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ــزی و  ــی ری ــه پ ــای جامع ــاس ارزش ه ــر اس ــی ب ــول و منطق ــات معق ــر ارتباط اگ
ــی  ــط عموم ــت. رواب ــانی اس ــعه انس ــرای توس ــل ب ــن عام ــردد، عمده تری ــا گ بن
ــاری  ــای همی ــر مبن ــانی تر ب ــه ای انس ــق جامع ــب خل ــه موج ــی آگاهان ــا تالش ب
ــق انســانی اســت. ــای عمی ــای معن ــده ی ژرف گســترده تر اســت و گســترش دهن
ــت. ــده اس ــم گردی ــه و تنظی ــع تهی ــی مجتم ــط عموم ــط رواب ــزارش توس ــن گ ای
ــت آموزشــی و پژوهشــی، دانشــجویی و فرهنگی،حــوزه اداری  الزم اســت از معاون
ــی و تضمیــن کیفیــت و  ــی، طــرح و برنامــه، دفتــر نظــارت ارزیاب پشــتیبانی و مال
تمامــی عزیزانــی کــه بــه هــر نحــو در بــه ثمــر رســاندن ایــن مجموعــه نقشــی 
داشــته اند،تقدیــر و تشــکر گــردد. چشــم انتظــار نظــرات ارزشــمند و پیشــنهادات 

شــما فرهیختــه گرامــی هســتیم.

                                                                                     روابط عمومی
                                                                          مجتمع آموزش عالی گناباد

رانه
مه

روابط عمومی

مقدمه



سخن رئیس9

ــام  ــی و اله ــی و فرهنگ ــای علم ــت ه ــن حرک ــن و بنیادی تری ــدا ژرف تری ــگاه مب دانش
بخــش تحــوالت بــزرگ اجتماعــی و محــل نقــش آفرینــی و حضــور آگاهانــه در نهــادی 
مقــدس اســت. فرصتــی بــی بازگشــت و گــران بهــا بــرای خــرد ورزی و معرفــت انــدوزی 
و تجــر بــه آز مــا یــی اســت. مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد یــک نهــاد بالنــده و جــوان 
علمــی ســت کــه بــا کادر آموزشــی توانمنــد شــامل 44 عضــو هیئــت علمــی و اســاتید 
ــی و رشــد  ــه ســرعت در حــال پویای ــل ب ــه تکام ــه ظرفیت هــای رو ب مجــرب و مجموع
همــه جانبــه اســت. ســاختمان اصلــی دانشــگاه بــا دقــت و حساســیتی شایســته درحــال 
تکمیــل شــدن اســت و بــا اینکــه درحــال حاضــر نیــز شــرایط مطلــوب و زمینه هــای الزم 
بــرای تــداوم فعالیــت علمــی فراهــم اســت بــه منظــور ارتقــا و توســعه ی ظرفیــت هــا و 
ایجــاد بهتریــن شــرایط و فراهــم آمــدن ســاختاری وزیــن بــرای ایــن مرکــز دانشــگاهی، 

ــا شــتابی نیکــو در حــال انجــام اســت. برنامه ریــزی و کار و فعالیــت ب
ــرده اســت و  ــی کســب ک ــون دســتاوردها ی بزرگ ــاد تاکن ــی گناب ــوزش عال مجتمــع آم
ــه دانشــگاهی اســت کــه در مســیر پیشــرفت وتوســعه ی پرشــتاب  در حــال پیوســتن ب
خویــش بــه لطــف و یــاری خداونــد بــزرگ در حــال تبدیــل شــدن بــه یکــی از بــزرگ 
ــان و  ــن ایم ــت آفری ــروی برک ــه نی ــا ب ــه م ــه اســت، چــرا ک ــن دانشــگاه های منطق تری
ــت  ــتگی و درای ــه شایس ــویی و ب ــر از س ــتگی ناپذی ــه و خس ــاش خردمندان ــوکل و ت ت
ــای   ــر امیده ــوی دیگ ــی دانشــگاه، از س ــان اصل ــوان صاحب ــه عن ــوان دانشــجویان ب و ت
ــی  ــای اتخــاذ شــده شــاهد نقــش آفرین ــر و رویکرده ــا تدابی ــم. انشــاءا... ب روشــن داری

ــه باشــیم. ــی در منطق ــوزش عال مجتمــع آم
جان و روانتان روشن و فروزان به عشق و خرد و ایمان باد .

                                                              دکتر حسین نجاری
                                                       رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد

                                                                   شهریور 97

رانه
مجتمع آموزش عالی گناباد در مسیر ارتقاء به یک مرکز مه

دانشگاهی کار آفرین و موثر و پیرشو در حل مشکالت 

و موضوعات منطقه رشق است



تاریخچه10

رویکــرد دور اندیشــانه و بینــش دانــش آموختــه از آمــوزه هــای معمــار کبیــر و فقیــد 
انقــاب کــه فرمــود:» دانشــگاه مبــدأ همــه ی تحــوالت اســت «در شــهر فرزانــه 
ــد  ــک واح ــادن ی ــان نه ــرای بنی ــا ب ــا و نیروه ــا اراده ه ــد ت ــب ش ــاد موج ــرور گناب پ

ــردد. ــز گ ــی، متمرک دانشــگاهی دولت
بــرای تحقــق ایــن آرزوی دیرینــه و هــدف بلنــد، ارجمنــدان بســیاری کوشــیدند و همــت 
ــا  ــی ب ــازکارهای قانون ــتر های الزم و س ــدن بس ــم ش ــا فراه ــه ب ــل آن ک ــد و حاص کردن
ــاوری و  ــات و فن ــرم علوم،تحقیق ــر محت ــد وزی ــرم جمهــوری، تائی دســتور ریاســت محت
موافقــت اصولــی شــورای گســترش آمــوزش عالــی، در ســال 1389 مرکــز آمــوزش عالــی 
گنابــاد بطــور رســمی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. بــی تردیــد نقــش نماینــده ی وقــت 
شهرســتان و سیاســت هــای توســعه ای وزارت علــوم در مقطــع زمانــی مذکــور، نیــز در 

انجــام و پیشــبرد ایــن مهــم، تعییــن کننــده بــود.
ــم  ــه چش ــدن ب ــک ش ــور نزدی ــه منظ ــی ب ــت تکامل ــا و حرک ــرد پوی ــتای رویک در راس
اندازهــای واالی ایــن پــروژه ی علمــی، آموزشــی و فرهنگــی و بــا اقدامــات موثــری کــه 
انجــام گرفــت بــا موافقــت نهایــی شــورای گســترش در اواخــر مردادمــاه 1390، مرکــز 
ــا پذیــرش72 دانشــجو در رشــته ی  ــاد فعالیــت آموزشــی خــود را ب آمــوزش عالــی گناب
ــون  ــه ی 90 تاکن ــاز ده ــرد. از آغ ــاز ک ــما آغ ــزار رس ــش نراف ــر گرای ــی کامپیوت مهندس
)1397( و بــه ویــژه در طــول ســال هــای اخیــر رونــد رو بــه رشــد و ارتقــاء در همــه ی 
حــوزه هــای ایــن مجتمــع کــم نظیــر بــوده است.گســترش امکانــات، توســعه پرشــتاب 
فضــای کالبــدی دانشــگاه و رشــد ظرفیــت هــای علمــی و آموزشــی مجتمــع آمــوزش 

ــاد مــورد تاییــد و تحســین ناظــران و متولیــان قــرار گرفتــه اســت. عالــی گناب
ــاد دارای 24 رشــته ی آموزشــی و 2600  ــی گناب در حــال حاضــر مجتمــع آمــوزش عال
دانشــجو مــی باشــد و در کنــار اعضــای هیــأت علمــی فرهیختــه از اســاتید و مدرســان 

رانه
تاریخچه مجتمعمه
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ــرد. ــره می گی ــی مجــرب به ــد و کادر اجرای توانمن
توفیقــات حاصــل شــده پــس از لطــف پــروردگار حکیــم، محصــول نــگاه مدبرانــه 
ــرم  ــدگان محت ــه ی نماین ــای مجدان ــری ه ــاوری، پیگی ــات و فن ــوم، تحقیق در وزارت عل
ــت مشــفقانه ی  ــس شــورای اســامی، همراهــی و راگشــایی و حمای شهرســتان در مجل
امــام جمعــه محتــرم شهرســتان، توجــه و نقــش آفرینــی فرمانــدار محتــرم وقــت گنابــاد 
و تعامــل و تــاش همــه ی دســت انــدرکاران و بــه ویــژه کوشــش های بی دریــغ و شــبانه 
روزی مدیــران، اســاتید، کارکنــان و همراهــی برکــت آفریــن خیریــن و نیکواندیشــان و 
ــواده  ــد و کل خان ــجویان ارجمن ــی دانش ــور همدل ــار حض ــاد در کن ــریف گناب ــردم ش م

بــزرگ مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد بــوده اســت.
امیــد داریــم کــه ایــن مجموعــه بــا اتــکا بــه خداونــد رحمــان و همــت عالــی خیل دســت 
انــدرکاران و نقــش آفرینــان مذکــور حرکــت افتخــار آفریــن و توقــف ناپذیــر خــود را در 
چهارچــوب برنامــه هــای توســعه کشــور پــی بگیــرد و اهــداف عالــی و جامــع خــود را 

تحقــق بخشــد.

رانه
مه
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رانه
مه

دانشگاه در یک نگاه
توسعه دانشگاه از سال 1390 تا 1397



تاریخچه13

رانه
مه

رشته های جدید پیشنهادی مجتمع آموزش عالی گناباد در افق 1406

ــواد،  ــط در رشــته هــای م ــس از احــراز رشای ــه بعــد پ ــد در مقطــع دکــری از ســال 1406 ب * ایجــاد رشــته هــای جدی

ــت. ــردی صــورت خواهــد گرف ــن شناســی و شــیمی کارب معــدن، زمی

* همه رشته های پیشنهادی در مقطع کارشناسی ارشد هم اکنون در مقطع کارشناسی دانشجو دارند.

چشم انداز دانشگاه در افق 1406



تاریخچه14

رانه
مه

توسعه مجتمع آموزشی گناباد به صورت منودار

1396 - 97
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رانه
مه

اعضــای هیــات علمــی کــه در طــول ســال تحصیلــی 97-96 در راســتای توســعه کیفــی از طریــق فراخــوان 

جــذب هیــات علمــی بصــورت هیــات علمــی متــام وقــت جــذب شــده انــد.

1- دکر سید مجتبی موسوی نقابی 

2- دکر محسن خرسوی

3- دکر حسین آذرین فر

4- دکر مرضیه فریور

5- دکر تکتم ساالری

6- دکر سید مرتضی جوادپور

7- دکر مجید کوکبی 

8- دکر علیرضا برنجی

9- دکر سید مهدی موسوی نیا

10- دکر میمنت سادات محسن زاده



فعالیت های حوزه ریاست
)اداری پشتیبانی. مالی. حراست . 

نظارت و تضمین کیفیت. حقوقی(

به روایت تصویر
مهر 96 تا مهر 97



اهداف17

رانه
مه

الف ـ اهداف
- حفــظ و انتقــال و پیشــبرد دانــش از طریــق پــرورش اســتعدادها، انجــام تحقیقــات و 
ترویــج علــوم بــه منظــور کمــک بــه تجهیــز و تأمیــن نیــروي انســاني متخصــص و متعهد 

مــورد نیــاز کشــور
- توســعه دانــش بشــري و رشــد فنــاوري و اطاعــات علمــيـ  صنعتــي و ارتقــاي کیفیــت 

ــوزش و پژوهش آم
ــاوري و  ــذب فن ــال و ج ــوآوري، انتق ــات، ن ــعه تحقیق ــاي توس ــم  آوردن زمینه ه - فراه
برقــراري ارتبــاط علمــي و پژوهشــي بــا مراکــز صنعتــي کشــور در زمینه هــاي خاقیــت 
و نــوآوري و بهبــود کیفیــت متناســب بــا زمــان و بهــره وري بیشــتر از نیــروي انســاني و 

فنــاوري
 ب ـ وظایف

ــف  ــاي مختل ــته  ه ــجویان در رش ــوزش دانش ــزات آم ــات و تجهی ــم  آوردن امکان - فراه
ــع  ــاوري در مقاط ــات و فن ــوم، تحقیق ــوب وزارت عل ــاي مص ــه  ه ــق برنام ــوم، مطاب عل

ــه ــاي جامع ــا نیازه ــب ب ــي و متناس ــف تحصیل مختل
- انجــام تحقیقــات علمــي در زمینــه  هــاي مختلــف علــوم و فنــون برحســب نیازهــاي 

اجتماعــي، اقتصــادي، صنعتــي و توســعه فنــاوري در کشــور
- انجــام مطالعــات مــداوم بــه منظــور بهبــود کمــي و کیفــي آمــوزش و پژوهــش در ســطح 

مجتمع
- تالیف و ترجمه کتب و نشریات در رشته هاي مختلف علوم

- انجــام خدمــات آموزشــي، پژوهشــي و فرهنگــي بــراي دیگــر دســتگاه هــاي دولتــي و 
خصوصــي در چارچــوب ضوابــط اعــام شــده و بــا توجــه بــه امکانــات مجتمــع

ــت  ــم و تربی ــراي تعلی ــي ب ــم آوردن تســهیات الزم آموزشــي، پژوهشــي و رفاه - فراه
ــات موجــود دانشــجویان در حــد امکان

اهداف و وظایف اساسی



اهداف18

رانه
مه

ــا دانشــگاه هــا،  ــل علمــي و آموزشــي ب - برقــراري ارتبــاط و همــکاري متقاب
ــي و  ــمندان داخل ــن و دانش ــي، متخصصی ــي و صنعت ــات علم ــع و مؤسس مجام
ــاي  ــت ه ــوب سیاس ــاس چهارچ ــجو براس ــتاد و دانش ــه اس ــن مبادل ــي و همچنی خارج

ــط مصــوب ــي کشــور و ضواب کل
- تشکیل همایش ها، سمینارها و کنفرانس هاي علمي و آموزشي

وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه
- نظــارت بــر حســن اجــراي امــور آموزشــي، پژوهشــي، فرهنگــي، دانشــجویي، اداري و 
مالــي، عمرانــي و امــور خدمــات علمــي و کلیــه ارتباطــات داخلــي و بین المللــي مرکــز 

و هماهنگــي واحدهــاي مختلــف و پاســخگویي بــه مراجــع ذیصــاح
ــي و  ــي ، آموزش ــاي علم ــت ه ــب سیاس ــع در قال ــي مجتم ــي اجرای ــن خط مش - تعیی

ــي پژوهش
- هدایــت و رهبــري فعالیــت هــاي فرهنگــي، آموزشــي، پژوهشــي، اداري و مالــي و عمرانــي 

مجتمع
ارایه گزارش ساالنه مجتمع به هیأت امنا

- نظــارت برحســن اجــراي فعالیــت هــاي جــاري مجتمــع و پیگیــري اشــکاالت و تخلفات 
احتمالــي و ارجــاع آنهــا بــه مقامــات ذیصاح

- مسوولیت کلیه امور مجتمع در حدود مقررات مصوب
- نصــب و عــزل اعضــاي هیــأت رئیســه، شــورای مجتمــع ، مدیــران ســتادی و مدیــران گروه 

هــاي آموزشــي )بــا رعایــت تبصره  هــاي 1 و 2 مــاده 4 آیین نامــه مدیریــت دانشــگاه هــا(
ــوم،  ــوي وزارت عل ــده از س ــادر ش ــنامه هاي ص ــا و بخش ــات و آیین نامه ه ــراي مصوب اج

تحقیقــات و فنــاوري
- تهیه و پیشنهاد سیاست ها، اهداف و خط مشي ها براي طرح در هیأت امنا

ــا پژوهشــي  ــا ســایر مؤسســات آموزشــي ی ــه پیشــنهاد همــکاري هــاي علمــي ب - ارای



اهداف19

رانه
مه

ــه شــوراي مجتمــع ــي و خارجــي ب داخل
- نمایندگي حقوقي مجتمع نزد مراجع ذیصاح

ــدان( در  ــجویان، کارمن ــي، دانش ــأت علم ــع )هی ــي مجتم ــور انضباط ــر ام ــارت ب - نظ
ــوب ــررات مص ــط و مق ــوب ضواب چهارچ

ــه  ــأت رئیس ــي هی ــا هماهنگ ــات اداري الزم ب ــکیاتي و اصاح ــودار تش ــنهاد نم - پیش
ــا ــه هیــأت امن مجتمــع ب

- پیشنهاد بودجه ساالنه مجتمع )با هماهنگي هیأت رئیسه( به هیأت امنا
ــدت  ــاي کوتاه م ــي و دوره ه ــاي مطالعات ــص فرصت ه ــع و تخصی - پیشــنهاد نحــوه توزی
آموزشــي و تحقیقاتــي داخــل و خــارج بیــن اعضــاي هیــات علمــي واحدهــاي آموزشــي 

و پژوهشــي
- نظــارت بــر بررســي صاحیتهــاي اخاقــي، سیاســي و امنیتــي نیــروي انســاني مــورد 
نیــاز مجتمــع در چارچــوب مقــررات مصــوب، ارســال مــدارك متقاضیــان بــه گزینــش 

ــه ــري نتیج ــزي و پي گی مرک



20

ــان  ــتیزی 13 آب ــی استکبارس ــگاهیان در راهپیمای ــترده دانش ــور گس حض
ــا سراســر کشــور             1396 همزمــان ب

حوزه ریاست

رانه
مه



21

سلسه جلسات شورای مدیران مجتمع آموزش عالی تیرماه 97

حوزه ریاست

رانه
مه

21
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آییــن افتتــاح مجموعــه ورزشــی چنــد منظــوره مجتمــع بــا حضــور قائــم مقــام محــرم وزیــر 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و جمعــی از مســئولین اردیبهشــت مــاه 97

حوزه ریاست

رانه
مه



23

افتتــاح پــروژه مجموعــه ورزشــی مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد توســط دکــر باقــری قائــم 

مقــام وزیربــا اعتبــاری بالــغ بــر 58/000/000/000 ریــال

حوزه ریاست

رانه
مه



24

افتتــاح پــروژه ســاختان شــاره یــک مجتمــع آمــوزش عالــی گناباد)عرصــه ایــن ســازه در 

ســال 92 توســط ورثــه مرحــوم عباســعلی عاشــوری بــه مجتمــع آمــوزش عالــی اهــدا گردیــد(

حوزه ریاست

رانه
مه
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بهره برداری از فضاهای ورزشی رفاهی با مراژ 3920 مر مربع

حوزه ریاست

رانه
مه



26

ــال  ــای در ح ــروژه ه ــد از پ ــرای بازدی ــابور ب ــگاه نیش ــن دانش ــس و معاونی ــوت از رئی دع

ــاه 96 ــع آذرم ــداث مجتم اح

حوزه ریاست

رانه
مه

ــس  ــی رئی ــر صادق ــابور . دک ــی نیش ــاون آموزش ــی مع ــزاد حقیق ــابور.دکر به ــی نیش ــط عموم ــی راد رواب ــر مهران ــری. دک ــدس جعف از چپ:مهن

دانشــگاه نیشــابور. دکــر نجــاری رئیــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد . مهنــدس گازری.آقــای زمانــزاده. مهنــدس ســعادمتند.آقای عاشــوری. دکــر 

ــاس ــور عب ــور. مهنــدس اســایل زاده.آقــای پ قربانــی. دکــر اســاعیلیان. جعفــری. دکــر امیــری. مهنــدس محمدپ



27

ــگاه  ــد از دانش ــت بازدی ــاد جه ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــن مجتم ــس و معاونی ــوت از رئی دع

ــاه 96 ــه آذرم ــت حیدری ترب

حوزه ریاست

رانه
مه

از چپ:مهنــدس گازری. دکــر فتحــی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه. دکــر نجــاری رئیــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد. دکــر شــبانی رئیــس مرکــز 

آمــوزش عالــی کاشــمر. دکــر فرزادمهــر معــاون آموزشــی و پژوهشــی  دانشــگاه تربــت حیدریــه. دکــر گل محمــدی  معــاون اداری مالــی  دانشــگاه 

تربــت حیدریــه. دکــر فیضــی  معــاون دانشــجویی و فرهنگــی  تربــت حیدریــه.



28

تقدیــر از دکــر حســین نجــاری رئیــس مجتمــع آمــوز عالــی گنابــاد توســط مدیــر کل منابــع 

طبیعــی و آبخیــزداری خراســان رضــوی جنــاب مهنــدس صحرایــی بــه مناســبت روز جهانــی 

بیابــان زایــی خــرداد 97

حوزه ریاست

رانه
مه



29

بازدیــد دکــر صدیقــی رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان وزارت علوم،تحقیقــات و فنــاوری 

و معــاون ایشــان دکــر پرهیــزکار از پردیــس مجتمــع بهمــن 96

حوزه ریاست

رانه
مه



30

ــتای  ــاد در راس ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــان مجتم ــی کارکن ــای فرهنگ ــواده ه ــر از خان تقدی

تجلیــل از مقــام واالی معلــم اردیبهشــت 97 

حوزه ریاست

رانه
مه

ایســتاده از چــپ: دکــر اســاعیلیان. مهنــدس علیخانی.آقــای عاشــوری. آقــای کرامتــی. دکــر موســوی زاده دکــر محمــد پــور. دکــر نجــاری رئیــس 

ــدس  رنجکشــان و  ــای مهاجــری. مهن ــی. آق ــای کامران ــان زاده.آق ــای زم ــای قصــاب . آق ــای ســلطان زاده. آق ــاباد. آق ــی گنـــ ــوزش عال مجتمــع آم

خانــواده هــای فرهنگــی کارکنــان



31

رشکت در مراسم غبارروبی و گرامیداشت شهدا همزمان با هفته قوه قضائیه تیرماه 97

حوزه ریاست

رانه
مه



32

حضور در راهپیایی ضد آمریکایی روز قدس همزمان با رسارس کشور خرداد ماه 97

حوزه ریاست

رانه
مه
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دیــدار بــا دکــر گرایــی نــژاد معــاون امــور آمــوزش عالــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 

بــه اتفــاق دکــر بنایــی مناینــده مــردم گنابــاد و پیگیــری ردیــف بودجــه تعمیــر و تجهیــز 

و اخــذ موافقــت مجــوز کمیســیون مــاده 23 جهــت دانشــکده فنــی و مهندســی مجتمــع

حوزه ریاست

رانه
مه

ــی  ــر طــرح و برنامــه. دکــر بنای ــی  ســازمان برنامــه  و بوجــه کشــور. مهنــدس گازری مدی ــی نژادمعــاون امــور آمــوزش عال از راســت: دکــر گرای

ــاد.  ــاد. دکــر نجــاری رئیــس مجتمــع آمــوزش عالــی گناب مناینــده مــردم گناب



34

جلسه با دکر نوری معاون تلفیق سازمان برنامه و بودجه کشور و درخواست مساعدت 

جهت تکمیل دانشکده علوم و موافقت ایشان با تخصیص اوراق مسکوک

حوزه ریاست

رانه
مه

از چــپ: دکــر نــوری معــاون تلفیــق ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور. مهنــدس ســابقی. دکــر بنایــی مناینــده مــردم گنابــاد . دکــر نجــاری رئیــس 

مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد



35

دیدار با دکر نوری خواه معاون دکر گرایی نژاد و پیگیری تخصیص بودجه جهت جذب 

اعضای هیات علمی جدید و نیز حقوق و دستمزد و مسائل مربوط به تبدیل وضع کارکنان

حوزه ریاست

رانه
مه

از چپ: مهندس گازری. دکر نجاری. دکر بنایی. دکر نوری خواه. مهندس سابقی



36

جلســه بــا دکــر موالیــی مدیــر کل گســرش وزارت علــوم و اخــذ موافقــت اولیــه رشــته هــای 

مهندســی مــواد، مکانیــک و شــیمی کاربــردی در مقطــع کارشناســی ارشــد

حوزه ریاست

رانه
مه

از چپ: دکر موالیی مدیرکل گسرش وزارت علوم. دکر بنایی مناینده گناباد. دکر نجاری رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد.آقای صفاری



37

دیدار با دکر باقری قائم مقام وزیر و دعوت از ایشان جهت حضور در شهرستان گناباد و 

بازدید از پردیس مجتمع

حوزه ریاست

رانه
مه

ــی  ــاد. دکــر نجــاری رئیــس مجتمــع آمــوزش عال ــده گناب ــاوری. دکــر بنایــی مناین ــر علوم،تحقیقــات و فن ــم مقــام وزی از راســت: دکــر باقــری قائ

ــاد. آقــای صفــاری. گناب



38

دیــدار بــا دکــر غالمــی مقــام عالــی وزارت و قــول مســاعد ایشــان در خصــوص ســفر بــه 

ــاد و افتتــاح پردیــس مجتمــع آمــوزش عالــی گناب

حوزه ریاست

رانه
مه

از چــپ: دکــر غالمــی وزیــر علوم،تحقیقــات و فنــاوری. دکــر بنایــی مناینــده گنابــاد . دکــر رصاف معــاون حقوقــی و یارملانــی وزیــر. دکــر نجــاری رئیــس 

مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد.  مهنــدس ســابقی.آقای ازقنــدی رئیــس علمــی کاربــردی بیدخــت



39

فراهم منودن تسهیالت رفاهی تابستانی برای همکاران در شهر همدان، سیسنگان، مازندران 

تابستان 97

حوزه ریاست

رانه
مه



40

رشکت تیم فوتسال کارکنان در مسابقات جام دهه ی فجر - بهمن ماه 96

حوزه ریاست

رانه
مه



41

مذاکره با رسپرست حوزه بانک ملی جهت اخذ تسهیالت برای اساتید و کارکنان

حوزه ریاست

رانه
مه



42

بازدید ریاست و معاون دانشجویی مجتمع از خوابگاه های دانشجویی مهرماه 96

حوزه ریاست

رانه
مه



43

شورای فرهنگی مجتمع آموزش عالی گناباد مهرماه 96

حوزه ریاست

رانه
مه



44

برگزاری دوره مهارت افزایی، دانشگاه در تراز جهانی، چالش ها و راه کارها با حضور استاد 

طهمورث پور در مجتمع آموزش عالی گناباد. شهریور 97

حوزه ریاست

رانه
مه



45

بازدیــد کارشناســان ارشــد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور از پــروژه هــای در حــال احــداث 

مجتمــع آبــان مــاه 96

حوزه ریاست

رانه
مه



46

ــردم  ــده م ــی مناین ــر بنای ــاد و دک ــی گناب ــس مجتمــع آمــوزش عال ــر نجــاری رئی ــدار دک دی

ــه و  ــازمان برنام ــس س ــور و رئی ــس جمه ــاون رئی ــت مع ــر نوبخ ــا دک ــتان ب ــاد و بجس گناب

ــرداد 97 ــور. م ــه کش بودج

حوزه ریاست

رانه
مه



47

جلســه بــا دکــر نــوری رئیــس محــرم دفــر تلفیــق ســازمان برنامــه و بودجــه و پیگیــری اخــذ 

اعتبــار جهــت تکمیــل دانشــکده علــوم بــه مبلــغ 20 میلیــارد ریــال

حوزه ریاست

رانه
مه



48

تقدیر از سادات شاغل در مجتمع همزمان با دهه والیت و امامت شهریور ماه 97

حوزه ریاست

رانه
مه



49

دیــدار دکــر نجــاری بــا دکــر نظرپــور معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم، 

تحقیقــات و فنــاوری و دعــوت از ایشــان جهــت حضــور در شهرســتان و بازدیــد از ظرفیــت 

ــروژه شــبکه  ــل پ ــار جهــت تکمی ــص اعتب ــن درخواســت تخصی هــای  شهرســتان و همچنی

آزمایشــگاه هــای علمــی ایران)شــاعا( و مجتمــع فرهنگــی شــهریور 97

حوزه ریاست

رانه
مه



50

ــرح  ــر ط ــارت ب ــرم نظ ــر کل مح ــاعیلی مدی ــر اس ــا دک ــگاه ب ــس دانش ــاری رئی ــر نج ــدار دک دی

هــای عمرانــی وزارت علوم،تحقیقــات و فنــاوری و پیگیــری تخصیــص اعتبــار جهــت پــروژه شــبکه 

ــه فعالیــت هــای مدیریــت  آزمایشــگاه هــای علمــی ایران)شــاعا( و مجتمــع فرهنگــی و کمــک ب

ســبز دانشــگاه شــهریور 97

حوزه ریاست

رانه
مه



51

ــه  ــات ب ــام تحقیق ــت انج ــتاندارد جه ــت اداره اس ــا ریاس ــع ب ــه مجتم ــات رئیس ــه هی جلس

ــود روش  ــه بهب ــت کاال هــای بومــی، کمــک ب ــردن کیفی ــاال ب ــن اســتاندارد، ب منظــور تدوی

ــاط دانشــگاه  ــت ارتب ــی و تقوی ــج  اســتاندارد های مل ــع  تروی ــی صنای ــد و کارآی هــای تولی

ــاه 96 ــا صنعــت. مهرم ب

حوزه ریاست

رانه
مه



52

بازدیــد مســئولین دانشــگاه فرهنگیــان کشــور و اســتان جهــت بررســی امکانــات و 

شهرســتان آموزشــی  زیرســاختهای 

حوزه ریاست

رانه
مه



53

ــات  ــس هی ــن رئی ــس دانشــگاه فردوســی مشــهد و همچنی ــی رئی ــد کاف ــر محم ــر دک تقدی

نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری خراســان رضــوی از رئیــس 

ــن  ــی در ای ــت نظــارت و ارزیاب ــاد در راســتای تشــکیل مدیری ــی گناب مجتمــع آمــوزش عال

مجتمــع

حوزه ریاست

رانه
مه



فعالیت های حوزه
 آموزشی و پژوهشی 
به روایت تصویر
مهر 96 تا مهر 97



55
 وظایف حوزه معاونت  

آموزشی و پژوهشی

رانه
مه

وظایف و مسئولیت های حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی:

- مطالعــه و اتخــاذ تصمیم در مورد مســائل آموزشــي، پژوهشــي و دانشــجویی با کمک مســئوالن 
ذیربط.

- نظــارت بــر اجــراي مقــررات و آییــن نامــه هــاي آموزشــي بــا همــکاري گــروه نظــارت و ارزیابي 
مجتمع.

- تدوین و پیشنهاد اصول اجرایي امور آموزش 
- نظارت بر حسن اجراي وظایف واحدهاي تابعه.

- برنامه ریزي امور آموزشي، پژوهشي و دانشجویی با همکاري واحدهاي ذیربط.
- نظــارت بــر حســن اجــراي برنامــه هــا و فعالیــت هــاي آموزشــي و دوره هــاي تخصصــي 

هــر گــروه آموزشــی و ارزیابــي آن و ارائــه گــزارش الزم بــه هیــأت رئیســه.
ــه ریاســت مجتمــع و اعــام  - ارزیابــي علمکــرد آموزشــي دانشــجویان و انعــکاس آن ب

نتیجــه ارزیابــي بــه اعضــاي هیــأت علمــي.
ــاني و  ــاع رس ــگاه اط ــر پای ــارت ب ــاوري و نظ ــور پژوهشــي و فّن ــزي در ام ــه ری - برنام

ــع. ــت مجتم ــبکه اینترن ش
- انجام بررسي هاي الزم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت هاي پژوهشي مجتمع.

- انجــام مطالعــات الزم در زمینــه ارزشــیابي فعالیــت هــاي پژوهشــي و ارزیابــي علمکــرد 
پژوهشــي ســاالنه مجتمــع.

ــور پژوهشــي و  ــه  منظــور همــکاري در ام ــي و خارجــي ب ــا مؤسســات داخل - تمــاس ب
ــات علمــي و پژوهشــي . ــه خدم مبادل



56

هاهنگی جهت استقبال و پذیرش از دانشجویان جدیدالورود و خانواده های دانشجویان 

ورودی 96-97

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



57

برگزاری امتحانات پایان ترم نیمه دوم سال تحصیلی 96-97

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



58

مراسم تقدیر از دانشجویان برتر در حوزه های علمی، فرهنگی، ورزشی دی ماه 96

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



59

ــوزش  ــع آم ــیمی مجتم ــی ش ــته مهندس ــجویان رش ــی دانش ــارغ التحصیل ــن ف ــزاری جش برگ

ــدس شــیمی اردیبهشــت 97 ــروه مهن ــاتید گ ــا حضــور اس ــاد ب ــی گناب عال

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



60

برگــزاری کنکــور رسارسی کارشناســی ارشــد 97 بــرای اولیــن بــار بــه میزبانــی مجتمــع آمــوزش 

ــی گناباد عال

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



61

برگزاری جلسه توجیهی ویژه دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 96-97

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



62

جلسه با منتخبین شورای صنفی دانشجویان مجتمع آموزش عالی گناباد اردیبهشت 97

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



63

برگــزاری جشــن فــارغ التحصیلــی دانشــجویان رشــته حقــوق مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد 

اردیبهشــت 97

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



64

ــوزش  ــع آم ــیمی مجتم ــی ش ــته مهندس ــجویان رش ــی دانش ــارغ التحصیل ــن ف ــزاری جش برگ

ــت 97 ــاد اردیبهش ــی گناب عال

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



65

تفاهــم نامــه گــروه باســتان شناســی مجتمــع، پایــگاه میــراث جهانــی قنــات قصبــه و اداره 

کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری خراســان رضــوی جهــت کاوش و دســتیابی 

بــه آســیاب هــای آبــی توســط دانشــجویان رشــته باســتان شناســی در مســیر میــراث جهانــی 

قنــات قصبــه زیــر نظــر اســتاد راهنــا خانــم دکــر موســی تبــار

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



66

برگزاری اردوی علمی فرهنگی دانشجویان رشته باستان شناسی استان فارس - شیراز مهر 96

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



67

اولیــن جلســه رفــع بحــران شــوری آب و خــاک منطقــه گنابــاد بــا حضــور جمعی از مســئولین 

و اســاتید دانشــگاه فردوســی مشــهد تیرماه97

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



68

ــوم  ــگاه عل ــاد و دانش ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــر مجتم ــگران برت ــر از پژوهش ــم تقدی مراس

پزشــکی آذرمــاه 96

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



69

ــهد و  ــی مش ــگاه فردوس ــاد و دانش ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــان مجتم ــه می ــم نام ــد تفاه عق

جهــاد کشــاورزی در راســتای تبــادل دانــش و راه انــدازی پژوهشــکده شــوری آب و خــاک 

ــاه 97 تیرم

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



70

برگزاری اولین بوت کمپ استارتاپی در شهرستان توسط دفر کارآفرینی و ارتباط با صنعت 

مجتمع آموزش عالی گناباد  مهر 96

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه

ایســتاده از چــپ: کادر اجرایــی دانشــجویی. مهنــدس مومن.مهنــدس کریــم زاده. آقــای موســوی. دکــر پورحســینی. دکــر رمضانــی. دکــر نجــاری. 

دکــر محمدپــور. دکــر شــفیعی . مهنــدس ذبیحــی. دکــر حســینی ســبزواری



71

برگــزاری کارگاه تقویــت نگــرش هــای کـــار آفرینانــه جهــت دانشــجویان در راســتای خلــق 

ــی  ــوزش عال ــع آم ــر پژوهشــی مجتم ــور مدی ــد پ ــر محم ــا ســخرنانی دک ــو ب ــده هــای ن ای

ــاه 97 ــاد مهرم گناب

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



72

عقد تفاهم نامه جهت ایجاد شاخه استانی انجمن علمی گیاهان دارویی کشور در مجتمع 

آموزش عالی گناباد با حضور دبیر اتحادیه گیاهان دارویی کشور

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه

از چــپ: ولــی نژاد)رئیــس موسســه حیــات طیبــه(. دکــر روحانــی )عضــو هیئــت علمــی مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی 

خراســان رضــوی(. دکــر محمــد پــور. دکــر رضایی)رئیــس اتحادیــه انجمــن ای علمــی گیاهــان دارویــی ایــران(. دکــر اســاعیلیان. دکــر عشــقی زاده



73

بازدید خانم دکر نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و معاون 

ایشان خانم دکر قارون از مجتمع آموزش عالی گناباد مهر ماه 96

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



74

بازدید گروه نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی از مجموعه های مجتمع در دیاه 96

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



75

برگزاری اولین هایش منطقه ای امنیت غذایی همزمان با روز جهانی غذا مهرماه 96

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



76

آیین افتتاح شاخه استانی انجمن علمی گیاهان دارویی ایران با حضور دکر رضایی رئیس 

انجمن گیاهان دارویی کشور شهریور 97

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



77

برگزاری اولین هایش منطقه ای بررسی چالش ها و راهکار های کشت گیاهان دارویی 

ساق. شهر کاخک شهریور 97

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



78

برگزاری جشن های پژوهشی با حضور دانشجویان و فعاالن عرصه پژوهش 

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



79

برگزاری منایشگاه علمی با بیش از 40 غرفه پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش آذرماه 96

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه

از چپ: مهندس مومن. دکر نجاری.آقای موحد.مهندس بارصی. حجت االسالم و املسلمین صادقی نسب امام جمعه شهرستان گناباد



80

سخرنانی دکر نجاری رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد در اولین هایش فناوری اطالعات 

و کسب و کارهای مجازی با همکاری اداره مخابرات با حضور اساتید مجرب اسفند 96

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه



81

بازدید گروه نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی از مجموعه های مجتمع دیاه 96

حوزه آموزشی و پژوهشی

رانه
مه

از چپ:خانــم رضایــی کارشــناس مســئول هیــات نظــارت. خانــم طلــوع دبیــر شــورای کانــون هــای فرهنگــی دانشــگاه فردوســی . مهنــدس هدایتــی. 

بهــروز مهــرام. دکــر نجــاری رئیــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد. دکــر اســاعیلیان.             .دکــر جهــان کارشــناس نظــارت و ارزیابــی اســتان . 

حجــت الســالم واملســلمین قریشــی.آقای عاشــوری



فعالیت های حوزه
دانشجویی و فرهنگی 
به روایت تصویر
مهر 96 تا مهر 97



83
 وظایف حوزه معاونت  

دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه

وظایف و مسئولیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی:

- تدویــن و پیشــنهاد اصــول کلــی برنامه هــای مربــوط بــه کمک هــا و تســهیات رفاهــی 
دانشــجویان بــا توجــه بــه ضوابــط و مقــررات.

ــجویی و  ــور دانش ــه ام ــوط ب ــای مرب ــتورالعمل ها و آیین نامه ه ــنهاد دس ــه و پیش - تهی
نظــارت بــر حســن اجــرای آن هــا.

ــر  ــارت ب ــجویی و نظ ــای دانش ــعه خوابگاه ه ــاد و توس ــور ایج ــای الزم به منظ ــه طرح ه -  تهی
حســن اداره آن هــا.

- نظــارت بــر واحدهــای تحــت نظــارت )تربیت بدنــی، وام و رفــاه، خوابگاه هــا، تغذیــه، مشــاوره 
دانشــجویی، بهداشــت و ســامت( به منظــور حصــول اطمینان از حســن اجــرای وظایــف آن ها.

- تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی.
- فراهــم نمــودن امکانــات و شــرایط الزم بــرای ترغیــب دانشــجویان بــرای شــرکت در 

ــه. ــی و فوق برنام ــف ورزش ــای مختل برنامه ه
ــر مراحــل مختلــف تهیــه و نگهــداری  - تنظیــم برنامــه غذایــی دانشــجویان، نظــارت ب

مــواد اولیــه، پخــت و توزیــع غــذای دانشــجویان.
- برنامه ریزی و نظارت برفعالیت هاي فوق برنامه و تفریحي.
- برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.

- رســیدگی بــه پیشــنهادها و انتقادهــای دانشــجویان در رابطــه بــا فعالیت هــای 
حوزه هــای مختلــف تحــت نظــارت.

ــکات  ــف مش ــای مختل ــا در زمینه ه ــت آن ه ــجویان و هدای ــکات دانش ــی مش - بررس
ــی و روحــی. ــی، عاطف ــردی، اجتماع ف

- نظــارت بــر جمــع آوری آمــار و اطاعــات و تنظیــم گزارش هــای مربــوط بــه 
واحــد. دانشــجویی  مدیریــت  حــوزه  فعالیت هــای 



84
 وظایف حوزه معاونت  

دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه

- ایجــاد تســهیات الزم و همچنیــن تشــویق و ترغیــب دانشــجویان و کارکنــان 
ــای ورزشــی. دانشــگاه جهــت شــرکت در فعالیت ه

ــه  ــه و انعــکاس ب ــی واحدهــای تابع ــی و تجهیزات - بررســی نیازهــای پرســنلی، تدارکات
ــا ســایر مراجــع. ــط دانشــگاه و ی مراجــع ذیرب

- انجام سایر امور محوله در حیطه مسئولیت از سوی مقام مافوق.
ــطوح  ــه در س ــي موسس ــور فرهنگ ــه ام ــراي کلی ــن اج ــر حس ــارت ب ــري و نظ - راهب
ــاي  ــررات و آیین نامه ه ــات، مق ــا مصوب ــق ب ــان، مطاب ــجویان و کارکن ــتادان، دانش اس

ــط ــاي ذیرب ــایر نهاده ــي س ــکاري و هماهنگ ــا هم ــوط و ب مرب
- تطبیــق و اجــراي سیاســتهاي راهبــردي شــوراي عالــي انقــاب فرهنگي و ســتادهاي تعمیق 

و گســترش فرهنــگ و مبانــي اســام در دســتگاهها در حوزه مســائل فرهنگــي و اجتماعي
- رصــد وضعیــت کلــي فرهنگــي، تربیتــي، اجتماعــي و سیاســي موسســه و همچنیــن 
انجــام مطالعــات و پژوهشــهاي الزم بــا همــکاري معاونــت پژوهشــي موسســه بــه منظــور 
ــق ارزش  ــترش و تعمی ــت گس ــي جه ــاي فرهنگ ــتگذاري فعالیته ــزي و سیاس برنامه ری
هــاي اســامي ـ ایرانــي ـ انقابــي در همــه ســطوح موسســه و ارائــه گــزارش بــه شــوراي 

فرهنگــي و اجتماعــي موسســه



85

ــروژه هــای مجتمــع آمــوزش  ــد ســاخت پ ــاد از رون ــون توســعه اندیشــان گناب ــد کان بازدی

ــاد بهمــن 96 ــی گناب عال

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



86

برگزاری مراسم گرامیداشت روز استاد و تقدیر از اساتید منونه. اردیبهشت 97

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



87

برگزاری یادواره شهید خربنگار مدافع حرم محسن خزائی آبان ماه 96

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه

از چــپ: هــادی خزایی)فرزنــد شــهید اصحــاب رســانه محســن خزایــی(. آقــای صادقی)معــاون وقــت فرماندار(.حجــت االســالم واملســلمین رســولی . 

حجــت االســالم و املســلمین صادقــی نســب . دکــر نجــاری رئیــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد. جنــاب رسهنــگ گنابادی.جنــاب رسهنــگ گیــوزاد



88

حضور رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد و مناینده محرم مردم در مجلس و فرماندار وقت 

در هایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه مبارک فجر بهمن 96

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



89

برگزاری مراسم با شکوه شب یلدا با حضور دانشجویان و کارکنان مجتمع دیاه 96

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



90

مسابقات قهرمانی تکواندو دانشجویان دخر دانشگاه های منطقه 9 کشور اسفند 96

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



91

گردهایی مدیران دانشجویی منطقه 9کشور اسفندماه 96 - گناباد

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



92

برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان در مقطع کارشناسی آبان ماه 96

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



93

برگزاری منایشگاه ویژه گرامیداشت دهه مبارک فجر .بهمن ماه 96

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



94

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان خوابگاهی با حضور مسئولین مجتمع اردیبهشت ماه 97

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه

از چپ: دکر قربانی. دکر محمدپور. دکر موسوی زاده. دکر نجاری. دکر اساعیلیان. دکر امیری



95

تجلیل از بهرین های ورزشی خرداد ماه 97

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



96

برگزاری اعتکاف دانشجویی و مراسم افطار گشایی در ماه مبارک رمضان خرداد 96

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



حوزه دانشجویی و فرهنگی97

رانه
مه

تقدیــر از کارکنــان مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد همزمــان بــا میــالد حــرت علــی )ع( در 

آســتانه ســال جدیــد اســفند 96



98

اردوی سیاحتی کارکنان خواهر مجتمع آموزش عالی گناباد اردیبهشت 96

حوزه ریاست

رانه
مه

نشسته از چپ: حجت االسالم و املسلمین فالح استاد حوزه و دانشگاه. دکر قربانی مدیر امور فرهنگی

ایستاده: کارکنان زن دانشگاه در اقامتگاه بوم گردی قوژد



99

تقدیر از اساتید مجتمع آموزش عالی گناباد به مناسبت بزرگداشت روز استاد و مقام معلم 

اردیبهشت ماه 97

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



100

برگزاری اردو فرهنگی ورزشی با عنوان جشنواره بازی های بومی محلی اردیبهشت ماه97

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



101

نشست شورای هم اندیشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گناباد فروردین 97 در 

مجتمع آموزش عالی گناباد

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



102

برگزاری کمیسیون دانشجویی در مجتمع آموزش عالی گناباد خرداد 97

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



103

برگزاری جشنواره غذای دانشجویان خوابگاه خواهران اردیبهشت 97

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



104

برگزاری اردوی فرهنگی به مشهد مقدس و بازدید از موزه مرکزی فرش آستان قدس رضوی 

اسفند ماه 96

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



105

برگزاری جشنواره غذاهای بومی محلی کارکنان مجتمع آموزش عالی گناباد تیرماه 97

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



106

انتخابات شورای صنفی دانشجویان اردیبهشت ماه 97

حوزه دانشجویی و فرهنگی

رانه
مه



فعالیت های حوزه
طرح و برنامه
به روایت تصویر
مهر 96 تا مهر 97



حوزه طرح و برنامه108

رانه
مه

وظایف مدیریت طرح و برنامه: 

- جمــع آوري بودجــه هــاي پیشــنهادي توســط واحدهــاي مختلــف و بررســي برنامــه هــا 
و اعتبــارات مورد پیشــنهاد.

- تلفیــق و تنظیــم بودجــه هــاي پیشــنهاد شــده در قالــب هدفهــا و خــط مشــي کلــي 
مجتمــع.

- ابــاغ بودجــه مصــوب هریــک از واحدهــا )درصــورت نیــاز( و نظــارت بــر حســن اجــراي آن 
از طریــق مراقبــت در نحــوه مصــرف اعتبــارات و ســنجش میــزان پیشــرفت عملیــات در هــر 

یــک از واحدهــا.
ــاي  ــه ه ــت و برنام ــب فعالی ــه اي برحس ــارات بودج ــر اعتب ــاب و دفات ــداري حس - نگه

ــا. ــر حســن اجــراي بودجــه واحده ــي مجتمــع و نظــارت ب اجرائ
- بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعالیتهاي جاري و عمراني.

- تهیــه و تنظیــم آمارهــاي الزم دربــاره فعالیتهــا و نیروهــا و عوامــل موجــود در مجتمــع 
و واحدهــاي تابعــه بــه منظــور اعمــال نظــر صحیــح و منطقــي در مدیریــت مجتمــع.

- بررســي مــداوم وظایــف ســازماني مجتمــع و واحدهــا و چگونگــي گــردش کار در آنهــا 
بــا توجــه بــه برنامــه  توســعه مجتمــع.

- مطالعــه و بررســي مســتمر در ســازمان و وظایــف واحدهــاي تابعــه بــه منظــور تفکیــک 
و تقســیم صحیــح وظایــف بیــن واحدهــا و جلوگیــري از تکــرار و تداخل وظایــف مجتمع.
ــول اداري و  ــام کار و تح ــهاي انج ــود روش ــراي بهب ــق ب ــه طری ــزي و ارائ ــه ری - برنام

ــره وري. به
- تهیــه و تنظیــم نمــودار ســازماني )تشــکیاتي( و تهیــه و تنظیــم پســتهاي ســازماني 
متناســب بــا وظایــف و مســئولیتهاي واحدهــاي تابعــه دانشــگاه بــا همــکاري واحدهــاي 

ذیربــط.
ــد  ــاوري جهــت تجدی ــوم، تحقیقــات و فّن ــا کارشناســان وزارت عل ــاط ب ــراري ارتب - برق

ــرات در ســازمان و تشــکیات مجتمــع. نظــر و تغیی



109

برگزاری مناقصه پروژه های دانشگاه:
1- بوستان ها و محوطه سازی سایت مرکزی بهمن 96

2- پروژه خوابگاه های خواهران اسفند 96

3- اجرای منا و نازک کاری ساختان مجتمع فرهنگی سایت مرکزی فروردین 97

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه
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4- تکمیل سالن ورزشی چند منظوره فجر - سایت مرکزی مجتمع فروردین 97

5- فاز سوم دانشکده علوم. اردیبهشت 97

6- ساختان شبکه آزمایشگاه های علمی ایران)شاعا( خرداد 97

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



111

درختــکاری در محــل ســایت مجتمــع بــا حضــور کارکنــان و دانشــجویان بــه مناســبت هفتــه 

درختــکاری اســفند 96

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



112

اجرای پروژه دانشکده علوم                    پیرشفت فیزیکی: 75 درصد

مراژ: 8300 مر مربع                             اعتبار:130/000/000/000 ریال

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



113

اجرای فضای سبز مجتمع                    پیرشفت فیزیکی: 35 درصد

مراژ: 50 هکتار                             اعتبار:32/000/000/000 ریال

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



114

مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت                    پیرشفت فیزیکی: 95 درصد

مراژ: 1100 مر مربع                             اعتبار:15/400/000/000 ریال

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



115

اجرای سالن ورزشی چند منظوره                  پیرشفت فیزیکی: 95 درصد

مراژ: 3920 مر مربع                             اعتبار:580/000/000/000 ریال

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



116

اجرای پروژه رس درب مجتمع                    پیرشفت فیزیکی: 100 درصد

مراژ: 1100 مر مربع                             اعتبار:15/400/000/000 ریال

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



117

مجموعه آزمایشگاه های شبکه شاعا                  پیرشفت فیزیکی: 70 درصد

مراژ: 3400 مر مربع                             اعتبار:75/000/000/000 ریال

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه
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اجرای پروژه مسجد مجتمع                    پیرشفت فیزیکی: 35 درصد

مراژ: 950 مر مربع                             اعتبار:14/000/000/000 ریال

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



119

اجرای فاز اول محوطه سازی مجتمع                  پیرشفت فیزیکی: 35 درصد

مراژ: 20 هکتار                             اعتبار:90/000/000/000 ریال

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



120

اجرای پروژه خوابگاه خواهران                   پیرشفت فیزیکی: 35 درصد

مراژ: 2300 مر مربع                             اعتبار:39/000/000/000 ریال

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



121

استخر های ذخیره آب                 پیرشفت فیزیکی: 90 درصد

مراژ: 2500 مر مکعب                           اعتبار:1/200/000/000 ریال

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



122

مزرعــه آموزشــی، تحقیقاتــی دانشــکده کشــاورزی مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد بــا بیــش 

از 10 هــزار مــر مربــع وســعت

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



123

دیوارکشی اراضی مجتمع فاز اول                 پیرشفت فیزیکی: 100 درصد

مراژ: 4500 مر مربع                             اعتبار:7/000/000/000 ریال

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



124

میدان مرکزی و بلوارکشی اصلی پردیس                 پیرشفت فیزیکی: 70 درصد

مراژ: 20/000 مر مربع                             اعتبار:14/000/000/000 ریال

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



125

آسفالت بلوار پردیس مجتمع آموزش عالی گناباد. اردیبهشت 97

حوزه طرح و برنامه

رانه
مه



فعالیت های حوزه
دفتر نهاد رهبری
به روایت تصویر
مهر 96 تا مهر 97



حوزه دفتر نهاد رهبری127

رانه
مه

شرح وظایف حوزه دفتر نهاد رهبری 

نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در راستاي اهدافي همچون ایجاد دانشگاهي مومن و 
متعهد به هدایت الهي و تبیین ارزش هاي اسامي و تعمیق آگاهي هاي دیني و اعتقادي 

دانشجویان و دانشگاهیان به فعالیت در دانشگاه ادامه مي دهد.
کلیه ي امور مربوط به فعالیت هاي فرهنگي دیني با موضوع ماهیت مذهبي در راستاي 
تبیین و ترویج معارف ارزش هاي اسامي اعم از برنامه ریزي و اجرایي به شرح زیر است.

- اقامه نماز جماعت در مساجد و نمازخانه هاي دانشگاه
- برگزاري مراسم و مناسبت ها وسخنراني هاي مذهبي

- برنامه هاي قرآني)حفظ،قرائت،مفاهیم(
-  امور مربوط به هیأت ها و مجالس مذهبي

- تبیین احکام شرعي و مسابقات دیني واسامي
- انتشار نشریات و جزوات دیني

- انجام مشاوره هاي دیني و معنوي و اخاقي و ...
- برگزاري اردوهاي فرهنگي و جشن ازدواج دانشجویي و عمرة دانشجویي.



128

دیدار تکریم با خانواده محرم شهیدان دوستدار شهریور 96

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
مه

ــای  ــاج آق ــور. ح ــی پ ــر نب ــاد. دک ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــس مجتم ــاری رئی ــر نج ــی. دک ــلمین قریش ــالم و املس ــت االس ــربی. حج ــای قن از چپ:آق

ــان ــای نوری ــای رضایی.آق ــد زاده.آق ــهید.آقای حام ــادر ش ــهید(. م ــتدار)پدر ش دوس



129

برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید با حضور اساتید کشوری مهر ماه 96

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
مه



130

برگزاری منایشگاه حجاب و عفاف اسفند ماه 96

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
مه



131

برگزاری هایش آرامش و موفقیت با حضور استاد حورایی دیاه 96

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
مه



132

برگزاری سلسله جلسات هم اندیشی اساتید در طول سال تحصیلی 96-97

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
برگزاری سلسله جلسات هم اندیشی اساتید در طول سال تحصیلی 97-96مه

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
مه



133

دیدار دانشجویی با خانواده معزز شهید حاج علی فروردین 97

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
دیدار دانشجویی با خانواده معزز شهید حاج علی فروردین 97مه

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
مه



134

رسکشی از خانواده معزز شهید مجید منازی فروردین 97

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
مه

از چپ: دکر اساعیلیان. حجت االسالم و املسلمین قریشی.آقای حامدزاده. حاج آقای منازی)پدر شهید(.آقای خصلتی .   



135

توزیع غذای نذری در بین دانشجویان در روز میالدحرت ولی عرص )عج( اردیبهشت 97

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
مه



136

برگزاری جلسه شورای فرهنگی مجتمع آموزش عالی گناباد اردیبهشت 97

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
مه



137

ــازندگی در  ــای س ــرح ه ــرای ط ــع و اج ــجویی مجتم ــیج دانش ــادی بس ــزاری اردوی جه برگ

ــاد. تابســتان 97 ــتان گناب ــاد شهرس ــرب آب ــتای قن روس

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
مه



138

برگزاری دوره های هم اندیشی اساتید با حضور مدرسان کشوری _ مشهد. تابستان 97

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
مه



139

برگزاری دوره های هم اندیشی اساتید با حضور دکر رجبی _ هتل دیپلات مشهد. سوم 

شهریور 97 

حوزه دفتر نهاد رهبری

رانه
مه



ــگان  ــه ی فرهیخت ــه هم ــکر از توج ــپاس و تش ــن س ضم

عزیــز در پایــان بجاســت یــادآوری گرددکــه پیشــنهادات 

شــا مــی توانــد راه گشــای کارهــای ارزنــده تــری باشــد.

شــا ارجمنــدان مــی توانیــد از طریــق متــاس تلفنــی و 

ــاری  ــن مســیر ی ــه ی ای ــا را در ادام ــل م ــا ارســال ایمی ی

رســان باشــید.

   05157255969 - داخلی 107  

pr@gonabad.ac.ir
آدرس سازمان مرکزی: گناباد.خیابان حافظ.نبش حافظ 16 


