیان؛
* برگزاری جلسه با ادارات رفاه  13دانشگاه برتر کشور؛
* برگزاری جلسات شورای رفاهی دانشگاه؛
* هماهنگی با ادارات رفاه دستگاههای دولتی در شهر مشهد
و تهاتر تسهیالت؛
* برگزاری جلسه با نمایندگان شورای صنفی کارکنان و
اعضایهیئتعلمی.
* یکپارچهسازی آییننامههای مختلف در حوزة رفاهی
الف) آییننامة اقامت در سرای استادان به تأیید هیئت امنای
دانشگاه؛
ب) آییننامة خدمات بیمة تکمیلی و فرایندسازی به تأیید
هیئترئیسةدانشگاه؛
پ) شیوهنامة استفاده از مراکز آموزشی  -رفاهی به تأیید
هیئترئیسةدانشگاه؛
ت) آییننامة مراکز خودگردان رفاهی به تأیید هیئترئیسة
دانشگاه.

* ارتباط و تعامل با مهمانان و ایجاد امکان ارائة پیشنهادات
و انتقادات در سامانة رزرواسیون
* پاسخگویی به سؤاالت و پشتیبانی سامانه و رفع مشکالت
احتمالی
* راهاندازی و نظارت بر سامانة رزورواسیون در سوئیت و
خوابگاه تهران
* هماهنگی برای عقد قرارداد و تهاتر با مراکز اقامتی در
سایر دانشگاهها
* صدور معرفینامه برای همکاران متقاضی استفاده از مراکز
رفاهی سایر دانشگاهها
اقدامات درحال انجام:
* طراحی و تکمیل سامانة رزرو خوابگاه
* طراحی سامانة صدور معرفینامة استفاده از خدمات
رفاهی سایر دانشگاهها بهصورت آنالین
* رئوس فعالیتهای بخش منازل سازمانی اعضای
هیأتعلمی و کارمندان
* تعیین قیمتهای مربوط به هر واحد پس از هماهنگی با
اسناد و مدارک
کارشناس رسمی دادگستری
* راهاندازی و انجام امور از طریق سامانة ثبتنام و اسکان  .1کاهش حجم پروندههاي بازنشستگان بيش از 8000
پرونده؛
در منازل سازمانی
 .2اسكن پروندههاي امحاءشده؛
* رئوس فعالیتهای شرکت تعاونی مصرف دانشگاه
این بخش اگرچه زیرمجموعة رسمی و اداری ادارة رفاه  .3بارگذاري كلية مدارك در سامانة سدف؛
محسوب نمیشود؛ اما با این وجود به جهت ماهیت  .4تعويض پوشههاي 90درصد از پروندههاي بايگاني؛
 .5ايجاد بايگاني اسناد در سامانة كارگزيني؛
خدمات ،نظارت بر آن بر عهدة ادارة رفاه دانشگاه است.
 .6الكترونيكي كردن كلية مدارك هويتي ازجمله:
* نظارت بر برگزاری انتخابات؛
شناسنامه و مدارك تحصيلي كلية اعضاي هيئتعلمي
* نظارت بر عملکرد؛
و بازنشستگان؛
* نظارت بر صورتهای مالی؛
 .7اضافه شدن بايگاني مديريت ساختمآنها و ساماندهي آنها؛
* همراهی در برگزاری جشنوارهها و غیره؛
* همراهی و هماهنگی با سایر واحدهای دانشگاه برای ارائة  .8بارگذاري مدارك اعضاي هيئتعلمي در سامانة حس؛
 .9تشكيل پروندههاي جديد بهخصوص اعضاي
خدمات.
هيئتعلمي جديد؛
* رئوس سایر اقدامات و فعالیتهای ادارة رفاه
* قرارداد با مراکز رفاهی و فروشگاهی برای ارائة تخفیف  .10امحاء اوراق زائدی كه به تأييد سازمان ملي ايران
۱۸۵
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۱۳۹۲

نامه های
وارده

20349

نامه های
صادره

دریافتی ERP

ارسالی ERP

۱۳۹۳

25431

۱۳۹۴

26205

۱۳۹۵

26480

۱۳۹۶

27223

۱۳۹۷

31173

۱۳۹۸

31876

۱۳۹۹

30222

سال

38052

نامههای

5027

نامههای

7032

نامه های دریافتی نامه های ارسالی نامههای
از شبکه دولت به شبکه دولت تایپشده

2555

3650

40467

6656

9428

10620

2920

4380

39817

7940

9460

18844

5110

5475

40929

9021

8452

28500

6205

7300

41701

12021

18922

33000

7700

8500

43053

15057

24052

37000

7920

8640

41452

12614

18393

41000

8400

9120

43689

11523

14342

44500

8640

9360

48600

جدول  -8-۶آمار مکاتبات دبیرخانه

رسيده و عمر قانوني آنها طبق جدول زماني منقضي
شده ،با تأييد مقام و تحویل به سازمان اسناد از سال
 1394و ادامة این روند تا به اکنون؛
 .11تنظیم فرمهاي مخصوص صورتبرداري از كلية
اوراق و اسناد جاري و راكد (در قالب فایل اكسل)؛
 .12ابالغ به کلیة دانشکدهها و واحدهای تابعه در
خصوص انجام مصوبات و دستورالعملهاي سازمان
اسناد ملي و نظارت بر اجرای مفاد آنها؛
 .13تهیه و تنظیم اجراي برنامههاي بررسي و ارزشيابي
و نقل و انتقال سوابق و پروندههاي راكد دانشگاه؛
 .14ارسال فهرستها و جدولهاي زماني تهيهشده به
سازمان اسناد ملي ايران ،و همکاری در مراحل بررسی
آنها با سازمان یادشده؛
 .15بررسی سامانة  ERPدر خصوص ارسال کامل
مکاتبات از ابتدا تا انتها.
دبیرخانه سازمان مرکزی
 .1ايجاد سامانة بايگاني اسناد و اسكن پروندة
بازنشستگان؛
 .2توسعه و گسترش استفاده از سامانة دبيرخانة يكپارچة
بيندانشگاهي  ERPدر دانشگاه (به اين منظور براي
۱۸۶

دبيرخانة مديريت آموزشي و ادارة دانشجويان بينالملل
كاربري جداگانه ايجاد شده است و این اقدام موجب
کاهش قابل توجه هزینههای پست و صرفهجویی در
مصرف کاغذ شده است)؛
 .3اقدام به درج شناسة ملی دانشگاه در سربرگ مكاتبات
اداري و سامانة مكاتبات اداری (پیوند) توسط دبیرخانة
دانشگاه ،با توجه به الزام درج شناسة ملي در مکاتبات
دستگاههای اجرایی؛
 .4توسعه و گسترش استفاده از شبكة دولت (سيماد )3
به منظور ارسال مكاتبات به دستگاههاي اجرايي سراسر
كشور متصل به شبكة دولت؛
 .5راهاندازي و اتصال سامانة مكاتبات اداري دانشگاه
فردوسي به پروتكل تبادل الکترونیکی اطالعات ECE؛
 .6استفاده از ظرفيت ايجاد فايل  PDFدر اتوماسيون
اداري به منظور صرفهجویی در مصرف كاغذ و کاهش
هزينههاي پستي در ارسال مكاتبات به خارج از دانشگاه؛
 .7دريافت و ارسال نمابر از طريق سامانه؛
 .8حذف نسخههاي كاغذي اضافي در معرفينامههاي
وام اعضاي هيئتعلمي و كاركنان؛
 .9برونسپاری بخش چاپ و تکثیر سازمان مرکزی به
پیمانکار بخش خصوصی.

فصل ششم :دانشگاه سبز
بهرهبرداری از محیطزیست ،یکی از اهداف مهم
 1392تاکنون
سند چشمانداز  20سالة کشور در افق 1404
هجری شمسی است که با توجه به اهمیت و نقش
برجستة دانشگاهها و همچنین رسالت آموزشی و
پژوهشی آنان ،میتوان دانشگاه را یک عامل مهم
و تأثیرگذار در این امر دانست و عم ً
ال جامعة
دکتر یاسر بنی هاشمی
دکترعادل سپهر
دکترفاطمهطباطبائی
دانشگاهی را بهعنوان الگویی برای مردم به من
 -1397تاکنون
1397 -1397
1397 -1392
منظور رشد فرهنگ محیطزیستی ،معرفی نمود.
دانشگاه فردوسی مشهد نیز در راستای تحقق
است انجام مدیریت سبز در دانشگاه و ایجاد پردیسی سبز
اهداف مذکور و به استناد ماده ( )190قانون برنامة پنج سالة نیازمند حمایت خاص مسئولین دانشگاه ،مشارکت کلیة
پنجم توسعة جمهوری اسالمی ایران و آییننامة اجرایی آن واحدهای آن و همدلی و همکاری تمامی اندیشمندان و
و نیز به منظور اجرای «دستورالعمل مدیریت سبز (مصرف دلسوزان در دانشگاه فردوسی مشهد است.
انرژی ،مواد و حفظ محیطزیست) در دانشگاهها ،مراکز
پژوهشی و پارکهای علم و فناوری «ابالغی وزارت
اهداف کلی
علوم ،تحقیقات و فناوری به شماره نامة  6/98497به  .1برنامهریزی و اتخاد تمهیدات الزم در جهت اجرای
تاریخ  ،1395/5/12در رویکردی بهنام اجرای مدیریت سبز مدیریت سبز و ارتقاء سطح دانشگاه براساس استاندارهای
و بهرهبرداری پایدار از منابع و حفاظت از محیطزیست ،زیستمحیطی و دستیابی به معیارهای «دانشگاه سبز» در
اقدام به تشکیل شورای راهبردی مدیریت سبز نموده و سطح ملی و بینالمللی
اجرای سیاستهای سازگار با محیطزیست ،مدیریت تغییر  .2برنامهریزی و مشارکت در راستای دستیابی به اهداف
نگرش و رفتار در میان جامعه دانشگاهی و نهادینه نمودن زیستمحیطی سند راهبردی و اجرای صحیح برنامههای
تفکرات عالی در مواجهه با فرصتها و چالشهای جدید طرح جامع دانشگاه مرتبط با مسائل زیستمحیطی ازجمله
محیطزیستی را در دستور کار خود قرار داده است .بدیهی مدیریت ترافیک ،انرژی و ایجاد ساختمآنهای سبز؛

دبیران شورای راهبردی دانشگاه سبز از سال

۱۸۷
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 .3سیاستگذاری در جهت بهینهسازی مصرف انرژی و و موتورخانة هاشمینژاد جهت افزایش راندمان سیستم
سرمایش و جلوگیری از هدررفت آب
بهکارگیری فناوریهای پاک و سازگار با محیطزیست
 .4مدیریت پسماندهای جامد با تأکید بر تفکیک از مبدأ  .9تفکیک انشعابات شرب از غیرشرب و استفاده از آب
غیرشرب برای آبیاری فضای سبز
وکاهش تولید پسماند
 .5نظارت بر فعالیتهای اجرایی واحدهای مختلف دانشگاه  .10جمعآوری بخار موتورخانه بهصورت آب مقطر برای
استفاده در آزمایشگاههای فعال در پردیس دانشگاه
بهمنظور انجام مدیریت سبز

 .6همسوسازی فعالیتهای محیطزیستی حوزههای مختلف
بهمنظور جلوگیری از موازیکاری
 .7اتخاذ سیاستهای تشویقی برای مشارکتکنندگان در
مدیریت سبز دانشگاه
 .8آموزش و ترویج اصول و مبانی محیطزیست در سطح
دانشگاه و جامعه
 .9ایجاد تعامل و مشارکت در سیاستگذاریها و
برنامهریزیهای محیطزیستی کالن شهر مشهد
 .10تشویق و حمایت از سمنهای محیطزیستی ()NGO
در دانشگاه
اهم دستاوردهای دانشگاه سبز
* مدیریت مصرف آب و پساب
 .1تجهیزات فشار آب و لوازم نصبشده شامل سنسورها
و مدارهای رابط  -منابع تغذیة خورشیدی -ارتباط وایرلس
جهت انتقال اطالعات
 .2تعویض دیگها ومنابع آب فرسوده ومستهلک در
موتورخانههای سراهای دانشجویی
 .3تعویض لولههای فرسودة آب مصرفی و لولههای شوفاژ
در سراهای دانشجویی فجر وپردیس
 .4استفاده از سردوشهای کممصرف در حمام خوابگاهها
 .5اجرای لولهکشی جدید آب شرب دانشکدة روانشناسی
و علوم تربیتی و جلوگیری از هدررفت آب و نشت آب
 .6نصب و راهاندازی دو دستگاه چیلر هواخنک  200تن
جهت کاهش مصرف آب
 .7نصب و استفاده از نینوش در آبسردکنها
 .8نصب برجهای خنککنندة جدید در سازمان مرکزی
۱۸۸

 .11استفاده از سنگهای تزئینی در فضای سبز پردیس
دانشگاه بهمنظور جلوگیری از کاشت چمن و صرفهجویی
در مصرف آب
 .12سیستم جمعآوری آب باران مجموعة انگاریوم،
آسماننمای دانشگاه فردوسی از منبعی به حجم 10
مترمکعب و یک سیستم پمپ اتومات به همراه ثبات و
سامانه جمعآوری روانآب از سطح بام مجموعه به مساحت
 600متر مربع بهرهمند است.
 .13استفاده از پساب غیرمضر آزمایشگاه در حوضچههای
تهنشین مصالح در دانشکدة مهندسی برای آبیاری فضای سبز
 .14جمعآوري و ذخيرهسازي روان آب ،هرزآب و
سيالبهاي فصلي بهمنظور استفاده در آبياري فضاي سبز
* توسعة فضای سبز و سیستم آبیاری نوین
 .1نصب سیستم خودکار آبپاشی با استفاده از روشهای
مدرن نظیر آبیاری بارانی ،قطرهای و تحت فشار
 .2کاشت نزدیک به 1500اصله درخت در روز درختکاری
در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
 .3طراحی فضای سبز داخلی -دانشکدة مهندسی -دانشگاه
فردوسی مشهد
* مدیریت مصرف انرژی (کنترل سیستمهای حرارتی ،برودتی

 .2استفاده از سامانههاي هيبريدي و خورشيدي
 .3المان آفتابگردان مجهز به ردیاب خورشیدی در دانشکدة
مهندسی
 .4طراحی ،ساخت و بهرهبرداری از شارژر خورشیدی در
دانشکدة کشاورزی
 .5طراحی ،ساخت و پیادهسازی چراغ روشنایی خورشیدی
مجهز به حسگرهای روشنایی و حرکتی
 .6بهرهگیری از انرژی خورشیدی برای تأمین برق چراغ
راهنمایی داخل پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
 .7خرید و نصب سه دستگاه مولد برق  600کیلو ولت آمپر
و سنکرونسازی با شبکه
 .8طراحی و اجرای سامانة مدیریت هوشمند در دانشگاه
فردوسی مشهد
 .9استفاده از نورگیرهای سقفی در ادارة امور دانشجویی و
غذاخوریها و سراهای دانشجویی و پنجرههای بزرگ و
دوجداره جهت استفاده از نور طبیعی
 .10استفاده از المپهای  LEDدر سرویس بهداشتیهای
سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 .11نصب چراغ  LEDخیابانی  100وات بهجای  400وات
قدیمی در دانشکدة مهندسی و دانشکدة دامپزشکی  30عدد
چراغ ،صرفهجویی ساالنه حدود  10945کیلووات ساعت
برق مصرفی
 .12استفاده از پنلهای هوشمند کنترل انرژی برق
 .14استفاده از رنگ روشن در تمامی نیمطبقههای اضافهشده
در پردیس دانشگاه مثل دانشکدة علوم اداری و اقتصاد و

دانشکدةمهندسی
 .15جایگزینی المپهای پرمصرف با کممصرف گلخانة
دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 .16تعویض فنهای برقی مستهلک با فنهای جدید-
دانشگاه فردوسی مشهد
 .17تعویض تابلو برقهای قدیمی با جدید جهت بهینهسازی

مصرف انرژی در دانشکدهها و محوطة دانشگاه به تعداد 28
تابلو برق
 .18اورهال یک دستگاه مولد برق جهت تولید برق
اضطراری
 .19احداث نورگیر در ورودی تازهتأسیس دانشکدة مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
 .20استفاده از پنجرة دوجداره
 .21انجام پروژة احداث نیروگاه بایوگاز در گاوداری دانشگاه
فردوسی مشهد
* حملونقل سبز
 .1اجرای طرح سرویسدهی خودروهای برقی با هدف
تحقق حملونقل سبز در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد؛
 .2طراحی و ساخت  200جایگاه دوچرخه برای نصب در
دانشکدهها و سایر واحدهای دانشگاه؛
 .3انجام اصالحات ترافیکی درِ شرقی دانشگاه ،جهت
روانسازی ترافیک؛
 .4برگزاری چهار نشست صميمي و گفتوگومحور
«سهشنبههايسبزانديشي»؛
 .5افتتاح فاز اول مسير سبز دانشگاه؛

و تهویة مطبوع و هوشمندسازی موتورخانهها و تجهیزات تأسیسات)

 .1پروژة احداث دو واحد نیروگاه خورشیدی ،هریک به
ظرفیت  100کیلووات و جمع ًا به ظرفیت  200کیلووات
در محل پردیس دانشگاه فردوسی مشهد که منجر به کاهش
انتشار گازهاي گلخآنهاي ،توانایی تسویة ساالنة هوا ،و
صرفهجویی در مصرف آب شد.

برگزاری دوره آموزش اسکوتر برقی ویژه بانوان دانشگاهی

افتتاح طرح استفاده از اسکوترهای برقی ویژۀ بانوان
۱۸۹
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 .6طرح ساماندهی دوچرخههای اشتراکی و راهاندازی  .6اهدای  2223کیسه پارچهای خرید به کارمندان و اعضای
هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت  21تیر ماه،
تعمیرکار سیار در سطح پردیس دانشگاه؛
 .7فروش ويژة دوچرخه با شرايط اختصاصي براي روز بدون پالستیک؛
 .7تهیة چکلیست جهت مستندسازی وضعیت پسماندهای
دانشگاهيان؛
موجود در کارگاهها و آزمایشگاهها؛
 .8خرید و نصب  GPSبر روی اتوبوسها
 .8طراحی و توزیع سطلهای تفکیک پسماند با استفاده از
 .9پیادهسازی طرح ساماندهي تردد خودرو (اليت)
 .10پیگیری استقرار اسکوتر برقی در پردیس دانشگاه با بنرهای دورریز و توزیع بین کارمندان و اعضای هیئتعلمی؛
 .9جمعآوری بیش از  650کیلوگرم پسماند کاغذی و خرید
همکاری شهرداری مشهد.
پک تحصیلی ویژة دانشآموزان مناطق محروم؛
* مدیریت مواد و پسماند
 .1قرار گیری تمپلیت سربرگ تمام واحدهای دانشگاه در * اقدامات فرهنگی و برگزاری دورههای آموزشی
اتوماسیون اداری به منظور جلوگیری از پرینت کاغذی و  .1برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مدیریت سبز ویژة
دانشجویان نوورود؛
استفاده از نسخة PDF؛
 .2استفاده از سامانة  MISبهمنظور دسترسی مدیران به  .2برگزاری اولین همایش بینالمللی و دومین همایش ملی
اطالعات در کوتاهترین زمان ممکن و صرفهجویی در دانشگاه سبز؛
 .3طراحی بهروز سایت دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد؛
مصرف کاغذ و صرف زمان؛
 .3استقرار دستگاه هوشمند تفکیک زباله از مبدأ در پردیس  .4جمعآوری درهای بطری با همکاری سمنها و آرتوان
مشهد جهت خریداری ویلچر و تحویل به نیازمندان؛
دانشگاه؛
 .4حذف کیسههای پالستیکی استخر مجموعة ورزشی امام  .5برگزاری اولین کارگاه آموزشی «دانشگاه سبز و توسعة
علی(ع) و فروشگاههای دانشگاه و استفاده از کیسههای پایدار» برای دانشجو -معلمان پردیس شهید بهشتی دانشگاه
فرهنگیان؛
پارچهای؛
 .5استفاده از تلویزیونهای الکترونیکی و حذف بنرهای  .6طراحی و رونمایی از اپلیکیشن اکوپایا ،بستری جهت
ثبت فعالیتهای محیطزیستی دانشگاهیان؛
پالستیکی؛

۱۹۰
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 .7برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با کاشت نهال» با
همکاری معاونت برنامهریزی و توسع ه ویژة اعضای
هیئتعلمی و کارمندان دانشگاه؛
 .8برگزاری کارگاه آموزشی «دانشگاه سبز و توسعة پایدار»
با همکاری معاونت برنامهریزی و توسعة دانشگاه برای تمام
کارمندان؛

 .9اجرای طرح «خانهتکانی پردیس» با همکاری حوزة
ریاست و روابط عمومی دانشگاه و با حضور دانشگاهیان؛
 .10برگزاری نمایشگاه به مناسبت  ١٥مهرماه ،روز كودك
و محيطزيست؛
 .11طراحی و معرفی شخصیت «دکتر سبز» بهعنوان نماد

دانشگاه سبز؛
 .12برگزاری جشنوارة غذای سبز و اهدای جایزه به
برگزیدگان از طرف دانشگاه سبز؛
 .13برگزاری کارگاه آموزشی مصرفکنندة سبز؛
 .14برگزاری مراسم روز هواي پاك با همکاری مهدكودك
دانشگاه و تيم استارتاپی كودكولوژي؛
 .15اجرای فاز اول طرح نذر طبیعت و مشارکت دانشگاهیان
در ساخت آشیانة مخصوص پرندگان؛
 .16تهیة کلیپهای آموزشی و برنامههای زندة اینستاگرامی
در مناسبتهای مختلف محیطزیستی در دوران کرونا.

۱۹۱
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معاونت فرهنگی -اجتماعی
و دانشجویی
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معاونان فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی دانشگاه از سال  1392تاکنون

معاون فرهنگی و اجتماعی

معاون دانشجویی

دکتر علی یوسفی
1392 -۱۳۹۵

دکتر داور شاهسونی
1392 -۱۳۹۵

معاونفرهنگی-اجتماعیو
دانشجویی
دکتر کامران داوری
۱۳۹۵ -1396

معاونفرهنگی-اجتماعیو
دانشجویی
دکتر حمیدرضا طاهری
 -1396تاکنون

معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی

مرکز مشاوره و توانمند سازی
دانشجویان

فهرست فعالیت های شاخص

معاونت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی

معرفی
فعالیتهای حوزة معاونت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی
تأثیر مهمی در ارتقای سطح فرهنگی و روحیة مطلوب
دانشجویان دارد و با عملکرد صحیح میتوان شاهد تالش
دانشجویان برای دستیابی به اهداف آموزش عالی کشور بود.
این معاونت پیش از این بهصورت دو معاونت جداگانه
در ساختار دانشگاه فعالیت میکرد :معاونت فرهنگی،
اجتماعی و معاونت دانشجویی .با تغییر ساختار سازمانی
دانشگاه و تصویب آن در وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری در سال  1395به یک معاونت واحد تحت
عنوان معاونت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی تغییر
نام داد.
معاونت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی دانشگاه وظیفة
ارتقای ارزشهای اسالمی و همچنین افزایش مهارتها
و باورهای فرهنگی و اجتماعی کارآمد در میان
194

دانشگاهیان را بر عهده دارد .بُعد فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه ،در کنار فعالیتهای علمی و پژوهشی ،مکمل
برنامة کالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ،در زمینة
رسیدن به پیشرفت همزمان معنوی و مادی است .از
اینرو معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی
مشهد ،تالش میکند با کمک دانشگاهیان فرهیختة این
مجموعه ،زمینة رشد فرهنگی و اجتماعی را برای تمام
اقشار دانشگاهی (دانشجویان ،استادان و کارمندان) فراهم
کند .در این میان دانشجویان بهعنوان بزرگترین قشر
دانشگاه و آیندهسازان ایران اسالمی ،همواره پررنگترین
نقش را در برنامههای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایفا
کردهاند و در زمینههای گوناگون این حوزه افتخارآفرین
بودهاند .همچنین حوزة معاونت فرهنگی  -اجتماعی و
دانشجویی که یکی از پرمشغلهترین حوزهها در سطح
دانشگاه است ،تعیینکنندة سیاستها ،برنامهریزی ،اجرا

گروه مطالعات و برنامه ریزی
فرهنگی ،اجتماعی

مدیریت فرهنگی و فعالیتهای
داوطلبانه

مدیریت رفاه و سالمت
دانشجویان
مرکز بهداشت و
درمان

اداره امور رفاهی
دانشجویان

اداره امور تغذیه

دبیرخانه شورای انضباطی
دانشجویان

مدیریت تربیت بدنی

اداره امور سراهای
دانشجویی

و نظارت بر ارائة خدمات رفاه به دانشجویان است.
بهعالوه بسترسازی و تسهیل امور آموزش و پژوهش،
اجرای فعالیتهای مختلف دانشجویان با استفادة بهینه
از امکانات موجود در بخشهای مختلف مدیریتی خود
نیز با این حوزه است .با توجه به تأکید و الزام قانون
برنامة پنجم توسعه در خصوص واگذاری خدمات
رفاهی دانشگاهی به بخش خصوصی ،بحث واگذاری
خدمات رفاهی دانشگاهی به بخش خصوصی در حوزة
دانشجویی در حال انجام است .هدف از اجرای این
طرح ،کاستن و حذف خدمات رفاهی دانشگاهی به
دانشجویان نیست ،بلکه هدف آن ارتقا و بهرهوری
خدمات رفاهی به دانشجویان است .مطمئن ًا با واگذاری
مسئولیت خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی،
امکان نظارت ،تنوع و بهبود سطح کیفی در ارائة

اداره ورزش قهرمانی اداره ورزش همگانی

خدمات ،فراهم خواهد شد .همچنین به جهت حاکم
شدن فضای رقابتی در ارائة خدمات از سوی متقاضیان
ارائة خدمت ،شاهد رشد و گسترش خدمات جدیدی
در این عرصه خواهیم بود.
همچنان که در ساختار فوق مشاهده میشود معاونت
فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی بهمنظور دستیابی به
اهداف و مأموریتهای منظورشده 6 ،مدیریت را در
ساختار خود جای داده است که عبارتاند از :گروه
مطالعات و برنامهریزی فرهنگی -اجتماعی ،مدیریت
فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه ،مرکز مشاوره و
توانمندسازی دانشجویان ،مدیریت تربیتبدنی،
مدیریت رفاه و سالمت دانشجویان ،دبیرخانة شورای
انضباطی دانشجویان.
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نهادهاي فكري ،فرهنگي و انقالبي)؛
مأموریتها
* سیاستگذاری و راهبری فرهنگی -اجتماعی دانشگاه * ،برنامهريزي به منظور توسعة آموزشهاي فرهنگي ،سياسي
هماهنگ با سند راهبردی دانشگاه و سیاستهای راهبردی و اخالقي از طريق برگزاري كالسهاي آموزشي ،سمينارها
و مجامع فرهنگي ،فكري و سياسي دانشگاهي با استفادة بهينه
شورای عالی انقالب فرهنگی و سند دانشگاه اسالمی؛
* سیاستگذاری و راهبری خدمات دانشجویی ،هماهنگ از توان موجود نهادهاي اسالمي و انقالبي و نظارت بر آنها؛
* زمینهسازی جهت مشاركت ،همراهي و همدلي
با سند راهبردی دانشگاه؛

* نظارت بر حسن اجرای امور فرهنگی -اجتماعی دانشگاه دانشگاهیان براي ارتقاي وضعيت فرهنگي -اجتماعي و
دانشجويي دانشگاه؛
و خدمات دانشجویی؛
* پایش فضای فرهنگی -اجتماعی دانشگاه و وضعیت رفاه *پيشنهادبرنامههايراهبرديفرهنگي،اجتماعيودانشجويي
و تالش در راستاي ارتقا به وضعيت مطلوب.راهبردهای
و سالمت دانشجویی؛
* توسعة ارتباطات و همکاریهای فرهنگی -اجتماعی معاونت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی در سال ۹۹
دانشگاه (درون دانشگاه و برون دانشگاهی)؛
راهبردهای معاونت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی
* جلب مشارکت دانشجویان ،استادان و کارکنان در برنامهها
در سال 1399
و فعالیتهای فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی دانشگاه؛
* مراقبت انضباطی با رویکرد اصالح و تربیت و نظارت بر با شیوع ویروس کرونا در سال  1399همه فعالیت های
حضوری بشر مختل شد .بهتبع آن دانشگاه نیز از این تغییرات
حسن اجرای آییننامة انضباطی دانشجویان.
بینصیب نماند .تمام پتانسیل و تالشهای دانشگاه در ابتدا
برای راهاندازی آموزش مجازی به کار گرفته شد .علیرغم عدم
اهم وظایف
* ابالغ كليه مصوبات ،مقررات و آییننامههای ابالغي از حضور دانشجویان؛ معاونت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی
سوي رئيس دانشگاه به واحدهاي ذیربط و پيگيري و برنامههای خود را در محورهای زیر تنظیم و ارائه نمود:
 .1ارائة خدمات دانشجویی
نظارت بر حسن اجراي آن؛
* تدوين آییننامهها ،دستورالعملها و دستور جلسات با توجه به شرایط جدید بهوجودآمده و ارائة خدمات
مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع آموزشی بهصورت مجازی؛ نیاز دانشجویان به برخی
وامهای جدید محرز گردید .در این راستا وامهای جدیدی
ذیصالح براي تصويب؛
* برنامهريزي ،تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجة ساليانة تعریف شد که بنا به درخواست دانشجویان تخصیص
یافت و تغییرات به سمت ارائة خدمات در شرایط کرونایی
معاونت ذیربط ،مطابق با اولويتهاي دانشگاه؛
* سياستگذاري و راهبري فرهنگي -اجتماعي دانشگاه ،شکل گرفت .از آن جمله میتوان به اسکان دانشجویان با
هماهنگ با برنامة راهبردي دانشگاه و سياستهاي راهبردي رعایت پروتکلهای جدید بهداشتی ،حمایت روانشناختی
شوراي عالي انقالب فرهنگي و ستادهاي تعميق و گسترش از دانشجویان ،اطالعرساني در خصوص روشهاي افزايش
سيستم ايمني بدن ،توليد محتوا در قالب پيامهاي بهداشت
فرهنگ و مباني اسالم در دستگاهها؛
* توسعة ارتباطات و همكاريهاي فرهنگي  -اجتماعي رواني و جسمانی به شکل فيلم و كليپ ،اينفوگرافي و
درون دانشگاهي و برون دانشگاهي (با مراكز ،مؤسسات و پادکستهای صوتي در محيط مجازي ،ارائة بستههای
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غذایی بهداشتی ،انجام تعمیرات و نگهداری از سراهای
دانشجویی ،پیگیری قراردادهای تغذیه ،ساماندهی نیروی
انسانی و ...اشاره نمود.
 .2مسئولیتپذیری اجتماعی
با توجه به وضعیت پیشآمدة جدید ،اطالعرسانی به جامعه از
حیثاجتماعی،سیاسیوبهخصوصابعادفرهنگی،دررشتههای
مختلفدانشگاهیضرورتداشت.معاونتفرهنگی-اجتماعی
و دانشجویی زمینههای الزم جهت حضور اساتید در اجتماع را با
برگزارینشستهایمجازیفراهمنمود.
 .3تداوم فعالیتهای فرهنگی
علیرغم عدم حضور دانشجویان و امکان ایستایی و توقف
در فعالیتهای داوطلبانه دانشجویی ،کانونهای فرهنگی و
هنری ،انجمنهای علمی و نشریات دانشجویی فعالیتهای
متفاوت و خالقانه ای را در بستر فضای مجازی انجام دادند.
برخی از اقدامات معاونت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی
بهمنظور تداوم فعالیتها؛ تالش معاونت در ارتباط با
دانشجویان ،برگزاری انتخابات دانشجویی ،راهنمایی و

آموزش و تداوم فعالیتهای فرهنگی و همچنین اصالح
برخی آییننامههای دانشجویی بود.
 .4تقویت بُعد مجازی و دانشگاه الکترونیک
بحث جدی دولت الکترونیک و دانشگاههای شبکهای
ازجمله مهمترین مباحث مطرحشده طی سالهای گذشته
است که با بروز شرایط کرونا ،بستر خوبی برای اجرا فراهم
شد .استفاده از فضاهای مجازی به طرق مختلف و در
زمینههای گوناگون از مؤثرترین تغییرات مثبت دانشگاه در
سال گذشته بوده است .فضای مجازی بهعنوان ابزاری برای
ارائة خدمات مجازی ،بازنمایی فعالیتها ،تصحیح و تکمیل
فرایندها و رویههای الکترونیکی ،آسیبشناسی این بستر و
همچنین ارزیابی فعالیتها مورد استفاده قرار گرفت.
بنابراین معاونت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی طی
یک سال گذشته با شناسایی پتانسیلها و بررسی شرایط
حاضر بسیار فعالتر و پویاتر عمل کرده است که این مهم،
بدون مساعدت و همکاری مدیران بخشهای مختلف و
کارشناسان محقق نمیشد.

گردهمایی خبرنگاران فرهنگی دانشگاه  -سال 94

هشتمین جشنواره ملی حرکت  -سال 94

کنگره ملی شهدای دانشجو  -سال ۹۷

آیین ورود دانشجویان جدیدالورود  -سال ۹۸
197

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه

مقدمه
هدف اصلی این مدیریت ،تربیت و ارتقاء سطح توانمندیهای
فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در تراز ایران اسالمی است.
در همین راستا حوزههای متنوعی ،ذیل این مدیریت ،فعالیت
میکنند .مدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانة دانشگاه
مسئولیت حوزههایی را بر عهده دارد که محور آنها ،ارائة
برخی آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم در زمینة فرهنگ
و اجتماع باشد .این مدیریت با هدفگذاری فراهمسازی
بسترهای الزم جهت رشد خالقیتها و بارورسازی و
هدایت صحیح استعدادهای بالقوة دانشجویان در زمینههای
مختلف فرهنگی و هنری ،اعتقادی و اجتماعی طی سالهای
 92تا  95و در زیرمجموعة معاونت فرهنگی و اجتماعیِ
وقت ،تحت عنوان دو مدیریت مستقل مدیریت فرهنگی
و مدیریت اجتماعی فعالیتهای خود را انجام میداد ،اما از
سال  1395و پس از ادغام معاونت فرهنگی و اجتماعی و
معاونت دانشجویی ،با نام مدیریت فرهنگی و فعالیتهای
داوطلبانه فعالیت خود را ادامه میدهد.
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تربیتی ،اجتماعی و سیاسی؛
 -4صدور مجوزها ،تصویب فعالیتها و نظارت بر فعالیت
تشکلهای قانونی دانشگاه شامل تشکلهای اسالمی،
بسیج (بسیج دانشجویی ،بسیج کارکنان و کانون بسیج
اساتید) ،انجمنهای علمی ،انجمنهای ورزشی ،شوراها یا
انجمنهای صنفی ،کانونهای فرهنگی ،نشریات دانشگاهی
و سایر تشکلهای مشابه در چارچوب برنامههای مصوب؛
 -5فعالسازی دبیرخانههای نظارتی تشکلها شامل دبیرخانة
هیئت نظارت بر تشکلهای اسالمی ،کمیتة ناظر بر نشریات،
کمیتة حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی ،گروه ناظر
کانونهای فرهنگی ،شورای نظارت بر فعالیتهای صنفی-
رفاهی (شورای نظارت) و سایر مراجع نظارتی مشابه؛

دستاوردها
 -1توسعه و تنوع فعاليتهاي فرهنگي با هدف بهرهگيري از
توان فرهنگي و اجتماعي دانشجويان و اساتيد،
 -2توسعة کرسيهاي آزادانديشي و فراهم نمودن شرايط
اجتماعي و قانوني مناسب جهت نظرات مختلف،
 -3نظارت و ارزيابي مستمر بر انجمنهاي علمي و
تشکلهاي اسالمی و کانونهاي فرهنگي ،هنري و اجتماعي،
وظایف
 -4توسعة کیفی نشريات دانشجويي ،طراحی و ایجاد
 -1فراهم ساختن زمینة مشارکت جمعی و داوطلبانة سامانة اطالعات نشریات دانشگاهی سند ،طراحی سامانة
اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان و کارکنان در امور فرهنگی تخصصی جشنوارة نشریات دانشجویی ،تشویق و حمایت
اجتماعی ،تربیتی ،سیاسی و صنفی -رفاهی دانشگاه مطابق با از اصحاب رسانة دانشگاه در جهت الکترونیک شدن
آییننامهها و مقررات موجود و برنامهریزی برای این منظور؛ نشریاتدانشجویی
 -2برنامهریزی برای ترغیب دانشگاهیان به حضور فعال  -5برگزاری چندین جشنواره و همایشهای فرهنگی و
در صحنههای مختلف علمی ،سیاسی و فرهنگی جامعه و اجتماعی مصوب وزارتی در سطح ملی ازجمله هشتمین
گسترش زمینة ارتباط دانشگاهیان با نخبگان و صاحبنظران جشنوارة ملی حرکت ،سیوسومین جشنوارة ملی قرآن
علمی ،فرهنگی و سیاسی جامعه؛
وعترت ،نخستین اجالسیة کنگرة شهدای دانشجوی
 -3برنامهریزی برای ترویج فرهنگ گفتوگو ،نقد روشمند خراسان رضوی ،كنگره ملي شهداي دانشجو با محوريت
و آزاداندیشی از طریق گفتوگوها  ،مباحثهها و برگزاری مدافعان حرم ،دومین جشنواره ملی کرسیهای آزاد اندیشی
کرسیهای آزاداندیشی در حوزههای فرهنگی ،مذهبی ،دانشگاههای کشور  ،نخستین رویداد ملی استارتآپی
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مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از سال  1392تاکنون

مدیر فرهنگی

مدیر اجتماعی

دکتر زهره سپهری
1392 -۱۳۹۵

دکتر احمدرضا اصغرپور
1392 -۱۳۹۵

مدیر فرهنگی و فعالیت های
داوطلبانه
دکتر منصور معتمدی
1396 -1397

مدیر فرهنگی و فعالیت های
داوطلبانه
دکتر مهدی کرمانی
 -1397تاکنون

انجمنهای علمی
تشکل های اسالمی

دانشگاهیان

دانشگاهیان

خانه نشریات
دانشگاهی

آزاد اندیشی

مدیریتفرهنگی
و فعالیت های

آمار ،اطالعات و
درگاه فرهنگی

داوطلبانه

امور عمومی و

کانون های فرهنگی

و هنری دانشگاهیان

دبیرخانه کرسی های

ارتباطات فرهنگی و

پشتیبانی

فعالیت های دینی

شکل  -۱-۷زیرمجموعه های مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه

کارآفرینی اجتماعی و غیره
-6تالشمستمربراياجرايمصوباتاسالميشدندانشگاهها،
 -7مشارکت فعال در تدوین شاخصهای بنیادین معاونت
فرهنگي اجتماعي و دانشجويي در اولین و دومین سند
راهبردی دانشگاه
 -8برگزاری  8دورة متوالی جشنوارههای دانشگاهی حرکت،
رویش ،نشریات دانشجویی و جشنوارههای دانشگاهی و
منطقهای قرآن و عترت دانشجویان،
 -9توسعة دامنة فعاليتهاي انجمنهاي علمي و تشکلهاي

تخصصي و کانونهاي فرهنگي ،هنري و اجتماعي،
 -10کمک به رشد و ارتقاء بينش ديني دانشجويان با گسترش
فعاليتهاي ديني و قرآني ،ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و
روحية جهادي با حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای مرتبط
تشکلهای اسالمی و کانونهای فرهنگی مذهبی،
 -11ایجاد زمینة همکاری مؤثر اعضای هیئتعلمی دانشگاه
در حوزههاي مختلف فرهنگي و اجتماعي از جمله اساتید
مشاور علمی و فرهنگی،
 -12برگزاري بيش از  80جلسة شوراي فرهنگي بهعنوان
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مهمترين رکن ريلگذار فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي از
سال  1392تا ،1399
 -13فرایند محور کردن فعالیتهای دانشجویی با استفاده از
سامانههای اختصاصی مدیریت فرهنگی و الکترونیکی شدن
تمامی گامهای فرایندی اخذ مجوز فعالیت،
 -14ایجاد زیرساخت و توسعة سامانههای الکترونیکی برای
برگزاری الکترونیکی انتخابات تشکلهای دانشجویی،
 -15افزايش کيفيت برنامههاي مذهبي دانشگاه ،عرضة افکار
متفاوت دانشجويان در چارچوب قانون ،افزايش آمار حضور
دانشجويان در برنامههاي مختلف فرهنگي ،نشاط و شادابي
دانشجويان ،همفکري دانشجويان و اعضاي هيئتعلمي و
کسب عنوانهاي مختلف منطقهاي و کشوري،
 -16توسعة فضاها و اماکن فرهنگی حوزة مدیریت
فرهنگی؛ افزایش بیش از  5000مترمربع با ساخت ساختمان
اداری مدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه ،مجتمع
نمایشگاهی نگارستان پردیس شامل تاالر نمایشگاهی
خیام ،سالن اجتماعات و سینمای روباز ،عرصة فراغت و
نوع فعالیت
اردوهای علمی ،فرهنگی و اجتماعی

تعداد

کرسیهای آزاداندیشی

200

کارگاه و کالسهای آموزشی
نمایشگاه
جشن و جشنوارة فرهنگی و اجتماعی
مسابقات
گردهمایی ،سمینار و همایش
نمایش و نقد فیلم
فعالیتهای دینی و قرآنی
جلسات شورای فرهنگی
جلسات شورای هیئت نظارت
جلسات (علمی ،فرهنگی ،مذهبی و غیره)

نمايش تئاتر
نشست و ميزگرد علمی فرهنگی و اجتماعی
افتخارات (جشنوارههای حرکت ،رویش ،نشریات ،قرآنی و غیره)

400

3100
200
120
220
500
350
3500
80
350
800
40
1300
400

جدول -۱-۷آمار فعالیتهای حوزة مدیرت فرهنگی دانشگاه
200

سرگرمی ،تاالر اجتماعات تابستانی،
 -17ترغیب و تشویق مجموعههای دانشجویی به تقویت
نگرش کارآفرینانه در فعالیتهای علمی ،فرهنگی و
اجتماعی و تأکید بر رویکرد کارآفرینی و مهارتافزایی و
توانمندسازی کلیة دانشجویان،
 -18حمایت و پشتیبانی مؤثر از دانشجویان مستعد و
مجموعههای دانشجویی فعال در حوزههای فرهنگی و
اجتماعی و کسب افتخارات علمی و فرهنگی در جشنوارهها
و مسابقات ملی و بینالمللی،
 -19حضور مؤثر انجمنهای علمی در اتحادیههای
انجمنهای علمی کشوری و شوراها و انجمنهای مرتبط
در سطح وزارت،
 -20میزبانی مجامع و اتحادیههای مرتبط با تشکلهای
اسالمی ،انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی،
 -21حضور مؤثر در شوراها و کارگروههای فرهنگی و
اجتماعی شهری و استانی،
 -22برنامهریزی ،مشارکت و پشتیبانی از برنامههای شاخص
مذهبی (شبهای قدر ،ایام محرم و صفر ،دهة فاطمیه ،اربعین حسینی،
اعتکاف ،تشرف هفتگی دانشجویان به حرم مطهر رضوی و غیره)

 -23برگزاری ساالنة اردوهای راهیان نور و مشارکت فعال
در دبیرخانههای استانی شهید علمالهدی و کنگرههای استانی
و ملی شهدای دانشجویی
سال

تعداد
تعداد اعضای فعالیتهای
فعال
های
انجمن
انجمنها
انجامشده

۱۳۹۲

۷۵

۱۳۹۳

۷۸

۱۳۹۴

۸۰

۱۳۹۵

۸۰

۱۳۹۶

۷۶

۱۳۹۷

۷۸

۱۳۹۸

۷۷

۱۳۹۹

۶۶

۳۱۲۵

۹۶۶

۳۸۲۵

۹۳۱

۴۲۳۷

۹۸۵

۴۸۳۶

۹۲۵

۴۶۲۰

۹۳۲

۴۱۵۸

۹۵۹

۵۱۶۸

۹۳۸

۴۳۴۷

۱۰۴۶

جدول -۲-۷آمار فعالیت انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه

 -24تشکیل ،هماهنگی و برگزاری مستمر جلسات شورای .و محتوای فرهنگی با عنوان «رسام»« ،رسام آوا»« ،بولتن
فرهنگی ،شورای امربهمعروف و نهیازمنکر ،هیئتهای خبری»« ،کارنامه» و «نشانی»
نظارت بر تشکلهای اسالمی ،انجمنهای علمی و  -11ارائة پیشنهاد و تدوین شیوهنامة اجرایی کارنامة فرهنگی
ویژة دانشجویان فعال در تشکلهای دانشجویی
کانونهای فرهنگی ،کارگروه ناظر بر نشریات دانشجویی
 -25تشکیل کارگروههای فرهنگی و اجتماعی در دانشکدهها -12 ،تدوین شیوهنامة اجرایی کارگروه «همت» در راستای
کارگروههماهنگی،برنامهریزیومشارکتافزاییتشکلهای هماهنگی ،مشارکتافزایی و توانمندسازی در عرصههای
دانشجویی ،کارگروه حجاب و عفاف ،کارگروه امربهمعروف فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 -13برگزاری کارگاههای آموزشی با محتوای فرهنگی
و نهیازمنکر در کلیة دانشکدهها
فعالیتهای شاخص مدیریت فرهنگی در سالهای و اجتماعی ویژة کارشناسان دانشگاه با همکاری معاونت
برنامهریزی و توسعة منابع
 1392تا 1399
 -1کمیتة فرهنگی و فراغت سیزدهمین المپیاد فرهنگی  -14برگزاری نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی با
همکاری ادارة کل امور اجتماعی وزارت کشور و معاونت
ورزشی دانشجویان کشور در سال 1395
 -2برگزاری دو دوره همایش بینالمللی سیره و معارف فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
رضوی با همکاری بنیاد بینالمللی امام رضا (ع) و معاونت  -15برگزاری طرح ملی توانمندسازی سفیران فرهنگی
دانشگاههای منطقة  9کشور با همکاری معاونت امور زنان
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
 -3برگزاری بخش ایدهپردازی و خالقیت جشنوارة ملی و خانوادة ریاست جمهوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانشگاهیان  -آبان ماه 1399
 -4برگزاری مسابقات منطقهای و ملی فرهنگی و اجتماعی  -16همکاری در برگزاری همایش پیادهروی دانشجویان
با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،سراسر کشور با عنوان طریق رضوی در دهة پایانی ماه صفر
تحقیقات و فناوری
انجمنهای علمی دانشجویی
 -5تشکیل ستاد پذیرش دانشجویان ورودی جدید و
برگزاری گردهمایی و نمایشگاه ویژة دانشجویان نوورود در در دورة هشتسالة اخیر رویکرد کالن دانشگاه در حوزة
تشکلهای دانشجویی بر محور توانمندسازی اجتماعی
تمامی مقاطع تحصیلی بهصورت ساالنه
 -6طراحی وبگاه آیین دانشجویی ،ویژة معرفی حوزة گروههای دانشجویی بهطور عام و انجمنهای علمی
دانشجویی بهطور خاص بوده است ،در این نگرش
معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی
 -7انتشار و توزیع ویژهنامة «فصل تازه» ویژة دانشجویان نوورود توانمندسازی اجتماعی دانشجویان از طریق فعالیتهای
 -8راهاندازی وبگاه عرشیان ،ویژة معرفی شهیدان دانشگاه دانشجویی عبارت بوده است از رویکرد توانمندسازی
اجتماعمحور .در این رویکرد ،اجتماعات کوچک
فردوسی مشهد
 -9انتشار نشریة «فراهنگ» ،نخستین گاهنامة مدیریت دانشجویی در کلیة رشتهها و گرایشهای تحصیلی و در
فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه
1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392
 -10راهاندازی صفحات اختصاصی مدیریت فرهنگی در
5
13
13
11
6
7
5
6
سرویسهای اشتراک ویدئو و اینستاگرام و تولید محصوالت
جدول  -۳-۷جوایز و عناوین برتر کسبشده در جشنواره ملی حرکت
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۱

برگزاری ساالنة جشنوارة دانشگاهی حرکت از سال ۹۲
مجری طرح :شورای دبیران انجمنهای علمی

۵

فعالیت انجمنها ،بهویژه در بخش آموزشی با
استفاده از ظرفیتهای الکترونیکی دانشگاه

کنفرانس ملی جامعهشناسی توسعه  -سال ۹۴
مجری طرح :انجمن علمی علوم اجتماعی

سمپوزیوم ملی سرطان  -سال  ۹۴و ۹۵
مجری طرح :انجمن پیشگیری از سرطان

شکل  -۲-۷فعالیتهای منتخب برگزارشده توسط انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

دانشجویان نواندیش

انجمن اسالمی

202

انجمن اسالمی دانشجویان

مواردی بهصورت گروهها و زمینههای بینرشتهای تشکیل
و از طریق فرایندهای مشارکتی و گروهی ،فعالیتهای
موردنیاز گروههای هدف ارائه شده است و نهادهای مسئول
دانشگاهی در این بخش ،تنها در قالب یک تسهیلگر ظاهر
شده و در راستای تشکیل اجتماعات کوچک دانشجویی به
ترویج و حمایت از تشکیل اجتماعات ،گروهها ،مشارکت،
کار گروهی و غیره پرداختهاند.
این تسهیلگران پس از ایجاد اجتماعات دانشجویی با استفاده
از ظرفیتهای بالقوة دانشجویی و اساتید مشاور چگونگی
نیازسنجی و برنامهریزی صحیح و کارآمد را به اعضا آموزش
داده و وظیفة خود را ،حمایت و پشتیبانی قانونی و مالی از
این اجتماعات تعریف نمودهاند .بنابراین ،در این رویکرد،
برنامهریزی از باال به پایین وجود نداشته ،بلکه برنامه در سطح
اجتماعات دانشجویی طراحی و جهت جلب حمایت از اجرا
به مسئولین رسمی اعالم شده است .مسئولین رسمی نیز در
اجرای این برنامهها ،بهویژه از طریق حمایتهای حرفهای
به تسهیلگری پرداختهاند .تجربة انباشتة حاصل از این
نگرش تعاملی نشان میدهد که در رویکرد اجتماعمحور،
انعطافپذیری طرحها و برنامهها بسیار باالست و اقبال
اکثریت دانشجویان نیز بسیار زیاد بوده است .برنامهها و

فعالیتهای طراحیشده نیز دامنهای وسیع داشته است.
بهطورکلی در دورة هشت سالة اخیر فعالیت انجمنهای
علمی ضمن حفظ روند رو به رشد خود در حوزههای
مختلف علمی ،نوآوری ،خالقیت توانسته است با توجه به
رویکرد توانمندسازی و تسهیلگری هم در عرصة گسترش
و ارتقاي علمي و توسعة ک ّمي و کيفي نيروهاي جوان
متخصص و بهبود وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشگاه
که جزو وظایف ذاتی این مجموعه بوده است موفق باشند و
هم به جهت توانمندی روزافزون ایشان در ابعاد فعالیتهای
فردی و گروهی از جمله تمرين مشاركت و كار گروهي و
تيمي ،مديريت و رهبري ،ريسكپذيري ،فردگرايي مثبت،
توجه به منافع جمعي و اعتمادسازي اعضا و فعالین این
مجموعه دانشجویی توانستهاند جایگاه اجتماعی ممتازی را
در بین فعاالن تشکلهای دانشجویی دانشگاههای کشور و
مجموعههای مرجع کارآفرینی و اشتغال و همچنین نهادهای
تخصصی تولید راهبری علمی منطقه و کشور بهدست آورند.
در حال حاضر  66انجمن علمی دانشجویی فعال ،شامل 52
انجمن علمی رشتهای و  14انجمن علمی بینرشتهای در
دانشگاه فردوسی مشهد درحال فعالیت هستند.

جهاد دانشگاهی

نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی  -سال۹۴
مجری طرح :انجمن علمی حقوق

۱۲

۱۰

اولین جشنوارة ملی فناوریهای نوین آب  -سال ۹۶
مجری طرح :انجمن علوم مهندسی آب

دانشجویان

۸

۶

موفقیت در مجامع اتحادیههای کشوری انجمن
علمی بهعنوان دبیر و عضو شورای مرکزی

سازمان دانشجویان

۱۱

فعالیتهای اختصاصی در هفتهآموزش و پژوهش
مجری طرح :شورای مرکزی انجمنهای علمی

ساخت گیتهای ضدعفونیکننده با برند دانشگاه
مجری طرح :شورای دبیران انجمنهای علمی

۹

۴

برگزاری  ۳دوره لیگ ملی نوآوری فردوسی از سال ۹۸
مجری طرح :شورای دبیران انجمنهای علمی

جامعة اسالمی

۷

هشتمین جشنوارة ملی حرکت  -مهرماه ۱۳۹۴
مجری طرح :شورای دبیران انجمنهای علمی

۲

انتخابات ساالنه الکترونیکی انجمنهای علمی
مجری طرح :شورای دبیران انجمنهای علمی

مجری

بسیج دانشجویی

۳
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نام فعالیت یا برنامه

* مدیریت شهری در الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت
* همایش زن ایرانی اسالمی
* آمریکا بدون روتوش
* اکران مستند و فیلمهای سینمایی
* سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه فردوسی مشهد
* مناظرة بررسی عملکرد سیاسی اقتصادی دولت

* شهید بهشتی و مسئول تراز انقالب
* همایش آمریکا بدون روتوش
* مردی با آرزوهای دوربرد با حضور سردار حاجیزاده
* علوم انسانی اسالمی ،رسالت و نقش دانشگاهها
* دیدگاهها و رویکردهای فرهنگی دولتهای جمهوری اسالمی
* احزاب و انتخابات 96

* طرح فرهنگی و مطالعاتی ترنم
* اکران فیلمهای سینمای ایران (یتیمخانة ایران ،سیانور ،بادیگارد)
* بزرگداشت هفته وحدت جشن به رسم برادری

* مناظرة بررسی عملکرد دولت در عرصة اقتصادی
* مراسم تقدیر از شهدای مدافع حرم
* همایش مهدویت و مسیحیت

* همایش زن در جامعة ایرانی
* بررسی تاریخچة احزاب سیاسی ایران
* بررسی دینی معیشتشناسی مسئولین در حکومت اسالمی
* بررسی آرایش سیاسی نیروهای اصولگرا در آستانة انتخابات
ریاست جمهوری
* بررسی جامعهشناختی مطالبات زنان
* سلسله نشستهای سیوهشتسالگی انقالب اسالمی
* در جستوجوی هویت فرار (بازخوانی و واکاوی هویت جنبش دانشجویی)

* بررسی جهتگیری جنبش دانشجویی پس از انقالب اسالمی
* سلسله جلسات شورش خرد
* پدر طالقانی ،آرمانگرای سوسیالیست
* بررسی مشکالت سربازی
* میز گرد اثرات جنبش دانشجویی ایران در سیاست خارجه
* نقش دانشجویان در وحدت حوزه و دانشگاه
* بررسی نسبت فقر و دین
* خواستهها و دستاوردهای انقالب اسالمی

* کودک بیپناه من
* اقلیت ،چالش مشارکت
* یادوارة آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
* بررسی تأثیر ریاست ترامپ بر چشمانداز سیاست خارجی ایران
* چالش قانونگذاری و مطالبات مردمی در حکومت دینی
* مناظرة بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
* بهسوی پاستور
* شورای چهارم زیر ذرهبین
* جنبش دانشجویی و مسئلة انتخابات
* کارگاه آموزشی اصول کار تشکیالتی
* مناظرة حفظ یا تغییر روند دولت
* بررسی قیام امام حسین (ع) با تکیه بر خطبههای ایشان
* مناظره و تریبون آزاد مسئلة حجاب
* جامعهشناسی خودکشی

جدول  -۴-۷فعالیتهای منتخب برگزارشده توسط تشکل های اسالمی دانشجویان

واحد تشکلهای اسالمی دانشگاهیان
بیتردید وجود تشکلهای سیاسی و فرهنگی در میان
دانشجویان یکی از علل پایداری و تأثیرگذاری حرکتهای
دانشجوییبودهاست.فعالیتتشکلهایاسالمیدانشگاهیان،
شامل برگزاری مراسم مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی،
تریبونآزاد،اردوهایفرهنگی،انتشارنشریات،موضعگیریهای
سیاسی و بسیاری فعالیتهای دیگر است.
تشکلهای اسالمی ،در دو بخش دانشجویی (انجمن

اسالمی دانشجویان ،انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش
و جامعة اسالمی دانشجویان) و استادان (انجمن اسالمی
مدرسین و جمعیت اسالمی اعضای هیئت علمی) قرار
میگیرند و دیگر نهادهای دانشگاهی فعال در دانشگاه ،بسیج
دانشجویی ،بسیج کارمندان و بسیج اساتید هستند .همچنین
سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی نیز در حوزههای
فرهنگی و اجتماعی به فعالیت میپردازد.
واحد تشکلهای اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد یکی از
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واحدهای فعال مدیریت فرهنگی در دورة هشت سال اخیر
بوده است .در این واحد عالوهبر برگزاری بیش از 300
جلسه هیئت نظارت دانشگاه بیش از تعداد  1500مجوز،
بررسی و صادر گردید .فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی،
اقداماتی همچون حمایت مالی و پشتیبانی از اغلب طرحها
و برنامههای تشکلهای اسالمی دانشگاه ،تجهیز و توسعة
دفاتر ،بهروزرسانی فرایندهای ارائة خدمت و برگزاری
مستمر نشستهای هماندیشی ادواری فصلی و سالیانه با
مسئولین دانشگاه را به انجام رسانده است.
تشکلهای اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد ،عبارتاند از:
* انجمن اسالمی دانشجویان
* انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش
* جامعة اسالمی دانشجویان
* بسیج دانشجویی
* سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
* بسیج اساتید
* انجمن اسالمی مدرسین
* جمعیت اسالمی اعضای هیئتعلمی
بسیج کارمندان نیز تشکل فعال حوزة کارکنان دانشگاه است.
فعالیتهای مهم برگزارشده توسط تشکلهای اسالمی در
سالهای  1392تا 1399
*اعزامدانشجویانبهمنظورشرکتدرپیادهرویاربعینحسینی
تعداد تشکل های تعداد اعضای
سال
تشکل ها
فعال
۱۳۹۲

7

۱۳۹۳

10

۱۳۹۴

9

۱۳۹۵

9

۱۳۹۶

9

۱۳۹۷

9

۱۳۹۸

9

۱۳۹۹

9

4249

980

4115

1115

4180

1272

5010

1300

5264

741

6791

690

7022

820

7350

780
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فعالیت های
انجام شده

* اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور جنوب کشور
* برگزاری کرسیهای آزاداندیشی ،سخنرانیها و مناظرات
با مضامین سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
*برگزاریمسابقاتفرهنگیمختلفتوسطتشکلهایاسالمی
* برگزاری مراسم مذهبی و فرهنگی
* برگزاری مجامع سالیانه و انتخابات شورای مرکزی
تشکلهای اسالمی
* شرکت در رزمایش همدلی مؤمنانه و فعالیت جهادی
مبارزه با بیماری کرونا
* حضور در نمایشگاه استانی دستاوردهای دفاع مقدس و
مقاومت در چهلمین سالگرد هفتة دفاع مقدس
* برگزاری کنگرة شهدای دانشجوی دانشگاه فردوسی
مشهد ،کنگرة شهدای دانشجوی استان و کنگرة ملی شهدای
دانشجوی کشور
هیئت نظارت بر تشکلهای اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
به منظور حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان
و انجام وظایف مقرر در آییننامة تشکلهای اسالمی ،هیئت
نظارت در هر دانشگاه با ترکیب رئیس دانشگاه (رئیس
هیئت) ،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
و نمایندة وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری وظایف مختلفی را
به شرح زیر بر عهده دارد.
وظایف هیئت نظارت دانشگاه
جلسات
طرحهای جلسهمشترک مجوزهای
سال
هیئت نظارت بررسیشده با تشکلها صادرشده
۱۳۹۲

۴۰

۱۳۹۳

۵۰

۱۳۹۴

۵۶

۱۳۹۵

۳۳

۱۳۹۶

۴۰

۱۳۹۷

۳۵

۱۳۹۸

۳۱

۱۳۹۹

۲۲

۱۲۷

۳

۱۲۱

۱۴۰

۴

۱۳۶

۱۴۰

۶

۱۳۶

۱۴۲

۳

۱۳۹

۲۶۳

۵

۲۴۷

۳۳۸

۴

۳۱۱

۳۱۵

۶

۳۰۳

۶۷

۴

۶۲
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الف .بررسی اساسنامه و صالحیت اعضای مؤسس
تشکلهاى اسالمی
ب .اعالم موافقت اصولی و صدور پروانة فعالیت برای
تشکلهاى اسالمی
ج .صدور مجوز انجام فعالیت تشکلها (موضوع بند ۲-۲
آییننامة اجرایی تشکلهای اسالمی)
د .نظارت بر حسن اجرای انتخابات تشکلهاى اسالمی
ه .رسیدگی به تخلفات تشکلها براساس آییننامة مربوط
و .رسیدگی به شکایات دریافتشده ،از سوی اشخاص
حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیتهای تشکلهاى اسالمی
ز .توقف یا لغو پروانة فعالیت تشکلهاى اسالمی
شورای معین هیأت نظارت
براساس آییننامة تشکلهای اسالمی ،هیئت نظارت
دانشگاه میتواند بخشی از وظایف خود را به شورای
معین هیئت نظارت متشکل از معاون فرهنگی ،اجتماعی
و دانشجویی ،معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه و نمایندة وزیر در هیئت نظارت تفویض کند .بر
این اساس شورای معین هیئت نظارت با برگزاری جلسات
منظم و مداوم بهصورت هفتگی ،در خصوص بررسی و
صدور مجوز فعالیتهای تشکلهای اسالمی دانشگاه اقدام
میکند .دبیرخانة هیئت نظارت بر تشکلهای اسالمی در
مدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه دانشگاه مستقر
است .در موارد الزم جلسات هماندیشی و تبادل نظر میان
هیئت نظارت دانشگاه و دبیران ،اعضای شورای مرکزی
و فعاالن تشکلهای اسالمی برگزار میشود و در همین
راستا جلسات اختصاصی مدیریت فرهنگی و فعالیتهای
داوطلبانه با تشکلهای اسالمی برگزار شده است.
شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
براساس بند  4مادة  12آییننامة جامع مدیریت دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشور ،شورای تخصصی فرهنگی
اجتماعی به ریاست رئیس دانشگاه در دانشگاه فردوسی

مشهد فعالیت میکند .این شورا با ترکیب و وظایف
مشخصشده در قانون ،با تشکیل جلسات و کارگروههای
مرتبط ،نقش ارزندهای در ارتقای فضای فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه دارد .در ذیل شورای فرهنگی اجتماعی دانشگاه،
شورای امربهمعروف و نهیازمنکر و کمیتة عفاف ،حجاب و
بانوان دانشگاه تشکیل شده و فعالیت میکنند.
اهم مصوبات شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه:
* بررسی حساسیتهای فرهنگی درون و برون دانشگاهی
و روشهای مواجهه با آن
* بررسی برنامة راهبردی معاونت فرهنگی اجتماعی و
دانشجویی
* انتخاب اعضای هیئتعلمی عضو کمیتة ناظر بر نشریات
* انتخاب اعضای هیئتعلمی منتخب شورای فرهنگی
برای عضویت در شورای دانشگاه
* انتخاب عضو هیئتعلمی عضو شورای نظارت بر شورای
صنفیدانشجویان
* بررسی و پایش فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
* بررسی و تصویب منشور اجرایی امربهمعروف و
نهیازمنکر در دانشگاه
* بررسی و تصویب طرح ارتقای عفاف و حجاب دانشگاه
* بررسی و تصویب آییننامة کمیتة بانوان دانشگاه
* بررسی آییننامة اجرای برنامههای موسیقیایی در دانشگاه
و انتخاب نمایندة شورای فرهنگی در کارگروه موسیقی
* بررسی درخواست تجدیدنظر احکام نشریات دانشجویی
* بررسی آییننامة اردوهای دانشجویی و تصویب
دستورالعملاجرایی
* تبادل نظر در خصوص فرایند صدور مجوز فعالیتهای
فرهنگی اجتماعی در دانشگاه
* بررسی و تصویب شیوهنامة اجرایی شورای فرهنگی
اجتماعیدانشکده
* تبادل نظر دربارة مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
غیرایرانی
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* امکانسنجی انجام فعالیتهای خیرخواهانة تشکلهای
دانشگاهی
* تبادل نظر درمورد ارتقای نشاط اجتماعی دانشگاهیان در
ایام بیماری کرونا
شورای امربهمعروف و نهیازمنکر دانشگاه
براساس منشور اجرایی امربهمعروف و نهیازمنکر دانشگاه
فردوسی مشهد ،برای احیای امربهمعروف و نهیازمنکر
در این دانشگاه ،ساختار اجرایی و نهادی معینی متناسب
با اقتضائات دانشگاه تعریف شده که مهمترین رکن آن
«شورای امربهمعروف و نهیازمنکر دانشگاه» است.
این شورا با وظایف و مسئولیتهای معین با حکم رئیس
دانشگاه که رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز
هست ،در تاریخ  27شهریور  94تشکیل شد.
اعضای این شورا که  7نفر هستند عبارتاند از  :معاون
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بهعنوان رئیس شورا ،نمایندة
رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،
عضو هیئتعلمی حاضر در شورای فرهنگی اجتماعی
دانشگاه ،یک نفر از اعضای هیئتعلمی به انتخاب شورای
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،مدیر فرهنگی دانشگاه بهعنوان
دبیر شورا ،دبیر شورای انضباطی و مدیر حراست دانشگاه.
این شورا هر ساله جلسات متعددی برگزار کرده و تصمیمات
الزم برای احیای فریضة امربهمعروف و نهیازمنکر متناسب
با فضای دانشگاه گرفته شده است.
* بسترسازی و باورپذیر کردن امربهمعروف و نهیازمنکر
بهویژه از طریق گفتوگو
* تمرکز بر مهمترین معروفات و منکرات دانشگاه و رعایت
اولویتها در اجرای طرح
* همهجانبهنگری در تعریف امربهمعروف و نهیازمنکر و
پرهیز از فروکاستن آن به یک جانب خاص
* رعایت اصول اجرایی منشور ،بهویژه رعایت انصاف و
حفظ حرمت و کرامت افراد در مواجهه با امر منکر
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* اقدامات گامبهگام در اجرای طرح و ارزیابی مستمر با
توجه به ضرورت اجرایی شدن منشور اجرایی امربهمعروف
و نهیازمنکر در دانشگاه فردوسی مشهد به پیشنهاد شورای
امربهمعروف و نهیازمنکر  13کارگروه با حدود  90نفر عضو
در دانشکدهها و خوابگاههای دانشگاه آغاز به کار کرد.
اعضای کارگروهها را رئیس دانشکده بهعنوان رئیس کارگروه،
معاون فرهنگی دانشکده ،نمایندة رئیس دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دو نفر از اعضای هیئتعلمی
دانشکدهباپیشنهادرئیسدانشکدهوتأییدشورایامربهمعروف
و نهیازمنکر دانشگاه ،نمایندة بسیج اساتید دانشکده با معرفی
رئیس کانون بسیج اساتید دانشگاه تشکیل میدهند.
کمیته بانوان ،عفاف و حجاب دانشگاه
کمیتة بانوان ،عفاف و حجاب دانشگاه فردوسی مشهد که
با هدف پیگیری راهکارهای عملیاتی شدن و ارتقاء فرهنگ
حجاب و عفاف در دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شده
است .در طول مدت تشکیل این کمیته با تشکیل جلسات
مستمر سعی داشته است با تدوین برنامههای جامع فرهنگ
عفاف و حجاب و بهینهسازی الگوهای آن در محیط
دانشگاه ،وفق مصوبة شمارة  427شورای عالی انقالب
فرهنگی با همکاری حوزة فرهنگی دانشگاه اقدامات قابل
توجهی را اجرایی نماید .در ادامه به بخشی از برنامههای
اجرایی این کمیته اشاره میشود.
* برگزاری نشستهای بحث و گفتوگو با موضوع ارتقاء
فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه با حضور مسئولین
دانشگاه و صاحبنظران
* برگزاری سلسهمسابقات کتابخوانی ويژة خانوادة بزرگ
دانشگاه فردوسي مشهد (اساتيد ،دانشجويان و كاركنان)
* برگزاری نشستهای مناظره و گفتوگوی علمی با
موضوع حجاب با همکاری تشکلهای دانشجویی
* برگزاری نمایشگاه و مراسم ویژة هفتة عفاف وحجاب
در دانشگاه

* شرکت در مراسم و همایشهای ملی و شهری حوزة مختلفی ازجمله برگزاری دورههای آموزشی ،برگزاری
جشنوارهها و تحلیل محتوا و نظارت بر نشریات دانشجویی
عفاف و حجاب
* برگزاری نشست با عنوان خشونت علیه زنان در دنیای مدرن را در دستور کار خود قرار داده است.
برخی از عمدهترین فعالیتهای شاخص این دوره عالوهبر
* کارگاه خأل هستیشناسی در مناسبات جنسیتی
توفیقات متنوع در عرصة رقابتهای ملی و منطقهای این
* همایش عفاف و حجاب از دیدگاه نوروبیولوژیک
مجموعه عبارت است از:
* کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حجاب
 -1استمرار برگزاری منظم و مداوم جشنوارة نشریات
دانشجویی در سطح دانشگاه فردوسی مشهد :این جشنواره
خانه نشریات دانشجویی
مدیریت فرهنگی دانشگاه در دورة هشت ساله در راستای با مشارکت مدیران مسئول و نمایندگان نشریات فعال
نهادینه ساختن محیط آزاداندیشی و بیان دیدگاهها و همچنین دانشجویی بهصورت سالیانه برگزار میشود .طی برپایی
تحقق فضای نقد و گفتوگوی سازنده ،رشد و ارتقای فکری آیین اختتامیة آن ،ضمن هماندیشی دانشجویان با مسئولین و
و فرهنگی جامعة دانشجویی و تقویت مهارتهای حرفهای اعضای کمیتة ناظر بر نشریات دانشگاه ،برگزیدگان نشریات
و ارج نهادن به فعالیتهای فرهنگی دانشجویان همچون دانشجویی به جامعة دانشگاهی معرفی و از ایشان تقدیر و
گذشته با بهبود فرایندها و گسترش دایرة خدمات تخصصی تجلیل به عمل میآید .گفتنی است که تاکنون بیست دوره از
و حمایتی در قالب خانة نشریات دانشگاهی از انتشار و این جشنواره در سطح دانشگاه برگزار شده است.
توسعة ک ّمی و کیفی نشریات دانشگاهی ،بهویژه در زمینههای  -2راهاندازی و تکمیل پروژة سامانة الکترونیکی سند دانشگاه
علمی ،فرهنگی و اعتقادی در چارچوب ضوابط و مقرارت فردوسی مشهد :در این سامانه با برطرف نمودن مشکالت
دانشگاه حمایت نموده است .این مجموعه که با همراهی و توزیع و انتشار ،و با ایجاد یکپارچگی میان صاحبان محتوای
همکاری نزدیک فعاالن عرصة نشریات دانشجویی با هدف نشریات دانشجویی در سطح دانشگاه ،بستر مناسبی برای
برنامهریزی ،ساماندهی ،حمایت و نظارت بر نشریات سازماندهی و ایجاد امکان دسترسی سریع به منابع اطالعاتی
دانشجویی ،تحتنظر حوزة مدیریت فرهنگی فعالیتهای و نسخة الکترونیکی نشریات فعال را برای جامعة دانشگاهی
داوطلبانه به ارائة خدمت مشغول است .همهساله برنامههای فراهم آورده است .همچنین استفادة رایگان از سامانة سند،
سال

نشریات شمارههای صفحات اعضای هیئت جلسات نظارت درخواست درخواستهای
جدید
تحریریه
مجوز
بر نشریات
دارای مجوز منتشرشده منتشرشده
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توزیع آسان ،کاهش زمان دسترسی به محتوای نشریات،
عدم محدودیت مکان ،وجود آرشیو الکترونیکی ،بازخورد
عالی ،دسترسی نامحدود و کامل به اطالعات موجود ،کیفیت
باال در اطالعرسانی با اتکا به قابلیتهای چندرسانهای ،میدان
دادن به نشریات مستقل به علت نیاز به پشتوانة مالی کمتر
و آگاهی از اخبار و اطالعیههای خانة نشریات دانشگاه،
ازجمله مزایای استفاده از این سامانه هستند که با اقبال بسیار
خوب فعاالن نشریاتی دانشگاه نیز مواجه گردیده است.
گفتنی است سامانة سند با مراجعه به آدرس sanad.um.ac.
 irقابل مشاهده است.
 -3برگزاری ساالنة دورههای تخصصی آموزش
روزنامهنگاری با موضوعات خبرنویسی ،گزارش ،مصاحبه،
تیتر ،مقاالت مطبوعاتی ،مقاالت علمی ،کاریکاتور ،عکاسی،
صفحهآرایی ،گرافیک و غیره :در این دورهها دانشجویان
ضمن آشنایی بیشتر با ضوابط ،مقرارت و فرایندهای تولید
و توزیع نشریات دانشجویی و همچنین فراگیری شیوههای
کیفیسازی انتشار نشریات با تجارب و خدمات متنوع خانة
نشریات دانشگاه نیز آشنایی مییابند.
 -4اسکن و آمادهسازی فایل الکترونیکی کلیة شمارههای
موجود از نشریات قدیمی جهت بارگذاری در سامانة سند
 -5اهدای نسخ نشریات دانشجویی به مرکز آثار و مفاخر
دانشگاه بهمنظور ماندگار شدن نسخ مکتوب نشریات
دانشجویی
 -6برگزاري كارگاههاي آموزشي و ارائة آموزشهاي مجازي
از طريق جزوههای مکتوب ،نرمافزار و فیلمهای آموزشي

جشنواره نشریات دانشگاهی  -سال ۹۹
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 -7راهاندازی كتابخانة تخصصي روزنامهنگاری
 -8تهیة آرشيو كامل نشريات بهصورت مكتوب و
الكترونيكي
 -9اجرای دورهای طرح رتبهبندی نشريات بهمنظور ارزيابي
و توزيع عادالنة امكانات
فعالیتهای منتخب برگزارشده

* برگزاری انتخابات الکترونیکی نمایندگان مدیران مسئول
در کمیتۀ ناظر بر نشریات به صورت سالیانه
* برگزاری جشنواره دانشگاهی نشریات دانشجویی به
صورت سالیانه به همراه کارگاههای جنبی
* تشکیل مجمع مدیران مسئول نشریات دانشجویی
* تولید محتوای آموزشی مجازی و مکتوب و انتشار آن در
شبکههای مجازی خانة نشریات
* تشکیل کارگروه رسانة خانة نشریات
* برگزاری کارگاههای آموزشی نشریات به منظور اخذ
مجوز و کارگاههای تخصصی مقدماتی و پیشرفته
* برگزاری کارگاههای آموزشی جنبی جشنوارة نشریات
دانشگاهی
* نشستهای تجربهنگاری با اصحاب رسانه در حاشیة
نوزدهمین جشنوارة نشریات دانشجویی
فعالیتهای دینی و قرآنی
فعالیتهای قرآنی در راستاي تحقق هدف تقویت بنیة
اسالمی دانشگاهیان در رأس تمام فعالیتهای علمي،
فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد است که با

جشنواره ملی قزآن و عترت  -سال ۹۷

برگزاری پویش ادبی
دعبل در سه رشته:
تکمیل شعر ،دلنوشتة
ادبی و بخش آزاد -
بهمن ماه ۱۳۹۹

کارگاههای تخصصی
آموزش صوت لحن
و تجوید ویژة فعاالن
و نخبگان قرآنی -
تیرماه ۱۳۹۹

دورههای آموزشی
روخوانی و روانخوانی
قرآن کریم بهصورت
ضمن خدمت مختص
کارکنان دانشگاه

برگزاری مرحلة ملی
سیوسومین جشنوارة
قرآن و عترت
دانشجویان کشور -
آبان ماه ۱۳۹۷

فعالیتهای دینی و قرآنی
برگزاری کرسیهای
تالوت قران کریم در
ایام مناسبتهای ملی
و اسالمی

برگزاری مراحل
دانشگاهی و منطقهای
جشنوارة قرآن و
عترت دانشجویان

برگزاری مسابقات
تفسیر قرآن کریم به
مناسبتهای مختلف

برگزاری مسابقات
مرحلة دانشگاهی
اساتید دانشگاه

شکل  -۳-۷عملکرد واحد قرآن و عترت مدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه دانشگاه

بهرهمندی از ایدههای دانشگاهيان (دانشجويان ،استادان و
كاركنان) تالش نموده است با ايجاد زمینههای مناسب،
جهت انسجام و استمرار فعالیتهای قرآني و استفاده از
توانمندیهای هر سه قشر ،در تقويت حس مشاركت بين
فعاالن قرآني در دانشگاه بكوشد و به بهرهمندی بيشتر از
آموزههای قرآنی در جهت توسعه علمي و فرهنگي دانشگاه،
كمك کند.
این واحد که از بخشهای پرسابقه و قدیمی فعالیتهای
فرهنگی و مذهبی دانشگاه فردوسی مشهد است ،بهعنوان
يکي از واحدهاي تابع حوزة مدیریت فرهنگی و فعالیتهای
داوطلبانه در همکاری نزدیک و پیوسته با حوزة کانون قرآن
و عترت علیهالسالم دانشگاه ،دفتر نمایندگی مقام معظم
رهبری دانشگاه ،بخش قرآني بسيج دانشجويي دانشگاه،
سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي مشهد و نهادها و مراکز
قرآني شهر و استان بهصورت فراگیر و متنوع برنامههاي
قرآني خود را در چهار بخش ترویج و گسترش فرهنگ
قرآنی ،برپایی دورههای آموزشهای عمومی و تخصصی
مرتبط با قرآن کریم ،برگزاری محافل انس و قرائت کالماهلل
مجید و پیگیری امور هماهنگی آزمونها و مسابقات قرآنی
در سطوح مختلف دانشگاهی ،منطقهای و ملی و کشوری
گسترش داده است.

ازجمله اقدامات شاخص این واحد در طی هشت سال اخیر
میتوانبهبرنامهریزیواجرایطرحوبرنامههایزیراشارهنمود:
 -1برگزاری متناوب و مستمر کالسها و دورههای آموزشی
حفظ ،قرائت ،ترتیل ،روخوانی ،روانخوانی و تدبر در قرآن
کریم ،با حضور اساتید مجرب دانشگاه و شهر مشهد برای
تمامدانشگاهیان.
 -2برگزاری محافل انس و تدبر در قرآن کریم با حضور
اساتید و قاریان بینالمللی در ایام و مناسبتهای مختلف
فرهنگی و اسالمی
 -3برگزاری دورههای چهار سالة حفظ قرآن کریم با اعطای
گواهینامة معتبر و با حضور اساتید برجسته و مجرب این رشته
 -4برگزاری جشنوارهها و مسابقات قرآنی دانشجویان،
كاركنان و استادان در سطوح دانشگاهی ،منطقهای و ملی
 -5برگزاری جلسات قرآن کریم و حلقههای معرفت در
سطح دانشگاه با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری و
سایر تشکلهای دانشجویی دانشگاه
 -6حمایت مستمر از برگزاری و اجرای طرحها و
رویدادهای قرآنی در دانشکدهها و مساجد دانشگاه
 -7هماهنگی و پشتیبانی جهت اعزام و حضور گروههای
دانشجویی در مسابقات و همایشهای استانی،منطقهای و
ملی در حوزة مسابقات و فعالیتهای قرآنی
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کانونهاي فرهنگي ،هنری و اجتماعی
همانگونه که در بیانات مقام معظم رهبری مطرح شده ،ایشان
ابراز امیدواری نمودهاند که ایجاد و گسترش کانونهای
فرهنگی و هنری در دانشگاهها بتواند زمینة مناسبی برای
انجام فعالیتهای فراگیر و خودجوش دانشجویی و شناخت
و معرفی متفکران هنرشناس و هنرمندان باشد.
در همین راستا این مجموعة پویا و خالق در مجموعة
دانشگاه فردوسی مشهد در طول هشت سال اخیر توانسته
است با هدفگذاری ارتقاء و توسعة توانمندیهای فردی و
گروهی دانشجویان عالقهمند در بخشهای فرهنگی ،هنری،
اجتماعی و فعالیتهای دینی و قرآنی ،همواره بهعنوان یکی
از مجموعههای پیشتاز دانشجویی کشور و وزارت علوم
تحقیقات و فناوری مطرح باشد.
این کانونها با زمینهسازی رشد خالقیتهای فرهنگی و
اجتماعی دانشجویان ،ساماندهی خواستهها و تالشهای
خودانگیخته فرهنگی ،هنری و اجتماعی دانشجویان ،حمایت
و هدایت این گروه از فعالیتها برای نیل به ارزشهای
متعالی اسالمی ـ ایرانی و به منظور تأکید بر هویت ملی،
اسالمی و دانشگاهی ،ارتقای سطح همکاری جمعی و
تعمیق فرهنگ مشارکت در زمینههای دینی ،ادبی ،هنری،
فعالیتهای داوطلبانه و محیط زیست در دانشگاه فردوسی
مشهد فعالیت خود را ادامه دادهاند .و در این مسیر ضمن
کسب افتخارات متعدد و بعض ًا کمسابقه در همایشها و
سال

شرکت برگزیدگان
کنندگان منطقه ای

۱۳۹۳

372

۱۳۹۴

380

۱۳۹۵

398

۱۳۹۶

421

۱۳۹۷

406

۱۳۹۸

584

۱۳۹۹

394

برگزیدگان برگزیدگان
ملی
سراسری

سال اجرا
1398
1399
1395
1396
1392
1392
1392
1393

13

7

2

15

7

2

9

6

3

1398

24

4

2

1392

25

4

1

1396

20

13

5

20

5

2
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جشنوارههای ملی و منطقهای یکی از کانونهای اصلی رشد
و ارتقاء مهارتهای فردی و گروهی دانشجویان دانشگاه در
حوزههای متنوع فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و فعالیتهای
دینی و مذهبی دانشجویان باشند.
همچنین معاونت اجتماعی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
نیز عالوهبر حمایتهای جاری و مستمر خود در بخش
حمایت مالی و معنوی از طرحهای کانونها با اقدام به توسعه
و تجهیز مداوم و روزآمد امکانات و فضاهای فیزیکی که
بعد از ساخت مجتمع کانونهای فرهنگی و هنری در سال
 79تقریب ًا کمنظیر بوده است ،توانسته است عالوهبر افزایش
رضایتمندی فعاالن این مجموعه به گسترش روحیة نشاط
و ارزشآفرینی فرهنگی-معنوی برای عموم دانشجویان و
دانشگاهیان در سطح وسیعی نقشآفرینی نماید.
هماینک  24کانون فرهنگی و هنری فعال دانشگاه عالوهبر
برخورداری از فضای اختصاصی و تجهیزشدة مجتمع
کانونها از امکان فعالیت در فضاهای جدید احداث به

1397
1393

1395
1396

نام فعالیت یا برنامه

مساحت  1400متر مربع با امکانات و تجهیزات منحصربهفرد
در سطح دانشگاههای کل کشور نیز برخوردارند .این عامل
ضمن فراهم آوردن زمینة توسعة هرچه بیشتر فعالیتهای
کانونها ،امکان بهرهمندی و جذب فزایندة دانشجویان را به
سمت این نوع فعالیتها به دنبال دارد.
کانونهای دانشگاه فردوسی مشهد در سه زیرمجموعه با
عناوین زیر فعالیت میکنند:
کانونهای اجتماعی :دختران ایران ،هالل احمر ،حس هفتم،
تاک ،همیاران سالمت روان
کانونهای فرهنگی :کتاب و انديشه ،شعر و ادب ،نجوم
آماتوری ،خالقیت  -سرگرمی و سالمت ،فرهنگ و
ایرانشناسی ،سبزاندیشان ،میثاق با افالکیان
کانونهاي مذهبی :قرآن و عترت ،مهدویت ،امام رضا (ع)،
حیات ،نماز
کانونهای هنری :تئاتر ،موسیقی ،فیلم و عکس ،هنرهای
تجسمی ،صنایع دستی

مجری

سلسله نشستهای ایده ایران

کانون فرهنگ و ایرانشناسی

جشنواره ملی مادران چشمانتظار

کانون شعر و ادب

اجرای طرح «کرامت رضوی»

هالل احمر

همايش كانونهاي همياران سالمت کانون همياران سالمت روان
جشنواره سالیانه تئاتر كوتاه دانشگاه

کانون تئاتر

مسابقه كتابخواني فرهنگ زیارت

کانون امام رضا (ع)

همایش «دانشجویی به سبک انتظار»

کانون مهدویت

نمایشگاه هنرهای دستی «خاتون»

کانون دختران ایران

گرامیداشت نوروز

کانونموسیقی

مسابقة بزرگ خوشنويسي

کانون هنرهای تجسمی

برگزاری طرح سفرة همدلی

کانون حس هفتم

جشنوارة سالیانة رویش کانونها

شورای دبیران کانونها

نشست تخصصی «نجات زمین»

کانونسبزاندیشان

همایش «روايت انفجار نور»

کانون میثاق با افالکیان

طرح مرواریدهای خاکی فردوسی

کانون قرآن و عترت

جدول-۹-۷فعالیتهایمنتخبکانونهایفرهنگیهنریواجتماعی

سال

تعداد کانون های تعداد اعضای
کانون ها
فعال

۱۳۹۲

19

۱۳۹۳

19

۱۳۹۴

21

۱۳۹۵

21

۱۳۹۶

25

۱۳۹۷

23

۱۳۹۸

24

۱۳۹۹

24

واحد ارتباطات فرهنگی
اين واحد بهعنوان یکی از زیرمجموعههای فعال مدیریت
فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانة دانشگاه در طول هشت
سال اخیر حوزة گستردهای از فعالیتها را در بر داشته
است .ارتباطات و تعامالت فرهنگی با نهادها و سازمانهای
فرهنگی اجتماعی خارج از دانشگاه ،اطالعرسانی فعالیتهای
فرهنگی از طریق سایت و شبکههای اجتماعی مدیریت
فرهنگی ،باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی ،پشتیبانی
و ارائة خدمات فرهنگی به همایشها و جشنوارهها ،ستاد
زیارت شامل ستاد عمره و عتبات دانشگاه و تشرف به
حرم مطهر رضوی و غنیسازی اوقات فراغت دانشگاهیان
از بخشهای مختلف این واحد بوده است .همچنین اين
واحد ضمن پشتيباني و زمينهسازي براي انجام فعاليتهاي
فرهنگي تشکلها و نهادهاي دانشجويي و واحدهای اداری
دانشگاه سعی داشته است تا برخي از مراسم يا برنامههایي
كه فعاالن دانشجويي موفق به برگزاري آن نبوده یا علیرغم
تقاضاهای دانشجویی متولی خاصی برای اجرای آنها نبوده

فعالیت های
انجام شده

2758

321

2967

349

3157

365

3357

381

3745

396

3854

437

4156

521

3973

650

قطره دریا اشک لبخند  -سال ۹۹

جدول -۱۰-۷عملکرد کانون های فرهنگی دانشگاه

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392

-

-

۱۱

۱۵

-

-

۱۴

۶

جدول  -۱۱-۷جوایز و عناوین برتر کسبشده در جشنواره ملی رویش

بازارچه خیریه کانون حس هفتم  -سال ۹۵
211

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

مطهر رضوی بهصورت فراگیر ،ویژة دانشجویان خوابگاهی
است رأس ًا به برنامهریزی و اجرای آن اقدام نماید.
اهم اقدامات واحد ارتباطات فرهنگی به ترتیب زیر است( :تا پیش از محدویتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا)
* اطالعرسانی و ارائة پوشش خبری فعالیتها و رویدادهای * غنیسازی اوقات فراغت دانشگاهیان با ارائة خدمات
فرهنگی و اجتماعی در سطح دانشگاه در قالبهای مختلف متنوع فرهنگي ،هنري و اجتماعي از طریق ارتباط با سایر
دیجیتال ،تبلیغات محیطی و نشر و توضیح اخبار بر روی نهادها و سازمانهای دولتی وغیردولتی
پایگاههای خبری دانشگاه و فضای مجازی
دبیرخانه کرسیهای آزاداندیشی
* فعالسازی باشگاه خبرنگاران دانشگاه بهمنظور انعکاس
مناسب اخبار و اطالعات رویدادهای فرهنگی و اجتماعی با شکلگیری اولیة طرح برگزاری كرسيهای آزادانديشی در
دانشگاه فردوسی مشهد :بهدنبال طرح ایدة این کرسیها
استفاده از ظرفیتهای داوطلبانة دانشجویی
* ارائة محصوالت فرهنگي مناسب به دانشگاهیان در بود که در نامهای از مقام معظم رهبری به جمعی از
قالبهای چندرسانهای و مکتوب و تولیدات فرهنگی سایر دانشآموختگان حوزة علمیه در تاریخ  81/11/16و
بهصورت مؤکد در بیانات معظم له در دیدار با جمعی از
نهادهای فرهنگی دانشگاه و سطح شهر
* برنامهريزي ،مشارکت و همکاری در برگزاري مراسمها ،نخبگان علمی کشور در تاریخ  1388/8/6در خصوص
همایشها و جشنوارههای فرهنگي اجتماعی بهصورت ضرورت راهاندازی کرسیهای مناظره ،نقد ،نظریهپردازی
دانشگاهی ،منطقهاي ،ملی و بینالمللی با هماهنگي ساير و آزادانديشي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
بهعنوان فرایندی مبتنیبر عقالنیت و بهکارگیری خرد جمعی
ادارهها و نهادها
* انجام امور مربوط به اعزام دانشگاهیان به سفرهای زیارتی در جهت تحقق جنبش نرمافزاری و توسعة علمی کشور
و برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی و معنوی مرتبط به آن
مجری
سال اجرا نام فعالیت یا برنامه
* برگزاری مستمر برنامة هفتگی و مناسبتی تشرف به حرم
سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
زن در جامعة ایران
1396
1397
1398
1399
1396

کودکهمسری

انجمنعلمیدانشکدةعلومتربیتیوروانشناسی

ایران پساکرونا

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

ایران1400

دبیرخانة کرسیهای آزاداندیشی

حجاب اختیار یا اجبار انجمن علمی گروه ادیان و عرفان تطبیقی

جدول-۱۲-۷فعالیتهایمنتخبکانونهایفرهنگیهنریواجتماعی

مورد تأکید قرار گرفت .اصرار و توصية مكرر ايشان براي
حضور و مشاركت فعاالنة دانشگاهيان و حوزويان در اين
عرصه ،که بيانگر درك ژرف از تأثیرات و پيامدهاي مختلف
ناشي از ايجاد فضاي مناسب و شرايط مقتضی براي بيان
شفاف ،صريح ،علمي ،مستند ديدگاههاي مختلف علمي و
فكري درخصوص مقوالت مهم اجتماعي و علمي در كشور
است ،مقولة آزاداندیشی را با برنامههای کالن و استراتژیک
کشور و سند چشمانداز  20سالة کشور پیوند زده است .از
اینرو تحقق این ایده و بهرهمندی از مزایا و آثار مثبت آن
ازجمله مهمترین نیازهای جامعة امروز و وظیفهای دینی،
ملی و اخالقی برای تمامی دانشوران و مدیران عرصة علم
و فرهنگ است.
در همین راستا دبیرخانة کرسیهای آزاداندیشی و
نظریهپردازی با ابالغ دستورالعمل اجرایی از سوی معاونت
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
سال  1394در دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد و در
استمرار فعالیتهای گذشتة این دبیرخانه در طول سالیان
اخیر ضمن پیگیری طرحهای قبلی برای ایجاد ،تقویت و
نهادینهسازی هرچه بیشتر فضای عقالیی ،چندصدایی و
آزادی استماع سخن و اتباع بهترین آن و نیز لزوم آزادی
اندیشه و بیان که سنت دانشگاه تمدنساز اسالمی -ایرانی
محسوب میشود و ایجاد فرهنگ تضارب آراء و تعامل
علمی در عین اجتناب از جدال باطل و جلوگیری از
ابتالی محیطهای دانشگاهی به سطحینگری و سوداهای
گروهی ،و همراستا با اجرای منویات رهبر معظم انقالب،

همایش میثاق مهر  -سال ۹۳
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کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه بر مبنای نیازسنجی و
مطالبة گروههای مختلف دانشجویی و دانشگاهی پیگیری
و در قالبهای متنوع براساس آییننامة آن برگزار شده
است .همچنین در همین رابطه سعی شده است که ضمن
تسهیلگری در روندهای برگزاری و اصالح و بهبود
فرایندهای درخواست و صدور مجوز در زمینة حمایت مالی
و معنوی و کیفیسازی برگزاری کرسیها با بهرهگیری از
خرد جمعی اساتید و فعاالن تشکلهای دانشجویی اقدامات
و تالشهای قابل توجهی صورت پذیرد که با نگاهی به
نتایج و بررسی اقدامات صورتپذیرفته در این حوزه،
دانشگاه فردوسی مشهد یکی از دانشگاهها و مراکز پیشتاز
در سطح کشور ارزیابی میشود.
از مهمترین اقدامات دبیرخانة کرسیهای آزاداندیشی
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1تشکیل دبیرخانة اختصاصی در سال  1394با عنوان
«دبيرخانة كرسيهاي آزادانديشي و كرسيهاي نظريهپردازي،
نقد و مناظره» در مجموعة مدیریت فرهنگی و فعالیتهای
داوطلبانةدانشگاه
 -2حمایت و پیگیری برگزاری  131جلسة کرسی
آزاداندیشی با موضوعات متنوع فرهنگی ،سیاسی و اعتقادی
 -3دومین جشنوارة ملی کرسیهای آزاداندیشی دانشگاههای
سراسر کشور در قالب مناظره ،نقد ،بحث و نظر شامل
«آسیبهای اجتماعی ،مسائل زنان و کارآفرینی و اقتصاد
مقاوتی» با دریافت بیش از  1879اثر از دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی سراسر کشور در آذرماه 1398

دومین جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی  -سال ۹۸
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 -4برگزاری دورههای آموزشی آشنایی با مباحث و
موضوعات کرسیهای آزاداندیشی
 -5معرفی دانشگاه فردوسی مشهد در گروه برترین
دانشگاهها در حوزة حمایت از کرسیهای آزاداندیشی
در دومین نشست کارشناسان کرسیهای آزاداندیشی
دانشگاههای کشور
 -6ارائة ایدة «کرسی آزاداندیشی مکتوب» سال 1398
 -7ارائة نتایج کرسیهای آزاداندیشی برگزارشده در دانشگاه
به مراکز تصمیمگیری استانی ازجمله ادارة کل امور اجتماعی
استانداری خراسان رضوی و انتخاب بهعنوان طرحهای
اجتماعی اقدامپژوهی در برخی از شهرستانها و مناطق
شهری استان در قالب طرح تقسيم كار ملي نظیر طرح حل
مسئلة«كودكهمسري»
 -8عضویت در کمیتة علمی اولین جشنوارة ملی کرسیهای
آزاداندیشی در سال  1396به میزبانی دانشگاه اصفهان
 -9انتخاب دبیرخانة کرسیهای آزاداندیشی دانشگاه
فردوسی مشهد بهعنوان دبیرخانة برتر کشوری در سال
 1397از جانب دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی از طرف
وزارت علوم

این واحد همزمان با رصد مستمر فعالیتها و رویدادهای
فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فردوسی مشهد ،آمار ،اطالعات
و گزارش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه که در
سامانة درگاه فرهنگی وزارت علوم ثبت و مستندسازی
میشود ،همواره کوشیده است که بهطور ساالنه گزارش
تفصیلی و آماری برنامههای مدیریت فرهنگی را با توجه
و استناددهی به راهبردهای کالن دانشگاه تهیه و تدوین
نماید .از ویژگیهای شایان توجه این حوزه بهروز بودن
گزارشها و مستندات فعالیتهای آن است که مانند یک
بانک اطالعاتی همواره در دسترس و آمادة ارائة گزارش به
بخشهای مختلف مدیریتی و کارشناسی در حوزة معاونت
فرهنگی و اجتماعی ،دانشجویی است.
اقدامات:
* پیگیری دریافت اطالعات و آمار فعالیتهای فرهنگی
از طریق رصد فعالیتها و سامانههای فرهنگی درون
دانشگاهی
* بررسي و تجزيه و تحليل اطالعات دریافتشده و تنظيم
گزارش جامع از نتايج ارزيابي عملکرد و ارائه به مسئولین
مربوط
* اعالم نتايج ارزيابي عملکرد مدیریت فرهنگی بهصورت
دورهای و ساالنه مسئولین مربوط
* استفاده از نتايج عملکرد جهت بهبود مستمر عملکرد
حوزههای مختلف مدیریت فرهنگی
* تدوين برنامة ساالنة مدیریت فرهنگی با توجه به
راهبردهای مصوب
* تدوين تقويم فعالیتهای فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

واحد آمار ،اطالعات و درگاه فرهنگی
این و احد بهدنبال آغاز فعالیت سراسری سامانة ثبت آمار،
اطالعات و گزارش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور با نام
اختصاری «درگاه فرهنگی» تحت نظارت معاونت اجتماعی
و فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بهعنوان یک
ضرورت در حوزة مدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه
در دانشگاه فردوسی مشهد از سال  1392آغاز به فعالیت
نموده است.

واحد پشتیبانی فعالیتهای فرهنگی
واحد پشتیبانی فعالیتهای فرهنگی بهعنوان یکی از

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392

جدول  -۱۳-۷تعداد کرسی های آزاد اندیشی برگزار شده در دانشگاه

جدول  -۱۴-۷فعالیتهای ثبتشده در درگاه فرهنگی وزارت علوم

-
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-

۱۹

۲۰

۴۱

۲۲

۲۷

۲۱

1222 1277 1758 1174 1030 1822 2468

پرکارترین واحدهای حوزة مدیریت فرهنگی و فعالیتهای
دواطلبانة دانشگاه وظیفة حمایت و پشتیبانی کلیة فعالیتهای
فرهنگی که در سطح دانشگاه از سوی مجموعههای
دانشجویی و تشکلها و همچنین برنامههایی که مستقیم ًا از
سوی مدیریت برای عموم دانشجویان و دانشگاهیان انجام
میپذیرد را عهدهدار است و در طول سالهای اخیر عالوهبر
ارائة خدمات جاری در حوزة توسعه و تجهیز فضاها و
اماکن فرهنگی ،خدمات شایان توجهی را ارائه نموده است
که مهمترین آنها عبارتاند از:
 -1پشتیبانی کلیة فعالیتهای فرهنگی مدیریت فرهنگی و
فعالیتهای داوطلبانه و تشکلهای دانشجویی زیرمجموعه
در همایشها و جشنوارههای مختلف
 -2اجرای پروژة بازسازی و افتتاح ساختمان مدیریت
فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه
 -3احداث مجتمع نمایشگاهی نگارستان پردیس شامل
سالن خیام ( 600متر مربع شامل  30غرفه نمایشگاهی) ،عرصة
هفتسنگ (سایت فراغت و سرگرمی) ،سینما مهر و ماه با
ظرفیت  500نفر مجهز به تلویزیون دیجیتال  24متر مربع

پیاده روی طریق رضوی  -سال ۹۳

 -4ساخت و راهاندازی تاالر شمس در جوار مجتمع
کانونهای فرهنگی (فضای روباز) با ظرفیت  200نفر با
مساحت  300متر مربع مجهز به تجهیزات سمعی و بصری
 -5تعمیر و بهسازی تاالر رودکی مجتمع کانونهای
فرهنگی شامل :تعویض کفپوش ،تعمیر و تعویض
صندلیها ،نصب و راهاندازی نمایشگر دیجیتال ،نصب و

راهاندازی سیستم صوت حرفهای ،بهسازی سیستم توزیع
برق و اتاق فرمان
 -6پیگیری ساخت و تکمیل پروژة یادمان شهدای دانشگاه
 -7توسعة تجهیزات و بهسازی فضاهای دفاتر تشکلهای
دانشجوییودانشگاهیونمازخانههایدانشکدههاومراکزاداری
 -8ارائة خدمات پشتیبانی و نگهداری و تجهیز مسجد امام
رضا (ع) و مسجد حضرت زهرا (س)
 -9ساخت و نصب سازههای اطالعرسانی دیجیتال شامل:
پیگیری قرارداد خرید ،نصب و راهاندازی ،انجام عملیات
کابلکشی برق و شبکة فیبر نوری و اینترنت ،اجرای
فوندانسیون و بتنریزی ،تغییرات الزم در فضای سبز
پیرامونی

نمایشگاه دانشجویان جدیدالورود  -سال ۹۵

1026
بازدید استاندار خراسان رضوی از کانون های فرهنگی  -سال ۹۳

جشن فجر انقالب اسالمی  -سال ۹۴
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مدیریت رفاه و سالمت دانشجویان

معرفی
از آنجا که هدف اصلی از تأسیس دانشگاهها ،آموزش
دانشجویان و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه است
و انجام این مهم با نحوة زندگی و فعالیتهای اجتماعی
و معیشتی آنان ارتباطی نزدیک دارد ،مدیریت رفاه و
سالمت دانشجویان دانشگاه بهعنوان یکی از مهمترین
و فعالترین حوزهها در سطح دانشگاه که مجری
سیاستها و خط مشی دانشگاه در حوزة خدمات
رفاهی دانشجویان است ،با نظارت و برنامهریزی به
منظور ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان و
تأمین امکانات و تسهیالت رفاهی دانشجویان ایرانی و
غیرایرانی ،دغدغههای دانشجویان را در مسائل روزمره
مانند تأمین غذا ،اسکان ،سالمت ،انواع وامها ،بیمهها و
غیره به حداقل رسانده و محیط تحصیلی را به محیطی
امن و آرام برای پرداختن به امور آموزشی تبدیل میکند.
وظایف
* ارائة وامها و تسهيالت دانشجويي از محل صندوق
رفاه؛
* ارائة خدمات بیمههای درمانی و بیمة حوادث؛
* تأمین و پرداخت حقالزحمة کار دانشجویی برای
دانشجویان متقاضی؛
* اسکان دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی و
ساماندهی امور مربوطه در دو بخش مجردی و متأهلی
(اسکان ،نظارت و غیره) و نظارت در بخش تأسیسات
و خدمات خوابگاههای دانشجویی؛
* ارتقاء شاخصهای بهداشتی (استانداردسازی) ،اماکن
نگهداری ،پخت و عرضة مواد غذایی؛
* ارائة خدمات مربوط به تسویهحساب دانشجویان با
ادارة خوابگاهها؛
216

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی

* اسکان دانشجویان میهمان در خوابگاههای دانشجویی؛
* بهبود شاخصهای مربوط به خوابگاههای دانشجویی؛
* همکاری با مرکز مشاورة دانشجویی در شناسایی و
کمک به دانشجویان کمبرخوردار؛
* شناسایی و جذب کمک خیرین برای کمک به
دانشجویان و دریافت تسهیالت؛
* ارتقاء شاخصهای مربوط به نحوة طبخ غذا؛
* نظارت بر فعالیت پیمانکار تغذیه و مراکز رفاهی؛
* بهبود شاخصهای مربوط به ترکیب مواد غذایی
مختلف با هم و برگزاری جلسات طعمسنجی؛
* برگزاری مناقصات واگذاری پیمانکاری تهیه ،طبخ و
توزیع غذای دانشجویان؛
* برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي خوابگاهها و
دانشكدهها؛
* ساماندهی و تسهیل امور مربوط به ثبتنام دانشجویان
جدیدالورود؛
* انعقاد قرارداد و نظارت بر فعالیت و خدمات ارائهشده
در واحدهای صنفی؛
* نظارت بر افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت در
خوابگاهها؛
* رسیدگی و سرویس دورهای سرورهای آنتیویروس
و دیاناس سرور؛
* توسعه و نوسازی شبکة خوابگاههای دانشجویی؛
* تجهیز سالن مطالعة مرکزی دانشگاه و نظارت بر
استفاده و حضور دانشجویان؛
* تهية گزارشهاي الزم درمورد هزينة سكونت
دانشجويان و انعكاس بهموقع آن به صندوق رفاه
دانشجويان كشور؛
* نظارت بر فضاهاي خوابگاهي غيردولتي جهت
اسكان دانشجويان نوبت دوم دختر و پسر؛
* ارتقاء سیستمهای اتوماسیون دانشجویی و الکترونیکی
نمودن درخواستها.

مدیران رفاه و سالمت دانشجویان دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر سعید خانزادی
1393 -۱۳۹۵

دکتر مسعود همایونی فر
1395 -1397

مأموریت ها
* مدیریت خدمات دانشجویی حاکمیتی مصوب؛
* نظارت بر حسن ارائة خدمات دانشجویی؛
* توسعة فرهنگ بهرهوری خدمات دانشجویی.
ادارة امور سراها
خوابگاههای فجر و پردیس دانشگاه مجموعة
منحصربهفردی را تشكیل میدهد که نخبگان جامعه
به عنوان نمایندگان فرهنگهای متنوع در آن حضور
فعال دارند و در کنار دانشاندوزی به تعامل اجتماعی
میپردازند و اولین تجربة زندگی اجتماعی خود را در
قالب یک زندگی ساده ،اما پر از شور و شعور سپری
میکنند.
این مجموعة بزرگ فرهنگی از بدو تأسیس ،میزبان
بزرگان و فرهیختگان زیادی بوده است و خاطرات تلخ
و شیرینی در خود دارد .رؤسا و کارکنان در هر دوره
تالشهای فراوانی در عمران و آبادانی آن داشتهاند

دکتر امیر ساالری
1397 -1398

مهندسابوالقاسمساقی
 -1398تاکنون

و تا جایی که در توان دارند کوشیدهاند تا رفاه نسبی
دانشجویان را فراهم کنند.
ادارة سراهای دانشــجویی دانشــگاه فردوســی
وابســته بــه حــوزة معاونــت فرهنگی ،اجتماعی
و دانشــجویی و زیرمجموعة مدیریت رفاه و سالمت
دانشجویان است.
دانشجویان متقاضی سکونت در سراها در طول تحصیل
بهصورت فردی یا گروهی ،تمام یا بخشی از دوران
تحصیل خود را در خوابگاه میگذرانند؛ و از همینرو
خوابگاه بهعنوان خانة دوم آنان به حساب میآید.
اهداف
* اهتمام به ایجاد مدیریت نظاممند با برنامهریزی و
بهرهگيری از اقتصاد زمان ،و سوق دادن دانشجویان
بهطرف نهادهای مدنی خوابگاه از قبیل شورای صنفی و
غیره در راستای قانونمند شدن دانشجویان؛
* بهرهگیری از مشارکت فعال دانشجویان در راستای
حفظ و نگهداری خوابگاهها و ارتقای سطح اخالقی و
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رفتاری دانشجویان در سراها؛
* شناخت و پاسخگویی سریع به نیازهای متنوع و کمتر
شناختهشدة دانشجویان ،در حد امکانات و مقدورات
دانشگاه ،براساس نظرسنجیها و یافتههای پژوهشی
انجامشده در سطح سراها؛
* اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع تنشها ،تأمین محیطی
امن ،ایجاد رابطة عاطفی با دانشجویان ،و کوشش در
راستای رعایت حریم فردی و اجتماعی دانشجو.
وظایف
مسئولیت حفظ اموال دانشگاه ،اماکن تأسیسات ،و
اجرای مقررات عمومی سراها ،نظارت بر رعایت
نظافت و بهداشت عمومی ،مسائل انضباطی دانشجویان
متناسب با آییننامهها و بخشنامههای مربوطه بر عهدة
این اداره است که برحسب چارت تشکیالتی ادارة
سراهای دانشجویی ،میتواند در اجرا و پیشبرد وظایف
محوله از خدمات دانشجویان متعهد بهصورت پارهوقت
در قالب کار دانشجویی استفاده کند.
اقدامات
* انتخاب اتاق اینترنتی برای نزدیک به  4000نفر
دانشجوی غیرورودی متقاضی سرا در هر سال؛
* تعمیرات خوابگاههای فجر و پردیس؛
* آمادهسازی سراها جهت اسکان دانشجویان در سال
تحصیلی جدید و قدیم؛
* اسکان دانشجویان سنواتی یا شاغل واجد شرایط و
متقاضی سرا؛
* اسکان دانشجویان غیرایرانی در طول سال تحصیلی و
اختصاص سه سرا به ایشان؛
* اسکان دانشجویان به صورت روزشمار در ایام شیوع
بیماری کرونا؛
* طراحی و بهرهبرداری از فرایند پذیرش و اسکان
اینترنتی دانشجویان جدیدالورود بدون مراجعة حضوری
ایشان؛
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* بررسی و رسیدگی به احکام آموزشی واصله از
دانشکدهها؛
* ثبت اطالعات موردنیاز در سامانة MIS؛
* طراحی فرایندهای موردنیاز جهت سیستمی نمودن
امور ،از قبیل اسکان دانشجویان میهمان ،تحویل اتاق
به دانشجو و تسویهحساب دانشجویان جهت محاسبة
خسارات احتمالی ،اسکان روزشمار دانشجویان در
ایام شیوع بیماری کرونا ،اسکان سیستمی دانشجویان
جدیدالورود ،انتخاب اتاق اینترنتی دانشجویان
قدیمالورود و غیره.
تمهیدات انجامشده جهت اسکان دانشجویان
* تشکیل کمیتة اسکان؛
* ایجاد فرایند سیستمی انتخاب اتاق و اسکان روزشمار
دانشجویان؛
* پاسخگویی مراجعین اداره به صورت حضوری جهت
تسویهحساب ،تخلیة اتاقها و غیره؛
* شیفتبندی همکاران و سرپرستان خوابگاههای
دانشجویی براساس دستورات و بخشنامههای اعالمشده؛
* همکاری و مکاتبه با واحدها و دانشکدهها در جهت
اسکان دانشجویان.
* تدوین فرایندهای ادارة امور سراهای دانشجویی
* تعویض آسانسور پردیس یک ( 1396سال)
سال

دختر

پسر

درصد

فراوانی

1392

2798

1393

2804

2414

12.76

5212

13.05

5334

1394

2952

13.60

5557

1395

2994

13.75

5619

1396

3029

14.33

5857

1397

3052

15.14

6185

1398

2973

14.53

5935

1399

596

2.80

1146

۱۰۰

۴۰۸۴۵

جمع کل

2530
2605
2625
2828
3133
2962
550

جدول-۱۵-۷آمار اسکان دانشجویان واجد شرایط در هر سال تحصیلی

سال

دختر

پسر

درصد

فراوانی

1392

45

1393

105

69

1394

158

1395

220

1396

264

1397

309

1398

247

1399

33

جمع کل

344
398
489
538
502
513
69

سال کارشناسی کارشناسیارشد

2.649

114

1392

53

10.434

449

1393

39

12.921

556

1394

36

16.476

709

1395

54

18.638

802

1396

52

18.847

811

1397

90

17.662

760

1398

100

2.373

102

1399

2

100

4303

جدول -۱۶-۷آمار اسکان دانشجویان غیر ایرانی در هر سال تحصیلی

221
242
142
262
191
154
154
89

جمع کل

دکتری

فراوانی

49

323

29

310

47

225

48

364

71

314

96

340

96

350

66

157
2383

جدول-۱۷-۷آمار اسکان دانشجویان سنواتی دختر در هر سال تحصیلی

دانشجویان شبانة دختر در سال )1392؛

از آنجا که بارها نسبتبه خرابی آسانسور خوابگاه
پردیس یک به دلیل قدیمی و فرسوده بودن شکایتهای
متعددی میشد ،معاونت و مدیریت محترم دانشجویی
بر آن شد تا جهت جایگزینی و بهروز کردن آسانسور
قدیمی اقداماتی انجام دهد .پس از بررسیهای زیادی
که از سوی امور عمومی حوزة معاونت دانشجویی انجام
شد ،از شرکتهای متعددی که در رابطه با آسانسور
فعالیت داشتند ،به همراه مهندسین ادارة ساختمان
سازمان مرکزی جهت بازدید محل در خوابگاه دعوت
به عمل آمد و با استفاده از نظرات کارشناسانة آنها ،در * تکمیل وتجهیز و راهاندازی خوابگاه ملل جهت
دانشجویان خارجی (سال  1397و )1398؛
نهایت تعویض آسانسور انجام پذیرفت.
* ساخت و راهاندازی خوابگاه مصلینژاد با همکاری * اسکان کامل دانشجویان خارجی در خوابگاههای
دانشجویی داخل دانشگاه؛
بنیاد دانشگاهی سال  1395و 1396؛
* تکمیل وتجهیز و راهاندازی خوابگاه ملل جهت
دانشجویان خارجی سال 1398؛
* تخلیه و انبار لوازم دانشجویان بهخاطر شرایط
کرونایی (در سال :)1399
 -1تخلیة خوابگاهها توسط دانشجویان؛
 -2تخلیة خوابگاهها توسط ادارة خوابگاهها؛
 -3نظافت ،سمپاشی ،ضدعفونی و آمادهسازی
* تکمیل و راهاندازی خوابگاه پردیس هفت (برای خوابگاههای دانشجویی.
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فراوانی
سال کارشناسی کارشناسیارشد دکتری
* اسکان و پذیرش و همکاری در برگزاری سیزدهمین
79
258
32
1392
147
المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور؛
282
41
54
1393
187
* برگزاری هفتة سراها با همکاری کلیة واحدهای معاونت
272
37
52
1394
183
فرهنگی اجتماعی دانشجویی ،همهساله در اردیبهشتماه؛
431
66
98
1395
267
* برگزاری هفتة سراها با همکاری کلیة واحدهای
352
52
80
1396
220
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشجویی
418
83
111
1397
224
* بازسازی و آسفالت راههای داخل خوابگاههای فجر
419
87
106
1398
226
وپردیس (در سال )1393؛
185
66
8
1399
111
* بازسازی و تعمیرات سرای پردیس چهار 1398؛
جمع کل
2617
* تعمیرات سراهای فجر یک ،دو ،چهار و پنج؛
جدول-۱۸-۷آمار اسکان دانشجویان سنواتی پسر در هر سال تحصیلی
* تعمیرات سراهای فجر چهار و پنج که ادامه دارد؛
* برگزاری جلسه در خصوص تحویل و تخلیة * ساخت سوییتهای پردیس دو ()1398؛
خوابگاههای دانشجویی با سرپرستان خوابگاهها
* تعمیرات و تعویض لولهکشی فرسودة رادیاتورها در
* برگزاری جلسات توجیهی در خصوص مستندسازی ،خوابگاه متأهلین بقا؛
تنظیم صورتجلسه ،نحوة جمعآوری و چیدمان وسایل * ساخت دو فاز باقیماندة پردیس شش (پردیس نُه)
در انبار برای سرپرستان و نیروهای خدمات
که هنوز ادامه دارد؛
* انتقال وسایل دانشجویان به انبارهای خوابگاهها
در این مرحله مجموع ًا وسایل  2021نفر از دانشجویان
تخلیه و به انبارهای از پیش تعیینشده انتقال داده شد.
تعداد 14 :انبار در خوابگاههای پردیس
تعداد 7 :انبار در خوابگاههای فجر
* به دلیل تخلیة کامل خوابگاهها با برنامهریزیهای
انجامشده ،کلیة خوابگاهها و اتاقهای دانشجویی بهطور
جدی و کامل نظافت ،سمپاشی و ضدعفونی شدند.
* برگزاری مانور آمادگی در برابر زلزله با همکاری
* سمپاشی خوابگاهها
جمعیت هالل احمر ،سازمان آتشنشانی و اورژانس
* همکاری کامل در جهت مبارزه با کرونا و ضدعفونی مشهد در خوابگاه مصلینژاد (1397سال)؛
در خوابگاههای دانشجویی
* پذیرش و اسکان اردوهای مختلف در ایام نوروز و
تابستان و حتی در سایر ایام سال؛
* طرح والیت  -المپیادهای درسی  -المپیادهای
ورزشی  -طرح امام رئوف دانشگاه فرهنگیان -
اردوهای آموزشوپرورش؛
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سال

تعمیر سیستم تعویض و لوله کشی آب تعمیرسرویس
بهداشتی
گرمایشی نصب رادیاتور مصرفی

۱۳۹۲

-

۱۳۹۳

-

۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
جمع

 ۲۴۸۳متر
 ۸۰۰۰متر
 ۱۲۵۰۰متر
 ۲۲۹۸۳متر

 ۸۰عدد

 ۳۵۰۷متر

 ۱۵۰چشمه

-

-

 ۱۲۰چشمه

 ۲۳۳عدد

 ۱۳۲۰۰متر

 ۱۲۷چشمه

-

-

 ۷۰چشمه

 ۳۰۰عدد

-

-

-

-

-

-

-

-

 ۲۸۰عدد

-

-

 ۸۹۳عدد

 ۱۶۷۰۷متر

 ۴۶۷چشمه

رنگ آمیزی

تعمیرات
ساختمانی

تعویض
موکت

سمپاشی

 68025متر

-

 6150متر

 1500متر

 2500متر

 250متر

 100600متر

-

 47000متر

20متر

 11000متر

 637متر

 9500متر

-

 39100متر

 300متر

 300متر

-

 278025متر  ۱۰۲۷متر

 500متر
 700متر
 3000متر
 13500متر
 550متر
 4500متر
 200متر
29100متر

 2500متر
 3000متر
 104363متر
 104363متر
 107306متر
 107306متر
 87906متر
 518244متر

جدول -۱۹-7آمار فعالیتهای صورت گرفته در سراهای دانشجویی

ادارة تغذیه
ادارة تغذیه در  ۸سال گذشته ،شاهد تغییرات زیادی
در بخشهای مختلف کاری ،ازجمله :نوع پذیرایی از
دانشجویان ،تغییر نوع قرارداد ،تعمیرات ساختمانی و
غیره بوده است که برایند این اقدامات ،موجب کاهش
هزینهها و افزایش رضایتمندی دانشجویان شده است.
اقدامات و وظایف روزانة ادارة تغذیه
* کنترل و نمونهبرداری از اقالم غذایی ورودی به انبار
غذایی؛
* کنترل روزانة دمای سردخانهها؛
* کنترل روزانة اقالم غذایی موجود در انبار غذایی؛
* کنترل ورود اقالم غذایی تازه از قبیل سبزی ،گوشت
تازه و غیره در آشپزخانهها و غذاخوریها؛
* نظارت بر نحوة آمادهسازی مواد غذایی برای پخت؛
* کنترل و نظارت بر نحوة شستوشو و پاکسازی
اقالم غذایی؛
* کنترل و نظارت بر وزن اقالم غذایی (جدول آنالیز
غذایی)؛
* نظارت بر شیوههای پختوپز از قبیل :نحوة
حرارتدهی ،کنترل دمای روغن و غیره؛

* نظارت و کنترل حملونقل غذای آمادهشده از
آشپزخانة مرکزی تا غذاخوریها؛
* نظارت و کنترل نحوة توزیع غذا؛
* نظرسنجی روزانه توسط دانشجویان ناظر و تنظیم
گزارش روزانه؛
* تسویهحساب دانشجویان.
سایر اقدامات
* تنظیم اسناد مناقصة غذاخوریهای دانشجویی؛
* تعمیرات اساسی ساختمانی که بهطور معمول در
تابستان انجام میشود؛
* بررسی ،تحقیق و خرید تجهیزات بهروز برای
آشپزخانهها؛
* برگزاری جلسات و دورههای آموزشی برای کارکنان؛
* برگزاری جشنوارههای غذایی ازجمله جشنوارة
غذایی ملل و جشنوارة هفتة سراهای دانشجویی.
اقدامات انجامشده در حوزة تعمیرات ساختمانی
* تعمیرات اساسی غذاخوری فجر
 تعویض سیستم روشنایی؛ فضاسازی محوطة بیرونی؛ تغییر کاربری حدود  100متر مربع از موتورخانه به221
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شکل -۴-7تعداد پرس غذاهای توزیع شده در سلف سرویس های دانشجویی

 تعمیر بخشی از کف سالن غذاخوری؛آشپزخانه ،و  30متر مربع به میوهفروشی؛
 نقاشی کامل میز و صندلیهای غذاخوری (بهجای  -تعویض سنگ کف پیشخوان توزیع غذا؛ احداث دو عدد سپتیک جمعآوری فاضالب با فناوریتعویض)؛
روز؛
 تعمیر اساسی سرویسهای بهداشتی؛ تغییر کاربری سرویس بهداشتی بالاستفاده به  -نصب سیستم صوتی پیشرفته؛ تغییر کاربری انبار خشک به سالن آمادهسازی؛آفرینشگاه میوه؛
 ایجاد فضای سنّتی در محوطه اطراف غذاخوری نصب درِ برقی در ورودیهای آشپزخانه؛شامل :گازکشی،نصب چادر عشایری ،نصب آالچیق و
 انتقال موتورهای سردخانه به پشتبام؛همچنین باربیکیو و غیره؛
 -ایجاد دفتر فنی در آشپزخانه؛
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 تغییر کاربری هواساز به ایر واشر صنعتی؛* تغییر شیوة پخت از سنتی به صنعتی (سیستم بخار)
که خود شامل فعالیتهای زیر است:
 تجهیز و راهاندازی دیگهای بخار  ۲تنی؛ احداث موتورخانة آشپزخانة مرکزی فجر برایسیستم بخار؛
 عایقکاری لولههای بخار با روکش استیل؛ نصب و راهاندازی سیستم شستوشوی خودکار برنجو مخزن آب نمک؛
 نصب و راهاندازی سیستم پخت مکانیزة برنج؛ نصب و راهاندازی دیگهای خورشپز.* تعمیرات اساسی آشپزخانه و غذاخوری پردیس
 تعویض سنگ کف آشپزخانه؛ تجهیز آشپزخانة پردیس؛ نقاشی میز و صندلیها؛ تعمیر اساسی سرویسهای بهداشتی دانشجویی وکارکنان؛
 تعویض سیستم روشنایی از المپ مهتابی به الایدی؛ نقاشی ساختمان؛ تغییر کاربری فضاهای موجود از ظرفشویی به انبارو سردخانه؛
 انتقال موتورهای سردخانه به محل مناسب؛* ایجاد فضای آفرینشگاه سنتی پردیس.
* تعمیرات اساسی غذاخوری یاس

با توجه به اینکه آشپزخانه و غذاخوری یاس در فواصل
مختلف ساخته شده بود ،در سال  ۱۳۹۸کل آشپزخانه
(به دلیل موازین بهداشتی و ساختمانی و  )...تخریب و
به سالن غذاخوری تبدیل شد ،و درحالحاضر ،یکی از
بهترین غذاخوریهای دانشگاه است.
* احداث غذاخوری زیتون
در پی تخریب آشپزخانة مرکزی مدرن و پیشرفته در
ورودی در جنوبی دانشگاه (سال  ،)۱۳۹۴و همچنین
قرارگیری مکان غذاخوری میالد در محیط آموزشی
دانشکدة مهندسی ،تصمیم بر احداث یک غذاخوری
جدید با سولة باقیمانده از آشپزخانة مرکزی گرفته شد و
سالن غذاخوری زیتون با ظرفیت  ۱۰۰۰نفر احداث شد.
* تعمیرات اساسی غذاخوری مهر
 طراحی و کناف سقف سولة غذاخوری مهر همراه باسیستم روشنایی؛
 نصب سیستم صوت؛ نصب و راهاندازی سیستم ایر واشر؛ احداث واحد آبمیوه؛ -تعمیر اساسی موتورخانه.

اقدامات انجامشده در حوزة غذایی
* راهاندازی سیستم آفرینشگاه غذایی مادر:
در این طرح ،غذاهای اصیل ،متنوع و سالمتیبخش ،به
شیوهای علمی و دقیق ،در ظروف خاص ،طبخ شده و در
آفرینشگاههای سراسر دانشگاه توزیع خواهد شد .با تدابیر
222
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الزم ،کیفیت و تنوع باالی غذاها ،قیمت بسیار پایین ،هر
کسی را مجاب به انتخاب خواهد کرد .در حال حاضر ،این
طرح ،در صبحانه ،ناهار و شام غذاخوریهای دانشجویی و
همچنین رستوران های آزاد سطح پردیس دانشگاه فردوسی
در حال انجام است (تا قبل از شیوع کرونا) .اهداف این
طرح را میتوان کاهش و مدیریت هزینهها ،کاهش یارانة
پرداختی دانشگاه ،ایجاد رضایتمندی و پوشش ذائقهها
و سلیقههای گوناگون دانشجویان ،ایجاد الگویی مناسب
جهت سایر دانشگاهها ،کارآفرینی برای دانشجویان ،احیای
غذاهای بومی و سنتی و ایرانی و بینالمللی ،افزایش ارزش
تغذیهای غذاها ،عرضة ترکیبات و غذاهای فراسودمند،
آگاهی بخشی و تصحیح فرهنگ تغذیهای نام برد.
* راهاندازی سیستم توزیع غذای وزنی
* راهاندازی برنامة موبایلی انتخاب غذا
* راهاندازی سیستم اثر انگشت برای احراز هویت
استفادهکنندگان از سیستم تغذیه
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اداره امور رفاهی دانشجویان
در این اداره دانشجویان تحت پوشش بیمة حوادث
دانشجویی قرار گرفته و همچین انواع وام های دانشجویی
اعم از تحصیلی ،ازدواج ،ضروری ویژه دانشجویان دکتری،
استعدادهای برتر و  ...با همکاری صندوق رفاه دانشجویی
کشور به دانشجویان روزانه در مقاطع مختلف تحصیلی و

دانشجویان نوبت دوم اعطا می گردد.
همچنین اجاره بهای اسکان در سراهای دانشجویی توسط
این اداره برنامه ریزی و دریافت شده و در امور رفاهی
مربوط به سراها مورد مصرف قرار میگیرد.
با توجه به شرایط جدید بهوجودآمده و ارائة خدمات
آموزشی بهصورت مجازی؛ نیاز دانشجویان به برخی
وامهای جدید محرز گردید .در این راستا وامهای جدیدی
تعریف شد که بنا به درخواست دانشجویان تخصیص
یافت و تغییرات به سمت ارائة خدمات در شرایط کرونایی
شکل گرفت.

شکل -۵-7تعداد دانشجویان تحت پوشش بیمة حوادث دانشجویی

شکل -۶-7تعداد دانشجوی خارجی (و نفرات تحت تکفل) معرفیشده به بیمة سالمت جهت برخورداری از خدمات درمانی

شکل -۷-7تعداد فقره وام پرداختشده به دانشجویان روزانه در سالهای تحصیلی ۹۲تا ۹۹
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شکل -۸-7تعداد فقره وام پرداختشده به دانشجویان نوبت دوم در سالهای تحصیلی  ۹۲تا ۹۹

شکل -۹-7مبلغ وام پرداختشده به دانشجویان نوبت دوم (میلیون ریال) در سالهای تحصیلی  ۹۲تا ۹۹

شکل -۱۰-7تعداد فقره وام پرداختشده به کل دانشجویان در سالهای تحصیلی  ۹۲تا ۹۹
226

مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه عالوه بر محلی برای کسب علم ،درواقع خانة
جوانان بسیاریست و میزبانان این دانشجویان همکاران
دانشگاهی هستند .از اینرو اهمیت بهداشت و ایمنی
بهخصوص در دانشگاهها امروزه بیش از گذشته ضروری
است .اسکان تعداد زیادی دانشجو در خوابگاهها ،تغذیه
در سلف سرویس دانشگاه ،حضور در آزمایشگاهها و
سایر مکآنهای داخل دانشگاه ،ضرورت نظارت بهداشتی
را چندبرابر میکند .این نظارت بر عهدة مرکز بهداشت
دانشگاه است .در این بخش گزارش اجمالی از عملکرد
مرکز بهداشت به تفکیک سال ارائه میشود.
فعالیت های شاخص
* برگزاری هفتة گرامیداشت مقام زن

* برگزاری هفتة خوابگاهها
* فعالیت در بخش  HSEدانشگاه

* برگزاری هفتة گرامیداشت مقام زن در فروردین ماه
* شرکت در جلسة رؤسای مراکز بهداشت دانشگاههای
سراسر کشور در دفتر مشاوره و سالمت تهران و مناطق
* برگزاری المپیاد ورزشی دختران و پسران در تیر و مرداد ماه
* اجرای طرح سالمت کارکنان آقا :در این طرح از ۱۰۱4
نفر شرکتکننده در طرح۱۳۶ ،نفر قند خون باالی  1۴۰و
 ۱۴۸نفر فشار خون باالی  1۴/۹داشتند .اجرای این طرح
یک ماه به طول انجامید.
* اجرای اولین گردهمایی کارشناسان بهداشت و ایمنی
دانشگاههای منطقه  ۹با حضور  ۱۶کارشناس بهداشت
دانشگاههای منطقه و دبیران مناطق  ۱و  ۳و  ۶در دو روز
227
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* برگزاری  ۲۰کمیسیون پزشکی ( ۶۱۹گواهی استعالجی)
* پایش سالمت دانشجویان و کارکنان
* تشکیل کانون همیاران بهداشت (دانشجویان عالقهمند)؛
* برگزاری برنامههایی به مناسبت هفتة ایدز ،سالمت زنان،
دیابت و سرطان؛
* تهیه قرارداد جهت برونسپاری مرکز بهداشت؛
* نظارت بر اجراي كلية پروتكلهاي ارسالي از وزارت
جهت پيشگيري از كرونا؛
* برگزاري كالسهاي آموزشي جهت كليه نيروهاي
خدمات جهت ضدعفوني صحيح فضاهاي دانشگاه؛
* بازدید مکرر از تمامی مکآنهای دانشگاه و نظارت بر
اجرای پروتکلهای بهداشتی
* اجرای طرح پایش دانشجویان ورودی جدید بهصورت

الکترونیک
* فعال کردن واحد  HSEدانشگاه و برگزاری کالسهای
آموزشی ایمنی و کمکهای اولیه برای کلیة دانشجویان قبل
از ورود به آزمایشگاهها
* برگزاری کارگاه  HACCPجهت دانشگاههای منطقه و
آموزش کارشناسان بهداشت محیط و کنترل کیفی ادارة تغذیه
* برگزاری کنکور سراسری ،ارشد و دکتری در شرایط
همهگیری کووید  19با اجرای تمامی پروتکلهای بهداشتی
* تهیة پوستر آموزشی با موضوع کرونا و مسائل بهداشتی
* نظارت بر استاندارد بودن مواد شوینده و بهداشتی
مورداستفاده در سطح دانشگاه
* نظارت بر سمپاشی اماکن دانشگاه
سآموزشیبرایکلیهنیروهایخدماتدانشگاه
*برگزاریکال 

سال

اعزام به مراکز درمانی
خارج دانشگاه

اعزام به مرکز
بهداشتدانشگاه

برنامه آموزشی
ارتقای سالمت

۱۳۹۲

200

۸۵

۲۴۵

۱۳۹۳

112

۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
جمع

143
755
388
387
299
20
 ۲۰۳۴نفر

۱۱۰
۱۴۵
۱۸۰
۳۵۴
۲۲۶
۴۷۱
 ۱۵۷۱نفر

۲۶۰
۵۴۳
۵۵۶
۱۷۹۹
۳۰۰
۹۰۰
۲۷۷
 ۴۸۸۰نفر

مراجعین مراجعهکننده
مراجعین
داروخانه داندانپزشکی جهت ویزیت

۴۵۰۰

۷۰۰

۵۱۰۰

۱۲۰۰

۵۹۰۰

۸۰۰

۶۲۳۰

۷۳۴

۶۸۰۰

۵۴۳

۷۲۱۳

۸۷۹

۷۰۰۰

۱۴۳

۲۰۱

۴۴۳

 ۴۲۹۴۴نفر

 ۵۴۴۲نفر

جدول -۲۰-7آمار مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه
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۵۲۵۰
۵۳۰۰
۵۱۵۰
۵۱۷۲
۵۳۶۴
۶۰۴۰
۶۱۹۰
۶۶۰
 ۳۹۱۲۶نفر

طرح پایش

۲۴۵۰
۲۳۸۲
۲۵۲۸
۳۳۰۱
۴۶۰۰
۴۶۴۱
۴۱۵۰
۶۶۸۰
 ۳۰۷۳۱نفر

مدیریت تربیت بدنی

مدیران تربیت بدنی دانشگاه از سال  1392تاکنون

مقدمه
كمك به رشد و شكوفايي ابعاد
معنوي ،جسمي ،عاطفي ،عقالني
و اجتماعي دانشگاهیان از طريق
دکتر مهتاب معظمی
دکتر مهدی سهرابی
دکتر حمیدرضا طاهری
پرداختن به فعالیتهاي مفرح و
 -1398تاکنون
1396 -1398
1390 -1396
سالمتبخش تربیت بدني و ورزش
ت بدني
از اهداف اصلي مديريت تربی 
 .2ادارۀ ورزشهاي همگاني
دانشگاه ميباشد .همچنین اين مديريت توسعۀ مشاركت  -ستاد اردوها
دانشجويان و دانشگاهیان در تصمیمسازي ،برنامهريزي و  -انجمنهاي ورزشي دانشجويي
اجراي برنامههاي ورزشي؛ ايجاد زيرساختهاي ورزشي  .3ادارۀ امور عمومي وپشتیباني
دانشجويي در دانشگاه؛ گسترش برنامههاي فراگیر ورزشي ساير بخشها:
در دانشكدهها و خوابگاههاي دانشجويي؛ تمركززدايي و  -امور رایانه
كاهش بار تصدي در اجراي فعالیتهاي ورزشي دانشجويي  -كارپردازي و حسابداري
از طريق انجمنهاي ورزشي دانشجويي؛ و ارتباط با نهادها  -كمیتۀ نهضت داوطلبي
و ارگانهاي ورزشي جهت فرهنگسازي در امر ورزش و  -مركز تندرستي مشاورۀ ورزشي
تربیتبدني را بهعنوان اهداف اين ادارۀ كل در دانشگاه دنبال  -دبیرخانۀ منطقۀ  9ورزش كشور
ميكند .هم اكنون سركار خانم دكتر مهتاب معظمي عضو  -هیئت ورزشهاي دانشگاهي خراسان رضوي
هیئت علمي دانشگاه ،مديريت اين مجموعه را برعهده دارد
و اهداف عالي مرتبط با سالمتي اعضاء خانوادۀ بزرگ جامعۀ
اهداف و مأموریتها
دانشگاه فردوسي مشهد را به پیش مي برد.
* حفظ باورها و هويت ارزشهاي فرهنگ اسالمي و ملي
مديريت تربیت بدني دانشگاه فردوسي مشهد كه از سال در دانشجويان و دانشگاهیان
 1356شروع به فعالیت نموده ،با گسترش فعالیتها و * تعمیم عدالت و توسعۀ هم ه جانبه و متوازن برنامهها و
ساخت و توسعۀ مستمر اماكن ورزشي در دورههاي مختلف فعالیتهاي ورزشي
مديريتي ،امروزه در سطح استانداردهاي ملي و بینالمللي * گسترش و بسط فرهنگ ورزش در میان دانشگاهیان و
يكي از دانشگاههاي پیشرو در بحث سرانه و همچنین كیفیت دانشجويان براي نیل به جامعهاي سالم و تندرست و ايجاد
باالي فضاهاي ورزشي در سطح كشور ميباشد .تشكیالت نسلي شاداب
مديريت تربیت بدني ضمن تعريف و شرح وظايف مختلف * هدايت ،حمايت و نظارت مستمر بر فعالیتهاي
در بخشهاي مختلفي به فعالیت ميپردازد كه در ادامه به انجمنهاي ورزشي
ساختار سازماني ادارۀ كل تربیت بدني اشاره ميشود:
* تعمیق باورها و ارزشهاي ديني از طريق برنامهها و
 .1ادارۀ ورزشهاي قهرماني
فعالیتهاي ورزشي
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* تشويق و ترغیب كلیۀ دانشگاهیان به حفظ سالمت و
تندرستي خود از طريق مشاركت فعال در ورزش
* جهتدهي و غني ساختن اوقات فراغت دانشگاهیان با
فعالیتهاي سالمت بخش ورزشي
* كوشش در جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي مربیان و
كارشناسان و ديگر كاركنان امور ورزشي دانشگاه ،از طريق
برگزاري كالسهاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت با
هماهنگي دفتر آموزشهاي آزاد
* تشکیل کمیتهها و هیئت ورزشی به منظور ایجاد هماهنگی
در امور تربیت بدنی و ورزش در سطح دانشگاه
* توسعه و تقويت ورزش دانشگاهي و كمك به ارتقاء عزم
و اقتدار ملي دانشگاهیان از طريق برنامههاي ورزشي
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ادارۀ ورزشهای همگانی
با توجه به اهمیت ورزش همگاني بر ابعاد مختلف فردي
و اجتماعي افراد و افزايش امید به زندگي از طريق سالمتي
اعضاء جامعۀ دانشگاهي از جمله اعضاي هیئت علمي،
دانشجويان ،كارمندان و  ،...يكي از مهمترين هدفهاي
مديريت تربیت بدني يعني رسیدن به سالمت جسمي و

رواني از طريق فعالیتهاي همگاني محقق ميشود .در اين
راستا اين بخش به دنبال محقق كردن اهداف ذيل ميباشد:
* برنامهريزي براي توسعۀ ورزش همگاني در دانشگاه
* توسعه و گسترش فعالیتهاي ورزشي درون دانشگاهي
به خصوص ورزشهاي همگاني
* غنيسازي اوقات فراغت دانشجويان
* اشاعۀ فرهنگ ورزش در بین دانشجويان
ادارۀ ورزشهای قهرمانی
* بهبود کیفیت زندگی دانشجویان
برنامهريزي تمرينات و برگزاري اردوهاي آمادگي تیمهاي * توسعۀ ورزش خوابگاهی
منتخب دختران و پسران دانشگاه و نظارت بر برگزاري
تمرينات ،جذب قهرمانان و دانشجويان نخبۀ ورزشي
ادارۀ امور عمومی
براي تقويت تیمهاي دانشگاه و اعزام به مسابقات ورزشي اهم وظايف ادارۀ امور عمومي تربیت بدني عبارت است از:
برون دانشگاهي از جمله فعالیتهاي ادارۀ ورزش قهرماني * نظارت بر حسن انجام فعالیتهاي واحدهاي تابعه
ميباشد و در كنار آن موارد ذيل انجام ميگیرد:
* پیشبیني ،تهیه و توزيع مايحتاج واحدهاي مختلف
* برنامهريزي جهت حضور مقتدرانه در رقابتهاي ورزشي * سرپرستي خدمتگزاران و تعیین محل خدمت آنان
دانشگاهي به منظور اعتالي جايگاه ورزشي دانشگاه
* نظارت برحسن اجراي وظايف محولۀ نیروهاي خدمات
* گزينش و انتخاب مربیان اصلح براي تیمهاي منتخب * ايجاد هماهنگي بین فعالیتهاي همكاران
ورزشي دانشگاه و عقد قرارداد با آنان
* تعیین و تعريف اضافه كار ماهیانه كاركنان
* تنظیم تقويم سالیانۀ ورزشي مسابقات و اجراي مفاد * نظارت بر عملکرد نیروهای شرکتی
مندرج آن
* تهیه ،تنظیم و تصويب آيیننامهها و دستورالعملهاي فني
و عمومي مرتبط با حوزۀ قهرماني
* میزباني شايسته در مسابقات منطقهاي ،كشوري و
المپیادهاي ورزشي
* برگزاري رويدادهاي ورزشي و نظارت بر حسن اجراي
آن در سطوح درون دانشگاهي ،منطقهاي ،كشوري و المپیادها
سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور ۹۵ -
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* شركت در جلسات مختلف مديريت تربیت بدني
* مشاركت در تصمیمگیريهاي مديريتي و عمومي
* انجام امور اداري همكاران
* انجام امور رفاهی کارکنان
* نظارت بر عملكرد مسئولین اماكن ورزشي
* انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق
* پشتیباني ،تجهیز و نگهداري اماكن ورزشي دانشگاه كه
شامل:
 سالن کوثر سالن بدنسازی کوثر سالن تنیس روی میز کوثر سالن بدنسازی مجموعۀ امام علی (ع) سالن چندمنظورۀ (تنیس روی میز ،بدمینتون ،والیبال،فوتسال ،هندبال ،بسکتبال) امام علی (ع)
 سالن چندمنظورۀ (والیبال ،بسکتبال) 22بهمن سالن بدنسازی ،ایروبیک ،اسکواش ،ژیمناستیک ،پیالتس،شطرنج ،دارت و آمادگی جسمانی 22بهمن
 زمین چمن 22بهمن پیست دو و میدانی تارتان استاد صابری 22بهمن سالن تیراندازی 22بهمن سالن كشتي جهان پهلوان تختي سالن چندمنظورۀ (والیبال ،فوتسال ،بسكتبال ،هندبال وبدمینتون) امام رضا (ع)
 سالن بدنسازی خوابگاه پردیس  5خواهران سالن تندرستی خوابگاه فجر  3پسران سالن تنیس روی میز فجر 4 مجتمع آبی پردیس پارک دوچرخهسواری کوثر (ویژۀ خواهران) زمین چمن امام رضا (ع) زمین چمن و سالن ورزشي سرپوشیدۀ دانشكدۀ مهندسي زمین چمن مرحوم بمبئي چي -پیست دو و میداني امام رضا (ع)

 مجموعۀ زمینهاي تنیس برادران و خواهران مرحومبمبئي چي (شامل  ۸زمین تنیس خاكي)
 زمینهاي روباز والیبال ،هندبال ،بسكتبال خوابگاه زمینهاي روباز والیبال ،هندبال ،بسكتبال و بدمینتوندانشكدۀ تربیتبدني -جنب سالن ورزشي امام رضا (ع)
زمینچمنمصنوعيدرپرديسدانشگاهجنبغذاخوريمهر زمینهاي ورزشي روباز دانشكدۀ مهندسي زمینهاي ورزشي روباز دانشكدۀ ادبیات و علوم انساني زمینهاي ورزشي روباز دانشكدۀ دامپزشكي زمینهاي ورزشي روباز دانشكدۀ الهیات و معارف اسالمي سالن ورزشي سرپوشیده دانشكدۀ علوم اداري و اقتصاد زمین پینتبال دانشگاه جنب سالن امام علي (ع) زمین تیراندازي با كمان زمین ورزشي روباز حجاب ويژۀ دانشجويان دختر ،جنبدانشكدۀ تربیتبدني -ادارۀ كل آموزش دانشگاه
 زمینهاي تخصصي بدمینتون امام علي (ع) مهمانسراي ورزشكاران مجموعه  22بهمنامور رایانه
از جمله وظایف امور رایانه عبارتند از:
* خريد و پشتیباني سختافزارهاي كامپیوتري و ديجیتالي
* توسعه و پشتیبانی از شبکۀ  Lanو وايرلس مديريت

تربیت بدني و اماكن ورزشي
* پشتیباني سختافزاري و شبكهاي تلفنهاي VOIP
آنتي ويروس
* پشتیباني و نگهداري از سرور و كالينتهاي 
* پشتیباني نرمافزاري سیستمهاي موجود
* نمايندۀ مديريت تربیت بدني در رابطه با سیستم MIS
* آماده سازی و نظارت بر ثبت نام سیستمي اردوهاي
كاركنان اعضاء هیئت علمي و دانشجويان
* آماده سازی و نظارت بر ثبت نام سیستمي كالسهاي
عمومي اوقات فراغت كاركنان اعضاء هیئت علمي و
دانشجويان
* مديريت ،نظارت ،پشتیباني و رفع مشكالت و توسعۀ
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در دانشگاههاي تابعه
* ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای ورزشی دانشگاههای
منطقه

سیستمهاي نرمافزاري مستقر در پذيرش اماكن ورزشي
* صدور كارتهاي استفاده از امكانات ورزشي جهت
ارگانها و افراد غیردانشگاهي و بستگان درجۀ يك خانوادۀ
دانشگاه فردوسي
* آماده سازی گزارشهاي دورهاي مورد نظر
* ايجاد ،پشتیباني و مديريت محتواي سايتهاي ادارۀ كل
تربیت بدني ،هیئت ورزشهاي خراسان رضوي ،معاونت
فرهنگي ،اجتماعي و دانشجويي
* آماده سازی و نظارت بر ثبت نام سیستمي برگزاري
مسابقات درون دانشگاهي
* آماده سازی و نظارت بر ثبت نام سیستمي مسابقات
برون دانشگاهي (منطقه ،كشوري ،المپیاد قهرماني و المپیاد
همگاني)
* مديريت شبكههاي اجتماعي در فضاي مجازي حوزۀ
مديريت تربیت بدني
* آماده سازی شرايط برگزاري انتخابات انجمنهاي ورزشي
دانشجويي به صورت الكترونیكي
* آماده سازی فیلم معرفي ادارۀ كل تربیت بدني و غرفههاي
ويژۀ دانشجويان جديد الورود
* كمك و آموزش كار با نرمافزارها به همكاران
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* نمايندۀ مديريت تربیت بدني و معاونت فاد جهت آماده
سازي سايت انگلیسي
* همكاري با مركز فناوري اطالعات و ارتباطات
* همكاري با معاونت برنامهريزي و توسعۀ منابع جهت
پیادهسازي فرآيندها در سامانۀ سدف و پورتالها
دبیرخانۀ منطقۀ  9ورزش دانشگاهی کشور
دانشگاه فردوسي مشهد بهعنوان دبیرخانۀ منطقۀ
9ورزشهاي دانشگاهي انتخاب شده است .اين دبیرخانه
تعداد  21دانشگاه و مؤسسۀ آموزش عالي را تحت پوشش
قرار داده و وظیفۀ نظارت بر توسعۀ فعالیتهاي ورزشي
آنان را عهدهدار است كه مهمترين وظايف دبیرخانه عبارت
است از:
* تصويب و ابالغ تقويم ورزشي منطقه
* برگزاري و نظارت مسابقات قهرماني دانشجويان دختر
و پسر
* تعیین میزبان مسابقات
* ارسال بخشنامهها و آيیننامههاي ادارۀ كل تربیت بدني
سازمان امور دانشجويان
* برگزاري جلسات و گردهمايي مديران تربیت بدني منطقۀ9
* برگزاري كارگاهها و دورههاي ورزشي جهت دانشافزايي

مرکز تندرستی ومشاورۀ ورزشی
مديريت تربیت بدني دانشگاه فردوسي مشهد در راستاي
كاربرديسازي علوم و رشتههاي دانشگاهي ،اقدام به
راهاندازي مركز مشاورۀ ورزشي ،زير نظر متخصصین اين
رشته نموده است .چشمانداز بلند مدت ارائۀ خدمات در
اين مركز به شكلي است كه از حداكثر توانمنديهاي علمي
گرايشهاي مختلف تربیت بدني اعم از رفتار حركتي،
فیزيولوژي ورزش و آسیبشناسي و حركات اصالحي
استفاده نمايد .به همین منظور و در اولین گام ادارۀ كل
تربیت بدني دانشگاه فردوسي اقدام به راهاندازي مراكز زير
كرده است.
* مركز سالمتي و كنترل وزن
* مركز پايش رشد ادراكي-حركتي
اهداف و مأموريتهاي مشاورۀ ورزشي
* پايش رشد ادراكي-حركتي كودكان و نوجوانان
* شناسايي و تشخیص اختالالت حركتي

* ارائۀ پروتكلهاي تمريني براي بهبود مهارتهاي ادراكي
حركتي در كودكان ،افراد مبتال به اوتیسم ،ADHD ،كمتوان
ذهني و اختالل هماهنگي رشدي  DCDو در آينده:
* ارزيابيهاي فیزولوژيك و آزمونهاي آمادگي جسماني
براي ورزشكاران
* شناسايي و پرورش استعدادهاي ورزشي
* ارزيابيهاي رواني ورزشكاران
* شناسايي آسیبهاي ورزشي و ارائۀ توصیههاي درماني
* شناسايي ناهنجاريهاي اسكلتي و ارائۀ راهكارهاي درمان
کمیتۀ نهضت داوطلبی
هدف اين كمیته بهرهگیري از توانمنديها ،ظرفیتها و
قابلیتهاي منابع انساني دانشگاه و ايجاد فرصت كارآفريني
و توانمندسازي براي دانشگاهیان ميباشد .كمیتۀ داوطلبي
به صورت غیر رسمي از آذر ماه  9۴به صورت هدفمند
شكل گرفت و كار جذب و بهكارگیري داوطلبین توانمند و
با انگیزه در رويدادهاي ورزشي و دانشگاهي و شكلگیري
و توسعۀ نهضت داوطلبي در شبكههاي اجتماعي با هدف
هماهنگي بیشتر اعضاء و ارائۀ خطمشيها و آموزشهاي
مورد نیاز در بهمن ماه  9۴انجام شد .كمیتۀ داوطلبي به منظور
هدايت متقاضیان در مديريت تربیت بدني از فروردين ماه
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 95به طور رسمي مستقر شد؛ اركان و تشكیالت كمیتۀ يوگا ،TRX ،ورزشهاي بومي و محلي.
داوطلبي ،شرح وظايف و مسئولیتهاي آنان و تصويب به
فعالیتهای بخش قهرمانی
صورت اساسنامه صورت گرفت.
ساير فعالیتهاي انجام شده در اين كمیته به شرح ذيل * شرکت در دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
سراسر کشور و کسب مقام قهرمانی پسران و نائب قهرمانی
ميباشد:
* همافزايي با حوزههاي فرهنگي و تشكلها و حلقههاي دختران تابستان 1393
* میزبانی در  6رشتۀ ورزشی مسابقات منطقۀ دختران و
دانشجويي فعال دانشگاه در فروردين ماه 95
* طراحي فرم ثبتنام متقاضیان و بارگزاري در سايت پسران و شرکت در مسابقات منطقه در  8رشتۀ دختران
و  10رشتۀ پسران و کسب سهمیه برای سیزدهمین المپیاد
دانشگاه و المپیاد
* برنامهريزي جهت ايجاد شور و نشاط المپیاد در سطح پاییز -زمستان 1394
* میزبانی و کسب مقام قهرمانی پسران و نائب قهرمانی
دانشگاه توسط نیروهاي داوطلب
* برگزاري همايش نهضت داوطلبي دانشگاه با هدف دختران در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
کشور تابستان 1395
آموزش برگزاري رويداد ورزشي
* شرکت در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
دانشجویان سراسر کشور و کسب مقام قهرمانی پسران و
رشتههای ورزشی فعال
مديريت تربیت بدني در راستاي سیاستهاي عمومي نائب قهرمانی دختران تابستان  1397شیراز
وزارت متبوع ،سیاستهاي كلي دانشگاه فردوسي و * برگزاری و شرکت در مسابقات مختلف ورزشهای
همچنین براساس امكانات ،ظرفیتها و قابلیتهاي اين ادارۀ دانشگاهی در استان خراسان رضوی و کسب عناوین متعدد
كل در رشتههاي ورزشي متنوعي در سطح اعضاء هیئت قهرمانی
علمي ،كارمندان و دانشجويان به ارائۀ خدمات در بخش * برگزاری کالسهای تمرینات تیمهای قهرمانی در 11
خواهران و برادران ميپردازد كه به تفكیك رشتهها در ذيل رشتۀ برادران و  10رشتۀ خواهران در طول هر ترم
* برگزاری مسابقات مناسبتی ویژۀ کارکنان و دانشجویان
ارائه شده است.
رشتههاي ورزشي فعال آقايان :فوتبال ،والیبال ،بسكتبال( ،هفتۀ معلم ،هفتۀ تربیت بدنی و )...هر ساله
كشتي ،جودو ،تنیس روي میز ،دو و میداني ،تكواندو ،كاراته
(ورزشهاي رزمي) ،هندبال ،بدمینتون ،تنیس ،شنا ،آمادگي فعالیتهای بخش همگانی
جسماني ،شطرنج ،تیراندازي ،دارت ،فوتسال ،تیروكمان * ،كسب عناوين قهرماني و نائب قهرماني تیمهاي ورزش
ورزشهاي بومي ،محلي ،ورزشهاي همگاني ،پیالتس ،دانشگاه فردوسي در مسابقات المپیاد ورزشهاي همگاني
در سال 1396-1394
ايروبیك ،بدنسازي و بوكس.
رشتههاي ورزشي فعال خانمها :بسكتبال ،بدمینتون ،والیبال * ،برگزاری جشنوارۀ هفتۀ خوابگاهها -هرساله
تنیس روي میز ،شنا ،تكواندو ،كاراته ،دو و میداني ،هندبال * ،برگزاری کالسهای آموزشی-تفریحی ورزشی ،ویژۀ
فوتسال ،تیراندازي ،تنیس ،آمادگي جسماني ،تیروكمان ،دانشجویان خوابگاه -هرساله
شطرنج ،ايروبیك ،اسكیت ،اسكواش ،پیالتس ،اسپینینگ * ،برگزاری حداقل  40اردوی تفریحی-ورزشی هرساله
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شادابي در بین دانشجويان و همكاران هستیم .وي تأكید كرد:
توسط ستاد اردوها
* برگزاری انتخابات انجمنهای ورزشی دانشکدهها در اين مجموعه ويژۀ دانشگاهیان است و تمامي دانشجويان،
اعضاء هیئت علمي ،كاركنان وخانوادههاي آنان ميتوانند از
سال  93و 95
* برگزاری اولین دورۀ مسابقات کارکنان دانشگاهها و امكانات اين مجموعه بهره ببرند .مجموعۀ آمادگي جسماني
و تندرستي  22بهمن كه ساخت آن از نیمۀ دوم سال 90
مؤسسات عالی منطقۀ  9کشور تابستان 1393
* کسب عناوین متعدد قهرمانی در مسابقات ورزشی آغاز شده بود ،با زيربناي  1700مترمربع داراي دو طبقه
و شش سالن بدنسازي ،پیالتس ،ايروبیك ،ژيمناستیك،
کارکنان و اعضاء هیئت علمی منطقۀ  9کشور سال 1394
تكواندو ،كاراته و اسكواش میباشد.
* برگزاری جشنوارۀ فرهنگی ورزشی کارکنان -هرساله
* برگزاری کالسهای آموزشی ویژۀ کارکنان -هرترم
فعالیتهایمدیریتی
احداث مجموعۀ آمادگی جسمانی و بدنسازی  22بهمن با
 6سالن (ایروبیك ،اسكواش ،بدنسازی ،رزمی ،پیالتس) با
حدود 1700مترمربع زیربنا در بهمن ماه 1393

* ساخت پیست دو و میدانی تارتان در سال  1394و افتتاح
پیست دو و میدانی تارتان استاد صابری در تابستان 1395

مجموعۀ آمادگي جسماني و تندرستي  22بهمن ،روز شنبه 2
اسفند با حضور دكتر كافي ،رئیس دانشگاه ،محمد پوركیاني،
معاون مديركل تربیت بدني وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوري و معاونان اداري و مالي ،آموزشي و دانشجويي
دانشگاه فردوسي مشهد ،شماري از رؤساي دانشكدهها و
مديران دانشگاه افتتاح گردید .رئیس دانشكدۀ تربیت بدني
دانشگاه فردوسي مشهد يكي از اهداف احداث اين بنا را
توسعه و توجه به ورزش بانوان دانست و تصريح كرد:
رويكرد ما در دانشگاه فردوسي مشهد رويكرد درآمدزايي
نیست؛ بلكه به دنبال فرهنگسازي و ايجاد روحیۀ نشاط و

* احداث سالن تیراندازی
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اين مراسم اظهار نمود :افتتاح مانژ سواركاري در پرديس
* احداث سالن بدنسازی در خوابگاه دختران
هم زمان با هفتۀ تربيت بدني ،سالن اختصاصي آمادگي دانشگاه فردوسي مشهد ،براي اولین بار در دانشگاههاي
جسماني شامل :بدنسازي ،پيالتس ،ايروبيک و تيآرايکس ،سراسر كشور اتفاق افتاده و همكاري بخش خصوصي نیز در
ويژۀ بانوان دانشگاهي با حضور هیئت رئيسه ،مديريت آن دخیل بوده است .رئیس دانشكدۀ علوم ورزشي دانشگاه
تربيت بدني ،کارکنان و دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد فردوسي مشهد در خصوص افتتاح حمام سنتي و اتاق ماساژ
در محل مجموعۀ ورزشي کوثر افتتاح شد .اين مجموعه در در دانشگاه فردوسي افزود :مركز تندرستي دانشگاه فردوسي
مشهد توسط اعضاء هیئت علمي اين دانشگاه اداره ميشود
مجاورت خوابگاه دختران قرار دارد.
و مقوالت مربوط به ماساژ و حمام سنتي را كام ً
ال علمي زير
نظر دارد و به شكل علمي به اين موضوعات ورود ميكند.
در ادامۀ اين مراسم با حضور دكتر كافي رئیس دانشگاه
فردوسي مشهد و ديگر مسئوالن افتتاح مانژ سواركاري،
حمام سنتي و اتاق ماساژ در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد
انجام شد.

* راهاندازی رشتۀ سوارکاری در سال  1397با  4رأس اسب
و یك مانژ سوارکاری

مراسم افتتاحیۀ اولین مانژ سواركاري دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي كشور در استان خراسان رضوي با حضور
دكتر محمد كافي ،رئیس دانشگاه ،دكتر حمیدرضا طاهري
معاون فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي دانشگاه ،دكتر مهدي
سهرابي مدير تربیت بدني دانشگاه و تعدادي ديگر از
مسئوالن دانشگاه فردوسي مشهد ،روز سهشنبه  3ارديبهشت
ماه  139۸در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.
دكتر سهرابي مدير تربیت بدني دانشگاه فردوسي مشهد در
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* احداث خانۀ دارت در سال 1398
خانۀ دارت دانشگاه فردوسي مشهد با حضور دكتر حسین
انصاري معاون اداري و مالي ،دكتر حمیدرضا طاهري
معاون فرهنگي ،اجتماعي و دانشجويي دانشگاه ،مسعود
قاسمي رئیس انجمن دارت استان خراسان رضوي ،منیژه
ساالري مربي تیم ملي دارت كشور و مربي دارت دانشگاه
و همچنین دكتر مهدي سهرابي مدير تربیت بدني و دكتر
محمد كشتيدار معاون فني مديريت تربیت بدني دانشگاه
فردوسي مشهد در روز چهارشنبه  1آبان  139۸در محل
مجموعۀ ورزشي  22بهمن دانشگاه افتتاح گرديد .اين سالن
به مساحت 90مترمربع با تعداد  ۸خط پرتاب يكي از

سالنهاي استاندارد اين رشتۀ ورزشي ميباشد .بديهي است * اجرای فاز دوم رشتۀ سوارکاری با افزایش تعداد اسبها
كه با افتتاح اين سالن ،نیاز تمريني دانشجويان قهرمان رشتۀ به 12رأس و احداث یك مانژ دیگر در سال 1399
دارت و همچنین واحد تربیت بدني عمومي مرتفع ميگردد.
افتتاح خانۀ دارت در مجموعۀ ورزشي  22بهمن يكي از
اقداماتي است كه با هدف تنوع بخشي و توسعۀ فعالیتهاي
ورزشي دانشگاه در هفتۀ تربیت بدني انجام گرديده است.

* تأسیس مرکز پایش سالمت و ورزش مدیریت تربیت
بدنی و برگزاری اولین دورۀ پایش کارکنان
* انجام طرح پایش سالمت دانشجویان جدیدالورود در
سالهای 1398-1395
* احداث چمن مصنوعی خواهران در سال 1399
زمین چمن فوتسال دانشجويان دانشگاه فردوسي
مشهد با حضور دكتر محمد كافي رئیس دانشگاه ،دكتر
حمیدرضا طاهري معاون فرهنگي اجتماعي و دانشجويي
و دكتر مهتاب معظمي مدير تربیت بدني دانشگاه در
روز يكشنبه  16آذر  1399همزمان با روز دانشجو
افتتاح گردید .اين زمین در مجموعۀ سراهاي پرديس * افتتاح باشگاه پینتبال پاییز 1393
دانشگاه فردوسي مشهد با ظرفیت اسكان حدودا  3000اين زمين که قب ً
ال کاربري فوتبال و واليبال ساحلي داشت،
دانشجو ،با مشاركت ادارۀ كل تربیت بدني سازمان امور با هزينهاي بالغ بر  350ميليون ريال به زمين پينتبال تبديل
دانشجويان وزارت عتف در روز دانشجو در دانشگاه شد و مورد استقبال دانشگاهيان و افراد غيردانشگاهي قرار
گرفت .ب ه طوري که در مسابقات اين رشته بالغ بر  40تيم
فردوسي مشهد افتتاح گردید.
در بخش آقايان و  30تيم در بخش خواهران شرکت داشتند.
از ابتداي سال  1397و افزايش تحريمها ،به دليل افزايش
قيمت گلولههاي پينتبال ،استقبال دانشجويان از اين رشته
کمتر شد .به طوري که از ابتداي سال تا بهمن ماه هيچگونه
متقاضي نداشت .با تصميم مدير تربيت بدني وقت جناب
آقاي دکتر سهرابي ،زمين پينتبال در اختيار رشتۀ سوارکاري
قرار گرفت.
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* تأسیس هیئت ورزشهای دانشگاهی استان خراسان
رضوی و انتخاب مدیر تربیت بدنی دانشگاه بهعنوان رئیس
و استقرار دبیرخانه هیئت در دانشگاه فردوسی تابستان1392

* راهاندازی پایگاه داوطلبین ورزشی و جذب و به كارگیری
داوطلبین در سیزدهمین المپیاد ورزشی تابستان 1395
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*میزبانیسیزدهمینالمپیادفرهنگیورزشیدانشجویاندختر
و پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تابستان 95
*میزبانیسیزدهمینالمپیادفرهنگیورزشیدانشجویاندختر
و پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تابستان 95
* راهاندازی شورای عالی ورزش دانشگاههای منطقۀ 9
ورزش کشور تابستان 1396
* کسب عنوان برتر ادارۀ کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی در
بین واحدهای معاونت دانشجویی کشور در سالهای 94 -95
* برگزاری کالسهای اوقات فراغت در بیش از  10رشته
برای دختران و پسران -هرساله
* برگزاری بیش از  500کالس آموزشی شنا در استخر
پردیس و استفادۀ ساالنه بیش از  100هزار نفر از استخر
* استفادۀ بیش از  3500نفر از باشگاه پینتبال
*استفادۀبیشاز 20هزارازمجموعۀبدنسازیوایروبیك 22بهمن

مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان

مقدمه
مركز مشاوره و توانمندسازی دانشجويان دانشگاه فردوسي
وابسته به حوزة معاونت دانشجويی ،اجتماعی و فرهنگی
مرتبط با دفتر سالمت روان در وزارتخانه مي باشد .كلية
خدمات اين مركز كام ً
ال تخصصی و ويژه دانشجويان
است .این مرکز از سال  1387تاکنون بهعنوان مرکز مشاورة
نمونه در بین مراکز مشاورة دانشجویی دانشگاههای
کشور انتخاب شد .هدف اصلی مرکز مشاوره ارتقای
مهارتهای زندگی و افزایش سالمت روانی و کاهش
آسیبهای روانی دانشجویان از طریق خدمات پیشگیرانة
آموزشی ،رواندرمانی ،مشاوره ،مددکاری ،پایش سالمت
و ارزشیابی است .آمار روبهرشد اختالالت رفتاري و
آسيبهاي اجتماعي در جامعه و شيوع معنادار اختالالت
شديد روانشناختي ،بحران های خاص و مسائل ارتباطي
در بين دانشجويان ،اهميت مشاركت همة دانشگاهيان در
بهداشت رواني دانشجويان را ضروري كرده است .در
طول سالیان گذشته همواره مرکز مشاوره ازجمله مراکز
مشاورة برجستة کشور بوده است .این افتخارات مرهون
تالش دلسوزانه و خستگیناپذیر مسئولین و همکاران
مرکز است .خدمات ارائهشده در زمینة مسائل ارتباطی
دانشجویان ،ازدواج و خانواده ،اختالالت روانشناختی و
مشکالت تحصیلی بوده است.

اهداف
اهداف مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان،
ارتقاء سطح سالمت روانی ،اخالقی ،معنوی و تربیتی
دانشگاهیان ،پیشگیری از آسیبهای روانی -اجتماعی،
توانمندسازی روانی  -اجتماعی و مدیریت خدمات
مشاوره و رواندرمانی است.

در این راستا اهداف اختصاصی عبارتاند از:
 .1ارتقاء سطح دانش و بینش روانشناختی و اجتماعی
دانشگاهیان
 .2مدیریت و نظارت بر خدمات مشاوره و رواندرمانی
دانشگاهیان
 .3راهنمایی دانشجویان در جهت شناخت صحیح
تواناییها و مشکالت خود
 .4راهنمایی دانشجویان برای تصمیمگیری آگاهانه و
عاقالنه
 .5راهنمایی دانشجویان در حل مشکالت رفتاری،
عاطفی ،شناختی ،تحصیلی ،خانوادگی و ازدواج
 .6افزایش سازگاری مؤثر دانشجویان با محیط تحصیل
و زندگی و توسعة روابط اجتماعی
 .7پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکالت عاطفی
 رفتاری و توسعة بهداشت روانی جامعة دانشگاهی .8ایجاد زمینههای الزم برای ارتقاء روابط اجتماعی
میان فردی و اجتماعی سالم در دانشگاه ازطریق توجه
به عوامل تعیینکنندة روابط متقابل بین استاد ،دانشجو
و کارمند
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رؤسای مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر علی مشهدی
1389 -1393

توسعة

توانمندیها و 4

مهارتهای فردی
و جمعی
دانشجویان

دکتر حسین کارشکی
1393 -1396

دکتر زهرا طبیبی
1396 -1398

دکتر ابوالفضل غفاری
1398 -1400

سال
۱۳۹۲

* طرح پایش سالمت دانشجویان جدیدالورود

* برنامههای ترویجی پیشگیرانه اردوی دانشجویان جدیدالورود

۱۳۹۳

* طرح پایش سالمت دانشجویان جدیدالورود

* برنامههای ترویجی پیشگیرانه اردوی دانشجویان جدیدالورود

۱۳۹۴

* طرح سیمای زندگی دانشجویان
* طرح سالمت ،مهارت ،نشاط (سمن)

* طرح انطباقپذیری مسیر شغلی  -تحصیلی

۱۳۹۵

دکتر علی غنائی
 -1400تاکنون

۱۳۹۶

برنامهریزی

مدیریت و

نظارت بر کلیة 2

برای پیشگیری 3

از انواع اختالالت روانی
و ناهنجاریهای
اجتماعی

خدمات مشاوره
و مددکاری
دانشجویان

توسعة
فرهنگ بهرهمندی
از خدمات مشاوره و
مددکاری

1
۱۳۹۷

شکل -۱۱-7مأموریت های مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان

 .9توانمندسازی روانی  -اجتماعی جامعة دانشگاهی از
طریق ارتقاء سطح جامعهپذیری دانشگاهیان
 .10گسترش و ارتقاء روحیة مشارکت ،همکاری و
افزایش فعالیتهای گروهی در بین دانشگاهیان
 .11ارتقاء سطح رفتار شهروندی دانشگاهیان
وظایف
وظایف مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان به
شرح زیر است:
 .1بررسی و شناخت استعدادها و عالیق دانشجویان
و برنامهریزی و تالش در جهت شکوفایی استعدادها،
هدایت تحصیلی و حرفهای دانشجویان
 .2ارائة خدمات روانشناختی ،مددکاری ،تسهیلگری،
روانپزشکی و مشاورة فردی ،گروهی ،تحصیلی،
ارتباطی ،پیش از ازدواج ،زناشویی ،خانوادگی و شغلی
 .3برنامهریزی برای پاسخگویی به پرسشهای
دانشجویان درمورد مسائل روانی  -اجتماعی به کمک
240

کارشناسان و افراد متخصص و صاحبنظر
 .4ارتقاء بهداشت روانی ،پیشگیری از آسیبهای روانی-
اجتماعی و ارتقاء توانمندیهای روانی -اجتماعی از
طریق برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی برای
دانشگاهیان
 .5ارتقاء بهداشت روانی ،پیشگیری از آسیبهای
روانی -اجتماعی ،ارتقاء توانمندیهای اجتماعی-
فرهنگی از طریق انتشار کتابچهها ،بروشورها و پیامهای
بهداشت روانی و اجتماعی
 .6جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت دانشجویان
داوطلب در زمینة فعالیتهای بهداشت روانی و
مشارکت اجتماعی
 .7جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت استادان و
کارمندان و خانوادة دانشجویان به منظور ارتقاء بهداشت
روانی ،پیشگیری از آسیبهای روانی -اجتماعی ،ارتقاء
توانمندیهای روانی -اجتماعی
 .8اجرای پژوهشهای کاربردی و بنیادی دربارة مسائل

نام فعالیت یا برنامه

۱۳۹۸

۱۳۹۹

* طرح سیمای زندگی دانشجویان
* طرح سالمت ،مهارت ،نشاط (سمن)

* طرح سیمای زندگی دانشجویان
* طرح مسائل تحصیلی
* طرح نشاط اجتماعی
* طرح Lets Talk

* برنامة پیام
* کارگاههای پیشگیری از اعتیاد
* برنامة بدیع
* دفتر پیشرفت تحصیلی
* سیمای زندگی

* برنامة پیام 2
* کارگاههای آسیبهای اجتماعی (موضوع تفاهمنامة سهجانبه)
* کارگاههای پیشگیری از اعتیاد
* برنامة بدیع

* کارگاههای آسیبهای اجتماعی(موضوع تفاهمنامة سهجانبه)
* نشاط اجتماعی
* رویداد استارتاپی آنالین ارتقاء سالمت روانی  -اجتماعی
* کمپین افزایش سالمت روانی اجتماعی

* طرح علل افت تحصیلی دانشجویان از منظر دانشجویان و اساتید
* طرح پیام (پیشگیری از مصرف مواد)
* طرح بدیع
* طرح خداقوت
* نشاط اجتماعی
* همیاران سالمت روان
* کارنامة سالمت روان
* طرح خداقوت
* دفتر پیشرفت تحصیلی
* نشاط اجتماعی
* طرح ارتباط با خانواده
* طرح زنگ تفریح

* کمپین در خانه بمانیم
* کارگاههای پیشگیری از اعتیاد
* طرح خداقوت

جدول -۲۱-7طرحهاي و برنامههای مداخالتي و سایر فعالیتهای بهداشت رواني ابالغی از دفتر مشاوره و سالمت

روانی -اجتماعی مشکالت دانشجویان برای شناخت
عوامل آسیبزا و جمعبندی و ارائة راهکار به مسئوالن
دانشگاه
 .9انجام ارزیابیهای دورهای سالمت روان دانشگاهیان،
بهویژه دانشجویان جدیدالورود و شناسایی و ارائة
خدمات به دانشجویان نیازمند و استفاده از دادههای
بهدستآمده برای برنامهریزیهای بهداشت روانی
دانشجویان
 .10استفاده از فناوریهای نوین برای ارائة خدمات

روانشناختی و مشاورهای و آموزشهای بهداشت روانی
و توانمندسازی روانی -اجتماعی دانشگاهیان
 .11برقراری ارتباط مؤثر با سایر واحدهای دانشگاه به
منظور کمک به حل مسائل روانی -اجتماعی
 .12شناسایی منابع حمایتی -درمانی موجود در جامعه
و ارجاع دانشجویان به آنها حسب مورد
 .13همکاریهای بین بخشی با سایر سازمانها و
نهادهای برون دانشگاهی با هدف اجرای برنامههای
بهداشت روانی و آموزشهای شهروندی
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گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

 .14تنظیم و ارائة گزارش فعالیتهای انجامشده به
مسئوالن دانشگاه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
فواصل زمانی معین
بخش آموزش ،انتشارات و پيشگيري؛ از آنجا که همیشه
پیشگیری مقدم بر درمان است ،مرکز مشاورة دانشجویی
یکی از رسالتهای خود را در این حوزه قرار داده است.
فعالیتهایی که دراین حوزه انجام میگیرد ،عبارت است
از:
برگزاری کارگاههای آموزشی عمومی ویژة دانشجویان که
در هر ترم برگزار میشود .این کارگاهها که با همکاری
مدرسان مجرب و توانمند مرکز برگزار میگردد شامل
موضوعات متنوع و متناسب با نیازهای دانشجویان است.
از جمله مهارتهاي زندگي شامل ده مهارت (مديريت
زمان ،برقراري ارتباط مؤثر ،تفكر نقاد ،برقراري ارتباط
بينفردي موثر ،رفتار جرئتمندانه ،مقابله با خُ لق منفي،
مديريت استرس ،مهارت خودآگاهي و همدلي ،مهارت
كنترل خشم و مهارت حل مسئله) ،کارگاه پيشگيري از
اعتياد ،آموزشهاي پيش از ازدواج ،مهارتهاي تحصيلي،
کودک درون ،وابستگي سالم و ناسالم و غیره .دانشجويان
با ثبتنام در ابتداي ترم در اين کارگاهها شرکت ميکنند.
اين کارگاهها از هفتههاي چهارم هر ترم شروع و حدود
 10هفته به طول ميانجامد.
برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی ویژة کارشناسان
مرکز ،کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههای منطقة سه،
کارشناسان و روانشناسان سایر ارگان ها و سازمانها که
در هر سال با توجه به نیازهای مرکز و اهداف پیشگیرانه
بهویژه در حوزة پیشگیری از آسیبهای روانی  -اجتماعی
دانشجویان و با تأکید بر موضوع اعتیاد برگزار میشود.
برگزاری جلسات گزارش موردی ،ارائة مقاالت جدید در
حوزة درمانی و مرور کتب جدید تخصصی متناسب با
نیاز کارشناسان مرکز
کتابخانه :کتابخانة مرکز مشاوره بهعنوان کتابخانة اقماري
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وابسته به کتابخانة مرکزي دانشگاه فردوسي مشهد ،به
مراجعان خدمات کتابخآنهاي ارائه ميکند .اين کتابخانه
حدود  1700جلد کتاب خودیار در زمينههاي مختلف
روانشناسي را داراست .عالوهبر اين ،بخشي بهعنوان کتب
مرجع روانشناسي ،نيازمندي مشاوران و روانشناسان را
به اطالعات الزم روانشناسي ،تأمين ميکند .اين مرکز
عالوهبر دانشجويان به کارکنان عالقهمند به مطالعة کتب
روانشناسي هم ،خدمات ارائه ميکند.
انتشارات :موارد انتشاراتی در مرکز مشاوره شامل
بروشورها و جزوات آموزشی ،فرمهای درمانی و
پژوهشی است که توسط روانشناسان مرکز مشاوره تهیه
شده و بهطور مستمر براساس جدیدترین اطالعات علمی
بهروز میشود.
سمعی و بصری :در این قسمت از نوارها و سیدیهای
آموزشی با موضوعات مختلف بهعنوان مکمل کارهای
آموزشی و درمانی استفاده میشود.
سایت مرکز مشاوره :حدود يک سال است كه سايت
اختصاصي مرکز مشاورة دانشجويي دانشگاه به آدرس
 www.moshaver.um.ac.irطراحي و فعال شده است.
اين سايت اطالعات مربوط به مرکز را به کاربران
مراجعهکننده به سايت اطالعرساني ميکند .ليست
کتب موجود در کتابخانه ،فهرست کارگاههاي آموزشي،
فهرست گروههاي درماني ،ليست همکاران تماموقت
و همکاران پارهوقت مرکز مشاوره ،بروشورهاي مرکز،
بروشورهاي خارج از مرکز ،ليست پيامهاي مشاوره،
اطالعيههاي مربوط به فعاليتهاي مرکز و لينکهاي
موردنياز از ديگر بخشهاي اين سايت است.

بخش پژوهش
تعیین اهداف ساالنة مرکز مشاوره و انتخاب اولویتهای
برنامههایی که همهساله همسو با این اهداف باید انتخاب
شوند و عالوهبر آن ارزیابی اثربخشی و انجام پژوهشهای
مربوطه به سالمت و بهداشت روانی دانشجویان از
مهمترین مسئولیتهای بخش پژوهشی مرکز مشاوره
است .فعالیتهای این بخش عبارتاند از:
 -1انجام نیازسنجی از دانشجویان بهویژه دانشجویان
جدیدالورود در هر سال تحصیلی
 -2انجام ارزیابی اثربخشی کلیة فعالیتهای مرکز در
بخشهای مختلف
 -3انجام پژوهشهای شیوعشناسی در حوزة آسیبهای
روانی -اجتماعی ،مانند طرح پایش سالمت دانشجویان
جدیدالورود که همهساله برای دانشجویان جدیدالورود
اجرا میشود.
 -4ارائة خدمات حمایت علمی و اجرایی از پژوهشهای
دانشجویی همسو با اهداف مرکز مشاورة دانشجویی
 -5انجام پژوهشهای کاربردی همسو با اهداف مرکز
مشاوره در بخشهای سالمت و بالینی ،خانواده و ازدواج و
تحصیلی ،ازجمله بررسی علل افت تحصیلی و مشروطی،
ارزیابی ازدواجهای دانشجویی و غیره در قالب تیمهای

پژوهشی تخصصی
 -6مستندسازی فعالیتهای مرکز مشاوره در کلیة بخشها،
همسو با اهداف معاونت محترم طرح و برنامة دانشگاه
بخش مشاوره و درمان
بخش مشاوره و درمان مهمترین بخش مرکز مشاوره است
که با همکاری یک روانشناس بالینی تماموقت و  46مشاور
پارهوقت هرساله مشاوره و رواندرمانگری فردی و گروهی
را به دانشجویان دارای مشکالت روانشناختی ارائه میدهد.
این بخش شامل قسمتهای زیر است.
پذيرش :يکي از قسمتهایي که دانشجويان در بدو ورود
با آن در ارتباط هستند ،بخش پذيرش مرکز است .مهمترین
مسئولیت این بخش ارجاع تخصصی مراجعان با توجه به
نوع مشکل و علت مراجعه به متخصصین همان حوزه
است.
مشاورة فردی :همکاران متخصص با توجه به رشتة تحصیلی،
سابقة فعالیت و عالقهمندی در سه کارگروه تخصصی بالینی و
سالمت ،مشاورة تحصیلی و مشاورة پیش از ازدواج و خانواده
مشغول به کار هستند و با توجه به ارجاع صورتگرفته از
طریق پذیرش مشغول ارائة خدمات رواندرمانی و مشاوره
بهصورت فردی به دانشجویان هستند.

پیشگیری از طرح نشاط کارگاه های آموزش های همایش های انتشار جزوه مهارتهایزندگی آشنایی و سازگاری
سال
اعتیاد
دانشجویی
با دانشگاه
آموزشی خارج دانشگاه تخصصی و بروشور
اجتماعی

۱۳۹۲

۳۵۴۰

۲۷۱۰

۲۳۲۳۳

۱۸۷۰

۱۳۹۳

۹۰۴

۲۰۲۴

۱۰۸۹۲

۲۶۶۴

۱۳۹۴

۶۴۰

۱۰۴۰

۱۸۶۶۶

۵۵۸

۱۳۹۵

۴۳۲

۱۴۰۲

۳۷۴۲۴

۳۴۲۰

۱۳۹۶

۷۲۴

۱۸۹۲

۲۷۳۳۹

۶۹۰

۱۳۹۷

۱۳۲۰

۲۲۱۹

۳۹۱۱۱

۱۶۲۸

۱۳۹۸

۳۲۸

۱۴۴۸

۲۲۳۶۳

۱۱۵۶

۱۳۹۹

۱۰۰۰

۱۸۴۰

۳۶۵۸۰

۱۰۶۰

۲۲۴۰
۶۴۰
۲۸۸۰
۱۱۱۰
۴۰۲۰
۱۲۸۰۰
۸۵۱۶
۲۰۰۰

۵۰۰۰
۶۰۰۰
۶۰۰۰
7000
۱۰۰۰۰
۱۳۰۰۰
۱۵۰۰۰
۲۴

-

۱۷۵۰

-

۸۲۰

-

۳۰۰

۲۲۳۰

۱۴۰۰

۲۸۳۶

۱۴۰۰

۲۸۲۸

۱۴۰۰

۲۷۱۰

۲۰۰۰

۲۸۰۰

۲۰۰۰

جدول -۲۲-7میزان فعالیت های آموزشی و پژوهشی مرکز مشاوره و توانمندسازی (نفر/ساعت)
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خدمات روان خدمات
خدمات خدمات روان
سال
درمانی مشاوره ای روانپزشکی
سنجی

۱۳۹۲

۶۹۶

۹۳

۲۲

۴۳۵

۱۳۹۳

۱۰۱۸

۷۱۵

۱۰۰

۱

۱۳۹۴

۱۳۰۵

۱۱۴۹

۲۱۰

۴۰۷

۱۳۹۵

۱۳۱۳

۱۰۹۹

۹۳

۹۸

۱۳۹۶

۱۸۴۳

۲۴۹۸

۲۹۹

۴۳۶

۱۳۹۷

۲۳۳۸

۱۱۱۸

۲۹۳

۲۲۳

۱۳۹۸

۱۹۹۰

۱۳۰۱

۷۹۲

۷۸۳

۱۳۹۹

۴۳۵

۱۲۳

۱۵

۹۳

مشاوره
گروهی

مشاوره
تلفنی

مداخله در
بحران

۶۰۴

۲۴۰

۲۰

۱۳۵
۲۴۰
۱۶۹
۳۵۰
۲۸
۱۲۰

۳۷۵
۳۲۶
۱۲۶
۵۲۲
۷۲۵
۵۲۴
۱۲۰۳

۴۴
۳۸
۳۸
۵۹
۱۰۶
۱۳۵
۱۹۰

بستری در کمسیون
بیمارستان موارد خاص

۴
۹
۱۲
۵
۱۰
۷
۳

۱۳۲
۱۵۶
۲۲۸
۳۰۰
۲۱۶
۴۶۸
۸۶۴
۱۱۵۰

جدول -۲۳-7میزان فعالیت های بخش درمان و مداخله در بحران مرکز مشاوره و توانمندسازی (نفر)

خدمات روانپزشکی :با نظر روانشناس و مشاور،
دانشجویانی که مشکالت حاد روانشناختی داشته یا
مشکالت آنها زیربنای فیزیولوژیکی دارد به روانپزشک
ارجاع شده و تحت درمان دارویی قرار میگیرند.
مشاورة گروهی :با توجه به نیاز روزافزون به خدمات
روانشناختی و کمبود وقت و امکانات امروزه بر انجام
مشاوره بهصورت گروهی تأکید زیادی میشود .در
این راستا یکی از خدمات مرکز مشاوره برای اینکه در
مدتزمان کوتاهتر افراد بیشتری تحت پوشش قرار گیرند،
مشاوره و رواندرمانگری بهصورت گروهی است.
مشاورة خوابگاه :که با بیش از  20مشاور خانم و آقا در سطح
کارگاههای پردیس 5 ،4 ،3 ،2 ،1و فجر  5 ،1،4مشغول به
فعالیت هستند .حضور در اتاقهای دانشجویان بهمنظور
ارتباط مستقیمتر ،انجام مشاورههای فردی و گروهی و
برگزاری کارگاههای آموزشی و نشستهای شبانه از
فعالیتهای این بخش است که همزمان با کارگاههای
آموزشی ثبتنام و در هر نیمسال تحصیلی برگزار میگردد.
خدمات مشاورة دانشجويي در مرکز مشاوره در حال حاضر
ويژة دانشجويان دانشگاه بوده و پس از توسعة فیزیکی
فضای مرکز در آينده ارائة خدمات مشاوره به كاركنان و
استادان محترم نيز امكانپذير خواهد شد.
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بخش مداخله در بحران
در دوران تحصیل در دانشگاه و بهویژه دورة زندگی
خوابگاهی ،ممکن است در مواردی برخی از دانشجویان
به دلیل مشکالت عاطفی و بحرآنهای روحی و دوری
از خانواده نیازمند مداخالت فوریتی و کمکهای آنی
مشاوران مرکز باشند .شناسایی این دانشجویان و همراهی
آنان با استفاده از تکنیکها و فنون الزم جهت برطرف
نمودن مشکالت عاطفی و روحی آنان و ایجاد فضایی
ایمن و آرام از مسئولیتهای خطیر بخش مداخله در بحران
مرکز مشاوره است.
مداخالت موردنیاز در چنین موقعبتهایی توسط
روانشناسان و مددکاران  on-callانجام گیرد که طبق
برنامههای منظم از پیش تعیینشده آمادگی الزم برای
پاسخگویی به این دانشجویان را دارند .تشکیل کارگروههای
مداخله در فوریتهای روانشناختی و آموزش مهارتهای
موردنیاز برای مداخله در چنین شرایطی برای کارشناسان
مرکز ،مددکاران و کارکنان دانشگاه از مسئولیتهای این
بخش در مرکز است.

نظارت بر فعالیتهای درمانی (سوپروایزری)
با توجه به وجود کارگروههای بالینی و سالمت ،تحصیلی
و شغلی و مشاوره ازدواج و پیش از ازدواج در هربخش
یکی از افراد باتجربه و متخصص مسئولیت کارگروه و
بررسی موارد خاص و دشوار هر حوزه و نیز آموزشهای
تخصصی به همکاران و ارائة کیسهای دشوار را به عهده
دارند .در موقعیت مواجهه با کیسهای دشوار مشاوران به
تنهایی تصمیمگیری نمیکنند و از مشورتهای تیمی و خرد
جمعی استفاده میکنند.
بخش مددکاری
خدمات بخش مددکاری در دو قسمت به دانشجویان عزیز
ارائه میگردد ،که عبارتاند از:
خدمات تخصصی مددکاری :درحال حاضر مرکز مشاوره با
بهکارگیری سه مددکار به ارائة خدمات تخصصی مددکاری
میپردازد که به شرح زیر است:
* فعالیت در بخش مداخله در بحران بهعنوان مددکار on-
 callو پیگیری وضعیت مراجعان مداخله دربحران و ارتباط
مستمر با آنان
* حضور در تیم درمانی (روانپزشک -روانشناس و
مددکار) و ارتباط با مشاوران مرکز جهت پیگیریهای
مددکاری مراجعان تحت درمان و مشاوره
مشاوره و روان
سال
شناس

۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹

۳۶
۲۹
۴۳
۵۰
۵۰
۴۵
۴۷
۴۵

مشاور حوزه
حقوقی

۰
۰
۰
۱
۱
۱
۱
۱

* حضور در خوابگاههای دانشجویی در قالب طرح «یک
دوست تازه» و مشارکت با مشاوران خوابگاه و ارتباط
حضوری مستمر طبق برنامههای از پیش تعیینشده با
دانشجویانخوابگاهی
* تهیة گزارشهای مددکاری و اخذ شرححال و مصاحبة
مددکاری از مددجویان و تشکیل پروندههای تخصصی
مددکاری
* ارتباط با دانشکدهها ،اساتید و سایر بخشهای دانشگاه
خدمات حمایتی و معشیتی مددکاری :در این بخش باتوجه
به امکانات مرکز مشاوره و جذب حمایتهای خیرین
دانشگاهی و غیره تسهیالت زیر به دانشجویان نیازمند ارائه
میشود:
* تهیة کتابهای تخصصی موردنیاز باتوجه به امکانات
موجود
نام فعالیت یا برنامه

تعداد

خدمات حضوری در دوران کرونا

 376نفر

خدمات غیرحضوری در دوران کرونا

 5363نفر

پویش عدالت آموزشی و مددرسانی

 74نفر

پویش سپند (خانوارهای دانشگاهی نیازمند)

 334نفر

کمکهزینة معاونت دانشجویی (جهت دریافت وام ،بستة معیشتی)

 454نفر

کمکهزینة تحصیلی (خیرین خارج دانشگاه)

 269نفر

همکاری با بنیاد دانشگاهی (جهت دریافت خدمات حمایتی)

 122نفر

روان پزشک

روان سنج

ارجاع جهت درمان پزشکی

 37نفر

بورسیة ماهیانة دانشجویان خوشة شهاب (طرح ماهر محبی)

 18نفر

۳

۱

بورسیة ترمی دانشجویان سادات نیازمند

 26نفر

بورسیة ترمی دانشجویان نیازمند

 50نفر

طرح پایش سالمت روان (در دو سطح اولویت کرونا و اقتصادی)

 515نفر

طرح خداقوت و احوالپرسی

 2715نفر

پوستر کمپین در خانه بمانیم

 5جلسه

بررسی و تأیید درخواستهای کار دانشجویی در سیستم سدف

 1046نفر

تهیه کلیپ موشنگرافی و معرفی مرکز مشاورة دانشجویی

 1جلسه

شرکت در جلسات حضوری درخصوص دانشجویان نوورود

 3جلسه

۳
۷
۶
۱۰
۷
۲
۲

جدول -۲۴-۷تعداد مشاوران و روان شناسان مرکز مشاوره

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱

جدول -۲۵-۷فعالیتهای بخش مددکاری در دوران کرونا
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* ارجاع جهت کار دانشجویی به بخشهای مختلف در فضای دانشگاه
جامعة دانشگاهی باالخص دانشجویان میتوانند با مراجعه
دانشگاه
به کتابچة راهنمای حقوق و تکالیف شهروندی و دریافت
* خدمات درمانی و پزشکی موردنیاز
منبع مطالبات خود ،از طریق واحد توانمندسازی و حقوق
* خدمات معیشتی از قبیل تهیه پوشاک ،تغذیه و غیره
شهروندی ،مطالبات خود را پیگیری نمایند.
این واحد با همکاری دفتر حقوقی و  ...دانشگاه ،با ارائة
بخش توانمندسازي
امروزه توانمندسازی بهعنوان یک فرایند نتیجهبخش با خدمات مشاورهای حقوقی در خدمت دانشجویان است.
ِ
هدف قدرتبخشی به طرفینِ تعامالت اجتماعی در تمامی همچنین محصوالت این بخش بهصورت کارگاههای
کشورهای توسعةافته از اهمیت بسزایی برخوردار است .به آموزشی و دستورالعملها و اپلیکیشن و فایلهای
همین خاطر مرکز مشاورة دانشگاه فردوسی مشهد برای الکترونیکی در قالب بروشور ،موشنگرافی ،پوستر ،جزوه و
اولینبار در کل کشور در سال  1395اقدام به راهاندازی واحد ویژهنامه از طریق پایگاههای اطالعرسانی به شکل فیزیکی و
توانمندسازی و حقوق شهروندی کرد .در حال حاضر این آنالین در اختیار دانشجویان قرار میگیرد.
واحد ،با هدف افزایش توانمندی در میان کنشگران اجتماعی * توانمندسازی شغلی و اجتماعی
(دانشجویان ،اساتید ،کارکنان و غیره) در فضای دانشگاه ،دانشجویان میتوانند با مراجعة حضوری و غیرحضوری
فعالیتهای خود را در دو محور اصلی ،توانمندسازی به سایت مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه
فردوسی مشهد و دفتر توانمندسازی ،از میان بستههای
اقتصادی و اجتماعی با محور ذیل انجام میدهد:
ِ
توانمندسازی شغلی و اجتماعی ،در قالبهای
* آگاهیبخشی در خصوص حقوق و تکالیف شهروندی مختلف

246

نشست تخصصی توانمند سازی شغلی دانشجویان

سلسله جلسات مرکز مشاوره با مسئولین دانشگاه

سلسله جلسات کمیته بانوان دانشگاه فردوسی مشهد

سلسله جلسات مرکز مشاوره با مسئولین دانشگاه

نام فعالیت یا برنامه

تعداد

تیمسازیوتوانمندسازیدانشجویاندرقالبمدرسهنسلجوان  ۶۷۰نفر /ساعت

نام فعالیت یا برنامه

تعداد

گروه درمانی ویژه مراجعان تراجنسیتی

120

تدوین و توزیع مجلة پیام شهروند

 ۷۷۰۰تیراژ

ارزیابی روانشناختی رانندگان متخلف خراسان

100

کارگاههای توانمندسازی ویژه دانشگاهیان

 1962نفر /ساعت

مصاحبة تخصصی داوطلبان همکاری با مرکز مشاوره

81

ت تخصصی توانمندسازی و حقوق شهروندی  ۱۱۱۴نفر  /ساعت
برگزاری نشس 

جلسات سوپرویژنی ویژة روانشناسان و مشاوران مرکز

260

محتوا و جزوات الکترونیکی (پوستر -موشنگرافی و غیره)

 ۲۰۱عدد

پیگیری دانشجویان ارجاعی از کمیتة انضباطی

320

کمپهای توانمندسازی شغلی

 ۷۵۴نفر  /ساعت

مشاورة شغلی

10

پیگیری دانشجویان مداخله در بحران

170

توانمندسازی دانشجویان و واحدهای متقاضی کار دانشجویی  ۱۶۳۷نفر  /ساعت
جدول -۲۶-۷فعالیتهای بخش توانمندسازی و حقوق شهروندی

جدول -۲۷-۷فعالیتهای بخش درمان مرکز مشاوره در سال ۹۹

متنوع آموزشی ،خود را برای ورود به بازار کار با دو محورِ

دانشجویانخوابگاهی
* تهیة گزارشهای مددکاری و اخذ شرححال و مصاحبة
مددکاریازمددجویانوتشکیلپروندههایتخصصیمددکاری
* ارتباط با دانشکدهها ،اساتید و سایر بخشهای دانشگاه
خدمات حمایتی و معشیتی مددکاری :در این بخش باتوجه
به امکانات مرکز مشاوره و جذب حمایتهای خیرین
دانشگاهی و غیره تسهیالت زیر به دانشجویان نیازمند ارائه
میشود:
* تهیة کتابهای تخصصی موردنیاز باتوجه به امکانات
موجود
* ارجاع جهت کار دانشجویی به بخشهای مختلف
دانشگاه
* خدمات درمانی و پزشکی موردنیاز
* خدمات معیشتی از قبیل تهیه پوشاک ،تغذیه و غیره

مهارتهای نرم و سخت توانمند سازند.
برگزاری کمپهای توانمندسازی ،برگزاری کلوپهای
شغلی ،برگزاری رویدادهای استارتآپی شغلی ،برگزاری
نشستهای تخصصی شغلی کار دانشجویی
* فعالیت در بخش مداخله در بحران بهعنوان مددکار on-
 callو پیگیری وضعیت مراجعان مداخله دربحران و ارتباط
مستمر با آنان
* حضور در تیم درمانی (روانپزشک -روانشناس و
مددکار) و ارتباط با مشاوران مرکز جهت پیگیریهای
مددکاری مراجعان تحت درمان و مشاوره
* حضور در خوابگاههای دانشجویی در قالب طرح «یک
دوست تازه» و مشارکت با مشاوران خوابگاه و ارتباط
حضوری مستمر طبق برنامههای از پیش تعیینشده با
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گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی ،اجتماعی

مأموریتها
 .1مطالعه ،تدوین و پیشنهاد سیاستها و راهبردهای
فرهنگی -اجتماعی دانشگاه؛
.2مطالعه،برنامهریزیوهماهنگسازیفعالیتهایفرهنگی-
اجتماعی دانشگاه (درون دانشگاهی و بیرون دانشگاه)؛
 .3پایش و ارزیابی مستمر فضای فرهنگی -اجتماعی
دانشگاه و وضعیت ارائة خدمات رفاه و سالمت دانشجویی.
وظایف
 .1مطالعه و تدوین سیاستها و راهبردهای فرهنگی-
اجتماعی در چارچوب سند راهبردی دانشگاه؛
.2همکاریدرتدوینآییننامههایفرهنگی-اجتماعیدانشگاه؛
 .3هماهنگسازی با واحدهای مختلف دانشگاه در انجام
فعالیتهایفرهنگی-اجتماعی؛
 .4پایش و ارزیابی مستمر فضای فرهنگی -اجتماعی دانشگاه؛
 .5تنظیم برنامه و بودجة سالیانة معاونت فرهنگی -اجتماعی
و دانشجویی؛
 .6تعامل با معاونت برنامهریزی و توسعة منابع جهت
طراحی ،استقرار و بهسازی فرایندهای سازمانی ،سامانههای
اطالعاتی و برنامههای راهبردی معاونت فرهنگی -اجتماعی
و دانشجویی و تهیة مصوبات مورد نیاز تحلیل فرایند؛
نوع اقدام
مطالعاتی و
پژوهشی

سیاستگذاری
برنامهریزی
پایش و ارزیابی
برگزاری جلسات

اجرایی

بازدید و سفر
نشستها و همایشها
تقدیر و تجهیز
نشریة ایده دانشگاه

تعداد
20

اقدامات

درصد
1/86

47

4/37

34

3/16

863

80/27

23

2/13

37

3/44

48

4/46

3

0/27

جدول-۲۸-۷اقدامات گروهمطالعاتوبرنامهریزیفرهنگی،اجتماعی
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رؤسایگروهمطالعاتوبرنامهریزیفرهنگی،

اجتماعی دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر علیرضا آزاد
1395 -1397

دکتر روح اله اسالمی
 -1397تاکنون

سال
۱۳۹۵

۱۳۹۶

 .7نظارت راهبردی بر تحقق اهداف اسناد باالدستی
فرهنگی -اجتماعی؛

 .8مطالعه ،برنامهریزی و جلب مشارکت برای ارتقاء
همکاریها و ارتباطات فرهنگی -اجتماعی دانشگاه با دیگر
مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی در سطوح منطقهای،
ملی و بینالمللی؛
 .9ارزیابی مستمر ارائه خدمات دانشجویی متناسب با
سند راهبردی دانشگاه براساس شرح مأموریت واحدهای
معاونت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی.
راهبردهای گروه مطالعات و برنامهریزی فرهنگی-
اجتماعی دانشگاه از بدو تأسیس
سابقة تشکیل و حضور گروه مطالعات و برنامهریزی
فرهنگی -اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ،به شهریور
 1395میرسد .ارتقاء دانش مدیریتی و انتقال تجربیات،
بخش اعظمی از اقدامات و تالشهایی بود که قبل از
تأسیس گروه و ابالغ حکم توسط ریاست محترم دانشگاه
انجام شد .برخی از این اقدامات که وقت و ظرفیت انسانی و
پتانسیل فکری مؤسسان گروه مطالعات را به خود اختصاص
داد عبارتاند از:
 .1مطالعة فشردة اصول سیاستگذاری و برنامهریزی و
تئوریهای مدیریت فرهنگی و اجتماعی؛
 .2مطالعه و تحلیل ساختار سازمانی فعلی دانشگاه و معاونت
و تبیین ساختار مطلوب گروه براساس فلسفة سازمانی؛
 .3تهیة نقشه راه گروه مطالعات و برنامهریزی؛

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۹

عنوان
* اطالعات تجمیعی کمیتههای مرتبط با گروه مطالعات و برنامهریزی

* تعیین راهبرد و شناسایی مالکها و شاخصها برای ارزیابی

* پایش فضای فرهنگی -اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (موج اول)

فعالیتهای فرهنگی -اجتماعی دانشگاه

* بررسی ماهیت و محتوای طرح اساتید مشاور فرهنگی دانشکدهها

* حمایت از رسالهها و پایاننامههای دانشجویی

* تدوین بستة مطالعاتی مدیر فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه در

* مطالعه و طراحی بانک ایدة معاونت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی

راستای شرح وظایف و اختیارات

* تعریف چارچوب و انجام مطالعة برونسپاری در بخشهایی از

* مطالعة تطبیقی گروه مطالعات و برنامهریزی فرهنگی ،اجتماعی

حوزه معاونت (تهدیدها و فرصتها ،چارچوب و فرایندها /مرکز بهداشت ،مرکز

دانشگاه فردوسی در میان پنج دانشگاه برتر

مشاوره ،خوابگاهها ،تربیتبدنی و ادارة تغذیه)

* تدوین بستة مطالعاتی رئیس گروه مطالعات و برنامهریزی

* تدوین و ارزیابی راهبردی برنامه و بودجة سال  1396معاونت

فرهنگی ،اجتماعی در راستای شرح وظایف و اختیارات

فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی

* تدوین جامع ابعاد ،مصاديق و شاخصهاي فرهنگي -اجتماعي

* میزان آگاهی دانشجویان و اعضای هیئتعلمی از بنیاد دانشگاهی

استادان دانشگاه فردوسی مشهد

*ارزیابیوضعیتارائةخدماتبهداشتیونظافتیدرخوابگاههایدانشجویی

* بررسی موانع اجرایی شدن بستههای چهارگانه (سالمت جسمی ،روانی،

* ارزیابی سیوسومین جشنوارة ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور

اجتماعی و معنوی) دانشگاه سالم و بانشاط و سازوكارهاي اجرايي *

تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1396دانشگاه فردوسی مشهد

تدوین و ارزیابی راهبردی برنامه و بودجه سال  1397معاونت فاد

* تدوین شیوهنامة استفاده از اماکن فیزیکی دانشگاه

* طرح برندسازی و معرفی استادان فعال فرهنگی ،اجتماعی دانشگاه

* تدوین و ارزیابی راهبردی برنامه و بودجه سال  1398معاونت فاد

* بررسی ساختارها و فعالیتهای فاد دانشگاههای بزرگ جهان

* وضعیت نیروی انسانی موجود و موردنیاز معاونت فاد

*فرهنگواجتماعکارآمددانشگاهی-مفاهیم،فرایندها،شاخصها،ارزیابی

* آسیبشناسی انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

* پایش فضای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (موج دوم)

* ارزیابی کیفیت برگزاری همایش نوورودهای دانشگاه فردوسی مشهد

* تجربهنگاری فرهنگی-اجتماعی با محور مشارکت

* سنجش آگاهی دانشجویان از شورای انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد

*تبیینوارائةراهکارهایارتقاءتاثیراتاجتماعیشورایصنفیدانشجویان

* بررسی میزان استفاده و رضایت از خدمات مدیریت رفاه و سالمت

* گزارش مقایسهای مدیریتهای معاونت فاد با دیگر دانشگاهها

* ارزیابی کیفیت برگزاری دومین جشنوارة کرسیهای آزاداندیشی

* مطالعات پشتیبان سند راهبردی .1 :فلسفه دانشگاه

* راهاندازی سامانة جامع نظرسنجی معاونت فاد

مطالعات پشتیبان سند راهبردی .2 :بررسی محیط داخلی معاونت فاد

* تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال  1397دانشگاه فردوسی

* ارزیابی و کیفیت سنجی فضای مجازی معاونت فاد

* گزارش فعالیت معاونتهای فاد منطقة  9کشور در عصر کرونا

* بررسی علل آموزشی-فرهنگی و فردی افزایش سنوات تحصیلی

* واکاوی تجربیات دانشگاههای جهان پیرامون فعالیتهای فرهنگی-

* بررسی وضعیت فضای عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد

اجتماعی در دوران کرونا

* ارزیابی و آسیبشناسی ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی

* تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال  1398دانشگاه فردوسی

* سناریوهای بازگشایی دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی ۹۹

* بررسی نهادگرایانة امکان اجرای پارلمان دانشجویی

* فعالیتهای پیشنهادی برای معاونت فاد در شرایط کرونا و پساکرونا

* بررسی دستاوردها ،قابلیتها ،تنگناها و راهکارهای حل مشکالت

* ارزیابیهای سه ماهه اقدامات واحدهای معاونت فاد در سال 1399

موجود در واحدهای معاونت فاد

* سیاستگذاری و برنامهریزی دانشگاهها در عصر کرونا و پساکرونا

* تدوین گزارش دوساالنه گروه مطالعات و برنامهریزی فرهنگی اجتماعی

جدول  -۲۹-۷عناوین طرحهای شاخص مطالعاتی و پژوهشی انجام شده در گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی -اجتماعی دانشگاه
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 .4تهیة فهرست اولیه سیاستها و برنامهها و اقدامات اقدام مربوط به انتشار نشریة ایدة دانشگاه است که به علت
نوپا بودن انتشار این نشریه است.
فرهنگی  -اجتماعی قابل اجرا توسط گروه در دانشگاهها؛
 .5مطالعة اسناد و آییننامههای موجود و شرکت در عناوین طرحهای شاخص مطالعاتی و پژوهشی
طرحهای مطالعاتی و پژوهشی شاخص گروه مطالعات
نشستها و جلسات.
عملکرد مطالعاتی و پژوهشی از بدو تأسیس گروه و برنامهریزی فرهنگی -اجتماعی تا پایان سال  1399در
سه حوزة سیاستگذاری ،برنامهریزی و پایش و ارزیابی
مطالعات و برنامهریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه
سیمایاقداماتگروهمطالعاتوبرنامهریزیفرهنگی-اجتماعی است .همانگونه که عنوان شد طرحهای گروه مطالعات و
پس از شکلگیری رسمی گروه و رسیدن به بخشی از تثبیت برنامهریزی عمدت ًا در سه بخش سیاستگذاری ،برنامهریزی
سازمانی ،اقداماتی در راستای شرح وظایف صورت گرفت .و پایش و ارزیابی انجام شده است که بیشترین تعداد طرحها
بهطورکلی اقدامات گروه مطالعات از ابتدای تأسیس یعنی مربوط به حوزة پایش و ارزیابی است.
از آبان ماه سال  1395تا پایان سال 1399در چند بخش نشستهای گروه مطالعات و برنامهریزی فرهنگی -اجتماعی
قابل تقسیم و دستهبندی است .همانگونه که در جدول از نیمة دوم سال  1398گروه مطالعات و برنامهریزی
( )۲۸-۷مشاهده میشود تعداد کل اقدامات گروه مطالعات فرهنگی -اجتماعی اقدام به برگزاری نشستهای ایدة
و برنامهریزی فرهنگی  -اجتماعی دانشگاه در پنج سال دانشگاه در دو قالب «نقد و بررسی کتاب» و «نشستهای
گذشته  1075مورد بوده است که از این تعداد بیشترین اقدام گفتوگو محور» نمود .این نشستها تا ماههای پایانی همان
مربوط به برگزاری جلسات بوده است .همچنین کمترین سال بهصورت حضوری و پس از شیوع کرونا از انتهای
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نشستهای گروه مطالعات و برنامهریزی فرهنگی -اجتماعی
* نگاهی به دوگانة بینالمللی /محلی :شاخصهای بینالمللی و
سودمندیمحلی
* دانشگاه و مسئولیتپذیری اجتماعی
* مسئولیت اقتصادی دانشگاهها
* کارآفرینی علوم انسانی در عصر اطالعات
* الهیات و دانشگاه (در دو بخش)
* یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ایرانی :فرصتها و چالشها
* تجربة فعالیتهای دانشگاه عالمه طباطبایی در ارتباط با مهاجران
اهل افغانستان در ایران و ارتباط با جامعة دانشگاهی
* جایگاه هنر در دانشگاه
* دانشگاه در اندیشة جماعتگرایی :خدا ،سنت و دانشگاهها
* نشستی پیرامون کتاب گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران
* دانشگاه ،جامعه و سیاست
* دانشگاه و انجمنهای مدنی در جامعه ،با تأکید بر کانون وکال

سال  1398بهصورت مجازی ،برگزار شد .موضوعات این
نشستها با محوریت بررسی مسائل مربوط به دانشگاه و
ایدة اصلی تأسیس و فلسفه دانشگاه بوده است.
نشریة گروه مطالعات و برنامهریزی فرهنگی -اجتماعی
گروه مطالعات و برنامهریزی از سال  1398اقدام به چاپ
نشریهای با عنوان ایدة دانشگاه ،با محوریت موضوعات و
مسائل مربوط به دانشگاه نموده که تا پایان سال  1399سه
شماره از آن بهصورت ویژهنامههای «فلسفة تأسیس دانشگاه»
و «بحران همهگیری بیماری کرونا» به چاپ رسیده است:
کارگروههای مشورتی
بهمنظور بهرهگیری از افکار ،اندیشهها و نظرات مشورتی
معاونان و مدیران سابق ،اعضای هیئتعلمی و دانشجویان
فعال ،خوشفکر ،عالقهمند و آگاه به مسائل در حوزة
250

* نقد و بررسی کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز»
* نقد و بررسی رسالة «نزاع دانشکدهها»
* نقد و بررسی کتاب «نگاهی انتقادی به دانشگاه هاروارد»
* نقد و بررسی کتاب «ایدة دانشگاه»
* گفتمان پزشکی شدن آموزش عالی
* «فلسفة تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد»
* نقش دانشگاه در تغییرات اجتماعی افغانستان
* بررسی وضعیت حوزة عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد
* فرهنگ در دانشگاه مجازی
* شالودهشکنی دانشگاه مجازی
* دروس عملی در دانشگاه مجازی :بررسی موردی تربیتبدنی
* سناریوهای فراروی دانشگاه در دوران پساکرونا
* نقد و بررسی وضعیت بینالمللی شدن دانشگاهها در ایران
* تجربة دانشگاههای عراق در بحران کرونا

فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی 6 ،کارگروه مختلف
تأسیس شد که در هر کارگروه ،اعضای مختلفی حضور
داشتند .پس از تغییرات صورتگرفته در مدیریت گروه
مطالعات و برنامهریزی دانشگاه از سال  ،1398مقرر شد که
تنها دو کارگروه باقی بمانند.
* کارگروه مشورتی مطالعات راهبردی و سیاستگذاری
فرهنگی-اجتماعی
* کارگروه مشورتی برنامهریزی فرهنگی-اجتماعی
* کارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه
* کارگروه مشورتی معاونان و مدیران ادواری فرهنگی
* کارگروه مشورتی مدیران ادواری دانشجویی و دبیران
ادواری شورای انضباطی
* کارگروه مشورتی مشاوران دانشجویی
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دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان

شورای انضباطی دانشجویان تنها مرجع دانشگاه است
که صالحیت رسیدگی به تخلفات دانشجویان را
داراست .ساختار ،نحوة رسیدگی و نیز مبنای آرای این
شورا ،آییننامة مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و
شیوهنامهای است که به تصویب وزرای «علوم ،تحقیقات
و فناوری» و «بهداشت و درمان و آموزش پزشکی»
رسیده است.
شورای انضباطی دانشگاه شامل بخش دبیرخانه و
امور اداری ،شورای بدوی و شورای تجدیدنظر است.
شورای بدوی متشکل از معاون دانشجویی ،نماینده یا
معاون مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه ،یک عضو حقوقدان ،دو عضو هیئتعلمی،
دو عضو دانشجو و دبیر شورای بدوی انضباطی است.
اعضای شورای تجدیدنظر :رئیس دانشگاه ،مسئول دفتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دو عضو
نام فعالیت یا برنامه

تشكيل پروندة انضباطي

تعداد
3619

تذکر ارشادی و گزارش تخلفات دانشجویان توسط ضابطین

3827

مصاحبه با دانشجويان

1629

جلسات شوراي بدوي

90

پرونده های بررسیشده در شورای بدوی

1385

جلسات شوراي تجديدنظر

59

پروندههای بررسیشده در شورای تجدیدنظر

896

پروندههای بررسیشده در شورای تجدیدنظر استانی (از سال)97

474

پاسخ مكتوب به استعالم پیشینة انضباطی دانشجویان

2267

تعداد احكام انضباطی قطعی

1012

احكام انضباطی قطعی در شورای تجدیدنظر استانی (از سال)97

468

تهیة نسخة الکترونیک از پروندههای موجود

3163

تهیة نسخة الکترونیک از پروندههای موجود (استانی)

457

جدول -30-۷رئوس فعالیتهای شورای انضباطی دانشجویان
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هیئتعلمی ،یک عضو دانشجو و معاون دانشجویی
(بهعنوان دبیر شورای تجدیدنظر انضباطی) هستند.
دبیرخانه و امور اداری متشکل از رئیس دبیرخانه (دبیر
شورای بدوی) ،کارشناس مسئول امور انضباطی،
کارشناس شورای انضباطی (مسئول دبیرخانه اداری) و 5
کارشناس امور انضباطی دانشجویان است.
شوراهای انضباطی از نظر اداری ،در حوزة معاونت
دانشجویی قرار میگیرند؛ اما از نظر بررسی پروندهها،
رسیدگی به تخلفات و صدور آراء کام ً
ال مستقل هستند و
غیروابسته به سیستم اداری دانشگاه عمل میکنند.
مأموریتها
* رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان با رویکرد
فرهنگی و تربیتی و نظارت بر حسن اجرای آییننامه
انضباطی دانشجویان.
* پیشنهاد برنامهها و اقدامات جهت پیشگیری از
تخلفات و افزایش اثربخشی احکام انضباطی.
وظایف
* رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويان با رويكرد
فرهنگي و تربيتي؛
* نظارت بر حسن اجراي آييننامة انضباطي دانشجويي؛
* پيشنهاد برنامهها و اقدامات جهت پيشگيري از تخلفات
و افزايش اثربخشي احكام انضباطي؛

* انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.
سایر اقدامات:
* اضافه کردن دبیرخانة شورای انضباطی به چارت
مصوب دانشگاه بهعنوان اولین دانشگاه در ایران
* منظور نمودن هفت پست سازمانی ثابت در شورای
انضباطی
* انتصاب اساتید گروه روانشناسی بهعنوان رئیس
دبیرخانه شورای انضباطی با هدف صدور احکام تربیتی

دبیران شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه از سال  1392تاکنون

دکتر حسام قپانچی
1384 -1393

دکتر زهرا طبیبی
1393 -1395

دکتر شهربانو عالی
 -1395تاکنون

* بهکارگیری دانشجویان روانشناسی در مقطع دکتری * برقراری امکان ارتباط و ارسال گزارش با نام و بدون
بهعنوان اعضای دانشجویی شورای بدوی و تجدیدنظر ذکر نام به شورای انضباطی
* فراهم نمودن امکان ارتباط با شورای انضباطی از طریق
انضباطی
* برقراری مصاحبههای روانشناختی و توجه به جنبههای پورتال پویا
شخصیتی و تفاوتهای فردی دانشجویان از سوی رئیس * بهروزرسانی سایت شورای انضباطی و پیشبینی امکان
ارتباط با دبیر شورا
دبیرخانة شورای انضباطی
* استفادة حداکثری از ظرفیتهای مرکز مشاورة دانشگاه * طراحی برنامة صیانت از حقوق دانشجویان با محوریت
عفاف و حجاب
در مرحلة صدور و اجرای احکام
* برگزاری جلسات مشورتی بین رئیس دبیرخانة شورای * برنامهریزی و پیشنهاد و پیگیری دورههای توانمندسازی
انضباطی و رئیس مرکز مشاوره درخصوص پروندههای همکاران دبیرخانة شورای انضباطی با محوریت افزایش
مهارتهای ارتباطی
خاص
* برنامهریزی ،پیشنهاد و اجرای طرحهای پژوهشی در * برگزاری سمینار آموزشی برای دبیران و کارشناسان
جهت آسیبشناسی و پیشگیری از تخلفات دانشجویان انضباطی مؤسسات آموزش عالی استان
(سه مورد خاتمةافته و سه عنوان پژوهشی جهت * پاسخگویی و راهنمایی دبیران و کارشناسان شوراهای
آسیبشناسی تخلفهای دانشجویی و ارتقاء برنامههای انضباطی دانشگاههای منطقه 9
* هماهنگی و ارتباط مستمر با شورای مرکزی انضباطی
پیشگیری پیشنهاد شده و در حال پیگیری است).
* برگزاری جلسات هماندیشی با هیئترئیسة دانشکدهها و ارائة پیشنهادات اصالحی آییننامه و شیوهنامة انضباطی
و واحدهای دانشگاه جهت پیشگیری از تخلفهای به وزارتخانه
* همکاری با شورای مرکزی انضباطی در تدوین دستور
دانشجویی و افزایش امنیت در فضای دانشگاه
* برگزاری جلسات هماندیشی با مسئولین آموزش کار همسانسازی امور شوراهای انضباطی
جهت پیشگیری از تقلب در امتحانات و برقراری عدالت * پاسخگویی شفاهی یا سامانه ای به درخواست پیشینة
انضباطی دانشجویان (حراست ،کار دانشجویی ،انتخابات
آموزشی
* کاهش نسبی احکام صادرة انضباطی با لحاظ نمودن تشکلها ،نشریات دانشجویی ،کمیسیون موارد خاص و
غیره)
رویکرد تربیتی
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گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

دانشکده ها

رؤسای دانشکده ادبیات و علوم انسانی از سال  1392تاکنون

دکتر محمدرحیم رهنما
1392 -1396

فهرست فعالیت های شاخص

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد
با هدف تأمين نيروى انسانى متخصص و ماهر بهعنوان
دومين واحد آموزش عالى در سطح شهر مشهد با
راهاندازى گروه زبان و ادبيات فارسى در سال ۱۳۳۴
هجرى شمسى تأسيس گرديد .در سال بعد رشتههاى
زبان و ادبيات انگليسى و زبان و ادبيات فرانسه ايجاد
شدند .پس از گذشت يك سال ديگر رشتههاى تاريخ
و جغرافيا در اين دانشكده آغاز به كار نمودند .رشتۀ
زبانشناسى در سال  ۱۳۴۲فعاليت خود را آغاز نمود.
در سال  ۱۳۵۱رشتۀ زبان و ادبيات عرب از دانشكدۀ
الهيات به اين دانشكده منتقل شد .رشتۀ علوم اجتماعى
كه بهعنوان رشتهاى فرعى از سال  ۱۳۵۰افتتاح شده
بود از سال  ۱۳۶۴بهعنوان رشتهاى مستقل به پذيرش
دانشجو اقدام نمود .رشتۀ روانشناسى از سال تحصيلى
 ۱۳۴۹-۱۳۵۰تا پايان سال تحصيلى  ۱۳۵۲-۱۳۵۳در اين
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دانشكده داير بوده و از سال تحصيلى  ۱۳۵۳-۱۳۵۴از
اين دانشكده جدا شده است .دورۀ كارشناسي ارشد زبان
و ادبيات فارسي از سال ۱۳۴۹و دورۀ دكتري اين رشته
در سال  ۱۳۵۵به طور مستقل دانشجو پذيرفت و نخستين
دانشآموخته آن در سال  ۱۳۶۲از رسالۀ خود دفاع كرد.
هم اکنون در دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی  ۹گروه
آموزشی در دورۀ روزانه و  ۸رشتۀ تحصيلی کارشناسی
در دورۀ شبانه فعاليت دارند .اين دانشکده در حال حاضر
تعداد  ۱۰۳عضو هیئت علمی ۵ ،کارشناس آموزشی،
 ۴۴کادر اداری و  ۱۲نیروی خدماتی دارد .اعضاء هیئت
علمی اين دانشکده با برخی نهادها و سازمانهای اجرايي
در سطح کشور و استان همکاری دارند .در این دانشکده
طرحهای مشترک آموزشی-تحقيقاتی و مشاورهای در
زمينههای مختلف به انجام رسيده است ،همچنين اين
دانشکده در برگزاری سمينارها و کنگرههای علمی

بسيار فعال بوده و تاكنون گردهمايی ،همانديشی و
سخنرانیهای علمی زيادی در دانشکده برگزار شده
است .همچنين از سال  ۱۳۵۲تاكنون هر سال چهار
شماره از مجلۀ علمي -پژوهشي زبان و ادبيات در
اين دانشكده منتشر میشود .اين مجله به منظور ارائۀ
جديدترين پژوهشهای انجام شده در رشتههای علوم
انسانی ،مقاالت علمی -پژوهشي اعضاء هیئت علمی
دانشگاهها و مراکز علمی و تحقيقاتی ديگر را نيز چاپ
مینمايد .اين مجله به لحاظ قدمت و کيفيت تحقيقاتی
در سطح دانشگاههای کشور از اعتبار علمی ويژهای
برخوردار است و هم اكنون با نام مجله جستارهاي ادبي
منتشر ميشود .به جز اين مجله هفت مجلۀ علمي ديگر

دکتر عبداله رادمرد
 -1396تاکنون

نيز به نامهاي مطالعات و تحقيقات تاريخي ،جغرافيا و
توسعه ناحيهاي ،علوم اجتماعي ،مجلۀ زبان و ادبيات
عربي ،مجلۀ زبانشناسي و گويشهاي خراسان ،مطالعات
زبان و ترجمه و  Ferdowsi Reviewدر اين دانشكده
منتشر ميگردد .اكنون قطب علمي زبان و ادبيات فارسي
با گرايش فردوسيشناسي و ادبيات خراسان ،همچنين
مركز پژوهشي مطالعات اجتماعي ،مركز مطالعات آسياي
ميانه ،مركز پژوهشهاي شهري -منطقهاي شمال شرق
كشور و مركز پژوهشي مطالعات جغرافيايي روستاهاي
خراسان (شمالي ،جنوبي و رضوي) در اين دانشكده
مستقر شده و به صورت تخصصي امور علمي -پژوهشي
اين حوزهها را پيگيري ميكنند.
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گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

1392

استاد
9

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

1393

10

34

46

9

99

1394

12

34

46

8

100

1395

12

32

49

4

97

1396

12

33

51

4

100

1397

13

34

55

4

106

1398

13

33

52

3

101

1399

13

34

53

3

103

سال

33

11

48

101

جدول -۱-۸جدول توزیعی اعضاء هیأت علمی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه

سال
1392
1393
1394
1395
1396
1397

مجامع علمی داخلی
متن کامل
89

چکیده
48

137

7

3

10

114

27

141

10

5

15

156

87

29

116

13

16

29

145

114

18

132

23

13

36

168

111

40

151

10

8

18

169

86

18

104

9

10

19

123

جدول -۴-۸جدول توزیع مقاالت اعضاء هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی

سال

نمایشگاهها

2

1393

3

2

47

0

1394

2

4

12

1

4

11

10

13

0

7

3

0

17

19

2

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

1393

1534

930

276

2740

1395

1394

1556

980

311

2847

1396

0

1395

1521

932

366

2819

1397

0

1396

1511

1037

405

2953

1397

1592

1028

430

3050

1398

1533

976

420

2929

1399

1553

1092

525

3170

1392

1598

952

ی علمی
کارگا ه آموزشی سخنران 

مدعوین

44

جمع

202

جمع

متن کامل

چکیده

جمع

جمع
147

1392
2752

مجامع علمی خارجی

دانشکده ها

1

جدول -۵-۸جدول توزیعی فعالیتهای پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه

جدول -۲-۸جدول توزیعی دانشجویان جاری دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

242

148

19

409

1394

191

157

14

362

1395

179

135

20

334

1396

174

149

21

344

1397

181

182

24

387

1398

225

163

41

429

1399

166

148

27

341

1392

312

116

13

441

جدول -۳-۸جدول توزیعی دانش آموختگان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
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1392

استاد
3

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

1393

6

16

34

2

58

1394

7

17

34

1

59

1395

6

20

32

1

59

1396

7

24

26

1

58

1397

6

25

27

0

58

1398

7

21

29

0

57

1399

8

21

28

0

57

سال

15

36

3

57

دانشکده ها

رئیس دانشکده الهیات و
معارف اسالمی از سال
 1392تاکنون

دکتر غالمرضا رئیسیان
 -1392تاکنون

جدول -۶-۸جدول توزیعی اعضاء هیأت علمی دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه

فهرست فعالیت های شاخص

دانشکده الهیات و معارف اسالمی

دانشکدة الهيات و معارف اسالمي دانشگاه فردوسى مشهد
در سال 1337به نام دانشکدة علوم معقول و منقول با دو
رشتة معقول (فلسفه و حكمت اسالمى) و منقول (فقه)
تأسیس شده است .در سال  1348نام اين دانشکده ،به
الهيات و معارف اسالمى تغيير يافت و در سه رشتة :فقه و
مبانى حقوقاسالمى ،فلسفه و كالم اسالمى ،فرهنگ اسالمى
و رابطه آن با تمدن ايرانى دانشجو پذيرفته است .افزون بر
اين از سال  1349دو گروه آموزشى مبانى تشيع و اديان و
مذاهب ،قرآن و حديث و متون عربى بهعنوان دو رشتة فرعى
فعاليت آموزشى داشتهاند .در سال  1362كه دانشگاهها پس
از يك وقفۀ سه ساله بازگشايى شدند ،كليه رشتههاى اين
دانشکده در هم ادغام شدند و به نام رشتة «الهيات و معارف
اسالمى» با دو گرايش دبيرى و آزاد به كار خود ادامه دادند.
در بهمن ماه 1365رشتة آزاد الهيات به پنج گرايش :فقه و
مبانى حقوق اسالمى ،فلسفه و كالم اسالمى ،علوم قرآن و
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حديث ،فرهنگ اسالمي (تاريخ و تمدن اسالمى) و مباني
تشيع و اديان و مذاهب تقسيم گرديد .از سال تحصيلى
 1369 -70دانشکده داراى پنج گروه آموزشى :مباني تشيع
و اديان و مذاهب (ادیان و عرفان تطبیقی) ،تاریخ و تمدن
اسالمی ،علوم قرآن و حدیث ،فقه و مبانی حقوق اسالمی،
فلسفه و حکمت اسالمی بود که در سال  1383گروه معارف
اسالمی نیز به دانشکدۀ الهیات پیوست.
فعالیتها و دستاوردها
اجتماعی و علمی
* افتخارآفريني و کسب رتبه دوم كشوري در نوزدهمين
المپياد دانشجويي كشور توسط محمدعلي غيور دانشجوي
مقطع كارشناسي علوم قرآن و حديث
* كسب رتبۀ سوم دانشکده در جشنواره پاياننامههاي برتر
در حوزۀ تقريب مذاهب اسالمي

* رونمايي از مجموعۀ چهار جلدي مفتاح هدايت با حضور
دکتر غالمرضا رئیسیان رئيس دانشکدة الهيات در حاشيه
شانزدهمين نمايشگاه بينالمللي ناشران كتاب ايران در مشهد
* انتخاب اثر دكتر محمدحسن حائري «پرتويي از مكتب
عاشورا» در بخش دينپژوهي بهعنوان كتاب برگزيده
يازدهمين دورۀ كتاب سال خراسان رضوي
* تقدیر از دانشکدة الهيات دانشگاه فردوسي بهعنوان دانشکدة
برتر پژوهشهاي قرآني در استان خراسان رضوي در مراسم
افتتاحيهدهميننمايشگاهبينالملليقرآنوعترتمشهد
* دریافت «نشان دهخدا» توسط آقای دکتر عبدالرحیم
قنوات عضو هیئت علمی دانشکدۀ الهیات بخاطر تألیف
اثری باعنوان «تاريخنگاري محلي ايران در دوره اسالمي»
* سخنرانی ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
در کنفرانس بینالمللی «فلسفه و دین بهعنوان شیوه زندگی»
*سخنرانیدکترجعفرمرواریدعضوهیئتعلمیدانشکدۀالهیات
نالمللی«فلسفهودینبهعنوانشیوهزندگی»
درکنفرانسبی 
* حضور ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان در
نشست «اخالق اجتماعی صلح» در هارتفورد سمیناری آمریکا
* حضور ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
شرکت در افتتاح کرسی شیعهشناسی امام علی علیهالسالم در
هارتفورد سمیناری آمریکا
* بازدید ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان از

دانشگاه کاتولیک در واشنگتن دیسی
* بازدید ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان از
دانشگاه جرجتاون آمریکا
* حضور ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
در دانشگاه منونایت شرقی در شهر هریسونبرگ آمریکا
* سخنرانی ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
در کالج میدلبری و دپارتمان دین دانشگاه میدلبری در شهر
میدلبری آمریکا
* بازدید ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان از
دپارتمان فلسفه دانشگاه هاروارد در بوستون
* سخنرانی ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
در مرکز اسالمی نیویورک و واشنگتن
* تقدیر از دكتر سهیال پيروزفر عضو هيئت علمي گروه
علوم قرآن و حديث در همايش «جلوه هاي فاطمي»
* موفقيت  9تن از دانشجويان دانشکده در مسابقات
سراسري قرآن وعترت دانشگاهها
* کسب سه کرسی در اتحادیه انجمنهای علمی الهیات
سراسر کشور توسط سه تن از دانشجویان دانشکدۀ الهیات
* رتبۀ نخست در رشتة حفظ قرآن کریم توسط آقای
مجتبي فردفاني دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآن
و حديث و نماينده كشورمان در سيوسومين دوره مسابقات
بينالمللي قرآن كريم در تهران
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سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

815

418

197

1430

1394

790

434

224

1448

1393

182

102

21

305

1395

838

422

256

1516

1394

137

70

13

220

1396

849

459

275

1583

1395

82

66

17

165

1397

854

438

286

1578

1396

65

71

21

157

1398

797

506

286

1589

1397

114

78

22

214

1399

786

583

334

1703

1398

114

86

25

225

1399

107

91

30

228

1392

824

439

167

1430

جدول -۷-۸جدول توزیعی دانشجویان جاری دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه

*تقديرازدكترمحمدتقيفخلعيمديرگروهفقهومبانيحقوق الهیات دانشگاه فردوسی مشهد وگروه کالم و فرق بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
اسالمیبهعنواناستادشاخصوتأثيرگذاردانشگاهفردوسي
* موفقيت  4تن از دانشجويان دانشکدة الهيات و کسب * انتخاب مصطفوی باقری دانشجوي مقطع کارشناسی
رتبههای برتر در سيويكمين جشنواره سراسري قرآن ارشد دانشکده بهعنوان جوان برتر دانشگاهي در جشنواره
نشاط و اميد جوانان استان خراسان
وعترت دانشجويان كشور (مرحلۀ کشوری)
* انتخاب اثر حجتاالسالم اکبر احمدپور «امام علی (ع) و * حضور آقای دکتر رئیسیان رئیس دانشکدۀ الهیات در
دانشگاه استراسبورگ فرانسه و مؤسسه پژوهشی میشا
خلفا»در سیزدهمين دوره كتاب سال خراسان رضوي
* تقدير از آقاي دكتر عبدالرحيم قنوات عضو هيئت علمي وابسته به این دانشگاه و گفتگو دربارۀ زمینههای همکاری
دانشکدۀ الهیات برای تألیف اثری باعنوان «تاريخنگاري * شرکت ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
محلي ايران در دورۀ اسالمي» در ششمين جشنوارۀ «كتاب در کنفرانس گفتگوی ادیان در نایروبی-کنیا
* بازدید ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
دين و پژوهشهاي برتر» سازمان تبليغات اسالمي
* ارائة مقاله نسرین بنیاسدی دانشجوی دکتری دانشکدۀ از مرکز شیعیان نایروبی (مسجد و مرکز اسالمی جعفری)
الهیات با موضوع تفاسیر فمینیستی از متون مقدس :رهیافتی * دیدار ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان با
سفیر واتیکان در نایروبی
مقایسهای به اسالم و مسیحیت
* ارائة مقالۀ رسول اکبری دانشجوی دکتری دانشکدۀ الهیات * دیدار ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان با
باموضوع هرمنوتیک در برابر تفسیر؟ دیدگاههای متعارض اسقف شهر نایروبی
در ایران معاصر(مطالعه موردی مجتهد شبستری و مراجع) * حضور ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
* راهاندازی رشتة علوم قرآن و حدیث بهزبان عربی در در دانشگاه «تان گازا» و گفتگو با رئیس این دانشگاه
مقاطع تحصیالت تکمیلی بهعنوان اولین دانشکده در کشور * حضور ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
اولین دانشکده در کشور در راهاندازی رشتة مطالعات اسالمی در اولین کنفرانس بینالمللی حفظ میراث باستانی عراق
* بازدید ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان از
به زبانهای عربی و انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد
* نشست مشترک گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشکدۀ دانشگاه کوفه و دانشگاه اسالمی نجف
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1392

207

102

7

دانشکده ها

316

جدول -۸-۸جدول توزیعی دانش آموختگان دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه

* بازدید ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
مرکز تراث سامرا وابسته به عتبه مقدس عسکری
* دیدار ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان با
مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی
*کسبعنوانانجمنشایستهتقدیردرحوزۀفعالیتهایترویجی
توسطانجمنعلمیفلسفهدرجشنوارهدانشگاهیحرکت
* ایدۀ برگزاری نشست رؤسای دانشکدههای الهیات و
معارف اسالمی سراسر کشور از سوی دانشکدۀ الهیات
* سخنرانی مرتضی رضازاده دانشجوی دکتری ادیان و عرفان
در کنفرانس شورای جهانی ادیان ابراهیمی با موضوع «نقش
ادیان در ایجاد همزیستی مسالمتآمیز» در بوداپست مجارستان
* انتخاب کتاب اسناد زیارت اربعین (استداللگرایی و
شبههزدایی) تألیف دکتر محمدرضا جواهری عضو هیئت
علمی دانشکدۀ الهیات بهعنوان کتاب سال در پانزدهمین
دورۀ انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی
* بازدید جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشکده از مرکز
رشد علوم انسانی
* کسب عنوان «مترجم برتر» دکتر حسین صابری عضو هیئت
علمی دانشکدۀ الهیات در دهمین جشنواره بینالمللی فارابی
*حضورهیئتعلمیاعزامیدانشکدهبهدانشگاهگرتساتریش
* سخنرانی دکتر پیروزفر در همایش بینالمللی امام رضا و
گفتگوی ادیان

* انتخاب اثر ترجمه شدۀ دکتر منصور معتمدی عضو
هیئت علمی دانشکدۀ الهیات (تاریخ اجتماعی ـ فکری
شیعه اثناعشری در هند) بهعنوان کتاب شایسته تقدیر در
سیوششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
* سخنرانی ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
در نشست تخصصی حیات طیبه سبک زندگی قرآنی در
مجموعه پدیده شاندیز
* ترجمه کتاب «ادیان هند» دکتر فیاض قرایی عضو هیئت
علمی دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی به زبان ترکی
استانبولی به دلیل جامعیت علمی و ارائة تصویری مستند از
ادیان و مذاهب گستره هندوستان
* حضور ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
در دانشگاه علوم و فنون کشمیر
* سخنرانی ریاست دانشکده دکتر غالمرضا رئیسیان در
کنفرانس بینالمللی امام خمینی(ره) در کشمیر
* حضور ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان
در دانشگاه نویدا در دهلی و مؤسسه پژوهشهای علوم
اجتماعی دهلی
* کسب رتبۀ اول در اولین دورۀ جشنوارۀ حکمت و نیایش
توسط دکتر حسین صابری
* سخنرانی ریاست دانشکدۀ الهیات دکتر غالمرضا رئیسیان در
کنفرانس شیوههای رفع اختالف در مسیحیت و اسالم در آلمان
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* سخنرانی رسول اکبری دانشجوی دکتری ادیان و
عرفان در کنفرانس ساالنه انجمن اروپایی مطالعات ادیان
 ،EASR2019در کشور استونی
* مصاحبه خبرگزاری ایرنا با دکتر غالمرضا رئیسیان رئیس
دانشکدۀ الهیات با موضوع تاثیر حضور دانشآموختگان
رشتة الهیات در مجامع علمی
* تقدیر از دانشجوی مقطع دکتری دانشکده مرتضی
سلماننژاد در ششمین جشنواره کتاب سال دانشجویی
* کسب رتبه نخست رویا فضائلی طرقی دانشجوی
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث در بخش حفظ بیست
یوچهارمین دورۀ مسابقات ملی قرآن و عترت
جزء در س 
دانشجویان كشور
* تقدیر از دکتر محمدتقی فخلعی عضو هیئت علمی
دانشکدۀ الهیات در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران
برتر دانشگاه
* سخنرانی دکتر علیرضا کهنسال (فرجام غالب مباحث کالم
و حکمت) در هشتمین همایش بینالمللی فلسفه دین معاصر
سال
1393
1394
1395

هشتمین همایش ملی «اشراق اندیشه مطهر»

* سخنرانی دکتر سيده فاطمه زار ع حسینی (رویکرد
مولوی به تنوع ادیان در مثنوی معنوی) در هشتمین همایش
بینالمللی فلسفه دین معاصر
* سخنرانی دکتر عباس جوارشکیان (مبانی وحدت و کثرت
فهم در کالم بشری و الهی) در هشتمین همایش بینالمللی
فلسفه دین معاصر
* سخنرانی دکتر جهانگير مسعودي (کثرتگرایی موجه) در
هشتمین همایش بینالمللی فلسفه دین معاصر
* سخنرانی دکتر علی اشرف امامی (رابطه تنوع ادیان با
تأویل از دیدگاه ابنعربی) در هشتمین همایش بینالمللی
فلسفه دین معاصر
* مصاحبه خبرگزاری ايسنا با حجتاالسالم والمسلمین
دکتر محمدرضا جواهری پیشگیری از ابتال به بیماری واجب
و زیارت امام رضا(ع) مستحب است
* مصاحبه خبرگزاری ایسنا با دکترغالمرضا رئیسیان رئیس
دانشکدۀ الهیات با موضوع آموزههای دینی و نحوۀ مواجهه
با بحران ویروس کرونا
همایش ها

همایش «تأمالتی در انقالب جنسی در ایران»

همايش «ضرورت توجه به تربيت جنسي با رويكرد ديني»

نهمین همایش ملی «خانواده و تربیت جنسی»

همايش«بزرگ احیاگر میراث فلسفی و عرفان ایران»

نشست «عوامل و موانع تقریب و گفتگوی میان ادیان»

همايش «تعاملهاي جهان اسالم و غرب تا عصر رنسانس»

کنفرانس بینالمللی «عدالت و اخالق» در انگلستان

نکوداشت استاد دکتر مهدی جلیلی

کارگاه س ه روزه «هرمنوتیک کتاب مقدس و سنت»

کنفرانس بینالمللی «عدالت و اخالق» در لبنان
کنفرانس بینالمللی « عدالت و اخالق»

1396

1397
۱۳۹۸

همايش ملی «حكيم طهران»

همایش بازشناسی شخصیت استاد آیتاهلل محمد واعظزاده

همایش سیره و معارف رضوی

همایش «گفتوگوی فرهنگی ایران و شبهقاره»

کارگاه بینالمللی مطالعات معاصر دین و الهیات

سمپوزیوم رهیافتهای بینرشتهای به جریانهای تکفیری

همایش ملی جایگاه عقل در کالم و فلسفه

هشتمین دوره بینالمللی آموزشی شیعه شناسی

کنفرانس «رهیافتهای چندرشتهای به دین»

بزرگداشت قرآن پژوه نامدار مرحوم دکتر محمود رامیار

محفل علمی «دین و صلح پروری»

پنجمین اجالس ساالنه وحدت حوزه و دانشگاه

جدول -۹-۸همایش های برگزار شده توسط دانشکده الهیات و معارف اسالمی با مراکز علمی
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1392

قراردادوتفاهمنامه
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همایش ها

دیدار ها
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۴

۲

۵

۷

1394

۵

۳

۲

۸

۲۱

1395

۳

۵

۴

۱۳

۳۵
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۲

۵

۱۱

۴
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1397

۲

۴

۹

۱۱

۲۷

1398

۰

۰

۶

۴

۳۶

1399

۰

۰

۰

۳

۴۷

سال

۴

۳

۶

دانشکده ها

۸

جدول -10-۸جدول توزیعی فعالیت های شاخص دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه

* گفتگوی آقای دکتر غالمرضا رئیسیان ،رئیس دانشکدۀ
الهیات و معارف اسالمی با خبرگزاری ایسنا «صحیفه
سجادیه؛ متضمن معارف اخالقی و اجتماعی است»
* گفتگوی دکتر محمدحسن حائری با خبرگزاری مهر
«زیارت اهلبیت(ع) مستحب و حفظ جان مردم ،تکلیف
وجوبی است»
ی سرآسیا با خبرگزاری مهر
* گفتگوی دکتر علیرضا عابد 
«همۀ ما نسبت به سالمت زائران مسئول هستیم»
* گفتگوی دکتر محمدعلی وطندوست «تعطیلی موقت
اماکن مقدس ،عمل به دستورات بهداشتی اسالم است»
* گفتگوی دکتر عباس جوارشکیان عضو هیئت علمی
دانشکدۀ الهیات با مجمع عالی حکمت اسالمی
* پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش در مصاحبهای
باعنوان «خدا به هر دردی نمیخورد»
* حضور مرتضی رضازاده دانشجوی دکتری ادیان و عرفان
دانشکدۀالهیاتدردورۀتفسیرومعارفقرآنکریمبهزبانانگلیسی
* گفتگوی دکتر غالمرضا رئیسیان ،رئیس دانشکدۀ الهیات
و معارف اسالمی با قدس آنالین دستورالعمل امام رضا(ع)
برای رسیدن به مقام قرب الهی در ماه رمضان /متقین
سنسورهای هشداردهنده پرهیز از گناه دارند.
* گفتگوی دکتر محمدعلی وطندوست ،عضو هیئت علمی
گروه فلسفه و حکمت اسالمی با ایکنا «چگونگی بهرهمندی

از فیوضات ماه رمضان در روزهای کرونایی»
* گفتگوی دکتر مهدی مجتهدی عضو هیئت علمی
دانشکدۀ الهیات با روزنامه خراسان «درنگی در آخرین
وصیتمولیالموحدین(ع)»
* جامعهشناسی تدوین نهج البالغه (دکتر علیرضا آزاد هیئت
علمی دانشکدۀ الهیات)
* حضور دکتر غالمرضا رئیسیان رئیس دانشکده در نشست
تخصصی «واکاوی عملکرد دانشکدههای الهیات و معارف
اسالمی در ایران» با حضور رؤسا و اساتید دانشکدههای
الهیات به میزبانی دانشگاه عالمه طباطبایی
* انتخاب دکتر سیدمحمدهادی قبولی بهعنوان عضو هیئت
علمی برگزیده آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد
* انتخاب دکتر غالمرضا رئیسیان ریاست دانشکدۀ الهیات
بهعنوان عضو تأثیرگذار در حوزه بینالملل در دانشگاه
* حضور مرتضی رضازاده دانشجوی دکتری ادیان و عرفان
دانشکدۀ الهیات در شورای جهانی ادیان ابراهیمی
* ثبت اولین نسخه خطی (کتاب منشآت خواجه اختیارالدین)
کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات در فهرست آثار ملی ایران
* حضور مرتضی رضازاده دانشجوی دکتری ادیان و عرفان
دانشکدۀ الهیات در اولین دورۀ تخصصی عرفان و معنویت
هرمنوتیک موزه با حضور دکتر علیرضا آزاد عضو هیئت
علمی دانشکدۀ الهیات
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سال
1393

1394

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه /مراکز علمی

جامعه المصطفی العالمیه مشهد

دانشکدة فقه دانشگاه كوفه

دانشگاه ادیان و مذاهب قم
مركز مطالعات ديني هارتفورد آمريكا

دانشگاه مونسترآلمان

دانشگاه پادربورن آلمان

دانشگاه اسالمي نجف

دانشگاه توبینگن آلمان
1395
1396
1397

دانشگاه الوموس چک
دانشگاه نتردام لبنان

دانشگاه ماساریک چک

دانشگاه تصوف و علوم جدید بیتشاه پاکستان
دانشگاه گراتس ( )Grazاتریش

دانشگاه اراسموس چک
پروژه اراسموس پالس

جدول -11-۸تفاهمنامهها و قراردادهای همکاری دانشکده الهیات و معارف اسالمی با مراکز علمی

* چاپ کتاب «انجیل به روایت مسلمانان» نوشتۀ طریف
خالدی و ترجمۀ دکتر منصور معتمدی عضو هیئت علمی
دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی از سوی انتشارات هرمس
حضور دکتر مهدی مجتهدی در میزگرد حجاب در صدر
اسالم و رونمایی از کتاب حجاب در صدر اسالم با حضور
نویسنده کتاب و جمعی از اساتید دانشگاه همزمان با روز
عفاف و حجاب به میزبانی دانشگاه علوم رضوی
* سخنرانی رسول اکبری دانشجوی دکتری ادیان و عرفان
باعنوان تشيع در ايران معاصر  -دانشگاه پادربورن آلمان
* چاپ کتاب «اولویت حق و تصورات خیر» نوشته جان
رالز با ترجمۀ دکتر علی حقی دانشیار گروه فلسفه و حکمت
اسالمی از سوی انتشارات نگاه معاصر
* سخنرانی رسول اکبری دانشجوی دکتری ادیان و عرفان در
موسسه مطالعات خاور ترکیه باعنوان پویایی فضایی دین در
پاندمی کویید 19مطالعه موردی حرم امام رضا در شهر مشهد
* تدریس دکتر محمدعلی وطندوست عضو هیئت علمی
دانشکدۀ الهیات در دورۀ تربیت مربی پژوهشی مدرسه
علمیه عالی نواب
* میزبانی دانشکده در دورۀ آموزشی (مجازی) بررسی
مسیحیت در آسیا در تقابل با ادیان دیگر با همکاری دانشگاه
مونستر -آلمان
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* سخنرانی بشیر سراجی دانشجوی دکتری در همایش ملی
نقش آلبویه در تاریخ ایران و جهان اسالم
* سخنرانی دکتر محمدتقی فخلعی و دکتر وحیده فخار در
همایش ملی (مجازی) امام حسین(ع) و دنیای امروز
* سخنرانی دکتر غالمرضا رئیسیان ،رئیس دانشکدۀ الهیات
و معارف اسالمی در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی «بررسی
مسیحیت در آسیا»
* گفتگوی دکتر علیرضا آزاد با خبرگزاری ایکنا «بازگشت
به سوی خدا ،اوج عشقبازی است»
* انتخاب آقای رضا حسنپور بهعنوان کتابدار نمونه از
سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه
* کسب رتبه دوم رؤیا فضائلی دانشجوی کارشناسی ارشد
علوم قرآن و حدیث در سیوپنجمین جشنواره قرآن و عترت
دانشجویان سراسر کشور ،در بخش حفظ کل قرآن کریم
* معرفی کتاب «متن کامل طومارهای بحرالمیت» با ترجمه
سعید کریمپور دانشجوی دکتری ادیان و عرفان ،بهعنوان
توهفتمین
کتاب برتر و برگزیده در بخش تاریخ در بیس 
جشنواره کتاب سال دانشجویی
* سرآمدی دانشکده در حوزه بینالملل و تقدیر از دکتر
غالمرضا رئیسیان رئیس دانشکدۀ الهیات در جذب
دانشجویان بینالملل در مراسم تقدیر از رؤسای دانشکدههای

موفق در جذب دانشجویان بینالملل
* چاپ کتاب «تشیع در آمریکا» ترجمه دکتر عباس اقدسی
عضو هیئت علمی دانشکدۀ الهیات
* چاپ کتاب «زمانه ،زندگی و کارنامه مالحسین واعظ
کاشفی» تألیف دکتر مصطفی گوهری عضو هیئت علمی
دانشکدۀ الهیات
* بررسی امکان تعمیم مقام عصمت به افراد عادیبا حضور
دکتر محمد علی وطندوست عضو هیئت علمی دانشکدۀ
الهیات به میزبانی مدرسه علمیه عالی نواب
* نشست علمی مجازی اثبات وجود خدا و صفات ذاتی او
با حضور دکتر محمد علی وطندوست عضو هیئت علمی
دانشکدۀ الهیات به میزبانی مدرسه علمیه آیت اهلل صدوقی
* چطور پژوهشگر بمانیم؟ با حضور دکتر علیرضا آزاد هیئت
علمی دانشکدۀ الهیات به میزبانی مدرسه علمیه امام محمد باقر
* فراز و فرود نگارش متون علمی و بیان تجربههای تألیف
و تدریس کتاب با حضور دکتر علیرضا آزاد
* كارگاه پژوهشي باعنوان مهارت مسئلهيابي و انتخاب
موضوع در قرآن و نهج البالغه با حضور دكتر محمدعلي
وطندوست هیئت علمی دانشکدۀ الهیات
* نشست علمی باعنوان روایات طبی با حضور دکتر پیروزفر
* سخنرانی دکتر محمدعلی وطندوست عضو هیئت
علمی دانشکدۀ الهیات در نشست بررسی امکان تعمیم مقام
عصمت به افراد عادی به میزبانی مدرسه علمیه عالی نواب
* چگونگی آفرینش خداوند در فلسفه اسالمی با تکیه بر
قاعده الواحد با حضور دکتر محمدعلی وطندوست استادیار
گروه فلسفه و حکمت اسالمی
* حضور و ارائة سخنرانی دکتر مهدی مجتهدی عضو هیئت
علمیدانشکدۀالهیاتدرهمایشملیسیرهحضرتزهرا(س)
* سخنرانی رسول اکبری دانشجوی دکتری ادیان و عرفان
در موسسه مطالعات خاور ترکیه باعنوان ابعادي مادي دين
در زيارت اثنيعشري در مشهد معاصر
* سخنرانی دکتر محمدعلي وطندوست در کارگاه آشنایی

دانشکده ها

با منابع علوم عقلی ،روشتحقیق علوم عقلی ،روشتدریس
علوم عقلی به میزبانی مدرسه علمیه عباسقلی خان
* سخنرانی دکتر محمدعلی وطندوست در سلسله
نشستهای علمی آموزههای نوین کالمی و فلسفی مدرسه
علمیه عالی نواب
* سخنرانی دکتر جهانگیر مسعودی در انجمن علمی فلسفه
دین ایران باعنوان مدرنیسم اسالمی
* گفتگوی دکتر غالمرضا رئیسیان رئیس دانشکدۀ الهیات با
پروفسور کریستوف هایل رئیس دانشکدۀ الهیات کاتولیک
دانشگاه گراتس اتریش
* چاپ کتاب مباحثات کالمی مسیحیان و مسلمانان
درباره تثلیث در سدههای نخست هجری تألیف دکتر
ولیعبدی عضو هیئت علمی دانشکدۀ الهیات از سوی بنیاد
پژوهشهای آستان قدس رضوی
* سخنرانی دکتر جهانگیر مسعودی در مجمع عالی حکمت
اسالمی با موضوع نوآوریهای مرحوم عالمه مصباح در
حوزه معرفت شناسی
* افتخار آفرینی انجمن علمی دانشجویی میان رشتهای ماهاد
در بخش خالقیت در دهمین جشنواره دانشگاهی حرکت
* افتخار آفرینی انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق
اسالمیدربخشخالقیتدردهمینجشنوارهدانشگاهیحرکت
* گفتگوی دکتر منصور معتمدی با خبرگزاری ایسنا «دیدار
پاپ با آیتاهلل سیستانی نشاندهندۀ تغییر رویکرد کلیسا
نسبت به اسالم است»
فرهنگی
* ویژه برنامۀ « غدير و عالمه شرفالدين « باحضور آقای
دكتر علی الشیخ (مستبصر مسیحی) به همراه معرفی نفرات
برگزیده مسابقه كتابخواني «غدير» (در قالب 30سوال تستي
از بخش اول كتاب المراجعات عالمه شيخ شرف الدين)
* مسابقه كتابخواني منبع مسابقه :كتاب «تأملي در نهضت
عاشورا» تأليف آقای دكتر رسول جعفريان
* اجرای تئاتر «آزاده ترين اسير( »...بازخواني خطبه خواني
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اهل بيت(ع) در كاخ يزيد) توسط گروه تئاتر دانشکده
* جلسه سخنراني «ريشههاي تاريخي اسالم ستيزي» و
تحليل نامۀ تاريخي مقام معظم رهبري به جوانان اروپایی
باحضور آقای دكتر محمدحسين رجبي دواني
* جلسات تفسیر نهجالبالغه توسط آقای دکتر فخلعی
* همايش «انقالب اسالمي ،چالش ها و فرصتها»
* نمایشگاه کتاب به مناسبت گرامیداشت استاد شهید
مطهری و هفته معلم
* اجرای تئاتر «رحمهللعالمین» به مناسبت سالروز بعثت
حضرت رسول(ص) توسط گروه تئاتر دانشکده
* دیدار صمیمانه با جانبازان سرافراز به مناسبت هفته
گرامیداشت دفاع مقدس
* اكران سه فیلم از سینمای دفاع مقدس به مناسبت هفته
گرامیداشت دفاع مقدس
* اکران و تحلیل فیلم «آرگو» به مناسبت سالروز  13آبان
ِ
«عشق بازمصلوب» به مناسبت فرارسیدن
* اجرای تئاتر
اربعین حضرت اباعبداهلل توسط گروه تئاتر دانشکده
* برگزاری دورههاي مقدماتي مهدويت
* اجرای تئاتر «هواشناسی باران را پیشبینی نکرده بود»
توسط گروه تئاتر دانشکده
* اجرای تئاتر «طواف ناتمام» به مناسبت فرارسيدن سالروز
شهادت امام حسن مجتبي(ع) توسط گروه تئاتر دانشکده
* ويژه برنامه اربعين حسيني با سخنراني آقای دكتر مهدي
مجتهدي و اجراي مراسم شبيه خواني با نام «پس از چهل
روز» توسط گروه تئاتر دانشکده
* ویژه برنامه انقالب اسالمی ،خواستهها و دستاوردها با
حضور آقای دکتر احمد توکلی
* برگزاری نمایشگاه جمهوریت در گذر زمان
*برگزاریمسابقهکتابخوانیمنبع:ازکتابرهایینداریم
*برگزاری نشست صمیمانه دانشآموختگان
قدیمی(دهه )60دانشکده
* برگزاری مسابقه کتابخوانی منبع :امامت در قرآن اثر
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آیتاهلل اراکی
* برگزاری جشن میالد حضرت رسول و روز دانشجو
* برگزاری مسابقه کتابخوانی منبع :مرگ ایوان ایلیچ
* روایتی از ناگفتههای فتنه  88در دانشگاه فردوسی
* کرسی آزاداندیشی زن؛ دردانه خلقت (نگاه جامعه کنونی
و جامعه غرب به زن)
* ویژه برنامه بنبست فساد با حضور دکتر سعید زیباکالم
* «سه قطره خون» ویژه برنامه گرامیداشت روز دانشجو
* سخنرانی استاد رحیمپورازغدی باعنوان «سکوالریسم در
حوزه و دانشگاه»
* حضور دانشجویان دانشکده در آسایشگاه جانبازان و
دیدار با آن عزیزان
* دیدار دانشجویان با خانواده معزز شهید اسفندیاری یکی
از شهدای دانشکدۀ الهیات
* برگزاری مسابقۀ کتابخوانی « لذت کتاب خواندن در
عصر حواسپرتی»
* مسابقۀ کتابخوانی کتاب « از دل تو تا دل من»
* مسابقۀ کتابخوانی رختخوابت را مرتب کن
* برگزاری مسابقه عکاسی با محوریت «آموزش مجازی»
*برگزاریمسابقهبامحوریت«قوانینومقرراتآموزشیدانشگاه»
* مسابقه از غدیر تا الغدیر به مناسبت دهۀوالیت
* آشنایی با واقع ۀ غدیرخم از منظر کتاب شریف الغدیر
* تأثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران با حضور دکتر سیّد
مرتضی نوعی باغبان
* ترور شهید فخریزاده و چگونگی واکنش ایران از منظر
قواعد حاکم بر نظام بینالملل با حضور دکتر سیّدمرتضی
ی سیاسی
نوعی دکترای جامعهشناس 
* مسابقه کتابخوانی به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)
* هفت ویژه برنامه «یک استاد نکتهای از انقالب» تهیه
کلیپ  3دقیقهای اساتید در باره انقالب اسالمی
* مسابقه کتابخوانی ویژه عید سعید مبعث
* گفتگو پیرامون زندگی امیرالمؤمنین علی(ع) با حضور:

دکتر هادی قبولی
آموزشی
* ایجاد رشتة الهيات و معارف اسالمي مقطع دكتري اديان
و عرفان تطبيقي
* ايجاد رشتة الهيات و معارف اسالمي مقطع دكتري تاريخ
و تمدن ملل اسالمي
*راهاندازیرشتةمطالعاتاسالمیبهزبانهایعربیوانگلیسی
در مقطع کارشناسی ارشد بهعنوان اولین دانشکده در کشور
* راهاندازی رشتة علوم قرآن و حدیث به زبان عربی در
مقاطع تحصیالت تکمیلی بهعنوان اولین دانشکده در کشور
اداری
*استقرار 19دستگاهاکسسپوینتوپوششکاملشبکهبیسیم
*کابلکشیجدیددربخشاداریوبازنگریورفعاشکالشبکه
* توسعۀ ساختمان گروه معارف اسالمی
* ارتقا و تعویض هشت دستگاه از سوئیچهای دانشکده از
تریکام به سیسکو
* نوسازی و بازسازی سالن اجتماعات دانشکده (سیستم

دانشکده ها

صوت ،برق ،کف پوش و)...
* نصب دوربینهای نظارتی برای کتابخانه و مخزن خطی
* تجهیز سالن شورای دانشکده به مبلمان و صندلیهای جدید
* تجهیز سالن شورای دانشکده به تخته هوشمند
*ساختسالنکنفرانسجدیدوتجهیزآنبهسیستمهایصوتی
تصویریبهروز(سیستمکنفرانسوضبطتصویریآنالین)
* تجهیز میز کار همه اساتید به دستگاه پرینتر
* تجهیز همۀ کالسها به سیستم و ویدئوپروژکتور
* ساخت سالن کنفرانس ویژۀ گروه معارف اسالمی و
تجهیز آن به سیستمهای آموزشی
* تجهیز به دیتا پروژکتور و تجهیزات مربوطه در کالسها
و سالنهای همایش و شورا
*رونماییازیادمانمفاخردانشکدهباحضورآقایدکترهاشمی
معاون آموزشی ،آقای دکتر معتمدی مدیر فرهنگی ،آقای دکتر
ساکت رئیس مرکز مفاخر و سایر مدیران آموزشی دانشگاه
* رونمایی از یادمان شهدای دانشکده
* ایجاد اتاق جهت امور پژوهش ویژه دانشجویان مقطع دکتری
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1392

استاد
1

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

1393

1

6

19

2

28

1394

1

6

19

2

28

1395

1

6

19

2

28

1396

1

9

16

2

28

1397

1

9

16

1

27

1398

1

9

16

1

27

1399

1

9

16

1

27

سال

6

19

2

28

دانشکده ها

رئیس دانشکده حقوق و
علوم سیاسی از سال 1393
تاکنون

دکتر عبدالرضا جوان جعفری
 -1393تاکنون

جدول -12-۸جدول توزیعی اعضاء هیأت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

فهرست فعالیت های شاخص

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ف تأمین و تربیت
گروه حقوق در سال  1372با هد 
ی انسانی متخصص مورد نیاز حقوقی منطقه
نیرو 
ی و اقتصادی
وكشور در محل دانشكد ه علوم ادار 
دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد گردید .در سالتحصيلي
 78رشته علوم سیاسی نیز در راستای تحقق اهداف
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تربیت نیروی
متخصص در این حوزه ایجاد شده و زمینه تأسیس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی مستقل را فراهم
ساخت .در سال  1393دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رسم ًا تأسیس گردید.این دانشکده در حال حاضر با سه
گروه حقوق خصوصی،گروه حقوق جزا و جرم شناسی،
و گروه علوم سیاسی فعال ودر هر سه گروه در سه
مقطع کارشناسی ،ارشد و دکتری دانشجو می پذبرد.
الزم به ذکر است که این دانشکده در حال حاضر در
مقطع ارشد گرایش حقوق بین الملل ،علوم سیاسی و
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روابط بینالملل هم دانشجو می پذیرد .در حال حاضر
تعداد دانشجویان این دانشکده در مقاطع تحصیلی
ي دختر و پسر هستند که
مختلف   1100نفر دانشجو 
ي ارشد و دکتری
در دورههاي كارشناسي ،كارشناس 
مشغول به تحصیل می باشند.ه از این تعداد 463 ،نفر
دانشجوی بین الملل بوده که بیشترین تعداد دانشجوی
خارجی در بین دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد
و دانشکده های سراسر کشور می باشد .دانشجويان
اين دانشكده با گذراندن يكدور ه آموزشي چهار ساله
(در  8نيمسالتحصيلي) با اخذ درجة کارشناسی در
ق و علوم سياسي دانشآموخته ميشوند .زمان
حقو 
مورد نیاز برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در
هر یک از رشتهای موجود 2تا 3سال میباشد .تعداد
دانشآموختگا ن دانشكده از بدو تأسيس تاكنون حدود
ف تحصيلي و در رشتههاي
 2600نفر در مقاطع مختل 

فوق بوده است .ضمناض در حال حاضر این دانشکده
در جهت جذب دانشجوی فوق دکتری (پست داک) نیز
ف ّعال شده است.
برنامۀ راهبردی دانشکده
امروزه هیچ عاملی به اندازۀ تعیین مسیر آتی و راههای
دستیابی به اهدافی که با نگاه به قابلیتهای درون
سازمانی و متغیرهای محیط بیرونی تدوین شده باشد،
متضمن موفقیت سازمانی نیست .به جرأت میتوان ادعا
کرد که وجود تفکر راهبردی در بین مدیران سازمانها
که میتواند به تدوین راهبردهای مناسب و شناسایی
راهکارهای اجرایی آنها منجر شود ،نشانهای از مدیریت
موفق منابع و امکانات است .برنامهریزی راهبردی در
آموزش عالی به طور اعم و دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی به طور اخص راهی مناسب برای شناسایی شفاف
رسالتها ،اهداف و اولویتهاست و میتواند زمینه ترسیم
همزمان چشمانداز آتی را با توجه به تمام مخاطبین فراهم
آورد .از این رو است که برنامهریزی راهبردی بهعنوان
ابزاری اساسی و کارآمد در مدیریت اثربخش دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی به شمار رفته و به آنها امکان
میدهد به شناسایی وجوه اشتراک خود با دیگر مراکز

آموزشی و ویژگیهای متمایزی که امکان حرکتهای
نوآورانه را فراهم میآورد ،نائل آیند .به نظر میرسد
فرآیند روز افزون تشدید رقابت در بین سازمانهای
تولیدی و خدماتی ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را
نیز تحت تأثیر قرار داده است و چالشها و فرصتهای
موجود در محیط ،همهساله بیش از گذشته رخ مینمایند.
عوامل و متغیرهای محیطی از یک سو و توقع و انتظارات
مخاطبین از دانشگاهها از دیگر سو ،توجه به رویکردی
جامع در خلق ،سازماندهی و اجرای برنامههای آموزشی
و تحقیقاتی را که متضمن استفاده هر چه بهتر از منابع و
امکانات باشد ،به خوبی روشن میسازد .دانشکده حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با درک شرایط
پیشگفته ،توجه به رویکرد تقاضامحوری در پاسخگویی
به مخاطبین کلیدی خود و حرکت در مسیر چشمانداز
 20سالۀ کشور ،اولین تجربۀ خود را در تدوین برنامۀ
راهبردی به پایان برده است .در این راستا مشارکت جدی
تمام مدیران و بخش وسیعی از اعضاء هیئت علمی و
کارکنان دانشکده برای رسیدن به این مهم نقش اساسی و
تعیینکننده داشته و تدوین این برنامه حاصل تالش این
عزیزان در جلسات متعدد و مباحث گروهی میباشد.
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سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

412

436

0

848

1394

447

356

13

816

1393

65

83

0

148

1395

474

357

45

876

1394

71

56

0

127

1396

460

360

72

892

1395

95

84

0

179

1397

497

432

121

1050

1396

86

73

0

159

1398

510

525

138

1173

1397

85

47

0

132

1399

521

555

174

1250

1398

71

42

3

116

1399

39

32

2

73

1392

416

377

0

793

جدول -13-۸جدول توزیعی دانشجویان جاری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

گروه حقوق
دانشگاه فردوسی مشهد رسم ًا از سال  1372اقدام به
پذیرش دانشجو در رشته حقوق کرده است .پیش از
انقالب اسالمی در سالهای  1355و  1366مقدمات
راه اندازی رشته حقوق در این دانشگاه فراهم شده،
لیکن به جهت وقوع انقالب اسالمی این موضوع به
ي  78رشته
فراموشی سپرده شده بود .در سالتحصيل 
علوم سیاسی نیز در راستای تحقق اهداف فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی و تربیت نیروی متخصص در این
حوزه ایجاد شده و زمینه تأسیس دانشکده حقوق و علوم
سیاسی مستقل را فراهم ساخت .گروه های علوم سیاسی
و حقوق تا سال  1393به عنوان دو دپارتمان دانشکده
علوم اداری و اقتصادی فعالیت داشت ،اما از این سال
دانشکده حقوق و علوم سیاسی رسما گشایش یافته و
گروه حقوق با تفکیک به دو گروه حقوق جزا و جرم
شناسی و گروه حقوق خصوصی در سال  ، 1399در
کنار گروه علوم سیاسی ،سه دپارتمان دانشکده را تشکیل
می دهند .گروه حقوق تا سال  1386دارای شش عضو
هیات علمی بوده و پس از آن با عضویت استادان نسل
جدید به تعداد  18نفر افزایش یافته است که سه نفر
از آنان به افتخار بازنشستگی نائل شده اند .گروه علوم
سیاسی دارای  12عضو هیات علمی در دو رشته روابط
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بین الملل و علوم سیاسی و گروه حقوق خصوصی دارای
 7عضو هیات علمی (دو دانشیار و  5استادیار) و گروه
حقوق جزا و جرم شناسی دارای  8عضو هیات علمی
است(.دو دانشیار و دو استادیار و یک مربی در رشته
جزا و جرم شناسی و دو عضو هیات علمی استادیار در
رشته حقوق بین الملل و یک عضو هیات علمی استادیار
در رشته حقوق عمومی ) .دانشکده حقوق و علوم
سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم
سیاسی ،روابط بین الملل ،حقوق خصوصی ،حقوق جزا
و جرمشناسی و حقوق بین الملل و در مقطع دکتری
در رشته های علوم سیاسی ،حقوق خصوصی و حقوق
جزا و جرمشناسی از میان دانشجویان ایرانی و خارجی
به ویژه اتباع افغانستان و عراق دانشجو می پذیرد .انتشار
یک مجله علمی پژوهشی با نام مجله حقوق اقتصادی
و نیز پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل و تاسیس
كلينيك حقوقي دانشگاه در راستاي ارتباط دانشگاه با
جامعه از دیگر فعالیتهای این دانشکده است .دانشکده
حقوق و علوم سیاسی به عنوان بزرگترین مرجع علمی
معتبر در شرق و شمال شرق کشور شناخته می شود و
دانش آموختگان این دانشگاه در دوره های تحصیالت
تکمیلی و مناصب قضاوت و وکالت و کارشناس سیاسی
از سرآمدان کشور هستند.

1392

77

88

0

دانشکده ها
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جدول -14-۸جدول توزیعی دانش آموختگان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

گروه علوم سیاسی
ي در دانشگاه فردوسی مشهد بر
رشته علوم سياس 
س مصوبه وزارتعلوم ،تحقيقات و فنّاوري با هدف
اسا 
ن رشت ه و آموزشو پژوهش درعلم
س در اي 
تربيتكارشنا 
ت در سال  1378تأسيس گرديد .دوره کارشناسی
سياس 
رشته علوم سیاسی چهار سال و واحدهای درسی آن
به میزان  138واحد می باشد .در سال  1385دوره
کارشناسی ارشد علوم سیاسی با هدف زمینه سازی
علمی برای ارتقای دانش و آگاهی سیاسی دانشجویان
این رشته ایجاد شد .تعداد واحدهای درسی این دوره بر
اساس طرح مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 32واحد است و در حال حاضر در دو گرایش علوم
سیاسی و روابط بینالملل دانشجو میپذیرد .مقطع
دکتری علوم سیاسی نیز در دو گرایش اندیشه سیاسی و
مطالعات ایران در گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
مشهد از سال  1394ایجاد شده و مبادرت به پذیرش
دانشجو کرده است .گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
مشهد یکی از شناخته شدهترین گروههای علمی در میان
دانشگاههای کشور است که با  12عضو هیات علمی در
گرایش ِ
های تخصصیِ «اندیشۀ سیاسی در ایران ،اسالم
ِ
مطالعات سیاسی «پیرامون مسائل
و غرب» و همچنین
ایران»« ،جامعهشناسیسیاسی ایران» و «روابط بینالملل»

با بیش از  ۱۰۰نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی به
تربیت کارشناس و متخصص سیاسی می پردازند.
الف) -دوره کارشناسی:
رشته علوم سیاسی براساس مصوبات وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری با هدف تربیت کارشناس در این
رشته و آموزش و پژوهش در علم سیاست در سال
 1378تاسیس گردید .اعتالی علم سیاست ،اعتالی
ارزشهای اصیل انسانی ،تربیت نیروی انسانی مورد نیاز
وزارتخانه ها و سازمانهای عمومی از دیگر اهداف این
دوره می باشد .تعداد واحد درسی این دوره  138واحد
ب) -دوره کارشناسی ارشد:
دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی با هدف زمینه
سازی علمی برای ارتقای دانش و آگاهی سیاسی
دانشجویان این رشته شکل گرفته وبا توجه به جایگاه
خاص خراسان رضوی در ارتباط با خراسان شمالی و
جنوبی و میزان تأثیر بخشی آن برسیاست منطقه ای
ایران در منطقه آسیای میانه و افغانستان ،دوره مزبور می
تواند جهت تربیت کادر اجرایی استان به ویژه در عرصه
های سیاسی و اجتماعی نقش مهمی را ایفا نماید .تعداد
واحدهای درسی این دوره  32واحد است.
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دانشکده ها

حقوقی ،برگزاری دوره های آموزشی از جمله در
محورهای ذیل در دستور کار کلینیک حقوقی قرار دارد:
الف) برگزاری کالس ها و دوره های بازآموزی علمی
برای فارغ التحصیالن حقوق و فقه و حقوق و متقاضیان
وکالت ،قضاوت و سردفتری
ب) برگزاری دوره های بازآموزی برای قضات و وکال

کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد
تفکر کلینیک حقوقی از دهه  1930در ایاالت متحده
آمریکا و قبل از آن در روسیه مطرح بوده است .از دهه
 1950کلینیک حقوقی در دانشگاه های مختلف دنیا با
ارائه خدمات حقوقی آغاز به کار کرده است .دانشگاه
فردوسی مشهد به عنوان معتبرترین دانشگاه بزرگ
شرق کشور ،دارای گروه حقوق معتبر و قوی در رشته و کارشناسان حقوقی سازمانها به خصوص در ارتباط با
های مختلف حقوقی است .صدها دانشجو در گرایش تحوالت حقوقی و قانونی نو تصویب.
های مختلف حقوقی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ،ج) برگزاری دوره های آموزشی کاربردی حقوق برای
کارشناسی ارشد و دکتری حقوق در حال تحصیل در بخش خصوصی نظیر دوره های حقوق ثبتی ،حقوق
این دانشگاه هستند .بسیاری از قضات و وکالی استان شهری ،حقوق بانکی ،حقوق بازرگانی ،حقوق مالیات.
خراسان فارغ التحصیل و یا دانشجوی این دانشگاه
هستند .اعضای هیات علمی این دانشگاه نیز از خوشنام خدمات پژوهشی
ترین اساتید حقوقی کشور هستند که عالوه بر دارا نظر به زمینه ها و نیازهای متعدد مراکز دولتی و
بودن باالترین مدارج علمی ،از تجربه باالی کار حقوقی غیردولتی به پژوهش های حقوقی کاربردی ،محورهای
عملی به عنوان وکیل یا قاضی نیز برخوردارند .کلینیک ذیل در کلینیک حقوقی پیگیری می شود:
حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف ارتباط بدنه ی * زمينهسازي مشاركت بيشتر و موثرتر اعضاي هيات
دانشگاهی با جامعه و ارائه خدمات با کیفیت آموزشی ،علمي در رفع نيازهاي حقوقی كشور
پژوهشی و حقوقی به بخش های مختلف خصوصی * ،انجام طرحهاي پژوهشي بنيادي ،كاربردي و توسعهاي
در زمينههاي مختلف حقوقی و جرم شناختی و رشته
عمومی و دولتی ،تاسیس شده است
هاي وابسته به آن
* انجام خدمات مشاوره علمي و فني در ارتباط با
خدمات آموزشی
با توجه به نیازهای متعدد و متنوع جامعه به آموزش برنامههاي تحقيقاتي پژوهشگران
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* رایزنی در خصوص انجام نظارت و داوری در پروژه سه سطح قابل ارائه است :خدمات مشاوره ای ،خدمات
نوشتاری ،خدمات وکالتی.
های تحقیقاتی موسسات مختلف
* بررسي؛ شناسايي و رفع نيازهاي تحقيقاتي حقوقی
خدمات مشاوره ای
بخشهاي دولتی و غیردولتی
* مشارکت با مجلس شورای اسالمی و مراکز پژوهشی انجام مشاوره تخصصی در زمینه های مختلف حقوقی
در زمینه ی نگارش ،تهیه و تنظیم لوایح مختلف حقوقی در قالب مشاوره حضوری ،تلفنی و آنالین در کلینیک
* ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير موسسات و حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه می شود .مهم ترین
جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور در مزیت مشاوره در کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی،
امکان مشاوره با وکالیی است که ضمن تجربه باالی
چارچوب مقررات و ضوابط
* تربيت كادر تحقيقاتي مورد نياز دستگاههاي مختلف اجرايي عملی ،باالترین مدارج علمی و دانشگاهی را دارا می
* برگزاری و مشارکت در برگزاری سمینارها و همایش باشند .همچنین مزیت منحصر به فرد تشکیل کمیسیون
حقوقی برای ارائه مشاوره به موضوعات خاص با
های مختلف حقوقی
حضور چند نفر از اعضای هیات علمی نیز پیش بینی
شده است.
خدمات حقوقی
خدمات حقوقی ارائه شده از سوی کلینیک حقوقی در
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فعالیت نشریه های دانشکده حقوق و علوم سیاسی
سیاست نامه ایرانی بین الملل
پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بینالملل (که توسط دانشگاه
فردوسی مشهد و در همکاری با انجمن ایرانی روابط
بینالملل) منتشر میگردد ،دوفصلنامه (ششماهانه) است
و پس از گرفتن پروانۀ انتشار (نام ۀ شمارۀ 28030 /90
مورخ 1390 /11/03معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی
ق نام ۀ شمارۀ /3/18
گ و ارشاد اسالمی) ،طب 
وزارت فرهن 
 55085مو ّرخ 1392 /04/22و برابر با نامه ابالغیة آییننامة
شمارة  25685 /11مصوب  1398 /02/09وزارتعلوم،
ی محسوبمیشود.
تحقیقاتوفناوری ،علم 
عضویت در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
بانک اطالعات نشریات کشور «پایگاه مگیران»
پایگاه سیویلیکا
پایگاه ( UlrichsWebراهنمای بین المللی نشریات ادواری
 UlrichsWebمنبعی برای جستجوی اطالعات کتاب
شناختی درباره بیش از  383هزار نشریه ادواری از همه
انواع آن شامل مجالت دانشگاهی و علمی ،مجالت تجاری
و بازرگانی ،مجالت الکترونیکی ،مجالت معتبر و داوری
شده،انتشارات سازمان های بین المللی است).
دانشنامه حقوق اقتصادی
در دی ماه سال  1370کمیتهای منتخب از اساتید دانشکده
علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تصمیم به
راهاندازی مجلهای در این دانشکده گرفتند و در آّبان ماه
سال  1371با معرفی سردبیر ،مدیر مسول و اعضاء هیات
تحریریه به این امر جامعه عمل پوشاندند.
در مورخ  73/7/2اولین درخواست صدور پروانه نشر
توسط آقای دکتر محمد حسین مهدوی عادلی به اداره
ارشاد اسالمی مشهد ارسال گردید و در پی آن در تاریخ
 1377/10/8پروانه انتشار به شماره (  ) 124/10352برای
این مجله صادر گردید .این در حالی بود که اولین شماره
۲۷۶
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مجله دانش وتوسعه در بهمن ماه سال  1373به چاپ
رسید و سرانجام پس از مدتها تالش بی وقفه و پی گیر
مدیر مسول ،سردبیر و سایر دست اندرکاران محترم ،در
اردیبهشت ماه سال  1383مجله موفق به اخذ درجه علمی-
پژوهشی از کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور
گردید .مجله علمی -پژوهشی دانش و توسعه پس از
گذشت حدود بیست سال از زمان انتشار تاکنون تعداد قابل
توجهی مقاالت علمی پژوهشی در حوزه علوم مختلف از
جمله اقتصاد  ،مدیریت ،علوم سیاسی ،حسابداری و حقوق
ایران و جهان را منتشر نمود و از این جهت نقش بسزایی را
در ارتقای سطح مطالعات علمی پژوهشی کشور ایفاء کرد.
با توجه به مصوبات کمیسون محترم بررسی نشریات علمی
پژوهشی کشور مبنی بر تفکیک مجالت و حرکت در
جهت تخصصی شدن آنها اعضای محترم هیات تحریریه
با توجه به آنکه هر مجله علمی پژوهشی به ازاء هر 5سال
سابقه می تواند یک عنوان مجله جدید دیگر نیز منتشر
نماید ،تصمیم گرفتند تا امر فوق را اجرائی نمایند .پس از
طرح و بررسی مسأله در جلسات متعدد واخذ موافقت از
کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور ،مقرر گردید
تا مجله دانش و توسعه پس از این ضمن حفظ امتیاز علمی
خود ،با عنوان های جدید علمی پژوهشی ،به شرح زیر
منتشر گردید .مجله دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه
ای ،مجله دو فصلنامه اقتصاد پولی مالی،مجله دو فصلنامه
حقوق اقتصادی.
اهداف نشریه
چاپ و انتشار مقاالت تخصصی در زمینه حقوق اقتصادی،
معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد بستری برای
تبادل نظر بین محققان حقوقی و حقوقدانان کشور.
انتشار موضوعات علمی جدید در زمینه حقوق اقتصادی
و گسترش مرزها ی دانش در این زمینه.
توسعه روحیه و انگیزه تحقیق  ،کمک به برقراری ارتباط بین
مراکز آموزشی  ،علمی  ،پژوهشی  ،محققان و کارشناسان

به منظور انتقال و تبادل «دانش و تجربه» و به دست آوردن
دستاوردهای علمی جدید در یافتن و حل مسائل علمی ،
مربوط به مشکالت حقوقی و قضایی کشور.

دانشکده ها

عضویت در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم پایگاه
سیویلیکا
عضویت در « COPEکمیته بینالمللی اخالق نشر»

شکل -1-۸عملکرد پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

شکل -2-۸عملکرد نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی

شکل  -3-۸نمودار چاپ کتاب و مقاله توسط اعضای هیأت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
۲۷۷
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گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

فهرست فعالیت های شاخص

دانشکده دامپزشکی

گستردگي استان خراسان ،فراواني جمعيت دامي ،همچنين
همجواري با چند كشور همسايه (داراي جمعيت پرشمار
دامي) از جمله مهمترين عواملي بودهاند كه موجب گرديده
از ديرباز ضرورت و اهميت راهاندازي دانشكدۀ دامپزشكي
در اين استان مطرح و مورد پيگيري قرار گيرد .اين مهم
در سال  1370با تأسيس دانشكدۀ دامپزشكي در دانشگاه
فردوسي مشهد محقق گرديد .تأمين نيروي انساني ماهر و
متخصص جهت ارائۀ خدمات درماني ،بهداشتي ،آموزشي،
در راستاي كاهش ضايعات دامي آموزشي و پژوهشي
درحوزههاي مختلف علوم پزشكی ،خودكفايي در زمينۀ
نيازهاي پروتييني ،بهداشت و سالمت انسان از طريق تأمين
و توسعۀ سالمت مواد پروتييني با منشاء دامي و كنترل
بيماريهاي مشترك انسان و دام ،مهمترين اهدافي بودهاند
كه دانشكدۀ دامپزشكي در جهت نیل به آن بنيانگذاري شده
است .فعاليتهاي آموزشي دانشكدۀ دامپزشكي از مهر ماه
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 1371با پذيرش  48دانشجو در مقطع كارداني و دكتري
حرفهاي دامپزشكي آغاز شد.
در حال حاضر با  824دانشجو در مقاطع دکتری عمومی و
 2رشتۀ کارشناسی پیوست علوم آزمایشگاهی و بهداشت
مواد غذایی و 7رشتۀ کارشناسی ارشد و  6رشتۀ دکتری
تخصصی و  5رشتۀ دستیاری مشغول به فعالیت است.
پذيرش دانشجو در مقطع كارداني از سال  1380و در مقطع
كارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي دامپزشكي از سال
 1390در دانشكدۀ دامپزشكي متوقف شده است .اکنون در
اين دانشكده  51عضو هيئت علمي و  45نفر كارشناس و
كارمند در بخشهاي مختلف آموزشي و اداري به فعاليت
مشغول ميباشند .اعضاء هيئت علمي اين دانشكده عالوه
بر فعاليتهاي آموزشي و خدماتي در انجام فعاليتهای
پژوهشي نيز فعاالنه مشاركت مينمايند .افزون بر اين اعضاء
هيئت علمي دانشكدۀ دامپزشكي با نهادها و سازمانهاي

اجرايي متعدد از جمله وزارت جهاد كشاورزي ،ادارۀ كل
دامپزشكي ،موسسۀ تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي
و دانشگاه علوم پزشكي در اجراي طرحهاي پژوهشي و
كاربردي علمي و مشاورهاي همكاري مينمايند.
گروه های آموزشی دانشکده
گروه علوم پايه  ،گروه پاتوبيولوژي ،گروه بهداشت مواد
غذايي و آبزيان و گروه علوم درمانگاهي ،بهداشت و
پيشگيري از بيماري هاي دامي
در حال حاضر ساختمان دانشكده دامپزشكي كه در محوطه
پرديس با زيربناي حدود 16هزار مترمورد بهره برداري
قرار گرفته در دانشگاه واقع گرديده است اين ساختمان
داراي بخش هاي اداري ،فضاهاي آموزشي و پژوهشي و
آزمايشگاه هاي متعدد  ،سالن مطالعه دانشجويي و مراكز
رايانه مي باشد.
بیمارستان تخصصی دانشکده
بيمارستان تخصصي دانشكده كه در كيلومتر  5جاده
آسيايي واقع شده است نيز داراي فضاهای اداري آموزشي
و پژوهشي هم چنين تجهيزات مورد نياز جهت ارايه

دانشکده ها

رئیس دانشکده دامپزشکی
از سال  1392تاکنون

دکتر محسن ملکی
 -1386تاکنون

خدمات باليني تخصصي به دام هاي ارجاعي مي باشداز
آن جا كه آموزش دانشجويان دوره هاي دكتري عمومي
و تخصصي(دستیاری) دامپزشكي بر آموزش باليني مبتني
مي باشد اين گونه آموزش ها از طريق دام هاي ارجاع به
درمانگاه صورت می پذیرد .در دانشکده دامپزشکی در کنار
فعالیت های آموزشی و پژوهشی از سال  1384با راه اندازی
قطب علمي سقط جنين و مرگ و مير نوزاد دامهاي نشخوار
كنندگان مطالعات سقط جنین و مرگ وميرنوزاد دامهاي
نشخوار كننده ادامه یافته است.
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گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

1392

استاد
9

دانشیار

استادیار

جمع

1393

10

19

27

56

1394

12

25

19

56

1395

13

28

13

54

1396

14

29

11

54

1397

12

25

13

50

1398

11

22

13

46

1399

11

24

16

51

سال

16

27

سال

52

1392
1393
1394
1395
1396
1397

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

0

48

458

506

1394

0

70

510

580

1395

85

76

463

624

1396

152

90

521

763

1397

210

88

558

856

1398

240

83

574

897

1399

259

111

632

1002

1392

۴۱

40

متن کامل
49

چکیده

جمع

متن کامل

چکیده

جمع

جمع

52

101

0

4

4

105

23

69

92

5

3

8

100

31

49

80

6

4

10

90

31

75

106

2

3

5

111

21

59

80

0

2

2

82

22

52

74

0

2

2

76

جدول -18-۸جدول توزیع مقاالت اعضاء هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی

جدول -15-۸جدول توزیعی اعضاء هیأت علمی دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه

437

مجامع علمی داخلی

مجامع علمی خارجی

دانشکده ها

518

سال

نمایشگاهها

ی علمی
کارگا ه آموزشی سخنران 

مدعوین

5

11

1393

2

11

7

4

1394

1

3

4

0

1395

1

6

2

0

1396

0

0

2

0

1397

1

0

2

0

1392

3

0

جدول -19-۸جدول توزیعی فعالیتهای پژوهشی دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه

جدول -16-۸جدول توزیعی دانشجویان جاری دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

25

9

44

78

1394

6

14

42

62

1395

0

9

68

77

1396

0

16

51

67

1397

1

29

60

90

1398

0

14

41

55

1399

29

20

41

90

1392

20

12

57

89

جدول -17-۸جدول توزیعی دانش آموختگان دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه
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دانشکده ها

رؤسای دانشکده علوم از سال  1392تاکنون

دکتر محمد رحیمیزاده
1388 -1393

دکتر علی مقیمی
1393 -1397

دکتر شهرام عباسی
 -1397تاکنون

فهرست فعالیت های شاخص

دانشکده علوم

ن است.
ش دانشجو و تعداد كاركنا ن  100ت 
س شد و پذير 
دانشكدۀ علو م در سا ل  1340تأسي 
معاونت آموزشی دانشکدۀ علوم
ي ـ فيزيك ازسا ل  1341آغاز گرديد .در
در رشت ۀ رياض 
ل و رشتههاي با توجه به اهمیت و نقش بنیادین علوم پایه ،توجه به
ي ـ فيزيك منح 
سا ل  1344رشتۀ رياض 
ش  50دانشجو در هرگروه آموزش و ارتقاء سطح کیفی آن همواره یکی از مهمترین
ي با پذير 
رياضي ،فيزيك و شيم 
ي و زيستشناسي مقولههای دانشکدۀ علوم است .معاونت آموزشی دانشکدۀ
ي زمينشناس 
ن آ ن شد .رشتهها 
جايگزي 
س گرديدند .رشت ۀ آمار ك ه قب ً
ال با رياضي علوم بر آن است تا با نظارت مستمر بر فعالیتهای آموزشی
در سا ل  1346تاسي 
ل دانشجو پذيرفت .دانشکده فضایی را فراهم آورد تا دانشگاه بتواند به رسالت
مشترك بود در سال 1367بهطور مستق 
ي جدا شد و خود در تربیت نیروهای متخصص و متعهد مورد نیاز کشور
رشتۀكامپيوتر در سا ل  1368از گروه رياض 
ي منتقل و گسترش مبانی علم در رشتههای مرتبط نقش قابل قبولی
ل و ب ه دانشكدۀ مهندس 
ل تشكي 
ت مستق 
ب ه صور 
ي در سا ل  1375ایفا کند .در حال حاضر بیش از  2000دانشجو در چهار
س دانشكدۀ علو م رياض 
ح تأسي 
گرديد .طر 
ن دانشكده بهطور رشتهاي جداگانه رشتۀ زیستشناسی ،زمینشناسی ،شیمی و فیزیک در سه
ب رسيد و اي 
ب ه تصوي 
ت نمود .دانشكدۀ علو م در مقطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در
در سا ل 1376شرو ع ب ه فعالي 
ي زمينشناسي ،شيمي ،دانشکدۀ علوم مشغول به تحصیل می باشند.
ي چهارگروه آموزش 
حا ل حاضر دارا 
ي اين وظایف معاونت آموزشی دانشکدۀ علوم:
ي و فيزيك است .تعداد اعضاء هيئت علم 
زيستشناس 
دانشكده بال غ بر  105نفر ،تعداد كارشناسان آموزشي  13نفر * اجرای آییننامۀ آموزشی و مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
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شکل -4-۸توزیع فراوانی تعداد دانشجویان جاری دانشکدۀ علوم به تفکیک مقطع تحصیلی

* مطالعه و بررسی آییننامههای آموزشی و ارائۀ پیشنهادات
الزم به شورای آموزشی دانشگاه
* نظارت بر فعالیتهای آموزشی اساتید و تشکیل
کالسهای آموزشی دانشکده
* نظارت بر اجرای مقررات آموزشی در گروهها و تشکیل
جلسات منظم با مدیران گروههای آموزشی
* پیگیری اطالعیهها و تصمیمات شورای آموزشی و ابالغ
مصوبات جهت اجرا به گروههای آموزشی ،اساتید ،کارکنان
و دانشجویان
* بررسی و تأیید درخواستهای آموزشی دانشجویان و
پیگیری در جهت رفع مشکالت آموزشی آنان
* انجام امور آموزشی دانشکده در هر سال تحصیلی مطابق

با تقویم آموزشی مصوب دانشگاه
* ارتباط و مکاتبه با سایر معاونتهای دانشگاه در جهت
رسیدگی به امور دانشجویان
* ارتباط با ادارۀ دانشجویان بینالملل و مکاتبات الزم برای
تحصیل دانشجویان بینالملل
* برگزاری و نظارت بر کارگاههای آموزشی ،سخنرانیها و
سمینارهایعلمی
* راهنمایی دانشجویان جدیدالورود ،تأیید ثبتنام اینترنتی
و دریافت مدارک پذیرفت ه شدگان جهت ارسال به مدیریت
آموزشی دانشگاه
* بررسی پروندۀ دانشجویان ،انجام امور فارغ التحصیلی
دانشآموختگان و تنظیم مدارک الزم جهت تسویه حساب
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1392

استاد
34

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

1393

38

28

34

1

101

1394

41

32

32

0

105

1395

43

28

30

0

101

1396

42

32

23

0

97

1397

31

33

21

0

85

1398

32

32

22

0

86

1399

32

33

25

0

90

سال

31

35

1

101

جدول -20-۸جدول توزیعی اعضاء هیأت علمی دانشکدۀ علوم دانشگاه

و ارسال به مدیریت آموزشی دانشگاه
* نظارت بر دروس ارائه شدۀ گروههای آموزشی در هر نیم
سال تحصیلی و ثبت دروس در سیستم سدف
* بررسی و نظارت بر فرآیند انتخاب واحد دانشجویان
* نظارت بر اخذ مجوز دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی
و انجام امور قبل از دفاع از پایاننامه
* صدور گواهیهای مورد نیاز دانشجویان نظیر اشتغال به
تحصیل ،گواهی رتبه ،گواهی تأیید معدل و...
* صدور گواهی و تأیید همکاری مدرسین مدعو
* نظارت بر برگزاری کالسهای حل تمرین و ارسال
گزارش به معاونت آموزشی دانشگاه جهت پرداخت
* انجام امور مربوط به آموزه و اخذ مجوزهای الزم جهت
پرداختها از محل اعتبار آموزه اساتید
* بررسی و تأیید آموزانه اساتید
* نظارت بر اجرای صحیح و به موقع امتحانات و آزمون
جامع مقطع دکتری
* همکاری در برگزاری آزمونهای سراسری تحت نظارت
معاونت آموزشی دانشگاه
*مشاورۀحضوریوتلفنیبهدانشجویانجهتانجامامورآموزشی
فعالیتهایآموزشی
* کاهش تعداد گروههای دروس ارائه شده از طریق ادغام و
اشتراک درونگروهی و بینگروهی
284
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* استاندارد سازی ظرفیت آزمایشگاههای آموزشی براساس
دستگاهی ،نیمه دستگاهی و غیر دستگاهی جهت کاهش
هزینه ها و نظارت دقیق بر تعداد گروههای آزمایشگاههای
ارائه شده
* اصالح زمان ارائۀ دروس با همکاری مدیران محترم
گروهها جهت استفاده بهینه از کالسها و جلوگیری از
تشکیل کالس خارج از ساعت مقرر
* آمادهسازی کالسها قبل از شروع ترم و رفع مشکالت
موجود از قبیل دیتا ،تخته ،پرده و ...و نظارت مستمر بر آنها
در طول نیمسال تحصیلی
* قانونمند نمودن اجرای تشکیل کالسهای جبرانی
* نظارت بر تشکیل یا عدم تشکیل کالسها به طور جد و
مستمر و کشف کالسهای بدون استاد و اصالح آن
* تذکر شفاهی به همکارانی که مشکل آموزشی دارند و تقدیر
از همکارانی که رضایتمندی از ایشان وجود داشته است.
* به روز بودن تمام درخواستهای آموزشی از طریق
اتوماسیون اداری و پورتال
* قانونمند نمودن و نظارت بر حل تمرینهای دانشکده
* قانونمند نمودن چگونگی اجرای فعالیتهای صحرائی و
تعداد دانشجویان اعزامی به عملیات صحرائی
* پاالیش رشته  -گرایشها (اجرای مراحل اولیه)
* برگزاری آزمونهای سازمان سنجش و همکاری با

شکل -5-۸روند چاپ مقاالت نمایۀ برتر دانشکدۀ علوم

معاونت آموزشی در این زمینه و کالج دانشگاه
* نظارت بر برگزاری انتخابات مدیران گروهها
* برگزاری و هماهنگی جلسات کارگروه جذب دانشکده
* اطالعرسانی به موقع آییننامهها و مصوبات شورای
معاونین آموزشی در جلسات شورای دانشکده
* قطع همکاری با اساتیدی که کالس برگزار ننموده و یا
کوتاهی داشتهاند.
* ایجاد آزمایشگاه ایمنی دانشگاه در دانشکده (در حال
نصب تجهیزات)
* همکاری با دفتر دانشگاه سبز جهت حل مشکالت
ضایعات و مواد شیمیایی و جانوری (پایلوت دانشکده
علوم)
* ارتباطات بینالمللی و ملی در زمینه آموزش (برگزاری
سخنرانیهای علمی با اساتید دانشگاه میشیگان و مدیر تولید
پتروشیمی خراسان در هفته آموزش)
معاونت پژوهشی دانشکدۀ علوم
از جمله وظایف اصلی دانشگاه ،آموزش و پژوهش است.
با توجه به قدمت و نقش تعیینکنندۀ دانشکدۀ علوم ،همواره
تالش در راستای توسعه و گسترش پژوهش صورت گرفته
است .بدین منظور سعی بر آن بوده تا ضمن حذف مشکالت
موجود ،نسبت به رفع موانع پیش روی فعالیتهای پژوهشی
اقدامات مؤثری صورت گیرد .نیروی انسانی کارآمد ،یک
عامل مؤثر در انجام پژوهش است که دانشکدۀ علوم در کنار

شکل -6-۸تعداد ارجاعات دریافتی مقاالت نمایۀ برتر

سایر عوامل ،همواره از آن برخوردار بوده است .این معاونت
با توجه به انگیزههای نیروهای پژوهشی و زمینههای فراهم
شده توسط قوانین و مقررات پژوهشی ،آموزشی و مالی
و اداری ،فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی را در قالب آییننامههای
مصوب پژوهشی دانشگاه حمایت مینماید ،همچنین
بر خدماترسانی آزمایشگاههای پژوهشی دانشکدهها و
تشویق انتشارات علمی با کیفیت نظارت میکند.بر همین
اساس دانشکدۀ علوم با داشتن  ۹0عضو هیئت علمی در
چهار گروه زمین شناسی ،زیست شناسی ،شیمی و فیزیک
همواره سهم عمدهای در فعالیتهای پژوهشی دانشگاه
فردوسی مشهد داشته است.
وظایف معاونت پژوهشی دانشکدۀ علوم
* اجرای آئیننامهها و مقررات پژوهشی مصوب دانشگاه
فردوسی مشهد
* برنامهریزی و تنظیم خطمشی و روشهای اجرایی
الزم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و کمیسیون
تحصیالت تکمیلی و شورای توسعه فناوری دانشگاه
* نظارت بر اجرای برنامههای پژوهشی گروهها و کوشش
جهت رفع مشکالت آنها
* تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده
* نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان
* ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضاء هیئت علمی
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دانشکده از طریق جمعآوری ،ساماندهی و ارائۀ اطالعات
فعالیتهای مختلف پژوهشی دانشکده
* ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریتهای حوزۀ معاونت
پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعملهای
مصوب پژوهشی
* نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی
مصوب دانشکده
* نظارت بر خدماترسانی و بررسی وضعیت تجهیزاتی
آزمایشگاههای پژوهشی دانشکدهها
* نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهماییهای علمی
* بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از
بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دورههای کوتاه مدت
* نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و سایر
دستورالعملهای امور پشتیبانی در دانشکده
* بررسی و برآورد بودجۀ مورد نیاز دانشکده با همکاری
مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعملهای دفتر
برنامه و بودجۀ دانشگاه
* بررسی و برآورد منابع مورد نیاز دانشکده نظیر نیازهای
استخدامی،تجهیزاتی
* ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی و
اداری دانشکده
* بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکالت کارکنان اداری
و آموزشی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکالت آنان

* تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی
دانشکده و ارائۀ آن به رئیس دانشکده
* نظارت بر پایاننامه /رسالههای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشکده مطابق مقررات و دستورالعملهای مربوط
* تسهیل همکاریهای علمی و بینالمللی در دانشکدۀ علوم
از طریق کمک به عقد تفاهمنامههای همکاری با نهادها و
مؤسسات پژوهشی داخل و خارج از کشور
* اجرای دوره پژوهشی پسادکتری و طرحهای
دانشآموختگی از پذیرش داوطلب تا اتمام دوره
عملکرد پژوهشی دانشکده
بر اساس دادههای مستخرج از پایگاه علم سنجی دانشگاه
فردوسی مشهد در بازۀ زمانی سالهای  ۲۰۱۳تا ۲۰۲۰
مجموع ًا  ۱۳۳۶۳مقاله نمایۀ برتر توسط اعضاء هیئت علمی
دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسیده است که از این
تعداد سهم دانشکدۀ علوم  ۱۵۸۴مقاله معادل  ۱۱/۸درصد از
کل مقاالت میباشد .بررسی روند ساالنۀ چاپ مقاالت نمایۀ
برتر در شکل  ۱نشان دهنده روند افزایشی قابل توجه در
مقاالت نمایۀ برتر طی هشت سال گذشته میباشد .این روند
افزایشی در تعداد ارجاعات دریافتی دانشکده نیز به چشم
میخورد .بر اساس دادههای پایگاه علم سنجی دانشگاه
فردوسی مشهد نسبت مقاله به هیئت علمی در سال ۲۰۲۰
معادل  4/12مقاله و نسبت استناد به مقاله در تمام سالها
 8/93میباشد.

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

833

795

533

2161

1394

833

726

536

2095

1395

869

717

557

2143

1396

898

739

589

2226

1397

990

722

572

2284

1398

983

698

549

2230

1399

1033

764

548

2345

1392

766

757

461

1984

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

94

148

54

296

1394

85

144

54

283

1395

64

142

49

255

1396

91

158

45

294

1397

104

139

48

291

1398

109

123

57

289

1399

109

91

66

266

1392

163

169

31
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عملکرد پژوهشی گروههای آموزشی
از تعداد کل  ۱۵۸۴مقالۀ نمایۀ برتر ( )JCR, Scopusچاپ
شده در هشت سال گذشته سهم گروه فیزیک  626مقاله
( ۲۹درصد) ،گروه شیمی  588مقاله ( ۲۸درصد) ،گروه
زیستشناسی  571مقاله ( ۲۷درصد) و گروه زمینشناسی
 350مقاله ( ۱۶درصد) میباشد
گروه فیزیک
بررسی دستاوردهای پژوهشی گروه فیزیک دانشکدۀ علوم
با  ۲۶عضو هیئت علمی نشان میدهد که سهم این گروه
در انتشارات علمی هشت سال گذشتۀ دانشکده معادل ۲۹
درصد بوده است ،بررسی دادههای پژوهشی نشان میدهد
مقاالت با مشارکت بینالمللی  ۲۵درصد از کل مقاالت
منتشر شده در این بازه را شامل میشود ،نسبت استناد به
مقاالت در تمام سالها  10/69و نسبت مقاله به هیئت علمی
در سال  ۲۰۲۰معادل  2/84میباشد .همچنین شاخص
هرش گروه با یک روند افزایشی از  ۲۲در سال  ۲۰۱۳به ۴۰

در سال  ۲۰۲۰افزایش یافته است.
گروه شیمی
بررسی دستاوردهای پژوهشی گروه شیمی دانشکدۀ علوم
با  27عضو هیئت علمی نشان میدهد که سهم این گروه
در انتشارات علمی هشت سال گذشتۀ دانشکده معادل 28
درصد بوده است ،بررسی دادههای پژوهشی نشان میدهد
مقاالت با مشارکت بینالمللی  ۲۲درصد از کل مقاالت منتشر
شده در این بازه را شامل میشود و نسبت استناد به مقاالت
در تمام سالها  10 /05و نسبت مقاله به هیئت علمی در
سال  ۲۰۲۰معادل  5/80میباشد .همچنین شاخص هرش
گروه با یک روند افزایشی از  15در سال  ۲۰۱۳به  ۴۰در
سال  ۲۰۲۰افزایش یافته است.
گروه زیستشناسی
بررسی دستاوردهای پژوهشی گروه زیستشناسی دانشکدۀ
علوم با  25عضو هیئت علمی نشان میدهد که سهم این
گروه در انتشارات علمی هشت سال گذشتۀ دانشکده

جدول -21-۸جدول توزیعی دانشجویان جاری دانشکدۀ علوم دانشگاه
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شکل -7-۸نسبت مقاالت  Q2+Q1به کل مقاالت نمایۀ برتر چاپ شده به تفکیک گروههای آموزشی

شکل -8-۸روند هشتسالۀ اجرای طرحهای دانشآموختگی و پسادکتری دانشکدۀ علوم

معادل  27درصد بوده است ،بررسی دادههای پژوهشی بوده است ،بررسی دادههای پژوهشی نشان میدهد مقاالت با
نالمللی 40درصد از کل مقاالت منتشر شده در این
نشان میدهد مقاالت با مشارکت بینالمللی  28درصد از مشارکت بی 
کل مقاالت منتشر شده در این بازه را شامل میشود ،نسبت بازه را شامل میشود ،نسبت استناد به مقاالت در تمام سالها
استناد به مقاالت در تمام سالها  9/3و نسبت مقاله به هیئت  7/42و نسبت مقاله به هیئت علمی در  ۲۰۲۰معادل 3/33
علمی در  ۲۰۲۰معادل  3/96می باشد .همچنین شاخص میباشد .همچنین شاخص هرش گروه با یک روند افزایشی از8
هرش گروه با یک روند افزایشی از  14در سال  ۲۰۱۳به  35در سال  ۲۰۱۳به  26در سال  ۲۰۲۰افزایش یافته است.
دورههای دانشآموختگی و پسادکتری دانشکدۀ علوم
در سال  ۲۰۲۰افزایش یافته است.
دانشکدۀ علوم در راستای ارتقاء مرجعیت علمی دانشگاه و
گروه زمینشناسی
بررسیدستاوردهایپژوهشیگروهزمینشناسیدانشکدۀعلوم به منظور پرورش ،حفظ و نگهداري سرمايههاي علمي ،و
با  ۱۵عضو هیئت علمی نشان میدهد که سهم این گروه در پژوهشي دانشگاه و پیشبرد اهداف و ماموریتهای پژوهشی
انتشارات علمی هشت سال گذشتۀ دانشکده معادل  ۱۶درصد دانشگاه فردوسی مشهد طی سالهای گذشته اقدام به پذیرش
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محققان پسادکتری و برگزاری دورههای دانشآموختگی
نموده است .تعداد محققان پسادکتری دانشکده از سال
 ۱۳۹۲تا  ۱۴۰۰روند افزایشی چشمگیری نشان میدهد.
در مجموع تعداد  82محقق پسادکتری از  ۱۳۹۲تا  ۱۴۰۰در
دانشکدۀ علوم مشغول به فعالیت بودهاند ،که بیشترین تعداد
آنها در گروههای شیمی ( 50درصد) و فیزیک ( 24درصد)
مشغول به پژوهش میباشند .میزان مشارکت گروههای
مختلف در پذیرش محقق پسادکتری دانشکدۀ علوم در
شکل  ۱۰ارائه شده است .همچنین بررسی روند هشت ساله
برگزاری دورههای پسادکتری نشان دهنده افزایش چشمگیر
در تعداد دورهها میباشد
فعالیتهای عمرانی
* ساخت و تجهیز کافیشاپ دانشکده
* نردهکشی و محوطهسازی فضای پشت دانشکده
* اضافه کردن نیمکتهای جدید
* تعمیر پلههای ورودی دانشکده
* ایجاد فضای سبز جدید در دانشکده
* تعمیر و هوشمندسازی دستگاه آب مقطر دانشکده
* تعمیر و بروزرسانی آمفی تئاتر دانشکده
* ایجاد فضای وبنشین و آالچیق در دانشکده
* ایجاد فضا برای پارک دوچرخه
* تعمیر و بازسازی سرویسهای بهداشتی دانشکده
* توسعه و تجهیز شبکۀ دانشکده
* بازسازی کلی سیستم آسانسور دانشکده

دانشکده ها

* فعالیتهای بازسازی و نوسازی دانشکده (ایزوگام،
رنگآمیزی دانشکده و)...
* درختکاری در فضای بیرونی دانشکده
فعالیتهای فرهنگی
* برگزاری جلسات هماندیشی هیئت رئیسه دانشکده با
نمایندگان تشکلها و انجمنهای دانشجویی
*ایجاداولیندفترمشاورهدربیندانشکدههایدانشگاهفردوسی
مشهدجهتارائهخدماتروانشناسیومشاورهتحصیلی
* برگزاری جشن فارغ التحصیلی و دانشجویان جدیدالورود
* تجلیل از دانشجویان برتر ،اساتید برجسته آموزشی در
هفته آموزش
* گسترش فضای مجازی جهت اطالعرسانی بهتر
* حضور در خوابگاههای دانشجویی و پیگیری درخواستها
و مشکالت احتمالی
* برگزاری کالسهای مثنویخوانی
*همکاریبادفترنهادرهبریوبرگزاریکالسهایستادازدواج
* همکاری و برگزاری مسابقات برنامهنویسی FCPC
* میزبانی از جشن هفتادومین سالگرد تأسیس دانشگاه
فردوسی مشهد
* برگزاری مسابقات ورزشی در سطح دانشکده
* برگزاری مراسمات مذهبی ویژۀ دانشجویان ،اساتید و کارکنان
* برگزاری مراسم جشن والدت حضرت زهرا سالماهللعلیها
و روز زن با تقدیر از اساتید و کارکنان خانم دانشکده
* برگزاری جشنوارۀ غذا در سطح دانشکده
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دانشکده ها

رؤسای دانشکده علوم اداری و اقتصادی از سال  1392تاکنون

دکتر مصطفی سلیمی فر
1392 -1393

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

ی مشهد
ی دانشگاهفردوس 
ی و اقتصاد 
دانشكدۀ علو م ادار 
ی انسانی
ن و تربیت نیرو 
ف تأمی 
در سا ل  1367با هد 
ص مورد نیاز كشور در رشتۀ اقتصاد ،مدیریت
متخص 
ي این
ي آموزش 
و حسابداری تأسیس گردید .فعاليتها 
دانشکده از مهر ماه سا ل  1367با پذيرش 120دانشجو
یو
رشتۀ كارشناسي اقتصاد بازرگانی ،حسابدار 

در س ه
ي بع د رشتههای
مدیریت بازرگانی آغاز شد .در سالها 
ي به رشتههای
ت دولت 
ي و مديري 
ي اقتصاد نظر 
كارشناس 
قبلی اضافه شدند .توسعۀ فعالیتهای آموزشی و
پژوهشی این دانشکده با تأسیس دورههای کارشناسی
يو
توسعۀ اقتصاد 

ارشد در رشتههای علوم اقتصادي،
ی  1373و
ي و مدیریت بازرگانی در سالها 
برنامهريز 
 1374و کارشناسی ارشد حسابداری در سال 1383
موجبات گسترش بیشتر فعالیتهای آموزشی این
دانشکده را فراهم نمود .دکتري علوم اقتصادی در سال
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 1386و دکتري مديريت در سال  1387نیز به دورههای
تحصیالت تکمیلی دانشکده اضافه گردیدند .همچنین
مراکز پژوهشي اقتصاد شرق ایران و کشورهای همجوار
در سال  1384و مرکز مطالعات مدیریتی و بازار در سال
 1386تأسیس گردیدند.
برنامۀ راهبردی دانشکده
امروزه هیچ عاملی به اندازۀ تعیین مسیر آتی و راههای
دستیابی به اهدافی که با نگاه به قابلیتهای درون
سازمانی و متغیرهای محیط بیرونی تدوین شده باشد،
متضمن موفقیت سازمانی نیست .به جرأت میتوان ادعا
کرد که وجود تفکر راهبردی در بین مدیران سازمانها
که میتواند به تدوین راهبردهای مناسب و شناسایی
راهکارهای اجرایی آنها منجر شود ،نشانهای از مدیریت
موفق منابع و امکانات است .برنامهریزی راهبردی در

 -1399تاکنون

1392

استاد
6

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

1393

7

17

46

4

74

1394

9

18

45

4

76

1395

10

20

46

4

80

1396

9

24

40

4

77

1397

9

27

37

4

77

1398

11

27

36

3

77

1399

11

29

37

1

78

سال

فهرست فعالیت های شاخص

دکتر عبدالرضا جوان
جعفری
1393 -1399

دکتر محمدعلی باقرپور

16

41

4

67

جدول -23-۸جدول توزیعی اعضاء هیأت علمی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه

آموزش عالی به طور اعم و دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی به طور اخص راهی مناسب برای شناسایی شفاف
رسالتها ،اهداف و اولویتهاست و میتواند زمینه ترسیم
همزمان چشمانداز آتی را با توجه به تمام مخاطبین فراهم
آورد .از این رو است که برنامهریزی راهبردی بهعنوان
ابزاری اساسی و کارآمد در مدیریت اثربخش دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی به شمار رفته و به آنها امکان
میدهد به شناسایی وجوه اشتراک خود با دیگر مراکز
آموزشی و ویژگیهای متمایزی که امکان حرکتهای
نوآورانه را فراهم میآورد ،نائل آیند .به نظر میرسد
فرآیند روز افزون تشدید رقابت در بین سازمانهای
تولیدی و خدماتی ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را
نیز تحت تأثیر قرار داده است و چالشها و فرصتهای
موجود در محیط ،همهساله بیش از گذشته رخ مینمایند.

عوامل و متغیرهای محیطی از یک سو و توقع و انتظارات
مخاطبین از دانشگاهها از دیگر سو ،توجه به رویکردی
جامع در خلق ،سازماندهی و اجرای برنامههای آموزشی
و تحقیقاتی را که متضمن استفاده هر چه بهتر از منابع و
امکانات باشد ،به خوبی روشن میسازد .دانشکده علوم
اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با درک شرایط
پیشگفته ،توجه به رویکرد تقاضامحوری در پاسخگویی
به مخاطبین کلیدی خود و حرکت در مسیر چشمانداز
 20سالۀ کشور ،اولین تجربۀ خود را در تدوین برنامۀ
راهبردی به پایان برده است .در این راستا مشارکت جدی
تمام مدیران و بخش وسیعی از اعضاء هیئت علمی و
کارکنان دانشکده برای رسیدن به این مهم نقش اساسی و
تعیینکننده داشته و تدوین این برنامه حاصل تالش این
عزیزان در جلسات متعدد و مباحث گروهی میباشد.
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سال
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عنوان نشریه
مديريت تحول اقتصادوتوسعهمنطقهاي اقتصاد پولي و مالي

1392

22

1393

27

1394

22

1395

18

1396

21

1397

15

1398

15

1399

9

جمع

23

105

35

51

113

8

31

61

20

17

55

13

15

49

14

10

39

7

10

32

4

7

20

150

ت نشریات دانشکدة علوم اداری و اقتصادی دانشگاه (مقاالت پذیرش شده)
جدول -24-۸گزارش فعالی 

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

1208

709

133

2050

1394

1248

809

159

2216

1395

1299

877

194

2370

1396

1334

823

242

2399

1397

1394

886

318

2598

1398

1405

1171

354

2930

1399

1510

1303

448

3261

1392

1222

742

107

2071

جدول -25-۸جدول توزیعی دانشجویان جاری دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

214

145

7

366

1394

182

130

8

320

1395

181

138

8

327

1396

197

223

11

431

1397

192

191

13

396

1398

231

170

19

420

1399

185

137

33

355

1392

269

117

8

جدول -26-۸جدول توزیعی دانش آموختگان دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه
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394

ت فرهنگی و اجتماعی دانشکدة علوم اداری و اقتصادی دانشگاه
شکل -9-۸گزارش فعالی 

سرپرستی و مدیریت در جامعه خواهند بود .دوره های
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید و مدیریت
بازرگانی گرایشهای تحول و بازرگانی بین الملل به منظور
آماده ساختن دانشجویان برای تصدی مشاغل حرفه ای
مدیریت در سازمانهای بازرگانی و موسسات دولتی و نیز
آمادگی جهت ادامه تحصیل در دوره دکتری مدیریت تدوین
گردیده است.

گروه های آموزشی دانشکده
گروه اقتصاد
گروه اقتصاد در مقطع کارشناسی با  6گرایش :اقتصاد نظری،
اقتصاد بازرگانی ،اقتصاد صنعتی ،اقتصاد حمل و نقل ،اقتصاد
پولی و بانکداری و اقتصاد کشاورزی در صدد است تا به
تربیت متخصصانی اقتصادی ملهم از جهان بینی دین مبین
اسالم قادر به ارائه خدمات کارشناسی به جامعه باشند و
بتوانند در سایه اندوخته های علمی خود مسائل و مشکالت
اقتصادی بخشهای دولتی و خصوص را حل نمایند .این گروه حسابداری
گروه دو دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی واقتصاد رشته حسابداری دانشکده براساس مصوبات وزارت علوم
انرژی را برگزار می کند که هدف از تاسیس آنها تربیت  ،تحقیقات و فناوری با هدف تامین متخصصان مورد
کارشناسانی است که تبحر کافی در بررسی و تحلیل مسائل نیاز کشور در امر برنامه ریزی و نظارت بر عملیات مالی
و پدیده های اقتصادی یافته و بتوانند با استفاده از دانش و حسابداری موسسات دولتی و خصوصی تاسیس شده
علمی خویش آنها را ریشه یابی نموده و برای رفع مشکالت است.
با هدف ارتقای سطح دانش مالی و حسابداری جامعه و
اقتصادی قادر به ارائه راه حل باشند.
تربیت پژوهشگران مالی و مدرسین مراکز آموش عالی
در مقطع کاردانی و کارشناسی و نیز تربیت نیروی انسانی
گروه مدیریت
این رشته با  2گرایش  :مدیریت بازرگانی و مدیریت توانمند برای بر عهده گرفتن وظیفه مدیریت مالی و مدیران
دولتی در مقطع کارشناسی به منظور تربیت مدیران متعهد و ارشد حسابداری و مشاوران مالی توانمند برای کمک به
متخصص مورد نیاز بخش دولتی و بازرگانی کشور در این تصمیم سازی های صحیح مالی و اقتصادی دایر شده است.
دانشکده دایر شده است .دانشجویان این رشته با شناخت در طول دوره تحصیل سعی می شود که در هر درس
مفاهیم نظری سازمان و مدیریت و آشنایی با فنون نوین دانشجویان با نظریات و دیدگاه های مختلف و جدیدترین
امور سازمانها ،بعد از فراغت از تحصیل  ،عهده دار مشاغل تحقیقات مرتبط با آن درس در سطح بین المللی آشنا شوند.
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دانشکده ها

رؤسای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از سال  1392تاکنون

دکتر بهرام علی قنبری
1387 -1393

سال
1392
1393
1394

فهرست فعالیت های شاخص

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشكدۀ علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي
مشهد بهعنوان مهمترين و با سابقهترين نهاد آموزش عالي
در شرق كشور ،به منظور تأمين نيروي انساني كارشناس ،در
زمين ۀ رشتههای علومتربيتي ،روانشناسي و علم اطالعات
و دانششناسی ايجاد گرديده و تاكنون خدمات ارزندهاي
در تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور ارائه
كرده است .اين دانشكده هفتمين دانشكدۀ دانشگاه
فردوسي مشهد میباشد كه در تاريخ  25مهرماه  1352آغاز
به كار نمود .هم اكنون  38عضو هيئت علمي و  23کارمند
در جهت تعلیم و تربیت و خدمت به دانشجویان دانشکدۀ
علوم تربیتی و روانشناسی مشغول میباشند.
اهداف و مأموریت ها
بر اساس سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی در صدد تحقق اهداف مختلف
خود از جمله:
۲۹۴

* افزایش جذب دانشجویان نخبه و مستعد
* دستیابی به جایگاه ممتاز آموزشی به ویژه در مقاطع
تحصیالت تکمیلی
* توسعه محیط یادگیری جذاب و خالق
* ارتقاء اثربخشی آموزش
* تأسیس حوزه های میان رشته ای
* افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی
* توسعه متوازن واحدهای پژوهشی
* دستیابی به جایگاه ممتاز پژوهشی در سطح ملی و بین
المللی
* ارتقای توانمندی در کارآفرینی
* افزایش ظرفیت تولید فناوری
* توسعه قابلیت های بهره برداری و انتقال فناوری های
نوین
* استقرار مدیریت مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی
* برخورداری از منابع انسانی کارآمد ،شایسته و ملتزم به

1395
1396
1397

دکترسیدامیرامینیزدی
1393 -1396

مجامع علمی داخلی
متن کامل
31

چکیده

جمع

دکتر حسین کارشکی
 -1396تاکنون

مجامع علمی خارجی
متن کامل

چکیده

جمع

جمع

47

78

1

1

2

80

16

24

40

3

2

5

45

25

22

47

2

0

2

49

53

3

56

6

2

8

64

17

6

23

2

0

2

25

30

15

45

4

4

8

53

جدول -27-۸جدول توزیع مقاالت اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی

ارزش های محوری دانشگاه
* مدیریت مؤثر منابع مالی
* جذب منابع مالی متنوع و پایدار و گسترش زمینه های
استقالل مالی
* گسترش و تعمیق تبادالت سازنده و هم افزا با مراکز
علمی ،اجتماعی ،فرهنگی ،ورزشی و اقتصادی در سطح
ملی و بین المللی
پلی کلینیک تخصصی خدمات روان شناسی و
مشاوره دانشگاه
پلی کلینیک تخصصی خدمات روان شناسی و مشاوره
دانشگاه فردوسی مشهد با ریاست و نظارت تخصصی
سرکار خانم دکتر سپهری شاملو و بهره گیری از روان
شناسان و مشاوران برجسته و نظارت دقیق علمی در قالب
دپارتمان های زیر به صورت حضوری و غیرحضوری

آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان محترم و همکاری با
سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی می باشد:
* دپارتمان بالینی :شامل خدمات روان درمانی اختالالت
خلقی ،اضطرابی و شخصیت ،خدمات روانپزشکی،
روان سنجی و درمان های تکنولوژیک( EEG، TDCSو
نوروفیدبک)
* دپارتمان زوج و خانواده :شامل مشاوره پیش از ازدواج،
درمان تعارضات زناشویی و خانوادگی
* دپارتمان کودک و نوجوان :شامل پیشگیری ،تشخیص
و درمان مشکالت کودکان و نوجوانان ،بازی درمانی و
آموزش های فرزندپروری
* دپارتمان تحصیلی و شغلی :شامل برنامه ریزی تحصیلی،
مشاوره تحصیلی و شغلی ،مشاوره انتخاب رشته و...
از دیگر خدمات این مجموعه مجهز و تخصصی می توان
به برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی و عمومی ،گروه
۲۹۵
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درمانی ،ارائه دوره های رشد فردی ،انجام پژوهش های
علمی و کاربردی و همچنین برنامه ریزی جهت برگزاری
دوره های سوپرویژنی ویژه روان شناسان و مشاوران اشاره
کرد.
تعرفه خدمات طبق مصوبه سازمان نظام روان شناسی و
مشاوره کشور دریافت می گردد که برای خانواده بزرگ
دانشگاه فردوسی مشهد همراه با تخفیف ویژه می باشد

پژوهشکده علوم شناختی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،با بهره گیری از دانش
اساتید هیات علمی متخصص در این زمینه از جمله جناب
آقای دکتر علی غنایی ،دکتر جواد صالحی فدردی ،دکتر
ایمان اله بیگدلی و دکتر علی مشهدی و همراهی انجمن
علوم شناختی دانشگاه فردوسی و همچنین ابزارهای
تشخیصی و درمانی ابزارهای موجود در آزمایشگاه علوم
شناختی در تالش برای مطالعه دقیق مغز و ساختارهای آن
است تا از یافته های پژوهش های علمی آن در مداخالت
بالینی و در جهت توانبخشی و درمان بهره بگیرد
آزمایشگاه علوم شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان
شناسی با در اختیار داشتن تجهیزات الزم (مجموعه ای از
سخت افزارها و نرم افزارهای تخصصی) از اسفند ماه سال
 1395به سرپرستی استاد ارجمند آقای دکتر بیگدلی در
حوزه نوروساینس شروع به کار نموده است.

آزمایشگاه علوم شناختی
علوم شناختی ،مجموعه ای از رشته های میان رشته ای
است که به مطالعه و بررسی هوش ،ذهن و کارکردهای
مغزی می پردازد.
علوم شناختی متشکل از رشته های فلسفه ذهن،هوش
مصنوعی ،زبان شناسی ،انسان شناسی،علم اعصاب شناختی
و روانشناسی شناختی می باشد.
سال

نمایشگاهها

ی علمی
کارگا ه آموزشی سخنران 
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1396
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1069
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887
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194
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1392

1126
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88
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دانشکده ها

رؤسای دانشکده علوم ریاضی از سال  1392تاکنون

دکترکاظمخشایارمنش
1391 - 1395

فهرست فعالیت های شاخص

دانشکده علوم ریاضی

گروه ریاضی یکی از قدیمیترین گروههای آموزشی دانشگاه
میباشد که در سال  1341به همت استاداني چون مرحوم
ل بيگي (رئيس وقت دانشگاه مشهد) و دكتر
دكتر اسماعي 
محمدعلي سعادت (اولين رئيس دانشكدۀ علوم) بهعنوان
اولین رشته در دانشکدۀ علوم تحت عنوان ریاضی  -فیزیک
پایهریزی گردید .گروه رياضي تا سال  1343به صورت
دورههاي سه ساله در رشتۀ رياضي -فيزيك دانشجو تربيت
ميكرد؛ در سال  1344این رشته به رشتۀ ریاضی و آمار
تغییر نام داد .دانشجويان طي يك دورۀ چهارساله با درجۀ
كارشناسي رياضي ( )B. Sc.فارغ التحصيل ميشدند .در اين
دوران مرحوم پروفسور تقي فاطمي چندين دوره مديريت
گروه رياضي را برعهده داشتند .دورههای کارشناسی ارشد
ریاضی و آمار به ترتیب در سالهای  1364و  1366و
دورههای دکتری ریاضی و آمار به ترتیب در سالهای1369و
 1373ایجاد شدند .گروه ریاضی اولین گروه آموزشی
۲۹۸

دانشگاه فردوسی مشهد است که بعد از پیروزی انقالب
اسالمی ایران ،دانشجوی دكتري پذیرفته است.
با رشد گروه رياضي متعاقب ًا رشتۀ آمار و ماشينهاي حسابگر
در اين گروه شروع به فعاليت نمود .از سال  1357تا 1361
مركز كامپيوتر دانشگاه نيز زير نظر گروه رياضي فعاليت
داشت به طوري كه اين گروه آموزشي تا سال  1367تحت
نام گروه رياضي ،آمار و كامپيوتر به فعاليت خود ادامه داد .از
آن سال به بعد به دو گروه آموزشي رياضي و آمار تفكيك
شد .رشته كامپيوتر نيز تا چندين سال با گروه رياضي فعاليت
مينمود كه در سال  1371به دانشكده مهندسي منتقل گرديد.
با دورانديشي اعضاء هیئت علمي وقت و پيگيري آقاي دكتر
محمدرضا رجبزاده مقدم ،كه طي حكمي از طرف رئيس
وقت دانشگاه مسئول پيگيري تأسیس دانشكدۀ علوم رياضي
شده بود ،باالخره در سال  ،1375وزارت علوم موافقت خود
را با تأسیس دانشكدۀ علوم رياضي اعالم نمود و این دانشکده

با تفکیک از دانشکدۀ علوم پایه با دو گروه آموزشی ریاضی و
آمار با  48عضو هیئت علمی تأسیس شد.
گروههای آمار و ریاضی این دانشکده از سال  1380تاکنون به
ترتیب بهعنوان قطبهای علمی آمار و ریاضی کشور شناخته
شدهاند .گروه آموزشی ریاضی در سال تحصیلی 1386-87
به دو گروه ریاضی کاربردی و ریاضی محض تقسیم گردید؛
در سال  1398رشتۀ علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی و
گرایش ریاضیات زیستی در مقطع کارشناسی ارشد تأسیس
گردید و در سال  1399مجوز راهاندازی رشته-گرایش ریاضی
کاربردی/علوم داده را از وزارت دریافت نمود .دانشکدۀ
علوم ریاضی نیز در راستای اهداف دانشگاه فردوسی مشهد
و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سه حوزۀ آموزش،
پژوهش و کارآفرینی فعالیت دارد .این دانشکده به تربیت
دانشجو در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در
چهار رشتۀ اصلی ریاضی محض ،ریاضی کاربردی ،آمار و
علوم کامپیوتر و  11گرایش می پردازد.

دکتر علیرضا سهیلی
 -1395تاکنون

مأموریت های دانشکده
با توجه به سند راهبردی دانشگاه و دانشکده ،مأموریتهای
دانشکدۀ علوم ریاضی در محورهای زیر سیاستگذاری شده
است:
* تأسیس رشته های جدید تقاضامحور و بین رشتهای از
قبیل آمار صنعتی ،علوم داده ،ریاضی مالی ،کد و رمز
* جذب اعضاء هیئت علمی کارآمد باتوجه به جهت
گیریهای جدید دانشگاه
* همکاری با مراکز پژوهشی معتبر داخلی و خارجی از قبیل
 IPMو ICTP
* راهاندازی کلینیک علوم ریاضی به منظور پاسخگویی به
نیازهای مشاورۀ دانشجویان
* ایجاد مجالت تخصصی با مشارکت اساتید داخل و خارج
از کشور
* آشنایی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی با کاربردهای
مختلف ریاضی و مبانی کارآفرینی
* عمومی کردن ریاضیات و ارتباط نزدیک با آموزش و

۲۹۹
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آموزشي از جمله قلم نوري ،وبكم ،هدست و جهت ارايه
پرورش و مدارس برتر
* ایجاد روحیۀ نشاط درمیان اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دروس به شكل مجازي
* تفاهمنامه با دانشگاه فرهنگیان
به منظور افزایش کارایی آموزشی و پژوهشی
در اسفند ماه سال  1398به منظور ارتقاء کیفیت فعالیتهای
* ارتقاء سطح مجالت پژوهشی موجود در دانشکده
* فعالیت در زمینۀ جذب دانشجویان خارجی و علمی ،آموزشی ،پژوهشی و فناوری ،فرهنگی و اجرایی
تفاهمنامهای بین دانشگاه فرهنگیان و دانشکدۀ علوم ریاضی
نالمللیسازی
بی 
* گسترش ارتباط با جامعه و نهادها و سازمانهای تأثیرگذار دانشگاه فردوسی و کالج دانشگاه مشهد منعقد شد.
در آن از قبیل آستان قدس رضوی ،استانداری و شهرداری
* راهاندازی آزمایشگاههای کاربردی در دانشکده مانند
آزمایشگاههای بازیسازی ،بهینهسازی و علم داده با محوریت
گسترش فعالیتهای فناورانه و ارتقاء توانمندسازی اساتید و
دانشجویان
* تأسیس شرکت دانشبنیان در زمینههای تخصصی دانشکده
فعالیتهای شاخص زیر مجموعه های دانشکده
* اخذ مجوز  COOPاز معاونت آموزشی دانشگاه برای
* معاونت آموزشی دانشکدۀ علوم ریاضی
دانشکده علوم ریاضی
* راهاندازی رشتهها و گرایشهای تقاضا محور شامل:
هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان بدون تضمین هیچ نوع
 رشتۀ علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسیآیندۀ شغلی ،از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند .این در حالی
 گرایش ریاضیات زیستی در مقطع کارشناسی ارشداست که شرکتهای زیادی درخواست نیروی متخصص
 گرایش علم داده در مقطع کارشناسی ارشد* تجهیز کالسها و اتاق کار همکاران برای شرایط تدریس برای استخدام دارند .دانشجو در دانشگاه از نظر علمی به
سطح باالیی میرسد اما مهارت کافی برای ورود به بازار
مجازی
 تجهيز كالسهاي درسي دانشكده به وسايل كمك کار ندارد .بنابراین مجبور است جهت آمادگی برای ورودبه صنعت در دورههای مختلف علمی-مهارتی شرکت
آموزشي از جمله تخته وايتبرد هوشمند و رايانه
کند .کوآپ طرحی است که در آن دانشجو ،دورههایی را
در صنعت گذرانده ،مهارت میآموزد و طی یک قرارداد
از شرکت حقوق دریافت میکند .در طول دوره کوآپ،
متقاضی درحالیکه به صورت قراردادی مشغول به کار است،
از مزایای دانشجویی نیز استفاده میکند.
* معاونت پژوهش و فناوری دانشکدۀ علوم ریاضی
*راهاندازییکمجلهعلمی-پژوهشیآمارومجلهعلمیترویجی
به سوی علوم ریاضی و نمایه شدن مجله ریاضی خیام و مجله
 تجهيز اتاق كار همكاران هیئت علمي به وسايل كمك ایرانیآنالیزعددیوبهینهسازیدراسکوپوس()SCOPUS۳۰۰
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 -مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینهسازی (Iranian Journal

of Numerical Analysis and Optimization (IJNAO

این مجله از سال  1391به زبان انگلیسی و با عنوان «مجله
ایرانی آنالیز عددی و بهینهسازی» منتشر شده است .در سه
سال اخیر  47مقاله در این مجله به چاپ رسیده است .این
مجله از تاریخ  92/10/25بهعنوان مجله علمی-پژوهشی
مورد تصویب وزارت متبوع به کار خود ادامه میدهد.
در ارزيابي نشريات علمي كشور كه توسط وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري در سال  1396صورت گرفت موفق به
كسب امتیاز ( 83 )Aشد .این مجله رتبۀ دوم نشريات دانشگاه
فردوسي مشهد را كسب کرده است که اين امتياز در سامانۀ
ارزيابي نشريات علمي كشور قابل بازيابي ميباشد .گفتنی
است این مجله در سال  2015در  ISCنیز موفق به كسب
 EJCR Q3شده بود .این مجله توسط گروه ریاضی کاربردی
دانشکدۀ علوم ریاضی راهاندازي شده است .اعضاء هیئت
تحريريه مجله متشكل از  17عضو میباشند كه  7عضو آن از
اعضاء هیئت علمی دانشکدۀ علوم ریاضی دانشگاه فردوسی
مشهد و 10عضو ديگر از دانشگاههای داخل و خارج كشور
هستند .این مجله در اردیبهشت سال  1399برای نمایه شدن
در  Scopusپذیرفته شد .قطب علمی مدلسازی و کنترل
دستگاهها در دانشکده یکی از حامیان این مجله میباشد.
این نشریه نیز در پایگاههای اطالعاتی نیز نمایه میشود.

دانشکده ها

این مجله که از سال  2015راهاندازی شده است ،توسط
گروه پژوهشی ریاضی طوسی با همکاری قطب علمی آنالیز
روی ساختارهای جبری و گروه ریاضی محض دانشکدۀ
علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر میشود و با
هدف گسترش علم رياضيات و تعامل ملي و بينالمللي با
ديگر رياضيدانان ،به انتشار مقاالت اصیل پژوهشی به زبان
انگلیسی در زمينههای آنالیز ریاضی ،جبر و ترکیبیات جبری،
هندسه ،توپولوژی ،معادالت دیفرانسیل میپردازد.
این مجله تاکنون توسط بعضی از پایگاههای اطالعاتی نظیر
 Scopus، MathSciNetو  Zentralblattنمایه شده است.

نسخۀ الكترونيكي مقاالت منتشر شده روي سايت مجله به
نشانی http://www.kjm-math.org/قابل دسترسی است و
ساير اطالعات نشريه را ميتوان در اين سايت مشاهده کرد.
 مجلۀ به سوی علوم ریاضی Toward MathematicalSciences

نشريۀ علمي (با ماهيت-ترويجي) « به سوی علوم رياضي
« با هدف انتشار چاپ مقاالتي در كليۀ حوزههاي علوم
رياضي و آمار جهت عموميسازي علوم رياضي و آگاهي
جامعه از كاربردهاي آن در سال  1398تأسیس شد .اين
مجله مقاالتي در زمينههاي رياضي محض ،رياضي كاربردي،
آمار و احتمال و علوم كامپيوتر با رويكردهاي آموزش نوين
در علوم رياضي ،تاريخ و فلسفۀ رياضي ،كاربردهاي علوم
Zentralblatt, DOAJ, ISC, SID, Magiran
رياضي ،آمار و علوم كامپيوتر در ساير علوم و نقدهاي علمي
نسخۀ الكترونيكي مقاالت منتشر شده روي سايت مجله به را به چاپ ميرساند .مقاالت در سطحي است كه قابل فهم
نشانی  https://ijnao.um.ac.irقابل دسترسی است و ساير براي افرادي خواهد بود كه داراي اطالعات پايهاي رياضي،
اطالعات نشريه را ميتوان در اين سايت مشاهده کرد.
آمار و علوم كامپيوتر ميباشند.
مجلۀریاضیخیام ( - )KhayyamJournalofMathematics-KJMمجلۀ Stochastic Models and Statistical Methodsبا توجه به سابقۀ آموزشی و پژوهشی گروه آمار دانشگاه
فردوسي مشهد و به منظور گسترش فعالیتهای بینالمللی،
نشریۀ علمی پژوهشی به زبان انگلیسی با عنوان «Stochastic
 »Models and Statistical Methodsتوسط این گروه در
سال  1399راهاندازی شد.
۳۰۱
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994

1392

استاد
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دانشیار

استادیار

جمع

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

1393

17

15

12

44

1393

472

339

183

1394

18

16

11

45

1394

463

301

190

954

1395

19

16

13

48

1395

495

265

189

949

1396

19

15

10

44

1396

527

256

178

961

1397

19

13

11

43

1397

593

228

167

988

1398

19

15

9

43

1398

667

225

142

1034

1399

19

16

9

44

1399

725

253

183

1161

سال

7

17
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محورهای اصلی مجلۀ پیشنهادی طوری در نظر گرفته شده
که همپوشانی با دو مجلۀ انگليسي زبان وابسته به انجمن آمار
و پژوهشكدۀ آمار نداشته و موضوعاتی مربوط به مهندسی
قابلیت اطمینان ،مدلهای تصادفی ،کنترل کیفیت ،نظریۀ اطالع
در موضوعات قابلیت اعتماد را در برداشته باشد .برای تشکیل
گروه هیئت تحریریه نشریه از طیف وسیعی از اساتید و اعضاء
هیئتعلمیدانشگاههایکشورهایمختلفمنطقۀجغرافیایی
دعوت بهعمل آمد .مجوز نشر این مجله از طرف دانشگاه
فردوسی مشهد صادر شد و قرار است سالی دو شماره به
صورت الکترونیکی چاپ شود .برای جزییات به سامانه نشریه
به آدرس  https://smsm.um.ac.irمراجعه شود.
* قطبهای علمی ،مراکز پژوهشی و دفاتر
* قطب علمی داده های ترتیبی ،قابلیت اعتماد و وابستگی
به همت گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد ،قطب علمی
تخصصی «داده های ترتیبی ،قابلیت اعتماد و وابستگی» برای
دورۀ چهارم قطبهای علمی کشور در سال  1398ایجاد شد.
در این دوره ،موارد زیر برنامه ریزی شده است:
 مشارکت در طراحی و اجرای طرح های کالن ملی و بینالمللی به منظور رفع مشکالت اساسی جامعه
 شناسایی نیازهای جامعه مرتبط با محورهای تخصصیقطب و اقدام در جهت رفع آن ها
 توسعۀ فعالیت های علمی بینالمللی و فراهم نمودن۳۰۲

دکتری

جمع

پذیرش دانشجوی خارجی و داخلی پسادکتری
 همکاری و تعامل با انجمنهای علمی داخلی و خارجی برگزاری همایش های تخصصی ملی و بین المللی بهمنظور افزایش تعامالت علمی در مرزهای دانش
 برگزاری کارگاه های آموزشی کاربردی و پژوهشی واجرای دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت
 برنامهریزی و راهاندازی رشتههای کاربردی بینرشتهایمتناسب با نیازهای جامعه
 راه اندازی نشریه های تخصصی مرتبط با محورهایپژوهشی
 انجام مطالعات به منظور بازنگری سرفصل دروسبرنامههای آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی رشتۀ آمار
 تهیه و تدوین کتب تخصصی مرتبط با زمینههای تخصصیقطب
 گسترش ارتباط با صنعت در حوزههای تخصصی قطب حمایت از نخبگان جوان ،پژوهش گران فعال در زمینههای تخصصی قطب و دانش آموختگان ممتاز
 جذب منابع مالی پایدار از طریق همکاری و توسعۀ فعالیتهای کاربـردی مرکز مشاورۀ آماری دانشگاه فردوسی مشهد
برای کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالعاتی قطب به
نشانی  http://osdce.um.ac.irو سامانه همایش های قطب
به نشانی  http://wosdce.um.ac.irمراجعه شود.

1392

424

358

195
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977
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* قطب علمي آناليز روي ساختارهاي جبري
به همت گروه رياضی محض دانشگاه فردوسی مشهد،
قطب علمی تخصصی «آناليز روي ساختارهاي جبري» در
کشور ایجاد شد .اين قطب علمی در نظر دارد با تأکيد بر
ايجاد جامعه «دانايی محور» ،برمبنای تقاضای جامعۀ علم
جهانی و بر اساس نيازهای آیندۀ کشور در زمينۀ آناليز
روی ساختارهای جبری بهعنوان يک شاخه بينرشتهای با
همکاری با دیگر متخصصان داخل و خارج کشور به فعاليت
بپردازد و از بهکارگيري دو موضوع اصلي رياضي يعني جبر
و آناليز کمک گرفته و پژوهشهاي بنيادي خود را توسعه و
گسترشبخشد.
برای کسب اطالعات بیشتر به صفحۀ خانگی قطب به آدرس
 http://ceaas.um.acمراجعه شود.
اعضاء قطب در طول دورة قطب با همکاری تعدادی عضو
وابستة فعال در موارد زیر به فعالیت پرداختهاند:
 تولید علم با تأکید بر زمینههای میا ن رشتهای عضویت در هیئت مدیرة انجمنهای علمی کشور کمک در انتشار مجالت ریاضی معتبر بهعنوان عضو هیئتتحریریه و داور
 همکاری با انجمنهای علمی برجستة خارج از کشور درنقد آثار ریاضی
 -برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی و نیزکارگاهها و

دورههای تخصصی
 تربیت پژوهشگران از طریق راهنمایی دانشجویانکارشناسی ارشد ،دکتری ،پسادکتری و تقویت فعالیتهای
علمی گروهی
 حمایت علمی و پشتیبانی مادی از دانشجویان با استعداد همکاری با سایر دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دراجرای پروژههای تحقیقاتی
* قطب علمی مدلسازی و کنترل دستگاهها
قطب علمي مدلسازی و کنترل دستگاهها با هستهای متشکل
از اساتید برجستۀ گروه ریاضي کاربردی دانشگاه فردوسي
مشهد با تأکید بر کاربرد ریاضي در سایر علوم از طریق
مدلسازیهای ریاضي در دورۀ دوم احداث و سپس در
دورۀ سوم ابقا گردید و هماکنون در دورۀ جدید برنامۀ خود
را به شرح زیر ادامه میدهد:
 تولید دانش فنی و کاربردی و دستیابی به فناوریهای نوینبه گونهای که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
 گسترش مرزهای دانش جهت ارتقاء جایگاه علمی کشور انجام تحقیقات و فعالیتهای علمی بین رشتهای که طبیعت ًامنجر به پیدایش دورههای میان رشتهای جدید نیز میگردد.
 ایجاد همکاریهای علمی با دانشگاهها و مراکز علمیپژوهشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و فراهم آوردن زمینۀ
مساعد برای مشارکت هرچه بیشتر؛ مراکز علمی بینالمللی
۳۰۳

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

در مسیر تولید علم و ارتقاء کیفی فعالیتهای علمی به
صورت هدفمند
 کسب مرجعیت علمی و فناوری در زمینۀ تخصصی موردنظر و رسیدن به استانداردهای بینالمللی تولید علم با افزایش
مقاالت علمی پژوهشی و باال بردن سطح کیفی مقاالت و
اجرای طرحهای تحقیقاتی بنیادی کاربردی هدفمند و مطرح
 جذب هرچه بیشتر نخبگان و استعدادهای درخشان وایجاد انگیزه برای آنان از طریق مشارکت آنان در فعالیتهای
تحقیقاتیپژوهشیقطب
 ارائۀ مدلهای ریاضي بیماریها وروشهای کنترلی دربهبود تشخیص و درمان بیماریها و همکاری با دانشگاه
علوم پزشکی مشهد
 ارائۀ مدلهای ریاضي در فرآیندهای صنعتي و کنترل بهینۀآنها
 اجرای پروژههای صنعتي و طرحهای پژوهشي در راستایمدلسازی ریاضي در صنعت و علوم پزشکي
 گسترش فرهنگ مدلسازی و بهینهسازی در پزشکی،صنعت و جامعه
 برگزاری همایشهای علمي وکارگاههای آموزشي وافزایش روابط علمي بینالمللي
 باالبردن کیفي وکمي مقاالت علمي-پژوهشي و تربیتنیروی انساني با کیفیت
 تولید دانش فنی و دستیابی به فناوریهای نوین توانمندسازی مدلسازی علمی و صنعتی درشرکتهایدانش بنیان
برای کسب اطالعات بیشتر به صفحۀ خانگی قطب به
آدرس http://cemcs.um.ac.ir :مراجعه شود.
* دفتر توسعۀ همکاریهای بینالمللی دانشکده:
در سال  1398دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی دانشکده
به منظور گسترش ،سياستگذاري ،همفكري و برنامهريزي
در راستاي همكاريهاي علمي بينالمللي دانشكدۀ علوم
رياضي با سايركشورها ايجاد شده است .پيگيري برنامهها
۳۰۴
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و فعاليتهاي دانشكده براي توسعۀ مناسبات با دانشگاههاي
خارجي و تقويت علمي و اعتبار دانشكده در عرصۀ بينالمللي
از اهم وظايف اين دفتر ميباشد:
عقد قرارداد و تفاهمنامههای بینالمللی:
 تفاهمنامه با دانشگاه پرتوریای آفریقای جنوبی -تفاهمنامه با  ITBاندونزی

* برگزاری همایشهای بینالمللی:
 کارگاه آنالین آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن آذر ماه1399

(Online Workshop in Harmonic Analysis and its
)Application

دراین کارگاه  8سخنران مدعو از اساتید برجستۀ خارجی از
کشورهای آمریکا ،آلمان ،اتریش و دانمارک سخنرانی داشتند.
 کارگاه آنالین علم داده در علوم پزشکی در آذر ماه 1399در  5جلسه و توسط دکتر نقیپور از آلمان برگزار گردید.
()Workshop on Data Science in Medicine

 -کنفرانس بینالمللی نظریۀ گروهها توسط دانشگاه VIT

توسعۀ سرمایۀ انسانی شهرداري مشهد به منظور ایجاد و
توسعۀ همکاريهاي علمی ،پژوهشی و فناوري ،تبادالت
بیشتر علمی و پژوهشی و همچنین استفاده از توانمنديهاي
دو جانبه به امضا رسید و براساس یکی از بندهاي این
تفاهمنامه ،دفتر همکاريهاي علمی دانشکدۀ علوم ریاضی
در اردیبهشت ماه  1397افتتاح گردید.
* اهم فعالیتهای دفتر همکاريهای علمی دانشکدۀ علوم
ریاضی و شهرداري:
 ایجاد زیرساختهای الزم برای اجرای طرحهای کاربردیو توسعۀ ارتباط پویا بین دانشکده و جامعه
شناساییتوانمندیهایعلمی،پژوهشیوآموزشیدانشکدهدر راستای رفع نیازهای جامعه و متقاضیان دریافت خدمت
 شناسایی بسترهای فعالیت مشارکتی دانشکده و جامعه معرفی و شناساندن امکانات دانشکده به جامعه با هدفتوسعۀ ارتباط متقابل دانشکده و جامعه
 برگزاری جلسات هماندیشی و سمینار در راستایشناساندن امکانات متقابل علمی اجرایی دانشکده و جامعه
 دريافت نيازها ،مشكالت و مسائل جامعه ،تعريفپروژههای مناسب و اجرا از طريق قراردادهای پژوهشی
برون دانشگاهی
در اردیبهشت ماه  1398دفتر ارتباط علمی با جامعه ،با هدف
معرفی ظرفیتهای علمی ،پژوهشی و آموزشی دانشکدۀ

هندوستان و با مشارکت دانشکدۀ علوم ریاضی از 16-14
اسفند سال  1399برگزار گردید.
 مدرسۀ تابستانۀ مجازی علم داده که در شهریور  1399و بههمت دفتر همکاریهای دانشکده و شهرداری برگزار شد و
عالوه بر سخنرانی افراد متخصص داخلی ،سخنرانانی ازکانادا
و انگلستان دعوت شده بودند.

				
جذب همکاران بینالمللی:
 عقد قرارداد با برخی متخصصین ایرانی مقیم خارج ازکشور بهعنوان «محقق آموزشی-پژوهشی»
دکتر جاهد نقیپور (آلمان) -دکتر فرزاد رادمهر (نروژ) دکتر
مسلم زمانی (هلند) -دکتر مسعود مظلوم (هلند)
 افتتاح دفتر ارتباط با جامعه و دفتر همکاریهای علمی باشهرداری:
در سال  1396تفاهمنامۀ همکاري میان دانشکدۀ علوم
ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و معاونت برنامهریزي و
سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع
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67

100
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202

1394
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79

19
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117
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38

55

29

122
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55
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1398
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45
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129

1399

59

43
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116

1392

133
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آزمايشگاه بهینهسازی در سال  1396به همت آقای دکتر
رضا قنبری در گروه ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی
مشهد تأسیس گرديد .در اين آزمايشگاه سعي بر اين است
كه با مدلسازي و يا حل مؤثر مدلها و همچنين تحليل
حساسيت نتايج ،بستري جهت ارتباط با ساير رشتهها و يا
حتي ساير شركتها و دستگاهها فراهم آيد .افزون بر اين ،با
توجه به ماهيت نرمافزاري اين آزمايشگاه ،ميتوان در آن به
توليد نرمافزارهاي بهينهساز تحقيقاتی -تجاري متن باز و يا
توليد بستههاي نرمافزاري تجاري بهينهسازي پرداخت .این
آزمایشگاه دارای یک کامپیوتر برای انجام محاسبات سنگین
و چند سیستم برای انجام پروژههای بهینهسازی است.
همچنین الزم به ذکر است که تاکنون فعالیتهای زیر انجام
شده است:
 .1پروژه ( VRPسامانۀ حمل و نقل هوشمند بهپویان)

علوم ریاضی به جامعه و نهادینه کردن و برقراری ارتباط با
ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی ،صنایع و مؤسسات
تولیدی و به طور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی متقاضی
دریافت خدمات راهاندازی شد.
رسالت اصلی این دفتر برقراری ارتباطی پویا و مؤثر بین
دانشکدۀ علوم ریاضی با جامعه به منظور برآوردن نیازهای
متقابلمیباشد.
فعالیتهای شاخص این دفتر در طی سالهای گذشته به
شرح زیر است:
-1رويداد بازي انگاري «بازي خودت را بساز»1398 ،
-2رويداد فيناپ مشهد1398 ،
-3سلسله نشستهاي كافه ديتا1398 ،
-4مسابقه شركت سازههاي اطالعاتي راژمان ويژۀ دانشكدۀ
علوم رياضي به نام «تخمين سرعت معابر با دادههاي واقعي
 .2سامانۀ بهرهوری آب کشاورزی (سباک) که برای دو استان
مسيرياب نشان»1398 ،
-5پروژۀ آمارنامه سال  1397شهر مشهد و وبگاه آمار و خراسان شمالی و خوزستان با دو رویکرد متفاوت بهینهسازی
ریاضی ارایه شد (پروژۀ مشترک آزمایشگاه بهینهسازی و
دادههاي شهر مشهد1398 ،
شرکت هیدروتک).
-6مدرسۀ تابستانۀ مجازي علم داده1399 ،
 .3همکاری با دانشگاههای سراسر کشور از جمله سمنان و
-7رويداد آغاز راه بازاريابي ديجيتال1399 ،
-8مجموعه كارگاههاي علم داده با محوريت دادههاي شریف جهت مشاوره در مدلهای بهینهسازی و الگوریتمهای
فرا ابتکاری.
شهري1399 ،
-9پروژه طراحي شناسنامه  APIها و دادههاي باز شهر  .4کارهای پژوهشی مشترک با سایر دانشکدهها (دانشکدۀ
مشهد1399 ،
مهندسی کامپیوتر ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشکدۀ کشاورزی) در
* آزمایشگاههای فناور دانشکده
دانشگاه فردوسی مشهد .تاکنون دو مقالۀ پژوهشی مشترک به
* آزمایشگاه بهینهسازی:
ژورنال مورد نظر ارسال شده است.

۳۰۶

 .5برگزاری کالسهای آموزشی برنامهنویسی در جهت تولید
نرمافزاهایبرخطبهینهسازیبرایدانشجویانمستعددانشکده
 .6برگزاری جلسات گپ تحقیق در عملیات در هر ترم
وبسایت آزمایشگاه بهینهسازیhttp://optlab.um.ac.ir :
* آزمایشگاه بازیسازی:
آزمایشگاه فناوری بازیسازی دانشکدۀ علوم ریاضی در
شهریور  97به همت دکتر رسول رمضانیان شروع به فعالیت
کرد .در دی ماه  97ریاست بنیاد ملی بازیها ،از عملکرد
آزمایشگاه بازدید به عمل آوردند .تاکنون چندین بازی در
حوزۀ بازیهای کامپیوتری کودکان توسط دانشجویان در این
آزمایشگاه ساخته شده و در همایشهای رسمی به عرصۀ

دانشکده ها

نمایش در آمده است.
اهداف
 .1آمادهسازی دانشجویان برای فعال شدن در صنعت
بازیسازی
 .2تحقیقات در حوزۀ بازی انگاری و راهکارهای بازی
انگاری
 .3استفاده از فرآیندهای بازی در حوزۀ علوم انسانی
امکانات این مجموعه شامل کامپیوترهای محاسبات سنگین
دارای نرمافزارهای uniti3D, Node js،photoshop، after
 effectمیباشد .آدرس صفحه خانگی این آزمایشگاه
 fumgame.irاست.

۳۰۷

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

دانشکده ها

رؤسای دانشکده علوم ورزشی از سال  1392تاکنون

دکتر حمیدرضا طاهری
1390 -1396

1392

استاد
0

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

1393

0

7

10

3

20

1394

0

7

11

3

21

1395

2

6

12

2

22

1396

3

8

10

1

22

1397

4

8

10

1

23

1398

4

9

10

0

23

1399

5

8

12

0

25

سال

فهرست فعالیت های شاخص

دانشکده علوم ورزشی

ي مشهد در سا ل
ي دانشگاه فردوس 
ت بدن 
دانشكدۀ تربي 
ي متعهد و
ن نيروي انسان 
ت و تأمي 
ف تربي 
 1372با هد 
ي در عرصۀ
ب اسالم 
ق آرمانهايانقال 
ي تحق 
ص برا 
متخص 
ت بدني
س گرديد .تربي 
ت بدنيكشور تأسي 
ش و تربي 
ورز 
تو
ق حرك 
ت ك ه از طري 
ي اس 
ي و علم 
ي تربيت 
ي از نظامها 
يك 
ي انسا ن تسهيل
ورزش ،جريا ن رشد را در تما م ابعاد وجود 
ي مطلوب
ن استعدادها 
ي و تكوي 
گ و ب ه شكوفاي 
و هماهن 
ن واقعيت
ن اي 
ي مبي 
كمك ميكند .شواهد و تحقيقاتعلم 
ف گذشتة
ي از حدود اهدا 
ت ك ه امروزه تربيت بدن 
اس 
ي قلمرو
خود فراتر رفت ه و بهعنوا ن يك رشتة دانشگاه 
ي روانشناسي،
ي ازدانشها و علو م را بهعنوا ن مبان 
وسيع 
ي و ...ب ه كار گرفته
جامعهشناسي ،فيزيولوژيكي ،فيزيك 
ت و ورزش،
ي در زمينة تعلي م و تربي 
ف گستردها 
تا ب ه اهدا 
ل حركتي ،روانشناسي ،جامعهشناسي
ي و تكام 
يادگير 
ل گردد .گروه
ي و ...ناي 
ت درمان 
ورزشي ،طبورزشي ،حرك 
۳۰۸

ي مشهد در سا ل
ي در دانشگاه فردوس 
ت بدن 
آموزشي تربي 
ي و روانشناسي
ش دانشكدۀ علو م تربيت 
 1366تحتپوش 
ي پسر در
ش  42دانشجو 
ي خود را با پذير 
ت آموزش 
فعالي 
ي آغاز كرد .در سال
ي وعلو م ورزش 
ت بدن 
ي تربي 
مقط ع دبير 
ي و علو م ورزشي
ت بدن 
س دانشكدۀ تربي 
 1372با تأسي 
ي و روانشناسي
ي از دانشكدۀ علو م تربيت 
ت بدن 
گروهتربي 
ن دانشكده مقطع كارشناسي
جدا شد .در حا ل حاضر در اي 
ي و مقطع كارشناسي ارشد و
ي و علو م ورزش 
ت بدن 
تربي 
دکتری (روزان ه و نوبت دوم) موجود میباشد .دانشكدۀ
ت و پرورش
ي عالوه بر تربي 
ي و علو م ورزش 
ت بدن 
تربي 
ش از  6000نفر
ي متخصصكارشناس ،هر سالهب ه بي 
نيروها 
ل دانشكده،
ي در مح 
ي دانشگاه 
از دانشجويا ن ساير رشتهها 
ي عمومي1و 2ارائ ه ميدهد.
ت بدن 
واحد آموزشي تربي 
ي 5000
ساختما ن قدیمی دانشکده در سال 1372با زيربنا 
ن چند منظوره (سالن امام رضا(ع))،
ل يك سال 
مترمرب ع شام 

دکتر مهدی سهرابی
1396 -1398

دکتر مهتاب معظمی
 -1398تاکنون

7

8

3

18

جدول -35-۸جدول توزیعی اعضاء هیأت علمی دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه

س درس ،آزمايشگاه طب ورزشي ،كتابخانه و
هفت كال 
مرکز رایانه بود که در مجاورت دانشکدۀ علوم اداری و
اقتصادی واقع شده بود .در فضای قدیمی دانشکده سالن
چند منظورۀ امام رضا(ع) و سالن ژیمناستیک و رزمی و
همچنین فضاهای دیگر به ابعاد  2500مترمربع جهت
فعالیتهای آموزشی در اختیار دانشکده می باشد .ساختمان
جدید االحداث دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه فردوسی
مشهد در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع پس از سه
سال کار تحقیقاتی و طراحی قسمتهای مختلف در سه
طبقه پس از گذشت حدود یک سال در دی ماه سال 1394
تحویل دانشکده شد.
اهداف ،سياستها و برنامههاي دانشكده
دانشگاهها در نظام جمهوري اسالمي ايران مراكز انسان
سازي كانون اميد و سرچشمه اصالح جامعه اند كه با
فعاليتهاي علمي و پژوهشي خود در راستاي شعار استقالل،

آزادي ,جمهوري اسالمي عمل ميكنند.
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي بر مبناي چنين نگرشي
و با توجه به ضرورت تحقق آرمانهاي انقالب اسالمي ,در
عرصه ورزش و تربيت بدني كشور با عنايت به مشكالت,
كمبودهاي ساختاري ـ تجهيزاتي و نيروي انساني براي
توسعه بهينه اهداف كلي ,سياست ها و برنامه هاي پيشنهادي
به شرح زير پيش بيني و مطرح نموده كه اميد است با اتكال
به الطاف خداوند متعال و با مساعدت مسئوالن محترم و
همكاري ساير واحدهاي دانشگاه قابل حصول باشد.
الف ـ كليات
 .1تبیین جایگاه تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه مکتب
 .2تلفيق علم و عمل در عرصه تربيت بدني و ورزش
 .3انطباق بيشتر آموزش و پژوهش با نيازهاي جامعه
ب ـ اهداف
اهداف پيشنهادي متناسب با فعاليت هاي دانشكده در سه
۳۰۹

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

170

204

60

434

1394

196

198

78

472

1395

220

187

85

492

1396

251

181

100

532

1397

253

215

107

575

1398

305

256

100

661

1399

319

262

113

694

1392

174

194

35

401

جدول -36-۸جدول توزیعی دانشجویان جاری دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

59

22

0

81

1394

35

34

0

69

1395

35

29

4

68

1396

25

37

9

71

1397

48

31

7

86

1398

45

36

14

95

1399

49

13

6

68

1392

71

23

0

94

جدول -37-۸جدول توزیعی دانش آموختگان دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه

محور آموزش ,پژوهش و اداري ـ پشتيباني طراحي شده
است كه اهم اين اهداف عبارتند از :
 .1سازماندهي علمي تر نظام آموزش
 .2ارتقاي كيفيت آموزش
 .3توسعه و گسترش فعاليت هاي پژوهشي با سمت گيري
در جهت رفع نيازها و مشكالت جامعه
.4تامينوتكميلنيرويانسانيموردنيازمتناسبباساختارتشكيالتي
 .5تامين فضاي كالبدي مناسب و تهيه تجهيزات و امكانات
متناسب با نيازها
 .6پيش بيني ,جذب و تامين اعتبارات
پ ـ برنامهها
 .1آموزش
* تدوين راهبردهاي مناسب براي اجراي دقيق تر ضوابط و
۳۱۰

آئين نامه آموزشي(نظارت و ارزشيابي)
*تشكيلجلساتمتعددجهتتبادلنظروهماهنگيدرراستاي:
 اصالح برنامه آموزش ،اصالح سر فصل و محتواي آموزشي توسعه دوره هاي كارشناسي متناسب ـ توسعه دوره هايتحصيالتتكميلي
* نهادينه كردن كميته هاي تخصصي(علمي ـ عملي) و
نظارت بر چگونگي فعاليت هاي اين كميته ها
* پيش بيني دوره هاي كوتاه مدت علمي ـ آموزشي و
كارگاه هاي تخصصي براي ارتقاي دانش
* ايجاد زمينه هاي الزم براي ادامه تحصيل اعضاي هيات علمي
* پيش بيني و كوشش در جهت تامين هيات علمي متناسب
با رشد دانشجو
 .2پژوهش

سال
1392
1393
1394
1395
1396
1397

مجامع علمی داخلی
متن کامل
9

چکیده

جمع

مجامع علمی خارجی
متن کامل

چکیده

جمع

دانشکده ها

جمع

11

20

2

1

3

23

3

11

14

1

0

1

15

14

13

27

0

1

1

28

27

8

35

2

2

4

39

12

2

14

1

1

2

16

3

13

16

1

0

1

17

جدول -38-۸جدول توزیع مقاالت اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی

* برگزاري سخنراني و همايش هاي علمي و كاربردي
جهت ارتقاي علمي
* برگزاري دوره هاي دانش افزايي جهت ارتقاي علمي
* ايجاد و گسترش مركز آزمايشگاهي ـ پژوهشي جهت
رشد پژوهش و ارائه خدمات علمي
*گسترشكتابخانهبهمنظورارائهبهترخدماتعلميـپژوهشي
* ارتباط با مراكز علمي پژوهشي داخل كشور (پژوهشكده
تربيت بدني ـ كميته ملي المپيك ,دانشگاهها ,آموزش و پرورش و ساير

سازمانها ) به منظور مشاركت در اجراي طرح هاي تحقيقاتي
* ارتباط با مراكز علمي ـ پژوهشي معتبر جهان
* تدوين فهرست اولويت هاي تحقيقاتي
* ترغيب اساتيد دانشكده جهت مشاركت يا راه اندازي
حداقل يك طرح پژوهشي در سال
* ترغيب اساتيد به منظور شركت در سخنراني ها و همايش ها
* ترغيب اساتيد دانشكده جهت تاليف ,ترجمه و تدوين
كتب و جزوات آموزشي مورد نياز
 .3اداري و پشتيباني
* تامين فضاي كالبدي مورد نياز فعاليت هاي آموزشي,
پژوهشي و اداري با اتخاذ سياست هاي روشن و پيگيري
امور با فعال نمودن قسمت هاي مرتبط با دانشگاه
* پيش بيني و تامين وسايل كمك آموزشي و اقدام الزم بر
حسب اولويت ها
* پيش بيني و تامين پرسنل مورد نياز بر حسب اولويت و با

توجه به سياست تعديل نيرو
* پيش بيني راهبردهاي مناسب جهت اجراي دقيق مقررات
و ضوابط و نظارت بر حسن اجراي آن
* تنظيم بودجه ساالنه با توجه به اتخاذ سياست هاي صرفه
جوئي و رفع كمبودها بر اساس نياز بخش هاي دانشكده
دانشکده علوم ورزشی در سال  1372با هدف تربیت و
پرورش نیروی متخصص برای تحقق نیازهای کشور در
جهت رشد ورزش و تربیت بدنی تاسیس شد .دانشکده
دارای سه مقطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد.
 -1کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی با دو گرایش
علوم زیستی و علوم انسانی
 -2کارشناسی ارشد با پنج گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،
رفتار حرکتی ،مدیریت ورزشی ،فیزیولوژی ورزشی ،آسیب
شناسی ورزسی و حرکات اصالحی
 -3مقطع دکتری با سه گروه رفتار حرکتی ،فیزیولوژی ورزشی
و مدیریت ورزشی و گرایش های مختلف این گروه ها

۳۱۱

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

دانشکده ها

رؤسای دانشکده کشاورزی از سال  1392تاکنون

دکتر رضا ولی زاده
1384 -1393

1392

استاد
27

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

1393

33

35

46

3

117

1394

39

39

40

4

122

1395

46

33

37

4

120

1396

51

39

25

3

118

1397

49
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فهرست فعالیت های شاخص

دانشکده کشاورزی

دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد درسال  1352با
هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر در رشتههای
گوناگون کشاورزی تأسیس شد .هدف کلی تأسیس چنین
دانشکده ای در شرق کشور تأمین نیروی انسانی در سطح
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری جهت پیشبرد
برنامه ریزی ،تولید ،تبدیل ،نگهداری و توزیع محصوالت
کشاورزی و مواد غذایی بوده است .فعالیتهای آموزشی
دانشکدۀ کشاورزی مشهد از مهرماه  1353در دو رشتۀ
کارشناسی زراعت و اصالح نباتات و علوم و صنایع غذایی
آغاز شد و در سال های بعد با پذیرش دانشجو در سایر
رشتهها ادامه یافت .هم اکنون این دانشکده با دارا بودن
قریب به  80آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی در سال پذیرای
بیش از  1100دانشجو در مقطع کارشناسی ،حدود 630
دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و حدود  670دانشجو در
مقطع دکتری میباشد.
۳۱۲

فعالیتهای تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی این دانشکده در
سالهای گذشته آثار مفید و ارزنده ای در برنامه ریزی های
فعالیت های کشاورزی در نهادهای اجرایی و همچنین ارائۀ
راهکارهایی در جهت افزایش کمی و کیفی محصوالت
کشاورزی داشته است .اعضاء هیئت علمی این دانشکده با
نهادها و سازمانهای اجرایی بسیاری مانند جهاد کشاورزی،
آستان قدس رضوی ،شهرداری مشهد ،وزارت نیرو ،سازمان
جنگل ها و مراتع ،ادارۀ کل صنایع و استاندارد و  ...همکاری
داشته و طرح های مشترک آموزشی ،تحقیقاتی و مشاورهای
در زمینههای مختلف را به اجرا درآوردهاند .همچنین در
برگزاری سمینارها و کنگرههای علمی این دانشکده بسیار
فعال بوده است.
دانشکدۀ کشاورزی دارای  10گروه آموزشی شامل اقتصاد
کشاورزی ،بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی ،مهندسی مکانیک
بیوسیستم ،مهندسی علوم خاک ،اگروتکنولوژی ،باغبانی و
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مهندسی فضای سبز ،علوم دامی ،علوم و صنایع غذائی،
مهندسی آب و گیاهپزشکی می باشند .همچنین این دانشکده
برای انجام رسالت علمی ،آموزشی و پژوهشی خود از
وجود  116عضو هیئت علمی در مراتب مختلف علمی
و تخصصی بهره میبرد .همچنین کادر اداری ،آموزشی،
تخصصی و خدماتی به ظرفیت قریب به  100نفر اعم از
کارکنان ،کارشناسان و مدیران اجرائی به انجام وظیفه مشغول
هستند .عالوه بر این در نظام آموزشی دانشکدۀ کشاورزی
 12رشتۀ کارشناسی 29 ،رشته و گرایش کارشناسیارشد و
 33رشته و گرایش دکتری در حال فعالیت هستند.
مأموریت ها
*تأميننيرويانسانيمتخصصوماهردررشتههايكشاورزي
* هدايت علمي بخش كشاورزي و افزايش كمي و كيفي

فعاليتهاي تحقيقاتي ،آموزشي ،خدماتي و ترويج در حوزۀ
«دانش كشاورزي»
* سرمايهگذاري علمی در جهت تشویق و ترغیب استعدادها
و خالقيت های دانشاندوزان علوم کشاورزی
*ارائهوبهكارگيريروشهاينوينروزدنیادرتوسعۀکشاورزی
و تولید محصوالت زراعی ،دامی و باغی و صنایع غذایی
* اشاعۀ کارآمدی ،بهره وری ،اشتغال آفرینی و مهارت افزائی
*تربیت دانشآموختگانممتازوتوانمنددرسطوحكارشناسي،
کارشناسی ارشد و دكتري جهت پيشبرد اهداف ملی ،منطقهای
و محلی و تحقق برنامه ريزي ،توليد ،تبديل ،نگهداري و توزيع
محصوالت كشاورزي و مواد غذايي براي جمعيت روزافزون
كشور و تحقق امنیت مستمر و با ثبات غذائی
* گسترش فعالیتهای علمی ،آموزشی و پژوهشی در
سطح منطقهای ،ملی و بینالمللی
۳۱۳
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وظایف
* گسترش دانش و مهارتهای الزم برای آموزش و تربیت
متخصصین مورد نیاز بخش کشاورزی کشور ،تربیت نیروی
ماهر و توانمند و تولید و انتقال دانش به زیر بخشهای
کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی مرتبط است.
زیر مجموعه های دانشکده کشاورزی
* مزرعۀ تحقیقاتی
این مزرعه با مساحت  190هکتار در شرق مشهد واقع شده
است .مزرعۀ دانشکده دارای  2حلقه چاه عمیق با میزان
آبدهی متوسط 60لیتر در ثانیه است .آب استحصالی این چاه
ها در استخر ذخیره آب به گنجایش  3500متر مکعب وارد
و برای آبیاری اراضی مزرعه مورد استفاده قرار میگیرد .در
این مزرعه فعالیتهای آموزشی و مهارت آموزی دانشجویان
کارشناسی و همچنین طرحها و پروژههای تحقیقاتی اساتید
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام میشود .مزرعه
ارگانیک ،باغ گیاهان دارویی از جمله بخشهای دیگر این
مزرعه میباشد.

* مرکز تحقیقات گاو شیری
مركز تحقيقات گاو شيري صنعتي به مساحت هفت هكتار
در سال  1359در محل ضلع شمالي مزرعۀ دانشکده واقع
در طرق ایجاد و همزمان تعداد  30رأس گاو شیری هلشتاین
برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده تهیه شد.
۳۱۴
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هم اکنون این واحد دارای  600رأس گاو اصيل میباشد.
گاوداری دانشکده داراي بخشهاي پرورش گوساله،
تليسه ،گاوشيري ،مجتمع انبارها و آسياب ميكسر ،سيلوها،
سالنهاي تحقيقاتي ،کلینیک و آزمایشگاه و واحدهاي
مسكوني مخصوص كارگران و دانشجويان است .اين واحد
عالوه بر ارائۀ خدمات مناسب به دانشجويان و محققان يكي
از بهترين گاوداريهاي منطقه و كشور از نقطه نظر شاخص
هاي توليد و ارائۀ خدمات مختلف ميباشد .در کنار وظایف
آموزش و پژوهش ،مرکز تحقیقات گاوشیری دانشکده
روزانه به طور متوسط پنج تن شیر خام مرغوب را برای
صنعت لبنیات منطقه تأمین میکند.
* مرکز تحقیقات دام و طیور
مركز تحقيقات دام و طيور دانشكدۀ كشاورزي به وسعت
 45هكتار داراي واحدهاي آموزشی ،تحقیقاتی و تولیدی
میباشد .این مرکز دارای واحد مرغ گوشتی با مساحت 500
مترمربع به ظرفيت  5000قطعه جوجه در هر دوره پرورش،
واحد آموزشی تحقیقاتی مرغ تخمگذار با مساحت 600
مترمربع و ظرفيت  20000قطعه مرغ تخمگذار ،واحدهای
تحقيقاتي مرغ گوشتي (پنج واحد) هر یک به ظرفیت 500
قطعه پرنده ،واحد آموزشی تحقیقاتی بلدرچین به ظرفیت
 2000قطعه ،واحد گوسفندداري به مساحت  900مترمربع
فضای مدرن و مسقف با  1800مترمربع بهاربند و ظرفيت
پرورش  250رأس گوسفند و بز و واحد آموزشی تحقیقاتی
پرورش شترمرغ به ظرفيت  200قطعه میباشد.

* واحد ویژۀ مجتمع صنایع غذایی
مجتمع صنایع غذایی جهت فعالیتهای آموزشی اساتید و
دانشجویان گروه صنایع غذایی احداث شده است .مجتمع
مذکور یکی از بزرگترین مجموعههای کاربردی آموزشی
و پژوهشی در دانشگاههای کشور است و دارای سه سالن
تولیدی ،سردخانههای باالی صفر و زیر صفر ،تأسیسات
دیگ بخار و هوای فشرده و خطوط تولیدی مختلف با
ظرفیت بیش از چهار هزار مترمربع میباشد .مجتمع صنایع
غذایی دانشگاه فردوسی مشهد با دارا بودن خطوط تولید
انواع محصوالت لبنی ،کنسروی ،فرآوردههای گوشتی ،نان و
شیرینی با استفاده از کادر علمی مجرب گروه علوم و صنایع
غذایی منشاء تولید و بهبود کیفی بسیاری از محصوالت
غذایی بوده است.

* گلخانۀ تحقیقاتی
این گلخانه تحقیقاتی در سال  1364از کشور هلند
خریداری شده است .مساحت آن  1100مترمربع و متشکل
از  16واحد مستقل (هر واحد  60مترمربع) میباشد .در
این گلخانه اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
طرحهای تحقیقاتی و پایاننامههای خود را انجام میدهند.
گلخانه مجهز به سیستم هواشناسی هوشمند بوده و هر یک
از واحدهای گلخانه از لحاظ درجۀ حرارت ،رطوبت نسبی،
دیاکسیدکربن ،نور و آبیاری بطور مستقل و خودکار قابل
کنترل و برنامهریزی میباشد .گلخانۀ مذکور دارای هدهوس
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(واحد پشتیبانی) بوده که مجهز به دو آزمایشگاه فیزیولوژی
و اکولوژی حشرات و دستگاههای مختلف از جمله
اتاقکهای رشد ،فریز ،اتوکالو ،ژرمیناتور و آون میباشد.

* مرکز تحقیقات قارچ خوراکی
مرکز تحقیقات قارچهای خوراکی در سال  1382در
مساحتی حدود  220متر مربع تأسیس شده است و مجهز
به آزمایشگاه ،اتاق پاستوریزاسیون ،تأسیسات دیگ بخار و
اتوکالو ،اتاق  25درجه و  4اتاق کشت قارچ میباشد .در
این مرکز همۀ امکانات الزم برای پرورش و اصالح قارچ
وجود دارد .دانشجویان تحصیالت تکمیلی پایاننامههای
مرتبط با قارچهای خوراکی را در این مرکز انجام میدهند.

* ایستگاه هواشناسی
این ایستگاه یکی از ایستگاههای ثبت شده سازمان هواشناسی
است و داده های مختلف هواشناسی (دمای تر و خشک،
۳۱۵
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دمای حداکثر و حداقل ،دمای اعماق خاک ،رطوبت ،تبخیر
 ،سمت و سرعت باد و میزان تابشهای طول موج بلند
و کوتاه) را روزانه سه مرتبه ثبت میکند .این اطالعات به
بخش داده پردازی سازمان هواشناسی ارسال می شود و
مورد استفاده محققان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی قرار
میگیرد.
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دانشکدۀ کشاورزی فعالیت خود را از اوایل تیر ماه 1396
آغاز نمود .فعالیتهای این واحد با تولید و پرورش گلهای
فصلی مورد نیاز فضای سبز دانشگاه آغاز و به مرور با ایجاد
ت خود را گسترش داد .اهداف
شرایط و فضای مناسب فعالی 
این واحد شامل تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآفرین،
استفاده از ظرفیتهای بالقوه و مدیریت موثر منابع ،فراهم
سازی زمینههای معرفی شرکتهای دانشبنیان دانشگاهی،
تجاریسازی ایدهها و فعالیتهای پژوهشی ،نهادینه کردن
ارتباط راهبردی با جامعه ،کسب منابع متنوع و پایدار به
منظور دستیابی به استقالل مالی ،تأمین زیرساختهای الزم
و بهروزرسانی تجهیزات و ماشینآالت میباشد .این مرکز
در زمینۀ خودکفایی دانشگاه فردوسی مشهد در تولید گیاهان
فصلی و دائمی زینتی ،تولید و پرورش گلهای فصلی مورد
نیاز فضای سبز دانشگاه ،تولید گیاهان متحمل به خشکی،
تولید درختان و درختچههای زینتی ،گیاهان آپارتمانی،
گیاهان جدید ،حارهای و کلکسیونی ،تولید محصوالت
ارگانیک و کشت هیدروپونیک (گلخانه توتفرنگی)
فعالیت مینماید .ایجاد یک باغ متراکم در فضای دانشکده از
فعالیتهای دیگر در زمینۀ تقویت این مرکز میباشد.

* مرکز رایانۀ دانشکدۀ کشاورزی
مرکز رایانۀ دانشکدۀ کشاورزی در سال  1368تأسیس شد.
در حال حاضر این مرکز زیر نظر سه کارشناس اداره می
شود که نظارت بر رایانه ها و تجهیزات مرتبط یازده سایت
در مقاطع مختلف تحصیلی ،اعضاء هیئت علمی و کارمندان
و سیستمهای آموزشی کالسها و کارگاهها را برعهده
دارند .برنامۀ مجهزسازی کل دانشکدۀ کشاورزی به سیستم
وایرلس توسط این مرکز به اجرا درآمده است .برگزاری
کارگاههای مرتبط با تکنولوژی اطالعات نیز از برنامههای
دیگر این مرکز است.
* واحد ویژۀ باغبانی
واحد ویژۀ خدمات تخصصی باغبانی و فضای سبز با
اقدامات و افتخارات آموزشی
اهداف آموزشی ،پژوهشی و اقتصادی خود به منظور
تجاریسازی آموزههای علمی و ایجاد بستری مناسب برای * همکاری اعضاء هیئت علمی در بازنگری برنامههای
مهارت آموزی و کارآفرینی دانشجویان و دانشآموختگان درسی در دانشگاه ( 3برنامه مصوب در دانشگاه ،بالغ بر 10
۳۱۶
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غذایی در متراژ  3700مترمربع ،تجهیز حداقل  3آزمایشگاه
برنام ۀ درسی در مقاطع مختلف در حال بازنگری)
* همکاری  11عضو هیئت علمی در کمیسیونهای آکرودیته (میکروبی ،شیمیایی و حسی) به منظور مهارت
آموزی و کارآفرینی
تخصصی برنامهریزی درسی وزارت عتف
* اجرای برنامههای درسی مصوب وزارت عتف در اغلب * احداث گلخانههای کارآفرینی ( 8گلخانه جمع ًا به
مساحت  2800مترمربع به منظور کشت سبزی ،صیفی ،رز ،
رشته گرایشهای دانشکده از سال 1396
* مجری بازنگری برنامههای درسی وزارت عتف ( 2برنامۀ انواع ساکولنت ،جوانه توتفرنگی و گیاه فصلی)
درسی در گروه بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی 5 ،برنامه * کسب ترفیع توسط اکثریت همکاران هیئت علمی
دانشکده در سالهای متوالی
درسی در گروه آگروتکنولوژی)
* اجرای طرح ملی بررسی بازنگری دروس رشتههای * برگزاری کالسهای نظری ،نظری-عملی در بستر مجازی
کشاورزی و منابع طبیعی  -مجری آقای دکتر محمد قربانی توسط همکاران دانشکده و با حمایت مرکز آموزشهای
الکترونیکی دانشگاه و همکاری همکاران سایت کامپیوتر
 کارفرما :وزارت عتف* برگزاری  13عنوان کارگاه آموزشی از طریق دفتر دانشکده در دوران کرونا
آموزشهای علمی آزاد دانشکده توسط اعضاء هیئت علمی * امکان خرید اقالم کمک آموزشی خصوص ًا برای ارائۀ دروس
به صورت مجازی توسط اساتید از طریق گرنت آموزشی
دانشکده
* برگزاری هم ه ساله هفتۀ آموزش در قالب تقدیر از اساتید * فعالیتهای فرهنگی دانشکدۀ کشاورزی در قالب
برتر آموزشی ،دانشجویان برتر ،کارگاه ،سخنرانی ،مسابقه ،برگزاری مناسبتهای ملی ،مذهبی ،جلسات نوورودها،
بازدیدهای انگیزشی،مسابقات علمی و فرهنگی،جشنوارهها،
استندآپ ،بازدید ،گردش علمی و )...
کارگاههای آموزشی (به طور میانگین ساالنه  25مورد)
* بررسی و پیگیری فرمهای آموزه و آموزانه اساتید
* کسب امتیاز آموزه مطلوب توسط اعضاء هیئت علمی
تفاهم نامه های همکاری
کشاورزی در سالهای  98 ،97و 99
* تجهیز و اختصاص  8پایلوت آموزشی ،پژوهشی و * دانشگاه فلورانس ایتالیا
تولیدی به جهت کارآموزی و کارورزی در سوله صنایع * دانشگاه علوم زیستی چک
۳۱۷
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1392

55
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446

1393

79

514

1394
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526

1395

67

538

1396
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542

1397

73

466

1398

55

412

1399

59

320
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JCR- Q2 JCR- Q1

135
161
151
196
213
231
240
236

37

39

50

43

44

50

68

50

75

58

73

62

69

62

93

75

JCR- Q3

JCR-Q4

41

18

جمع
771

سال

1392

19

24

915

1393

30

 4/109/677/000ريال

22

882

36

997

1394

36

 9/712/411/000ريال

32

1028

1395

30

 10/200/203/596ريال

27

1001

1396

28

 5/503/924/520ريال

47

947

1397

24

 13/249/845/000ريال

21

851

1398

28

 11/892/683/000ريال

1399

27

 18/953/930/000ريال

44
35
42
48
69
62
47

جدول -41-۸تعداد مقاالت چاپ شده دانشکده کشاورزی در نشریات معتبر داخلی و بینالمللی

* دانشگاه  RUDNروسیه
* دانشگاه  UBOفرانسه
* دانشگاه گرجستان ()MOU
* دانشگاه باری ایتالیا
* دانشگاه آلبورگ دانمارک
* دانشگاه کوفه
* دانشگاه کاسل آلمان
* دانشگاه شمال کرواسی
* تفاهمنامه بین دانشکدۀ کشاورزی و دانشکدۀ مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد از ایران و دانشکدۀ مهندسی عمران
دانشگاه گراز از دانشگاه اتریش
افتخارات و دستاوردهای برجستۀ پژوهش و فناوری
* اعالم موافقت شورای قطبهای علمی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری برای تشکیل پنج قطب علمی شامل
گیاهان زراعی ویژه ،مطالعات اقتصاد زیستی و غذای سالم،
حبوبات سرما دوست (نخود و عدس) ،مدیریت کم آبیاری
و آبهای نامتعارف و هیدروکلوئیدهای طبیعی ایران در
دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
* تأسیس مرکز رشد کشاورزی ،صنایع تبدیلی و محیط
زیست در دانشکده
* چاپ مقاالت به همراه  Extended Abstractو جداول و
۳۱۸

مبلغ

نمودارهای دو زبانه در نشریات دانشکده
* نمایه شدن کلیه نشریات دانشکده در پایگاههای استنادی
 ISCو  SISو نمایه شدن اکثر نشریات دانشکده در
پایگاههای استنادی  CABIو .DOAJ
* ارتقاء نشريات علمي-پژوهشي دانشكدۀ كشاورزي
دانشگاه فردوسي مشهد در ارزيابي كمسيون نشريات
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
* کسب اولین جایزۀ زنان در علم ،توسط خانم دکتر محبت
محبی ،عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و صنایع
غذائی
* انتخاب دکتر امیر فتوت عضو هیئت علمی گروه آموزشی
علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان خاكشناس
ممتاز و استاد برتر علوم خاك كشور
* بهرهبرداري از آزمايشگاه مركزي گروه آموزشي علوم
دامي دانشكدۀ كشاورزي  ،همزمان با هفتۀ گراميداشت
پژوهش و فناوري ،به مساحت  220متر
* پيوستن دو آزمايشگاه واحد ويژۀ خدمات تخصصي
آزمايشگاهي دانشكدۀ كشاورزي به جمع آزمايشگاههاي
همكار اداره كل استاندارد (آزمايشگاه اكروديته روغنهاي
خوراكي و آزمايشگاه اكروديته كودهاي شيميايي)
* اجرای طرح پایلوت جمعآوری پسماندهای آزمایشگاهی
جهت تعیین حجم و نوع پسماندهای تولیدی در یک بازۀ

تعداد

* کسب عنوان غرفۀ نمونه تخصصی توسط دانشکدۀ
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در هفدهمین نمایشگاه
بینالمللی گل و گیاه و باغبانی
* موفقیت دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در
کسب گواهینامۀ گذار از کشاورزی رایج و تولید صیفیجات
ارگانیک با محوریت کانون کشاورزی ارگانیک دانشگاه
فردوسی مشهد
* آغاز به کار خط تولید محصوالت مرکز تحقیق و توسعۀ
لبنیات دانشکدۀ کشاورزی
* انتخاب کتاب «فلزات سنگین در خاک» ،ترجمۀ دکتر
امیر فتوت عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکدۀ
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان کتاب برگزیده
و جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در شاخۀ علوم
کاربردی و مهندسی کشاورزی
* تجلیل از دکتر علیرضا کوچکی ،عضو گروه اگروتکنولوژی
دانشکدۀ کشاورزی بهعنوان اولین استاد ممتاز دانشگاه
فردوسی مشهد
* حضور خانم دکتر محبت محبی در ليست دانشمندان
پراستناد در WOS
* حضور آقای دکتر آرش کوچکی در ليست دانشمندان
پراستناد در WOS
* انتخاب خانم دکتر محبت محبی بهعنوان پژوهشگر برتر
استان

 2/694/200/000ريال

جدول -42-۸تعداد طرحهای مصوب برون دانشگاهی اساتید

زمانی مشخص (در حال انجام)
* تهیۀ ترولی جهت استفاده در گروههای آموزشی دارای
کپسول اکسیژن
* نصب دوش و چشم شوی آزمایشگاهی در آزمایشگاههای
دارای ریسک باال
* اجراي طرح پايلوت جمعآوري پسماندهاي آزمايشگاهي
* حضور دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در
فهرست یک درصد برتر دانشگاههای دنیا در زمینۀ علوم
کشاورزی
* احراز عنوان غرفۀ نمونه در شانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی گل و گیاه مشهد (غرفه نمونه در زمینۀ تخصصی)
* کسب عنوان غرفۀ برگزیده در هجدهمين نمايشگاه
دستاوردهاي پژوهشي استان خراسان رضوي
سال

طرح پژوهشی

ثبتاختراع

انتشار کتاب

فرصتمطالعاتی

1393

557

5

23

-

1394

474

5

22

15

1395

406

10

24

17

1396

329

14

10

33

1397

493

8

18

51

1398

282

12

34

40

1399

219

1

11

17

1392

623

دانشکده ها

4

17

-

جدول -43-۸فعالیت های بخش پژوهشی دانشکده کشاورزی
۳۱۹
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سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

178

201

70

449

1394

171

175

72

418

1395

170

129

54

353

1396

155

128

75

358

1397

182

150

78

410

1398

166

129

65

360

1399

171

84

84

339

1392

220

174

47

441

جدول -44-۸جدول توزیعی دانش آموختگان دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه

* انتخاب دكتر محمدباقر حبيبي نجفي عضو هیئت علمی
گروه آموزشي علوم و صنايع غذائي دانشكدۀ كشاورزي
دانشگاه فردوسي مشهد بهعنوان استاد برتر و برگزیدۀ
دهمين جشنوارۀ علوم و صناع غذائي در دهمين جشنواره
علوم و صنايع غذايي (جايزه علمي دكتر هدايت) و هشتمين
جشنواره شهاب ( R&Dهاي برتر صنعت غذا)
* انتخاب دکتر غالمحسین داورینژاد عضو هیئت علمی
دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان مدیر
نمونه باغ مادری در سیودومین دورۀ انتخاب برترینهای
بخش کشاورزی کشور
* انتخاب دکتر حمیدرضا خزاعی عضو هیئت علمی گروه
آموزشی زراعت و اصالح نباتات دانشكدۀ كشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان بهرهبردار نمونه و ملی
از سيستم آبياری ويل موو در سیودومین دورۀ انتخاب
برترینهای بخش کشاورزی کشور
* انتخاب طرح پژوهشي آقایان دکتر حسین انصاری و دکتر
علیرضا فرید حسینی ،اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی
مهندسی آب و دکتر فرید فریدانی ،محقق پسادکتری
دانشكدۀ كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد بهعنوان طرح
برگزيده مشترک با كشور ايتاليا
* انتخاب طرح پژوهشي ،آقای دکتر علیرضا سیفی ،عضو
هیئت علمي گروه بيوتكنولوژي دانشكدۀ كشاورزي دانشگاه
۳۲۰

فردوسي ،بهعنوان طرح برگزيده مشترك با كشور آفريقاي
جنوبي
* کسب عنوان مقالۀ برتر در برتر نوزدهمین همایش
بینالمللی فرآوری و تکنولوژی مواد غذایی توسط دکتر
محمدباقر حبیبی ،عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم
و صنایع غذائی از سوی آکادمی جهانی علوم ،مهندسی و
تکنولوژیفرانسه
* انتخاب کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
بهعنوان کتاب سال خراسان رضوی آقاي دكتر محمد
خواجه حسيني ،ترجمۀ كتاب «اسالم و محيط زيست»
* انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه در کمیته هدفگذاری
هیئت بینالدول تغییر اقلیم ( )IPCCآقاي دكتر محمد بنايان،
عضو هیئت علمي گروه آموزشي اگروتكنولوژي
* كسب رتبۀ دوم سخنرانی دانشجوی دانشگاه فردوسی
مشهد در هشتمين كنگره بينالمللی آللوپاتی فرانسه خانم
دكتر سميه ميرمصطفائي ،دانشجوي دكتري رشتۀ علوم
باغباني
* کسب جایزۀ تحقیقات کاربردی شورای دانشگاهی منابع
آب آمریکا توسط دانشآموختۀ دانشگاه فردوسی مشهد
(دکتر امیر حق وردی ،دانشآموخته دانشگاه فردوسی مشهد
و استادیار دانشگاه کالیفرنیا)
* طراحی و احداث و نظارت بر نگهداری «اولین پارک با

مفهوم کم نهاده در کشور» توسط خانم دکتر کاظمی
* انتخاب دکتر هادی زرقانی دانشآموخته دانشکدۀ
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان مدیر نمونه
صنایع تبدیلی و تکمیلی زعفران استان خراسان رضوی در
مراسم تجلیل از تولیدکنندگان و بهره برداران برتر بخش
کشاورزی استان
* انتخاب آقای دکتر رضوی بهعنوان پژوهشگر برتر استان
* انتخاب دکتر فرنوش فالح پور دانشآموخته دانشکدۀ
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان کشاورز نمونۀ
استان خراسان رضوی در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان و
بهرهبرداران برتر بخش کشاورزی استان
* برگزاری همایش «مدیریت بهداشت محیط و ایمنی
آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد»
* برگزاری نشست یک روزه تخصصی «اثرات سیل مخرب
بر کشاورزی»
* برگزاری نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت
بالیای طبیعی
* برگزاری رويداد كارآفريني استارتاپ ويكند با محوريت
گروه آموزشي مهندسي علوم و صنايع غذائي دانشكدۀ
كشاورزي و موضوع صنعت غذا در دانشگاه فردوسي مشهد
* بررسیهای انجام شده در رابطه با عارضۀ سفیدی گل

دانشکده ها

ت حیدریه ،توسط دکتر محمد زکی
زعفران در منطقۀ ترب 
عقل ،عضو هیئت علمی گروه آموزشی گیاهپزشکی دانشکدۀ
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
* بررسي آفات باغات گردو و بادام در سبزوار توسط آقای
دکتر حسینی
* بررسي مشكالت توليد كرم ابريشم در شهرستان تربت
حيدريه توسط آقای دکتر کریمی
* اجرای دو طرح زبان گنجشک و باغ گیاهشناسی توسط
اقای دکتر عزیزی با شهرداری مشهد
* اعضاء شورای ملی زعفران آقای دکتر رضوانی و آقای
دکتر شاهنوشی
* تفاهمنامه همکاری دانشکدۀ کشاورزی با شرکت عالیس
* تفاهمنامه همکاری دانشکدۀ کشاورزی با مولتی کافه
* همکاری دانشکدۀ کشاورزی با اوقاف ،دفتر شهید فهمیده
وزارت دفاع
* همکاری دانشکدۀ کشاورزی با واحد آموزش و تدوین
استاندارد خراسان رضوی
* همکاری دانشکدۀ کشاورزی با مرکز شمارۀ یک
فنیحرفهای خرسان رضوی
* پیادهسازی تفاهمنامه از طریق همکاری با مؤسسۀ کیفیت
رضوی
* تأسیس مرکز سرمایهگذاری کشاورزی (همکاری مشترک

۳۲۱
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دانشکده ها

دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان جهاد ایسبرگ دانمارک از دانشکدۀ کشاورزی
* جذب گرنت پژوهشی از آکادمی جهانی علوم یونسکو
کشاورزی استان)
* تفاهمنامه همکاری دانشکدۀ کشاورزی و سازمان پارکها توسط عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی آقای دکتر
محمدعلی ابراهیمی نیک ،عضو هیئت علمی گروه آموزشی
و فضای سبز شهرداری مشهد
* همکاری با شهرداری مشهد در خصوص کشاورزی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکدۀ کشاورزی
* انعقاد تفاهمنامه تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاه
شهری در مناطقی از شهر مشهد

گزیده همکاریهای بینالمللی دانشکدۀ کشاورزی
* بازدید و برگزاری نشست تخصصی با هیئت عالی
رتبه علمی تحقیقاتی  Club Demeterمتشکل از  35نفر
از رؤسای مراکز تحقیقاتی کشاورزی و رؤسای برخی
کمپانیهای مرتبط کشور فرانسه از دانشکدۀ کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
* بازدید رایزن کشاورزی سفارت هلند در ایران و هیئت
همراه از دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مرکب
از متخصصین سیبزمینی از دانشگاه واخنینگن هلند
* انعقاد تفاهمنامه و برگزاری نشست مشترک برای بررسی
امکان تبادل علمی و آموزشی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد با دانشگاه دولتی ملل فدراسیون روسیه
* برگزاری همایش و کارگاه آموزشی توسط گروه مهندسی
مکانیک بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری
دپارتمان انرژی دانشگاه آلبورگ دانمارک با حضور دکتر
ینز بو هولم نیلسون
* امضاء تفاهمنامه همکاری دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد و انستیتو کشاورزی دانشگاه رادن روسیه
* بازدید استاد دانشگاه آلبورگ و رئیس بخش انرژی

۳۲۲

فردوسی مشهد و دانشگاه کاسل آلمان با هدف ارتقاء
همکاریهای علمی مشترک ،تبادل دانشجوی کارشناسی
ارشد و اساتید در رشتۀ اگرواکولوژی میان دانشکدۀ
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکدۀ علوم
کشاورزی ارگانیک دانشگاه کاسل کشور آلمان
* انعقاد تفاهمنامه علمی-پژوهشی انستیتو تکنولوژی
رورکی هند با دانشگاه فردوسی مشهد با ابتکار عمل و
رایزنی دانشکدۀ کشاورزی
* برگزاری کارگاه دو روزه توسط پژوهشگران دانشگاه
باسیلیکاتای ایتالیا در دانشکدۀ کشاورزی
* سخنرانی بررسي مشكالت متداول مقاالت ارسالي
نويسندگان ايراني به مجالت معتبر بينالمللي ارائ ه دهنده:
دکتر صادق تقواییان -استاد دانشگاه کلرادو
* برگزاری کارگاههای آموزشی کارگاه آنالیز دادههای
 RNA-Seqو  Methyl-Seqبا استفاده  Rو کارگاه آنالیزهای
 GWASو  Post-GWASدکتر مهیار حیدرپور-دانشگاه
هاروارد
* برگزاری کارگاه آموزشی “متابولیسم آب شهری“
توسط محقق ایرانی مقیم خارج از کشور محققین ایرانی

* راهاندازي شاخۀ مهارت آموزي دانشجويان تحصيالت
تكميلي

دانشگاههایانگلستان
* سخنرانی با عنوان “کارآفرین خالق در کشاورزی و
محیط زیست” توسط آقای دکتر صالحیمقدم محقق ساکن
افتخارات و دستاوردهای برجستۀ معاونت پشتیبانی و
انگلستان
* برگزاری سمینار برنامههای  ECOSFبرای توسعۀ توسعه منابع
* احداث ساختمان تحصیالت تکمیلی دانشکده (به
اقتصادی مبتنی بر  STIدر منطقۀ اکو
مساحت  3800مترمربع) در  3طبقه  18کالس به مساحت
فعاليتهاي واحد ويژه خدمات تخصصي آزمايشگاهي  594مترمربع 2 ،آمفیتئاتر (به مساحت  640مترمربع)2 ،
اتاق کامپیوتر (به مساحت  66مترمربع) ،مرکز کامپیوتر (به
دانشكدۀ كشاورزي طی سالهاي 1399-1396
* مديريت امور جاري آزمايشگاههاي آموزشي (مقطع مساحت  280مترمربع) و سالن مطالعه (به مساحت 240
مترمربع)
كارشناسي)دانشكده
* ارائۀ خدمات تخصصي آزمايشگاهي تخصصي توسط * بازسازی ساختمان شهدا (مرکز زیست فناوری
کشاورزی) به مساحت  3300متر مربع در  3طبقه و 9
دستگاه هاي موجود در دانشكدۀ كشاورزي
* راه اندازي آزمايشگاههاي اكروديته روغن و كودهاي آزمایشگاه
* نصب و نوسازی دربهای شیشهای اتومات کلیۀ
شيميايي
* تجهيز آزمايشگاههاي همكار واحد ويژه به سيستمهاي ساختمانهای آموزشی و تحقیقاتی و اداری دانشکده (8
ساختمان)
حفاظتي و ايمني
* استقرار و تجهیز آزمایشگاههای گروه خاکشناسی (6
* راهاندازي آزمايشگاه مركزي واحد ويژه
* پیگری راهاندازي واحدفني كاليبراسيون دستگاههاي آزمایشگاه به مساحت  600متر مربع) ،اگروتکنولوژی (3
آزمایشگاه به مساحت  280مترمربع) و علوم و مهندسی آب
آزمايشگاهي
* پیگیری راهاندازي آزمايشگاههاي اكروديته استاندارد ( 3آزمایشگاه به مساحت  150متر مربع) در ساختمانهای
( 17025بينالمللي) آزمايشگاههاي هدف دانشكدۀ جدید دانشکده
كشاورزي (ميكروبي ،زعفران ،آب ،آزمونهاي خاص * ،توسعه ساختمانهای آموزشی و تحقیقاتی گروههای
اگروتکنولوژی (به مساحت  1000مترمربع) ،علوم خاک
روغن و خاك)
۳۲۳
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(به مساحت  600مترمربع) ،علوم باغبانی و مهندسی فضای
سبز و علوم دام (به مساحت  260مترمربع) و علوم صنایع
غذایی و اقتصاد کشاورزی (به مساحت  260مترمربع)
* راهاندازی آزمایشگاه مرکزی دانشکده (به مساحت 500
مترمربع) و آزمایشگاه مرکزی گروه علوم دام (به مساحت
 400متر مربع)
* احداث گلخانههای تحقیقاتی گروههای گیاهپزشکی (به
مساحت  450متر مربع) و علوم باغبانی و مهندسی فضای
سبز (به مساحت  600متر مربع)
* مرمت پیادهروها و محوطههای دانشکده به مساحت
 1000مترمربع
* تجهیز و ب ه روزکردن نظارت تصویری دانشکده به 23
دستگاه دوربین
* ساماندهی انبار مواد شیمیایی و تحقیقاتی دانشکده
* بروز رسانی و ارتقاء سالن آموزشی و تحقیقاتی مرغ
تخمگذار ایستگاه تحقیقات دام و طیور دانشکده (از
ظرفیت  5000به  20000قطعه)
* احداث سالن آموزشی و تحقیقاتی پرورش بلدرچین به
ظرفیت  5000قطعه
* احداث مزرعه و سالن آموزشی و تحقیقاتی پرورش
شترمرغ به ظرفیت  200قطعه
* بهسازی سالن پرورش گوسفند و بز
* احداث سالن نگهداری گوسالههای شیرخوار مرکز
تحقیقات آموزشی و تحقیقاتی گاوهای شیری با ظرفیت
نگهداری  50راس گوساله
* ساخت بهاربند مسقف گاو شیری به مساحت 500
مترمربع در مرکز تحقیقات آموزشی ،تحقیقاتی گاوهای
شیری
* مفروشسازی  3000مترمربع کف بهاربندها و کفسازی
و بتنریزی ذخیرهسازی سیلوی مرکز تحقیقات آموزشی،
تحقیقاتی گاوهای شیری به مساحت  850متر مربع
* دیجیتالسازی سیستمهای توزین و ارتقاء سیستمهای
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نظارت تصویری گاوداری آموزشی و تحقیقاتی
* ساخت سپتینگ و لجن روبی فاضالب گاوداری آموزشی
و تحقیقاتی
* تهیه شیر سردکن مرکز تحقیقات آموزشی ،تحقیقاتی
گاوهای شیری به ظرفیت  3تن در ساعت
* تجهیز ناوگان ماشینآالت کشاورزی و تجهیزات
مزرعه آموزشی و تحقیقاتی با خرید دو دستگاه تراکتور
فرگوسن  399جفت دیفرانسیل ،دو دستگاه خاکورز
مرکب هفت شاخه مدل پیلری ،یک دستگاه سمپاش 800
لیتری هیدرولیک با بوم  17متری ،یک دستگاه بذرکار
کودکار پارس ،یک دستگاه کودپاش تمام هیدرولیک کود
دامی با ظرفیت هفت مترمکعب ،یک دستگاه بیل مکانیکی
هیدرولیک  4جک ،یک دستگاه لولر تمام هیدرولیک،
یک دستگاه لولر لیزری ،یک دستگاه تریلی پنج تنی ،یک
دستگاه فارور غلتکی  55با قابلیت اتوکشی داخل جوی
و غلتک روی پشته ،یک دستگاه موور پشت تراکتوری،
یک دستگاه کلوخ شکن دو محوره ،یک دستگاه سیکلو
تیلر دو متری ،یک دستگاه آسیاب تحقیقاتی ،یک دستگاه
خرمنکوب تحقیقاتی ،و یک دستگاه یونیزاسیون آب
* اجرای خطوط لوله مزرعۀ آموزشی و تحقیقاتی دانشکده
به طول  4500متر با سطوح پوشش  140هکتار
* اجرای زیرساختهای آبیاری تحت فشار و نصب
ایستگاه پمپاژ آب مزرعۀ آموزشی و تحقیقاتی دانشکده به
ظرفیت  35لیتر در ثانیه
* آسفالت مسیر مزرعۀ آموزشی و تحقیقاتی دانشکده به
طول  3000متر و مساحت تقریبی  17000مترمربع
* اجرای سنگفرش و خیابانکشی کلکسیون باغ گیاهان
دارویی مزرعۀ آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه و افزایش
سطح زیر کشت باغ گیاهان دارویی به یک هکتار
* ساخت یک انبار در مزرعۀ آموزشی و تحقیقاتی به
مساحت  125مترمربع
* ساخت ،بازسازی و تجهیز منازل مسکونی پرسنل و

دانشکده ها

* به روز رسانی سیستمها و تجهیزات مرکز کامپیوتر
سوییتهای دانشجویی مزرعه آموزشی و تحقیقاتی
* ساخت ،تجهیز و راهاندازی آزمایشگاه تحقیقاتی و دانشکده به تعداد  78سیستم
کالس آموزشی دانشجویان در مزرعۀ آموزشی و تحقیقاتی * خودکفایی پردیس دانشگاه در زمینۀ تولید گل و گیاهان
زینتی
ب ه ترتیب به مساحت  45و  30مترمربع
* راهاندازی مجدد مزرعۀ تحقیقات شوری
هسته های پژوهشی دانشکده
* اجرای زیرساختها و فاز اول باغ متراکم به مساحت
* هوش مصنوعی پارسانیس
 10.000مترمربع
* بازسازی گلخانۀ شیشهای بزرگ دانشکده بهعنوان یکی * پژوهشهای پیشرفته سرخ کردن-دکتر محبی
* بستهبندی مواد غذایی
از المانهای دانشکده
* بهسازی گلخانه تحقیقاتی به مساحت  1000مترمربع و * کشاورزی اکولوژیک و پایدار
تعویض سایبان  16یونیت آن برای اولین بار از بدو تأسیس * میوه ،سبزی ،صیفیجات
* روشهای نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
گلخانه به مساحت  720مترمربع
* بهرهبرداری از اولین گلخانه هیدروپونیک دانشگاه (تولید * ماشینهای کشاورزی
* آفات و بیماریهای گیاهان باغی و زینتی
توتفرنگی سالم)
* بازسازی و تجهیز  8گلخانه کارآفرینی دانشکده به * کشاورزی ارگانیک
* خشکسالی و پدیدههای زیان بخش جوی
مساحت  2800مترمربع
* راهاندازی ایستگاه هواشناسی خودکار مزرعه آموزشی * هیدروکلوئیدهای بومی
و تحقیقاتی
قطب های علمی دانشکده
* راهاندازی ایستگاه پیشرفته هواشناسی خودکار گروه
* گیاهان زراعی ویژه
علوم و مهندسی آب در پردیس دانشگاه
* به روز رسانی و تجهیز سالن سوله صنایع غذایی به * مطالعات اقتصاد زيستي و غذاي سالم
مساحت حدود  4000مترمربع و راهاندازی پایلوتهای * حبوبات سرما دوست (نخود و عدس)
شکالت ،آبلیمو ،آبغوره و عرقیات ،میوه و سبزی ،نان * ،مديريت كم آبياري و آبهاي نامتعارف
* هيدروكلوئيدهاي طبيعي ايران
لبنیات ،اکسترودرها و صمغهای بومی ایران
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دانشکده ها

رؤسای دانشکده معماری و شهرسازی از سال  1392تاکنون

دکتر هاشم شریعتمدار
1389 -1394

فهرست فعالیت های شاخص

دانشکده معماری و شهرسازی

دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد به
فاصلۀ  64سال پس از تأسیس اولین دانشکدۀ معماری و
شهرسازی کشور در دانشگاه تهران و به پشتوانۀ تجربۀ 56
سالۀ دانشگاه فردوسی مشهد در مهرماه  1384فعالیت خود
را آغاز نمود .شوراي گسترش آموزش عالي در جلسۀ مورخ
 1383/11/17خود با ايجاد دانشكدۀ معماري و شهرسازي
در دانشگاه فردوسي مشهد موافقت قطعي به عمل آورد.
دانشکدۀ معماري و شهرسازي در سال  ۱۳۸۴با پذيرش ۷۱
دانشجوي دختر و پسر در دورۀ شبانه آغاز به كار كرد .اين
دانشکده با هدف پرورش استعدادهاي خالق و تأمين نيروي
متخصص در رشتۀ معماري و حصول كارآيي در اجراي
طرحهاي عملي وگسترش دانش و مهارت شهرسازي به
منظور تربيت نيروي متخصص جهت اجراي طرح ها و
برنامه هاي توسعۀ محيط هاي شهري تأسيس گرديد.
طرح بازسازی ساختمان جدید دانشکده در سال ۱۳۸۸
۳۲۶

تهیه و در سال  ۱۳۹۰بخشهای اصلی طبقۀ همکف،
حیاط داخلی و طبقۀ اول به بهرهبرداری رسید .بخشی از
زیرزمین و کارگاهها و بخش دفتر طرح جامع در سال بعد
تکمیل شد .اين ساختمان داراي  ۸آتليه ۴،كالس تئوري،
 ۲كارگاه نجاری و ساخت و امكاناتي مانند كتابخانه ،سالن
مطالعه ،آرشيو ،سايت ،واحد سمعي بصري ،دفتر فني ،دفتر
آموزشهای آزاد ،سالن اجتماعات ،سالن ورزش و ديگر
فضاهاي الزم اداری است.
در حال حاضر ،با گذشت حدود  16سال از عمر دانشکده،
تعداد اعضاء ﻫﯿﺋت علمي تمام وقت دانشکده به  9نفر
رسيده است و بيش از  ۲۰نفر عضو ﻫﯿﺋت علمي پارهوقت
و حقالتدريس از استادان دانشگاههاي معتبر کشور در اين
دانشکده مشغول به تدريس میباشند .رشتههاي تحصيلي
موجود در دانشکده به شرح جدول شمارۀ  1مي باشند:

دکتر جعفر طاهری
 -1398تاکنون

دکتر حامد کامل نیا
1394 -1398

دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد * آیندهپژوهی مرتبط با مسایل جهانی -محلی در حوزههای
با نظر به ابعاد متنوع پیشین و بهعنوان نهادی آموزشی و معماری و شهرسازی
پژوهشی رسالت خود را آموزش و تربیت دانشجویان و * دانشکده بهعنوان مشاوری متخصص برای جامعه از
پژوهشگران متعهد و خالق در زمینه های علمی و عملی ،و طریق ارتباط عمیق و اثربخش با حرفه
با علم به زمینه های اجتماعی ،فرهنگ اسالمی-ایرانی برای * افزایش آگاهی جامعه و ترویج مشارکت اجتماعی در
مدیریت و طراحی محیط برای زندگی سالم و واالی انسانی خصوص تأثیرات محیط مصنوع بر بهبود کیفیت زندگی
* توسعه دیپلماسی علمی بینالمللی در قالب تبادالت و
در مقیاس استانی ،منطقه ای و بین المللی قرار داده است.
تعامالت آموزشی ،پژوهشی و فناورانه با مراکز علمی و
مأموریتها
* آموزش روزآمد افراد توانمند ،متخصص و خالق در دانشگاههای معتبر دنیا
وظایف
حوزههای معماری و شهرسازی
* ایجاد محیط آموزشی -پژوهشی پویا و خالق در راستای  .1تربيت افراد متعهد و متخصص در حوزۀ معماري و
شهرسازي
ارتقاء کیفیتهای یادگیری
* توسعۀ تحقيقات مسئلهمحور در زمينۀ طراحی محيط  .2ايجاد شرايط مطلوب آموزشي و پژوهشي براي اساتيد
و دانشجويان
مصنوع با توجه به نیازهای جامعه
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۳۲۷

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

 .3كمك به حل مسائل جامعه در حوزههاي معماري و
شهرسازي با توجه به ظرفيت دانشکده
 .4مشاورۀ تخصصي به جامعه حرفهاي
 .5تعامل با مراکز علمی و دانشگاه های معتبر دنیا
چشمانداز و راهبردهای دانشکده
چشمانداز دانشکده در افق  1404به شرح زير ميباشد:
«دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد،
یکی از سه دانشکدۀ برتر کشور در تراز بینالمللی در راستای
ارتقای کیفیت محیط مصنوع از طریق کاربست معماری و
شهرسازی پایدار است».
راهبردهاي دانشکده جهت دستيابي به چشمانداز شامل:
آموزشی
 .1جذب و پرورش دانشجویان نخبه و کارآفرین.
 .2تربیت نیروهای متخصص در مقطع تحصیالت تکمیلی.
 .3توسعۀ دوره های آموزشی تکمیلی مورد نیاز صنعت و
جامعه برای دانشجویان.
پژوهشی
 .1جذب هیئت علمی و پژوهشگران برجسته جهت افزایش
تولیدات علمی و انتشار آثار پژوهشی (نشریه و کتاب) در
سطح ملی و منطقه.

۳۲۸

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

 .2تقویت و تعمیق قطبهای پژوهشی در زمینۀ طراحی محیط
پایدار و معماری سبز در سطح شرق کشور و منطقۀ آسیای
میانه.
 .3مشارکت و گسترش همکاری های علمی و پژوهشی با
مراکز معتبر معماری و شهرسازي ملی و جهانی با توسعة
فعالیتهای پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اساتید
استان در کرسی های نظریه پردازی در دانشکده.
فناورانه
 .1توسعۀ فضای کالبدی و امکانات نرم افزاری و سخت
افزاری (کارگاهی) متناسب با توسعۀ تحصیالت تکمیلی.
 .2دستیابی به دانش های ثروت آفرین با پژوهشهای
کاربردی و مورد نیاز جامعه ،نظارت عالیه و مشارکت با
صنعت ،وزارت راه و شهرسازی ،شهرداری های شهرهاي
استان برای ارائۀ خدمات و دانش تخصصی و طرحهای
جامع در سطح استان و منطقه.
 .3ارایۀ خدمات مشاورۀ برنامه ریزی و طراحی محیط پایدار
و تدوین راهبردهای کالن سیاستگذاری استانی و شهری
در شرق کشور.
 .4انجام طرح های پژوهشی برای مراکز تصمیم سازی و تصمیم
گیری محیط مصنوع در مقیاس شهر ،استان و منطقه شرق
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جدول -46-۸دانشجویان جاری دانشکدۀ معماری و شهرسازی

زیر مجموعههای دانشکده
اين دانشکده داراي دو گروه معماري و شهرسازي است:
* گروه معماري
گروه معماري داراي  5عضو هیئت علمي تمام وقت است.
در حال حاضر تعداد  346دانشجو در مقاطع كارشناسي و
كارشناسي ارشد در اين گروه مشغول به تحصيل هستند
اهداف و برنامههاي گروه معماري به شرح زير ميباشند:
حوزۀ آموزشي
 ارتقاء كيفيت آموزش و نگرش سيستمي به آموزش دردوره كارشناسي
 تدوین کتاب سال گروه معماری براساس هدفگذاریهاو رویکردهای اصلی آموزشی
 جهتدهی به فعالیتهای انجمن علمی دانشکده وبرنامهخواهی از ایشان برای انجام فعالیتهای علمی
مکمل برنامههای آموزشی و برگزاری برنامههای مشترک
بینرشتهای با سایر انجمنهای علمی دانشگاه به کمک استاد
مشاور تشکلها
 پیگیری گرایشهاي کارشناسی ارشد مسكن ،منطبق باسند راهبردي دانشکده
بهبوداطالعرسانيرسانهايواستفادهازپتانسيلهايشبكههاياجتماعي مجازي در راستاي جذب دانشآموزان برتر
-ارتقاءکیفیتوبگاههایآموزشیگروهمعماریدرراستایمعرفی
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جدول -47-۸دانش آموختگان دانشکدۀ معماری و شهرسازی

بهترفعالیتهایدانشجویاندرکارگاههایطراحیمعماری
 پایش وضعیت و ایجاد بانک اطالعات دانشآموختگاندانشکده به کمک دفتر کارآفرینی از نظر وضعیت خدمات
تخصصی ایشان به جامعه به منظور شناخت قابلیتها و

ضعفهای سیستم آموزشی در مهارتآموزی (در هماهنگی با
برنامهمدیریتبرنامهریزیوتوسعه دانشگاه درخصوص دانشآموختگان)

 تسهیل شرایط پذیرش دانشجویان بینالملل درچارچوبقوانین دانشگاه و مشارکت فعاالنه ایشان در فرآیندهای
آموزشی و پژوهشی دانشکده
 استفاده از ظرفیتهای دانشگاههای خارجی طرف تفاهمدانشکده در برگزاری نشستهای علمی ،انجام پروژههای
تحقیقاتی و برگزاری کالسهای مشترک مجازی
 ایجاد فضای مناسب فعالیت پژوهشی دانشجویانکارشناسی ارشد
 كمك به هسته میراث معماری خراسان بزرگ در راستایتحقق جایگاه دانشکده بهعنوان قطب میراث معماری و
شهرسازی خراسان بزرگ.
 پیگیری توسعه مرکز اسناد معماری در دانشکده ،بروزرسانیدائمی آن توسط اساتید و دانشجویان و اطالعرسانی در
خصوص مدارک موجود در سایت دانشکده.
حوزۀ پژوهشي
 تعامل پژوهشي با دستگاههاي اجرايي۳۲۹

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

شکل -10-۸فراواني مقالهها و كتابهاي منتشر شده توسط اعضاء هیئت علمي دانشکده

 راهاندازی واحد پژوهشی مسکن منطبق با نيازهاي متفاوت به کمک اعضاء گروه (حداقل  1بار در هر نیمسال) شناسایی منابع آموزشی جدید به کمک اعضاء هیئتمنطقهاي (مسكن اقشار كم درآمد ،حاشيه نشيني و )...
 پیگیری نشریه علمی-پژوهشی معماري و شهرسازي علمی و حلقههای مشخص از دانشجویان تحصیالتتکمیلی ،بحث و نهاییسازی در جلسات گرایشها و
زمينهگرا
ارسال لیست برای تهیه به کتابخانۀ دانشکده و کتابخانۀ
* گروه شهرسازي
گروه شهرسازي داراي  4عضو هیئت علمي تمام وقت است .مرکزی (دو بار در سال)
در حال حاضر تعداد  127دانشجو در مقاطع كارشناسي و  -تشویق و حمایت برگزاری نشستهای علمی کوچک
یک ساعته به کمک اعضاء هیئت علمی در خصوص مسائل
ارشد در اين گروه مشغول به تحصيل هستند
اهداف و برنامههاي گروه شهرسازي به شرح زير ميباشند :شهرسازی (یک برنامه در ماه)
 جهتدهی به فعالیتهای انجمن علمی دانشکده وحوزۀ آموزشي
 شناسایی افراد واجد شرایط توانمند براساس پیشبینیسال
عنوان افتخار
نیاز گروه ،اختصاص واحدهای درسی مرتبط و معرفی به
شایستۀ تقدیر در بیستوسومین دورۀ کتاب برتر دانشگاهی
۱۳۹۴
هیئت علمی برگزیدۀ دانشگاهی
۱۳۹۵
مدیریت و شورای راهبری دانشکده در قالب طرح مدرسان
عنوان کتاب برتر جایزه مزینی
مدعو وابسته
 ۱۳۹۶طرح برتر بخش معماری داخلی دوساالنه ملی معماری و شهرسازی ایران (آتلیه سبز)
 شناسایی و معرفی اعضاء هیئت علمی وابسته توانمند وطرح برتر دوساالنه ملی معماری و شهرسازی ایران (ساختمانهای سبز کوثر مشهد)
عنوان شایستۀ تقدیر در سیوچهارمین دورۀ کتاب سال جمهوری اسالمی
مؤثر ،منطبق بر توسعة برنامۀ ارشد طراحی شهری به کمک
۱۳۹۷
فینالیست جایزۀ معماری آسیا  -2017برلین
دبیران گرایشهای شهرسازی
فینالیست جایزۀ معماری آسیا  - 2018بارسلون
پژوهشگر برتر استان خراسان رضوی در رشتۀ هنر و معماری
 بازنگری در شیوۀ ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در۱۳۹۸
رتبۀ اول مسابقۀ ملی تئاتر شهر کرج
دروس عملی شهرسازی
مدال بهترین پروژۀ طراحی داخلی سال  98در مسابقه طراحی داخلی ایران معاصر
بازنگریسرفصلکارشناسیمهندسیشهرسازیدرسال1400فناور برتر دانشگاه
۱۳۹۹
ثبت اختراع مالت مرمتي بر پايۀ آهك با قابليت آبگريزي
 زمینهسازی برای برگزاری سخنرانی اساتید مدعودريافت جايزۀ دكتر كاظمي آشتياني
دانشگاههای تراز اول کشور در دانشکده در مناسبتهای
جدول -48-۸جوايز و افتخارات اعضاء هیئت علمي دانشکده

۳۳۰

دانشکده ها

برنامهخواهی از ایشان برای انجام فعالیتهای علمی مکمل برجسته شاغل در دانشگاههای خارج از کشور به صورت
برنامههای آموزشی و برگزاری برنامههای مشترک بین مجازی و در صورت امکان حضوری
رشتهای با سایر انجمنهای علمی دانشگاه به کمک استاد حوزۀ پژوهشي
مشاور تشکلها
 زمینهسازی برای راه اندازی هستۀ طراحی شهری با مسئولیتدهی به دانش آموختگان برتر دانشکده در رویکرد جهانی -محلی به کمک اعضاء هیئت علمی وابستهسطح دانشآموخته ارشد و دانشجوی دکتری در خصوص شهرسازی در راستای سند چشمانداز تخصصی دانشکده.
برگزاری رویدادهای علمی در دانشکده به کمک انجمن  -پیگیری توسعۀ مرکز اسناد معماری و شهرسازی در
علمی به منظور افزایش حس تعلق ایشان (حداقل دو رویداد دانشکده ،بهروزرسانی دائمی آن توسط اساتید و دانشجویان و
اطالعرسانی در خصوص مدارک موجود در سایت دانشکده.
در سال در هماهنگی با برنامههای دفتر ارتباط با دانشآموختگان)
 تشویق اعضاء هیئت علمی به سخنرانی یا مشاوره و -تشویقاعضاءهیئتعلمیبهتهیهمقاالتمشترکبینالمللی.خدمترسانی به مراکز دولتی و غیردولتی ملی ،استانی و  -استفاده از ارتباطات و ظرفیتهای موجود در دانشگاه
و دانشکده برای انعقاد قرارداد و انجام طرحهای برون
شهری مورد تأیید و تفاهم دانشگاه در حوزۀ شهرسازی
 تشویق اعضاء هیئت علمی به پایش مسائل جاری حرفه دانشگاهی و انجام مذاکره با افراد مؤثر در دستگاههایو نگارش مقاالت مورد نیاز جامعه حرفه مند در حوزۀ اجرایی به منظور فرصتسازی در این خصوص (استانداری،
شهرسازی و گزارشدهی همکاران در این خصوص در شهرداری ،راه و شهرسازی ،نظام مهندسی ساختمان و )...
 اولویتدهی به هدایت پایاننامههای دانشجویان مقطعجلسات گروه
 استفاده از ظرفیتهای دانشگاههای خارجی طرف تفاهم كارشناسي ارشد در راستای نیازهای دستگاههای اجرایی ودانشکده در برگزاری نشستهای علمی ،انجام پروژههای کسب حمایت مالی در این خصوص
 شناسایی شرکتهای دانش بنیان فعال در زمینههایتحقیقاتی و برگزاری کالسهای مشترک مجازی
 تسهیل شرایط پذیرش دانشجویان بینالملل درچارچوب شهرسازی و بهرهگیری از تجربیات ایشان در دانشکدهقوانین دانشگاه و مشارکت فعاالنه ایشان در فرايندهای
آموزشی و پژوهشی دانشکده
 -زمینهسازی برای ارتباط و استفاده از ظرفیت ایرانیان

نشست هم اندیشی طرح توسعه بافت پیرامون حرم رضوی ۹۵ -

کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر ۹۷ -
۳۳۱

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد
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دانشکده ها

رؤسای دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست از سال  1392تاکنون

دکتر شهناز دانش
1384 -1394

فهرست فعالیت های شاخص

دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست

شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه  17بهمن ماه 1383
با ايجاد دانشكدۀ منابع طبيعي و محيط زيست در دانشگاه
فردوسي مشهد موافقت به عمل آورد .تأسيس اين دانشكده
با توجه به فراواني تنوع زيستي مناطق شمال شرق كشور و
گستردگي منابع طبيعي و نيز وجود اكوسيستم هاي منحصر
به فرد در اين قسمت از كشور از اهميت بسيار زیادی
برخوردار است .دانشكدۀ منابع طبيعي و محيط زيست
در مهر ماه سال  1384رسم ًا با پذيرش  65دانشجو در
دو رشته از رشتههای زیر مجموعۀ مهندسي منابع طبيعي
(«مرتع و آبخيزداري» و «محيط زيست») فعاليت خود
را آغاز نمود .همچنين از ابتدای سال تحصیلی  1386در
رشتۀ «مدیریت مناطق خشک و بیابانی و از مهر ماه 1391
در رشتۀ «شیالت» در مقاطع کارشناسی دانشجو پذیرفته
است .در بخش تحصيالت تكميلي نیز از سال تحصیلی
 1389 - 1390در مقطع كارشناسي ارشد «مرتعداری» ،و
۳۳۲

از سال تحصیلی  1392-1393در مقطع كارشناسي ارشد
« آبخیزداری» و « مدیریت مناطق بیابانی» و همچنین از
سال  1399در مقطع دکتری « علوم و مهندسی آبخیزداری
گرایش «حفاظت آب و خاک « دانشجو پذیرفته است.
توسعۀ تحصیالت تکمیلی دانشکده در طی سال های
 1392تا 1399
دربخشتحصيالتتكميليدرطی 8سالگذشتهدستاوردهای
بسیار خوبی حاصل شده است .قبل از سال  1392فقط مقطع
کارشناسی ارشد مرتعداری دایر بوده است (از سال تحصیلی
 )1389 - 1390و بقیۀ رشتهها در  8سال اخیر دایر شده است.
در این خصوص با توجه به ضرورت راه اندازی و توسعۀ
مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشکده ،در سال تحصیلی-1393
 1392دو مقطع كارشناسي ارشد « آبخیزداری» و « مدیریت
مناطق بیابانی» و همچنین در سال 1394مقطع کارشناسی ارشد
محیط زیست گرایش «زیستگاهها و تنوع زیستی» و نیز در سال

دکتر کمالالدین ناصری
1394 -1397

دکترمحمدتقیدستورانی
 -1397تاکنون

 1399مقطع دکتری « علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش هستند .اما این مقوالت خود پیشنیازی دارند و آن شناخت
«حفاظت آب و خاک « در دانشکده راه اندازی شده که این است .شناخت چنین مجموعۀ گوناگونی ،یکی از رسالت های
موضوع کمک بسیار بزرگی به توسعۀ فعالیتهای پژوهشی رشته های منابع طبیعی و محیط زیست می باشد .سرفصل
در دانشکده نموده است .مجوز مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ تعدادی از دروس ارائه شده در دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط
«علوم و مهندسی شیالت» نیز در سال  1399اخذ شده است .زیست و به طور کلی در رشته های منابع طبیعی به گونهایست
که در برخی از واحدهای درسی قسمتی از آن به آموزش
* آموزش در طبیعت
کشورمان ایران در گسترۀ زمانی و مکانی خود تنوعی از در طبیعت در قالب بازدیدهای علمی اختصاص یافته است
جلوههای طبیعی ،فرهنگی و تاریخی را در برگرفته است و در این سفرها که بسته به فصل و شرایط آب و هوایی در
که می توان آن را به راستی جهانی در یک مرز نامید .چنین مناطق و اکوسیتم های طبیعی مختلف اجرا می گردد اساتید
شرایط محیطی ویژه با تنوع شگفتآوری از گونههای گیاهی و دروس مربوطه حضور داشته و به طور عملی در دامان طبیعت
جانوری و اکوسیستمها همراه شده است که گنجینۀ بینظیری به آموزش دانشجویان می پردازند .الزم به ذکر است که با توجه
برای این مرزوبوم است .همین تنوع بی نظیر است که آن را به توسعۀ رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده ،هر ساله به تعداد
به بهشتی بالقوه برای آموزش و پژوهش بدل ساخته است و بازدیدهای علمی دانشکده افزوده می شود.
نیک میدانیم که این دو ،پشتوانۀ بیجایگزین حفاظت و احیاء

۳۳۳

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

سال

1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
جمع

مرتع و آبخیزداری

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت مناطق خشک و بیابانی

محیط زیست

همایشی

نشریه

همایشی

نشریه

همایشی

30

27

8

10

2

25
48
37

33
29
27

20

24

14

25

15

30

9

27

198

222

8
20
16
15
14
11
2
94

15
14
14
19
18
20
27
137

6
3
7
19
7
23
5
72

شیالت

نشریه همایشی

1
9
9
7
12
14
17
15
84

8
6
7
1
13
12
17
9
73

نشریه

11
16
8
5
20
17
17
21
115

جدول -49-۸تعداد مقاالت همایشی و پژوهشی چاپ شده گروههای آموزشی دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست

فعالیتهای عمرانی دانشکده از سال  92تا سال 99
با توجه به قدیمی بودن ساختمان اختصاص داده شده به
دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست (ساختمان قدیم دانشکدۀ
کشاورزی) ،هر ساله قسمتی از بودجۀ عمرانی دانشکده
صرف تعمیرات ساختمانی و بازپیرایی می گردد .از طرفی
تازه تأسیس بودن دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست،
ضرورت توسعه فضاها و امکانات دانشکده را ایجاب می
نمود به طوری که در طول  8سال گذشته تعداد کالس های
دانشکده از  5عدد به  9عدد افزایش یافته است .عالوه بر این
تعدادی آزمایشگاه جدید (آزمایشگاه تحصیالت تکمیلی،
آزمایشگاه آبزیان و آزمایشگاه آب و خاک) و نیز فضایی
بهعنوان گلخانه تحقیقاتی دانشکده با توجه به ضرورت
دروس مربوطه ،احداث و راهاندازی گردید .همچنین
در سال های آینده با همکاری معاونت محترم پژوهشی
دانشگاه ،آزمایشگاه جامع دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط
زیست راهاندازی و بهره برداری خواهد شد.
برخی دستاوردهای دانشکده در خصوص ارتباط با
جامعه و ایفای نقش اجتماعی
* نظارت بر مطالعات محیط زیستی پروژۀ کمربند جنوبی
مشهد که بهعنوان یکی از مسائل مهم و مورد مناقشه بین
شهرداری و سمنها و دادستانی محترم استان میباشد و
نقش نظارتی دانشکده در این خصوص بسیار مهم و
۳۳۴

تأثیرگذار بوده است.
* ایفاء نقش مؤثر در طرح استانی «همیاران آب استان» به ویژه
در کمیتۀ آبخیزداری و آبخوانداری این طرح در جهت
ایجاد تفاهم علمی بین بخشهای مختلف مرتبط با طرح
* پیگیری و عقد چندین مورد قرارداد طرح پژوهشی با ادارۀ
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
* پیگیری و عقد چندین مورد قرارداد نظارت پژوهشی با
ادارۀ کل منایع طبیعی و آبخیزداری استان
* همکاری مؤثر با ادارۀ کل محیط زیست استان و حضور
در کمیتههای مختلف آن و نیز عقد چند مورد قرارداد
پژوهشی با ادارۀ کل محیط زیست استان
* برگزاری همایشهای ملی «سطوح آبگیر باران» و
«بینالمللی مرتعداری ایران» در دانشکده و برگزاری تعداد
زیادی کارگاههای تخصصی متعدد و نشستهای علمی با
حضور تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان سازمانهای
مرتبط از جمله سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری
کشور و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ،حفاظت محیط
زیست ،آب منطقهای و جهادکشاورزی استان در دانشکده
* برگزاری ساالنه برنامههای هفتۀ منابع طبیعی
* انعقاد تفاهمنامههای مشترک کاری دانشکده و با
دستگاههای دولتی و غیردولتی مرتبط با فعالیتهای دانشکده

1392

استاد
0

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

1393

1

2

9

2

14

1394

1

2

8

2

13

1395

2

1

9

2

14

1396

2

2

11

0

15

1397

2

1

13

0

16

1398

2

2

12

0

16

1399

2

5

10

0

17

سال

3

3

7

دانشکده ها

13

جدول -50-۸جدول توزیعی اعضاء هیأت علمی دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

413

70

0

483

1394

407

87

0

494

1395

366

90

0

456

1396

378

113

0

491

1397

364

113

0

477

1398

315

124

0

439

1399

297

138

4

439

55

403

1392

458

0

جدول -51-۸جدول توزیعی دانشجویان جاری دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

جمع

1393

55

8

63

1394

37

7

44

1395

75

15

90

1396

38

19

57

1397

27

13

40

1398

62

14

76

1399

40

16

56

1392

96

6

102

جدول -52-۸جدول توزیعی دانش آموختگان دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه

۳۳۵

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

دانشکده ها

رؤسای دانشکده مهندسی از سال  1392تاکنون

دکتر حبیب رجبی
1392 -1397

فهرست فعالیت های شاخص

دانشکده مهندسی

تکریم استادان ،کارکنان و دانشجویان و البته توجه خاص
سخن مدیران دانشکده
مجموعه مدیریتی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی به مسایل زیست محیطی موضوعاتی بوده که در سر لوحه
مشهد به عنوان بزرگترین قطب علمی در عرصه مهندسی مدیران قرار داشته است.
در نیمه شرقی کشور ،در هشت سال گذشته در جهت
معرفی دانشکده مهندسی
بهبود مستمر کیفی و کمی در زمینههای آموزش ،پژوهش و
فناوری تالش کرده است .در راستای تقویت ماموریتهای اسفندماه سال  1353در جریان صد و چهاردهمین نشست
اصلی ،از مهمترین اهدافی که در این سالها مورد توجه شورای گسترش آموزش عالی ،ایجاد یک قطب مهندسی
قرار داشته است می توان به اثر بخش کردن آموزش در قوی در شرق کشور برای پرورش استعدادهای فنی بهعنوان
راستای کارآفرینی و اشتغالپذیری و تقویت کاربست علم ،نیروی متخصص صنعتی مطرح شد .در همان سال گروهی
تقاضا محور نمودن کارهای تحقیقاتی و دریافت بازخورد تحت عنوان هیئت مؤسس دانشکده مهندسی تشکیلشده
از ذینفعان اشاره کرد .عالوه بر این ،برای پشتیبانی بهتر بود که رئیس دانشکدة علوم نیز در زمرة آن گروه بود .این
ماموریتهای اصلی ،سادهسازی و روانسازی فرایندها ،هیئت مؤسس ،دکتر حبیباللهی از انگلستان و دکتر فامیلی
شفافیت و انظباط مالی ،توسعه فضاهای کالبدی دانشکده ،از کانادا را به مشهد فراخواندند و ایشان در محل سازمان
بهسازی فضاهای داخلی و افزایش نشاط دانشجویان و مرکزی دانشگاه واقع در میدان تقیآباد برنامهریزی و مقدمات
کارکنان مورد توجه خاص قرار گرفته است .در کنار اینها الزم را جهت تأسیس دانشکده مهندسی انجام دادند.
۳۳۶

بر این اساس ،دانشکدة مهندسی به مجموعه دانشگاه
فردوسی مشهد اضافه گردید .این دانشکده ،مهرماه
 1354تعداد سی دانشجو در رشته مهندسي مکانیک و
سی دانشجو در رشتة مهندسي برق پذیرش کرد .رشتة
مهندسی برق به دلیل عدم تأمین کادر آموزشی منحل شد
و دانشجویان پذیرششده به سایر دانشگاهها منتقل شدند،
بنابراین دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با رشتة
مهندسی مکانیک در سال  1354فعالیت خود را آغاز کرد.
به مدت چهار سال رشته مهندسی مکانیک تنها رشتهای
بود که در دانشکده مهندسی آموزش داده میشد ،تا اینکه
در سال  1358شرایط برای راهاندازی رشتة مهندسی برق
مهیا شد.
دانشکدة مهندسی پس از تأسیس ،فعالیت خود را در مکانی

دکترحمیدرضاپوررضا
 -1397تاکنون

واقع در ضلع شرقی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد آغاز
کرد .این دانشکده از اوایل دهه  1360به مکانی واقع در
ضلع شمالی پردیس دانشگاه انتقال یافت و با تهیه طرح
دانشکده جدید در سال  1361و متعاقب آن شروع عملیات
احداث ،ابتدای دهه  1370گروه مهندسی کامپیوتر که
بهتازگی به دانشکده مهندسی اضافهشده بود به عنوان اولین
گروه آموزشی به این ساختمان نقل مکان کرد.
در حال حاضر این دانشکده با دارا بودن فضایی بالغ بر
 48000متر مربع زیربنا ،بیش از  6000دانشجو در مقاطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتر و نزدیک به 200
عضو هیات علمی ،یزرگترین دانشکده دانشگاه فردوسی
مشهد است .فعالیتهای دانشکده در قالب  7گروه مختلف
مهندسی مکانیک ،مهندسی برق ،مهندسی عمران ،مهندسی

۳۳۷

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

1392

استاد
37

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

1393

45

47

62

3

157

1394

51

43

27

2

168

1393

442

298

63

803

1395

50

47

73

2

172

1394

228

213

47

488

1396

55

46

70

1

172

1395

338

276

42

656

1397

57

44

71

1

173

1396

302

363

72

737

1398

58

52

67

1

178

1397

308

314

58

680

1399

61

54

64

1

180

1398

415

308

51

774

1399

226

229

51

506

سال

61

47

4

149

جدول -53-۸جدول توزیعی اعضاء هیأت علمی دانشکدۀ مهندسی دانشگاه

سال

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

1393

2708

1338

588

4634

1394

2769

1619

621

5009

1395

2900

1723

655

5278

1396

3114

1735

673

5522

1397

3334

1758

680

5772

1398

3372

1638

699

5709

1399

3642

1814

790

6246

1392

2675

520

4554

جدول -54-۸جدول توزیعی دانشجویان جاری دانشکدۀ مهندسی دانشگاه

کامپیوتر ،مهندسی شیمی ،مهندسی مواد و متالورژی و
مهندسی صنایع است .عالوه بر این ،قطب علمی «رايانش
نرم و پردازش هوشمند اطالعات» نیز با بهرهگیری از
همکاران مختلف دانشگاه فردوسی مشهد و همکاران
بینالمللی فعالیتهای گستردهای دارد.
اهداف
* جذب دانشجویان ممتاز و اثربخشی آموزش
* اثربخشی پژوهش
* ترویج کارآفرینی و ارزشآفرینی
* ارتباط مؤثر با جامعه
* توسعه همکاریهای بینالمللی
۳۳۸

789

جدول -55-۸جدول توزیعی دانش آموختگان دانشکدۀ مهندسی دانشگاه

جمع

1359

1392

464

273

52

دانشکده ها

* توسعه منابع مالی متنوع و پایدار و مدیریت بهینه هزینهها
* تصمیمگیری اثربخش ،مسئوالنه و مبتنی بر خرد جمعی
با مشارکت همه ذینفعان
* چابکی و کارآیی ساختار و شفافیت فرایندهای سازمانی
* ایجاد جو پویا و بانشاط برای افزایش انگیزه در دانشکده
و افزایش حس تعلق سازمانی
فعالیتهای دانشکده مهندسی
فعالیتهای انجام گرفته طی سالهای  1392تا  1400در
دانشکده مهندسی به تفکیک معاونتها به شرح زیر است.
* حوزه آموزشی -فرهنگی
رئوس فعالیتهای اصلی صورت گرفته در حوزه آموزشی-

دانشکده مهندسی
فرهنگی به شرح زیر هستند
* مستندسازی ،اصالح و روانسازی فرایندهای آموزشی * تجهیز محلهای برگزاری امتحانات به دوربین و راه
اندازی مرکز نظارت و کنترل آزمونها.
* تقویت ،نظارت و اصالح ارایه دروس پایه
* افزایش توان مهندسی دانشجویان کارشناسی از طریق * راهاندازی دوره COOP
به منظور افزایش اشتغالپذیری دانشآموختگان دوره
راهاندازی دوره  COOPو کالسهای مهارتافزایی
* ارایه خدمات آموزشی بصورت کامال الکترونیکی و کارشناسی ،دوره  COOPراهاندازی گردید .این طرح ابتدا
در گروه مهندسی کامپیوتر به صورت آزمایشی اجرا شد ،تا
غیرحضوری
ضمن تدوین آییننامهها و شیوهنامهها ،اقدام برای دریافت
* توسعه آموزش الکترونیک
مجوزهای وزارتی آن نیز انجام شود .در حال حاضر کلیه
* ارتباط موثر با دانشآموزان
مجوزها صادر شده است و این دوره میتواند به دیگر
* برگزاری برنامههای فرهنگی متعدد ،شاد و متنوع
* نکوداشت استادان برجسته
* افزایش حس تعلق
شرح برخی فعاليتهاي آموزشي -فرهنگي عبارتند از:
* تالش برای افزایش سطح کیفی و ارزیابی آموزش
برای این منظور اقدامات زیر انجام شد
* بررسی میدانی دالیل افت تحصیلی دانشجویان
جدیدالورود با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه
* انعقاد تفاهم سه جانبه دانشکده مهندسی با دانشکده علوم
ریاضی و معاون آموزشی دانشگاه برای چگونگی ارائه و
بهبود کیفیت دروس سرویسی
* تفاهم نامه با معاونت اموزشی دانشگاه برای محدود
کردن سقف پذیرش دانشجوی میهمان در رشته های
۳۳۹

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1392 - 1400

سال
1392
1393
1394
1395
1396
1397

مجامع علمی داخلی
متن کامل
377

چکیده

مجامع علمی خارجی

جمع

متن کامل

چکیده

جمع

دانشکده ها

جمع

24

401

26

15

41

442

374

46

420

63

5

68

488

392

39

431

43

4

47

478

345

22

367

65

7

72

439

327

34

361

58

4

62

423

277

14

291

34

6

40

331

جدول -56-۸جدول توزیع مقاالت اعضاء هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی
شکل -11-۸تعداد مقاالت دانشکده به تفکیک گروه های آموزشی

سال

نمایشگاهها

ی علمی
کارگا ه آموزشی سخنران 

مدعوین

3

17

1393

4

13

29

0

1394

0

1

14

2

1395

0

0

13

3

1396

0

0

5

1

1397

0

0

9

0

1392

4

4

جدول -57-۸جدول توزیعی فعالیتهای پژوهشی دانشکدۀ مهندسی دانشگاه

شکل -12-۸تعداد مقاالت ژورنالی  Q1و  Q2دانشکده به تفکیک گروه های آموزشی

گروهها تسری پیدا کند.
* راهاندازي اداره الكترونيكي آموزش
اداره آموزش دانشکده مهندسی که بر اساس ساختار فعلی
وظیفه سرویسدهی به دانشجویان کارشناسی دانشکده را
برعهده دارد ،از پرمراجعهترین و باالتبع شلوغترین واحدها
است .حذف نیاز به مراجعات حضوری ،کاهش زمان ارایه
سرویس ،حذف فرایندهای کاغذی و تکریم ارباب رجوع
از یک طرف و توان فنی دانشکده مهندسی از طرف دیگر
موجب شد تا ضمن بررسی و مستندسازی فرایندهای
جاری و درجه تکرار و اهمیت آنها ،موضوع الکترونیکی
کردن این اداره در دستور کار قرار گرفته و به اجرا گذاشته
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شود .در حال حاضر کلیه خدمات این ادره به شکل
الکترونیکی عرضه میشود
پیشنهاد میشود تحقق این نوع سرویسدهی توسط یک
تیم مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد .در صورت تحقق
کامل اهداف ،این ادره بایستی بدون داشتن هیچ شکایتی
سرویسهای خود را در شکل بسته بودن در آموزش ارایه
کند.
* طرح آموزش مداوم مهندسی
به منظور بازآموزی و حفظ ارتباط با دانشآموختگان دانشگاه
این طرح با همکاری کالج دانشگاه تهیه و مجوزهای الزم
اخذ گردید ولی به دلیل بروز همهگیری کرونا به صورت

جدی وارد فاز اجرا نشد .در این طرح دانشآموختگان
دانشگاه در شکل محدود میتوانند در کالسهای درس
دانشگاه شرکت کنند.
در تکمیل این طرح توصیه میشود مذاکرات با سازمان
نظام مهندسی انجام تا دانشآموختگانی که در این کالسها
شرکت میکنند بتوانند از آن برای امتیاز بازآموزی و دریافت
مجوز امضا استفاده نمایند.
* تهیه سند رفتار نامتعارف
به منظور تنظیم روابط بین دانشجویان ،اعضای هیات علمی
و کارکنان این سند تهیه شده و از روی سایت دانشکده
(Hafezi//405/http://eng.um.ac.ir/images
مهندسی
 )pdf.Bullying-v107/4Mordad1400-88/Activeقابل
دسترسی است
* مهارتافزایی

با امضای یک تفاهمنامه سهجانبه فیمابین مجمع خیرین
فنی و حرفهای ،بنیاد دانشگاهی فردوسی و دانشکده
مهندسی ،دانشجویان دانشکده مهندسی میتوانند از
دورههای مهارتافزایی سازمان فنی و حرفهای و دانشگاه
فنیحرفهای استفاده کنند .هزینههای این طرح توسط مجمع
خیرین و بنیاد تامین میشود.
* تغییر فضای روابط عمومی و فعالیتهای فرهنگی
همهگیری کرونا از یک طرف و کاهش مصرف کاغذ ،مواد
مصنوعی و  ...که بالتبع کاهش هزینهها و دلمشغولیهای
زیستمحیطی را به دنبال خواهد داشت ،از طرف دیگر،
موجب شد تا روابط عمومی دانشکده مهندسی تمرکز خود
را بر ساختار اطالعرسانی مبتنی بر  15دستگاه نمایشگر
دیجیتال شبکهای و استفاده حداکثری از فضای مجازی
متمرکز کند.
* افزایش حس تعلق
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به منظور افزایش حس تعلق به دانشکده مهندسی ابتدا برای * برخی فعالیتهای دیگر حوزه آموزشی-فرهنگی
دانشکده آرم داخلی طراحی شد .سپس مجموعه اقالم زیر  -برگزاری کالسهای کارآفرینی با همکاری متخصصین
پارک علم و فناوری
منقش به این آرم برای فروش آماده شد
 دفتر در سه اندازهی یادداشت ،وزیری و  A4در دو نوبت  -تهیه سند «تاریخ دانشکده مهندسی» و دستورالعملبهروزرسانی آن
چاپ
 جذب استادان افتخاری بینالمللی و داخلی .تاکنون  3نفر تیشرتگروه مهندسی برق ،دو نفر گروه مهندسی متالورژی ،یک
 ماگنفر گروه مهندسی شیمی و یک نفر گروه مهندسی مکانیک
 کیف چرمجذب نمودهاند
 بشقاب تهیه فیلم اختصاصی قرآن ،سرود جمهوری اسالمی ایران  -راهاندازی سیستم موبایلی حضور و غیاب دانشجویاندر آزمونها
و زیارت خاصه
 راهاندازی سیستم ضبط مکالمات تلفنی اداره آموزش به* برگزاری مراسم نکوداشت
به منظور نکوداشت بزرگان و استادان برجسته دانشکده منظور تکریم ارباب رجوع
 برگزاری گرد همآییهای دانشآموختگانمهندسی تاکنون دو مراسم برگزار شده است:
 اقدام یکپارچه و جمعی برای تامین تجهیزات مورد نیاز نکوداشت جناب آقای دکتر مدیرشانهچیاعضای هیات علمی برای آموزش در دوران کرونا
 نکوداشت جناب آقای دکتر حائریان مطالعات اولیه راهاندازی رشته معدن* همایشهای و برنامههای مجازی
 طراحی فرایند مصاحبه غیرحضوری برای داوطلبان دوره مجموعه جلسات هفته سرآمدی آموزش سال 1399دکتری .این طرح قبل از دوره کرونا آماده شده بود.
 سلسله جلسات حافظ خوانی تهیه فیلم معرفی دانشکده مهندسی. سلسله جلسات مثنوی خوانی* حوزه پژوهش -فناوري و بينالملل
 سلسله جلسات مجازی شعر جهانرئوس فعالیتهای اصلی صورت گرفته در حوزه پژوهش،
 سیری در ادبیات دفاع مقدسفناوري و بينالملل به شرح زیر هستند
 همایش ملی امام حسین (ع) و دنیای امروز مستندسازی ،اصالح و روانسازی فرایندهای پژوهش مسابقه مجازی حافظخوانیو فناوری
 -دورهمی مجازی شب یلدا

نصب نمادهای صنعتی در بیرون دانشکده مهندسی
342

طراحی دستگاه ضدعفونی کننده سریع کرونا

دانشکده ها

شکل -13-۸مبلغ طرح های صنعتی برون دانشگاهی دانشکده به تفکیک گروه های آموزشی (میلیون ریال)

 تهیه آییننامه اثربخشی فعالیتهای فناورانه در ارتقا تسهیل و روانسازی پرداختهای پژوهشی راهاندازی پایگاه همکاری با متخصصان و کارآفرینانایرانی خارج کشور
 شفافسازی اطالعات پژوهشی راهاندازی مرکز فناوریهای پیشرفته ()CAT3 راهاندازی دفتر توسعه بازار راهاندازی شرکت با مشارکت اعضای هیات علمیدانشکده و شرکت دانشگاهی پیشگامان فردوسی مشهد
 ارتباط موثر با دانشآموختگانشرح برخی فعاليتهاي پژوهش ،فناوري و بينالملل
عبارتند از:
* اصالح فرایند پرداخت پژوهه از طریق کارت الکترونیکی
سابقا اعضای هيات علمی میبايست برای تامين هزينههای
امور پژوهشی خود ،ابتدائا بصورت شخصی هزينه نموده
و سپس برای دريافت مبالغ هزينهشده ،اسناد مثبته را به
دانشگاه ارائه می نمودند .مبالغ زياد هزينههای انجام شده
و طول کشيدن پرداخت اين هزينهها از جانب دانشگاه،
مشکالت عديدهای را برای اعضای هيات علمی و
دانشجويان تحصيالت تکميلی ايجاد مینمود .برای حل
مشکل فوق و با همکاری و هماهنگی معاونت پژوهش
و فناوری و مديريت مالی دانشگاه و پشتيبانی فنی بانک

تجارت ،فرايندی طراحی گرديد که با صدور کارت
الکترونيکی پژوهه برای همه اعضای هيات علمی ،با
تقاضای عضو هيات علمی ،اين کارت در کمتر از يک روز
شارژ میگردد .بدين ترتيب ،عمال مشکل تامين نقدينگی
طرح های پژوهشی اعضای هيات علمی مرتفع گرديد.
* راهاندازی CAT3
احساس نیاز دانشگاه برای ایجاد ارتباط نزدیکتر با صنعت
و پیرو آن راهاندازی  CAT1در مجاورت دانشکده علوم،
 CAT3نیز در مجاور دانشکده مهندسی ایجاد تا با استقرار
مرکز تحقیقات شرکتهای بزرگ ،امکان ارتباط نزدیکتر با
این شرکتها فراهم شود
* تهیه سند ناحیه فناوری مشهد در مجاورت پردیس
دانشگاه
این سند با مشارکت پارک علم و فناوری خراسان و با
همکاری شهرداری مشهد تهیه و به تصویب شورای شهر
رسیده است .ناحیه فناوری بخش غربی و جنوبی پردیس
دانشگاه را شامل میشود .استقرار شرکتها در این ناحیه،
معادل استقرار در پارک علم و فناوری است .ضمنا استقرار
شرکتها در ساختمانهای مسکونی این ناحیه ،نیاز به تغییر
کاربری ندارد.
* تشکیل اتاق فکر معاونت پژوهشی
به منظور بررسی و اصالح فرايندهای پژوهشی ،اتاق فکر
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معاونت پژوهشی متشکل از نمايندگان کليه گروههای پایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در این دوره عبارتست از:
آموزشی دانشکده تشکيل گرديد که تاثير بسزايی در شناسايی *  40قرارداد پژوهشی ،شامل حمایت از:
مشکالت و ارتقای فرايندهای اين بخش در سطح دانشکده  25 -قرارداد پسادکتری
و دانشگاه داشته است .صدور کارت پژوهه اعضای هيات  -هشت فرصت مطالعاتی
 شش استاد مدعوعلمی مهمترين خروجی اين اتاق تاکنون بوده است.
 یک شرکت نوپا* راهاندازی دفتر توسعه بازار

به جهت شناسايي نيازها و ظرفيتهای پژوهشی و فناورانه
خارج از دانشگاه و تسهيل ارتباط اعضای هيات علمی با
آنها ،طرح ايجاد دفتر توسعه بازار تهيه گرديده و با جذب
نيروی الزم آماده اجرا میباشد .در اين دفتر ،عالوه بر اينکه
کليه امور اداری و پيگيريهای مالی و قراردادی پروژههای
مختلف بروندانشگاهی اعضای هيات علمی انجام خواهد
شد ،مانيتورينگ پروژهها نيز به منظور کمک به ارتقای
سطح کيفی پروژههای بروندانشگاهی انجام خواهد شد.
* راهاندازی شرکت با مشارکت اعضای هیات علمی و
شرکت پیشگامان
در حمایت از ایجاد هلدینگ پیشگامان دانشگاه فردوسی
مشهد ،تاکنون سه شرکت با مشارکت استادان دانشکده
مهندسی ثبت شده است:
 شرکت رایانش ابری فردوسی شرکت راهبران فناوری اطالعات پیشگامان فردوسی شرکت پیشگامان مکانیک سورین فردوسی ()FabLab* راهاندازی پایگاه «سامانه همکاری با متخصصان و
کاآفرینان ایرانی خارج از کشور»
در راستای جذب ،نگهداشت ،تعامل موثر و بازگشت
متخصصین ایرانی خارج از کشور ،معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری «سامانه همکاری با متخصصان
و کاآفرینان ایرانی خارج از کشور « را راهاندازی کرده
است .در سال  1395با پیگیری دانشکده مهندسی ،دانشگاه
فردوسی مشهد به عنوان یکی از پایگاههای این سامانه
کار خود را شروع کرده است .طی زمان عضویت ،تاکنون
مبلغی بالغ بر  33میلیار ریال جذب شده است .فعالیتهای
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 حمایت از برگزاری  70سخنرانی علمی* حوزه اداري -مالي
رئوس فعالیتهای اصلی صورت گرفته در حوزه اداری و
مالی به شرح زیر هستند
 افزایش فضای کالبدی ساختمان اصلی دانشکده به میزان25درصد ( 4200متر مربع)
 حرکت به سمت دانشکده سبز ،بدون زباله و ایمن افزاش انظباط و شفافیت در عملکرد مالی افزایش تعداد کالسها تالش برای ایجاد محیط زیبا ،چشمنواز ،راحت و ایمنشرح برخی فعاليتهاي اداری و مالی عبارتند از:
* فعالیتهای عمرانی و مرتبط با فضای کالبدی
این فعالیتها عبارتند از:
 ساخت سردر غربی دانشکده با زیربنای  250مترمربع ساخت رواقهای ضلع غربی بوستانهای اقاقیا و بنفشهدر دو طبقه با زیربنای  600مترمربع
 ساخت راهروی ( B3گروه کامپیوتر) با زیربنای 750مترمربع
 بازسازی راهروی  ،D1ادره کل آموزش سابق ،با زیربنای 1200مترمربع
 ساخت و تجهیز کالسهای تحصیالت تکمیلی ،شامل 12کالس
 ساخت اداره آموزش دانشکده مهندسی با زیربنای 100مترمربع
 ساخت اداره تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی بازیربنای  60مترمربع

 ساخت و راهاندازی وبنشین در دانشکده با تجهیز 12مکان مختلف در سطح دانشکده بهصورت اختصاصی برای
دانشجویان دختر و پسر
 بازسازی زمین ورزش بسکتبال/والیبال به مساحت 2400مترمربع در مجاورت زمین چمن و احداث مسیر دسترسی به آن
 بازسازی نمازخانه دانشکده با کاربری «مرکز فرهنگیدانشکده مهندسی»
 بازپیرایی و اصالح راهروی اساتید گروه کامپیوتر/مکانیک ()AB4
 بازسازی دفتر گروه مهندسی مواد و متالورژی نصب نمادهای صنعتی در فضای داخلی و بیرونیدانشکده ،شامل توربین بادی ،خودرو برقی ،ترانس قدرت،
ویترینهای تجهیزات قدیمی
 توسعه سامانه نظارت تصویر داخل ساختمان نصب سامانههای نظارت تصویری بیرون ساختمان تأمین نور فضای پیرامونی دانشکده تجهیز دانشکده به راهنما نامگذاری ساختیافته کالسها ،آزمایشگاهها ،راهروهاو دیگر فضاها
* راهاندازی سامانه شمس
به منظور دسترسی خانواده دانشکده مهندسی شامل ،مدیران،
استادان ،کارکنان و دانشجویان به اطالعات عملکرد مالی
دانشکده ،سامانه شمس با ارائه بهروز و با دسترسی آزاد به
عملکرد مالی دانشکده و گروهها راهاندازی شده است.

دانشکده ها

* بهبود ایمنی دانشکده
اقدامات در این رابطه عبارتند از:
 تهیه سند موارد ناایمن دانشکده با مشارکت سازمانآتشنشانی و دفتر دانشگاه سبز
 نصب ترمز پله برای کلیه پلههای دانشکده -نصب نردههاي ايمني مجاور پلهها

 تعیین درهای خروج اضطراری و نصب تابلوهایشبتاب راهنما
* بازطراحی فرایندها و شفافیت عملکرد
 تدوین دستورالعمل نحوه واگذاری کالسها ،آمفیتاترهاو آزمایشگاهها
 تدوین دستورالعمل برگزاری آزمونها برای شفافیت وکسب رضایت حداکثری ذينفعان
 ساماندهی وضعیت خریدهای دانشکده در قالب تدویندستورالعمل خرید
 ساماندهی اموال دانشکده و بهروزرسانی اطالعات درپرتال اعضای دانشکده
 منظم کردن دریافتهای مالی دانشکده* دانشکده سبز بدون زباله
در راستای تحقق این هدف اقدامات زیر انجام شده است
 تهیه اطالعات از میزان و نوع زبالههای تولید شده در دانشکده تفکیک زباله به منظور بازیافت آنها در مبدا. تجمیع زبالههای کاغذی برای فروش و قرارگیری درسیکل بازیافت.
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 تعویض المپهای دانشکده با منابع روشنایی کم مصرف دانشکده مهندسی به شرح زیر انجام شد:* ساخت سیستم ضدعفونیکننده سریع (این دستگاه به
در فرایند تعمیر و نگهداری و احداث فضاهای جدید.
 عدم استفاده از کاغذ برای اطالع رسانی و حذف فرمهای زائد اداره امور خوابگاهها هدیه داده شده است) ممنوعیت استفاده از بنر و جایگزینی اطالعرسانی با ابزار * ساخت ونتیالتور ارزانقیمت* بررسی راهکارهای توليد اتانول با استفاده از ظرفيتها
نمایشگرهای دیجیتال یا .Digital Signage
 تعویض تدریجی پنجرههای آلومینیومی با پنجرههای و زيرساختهای فعلی موجود در استان بهمنظور جبران UPVCبا شیشه دوجداره .تاکنون تعداد  115عدد پنجره سريع کمبود.
* ارائه طرح مرکز تماس برای بکارگیری در سیستم
تعویض شده است.
 تعویض تدریجی درهای آلومینیومی با درهای  UPVCبا پاسخگویی روانشناسی و پزشکی با همکاری فاواشیشه دوجداره .تاکنون تعداد  8عدد در تعویض شده است * .تهیه فیلم حرکات ورزشی در دوره کرونا با همکاری
 تعویض درهای ورودی دانشکده با درهای بازشو برقی دانشکده تربیتبدنیبه منظور کم کردن تبادل حرارتی داخل و بیرون ساختمان * ایجاد اتاق فکر با همکاری استادان دانشگاه فردوسی و
از محل درهای ورودی .هر سه در شمالی ،شرقی و غربی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
* حمایت از کارکنان دانشکده برای مقابله با کرونا از طریق
دانشکده مجهز به در برقی شده است.
تهیه و توزیع مواد ضدعفونیکننده و الکل.
 راهاندازی نیروگاه خورشیدی راهاندازی آزمایشی سیستم بازیافت آب خاکستری در دو * تهیه برنامه منظم و سازمانیافته دانشکده برای ضدعفونیکردن دانشکده.
مجموعه سرویس بهداشتی.
 تبدیل زباله تر به کمپوست .در این راستا یک دستگاه * تهیه تجهیزات کامپیوتری مورد نیاز آموزش الکترونیکبایوکمپوستر مدل  05-ABCساخت شرکت ستاره آریا برای دانشجویان کم برخوردار با حمایت خیرین و بخش
نوین آیلین با ظرفیت روزانه  10Kgو دارای سیستم بوگیر .خصوصی .در این ارتباط حدود  15دستگاه کامپیوتر تهیه
 راهاندازی دو ایستگاه دوچرخه در محل در شرقی و و به دانشجویان هدیه شده .عالوه بر این باشناسایی برخیغربی دانشکده به ظرفیت  86دستگاه دوچرخه و تهیه دانشجویان کمبرخوردار مشهدی ،تعدادی از کامپیوترهای
 10دستگاه دوچرخه اشتراکی برای استفاده کارکنان هیات دانشکده به صورت امانی در اختیار آنها قرار گرفت.
* اقدام یکپارچه و جمعی برای تامین تجهیزات مورد نیاز
علمی و غیرهیات علمی.
اعضای هیات علمی برای آموزش در دوران کرونا
* زیباسازی فضای دانشکده
 اجرا و ساخت استندهای چوبی گلآرایی و طرح بازپیرایی * فعالیتهای جاری خاتمه نیافتهفضاهای داخلی دانشکده مهندسی توسط همکاران خدمات مجموعه فعالیتهای جاری و خاتمه نیافته دانشکده
شاغل در واحد نجاری دانشکده .الزم به ذکر است که برای مهندسی در حوزههای مختلف به شرح زیر است:
این منظور از چوبهای ضایعاتی سطح دانشگاه استفاده * بازسازی و تجهیز راهروی  ،E2تراس باالی حوزه
ریاست و بالکن نمازخانه با حمایت گروه خیرین رعد با
شده است.
مساحت  1300مترمربع .در همین راستا و طی تفاهمنامهای
* اقدامات خاص دوره کرونا
در دوره همهگیری کرونا برخی اقدامات خاص توسط دانشکده مهندسی متعهد به راهاندازی گروه مهندسی
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نساجی است .فعال گرایش مهندسی الیاف مصنوعی در
مقطع ارشد و با مشارکت گرایش پلیمر انجام خواهد شد.
* نماسازی حیاط مرکز فرهنگی دانشکده مهندسی
* ساخت سوله کارگاهی/آزمایشگاهی با مساحت 720
مترمربع
* گسترش طرح کرسی دانشگاه در صنعت
* تامین و تجهیز درهای خروج اضطراری
* راهاندازی نیروگاه خورشیدی دانشکده با مشارکت بخش
خصوصی به ظرفیت  50+100کیلووات .بهرهبرداری از
 100کیلووات این نیروگاه با سرمایهگذار و  50کیلووات
با دانشکده مهندسی است.
* راهاندازی مرکز مانیتورینگ مصرف دانشکده مهندسی با
همکاری شرکت توزیع برق مشهد
* طراحی و ساخت دفتر گروه مهندسی صنایع
* طراحی و ساخت دفتر گروه مهندسی مکانیک
* طراحی و ساخت «مرکز دانشجویی دانشکده مهندسی»
* تهیه سند «خطمشی و استانداردهای فضای کالبدی
دانشکده مهندسی»
* کاربردی کردن حداقل  30درصد از پایاننامههای
کارشناسی ارشد
* تهیه دستورالعمل و مشوقها
* تهیه پروژههای کاربردی با همکاری سازمان هوافضای سپاه
* تهیه  GISدانشکده
* تفکیک زبالهها و تبدیل زباله تر به کمپوست ،ارسال زبالههای
فلزی به آزمایشگاه ریختهگری ،فروش کاغذهای باطله
* توسعه پارکینگهای مسقف دانشکده
* تهیه نقشههای  as builtتاسیسات الکتریکی دانشکده
* تهیه نقشههای  as builtتاسیسات سرمایشی/گرمایشی
دانشکده
* نصب کنتور در نواحی مختلف و ایجاد مرکز پایش
مصرف انرژی دانشکده
* تهیه سند استاندارد فضا بر دانشجو ،برای گروههای مختلف

دانشکده ها

* طرح استانداردسازی عنوان ،عملکرد و برخورداریها
برای نقشآفرینان حوزه آموزش و پژوهش .این طرح به
معاونت برنامهریزی و توسعه منابع انسانی ارایه شده و در
حال بررسی است.
* راهاندازی شورای سیاستگزاری دانشکده مهندسی،
متشکل از دانشگاهیان و صنعتگران برجسته.
* اجرای طرح «امدادگر» به منظور آمادگی برای مقابله با
حوادث پیشبینی نشده .در این طرح ضمن طراحی چارت
مقابله با حوادث ،تعدادی از کارکنان هیات علمی و غیرهیات
علمی برای امداد آموزش دیده و در محل اتاق کارشان تابلو
مخصوص امدادگر نصب میشود ،تا در شرایط بحرانی افراد
تیم امداد مشخص و قابل مراجعه باشند.
* تامین روشنایی ضلع جنوبی دانشکده .پایه چراغها تهیه
و رنگآمیزی شدهاند.
* مطالعات بررسی راهاندازی رشته معدن در دانشکده
مهندسی با همکاری جناب آقای دکتر ساالری ،از افراد
شناخته شده این حوزه و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران.
* تهیه سند «تعارض منافع و عالیق»
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فهرست فعالیت های شاخص

پژوهشکده آب و محیطزیست

رسالت اصلی پژوهشکده ،انجام طرحهای مرتبط با آب
و محیطزیست و تصمیمسازی جهت نیل به اهداف
توسعه پایدار در سطوح بینالمللی و ملی و با تأکید بر
شرق کشور است .پژوهشکده در نظر دارد تا به نیازهای
دستگاههای اجرایی ،پژوهشی و صنعتی ملی و استانی
مرتبط با موضوعات آب ،محیطزیست ،کشاورزی و
منابع طبیعی پاسخگو باشد.
دانشگاه فردوسی مشهد بیش از  70عضو هیئتعلمی
با تخصصهای مستقیم ًا مرتبط با موضوعات آب و
محیطزیست دارد؛ مأموریت پژوهشکده ،تجمیع توان
علمی اعضای هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد و
افزایش سهم مشارکت آنان در فعالیتهای پژوهشی و
فناوری مختلف و همچنین ایجاد زمینهای برای ارتباط
نزدیکتر اجتماعات نخبگانی با مسائل و موضوعهای
تخصصی آب ،محیطزیست ،کشاورزی و منابع طبیعی
350

و بهرهگیری از دیدگاههای نخبگان برای حل مشکالت
مربوطه است.
رسالت اصلی
رسالت اصلی پژوهشکده ،ایفای نقش جهت توسعة
پایدار کشور است .پژوهشکده در نظر دارد تا به نیازهای
دستگاههای اجرایی ،پژوهشی و صنعتی ملی و استانی
مرتبط با موضوعات آب ،محیطزیست ،کشاورزی و
منابع طبیعی پاسخگو باشد.
اهداف
هدف پژوهشکده ،پاسخگویی به نیازهای پژوهشی،
تخصصی و مشاورهای و نیز توسعة مرزهای دانش در
سطح محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی در موضوعهای
آب ،محیطزیست ،کشاورزی و منابع طبیعی است.
همچنین بهمنظور متمرکز کردن فعالیتهای علمی،
متخصصان مرتبط در پنج گروه پژوهشی مطالعات

خود را بهطور هدفمند در قالب اهداف کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت پیگیری میکنند .این مطالعات
شامل تحقیقات در سطوح بینالمللی با هدف ارائة نتایج
در مجامع علمی معتبر دنیا بهمنظور ارتقاء جایگاه علمی
کشور و همچنین استفاده از یافتههای علمی در قالب
طرحهای کاربردی است.
جزئیات این اهداف عبارتاند از:
 .1فعالیتهای علمی مبتنی بر نوآوری ،تحقیقات پایهای
و در مرز دانش؛
 .2فعالیتهای تحقیقاتی کاربردی معطوف به طراحی و
توسعة محصول و دانش فنی؛
 .3تحقیق و توسعه و ایفای نقش مؤثر در زمینة
تعادلبخشی سامانههای آبی؛
 .4تحقیق و توسعه و ایفای نقش مؤثر در زمینه آبهای
زیرزمینی و ژئوترمال؛
 .5تحقیق و توسعه و ایفای نقش مؤثر در زمینة مدیریت
و بازچرخانی آبهای نامتعارف؛
 .6تحقیق و توسعه و ایفای نقش مؤثر در زمینة حکمرانی
پایدار آب و آبخیز؛
 .7تحقیق و توسعه و ایفای نقش مؤثر در شناخت،
حفاظت و احیای اکوسیستمها و محیطزیست.
گروههای پژوهشی
* تعادل بخشی سامانههای آبی

پژوهشکدهها و مراکز

رئیس پژوهشکده آب و محیط
زیست از سال  1392تاکنون

دکتر کامران داوری
 -1399تاکنون

مأموریت
مطالعه و پژوهش در زمينه شناسایی و مدلسازی
رفتار سامانههای آبی و تعادلبخشی آنها (با تاکید بر
سامانههای مناطق خشک و نیمهخشک و در شرايط
تغيير اقليم)
اهداف
 ظرفيتسنجي سامانههای آبی با نگاه به تعادلبخشیبه آنها؛
 تحلیل رفتار جو و مدلسازی رخدادهای جوی واقلیمی در ارتباط با مباحث مربوط به آب و مسائل
محیطزیستی در مقیاسهای ملی ،منطقهای و محلی؛
 مدلسازی پاسخ هیدرولوژیکی در شرایط تغییر اقلیم؛ک مبنا و یا داده مبنا در مدلسازی
 توسعة مدلهای فيزي و رفتارشناسی سامانههای آبی
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 اندرکنش آبهای سطحی و زيرزمينی در مناطق ایران براساس چارچوب استاندارد قوانین بینالمللیبهمنظور مطالعه ،شناسایی و مدیریت آبخوآنهای مرزی
خشک و نیمهخشک؛
ک مبنا یا داد ه مبنا به منظور  -تعیین پارامترهای هیدرولیکی ( K، T، S، Syو )...و
 استفاده از مدلهای فيزي مدلسازی سامانههای آبهای سطحی و زيرزمينی ،با تخمین ذخیرة منابع آب زیرزمینی در آبخوآنهای کشور
 بررسی خسارات جبرانناپذیر (نشست زمین ،کاهشانجام مطالعات موردی؛
 ارائة مدل تیپ منطقهای بارشهای شمال شرق کشور ذخیرة راهبردی آبخوآنها و غیره) ناشی از برداشتبیشازحد از آبخوآنها و ارائة راهکارهای کاهش
و منحنیهای IDF؛
 بررسی استانداردهای موردنیاز در پایش خشکسالیها تنشهای آبی آبخوآنهابا تأکید بر مناطق خشک و نیمهخشک؛
 بررسی جریان آبهای زیرزمینی و تعیین منشأ تغذیة ارائة شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی با تأکید بر آبهای زیرزمینی در آبخوآنهای آبرفتی و کارستی کشورمناطق خشک و نیمهخشک؛
 مطالعه و بررسی آبهای ژرف ،فسیلی و ژئوترمال بررسی استانداردهای موردنیاز در تعیین حقابة با استفاده از روشهای هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپیمحیطزیست با تأکید بر مناطق خشک و نیمهخشک؛
 تهیة پروتوکل /دستورالعمل نمونهبرداری صحرایی از ارائة روشهای تعیین دبی حداکثر و دبی حداقل منابع آبهای زیرزمینی و آنالیز کیفی و ایزوتوپیرودخانهها با تأکید بر مناطق خشک و نیمهخشک.
 تعیین کیفیت آبهای زیرزمینی و بررسی عوامل مؤثر* آبهای زیرزمینی و ژئوترمال
بر آن و پتانسیل آسیبپذیری كیفی آبخوآنهای کشور
مأموریت
 بررسی آلودگی منابع آبهای زیرزمینی (منشأ،شناخت آبخوآنها ،ارزیابی دقیق كمی و كیفی ذخایر تكنیكهای تشخیص و رفع آلودگی) و جنبههای
آبهای زیرزمینی ،شناخت عوامل طبیعی و آالیندههای بهداشتی و پزشکی کیفیت آبهای زیرزمینی
مؤثر بر کیفیت آبهای زیرزمینی ،شناخت تهدیدها و  -بررسی الگوی ایزوتوپی تیپ بارش ،تعیین خط
خسارات جبرانناپذیر ناشی از برداشت بیشازحد از ایزوتوپی نزوالت جوی کشور و تهیه نقشههای پهنه
این منابع ملی (ازجمله :میزان كاهش ذخیرة دائمی بندی ایزوتوپی (18Oو )2H
آبخوان ،تغییر الگوی جریان آبهای زیرزمینی ،كاهش  -بهکارگیری فناوری ردیابها و ایزوتوپهای
دبی چاهها و قنوات و افزایش هزینه برداشت ،نشست زیستمحیطی در فهم بهتر آبخوآنها و حرکت و
زمین ،كاهش كیفیت و آلودگی منابع آبهای زیرزمینی) اختالط آبهای زیرزمینی
بهخصوص در مناطق خشك و نیمهخشك با بهکارگیری  -مدیریت و برنامهریزی استفاده از منابع آبهای
زیرزمینی با بهکارگیری مدلهای آبهای زیرزمینی
روشهای علمی و فناوریهای نوین است.
 بررسی امکان تغذیة مصنوعی سفرههای آبهایاهداف:
 ایجاد مرجعیت علمی پژوهشهای ایزوتوپی منابع زیرزمینی و احداث سدهای زیرزمینیآب کشور با تهیة اطلس خصوصیات ایزوتوپی منابع  -اکتشاف منابع آبهای زیرزمینی با بهکار بردن
آب ایران و برگزاری همایش و کارگاه تخصصی مرتبط روشهای ژئوفیزیکی
 تهیة شناسنامة آبخوآنهای مرزی جمهوری اسالمی  -بررسی پدیدههای کارستی شدن و پتانسیل منابع352
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آبهای زیرزمینی كارستی
 تهیة نقشة پهنهبندی و الیهبندی کیفی آب دریاچةسدها و بررسی میزان تبخیر از آب دریاچة سد با
مطالعات کیفی و ایزوتوپی
 بررسی قوانین و مقررات ملی و بینالمللی برایحفاظت از آبخوآنها
 مطالعة هیدروژئوشیمی ،ایزوتوپی و آلودگی سفرههایآب زیرزمینی
 ارزیابی آسیبپذیری سفرههای آب زیرزمینی وپهنهبندی آسیبپذیری دشتها نسبت به خطر آلودگی
سفرهها
 بررسی اثرات شیرابة زبالهها (ناشی از دفن غیراصولیزبالههای شهری) بر كیفیت آبهای زیرزمینی با
مطالعات کیفی و ایزوتوپی
 شبیهسازی نوسانات سطح آب زیرزمینی در دشتهابا استفاده از مدلهای آب زیرزمینی
 مطالعة چشمههای آب گرم و شور بر پایة مطالعاتهیدروژئوشیمی ،ایزوتوپهای پایدار محیطی و
زمینشناسی ساختمانی
 -بررسی حریم ک ّمی و کیفی چشمههای کارستی و

پژوهشکدهها و مراکز

تعیین حریم حفاظت كیفی منابع آب كارست
 تعیین حدفاصل آبهای شور و شیرین ،شناخت منشأو مکانیسم شور شدن آبهای زیرزمینی
 تخمین ذخیره آب زیرزمینی تجدیدپذیر و ذخیرةتجدیدناپذیر آبخوان و بررسی نشست زمین در دشت
مشهد -چناران
 ردیابی حرکت آبهای زیرزمینی ،اختالط آبهایزیرزمینی با زمان ماندگاری متفاوت و اندرکنش آبهای
سطحی و زیرزمینی با استفاده از ایزوتوپهای محیطی
* مدیریت و بازچرخانی آبهای نامتعارف
مأموریت
استفاده از آبهای نامتعارف نظیر فاضالب یا آبهای
شور در انواع کاربردهای شورورزی ،صنعتی ،آبیاری
فضای سبز ،آبزیپروری ،پرورش آرتمیا ،جلبک،
نمکزدایی ،استخر خورشیدی و غیره.
اهداف
 ارائة بستة کامل گیاهان شورزیست با تأکید بر پایداریمنابع
 زراعی کردن گیاهان متحمل به شوری برای مصارفزینتی و فضای سبز شهری
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 تأسیس شرکتهای تولید بذر و دیگر نهادههایگیاهان شورزیست
 ارائة دستورالعمل جامع کاربرد گیاهان دارویی درصنایع شیالتی
 پژوهشهای تکمیلی درخصوص متابولیتهایاستخراجشده از ریزجلبکهای مختلف و ورود به
مرحلة پایلوت تولید جلبک با هدف خاص تصفیة
پسابهای شهری و صنعتی
 تهیة اطلس خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی وبیولوژیکی منابع سطحی و زیرزمینی
 تصفیة پسابهای شور حاصل از آبزیپروری وشورورزی برای تهیة آب شیرین
 استفاده از پسابهای شور حاصل از آبزیپروزی وشورورزی در ترکیب با استخر خورشیدی
 بررسی و معرفی الگوی کشت مناسب برایسیستمهای شورورزی با تأکید بر پایداری
 شناسایی گیاهان متحمل به شوری و خشکی برایاستفاده در کنترل و تثبیت ریزگردها
 مطالعة جامع افزودنیهای گیاهی بهمنظور کاهشمیزان مصرف آنتیبیوتیک و مواد شیمیایی در پرورش
ماهیان اقتصادی و زینتی
ش پیرامون کاربرد و استخراج متابولیتهای
 پژوه ثانویه از ریزجلبکها و استفاده از جلبکها در تصفیة
پسابهای شهری و صنعتی
 تدوین دستورالعمل نظارت و تخصیص منابع آبهایغیرمتعارف (پسابهای تصفیهخانههای شهری و
صنعتی ،آبهای شور و لب شور)
 ارائة راهکارهای مناسب در جهت استفاده ازپسابهای تصفیهخانهها در تغذیة آبخوآنهای استان
 بررسی اقتصادی و عملكردی برای تصفیه آبهایشور با استفاده از راهكارهای مناسب اسمز معكوس،
نانوفیلتراسیون ،الكترودیالیز ،اسمز مستقیم و تقطیر غشایی
354
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 طراحی و اجرای ساخت استخر خورشیدی تحقیقاتیدر ترکیب با سیستم نمکزدایی
* حکمرانی آب و آبخیز
مأموریت
شکلگیری گروهی متخصص و آشنا به خصوصیات،
مسائل و مشکالت و نیز استراتژیها و راهکارهای غلبه
بر این مشکالت در زمینة حکمرانی خوب حوزة آب،
اکوسیستمها و آبخیزها از طریق بررسی ،تحقیق ،تحلیل
و ارزیابی مسائل و فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی،
حقوقی ،سیاسی ،فنی ،اکولوژیکی ،منابع طبیعی،
محیطزیستی ،قانونی ،اقلیمی ،فرهنگی ،تاریخی ،عرفی،
برابری ،عدالت ،کشاورزی ،خانگی ،خدماتی ،صنعتی،
تجاری ،عمرانی و ارتباطات حاکم بر حوزة آب و
آبخیزها و همچنین همکاری با سایر دستگاهها و نهادها
بهویژه اجرایی برای تأمین نیازهای مرتبط آنها.
اهداف
 ارائة الگوهای مدیریتی مناسب برای حوضههای آبخیزجهت تأمین پایداری تولید آب و حفاظت پایدار آبخیز
 ارائة روشهای سالمسازی روابط اکولوژیکی واجتماعی -اقتصادی حاکم بر اکوسیستم آبخیزها
 ارائة راهکارهای مناسب در تأمین آب از منظر ابعادسهگانة توسعة پایدار (اجتماعی ،اقتصادی و محیط
زیستی) در حوضههای آبخیز و مقایسه با روشهای
جایگزین تأمین آب
 ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر کمیت و کیفیت آبتولیدی و حفاظت از کاالها و خدمات اکوسیستمی در
سطح حوضه های آبخیز
 ارائة راهبردهای حقوقی حاكم بر حوزة آب در جهتتحکیم حکمرانی خوب آب و آبخیز
 پژوهش جهت دستیابی به راهکارهای همگرایی،هماندیشی و فهم مشترک در سازمآنها و مراکز مرتبط
با مدیریت ،تولید و مصرف آب جهت ایجاد همافزایی

فعالیتهای پژوهشکدة آب و محیطزیست
عنوان پروژه:
کاربرد نرم افزار
بهمنظور استقرار سامانه
تحت وب

عنوان پروژه:
آیندهپژوهی بر اساس بررسی
کیفیت زندگی شهری برای
مناطق سیزدهگانة مشهد

کارفرما:
شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی

کارفرما:
مركز پژوهشهای شورای
اسالمی شهر مشهد

WEAP

و جلوگیری از موازی کاریها در این حوزه
 پژوهشهای تاریخی جهت الگوگیری ازچارهاندیشیهای تاریخی ایرانیان در مواجهه یا
سازگاری با کمآبی
 آیندهپژوهی در حوزة آب و محیطزیست و بررسیوضعیتهای احتمالی که سرزمین ایران در نتیجة
تغییرات اقلیمی و شرایط محیطی طی آیندة دور و
نزدیک با آن مواجه خواهد شد.
هدف اصلی :شناسایی وضعیت کلی حوضههای آبخیز
استان به ویژه از منظر پایداری جهت تأمین آب مناسب
و حفاظت پایدار
اهداف جزئی مرتبط:
 بررسی اولیة روابط اکولوژیکی و اقتصادی -اجتماعیحاکم بر اکوسیستم آبخیزهای استان
 ارزیابی اولیة عوامل تأثیرگذار بر ک ّمیت و کیفیت آبتولیدی در حوضههای آبخیز استان
 شناسایی چالشهای تقنینی و اجرایی حوزة آب وآبخیزهای استان
 آسیبشناسی و ارائة راهكارهای مناسب برایپیشگیری از جرایم و تخلفات حوزة آب و تخریب
منابع طبیعی و مسائل محیطزیستی
* حفاظت اکوسیستم و مدیریت مخاطرات محیطی
مأموریت
تمرکز بر مدیریت مخاطراتی که به واسطة اقلیم و
فعالیتهای انسان ،جنبة محیطی به خود گرفته است

پژوهشکدهها و مراکز

و تحت مخاطرات محیطی شناخته میشوند .همچنین
در محور حفاظت اکوسیستم ،کوشش بر حفظ ،احیاء
و بازسازی اکوسیستمهای طبیعی و تخریب یافته است.
اهداف
 ایجاد مرجعیت علمی در انجام پژوهشهایمحیطزیستی در شرق کشور
 بررسی تابآوری شهرها در برابر تغییرات اقلیمی ومخاطرات محیطی
 مدلسازی توفآنها و بررسی ساختار توفآنهایگردوغباری
 شبیهسازی مخاطرات محیطی آیندهپژوهی ظرفیت زیستی و وضعیت اکولوژیککشور بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم
 انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در رابطه با منابعآلودگی هوای شهری
 پایش و پیشبینی آلودگی هوا در مناطق شهری ومناطق بحرانی
 مدلسازی آلودگی هوای شهری منشأیابی ریزگردها و توفآنهای گرد و غباری درمقیاسهای ملی و منطقهای
 بررسی اثرات محیطزیستی ریزگردها و توفآنهایگردوغباری
 انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در رابطه با آلودگیآب و خاک در مناطق شهری
 مشاورة علمی به سازمآنها و مراکز اجرایی درحوزههای مرتبط با محیطزیست (هوا ،آب ،و خاک)
 بررسی علل وقوع پدیدههای محیطزیستی در کشور،از جمله :خشک شدن دریاچهها ،تاالبها ،وقوع
خشکسالیها ،بارشهای سنگین ،امواج گرمایی ،امواج
سرمایی و یخبندآنها
 برگزاری همایش و کارگاه در حوزههای تخصصیمرتبط
355
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رضایت مردم و نخبگان از عملکرد
شورای شهر و شهرداری مشهد

شورای اسالمی مشهد

وضعیت سالمت زائران پیاده با همکاری دانشگاه
العمید کربال و ستاد
اربعین در عراق
اربعین کشور

امکانسنجی تحقق پلیس گردشگری
با محوریت امنیت و رضایت زائرین

دفترتحقیقات
کاربردی نیروی
انتظامی خراسان
رضوی

امکانسنجی توسعۀ گردشگری پارک
توریستی تفریحی چشمههای گراب

شهرداری شهر
ملکآباد

طرحهای پژوهشی
پژوهشکدۀ زیارت
و گردشگری

پژوهشکدهها و مراکز

استانداری خراسان
رضوی

شهرداری منطقه ثامن

ایجاد سامانۀ اسنادی زیارت
و گردشگری

راهاندازی دفتر تسهیلگری مشارکت
های محلی در محلۀ عامل مشهد

شکل -1-9فهرست طرح های پژوهشی پژوهشکده زیارت و گردشگری

فهرست فعالیت های شاخص

پژوهشکده زیارت و گردشگری

تاریخچه
پژوهشکدۀ زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی
مشهد طبق آییننامۀ نحوۀ تشکیل و فعالیت واحدهای
پژوهشی در دانشگاهها و پژوهشگاهها مصوب 1390/7/3
شورای گسترش آموزش عالی ،براساس ابالغیۀ شمارۀ
 ۳.۲۵۲۷۸۵مورخ 1390/12/7وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری (عتف) بهمنظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی
دستگاههای اجرایی ،نهادها و مؤسسات عمومی یا
غیردولتی کشور در حوزۀ زیارت و گردشگری بهعنوان
پژوهشکدۀ «تقاضامحور» ایجاد شده و مصوبۀ تأسیس
آن طی نامۀ شمارۀ  2/22/193611مورخ  1396/8/23از
طریق وزارت عتف به دانشگاه فردوسی مشهد ابالغ شد.
این واحد پژوهشی بهصورت مشارکتی از طریق انعقاد
تفاهمنامه یا قرارداد همکاری میان دانشگاه فردوسی
مشهد و سازمانهای متقاضی در کشور در قالب چهار
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گروه پژوهشی به شرح زیر فعالیت میکند:
* مطالعات اجتماعی زیارت و گردشگری
* مطالعات فضایی و کالبدی زیارت و گردشگری
* مطالعات مدیریت و اقتصاد زیارت و گردشگری
* مطالعات دینی زیارت و گردشگری
چشمانداز ها
پژوهشکدۀ زیارت و گردشگری در افق ۱۴۰۴
پژوهشکدهای در تراز ملی و بینالمللی است و
فعالیت اصلی آن انجام تحقیقات کاربردی ،توسعهای و
بنیادی ،ارائۀ آموزشهای عالی پژوهش ،ارائۀ خدمات
مشاورۀ علمی پژوهشی به سازمانهای متقاضی ،انتشار
بینالمللی نتایج تحقیقات و تربیت پژوهشگران حرفهای
در حوزۀ مطالعات زیارت و گردشگری است .قلمرو
تخصصی مطالعاتی پژوهشکده متناسب با حوزۀ فعالیت

گروههای چهارگانۀ پژوهشی شامل مطالعات اجتماعی،
فضایی کالبدی ،اقتصاد و مدیریت و مطالعات دینی
زیارت و گردشگری تعریف شده است .پژوهشکده با
برخورداری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه
فردوسی مشهد و همچنین ارتباطات گسترده با سایر
دانشگاهها و مراکز پژوهشی در سطح ملی و بینالمللی
برای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دارای اولویت در
حوزۀ زیارت و گردشگری کشور اهتمام میورزد .این
مأموریت را از طریق بهکارگیری آخرین دستاوردهای
علم و فناوریهای نوین در این حوزه و با رعایت
استانداردهای عالی پژوهش علمی ،تحقق میبخشد.

رؤسای پژوهشکده زیارت و
گردشگری از سال  1392تاکنون

دکترمحمدرحیم رهنما
1396 -1397

دکترعلی یوسفی
 -1397تاکنون

گروههای پژوهشی
* مطالعات اجتماعی
این گروه به مطالعات جامعهشناختی ،روانشناختی
تفاهمنامهها
اجتماعی و تاریخی زیارت و گردشگری میپردازد.
پژوهشکده از بدو تأسیس ،با سازمانهای مختلفی * مطالعات فضایی و کالبدی
تفاهمنامه منعقد نموده است ،از جمله:
حوزۀ فعالیت این گروه ،مطالعات فضایی و کالبدی
* دانشگاه العمید کربال
مرتبط با زیارت و گردشگری ازجمله معماری اماکن و
* استانداری خراسان رضوی
ابنیه ،منظر و نما ،المانها و اکوتوریسم است.
* آستان قدس رضوی
* مطالعات مدیریت و اقتصاد
* سازمان تبلیغات اسالمی
ِ
مدیریت
مطالعات این گروه بر دو حوزۀ اقتصاد و
* فرمانداری شهرستان کالت
زیارت و گردشگری متمركز است .در حوزۀ اقتصاد،
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بر ظرفیتسنجی اقتصادی ،سرمایهگذاری ،کسبوکار
و کارآفرینی تأکید میشود؛ در حوز ۀ مدیریت ،تمرکز
مطالعات بر استراتژی مدیریت عملیات ،مدیریت
خدمات و مدیریت هوشمند زیارت و گردشگری است.
* مطالعات دینی
این گروه از منظر علوم دینی مرتبط شامل فقه و حقوق
اسالمي ،عرفان ،تاريخ و تمدن اسالمي و قرآن و حدیث
به مطالعات زیارت و گردشگری ميپردازد.
برنامهها و نشستهای علمی
پنل تخصصی «اربعین؛ از آرمان تا واقعیت» هشتمین
کنگره بینالمللی اربعین؛ اربعین ،امت و تمدن اسالمی
پیشنشست اول
* اربعین از فرهنگ تا تمدن؛ فرصتها و چالشها
دکتر محمد باغستانی (استادیار تاریخ تمدن اسالمی،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،پژوهشکدۀ اسالم
تمدنی)
* اربعین و «دیگریزیستن» در رویکرد تمدنی
حجتاالسالم دکتر علی الهی خراسانی (استادیار فقه
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و حقوق اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،پژوهشکدۀ
مطالعات اسالمی در علوم انسانی)
پیشنشست دوم
* اربعین و امتسازی :چگونگی نظری و چالشهای
نظری
حجتاالسالم دکتر غالمرضا صدیق اورعی (استادیار
جامعهشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه علوم
اجتماعی)
* پیادهروی اربعین ،فرصت تعلیق و بازشناسی زندگی
روزمره
دکتر علی یوسفی (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه
فردوسی مشهد ،گروه علوم اجتماعی)
پیشنشست سوم
* بسط اربعین ،قبض دین :تحلیلی جامعهشناختی از دو
روند متعارض در جامعۀ ایرانی
دکتر محمدرضا پویافر (استادیار جامعهشناسی ،دانشگاه
علوم انتظامی امین ،گروه علوم اجتماعی)
* افقگشایی پیادهروی اربعین برای علوم اجتماعی
دکتر محمدرضا قائمی نیک (استادیار جامعهشناسی،

دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،گروه علوم اجتماعی)
نشست هماندیشی حوزههای تطبیقی و میانفرهنگی
مطالعات زیارت
با حضور دکتر رابرت النگر و دکتر کاتیا ریک
جلسات مشترک با سازمانها و نهادها
* دانشگاه العمید و آستان قدس حضرت ابوالفضل
العباس(ع)
* معاونت زیارت و گردشگری استانداری خراسان
رضوی( 2جلسه)
* قائم مقام سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیران
دبیرخانۀ شورای فرهنگ عمومی استان
* معاون فرمانداری شهرستان کالت و جمعی از مدیران
سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

پژوهشکدهها و مراکز

* رئیس و معاون نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی شعبۀ خراسان رضوی
* آقای دکتر هاشمی مشاور رئیس دانشگاه و آقای دکتر
ملکزاده مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه
* اعضاء هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه
فردوسی مشهد
* اعضاء هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی
مشهد
* اعضاء گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
* اعضاء گروه آموزشی مدیریت دانشگاه فردوسی
مشهد
* اعضاء گروه آموزشی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
* تعدادی از دانشجویان دورۀ دکتری دانشکدۀ ادبیات
دانشگاه فردوسی مشهد
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پژوهشکدهها و مراکز

رؤسای پژوهشکده علوم گیاهی از سال  1392تاکنون

دکتر احمد نظامی
1392 -1396

فهرست فعالیت های شاخص

پژوهشکده علوم گیاهی

هرباريوم دانشگاه فردوسي مشهد با هدف مطالعة
ُرستنيهاي خراسان در سال 1360فعاليت خود را
آغاز كرد و با گذشت يك دهه از فعاليت پژوهشي
آن ،در سال 1370به گروه پژوهشي هرباريوم ارتقاء
يافت .در سال  1378طرح توسعة اين گروه پژوهشي
به پژوهشكدة علوم گياهي ،در راستاي اهداف دانشگاه
مبنيبر توسعة پژوهش و تحقيق ،به شوراي گسترش
آموزش عالي پيشنهاد شد و سرانجام در سال1379
بهصورت واحدي مستقل مورد تصويب قرار گرفت.
سرانجام پس از كوشش فراوان اعضاي پژوهشكده و
ارائة كارنامة چهارسالة آن ،شوراي گسترش آموزشعالي
در بهمنماه سال  1383با ايجاد پژوهشكدة علوم گياهي
شامل سه گروه پژوهشي گياهشناسي (هرباريوم)،
بقوالت و گياهان زينتي موافقت قطعي بهعمل آورد.
اين واحد تاكنون با سازمآنها و مؤسسههايي مانند
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وزارت جهاد كشاورزي شامل سازمان جنگلها و مراتع
كشور ،سازمان تحقيقات كشاورزي و مراكز تحقيقات
كشاورزي و منابع طبيعي برخي استآنها ،سازمان
حفاظت محيطزيست ،سازمان هواشناسي ،پاركهاي
علم و فناوري ،دانشكدههاي علومپايه ،كشاورزي و
دانشكدة محيطزيست و منابع طبيعي دانشگاه فردوسي
مشهد ،دانشگاههاي علوم پزشكي مشهد ،آزاد اسالمي،
تهران ،تربيتمعلم (خوارزمي) ،پيامنور و جامع علمي-
كاربردي ،جهاد دانشگاهي ،آموزشوپرورش و نيز
شركتهاي خصوصي و افراد عالقهمند در زمينههاي
آمـوزشي و پژوهشي ،همكاري نزديك و پيوستهاي
داشته است .اميد ميرود در آينده با جذب امكانات
و استخدام پژوهشگران و اعضاي هيئتعلمي بيشتر،
گروههاي آن توسعة بيشتري يابد.

دکتر ابراهیم ایزدی
1396 -1398

گروههای پژوهشی
* گیاهشناسی
استانهاي خراسان شمالي ،جنوبي و رضوي با دارابودن
انوع اقميمي و جغرافيايي فراوان ،بستر رشد  2600گونة
گياهي از مجموع  8000گونه گياهان ايران هستند.
مطالعة اين انوع چشمگير كيه در قالب پوششهاي
گياهي گوناگون در پهنة وسيع منطقه توزیع شده اند،
مستلزم كاري پیوسته ،طوالني و پُرزحمت است .نتايج
ِ
موجودي گياهان استان
اين بررسيها نشان خواهد داد كه
چه انواعی را شامل می شود ،چه گياهاني به تازگي
شناسايي شده اند و چه گياهاني در معرض انقراض و
نابودي قرار گرفته اند.
گروه پژوهشي گياهشناسي هرباريوم ،در طول  37سال
گذشته ،با گردآوري بيش از  65هزار نمونة گياهي،
بخش زيادي از گونه هاي گياهي استان را نمونه برداري
كرده است .در طول اين مدت ،چندين گونة گياه جديد
براي خراسان ،ايران و نيز دنيا شناسايي شده اند.

دکترسعید ملک زاده
 -1398تاکنون

گردآوري گياهان ،شناسايي و نيز نگهداري آنها برابر
با استانداردهاي بين المللي در محلي مخصوص به
نام هرباريوم ،يکي از گام هاي اساسي و بي مانند اين
گروه پژوهشي بوده است كه براي ايجاد زمينة مناسب
و مطلوب براي تحقیقات بنيادي و كاربردي ،ضروري
بوده است.بنا به اظهار نظر متخصصان و گياه شناسان
سرشناس كشور ،هرباريوم دانشگاه فردوسي مشهد،
قوی ترین و غنی ترین هربياريوم ايران پس از هرباريوم
هاي مستقر در تهران است .همچنين با ثبت آن در ليست
هرباريوم هاي دنیا بر اعتبار جهاني اين هرباريوم افزوده
شده است كه نتیجه آن ،انجام مبادالت علمی بين اين
مركز با مراكز پژوهشي داخل و خارج از كشور ميباشد.
اهداف
الف) شناخت تنوع زیستی گیاهی خراسان:
 جمعآوری ،شناسایی و نگهداری گیاهان آوندی درمخزن هرباریوم؛
 -مطالعة تاکسونومیک خانوادههاي گياهي براساس
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نمونههاي هرباريومي؛
 مطالعات بیوسیستماتیک گیاهی با تأکید بر گیاهان خراسان؛ مستندسازی و تهیة بانک اطالعاتی فلور گیاهان آوندی؛ تدوين فلور خراسان به روشهاي متداول علمي؛ مطالعات اکولوژی پوشش گیاهی خراسان با تأکید برزیستگاههای ویژه؛
 شناسایی جوامع گیاهی خراسان بر مبنای روشهایجامعهشناسی گیاهی (فیتوسوسیولوژی)؛
 تحلیل جغرافیای گیاهی خراسان و ارائة تقسیماتمدرن فیتوجغرافی خراسان؛
 جمعآوری و شناسایی فلور گیاهان غیرآوندی وگیاهان ابتدایی.
ب) بررسی وضعیت حفاظتی تنوع زیستی گیاهی خراسان:
 شناسایی مناطق مهم گیاهی و نقاط داغ تنوع زیستی گیاهی؛ ارزیابی تنوع و پایش جمعیتهای گیاهان اندمیک ونیمهاندمیک خراسان؛
 اولویتبندی حفاظتی گیاهان درخطر انقراض خراسان برمبنایمعیارهایاتحادیهبی 
نالمللیحفاظتازطبیعت()IUCN؛
 احداث باغ گياهشناسي و گردآوری بذر گیاهان بومیدر دانشگاه فردوسي مشهد براي حفظ و نگهداري ژنوم
گياهي خراسان.
ج) کاربرد جنبههای مختلف تنوع زیستی گیاهی خراسان:
 مطالعات قومگیاهشناسی (اتنوبوتانی) در خراسان(دانش بومی گیاهشناسی در کاربرد گیاهان)؛
 -ارزیابی تنوع و کاربرد خویشاوندان وحشی گیاهان
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زراعی در فلور طبیعی خراسان؛
بررسی تنوع و اکولوژی گیاهان مهاجم و بیگانه دراکوسیستمهای طبیعی و شهری؛
 مطالعات گردهشناسی کاربردی؛ ارزیابی ارزشهای کاربردی گیاهان بومی خراساناز نظر مقاومت در برابر تنشهای زیستی و غیرزیستی

بهویژه خشکی ،شوری و سرما.
* بقوالت
با توجه به پيشينة ديرين كشت وكار اين محصوالت و
سازگاري آنها با شرايط آب وهوايي استان خراسان،
ضرورت انجام تحقیقات منسجم ،هدفمند و درازمدت
درباره این محصوالت ،به طور کامل احساس می شود.لذا
در همین راستا گروه پژوهشی بقوالت با گرایش ویژه به
حبوبات در این پژوهشکده ایجاد شد تا با برنامه ریزی پایه
ای ،تحقیقات حبوبات را در زمینه های مختلف زراعی ،به
نژادی و بیوتکنولوژی سامان ببخشد.
هم اکنون پژوهشگران این گروه با گرایش های مختلف
و پیشینه تحقیقات طوالنی در زمینه حبوبات ،طرح ها و
پژوهش های جامعی را در زمینه تحمل سرما ،خشکی،
علف های هرز و مقاومت در برابر بیماری در بخش های
زراعی ،اکوفیزیولوژی و بیوتکنولوژی در دست اجرا دارند؛
و امید می رود در آینده ای نه چندان دور جامعه کشاورزی
از نتایج آن ،از جمله معرفی یا آزاد سازی ارقام یا ژنوتیپ
های متحمل به تنش های محیطی بهره مند گردند.

اهداف
 مطالعة خصوصيات زراعي ،اكوفيزيولوژيك و ژنتيكبقوالت برای بهبود ك ّمي و كيفي توليد و پایداری عملكرد؛
 تحقيق در زمينة بقوالت برای پايداري توليد درسيستمهاي زراعي؛
بررسيجنبههايگوناگونتثبيتنيتروژنتوسطبقوالت؛كاربردبيوتكنولوژيدربهبودویژگیهایك ّميوكيفيبقوالت؛ مطالعة اثر تنشهاي محيطي (سرما ،خشكي و غیره)بر توليد و عملكرد بقوالت و اصالح ارقام برای تحمل
دربرابر تنشها؛
 همكاري با دیگر دستگاههاي تحقيقاتي و اجراييبرای گردآوری و معرفی ارقام مناسب بقوالت سازگار
با تنشهاي محيطي موجود؛
 پذيرش مشترك دانشجو با دانشكدهها و مراكز ديگراز جمله دانشكدههاي كشاورزي و علوم در دورههاي
تحصيالت تكميلي.
* گیاهان زینتی
كشور ما به دليل داشتن موقعيت مناسب در نيمة شرقي
نيمة کره شمالي و تنوع گسترده آب وهوايي موجود
در آن ،وجود منابع انرژي ،نيروي كار و مهارت
تولیدکنندگان ،شرايط ويژه اي را براي تولید انواع گل
و گياهان زينتي دارا ميباشد .همچنين با دارابودن منابع
ژنتيك منحصربه فرد و ارزشمندي از ُگلها مانند الله،
زنبق ،ميخك ،گاليول ،سدم ها ،ارموروس ،سیکالمن
و ،...از ظرفيت بااليي براي تولید گل و حضور در
بازارهاي جهاني ،برخوردار است .بي گمان ،شناسايي
توانایی ها و توجه به مسائل علمی و پژوهشي در اين
زمينه ،حضور موفق كشور ما را در بازار بين المللي
گياهان زينتي به دنبال خواهد داشت.
شرط كسب جايگاه در بازار جهاني گل و گياه ،تولید
پياپي ،برنامه ريزي خوب و تحقیقات پيوسته در زمينه
هاي گوناگون تولید و صادرات آن است .خراسان
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بزرگ با داشتن تنوع اقلیمی مطلوب و توان مناسب
تولید گياهان زينتي ،می تواند سهمي ممتاز در تولید و
صادرات ُگل داشته باشد .در شرايط كنوني كه تکیه و
تأکید بر صادرات غيرنفتي در صدر برنامه هاي اقتصادي
قرار دارد ،تحقیقات در اين بخش مهم ،به ويژه در زمينه
هاي با بردن كيفيت و بهينه سازي هزينه هاي تولید،
كام ً
ال ضروري است.
اهداف
 بهرهگیری از ذخایر ژنتیک و تنوع گونههای گیاهیموجود در کشور بهمنظور اهلیسازی و معرفی گونههای
جدید گیاهان زینتی؛
 دستیابی به پروتکل بهینة ریزازدیادی گیاهان زینتیتجاری و باارزش؛
 تهیه کلکسیون زنده از گیاهان دارای قابلیتزینتیشدن و استفاده از ژرمپالسم موجود جهت اصالح
گیاهان زینتی؛
 تولید بذر گیاهان پوششی بومی ایران؛ کاربرد روشهای نوین اصالحی در بهبود خصوصیاتکیفی گیاهان زینتی؛
 مدلسازی رشد و اقلیمی گیاهان مورداستفاده درفضای سبز؛
 معرفی و تولید گونههای زینتی کمنهاده جهت استفادهدر مناطق خشک و نیمهخشک؛
ت گونههای زینتی در برابر تنشهای
 بررسی مقاوم مختلف زیستی و غیرزیستی.
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رؤسای پژوهشکده فناوری زیستی از سال
 1392تاکنون

فهرست فعالیت های شاخص

پژوهشکده فناوری زیستی

رشد و تحوالت چشمگير در علوم بیوتکنولوژی
مولکولی ،بیولوژی مولکولی ،و بيولوژي سلولی نقش
و ظرفیت این علوم را در مراتب مختلف زندگي بشر
بیش از پیش آشکار نموده است .در این راستا مطالعات
و کاربردهای بيوتکنولوژي مولکولی در ممالک پيشرفته
و در حال پیشرفت جـايگاه ويژه اي را در استراتژي
هــاي دراز مدت به خود اختصاص داده است .رسالت
اصلی پژوهشکدة فناوري زيستی (بیوتکنولوژی)
دانشگاه فردوسي مشهد ایفای نقش در توسعه دانش
بنیان حوزه فناوری زیستی کشور است .این پژوهشکده
با دارابودن طیف وسیعی از متخصصين بسيار مجرب
در زمینه هایی همچون بيوتکنولوژي مولکولي ،سلولی
مولکولي ،ژنتیک مولکولی ،بیوشیمی ،ویروس شناسی
مولکولی ،و سيتولوژي در جهت توسعه علوم و فناوری
ها و تولید دانش فنی در حوزه علوم بیوتکنولوژی
364

مولکولی و انتقال تکنولوژي به مراکز صنعتی کشور
فعالیت دارد.
اهداف
 .1توسعه دانش بنیان حوزه فناوری زیستی کشور با
توجه خاص به فعالیتهای معطوف به محصول و دانش
فنی و فعالیت علمی مبتنی بر نوآوری ،تحقیقات
کاربردی و توسعه ای با استفاده از دانش روز
 .2تحقیق و توسعه و ایفای نقش موثر در زمینه توليدات
دارويي ،واكسن ،و فرآورده هاي نوتركيب بیوتکنولوژی
 .3تحقیق و توسعه و ایفای نقش موثر در زمینه تشخيص
هاي مولكولي بيماريها ،كاربرد و ابداع روشهاي نوين
درماني
 .4هم افزایی فعالیت های پژوهشی متخصصین حوزه
بیوتکنولوژی در دانشگاه فردوسی مشهد
 .5تعیین ماموریت های تقاضا محور متخصصین حوزه

بیوتکنولوژی در دانشگاه فردوسی مشهد
 .6فراهم نمودن زیر ساخت های پژوهشی در زمینه
بیوتکنولوژی
در این پژوهشکده به منظور متمرکز کردن فعاليت
هـاي علمي ،متخصصين مرتبط در چهــار گروه
پژوهشي مطالعات خود را بطور هدفمند در قـالب
اهداف کوتاه مدت و بلند مدت پيگيري می کنند .اين
دکترحسامدهقانی
دکتر احمدرضا بهرامی
 -1392تاکنون
1386 -1392
مطالعــات شامل تحقيقــات در سطوح بين المللي با
هدف ارائه نتــايج در مجامع علمي معتبر دنيا به منظور
ارتقاء جايگاه علمي کشور و همچنين استفاده از يافته )diagnostics and therapeutics
هاي علمـي در قالب طرح هاي کاربردي است .هر دستاوردها
یک از چهار گروه پژوهشی این پژوهشکده در زمینه * چاپ بیش از  160مقاله معتبر بین المللی با معیار H
های خاصی از بیوتکنولوژی مولکولی فعالیت دارند .برابر با  14و متوسط استناد به هر مقاله 8.69
* ثبت بیش از  10اختراع
محورهای پژوهشی این گروهها عبارتند از :
سلولهای بنیادی و طب بازساختی ( * Stem cells andبرگزاری  4همایش ملی
* برگزاری بیش از  40کارگاه علمی
)regenerative medicine
* اجرای بیش از  120رساله و پایان نامه
بیوتکنولوژی صنعتی ()Industrial biotechnology
* اجرای بیش از  30پروژه با منابع خارج دانشگاهی
پروتئین های نوترکیب ()Recombinant proteins
روش های تشخیص و درمانهای نوین ( Novelو ملی
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رؤسای پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی از سال  1392تاکنون

دکتر علی اکبر ناجی میدانی

1391 -1393

فهرست فعالیت های شاخص

پژوهشکده مطالعات اسالمي در علوم انساني

بهمنظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی
کشور در زمینة نوآوری و تولید در دانشهای انسانی به
گونهای که بر بایستگی و ضرورت حضور قدرتمندانه و
مؤثر دین در عرصههای «تربیت انسان» و «ادارة جامعه»
تأکید کند ،پژوهشکدة مطالعات اسالمی در علوم انسانی
با حمایتهای امامجمعة مشهد ،وزیر وقت علوم،
تحقیقات و فناوری ،رئیس و معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه فردوسی مشهد ،و با پیگیری مجدّ انة زندةاد دکتر
سیدعلیاکبر رزمی ،و براساس مجوز شمارة 22/16519
مورخ  1386/08/05شورای گسترش آموزش عالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در شهر مشهد
تأسیس شد .از آنجا که تداوم و توسعة حاکمیت سیاسی
مبتنی بر دین در ایران اسالمی استقرار یافته است ،این
موضوع نیازمند بسط و تعمیق نظریهپردازیهای علمی
با رویکرد دینی است .پژوهشکدة مطالعات اسالمی در
366

علوم انسانی بهعنوان پژوهشکدة نوع یک ،با عنایت به
اهمیت راهبرد فکری و ماهیت ويژه و حساس فعالیت
و نیز خطمشیهای آن در افق برنامهریزی بلندمدت و
با شورای راهبردی و وظایف مشخص و مدون تشکيل
شده است.
ساختمان فعلی پژوهشکده ،در سال  1387و با تخصیص
اعتبار در دست ساخت قرار گرفت و در سال  1390با
دو کارشناس و یک عضو هيئتعلمی تماموقت و 12
عضو هيئتعلمی وابسته فعالیت خود را در محل جدید
بهطو رسمی آغاز نمود .در سال  1399با چهار عضو
هيئتعلمی تماموقت 25 ،عضو هیئتعلمی وابسته9 ،
عضو شورای علمی و  3کارشناس و یک نیروی خدمات
در چهار گروه پژوهشی (اقتصاد اسالمي ،مديريت
اسالمي ،تعليم و تربيت اسالمي و فقه و حقوق اسالمی)
و یک کتابخانة تخصصي مشتمل بر بيش از  3500عنوان

دکتر محمدسعید عبدخدایی

1393 -1398

کتاب در حال فعالیت است .با توجه به اینکه تکیه بر
فرهنگ اصیل اسالمی -ایرانی و پایبندی به آرمآنهای
انقالب اسالمی ایران از ارزشهای محوری سند
راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد است ،این پژوهشکده
با این هدف و همچنین برقراری تعامل گسترده با حوزة
علمیه و مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج از
کشور و انجام مطالعات بینرشتهای با رویکرد اسالمی
فعالیتهایی را در طول سال انجام داده است که گزارش
پیشرو ،نگاهی گذرا و فهرستوار به این فعالیتها طی
 8سال گذشته است.
مأموریتها
تدوین و نـشر مبـانی ،اصـول ،اهـداف و کاربردهای
مطالعات اسالمی در علوم انسـانی با رویکرد
گفتمانسازی ،تربیت نیروی انسانی و نظامسازی بر پایة
ظرفیتهای دانشگاه و حوزه در عرصة ملی و بینالمللی
وظایف
.1توسعةفعالیتهایپژوهشیعلومانسانیبارویکرداسالمی؛

دکترحسینافخمی
 -1398تاکنون

 .2ترویج و نشر مطالعات اسالمی در علوم انسانی در
سطح ملی و بینالمللی؛
 .3گسترش دورههای آموزشی تخصصی و تحصیالت
تکمیلی مرتبط؛
 .4توسعة ارتباط و تعامل علمی و پژوهشی با حوزة
علمیه و سایر مراکز علمی؛
 .5ارتقاء ک ّمی و کیفی و توانمندسازی منابع انسانی
پژوهشکده؛
 .6افزایش منابع مالی پایدار در جهت توسعة فعالیتهای
پژوهشکده.
راهبردها
 .1توسعه و ترویج مطالعات بینرشتهای با رویکرد
مطالعات اسالمی؛
 .2گفتمانسازی مطالعات علوم انسانی با رویکرداسالمی؛
 .3ساماندهی فعالیتهای پژوهشی بروندانشگاهی
اعضای هیئتعلمیِ دانشگاه در راستای مأموریت
پژوهشکده؛
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شکل -2-9جلسات هم اندیشی حوزه و دانشگاه

شکل -3-9حمایت مالی از رساله ها و پایان نامه ها

 .4تشکیل و توسعة کرسیهای نظریهپردازی و ترویجی
با تأکید بر مطالعات اسالمی؛
 .5ایجاد و گسترش دورههای تحصیالت تکمیلی مرتبط؛
 .6توسعة ارتباط با حوزههای علمیه و مراکز پژوهشی
ملی و بینالمللی با تأکید بر شهر مشهد؛
 .7بهرهگیری ازظرفیتها و پاسخگویی به نیازهای
نهادها و سازمآنها؛
 .8توسعه و ترویج مطالعات بینرشتهای با رویکرد
مطالعات اسالمی؛
 .9گفتمانسازی مطالعات علوم انسانی با رویکرد
اسالمی؛
 .10ساماندهی فعالیتهای پژوهشی بروندانشگاهی
اعضای هیئتعلمیِ دانشگاه در راستای مأموریت
پژوهشکده؛
 .11تشکیل و توسعة کرسیهای نظریهپردازی و
ترویجی با تأکید بر مطالعات اسالمی؛
 .12ایجاد و گسترش دورههای تحصیالت تکمیلی
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شکل -4-9تعداد نشست های تخصصی پژوهشکده

شکل -5-9طرح های پژوهشی انجام شده در پژوهشکده

مرتبط؛
 .13توسعة ارتباط با حوزههای علمیه و مراکز پژوهشی
ملی و بینالمللی با تأکید بر شهر مشهد؛
 .14بهرهگیری ازظرفیتها و پاسخگویی به نیازهای
نهادها و سازمآنها.
زیر مجموعهها
* گروه پژوهشی تعليم و تربيت اسالمي
گروه پژوهشی تعليم و تربيت اسالمي پژوهشکده
مطالعات اسالمی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی
مشهد ،با ُحسن استفاده از همجواری آستان مقدس
حضرت رضا (ع) ،با تکیه بر ظرفیتهای جامعة افراد
متعهد عرصة تعلیم و تربیت در جهان اسالم و نیز با
ِ
دقت نظر
برخورداری از همکاران تالشگر ،دارای
و وسواس علمی ،وجهه همت خود را استخراج و
استنباط اصول ،رویکردها و روشها از منابع اسالمی
برای تدوین نظریه و مدل تعليم و تربيت اسالميِ معتبر
و قابل عرضه به جهان بشریت قرار داده است.

باور عمیق به لزوم واکاوی مداوم در قرآن و سنت اهل
البیت (ع) ،ضرورت مطالعة توأمان منابع نظری و شرایط
و اقتضائات میدانی ،احترام به نقطهنظرات دانشمندان
جهان اسالم ،لزوم گفتوگو بین کشورها و مذاهب
اسالمی ،استفاده از تجارب ارزشمند حوزههای علمیه،
دانشگاهها ،مدارس و اجتماعات محلی جهان اسالم در
راستای رسالت ذکرشده ،از ارزشهای محوری این
گروه هستند.
* گروه پژوهشی مدیریت اسالمی
براساس اسناد ملی و راهبردی ،تحول در علوم انسانی در
سطوح باالی تصمیمگیری مورد تأکید کشور ایران است.
البته این تحول در ضرورت و اهمیت مطالعات اسالمی
در علوم انسانی ،ریشه دارد .زیرا انسان بهعنوان اشرف
مخلوقات ،تعدیلکننده و تنظیمکنندة روابط با دیگران،
محور بحث علوم انسانی است .به مدیریت بهعنوان
دستاورد خالقیت و انضباط فکری بشر به دو شکل
میتوان نگاه کرد .مدیریت بهعنوان «عمل مدیریتی» که
قدمتی معادل زندگی اجتماعی بشر دارد و ضرورتش
انکارناپذیر است .مدیریت بهمثابه یک «رشتة علمی» که
بررسی روندها و مطالعات سازمان و مدیریت را در
سدة اخیر نشان میدهد .در حالت دوم عالوهبر تنوع
نگرشها و دیدگاهها به دورنمای رو به ٌرشد در جوامع
بشری تأکید دارد .این تعالی و ُرشد ،حاصل تالش
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صاحبنظران و اندیشمندان در پاسخ به الزامات جامعه
در ابعاد گوناگون ازجمله مدیریت است .بر این اساس
امروزه هرگونه غفلت از جنبههای مختلف مدیریتی
خسران جدی تلقی میشود ،زیرا این چشمپوشی موجب
محقق نشدن اهداف متعالی جامعة بشری میشود .همراه
با این تحوالت در دانش مدیریت« ،چرایی این تحول و
دگرگونی» پرسش و دغدغهای است که ذهن محققان
ژرفاندیش را به خود مشغول داشته است.
باور ما این است که رویکرد تحولآفرین در حوزة سازمان
و دانش مدیریت بدون توجه به ریشهها و دستگاههای
اندیشهای و بدون پرداختن به الیههای عمیق فلسفی
نظیر هستیشناسی ،معرفتشناسی ،انسانشناسی،
روششناسی و غیره ،شناختی غیرعمیق و مصرفگرایانه
است .به بیانی دیگر فلسفة علم مدیریت است که قدرت
شناخت ،نقد و تولید علم را به اندیشمندان این حوزه
میدهد .هدف این است که صاحبنظران مسلمان با
استعانت از فرهنگ و ارزشهای غنی اسالمی و با اتکاء
به کتاب خدا و اهل بیت (ع) و با تالش الزم ،عزم خود
را در دستیابی به الگوی جامع نظام مدیریت اسالمی
جزم نمایند و حرکت نظاممندی را با تکیه بر آراء و
نظرات فیلسوفان و متکلمان مسلمان آغاز نمایند.
گروه مدیریت اسالمی پژوهشکدة مطالعات اسالمی
در علوم انسانی از ابتدای تأسیس پژوهشکده ايجاد و
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شکل -6-9تعداد تفاهم نامه های همکاری پژوهشکده

شکل -8-9تعداد مقاالت علمی چاپ شده

شکل -7-9تعداد کارگاه های آموزشی تخصصی در پژوهشکده

شکل -9-9دریافت مجوز و انتشار چندین عنوان کتاب تخصصی

تاکنون با برگزاری بیش از پنجاه جلسه در قالب میزگرد
هماندیشی تالش نموده تا نسبت به سازماندهی و
برنامهریزی در این حوزه اقدام نماید.
* گروه پژوهشی اقتصاد اسالمی
اقتصاد اسالمی بهعنوان برجستهترین عرصة موردنیاز در
بنای جامعه و تمدن اسالمی ،یکی از ساحتهای اصلی
مدّ نظر مؤسسان پژوهشکدة مطالعات اسالمی در علوم
انسانی بوده است .بر این اساس ،گروه اقتصاد اسالمی با
بهرهگیری از ظرفیت علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه،
تالش نموده است در نظریهپردازی اقتصاد اسالمی و ارائة
راهکارهای سیاستی مبتنی بر اقتصاد اسالمی به دستگاه
و نهادهای اجرایی گامهای مؤثری بردارد .این گروه در
حوزههای مختلفی همچون بانکداری اسالمی ،اخالق و
اقتصاد ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،اقتصاد مقاومتی و
تعلیم و تربیت اقتصادی با ابزارهای در اختیار خود همچون
تشکیل کارگروهها ،حمایت از رسالهها و پایاننامهها ،نشر
کتاب و مقاالت علمی ،برگزاری سمینارها و کنفرانسها
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در سطح ملی ،برگزاری کرسیهای علمی ترویجی،
کارگاههای آموزشی و تشکیل واحد فناور ،محصوالت
علمی خود را عرضه کرده است.
* گروه پژوهشی فقه و حقوق اسالمی
گروه پژوهشي فقه و حقوق اسالمي پژوهشکده در سال
 1395آغاز به كار نمود .اين گروه پژوهشي با رویکردی
ميانرشتهاي به موضوعاتي ميپردازد كه در زندگي
اجتماعی انسان كاربردي بوده و داراي جنبة فقهی و
حقوقي است؛ مانند :فقه سياسي ،فقه امنيت ،فقه جزايي،
فقه و حقوق بينالمللي ،فقه و حقوق شهروندي ،فقه و
حقوق بشر ،فقه فرهنگ و تمدن ،فقه پزشكي و غیره.
گروه پژوهشي فقه و حقوق اسالمي با بهرهگیری از
پتانسيل علمي -پژوهشي گروههاي متناظر آموزشي در
دو دانشكدة «علوم اداري و اقتصاد» و «الهيات و معارف
اسالمي» دانشگاه فردوسي مشهد توانسته است طرحهای
پژوهشی و کتابهای تخصصی را در حوزههای مرتبط با
اهداف خود به سرانجام برساند .یکی از رسالتهای این

گروه پژوهشی برگزاری کارگاهها ،وبینارها ،مدرسههای
فصلی و همایشهای ملی و بینالمللی است.
دستاوردها و اقدامات شاخص
* استمرار برگزاری نشستهاي همانديشي حوزه و
دانشگاه؛
* برگزاري جلسات متعدد شورا و گروههاي پژوهشي
پژوهشکده؛
* برگزاري نشستهای تخصصي توسط گروهها و
کارگروههای مختلف؛
* تدوین آیيننامة انتشارات پژوهشکده؛
* ايجاد بانک اطالعاتي از پاياننامهها و رسالههاي
دانشجويان تحصيالت تکميلي در حوزة مطالعات
بینرشتهاي علوم انساني؛
* تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی برونسازمانی با
ارگانهای مختلف و طرحهای درونسازمانی؛
* حمایت مالی از پایاننامهها و رسالههای دانشجویان
تحصیالت تکمیلی؛
* تنظیم و تصويب جدول انواع فعالیتهای موظفی
عضو هيئتعلمي پژوهشي؛
* تصویب ايجاد «گروه پژوهشي فقه و حقوق اسالمی»
بهعنوان چهارمين گروه مصوب پژوهشکده؛
* تدوین بانک موضوعات پژوهشي رشتههای فقه و حقوق؛
*انعقادتفاهمنامهمشارکتوهمکاریباسازمآنهایمختلف؛
* چاپ مقاالت علمی پژوهشي مستخرج از طرحهای
پژوهشی توسط اعضای هيئتعلمی و پژوهشگران؛
* پذیرش پژوهشگران پسادکتری در رشتههای مختلف؛
* برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی در حوزههای
مختلف مطالعات اسالمی و علوم انسانی؛
* انتشار گزارشها و مقاالت تخصصی در رسانههای
جمعی توسط اعضای پژوهشکده؛
* دریافت مجوز انتشارات دانشگاهی و انتشار چندین
عنوان کتاب تخصصی؛

پژوهشکدهها و مراکز

* برگزاری کرسیهای آزاداندیشی؛
* انجام اقداماتی در راستاي مسئولیت اجتماعیِ
پژوهشکدة مطالعات اسالمی در علوم انسانی؛
* اخذ مجوز و آغاز فرایند برگزاری همایشهای ملی
«مردمیسازی اقتصاد مقاومتی» و «الهیات شهر»؛
* برگزاری چندین نشست بینالمللی؛
* پیگیری و اخذ ردیف بودجه از مجلس شورای
اسالمی.
عنوان پژوهش های انجام شده
 تربيت كودكان در دورة پيشدبستان /تربيت در اوانكودكي (تاك)
 تدوين پروتكل استانداردهاي مراقبتي كودكانمقيم شيرخوارگاه و خانههاي كودكان بيسرپرست و
بدسرپرست  6الي  12ساله
 شبكة مسائل /موضوعات گروههاي علمي پژوهشكدةمطالعات اسالمي در علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
 سنتزپژوهی راهبردهای یاددهی -یادگیری در حوزةتربیت دینی مبتنی بر فناوریهای دیجیتال و تدوین
الگوی جامع در این زمینه
 تدوين الگوي تربيت جنسي خانوادهمحور مبتني بررشد (در راستاي آموزههاي ديني)
کرسی های آزاد اندیشی برگزار شده
 تبیین اقتصادی بیانیة گام دوم انقالب اسالمی جریانشناسی ،اعتبارسنجی ِ حدیث شیعه در عصرحاضر و آسیبشناسی آن
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فهرست فعالیت های شاخص

پژوهشکده نفت و گاز

پژوهشکدة نفت و گاز دانشگاه فردوسی مشهد به
ریاست دکتر بابک امینشهیدی بهصورت یک واحد
مستقل با اخذ مجوز از شورای عالی گسترش آموزش
عالی (مجوز شمارة  3/193968مورخ )1396/8/14
تأسیس یافته و فعالیت خود را شروع کرده است.
گروه های پژوهشی
* گروه بهینهسازی تولید و افزایش ضریب بازیافت از مخازن؛
* گروه بهینهسازی فرایندهای تولید و تبدیالت گازی؛
* گروه سیستمهای بهرهبرداری و آمادهسازی نفت و
گاز (تأسیسات سطح االرضی)؛
* مرکز پژوهشی آمادهسازی و تزریق آب هوشمند.
پژوهشکده عالوهبر گروههای فوق دارای یک سایت
شبیهسازی و پردازش دادهها برای انجام طرحهای
اکتشافی و مهندسی مخزن است که مجهز به سه سرور
بسیار قوی است .دو آزمایشگاه آزمونهای حفاظت
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صنعتی و آزمونهای کیفی و عملکردی قطعات
پلیمری در پژوهشکده با کمک و مشارکت شرکت
ملی گاز ایجاد شدهاند که برای رفع نیازهای شرکت
گاز خراسان رضوی فعال هستند .دانشگاه فردوسی
و پژوهشکدة نفت و گاز در برگزاری دورة آموزشی
و بازآموزی مهندسان و متخصصان شرکتهای تابعة
شرکت ملی نفت بسیار فعال است .این دورهها هم در
محل شرکتهای تابعة شرکت ملی نفت و هم در محل
پژوهشکده برگزار میشوند.
* مرکز فناوری های آب هوشمند
مرکز فناوریهای آب هوشمند پژوهشکدة نفت و گاز،
با هدف انجام تحقیقات تخصصی و کاربردی منطبق بر
فناوریها و روشهای روز دنیا ،در زمینة ازدیاد برداشت
تزریق آب هوشمند  -بهعنوان یک گزینة مطلوب برای
مخازن نفتی کشور  -در پژوهشکدة نفت و گاز دانشگاه

فردوسی مشهد تشکیل شده است .فعالیت این مرکز از
حدود چهار سال گذشته آغاز شده و طی این مدت با
راهاندازی و تجهیز آزمایشگاههای تخصصی ،برگزاری
چندین دورة آموزش پیشرفتة ازدیاد برداشت و یک
دورة تخصصی آب هوشمند در شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب و برگزاری چندین جلسه در اهواز و
بازدید در مشهد جهت معرفی امکانات این مرکز ادامه
یافته است .همچنین اجرای پروژة «غربالگري مقدماتی
روش تزريق آب هوشمند جهت ازدياد برداشت نفت
از مخزن بنگستان ميدان بينک» به سفارش شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب که در نوع خود یکی از اولین
پروژههای کاربردی در زمینة آب هوشمند در مخازن
نفتی کشور است در دو سال گذشته ازجمله فعالیتهای
این مرکز بوده است.
پروژههای پژوهشکدة نفت و گاز
* مگاپروژة میدان بینک
مراحل انجام طرح:
 .1شناخت میدان ،تبدیل چالشهای میدان به موضوعات
قابل تحقیق و غربالگری کلیه روشهای ازدیاد برداشت
و بهبود تولید.
 .2ساخت /بهروزرسانی مدل شبیهساز مخزن و
شبیهسازی نتایج غربالگری.
 .3اجرای پایلوت آزمایشگاهی روشهای منتخب ازدیاد

پژوهشکدهها و مراکز

رؤسای پژوهشکده نفت و گاز از
سال  1392تاکنون

دکترمحمودموسوی
1392 -1396

دکتربابکامینشهیدی
 -1396تاکنون

برداشت و بهبود تولید
 .4اصالح مدل شبیهساز مخزن با استفاده از نتایج
آزمایشات مرحلة سوم و طراحی پایلوت میدانی و
ارزیابی اقتصادی
 .5نظارت بر اجرای پایلوت میدانی ازدیاد برداشت
و برنامه پایش نتایج و تهیه طرح جامع توسعة میدان
براساس روش بهینة ازدیاد برداشت
محل اجرا :پژوهشکدة نفت و گاز دانشگاه فردوسی مشهد
* مگاپروژه تصویرسازی زیرسطحی
پروژه «توسعة فناوریهای بهبود تصویرسازی
زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربنی در حوزة
رسوبی کپهداغ» در سال  96با هدف ایجاد توانمندیهای
فناورانه در بخش اکتشاف نفت و گاز و تشکیل شبکة
نوآوری و شکلگیری کسبوکار در حوزة فناوریهای
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تصویرسازی زیرسطحی به دانشگاه فردوسی مشهد
واگذار شد .این پروژه شامل چهار بستة کاری است که
بستة اول آن با عنوان «ارائة نقشة راه توسعة فناوری مرکز
تخصصی بهبود تصویرسازی زیرسطحی» با موفقیت به
اتمام رسیده است .در حال حاضر بستة دوم این طرح
پژوهشی که شامل  6پروژه است در دست اقدام است.
 اکتساب و پیادهسازی فناوری طراحی عملیاتلرزهنگاری هدفگرا ( )Target Basedبر روی
ساختارهای پیچیده و چینهای.
 دستیابی به فناوری تهیة مدل فیزیک سنگ برایسازندههای شاخص در ایران و تهیة اطلس و انتشار آن.
 مدلسازی سرعت و تبدیل زمان به عمق با استفاده از دادههایلرزهای ،سرعتهای درونچاهی و سرعتهای پردازشی.
 توسعه دانش فنی روشهای مختلف مهاجرت عمقیپیش از برانبارش ( )PSDMو امکانسنجی توسعة
نرمافزارهای مربوطه.
 توسعة ژئومدل سهبعدی نماینده ،مدل (ویسکو )-االستیک و تولید دادههای لرزهای دوبعدی /سهبعدی برای
شرایط زمینشناسی مختص میادین هیدروکربنی ایران.
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 تلفیق دادههای ماهوارهای و گرانیسنجی در فراینداکتشاف ذخایر هیدروکربنی.
آزمایشگاهها
* آزمایشگاه مهندسی نفت با رویکرد تستهای ازدیاد
برداشت آب هوشمند
آزمایشگاه مهندسی نفت (ازدیاد برداشت نفت) از ابتدای

سال  1397با رویکرد انجام فعالیتهای پژوهشی و
صنعتی در زمینة ازدیاد برداشت نفت (با رویکرد ازدیاد
برداشت آب هوشمند) راهاندازی و تجهیز شده است.
مسئولیت این آزمایشگاه برعهدة دکتر حسین اخالقی
امیری (دکتری مهندسی نفت و عضو هیئتعلمی
دانشگاه فردوسی مشهد) است .در حال حاضر پروژة
«غربالگری مقدماتی روش ازدیاد برداشت آب هوشمند
در مخزن بنگستان میدان بینک» به سفارش شرکت ملی
نفت مناطق نفتخیز جنوب در این آزمایشگاه درحال
انجام است.
* آزمایشگاه باالدستی نفت زمینشناسی مهندسی و
مکانیک سنگ
این آزمایشگاه دارای پنج بخش مجهز برای آزمایشات

مکانیک سنگ و ژئومکانیک ،مکانیک سنگ ،شیمی
و زیستمحیطی و بتن است که به شرح زیر معرفی
میشوند.
* آزمایشگاه آزمونهای حفاظت صنعتی
آزمایشگاه تحقیقاتی آزمونهای حفاظت صنعتی در
مرداد ماه 1394با موافقت ریاست دانشگاه و همچنین
سرپرست پژوهشکدة نفت و گاز تحت نظارت آقای
دکتر رضا عارفینیا در محل پژوهشکدة نفت و گاز
دانشگاه فردوسی مشهد (اتاق )204راهاندازی شد.
تجهیزات این آزمایشگاه با حمایت معاونت پژوهشی
دانشگاه ،و همچنین حمایت مالی امور پژوهش و
فناوری شرکت گاز استان خراسان رضوی انجام شد.
با توجه به وجود تجهیزات پیشرفتة الکتروشیمیایی در
این آزمایشگاه و انجام تستهای کلیدی خوردگی ،این
آزمایشگاه بهعنوان آزمایشگاه همکار شرکت ملی گاز
ایران معرفی شده است که برنامة آتی قرار گرفتن در
فهرست آزمایشگاه مرجع تراز ملی و بینالمللی است.
الزم به ذکر است که این امر میتواند به درآمدزایی و
کارآفرینی برای نیروی متخصص و فارغالتحصیل کمک

پژوهشکدهها و مراکز

شایانی نماید .رسالت اصلی آزمایشگاه ،انجام آزمونهای
متداول خوردگی و حفاظت صنعتی و همچنین تدوین
دستورالعمل نگهداری تجهیزات صنعتی منطبق با
استانداردهای ملی و بینالمللی در حوزة صنایع نفت،
گاز و پتروشیمی است.
* آزمایشگاه تحقیقاتی و فناوری آزمونهای قطعات
پلیمری
تست نفوذپذیری قطعات الستیکی در شرایط فشار و
دمای باال
تستهای تضمین کیفیت-عملکرد قطعات الستیکی
صنایع نفت و گاز
* آزمایشگاه غشا و جداسازی گازها
* آزمایشگاه تحقیقاتی جاذبها و کاتالیستهای
صنعتی و محیطزیست
فعاليت اصلی و تخصصي این آزمايشگاه تولید و طراحی
انواع جاذبهای صنعتی و نوین جهت کاربردهای
کاتاليستی ،جداسازی ،ذخیرهسازی و زیستمحیطی در
صنايع نفت ،گاز ،پتروشیمی و سایر صنايع شيميایی
است.
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پژوهشکدهها و مراکز

شکل -10-۹راهبردها و نقشه راه پژوهشکده هواخورشید

فهرست فعالیت های شاخص

پژوهشکده هوا خورشید

معرفی
پژوهشکدة هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد 27
مهرماه  1389تأسیس شد .پژوهشکده هواخوشید یک
پژوهشکدة تقاضامحور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر
است که در جهت خالقیت ،نوآوری و نیازهای روز
جامعه حرکت میکند .چشمانداز پژوهشکدة تبدیل
شدن به پژوهشگاه مرجع و چندرشتهای فناوریهای
پیشرفتة حوزة انرژی در سطح کشور برای تحقق آیندهای
بدون کربن است .مأموریت پژوهشکده شامل تحقیقات
کاربردی در حوزة انرژی با هدف پایداری اقتصادی
و زیستمحیطی کشور ،ارائة راهحلهای نوآورانه از
استحصال مواد تا یکپارچهسازی سیستم ،توسعه و
انتشار دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص است.
مأموریتها
مأموریت پژوهشکدة هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد با
376

توجه به برنامها و حوزههای تخصصی در سال 99توسعه یافته
و بهروزرسانی شده است .دو ویرایش آن به شرح ذیل است.
مأموریت مصوب پژوهشکده تا سال 99
خلق ایدههای نو ،پژوهش ،طراحی ،نمونهسازی،
استانداردسازی و تجاریسازی در حوزة انرژیهای
تجدیدپذیر (بهصورت خاص سه بخش انرژی بادی ،انرژی
خورشیدی و ذخیرهسازی انرژی) ،همراه با توانمندسازی
دانشآموختگان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی با هدف
ایجاد اشتغال مولد ،کارآفرینی و خلق ثروت.
مأموریت مصوب پژوهشکده از سال 99
تحقیقات کاربردی در حوزة انرژی با هدف پایداری
اقتصادی و زیستمحیطی کشور ،ارائة راهحلهای نوآورانه
از استحصال مواد تا یکپارچهسازی سامانههای نوین،
اکتساب و توسعة فناوری و دانش با رویکرد بومیسازی و
استفادة حداکثری از توانمندیهای داخل کشور.

رؤسای پژوهشکده هوا خورشید از سال
 1392تاکنون

وظایف
* محورهای فعالیت پژوهشکدة هواخورشید در راستای
مأموریت تحقیقات کاربردی در حوزة انرژی با هدف
پایداری اقتصادی و زیستمحیطی کشور:
پژوهش ،طراحی ،توسعه و بومیسازی در زمینه :سامانههای
انرژی تجدیدپذیر ،مدیریت مصرف ،ذخیرهسازهای انرژی
الکتریکی ،تولید همزمان برق و گرما و کاهش آلودگی
دکترجواد انفرادی
دکتر احد ضابط
 -1399تاکنون
1392 -1399
محیطزیست.
* محورهای فعالیت پژوهشکدة هواخورشید در راستای
حوزههای تخصصی
مأموریت ارائة راهحلهای نوآورانه از استحصال مواد تا
* دفتر طراحی توربین بادی
یکپارچهسازی سامانههای نوین:
پژوهش ،طراحی ،توسعه و بومیسازی در زمینه :استحصال ،دفتر طراحی توربین بادي پژوهشکدة هواخورشید ،با
فرآوری و بهکارگیری مواد معدنی و پیشرفته ،تجهیز خطوط بیش از  10سال تجربه در زمینة طراحی ،ساخت ،نصب،
راهاندازي و بهرهبرداري توربینهاي بادي ،توانسته است به
تولید به انواع سامانههای هوشمند رباتیک و اتوماسیون.
* محورهای فعالیت پژوهشکدة هواخورشید در راستای تکنولوژي ردة اصلی توربینهاي بادي جهان (پیکربندي
مأموریت اکتساب و توسعة فناوری و دانش با رویکرد  )PMGدسترسی پیدا کند و پیوسته در این مسیر گام بردارد.
بومیسازی و استفادة حداکثری از توانمندیهای داخل کشور :اعتقاد مرکزي در این دفتر بر آن است که فناوري یک
ایجاد و راهبری پایگاه دادة مرجع انرژی در قالب سایت مقولة وارداتی نیست بلکه ساختنی است .از اینرو صرف ًا
مستقل ،توسعه تعامالت و همکاریهای علمی و تخصصی به مونتاژ محصوالت آمادة شرکتهاي دیگر پرداخته نشده،
با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان ،طراحی و برگزاری بلکه سعی شده است با اعتمادبهنفس دست به طراحی برده
شود و اقدام به نمونهسازي گردد .بحمداهلل در حال حاضر
همایشها ،نشریات و دورههای تخصصی.
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سال
1392

1393

1394
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عنوان طرح

* طراحی و ساخت دو عدد بلوک هیدرولیک توربین وستاس
* پتانسيلسنجي انرژي باد در مسیر چهل بوستان

* ساخت  3پرة کامپوزیتی  13متری

* مطالعه و طراحی نمونة پژوهشی سامانة تولید انرژی

* طراحی و اجرای سیستم کنترل توربین بادی  100کیلووات

هیبریدی (بادی-خورشیدی) مجموع ًا به ظرفیت یک کیلووات

* طراحی و ساخت توربین بادی 100کیلووات (نمونة دوم)

* طراحی و ساخت توربین 3کیلووات عمودمحور

* دکلبادسنجی ( 40متری بینالود)

* مهندسی معکوس توربینهای مقیاس کوچک ( 5 ،3 ،1و  10کیلووات)

* نصب و راهاندازی توربین بادی  3کیلووات محور افقی

* طراحی و ساخت میکرواینورتر  250وات

* ارتقاء توربین 100بادی کیلووات

* نصب و راهاندازی توربین بادی  2.5مگاواتی توان (نوردکس)

* طراحی و ساخت پرة بهینة توربین بادی 100کیلووات

ل سازهای پرة توربین بادی 100کیلووات دکتر رضایی پژند
* تحلی 

* طراحی و ساخت سیموالتور توربین بادی 250کیلووات

ل ریشة پرة توربین بادی  100کیلووات دکتر حسینی
* تحلی 

* طراحی و ساخت سیموالتور توربین بادی 3کیلووات استال

* طراحی و ساخت سیموالتور توربین بادی 1کیلووات

* طراحی و ساخت توربین بادی 3کیلووات استال

* مستندسازی طراحی و ساخت توربین بادی  100کیلووات

* طراحی و ساخت توربین بادی  1کیلووات
* ساخت  4نمونه توربین بادی  3کیلووات

* پژوهشگاه نیرو در ابهر

* ساخت  14نمونه توربین بادی  1کیلووات

* نصب و بهرهبرداری از توربین 3کیلووات در بینالود

* نصب و راهاندازی و بهرهبرداری از توربین بادی  100کیلووات

* نصب و بهرهبرداری از توربین  1کیلووات در جنگل ابر

1396

* ساخت توربين پنجم  3كيلووات براي آزمايشگاه ميداني بينالود

* بازنگری طراحی و ساخت توربین با همکاری مشاور خارجی

1397

* ساخت پرة  3کیلووات ( 1ست)

* آزمون پرة توربين بادي  100كيلووات

* ساخت توربين بادی  3كيلووات سپاه

* بهرهبرداری توربين بادی  100كيلووات پژوهشگاه

* بهرهبرداری توربين بادی  100كيلووات نمونه اول

* بهرهبرداری سیستم هیبریدی  4کیلووات ( 3کیلووات بادی-

* بهرهبرداری سیستم هیبریدی  1کیلووات ( 14دستگاه)

 1کیلووات خورشیدی)

* طراحي و ساخت سيستم هيبريدي  10كيلووات ( 5كيلووات

* آزمون خستگي پرة بهبوديافته

بادي 5 +كيلووات خورشيدي) (تهیة پروپزال)

* ساخت توربین بادی  100کیلووات نمونة سوم

* بهرهبرداری توربین بادی  250کیلووات

* طراحی و ساخت توربین بادی  250کیلووات

1395

1398

1399

 بهرهبرداري توربینهاي بادي خدماتی نظیر مشاوره در هریک از حوزههای مرتبط باتوربین بادی
* دفتر طراحی رباتیک
دفتر طراحی رباتیک و اتوماسیون توانایی باالیی در ساخت
سیستمهای رباتیک و اتوماسیون صنعتی دارد .این دفتر از
سال  1396در پژوهشکدة هواخورشید دانشگاه فردوسی
مشهد تأسیس شده و پروژههای متفاوتی برای صنایع
گوناگون انجام داده است.
مهمترین فعالیتهای در حال انجام این بخش:
-1طراحی و ساخت
-2کنترل و اتوماسیون
-3شبیهسازی و تحلیل اجزا
 -4مانیتورینگ و شبکة هوشمند
-5بهینهسازی و افزایش بهرهوری دستگاههای اتوماسیون
-6توسعه و آیندهپژوهی در حوزة دستگاههای اتوماسیون
* مرکز توسعة فناوری ذخیرهسازهای انرژی
مرکز فناوری ذخیرهسازهای انرژی پژوهشکدة هواخورشید
دانشگاه فردوسی مشهد از اوایل سال  1400فعالیت خود
را آغاز نمود و به چارت سازمانی پژوهشکدة هواخورشید

پژوهشکدهها و مراکز

اضافه شد .محورهای اصلی فعالیتهای این مرکز شامل
پژوهش ،طراحی و ساخت باتری و همچنین دستگاههای
شارژ و دشارژ باتریهای مختلف در مقیاس توانی گسترده
بهمنظور استفاده در خطوط تولید باتری ،پک باتری و
ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی است .با توجه به
استفاده از توانمندی و ظرفیتهای اساتید ،دانشآموختگان
تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران برتر کشور در زمینة
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی ،دستگاههای ساختهشده در
مرکز فناوری ذخیرهسازهای انرژی از نظر کیفیت و قیمت
قابلیت رقابت با شرکتهای بزرگ دنیا را دارند.
* مرکز توسعة فناوری حملونقل الکتریکی
واحد حملونقل الکتریکی پژوهشکدة هواخورشید دانشگاه
فردوسی مشهد با توجه به رسوب دانش ایجادشده در عمر
بیش از ده سالة پژوهشکدة هواخورشید ایجاد و مأموریت
آن آیندهپژوهی ،حل مسئله و تحقیق و توسعه در صنعت
خودروهای الکتریکی است .وجود دانش فنی در حوزههای
برق و مکانیک شامل طراحی و ساخت انواع شارژرها ،پک
باتری ،کامپوزیت ،سیستمهای مکانیکی و غیره پتانسیل
انجام پروژههای کاربردی با صنایع مختلف را فراهم کرده
است .واحد حملونقل الکتریکی پژوهشکدة هواخورشید

* نصب و راهاندازی توربین بادی  250کیلووات

جدول -۱-9وضعیت طرحهای اجراشده حوزة توربین بادی طی بازة زمانی  8ساله

توانمندي این دفتر طراحی تا توربینهاي ظرفیت متوسط کامل قابلیتهاي مرتبط با تکنولوژي توربین بادي را شامل
(زیر یک مگاوات) پیش رفته نمونه توربینهایی با توان میشود که عبارتاند از:
 100 ،3 ،1و  250کیلووات ساخته و نصب شدهاند .امید  -طراحی
است که با تکمیل مسیر پیمودهشده ،به ظرفیتهاي مگاواتی  -ساخت
 نصبدستیابی گردد.
توانمندي توسعةافته در پژوهشکدة هواخورشید ،طیف  -راهاندازي
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در ارتباط تنگاتنگ با بسیاری از ارگآنها و شرکتها مانند
آستان قدس رضوی ،مرکز پژوهشهای شورای اسالمی
شهر مشهد ،صباباتری ،شهاب خودرو و غیره است و با
توجه به استقرار پژوهشکدة هواخورشید در دانشگاه
فردوسی مشهد ،امکان استفاده از تجارب اساتید و نیروی
انسانی خبره در این حوزه فراهم است.
چشمانداز آیندة واحد حملونقل الکتریکی پژوهشکدة
هواخورشید را میتوان ارتقاء روزافزون از طریق جذب
پروژههای صنعتی و پژوهشی تا رسیدن به نقطة استقالل این
واحد از پژوهشکدة هواخورشید و ایجاد یک پژوهشکدة
مستقل در دانشگاه فردوسی مشهد دانست.
در حال حاضر امکانات تست بسیاری از اجزا و
زیرسیستمهای خودروهای الکتریکی مانند شارژرها،
موتورها ،پک باتری (لیتیوم و سرب-اسید) ،تست مواد
کامپوزیتی ،تست زنجیره انتقال قدرت و غیره در پژوهشکدة
هواخورشید فراهم است.
* مرکز توسعة فناوری مدیریت مصرف و اقتصاد انرژی
گروه مدیریت مصرف و اقتصاد انرژی پژوهشکدة
هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد از اوایل سال 1400
فعالیت خود را آغاز نمود و به چارت سازمانی پژوهشکده هوا
خورشید اضافه شد .گروه مدیریت مصرف و اقتصاد انرژی
با هدف شناسایی ،امکانسنجی ،فرهنگسازی و بهکارگیری
توانمندیها و ظرفیتهای موجود در سطوح شهری و
استانی کشور و نیز فعالسازی ظرفیتها و پتانسیلهای
بالقوة موجود بهویژه از لحاظ سرمایههای انسانی شکل گرفته
است تا بتواند در سایة پروژهها و طرحهای آیندهپژوهشی و
تحلیل استراتژیک خود از همت و دانش اساتید ،دانشجویان
تحصیالت تکمیلی ،پژوهشگران و کارآفرینان بهره گرفته و
ذهنیت آنان را به سمت موضوعات مغفولمانده در حیطههای
حائز اهمیت و دارای اولویت راهبردی کشور ازجمله
فرهنگسازی مصرف انرژی و بهرهگیری از انرژیهای
تجدیدپذیر رهنمون و رهسپار بسازد.
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دستاوردها و اقدامات شاخص
* دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت توربینهای بادی
کمتر از مگاواتی
* دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت سیستمهای
اتوماسیونصنعتی
* دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات ویژه
آزمایشگاهیمکاترونیکی
* دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت انواع قطعات
کامپوزیتی با فناوری پیشرفته
* دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت ذخیرهسازها
(شارژرهای صنعتی)
* تعریف پایاننامههای کاربردی در حوزة انرژیهای
تجدیدپذیر  ۵۴ -مورد
* نشر مقاالت تخصصی در نشریات و کنفرانسهای داخلی
و خارجی  ۱۰۴ -مورد
* برگزاری همایش استانی در حوزة انرژیهای تجدیدپذیر
* نشر دانش پژوهشکده در قالب ایراد سخنرانی  ۲ -مورد
* اخذ جوایز کشوری  ۵ -مورد
* برگزاری کارگاههای آموزشی در راستای نشر دانش در
حوزههای کاری پژوهشکده  ۲ -مورد
* تدوین استانداردهای ملی  ۴ -مورد
* عقد تفاهمنامة همکاری با سایر ارگانها  ۷ -مورد
جوایز کسبشده:
* طرح برتر استانی برای پروژه توربین  3کیلو وات در
نمایشگاه علم تا عمل در سال 91
* طرح برتر ملی برای پروژه علوم ،فناوری و سامانههای
مدیریت نبرد دریایی در کنفرانس ملی علوم ،فناوری و
سامانههای مدیریت نبرد دریایی در سال 91
* طرح برتر ملی در کنگره اتوماسیون صنعت برق در سال 91
* طرح برتر ملی در همایش ملی بومیسازی فناوریهای
نوین انرژی در سال 91
* طرح برتر استانی برای پروژه توربین  100کیلووات در

سال

1398

1399

عنوان طرح

* طراحی و ساخت دستگاه اتوماسیون چیدمان باتری

پژوهشکدهها و مراکز

* طراحی و ساخت دستگاه آزمون یاتاقان محوری

* طراحی و ساخت دستگاه Hot Melt

* طراحي و ساخت سيستم اتوماسيون چيدمان باتري ارتقايافته

* تهية مستندات خط توليد توربين  250كيلووات

* طراحی و ساخت خط برش نوار سرب

* طراحي و ساخت دستگاه پرداخت طولي صفحات باتری

*طراحيوساختدستگاهتوزينوسورتينگاتوماتيكصفحاتسيلد

* طرح جامع اتوماسيون صنعتي گروه شهيد درخشان

* نصب و راهاندازی دستگاه اتوماسیون چیدمان باتری

جدول -2-9وضعیت طرحهای اجراشده حوزة اتوماسیون

سال
1393

عنوان طرح

* شبیهسازی الکتروشیمیایی باتریهای سرب اسیدی

* بهینهسازی فرموالسیون خمیر صفحات باتری

* طراحي و ساخت BMS

1394

* طراحی و ساخت شارژر توربین هیبریدی  900وات

1396

* ساخت کانورتر  250کیلووات

* طراحی و ساخت باتری سیال

1397

* طراحی و ساخت دو شارژر هیبریدی  5کیلووات ( 3كيلووات بادي  2 ،كيلووات خورشيدي)

1398

* طراحی و ساخت سیستم شارژ و دشارژ باتریهای سربی اسیدی با ساختار کامل کنترلشونده با توان خروجی kVA 240

1399

* افزايش ظرفيت دستگاه شارژ و دشارژ باتري با اضافه شدن  4يونيت  20كيلوواتي

جدول -3-9وضعیت طرحهای اجراشده حوزة ذخیرهسازهای انرژی

سال
1398

1399

عنوان طرح

يكپارچه

* مهندسی معکوس و ساخت نمونههای آزمایشگاهی OGV
موتور 5C-CFM56

* طراحی فرایند و ساخت جلد کامپوزیتی به روش (VIP

* كسب دانش فني توليد پرة توربين بادي كوچك بهصورت

)Vacuum Infusion Process

* طراحي و ساخت دستگاه تزريق به روش  VIPجلدهاي NSB

* طراحی و ساخت جلد تقویتشده با صفحات فلزی پانچشده

* ساخت ،تست استاتيكي و مونتاژ  3عدد ملخ يكپارچه

در وجوه بزرگ

جدول -4-9وضعیت طرحهای اجراشده حوزة کامپوزیتی

سال

عنوان طرح

1392

* طراحی وساخت ردیاب خورشیدی دومحوره ()kw 2.4

1393

* بررسی شرایط فنی اتصال به شبکة مولدین فتوولتائیک در مقیاس کوچک (تا توان  20کیلو وات)

جدول -5-9وضعیت طرحهای اجراشده حوزة خورشیدی

سال
1399

* تحلیل و باز طراحی رام خودرو دنا اتومات

عنوان طرح

* صحهگذاری تحلیل استاتیکی  -خستگی رینگ Beat-seat

* تحلیل و سبکسازی رینگ سواری ( )405و رینگ سنگین ()1566

جدول -6-9وضعیت طرحهای اجراشده حوزة حملونقل الکتریکی
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شکل -11-10دستاوردهای حوزة دانش فنی مستندشده در قالب گزارشات فنی

شکل -14-10حجم ریالی پژوهشکده در بازة زمانی  8ساله

شکل -12-10تعداد مقاالت چاپشده در نشریات علمی طی بازة زمانی  8ساله

شکل -15-10طرحهای تعریف پژوهشکده در بازة زمانی  8ساله

شکل -13-10تعداد مقاالت ارائهشده در مجامع علمی طی بازة زمانی  8ساله

بادی و پیادهسازی آن
نمایشگاه علم تا عمل در سال 93
تفاهم نامه های همکاری
رویدادها و کارگاه های برگزار شده
*همایشآیندةانرژیهایتجدیدپذیردراستانخراسانرضوی * تفاهم نامه همکاری در زمینه حوزة نیروگاههای بادی با
شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان
* آشنایی با نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک
* طراحی سیستمهای کنترل و کنترل نظارتی توربینهای * تفاهم نامه همکاری در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر با
382
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توزیع برق خراسان شمالی
* تفاهم نامه همکاری در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر با
دانشگاه زابل
* تفاهم نامه همکاری در زمینه تولید کامپوزیتهای پایه
پلیمری با شرکت مشهد صدرا شرق
* تفاهمنامة همکاری در زمینة خدمات مربوط به
نیروگاههای بادی و راهاندازی آزمایشگاه تجهیزات بادی با
شرکت  SSCWindآلمان
* قرارداد مشاوره بازنگری طراحی توربین بادی با شرکت
مکال هلند
* تفاهمنامة همکاری در زمینة خدمات آزمایشگاهی با
آزمایشگاه آکا دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
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فهرست فعالیت های شاخص

مركز تحقيقات زمينلرزهشناسي

مركز تحقيقات زمينلرزهشناسي دانشگاه فردوسي
مشهد (گروه پژوهشی علوم زمین) و شبكة لرزهنگاري
باند پهن خراسان
خراسان در طول تاريخ هميشه يكي از فعالترين مناطق
لرزهخيز كشور بوده است .لرزهخيزي در ناحيهاي فعال
مثل خراسان يك فرايند بلندمدت بوده و اين فرايند
همچـنان در آينـده تداوم خواهــد داشت .پيامـدهـاي
پديدةلرزهخيزي تنها به ضايعات انساني ختم نميشود،
بلكه آثار آن بر ساختمآنهاي مسكوني و صنعتي و نيز
اقتصاد جامعه لطمههاي جبرانناپذيري وارد ميآورد.
كشورهاي لرزهخيز و داراي تكنولوژي پيشرفته ،با
بهرهگيري از دانش زمان و برخورد علمي با اين مسئله
موفق شدهاند تا با پيشگيريهاي ضروري ،تلفات
انساني و ويرانيهاي ناشي از زمينلرزه را بهگونهاي
چشمگير كاهش دهند كه به هيچ وجه با تلفات ناشي
384

از اين پديده در كشورهاي لرزهخيز و فاقد دانش و
تكنولوژي پيشرفته قابل مقايسه نيست .از اينرو آنچه
كه ما بايد انجام دهيم ،انتخاب همان روشهاي علمي
است كه آنها به كار گرفتهاند ،يعني برپا كردن شبكههاي
لرزهنگاري و شتابنگاري در پهنههاي لرزهخيز ،و ثبت
و جمعآوري اطالعات با كيفيت قابل قبول از سرشت
زمينلرزهها و حركات قوي زمين و انجام پژوهشهاي
بنيادي بر روي آنها .افزونبر انجام پژوهشهاي بنيادي
ذكرشده ،وجود يك شبكة تلهمتري در خراسان اين امكان
را ميدهد كه مكان و بزرگي زمينلرزه را در فاصلة چند
دقيقه پس از وقوع آن تعيين كرده و در صورت بروز
زمينلرزههاي بزرگ اين اطالعات ميتواند نقش اساسي
را در امــدادرسانيِ بههنــگام و نجــات جان افرادی که
در زير آوار ماندهاند داشته باشد.
براي دستيابي به اين اهداف ،پس از زلزلة سال  1347در

منطقة طبس ،شبكة لرزهنگاري دانشگاه فردوسي مشهد
با نصب اولين دستگاه لرزهنگار كوتاهدوره در فروردين
 1350و در شهر كاخك آغاز به كار كرد .در سال 1374
طرحي با همكاري استانداري وقت خراسان و با تصويب
كميتة كاهش بالياي طبيعي استان ،كميتة فرعي زلزله
و لغزش اليههاي زميني و دانشگاه فردوسي مشهد ،به
مرحلة اجرا درآمده است .اين طرح از سه مرحلة اجرايي
تشكيل شده است :در مرحلة اول ،برپا كردن  8پايگاه
لرزهنگاري باند پهن ،پيشبيني و به اجرا درآمد .در
مرحلة دوم ،اين تعداد به حدود  20پايگاه افزايش خواهد
يافت .مرحلة سوم اين طرح ،تدارك يك شبكه متشكل
از لرزهنگارهاي قابل حمل براي ايجاد پايگاههاي موقت
است .با بهكارگيري لرزهنگارهاي قابل حمل ميتوان
خدمات كارشناسي و تحقيقاتي قابل مالحظهاي را در
زمينة پروژههاي كالن و زيربنايي عمراني و اقتصادي
نظير مطالعة محل احداث سدها ،نيروگاهها و غيره ارائه
داد .مركز تحقيقات زمينلرزهشناسي دانشگاه فردوسي
مشهد كه حاصل اين طرح است از سال  1378فعاليت
خود را بهطور جدي آغاز نمود و در حال حاضر با 10
پايگاه لرزهنگاري باند پهن در ناحية خراسان زلزلههاي
كوچك و بزرگ منطقه را ثبت مينمايد و پس از تجزيه
و تحليل اوليه آنها را براي مطالعات تحقيقاتي در اختيار
پژوهشــگران مركـز قرار ميدهد.
شبكة لرزهنگاري باند پهن مركز تحقيقات زمينلرزهشناسي
دانشگاه فردوسي مشهد با نصب اولين دستگاه لرزهنگار
 Guralp CMG3Tدر پايگاه لرزهنگاري چهارچشمه در
دامنة ارتفاعات جنوب غربي شهر مشهد در تاريخ 3
ارديبهشت  1379افتتاح شد.
مركز تحقيقات زمينلرزهشناسي دانشگاه فردوسي مشهد
با پیگیری و همت جناب آقای دکتر جعفر شجاع طاهری،
عضو هیئتعلمی این دانشگاه و از متخصصان بنام این
رشته ،از سال  1378فعاليت خود را بهطور جدي آغاز

پژوهشکدهها و مراکز

رؤسای مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی از
سال  1392تاکنون

دکترسیدکیوان حسینی
1392 -1398

دکترشهرامعباسی
 -1398تاکنون

نمود و در حال حاضر قابلیت ثبت زلزلههاي كوچك
و بزرگ منطقه را دارد که پس از تجزيه و تحليل اوليه
میتوان آنها را براي مطالعات تحقيقاتي در اختيار
پژوهشــگران قرارداد.
* درحال حاضر این مرکز در پردیس دانشگاه فردوسی
مشهد مستقر است و زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری
این دانشگاه اداره میشود.
* مساحت فضای اداری ،تحقیقاتی و پژوهشی :حدود
 1000متر مربع
* مساحت کل پایگاههای لرزهنگاری :حدود  200متر
مربع
* تعداد کل پایگاههای لرزهنگاری قابل بهرهبرداری10 :
* پایگاههای فعال 5 :الی 8
* تعداد پرسنل3 :
تجهیزات
سختافزاری
* تجهیزات لرزهنگاری (سنسور ،دیجیتایزر ،دیتاالگر و
غیره)
* سرورهای دریافت و ذخیرهسازی دادهها
نرمافزاری
* سامانه Seiscomp
* اقدام برای طراحی سایت جدید مرکز
شبکة لرزهنگاری باند پهن
* تعداد پایگاههای فعال5 :
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* بررسی و مقایسة روشها و الگوریتمهای اجراشدة
سامانههای هشدار زمینلرزه در سایر نقاط جهان بهمنظور
ارائة روش مناسب با شرایط بومی شهر تهران
* معرفی و برآورد روشهای علمی و اجرایی بهمنظور
تخمین سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از روشهای
مبتنی بر محتویات فرکانسی و دامنههای نخستین موج
دریافتی
* مطالعة گسلهای فعال و لرزهخیز شهر تهران و
شناسایی چشمههای پرخطر مؤثر بر مناطق تهران
* بررسی ایمنی بسترهای ارتباطی سامانه با توجه به
ضوابط پدافند غیرعامل و ارائة پیشنهاد افزایش ایمنی
شبکة ارتباطی
* مطالعة جانمایی ایستگاههای شتابنگاری و شناسایی
چشمههای ایجاد نوفه
* پشتیبانی و نگهداری سامانهها مشتمل بر نرمافزار و
سختافزار ایستگاهها و کلیة تجهیزات مربوطه
* جمعبندی و ارائة گزارش نهایی در خصوص ارتقاء
سامانة هشدار سریع زلزله با توجه به شرایط لرزهخیزی
شهر تهران

* تعداد کل پایگاههای مورداستفاده( 10 :دادههای 5
پایگاه جدید از شبکة لرزهنگاری کشوری در منطقة
خراسان بزرگ در اختیار این مرکز قرار دارد)
* گستردگی پایگاهها :استآنهای خراسان رضوی ،شمالی
و جنوبی
* بستر انتقال دادهها از پایگاهها به مرکز :اینترانت کشوری
پروژههای در دست اجرا
 -1تکمیل ،راهاندازی و ارتقاء سامانة هشدار سریع زلزلة
شهر تهران
کارفرما :سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
مجری :دانشگاه فردوسی مشهد (دکتر شهرام عباسی،
مدیر گروه پژوهشی علوم زلزله)
ویژگیهای طرح:
* راهاندازی ایستگاههای شتابنگاری سامانة هشدار
سریع زلزلة شهر تهران (اولین سامانة هشدار سریع زلزلة
کشور)
* نصب و راهاندازی تجهیزات پایشی و ارزیابی فنی
ایستگاهها
* بهینه نمودن ساختار موجود سامانة هشدار و ارائة
چشمانداز طرح نهایی براساس ویژگیهای احتمالی
 -2طرح پژوهشی فناوریهای بهبود تصویرسازی
زمینلرزه در تهران
* طراحی سامانة هشدار سریع زلزله برای گسلهای زیرسطحی
* معرفی و ویژگیهای طرح :پروژه «توسعة فناوریهای
تهدیدکنندة تهران
بهبود تصویرسازی زیرسطحی در اکتشاف منابع
* راهاندازی میز پایش هشدار سریع زلزله
* طراحی کد شبیهساز برای شبیهسازی سناریوهای هیدروکربنی در حوزة رسوبی کپهداغ» در سال  96با هدف
مختلف مورداستفاده در سامانة هشدار و سایر تحلیلهای ایجاد توانمندیهای فناورانه در بخش اکتشاف نفت و گاز
و تشکیل شبکه نوآوری و شکلگیری کسبوکار در حوزة
مرتبط با مدیریت بحران
* گردآوری اطالعات و بهروزرسانی الیة اطالعاتی فناوریهای تصویرسازی زیرسطحی به دانشگاه فردوسی
دادههای توپوگرافی ،تقسیمات کشوری ،زمینلرزهشناسی مشهد واگذار گردید .این پروژه شامل چهار بستة کاری
و لرزهزمینساختی و قابلیت ویرایش خطاهای احتمالی است که بستة اول آن با عنوان «ارائة نقشهراه توسعة فناوری
مرکز تخصصی بهبود تصویرسازی زیرسطحی» با موفقیت
دادههای مکانی
* مطالعات و ارزیابی سامانههای هشدار سریع زلزله در دنیا به اتمام رسیده است .در حال حاضر بستة دوم این طرح
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پژوهشی شامل شش پروژه در دست اقدام است.
* اکتساب و پیادهسازی فناوری طراحی عملیات
لرزهنگاری هدفگرا ( )Target Basedبر روی ساختارهای
پیچیده و چینهای
* دستیابی به فناوری تهیة مدل فیزیک سنگ برای
سازندهای شاخص در ایران و تهیة اطلس و انتشار آن
* مدلسازی سرعت و تبدیل زمان به عمق با استفاده از
دادههای لرزهای ،سرعتهای درونچاهی و سرعتهای
پردازشی
* توسعة دانش فنی روشهای مختلف مهاجرت عمقی
پیش از برانبارش ( )PSDMو امکانسنجی توسعة
نرمافزارهای مربوطه
* توسعة ژئومدل سهبعدی نماینده ،مدل (ویسکو )-
االستیک و تولید دادههای لرزهای دوبعدی /سه بعدی
برای شرایط زمینشناسی مختص میادین هیدروکربنی
ایران
* تلفیق دادههای ماهوارهای و گرانیسنجی در فرایند
اکتشاف ذخایر هیدروکربنی
* ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه
* استفاده از توآنهای صنعتی و آکادمیک در کشور
* شناسایی چالشهای صنعت نفت ایران در حوزة
تصویرسازی زیرسطحی و ارائة راهحلهایی برای رفع
چالشها

پژوهشکدهها و مراکز

* شرکت در کنفرانسهای بینالمللی ازجمله  EAGEو

 AAPGو دستیابی به جدیدترین دانش روز دنیا
* برگزاری پنلهای تخصصی و انجام مصاحبههای
هدفمند با خبرگان حوزههای مختلف ژئوفیزیکی (در
داخل و خارج از کشور)
* شناسایی  57فناوری کلیدی در حوزة بهبود
تصویرسازی زیرسطحی
* تعریف  33پروژة تحقیقاتی جهت اکتساب فناوریهای
کلیدی
* تدوین نقشه راه اکتساب فناوریهای بهبود تصویرسازی
زیرسطحی
* تأسیس شرکت پایاانرژی ایرانیان بهعنوان یک شرکت
هلدینگ و تشکیل شبکة نوآوری
یهای بینالمللی شرکت
* برقراری ارتباط و همکار 
پایاانرژی ایرانیان ،با شرکتهای  BQIو TBI
* استفاده از توان همکاران بینالمللی بهمنظور کسب
فرصت حضور در بازارهای بینالمللی ،کنسرسیومهای
علمی بینالمللی و استفاده از دانش روز جهانی
 -3تفسیر ک ّمی لرزهای در دشت آبادان
کارفرما :مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
مجری :دانشگاه فردوسی مشهد (دکتر پیمان پورمقدم)
معرفی و ویژگیهای طرح :طرح پژوهشی تفسیر ک ّمی
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طرحی است که مجری آن دانشگاه فردوسی مشهد و
کارفرمای آن مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
است .در این طرح پژوهشی روشهای جدید و بهروز
بهمنظور انجام ارزیابیهای پتروفیزیکی ،ژئوفیزیکی و
فیزیکسنگی در سازندهای اصلی مخزنی دشت آبادان
مورداستفاده قرار گرفته و این تکنولوژیهای نوین در
داخل کشور بومیسازی خواهد شد .بهطوركلي میتوان
این طرح پژوهشی را به دو فاز عمده تقسیمبندی نمود که
فاز اول به مطالعات جامع آزمایشگاهی و فیزیکسنگی
نمونههای مغزه (حدود  350نمونه) از سازندهای شاخص
دشت آبادان اختصاص یافته که با تکیه بر توان داخلی
و اعتبارسنجی آن توسط شرکتهای خارجی انجام
خواهد شد .فاز دوم به مطالعات تفسیر ک ّمی با استفاده
از دادههای لرزهای ،دادههای چاه و یکپارچهسازی
نتایج حاصل به جهت پل ارتباطی بین دادههای لرزهای
و خصوصیات مخزن اختصاص خواهد یافت که توسط
همکاران خارجی تراز اول در این زمینه انجام خواهد
شد .علیرغم اینکه امروزه استفاده از روشها ،الگوها و
ابزارهای مطالعات ک ّمی (Quantitative Interpretation,
 )QIدر ارزیابی مخازن در ایران صورت میپذیرد ،اما
بهروزرسانی روشهای موجود در کشور با استفاده از
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تکنولوژیهای بهروز دنیا همواره موردنیاز است.
برخی از مهمترین اهداف این طرح پژوهشی شامل موارد
زیر است:
* اندازهگیریهای آزمایشگاهی و فیزیکسنگی و
یکپارچهسازی آن در مطالعات ک ّمی لرزهای
* بومیسازی روشهای بهروز دنیا در انجام مطالعات
ک ّمی و سرشتنمایی مخزن
* پردازش و سرشتنمایی مخزن با دادههای چندمؤلفهای
و تهیة نقش ه راه برای استفاده از این دادهها در کشور
* تدوین و بهینهسازی چرخة پتروفیزیک لرزهای
* تهیة اطلسهای فیزیکسنگی سازندهای شاخص دشت
آبادان و کالیبراسیون آن با اندازهگیریهای آزمایشگاهی
* تعیین نقش تفسیرهای کمی به جهت پاسخگویی به
ابهامات موجود در منطقة مورد مطالعه.
فعالیت ها و دستاوردها
 .1انعقاد قرارداد با امور دیسپاچینگ و مخابرات شمال
شرق کشور بهمنظور نمایش برخط دادههای لرزهای.
 .2رایزنی با پژوهشگران و متخصصان سایر مراکز
تحقیقاتی داخل و خارج از کشور درمورد همکاری با
مرکز.

 .3انعقاد تفاهمنامة جدید با مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه
تهران (در ادامة تفاهمنامة منعقده در تاريخ 23/12/1388
بهمنظور برقراري ارتباط منظم و همكاري سازمانيافته
بين مركز لرزهنگاري كشوري مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه
تهران و مركز تحقيقات زمينلرزهشناسي دانشگاه فردوسي
مشهد و استانداري خراسان رضوي)
ِ
نگاری متوقف و فعالسازی
 .4راهاندازی شش پایگاه لرزه
جریان دریافت داده از آنها با رایزنی و مساعدت کارکنان
مرکز و بدون تحمیل هیچ هزینة اضافی به دانشگاه .شایان
ذکر است در آغاز مسئولیت اینجانب به عنوان سرپرست
این مرکز ،تنها  2پایگاه فعال در دسترس بود.
 .5تکمیل مقدمات تبادل داده با مؤسسة ژئوفیزیک
دانشگاه تهران بر طبق تفاهمنامه منعقده .گفتنی است در
حال حاضر تستهای اولیه با موفقیت پایان پذیرفتهاند.
 .6تشکیل شورای راهبری مرکز تحقیقات زمینلرزهشناسی
بهمنظور استفاده از دانش و تجربیات همکاران گرامی در
راستای تحقق اهداف پژوهشی ،آموزشی و اجرایی این
مرکز.
 .7اقدام برای ساماندهی سیستم آموزشی مرکز و
دعوت از همکاران با تجربه و خوشنام برای تدریس
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سرفصلهای مصوب .همچنین طرح بهروزرسانی عناوین
دروس در دست اجرا قرار گرفت.
 .8برگزاری «کارگاه دادههای لرزهنگاری  »1با حضور
متخصصین مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،برای
دانشجویان مرکز در تاریخ  24لغایت  26تیر  1398که
با توجه به استقبال دانشجویان از این رویداد ،در حال
تدارک برنامهای هستیم که این کارگاهها بهصورت
دنبالهدار ادامه داشته باشند.
 .9تهیة عناوین پایاننامه برای ارائه به دانشجویان
کارشناسی ارشد که به مرحلة انتخاب پایاننامه رسیدهاند
با مشورت متخصصین با تجربة داخل و خارج از کشور.
 .10همکاری صمیمانه و حداکثری با تیم پروژه «توسعة
فناوریهای بهبود تصویرسازی زیرسطحی در اکتشاف
منابع هیدروکربنی در حوزة رسوبی کپه داغ» (به سرپرستی
جناب آقای دکتر پورمقدم و جناب آقای دکتر خوراکیان).
 .11آغاز فرایند تهیة فهرست جامع از زلزلههای ثبتشده
توسط شبکة لرزهنگاری مرکز که از حدود سال 1386
متوقف شده بود.
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فهرست فعالیت های شاخص

مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی

گونههای جانوری اساس مطالعات میانرشتهای
کاربردی هستند و زمینهساز تحقیقات مشترک بین
متخصصان شاخههای مختلف علوم زیستی ،علوم
پایه ،دامپزشکی ،کشاورزی و طب تجربی را فراهم
میسازند .سلسله جانوران بهعنوان بزرگترین و
پیچیدهترین آرایة فراگونهای در دنیای جانداران بخش
مهمی از ذخایر ژنتیکی و الگوهای طبیعی را تشکیل
میدهند .لذا میتوانند بستر الگوبرداری ،کارآفرینی و
تولیدات صنعتی باشند .ایران با تنوع اقلیمی گسترده
و برخورداری از زیست سپهرهای آبی و خشکی
بسیار متنوع از ذخایر ژنتیکی ارزشمندی برخوردار
است که میتواند زمینهساز فناوری جانورشناسیمحور
باشد .سرمایهگذاری در این زمینه میتواند موجب
نوآوری در زمینة تولیدات زیستی ،فناوری مبتنی بر
دانش جانورشناسی ایجاد شرکتهای اقماری فناوری
390

دانشبنیان شود و از طرق ورود به فن بازارها و جلب
همکاری بخش خصوصی وارد مرحله تولید انبوه شود.
مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی با همت شادروان
دکتر جمشید درویش و براساس موافقت اصولی شماره
 4/49379مورخ  1392/10/4معاونت محترم آموزشی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری با هدف دانشافزایی
در زمینههای کاربردی مطالعات میانرشتهای و پاسخ
به نیاز دستگاههای اجرایی براساس سند چشمانداز و
برنامة ششم توسعة کشور با رویکردی پژوهشی تأسیس
و با دو گروه پژوهشی ذیل فعالیت خود را آغاز نمود:
گروه پژوهشی جوندهشناسی
گروه پژوهشی نوآوریهای جانورشناختی
مأموریت اصلی مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد شناخت دقیق تنوع زیستی
گونههای جانوری براساس اصول آرایهشناختی و

ردهبندی نوین بهعنوان پشتوانة علمی مطالعات کاربردی
دانشبنیان در زمینة جانوران و در ادامة الگوبرداری از
گونههای جانوری برای رسیدن به اهداف کاربردی
دانش و نظریهپردازی علمی و همکاری با فن بازارهای
جهانی است.
دستاوردها
* کشف و معرفی بیش از  200گونة بومی و رکورد
جدید برای ایران و منطقه؛
* چاپ بیش از  300مقاله در نشریات نمایة برتر
بینالمللی و چاپ  20کتاب به زبان انگلیسی و فارسی؛
* برگزاری  3همایش و برگزاری بیش از  30کارگاه
آموزشی توسط پژوهشگران مرکز و متخصصین مدعو
داخلی و خارجی؛
* اجرای موفق 10طرح ملی و بینالمللی؛
* چاپ  15جلد و  25شماره «مجلة ایرانی
بیوسیستماتیک جانوری «Iranian Journal of Animal
 »Biosystematicsو کسب عنوان نشریة برتر در
دانشگاه فردوسی مشهد در سال  1397مرکز پژوهشی
برتر دانشگاهی در استان در سال 97؛
* تقدیر از کتاب «روششناسی در بیوسیستماتیک
جانوری» در سیوچهارمین دورة کتاب سال جمهوری
اسالمی 1397و 1394؛
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رؤسای مرکز پژوهشی جانورشناسی
کاربردی از سال  1392تاکنون

دکترجمشید درویش
1392 -1396

دکترمنصور علی آبادیان
 -1396تاکنون

* عضو تأثیرگذار در رشتة علوم پایه در سال ( 1393
دکتر درویش)؛
* عضو هیئتعلمی برگزیدة آموزشی  -در گروه علوم
پایه در سال ( 1393دکتر منصور علی آبادیان)؛
امکانات
* موزة جانورشناسی
* آزمایشگاه بیوسیستماتیک مولکولی
* آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری
* آزمایشگاه ریختشناسی مقایسهای
* آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی
* آزمایشگاه سلولی -تکوینی /بافت
* آزمایشگاه انگلشناسی
* آزمایشگاه اکولوژی
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خدمات پژوهشی
* بررسی و اجرای طرحهای پژوهشی دستگاههای
اجرایی و بخش خصوصی در زمینة مطالعه جانوران
ارزیابی ذخایر ژنتیکی جانوران با رویکرد کاربردی و
تأکید بر گونهشناسی آنها
* انجام مطالعات میان سلسلهای (جانوران،
پروکاریوتها و گیاهان) بهمنظور بررسی اندرکنشهای
زیستی با رویکرد کاربردی
* انجام مطالعات و اجرای طرحهای پژوهشی
میانرشتهای پزشکی ،کشاورزی ،منابع طبیعی،
بهداشت ،دامپزشکی ،زمینشناسی و میراث فرهنگی و
محیطزیست
* بومیسازی تهیه و استخراج آنزیمها ،مواد شیمیایی و
کیتهای آزمایشگاهی موردنیاز آزمایشگاههای مولکولی و
جانوری که در حال حاضر از خارج از کشور تأمین میشود.
* انتخاب گونههای جانوری با قابلیت استفاده بهعنوان
مدل با تأکید بر گونههای بومی دارای ارزش کاربردی
در ایران
* بسترسازی برای تجاریسازی پژوهشهای زیستی و
گونههای هدف دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی
عرضة محصولهای جانوری براساس ثبت اختراع
* ابداع و اختراع وسایل جدید نمونهبرداری و کاربردی
آزمایشگاهی
* تولید داروها و ترکیبات زیستی بهمنظور شناسایی
جانوران مولد مواد زیست شیمیایی دارای ارزشهای طبی
* مطالعة جانوران مولد مواد زیستی و استخراج مواد
آزمایشگاهی و صنعتی قابل کاربرد در علوم داروسازی،
پزشکی و صنایع
* مطالعة سازوکارهای مصونیت جانوران
* اشتغالزایی برای فارغالتحصیالن زیستشناسی
جانوری از طریق گسترش موزهها و نمایشگاههای
جانوری و سفری پارکها و غیره
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* مطالعة فناوریهای نوین پیشرو و تهیة چیپسهای
زیستی با الگوبرداری از سازوکارهای مورداستفادة جانوران
* مطالعات بنیادی مبتنی بر اهداف کاربردی در
درازمدت :رابطة بین موفولوژی و کار .مطالعة سازوکار
و چگونگی پاسخ انتوژنی جانوران به تقاضاهای محیطی
بررسی بین ساختار و کار اندامهای جانوران در راستای
فناوریهای بنیادی
خدمات مشاوره ای
* برنامهریزی و اجرای طرحهای راهبردی در راستای
شناسایی تنوع زیستی کشور
* ارائة خدمات بانک ژنتیک و بیو انفورماتیک فون (زیای)
ایران در راستای مطالعة منابع ژنتیکی زیای شرق کشور
* تأمین نیازهای مراکز آموزشی در جهت استفاده از
نرمافزارها و تحلیلهای بیوانفورماتیک
* ارائة خدمات مشاورهای در تأمین و اجرای مطالعات
صحرایی ،آزمایشگاهی و تحلیل دادهها
* تهیة کتاب راهنمای صحرایی و آموزشی در گروههای
پرندگان ،پستانداران ،ماهیان و بندپایان
* تهیه و ارائة کیتها و پروپهای تخصصی و
تشخیصی برای شناسایی جانوران و میکروارگانیسمها
برای مصارف آزمایشگاههای تشخیص طبی
* ایجاد بانک اطالعات فون (زیای) ایران با رویکرد
* تشکیل و ارائة اطالعات در زمینة تنوع زیستی در
سطح گونههای دارای ارزش کاربردی
* مطالعة انگلهای داخلی و خارجی جانوران حیات
وحش و شناخت رابطة میزبان و انگل در راستای حل
مسائل بهداشتی جامعه
* زمینهسازی همکاریهای میانرشتهای جانورشناسی
کاربردی با فناوری زیستی و اقتصاد

* مبارزه با گونههای مضر جانوری ازجمله جوندگان و
بندپایان :کنترل هورمونی فرایندهای فیزیولوژیکی رشد
در گونههای مضر ،شناخت فرمونها
خدمات آموزشی
فعالیتهای آموزشی در قالب مدرسة تابستانی (Summer
 )schoolدر اوقات فراغت دانشآموزان و کارگاههای
آموزشی برای گروههای سنی و شغلی مختلف انجام
میشود .طی این دوره افراد میتوانند در یک محیط
آموزشی پویا و نوآورانه کار گروهی را تجربه کرده
و ضمن تقویت مهارتهای خود برای آیندة حرفهای
خود برنامهریزی نمایند .شرکت در چنین مدارسی قطع ًا
تأثیرات بسزایی در روند پیشرفت مهارتهای عملی
افراد خواهد داشت.
مدرسه تابستانی
* آشنایی با رشتة تجربی قبل از انتخاب رشته (ویژة
دانشآموزان سال نهم)
* ارتقاء کیفیت آموزشی و یادگیری عینیتر علوم
زیستی
* ترویج فرهنگ کار گروهی و افزایش روحیة کار
جمعی
* افزایش اعتمادبهنفس

پژوهشکدهها و مراکز

* آشنایی با گرایشهای مختلف زیستشناسی برای
افراد قبل از انتخاب رشته و ورود به دانشگاه
* حضور در محیط دانشگاهی و آشنایی با پتانسیلهای آن
کارگاه ها
کارگاههای منحصربهفرد و عملی ما عالقهمندی به علوم
زیستی ،هنر ،طبیعت و لزوم حفظ منابع طبیعی را الهام

میبخشد .مخاطب ما دانشآموزان پایههای مختلف،
دانشجویان ،معلمان و افراد عادی هستند .کارگاههای
دانشآموزی ،متناسب با سرفصلهای کتاب طراحی
شده و یادگیری مباحث درسی را آسانتر و جذابتر
میکند .این کارگاهها توسط مدرسان حرفهای ،محققین
و اساتیدی اداره میشود که با اشتیاق معتقدند یادگیری
باید سرگرمکننده باشد .کارگاههای آموزشی برگزارشدة
پیشین بهطور مدام مورد بررسی قرار میگیرند تا
اطمینان حاصل کنیم ،یادگیری موردنظر با روشی
جالب و جذاب انجام میشود .کارگاههای یکروزة ما
شرکتکنندگان را با آزمایشگاههای مختلف دانشکدة
علوم و موزة جانورشناسی ارتباط میدهد و شامل برخی
فعالیتهای عملی هستند که زیر نظر مربیان توانمند و به
سرپرستی آنها انجام میشود.

* تهیه و تولید آنزیمها و کیتهای موردنیاز آزمایشگاهی
تأمین نیازهای مراکز آموزشی و پژوهشی به گونههای
مختلف جانوری و ارائة مدلهای جانوری
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رؤسای گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر
معدنی شرق کشور از سال  1392تاکنون

فهرست فعالیت های شاخص

گروهپژوهشیاکتشافذخایرمعدنیشرقکشور

* دستگاه حساسيتسنج مغناطيسي (دانشکدة علوم
پايه ،گروه زمينشناسي)
* ميکروسکوپ پالريزان دومنظوره (دانشکدة علوم
پايه ،گروه زمينشناسي)
* دوربين تئودوليت ،نيوو ،ارتفاع سنج ،مسافت سنج
(دانشکدة علوم پايه ،گروه زمينشناسي)
* کارگاه جهت تهيه مقاطع نازک ،نازک صيقلي و
دکترآزاده ملک زاده
دکترمحمدحسنکریمپور
 -1398تاکنون
1383 -1398
صيقلي از سنگها و کانيها (گروه زمينشناسي)
* تجهيزات عمليات صحرايي (دانشکدة علوم پايه،
غیره (مرکز تحقيقات ذخاير معدني شرق ايران)
گروه زمينشناسي)
* کامپيوتر  8دستگاه (مرکز تحقيقات ذخاير معدني * کنتور گایگر  1دستگاه (مرکز تحقيقات ذخاير معدني
شرق ايران)
شرق ايران)
* پرينتر رنگي و سياه سفيد  3دستگاه (مرکز تحقيقات * ميکروسکوپ الکتروني ( SEMدانشکدة علوم پايه،
آزمايشگاه مرکزي)
ذخاير معدني شرق ايران)
* کتابخانه ،آرشيو نقشهها ،نرم افزارهاي تخصصي و

امکانات و تجهیزات
* دستگاههای اکتشافات ژئوفیزیکی (کشف ذخایر
معدنی)

اهداف
* بهکارگيري دانش و فناوريهاي جديد در اكتشاف
ذخاير معدني و ايجاد زمينه براي رشد اينگونه
- Geometrics magnetometer G859- Magnetometer
فناوريها با توجه به شرايط و ويژگيهاي منطقه؛
- SYNTREX-ENVI magnetometers
* انجام تحقيقات کاربردي در جهت شناسايي و معرفي
)- ABEM Terrameter LS (IP & Resistivity
مناطق داراي پتانسيل معدني شرق ايران؛
* مطالعه و بررسي كاربرد مواد معدني و توسعة صنايع * دستگاه اندازهگیری دماسنجی و میزان امالح سیاالت
درگیر (ذخایر معدنی)
معدني؛
* برگزاري دورههاي كوتاهمدت در راستاي اهداف - THMSG600 Geology Heating and Freezing Stage
- Linkam Scientific Precision Temperature
مرکز؛
Controlled Microscope Stages
* همکاري در اجراي پروژههاي کارشناسي ارشد و
* دستگاه ( AASدانشکدة علوم پايه ،گروه زمینشناسی)
دکترا؛
* بهرهگیرهاي بخش زمينشناسي و اکتشاف و انجام * دستگاه ( XRFدانشکدة علوم پايه ،گروه زمينشناسي)
پژوهشهاي توسعهاي و زيربنايي درازمدت در ارتباط * دستگاه کاتدولومينسانس (دانشکدة علوم پايه ،گروه
زمينشناسي)
با ذخاير معدني شرق کشور.
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