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نمودار اعتبارات عمرانی مجتمع آموزش عالی گناباد

2
خداونــد را ســپاس میگویــم کــه یــاری مــان نمــود تــا بتوانیم در راه علم قدمی
هر چند کوچک برداریم و تالشهای همکارانمان را به زبان قلم آوریم.

دا نشــگاه ،خواســتگاه تولیــد علــم ،مســئولیت و تعهــد اجتماعــی اســت کــه بــا دانــش ،
خردجمعــی و آگاهــی هــای عمومــی ارتبــاط داشــته و از ســویی دیگــر ،نهــادی اســت کــه

در حــل مســائل اجتماعــی ســطوح مختلــف جامعــه احســاس مســئولیت مــی کنــد .بنابرایــن،

ایجــاد ارتباطــی موثــر ،مســتمر و متقابــل بیــن دانشــگاه و جامعــه وظیفــه اســت کــه در ثمــره
آن ،ایجــاد تبــادل نظــر و همگونــی در ایــن زمینــه ،نقــش بســیار مهمــی در توســعه فرهنگــی،

اجتماعــی ،اقتصــادی و صنعتــی ایفــا خواهــد نمــود.

روابــط عمومــی ،هنــر برقــراری ارتبــاط بــه منظــور اطــاع رســانی ،آگاهــی بخشــی بــه

مخاطبــان و همچنیــن زمینــه ســازی بــرای دریافــت نظــرات ایشــان بــه منظــور حرکــت در

مســیر آن اســت .بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبری(مدظلــه العالــی) ،روابــط عمومــي

بهتريــن نمايانگــر اوضــاع داخلــي (یــک ســازمان) از يــك ســو و از ســوي ديگــر منعكسكننــده
چگونگــي مســايلي اســت كــه در آن نهــاد ميگــذرد .ســامت يــك دســتگاه بــه اتصــال اجــزاي

آن و همنوايــي و همســازي آنهــا ارتبــاط دارد.

روابــط عموميهــا ميتواننــد فعاليــت نهادهــا را ارزيابــي و منعكــس كننــد و مشــخصكننده
روشهــا و نقصهــاي دســتگاه مربــوط خــود باشــند.

نخســتین شــماره نشــریه «پنجــره دانــش» در اردیبهشــت مــاه امســال بــه همــت جنــاب

آقــای دکتــر حســینی ســبزواری و همــکاران روابــط عمومــی منتشــر گردیــد  .ضمــن تشــکر

و قدردانــی از زحمــات ایشــان ،مفتخریــم کــه میــراث گرانبهــای ایشــان ادامــه مــی یابــد.

دومیــن شــماره ایــن نشــریه  ،گوشــه ای از فعالیــت هــا و برنامــه هــای ارزشــمند و کــم نظیــر
حــوزه هــای مختلــف دانشــگاه را از مهرمــاه 99تاکنــون ،نگاشــته اســت .الزم میدانــم ،از

تمامــی همــکاران در حــوزه هــای مختلــف مجتمــع کــه در تهیــه ایــن خبرنامــه همــکاری

نمــوده ،قدردانــی کــرده و بــرای همــه ایــن عزیــزان از خداونــد متعــال ،ســامتی و توفیــق
روز افــزون مســئلت نمایــم .بــی شــک ،انجــام ایــن مهــم ،بــدون همــکاری و مشــارکت

تمامــی همــکاران گرامــی امــکان پذیــر نبــوده و نخواهــد بــود.

در پایــان ،از تمامــی همــکاران گرامــی ،دانشــجویان عزیــز و صاحــب نظــران دعــوت مــی

نمایــم در تهیــه و انتشــار شــماره هــای بعــدی ایــن نشــریه و دیگــر فعالیــت هــای حــوزه روابــط
عمومــی ،مشــارکت نماینــد .امیــد اســت؛ بــا همــکاری و مشــارکت بیــش از پیــش ،شــما
عزیــزان بتوانیــم نقشــی مؤثرتــر در انعــکاس هرچــه بهتــر فعالیــت هــا و برنامــه هــای دانشــگاه

گنابــاد و رســیدن بــه آرمــان هــای علمــی و فرهنگــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران

ایفــا نماییــم.
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سخن وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

قدر دانی وزیر علوم از نقش دانشگاهیان
در مقابله با بیماری کرونا

دوران دشــوار پیدایــش و همهگیــری بیمــاری کوویــد  ۱۹کــه
از اســفند ســال گذشــته و مقــارن بــا شــروع نیمســال دوم ســال
تحصیلــی  ۱۳۹۹-۱۳۹۸آغــاز شــده و توفــان آن آمــوزش عالی کشــور
مــا را همچــون بقیــۀ نظامهــای آمــوزش عالــی جهــان درنوردیــده،
تجربــۀ تــازه و چالــش پیچیــدهای اســت کــه مســتلزم حفــظ آمادگــی
و اتخــاذ تصمیمــات مدبرانــه در تمامــی ارکان دانشــگاهی اســت.
دســتاورد مــا در مقابلــه بــا همهگیــری ایــن بیمــاری در کنــار اهتمــام
بــه حفــظ چرخــۀ حیــات و فعالیــت دانشــگاهی ،مصــداق مبــارزه در
دو جبهــه بــود کــه بــه لطــف الهــی و بــا معاضــدت و همــت بلنــد
جامعــۀ دانشــگاهی موجــب فخــر و مباهــات نظــام آمــوزش عالــی
کشــور شــده اســت.
از نــگاه اینجانــب و همکارانــم در وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
دســتاوردهای ارزشــمند نمیســال گذشــته و برگــزاری موفــق کنکــور
سراســری حاصــل برنامهریــزی و تصمیمگیریهــای بهموقــع و
اقدامهــا و پشــتیبانیهای متناســب بــوده اســت کــه آثــار پربرکــت حضــور تکتــک مدیــران ،اعضــای محتــرم هیئــت علمــی و کارکنــان
پرتــاش دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی در جایجــای آن هویــدا و محــرز اســت.
وظیفــۀ خــود میدانــم از نقــش بیبدیــل و ممتــاز اعضــای محتــرم هیئــت علمــی و کارکنــان ســختکوش ،بــه دلیــل همــکاری بــا مدیــران و
همراهــی بــا تصمیماتــی کــه در ســطح وزارت یــا در ســطح دانشــگاهها در پــی مدیریــت شــرایط بحــران اتخــاذ شــد ،قدردانــی و تشــکر کنــم.
در ســمت یــک عضــو هیئــت علمــی ،بــه ایــن حقیقــت آگاهــم کــه همــکاران ارجمندمــان بــرای حصــول اطمینــان از یادگیــری و آمــوزش
دانشــجویان و دســتیابی بــه تکمیــل و اتمــام طرحهــای پژوهــش و فنــاوری در ســختترین شــرایط ،بهرغــم دشــواریهای ناشــی از بیمــاری
کــه خــود و خانوادهشــان بــا آن مواجــه بودنــد ،بــا تقبــل مســئولیتهای جدیــد ماننــد تولیــد محتــوای الکترونیکــی یــا یادگیــری روشهــای
اثربخــش برگــزاری کالسهــای درس بــه شــکل مجــازی و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا دانشــجویان و رفــع نگرانــی از خانوادههــای آنهــا ،از هیــچ
کوششــی بــرای اســتمرار فعالیتهــای آموزشــی دریــغ نکردنــد .امیــدوارم و انتظــار دارم بــا تمهیداتــی کــه از ســوی شــما اندیشــیده شــده
اســت در ســال تحصیلــی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰نیــز ،کــه بــه احتمــال زیــاد التــزام بــه مقابلــه بــا همهگیــری بیمــاری مانــع از برگشــت دانشــگاهها
بــه شــرایط عــادی خواهــد شــد ،شــاهد ادامــۀ کوش ـشهای اثربخــش و بهبــود در رونــد اصالحــات و عــادات تغییریافتــه در دانشــگاهها بــا
تأکیــد بــر حفــظ و ارتقــای کیفیــت آمــوزش و پژوهــش باشــیم.
مســتدعی اســت مراتــب قدردانــی و تکریــم اینجانــب را بــه بهتریــن شــیوهای کــه خــود صــاح میدانیــد بــه اعضــای محتــرم هیئــت علمــی،
مدیــران دلســوز و کارکنــان عزیــزی کــه در ایــن شــرایط دشــوار ،بیادعــا و ایثارگرانــه در خدمــت بــه نظــام آمــوزش عالــی کشــور عــزم خــود
را جزمتــر و همــت بلنــد خــود را متعالیتــر داشــتند اعــام فرماییــد.
از خداوند یکتا برای شما و تمامی این عزیزان سالمتی ،عزت و دوام توفیقات را مسئلت دارم.

اخبار برگـزیده

ارتقای مجتمع به دانشگاه
جذب اعتبار  130میلیارد ریالی
شروع عملیات ساخت و ساز  6پروژه

امضای تفاهم نامه با پارک و علم و فناوری خراسان رضوی

فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی مجتمع

امضای تفاهم نامه با جهاد کشاورزی گناباد

5

خداونــد بــزرگ را بــه خاطــر توفیــق در برگــزاری و بــه پایــان رســاندن یــک ســال متفــاوت ،تطابق با
شــرایط جدیــد آمــوزش عالــی در ایــام همــه گیــری بیمــاری کرونــا و انجــام برخــی ماموریــت هــای
موثــر مجتمــع ،ســپاس گــزارم .ایــن مهــم بــدون همــکاری و اراده همــه عوامــل موثــر در دانشــگاه
میســر نبــود .اینجانــب بــر خــود الزم مــی دانــم ضمــن تبریــک ســال  1400از زحمــات و همراهــی
تــک تــک همــکاران خــدوم مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد ،مــردم شــریف و مســئولین شهرســتان
تقدیــر و تشــکر نمایــم.
امســال کــه بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری ســال تولیــد ،پشــتیبانی هــا ومانــع زدایــی هــا نــام گــذاری شــده
اســت ،نقــش و وظیفــه دانشــگاهیان بیــش از پیــش جهــت تحقــق ایــن شــعار پــر رنــگ تــر خواهــد بــود چــرا کــه
اقدامــات علمــی و پژوهشــی جهــت رفــع موانــع تولیــد بویــژه گســترش اقتصــاد دانــش بنیــان بــا همدلــی و همفکــری
دانشــگاهيان میســر خواهــد بــود .از حضــرت دوســت خواهانــم توانــی مضاعــف بــه مــا در مســیر خدمتگزاری بیشــینه
و بهینــه عنایــت بفرمایــد و امیــدوارم بــا پایــان یافتــن بحــران کرونــا ،نظــام آموزشــی بــه صــورت حضــوری ولــی بــا بهــره منــدی از مزایــای آمــوزش مجــازی
از کیفیــت باالتــری نســبت بــه وضــع موجــود برخــوردار شــود ،چــرا کــه آمــوزش مهمتریــن ابــزار بــرای ســاخت آینــده ای درخشــان بــرای همــه جوامــع
اســت .در ســالی کــه گذشــت در پــی شــیوع و تــداوم ویــروس کرونــا و ضــرورت حفــظ ســامت افــراد ،پــس از تصویــب ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا ،تمــام
فعالیتهــای دانشــگاهی ،بهویــژه فعالیتهــای آموزشــی در کشــور ،رویکــرد جدیــدی بــه خــود گرفــت و تمامــی دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی،
بــرای آموزشهــای الکترونیکــی و بــ ه حداقلرســاندن آســیبهای ناشــی از توقــف آمــوزش حضــوری بســیج شــدند .خوشــبختانه ایــن طــرح ،بهرغــم
مشــکالت اولیــه ،بــا همــت همکارانــم ،بهخوبــی صــورت پذیرفــت و دانشــگاهها از ایــن آزمــون ســربلند بیــرون آمدنــد .برگــزاری یــک تــرم مجــازی بــدون
تجربــه قبلــی اگرچــه مشــکالت و اســترس فراوانــی بــرای پیکــره آمــوزش مجتمــع داشــت بــا ایــن وجــود تجربــه گرانبهایــی بــرای دانشــگاه بــود .در ســال
گذشــته بــه لطــف خــدا و در ســایه توجهــات حضــرت ولــی عصــر (عــج) بــا حمایــت و همراهــی مســیولین دلســوز شهرســتان و مــردم عزیــز ،دســتاوردهای
ذیــل در مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد محقــق گردیــد:
 -۱علــی رغــم مشــکالت اقتصــادی و وضعیــت بحرانــی جــذب اعتبــارات در کشــور ،بودجــه هزینــه ای مجتمــع از محــل اعتبــارات
مصــوب دولتی(الیحــه بودجــه) در مــدت یکســاله اخیــر از رقــم  ۱۶.۷میلیــارد تومــان بــه رقــم  ۳۶.۸میلیــارد تومــان افزایــش یافــت.
 -۲اعتبــارات جــذب شــده از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه توســط مجتمــع (خــارج از الیحــه بودجــه) در مــدت یکســاله اخیــر ،مبلــغ  ۱۷.۱میلیــارد
تومــان جــذب شــده کــه قبــل از ایــن مــدت (از ابتــدای تأســیس مجتمــع تــا  ،)۱۳۹۸جمــع مبالــغ دریافــت شــده  ۴میلیــارد تومــان بــوده اســت.
 -۳اعتبــارات جــذب شــده از محــل ردیــف هــای متفرقــه و ســایر منابــع (خــارج از الیحــه بودجــه) توســط مجتمــع در مــدت یکســاله اخیــر مبلــغ
 ۲۲.۸میلیــارد تومــان اســت در حالیکــه جمــع اعتبــارات جــذب شــده از ابتــدای تأســیس تــا ۱۳۹۸مبلــغ  ۱۵.۹میلیــارد تومــان بــوده اســت.
 -۴ســرعت اجــرای تکمیــل پــروژه هــای عمرانــی در مــدت یکســاله اخیــر بــه شــدت افزایــش یافتــه و بیــش از  ۳۶میلیــارد تومــان جــذب
اعتبــارات عمرانــی صــورت گرفتــه کــه ایــن رقــم قبــل از ایــن مــدت (تاســیس تــا )۱۳۹۸مجموعــا  ۲۴.۴میلیــارد تومــان بــوده اســت.
 -۵در مــدت یکســاله اخیــر ،مجتمــع بــا هــدف کارآفرینــی ،تقویــت اقتصــاد محلــی ،پــرورش دانــش آموختــگان کارآمــد اقــدام بــه تأســیس  ۴مرکــز
مهــم جــوار دانشــگاهی نمــوده و بیــش از  ۱۰تفاهــم نامــه همــکاری گروههــای علمــی بــا ادارات ،ســازمانها ،شــرکتها و صنعــت منعقــد کــرده اســت.
ازجملــه :تفاهــم نامــه همــکاری پــارک علــم و فنــاوری خراســان و مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد .امضــای ایــن تفاهــم نامــه ،گام مهمــی در جهــت راه
انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد و حمایــت از شــرکت هــای
نمودار پروژه های عمرانی مجتمع آموزش عالی گناباد
دانــش بنیــان و دانــش محــور اســت .مزیــت راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری مجتمــع،
تقویــت کارآفرینــی و اقتصــاد محلــی شهرســتان ،رونــق اقتصــاد دانــش بنیــان منطقــه،
ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان متقاضــی ،امــکان بهــره منــدی از پتانســیل هــای دانشــگاهی
در کنــار فرصــت هــای پــارک علــم و فنــاوری خواهــد بــود .پژوهشــکده زمیــن شناســی،
معــدن و منابــع زیرزمینــی ،مرکــز نــوآوری معــدن و فــرآوری مــواد معدنــی و مرکز مشــاوره
شــغلی  TMCســایر مراکــز جواردانشــگاهی تاســیس شــده در یکســال اخیــر مــی باشــد.
 -۶کلیــه امتیــازات و شــرایط الزم بــرای ارتقــاء مجتمــع بــه دانشــگاه
کســب گردیــد و ایــن شایســتگی هــا در کمیســیون دائمــی هیــات امنــای
دانشــگاههای خراســان رضــوی در شــهریورماه امســال بــه تصویــب رســید.
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حوزه ی ریاست
محتــرم کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای اســامی جهــت آییــن
بهــره بــرداری کامــل پردیــس انجــام گرفــت.
وی خاطرنشــان کــرد بــا توجــه بــه کســب شــرایط و امتیــازات الزم
در آییــن نامــه هــای جدیــد مرتبــط بــا ارتقــا موسســات آمــوزش
عالــی ،و تاییــد احــراز شــرایط توســط کمیتــه هــای مرتبــط و
تصویــب ارتقــا مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد بــه دانشــگاه در
کمیســیون دایمــی هیــات امنــای دانشــگاه هــای خراســان رضــوی
کــه پــس از رایزنــی هــای فــراوان مجتمــع و نماینــده محتــرم
شهرســتان و مطالبــه عمومــی مــردم و دانشــگاهیان حیــن ســفر
وزیــر محتــرم کســب شــده اســت ،امیــد اســت ســفر مســئولین
جهــت افتتــاح پردیــس ،موجبــات تســریع نهایــی شــدن ایــن ارتقــا
در مراکــز قانونــی الزم گــردد.
دکتــر موســوی زاده در پایــان بیــان کــرد :امیــد اســت بــه لطــف
خداونــد و زحمــات و همدلــی و همراهــی مســئولین مختلــف
شهرســتان ،دانشــگاهيان عزیــز ،خیریــن ارجمنــد ،بازاریــان معــزز،
رســانه هــای فعــال ،مســئولین گرانقــدر ســابق شهرســتان و عمــوم
مــردم فرهنــگ دوســت و عالــم پــرور شهرســتان ،اهــداف و توســعه
و خدمــات آمــوزش عالــی در شهرســتان هــر چــه ســریعتر محقــق
گــردد.

خبــر خــوش بــه جامعــه ی دانشــگاهی و آمــوزش
عالــی گنابــاد" دکتــر موســویزاده رئیــس مجتمــع
آمــوزش عالــی گنابــاد" ارتقــای مجتمــع آمــوزش عالــی
ن دائمــی هیئــت امنــا
گنابــاد بــه دانشــگاه  ،در کمیســیو 
تصویــب شــد.

دکتــر ســید مصطفــی موســوی زاده در نشســت هــم اندیشــی
اســاتید و نخبــگان دانشــگاهی بیــان کــرد :بــا تکمیــل پــروژه هــای
عمرانــی و تامیــن زیرســاختهای مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد و
نیــز دعــوت از مقــام عالــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ارتقــاء
مجتمــع بــه دانشــگاه ،انجــام گرفــت.
رییــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد در ادامــه افــزود :بــا توجــه
بــه ایــن کــه تکمیــل و بهــره بــرداری پردیــس پنجــاه هکتــاری
مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد ،یکــی از گامهــای اساســی توســعه
ی هرچــه بیشــتر و شــتابان مجتمــع مــی باشــد ،ایــن هــدف ،بــا
تدویــن برنامــه هــای الزم ،تامیــن اعتبــار و پیگیــری مناقصــات الزم
بــرای تکمیــل ابنیــه موجــود و تامیــن زیرســاختهای مختلــف
وبــا وجــود مشــکالت فــراوان تامیــن مالــی پــروژه هــای دولتــی،
بــه لطــف خداونــد محقــق گردیــد و بــا تکمیــل اکثــر پــروژه هــای
عمرانــی ،دعــوت از مقــام عالــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
مســئولین محتــرم ســازمان برنامــه و بودجــه و برخــی نماینــدگان
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دستاوردی بزرگ برای مجتمع آموزش عالی گناباد
بــا همراهــي ارزشــمند و تالشــهاي مجدانــه
جنــاب آقــای صفايــي نماينــده محتــرم
شهرســتانهاي گنابــاد و بجســتان،مبلغ
۱۳۰ميليــارد ريــال از محــل
اعتبــارات متفرقــه ســازمان برنامــه و
بودجه(حــدود دو برابــر كل اعتبــارات
متفرقــه جــذب شــده از ایــن ســازمان
از بــدو تاســيس مجتمــع تاكنــون) بابــت
تكميــل پــروژه هــاي عمرانــي پرديــس،
بــا وجــود محدودیتهــای شــدید در
اخــذ اعتبــارات دولتــی ،جــذب گردیــد.
بــا ایــن اعتبــار و نیــز مناقصــات
عمرانــی شــش ماهــه اول ســال،
شــامل تکمیــل زيرســاخت هــاي
آب ،بــرق ،گاز و محوطــه ســازي

بــه مبلــغ ۱۷۲ميليــارد ريــال،
ـش از ۳۰۰
ـات به بیـ
ـوع مناقصـ
مجمـ
ـید.
ـال ۹۹رسـ
ـال در سـ
ـارد ریـ
میلیـ
ارزشــمندتر از تمامــی توســعه هــای
ایجــاد شــده ،حمایــت و همراهــي
ارزشــمند مــردم عزيــز ،مســئولین
شهرســتان ،شــوراهای اســامی ،نهادهــا،
ســازمانهاي مــردم نهــاد ،اصحــاب
رســانه ،خيريــن و جامعــه دانشــگاهیان
در موضــوع ســاماندهی موسســات
آمــوزش عالــی و زمينــه ســازي بــرای
دســتاوردهای مختلــف مجتمــع مــی باشــد.
مســلما ایــن حمايــت هــا ،پشــتوانه بــی
بدیلــی بــرای همــگان در جهــت اقدامــات
موثــر در توســعه آمــوزش عالــي ایــن
منطقــه مــی باشــد.

برگزاری نشست خبری با حضور اصحاب رسانه
نشســت خبــری رییــس و معاونــان مجتمــع
آمــوزش عالــی گنابــاد در ســاختمان
معاونــت آموزشــی مجتمــع بــا خبرنــگاران
و روزنامــه نــگاران گنابــاد برگــزار شــد.
در ایــن نشســت دکتــر موســوی زاده
از رویدادهایــی کــه بــه تازگــی و حــدود
یــک ســال گذشــته در مجتمــع آمــوزش
عالــی گنابــاد رخــداده و در حــال انجــام
اســت ،گزارشــی ارایــه داد و ســپس
خبرنــگاران بــا پرســش هایــی ،اخبــار
مجتمــع را از طریــق رســانه هــای خــود
بــرای مــردم اطــاع رســانی کردنــد.

رییــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابادگفــت:
اتحــاد ،همدلــی و همراهــی مردم،مســیوالن
و رســانه هــا در بحــث آمایــش نشــان داد کــه
پیشــرفت مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد بــرای
همــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
دکتــر موســوی زاده ادامــه داد :مطالبــه بــه حق
مــردم در فضایــی درســت و قانونــی و در آرامش
انجــام شــد و تجربــه بســیار ارزشــمندی بــود.
در پایــان نشســت خبــری از رســانه
هــا کــه همیشــه همــراه بــا اهــداف
پیشــرفت مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد
هســتند بــا اهــدا لــوح ،تقدیــر شــد.

امضای تفاهم نامه ی مشترک با پارک علم و فناوری خراسان رضوی

گامی مهم در راستای توسعه اشتغال و کارآفرینی دانش بنیان و نوآورانه در شهرستان گناباد برداشته شد.
راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد و همــکاری بــا پــارک علــم و فنــاوری خراســان در قالــب تفاهــم نامــه بــه امضــا رســید.
بــا پیگیــری مهنــدس صفایــی نماینــده مــردم گنابــاد و بجســتان و دکتــر موســوی زاده رییــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد ،تفاهــم نامــه همــکاری
پــارک علــم و فنــاوری خراســان و مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد منعقــد گردیــد.
امضــای ایــن تفاهــم نامــه ،گام مهمــی در جهــت راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد و حمایــت از شــرکت هــای دانــش
بنیــان و دانــش محــور اســت.
مزیــت راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری مجتمــع ،تقویــت کارآفرینــی و اقتصــاد محلــی شهرســتان ،رونــق اقتصــاد دانــش بنیــان منطقــه ،ایجــاد
اشــتغال بــرای جوانــان متقاضــی ،امــکان بهــره منــدی از پتانســیل هــای دانشــگاهی در کنــار فرصــت هــای پــارک علــم و فنــاوری خواهــد بــود.
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دکتــر موســوی زاده و اعضــای هیــات رییســه مجتمــع طــی بازدیــدی ،رونــد انجــام پــروژه هــای جدیــد و در حــال انجــام پردیــس
دانشــگاه را مــورد برســی قــرار دادنــد و بــا پیمانــکاران در مــورد نقــاط ضعــف و قــوت هــر پــروژه گفتگــو کردنــد.
اعضــای هیــات رئیســه و جمعــی از مدیــران بــا حضــور در محــل پروژهــای عمرانــی در حــال ســاخت مجتمــع ضمــن بازدیــد ،در جریــان پیشــرفت رونــد
اجرایــی عملیــات ســاخت پــروژ هــا قــرار گرفتنــد و از تــاش هــای مجموعــه پیمانــکاران زحمتکــش تشــکر نمودنــد.
در ایــن بازدیــد هیــات رییســه مجتمــع از پیمانــکاران خواســت تــا ضمــن بهینــه ســازی و صرفــه جویــی در اجــرای عملیــات هــای ســاخت و ســاز ،پــروژه
هــا را در زمــان مقــرر تکمیــل و بــه پایــان برســانند.
الزم بــه ذکــر اســت هــم زمــان  ۶پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۵۰میلیــارد ریــال در پردیــس مجتمــع در حــال انجــام اســت  .گفتــه مــی شــود
دکتــر ســید مصطفــی موســوی زاده در ســفر بــه پایتخــت ،در نشســتی بــا مدیــران ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ،و معاونیــن و مدیــران فرهنگــی
 ،عمرانــی و بودجــه ای وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری باخبرهــای امیــد بخشــی پــا بــه عرصــه ی ســاخت و ســاز آمــوزش عالــی نهــاده اســت.
رییــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد در دیــدار بــا مقامــات مســئول ضمــن ارایــه ی گــزارش در زمینــه هــای مختلــف و دعــوت از مقامــات ارشــد وزارتــی
بــرای حضــور در گنابــاد ،پیرامــون مســایلی همچــون جــذب رشــته هــای تحصیــات تکمیلــی ،جــذب هیــات علمــی ،جــذب نیــروی انســانی و نیــز جــذب
اعتبــارات بحــث و گفتگــو کــرد.
-1پــروژه فــاز اول شــبکه آب شــرب و مخــزن بتنــی و سیســتم آبیــاری قطــره ای پردیــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد در حــال اجــرا مــی باشــد.این
پــروژه توســط برنــده مناقصــه بــا قــراردادی بــه مبلــغ  ۱۸۹۹۵میلیــون ریــال ،در مــدت زمــان  ۵مــاه اجــرا خواهــد شــد.
-2پــروژه ســاختمان پســت بــرق و گاز پردیــس مجتمــع آمــوزش عالــی گناباد طــی مناقصه ای بــه پیمانکار واگــذار گردیده و هــم اکنون در حال انجام اســت.
قرار است پروژه ی مذکور با اعتباری بالغ بر  ۶۹۱۶میلیون ریال و در مدت زمان  ۳ماه به انجام برسد.
-3پــروژه غــاف گــذاری و منهــول هــای برقــی پردیــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۲۲۸۴میلیــون ریــال و از طریــق مناقصــه بــه
پیمانــکار واگــذار شــده اســت و هــم اکنــون در حــال انجــام مــی باشــد.برای انجــام ایــن پــروژه  ۵مــاه زمــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
-4پــروژه تکمیــل دانشــکده علــوم مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد از طریــق انجــام مناقصــه بــا قــردادی بــه مبلــغ ۹۴۲۷۵میلیــون ریــال کــه در خــرداد
مــاه  ۹۹توســط پیمانکار،آغــاز بــه کار کــرده اســت.مدت اجــرای ایــن پیمــان  ۶مــاه تعییــن شــده اســت.
-5تصفیــه خانــه مناقصــه پــروژه عمرانــی فــاز اول تصفیــه خانــه پردیــس بــا حضــور شــرکت هــای پیمانــکاری متقاضــی و مســیولین مرتبــط در محــل
ســالن کنفرانــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد برگــزار گردید.تامیــن اعتبــار پــروژه از محــل اعتبــارات عمرانــی مجتمــع بــوده و مــدت زمــان اجــرای
پــروژه پنــج مــاه مشــخص شــده اســت.
.6لوله کشی گاز داخل پردیس.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و رییس ستاد آمایش آموزش
عالی کشور از ظرفیت ها و پتانسیل های مجتمع آموزش عالی گناباد بازدید کرد
دکتــر غالمحســین رحیمــی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بــه دعــوت دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا هــدف
شــرکت در برنامــه هــای پژوهشــی ایــن دانشــگاه در منطقــه حضــور یافت.
بــا توجــه بــه پیگیــری مجدانــه درخواســت مجتمــع آمــوزش عالــی
گنابــاد جهــت ارتقــا بــه دانشــگاه و لــزوم بررســی و ارزیابــی توســط ســتاد
آمایــش آمــوزش عالــی کشــور و نیــز مــوارد مختلــف مطــرح شــده در
خصــوص طــرح آمایــش ،فرصــت حضــور رییــس ســتاد آمایــش آمــوزش
عالــی کشــور در منطقــه را غنیمــت شــمرد و از معــاون وزارت درخواســت

آمــوزش عالــی گنابــاد در شــهریورماه ،۱۳۹۹ایــن فرصــت را بــه عنــوان
الگــوی موفــق در منطقــه دانســته و حمایــت معاونــت پژوهشــی وزارت را
در تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن پژوهشــگاه اعــام نمــود.
وی ماموریــت گرایــی و توجــه بــه ظرفیتهــا منطقــه ای ،ارتبــاط
دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه را از مهمتریــن شــاخصه هــا ارتقــا مراکــز
دانشــگاهی دانســت و سیاســت هــای ســتاد آمایــش آمــوزش عالــی کشــور
را در ایــن خصــوص تشــریح نمــود.
رییــس ســتاد آمایــش آمــوزش عالــی کشــور افــزود :در سیاســتهای اصلــی

گردیــد تــا ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای منطقــه و مجتمــع ،از نزدیــک
مــورد ارزیابــی و بازدیــد قــرار گیــرد.
دکتــر رحیمــی شــعرباف بــه همــراه مهنــدس قربانــی فرماندار شهرســتان،
دکتــر موســوی زاده رییــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد و دیگــر
مســوولین در بــدو ورود بــه شهرســتان گنابــاد ،پــس از ادای احتــرام بــه
مقــام شــامخ شــهدای گمنــام و عالمــه محمدتقــی بهلــول و بازدیــد از
فضاهــای آموزشــی و پژوهشــی ،در جلســه هیــات رییســه مجتمــع حضــور
یافــت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت عتــف ،ظرفیــت هــای منطقــه و علــم
دوســتی و علــم پــروری مــردم شهرســتان را شایســته تقدیــر برشــمرد و
از وجــود زیرســاخت هــای ارزشــمند مجتمــع تشــکر و قدردانــی نمــود.
دکتــر رحیمــی افــزود :بــا عنایــت بــه موافقــت بــه عمــل آمــده در هیــات
امنــای منطقــه جهــت تاســیس هســته پژوهشــی معــدن در مجتمــع

ســتاد آمایــش ،کیفــی گرایــی بــر کمــی گرایــی اولویــت داشــته و بــرای
مجتمــع آموزشعالــی گنابــاد ایجــاد مقاطــع تحصیــات تکمیلــی نســبت
بــه ایجــاد رشــته هــای جدیــد اولویــت دارد و شــرط الزم جهــت ایجــاد
رشــته هــای جدیــد را وجــود امکانــات و کیفیــت تعریــف شــده دانســت.
الزم بــه توضیــح اســت کــه سیاســت¬های آمایــش آمــوزش عالــی کشــور
در ســال ۱۳۹۴اتخــاذ و ماموریــت گرایــی مراکــز دانشــگاهی مــد نظــر
قــرار گرفــت .از همــان ابتــدا ،بــر مبنــای ایــن سیاســت هــا بــا تمامــی
مراکــز دانشــگاهی کشــور رفتــار شــده اســت .در هیــچ کــدام از مراکــز
دانشــگاهی دولتــی کشــور ،افزایــش رشــته هــای تحصیلــی صــورت
نگرفتــه اســت .موضوعــی کــه مــی بایســت از طریــق رســانه هــا بــه مــردم
اطــاع داده مــی شــد.
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معــاون پژوهــش و فنــاوری
وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری از زیرســاختها و
ـده در
ـاد شـ
ـای ایجـ
ـت هـ
ظرفیـ
مجتمــع آمــوزش عالــی گناباد
قدردانــی کــرد.

پیــرو ســفر معــاون پژوهــش و فناوری
وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــه
شهرســتان گنابــاد ،دیــداری بیــن
ایشــان و مهنــدس صفایــی نماینــده
محتــرم مــردم شــریف شهرســتانهای
گنابــاد و بجســتان و دکتــر موســوی
زاده رئیــس مجتمــع بــا هــدف
پیگیــری برنامههــای پیشــنهادی و
پیشــبرد اهــداف ســفر ،بــه ویــژه در
زمینــه هــای ایجــاد پردیــس علــم
و فنــاوری ،ایجــاد هســته پژوهشــی
قنــات ،تجهیــز پژوهشــگاه معــدن
و موضوعــات مرتبــط بــا آمایــش
آمــوزش عالــی برگــزار گردیــد.
در ایــن دیــدار مهنــدس صفایی ضمن تشــکر
از حضــور دکتــر رحیمــی در شهرســتان ،بــه
قدمــت و تعــدد موسســات آمــوزش عالــی،
ویژگیهــای مختلــف و شــاخصه هــای
دانشــگاهی حــوزه انتخابیــه اشــاره نمــود و
بــا تاکیــد بــر سیاســت تمرکززدایــی ،برنامــه
هــای توســعه ای مجتمــع را بــه عنــوان یــک
واحــد دانشــگاهی مســتقل ،درکمــک بــه

اشــتغال آفرینــی دانــش بنیــان تشــریح کرد.
ایشــان بــا اشــاره بــه نیــاز منطقه و پتانســیل
هــای فــراوان ایــن موسســه از جملــه نیــروی
انســانی پویــا و جــوان آن ،رشــد همــه جانبــه
ایــن واحــد دانشــگاهی را بــرای توســعه و
محرومیــت زدایــی جنــوب خراســان رضــوی
الزم دانســت .ایشــان طــرح هــای انجام شــده
اســاتید مجتمــع در مــورد اکتشــاف معــادن
پورفیــری ،ایجــاد پژوهشــگاه معــدن ،مرکــز
نــوآوری و تجــاری ســازی صنایــع معدنــی
و ســایر طــرح هــای توســعه ای مرتبــط بــا
معــادن غنــی منطقــه کــه مــورد حمایــت
کامــل ســازمان ایمیــدرو قــرار گرفتــه اســت؛
را بــه عنــوان یکــی از نقــاط قــوت خدمــت
ایــن مجتمــع بــه کشــور بیــان نمــود.
دکتــر موســوی زاده نیــز بــا تشــکر از
راهنماییهــا و حمایــت هــای آقــای دکتــر
رحیمــی ،گــزارش کاملــی از رشــد شــاخصه
هــای مختلــف ،گســترش خدمــات موثــر
دانشــگاهی بــه منطقــه و برنامــه هــای
توســعه ای مجتمــع در افــق چنــد ســاله را
تشــریح کــرد.
دکتــر رحیمــی ضمــن قدردانــی از
زیرســاختها ،برنامــه ریــزی هــا و
ظرفیتهــای ایجــاد شــده ،رونــد رو بــه
رشــد مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد را در
اکثــر شــاخصه هــا فراتــر از انتظــار ارزیابــی
نمودنــد .همچنیــن ،بــا مباحــث صــورت
گرفتــه درخصــوص ظرفیتهــا و پتانســیلهای
مجتمــع ،ضمــن تاکیــد بــر ایجــاد پردیــس
علــم و فنــاوری و مســاعدت در خصــوص
تامیــن تجهیــزات پژوهشــگاه معــدن و
زمیــن شناســی ،حمایــت خــود را از توســعه
مســتقل مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد
اعــام نمــود.

هــم زمــان بــا هفتــه منابــع
طبیعــی آییــن کاشــت نهــال در
پردیــس مجتمــع آمــوزش عالــی
گنابــاد انجــام شــد.

بــه گ ـزارش روابــط عمومــی مجتمــع آمــوزش عالــی
گنابــاد  ،بــا فرارســیدن فصــل بهــار و هفتــه
منابــع طبیعــی  ،هیــات رییســه و جمعــی از
مدیــران و کارکنــان مجتمــع آمــوزش عالــی
گنابــاد در اقدامــی شایســته بــا کاشــت نهــال
در محوطــه و بلوارهــای پردیــس مجتمــع
 ،بــر اهمیــت درخــت کاری و حفاظــت از
منابــع طبیعــی تاکیــد کردنــد.
گفتــه مــی شــود امســال بــه  ۲۰هکتــار
فضــای ســبز پردیــس مجتمــع آمــوزش
عالــی گنابــاد بیــش از  ۷۵۰نهــال دیگــر
اضافــه مــی شــود کــه ایــن مــی توانــد تــا
حــدود زیــادی از چرخــش ریزگردهــا و گــرد
و خــاک هــای ناشــی از طوفــان هــای فصلــی
در منطقــه جلوگیــری کنــد.

ـت مجتمع آموزش عالی گناباد در
موفقیـ
ـش بنیان ملی به مبلغ
تصویب طرح دانـ
ـارد و  500میلیون ریال
 5میلیـ

اعضــای هیــات علمــی گــروه مهندســی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد موفــق بــه تصویــب
و تخصیــص اعتبــار بــرای طــرح "تولیــد روغــن خوراکــی و
جیــره دام از طریــق کشــت ســالیکورنیا بــا اســتفاده از آبهــای
نامتعــارف" شــدند.
دکتــر اســماعیلیان در ایــن خصــوص گفــت :ایــن طــرح در حــوزه امنیــت
غذایــی پــس از بررســی در کارگــروه هــای ســتاد زیســت فنــاوری معاونت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا مبلــغ ۵میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون
ریــال تصویــب شــد.
گیــاه شورپســند ســالیکورنیا قــادر بــه اســتقرار و حصــول عملکــرد در

شــرایط خــاک هــای بســیار شــور مــی باشــد و عــاوه بــر قابلیــت تولیــد
روغــن خوراکــی باکیفیــت بــاال و منابــع جیــره دام ،دارای کاربردهــای
غذایــی و دارویــی متعــدد مــی باشــد
ایــن گیــاه ارزشــمند بــه منظــور احیــا بیولوژیکــی مراتــع و کنتــرل
فرســایش و بــروز ریزگــرد نیــز بــکار مــی رود کــه توســعه کشــت ایــن
گونــه هــا و تغییــر الگــوی کشــت در مناطــق بــا منابــع آبــی نامتعــارف و
شــور بــا جایگزینــی گیاهــان مقــاوم به شــوری مــی توانــد راهبــرد موثری
در راســتای امنیــت غذایــی ،خودکفایــی تولیــد ،اشــتغالزایی،حفاظت آب و
خــاک و توســعه پایــدار باشــد.
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تفاهم نامه همکاری بین شهرداری گناباد
ومجتمع آموزش عالی گناباد منعقد گردید
در راســتای تقویــت ارتبــاط بیــن شــهرداری گنابــاد و مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد و بهــره گیــری از ظرفیــت هــای مختلــف
آموزشــی ،فرهنگــی ،علمــی و پژوهشــی دانشــگاه در اجــرای طــرح بازآفرینــی شــهری ،تفاهــم نامــه ی همــکاری بیــن شــهرداری
گنابــاد و مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد منعقــد گردیــد.

دکتــر ســید مصطفــی موســوی زاده رییــس دانشــگاه گنابــاد موضــوع ایــن تفاهــم نامــه را بازآفرینــی شــهری و مباحــث مدیریــت
شــهری شهرســتان گنابــاد عنــوان کــرد و بیــان داشــت :ایــن تفاهــم بــه مــدت دو ســال در بحــث مدیریــت کالن شــهری بــا اهــداف
اســتفاده از ظرفیــت هــای اجرایــی و پتانســیل هــای علمــی و زیرســاختی ،برنامــه ریــزی ،تدویــن محتــوا و برگــزاری دوره هــای
آموزشــی ،تولیــد و انتشــار مــواد آموزشــی و کمــک آموزشــی ،تولیــد کتابچــه هــا و گــزارش هــا بــه عنــوان منبــع و مرجــع موضوعــات
بازآفرینــی شــهری و مدیریــت شــهری ،برگــزاری همایــش هــا ،نمایشــگاه هــا و جشــنواره هــای مرتبــط اجرایــی خواهــد شــد

همکاری بین مجتمع آموزش عالی گناباد
و جهاد کشاورزی در قالب تفاهم نامه

نشســت مشــترک مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد و
جهادکشــاورزی شهرســتان گنابــاد بــا هــدف امضــای
تفاهمنامــه همــکاری برگــزار شــد .

حســین زاده مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان گنابــاد در ابتــدا بــا
برشــمردن تــوان ظرفیــت تولیــدی شهرســتان گنابــاد در زمینــه تولیــدات
کشــاورزی و دامــی و اشــاره بــه مشــکالت در ایــن مســیر گفــت :اســتفاده از
ظرفیــت علمــی دانشــگاه تــوام بــا تــوان اجرایــی علمــی و عملــی مجموعــه
جهــاد کشــاورزی مــی توانــد بســیار موثــر در افزایــش تولیــد و حــل
مشــکالت مربوطــه باشــد.
موســوی زاده رییــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد :امیدواریــم ایــن
نشســت عامــل بسترســازی مناســب و تعاملــی بــرای ایجــاد زمینــه هــای

همــکاری دوجانبــه قــرار گیــرد.
بــه منظــور بهــره منــدی از پتانســیل هــای مشــترک همفکــری و همــکاری
هــای آموزشــی ،پژوهشــی و اجرایــی ،بــا اســتفاده از کلیــه منابــع طرفیــن
اعــم از نیــروی انســانی فنــی و بانکهــای اطالعــات ،ایــن تفاهمنامــه
میــان مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد و مدیریــت جهــاد کشــاورزی گنابــاد
منعقــد گردیــد.
جذب طرح های تحقیقاتی طرفین ارایه سمینار ،دوره های تخصصیکارگاه آموزشی و همایشهمکاری های مشترک مطالعاتیبازدید های علمیاز جمله موارد این تفاهم نامه بود،
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نشســت رییــس اداره صنعــت و معــدن و تجــارت گنابــاد
بــا رییــس و معاونیــن مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد،
پیرامــون ایجــاد همکاریهــای متقابــل برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه بــه میزبانــی مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد صــورت گرفــت ،پیرامــون همــکاری هــای مشــترک و اســتفاده از پتانســیل
هــای علمــی اعضــای هیــات علمــی مجتمــع در جهــت بررســی و رفــع مشــکالت صنعــت و معــدن منطقــه ،افزایــش بهــر هوری و فعالیــت
اقتصــادی محلــی تبــادل نظــر گردیــد

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

اهم فعالیت های معاونت نهاد رهبری در مجتمع آموزش عالی گناباد
ازابتدای سال تحصیلی1399-1400

بــه جهــت شــرایط فعلــی دانشــگاه هــا
( بیمــاری کرونــا )  ،بســیار ی از فعالیت
هــای تبلیغــی نهــاد کــه بــا حضــور
دانشــجویان محقــق مــی شــد امــکان
پذیــر نبــود و لــذا در راســتای ایجــاد
بســتر هــای جدیــد و تقویــت ظرفیــت
هــای موجــود بــرای اســتفاده از فرصــت
هــای تبلیــغ مجــازی اقــدام گردیــد

و در ایــن خصــوص اهتمــام ویــژه ای
بــه گــروه معــارف مصــروف گردیــد .
ظرفیــت دروس معــارف بــا حــدود
 50کالس در هــر تــرم وارتبــاط بــا
تمامــی دانشــجویان  ،فرصــت بســیار
مغتنمــی جهــت تقویــت بینــش
و مبانــی معرفتــی دانشــجویان
مــی باشد.بخشــی از اقدامــات در

راســتای اســتفاده بهینــه از ایــن
فرصــت بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
-1انتخــاب اســاتید شایســته
وتوانمنــد و حتــی دعــوت از اســاتید
از قــم  ،تهــران و مشــهد ( مجــازی)
 -2تهیــه و فراهــم ســازی محتــوای
کمــک آموزشــی متناســب با هــر درس

خالصه عملکرد در سایر حوزه ها

 ضیافــت اندیشــه اســاتید بــا موضــوع بیانیــهگام دوم (بــا حضــور اســتاد دکتــر مجیــدی عضو
هیــات علمــی دانشــگاه تهــران و رئیــس اتحادیه
مجمــع بیــن المجالــس کشــورهای آســیایی )
برگــزاری دو دوره پویــش
مواســات و همدلــی دانشــگاهیان
 برگــزاری مراســم مذهبــی مناســبتی ونمازهــای جماعــت بــا رعایــت دســتورالعمل هــا
 تشــکیل شــورای پیشــگیری از آســیبهــای اجتماعــی بــا مشــارکت تمامــی معاونــت
هــای مجتمــع بــه منظــور هــم افزایــی وجهــت
دهــی تمامــی فعالیــت هــای فرهنگــی،
آموزشــی و دانشــجویی در راســتای پیشــگیری

از آســیب هــای اجتماعــی دانشــجویان
 تجهیــز قفســه هــای کتــابخوابگاهــی و کتابخانــه تخصصــی نهــاد
و معــارف بــا کتــب متنــوع و مؤثــر
 دوره مجــازی تربیــت فرزنــد ویــژهخانــواده هــا
کارکنــان واســاتیدو
 همــکاری و هــم افزایــی موثــر وصمیمانــهنهــاد ،فرهنگــی و بســیج در اجــرای برنامــه های
فرهنگــی و فعالیــت کانــون هــای فرهنگــی (بــا
عنایــت بــه کمبــود نیــروی انســانی مجتمــع)
 برگــزاری جلســات آســیب شناســیفعالیــت هــای فرهنگــی بــا همــکاری
مدیریــت فرهنگــی مجتمــع و بــا
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حضــور ومشــاوره اســتاد معماریانــی و ...
 بررســی فــرم هــای اســتعداد یابی دانشــجویاننــوورود جهــت شناســایی دانشــجویان توانمنــد
و برنامــه ریــزی جهــت کادر ســازی و ســوق
دادن آنهــا بــه فعالیــت هــای فرهنگــی و
کانــون هــا و برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری
دوره هــای توانمنــد ســازی فعــاالن فرهنگــی
 ارائــه مشــاوره هــای مذهبــی،خانــواده وبرنامــه ریــزی تحصیلــی
 دعــوت از اســاتید ومبلغــان توانمنــددر
ســخنرانی
جهــت
کشــوری
برنامــه هــای مناســبتی( مجــازی).
 -هــم نشــینی بــا خانــواده هــای معــزز شــهدا
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اثرات غیر حضوری بودن آموزش
آمــوزش غیــر حضــوری در شــرایط فعلــی کشــور
هرچنــد بعضــی ازمزایــای آمــوزش حضــوری را
نــدارد  ،امــا از جهــات بســیاری فرصت محســوب
شــده و مزایــای متعــددی دارد کــه از جملــه
ایــن مزایــا فرصــت اشــتغال و مهــارت آمــوزی
همــراه تحصیــل بــرای بســیاری از دانشــجویان
و حضــور در کنــار خانــواده و کاهــش آســیب
هــای اجتماعــی بــه تبــع نظــارت بیشــتر والدیــن
مــی باشــد.

راه کار حل مشکالت

موفقیــت یــا عــدم موفقیــت یــک مجموعــه
دانشــگاهی را بایــد در خروجــی ایــن مجموعــه
مشــاهده کــرد .زمانــی کــه اکثریــت خروجــی
دانشــگاه  ،متخصصــان متعهــد و توانمنــد و
منشــاء اثــر در جامعــه باشــند آن موقــع مــی
تــوان بــه عملکــرد مجموعــه نمــره قبولــی داد.

همــان گونــه کــه بارهــا در ســخنان مســئولین
محتــرم تصریــح گردیــده  ،دانشــگاه در جامعــه
فعلــی مــا در صورتــی حضــور مؤثــر وســازنده
خواهــد داشــت کــه تبدیــل بــه دانشــگاه
کارآفریــن بــه معنــای واقعــی کلمــه گــردد .
تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد اهتمــام جــدی
تمــام بخــش هــای مجموعــه اعــم از آموزشــی-
پژوهشــی ،فرهنگــی ،دانشــجویی در ایــن جهــت
بــوده تــا باترســیم نقشــه راه مــدون  ،هــر بخــش
رســالت تعریــف شــده خویــش را در راســتای
نیــل بــه ایــن هــدف عالــی تحقــق بخشــد (.
البتــه گام هــای خوبــی در ایــن راســتا توســط
همــکاران مجموعــه برداشــته شــده امــا تــا نقطه
مطلــوب فاصلــه زیــادی دارد .) .
یکــی از آســیب هــای جــدی در مجموعــه هــای
اداری کشــور در ســالیان اخیــر توجــه بــه تقویت
رزومــه هــا و کارهــای تشــریفاتی وگــزارش هــای
عریــض و طویــل اســت کــه بخــش مهمــی از
وقــت  ،انــرژی و هزینــه هــای بســیاری را

مصــروف خــود نمــوده اســت  ،تــا زمانــی کــه
انگیــزه هــا بــه ایــن امــور منعطــف باشــد ،نتیجه
آن محــروم مانــدن از رشــد وپیشــرفت حقیقــی
در امــور کشــور خواهــد بــود و ایــن دقیقــا نقطــه
مقابــل روحیاتــی اســت کــه در دوران جنــگ
واوایــل انقــاب وجــود داشــت و حقیقتــا روحیــه
جهــادی افــراد در آن زمــان ســبب پیشــرفت
هــای جهشــی نظامــی و غیــره در کشــور بــود.
هــر شــخص  ،در هــر بخــش از بدنــه نظــام  ،از
یــک مســئول کالن تــا یــک کارمنــد جــزء  ،بایــد
قبــل از هــر جایگاهــی خــود رادر مقابــل خداونــد
متعــال و امــام عصر(عــج)  ،وخــون مطهــر شــهدا
مســئول بدانــد وبــرای عملکــرد خــود توجیــه
قابــل قبــول داشــته باشــد و صــرف نظــر از تقدیر
و خوشــایند دیگــران  ،بــی وقفــه تمــام لحظــات
و فکــر خویــش را متوجــه اهــداف کالن جامعــه
مهــدوی نمایــد.

مدیریت طرح و برنامه
مدیریــت طــرح و برنامــه در ســازمانهای امــروزی بــه ویــژه در ســازمانهای دانشــگاهی بســیار بــا اهمیــت
اســت؛ بــه گونــهای کــه میتــوان از آن بــه اتــاق فکــر و اتــاق رصــد دانشــگاه تعبیــر کــرد .ایــن مدیریــت
در حــوزه ریاســت دانشــگاه ،در چارچــوب برنامــه و بودجــه مصــوب ســاالنه بــه منظــور فراهــم آوردن
زمینــه ایجــاد تحــول و ارتقــا ســطح کارایــی و بهــرهوری دانشــگاه ،نظاممنــد ســاختن برنامههــا
و عملیــات ســاالنه دانشــگاه و تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز دانشــگاه تشــکیل شــده اســت.
هــدف تمامــی فعالیتهــای طــرح و برنامــه ،توانمندســازی و ارتقــای کیفیــت سیســتم
دانشــگاه ،توســعه مدیریــت و بهــره وری منابــع (مالــی ،انســانی و فناورانــه) اســت.
از جملــه اقدامــات حــوزه طــرح و برنامــه مجتمــع امــورش عالــی گنابــاد بــه
مدیریــت جــواد گازری از ابتــدای ســال  99بــه مــوارد زیــر میتــوان اشــاره کــرد:
قرارداد غالف گذاری و تونل انرژی

قرارداد تکمیل دانشکده علوم

پروژه شبکه آبرسانی

خرید تجهیزات شبکه
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پست برق و پست گاز

شبکه گاز

تصفیه خانه

شبکه جمع آوری آبهای سطحی

اجرای جداول سنگی

عملیات خاکی مسیر ورودی

تکمیل موتور خانه دانشکده علوم

خرید انشعاب آب و لوله گذاری مسیر

تکمیل آزمایشگاه مرکزی
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دفتر نظارت و ارزیابی
دکتــر محمــد زاده رییــس دفتــر نظــارت  ،ارزیابــی و تضمیــن
کیفیــت از اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه در مجتمــع

آمــوزش عالــی گنابــاد گفــت:

 .1ثبــت اطالعــات
در پایــگاه اســتنادی
جهــان
علــوم
جهــت
اســام،
شــرکت در رتبــه
بنــدی دانشــگاهها
ایــران.
تحقیقاتــی
موسســات
و
 .2جمــع آوری اطالعات در خصــوص فعالیتهای
آموزشــی و پژوهشــی ،تجزیــه و تحلیــل داده
هــا و ارائــه گــزارش آن بــه ریاســت مجتمــع
در راســتای افزایــش کیفیــت امــور آموزشــی و
پژوهشــی دانشــکده هــا.
 .3بررســی کیفیــت و نحــوه برگــزاری کالس
هــای مجــازی در راســتای ارتقــاء ســطح
کیفــی آمــوزش هــای مجــازی مجتمــع و
ارائــه گــزارش هــای ماهانــه بــه معاونــت
آموزشــی ،پژوهشــی و دانشــجویی مجتمــع.
 .4ارتبــاط بــا دانشــگاههای هم ســطح و کســب
اطــاع از نحــوه تــاش هــا و دســتاوردهای
نویــن در زمینــه آمــوزش مجــازی جهــت بهبود
و افزایــش ســطح کیفــی آمــوزش مجــازی.
 .5تغییــر شــاخص هــای ارزشــیابی اســاتید
بــر مبنــای شــاخص هــای ارائــه شــده از
ســوی کارگــروه تخصصــی توســعه آمــوزش
و یادگیــری الکترونیکــی وزارت عتــف و
شــاخص هــای ارزشــیابی ســنوات گذشــته.

 .6انجــام امــور مربــوط بــه ارزشــیابی
اســاتید در پایــان نیمســال تحصیلــی.
 .7ارزشــیابی سیســتم آمــوزش مجازی توســط
اســاتید و دانشــجویان و ارائــه گــزارش آن بــه
معاونــت آموزشــی ،پژوهشــی و دانشــجویی.
 .8ثبــت شــاخص هــا در ســامانه آموزشــیار
اعضــای هیــات علمــی واجــد شــرایط ترفیــع.
 .9اعــام امتیــازات ارزیابــی کارکنــان مشــمول
ارتقــاء در بــازه زمانی مهر و آبــان به حوزه اداری.
 .10پیگیــری مســتمر امــور مربــوط به ســامانه
ارزشیابی.
 .11بررســی و ثبــت امتیــازات تعلــق گرفتــه
بــه طــرح درســها توســط مدیــران گــروه بــه
منظــور اطمینــان از انطبــاق آنهــا بــا برنامــه هــا
و ســرفصل هــای مصــوب.
 .12تهیــه و ارســال بروشــور های آموزشــی ویژه
اعضــای هیــات علمــی و کارکنــان مجتمــع.
 .13رســیدگی بــه پرونــده هــای
تبدیــل وضعیــت اعضــای هیــات علمــی.
 .14ثبــت و بایگانــی امتیــازات ارزیابــی عملکرد
مســتمر کارکنان.
 .15بررســی امتیــازات ســه ســال متوالــی
کارکنــان جهــت اســتفاده در پرونــده هــای
ترفیــع کارکنــان.
 .16همــکاری در تدویــن برنامــه راهبــردی.
 .17همــکاری در ارســال گــزارش هــای

درخواســت شــده از ســوی گــروه نظــارت و
ارزیابــی اســتان.
 .18همــکاری و پیگیــری جهــت اخــذ تاییدیــه
ثبــت اطالعــات اعضــای هیات علمی در ســامانه.
 .19تهیــه گــزارش از نحــوه رعایــت.
دســتورالعمل هــای بهداشــتی و فاصلــه
گــذاری اجتماعــی حــوزه هــای مختلــف.

اداره حراست

حراســت پشــتوانه ای محکــم بــرای ســامت

جامعــه اداری بــه زبــان دیگــر وظیفــه اصلــی

حراســت  ،مواظبــت از ســامت ســازمان اســت

؛ چــرا کــه هــر ســازمانی جهــت نیــل بــه اهــداف
خــود بــه ســامت درونــی و بیرونــی نیــاز دارد .

از آنجــا کــه ســامت هــر ســازمان همــواره در
معــرض آلودگــی هــا و تهدیــد هــای درونــی و

نفــوذی اســت  ،بــرای حفــظ ســامت و پیشــگیری

از آلودگــی هــا نیازمنــد سیســتمی هســتیم کــه با
ً
دقــت زیــاد اوال  :از نفــوذ آفــت هــا بــه داخــل
ً
سیســتم جلوگیــری کنــد  .ثانیــا  :بــا تشــخیص و
شــناخت آفــت هــای درونــی  ،زمینــه هــای عــاج
بــه موقــع و ســامت ســازمان را فراهــم ســازد .

اداره حراســت بــه منظــور حفــظ اصــول و

تعمیــق ارزش هــای نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی و ایجادنظــم و انســجام در اداره

تشــکیالت ســازمانی دانشــگاه فعالیــت میکنــد
تــا ضمــن ارائــه پیشــنهادات و راهکارهــای

مناســب هــر گونــه انحــراف اشــکای و تخلفــی
را در امــور اجرائــی کشــف نمایــد و گزارشــها و

 .1اشــرافیت کامــل بــر رویدادهــا و وقایــع
جــاری و نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن
و مقــررات در دانشــگاه
 .2مســئول هماهنگــی کمیتــه پدافنــد
غیرعامــل در دانشــگاه
 .3حفاظــت از اطالعــات اســناد کارکنــان
و اماکــن و محیطهــای تحــت پوشـــش
بهمنظــور جلـــوگیری از هرگونـــه تهدیـــد و
خطــرات احتمالــی
 .4انتشــار پیامهــا و هشــدارهای امنیتــی
(امنیــت  ،ITحفاظــت اســناد و  )...از طریــق
سیســتم اتوماســیون اداری بهصــورت هفتگی
کلیــه
صالحیــت
تعییــن
.5
کارکنــان و اســاتید و تشــکیل
پرونــده صالحیــت عمومــی آنهــا.
 .6پیشبینــی و پیشــگیری از تحــرکات
غیرقانونــی در محیــط تحــت پوشــش
 .7ارائــه پاســخ بــه ســازمانهای ذیصــاح
در خصــوص اســتعالمهای افــراد
 .8حضــور در کمیســیونها و شــوراهای
اصلــی دانشــگاه
 .9طبقهبنــدی حفاظتــی اماکــن و
تأسیســات تحــت پوشــش دانشــگاه
بــا هماهنگــی مراجــع ذیربــط.
 .10حفاظــت از کلیــه امــوال ،تأسیســات و
ســاختمانها بــا تهیــه طرحهــای حفاظتــی
و صــدور دســتورالعملهای الزم و نظــارت
دقیق بـــر اجـــرای آنها.

رهنمودهــای الزم را در ایــن زمینــه بــه مراجــع

ذیصــاح ارســال دارد.از جملــه اقدامــات
صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه در ســال جــاری :
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 .11نظــارت و اشــرافیت کامــل بــر کلیــه
فعالیتهــای جانبــی و کمکآموزشــی
مرکــز اعــم از همایشهــا ،فعالیتهــای
انجمنهــای علمــی ،فرهنگــی ،مســابقه،
نشــریات و ...
 .12رصــد فضــای مجــازی و نیــز نظــارت

بــر فعالیتهــای مجــازی آموزشــی و غیــر
آموزشــی دانشــگاه.
 .13ارتقــاء تــوان كيفــى نيروهــاى حفاظتــى
از طريــق آمــوزش.
 .14تأمیــن و برقــراری انتظامــات ورودی
و داخلــی دانشــگاه و گــزارش حــوادث
بــه مقامــات مســئول در زمــان مقتضــی.
 .15برگــزاری دوره هــای پدافنــد غیــر عامل
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عملکــرد دفتــر حقوقــی از ابتــدای
ســال تحصیلــی تــا کنــون:

از آن رو کــه ایجــاد ،تقویــت و ارتقــاء جایــگاه واحــد حقوقــی بــه لحــاظ
نقــش آن در صیانــت از حقــوق و منافــع ســازمان متبــوع و کاهــش هزینــه

دفتر حقوقی
مهمتریــن اقدامــات و برنامــه هــای عملیاتــی مدیریــت حقوقــی مجتمــع
در نیــم ســال اول بــه شــرح ذیــل اســت:

هــای احتمالــی همــواره مــورد تأکیــد هــر ســازمانی بــوده و از مولفــه های

شــرکت در نشســت مجــازی مدیــران حقوقــی مناطــق ده گانــه کشــور

بســیار مهــم «اســتقالل دانشــگاه» محســوب مــی شــود و از موجبــات

بــا حضــور معــاون حقوقــی امــور مجلــس بــرای تبــادل نظــر و حــل

ارتقــاء ضریــب اطمینــان و امنیــت امــور ،تصمیمــات ،توافقــات و ارتباطات

مشــکالت دانشــگاه هــا

درون ســازمانی و فراســازمانی مــی باشــد؛ گســترش و بهبــود عملکــرد

پیگیــری دعــاوی کیفــری حقوقــی در دادگاهــای دادگســتری و

واحــد حقوقــی متناســب بــا توســعه و گســترش فعالیتهــای دانشــگاه

همچیــن شــکایت هــای مطــرح شــده در دیــوان عدالــت اداری

گنابــاد در دســتور کار قــرار داده شــد تــا بــا ســاختاری متشــکل و شــرح

تنظیم قراردادها و تعهدات دانشگاه

وظایفــی مشــخص بتــوان در انجــام و هدایــت صحیــح امــور در کنــار

پیگیــری و امضــا بیــش ا ز  10مــورد تفاهــم نامــه بــا ســایر ادارت

ســایر واحدهــای ســازمانی دانشــگاه مؤثــر و بــه عنــوان یکــی از بازوهــای

و ســازمان هــای دولتــی در راســتای همــکاری هــای مشــترک

توانمنــد ریاســت محتــرم مجتمــع عــاوه بــر پیگیــری و رســیدگی بــه

ارائــه مشــاوره حقوقــی بــه اعضــا هیــات علمــی  ،کارکنــان و دانشــجویان

پرونــده هــا و مســائل حقوقــی بــا انجــام اقدامــات پیشــگیرانه موجــب

نظــارت بــر قراردادهــای کار حجمــی و پیگیــری پرداخــت حقــوق

کاهــش بــروز اختالفــات و ادعاهــای

و

حقوقــی و پیامدهــای ناشــی از آنهــا و

هــای پیمانکارمطابــق قانــون کار

هدررفــت نیــرو و تــوان مالــی و مدیریتی

نظــارت بــر انجــام معامــات برگــزار

ســازمان شــود و بیــش از پیــش ســاختار

شــده از طریــق ســامانه تــدارکات

و رونــد صحیــح اجرایــی ســازمان را

مزایــای

کارگــران

شــرکت

الکترونیکــی دولت(ســتاد)

ارتقــاء و تقویــت نمایــد .در ایــن راســتا

نظــارت بــر خریــد کاالهای خارجــی و ثبت

نظــر بــه حجــم ،تنــوع و دامنــۀ گســترده

در ســامانه توانمنــدی هــای ایــران (توانیران)

مســائل حقوقــی در حــوزه هــای مختلــف

برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی

اعــم از دعــاوی ،قراردادهــا ،توافقــات،

بــرای افزایــش ســطح توانمنــدی

امــاک و تعهــدات ،مناقصــه و مزایــده

وآشــنایی بــا قوانیــن ومقــررات

همزمــان بــا توســعه وگســترش فعالیتهــا و ارتباطــات ســازمانی دانشــگاه

نظــارت بــر رونــد برگــزاری مناقصــات و مزایــده هــای برگــزار شــده

و همچنیــن حساســیت و اهمیــت ایــن گونــه مســائل در پیشــبرد دقیــق

توســط ســایر واحدهــای دانشــگاه.

تــر امــور و انجــام وظایــف محولــه ،لــزوم تقویــت واحــد حقوقــی بــه نحــو

همــکاری و برگــزاری جلســات مشــترک بــا ســایر واحــد هــای دانشــگاه و

منســجم و متمرکــز در ســاختار ســازمانی دانشــگاه بــه منظــور بررســی،

جمـعآوری و ســاماندهی مقــررات و مصوبــات و ضوابــط داخلــی دانشــگاه

پیگیــری و رســیدگی بــه امــور مرتبــط بــه طــور تخصصــی و پیوســته

بــه منظــور اطــاع رســانی صحیح و تســهیل دسترســی و اســتفاده کاربران

یــک امــر ضــروری و الزم مــی باشــد ،لــذا ســاختاری متناســب بــا توجــه

تهیــه و تدویــن بانــک اطالعاتی قوانیــن و مقررات حقوقــی در ارتباط با دانشــگاه.

بــه شــرح وظایــف بــرای دفتــر حقوقــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

جذب اعضای هیات علمی

گزارش واحد جذب ،تبدیل وضعیت و
ارتقا اعضای هیات علمی:

ـای
ـای اعضـ
ـت و ارتقـ
ـل وضعیـ
ـذب و تبدیـ
ـد جـ
واحـ
هیــات علمــی مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد
كلیــه امــور اجرایــی مرتبــط بــا جــذب ،تبدیــل وضعیــت و ارتقــا
اعضــای هیــات علمــی جهــت ارائــه مســتندات بــه هیــات اجرایــی
جــذب ،راهبــری ســامانه هــای مربوطــه ،ارتبــاط بــا مرکــز جــذب
و پاســخگویی متقاضیــان در ایــن واحــد صــورت مــی گیــرد.

اقدامــات صــورت گرفته توســط واحد جــذب در بازه
مهــر مــاه  ۹۸تــا بهمن  ۹۹به شــرح ذیل می باشــد :

 تعییــن نیازهــای جــذب اعضــای هیــأت علمــی در گروههــای آموزشــیو پژوهشــی بــا توجــه بــه صورتجلســات کارگــروه مربوطــه (فراخــوان
هــای شــهریور  ،۹۸بهمــن  ،۹۸شــهریور )۹۹
 آمــاده ســازی بیــش از  ۵۰پرونــده جهــت طــرح در هیــات اجرایــی وپیگیــری امــور مربوطــه تــا دریافــت ابــاغ بــرای  ۲۳پرونــده تــا کنــون
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مهمترین اقدمات انجام شده

 -1اخــذ شــماره مســتخدم و شناســه کارکنــان در ســامانه کارمنــد ایــران
 -2پیگیــری تبدیــل وضعیــت کارکنــان مشــمول قانــون استفســاریه
تبدیــل وضعیــت ایثارگــران
 -3اصــاح ،بهینــه ســازی ،تعریــف مراحــل فراینــد و الکترونیکــی کــردن
تعــدادی از فرایندهــای اداری و مالــی
 -4همــکاری در جــذب اعتبــارات و رشــد چشــمگیر جــذب اعتبــارات
نســبت بــه ســنوات گذشــته
 -5برگــزاری و همــکاری در اجــرای دوره هــای آمــوزش ضمــن خدمــت
در بســتر فضــای مجــازی
 -6تشکیل شرکت تعاونی مسکن کارکنان
 -7پیگیــری تســهیالت رفاهــی بــرای کارکنــان از قبیــل تســهیالت
بانکــی و واگــذاری زمیــن جهــت احــداث مســکن
 -8تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز
 -9همــکاری در توســعه بنیــاد خیریــن مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد
 -10برگــزاری چندیــن برنامــه ورزشــی جهــت کارکنــان بــا در نظــر
داشــتن مقــررات و پروتــکل هــای بهداشــتی
 -11پیگیــری و اجـرای مصوبات ســتاد ملی کرونا و ســایر بخشــنامه هــای واصله
 -12پیگیــری رفــع مشــکالت مالــی پرســنل شــرکت هــای پیمانــکار
خدمــات در پــی متوقــف شــدن خدمــات دانشــجویی در ایــام شــیوع کرونا

معاونت اداری و مالی
اقدامــات انجــام شــده معاونــت
اداری مالــی در دوران شــیوع کرونــا
همزمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا در
کشــور ،ایــن معاونــت همــراه و همــگام بــا
ســایر معاونــت هــا و واحدهــای دانشــگاه در
راســتای عملیــات کنترلــی و پیشــگیرانه ویروس کرونــا ،اقدامات گســترده
ای در زمینــه ضدعفونــی و بهداشــت ســاختمان هــای اداری ،آموزشــی و
رفاهــی دانشــجویان را انجــام داد .بــا همــکاری صــورت گرفتــه بــا مرکــز
بهداشــت و درمــان دانشــگاه ،برنامــه هــای اطــاع رســانی و آگاه ســازی
صــورت گرفــت و اقدامــات مؤثــری در زمینــه حفــظ فاصلــه اجتماعــی در
محــل کار کارکنــان و قطــع زنجیــره انتقــال ویــروس از طریــق تأمیــن
مــواد و وســایل بهداشــتی و کنتــرل مراجعــات اربــاب رجــوع انجــام
گرفتــه اســت .همچنیــن ،ایــن معاونــت نســبت بــه اجــرای بخشــنامه
هــای ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا و ســایر ابالغیــه هــای نهادهــای
فرادســتی را بــه طــور مســتمر در برنامــه کاری خــود قــرار داده اســت.
ایــن معاونــت در تــاش بــوده اســت همراهــی خوبــی بــا حــوزه معاونــت
آموزشــی و مرکــز فنــاوری اطالعــات در زمینــه تأمیــن زیرســاختهای
آمــوزش مجــازی و الکترونیکــی کــردن فرایندهای دانشــگاه داشــته باشــد.

اقدامات انجام شده در زمینه بهبود عملکرد کارکنان

معاونــت اداری و مالــی در راســتای وظایــف
و مأموریــت هــای خــود تــاش نمــوده اســت
در دوران شــیوع کرونــا ضمــن فراهــم آوردن
محیــط کاری ایمــن بــرای انجــام فعالیــت هــای

کاری روزانــه کارکنــان ،بــا حمایــت کافــی از
برگــزاری دوره هــای آموزشــی ضمــن خدمــت
از طریــق بســتر فضــای مجــازی ،نقــش مؤثــری
در توســعه فــردی و حرفــه ای کارکنــان داشــته
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باشــد و حمایــت هــای الزم از واحدهــای
آموزشــی ،پژوهشــی ،دانشــجویی و فرهنگــی
در جهــت برگــزاری دوره هــای آموزشــی،
مهــارت افزایــی و فرهنگــی داشــته اســت.
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شرح مختصری بر مدیریت امور اداری و پشتیبانی
مجتمع آموزش عالی گناباد

مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد فعالیــت خــود را
بــا تعــداد كمــي از منابــع انســاني آغــاز کــرده
اســت ،افــرادي كــه نيــروي رســمي مجموعــه
محســوب نمــي شــدند و اكثــرا مامــور از ســاير
دســتگاه هــاي اجرايــي بودنــد .پــس از پیگیــری
هــای انجــام شــده و در راســتای جــذب نیــرو،
ایــن دانشــگاه موفــق بــه اخــذ مجــوز از هیــات
امنــای دانشــگا ه هــا و موسســات آمــوزش عالــي
خراســان رضــوي بــراي اســتخدام نیــرو در قالب
قــرارداد کار معیــن شــد و همزمــان بــا توجــه به
گســترده شــدن حــوزه فعالیــت هــا و پیشــرفت
چشــمگیر امــور ،تعــداد نیروهــا افزایــش یافتنــد.
*تعــداد نیــروی اســتخدام شــده در
قالــب نیــروی رســمی و قــرارداد کار
معیــن تاكنــون 37 :نفــر
ايــن دانشــگاه به صــورت مســتقيم بــراي  130نفر
و بــه صورت غيرمســتقيم بــراي بیــش از  250نفر
شــغل ايجــاد كــرده اســت .در بعضــي حــوزه هــا،
كار بــه صــورت پيمانــكاري واگــذار شــده اســت و
دانشــگاه كار نظــارت بــر آن را بــر عهــده دارد؛ از
ايــن قبيــل مــی تــوان بــه امورخدماتــي ،رانندگان
ســرویس هــای دانشــجویی ،سرپرســتان خوابــگا
ه هــا و نیروهــای فعــال در مزرعــه تحقیقاتــی
دانشــگاه اشــاره نمــود.
ایــن دانشــگاه در بــدو تاســيس بــا معظلــي بــه
نــام هيــات علمــي روبــه رو بــود و از آن جــا
کــه از ابتــدا بنــا بــر توســعه ایــن دانشــگاه بــود
و خانــواده مجتمــع آمــوزش عالــي گنابــاد در
ايــن مســير از هيــچ تالشــي فروگــذار نبودنــد.
تــا ش هــاي کلیــه عوامــل دانشــگاه در رونــد

جــذب هیــات علمــی بومــي و تخصصــي نيــز
نتيجــه داد و شــاهد ســير صعــودی آن بوديــم
بــه طــوری کــه هــم اكنــون تعــداد نزدیــک بــه
 41عضــو هیــات علمــی در رشــته هــای مختلــف
 24رشــته تحصیلــی در مجموعــه فعالیــت دارند.
مدیریــت امــور اداری و پشــتیبانی از بخش
هــای مختلفی تشــکیل شــده اســت:
مدیریــت ،کارگزینــی ،رفــاه ،بیمــه و
بازنشســتگی ،امــور عمومــی و تــدارکات ،امــور
نقلیــه ،دبیرخانــه و کارپــردازی و انبــار
بــا توجــه بــه گســتردگی ایــن مدیریــت و ارتباط
مســتقیم بــا نیــروی انســانی مجتمــع بــه تبــع
وظایــف ســنگینی نیز بــر عهده این حوزه اســت.
در بخــش اداری و کارگزینــی مــی تــوان
پیگیــری نامــه هــای اداری بــه صــورت روزانــه و
در حداقــل زمــان ممکــن ،همــکاری در برگزاری
آزمــون هــای کاردانــی و کارشناســی ارشــد بــه
میزبانــی مجتمــع ،انعقــاد قراردادهــا و برگــزاری
مناقصــه هــا از جملــه مناقصــه نیروهــای
شــرکتی ،شــرکت در نشســت هــای اداری از
جملــه نشســت مدیــران اداری در دانشــگاه
فردوســی مشــهد ،برگــزاری دورهــای آموزشــی
ضمــن خدمــت بــه صــورت حضــوری و مجــازی
بــرای کارکنــان ،دریافــت شــماره مســتخدم
بــرای کلیــه اعضــای هیــات علمــی ،انجــام
خدمــات رفاهــی ،عقــد قراردادهــا بــا اماکــن
ورزشــی ،صــدور بــه موقــع احــکام کارکنــان،
معرفــی بــه بانــک هــای طــرف قــرارداد
بــا مجتمــع جهــت دریافــت وام همــکاران،
تمدیــد قــرارداد واحــد رفاهــی و فرهنگــی
بــرای اســتفاده همــکاران ،تمدیــد قراردادهــای
بیمــه ای از جملــه بیمــه تکمیلــی و عمــر و
حــوادث کارکنــان و دانشــجویان را بیــان کــرد.
در بخــش امــور عمومــی ،کارپــردازی و امــور نقلیــه
مــی تــوان بــه انجــام بــه موقــع خریدهــای مجتمع
پــس از دریافــت درخواســت هــای خریــد حــوزه
هــای مختلــف ،ســرویس دهــی بــه موقــع بــه
کارکنــان ،همــکاری در برگــزاری جلســات مختلف،
نظــارت بــر ســوخت مصرفــی خودروها ،بیمــه های
خودروهــای دولتــی و  ...مــی تــوان اشــاره نمــود.
دبیرخانــه مرکــزی دانشــگاه نیز در ایــام تعطیل و غیر
تعطیــل همـواره ســعی نمــوده اســت تــا نامــه هــای

امور اداری

دریافتــی و ارســالی را در اســرع وقــت انجــام دهــد.
انبــار مرکــزی مجتمــع نیــز زیــر نظــر مدیریــت
امــور اداری و پشــتیبانی قــراردارد کــه کلیــه
اقــام درخواســتی از بخــش هــای مختلــف
دانشــگاه بایســتی پــس از خریــد ثبــت انبــار
شــده و ســپس در اختیــار همــکار قرارگیــرد.
علیرغــم درگیــری تمــام کشــور بــا بیمــاری
ناشــی از ویــروس کوویــد  ،19حــوزه اداری
و پشــتیبانی بــه دلیــل حضــور کارکنــان در
مجموعــه ،امــورات خــود را بــا دقــت بیشــتری
پیگیــری نمــوده اســت .حتــی در برخــی از
مــوارد بــا لحــاظ دســتورالعمل هــای ابالغ شــده
از ســتاد ملــی کرونــا کار بــرای همــکاران حــوزه
دشــوار تــر شــده اســت کــه بــا کمــک تمامــی
همــکاران اداری و پشــتیبانی مجتمــع ســعی
شــده اســت خللــی در انجــام امــورات ایجــاد
نگــردد .مــی تــوان در ایــن خصــوص همــکاری
بیــش از پیــش ایــن حــوزه را بــا دفتــر بهداشــت
و ســامت دانشــگاه در جهــت جلوگیــری از
انتقــال ویــروس بــه همــکاران و همچنیــن طــرح
غربالگــری و ارائــه خدمــات بهداشــتی نــام بــرد.
از جملــه خدمــات بهداشــتی ارائــه شــده توزیــع
هفتگــی ماســک بــه کلیــه کارکنــان ،توزیــع
مــواد ضدعفونــی کننــده ،خریــد و اســتقرار
دســتگاه هــای اتومــات ضدعفونــی کننــده در
ورودی ســاختمان هــای دانشــگاه ،عــدم اجبــار
در ثبــت انگشــت ورود و خــروج ،برگــزاری دوره
هــای آموزشــی بــا همــکاری ســایر واحدهــا،
همــکاری در اســتفاده از دورکاری بــرای
همــکاران دارای بیمــاری زمینــه ای و همــکاران
مشــکوک بــه بیمــاری و  ...برشــمرد.
آنچــه دراینجــا اشــاره شــد بخشــی از
فعالیــت هایــی اســت کــه مدیریــت امــور
اداری و پشــتیبانی انجــام مــی دهــد .بــی
شــک همــکاری کلیــه حــوزه هــا بــا ایــن
حــوزه مــی توانــد بــه کیفــی ســازی و
کمیــت بخشــی بــه فعالیــت هــا و ایفــای
نقــش بهتــر و دقیقتــر در زمینــه امــور
محولــه کمــک نمایــد.

مدیریت امور مالــی
اهمیت واحد

همانطــور کــه بــدن انســان بــرای ادامــه حیات خــود نیاز بــه گردش خــون دارد ،یــک ســازمان و از جمله
دانشــگاه هــم بــرای تــدوام حیــات خود نیاز بــه منابع مالــی دارد و مدیریــت مالی وظیفه گــردش صحیح،
بــه موقــع و تزریــق برنامــه ریــزی شــده آن بــه واحدهــای مختلــف را بــر عهــده دارد .بــا ایــن تشــبیه می
توانیــم بگوییــم مدیریــت مالــی قلــب تپنــده دانشــگاه اســت و کلیــه فعالیــت هــای آموزشــی ،پژوهشــی،
فرهنگی ،دانشــجویی ،عمرانی ،اداری و پشــتیبانی و  ...وابســته به منابع مالی و مدیریت بهینه آن اســت.
توجــه بــه اهمیــت قلــب ســالم و قــوی در کیفیــت زندگــی یــک فــرد بــه خوبــی نقــش حســابداران
حرفــه ای و شایســته را در تحقــق اهــداف دانشــگاه نمایــان مــی کنــد .حساســیت ذاتــی فعالیــت هــای
حســابداری کــه تــوام بــا اســترس و فشــار کاری بــاال مــی باشــد مســتلزم همــت و تــاش مضاعــف اســت کــه بــه لطــف الهــی در همــکاران ایــن حــوزه
وجــود دارد .همانطــور کــه قلــب انســان حتــی در حالــت اســتراحت هــم بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد ،در یــک ســال اخیــر و در شــرایط کرونــا،
تعطیلــی ،دورکاری و  ...همــکاران مــن هماننــد گذشــته همــواره بــا فعالیــت دلســوزانه و متعهدانــه در صحنــه کار و تــاش حضــور داشــته کــه در ایــن جــا
از زحمــات ارزشــمند تــک تــک ایــن عزیــزان تشــکر و قدردانــی مــی نمایــم.

حــوزه مالــی در یــک ســال گذشــته ...........................................................................................
فعالیــت هــای مختلفــی شــامل شناســایی و ثبــت کلیــه رویدادهــای مالــی مطابــق بــا اســتانداردهای حســابداری بخــش عمومــی از تنظیــم اســناد تــا
تامیــن اعتبــار ،پرداخــت و نگهــداری و تنظیــم حســابها و  ...در راســتای پشــتیبانی از فعالیــت هــای اصلــی دانشــگاه صــورت میگیــرد کــه بیــان آن از
حوصلــه ایــن مصاحبــه خــارج اســت امــا مهمتریــن دســتاورد ایــن واحــد اجــرای کامــل نقشــه راه حســابداری تعهــدی ،شــفافیت پاســخگویی و انضبــاط
مالــی و توجــه بــه اجــرای قوانیــن و مقــررات اســت کــه منجــر بــه دریافــت گــزارش حسابرســی مقبــول از حســابرس منتخــب هیــات امنــا در ســال گذشــته
شــده اســت .حسابرســی عملکــرد ســال  98نیــز در حــال حاضــر در حــال انجــام اســت و امیــدوارم بــا لطــف خداونــد ،تــاش موثــر همــکاران و حمایــت
مدیــران ارشــد ،امســال نیــز بــه ایــن موفقیــت بــزرگ دســت پیــدا نماییــم.
تاثیــر حضــور و عــدم حضــور دانشــجویان بــر فعالیــت اداره مالــی..............................................................
ماهیــت فعالیتهــای ایــن حــوزه بــه نحــوی اســت کــه بــه جــز در مــورد پرداخــت شــهریه ،ارتبــاط مســتقیم بــا دانشــجویان وجــود نــدارد .در مــورد پرداخــت
شــهریه هــم خوشــبختانه زیرســاختهای آن بــه صــورت الکترونیکــی و غیرحضــوری و از طریــق پورتــال از قبــل وجــود داشــته بنابرایــن عــدم حضــور ایــن
عزیــزان تاثیــری در فعالیــت هــای ایــن واحــد نداشــته اســت.
توصیــه پایانــی بــه دانشــجویان و همــکاران :بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی پیــش آمــده در دوران کرونــا و در جهــت مســاعدت بــا دانشــجویان،
ثبــت نــام و انتخــاب واحــد دانشــجویان شــبانه در  2تــرم گذشــته،
منــوط بــه پرداخــت کامــل شــهریه نبــوده و بــر اســاس توانایــی مالــی
دانشــجویان ،همــکاری الزم بــا ایشــان صــورت گرفتــه اســت.
امــا پیشــنهاد مــی کنــم دانشــجویان عزیــز بــه تدریــج شــهریه هــای
معوقــه خــود را پرداخــت نماینــد تــا در زمــان فــارغ التحصیلــی بــا
حجــم بــاالی بدهــی مواجــه نگردنــد .بــا توجــه بــه شــرایط بودجــه ای
کشــور ،ابتــدا بــه خــودم و ســپس بــه ســایر همــکاران توصیــه مــی کنــم
هماننــد گذشــته ،دقــت نظــر در اســتفاده از بیــت المــال ،صرفــه جویــی
و اســتفاده بهینــه از امکانــات موجــود را ســرلوحه کار خــود قــرار دهنــد.
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معاونت آموزشـی
حــوزه معاونــت آموزشــی ،پژوهشــی و دانشــجویی طیف وســیعی
از فرایندهــای دانشــگاه را بــر عهــده دارد بــه طوریکــه از بعــد
آموزشــی وظیفــه برنامه ریــزی،اداره وهدایــت کلیه امورآموزشــی،
سیاســت گــذاری واتخــاذ تمهیــدات الزم درجهــت گســترش
وارتقــا کیفیــت آموزشــی ونظــارت وارزیابــی آنهــا وهمچنیــن
امــور مربــوط بــه اعضــای هیــات علمــی و غیــره را برعهــده دارد.
وقــوع ویــروس کرونــا باعــث تحمیــل شــرایط
جدیــد بــه آمــوزش دنیــا گردیــده اســت
بطوریکــه همــه دانشــگاهها را بــه دانشــگاه
مجــازی تبدیــل کــرده اســت .در بحــث آموزش
مجــازی ایــن مجتمــع ســعی کــرده اســت پــا
بــه پــای دانشــگاه هــای مطــرح کشــور حرکــت
کنــد و شــاید بــدون اغــراق بتــوان گفــت در
ایــن خصــوص عقــب ماندگــی قابــل مالحظــه
ای نــدارد .ایــن مهــم بــا کمــک و ایثــار اعضــای
هیــات علمــی ،کارکنــان و اســاتید مدعــو جوان
و پرانگیــزه بــه دســت آمــده اســت کــه جــا دارد
از کمــک همــه آنهــا تقدیــر و تشــکر شــود.
در بعــد پژوهشــی وظایفی مانند سیاســتگذاری،
برنامــه ریــزی و هدایــت کلیــه امــور مربــوط
بــه پژوهــش در جهــت ارتقــا رتبــه دانشــگاه،
توســعه و بهبــود زیرســاخت هــای مناســب
جهــت تولیــد علــم و گســترش پژوهــش و
مدیریــت و نظــارت بــر طرحهــای تحقیقاتــی و
کاربــردی کــردن دانــش و  ...بــر عهــده ایــن
معاونــت قــرار گرفتــه اســت .بــه حــول و قــوه
الهــی و تــاش خانــواده علمــی مجتمــع از رتبه
و ســرانه بــه نســبت مناســبی برخــوردار بــوده
و بــه عنــوان نمونــه در هــر کــدام از شــاخص
هــای تعــداد مقــاالت بــا نمایــه معتبــر (ISC,
 )JCR, SCOPUSو یــا تعــداد مقــاالت ارایــه
شــده در کنفرانــس هــای معتبــر طــی ســال
پژوهشــی منتهــی بــه آذرمــاه  99بــه ترتیــب
 63.4و  64درصــد رشــد داشــته اســت.

در حــوزه ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه نیــز
قــدم هــای بزرگــی برداشــته شــده اســت
کــه نویــد فرداهــای بهتــری مــی دهــد .از
آن جملــه مــی تــوان بــه راه انــدازی مراکــز
جواردانشــگاهی متعــدد ماننــد مرکــز مدیریــت
مهــارت آمــوزی و مشــاوره شــغلی ،هماهنگــی
و اخــذ مجوزهــای اصولــی ماننــد مرکزنــوآوری
معــدن ،پژوهشــگاه معــدن و منابــع زیرزمینــی،
پردیــس علــم وفنــاوری دانشــگاه اشــاره کــرد.
همچنیــن ،بــا وجــود مشــکالت ناشــی از کرونــا
مجتمــع توانســته اســت بــه منظــور افزایــش
تــوان اشــتغال پذیــری دانشــجویان در ســال
تحصیلــی  98-99بیــش از  62دوره تخصصــی
در  13رشــته برگــزار نمایــد کــه برخــی از آنهــا
بــا همــکاری مرکــز فنــی حرفــه ای شهرســتان
انجــام شــده اســت.
در بعــد دانشــجویی ،بــا وجــود عــدم حضــور
دانشــجویان ،ایــن مجتمــع از وظایــف خــود
در ایــن حــوزه غافــل نشــده و ضمــن تــاش
جهــت حفــظ و یــا حتــی در مــواردی بهبــود
تــوان عملیاتــی و لجیســتیکی خــود ،جهــت
حفــظ رابطــه عاطفــی دانشــجویان بــا دانشــگاه
و بــه عبارتــی روحیــه دانشــجویی دانشــجویان
اقدامــات موثــری انجــام داده اســت .ایــن
مهــم بــا تــاش حــوزه هــای مرکــز بهداشــت
و مشــاوره ،امــور خوابــگاه هــا و امــور تربیــت
بدنــی و از طریــق برگــزاری دوره هــا ،کارگاه هــا
و مســابقات مجــازی محقــق گردیــده اســت.

امور پژوهشـی
توسط محققان مجتمع آموزش عالی گناباد صورت گرفت؛

طراحــی و ســاخت ســاختارگردان بــرای نیروگاه خورشــیدی
فتو و لتا ییک

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه نقــل از مجتمــع
آمــوزش عالــی گنابــاد ،دکتــر مجتبــی باغبــان پژوهشــگر و عضــو هیئــت
علمــی گــروه مهندســی مکانیــک مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد در ایــن
خصــوص گفــت :در ایــن پژوهــش بــه منظــور دســتیابی بــه ایــن مهــم
ابتــدا یــک ســازه گــردان بــرای نیــروگاه خورشــیدی طراحــی گردیــد تــا
زاویــه پنــل خورشــیدی پیــرو موقعیــت ظاهــری خورشــید در آســمان
در طــول روز و همچنیــن در طــول ســال تغییــر کنــد .بــه نحــوی
کــه امتــداد تابــش خورشــید همیشــه عمــود بــر ســطح پنــل باشــد

آییــن گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری بــا حضور اســتادان
پژوهــش گــر و دانشــجویان فعــال پژوهشــی بــه صــورت غیــر
حضــوری برگــزار شــد.
مراســم بزرگداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری بــا ســخنرانی رئیــس
مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد و معاون آموزشــی ،پژوهشــی و دانشــجویی
آغــاز گردیــد.
مدیــر امــور پژوهــش و فنــاوری "،دکتــر نامــور "بــه بیــان گــزارش
عملکــرد فعالیــت هــای پژوهشــی بــه تفکیــک دانشــکده هــا و معرفــی
پژوهشــگران برتــر پرداخــت.
پژوهشــگر برتــر در ســال 1399دکتــر اميــد آزاد عضــو هیــأت علمــی
گــروه زبــان شناســي.
پژوهشــگر برتــر دانشــکده علــوم پایــه و کشــاورزی دکتــر رویــا محمــدزاده
عضــو هیــأت علمــی گــروه شــیمی.
پژوهشــگر برتــر دانشــکده بــرق و کامپیوتــر و علــوم انســانی دكتــر ســيد
مجتبــي موســوي نقابــي عضــو هیــات علمــی گــروه مديريــت
پژوهشــگر برتــر دانشــکده فنــی مهندســی دكتــر مهديــه نامــور محبــوب
عضــو هیــأت علمــی گــروه مهندســی شــيمي.
چــاپ کتــاب توســط مــدرس گــروه مهندســی مــواد :کاربــرد های زیســت
پزشــکی مــزو متخلخــل ســلیکا توســط مهنــدس مهــدی رضاییــان دلویی
ســاخت دســتگاه پدالــي ضدعفونــي كننــده دســت از طریــق طــرح
پژوهشــی مصــوب.
اســتقبال و شــرکت نهادهــای دولتــی از کارگاه هــای برگــزار شــده در
هفتــه پژوهــش.

سایر طرح های پژوهشی مصوب به شرح زیر می باشد:
تصویــب یــک طــرح بــرون دانشــگاهی بــا عنــوان امــکان ســنجی شــکار
زنــده حشــرات بــا جریــان هــوا و ســاخت نمونــه بــا ســازمان جهــاد
کشــاورزی بندرعباس:مجــری طــرح دکتــر جــواد پــور.
تصویــب یــک طــرح بــرون دانشــگاهی بــا نــام مشــاوره ،محاســبه ،
نظــارت  ،متــره  ،پــروژه هــای عمرانــی بــا شــرکت ســیول پــی عــدل
مجــری طرح:دکتــر امیــر باغبــان.
برگــزاری  36کارگاه آموزشــی بمناســبت بزرگداشــت هفته پژوهــش و فناوری.
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آمـوزش
اخبار حوزه آموزش
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

به روز رسانی سامانه آموزشی و پیگیری برای برطرف نمودن اشکاالت موجود
الکترونیکــی نمــودن تمامــی درخواســت هــای دانشــجویی کــه نتیجــه آن عــدم نیــاز بــه حضــور فیزیکــی دانشــجویان در مجتمــع مــی باشــد.
ثبــت نــام اینترنتــی و غیــر حضــوری از پذیرفتــه شــدگان آمــون سراســری ســال ( 1399بــا آزمــون و بــدون آزمــون)
اعــام پذیــرش و ثبــت نــام در تعــدادی از رشــته هــای بــدون آزمــون بــرای مرحلــه تکمیــل ظرفیــت بهمــن مــاه 1399
ثبت نام از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت
ایجاد شرایط برگزاری دروس مجازی در نیمسال اول 1399
پیگیــری مشــکالت دانشــجویانی کــه در خصــوص آمــوزش الکترونیکــی در شــهرهای مختلــف بــا مشــکل مواجــه شــده انــد.

دفتر ارتباط با صنعت
وجــود اعضــای هیــات علمــی
بــا ســوابق و پشــتوانه ی علمــی
بســیار خــوب در مجتمــع
آمــوزش عالــی گنابــاد ،ظرفیــت
بســیار مناســبی بــرای ارتبــاط
دانشــگاه و صنعــت و بــازار
اســت کــه بــا کمــی توجــه
مــی تــوان در حــل بســیاری
از خواســته هــا و نیــاز هــای
صنعتــی  ،منطقــه ای و ملــی

از ایــن موقعیــت بهــره مفیــد
بــرد.
در همیــن راســتا چنــد طــرح
صــورت گرفتــه توســط مجتمــع
آمــوزش عالــی گنابــاد معرفــی مــی
شــود .بعضــی از ایــن طــرح هــا
نمونــه ی داخلــی نــدارد و از نظــر
اقتصــادی نیــز صرفــه جویــی هــای
قابــل مالحظــه ای بــرای صنعــت
بــه همــراه دارد.
-1انعقــاد طــرح پژوهشــی صنعتــی
بــا عنــوان " طراحــی و ســاخت
دســتگاه انــدازه گیــری شــار انتقــال
حــرارت تابشــی (تشعشــع) " بــا
شــرکت صنایــع داتیــس انــرژی (
دکتــر ســید هــادی پورحســینی
عضــو هیــات علمــی مجتمــع

آمــوزش عالــی گنابــاد)
ایــن دســتگاه بــرای انــدازه گیــری
شــار انتقــال حــرارت تابشــی بــه
عنــوان یکــی از مهــم تریــن مکانیزم
هــای انتقــال حــرارت در دماهــای
بــاال طراحــی و ســاخته شــده و
نمونــه داخلــی نــدارد .قیمــت
نمونــه خارجــی ایــن سنســور
و آشکارســاز آن در مقایســه بــا
محصــول طراحــی و تولیــد شــده
بیــش از  5برابــر بــوده و ایــن در
حالــی اســت کــه از مزیــت هــای
ایــن محصــول در مقایســه بــا نمونــه
خارجــی میتــوان بــه دامنــه کاری
باالتــر ،حساســیت بــاالی سنســور
انــدازه گیــری و کوتــاه بــودن زمــان
پاســخ دســتگاه ()Response time

اشــاره کــرد بطوریکــه می¬تــوان
عــاوه بــر حالــت پایــدار(Steady
 )stateانــدازه گیــری تابــش حرارتی
در حالــت ناپایــدار( )Unsteadyرا
نیــز بــا دقــت مناســبی توســط ایــن
دســتگاه انجــام داد.
-1انعقــاد طــرح پژوهشــی
صنعتــی" افزایــش راندمــان
انتقــال حــرارت تابشــی و کاهــش
هزینــه هــای انــرژی مشــعل
هــای کــوره هــای واحــد انحــال"
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بــا شــرکت آلومینــای جاجــرم .
مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد
و بــا همــت دکتــر ســید هــادی
پورحســینی عضــو هیــات علمــی
ایــن مجتمــع ،در حــوزه انــرژی و
احتــراق بــه انعقــاد طــرح پژوهشــی
صنعتــی و بــا عنــوان" افزایــش
راندمــان انتقــال حــرارت تابشــی و
کاهــش هزینــه هــای انرژی مشــعل

هــای کــوره هــای واحــد انحــال" با
شــرکت آلومینــای جاجــرم نمــوده
اســت .اســتفاده از ســوخت گاز
طبیعــی در کــوره هــای واحــد
انحــال ایــن مجموعــه باعــث شــده
تــا بــه دلیــل پاییــن بــودن نــرخ
انتقــال حــرارت تابشــی شــعله گاز
طبیعــی ،راندمــان حرارتــی ایــن
کــوره هــا بســیار کاهــش یافتــه و
ســبب افزایــش مصــرف گاز طبیعــی
و بــاال رفتــن هزینــه هــای انــرژی
ایــن مجموعــه گــردد .در ایــن
راســتا طــرح پژوهشــی صنعتــی
مذکــور بــرای کاهــش مصــرف
گاز طبیعــی و کاهــش هزینــه
هــای انــرژی ایــن واحــد منعقــد و
مراحــل مطالعاتــی و آزمایشــهای
اولیــه طــرح نیــز بــا موفقیــت
انجــام و بــه تاییــد دســتگاه نظــارت

شــرکت آلومینــای جاجــرم رســیده
اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه در
راســتای اعتمــاد ســازی صنایــع
بــرای حــل مشــکالت خــود بــا
تکیــه بــر توانمنــدی دانشــگاه¬ها،
پرداخــت حــق الزحمــه فــاز اجرایی
قــرارداد مذکــور بــه دانشــگاه پــس
از اجــرای موفقیــت آمیــز طــرح و از
محــل صرفــه جویــی هزینه¬هــای
انــرژی ایــن واحــد صنعتــی انجــام
مــی شــود.
واحــد ارتبــاط بــا صنعــت
مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد
بــا برخــورداری از پشــتوانه دانــش
اعضــای هیــات علمــی و توجــه
ویــژه ی ریاســت مجتمــع  ،آمــاده
همــکاری و انعقــاد قــرارداد در
زمینــه هــای مختلــف پژوهشــی
صنعتــی مناســب نیــاز صنایــع
منطقــه مــی باشــد.
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مرکز آموزش های آزاد
مرکــز آمــوزش هــای آزاد و مجــازی
مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد راه
انــدازی شــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت و لــزوم آمــوزش هــای
مجــازی ،طــی حکمــی دکتــر ولــی ا ...ماندنــی
پــور بــه ســمت رئیــس ایــن مرکــز انتخــاب شــد
تــا نســبت بــه راه انــدازی و پیگیــری مســایل و
مــوارد مربــوط بــه آمــوزش هــای مــورد نیــاز در
ایــن زمینــه رســیدگی شــود.
بــر همیــن اســاس در تــرم مهــر 1399
بــا برگــزاری دورۀ "شــیوههای تدریــس،
آزمونســازی و ارزشــیابی مجــازی" بــا تدریــس
دکتــر ســید علیاکبــر صفــوی رئیــس کارگــروه
تخصصــی آمــوزش عالــی الکترونیکــی وزارت
علــوم و تحقیقــات و فنــاوری جهــت ارتقــا دانــش
و توانمنــدی مدرســین مجتمــع آغــاز گردیــد،
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه در تــرم مهــر
 1399جمعــی از مدرســین جدیــد بــه مجتمــع
اضافــه شــدند یــک دورۀ آموزشــی مجــازی،
اســتفاده از ســامانه آموزشــی دانشــگاه بــا تدریــس
مهنــدس باقــری بــرای اســاتید برگــزار گردیــد .در
شــروع تــرم و بــا هماهنگــی بــا حــوزه معاونــت
آموزشــی ،پژوهشــی و دانشــجویی ضمــن بررســی
ســامانه آموزشــی در دانشــگاههای دیگــر از جملــه
دانشــگاه فردوســی مشــهد تصمیاتــی جهــت
آمــوزش مجــازی در مجتمــع گرفتــه شــد کــه
از آن جملــه میتــوان بــه ملزمکــردن اســاتید
بــه اســتفاده از نرمافــزار ادوبــی کانکــت اشــاره
کــرد در همیــن راســتا فیلمهــای آموزشــی تهیــه
شــد و در دســترس مدرســین قــرار گرفــت .بــه
منظــور بهبــود عملکــرد ،از اســاتید درخواســت
شــد کــه نمــره مســتمر در طــول تــرم را در
دســتور کار خــود قــرار دهنــد و ارزشــیابی بــه
روشهــای دهگانــه ابالغــی از وزارت عتــف بــه
ایشــان ابــاغ گردیــد .بــا همــکاری حــوزه معاونــت

آموزشــی نظــارت بــر حســن تشــکیل کالسهــا
هــم از منظــر حضــور فعــال مدرســین و هــم از
منظــر رعایــت ســاعات شــروع و اتمــام کالسهــا
بــه طــور مســتمر در طــول تــرم صــورت گرفــت
کــه خوشــبختانه از ایــن منظــر اســاتید عملکــرد
بســیار خوبــی داشــتند .بــا معرفــی دانشــجویان
نــوورود بــه دانشــگاه و قبــل از شــروع کالسهــا
بــرای ایــن دســته از دانشــجویان  ،دوره "معرفــی

ســامانه وبینــار" کــه ســامانه آموزشــی مجتمــع
آمــوزش عالــی گنابــاد اســت ،بــرای ایــن دســته از
دانشــجویان برگــزار گردیــد ســپس بــا همــکاری
حــوزه فنــاوری اطالعــات فیلمهــای آموزشــی
اســتفاده از ســامانه آموزشــی دانشــگاه تهیــه
گردیــد و در اختیــار ایــن دســته از دانشــجویان
قــرار گرفــت .بــا احســاس نیــاز بــه ســامانه
مدیریــت یادگیــری  ،سیســتم  LMSاز حــوزه
فنــاوری اطالعــات دانشــگاه درخواســت شــد تــا
در صــورت امــکان ایــن سیســتم راهانــدازی شــود.

شــروع طراحــی سیســتم  LMSدر تابســتان 1399
بــود کــه بــا زحمــات زیــاد همــکاران در حــوزه
فنــاوری اطالعــات طــی چندیــن مرحلــه درایــن
سیســتم ارتقــا داده شــد تــا بــه صــورت نهایــی
در اختیــار همــکاران قــرار گرفت.بــا شــروع تــرم
جدیــد و لــزوم اســتفاده از ســامانه مدیریــت
یادگیــری  lmsکــه از مزایــای بســیار زیــادی
نســبت بــه ســامانه مــورد اســتفاده در تــرم هــای
گذشــته جهــت آمــوزش مجــازی ،برخــوردار
اســت ،جلســات متعــددی بــه صــورت وبینــار
جهــت آشــنایی دانشــجویان و اســاتید محتــرم
بــا ایــن ســامانه برگــزار شــد و همچنــان نیــز
در حــال برگــزاری اســت تــا بــا آشــنایی کامــل
دانشــجویان و اســاتید گرامــی بــا ایــن ســامانه
تــرم جدیــد شــروع شــود.
در راســتای آمــوزش آزاد یــک کارگاه رایــگان
تحــت عنــوان " آشــنایی بــا رشــته شــیمی
(تحصیــات تکمیلــی و اشــتغال بــه کار)" بــرای
دانشــجویان رشــته شــیمی کاربــردی مجتمــع از
طــرف مرکــز آموزشهــای آزاد و مجــازی ،برگــزار
گردیــد.

فن آوری اطالعات

واحد فناوری اطالعات
بــا توجــه بــه نفــوذ روز افــزون فنــاوری اطالعــات در همــه ابعــاد زندگــی بشــر و احســاس نیــاز مبــرم کشــور بــه فــارغ التحصیــان آن ،
فنــاوری اطالعــات بــا هــدف آمــوزش و تعلیــم دانشــجویان و انجــام تحقیقــات در دانشــگاه تشــکیل شــده اســت.
مدیریــت متکــی بــر نــرم افــزار هــا و فنــاوری اطالعــات  ،مدیریــت هوشــمند میتنــی بــر اطالعــات و نیــروی کارازمــوده ،منابــع اصلــی قــدرت
امــروز و فــردا هســتند .تحــوالت عظیــم فنــاوری و اطالعــات تحــوالت چشــمگیری در اقتصــاد مدیریــت و جامعــه ایجــاد کــرده اســت .

براســاس گــزارش مهنــدس ابراهیمــی رئیــس گــروه فنــاوری اطالعــات و خدمــات رایانــه ای مجتمــع آمــوزش عالــي
گنابــاد اقدامــات انجــام شــده در ایــن حــوزه بــه شــرح زیــر اســت:

 -1تهيــه پهنــاي بانــد اختصاصــي اينترنــت از توزيــع كننــده اول اينترنــت كشــور (شــركت ارتباطــات زيرســاخت)با پيمانــكاري
 FCPبرترين اپراتور ثابت خصوصي كشور داراي پروانه
 -2نظارت بر كابل كشي شبكه داده دانشكده علوم پرديس
 - 3بــه روز رســاني ســامانه جامــع آموزشــي دانشــگاه و راه انــدازي فرآيندهــاي جديــد آموزشــي ماننــد فــارغ التحصيلــي دانشــجويان
به صورت كامال الكترونيك
 -4راه انــدازي ســامانه آمــوزش الكترونيكــي بــرون خط(آفاليــن) دانشــگاه بــه صــورت مجتمــع بــا ســامانه جامــع آموزشــي دانشــگاه
 - 5طراحي شبكه داده پرديس دانشگاه با گردش مالي حدود  40ميليارد ريالي
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آزمایشگاه

مجتمــع آزمایشــگاههای علمــی و تحقیقاتــی
(آزمایشــگاه مرکــزی) مجتمــع آمــوزش عالــی
گنابــاد ،عضــو شــبکه آزمایشــگاههای علمــی
ایــران (شــاعا) ،بــه منظــور ســاماندهی وضعیــت
تجهیــزات آزمایشــگاهی و تحقیقاتــی از نظــر نــرم
افــزاری ،ســخت افــزاری ،نیــروی انســانی و همچنیــن
خدمــات رســاني متمرکــز بــه زیرمجموعههــای داخــل
و موسســات خــارج از دانشــگاه ،براســاس سیاســت-
هــای وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و در جهــت
اجــرای مفــاد نظــام شــبکه آزمایشــگاههای علمــی
ایــران  ،در بهمــن  ۱۳۹۴تاســیس شــده اســت.
دکتــر رمضانــی از ادامــه فرآینــد تجهیــز آزمایشــگاهها خبــر
داد و گفــت :
آزمايشــگاه مركــزي بــا هــدف تجهیــز کامــل زیرمجموعههــای
خــود ،در یــک ســال گذشــته نیــز تجهيزاتــي را بــا هزینــه
نزديــك بــه يــك و نيــم مليــارد تومــان بــه مجموعــه اضافــه و
فرآينــد نصــب و راهانــدازي آنهــا را تكميــل كرده اســت .ليســت
كامــل ايــن تجهيــزات بــه بخــش اختصاصــي مجتمــع آمــوزش
عالــي گنابــاد در ســامانه شــاعا (شــبكه آزمايشــگاههاي علمــي
و تحقيقاتــي كشــور) اضافــه و اطالعــات آن جهــت بهرهبــرداري
در اختيــار پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت  .ازجملــه تجهیــزات
خریــداری شــده:

اموراستعدادهایدرخشانواموردانشآموختگان

عملکــرد واحــد اســتعدادهای درخشــان
.1تهیــه و تدویــن آییــن نامــهی شناســایی
دانشــجوی ممتــاز کارشناســی در هــر ســال
تحصیلــی و تســهیالت مربــوط بــه آنهــا.

.2حمایــت مــادی و معنــوی از دانشــجویان
برتــر ،براســاس آییــن نامــهی شناســایی
دانشــجوی ممتــاز کارشناســی.
.3معرفــی دانشــجویان ممتــاز و نمونــه در

رشــتههای مختلــف جهــت شــرکت در المپیــاد
علمــی -دانشــجویی کشــور.
.4معرفــی دانشــجویان برتــر جهــت درج در
نشــریههای شهرســتان.
.5برگــزاری جلســه بــا حضــور ریاســت محتــرم
و دانشــجویان فعــال حــوزه پژوهشــی.

.6انجــام امــور اســتعدادهای درخشــان بــه صــورت
غیرحضوری.
عملکرد واحد دانش آموختگان
.1انجــام امــور فــارغ التحصیلــی بــه صــورت
الکترونیکــی از شــروع فراینــد تســویه حســاب
تــا ارســال پســتی مــدرک.
.2تدویــن اساســنامه انجمــن دانــش آموختــگان

و آمــاده ســازی جهــت فراخــوان برگــزاری
مجمــع پــس از شــرایط کرونایــی.
.3عضویــت مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد در
ســامانه مپفــا و مؤسســه پژوهــش و برنامــه
ریــزی آمــوزش عالــی.
.4پیگیــری وضعیــت اشــتغال دانــش آموختگان
در هــر ســال از طریــق تکیــل فــرم بــه صــورت
غیــر حضــوری.
.5پاســخگویی بــه دانــش آموختــگان از طریــق
ایمیــل و فضــای مجــازی.
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کتاب خانه
ـت وب
ـزار تحـ
ـرم افـ
ـه نـ
ـزي بـ
ـه مركـ
ـاب خانـ
“كتـ
ـد
ـز شـ
ـا مجهـ
آذرسـ
نــرم افــزار جديــد كتابخانــه مجتمــع آمــوزش عالــي گنابــاد

بــا نــام آذرســا ،فرايندهــاي مختلــف كتابخانــهاي ديجيتــال،

الكترونيــك و هوشــمند را تحــت پوشــش قــرار ميدهــد و بــه
عنــوان يــك راهــكار جامــع و يكپارچــه در ســطح كتابخانــه هــا و
مراكــز اطــاع رســاني ســازمانها مــورد اســتفاده قــرار مــي گيرد.

اعمــال  watermarkو كنتــرل هــاي دسترســي در حــد صفحــه
تســريع ،تســهيل فراينــد امانــت ،بازگشــت و تمديــد
توســعه پذيــري نــرم افــزار در شــرايط مختلف(.افزايــش مراكــز كتابخانــه)
و امــكان كنتــرل
ثــب  logكاركــرد كاربــران
فعاليــت هــا بــا توجــه بــه ســطح دسترســي كاربــران
امــكان توليــد و مديريــت محتــوا بــه صــورت كامــ ً
ا دايناميــك
قابليــت بازيابــي ســايت كتابخانــه توســط موتورهــاي جســتجوي عمومــي
ارتباط با كتابدار
ميز مرجع مجازي
تازه هاي كتابخانه

فرآينــد نصــب ،راه انــدازي و عملياتــي شــدن ايــن نــرم افــزار،

بــا همــكاري و تــاش همــكاران گــروه فنــاوري اطالعــات و
خدمــات رايانــه اي مجتمــع ،شــركت پــارس آذرخــش و كتابخانه
مركــزي مجتمــع  ،از تيرمــاه  1399آغــاز و در آبــان مــاه 1399

بــه بهــره بــرداري رســيد.

ـن ويژگي ها و خدمات
ـي از مهمتريـ
بخشـ
ـزار كتابخانه:
نرم افـ

تحــت وب بــودن كليــه خدمــات و فرآيندهــا از جملــه ثبــت
كتــاب ،ســازماندهي و فهرســت نويســي ،امانــت ،تمديــد
بهــره منــدي از موتــور جســتجوي قــوي در ارائــه اطالعــات
ماننــد رتبــه بنــدي نتايــج و پويايــي فيلدهــاي جســتجوپذير
امــكان برچســب گــذاري روي فايــل هــاي صوتــي ،ويديوئــي و
متنــي (بــا قابليــت ايجــاد محدوديــت در نمايــش بخشــي از محتــوا)
محيــط كاربــري و كليــه فرايندهــاي كتابخانــه بــه صــورت تحــت
وب ،بــا كليــه مرورگرهــا و ابزارهــا قابــل دســترس پذيــر اســت.
امنيــت و و كنتــرل ســطوح دسترســي اطالعــات و محتــواي مواد آرشــيوي
تــورق (مــرور برخــط) متنــي منابــع ديجيتــال پــس از
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خالصه فعالیتهای انجامشده در حوزه فرهنگی
سال 1399

فرهنگـی
-1برگــزاری مســابقات فرهنگــی ،هنــری
و مذهبــی بــه مناســبتهای مختلــف بــرای
دانشــجویان ،اســاتید ،کارکنــان( :نســیم
رحمــت در مــاه مبــارک رمضــان ،در آینــه
غدیــر ،مدیریــت روابــط خانــواده ،ســوگواره
رضــوی و یــاس نبــی ،بــا کریمــان ،ایــده
یابــی ،پاییــز کرونایــی و)......

تقدیــر از دانشــجویان فعــال فرهنگــی ،جشــن کارگاه بزرگداشــت روز ملــی فســیل ،دوره
میــاد حضــرت زهــرا(س) ،وبینــار درک آموزشــی نــرم افــزار  ،Praatمســابقه داســتان
حجــاب ،وبینــار ظهــور انقــاب اســامی در نویســی بــه زبــان انگلیســی و....
منطقــه و بررســی وقایــع روز منطقــه ،جشــن
میــاد امــام علــی (ع) و .....

-2برگــزاری مســابقات کتابخوانــی آنالیــن-5 :اجــرای برنامــه هــای جمعــی (بــا رعایــت
(مکتــب امــام خمینــی(ره) ،وصیــت نامــه دســتورالعملهای بهداشــتی) -1 :برگــزاری
شــهید ســلیمانی ،رفیــق خوشــبخت مــا ،مراســم گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای
مهربانــو ،روز مهنــدس و)......
انقــاب اســامی در ایــام دهــه¬ی فجــر ؛ -2
برگــزاری نمــاز جماعــت و قرائــت زیــارت
عاشــورا؛  -3دیــدار بــا خانوادههــای شــهدا

-3برگــزاری جشــنواره ها :جشــنواره کشــوری
مدافعــان والیــت و مدافعــان ســامت بــه
مناســبت گرامــی داشــت اولیــن ســالگرد
شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی ،اولیــن
جشــنواره دانشــگاهی هنــری -ادبــی فجــر
و ســومین جشــنواره دانشــگاهی رویــش.
-4اجــرای برنامــه هــای آنالیــن:
برگــزاری کرســیهای آزاداندیشی،مراســم
گرامی¬داشــت روز دانشــجو ،هفتــه فرهنــگ و

 -6فعالیــت در فضــای مجــازی :تولیــد
پادکســت ،پخــش کلیپهــای محتوایــی،
معرفــی کتــاب و ...
-7برگــزاری دورههــا ،و مســابقات علمــی
توســط انجمنهــای علمــی :دوره مجــازی
 ،Optical Crystallo Grapheوبینــار نقشــه راه
مهندســی صنایــع ،دوره آموزشــی متلــب،
دوره  HSEبــا همــکاری مرکــز فنــی حرفـهای،
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 -8اجــرای برنامه هــای پژوهشــی و مطالعاتی:
 -1اجــرای طــرح آســیب شناســی حــوزه
فرهنگــی؛  -2تدویــن و تصویــب فرآیندهــای
حــوزه فرهنگــی؛  -3تدویــن بانــک محتــوا
بــرای مراســمات دانشــگاه؛  -4اجــرای طــرح
بــوی بــاران (جمــات معصومیــن و بــزرگان)
ت تخصصــی
 -9برگــزاری دههــا نشســ 
فرهنگــی :کمیســیون فرهنگــی ،شــورای
تخصصــی فرهنگــی ،جلســات تبــادل نظــر
بــا اســاتید مشــاور کانونهــای فرهنگــی-
هنــری ،جلســات شــورای دبیــران کانونهــای
فرهنگــی و...

 -10برگــزاری دورههــا و کارگاههای آموزشــی
بــا اســاتید برجســته اســتانی و کشــوری:
دوره مجــازی مدیریــت تغییــر ،دوره امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر ،دوره تربیــت فرزنــد،
دوره آمــوزش مقدماتــی فتوشــاپ ،تدویــن و
مهندســی مجــدد فرآیندهــای ســازمانی و...
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خالصه فعالیتهای انجامشده در حوزه فرهنگی
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مشـاوره
خدمــات مرکــز مشــاوره در دو
بخــش بهداشــت ،درمــان و
مشــاوره صــورت مــی گیــرد.
مركــز مشــاوره مجتمــع برنامــه هايــي همچــون
مشــاوره در زمينــه های مختلف روانشــناختی از
جملــه مشــاوره ی تحصيلــی ،خانوادگــی ،ازدواج
 ،افســردگی ،اضطــراب و ...را ارایــه مــي دهــد .
برگــزاری كارگاه هــای روانشــناختی از جملــه

كارگاه هــای مهــارت هــای زندگــی ،پيشــگيری
از اعتيــاد  ،مشــاوره پيــش از ازدواج و  ....از
ديگــر فعاليتهــاي ايــن مركــز مــی باشــد.
طــرح پايــش ســامت جســم و روان
دانشــجويان نــو ورود و غربالگــری
دانشجــــويان نيازمنــد حمايــت روانــی و
جســمی نيــز از برنامــه هايــی اســت كــه
هــر ســاله در ايــن مركــز انجــام مــی شـــود.

مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد از ابتــدای ســال
 ۹۹تــا کنــون عــاوه بــر مشــاوره هــای حضوری
و تلفنــی برنامــه هــای مختلفــی انجــام داده
اســت کــه بــه بعضــی از آنهــا اشــاره مــی کنیــم:
_اولیــن دوره آموزشــی افزایــش ســطح
ســواد ,SHEبــا عنــوان ارتبــاط HSEو کوئیــد

 ۱۹از ناقلــی تــا ابتــا و عــوارض بعــدی
_کارگاه آموزشــی مهــارت هــای ارتباطی زوجین
_کارگاه آموزشــی بایــد هــا و نبایــد
هــا در روابــط ویــژه دانشــجویان
_کارگاه آموزشــی نقــش اســاتید و کارکنــان
در ارتقــا ســامت روان دانشــجویان
_ دومیــن دوره آموزشــی افزایــش ســطح
ســواد  HSEبــا عنــوان پیشــگیری و
کنتــرل کرونــا ویــروس در محیــط کار
_مســابقه ســواد ســامت روان ویژه دانشــجویان
مراکــز دانشــگاهی شهرســتان گنابــاد
_ اجــرای طــرح همدلــی بــا دانشــجو
توســط کارشناســان مرکــز مشــاوره

خدماتــی کــه در بخش،بهداشــت و درمــان
ارایــه مــی شــود شــامل ویزیــت دانشــجویان
بیمــار ،مشــاوره و ارجــاع بیمــاران در صــورت
لــزوم بــه مراکــر تخصصــی و همراهــی
دانشــجویان غیربومــی در بیمارســتانها مــی
باشــد کــه ایــن خدمــات بــرای دانشــجویان و
کارکنــان دانشــگاه رایــگان ارایــه مــی گــردد.
مرکــز بهداشــت درمــان و مشــاوره دانشــجویی
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امور خوابگاه ها
دکتــر ســید مصطفــی موســوی زاده رئیــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد در مــورد خوابــگاه
هــای دانشــجویی گفــت:
دانشــگاه و دانشــجو از محورهــای توســعه علمــی ،فرهنگــی و اجتماعــی کشــور
محســوب میشــوند .و خوابــگاه دانشــجویی بــه عنــوان خانــه دوم دانشــجو اهمیــت
ویــژهای در ارتقــا نشــاط معنــوی ،حفــظ آرامــش روحــی و جســمی توســعه فکــر
و اندیشــه ،اعتــای شــخصیت و افزایــش کیفیــت تحصیلــی دانشــجویان دارد.
آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد دانشــگاهها ،امســال شــرایط متفاوتی نســبت به گذشــته داشــت .به
دلیــل شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا ،دانشــجویان امســال برخــاف ســالهای گذشــته آموزش
خــود را بــه صــورت مجــازی آغــاز کردنــد ،بــا توجه به عــدم حضــور دانشــجویان در دانشــگاه و به
تبــع ،عــدم اســتفاده از خوابــگاه هــا امــا فعالیــت در ایــن حــوزه همچنان فعــال و پویا بوده اســت.
کاظمــی کارشــناس امورخوابــگاه هــای خواهــران در مــورد فعالیتهــای انجــام شــده در
خوابگاههــای خواهــران ،مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد گفــت :در پــی شــروع ویــروس کرونــا
بعــد از تخلیــه خوابگاههــا تمامــی اماکــن ضدعفونــی گردیــد و اقــام ضــروری دانشــجویان از
قبیــل :شناســنامه ،دفترچهبیمــه ،جــزوه و کتــاب در  ۸نوبــت پســت گردید.عــاوه بــر ایــن در
ایــن مــدت ارتبــاط مجــازی و تلفنــی بــا دانشــجویان جهــت تحویــل وســایل از خوابــگاه برقــرار
بــود .همچنیــن بــا برنامهریــزی در روزهــای مشــخص اقــدام بــه بازگشــایی خوابــگاه هــا جهــت
تحویــل وســایل دانشــجویان بــه صــورت حضــوری گردیــد.
امــور خوابــگاه هــای مجتمــع بــرای حفــظ نشــاط و روحیــه دانشــجویان چندیــن مســابقه
مجــازی را طراحــی و اجــرا نمــود .از جملــه:
 مســابقه خاطــره نویســی با عنوان خاطــرات طنز از روزهای مبــارزه با کرونــا در قرنطینه خانگی مسابقه مجازی طراحی پوستر و اینفوگرافی مسابقه مجازی با عنوان نسیم انتظار هم زمان با میالد امام زمان (عج) مسابقه سفره های آسمانی به مناسبت ماه مبارک رمضان مسابقه مجازی دلنوشته با موضوع آشتی با خدای مهربان مســابقه خاطــره نویســی و دلنوشــته از شــروع ســال تحصیلــی در خوابــگاه هــا و خاطــرات پاییزیدانشجویان
 مسابقه ایده برتر در حوزه ی مدیریت خوابگاه ها مسابقه دلنوشته ویژه دانشجویان نو ورود مسابقه عکاسیبــرای نخســتین بــار جشــن مجــازی نیمــه ی شــعبان و اســتقبال از مــاه مبــارک
رمضــان همــراه بــا مســابقات متنــوع اجــرا و در کانــال اختصاصــی خوابــگاه پرویــن
اعتصامــی درج گردید.همچنیــن امــور مربــوط بــه صنــدوق حمایــت از دانشــجویان نیــز
کــه شــامل کمــک هزینــه آمــوزش مجــازی ،کمــک هزینــه ســبد معیشــتی ،کمــک هزینــه
شــهریه خوابگاههــا پیگیــری شــد و دانشــجویان مربوطــه مــورد حمایــت قــرار گرفتنــد .بــا
حمایــت و حســن توجــه ریاســت و معاونیــن محتــرم مجتمــع اســترداد  65درصــد از شــهریه
ی دانشــجویان ســاکن در خوابــگاه در نیــم ســال  98-99انجــام خواهــد شــد.

خوابگاه ها

امور تربیت بدنی مجتمع اموزش عالی گناباد

تربیت بدنی

ورزش عــاوه بــر اینکــه ابــزار ارزشــمندی بــرای حفــظ ســامت جســمانی
اســت ،رابطــه نزدیکــی بــا ســامت و بهداشــت روانــی و بــه ویژه پیشــگیری
از بــروز ناهنجاریهــای روانــی دارد .ورزش از اضطــراب و افســردگی
میکاهــد و اعتمــاد بــه نفــس را افزایــش میدهــد امــا عــدم حضــور
دانشــجویان در دانشــگاه بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کوویــد  19نبایــد
بــه منزلــه توقــف ورزش و فعالیتهــای بدنــی باشــد.امور تربیــت بدنــی
مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد نیــز در ایــن بــازه زمانــی اقــدام بــه برگزاری
مســابقات و فعالیــت هــای ورزشــی بــه صــورت مجــازی کــرده اســت .

-1برگــزاری مســابقات روپایــی ،پالنــگ ،درازو نشســت و طنــاب زنــی بــه
مناســبت هفتــه تربیــت بدنــی ویــژه دانشــجویان دختــر و پســر
-2چالش ورزش همراه با اعضای خانواده ویزه روز دانشجو
-3مسابقه ارسال بهترین پست ورزشی ویژه روز دانشجو
-4مســابقه پرتاب توپ بســکتبال ،مســابقه شــنا ســوئدی ویژه روز دانشــجو
 -5برگــزاری مســابقات مجــازی ویــژه فرزنــدان کارکنــان و اعضــای هیــات
علمی
 -6برگــزاری مســابقات پالنــگ ،درازو نشســت ،شــنای ســوئدی و طنــاب
ویــژه کارکنــان بــه مناســبت هفتــه تربیــت بدنــی
 -7طــرح کنتــرل وزن و چاقــی( )bmiکارکنــان ویــزه هفتــه تربیــت بدنــی
-9برگزاری مسابقات دارت کارکنان
-10فراخــوان شــرکت در مســابقات دارت قهرمانــی دانشــجویان سراســر
کشــور
-11فراخــوان شــرکت در مســابقات تکوانــدو قهرمانــی دانشــجویان سراســر
کشو ر
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گروه زمین شناسی
طــرح بررســی پتانســیل یابــی
منطقــه بیــدوک بجســتان توســط
عضــو هیــات علمــی مجتمــع آمــوزش
عالــی گنابــاد صــورت گرفــت.
در راســتای اکتشــاف ذخایــر معدنــی در
منطقــه گنابــاد و بجســتان طــرح بررســی
پتانســیل یابــی منطقــه بیــدوک بجســتان
توســط دکتــر زیرجانــی زاده پژوهشــگر
و عضــو هیــات علمــی مجتمــع آمــوزش
عالــی گنابــاد ،تعریــف گردیــد .کانســار
بیــدوک در حاشــیه بجســتان قــرار دارد
کــه بررســی هــای اخیر ژئوشــیمی ســنگی
در نواحــی آلتراســیون و رگــه هــای کانــی

ســازی ناهنجــاری از عنصــر طــا نشــان
داده اســت.
همچنیــن در ایــن گــروه علمــی،
بــه منظــور ایجــاد زیرمجموعــه
دانشــجویی انجمــن دیرینــه
شناســی ایــران در دانشــگاه و
افزایــش فعالیــت هــای پژوهشــی
طــرح هــای همــکاری و تفاهــم
نامــه هایــی بــا انجمــن دیرینــه
شناســی ایــران منعقــد گردیــد.
گــروه زمیــن شناســی مجتمــع آمــوزش
عالــی گنابــاد در راســتای فعالیــت هــای

درون رشــته ای و معرفــی بهتــر ایــن
رشــته ی تحصیلــی کارگاه هــای زیــادی
برگــزار کــرده اســت کــه از آن جملــه مــی
تــوان بــه کارگاه هــای زیــر اشــاره کــرد:
کارگاه گرامیداشــت روز فســیل و آشــنایی
بــا تهیــه فســیل مصنوعــی
کارگاه آشــنایی بــا رشــته زمیــن شناســی
و آینــده شــغلی بــه مناســبت هفتــه
پژوهــش
کارگاه مقاله نویسی
کارگاه آشــنایی بــا مفاهیــم کاربــردی
چینــه شناســی
کارگاه نــرم افــزار هــای Spssو Rock work
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