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سخن رئیس

دکتر حسين نجاری
رئيس

زمستان 97

ــدگان  ــاک را مــی ســتایم  کــه روشــنایی بخــش  جــان  جوین ــروردگار پ ــاد پ ــام و ی ن
هســتی آن  خاضــع  قلبــی  و  قاصــر  زبانــی  بــا  و   اســت  حکمــت  و  خــرد  دانــش، 

و  تعالــی  پرامیــد  و  دشــوار  راه  در  کــه  گویــم  مــی  ســپاس  را  حکیــم  بخــش 
قــوت بخشــید. و  و همــت  تدبیــر  را  مــا  گنابــاد  عالــی  آمــوزش  توســعه ی مجتمــع 

ایــن کتــاب بــا نگاهــی اجمالــی بــه رونــد شــکل گیــری و تاســیس مجتمــع آمــوزش 
عالــی گنابــاد، در حقیقــت شــامل  گــزارش تفصیلــی پــروژه هــای عمرانــی و شــرح 
بــود. خواهــد   1397 ســال  اواخــر  تــا  دانشــگاهی  مرکــز  ایــن  ای  توســعه  رویکــرد 

ــپری  ــی  س ــای کل ــاره ی فراینده ــتند درب ــی و مس ــق، علم ــات  دقی ــه ی اطالع ــت ارائ اهمی
شــده از احــداث تــا وضعیــت فعلــی مجتمــع  بــه جامعــه ی  علمــی و عمــوم مــردم 
ــا  حساســیت  ــز دانشــگاهی را ب ــن مرک ــه ای ــوط ب ــه تحــوالت مرب ــاد ک شــریف و صــادق گناب
ــد.  ــب ش ــه را موج ــن مجموع ــن ای ــرورت تدوی ــد، ض ــی کنن ــری م ــاص پیگی ــت خ و عنای
از ســویی بــه هرحــال گــزارش مذکــور گویــای خدمــات ارزشــمند نظــام عالــی علمــی 
ــت. ــروم اس ــربلند و مح ــتان س ــن شهرس ــه  ای ــزار ب ــت خدمتگ ــت دول ــند خدم ــور و س کش

ــر جنبــه هــای  کوشــیده شــده اســت کــه در مجموعــه ی تدویــن شــده ی حاضــر، تمرکــز  ب
ــد. ــی باش ــای فیزیک ــروژه ه ــرای پ ــری و اج ــکل گی ــد ش ــاختاری و رون ــوالت س ــی، تح عمران

همــه ی ناظــران حقیقــت بیــن و فرزانــه گواهــی خواهنــد داد کــه ســیر تحــوالت و 
ــام  ــای انج ــت کاره ــم و کیفی ــگاهی  و حج ــه ی دانش ــن مجموع ــی ای ــت تکامل ــتاب حرک ش
ــات  ــی، اقتضائ ــادی  و فرهنگ ــای اقتص ــا و تنگناه ــت ه ــه ی محدودی ــم هم ــه رغ ــده  ب ش
ــوده اســت. ــر ب ــم نظی ــت و ک ــا اهمی ــزان ب ــا چــه می ــی  ت ــی و  شــرایط خــاص زمان جغرافیای

ــون  ــدا، مره ــف خ ــد از لط ــی بع ــتاوردهای کنون ــق دس ــد تحق ــاره ش ــه اش ــه ک ــا همانگون ام
ــمند  ــای ارزش ــالش ه ــاوری، ت ــات و فن ــوم، تحقیق ــن عل ــردی وزارت وزی ــای راهب ــت ه سیاس
ــه  ــام جمع ــالمی، ام ــورای اس ــس ش ــتان در مجل ــی شهرس ــابق و فعل ــدوم س ــدگان خ نماین
محبــوب و دلســوز گنابــاد، فرمانــداران محتــرم وقــت شهرســتان، کلیــه ی مســووالن

و دســت انــدرکاران همــراه و همــدل، خیریــن فاضــل و روشــن ضمیــر، همــه ی همــکاران 
ســخت کــوش و عزیــز ســابق و فعلــی در بخــش هــای مختلــف مجتمــع، دانشــجویان 

گرامــی و البتــه عمــوم مــردم شــریف و نجیــب و ارجمنــد شهرســتان گنابــاد 
بــوده اســت امیــدوارم کــه تــداوم  ایــن مســیر پرافتخــار پیوســته بــه تاییــد

و ارجمنــدان  ی  همــه  واالی  همــت  و  متعــال  ایــزد   
نیکواندیشان عرصه ی خرد و فرزانگی باشد.
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جغرافیــای ســرزمین کهــن دیباچــه ی اســرار بــی پایــان اســت. یکــی از ایــن نگیــن هــای بــر شــده از دامــان خاک، 
گنابــاد اســت آنــگاه کــه بادهــای نــاآرام، قلــب  مجــروح کویــر را ورق مــی زننــد رخســار منــزوی و فروتن  شــهر 
قنــات از ورای هــزاره هــای غبارگرفتــه ی تاریــخ پیداســت. کاخــی برافراشــته در گــذرگاه زمــان بــا ســفره برکــت 
خیــز عميــق تریــن قنــات جهــان و یخــدان طبیعــی کوثــر کــه نمــاد عملــی اقتصــاد مقاومتــی و ســازگاری 
مردمــان زحمتکــش بــا اقلیــم منطقــه اســت کــه گویــا اشــک همــه ی دریاهــا را در جانــش گریســته انــد. شــواهد 
متقــن و آثــار برجــای مانــده نشــان هــزاران ســال زندگــی و حیــات و تمــدن در ایــن دیــار اســت و نــام بلنــد ایــن 
شــهر در کتــاب هــای فاخــر و ارجمنــد " شــاهنامه فردوســی"  و " ســفرنامه ی ناصرخســرو" ثبت شــده اســت.

گنابــاد کــه جنوبــی تریــن شهرســتان اســتان خراســان رضــوی اســت بــر طبــق آخریــن سرشــماری هــای رســمی 
ــا آثــار باســتانی  و جاذبــه هــای گردشــگری  حــدود هشــتاد و پنــج هــزار نفــر جمعیــت دارد. ایــن شهرســتان  ب
طبیعــی یکــی از مقاصــد مــورد عالقــه گردشــگران اســت. شــهری نجیــب و آرام بــا شناســنامه ای اصیــل و مردمانی 
ســاده و آزاده کــه ســخن گفتــن از آن هــا ســهل و ممتنــع اســت. هنــوز کشــاورزی پیشــه ی معتبــر و  زعفــران 
برکــت ســفره مــردم ایــن دیــار اســت. تقویــم ایــن خــاک دردهــای زمــان را آزمــوده و هــر ســایه ی بــاغ و  آبــادی 
ــاب و دســتانش  ــه پیراهنــش آفت ــد. چــون پیکــری اســتوار ک ــی کن ــد م ــه را تجدی اش، خاطــرات روزگاران  رفت

مزرعــه ی گنــدم اســت.
هنــر ســفالگری در روســتای منــد گنابــاد  قدمتــی طوالنــی دارد و آثــار ســفال این شــهر همواره بــا اســتقبال فــراوان در 
نقــاط مختلــف کشــور مواجــه بوده اســت. بــه جــز کشــاورزی و ســفالگری، اشــتغال بــه فــرش و قالــی بافی هــم اگرچه 

کمرنــگ شــده امــا هنوزجریــان دارد.
ــار  ــت. در کن ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی ب ــار مل ــت آث ــردر فهرس ــش از 140 اث ــاد بی ــتانی گناب ــار باس ــان آث از می
ــادآور  ــان ی ــرای همــه ی ایرانی ــه ب ــک ک ــد و شــهرقدیمی کاخ ــد عاب ــزاده محم ــگاه امام آثارتاریخــی، زیارت

ــت. ــتاقان اس ــیل مش ــرای س ــه، پذی ــره ای بازیافت ــا چه ــون ب ــت اکن ــال 1347 اس ــه س ــه ی زلزل فاجع
کــم نیســتند نــام آوران ایــن ســرزمین از گذشــته تــا اکنــون نامــوران بــی نامــی کــه افســانه ی قنــات قصبــه 
ــی  ــدگار کــه ثبــت جهان ــد. اثــری مان ــا دســتان اعجــاز آفریدن را ســرودند و چنیــن شــگفتی بــی همتایــی را ب
شــده و بعــد از دوهــزار وپانصــد ســال حیــات، همچنــان جوشــان و خروشــان اســت. خواجــه اختيار منشــی 
،مالمظفــر، اســتاد محمدپرویــن گنابــادی، عالمــه بهلــول و دیگــر فرزانگانــی کــه بــر پهنــه ی ایــن خــاک 

زیســته انــد و نامشــان همــواره جاویــد خواهــد مانــد.
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دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گناباد 
 بیــش از یــک چهــارم جمعیــت شــهر گنابــاد را جمعیــت دانشــجویی تشــکیل داده و در حــال 
حاضــر دانشــگاه هایــی بــا ســابقه بیــش از 30 ســال در شهرســتان بــه تربیــت و تحصیل دانشــجو 
مــی پردازنــد. دانشــگاه هــای موجــود در شهرســتان، طبــق اصــل صرفــه هــای اقتصــادی ناشــی از 

تراکــم و تعــدد، مــی تواننــد فرصــت هــای متعــددی را در اختیــار یکدیگــر قــرار دهنــد. 
ــش از 2500  ــر بي ــال حاض ــه در ح ــاد ک ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــر مجتم ــالوه ب ع

ــتند: ــل هس ــه تحصي ــغول ب ــی مش ــته تحصيل ــال در 24 رش ــجوی فع دانش
دانشــگاه آزاد اســالمی و دانشــکده فنــی ســما بــا بهــره منــدی از 56 رشــته تحصیلــی 
در مقاطــع مختلــف کاردانــی تــا کارشناســی ارشــد و دکتــرا و تعــداد دانشــجویان فعــال حــدود 
1900 نفــر و تعــداد فــارغ التحصیــالن آن حــدود 12000 نفــر هســتند کــه از ایــن تعــداد حــدود 
42 درصــد زن و 5۸ درصــد مــرد و بیــش از نیمــی از دانشــجویان آنــان غیــر بومــی مــی باشــند. 
ایــن دانشــگاه بــا بهــره منــدی از 70 نفــر هيــات علمــی تمــام وقــت و یکصد نفــر حــق التدریس، 

کلیــه امــور آموزشــی و پژوهشــی و تدریــس 3100 واحــد درســی را انجــام مــی دهند.
دانشــگاه علوم پزشــکی گناباد با تاســیس ســه دانشــکده پیراپزشــکی، بهداشــت و پرســتاری 
ــاز کــرده اســت و در ســال  ــوان دانشــگاه فعالیــت خــود را آغ ــه عن ــی در ســال 13۸7 ب و مامای
13۸9 نیــز دانشــکده پزشــکی بــه مجمــوع دانشــکده هــا اضافــه شــده اســت.  در حــال حاضر 
ایــن دانشــگاه دارای ســه مرکــز تحقیقاتــی )مرکــز تحقیقــات توســعه اجتماعــي و ارتقــاء ســالمت، 
مرکــز تحقیقــات زعفــران، مرکــز رشــد گیاهــان دارویــي و تجهیــزات پزشــکي، دو بيمارســتان با 
352 تخــت فعــال، اوليــن پایــگاه اورژانــس هوایــی در شــرق کشــور)با بهــره گیــری 
از پیشــرفته تریــن بالگردهــای اختصاصــی اورژانــس هوایــی کشــور(، 105 عضــو هیــأت علمــی و 
حــدود 1750 نفردانشــجو ) باترکیــب جنســی 67 درصــد دختــر و 33 درصــد پســر( 26 رشــته 
روزانــه در مقاطــع دکتـــری عمومــی، دکتــري تخصصــي پژوهــش محــور، کارشناســی ارشــد ) 
بهداشــت محیــط، پرســتاري مراقبــت هــای ویــژه، پرســتاري داخلــي جراحــي، پرســتاري اطفــال، 
پرســتاري ســالمت جامعــه، روان پرســتاري، آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســالمت ( کارشناســی 
) پرســتاری، مامائــي، هوشــبري، اتــاق عمــل، بهداشــت عمومــی، مهندســی بهداشــت محیــط، 
مهندســی بهداشــت حرفــه ای، علــوم آزمایشــگاهی (کارشناســی ناپیوســته ) بهداشــت عمومــی، 

مهندســی بهداشــت محیــط، هوشــبری، اتــاق عمــل و فوریــت هــاي پزشــکي ( مــی باشــد.
دانشــگاه پيــام نــور در ســال 136۸پایــه گــذاری و در حــال حاضــر تعــداد دانشــجویان ایــن 
ــا کنــون 3715 فــارغ التحصیــل در مقطــع  ــه 1720 رســیده و از ابتــدای تاســیس ت دانشــگاه ب
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کارشناســی و کارشناســی ارشــد داشــته اســت. دانشــگاه پیــام نــور نیــز دارای گــروه هــای علــوم 
انســانی و علــوم پایــه و مهندســی مــی باشــد.گروه علــوم انســانی شــامل 13 رشــته زبــان و ادبیات 
فارســی، حســابداری، روان شناســی، مدیریــت و گــروه علــوم پایــه و مهندســی شــامل ۸ رشــته 

مهندســی فنــاوری اطالعــات، علــوم کامپیوتــر و شــیمی مــی باشــد.
موسســه آمــوزش عالــی غيــر انتفاعــی_ غيــر دولتــی پــارس رضــوی در حــال حاضــر 
دارای 17 رشــته و تعــداد دانشــجویان فعــال حــدود 300 نفــر در مقطــع کاردانــی، کارشناســی و 
کارشناســی ارشــد مــی باشــد. رشــته های مهندســی برق، مهندســی عمــران، مهندســی کامپیوتر، 
معمــاری، مرمــت و احیــای بناهــای تاریخــی و در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته هــای عمــران، 

کامپیوتــر، روانشناســی جــزو رشــته هــای فعــال ایــن موسســه مــی باشــد.
ــردی بهزیســتی بيدخــت و  ــه جــز مراکــز دانشــگاهی اشــاره شــده مراکــز علمــی کارب ب
علمــی کاربــردی شــهرداری کاخــک و مرکــز علمــی کاربــردی فنــی حرفــه ای نیــز با 

داشــتن 1۸ رشــته فعــال و تعــداد 490 نفــر دانشــجو مشــغول بــه تحصیــل مــی باشــند.
مرکــز رشــد و فــن آوری گنابــاد: مرکــز رشــد فنــاوری گنابــاد در تاریــخ ۸۸/9/30 راه انــدازی 
ــا در اختیــار داشــتن 16واحــد ســاختمان  ــه مســاحت 4 هکتــار و ب و هــم اکنــون در زمینــی ب
ــاور و  ــا و واحدهــای فن ــان، هســته ه ــرای کارآفرین ــک دســتگاه ســوله کارگاهــی پذی اداری و ی
شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی باشــد. از جملــه مهــم تریــن رســالت هــای مرکــز رشــد فنــاوري 
گنابــاد کمــک بــه اقتصــاد محلــی مبتنــی بــر فنــاوری، ایجــاد محیطــي بــرای رشــد هســته هــا و 
واحدهــای دانــش محــور و حمایــت از کارآفرینــان اســت. بیشــترین زمینــه هــای حمایــت شــده 
تــا کنــون شــامل حــوزه هــای کشــاورزی، صنایــع غذایی، بــرق و الکترونیــک، مکانیــک و... می باشــد.

آموزشــکده فنــی و حرفــه ای: ایــن واحــد دانشــگاهی در ســال 13۸2 تاســیس و هــم اکنــون 
در زمینــی بــه مســاحت 32 هــزار متــر مربــع عرصــه و 5570 متــر مربــع اعیــان و بــا 19 نفــر 
نیــروی انســانی رســمی و قــراردادی، 2 نفــر اعضــای هیــات علمــی بــا امکانــات رفاهی  و آموزشــی 
مناســب مشــغول فعالیــت بــوده و در حــال حاضــر دارای 5 رشــته فنــی و 320 دانشــجوی فعــال 

مــی باشــد. 
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و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه  برنامه هــای  راســتای  در  عالــی  آمــوزش  مجتمــع  تاســیس 
تحقیقــات  علــوم  وزارت  مأموریت هــای  چهارچــوب  در  و  ایــران  اســالمی  جمهــوری  فرهنگــی 
و فنــاوری بــا هــدف توســعه متــوازن ارتقــا ســطح دانــش و بینــش مــردم منطقــه بــا توجــه 
بــه پتانســیل و مزیــت و ظرفیــت فــراوان و منابــع انســانی غنــی و مســتعد صــورت گرفــت.

پــس از پیگیری هــای مجدانــه نماینــده  مــردم در مجلــس شــورای اســالمی و مکاتبــات بــا رئیس جمهــور 
محتــرم در ســال ۸9 و دســتور ریاســت  جمهــور بــه وزیــر محتــرم علــوم و موافقــت شــورای گســترش 
آمــوزش عالــی )ســند صفحــه 163 و 164( دربهمــن مــاه ســال 90 مرکــز آمــوزش عالــی گنابــاد 
بــا جــذب  اوليــن گــروه دانشــجویان در رشــته مهندســی کامپيوتر)گرایــش نــرم افــزار( در 
مرحلــه تکمیــل ظرفیــت بــا تعــداد 72 دانشــجو آغــاز به کار کــرد. با توجــه به مزیــت شهرســتان گناباد از 
بعــد وجــود نیــروی انســانی مســتعد و پیشــینه تاریخــی و فرهنگی، ایــن مرکز نوپــا در اندک زمان شــاهد 
رشــد مناســب و توســعه همه جانبــه بــود. در ســال 91 ســه رشــته بــه آن اضافــه و هــم  اکنــون 24 رشــته 
تحصیلــی در ایــن مجتمــع دایــر و 2600 دانشــجو و 47 عضــو هیئت علمــی مشــغول به فعالیت می باشــند
بــا عنایــت بــه اســناد باالدســتی و ماموریــت هــای تعییــن شــده از طــرف ســتاد آمایــش آمــوزش عالی 
ــی انقــالب فرهنگــی، موضوعــات محــوری فعالیــت ایــن مجتمــع در  وزارت علــوم مصــوب شــورای عال
حــوزه فنــی مهندســی و حــوزه علــوم انســانی تعییــن شــد لــذا برنامــه راهبــردی ایــن مجتمــع 
تربیــت نیــروی انســانی متخصــص، کارآمــد، متعهــد کارآفریــن و دارای مهــارت هــای حرفــه ای بــوده 
اســت و در ایــن مســیر از همــه ظرفیــت هــا در کنــار همــکاری همــه جانبــه اعضــای هیــات علمــی، 
کادر اداری و اجرایــی بهــره گرفتــه اســت. وجــود منابــع طبیعــی، صنعتــی، معدنــی، تاریخــی، و میــراث 
ــار آن  ــول و در کن ــه بهل ــد عالم ــذار معاصــر همانن ــای تاثیرگ ــی  و شــخصیت ه ــای فرهنگ گران به
شــهرک صنعتــی، مرکــز فنــی حرفــه ای بــا امکانــات قابل توجــه دانشــگاه های باســابقه شهرســتان 
ظرفیــت هایــی هســتند کــه بتــوان نیــروی انســانی خوبــی را تربیــت کــرد. وجــود اعضــای هیئت علمــی 
بــا ســابقه علمــی پژوهشــی در ســطح عالــی وکادر اداری بــا انگیــزه ســبب شــده اند تــا تمامــی همــکاران 
و دســت انــدرکاران مجتمــع عالــی اهتمــام خــود را معطــوف بــه توســعه همه جانبــه نمــوده و اینکــه در 
ــه،  ــی قابل توج ــدات پژوهش ــگاه، تولی ــاخص های دانش ــام ش ــابقه در تم ــد بی س ــاهد رش ــدت ش کوتاه م
فعالیت هــای فرهنگــی در تــراز دانشــگاه های مطــرح کشــور و فعالیــت چشــمگیر انجمن هــای 
ــش آب،  ــتان در بخ ــت دار شهرس ــات اولوی ــایل و موضوع ــگاه در مس ــارکت دانش ــی، مش علم
ــا  ــاد قرارداده ــت محيطی، انعق ــائل زیس ــی، مس ــيب های اجتماع ــت، آس ــاورزی، صنع کش
ــیم. ــالت باش ــکالت و معض ــل مش ــه ح ــک ب ــور کم ــتان به منظ ــا ادارات شهرس ــا ب و تفاهم نامه ه

تربیــت  بــه  منظــور  آن  نقــش  ایفــای  و  دانشــگاه  بــه  مجتمــع  تبدیــل  بــرای  برنامه ریــزی 
دانشــگاهی  واحــد  یــک  ایجــاد  و  گــزاف  هزینه هــای  از  پرهیــز  کارآمــد،  انســانی  نیــروی 
موثــر و چابــک، مأموریــت گــرا، کارآفریــن در تمــام شــئونات دانشــگاه دیــده  شــده اســت.
هــم اکنــون ایــن مرکــز دانشــگاهی در چهــار دانشــکده فنــی مهندســی، بــرق و کامپیوتــر، علــوم انســانی 

و علــوم پایــه در حــال فعالیــت مــی باشــد. 
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تعداد رشته ها و دانشجویان و اعضای هيات علمی

رشته ها
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تعداد دانشجویان و رشته ها به تفکيک سال 97 - 1390

دانشجویان



تصویب چارت سازمانی جدید و توسعه رشته ها و دانشکده های آتی دانشگاه:
تعــداد پســت هــای مصــوب مرکــز آمــوزش عالــی در ســال 93 بــه تعــداد 200 پســت مصــوب در نظــر 
گرفتــه شــده بــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه افزایــش تعــداد پســت هــا بــرای ارتقــاء و توســعه دانشــگاه 
ــازمانی  ــارت س ــال 96 چ ــای جــدی در س ــری ه ــه مســتندات و پیگی ــس از ارائ ضــرورت داشــت، و پ
مجتمــع مشــتمل بــر 360 پســت توســط بودجــه و تشــکیالت وزارت تصویــب و بــر ایــن اســاس برنامــه 
ــن  ــده دانشــکده هــای زمی ــن اســاس در آین ــر ای ــا ب ــن شــد ت ــه و تدوی ــق 1406 تهی ــردی در اف راهب
شناســی و معــدن، علــوم اجتماعــی و گردشــگری، اقتصــاد محلــی و هنــر و معمــاری را ایجــاد نمایــد.

13

دانشگاه  در یک نگاه
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موقعیت زمین 

پــس از تاســیس مرکــز آمــوزش عالــی و ارتقــای آن بــه مجتمــع آمــوزش عالــی در ســال 
1392 پیگیــری زمیــن پردیــس دانشــگاه توســط رئیــس وقــت و مســوولین شهرســتان در 
محــل مســیر گنابــاد بــه کاخــک و کالت انجــام و در جلســه شــورای برنامــه ریــزی اســتان 
مــورد موافقــت قــرار گرفــت امــا منــوط بــه رضایــت اداره کل میــراث فرهنگــی و صنایــع 

دســتی و گردشــگری شــد.

زمين دانشگاه )موقعيت جغرافيایی پردیس(
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فرصت ها و تهدیدها

فرصت ها و تهدیدها : 
با توجه به ثبت جهانی قنات قصبه این موافقت حاصل نشد

عرصه در نظر گرفته شده در حریم قنات قرار داشت و میراث فرهنگی رسما اعالم کرد که 
امکان  احداث مجتمع آموزش عالی در حد فاصل گناباد به کاخک ممنوع بوده  و  وزارت 
نیرو طی نامه ای به وزارت علوم اعالم نمود که امکان احداث مجتمع در آن محل ممکن 

نیست. )مربوط به نامه های صفحه 15 ،16و 167(
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فرصت ها و تهدیدها
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احداث مجتمع در اراضی نوقاب )اولویت دوم(
بــه دنبــال مخالفــت ســازمان میــراث فرهنگــی بــرای زمیــن مســیر گنابــاد بــه کاخــک )نامــه 
هــای صفحــه 14، 15 و 16 ( در ســال 93-92 مســوولین دانشــگاه و شهرســتان بایســتی گزینــه 
ــی  ــر جانمای ــد. از طرفــی مطالبــات مردمــی مبنــی ب دیگــری را پیشــنهاد و تعییــن مــی کردن
دانشــگاه بــا توجــه بــه نقــش و تاثیــر دانشــگاه بــر شهرســتان و همچنیــن ســر و ســامان دادن 
دانشــجویان بــا توجــه بــه پراکندگــی دانشــجویان در ســطح شــهر و آســیب هایــی کــه از ایــن 
پراکندگــی ناشــی مــی شــد و اینکــه بعــد از 3 ســال فعالیــت و جــذب دانشــجو هیچ گونــه زمینی 
بــرای دانشــگاه اختصــاص داده نشــده بــود و آینــده آن مبهــم بــود، مســتلزم اتخــاذ تدبیرفــوری 
بــود. البتــه گزینــه هــای دیگــری پیشــنهاد شــده بــود امــا بنــا بــه دالیــل مختلــف و غیــر علمــی 
و غیــر کارشناســی از جملــه تعصبــات محلــی و منطقــه ای، منافــع فــردی و قومــی، حســادت 
هــا، دخالــت هــای بــی جــا و گاهــی مغرضانــه افــراد، انتخــاب زمیــن را بــا مشــکل مواجــه کــرده 
بــود. از طــرف وزارت ادامــه فعالیــت مجتمــع تهدیــد مــی شــد )نامــه هــای صفحــه 32 و 33( 
فشــارهای مردمــی و وزارت ســبب شــد کــه ریاســت وقــت دانشــگاه و مســوولین شهرســتان بــه 
دنبــال مخالفــت ســازمان میــراث فرهنگــی بــرای زمیــن راه کاخــک در ســال 93-92 مســوولین 
ــی  ــد. از طرف ــی کردن ــن م ــه دیگــری را پیشــنهاد و تعیی دانشــگاه و شهرســتان بایســتی گزین
مطالبــات مردمــی بــر جانمایــی دانشــگاه بــا توجــه بــه نقــش و تاثیــر دانشــگاه بــر شهرســتان رو 
بــه افزایــش بــود و ضــرورت انتخــاب ســریع تــر زمیــن را موجــب مــی شــد. ســر و ســامان دادن 
دانشــجویان بــا توجــه بــه پراکندگــی در ســطح شــهر و آســیب هــای احتمالــی و توقــف 3 ســاله 
ی پــروژه ی توســعه عمرانــی دانشــگاه، مســووالن دانشــگاه را ملــزم بــه اتخــاذ تدبیــری صحیــح 
و عاجــل در خصــوص انتخــاب زمیــن دانشــگاه مــی کــرد. برخــی گزینــه هــا پیشــنهاد مــی شــد 
کــه بــه دالیــل مختلــف از جملــه حساســیت هــای محلــی یــا برخــی دالیــل غیرکارشناســی و 
گاه دخالــت هــای بــی مــورد و مغرضانــه دشــواری هایــی داشــت. از طرفــی ضــرب العجــل وزارت 
بــرای تعییــن زمیــن و در خطــر بــودن ادامــه فعالیــت مجتمــع مســاله ی بزرگــی بــود کــه بایــد 
ــتان، خشکســالی  ــالمندی شهرس ــت س ــای صفحــه 32 و 33( وضعی ــه ه ــی شــد.) نام حــل م
ــر معیشــت  ــی اقتصــادی ب ــرات منف ــگان و تاثی ــش مهاجــرت نخب ــدت، افزای ــی م ــای طوالن ه
ــه عنــوان یــک عامــل مهــم توســعه و دیگــر  ــرای حفــظ دانشــگاه ب مــردم و انتظــار عمومــی ب
ــت دانشــگاه و مســوولین شهرســتان پیگیــری  ــا ریاســت وق عوامــل ذکــر شــده ســبب شــد ت
جــدی تــری داشــته باشــند ضمــن آن کــه زمیــن هایــی در اطــراف شهرســتان وجــود داشــت 
ــا  ــت ب ــه در نهای ــود ک ــگاه ب ــیس دانش ــرای تاس ــاب ب ــتعد انتخ ــه مس ــه 1۸( ک ــه صفح )نام
انتخــاب و پیشــنهاد زمیــن، مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان نامــه ای را درتاریــخ 93/۸/26  
ــد.  ــرح ش ــتان مط ــی اس ــه فن ــه و در کمیت ــدارک تهی ــاعت م ــرف 4۸ س ــود و ظ ــال نم ارس

)نامه های صفحه 19، 176 و 177(

فرصت ها و تهدیدها
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فرصت ها و تهدیدها
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فرصت ها و تهدیدها

حداکثر ظرف مدت 48 ساعت
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فرصت ها و تهدیدها

گزارش مثبت هيات نظارت و همچنين تقاضای سهميه بورس دانشجویان دکترا برای گناباد
ایــن اقدامــات منجــر بــه صــدور نامــه ای از طــرف هیــات نظــارت اســتان بــه وزارت علــوم، 
توصیــف کردنــد  بخــش  را رضایــت  فعالیــت هــای مجتمــع  و  فنــاوری گردیــد  و  تحقیقــات 
و توصیــه نمودنــد بــرای بهبــود وضعیــت آموزشــی مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد بورســیه 
ــران مجتمــع شــد. ــزه مدی ــدام ســبب افزایــش انگی ــن اق ــد کــه ای ــرا را در نظــر بگیرن دانشــجوی دکت
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ــن  ــرای زمی ــه اســتعالمات شهرســتان ب ــد ک ــع خواســته بودن ــه از مجتم ــن نام در همی
مــورد تقاضــا اخــذ شــود کــه بــا تــالش رئیــس وقــت مجتمــع آقــای دکتــر هــادی جباری 
ــتعالم و  ــور اس ــادی محمدپ ــر ه ــای دکت ــاب آق ــانی جن ــروی انس ــعه نی ــت توس و معاون
موافقــت از ادارات شهرســتان اخــذ و پرونــده آن بــه اســتان ارســال کــه جــا دارد از تــالش 

ایــن عزیــزان تقدیــر و تشــکر گــردد.

فرصت ها و تهدیدها
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موقعيت زمين در اراضی نوقاب:
ایــن عرصــه در پیشــنهاد اولیــه حــدود 100 هکتــار بــود کــه در محــدوده شــرق نوقــاب  
و حــدود اربعــه آن از شــمال بــه جــاده ســنتو و از شــرق بــه جــاده روســتایی بیدخــت 
بهابــاد و از جنــوب بــه اراضــی بهابــاد و از غــرب بــه زمیــن هــای کشــاورزی نوقــاب وصــل 

مــی شــد. )نامــه صفحــه 24(
 ایــن زمیــن برابــر نامــه اداره کل راه و شهرســازی در محــدوده دو شــهر واقــع مــی شــد، 
یعنــی هــم اراضــی نوقــاب و هــم شــهر بیدخــت، کــه بایســتی در یــک محــدوده شــهری 
قــرار مــی گرفــت کــه بــه ناچــار20 هکتــار کــم شــد و حــدود 30 هکتــار هــم در حریــم 
رودخانــه و چــاه هــا و قنــوات و مســتثنیات قــرار داشــت کــه نهایتــا 50 هکتــار باقــی 

مانــد و بــر اســاس آن اقــدام بعــدی صــورت گرفــت.

فرصت ها و تهدیدها

جاده سنتو

23
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فرصت ها و تهدیدها



25

ــا چــاه عمیــق آقایــان علیپــور  ایــن اراضــی مســتعد کشــاورزی نبــود امــا همجــواری ب
ــه و دسترســی مناســب  ــه اراضــی قصب ــاب و نزدیکــی ب ــات نوق و همچنیــن آب قن
بــه آب قنــات جهانــی قصبــه از ویژگــی هــای مثبــت آن بــه شــمار مــی رفــت ایــن 
ــرای  ــدار شهرســتان ب ــی پای ــع آب ــه مناب ویژگــی هــا مــی توانســت از نظــر دسترســی ب
پوشــش گیاهــی، فضــای ســبز، اســتخر شــنای دانشــگاه و نیــز رشــته کشــاورزی حائــز 

اهمیــت باشــد.
ــرای  ــود. ب ــن ب ــن زمی ــب ای ــز از معای ــا نی نداشــتن پوشــش گیاهــی و وجــود ریزگرده
بــرون رفــت از  ایــن مشــکل کــه البتــه مشــکل تمــام شهرســتان نیــز هســت بــا توجــه 
ــه بیدخــت  ــا در منطق ــی از آنه ــه یک ــتان ک ــی در شهرس ــون بحران ــه وجــود چهارکان ب
واقــع اســت. تفاهــم نامــه هایــی بــا ادارات و دســتگاه هــا و افــراد متخصــص بســته شــد 

و برنامــه ریــزی بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل صــورت گرفــت.

فرصت ها و تهدیدها



26

تفاهم نامه

تفاهم نامه 15 ساله با اداره منابع طبيعی 
بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه در ســه ســال اخیــر حــدود 320 هکتاربــه کمک دانشــگاه، 
منابــع طبیعــی و ســازمان هــای مــردم نهــاد و خیریــن کاشــت گیاهــان مناســب مناطــق 

بیابانــی انجــام و در ســال هــای آینــده نیــز ادامــه خواهد داشــت.
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تفاهم نامه
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تفاهم نامه
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تهدید جدی برای تعطيلی مجتمع آموزش عالی گناباد
ــه هــای صفحــه 21 و  ــه، )نام ــات انجــام گرفت ــات و اقدام ــا، مکاتب ــری ه  علیرغــم پیگی
22(نتایــج  بــرای وزارت رضایــت بخــش و  قانــع کننــده نبــود. پیگیــری هــا درحــد نامــه 
نــگاری اداری و اســتعالمات شهرســتان بــود. دبیــر هیــات نظــارت آمــوزش عالــی جنــاب 
آقــای دکتــر جعفــری ثانــی در شهرســتان جلســه ای بــا حضــور نماینــده محتــرم جنــاب 
آقــای دکتــر رجایــی، فرمانــدار وقــت جنــاب آقــای محمــدی و آقــای مهــدی علــی اکبری 
ــورخ 93/11/16  ــر حســین نجــاری رئیــس دانشــگاه در م ــده و دکت ــر نماین رئیــس دفت
تشــکیل و قــرار شــد تــا 25 اســفند 93 اقدامــات شهرســتان جهــت واگــذاری زمیــن بــه 
دانشــگاه بــه اســتان ارائــه شــود ) نامــه صفحــه 32( و منجــر بــه ارســال نامــه ای شــد 
مبنــی بــر اینکــه چنانچــه جهــت تجمیــع فضاهــا و تامیــن زمیــن بــرای دانشــگاه اقــدام 
ــه صفــر خواهــد رســید. )نامــه  نشــود، پذیــرش دانشــجو در ســال 94 از طــرف وزارت ب
صفحــه 33( ایــن پیــام بــه شــکل جــدی مطــرح و از طــرف هیــات نظــارت آمــوزش عالــی 

اســتان خراســان رضــوی بــه صــورت کتبــی ارســال شــد. 

فرصت ها و تهدیدها
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پيگيــری زميــن دانشــگاه و جلســه مهــم 94/5/13 در دفتــر امــام جمعــه محتــرم بــه 
دعــوت جنــاب آقــای دکتــر رجایــی نماینــده محتــرم مجلــس شــورای اســالمی

الزم بــود ایــن رونــد پیگیــری از ادارات کل اســتان هــم اســتعالم مــی شــد بنابرایــن بــا جلســاتی کــه 
بــا مســوولین شهرســتان در فرمانــداری و دفتــر امــام جمعــه گرفتــه شــد، مقــرر گردیــد کــه هــر چــه 
ســریعتر وضعیــت ایــن دانشــگاه مشــخص گــردد. نگرانــی بــزرگ ایــن بــود کــه بــر اثــر تعلــل یــا پــاره 
ای اختالفــات در شهرســتان موجودیــت مجتمــع در خطــر قــرار بگیــرد کــه بــه حــول و قــوه الهــی و 
همــکاری مســوولین شهرســتان، امــام جمعــه، نماینــده، فرمانــدار، شــورای اســالمی شــهر )دوره چهــارم( 
ــا  ــه همــکاران مجتمــع، مســاله ب ــاف و همــکاری مجدان ــان و اصن ــن، بازاری و شــهردار وقــت و معتمدی
جدیــت و ســرعت پیگیــری شــد. بــه همیــن علــت بــه تقاضــای نماینــده محتــرم جنــاب آقــای دکتــر 
رجایــی جلســه ای در محــل دفتــر امــام جمعــه تشــکیل شــد کــه در آن جلســه مســوولین شهرســتان 
آقایــان دکتــر نجــاری، دکتــر رجایــی، حجــت االســالم صادقــی نســب، آقــای محمــدی، آقــای مهنــدس 
ــدس  ــور، مهن ــادی محمدپ ــر ه ــر پورهاشــمی، دکت ــی، دکت ــدس طیب ــرادی، مهن ــدس م ــی، مهن ضیائ
رفیــع، آقــای صابــری، دکتــر شــفیعی و آقــای کرامتــی حضــور داشــتند و گزینــه هــای مختلفــی مطــرح 
گردیدکــه مقــرر شــد اقدامــات الزم بــرای احــداث اولیــن دانشــکده پــس از اقــدام جهــت آزمایــش خــاک 
ــن صــورت  ــن از نظــر ژنوتکنیکــی و خــواص دیگــر زمی ــپ زمی ــن، تی در خصــوص ویژگــی هــای زمی
پذیــرد. بــا اداره کل راه و شهرســازی اســتان قــرارداد بســته شــد و نتایــج آزمایــش خــاک بعــد از 40 روز 
بــه دانشــگاه اعــالم گردیــد )نامــه صفحــه 36( کــه ایــن مطالعــه مــی توانســت کمــک زیــادی بــه ویژگــی 

هــای خــاک دانشــگاه داشــته باشــد.

فرصت ها و تهدیدها
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آزمایش زمين دانشگاه 
دانشــگاه پردیــس  در  ژئوتکنیــک  مطالعــات  انجــام  و  زنــی  گمانــه  و  حفــاری 

فرصت ها و تهدیدها
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صورتجلسه کميته فنی اداره کل راه و شهرسازی استان
اســتعالمات اســتان اخــذ و جلســه کمیتــه فنــی در محــل اداره کل راه و شهرســازی برگزار 
و بــا حضــور مســوولین شهرســتان شــهردار وقــت آقــای مهنــدس تقــوی و رئیــس شــورای 
شــهر آقــای دکتــر پورهاشــمی موافقــت آن گرفتــه شــد و جهــت طــرح در شــورای برنامــه 

ریــزی اســتان ارســال گردید.

فرصت ها و تهدیدها
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موافقت شورای برنامه ریزی و توسعه استان با تغيير کاربری زمين به آموزش عالی
ــی و  ــه فن ــزاری جلســات در کمیت ــاب و برگ ــع در اراضــی نوق ــن واق ــد زمی ــس از تایی پ
ــت و شــورای  ــدار وق ــرم، فرمان ــا حضــور اســتاندار محت ــزی اســتان ب ــه ری شــورای برنام
ــا حضــور  ــالم و در کمیســیون مستندســازی ب ــاب اع ــع در نوق ــس واق شهرســتان، پردی

ــت. ــرار گرف ــورد موافقــت ق ــران کل اســتانی م مدی

فرصت ها و تهدیدها
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موافقــت  و صورتجلســه کميســيون مستندســازی اســتان در خصــوص واگــذاری زميــن بــه 
دانشــگاه تبصــره 1 مــاده 69 توســط کارگــروه اســتانی بــا حضور معــاون محتــرم اســتاندار.

)نامــه صفحه 177( 

فرصت ها و تهدیدها
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مدیریت طرح و برنامه
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کارکنان

جــواد گازری - مدیر طرح و برنامه

مهدی سعادتمند- مسوول دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

احمد زارع-کارشناس طرح های عمرانی و مسوول تنظيم قراردادها و سامانه های مدیریت

معرفی مدیریت و کارکنان طرح و برنامه
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کارگروه های زیر مجموعه مدیریت:
کارگروه بودجه و تشکيالت

    معرفی کارگروه:
کارگــروه بودجــه و تشــکیالت دانشــگاه با عضویت ریاســت دانشــگاه بــه عنوان 
رئیــس کارگــروه و مدیــر طــرح و برنامــه، مدیرامورمالی و اعضای هیات رئیســه 
دانشــگاه بــه عنــوان اعضــای کارگــروه بــه صــورت ماهانــه تشــکیل و وظیفــه 
پیــش بینــی، تخصیــص و جــذب بودجــه هــای کالن دانشــگاه و همچنیــن 
نظــام بنــدی ســاختار نیــروی انســانی را برعهــده داشــته و حســب ضــرورت 
ــا مســوولین در مجموعــه وزارت علــوم، تحقیقــات و  در جلســات تخصصــی ب
فنــاوری و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و اســتان و ســایر ســازمان هــای 
مرتبــط، پیگیــر امــور مــی باشــند کــه از جملــه دســتاوردها و اقدامــات انجــام 

شــده مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:
    کارگروه بودجه و اعتبارات

رشــد بودجــه هــای هزینــه ای و تملــک دارایــی در ســنوات گذشــته توســط 
وزارت علــوم و تخصیــص ردیــف اعتبــاری برخــی پــروژه هــای نیمــه تمــام بــا 
مشــارکت خیریــن و اعتبــارات دانشــگاه از محــل ردیــف متمرکــز وزارت عتــف 
و ردیــف ملــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور جهــت تکمیــل پــروژه هــا، 
تخصیــص کــد ردیــف ملــی مــاده 23 پــروژه دانشــکده فنــی و مهندســی در 
تبصــره الیحــه بودجــه ســال 97 کشــور، اولویــت بنــدی طــرح هــا و برنامــه 
هــای توســعه ای حــوزه هــای مختلــف دانشــگاه و توزیــع اعتبــارات هزینــه ای 

و تملــک دارایــی ســالیانه ایــن واحدهــا.
کارگروه ستاد خيرین

دستاوردهای چندساله با مشارکت خيرین 
    معرفی کارگروه:

ســتاد خیریــن دانشــگاه بــا عضویــت ریاســت دانشــگاه به عنــوان رئیس ســتاد 
و مدیــر طــرح و برنامــه، مدیــر امورمالــی، اعضــای هیــات رئیســه و ۸ تــن از 

بودجــه
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خیرین

مســوولین و معتمدیــن شهرســتان بــه عنــوان اعضــای کارگــروه بــه صــورت 
ســه ماهــه تشــکیل و وظیفــه ارتباطــات موثــر بــا خیریــن ارزشــمند منطقــه و 
کشــوری را در راســتای حمایــت هــای مــادی و معنــوی ایــن ســرمایه هــای 
ارزشــمند در دســتور کار دارنــد کــه از جملــه دســتاوردها و اقدامــات انجــام 

شــده مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود :
    دانشکده علوم:

 پــروژه آموزشــی دانشــکده علــوم بــه متــراژ ۸700 متــر مربــع بــا مشــارکت 
خیریــن محتــرم حــاج آقــای علیدوســت، حــاج علــی اصغــر جعفــری و آقــای 

حمیــد محمدپــور وحــاج حســین حیــدری و مهنــدس حامــد جعفــری.
    سالن ورزشی چند منظوره: 

ــن  ــا مشــارکت خیری ــع ب ــر مرب ــراژ 3920 مت ــه مت ــروژه ســالن ورزشــی ب  پ
ــد و  ــواد، محم ــین ج ــان مهندس ــی و آقای ــین طالب ــدس حس ــرم مهن محت

ــلیمانی. ــل س ابوالفض
    مسجد و مجتمع فرهنگی: 

پــروژه مســجد و مجتمــع فرهنگــی بــه متــراژ 950 متــر مربــع بــا مشــارکت 
ــدس  ــب، مهن ــی نس ــلمین صادق ــالم والمس ــت الس ــرم حج ــن محت خیری
حســین طالبــی، مهنــدس مرتضــی علیدوســت، مهنــدس معصومــی، 
مهنــدس اســماعیلی، جنــاب آقــای زمانــی، حــاج محمــد شــریفی، مهنــدس 

ــری. ــد جعف ــاج احم ــی و ح توفیق
    سردر ورودی دانشگاه: 

ــا مشــارکت خیریــن محتــرم حــاج علــی  ــروژه ســردر ورودی دانشــگاه ب پ
ــاد.  اصغــر جعفــری و شــورای اســالمی شهرســتان گناب
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   خوابگاه خواهران:
ــارکت  ــا مش ــع ب ــر مرب ــراز 2400 مت ــه مت ــران ب ــگاه خواه ــروژه خواب  پ

ــری. ــد جعف ــاج احم ــی، ح ــین طالب ــدس حس ــرم مهن ــن محت خیری
    شــبکه آزمایشگاه های علمی ایران :

ــا  ــع ب ــر مرب ــراز 3400 مت ــه مت ــزی ب ــگاه مرک ــاختمان آزمایش ــروژه س پ
ــی و حــاج  مشــارکت خیریــن محتــرم حــاج حســین سرشــار ، آقــای زمان

ــدی. ــی ازقن عل
   محوطه سازی دانشگاه: 

ــارکت  ــا مش ــار ب ــاحت 20 هکت ــه مس ــس ب ــازی پردی ــه س ــروژه محوط پ
ــدس  ــی، مهن ــدس قریش ــماعیل زاده، مهن ــدس اس ــرم مهن ــن محت خیری
زنــده دل، جنــاب آقــای نصیــری، مهنــدس اســدی، مهنــدس قلــی پــور و 

ــی. ــع طبیع ــاس و اداره مناب ــدس پورعب مهن
   استاد سرا:

پــروژه استادســرا و مهمــان ســرا بــه مســاحت 1100 متــر مربــع بــا مشــارکت 
ورثــه خیــر ارزشــمند، مرحــوم حــاج عباســعلی عاشــوری.

خیرین
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اولين ساختمان
در اختیارگذاشــتن ســاختمان آموزشــگاه پیــش دانشــگاهی ابــن ســینا واقــع در صد 
ــرورش  ــوزش و پ ــرم آم ــت محت ــای خاکســتانی مدیری ــاب آق دســتگاه توســط جن

شهرســتان جهــت راه انــدازی مرکــز آمــوزش عالــی ســال 1390

خیرین
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ساختمان شماره )2(
در اختیــار گذاشــتن ســاختمان آســتان قــدس واقــع در خیابــان المهــدی توســط 
جنــاب آقــای احمــد خاکســتانی مدیریــت محتــرم آمــوزش و پــرورش شهرســتان 

جهــت ادامــه فعالیــت ســال1392

خیرین
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خیرین

سومين ساختمان 
ــه  ــهدا ب ــان ش ــع در خیاب ــاورزی واق ــک کش ــاختمان بان ــتن س ــار گذاش در اختی

ــال 1392 ــگاه س دانش
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چهارمين ساختمان
ــزاری  ــت برگ ــع جه ــه مجتم ــهید ب ــاد ش ــاختمان بنی ــتن س ــار گذاش در اختی

آزمایشــگاه ســال 1392

خیرین
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خیرین

پنجمين ساختمان 
در اختیــار گذاشــتن خانــه ســازمانی از طــرف فرمانــدار وقــت جنــاب آقــای صفایــی،  
ــتفاده  ــت اس ــع جه ــه مجتم ــتگاه ب ــد دس ــتر و ص ــک اش ــان مال ــع در خیاب واق

ــال 1392  مهمانســرا س
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خیرین

ــاز  ــورد نی ــه م ــیله نقلی ــن وس ــت تامی ــوم پزشــکی در جه مســاعدت دانشــگاه عل
ــرداری. ــره ب ــول به ــگاه در ط دانش

ــاز  ــورد نی ــی م ــای آموزش ــن فض ــت تامی ــور در جه ــام ن ــگاه پی ــاعدت دانش مس
ــرداری . ــره ب ــول به ــگاه در ط دانش
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خیرین

مشــارکت خيریــن در واگــذاری زمیــن بــه مســاحت 500 متــر مربــع )نبــش حافظ16(توســطخانواده 
ــا  ــع بن ــر مرب ــال و احــداث 3400 مت ــارد ری ــغ کارشناســی 10 میلی ــه مبل ــوری ب ــرم عاش محت

ــان غفــاری جهــت تامیــن فضــای آموزشــی. ــی زاده در انتهــای خیاب ــی قل توســط حــاج عل
صــدور 15 هــزار متــر مربــع پروانــه ســاختمانی بصــورت رایــگان جهــت توســعه و راه انــدازی 

دانشــگاه بــا موافقــت اعضــای شــورای اســالمی شــهر) نامــه صفحــه 192(.
هدایــای ارزشــمند خیریــن و معتمدیــن شهرســتان جهــت تامیــن قســمتی از مصالــح ســاخت 

دانشــگاه )نامــه صفحــه 193(.
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خیرین

واگــذاری زمیــن مجــاور پردیــس دانشــگاه توســط خيریــن محتــرم  ورثــه مرحــوم حــاج 
علــی و حــاج عباســعلی ترکمنــی.

مشــارکت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان جهــت بازگشــایی مســیر ورودی بــه ســایت 
بــه متــراژ 7200 متــر مربــع آذر مــاه 1394 )نامــه صفحــه 1۸1(

ــه ســایت و  ــاده ســازی و زیرســازی ورودی ب مشــارکت شــهرداری و شــورای شــهر جهــت آم
مشــارکت در اجــرای طــرح محوطــه ســازی دانشــگاه.
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طرح جامع

طرح جامع عمرانی

کارگروه عمرانی :
ــای  ــری در خصــوص الگوه ــم گی ــوان مرجــع تصمی ــه عن ــی دانشــگاه ب ــروه عمران کارگ
توســعه فضاهــای آموزشــی، پژوهشــی، خدماتــی و رفاهــی دانشــگاه و همچنیــن بررســی و 
نظــارت در مــورد وضعیــت پیشــرفت هــای ســاختاری طــرح هــای عمرانــی و هماهنگــی 
الزم جهــت رفــع مشــکالت پیمانــکاران و مهندســین مشــاور مــی باشــد. اعضــای کارگــروه 
ــای  ــی اعض ــاور و برخ ــرکت مش ــکاران ش ــه و هم ــرح و برنام ــر ط ــت، مدی ــامل ریاس ش

هیــات علمــی گــروه عمــران دانشــگاه اســت.
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انتخاب شرکت مشاور عمرانی ذی صالح
بــرای ارائــه مشــاوره تخصصــی، نظــارت عالیــه بــر پــروژه هــا و تاییــد صــورت وضعیــت 
هــای پیمانــکاران و همچنیــن مطالعــه و تهیــه طــرح هــای عمرانــی و تفصیلــی مجتمــع 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــد س ــورد تایی ــاور م ــی مش ــرکت مهندس ــاب ش ــه انتخ ــاز ب نی
ــد  ــرای 4 شــرکت مهندســی مشــاور دارای گری ــا تحقیقــات انجــام گرفتــه ب ــذا ب ــود ل ب
آموزشــی دعوتنامــه ارســال شــد تــا ضمــن بازدیــد منطقــه وارائــه ســوابق کاری خــود و 
همچنیــن قیمــت پیشــنهادی جهــت تهیــه طــرح جامــع عمرانــی مجتمــع اقــدام، تــا 
شــرکت مشــاور اصلــح انتخــاب گــردد کــه بــا توجــه بــه پیشــنهادات ارائــه شــده شــرکت  

مهندســين مشــاور اوت انتخــاب شــد.

پیمانکاران
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پیمانکاران

معتمدی مهندس  مدیریت: 
تخصص: معماری، صنعت ســاختمان

زمينه فعاليت: آموزشی، مسکونی، تجاری فرهنگی 
ورزشی گردشگری، تاسیسات

زمينه تخصصی: نظارت بر اجرای پروژ ه های 
ساختمانی

گرید: 3 در ســاختمان های آموزشــی و برنامه
سابقه: 30 سال

آدرس و تلفن: مشهد بلوار وکیل آباد دانشجوی 5 شماره ۸4/2
0513۸936266

شرکت مهندسين مشاور اوت
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آ گــهی

درج آگهــی روزنامــه جهــت شناســایی پيمانــکار واجــد شــرایط و دارای 
گواهينامــه 

گام بعــدی شناســایی و انتخــاب پیمانــکار واجــد شــرایط بود. به کمک شــرکت مهندســین 
ــا افــراد متخصــص در دانشــگاه فردوســی، اداره  مشــاور اوت و بعــد از جلســات متعــدد ب
ــم ســبزواری، آگهــی شناســایی  ــوم و دانشــگاه حکی ــی وزارت عل کل طــرح هــای عمران
ــال 94  ــی 9421010 س ــماره آگه ــه ش ــان ب ــه خراس ــالح در روزنام ــکاران ذی ص پیمان

منتشــر شــد.
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مدارک ارسال شده توسط شرکت های پيمانکار دارای رتبه
ــکار مــدارک  ــادی پیمان ــه تعــداد زی ــکار دارای رتب پــس از درج آگهــی و فراخــوان پیمان
خــود را ارســال کردنــد امــا بــا بررســی مــدارک آنــان تعــداد 1۸ پیمانــکار امتیــاز الزم را 

کســب کردنــد و واجــد شــرایط شــدند.

پیمانکاران
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تامين اعتبار جهت احداث ساختمان
بــرای بــرون رفــت از مشــکالت و رفــع تهدیدهــای بالقــوه، بایســتی ســاختمان آموزشــی 
در شــان مجتمــع احــداث مــی شــد، لــذا نیــاز بــه تدبیــر و همزمــان تعامــل و همــکاری 
تمامــی دســتگاه هــا و ادارات و مســوولین شهرســتان بــود. عــالوه بــر آن نیــاز بــه اعتبارات 
ملــی بــود و بــا توجــه بــه شــرایط نامناســب اقتصــادی در انتهــای ســال93، همــه دارایــی 
مجتمــع آمــوزش عالــی مبلــغ 13/471/000/000 ریــال بــود کــه در پایــان همــان ســال 
از هيــات امنــاء دانشــگاه هــای خراســان رضــوی بــا حضــور وزیــر محتــرم، اجــازه هزینه 

کــرد آن جهــت احــداث فضــای آموزشــی اخــذ شــد.

تامین بودجه
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تامين بودجه
در ادامــه کار بــرای شــروع احــداث ســاختمان آموزشــی بــا توجــه بــه کمبــود اعتبــارات 
دانشــگاه جلســه ای بــا حضــور دکتــر نجــاری  رییــس مجتمع  آمــوزش عالی گنابــاد، دکتر 
رجایــی نماینــده وقــت مــردم گنابــاد در مجلــس شــورای اســالمی، مدیریــت و همــکاران 
طــرح و برنامــه دانشــگاه )آقایــان گازری- ســابقی و غالمیــان بــا معــاون محتــرم ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور جنــاب آقــای  دکتــر دژپســند برگــزار و تقاضــای مســاعدت 
و تامیــن اعتبــار بــرای احــداث پــروژه آموزشــی درخواســت گردیــد کــه ایشــان بــا توجــه 
بــه عــدم وجــود اعتبــار بــرای پــروژه هــای عمرانــی فاقــد ردیــف، مشــارکت خیریــن را 
جهــت احــداث فضاهــای آموزشــی مــورد نیــاز دانشــگاه تاکیــد نمودنــد. لــذا بــا توصیــه 
هــای نماینــده وقــت آقــای دکتــر رجایــی مبنــی بــر احــداث هــر چــه ســریعتر فضاهــای 
آموزشــی مــورد نیــاز دانشــگاه بــا کمــک خیریــن و مســوولین شهرســتانی، مصمــم شــدیم 
شــروع پــروژه هــا را بــا تــوکل بــه خــدای رحمــان و همراهــی مــردم شــریف و اندوختــه 
ی اعتبــاری محــدود عمرانــی دانشــگاه شــروع نماییــم کــه البتــه در ادامــه راه مســوولین 
ــه، شــهردار و اعضــای  ــام جمع ــدار، ام ــده، فرمان ــی نماین ــف و همراه ــرم وزارت عت محت
ــاز  ــورد نی ــار م ــن اعتب ــی در جهــت تامی ــاد همــکاری خوب شــورای اســالمی شــهر گناب

پــروژه هــا نمودنــد کــه گــزارش اقدامــات انجــام شــده مویــد ایــن موضــوع مــی باشــد.

بودجه ملی
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اهم اقدامات انجام شده :
ــه  ــه ب   جمــع آوري و تکمیــل اطالعــات مــورد نیازجهــت طــرح جامــع دانشــگاه و ارائ

ــب . وزارت جهــت تصوی
  پیشــنهاد بودجــه هــاي عمرانــي دانشــگاه بــه شــوراي عمرانــي در ابتــدای هــر ســال 

جهــت اجــرا .
ــوم، ســالن ورزشــی و  ــب نقشــه طــرح جامــع دانشــگاه، دانشــکده عل ــرل و تصوی   کنت
ــوم،  ــاری وزارت عل ــروه معم ــکاری کارگ ــا هم ــران ب ــی ای ــای علم شــبکه آزمایشــگاه ه

ــاوری . ــات و فن تحقیق
  انعقاد قرارداد با پیمانکاران پروژه های عمرانی دانشگاه.

  نظارت عالیه بر حسن اجراي پروژه ها.
   اجــرای پــروژه فرهنــگ ســرای حافــظ  فــاز یــک مســجد و مجتمــع فرهنگــی، طــرح 

هــای محوطــه ســازی و ســایر طــرح هــای امانــی مــورد نیــاز دانشــگاه.
ــی  ــالن ورزش ــاز 1 س ــوم و ف ــکده عل ــاز 1 و 2 دانش ــای ف ــروژه ه ــی پ ــل قطع    تحوی
چنــد منظــوره بــا همــکاری مهندســین مشــاور اوت و تحویــل موقــت ســایر پــروژه هــای 

ــی در حــال احــداث دانشــگاه. عمران
ــوی ســالن  ــه نقشــه هــای محوطــه ســازی بوســتان ورودی دانشــگاه، بوســتان جل تهی

ــار. ــه مســاحت 25 هکت ورزشــی و طراحــی فضــای ســبز دانشــگاه ب

اقدامات

کميته های زیر مجموعه مدیریت طرح و برنامه:
   کمیته مدیریت سبز دانشگاه

   کمیته عمرانی دانشگاه
   کمیته مطالعات و برنامه ریزی راهبردی

   کمیته بودجه و اعتبارات
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برگزاری اولين مناقصه در آذر 94، شروع عمليات نيمه دی ماه 1394 
 برگــزاری مناقصــه یــک فراینــد حســاس و مهــم بــود. اولیــن مناقصــه بــرای مجتمــع و 
واگــذاری پــروژه بــه پیمانــکار بســیار حائــز اهمیــت بــود. خوشــبختانه پیمانکاران شــرکت 
کننــده همگــی عالقــه منــد بودنــد کــه بــه نوعــی در احــداث مجتمــع ســهیم باشــند و 

خدمتــی بــرای شــهر خــود انجــام دهنــد.
اســناد اولیــن مناقصــه توزیــع شــد و ۸ پیمانــکار شــرکت کردنــد. قیمــت پایــه بــرای فــاز 

یــک 24/000/000/000 ریــال بــود کــه لیســت پیشــنهادی ارائــه شــد.)صفحه 62(
ــای  ــرکت ه ــه از ش ــت ک ــدس علیدوس ــای مهن ــه آق ــق ب ــپهر متعل ــوت س ــرکت آم ش
پیمانــکار معتبــر کشــوری بــود بــا مبلــغ 1۸/944/000/000ریــال برنــده شــد. دســتاورد 
دانشــگاه در ایــن مناقصــه شــاید در نــوع خــود بــی نظیــر بــود. تمــام پیمــان هــا مبلــغ 
ــرای ایــن پــروژه 21 درصــد  ــکار ب ــر از مبلــغ پایــه پیشــنهاد مــی دهنــد امــا پیمان باالت
ــات احــداث  ــه شــروع عملی ــود ک ــاه 94 ب ــه دی م ــر پیشــنهاد داد. نیم ــن ت ــغ پایی مبل
دانشــکده علــوم آغــاز گردیــد. در مــدت ســه مــاه بایســتی ایــن فــاز بــه پایــان مــی رســید 
کــه آن هــم محقــق شــد. البتــه آقــای مهنــدس علیدوســت تمایــل داشــتند کــه بــه شــهر 

خدمتــی ارائــه دهنــد کــه ایــن هــدف هــم محقــق شــد.

مناقصه
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مناقصه
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پیمانکاران

علیدوست مهندس  مدیریت: 
تخصص: مشاوره مهندسی در حوزه های صنعت، 

نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمان، آب، مترو، 
پروژه های صنعتی، پژوهشی و راه آهن.  

و  تاسیســات  ســاختمان،  فعاليــت:  زمينــه 
تجهیــزات

گریــد: 3 تاسیســات ، 5 صنعــت و معدن و 4 
ابنیه  و  ساختمان 
سابقه: 16 سال.

ــه  ــی کوچ ــام فراهان ــم مق ــان قائ ــری خیاب ــان مطه ــران خیاب ــن: ته آدرس و تلف
ششــم پــالک 19  واحــد 1      021۸۸503513

شرکت ساختمانی آموت سپهر
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پروژه ها

ــوت  ــوم توســط شــرکت آم ــاز اول دانشــکده عل ــزی ف ــرداری و بتــن ری خــاک ب
ــاه 1394 ــت دی م ــدس عليدوس ــای مهن ــاب آق ــپهر جن س
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پروژه ها

فاز اول دانشکده علوم، شروع دی ماه 94 تا اردیبهشت 1395
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فاز اول دانشکده علوم، خرداد 1395

پروژه ها
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انجام مطالعات شامل:
 مطالعــات پدافنــد غيــر عامــل و اخــذ تاییدیــه ســازمان پدافنــد غیــر عامــل توســط 

ــین مشاور. مهندس
مطالعات زیست محیطی و اخذ تاییدیه سازمان محیط زیست.

مطالعات فنی و اقتصادی.
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

.

مطالعات
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ــط  ــع توس ــی مجتم ــای عمران ــرح ه ــن )Master Plan(ط ــتر پل ــد مس تایي
ــوم وزارت عل

ــوم ،  ــاری وزارت عل ــروه معم ــه کارگ ــالن دانشــگاه ب ــایت پ ــی و س ــع عمران ــرح جام ط
ــا حضــور مهندســین مشــاور و  ــاوری ارســال شــد و جلســه مشــترک ب ــات و فن تحقیق

ــد. ــزار ش ــال 95-1394 برگ ــاری در س ــروه معم کارگ
طــرح جامــع و ســایت پــالن توســط کارگــروه معمــاری اداره کل نظــارت بــر طــرح هــای 

عمرانــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری تاییــد شــد.

توپوگرافی



جلسه تهران

سازمان برنامه و بودجه
ــای  ــاب آق ــاد جن ــرم گناب ــده محت ــوت نماین ــه دع ــترک ب ــه مش ــزاری جلس برگ
ــرم  ــاون محت ــدوی، مع ــظ مه ــر واع ــای دکت ــاب آق ــور جن ــا حض ــی ب ــر بنای دکت
توســعه امــور علمــی و فرهنگــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و دکتــر 
ــازمان  ــی س ــی و ورزش ــی و فرهنگ ــور علم ــعه ام ــرم توس ــر محت ــی، مدی معصوم
ــوم  ــکده عل ــت دانش ــار جه ــن اعتب ــتور تامی ــذ دس ــور و اخ ــه کش ــه و بودج برنام
ــع. ــر مرب ــراژ 3920 مت ــه مت ــد منظــوره دانشــگاه ب ــل ســالن ورزشــی چن و تکمی

مرداد ماه 1395
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فاز دوم دانشکده علوم
در مــورخ 95/2/2۸ مناقصــه فــاز 2 دانشــکده علــوم بیــن پیمانــکاران از لیســت کوتــاه 

بــا بــرآورد 10/353/000/000 ریــال برگــزار گردیــد.
شــرکت آریاســازان بيدخــت، آقــای حــاج حســين حيــدری بــه عنــوان پیمانــکار 
فــاز 2 دانشــکده علــوم بــا ضریــب پیمــان 66/94 درصد)33درصــد مینــوس( نســبت بــه 
بــرآورد اولیــه بــا مبلــغ برنــده  6/931/064/27۸ ریــال انتخــاب شــد. ایــن پــروژه بــا 33 
درصــد کمتــر از قیمــت پایــه انجــام و نکتــه جالــب ایــن کــه  آقــای مهنــدس حیــدری 
نیــز مایــل بودنــد خدمتــی را بــه شــهر و دانشــگاه انجــام دهنــد و چــه خدمتــی بهتــر 

از دانشــگاه.

مناقصه
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پروژه ها
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پیمانکاران

مدیریت: مهندس حیدری
تخصــص: خدمات مهندســی و ســاخت عمرانی

ــات و  ــاختمان و تاسیس ــت: س ــه فعالي زمين
تجهیــزات

آدرس: خراســان رضوی،گناباد بیدخت محل 
کارخانه بتن آماده حیدری، دفتر شــرکت 

آریاسازان بیدخت

شرکت آریا سازان بيدخت
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فاز دوم دانشکده علوم - سال1395

پروژه ها
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پروژه ها

فاز دوم دانشکده علوم - سال1395
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مناقصه

مطالعــات فــاز اول و دوم ســالن ورزشــی چنــد منظــوره بــا مهندســین مشــاور اوت 
انجــام شــد. نقشــه هــای اجرایــی تهیــه و دعــوت نامــه جهــت برگــزاری مناقصــه 
فــاز 1 ســالن ورزشــی بــه پیمانــکاران از لیســت کوتــاه بــا بــرآورد 12300000000 

ریــال ارســال شــد.
مناقصــه در مــورخ 95/5/5 برگــزار و شــرکت کيهــان راه شــرق آقــای مهندس 
ســليمانی بــه عنــوان پیمانــکار فــاز 1 ســالن ورزشــی چنــد منظــوره بــا ضریــب 
ــا مبلــغ 9/466/62۸/773 ریــال  ــه بــرآورد اولیــه ب پیمــان76/99 درصــد نســبت ب
انتخــاب گردیــد. آقــای مهنــدس ســلیمانی نیــز هماننــد پیمانــکاران قبلــی در ایــن 

پیمــان کمــک خوبــی بــه دانشــگاه داشــتند.

فاز یک سالن ورزشی چند منظوره- مرداد ماه 1395
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پروژه ها

آزمایش خاک توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی جهت عملیات 
فاز اول مجموعه ورزشی چند منظوره-مردادماه 95



پروژه ها

78



79

پروژه ها

آغاز عمليات فاز اول مجموعه ورزشی چند منظوره-شرکت کيهان راه شرق-مرداد 95
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سردر ورودی دانشگاه
 برگــزاری جلســه مشــترک بــا حضــور دکتــر نجــاری ریاســت محتــرم دانشــگاه گنابــاد،  
ــی و  ــی، فرهنگ ــور علم ــعه ام ــرم توس ــاون محت ــی، مع ــر نمک ــای دکت ــاب آق ــا جن ب
اجتماعــی و اخــذ دســتور افزایــش اعتبــارات تعمیــر و تجهیــز و محوطــه ســازی دانشــگاه. 
ــا مهندســین مشــاور آگــورا و  ــاز اول و دوم ســردر ورودی دانشــگاه ب انجــام مطالعــات ف

تهیــه نقشــه هــای اجرایــی.
دعــوت نامــه جهــت برگــزاری مناقصــه ســردر ورودی دانشــگاه بــه پیمانــکاران از لیســت 

کوتــاه بــا بــرآورد 5/465/000/000 ریــال ارســال گردیــد.
پیمانــکار ســردر ورودی  بــه عنــوان  شــرکت آب و خــاک ســازه گســتر شــرق 
ــغ  ــرداد95 مبل ــوس( م ــد مین ــب 32 درص ــان 6۸/40 )ضری ــب پیم ــا ضری ــگاه ب دانش
برنــده3/73۸/3۸2/060 ریــال در مــورخ 95/5/5 انتخــاب گردیــد. آقــای مهنــدس حامــد 
جعفــری و پــدر گرامیشــان بــه منظــور کمــک بــه دانشــگاه مایــل بودنــد کــه خدمتــی بــه  

ــد. ــه نماین ــان ارائ ــهر و زادگاهش ش

مناقصه
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پروژه ها
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پیمانکاران

مدیریت: مهندس جعفری
تخصص: ســاختمانی و تأسیســاتی آب و خاک

زمينه فعاليت: فعالیت های تاسیساتی و ساختمان 
سازي

گرید:  5 تاسیسات و 5 ساختمان و ابنیه 
سابقه: 5 سال

آدرس و تلفن: گناباد، خیابان غفاری 6، کوچه 11، پالک 7، تلفن  051-57220092

شرکت آب و خاک سازه گستر شرق
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پروژه ها

 عمليــات ســاخت ســردر دانشــگاه-  شــرکت آب و خــاک ســازه جنــاب آقــای 
مهنــدس جعفــری
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تامين بودجه: 
فاز سوم دانشکده علوم

برگــزاری جلســه مشــترک بــه اتفــاق جنــاب آقــای دکتر بنایــی نماینــده محترم، بــا جناب 
ــژاد، رئیــس محتــرم امــور علمــی، آموزشــی و پژوهشــی ســازمان  آقــای دکتــر گرائــی ن
برنامــه و بودجــه کشــور جهــت طــرح مســائل و موضوعــات مجتمــع آمــوزش عالــی گناباد 

دی ماه 1395

جلسات تهران
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مکاتبات
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روزنامه رسمی و فراخوان پيمانکار
آگهــی فراخــوان دور دوم ارزیابــی کیفــی پیمانــکاران در روزنامــه رســمی جهــت تهیــه 

لیســت کوتــاه پیمانــکاران.
دعــوت نامــه جهــت برگــزاری مناقصــه فــاز 3 دانشــکده علــوم بــه پیمانــکاران از لیســت 

کوتــاه بــا برآورد24/3۸0/000/000ریــال ارســال شــد.
ــوان  ــه عن ــویان ب ــدس موس ــای مهن ــاب آق ــوس جن ــرپناه ط ــرکت س ش
ــوس( ــان ۸0 درصــد)20 درصــد مین ــب پیم ــا ضری ــوم ب ــاز 3 دانشــکده عل ــکار ف پیمان

و مبلغ برنده : 19/475/609/44۸ ریال در مورخ 95/9/13 انتخاب شد.
ناظر : شرکت مهندسین مشاور اوت.

مناقصه
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پروژه ها
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پیمانکاران

مدیریت: مهندس سید بالل حسینی
تخصص: عمرانی و ســاختمان سازی، تجهیزات و 

تاسیسات
زمينه فعاليت: فعالیت های تاسیساتی و ساختمان 

سازي، مهندسی
گرید:  5 در زمینه تاسیســات و تجهیزات و 5 در 

ابنیه  و  ساختمان 
سابقه: 24 سال

آدرس: مشهد بلوار فلسطین فلسطین 15 پالک 27  شرکت سرپناه توس.

شرکت سرپناه طوس
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فاز سوم دانشکده علوم

پروژه ها



90

تکميل سالن ورزشی 
ارســال دعــوت نامــه جهــت برگــزاری مناقصــه فــاز دوم ســالن ورزشــی چنــد 
ریــال.  9/450/000/000 بــرآورد  بــا  کوتــاه  لیســت  از  پیمانــکاران  بــه  منظــوره 
برگــزاری مناقصــه و انتخــاب شــرکت کيهــان راه شــرق بــه عنــوان پیمانــکار فــاز دوم 
ســالن ورزشــی چنــد منظــوره بــا ضریــب 12 درصــد مینــوس نســبت بــه بــرآورد اولیــه.
انعقــاد قــرارداد جهــت خدمــات نظــارت فــاز دوم ســالن ورزشــی با مهندســین مشــاور اوت

مبلغ برنده :۸/250/000/000 ریال.

پروژه ها
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پروژه ها
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فاز دوم سالن ورزشی چند منظوره

پروژه ها
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فاز دوم سالن ورزشی چند منظوره

پروژه ها
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فاز اول شبکه آزمایشگاه های علمی ایران) شاعا(
ــا جنــاب   برگــزاری جلســه مشــترک بــه همــراه شــرکت مهندســین مشــاور دانشــگاه ب
ــی و  ــی، آموزش ــوزه  علم ــی ح ــور عمران ــرم ام ــوول محت ــی زاده، مس ــدس مرغائ مهن
پژوهشــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور جهــت تکمیــل پــروژه هــای در دســت اقــدام 
ــای  ــروژه ه ــد از پ ــتان و بازدی ــه شهرس ــازمان ب ــی س ــان اعزام ــد کارشناس ــرو بازدی پی
دانشــگاه  در بهمــن مــاه 1395. انجــام مطالعــات فــاز اول و دوم پــروژه شــبکه آزمایشــگاه 

ــا مهندســین مشــاور اوت و تهیــه نقشــه هــای اجرایــی. هــای علمــی ایــران ب
ــاز 1 شــبکه آزمایشــگاه هــای علمــی  ارســال دعــوت نامــه جهــت برگــزاری مناقصــه ف

ــال. ــرآورد 13/400/000/000 ری ــا ب ــاه ب ــکاران از لیســت کوت ــه پیمان ــران ب ای
برگــزاری مناقصــه و انتخــاب شــرکت آب و خــاک ســازه گســتر شــرق بــه عنــوان 
پیمانــکار فــاز1 شــبکه آزمایشــگاه هــای علمــی ایــران بــا ضریــب پیمــان0۸/ 0 درصــد 

نســبت  بــه بــرآورد اولیــه.
انعقــاد قــرارداد جهــت خدمــات نظــارت فــاز 1 شــبکه آزمایشــگاه هــای علمــی ایــران با مهندســین 

مشــاور اوت.

پروژه ها
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پروژه ها
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پروژه ها

فــاز اول شــبکه آزمایشــگاه هــای علمــی ایــران ) شــاعا( شــرکت آب و خــاک ســازه 
جنــاب آقــای مهنــدس جعفــری بهمــن  95
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پروژه ها

فــاز اول شــبکه آزمایشــگاه هــای علمــی ایــران ) شــاعا( شــرکت آب و خــاک ســازه 
جنــاب آقــای مهنــدس جعفــری بهمــن 95
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پروژه ها

فاز دوم شبکه آزمایشگاه های علمی ایران
ترک تشریفات 

ارســال دعــوت نامــه جهــت برگــزاری مناقصــه فــاز 2 شــبکه آزمایشــگاه هــای 
ــال. ــرآورد 7/900/000/000ری ــا ب ــاه ب ــت کوت ــکاران از لیس ــه پیمان ــران ب ــی ای علم
برگزاری مناقصه و انتخاب شــرکت آب و خاک ســازه گســتر شــرق به عنوان پیمانکار فاز2  
شــبکه آزمایشــگاه هــای علمی ایران با ضریب پیمان 0/0۸ درصد نســبت به بــرآورد اولیه و

انعقــاد قــرارداد جهــت خدمــات نظــارت فــاز 2  شــبکه آزمایشــگاه هــای علمــی ایــران بــا 
مهندســین مشــاور اوت.

بــا توجــه بــه تعلــق خاطــر آقــای جعفــری بــه شهرســتان و بــا نیــت خدمــت، خودشــان 
مایــل بودنــد بــدون افزایــش مبلــغ قبلــی علیرغــم بــاال رفتــن هزینــه و جهــش قیمتــی 
کــه در ســال 97 اتفــاق افتــاد فــاز دوم ایــن پــروژه را انجــام دهنــد کــه بصــورت تــرک 

تشــریفات بــه ایــن شــرکت واگــذار شــد.
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پروژه ها
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پروژه ها

فاز دوم شبکه آزمایشگاه های علمی ایران
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فاز دوم شبکه آزمایشگاه های علمی ایران

پروژه ها
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فاز اول خوابگاه خواهران
ــا حضــور دکتــر نجــاری رئیــس محتــرم دانشــگاه، جنــاب  برگــزاری جلســه مشــترک ب
آقــای دکتــر بنایــی نماینــده محتــرم و دکتــر نبــی پــور فرمانــدار وقــت بــا جنــاب آقــای 
مهنــدس یــزدان مهــر، رئیــس محتــرم صنــدوق رفــاه دانشــجویان کشــور و اخــذ دســتور 

تامیــن اعتبــار خوابــگاه خواهــران مهرمــاه 96.
کمــک 500 میلیــون تومانــی از طــرف صنــدوق رفــاه جهــت احــداث خوابــگاه دانشــجویی

پروژه ها
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برگزاری مناقصه خوابگاه
ــه  ــران ب ــگاه خواه ــاز 1 خواب ــه ف ــزاری مناقص ــت برگ ــه جه ــوت نام ــال دع ارس

پیمانــکاران از لســیت کوتــاه بــا بــرآورد9/000/000/000 ریــال.
ــکار  ــوان پیمان ــه عن ــدل ب ــی ع ــیویل پ ــرکت س ــاب ش ــه و انتخ ــزاری مناقص برگ
فــاز1 خوابــگاه خواهــران  بــا ضریــب 26 درصــد مینــوس نســبت بــه بــرآورد اولیــه.
نکتــه جالــب توجــه اینکــه آقــای مهنــدس طالبــی هــم از خیریــن خــوب منطقــه 

کــه عالقمنــد بودنــد بــرای دانشــگاه قدمــی بردارنــد.

پروژه ها
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پروژه ها
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فاز اول خوابگاه خواهران

پروژه ها
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پیمانکاران

مدیریت: مهندس حسین طالبی
تخصــص: پــروژه های عمرانــی، تاسیســات و تجهیزات

ــه فعاليــت: ســاختمان ســازی و فعالیــت هــای  زمين
ــه. ــزات و تاسیســات و ابنی ــی و تجهی عمران

ــد 5 در  ــزات و گری ــات و تجهی ــد:  5 در تاسیس گری
ــه. ــاختمان و ابنی س

سابقه: 3 سال
آدرس: گناباد انتهای خیابان غفاری 14 

تلفن:  05157236207

شرکت ساختمانی سيویل پی عدل
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فاز سوم سالن ورزشی چند منظوره- دی ماه 1396
ــا جنــاب  ــه همــراه شــرکت مهندســین مشــاور دانشــگاه، ب برگــزاری جلســه مشــترک ب
مهنــدس شــفیعی، مســوول محتــرم امــور عمرانــی حــوزه  علمــی، آموزشــی و پژوهشــی 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و اخــذ دســتورات تامیــن اعتبــار جهــت تکمیــل پــروژه 
هــای در دســت اقــدام پیــرو بازدیــد کارشناســان اعزامــی ســازمان بــه شهرســتان و بازدید 
ــاز 3 ســالن  ــه جهــت برگــزاری مناقصــه ف ــروژه هــای دانشــگاه. ارســال دعــوت نام از پ
ورزشــی چنــد منظــوره بــه پیمانــکاران از لیســت کوتــاه بــا بــرآورد 5250000000 ریــال
برگــزاری مناقصــه و انتخــاب شــرکت آب و خــاک ســازه گســتر شــرق بــه عنــوان 
پیمانــکار فــاز 3 ســالن ورزشــی بــا ضریــب پیمــان 36 درصــد نســبت بــه بــرآورد اولیــه.

پروژه ها
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پروژه ها
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پروژه ها

فاز سوم سالن ورزشی چند منظوره
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افتتاح مجموعه ورزشی چند منظوره با حضور دکتر باقری قائم مقام محترم وزیر و رئيس مرکز 
هيات امناها و هيات مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اردیبهشت 1397

پروژه ها
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ــاد بــا حضــور دکتــر صدیقــی  برگــزاری جلســه شــورای اداری شهرســتان گناب
ریاســت محتــرم ســازمان امــور دانشــجویان کشــور و دکتــر بنایــی نماینــده مردم 
ــل  ــت تکمی ــس شــورای اســالمی و تقاضــای مســاعدت جه ــاد و بجســتان در مجل گناب

خوابــگاه خواهــران.

پروژه ها
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پروژه ها

انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت ســیویل پــی عــدل جهــت فــاز 2 خوابــگاه خواهــران بــا بــرآورد 
9/000/000/000ریــال و ضریــب پیمــان 74/77 درصــد نســبت بــه بــراورد اولیه.
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فاز سوم شبکه آزمایشگاه های علمی ایران 
انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت آب و خــاک ســازه گســتر شــرق جهــت فــاز 3 شــبکه 
آزمایشــگاه هــای علمــی ایــران بــا بــرآورد 9/950/000/000ریــال و ضریــب پیمــان 

0/0۸ درصــد نســبت بــه بــراورد اولیــه.

پروژه ها
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مکاتبات
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فاز چهارم دانشکده علوم
ــکاران از  ــرای پیمان ــوم ب ــکده عل ــاز 4 دانش ــزاری ف ــت برگ ــه جه ــال دعوتنام ارس

ــال. ــرآورد40/500/000/000 ری ــا ب ــاه ب ــت کوت لیس
ــاز 4  ــکار ف ــوان پیمان ــه عن برگــزاری مناقصــه و انتخــاب شــرکت آمــوت ســپهر ب

ــرآورد اولیــه. ــه ب ــا ضریــب پیمــان نســبت ب ــوم ب دانشــکده عل

پروژه ها
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فاز چهارم دانشکده علوم

پروژه ها
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مناقصه مسجد و مجتمع فرهنگی
ارســال دعوتنامــه جهــت برگــزاری مناقصــه مســجد و ســاختمان فرهنگــی 
ریــال.  2/500/000/000 بــرآورد  بــا  کوتــاه  لیســت  از  پیمانــکاران  بــه 
برگــزاری مناقصــه و انتخــاب شــرکت کاویــان ســازه خــاوران بــه عنــوان پیمانــکار 
مســجد و ســاختمان فرهنگــی بــه ضریــب پیمــان ۸6/75 درصــد نســبت به بــرآورد.

پروژه ها
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فاز یک مسجد و مجتمع فرهنگی

پروژه ها
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پیمانکاران

مدیریت: مهندس اسماعیلی
تخصص: پروژه های عمرانی.

زمينــه فعاليــت: ســاختمان ســازی و فعالیــت هــای 
عمرانی و تجهیزات و تاسیسات.
گرید: 5 در ساختمان و ابنیه.

سابقه: ۸ سال
آدرس و تلفن: مشهد وکیل آباد، بلوار کوثر شمالی 7 پالک 14 - 6 -0513۸۸46545 

شرکت کاویان سازه خاوران
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اهدای زمين توسط خيرین:

خير محترم مرحوم حاج عباسعلی عاشوری
اهــدای زميــن بــه مســاحت 535 متــر 
ــش  ــظ نب ــان حاف ــع در خياب ــع واق مرب

ــال 1392 ــظ16 در س حاف
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فرهنگ سرای حافظ 
خير: ورثه مرحوم حاج عباسعلی عاشوری بنا به وصيت مرحوم حاج عباسعلی عاشوری.

اعيــان : 1100 متــر مربع، عرصه : 550 متر، اجرای ســاخت: 1392، افتتاح و بهره برداری     
بهمن  1396

پروژه ها
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فرهنگ سرای حافظ 

پروژه ها
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محوطه سازی
برگــزاری جلســه مشــترک بــا جنــاب آقــای دکتــر حیــدری، مشــاور معــاون محتــرم 
توســعه امــور علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی و اخــذ دســتور افزایــش اعتبــارات تعمیر 

و تجهیــز و محوطه ســازی دانشــگاه.

پروژه ها

اجرای دیوارهای حفاظتی محوطه دانشگاه به طول 2400 متر
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تفاهم نامه دانشگاه با اداره منابع طبيعی
تفاهــم نامــه اجــرای طــرح هــای مقابله با بیابــان زایــی در 500 هکتــار از اراضی باالدســت

دانشگاه با همکاری منابع طبیعی)بصورت طرح های ملی، پژوهشی(- آبان 1396
تامين درخت و نظارت: اداره منابع طبیعی گناباد.

نگهداری: مجتمع آموزش عالی گناباد.

پروژه ها
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اجرای تونل انرژی سایت

پروژه ها

   کاشــت درختــان مقــاوم بــه خشــکی در 25 هکتــار از اراضــی دانشــگاه
   اجرای تاسيسات برقی و روشنایی سایت.

   اجرای آبياری قطره ای در فضای سبز دانشگاه.
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ــر و  ــام وزی ــم مق ــور قائ ــا حض ــگاه ب ــی دانش ــوار اصل ــدان ورودی و بل ــروژه مي ــاح پ افتت
رئيــس مرکــز هيــات امناهــا و هيــات مميــزه وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوری جنــاب 

ــت 1396 ــری اردیبهش ــر باق ــای دکت آق

پروژه ها

انجام عمليات خاکبرداری و خاکریزی در بلوار های  سایت
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عمليات آسفالت توسط شهرداری گناباد
بهســازی قنــات زیــن آبــاد واقــع در حریــم دانشــگاه بــا همــکاری شــهرداری بیدخــت و 
ــن. ــهر و خیری ــورای ش ــهرداری، ش ــکاری ش ــا هم ــایت ب ــفالت س ــات آس ــرای عملی اج

اردیبهشت 1396

پروژه ها

اجرای 4 عدد استخر ژئوممبران جهت آبياری فضای سبز دانشگاه
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تهيــه طــرح، دریافــت مجــوز و تيرگــذاری و کابــل کشــی پــروژه 
دانشــگاه. تحقيقاتــی  مزرعــه 

پروژه ها
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طراحــی و اجــرای تاسيســات برقــی و روشــنایی بوســتان هــا و ميــدان اصلــی 
دانشــگاه.

پروژه ها
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فضاهای موجود در اختيار مجتمع
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دانشکده علوم
متــراژ:  4200 متــر مربــع      آدرس : انتهــای خیابــان غفــاری     نوع مالکیت : شــرکت ســهامی

 افتتــاح توســط معــاون آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری جنــاب آقــای دکتــر 
شــریعتی نياسر

فضای موجود



دانشکده فنی و مهندســی: متراژ 2800 متر مربع،انتهای خيابان المهدی،مالکيت بخش دولتی

دانشــکده برق و کامپيوتر: متراژ 1300 متر مربع، انتهای خيابان المهدی، مالکيت بخش دولتی  
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فضای موجود
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سازمان مرکزی
متراژ:  1300 متر مربع      آدرس: نبش خیابان حافظ 16      نوع مالکیت : بخش دولتی

فضای موجود
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سلف سرویس
متراژ:  400 متر مربع      آدرس : انتهای خیابان المهدی        نوع مالکیت : بخش دولتی

فضای موجود
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مجموعه خوابگاهی امام رضا ) برادران (خودگردان
متراژ:  5600  متر مربع      آدرس: انتهای خیابان مالک اشتر      نوع مالکیت: شرکت سهامی

فضای موجود
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مجموعه خوابگاهی سپهر شرق ) خواهران (خودگردان
متراژ: 9۸00 متر مربع     آدرس: انتهای خیابان غفاری    نوع مالکیت: شرکت سهامی

فضای موجود
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آزمایشگاه مرکزی )2(
متراژ:  1500 متر مربع        آدرس: انتهای خیابان شهدا       نوع مالکیت: بخش دولتی

فضای موجود
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پروژه های آتی مجتمع در سال 1398
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دانشکده فنی و مهندسی

پروژه های آتی
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سلف سرویس و سالن غذاخوری

پروژه های آتی
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آمفی تئاتر و سالن اجتماعات 

پروژه های آتی
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کارگروه مدیریت سبز :
معرفی کارگروه:

کارگــروه مدیریــت ســبز بــا عضویــت ریاســت، مدیرطــرح و برنامــه و همــکاران، شــرکت 
ــام  ــرای نظ ــت اج ــاورزی در جه ــروه مهندســی کش ــی گ ــات علم ــاور و اعضــای هی مش
مدیریــت محیــط زیســتی، تغییــر الگــوی مصــرف و مصــرف بهینــه منابــع و بــا توجــه بــه 
سیاســت گــذاری وزارت عتــف از ســال 1393 شــروع بــه فعالیــت نمــوده و جلســات ماهانه 

تشــکیل، کــه اهــم دســتاوردهای آن بــه شــرح ذیــل مــی باشــد.
دستاور های ویژه در راستای مدیریت سبز:

اســتفاده از بلــوک هــای عایــق حرارتــی لیــکا، وزن کــم و کاهــش وزن ســازه و در نتیجــه 
ــاالی  کاهــش ابعــاد ســازه، عایــق حرارتــی مناســب جهــت صــوت و حــرارت، ســرعت ب

اجــرای کار، مقاومــت در برابــر آتــش. 

دانشگاه سبز
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استفاده از کليد و شير ترموستاتيک
ــی،  ــوخت مصرف ــه س ــش هزین ــد، کاه ــا 30 درص ــرژی ت ــالف ان ــری از ات جلوگی
کاهــش اســتهالک سیســتم و امــکان کنتــرل دمــای هــر اتــاق بــه صــورت مجــزا.

دانشگاه سبز
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استفاده از ساندویچ پنل جهت سقف سالن ورزشی
نصب سریع و راه اندازی آسان، وزن کم و کاهش وزن سازه، عایق حرارتی صوتی 

برودتی و رطوبتی، تنوع رنگ و پایداری در مقابل زلزله.

دانشگاه سبز
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استفاده از پنجره دوجداره 
عایــق حرارتــی و صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی، عایــق صوتــی و کاهــش آلودگــی 
ــات  ــتهالک تاسیس ــرژی و اس ــه ان ــش هزین ــی آرام، کاه ــاد محیط ــی و ایج صوت
ــع  ــت در صنای ــل بازیاف ــط زیســت و قاب سرمایشــی و گرمایشــی، حفاظــت از محی

دیگــر.

دانشگاه سبز
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استفاده از مصالح عایق حرارتی فوم بتن و پلی استایرن
ــه  ــن  و صرف ــی پایی ــب حرارت ــان اجــرا و کاهــش دســتمزد، ضری ــی در زم ــه جوی صرف
ــش  ــن و کاه ــوم بت ــتایرن و ف ــی اس ــات پل ــبکی قطع ــرژی، س ــرف ان ــی در مص جوی
وزن ســاختمان، عایــق صوتــی مناســب بــه علــت بافــت متخلخــل و اســفنجی.

دانشگاه سبز



147

دستاوردها در حوزه آب و محيط زیست
احــداث اســتخرهای ذخیــره آب بــا ورق ژئوممبــران، پاییــن بــودن هزینــه اجــرا و نصــب 
در مقایســه بــا پوشــش بتنــی یــا ســیمانی، طــول عمــر بــاال، مقاومــت در برابــر ســرما و 

گرمــا و نــور خورشــید.

دانشگاه سبز
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کاشــت درختــان مقــاوم و متناســب بــا اقليــم منطقــه و مقابلــه بــا پدیــده 
ــی و  ــع طبيع ــين اداره مناب ــن و مهندس ــکاری متخصصي ــا هم ــی ب بيابان زای

ــزداری شهرســتان آبخي
ــه،  ــم منطق ــا اقلی ــم و متناســب ب ــا، مصــرف آب ک ــا ریزگرده ــه ب ــوا و مقابل ــف ه تلطی

ــون. ــته و زیت ــان پس ــادی درخت ــای اقتص مزای

دانشگاه سبز
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احداث گلخانه و خزانه روباز در مزرعه تحقيقاتی
ــا تراکــم بیشــتر و در نتیجــه تولیــد بیشــتر مصــرف بهینــه آب، صرفــه  کاشــت گیــاه ب
جویــی در زمــان و نیــروی انســانی، امــکان کنتــرل شــرایط محیطــی ماننــد نــور، دمــا و 

رطوبــت.

دانشگاه سبز
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احداث پوشش گياهی و بادشکن در ضلع شمالی و شرقی
ــرات  ــی از اث ــارات ناش ــایش،کاهش خس ــده فرس ــا پدی ــه ب ــاد و مقابل ــرعت ب ــش س کاه

ــاد. مکانیکــی ب
ــش  ــدید، کاه ــای ش ــوء باده ــرات س ــا از اث ــاختمان ه ــا و س ــاغ ه ــزارع ب ــت از م حفاظ

ــی.  ــان زراع ــرد گیاه ــش عملک ــر آب و افزای ــزان تبخی می

دانشگاه سبز
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تبدیل سيستم غرقابی به سيستم بارانی و قطره ای
راندمــان بــاالی آبیــاری و کاهــش مصــرف آب، تنظیــم آب مــورد نیــاز بــه تفکیــک 

هــر گونــه گیــاه.
ــهیل  ــا، تس ــا آن ه ــارزه ب ــه مب ــش هزین ــرز و کاه ــای ه ــف ه ــد عل ــش رش کاه

ــانی. ــروی انس ــش نی ــی و کاه ــات زراع عملی

دانشگاه سبز
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راهبردها در حوزه انرژی
اســتفاده از المــپ ال ای دی، بــازده بــاال و صرفــه جویی در مصرف انــرژی، عمر مفید 
بــاال، امــکان تنظیــم شــدت نــور، عــدم وجــود پرتوهــای مــادون قرمــز و فرابنفــش.

دانشگاه سبز
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هوشمند سازی تابلوهای برق
راه اندازی خودکار در ساعات تعیین شده در محیط های اداری.

ــه صــورت برنامــه ریــزی شــده و کاهــش هزینــه  نگهــداری و راهبــری سیســتم ب
ــرژی و حــذف مصــارف ناخواســته. ــی در مصــرف ان ــه جوی نگهــداری، صرف

افزایش طول عمر تجهیزات.

دانشگاه سبز
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طرح کنترل یکپارچه هوشمند بی ام اس در دانشکده علوم
ایجــاد محیــط مطلــوب بــرای افــراد حاضــر در ســاختمان، کاهــش چشــمگیر هزینــه های 
نگهــداری و تعمیــرات، امــکان مانیتورینــگ و کنتــرل تمامــی نقــاط تحــت کنتــرل، بهینــه 

ســازی و صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی.

دانشگاه سبز
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طرح استفاده از سلول های خورشيدی جهت روشنایی محوطه
تجدیــد پذیــر بــودن و ســازگار بــا محیــط زیســت، قابلیــت اســتفاده در تمــام طــول ســال 
بــا توجــه بــه اقلیــم منطقه،کاهــش هزینــه هــای بــرق مصرفــی، عــدم وجــود تشعشــع یــا 

مــواد ضایعاتــی طــی فرآینــد تولیــد بــرق.

دانشگاه سبز



156

دانشگاه به روایت اسناد
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اسناد و مدارک

درخواست تاسيس دانشکده فنی و مهندسی در گناباد
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اسناد و مدارک



159

درخواست صدور مجوز تاسيس دانشکده فنی مهندسی 

اسناد و مدارک
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درخواست جذب دانشجو توسط فرماندار وقت 

اسناد و مدارک
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   پیگیــری ایجــاد دانشــگاه دولتــی در شهرســتان توســط امــام جمعــه محتــرم حجــت اســالم 
والمســلمین صادقــی نســب، نماینــده وقــت دکتــر مهدیــزاده ، فرمانــدار وقــت مهنــدس صفایــی 

، دکتــر پورهاشــمی، رئیــس و اعضــای محتــرم شــورای اســالمی شهرســتان. 
   اخــذ و پیگیــری مجــوز احــداث دانشــکده فنــی و مهندســی توســط نماینــده شهرســتان دکتــر 
مهدیــزاده در ســال 1390 از شــورای گســترش آمــوزش عالــی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری.

اسناد و مدارک
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اسناد و مدارک

موافقــت شــورای گســترش بــا ایجــاد مرکــز آمــوزش عالــی و جــذب دانشــجو در رشــته 
مهندســی کامپیوتر)نــرم افــزار(
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اسناد و مدارک

سومين جلسه راه اندازی مرکز آموزش عالی



164

اسناد و مدارک
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اسناد و مدارک
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اسناد و مدارک

تعيين تکليف زمين مورد تقاضای مجتمع آموزش عالی گناباد
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اسناد و مدارک

تعيين تکليف زمين مورد تقاضای مجتمع آموزش عالی گناباد
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درخواست واگذاری زمين از اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی توسط نماینده وقت

اسناد و مدارک
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اسناد و مدارک

جلسه مشترک با ميراث فرهنگی و گردشگری
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اسناد و مدارک

درخواست فرماندار وقت در خصوص واگذاری زمين دانشگاه )نوقاب(
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اسناد و مدارک

ارسال پرونده زمين
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اسناد و مدارک

درخواست فضای آموزشی از شهرداری گناباد
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اسناد و مدارک

درخواست فضای آموزشی از شهرداری گناباد
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اسناد و مدارک

بررسی مشکالت خوابگاه
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اسناد و مدارک
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اسناد و مدارک

واگذاری 50 هکتار از اراضی محلی



177

اسناد و مدارک
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اسناد و مدارک

درخواســت تخصيــص اعتبــار تملــک دارایــی در الیحــه بودجــه 96 از معــاون اول رئيــس 
جمهــور جنــاب آقــای دکتــر نوبخــت



179

اسناد و مدارک

ــاد در  ــردم گناب ــرم م ــده محت ــوی نماین ــگاه از س ــه دانش ــع ب ــاء مجتم ــت ارتق درخواس
ــی ــر بنای ــای دکت ــاب آق ــالمی جن ــورای اس ــس ش مجل



180

اسناد و مدارک

ــت  ــن کیفی ــی و تضمی ــات نظــارت، ارزیاب ــی رییــس هی ــر کاف ــر و تشــکر دکت ــه تقدی نام
علوم،تحقیقــات و فنــاوری از دکتــر نجــاری بــه جهــت تشــکیل شــورا و مدیریــت نظــارت و 

ــاد. ارزیابــی در مجتمــع آمــوزش عالــی گناب



ساماندهی راه واقع در اراضی نوغاب )موقوفه حاج آقای عبدالهی(

181

اسناد و مدارک



182

اسناد و مدارک

بررسی مشکالت خوابگاه
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اسناد و مدارک

بررسی مشکالت خوابگاه



184

اسناد و مدارک

انعقاد تفاهم نامه با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی



185

اسناد و مدارک



186

اسناد و مدارک

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی گناباد



187

اسناد و مدارک

انعقاد تفاهم نامه با خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردیبهشت 95



188

اسناد و مدارک



189

اسناد و مدارک

انعقاد تفاهم نامه با آموزش و پرورش شهرستان بهمن 96



190

اسناد و مدارک



191

اسناد و مدارک

انعقــاد تفاهــم نامــه بــا دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه منظــور ایجــاد گــروه پژوهشــی مطالعــه و 
مدیریــت آب هــای شــور خــرداد مــاه 1397
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اسناد و مدارک

مساعدت های خيرین به دانشگاه
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اسناد و مدارک



194

اسناد و مدارک

تقدیرنامه



195

اسناد و مدارک



196

اسناد و مدارک



197

گردهمایــی مدیــران عمرانــی دانشــگاه هــای منطقــه 9 کشــور بــا حضــور دکتــر جمشــيد 
اســماعيلی مدیــرکل نظــارت بــر طــرح هــای عمرانــی وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوری و 
جنــاب آقــای دکتــر حســين شــفيعی مدیــر عمرانــی دفتــر آموزشــی، فرهنگــی ســازمان 

برنامــه و بودجــه کشــور- مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد - دی مــاه 1397

گردهمایی



198

ــاد توســط دکتــر  ــی گناب ــر از دکتــر حســين نجــاری ریيــس مجتمــع آمــوزش عال تقدی
جمشــيد اســماعيلی مدیــرکل نظــارت بــر طــرح هــای عمرانــی وزارت علــوم، تحقيقــات و 
فنــاوری و جنــاب آقــای دکتــر حســين شــفيعی مدیــر عمرانــی دفتــر آموزشــی، فرهنگــی 

ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور- دی مــاه 1397

گردهمایی
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گردهمایی

مدیــر کل نظــارت بــر طــرح هــای عمرانــی وزارت علــوم، از ریيــس مجتمــع آمــوزش عالی 
ــر کرد. ــاد تقدی گناب

دکتــر جمشــید اســماعیلی مدیــر کل نظــارت بــر طــرح هــای عمرانــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
و دکتــر حســین شــاد دبیــر عمرانــی دانشــگاه هــای منطقــه 9 کشــور همزمــان بــا برگــزاری نشســت 
مدیــران طــرح و برنامــه دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی منطقــه 9، بــه میزبانــی مجتمــع آمــوزش عالــی 
گنابــاد، از دکتــر حســین نجــاری رییــس مجتمــع بــا اهــدای لــوح تقدیــری بــه منظــور پیشــبرد اهــداف 

عمرانــی وزارت علــوم تقدیــر کردنــد.
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گردهمایی

ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــای عمران ــرح ه ــر ط ــارت ب ــر کل نظ ــماعيلی مدی ــر اس دکت
ــع  ــن مجتم ــاد: ای ــی گناب ــاوری در مراســم افتتاحیــه ســردر ورودی مجتمــع آمــوزش عال فن

ــت. ــوده اس ــرف نم ــر ط ــود ب ــی ش ــه مل ــل از اینک ــکالت را قب مش


