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نمودار اعتبارات عمرانی مجتمع آموزش عالی گناباد
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عکس: 

واحد مستند مجتمع
زمستان  ۱۳۹۹

خداونــد را ســپاس می گویــم 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 ، 
ــه  ــت ک ــادی اس ــر،  نه ــویی دیگ ــته و از س ــاط داش ــی ارتب ــای عموم ــی ه ــی و آگاه خردجمع
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 اطــالع رســانی، آگاهــی بخشــی بــه 
ــت در  ــور حرک ــه منظ ــان ب ــرات ایش ــت نظ ــرای دریاف ــازی ب ــه س ــن زمین ــان و همچنی مخاطب
مســیر آن اســت. بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی(، روابــط عمومــي 
بهتریــن نمایانگــر اوضــاع داخلــي )یــک ســازمان( از یــك ســو و از ســوي دیگــر منعکس کننــده 
چگونگــي مســایلي اســت کــه در آن نهــاد مي گــذرد. ســالمت یــك دســتگاه بــه اتصــال اجــزاي 

آن و هم نوایــي و هم ســازي آنهــا ارتبــاط دارد. 
روابــط عمومي هــا مي تواننــد فعالیــت نهادهــا را ارزیابــي و منعکــس کننــد و مشــخص کننده 

روش هــا و نقص هــاي 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 
ــد.   ــراث گرانبهــای ایشــان  ادامــه مــی یاب ــم کــه می ــی از زحمــات ایشــان، مفتخری و قدردان
دومیــن شــماره ایــن نشــریه ، گوشــه ای از فعالیــت هــا و برنامــه هــای ارزشــمند و کــم نظیــر 
ــم، از   ــت. الزم میدان ــته اس ــون،  نگاش ــاه99 تاکن ــگاه را از مهرم ــف دانش ــای مختل ــوزه ه ح
ــکاری  ــه   هم ــن خبرنام ــه ای ــه در تهی ــع ک ــف مجتم ــای مختل ــوزه ه ــکاران در ح ــی هم تمام
نمــوده، قدردانــی کــرده و بــرای همــه ایــن عزیــزان از خداونــد متعــال، ســالمتی و توفیــق 
روز افــزون  مســئلت نمایــم. بــی شــک، انجــام ایــن مهــم، بــدون همــکاری و مشــارکت 

ــود. ــوده و نخواهــد ب ــر نب تمامــی همــکاران گرامــی امــکان پذی
  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 اســالمی ایــران 

ایفــا نماییــم.
رضا رنجکشان

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
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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 همه گیــری بیمــاری کوویــد ۱۹ کــه 
ــال  ــال دوم س ــروع نیمس ــا ش ــارن ب ــته و مق ــال گذش ــفند س از اس
تحصیلــی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ آغــاز شــده و توفــان آن آمــوزش عالی کشــور 
ــده،  ــان درنوردی ــی جه ــوزش عال ــای آم ــۀ نظام ه ــا را همچــون بقی م
تجربــۀ تــازه و چالــش پیچیــده ای اســت کــه مســتلزم حفــظ آمادگــی 
ــت.  ــگاهی اس ــی ارکان دانش ــه در تمام ــات مدبران ــاذ تصمیم و اتخ
دســتاورد مــا در مقابلــه بــا همه گیــری ایــن بیمــاری در کنــار اهتمــام 
بــه حفــظ چرخــۀ حیــات و فعالیــت دانشــگاهی، مصــداق مبــارزه در 
ــد  ــا معاضــدت و همــت بلن ــه لطــف الهــی و ب ــه ب ــود ک دو جبهــه ب
ــی  ــوزش عال ــام آم ــات نظ ــر و مباه ــب فخ ــگاهی موج ــۀ دانش جامع

کشــور شــده اســت.
از نــگاه اینجانــب و همکارانــم در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
دســتاوردهای ارزشــمند نمیســال گذشــته و برگــزاری موفــق کنکــور 
و  به موقــع  تصمیم گیری هــای  و  برنامه ریــزی  حاصــل  سراســری 
ــان  ــت علمــی و کارکن ــرم هیئ ــران، اعضــای محت ــک مدی ــار پربرکــت حضــور تک ت ــه آث ــوده اســت ک ــا و پشــتیبانی های متناســب ب اقدام ه

ــت. ــرز اس ــدا و مح ــای آن هوی ــی در جای ج ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــاش دانش پرت
وظیفــۀ خــود می دانــم از نقــش بی بدیــل و ممتــاز اعضــای محتــرم هیئــت علمــی و کارکنــان ســخت کوش، بــه دلیــل همــکاری بــا مدیــران و 

همراهــی بــا تصمیماتــی کــه در ســطح وزارت یــا در ســطح دانشــگاه ها 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 طرح هــای پژوهــش و فنــاوری در ســخت ترین شــرایط، به رغــم دشــواری های ناشــی از بیمــاری 
کــه خــود و خانواده شــان بــا آن مواجــه بودنــد، بــا تقبــل مســئولیت های جدیــد ماننــد تولیــد محتــوای الکترونیکــی یــا یادگیــری روش هــای 
اثربخــش برگــزاری کاس هــای درس بــه شــکل مجــازی و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا دانشــجویان و رفــع نگرانــی از خانواده هــای آن هــا، از هیــچ 
ــا تمهیداتــی کــه از ســوی شــما اندیشــیده شــده  کوششــی بــرای اســتمرار فعالیت هــای آموزشــی دریــغ نکردنــد. امیــدوارم و انتظــار دارم ب
اســت در ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیــز، کــه بــه احتمــال زیــاد التــزام بــه مقابلــه بــا همه گیــری بیمــاری مانــع از برگشــت دانشــگاه ها 
ــا  ــد اصاحــات و عــادات تغییریافتــه در دانشــگاه ها ب ــه شــرایط عــادی خواهــد شــد، شــاهد ادامــۀ کوشــش های اثربخــش و بهبــود در رون ب

تأکیــد بــر حفــظ و ارتقــای کیفیــت آمــوزش و پژوهــش باشــیم.
مســتدعی اســت مراتــب قدردانــی و تکریــم اینجانــب را بــه بهتریــن شــیوه ای کــه خــود صــاح می دانیــد بــه اعضــای محتــرم هیئــت علمــی، 
مدیــران دلســوز و کارکنــان عزیــزی کــه در ایــن شــرایط دشــوار، بی ادعــا و ایثارگرانــه در خدمــت بــه نظــام آمــوزش عالــی کشــور عــزم خــود 

را جزم تــر و همــت بلنــد خــود را متعالی تــر داشــتند اعــام فرماییــد.
از خداوند یکتا برای شما و تمامی این عزیزان سامتی، عزت و دوام توفیقات را مسئلت دارم.



اخبار برگـزیده

ارتقای مجتمع به دانشگاه

جذب اعتبار 130 میلیارد  ریالی

شروع عملیات ساخت و ساز 6 پروژه

امضای تفاهم نامه با پارک و علم و فناوری خراسان رضوی

فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی مجتمع

امضای تفاهم نامه با جهاد کشاورزی گناباد
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نمودار پروژه های عمرانی مجتمع آموزش عالی گناباد

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 1400 از 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 
دانشــگاهیان 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 
ــی،  ــه خــود گرفــت و تمامــی دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عال ــدی ب ــژه فعالیت هــای آموزشــی در کشــور، رویکــرد جدی فعالیت هــای دانشــگاهی، به وی
ــم  ــرح، به رغ ــن ط ــبختانه ای ــدند. خوش ــیج ش ــوری بس ــوزش حض ــف آم ــی از توق ــیب های ناش ــاندن آس ــه  حداقل رس ــی و ب ــای الکترونیک ــرای آموزش ه ب
مشــکات اولیــه، بــا همــت همکارانــم، به خوبــی صــورت پذیرفــت و دانشــگاه ها از ایــن آزمــون ســربلند بیــرون آمدنــد. برگــزاری یــک تــرم مجــازی بــدون 
تجربــه قبلــی اگرچــه مشــکات و اســترس فراوانــی بــرای پیکــره آمــوزش مجتمــع داشــت بــا ایــن وجــود تجربــه گران بهایــی 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:
اعتبــارات  محــل  از  مجتمــع  ای  هزینــه  بودجــه  کشــور،  در  اعتبــارات  جــذب  بحرانــی  وضعیــت  و  اقتصــادی  مشــکات  رغــم  علــی   -۱
یافــت. افزایــش  تومــان  میلیــارد   ۳۶.۸ رقــم  بــه  تومــان  میلیــارد   ۱۶.۷ رقــم  از  اخیــر  یکســاله  مــدت  در  بودجــه(  دولتی)الیحــه  مصــوب 

۲- اعتبــارات جــذب شــده از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه توســط مجتمــع )خــارج از الیحــه بودجــه( در مــدت یکســاله اخیــر، مبلــغ ۱۷.۱ میلیــارد 
ــت. ــوده اس ــان ب ــارد توم ــده ۴ میلی ــت ش ــغ دریاف ــع مبال ــا ۱۳۹۸(، جم ــع ت ــیس مجتم ــدای تأس ــدت )از ابت ــن م ــل از ای ــه قب ــده ک ــذب ش ــان ج توم

ــغ  ــر مبل ــاله اخی ــدت یکس ــع در م ــط مجتم ــه( توس ــه بودج ــارج از الیح ــع )خ ــایر مناب ــه و س ــای متفرق ــف ه ــل ردی ــده از مح ــذب ش ــارات ج ۳- اعتب
۲۲.۸ میلیــارد تومــان اســت در حالیکــه جمــع اعتبــارات جــذب شــده از ابتــدای تأســیس تــا۱۳۹۸ مبلــغ ۱۵.۹ میلیــارد تومــان بــوده اســت.
۴- ســرعت اجــرای تکمیــل پــروژه هــای عمرانــی در مــدت یکســاله اخیــر بــه شــدت افزایــش یافتــه و بیــش از ۳۶ میلیــارد تومــان جــذب 
ایــن مــدت )تاســیس تــا۱۳۹۸( مجموعــا ۲۴.۴ میلیــارد تومــان بــوده اســت. از  ایــن رقــم قبــل  اعتبــارات عمرانــی صــورت گرفتــه کــه 

ــز  ــه تأســیس ۴ مرک ــدام ب ــد اق ــگان کارآم ــش آموخت ــرورش دان ــی، پ ــت اقتصــاد محل ــی، تقوی ــدف کارآفرین ــا ه ــع ب ــر، مجتم ــدت یکســاله اخی ۵- در م
ــت.  ــرده اس ــد ک ــت منعق ــرکتها و صنع ــازمانها، ش ــا ادارات، س ــی ب ــای علم ــکاری گروهه ــه هم ــم نام ــش از ۱۰ تفاه ــوده و بی ــگاهی نم ــوار دانش ــم ج مه
ــن تفاهــم نامــه، گام مهمــی در جهــت راه  ــاد. امضــای ای ــی گناب ــاوری خراســان و مجتمــع آمــوزش عال ــم و فن ــارک عل ــه: تفاهــم نامــه همــکاری پ ازجمل

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، 
ــه،  ــان منطق ــش بنی ــق اقتصــاد دان ــی شهرســتان، رون ــی و اقتصــاد محل ــت کارآفرین تقوی
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 TMC ســایر مراکــز جواردانشــگاهی تاســیس شــده در یکســال اخیــر مــی باشــد. 
دانشــگاه  بــه  مجتمــع  ارتقــاء  بــرای  الزم  شــرایط  و  امتیــازات  کلیــه   -۶
امنــای  هیــات  دائمــی  کمیســیون  در  هــا  شایســتگی  ایــن  و  گردیــد  کســب 
رســید. تصویــب  بــه  امســال  شــهریورماه  در  رضــوی  خراســان  دانشــگاههای 
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حوزه ی ریاست

ــوزش  ــگاهی و آم ــه ی دانش ــه جامع ــوش ب ــر خ خب
ــع  ــس مجتم ــوی زاده رئی ــر موس ــاد" دکت ــی گناب عال
آمــوزش عالــی گنابــاد" ارتقــای مجتمــع آمــوزش عالــی 
گنابــاد بــه دانشــگاه ، در کمیســیون  دائمــی هیئــت امنــا 

ــد.  ــب ش تصوی
ــی  ــم اندیش ــت ه ــوی زاده در نشس ــی موس ــید مصطف ــر س  دکت
اســاتید و نخبــگان دانشــگاهی بیــان کــرد: بــا تکمیــل پــروژه هــای 
عمرانــی و تامیــن زیرســاخت های 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 
ــاری  ــاه هکت ــس پنج ــرداری پردی ــره ب ــل و به ــه تکمی ــن ک ــه ای ب
مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد، یکــی از گامهــای اساســی توســعه 
ــا  ــن هــدف، ب ی هرچــه بیشــتر و شــتابان مجتمــع مــی باشــد، ای
تدویــن برنامــه هــای الزم، تامیــن اعتبــار و پیگیــری مناقصــات الزم 
ــف  ــاخت های مختل ــن زیرس ــود و تامی ــه موج ــل ابنی ــرای تکمی ب
ــی،  ــای دولت ــروژه ه ــی پ ــن مال ــراوان تامی ــا وجــود مشــکات ف وب
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 

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 
ــا ارتقــا موسســات آمــوزش  ــد مرتبــط ب در آییــن نامــه هــای جدی
ــط و  ــای مرتب ــه ه ــط کمیت ــرایط توس ــراز ش ــد اح ــی، و تایی عال
ــگاه در  ــه دانش ــاد ب ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــا مجتم ــب ارتق تصوی
کمیســیون دایمــی هیــات امنــای دانشــگاه هــای خراســان رضــوی 
ــرم  ــده محت ــع و نماین ــراوان مجتم ــای ف ــی ه ــس از رایزن ــه پ ک
ــفر  ــن س ــگاهیان حی ــردم و دانش ــی م ــه عموم ــتان و مطالب شهرس
ــئولین  ــفر مس ــت س ــد اس ــت، امی ــده اس ــب ش ــرم کس ــر محت وزی
جهــت افتتــاح پردیــس، موجبــات تســریع نهایــی شــدن ایــن ارتقــا 

ــردد. ــی الزم گ ــز قانون در مراک
ــه لطــف  ــد اســت ب ــرد: امی ــان ک ــان بی ــر موســوی زاده در پای دکت
خداونــد و زحمــات و همدلــی و همراهــی مســئولین مختلــف 
شهرســتان، دانشــگاهیان 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.
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 بــا همراهــي ارزشــمند و تاشــهاي مجدانــه 
جنــاب آقــای صفایــي نماینــده محتــرم 
بجســتان،مبلغ  و  گنابــاد  شهرســتانهاي 
محــل  از  ریــال  1۳0میلیــارد 
اعتبــارات متفرقــه ســازمان برنامــه و 
بودجه)حــدود دو برابــر کل اعتبــارات 
ــن ســازمان  ــده از ای ــذب ش ــه ج متفرق
ــت  ــون( باب ــع تاکن ــیس مجتم ــدو تاس از ب
ــس،  ــي پردی ــاي عمران ــروژه ه ــل پ تکمی
در  شــدید  محدودیتهــای  وجــود  بــا 
ــد. ــذب گردی ــی، ج ــارات دولت ــذ اعتب اخ

ــات  ــز مناقص ــار و نی ــن اعتب ــا ای ب
ــال،  ــه اول س ــش ماه ــی ش عمران
ــاي  ــاخت ه ــل زیرس ــامل تکمی ش
ــازي  ــه س ــرق، گاز و محوط آب، ب

ــال،  ــارد ری ــغ 1۷۲میلی ــه مبل ب
مجمــوع مناقصــات به بیــش از 300 
میلیــارد ریــال در ســال۹۹ رســید. 
هــای  توســعه  تمامــی  از  ارزشــمندتر 
همراهــي  و  حمایــت  شــده،  ایجــاد 
مســئولین  عزیــز،  مــردم  ارزشــمند 
ــا،  ــامی، نهاده ــوراهای اس ــتان، ش شهرس
اصحــاب  نهــاد،  مــردم  ســازمانهاي 
رســانه، خیریــن و جامعــه دانشــگاهیان 
موسســات  ســاماندهی  موضــوع  در 
آمــوزش عالــی و زمینــه ســازي بــرای 
دســتاوردهای مختلــف مجتمــع مــی باشــد. 
ــی  ــتوانه ب ــا، پش ــت ه ــن حمای ــلما ای مس
ــات  ــت اقدام ــگان در جه ــرای هم ــی ب بدیل
ایــن  عالــي  آمــوزش  توســعه  در  موثــر 

ــد. ــی باش ــه م منطق

دستاوردی بزرگ برای مجتمع آموزش عالی گناباد 

برگزاری نشست خبری با حضور اصحاب رسانه

نشســت خبــری رییــس و معاونــان مجتمــع 
ســاختمان  در  گنابــاد  عالــی  آمــوزش 
ــگاران  ــا خبرن ــت آموزشــی مجتمــع ب معاون
و روزنامــه نــگاران گنابــاد برگــزار شــد.
زاده  موســوی  دکتــر  نشســت  ایــن  در   
ــدود  ــی و ح ــه تازگ ــه ب ــی ک از رویدادهای
ــوزش  ــع آم ــته  در مجتم ــال گذش ــک س ی
ــام  ــال انج ــداده و در ح ــاد رخ ــی گناب عال
ســپس  و  داد  ارایــه  گزارشــی  اســت، 
اخبــار  هایــی،  پرســش  بــا  خبرنــگاران 
ــود  ــای خ ــانه ه ــق رس ــع را از طری مجتم
کردنــد. رســانی  اطــاع  مــردم  بــرای 

ــت:  ــی گنابادگف ــوزش عال ــع آم ــس مجتم ریی
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 
ــود. ــه بســیار ارزشــمندی ب انجــام شــد و تجرب
رســانه  از  خبــری  نشســت  پایــان  در 
اهــداف  بــا  همــراه  همیشــه  کــه  هــا 
پیشــرفت مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد 
شــد. تقدیــر  لــوح،  اهــدا  بــا  هســتند 
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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.
ــه، ایجــاد  ــان منطق ــش بنی ــق اقتصــاد دان ــی شهرســتان، رون ــی و اقتصــاد محل ــت کارآفرین ــع، تقوی ــاوری مجتم ــم و فن ــس عل ــدازی پردی ــت راه ان مزی
ــود.  ــد ب ــاوری خواه ــم و فن ــارک عل ــای پ ــت ه ــار فرص ــگاهی در کن ــای دانش ــیل ه ــدی از پتانس ــره من ــکان به ــی، ام ــان متقاض ــرای جوان ــتغال ب اش

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



9

همزمان با شروع عملیات ساخت و ساز  6 پروژه صورت گرفت؛ 
ــد و در حــال انجــام پردیــس   ــروژه هــای جدی ــد انجــام پ ــدی، رون ــات رییســه مجتمــع طــی بازدی ــر موســوی زاده و اعضــای هی دکت

ــد. ــروژه گفتگــو کردن ــکاران در مــورد نقــاط ضعــف و قــوت هــر پ ــا پیمان ــد و ب ــرار دادن دانشــگاه را مــورد برســی ق
 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.
ــود  ــی ش ــه م ــت . گفت ــام اس ــال انج ــع در ح ــس مجتم ــال در پردی ــارد ری ــر ۱۵۰میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب ــان ۶ پ ــم زم ــت ه ــر اس ــه ذک الزم ب
ــا مدیــران ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، و معاونیــن و مدیــران فرهنگــی  ــه پایتخــت، در نشســتی ب دکتــر ســید مصطفــی موســوی زاده  در ســفر ب
ــت. ــاده اس ــی نه ــوزش عال ــاز آم ــاخت و س ــه ی س ــه عرص ــا ب ــی پ ــد بخش ــای امی ــاوری باخبره ــات و فن ــوم، تحقیق ــه ای وزارت عل ــی و بودج ، عمران
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.
۱-پــروژه 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 ۱۸۹۹۵ میلیــون ریــال، در مــدت زمــان ۵ مــاه اجــرا خواهــد شــد. 
۲-پــروژه 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 ۶۹۱۶ میلیون ریال و در مدت زمان ۳ ماه به انجام برسد.
۳-پــروژه 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 ۵ مــاه زمــان در نظــر  گرفتــه شــده اســت. 
۴-پــروژه تکمیــل دانشــکده علــوم مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد از طریــق انجــام مناقصــه بــا قــردادی بــه مبلــغ ۹۴۲۷۵میلیــون ریــال کــه در خــرداد 

مــاه ۹۹ توســط پیمانکار،آغــاز بــه کار کــرده اســت.مدت اجــرای ایــن پیمــان ۶ مــاه تعییــن شــده اســت.  
۵-تصفیــه 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.  
۶.لوله کشی گاز داخل پردیس.
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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

ــوم،  ــاوری وزارت عل ــش و فن ــاون پژوه ــی، مع ــین رحیم ــر غامحس دکت
ــدف  ــا ه ــهد ب ــی مش ــگاه فردوس ــوت دانش ــه دع ــاوری ب ــات و فن تحقیق
شــرکت در برنامــه هــای پژوهشــی ایــن دانشــگاه در منطقــه حضــور یافت. 
ــی  ــوزش عال ــع آم ــت مجتم ــه درخواس ــری مجدان ــه پیگی ــه ب ــا توج ب
گنابــاد جهــت ارتقــا بــه دانشــگاه و لــزوم بررســی و ارزیابــی توســط ســتاد 
ــده در  ــرح ش ــف مط ــوارد مختل ــز م ــور و نی ــی کش ــوزش عال ــش آم آمای
خصــوص طــرح آمایــش، فرصــت حضــور رییــس ســتاد آمایــش آمــوزش 
عالــی کشــور در منطقــه را غنیمــت شــمرد و از معــاون وزارت درخواســت 

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، 
ــر  ــاد و دیگ ــی گناب ــوزش عال ــع  آم ــس مجتم ــوی زاده ریی ــر موس دکت
مســوولین در بــدو ورود بــه شهرســتان گنابــاد، پــس از ادای احتــرام بــه 
ــد از  ــول و بازدی ــی بهل ــه محمدتق ــام و عام ــهدای گمن ــامخ ش ــام ش مق
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 
ــع  ــدن در مجتم ــی مع ــته پژوهش ــیس هس ــت تاس ــه جه ــای منطق امن

ــوان  ــه عن ــن فرصــت را ب ــاد در شــهریورماه۱۳۹۹، ای ــی گناب آمــوزش عال
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 ظرفیت هــا 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 

ــن خصــوص تشــریح نمــود. را در ای
رییــس ســتاد آمایــش آمــوزش عالــی کشــور افــزود: در سیاســتهای اصلــی 

ســتاد آمایــش، کیفــی گرایــی بــر کمــی گرایــی اولویــت داشــته و بــرای 
مجتمــع آموزش عالــی گنابــاد ایجــاد مقاطــع تحصیــات تکمیلــی نســبت 
ــه ایجــاد رشــته هــای جدیــد اولویــت دارد و شــرط الزم جهــت ایجــاد  ب
رشــته هــای جدیــد را وجــود امکانــات و کیفیــت تعریــف شــده دانســت.

الزم بــه توضیــح اســت کــه سیاســت¬های آمایــش آمــوزش عالــی کشــور 
ــر  ــد نظ ــگاهی م ــز دانش ــی مراک ــت گرای ــاذ و ماموری ــال۱۳۹۴ اتخ در س
ــا تمامــی  ــن سیاســت هــا ب ــای ای ــر مبن ــدا، ب ــرار گرفــت. از همــان ابت ق
ــز  ــدام از مراک ــچ ک ــار شــده اســت. در هی ــز دانشــگاهی کشــور رفت مراک
ــورت  ــی ص ــای تحصیل ــته ه ــش رش ــور، افزای ــی کش ــگاهی دولت دانش
نگرفتــه اســت. موضوعــی کــه مــی بایســت از طریــق رســانه هــا بــه مــردم 

اطــاع داده مــی شــد.
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ــاوری  ــش و فن ــاون پژوه مع
و  ،تحقیقــات  علــوم  وزارت 
و  زیرســاخت ها  از  فنــاوری 
ظرفیــت هــای ایجــاد شــده در 
ــی گناباد  ــوزش عال ــع آم مجتم

ــرد. ــی ک قدردان

پیــرو ســفر معــاون پژوهــش و فناوری 
وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــه 
ــن  ــداری بی ــاد، دی ــتان گناب شهرس
ــده  ــی نماین ــدس صفای ــان و مهن ایش
محتــرم مــردم شــریف شهرســتانهای 
ــوی  ــر موس ــتان و دکت ــاد و بجس گناب
هــدف  بــا  مجتمــع  رئیــس  زاده 
پیگیــری برنامه هــای پیشــنهادی و 
ــژه در  ــه وی ــفر، ب ــداف س ــبرد اه پیش
ــم  ــس عل ــاد پردی ــای ایج ــه ه زمین
ــی  ــته پژوهش ــاد هس ــاوری، ایج و فن
ــدن  ــگاه مع ــز پژوهش ــات، تجهی قن
و موضوعــات مرتبــط بــا آمایــش 

ــد. ــزار گردی ــی برگ ــوزش عال آم
در ایــن دیــدار مهنــدس صفایی ضمن تشــکر 
از حضــور دکتــر رحیمــی در شهرســتان، بــه 
ــی،  ــوزش عال ــدد موسســات آم ــت و تع قدم
هــای  شــاخصه  و  مختلــف  ویژگیهــای 
ــود و  ــاره نم ــه اش دانشــگاهی حــوزه انتخابی
بــا تاکیــد بــر سیاســت تمرکززدایــی، برنامــه 
هــای توســعه ای مجتمــع را بــه عنــوان یــک 
ــه  ــک ب ــتقل، در  کم ــگاهی مس ــد دانش واح

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 
ــعه و  ــرای توس ــگاهی را ب ــد دانش ــن واح ای
محرومیــت زدایــی جنــوب خراســان رضــوی 
الزم دانســت. ایشــان طــرح هــای انجام شــده 
اســاتید مجتمــع در مــورد اکتشــاف معــادن 
پورفیــری، ایجــاد پژوهشــگاه معــدن، مرکــز 
ــی  ــع معدن ــازی صنای ــاری س ــوآوری و تج ن
ــا  و ســایر طــرح هــای توســعه ای مرتبــط ب
ــت  ــورد حمای ــه م ــه ک ــی منطق ــادن غن مع
کامــل ســازمان ایمیــدرو قــرار گرفتــه اســت؛ 
ــه عنــوان یکــی از نقــاط قــوت خدمــت  را ب

ایــن مجتمــع بــه کشــور بیــان نمــود. 
از  تشــکر  بــا  نیــز  زاده  موســوی  دکتــر 
ــر  ــای دکت ــای آق ــت ه ــا و حمای راهنمایی ه
رحیمــی، گــزارش کاملــی از رشــد شــاخصه 
ــر  ــات موث ــترش خدم ــف، گس ــای مختل ه
دانشــگاهی بــه منطقــه و برنامــه هــای 
توســعه ای مجتمــع در افــق چنــد ســاله را 

ــرد. ــریح ک تش
از  قدردانــی  ضمــن  رحیمــی  دکتــر 
و  هــا  ریــزی  برنامــه  زیرســاخت ها، 
بــه  رو  رونــد  ایجــاد شــده،  ظرفیتهــای 
ــاد را در  ــی گناب ــوزش عال رشــد مجتمــع آم
اکثــر شــاخصه هــا فراتــر از انتظــار ارزیابــی 
ــورت  ــث ص ــا مباح ــن، ب ــد.  همچنی نمودن
گرفتــه درخصــوص ظرفیتهــا و پتانســیل های 
ــر ایجــاد پردیــس  مجتمــع، ضمــن تاکیــد ب
ــوص  ــاعدت در خص ــاوری و مس ــم و فن عل
و  معــدن  پژوهشــگاه  تجهیــزات  تامیــن 
زمیــن شناســی، حمایــت خــود را از توســعه 
ــاد  ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــتقل مجتم مس

ــود. ــام نم اع

هــم زمــان بــا هفتــه منابــع 
ــال در  ــت نه ــن کاش ــی آیی طبیع
پردیــس مجتمــع آمــوزش عالــی 

ــد. ــام ش ــاد انج گناب

ــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع آمــوزش عالــی  ب

ــه   ــار و هفت ــا فرارســیدن فصــل به ــاد ، ب گناب

منابــع طبیعــی ، هیــات رییســه و جمعــی از 
مدیــران و کارکنــان مجتمــع آمــوزش عالــی 
گنابــاد در اقدامــی شایســته بــا کاشــت نهــال 
ــع  ــس مجتم ــای پردی ــه و بلواره در محوط
ــت از  ــت کاری و حفاظ ــت درخ ــر اهمی ، ب

ــد. منابــع طبیعــی تاکیــد کردن
ــار  ــه ۲۰ هکت ــال ب ــود امس ــی ش ــه م گفت
فضــای ســبز پردیــس مجتمــع آمــوزش 
ــر  ــال دیگ ــش از ۷۵۰  نه ــاد  بی ــی گناب عال
ــا  ــد ت ــن مــی توان ــه ای ــه مــی شــود ک اضاف
حــدود زیــادی از چرخــش ریزگردهــا و گــرد 
و خــاک هــای ناشــی از طوفــان هــای فصلــی  

ــد. ــری کن ــه جلوگی در منطق
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ــع  ــاورزی و مناب ــی کش ــروه مهندس ــی گ ــات علم ــای هی اعض
ــب  ــه تصوی ــق ب ــاد موف ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــی مجتم طبیع
ــی و  ــن خوراک ــد روغ ــرح "تولی ــرای ط ــار ب ــص اعتب و تخصی
جیــره دام از طریــق کشــت ســالیکورنیا بــا اســتفاده از آبهــای 

ــدند.  ــارف" ش نامتع
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 ۵۰۰ میلیــون 

ریــال تصویــب شــد. 
ــرد در  ــتقرار و حصــول عملک ــه اس ــادر ب ــالیکورنیا ق ــاه شورپســند س گی

شــرایط خــاک هــای بســیار شــور مــی باشــد و عــاوه بــر قابلیــت تولیــد 
ــای  ــره دام، دارای کاربرده ــع جی ــاال و مناب ــت ب ــی باکیفی ــن خوراک روغ

غذایــی و دارویــی متعــدد مــی باشــد
ــرل  ــع و کنت ــی مرات ــا بیولوژیک ــور احی ــه منظ ــمند ب ــاه ارزش ــن گی ای
ــکار مــی رود کــه توســعه کشــت ایــن  ــروز ریزگــرد نیــز ب فرســایش و ب
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.

موفقیــت مجتمع آموزش عالی گناباد در 
تصویب طرح دانــش بنیان ملی به مبلغ 

5 میلیــارد و 500 میلیون ریال 



13

ــف  ــای مختل ــت ه ــری از ظرفی ــره گی ــاد و به ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــاد و مجتم ــهرداری گناب ــن ش ــاط بی ــت ارتب ــتای تقوی در راس
آموزشــی، فرهنگــی، علمــی و پژوهشــی دانشــگاه در اجــرای طــرح بازآفرینــی شــهری، تفاهــم نامــه ی همــکاری بیــن شــهرداری 

ــد. ــد گردی ــاد منعق ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــاد و مجتم گناب

ــت  ــث مدیری ــهری و مباح ــی ش ــه را بازآفرین ــم نام ــن تفاه ــوع ای ــاد موض ــگاه گناب ــس دانش ــوی زاده ریی ــی موس ــید مصطف ــر س دکت
ــداف  ــا اه ــهری ب ــت کان ش ــث مدیری ــال در بح ــدت دو س ــه م ــم ب ــن تفاه ــت: ای ــان داش ــرد و بی ــوان ک ــاد عن ــتان گناب ــهری شهرس ش
اســتفاده از ظرفیــت هــای اجرایــی و پتانســیل هــای علمــی و زیرســاختی، برنامــه ریــزی، تدویــن محتــوا و برگــزاری دوره هــای 
ــات  ــع موضوع ــع و مرج ــوان منب ــه عن ــا ب ــزارش ه ــا و گ ــه ه ــد کتابچ ــی، تولی ــک آموزش ــی و کم ــواد آموزش ــار م ــد و انتش ــی، تولی آموزش
بازآفرینــی شــهری و مدیریــت شــهری، برگــزاری همایــش هــا، نمایشــگاه هــا و جشــنواره هــای مرتبــط اجرایــی خواهــد شــد

تفاهم نامه همکاری بین شهرداری گناباد 
ومجتمع آموزش عالی گناباد منعقد گردید
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همکاری بین مجتمع آموزش عالی گناباد 
و جهاد کشاورزی در قالب تفاهم نامه

و  گنابــاد  عالــی  آمــوزش  مجتمــع  مشــترک  نشســت 
جهادکشــاورزی شهرســتان گنابــاد بــا هــدف امضــای 

. شــد  برگــزار  همــکاری  تفاهم نامــه 
حســین زاده مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان گنابــاد در ابتــدا بــا 
ــاد در زمینــه تولیــدات  برشــمردن تــوان ظرفیــت تولیــدی شهرســتان گناب
کشــاورزی و دامــی و اشــاره بــه مشــکات در ایــن مســیر گفــت: اســتفاده از 
ظرفیــت علمــی دانشــگاه تــوام بــا تــوان اجرایــی علمــی و عملــی مجموعــه 
ــل  ــد و ح ــش تولی ــر در افزای ــیار موث ــد بس ــی توان ــاورزی م ــاد کش جه

ــد. ــه باش مشــکات مربوط
ــن  ــم ای ــاد: امیدواری ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــس مجتم ــوی زاده ریی موس
ــه هــای  ــرای ایجــاد زمین ــی ب نشســت عامــل بسترســازی مناســب و تعامل

ــرد. ــرار گی ــه ق ــکاری دوجانب هم
بــه منظــور بهــره منــدی از پتانســیل هــای مشــترک همفکــری و همــکاری 
هــای آموزشــی، پژوهشــی و اجرایــی، بــا اســتفاده از کلیــه منابــع طرفیــن 
ــه  ــن تفاهم نام ــات، ای ــای اطاع ــی و بانک ه ــانی فن ــروی انس ــم از نی اع
میــان مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد و مدیریــت جهــاد کشــاورزی گنابــاد 

منعقــد گردیــد.
-جذب طرح های تحقیقاتی طرفین
- ارایه سمینار، دوره های تخصصی

-کارگاه آموزشی و همایش
-همکاری های مشترک مطالعاتی

-بازدید های علمی
از جمله موارد این تفاهم نامه بود،
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ــای مشــترک و اســتفاده از پتانســیل  ــون همــکاری ه ــت، پیرام ــاد صــورت گرف ــی گناب ــوزش عال ــی مجتمــع آم ــه میزبان ــه ب ــن نشســت  ک در ای
ــت  ــره وری و فعالی ــش به ــه، افزای ــدن منطق ــت و مع ــکات صنع ــع مش ــی و رف ــت بررس ــع در جه ــی مجتم ــات علم ــای هی ــی اعض ــای علم ه

ــد ــر گردی ــادل نظ ــی تب ــادی محل اقتص

نشســت رییــس اداره صنعــت و معــدن و تجــارت گنابــاد 
بــا رییــس و معاونیــن مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد، 
شــد.  برگــزار  متقابــل  همکاری هــای  ایجــاد  پیرامــون 
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اهم فعالیت های معاونت نهاد رهبری در مجتمع آموزش عالی گناباددفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 ازابتدای سال تحصیلی13۹۹-1400

بــه جهــت شــرایط  فعلــی دانشــگاه هــا 
) بیمــاری کرونــا ( ، بســیار ی از فعالیت 
ــور  ــا حض ــه ب ــاد ک ــی نه ــای تبلیغ ه
ــکان  ــی شــد ام ــق م دانشــجویان محق
ــاد  ــتای ایج ــذا در راس ــود و ل ــر نب پذی
بســتر هــای جدیــد و تقویــت ظرفیــت 
هــای موجــود بــرای اســتفاده از فرصــت 
ــد  ــدام گردی ــازی اق ــغ مج ــای تبلی ه

ــژه ای  ــام وی ــوص اهتم ــن خص و در ای
ــد . ــروف گردی ــارف مص ــروه مع ــه گ ب
ظرفیــت دروس معــارف بــا حــدود 
ــا  ــاط ب ــرم وارتب ــر ت ۵۰ کاس در ه
ــیار  ــت بس ــجویان ، فرص ــی دانش تمام
بینــش  تقویــت  جهــت  مغتنمــی 
دانشــجویان  معرفتــی  مبانــی  و 
در  اقدامــات  از  باشد.بخشــی  مــی 

ایــن  از  بهینــه  اســتفاده  راســتای 
ــد: ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــت ب فرص

شایســته  اســاتید  ۱-انتخــاب 
ــاتید  ــوت از اس ــی دع ــد و حت وتوانمن
ــازی( ــهد ) مج ــران و مش ــم ، ته از ق
ــوای  ــازی محت ــم س ــه و فراه ۲- تهی
کمــک آموزشــی متناســب با هــر درس

ــه  ــا موضــوع بیانی ــت اندیشــه اســاتید ب - ضیاف
گام دوم )بــا حضــور اســتاد دکتــر مجیــدی عضو 
هیــات علمــی دانشــگاه تهــران و رئیــس اتحادیه 
ــیایی ( ــورهای آس ــس کش ــن المجال ــع بی مجم

پویــش  دوره  دو  برگــزاری    -
دانشــگاهیان همدلــی  و  مواســات 

و  مناســبتی  مذهبــی  مراســم  برگــزاری   -
نمازهــای جماعــت بــا رعایــت دســتورالعمل هــا

آســیب  از  پیشــگیری  شــورای  تشــکیل    -
ــا مشــارکت تمامــی معاونــت  هــای اجتماعــی ب
هــای مجتمــع بــه منظــور هــم افزایــی وجهــت 
فرهنگــی،  هــای  فعالیــت  تمامــی  دهــی 
آموزشــی و دانشــجویی در راســتای پیشــگیری 

دانشــجویان اجتماعــی  هــای  آســیب  از 
کتــاب  هــای  قفســه  تجهیــز   -
نهــاد  تخصصــی  کتابخانــه  و  خوابگاهــی 
مؤثــر و  متنــوع  کتــب  بــا  معــارف   و 
ویــژه  فرزنــد  تربیــت  مجــازی  دوره   -
هــا خانــواده  واســاتیدو   کارکنــان 
ــه  ــر وصمیمان ــی موث ــم افزای ــکاری و ه - هم
نهــاد، فرهنگــی و بســیج در اجــرای برنامــه های 
فرهنگــی و فعالیــت کانــون هــای فرهنگــی )بــا 
ــع( ــانی مجتم ــروی انس ــود نی ــه کمب ــت ب عنای
شناســی  آســیب  جلســات  برگــزاری   -
همــکاری  بــا  فرهنگــی  هــای  فعالیــت 
بــا  و  مجتمــع  فرهنگــی  مدیریــت 

... و  معماریانــی  اســتاد  ومشــاوره  حضــور 
- بررســی فــرم هــای اســتعداد یابی دانشــجویان 
نــوورود جهــت شناســایی دانشــجویان توانمنــد 
ــوق  ــازی  و س ــت کادر س ــزی جه ــه ری و برنام
و  فرهنگــی  هــای  فعالیــت  بــه  آنهــا  دادن 
ــزاری  ــت برگ ــزی جه ــه ری ــا و برنام ــون ه کان
ــی ــاالن فرهنگ ــازی فع ــد س ــای توانمن دوره ه
مذهبــی  هــای  مشــاوره  ارائــه   -
تحصیلــی ریــزی  وبرنامــه  ،خانــواده 
توانمنــد  ومبلغــان  اســاتید  از  دعــوت   -
در  ســخنرانی  جهــت  کشــوری 
مجــازی(. مناســبتی)  هــای  برنامــه 
ــواده هــای معــزز شــهدا ــا خان - هــم نشــینی ب

خالصه عملکرد در سایر حوزه ها 
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اثرات غیر حضوری بودن آموزش

آمــوزش غیــر حضــوری در شــرایط فعلــی کشــور 
ــای آمــوزش حضــوری را  ــد بعضــی ازمزای هرچن
نــدارد ، امــا از جهــات بســیاری فرصت محســوب 
ــه  ــه از جمل ــددی دارد ک ــای متع ــده و مزای ش
ــوزی  ــارت آم ــا فرصــت اشــتغال و مه ــن مزای ای
ــرای بســیاری از دانشــجویان  ــل ب ــراه تحصی هم
ــیب  ــش آس ــواده و کاه ــار خان ــور در کن و حض
هــای اجتماعــی بــه تبــع نظــارت بیشــتر والدیــن 

مــی باشــد. 

راه کار حل مشکالت
ــه  ــک مجموع ــت ی ــدم موفقی ــا ع ــت ی موفقی
ــه  ــن مجموع ــد در خروجــی ای دانشــگاهی را بای
ــی  ــت خروج ــه اکثری ــی ک ــرد. زمان ــاهده ک مش
دانشــگاه ، متخصصــان متعهــد و توانمنــد و 
ــی  ــع م ــند آن موق ــه باش ــر در جامع ــاء اث منش
ــی داد.  ــه عملکــرد مجموعــه نمــره قبول ــوان ب ت

ــا در ســخنان مســئولین  ــه کــه باره همــان گون
محتــرم تصریــح گردیــده ، دانشــگاه  در جامعــه 
ــازنده   ــر وس ــور مؤث ــی حض ــا در صورت ــی م فعل
دانشــگاه  بــه  تبدیــل  کــه  داشــت  خواهــد 
ــردد . ــه گ ــی کلم ــای واقع ــه معن ــن ب کارآفری

ــدی  ــام ج ــد اهتم ــم نیازمن ــن مه ــق ای  تحق
تمــام بخــش هــای مجموعــه اعــم از آموزشــی-
پژوهشــی، فرهنگــی، دانشــجویی در ایــن جهــت 
بــوده تــا باترســیم نقشــه راه مــدون ، هــر بخــش 
ــتای  ــش را در راس ــده خوی ــف ش ــالت تعری رس
ــد .)  ــق بخش ــی تحق ــدف عال ــن ه ــه ای ــل ب نی
ــن راســتا توســط  ــی در ای ــای خوب ــه گام ه البت
همــکاران مجموعــه برداشــته شــده امــا تــا نقطه 

ــادی دارد . (. ــه زی ــوب فاصل مطل
یکــی از آســیب هــای جــدی در مجموعــه هــای 
اداری کشــور در ســالیان اخیــر توجــه بــه تقویت 
رزومــه هــا و کارهــای تشــریفاتی وگــزارش هــای 
ــی از  ــش مهم ــه بخ ــت ک ــل اس ــض و طوی عری
انــرژی و هزینــه هــای بســیاری را   ، وقــت 

ــه  ــی ک ــا زمان ــت ، ت ــوده اس ــود نم ــروف خ مص
انگیــزه هــا بــه ایــن امــور منعطــف باشــد ،نتیجه 
آن محــروم مانــدن از رشــد وپیشــرفت حقیقــی 
در امــور کشــور خواهــد بــود و ایــن دقیقــا نقطــه 
ــگ  ــه در دوران جن ــت ک ــی اس ــل روحیات مقاب
واوایــل انقــاب وجــود داشــت و حقیقتــا روحیــه 
ــرفت  ــبب پیش ــان س ــراد در آن زم ــادی اف جه
ــود. ــره در کشــور ب هــای جهشــی نظامــی و غی
ــه نظــام ، از  هــر شــخص ، در هــر بخــش از بدن
یــک مســئول کان تــا یــک کارمنــد جــزء ، بایــد 
قبــل از هــر جایگاهــی خــود رادر مقابــل خداونــد 
متعــال و امــام عصر)عــج( ، وخــون مطهــر شــهدا 
ــه  ــود توجی ــرد خ ــرای عملک ــد وب ــئول بدان مس
قابــل قبــول داشــته باشــد و صــرف نظــر از تقدیر 
و خوشــایند دیگــران ، بــی وقفــه تمــام لحظــات 
و فکــر خویــش را متوجــه اهــداف کان جامعــه 

مهــدوی نمایــد.
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مدیریت طرح و برنامه

مدیریــت طــرح و برنامــه در ســازمان های امــروزی بــه ویــژه در ســازمان های دانشــگاهی بســیار بــا اهمیــت 
ــت  ــن مدیری ــرد. ای ــر ک ــگاه تعبی ــد دانش ــاق رص ــر و ات ــاق فک ــه ات ــوان از آن ب ــه می ت ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب اس
در حــوزه ریاســت دانشــگاه، در چارچــوب برنامــه و بودجــه مصــوب ســاالنه بــه منظــور فراهــم آوردن 
برنامه هــا  ســاختن  نظام منــد  دانشــگاه،  بهــره وری  و  کارایــی  ســطح  ارتقــا  و  تحــول  ایجــاد  زمینــه 
اســت. شــده  تشــکیل  دانشــگاه  نیــاز  مــورد  مالــی  منابــع  تأمیــن  و  دانشــگاه  ســاالنه  عملیــات  و 
سیســتم  کیفیــت  ارتقــای  و  توانمندســازی  برنامــه،  و  طــرح  فعالیتهــای  تمامــی  هــدف 
اســت. فناورانــه(  و  انســانی  )مالــی،  منابــع  وری  بهــره  و  مدیریــت  توســعه  دانشــگاه، 
بــه  گنابــاد  عالــی  امــورش  مجتمــع  برنامــه  و  طــرح  حــوزه  اقدامــات  جملــه  از 
کــرد: اشــاره  میتــوان  زیــر  مــوارد  بــه   ۹۹ ســال  ابتــدای  از  گازری  جــواد  مدیریــت 

تکمیل دانشکده علوم قرارداد 

پروژه شبکه آبرسانی

قرارداد غالف گذاری و تونل انرژی

شبکه تجهیزات  خرید 
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پست برق و پست گاز

شبکه گاز

خانه  تصفیه 

شبکه جمع آوری آبهای سطحی
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اجرای جداول سنگی

خرید انشعاب آب و لوله گذاری مسیر 

تکمیل آزمایشگاه مرکزی

عملیات خاکی مسیر ورودی

تکمیل موتور خانه دانشکده علوم
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دفتر نظارت و ارزیابی

اطاعــات  ثبــت   .۱
ــتنادی  ــگاه اس در  پای
جهــان  علــوم 
جهــت  اســام، 
رتبــه  در  شــرکت 
دانشــگاهها  بنــدی 
ایــران.  تحقیقاتــی  موسســات  و 
۲. جمــع آوری اطاعات در خصــوص فعالیتهای 
ــل داده  ــه و تحلی ــی،  تجزی ــی و پژوهش آموزش
ــه ریاســت مجتمــع  ــزارش آن ب ــه گ ــا  و ارائ ه
در راســتای افزایــش کیفیــت امــور آموزشــی و 

پژوهشــی دانشــکده هــا. 
ــزاری کاس  ــوه برگ ــت و نح ــی کیفی ۳. بررس
ارتقــاء ســطح  راســتای  در  مجــازی  هــای 
کیفــی آمــوزش هــای مجــازی مجتمــع و 
ارائــه گــزارش هــای ماهانــه بــه معاونــت 
آموزشــی، پژوهشــی و دانشــجویی مجتمــع.

۴. ارتبــاط بــا دانشــگاههای هم ســطح و کســب 
ــتاوردهای  ــا و دس ــاش ه ــوه ت ــاع از نح اط
نویــن در زمینــه آمــوزش مجــازی جهــت بهبود 
و افزایــش ســطح کیفــی آمــوزش مجــازی.

ــاتید  ــیابی اس ــای ارزش ــاخص ه ــر ش ۵. تغیی
بــر مبنــای شــاخص هــای ارائــه شــده از 
ــوزش  ــعه آم ــی  توس ــروه تخصص ــوی کارگ س
و  عتــف  وزارت  الکترونیکــی  یادگیــری  و 
ــته. ــنوات گذش ــیابی س ــای ارزش ــاخص ه ش

ارزشــیابی  بــه  مربــوط  امــور  انجــام   .۶
تحصیلــی. نیمســال   پایــان  در  اســاتید 
۷.  ارزشــیابی سیســتم آمــوزش مجازی توســط 
ــه  ــزارش آن ب ــه گ اســاتید و دانشــجویان و ارائ
معاونــت آموزشــی، پژوهشــی و دانشــجویی.
ــیار  ــامانه آموزش ــا در س ــاخص ه ــت ش ۸. ثب
ــع. ــات علمــی واجــد شــرایط ترفی اعضــای هی
۹. اعــام امتیــازات ارزیابــی کارکنــان مشــمول 
ارتقــاء در بــازه زمانی مهر و آبــان به حوزه اداری.
۱۰. پیگیــری مســتمر  امــور مربــوط به ســامانه 

ارزشیابی. 
ــه  ــق گرفت ــازات تعل ــت امتی ــی  و ثب ۱۱. بررس
ــه  ــروه ب ــران گ ــط مدی ــها توس ــرح درس ــه ط ب
منظــور اطمینــان از انطبــاق آنهــا بــا برنامــه هــا 

و ســرفصل هــای مصــوب.
۱۲. تهیــه و ارســال بروشــور های آموزشــی ویژه 
ــع. ــان مجتم ــی  و کارکن ــات علم ــای هی اعض
هــای  پرونــده  بــه  رســیدگی   .۱۳
علمــی. هیــات  اعضــای  وضعیــت  تبدیــل 

۱۴. ثبــت و بایگانــی امتیــازات ارزیابــی  عملکرد 
مســتمر کارکنان.

۱۵. بررســی امتیــازات ســه ســال متوالــی 
ــای  ــده ه ــتفاده در پرون ــت اس ــان جه کارکن

ترفیــع کارکنــان.
۱۶. همــکاری در تدویــن برنامــه راهبــردی.

هــای  گــزارش  ارســال  در  همــکاری   .۱۷

ــارت و  ــروه نظ ــوی گ ــده از  س ــت ش درخواس
ارزیابــی اســتان. 

۱۸. همــکاری و پیگیــری  جهــت اخــذ تاییدیــه 
ثبــت اطاعــات اعضــای هیات علمی در ســامانه.
رعایــت.  نحــوه  از  گــزارش  تهیــه   .۱۹
فاصلــه  و  بهداشــتی  هــای  دســتورالعمل 
مختلــف. هــای  حــوزه  اجتماعــی  گــذاری 

ــن  ــی و تضمی ــارت ، ارزیاب ــر نظ ــس دفت ــد زاده ریی ــر محم دکت
ــع  ــوزه در مجتم ــن ح ــه در ای ــورت گرفت ــات ص ــت از اقدام کیفی

ــت: ــاد گف ــی گناب ــوزش عال آم



22

اداره  حراست

ســالمت  بــرای  محکــم  ای  پشــتوانه  حراســت 
جامعــه اداری بــه زبــان دیگــر وظیفــه اصلــی 
ــت  ــازمان اس ــالمت س ــت از س ــت ، مواظب حراس
؛ چــرا کــه هــر ســازمانی جهــت نیــل بــه اهــداف 
خــود بــه ســالمت درونــی و بیرونــی نیــاز دارد . 
ــواره در  ــازمان هم ــر س ــالمت ه ــه س ــا ک از آنج
معــرض آلودگــی هــا و تهدیــد هــای درونــی و 
نفــوذی اســت ، بــرای حفــظ ســالمت و پیشــگیری 
از آلودگــی هــا نیازمنــد سیســتمی هســتیم کــه با 
ــل  ــه داخ ــا ب ــت ه ــوذ آف ــاد اواًل : از نف ــت زی دق
ــخیص و  ــا تش ــًا : ب ــد . ثانی ــری کن ــتم جلوگی سیس
شــناخت آفــت هــای درونــی ، زمینــه هــای عــالج 
بــه موقــع و ســالمت ســازمان را فراهــم ســازد . 
و  اصــول  حفــظ  منظــور  بــه  حراســت  اداره 
تعمیــق ارزش هــای نظــام مقــدس جمهــوری 
اداره  در  انســجام  و  ایجادنظــم  و  اســالمی 
تشــکیالت ســازمانی دانشــگاه فعالیــت میکنــد 
راهکارهــای  و  پیشــنهادات  ارائــه  ضمــن  تــا 
مناســب هــر گونــه انحــراف اشــکای و تخلفــی 
را در امــور اجرائــی کشــف نمایــد و گزارشــها و 
رهنمودهــای الزم را در ایــن زمینــه بــه مراجــع 
اقدامــات  جملــه  دارد.از  ارســال  ذیصــالح 
صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه در ســال جــاری :

ــع  ــا و وقای ــر رویداده ــل ب ــرافیت کام ۱. اش
جــاری و نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن 

ــررات در دانشــگاه و مق
پدافنــد  کمیتــه  هماهنگــی  مســئول   .۲

دانشــگاه در  غیرعامــل 
ــان  ــناد کارکن ــات اس ــت از اطاع ۳. حفاظ
و اماکــن و محیط هــای تحــت پوشـــش 
به منظــور جلـــوگیری از هرگونـــه تهدیـــد و 

ــی ــرات احتمال خط
۴. انتشــار پیام هــا و هشــدارهای امنیتــی 
)امنیــت IT، حفاظــت اســناد و ...( از طریــق 
سیســتم اتوماســیون اداری به صــورت هفتگی

کلیــه  صاحیــت  تعییــن   .۵
تشــکیل  و  اســاتید  و  کارکنــان 
آن هــا. عمومــی  صاحیــت  پرونــده 

تحــرکات  از  پیشــگیری  و  پیش بینــی   .۶
غیرقانونــی در محیــط تحــت پوشــش

ــاح  ــازمان های ذیص ــه س ــخ ب ــه پاس ۷. ارائ
ــراد ــتعام های اف ــوص اس در خص

شــوراهای  و  کمیســیون ها  در  ۸. حضــور 
ــگاه ــی دانش اصل

و  اماکــن  حفاظتــی  طبقه بنــدی   .۹
دانشــگاه  پوشــش  تحــت  تأسیســات 
ذی ربــط. مراجــع  هماهنگــی  بــا 

ــوال، تأسیســات و  ــه ام ۱۰. حفاظــت از کلی
ــا تهیــه طرح هــای حفاظتــی  ســاختمان ها ب
ــارت  ــتورالعمل های الزم و نظ ــدور دس و ص

دقیق بـــر اجـــرای آن ها.

ــه  ــر کلی ــل ب ــرافیت کام ــارت و اش ۱۱. نظ
کمک آموزشــی  و  جانبــی  فعالیت هــای 
فعالیت هــای  همایش هــا،  از  اعــم  مرکــز 
انجمن هــای علمــی، فرهنگــی، مســابقه، 

نشــریات و ...
ــارت  ــز نظ ــازی و نی ــای مج ــد فض ۱۲. رص

ــر  ــی و غی ــازی آموزش ــای مج ــر فعالیت ه ب
ــگاه. ــی دانش آموزش

۱۳. ارتقــاء تــوان کیفــی نیروهــای حفاظتــی 
از طریــق آمــوزش.

۱۴. تأمیــن و برقــراری انتظامــات ورودی 
حــوادث  گــزارش  و  دانشــگاه  داخلــی  و 
ــی. ــان مقتض ــئول در زم ــات مس ــه مقام ب
۱۵. برگــزاری دوره هــای پدافنــد غیــر عامل
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دفتر حقوقی

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 
هــای احتمالــی همــواره مــورد تأکیــد هــر ســازمانی بــوده و از مولفــه های 
ــات  ــود و از موجب ــی ش ــوب م ــگاه« محس ــتقال دانش ــم »اس ــیار مه بس
ارتقــاء ضریــب اطمینــان و امنیــت امــور، تصمیمــات، توافقــات و ارتباطات 
ــرد  ــود عملک ــترش و بهب ــد؛ گس ــی باش ــازمانی م ــازمانی و فراس درون س
ــگاه  ــای دانش ــترش فعالیته ــعه و گس ــا توس ــب ب ــی متناس ــد حقوق واح
گنابــاد در دســتور کار قــرار داده شــد تــا بــا ســاختاری متشــکل و شــرح 
ــار  ــور در کن ــح ام ــت صحی ــام و هدای ــوان در انج ــخص بت ــی مش وظایف
ســایر واحدهــای ســازمانی دانشــگاه مؤثــر و بــه عنــوان یکــی از بازوهــای 
ــه  ــر پیگیــری و رســیدگی ب توانمنــد ریاســت محتــرم مجتمــع  عــاوه ب
ــب  ــگیرانه موج ــات پیش ــام اقدام ــا انج ــی ب ــائل حقوق ــا و مس ــده ه پرون

کاهــش بــروز اختافــات و ادعاهــای 
ــا و  ــی از آنه ــای ناش ــی و پیامده حقوق
هدررفــت نیــرو و تــوان مالــی و مدیریتی 
ســازمان شــود و بیــش از پیــش ســاختار 
و رونــد صحیــح اجرایــی ســازمان را 
ــن راســتا  ــد. در ای ــت نمای ــاء و تقوی ارتق
نظــر بــه حجــم، تنــوع و دامنــۀ گســترده 
مســائل حقوقــی در حــوزه هــای مختلــف 
ــات،  ــا، توافق ــاوی، قرارداده ــم از دع اع
ــده  ــه و مزای ــدات، مناقص ــاک و تعه ام

همزمــان بــا توســعه وگســترش فعالیتهــا و ارتباطــات ســازمانی دانشــگاه  
و همچنیــن حساســیت و اهمیــت ایــن گونــه مســائل در پیشــبرد دقیــق 
تــر امــور و انجــام وظایــف محولــه، لــزوم تقویــت واحــد حقوقــی بــه نحــو 
منســجم و متمرکــز در ســاختار ســازمانی دانشــگاه بــه منظــور بررســی، 
ــته  ــور تخصصــی و پیوس ــه ط ــط ب ــور مرتب ــه ام ــری و رســیدگی ب پیگی
یــک امــر ضــروری و الزم مــی باشــد، لــذا ســاختاری متناســب بــا توجــه 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــر حقوق ــرای دفت ــف ب ــرح وظای ــه ش ب

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

ــه کشــور  ــی مناطــق ده گان ــران حقوق شــرکت در نشســت مجــازی مدی
ــل  ــر و ح ــادل نظ ــرای تب ــس ب ــور مجل ــی ام ــاون حقوق ــور مع ــا حض ب

مشــکالت دانشــگاه هــا
و  دادگســتری  دادگاهــای  در  حقوقــی  کیفــری  دعــاوی  پیگیــری 
اداری عدالــت  دیــوان  در  شــده  مطــرح  هــای  شــکایت  همچیــن 

تنظیم قراردادها و تعهدات دانشگاه 
پیگیــری و امضــا بیــش ا ز ۱۰ مــورد تفاهــم نامــه بــا ســایر ادارت 
مشــترک هــای  همــکاری  راســتای  در  دولتــی  هــای  ســازمان  و 
ارائــه مشــاوره حقوقــی بــه اعضــا هیــات علمــی ، کارکنــان و دانشــجویان 
نظــارت بــر قراردادهــای کار حجمــی و پیگیــری پرداخــت حقــوق 
شــرکت  کارگــران  مزایــای  و 
کار قانــون  پیمانکارمطابــق  هــای 
نظــارت بــر انجــام معامــات برگــزار 
تــدارکات  ســامانه  طریــق  از  شــده 

دولت)ســتاد( الکترونیکــی 
نظــارت بــر خریــد  کاالهای خارجــی و ثبت  
در ســامانه توانمنــدی هــای ایــران )توانیران(
آموزشــی  هــای  کارگاه  برگــزاری 
توانمنــدی  ســطح  افزایــش  بــرای 
ومقــررات قوانیــن  بــا  وآشــنایی 
ــده  ــزار ش ــای برگ ــده ه ــات و مزای ــزاری مناقص ــد برگ ــر رون ــارت ب نظ

ــگاه.  ــای دانش ــایر واحده ــط س توس
همــکاری و برگــزاری جلســات مشــترک بــا ســایر واحــد هــای دانشــگاه و 
جمــع آوری و ســاماندهی مقــررات و مصوبــات و ضوابــط داخلــی دانشــگاه 
بــه منظــور اطــاع رســانی صحیح و تســهیل دسترســی و اســتفاده کاربران
تهیــه و تدویــن بانــک اطاعاتی قوانیــن و مقررات حقوقــی در ارتباط با دانشــگاه.

ــدای  ــی از ابت ــر حقوق ــرد دفت عملک
ــون: ــا کن ــی ت ــال تحصیل س



24

جذب اعضای هیات علمی

واحــد جــذب و تبدیــل وضعیــت و ارتقــای اعضــای 
ــاد ــی گناب ــوزش عال ــع آم ــی مجتم ــات علم هی

کلیــه امــور اجرایــی مرتبــط بــا جــذب، تبدیــل وضعیــت و ارتقــا 
ــی  ــات اجرای ــه هی ــتندات ب ــه مس ــت ارائ ــی جه ــات علم ــای هی اعض
ــذب  ــز ج ــا مرک ــاط ب ــه، ارتب ــای مربوط ــامانه ه ــری س ــذب، راهب ج
گیــرد. مــی  صــورت  واحــد  ایــن  در  متقاضیــان  پاســخگویی  و 

اقدامــات صــورت گرفته توســط واحد جــذب در بازه 
مهــر مــاه ۹۸ تــا بهمن ۹۹ به شــرح ذیل می باشــد : 
- تعییــن نیازهــای جــذب اعضــای هیــأت علمــی در گروه هــای آموزشــی 
ــوان  ــه )فراخ ــروه مربوط ــات کارگ ــه صورتجلس ــه ب ــا توج ــی ب و پژوهش

هــای شــهریور ۹۸، بهمــن ۹۸، شــهریور ۹۹(  
- آمــاده ســازی بیــش از ۵۰ پرونــده جهــت طــرح در هیــات اجرایــی و 
ــا کنــون ــرای ۲۳ پرونــده ت ــا دریافــت ابــاغ ب پیگیــری امــور مربوطــه ت

گزارش واحد جذب، تبدیل وضعیت و 
ارتقا اعضای هیات علمی:
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معاونت اداری و مالی مهمترین اقدمات انجام شده
۱- اخــذ شــماره مســتخدم و شناســه کارکنــان در ســامانه کارمنــد ایــران

ــاریه  ــون استفس ــمول قان ــان مش ــت کارکن ــل وضعی ــری تبدی ۲- پیگی
ــران ــت ایثارگ ــل وضعی تبدی

۳- اصــاح، بهینــه ســازی، تعریــف مراحــل فراینــد و الکترونیکــی کــردن 
تعــدادی از فرایندهــای اداری و مالــی

ــارات  ــذب اعتب ــمگیر ج ــد چش ــارات و رش ــذب اعتب ــکاری در ج ۴- هم
ــه ســنوات گذشــته نســبت ب

۵- برگــزاری و همــکاری در اجــرای دوره هــای آمــوزش ضمــن خدمــت 
در بســتر فضــای مجــازی

۶- تشکیل شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
ــهیات  ــل تس ــان از قبی ــرای کارکن ــی ب ــهیات رفاه ــری تس ۷- پیگی

ــکن  ــداث مس ــت اح ــن جه ــذاری زمی ــی و واگ بانک
۸- تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز 

ــاد ۹- همــکاری در توســعه بنیــاد خیریــن مجتمــع آمــوزش عالــی گناب
ــر  ــا در نظ ــان ب ــت کارکن ــی جه ــه ورزش ــن برنام ــزاری چندی ۱۰- برگ

ــتی ــای بهداش ــکل ه ــررات و پروت ــتن مق داش
۱۱- پیگیــری و اجــرای مصوبات ســتاد ملی کرونا و ســایر بخشــنامه هــای واصله

ــکار  ــای پیمان ــرکت ه ــنل ش ــی پرس ــکات مال ــع مش ــری رف ۱۲- پیگی
خدمــات در پــی متوقــف شــدن خدمــات دانشــجویی در ایــام شــیوع کرونا

معاونــت  شــده  انجــام  اقدامــات 
ــا ــیوع کرون ــی در دوران ش اداری مال

همزمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا در 
ــا  کشــور، ایــن معاونــت همــراه و همــگام ب
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 
ــن  ــق تأمی ــروس از طری ــال وی ــره انتق ــان و قطــع زنجی محــل کار کارکن
ــام  ــوع انج ــاب رج ــات ارب ــرل مراجع ــتی و کنت ــایل بهداش ــواد و وس م
ــنامه  ــرای بخش ــه اج ــبت ب ــت نس ــن معاون ــن، ای ــت. همچنی ــه اس گرفت
ــای  ــای نهاده ــه ه ــایر اباغی ــا و س ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــای س ه
ــرار داده اســت.  ــه کاری خــود ق ــه طــور مســتمر در برنام فرادســتی را ب
ایــن معاونــت در تــاش بــوده اســت همراهــی خوبــی بــا حــوزه معاونــت 
ــاختهای  ــن زیرس ــه تأمی ــات در زمین ــاوری اطاع ــز فن ــی و مرک آموزش
آمــوزش مجــازی و الکترونیکــی کــردن فرایندهای دانشــگاه داشــته باشــد. 
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معاونــت اداری و مالــی در راســتای وظایــف 
ــوده اســت  ــاش نم ــای خــود ت ــت ه و مأموری
ــم آوردن  ــن فراه ــا ضم ــیوع کرون در دوران ش
محیــط کاری ایمــن بــرای انجــام فعالیــت هــای 

ــی از  ــت کاف ــا حمای ــان، ب ــه کارکن کاری روزان
برگــزاری دوره هــای آموزشــی ضمــن خدمــت 
از طریــق بســتر فضــای مجــازی، نقــش مؤثــری 
در توســعه فــردی و حرفــه ای کارکنــان داشــته 

واحدهــای  از  الزم  هــای  حمایــت  و  باشــد 
ــی  ــجویی و فرهنگ ــی، دانش ــی، پژوهش آموزش
آموزشــی،  هــای  دوره  برگــزاری  جهــت  در 
مهــارت افزایــی و فرهنگــی داشــته اســت. 

اقدامات انجام شده در زمینه بهبود عملکرد کارکنان
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شرح مختصری بر مدیریت امور اداری و پشتیبانی 
مجتمع آموزش عالی گناباد

مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد فعالیــت خــود را 
ــع انســاني آغــاز کــرده  ــا تعــداد کمــي از مناب ب
ــه  ــروي رســمي مجموع ــه نی ــرادي ک اســت، اف
محســوب نمــي شــدند و اکثــرا مامــور از ســایر 
دســتگاه هــاي اجرایــي 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 تاکنــون:  ۳7 نفــر
ایــن دانشــگاه به صــورت مســتقیم بــراي ۱۳۰ نفر 
و بــه صورت غیرمســتقیم بــراي بیــش از ۲۵۰ نفر 
شــغل ایجــاد کــرده اســت. در بعضــي حــوزه هــا، 
کار بــه صــورت پیمانــکاري واگــذار شــده اســت و 
ــر عهــده دارد؛ از  ــر آن را ب دانشــگاه کار نظــارت ب
ایــن قبیــل مــی تــوان بــه امورخدماتــي، رانندگان 
ــگا  ســرویس هــای دانشــجویی، سرپرســتان خواب
ــی  ــه تحقیقات ــال در مزرع ــای فع ــا و نیروه ه ه

دانشــگاه اشــاره نمــود.
ــه  ــا معظلــي ب ــدو تاســیس ب ایــن دانشــگاه در ب
ــا  ــود و از آن ج ــه رو ب ــي روب ــات علم ــام هی ن
کــه از ابتــدا بنــا بــر توســعه ایــن دانشــگاه بــود 
ــاد در  ــي گناب ــوزش عال ــع آم ــواده مجتم و خان
ــد.  ــذار نبودن ــچ تاشــي فروگ ــن مســیر از هی ای
ــد  ــل دانشــگاه در رون ــه عوام ــاي کلی ــا ش ه ت

ــز  ــي نی ــي و تخصص ــی بوم ــات علم ــذب هی ج
ــم  ــودی آن بودی ــیر صع ــاهد س ــه داد و ش نتیج
بــه طــوری کــه هــم اکنــون تعــداد نزدیــک بــه 
۴۱ عضــو هیــات علمــی در رشــته هــای مختلــف 
۲۴ رشــته تحصیلــی در مجموعــه فعالیــت دارند.
مدیریــت امــور اداری و پشــتیبانی از بخش 

هــای مختلفی تشــکیل شــده اســت:
و  بیمــه  رفــاه،  کارگزینــی،  مدیریــت، 
ــور  ــدارکات، ام ــی و ت ــور عموم بازنشســتگی، ام

انبــار و  کارپــردازی  و  دبیرخانــه  نقلیــه، 
بــا توجــه بــه گســتردگی ایــن مدیریــت و ارتباط 
ــه تبــع  ــا نیــروی انســانی مجتمــع ب مســتقیم ب
وظایــف ســنگینی نیز بــر عهده این حوزه اســت.
تــوان  مــی  کارگزینــی  و  اداری  بخــش  در 
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 
نیروهــای  مناقصــه  جملــه  از  هــا  مناقصــه 
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 
ــتخدم  ــماره مس ــت ش ــان، دریاف ــرای کارکن ب
بــرای کلیــه اعضــای هیــات علمــی، انجــام 
ــن  ــا اماک ــا ب ــد قرارداده ــی، عق ــات رفاه خدم
ــان،  ــکام کارکن ــع اح ــه موق ــدور ب ــی، ص ورزش
قــرارداد  طــرف  هــای  بانــک  بــه  معرفــی 
بــا مجتمــع جهــت دریافــت وام همــکاران، 
تمدیــد قــرارداد واحــد رفاهــی و فرهنگــی 
ــد قراردادهــای  ــرای اســتفاده همــکاران، تمدی ب
ــر و  ــی و عم ــه تکمیل ــه بیم ــه ای از جمل بیم
حــوادث کارکنــان و دانشــجویان را بیــان کــرد.
در بخــش امــور عمومــی، کارپــردازی و امــور نقلیــه 
مــی تــوان بــه انجــام بــه موقــع خریدهــای مجتمع 
ــد حــوزه  ــت درخواســت هــای خری ــس از دریاف پ
ــه  ــع ب ــه موق ــی ب ــرویس ده ــف، س ــای مختل ه
کارکنــان، همــکاری در برگــزاری جلســات مختلف، 
نظــارت بــر ســوخت مصرفــی خودروها، بیمــه های 
ــوان اشــاره نمــود. ــی ت ــی و ... م خودروهــای دولت
دبیرخانــه مرکــزی دانشــگاه نیز در ایــام تعطیل و غیر 
تعطیــل همــواره ســعی نمــوده اســت تــا نامــه هــای 

ــت انجــام دهــد. دریافتــی و ارســالی را در اســرع وق
انبــار مرکــزی مجتمــع نیــز زیــر نظــر مدیریــت 
ــه  ــه کلی ــراردارد ک ــتیبانی ق ــور اداری و پش ام
اقــام درخواســتی از بخــش هــای مختلــف 
ــار  ــت انب ــد ثب ــس از خری ــتی پ ــگاه بایس دانش
ــرد.  ــکار قرارگی ــار هم ــپس در اختی ــده و س ش
ــاری  ــا بیم ــور ب ــام کش ــری تم ــم درگی علیرغ
ناشــی از ویــروس کوویــد ۱۹، حــوزه اداری 
و پشــتیبانی بــه دلیــل حضــور کارکنــان در 
ــا دقــت بیشــتری  مجموعــه، امــورات خــود را ب
پیگیــری نمــوده اســت. حتــی در برخــی از 
مــوارد بــا لحــاظ دســتورالعمل هــای اباغ شــده 
از ســتاد ملــی کرونــا کار بــرای همــکاران حــوزه 
دشــوار تــر شــده اســت کــه بــا کمــک تمامــی 
ــعی  ــع س ــتیبانی مجتم ــکاران اداری و پش هم
ــاد  ــورات ایج ــام ام ــی در انج ــت خلل ــده اس ش
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 
ــع  ــان، توزی ــه کارکن ــه کلی ــک ب ــی ماس هفتگ
مــواد ضدعفونــی کننــده، خریــد و اســتقرار 
ــده در  ــی کنن ــات ضدعفون ــای اتوم ــتگاه ه دس
ورودی ســاختمان هــای دانشــگاه، عــدم اجبــار 
در ثبــت انگشــت ورود و خــروج، برگــزاری دوره 
ــا،  ــایر واحده ــکاری س ــا هم ــی ب ــای آموزش ه
بــرای  دورکاری  از  اســتفاده  در  همــکاری 
همــکاران دارای بیمــاری زمینــه ای و همــکاران 

ــمرد. ــاری و ... برش ــه بیم ــکوک ب مش
ــی از  ــد بخش ــاره ش ــا اش ــه دراینج آنچ
فعالیــت هایــی اســت کــه مدیریــت امــور 
اداری و پشــتیبانی انجــام مــی دهــد. بــی 
شــک همــکاری کلیــه حــوزه هــا بــا ایــن 
ــازی و  ــی س ــه کیف ــد ب ــی توان ــوزه م ح
کمیــت بخشــی بــه فعالیــت هــا و ایفــای 
ــور  ــه ام ــر در زمین ــر و دقیقت ــش بهت نق

ــه کمــک نمایــد. محول

        امور اداری
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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 ...........................................................................................

ــا  ــا اســتانداردهای حســابداری بخــش عمومــی از تنظیــم اســناد ت فعالیــت هــای مختلفــی شــامل شناســایی و ثبــت کلیــه رویدادهــای مالــی مطابــق ب
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 ۹۸ نیــز 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، 
ــته،  ــرم گذش ــبانه در ۲ ت ــجویان ش ــد دانش ــاب واح ــام و انتخ ــت ن ثب
ــی  ــر اســاس توانایــی مال ــه پرداخــت کامــل شــهریه نبــوده و ب منــوط ب

ــه اســت. ــا ایشــان صــورت گرفت ــکاری الزم ب دانشــجویان، هم
ــای  ــج شــهریه ه ــه تدری ــز ب ــم دانشــجویان عزی ــی کن ــا پیشــنهاد م  ام
ــا  ــی ب ــارغ التحصیل ــان ف ــا در زم ــد ت ــت نماین ــود را پرداخ ــه خ معوق
ــا توجــه بــه شــرایط بودجــه ای  حجــم بــاالی بدهــی مواجــه نگردنــد. ب
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 
ــد  ــه طوریکــه از بع ــر عهــده دارد ب از فرایندهــای دانشــگاه را ب
آموزشــی وظیفــه برنامه ریــزی،اداره وهدایــت کلیه امورآموزشــی، 
ــترش  ــت گس ــدات الزم درجه ــاذ تمهی ــذاری واتخ ــت گ سیاس
ــن  ــا وهمچنی ــی آنه ــارت وارزیاب ــی ونظ ــت آموزش ــا کیفی وارتق
امــور مربــوط بــه اعضــای هیــات علمــی  و غیــره را برعهــده دارد.

ــا باعــث تحمیــل شــرایط  وقــوع ویــروس کرون
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 ماحظــه 
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، 
ــوط  ــور مرب ــه ام ــت کلی ــزی و هدای ــه ری برنام
ــه دانشــگاه،  ــا رتب ــه پژوهــش در جهــت ارتق ب
ــب  ــای مناس ــاخت ه ــود زیرس ــعه و بهب توس
جهــت تولیــد علــم و گســترش پژوهــش و 
مدیریــت و نظــارت بــر طرحهــای تحقیقاتــی و 
ــن  ــده ای ــر عه ــش و ... ب ــردن دان ــردی ک کارب
معاونــت قــرار گرفتــه اســت. بــه حــول و قــوه 
الهــی و تــاش خانــواده علمــی مجتمــع از رتبه 
و ســرانه بــه نســبت مناســبی برخــوردار بــوده 
ــه در هــر کــدام از شــاخص  ــوان نمون ــه عن و ب
 ISC,( ــر ــه معتب ــا نمای ــاالت ب ــداد مق ــای تع ه
JCR, SCOPUS( و یــا تعــداد مقــاالت ارایــه 

ــال  ــر طــی س ــای معتب ــس ه ــده در کنفران ش
ــه ترتیــب  ــه آذرمــاه ۹۹ ب پژوهشــی منتهــی ب

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ۶۳,۴ و ۶۴ درص

ــز  ــه نی ــت  و جامع ــا صنع ــاط ب ــوزه ارتب در ح
قــدم هــای بزرگــی برداشــته شــده اســت 
کــه نویــد فرداهــای بهتــری مــی دهــد. از 
ــز  ــدازی مراک ــه راه ان ــوان ب ــی ت ــه م آن جمل
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 مشــکات ناشــی از کرونــا 
ــش  ــه منظــور افزای ــع توانســته اســت ب مجتم
ــری دانشــجویان  در ســال  ــوان اشــتغال پذی ت
تحصیلــی ۹۹-۹۸ بیــش از ۶۲   دوره تخصصــی 
در ۱۳ رشــته برگــزار نمایــد کــه برخــی از آنهــا 
بــا همــکاری مرکــز فنــی حرفــه ای شهرســتان 

انجــام شــده اســت. 
ــور  ــدم حض ــود ع ــا وج ــجویی، ب ــد دانش در بع
ــود  ــف خ ــع از وظای ــن مجتم ــجویان، ای دانش
ــن حــوزه غافــل نشــده و ضمــن  تــاش  در ای
ــود  ــواردی بهب ــی در م ــا حت جهــت حفــظ و ی
ــت  ــود، جه ــتیکی خ ــی و لجیس ــوان عملیات ت
حفــظ رابطــه عاطفــی دانشــجویان بــا دانشــگاه 
و بــه عبارتــی روحیــه دانشــجویی دانشــجویان 
اقدامــات موثــری انجــام داده اســت.  ایــن 
ــا تــاش حــوزه هــای مرکــز بهداشــت  مهــم ب
ــت  ــور تربی ــا و ام ــگاه ه ــور خواب و مشــاوره، ام
بدنــی و از طریــق برگــزاری دوره هــا، کارگاه هــا 
ــده اســت. ــق گردی و مســابقات مجــازی  محق
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امور پژوهشـی

سایر طرح های پژوهشی مصوب  به شرح زیر می باشد:

توسط محققان مجتمع آموزش عالی گناباد صورت گرفت؛
طراحــی و ســاخت ســاختارگردان بــرای نیروگاه خورشــیدی 

ییک لتا و فتو
ــه نقــل از مجتمــع  ــوم ب ــط عمومــی وزارت عل ــه گــزارش اداره کل رواب ب
آمــوزش عالــی گنابــاد، دکتــر مجتبــی باغبــان پژوهشــگر و عضــو هیئــت 
علمــی گــروه مهندســی مکانیــک مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد در ایــن 
ــه ایــن مهــم  ــه منظــور دســتیابی ب خصــوص گفــت: در ایــن پژوهــش ب
ابتــدا یــک ســازه گــردان بــرای نیــروگاه خورشــیدی طراحــی گردیــد تــا 
ــری خورشــید در آســمان  ــت ظاه ــرو موقعی ــل خورشــیدی پی ــه پن زاوی
در طــول روز و همچنیــن در طــول ســال تغییــر کنــد. بــه نحــوی 
ــد ــل باش ــطح پن ــر س ــود ب ــه عم ــید همیش ــش خورش ــداد تاب ــه امت ک

تصویــب یــک طــرح بــرون دانشــگاهی بــا عنــوان امــکان ســنجی شــکار 
ــاد  ــا ســازمان جه ــه  ب ــوا و ســاخت نمون ــان ه ــا جری ــده حشــرات ب زن

ــور.  کشــاورزی بندرعباس:مجــری طــرح دکتــر جــواد پ
ــبه ،  ــاوره، محاس ــام مش ــا ن ــگاهی ب ــرون دانش ــرح ب ــک ط ــب ی تصوی
ــی عــدل  ــا شــرکت ســیول پ ــی ب ــروژه هــای عمران ــره ، پ نظــارت ، مت

ــان. ــر باغب ــر امی ــری طرح:دکت مج
برگــزاری ۳۶ کارگاه آموزشــی بمناســبت بزرگداشــت هفته پژوهــش و فناوری.

آییــن گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری بــا حضور اســتادان 
پژوهــش گــر و دانشــجویان فعــال پژوهشــی بــه صــورت غیــر 

حضــوری برگــزار شــد.
ــس   ــخنرانی رئی ــا س ــاوری ب ــش و فن ــه پژوه ــت هفت ــم بزرگداش مراس
مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد و معاون آموزشــی، پژوهشــی و دانشــجویی 

آغــاز گردیــد.
ــزارش  ــان گ ــه بی ــور "ب ــر نام ــاوری،" دکت ــش و فن ــور پژوه ــر ام  مدی
ــه تفکیــک دانشــکده هــا  و معرفــی  عملکــرد فعالیــت هــای پژوهشــی ب

ــت.  ــر پرداخ ــگران برت پژوهش
ــی  ــأت علم ــد آزاد  عضــو هی ــر امی ــال۱۳۹۹ دکت ــر در س پژوهشــگر برت

ــان شناســي. ــروه زب گ
پژوهشــگر برتــر دانشــکده علــوم پایــه و کشــاورزی دکتــر رویــا محمــدزاده 

عضــو هیــأت علمــی گــروه شــیمی.
پژوهشــگر برتــر دانشــکده بــرق و کامپیوتــر و علــوم انســانی دکتــر ســید 

مجتبــي موســوي نقابــي عضــو هیــات علمــی گــروه مدیریــت
پژوهشــگر برتــر دانشــکده فنــی مهندســی دکتــر مهدیــه نامــور محبــوب 

عضــو هیــأت علمــی گــروه مهندســی شــیمي.
چــاپ کتــاب توســط مــدرس گــروه مهندســی مــواد: کاربــرد های زیســت 
پزشــکی مــزو متخلخــل ســلیکا توســط مهنــدس مهــدی رضاییــان دلویی 
ــرح  ــق ط ــت از طری ــده دس ــي کنن ــي ضدعفون ــتگاه پدال ــاخت دس س

ــی مصــوب. پژوهش
ــده در  ــزار ش ــای برگ ــی از کارگاه ه ــای دولت ــرکت نهاده ــتقبال و ش اس

ــش. ــه پژوه هفت
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آمـوزش

به روز رسانی سامانه آموزشی و پیگیری برای برطرف نمودن اشکاالت موجود  .۱
الکترونیکــی نمــودن تمامــی درخواســت هــای دانشــجویی کــه نتیجــه آن عــدم نیــاز بــه حضــور فیزیکــی دانشــجویان در مجتمــع مــی باشــد.  .۲
آزمــون( بــدون  و  آزمــون  )بــا   ۱۳۹۹ ســال  سراســری  آمــون  شــدگان  پذیرفتــه  از  حضــوری  غیــر  و  اینترنتــی  نــام  ثبــت   .۳
۱۳۹۹ مــاه  بهمــن  ظرفیــت  تکمیــل  مرحلــه  بــرای  آزمــون  بــدون  هــای  رشــته  از  تعــدادی  در  نــام  ثبــت  و  پذیــرش  اعــام   .۴

ثبت نام از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت  .۵
ایجاد شرایط برگزاری دروس مجازی در نیمسال اول ۱۳۹۹   .۶

انــد.  شــده  مواجــه  مشــکل  بــا  مختلــف  شــهرهای  در  الکترونیکــی  آمــوزش  در خصــوص  کــه  دانشــجویانی  مشــکات  پیگیــری   .۷

اخبار حوزه آموزش
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دفتر ارتباط با صنعت

ــی  ــات علم ــای هی ــود اعض وج
بــا ســوابق و پشــتوانه ی علمــی 
مجتمــع  در  خــوب  بســیار 
آمــوزش عالــی گنابــاد، ظرفیــت 
ــاط  ــرای ارتب بســیار مناســبی ب
دانشــگاه و صنعــت و بــازار 
ــه  ــی توج ــا کم ــه ب ــت ک اس
ــیاری  ــل بس ــوان در ح ــی ت م
ــای  ــاز ه ــا و نی ــته ه از خواس
صنعتــی ، منطقــه ای و ملــی 

ــد  ــره مفی ــت به ــن موقعی از ای
ــرد. ب

طــرح  چنــد  راســتا  همیــن  در 
صــورت گرفتــه توســط مجتمــع 
آمــوزش عالــی گنابــاد معرفــی مــی 
ــا  ــرح ه ــن ط ــی از ای ــود. بعض ش
ــر  ــدارد و از نظ ــی ن ــه ی داخل نمون
اقتصــادی نیــز صرفــه جویــی هــای 
ــت  ــرای صنع ــه ای ب ــل ماحظ قاب

ــراه دارد. ــه هم ب
۱-انعقــاد طــرح پژوهشــی صنعتــی 
بــا عنــوان " طراحــی و ســاخت 
دســتگاه انــدازه گیــری شــار انتقــال 
حــرارت تابشــی )تشعشــع( " بــا 
ــرژی )  ــس ان ــع داتی ــرکت صنای ش
دکتــر ســید هــادی پورحســینی 
مجتمــع  علمــی  هیــات  عضــو 

ــاد( ــی گناب ــوزش عال آم
ــدازه گیــری  ــرای ان ایــن دســتگاه ب
ــه  ــی ب ــرارت تابش ــال ح ــار انتق ش
عنــوان یکــی از مهــم تریــن مکانیزم 
ــای  ــرارت در دماه ــال ح ــای انتق ه
بــاال طراحــی و ســاخته شــده و 
قیمــت  نــدارد.  داخلــی  نمونــه 
سنســور  ایــن  خارجــی  نمونــه 
بــا  مقایســه  در  آن  آشکارســاز  و 
ــده  ــد ش ــی و تولی ــول طراح محص
ــن در  ــوده و ای ــر ب ــش از ۵ براب بی
ــای  ــت ه ــه از مزی ــت ک ــی اس حال
ایــن محصــول در مقایســه بــا نمونــه 
ــه کاری  ــه دامن ــوان ب ــی میت خارج
ــور  ــاالی سنس ــیت ب ــر، حساس باالت
انــدازه گیــری و کوتــاه بــودن زمــان 
 )Response time( دســتگاه  پاســخ 

ــوان  ــه می¬ت ــرد بطوریک ــاره ک اش
 Steady(عــاوه بــر حالــت پایــدار
state(  انــدازه گیــری تابــش حرارتی 

را    )Unsteady(ناپایــدار در حالــت 
نیــز بــا دقــت مناســبی توســط ایــن 

ــام داد. ــتگاه انج دس
پژوهشــی  طــرح  ۱-انعقــاد 
راندمــان  افزایــش  صنعتــی" 
ــش  ــی و کاه ــرارت تابش ــال ح انتق
مشــعل  انــرژی  هــای  هزینــه 
ــد انحــال"  ــای واح ــوره ه ــای ک ه

بــا شــرکت آلومینــای جاجــرم .
مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد 
ــادی  ــید ه ــر س ــت دکت ــا هم و ب
ــی  ــات علم ــو هی ــینی عض پورحس
ــرژی و  ــوزه ان ــع، در ح ــن مجتم ای
احتــراق بــه انعقــاد طــرح پژوهشــی 
افزایــش  بــا عنــوان"  و  صنعتــی 
ــال حــرارت تابشــی و  ــان انتق راندم
کاهــش هزینــه هــای انرژی مشــعل 

هــای کــوره هــای واحــد انحــال" با 
ــای جاجــرم نمــوده  شــرکت آلومین
گاز  ســوخت  از  اســتفاده  اســت. 
واحــد  هــای  کــوره  در  طبیعــی 
انحــال ایــن مجموعــه باعــث شــده 
ــرخ  ــودن ن ــن ب ــل پایی ــه دلی ــا ب ت
ــعله گاز  ــرارت تابشــی ش ــال ح انتق
طبیعــی، راندمــان حرارتــی ایــن 
ــه و  ــش یافت ــا بســیار کاه ــوره ه ک
ســبب افزایــش مصــرف گاز طبیعــی 
ــرژی  ــای ان ــه ه ــن هزین ــاال رفت و ب
ایــن  در  گــردد.  مجموعــه  ایــن 
راســتا طــرح پژوهشــی صنعتــی 
مصــرف  کاهــش  بــرای  مذکــور 
هزینــه  کاهــش  و  طبیعــی  گاز 
ــن واحــد منعقــد و  ــرژی ای هــای ان
مراحــل مطالعاتــی و آزمایشــهای 
بــا موفقیــت  نیــز  اولیــه طــرح 
انجــام و بــه تاییــد دســتگاه نظــارت 

شــرکت آلومینــای جاجــرم رســیده 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه در 
راســتای اعتمــاد ســازی صنایــع 
بــرای حــل مشــکات خــود بــا 
ــگاه¬ها،  ــدی دانش ــر توانمن ــه ب تکی
پرداخــت حــق الزحمــه فــاز اجرایی 
قــرارداد مذکــور بــه دانشــگاه پــس 
از اجــرای موفقیــت آمیــز طــرح و از 
ــای  ــی هزینه¬ه ــه جوی محــل صرف
ــن واحــد صنعتــی انجــام  ــرژی ای ان

ــود. ــی ش م
صنعــت  بــا  ارتبــاط  واحــد 
مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد 
ــش  ــتوانه دان ــورداری از پش ــا برخ ب
اعضــای هیــات علمــی و توجــه 
ــاده  ــع ، آم ــژه ی ریاســت مجتم وی
در  قــرارداد  انعقــاد  و  همــکاری 
زمینــه هــای مختلــف پژوهشــی 
صنایــع  نیــاز  مناســب  صنعتــی 

منطقــه مــی باشــد.
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مرکز آموزش های آزاد

ــازی  ــای آزاد و مج ــوزش ه ــز آم مرک
ــاد راه  ــی گناب ــوزش عال ــع آم مجتم

ــد. ــدازی ش ان
ــای  ــوزش ه ــزوم آم ــت و ل ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــی  ــی ا... ماندن ــر ول ــی دکت ــی حکم ــازی، ط مج
پــور بــه ســمت رئیــس ایــن مرکــز انتخــاب شــد 
ــایل و  ــری مس ــدازی و پیگی ــه راه ان ــبت ب ــا نس ت
ــه آمــوزش هــای مــورد نیــاز در  ــوط ب مــوارد مرب

ــود. ــیدگی ش ــه رس ــن زمین ای
 ۱۳۹۹ مهــر  تــرم  در  اســاس  همیــن  بــر 
تدریــس،  "شــیوه های  دورۀ  برگــزاری  بــا 
ــس  ــا تدری ــازی" ب ــیابی مج ــازی و ارزش آزمون س
ــروه  ــس کارگ ــوی رئی ــر صف ــید علی اکب ــر س دکت
وزارت  الکترونیکــی  عالــی  آمــوزش  تخصصــی 
علــوم و تحقیقــات و فنــاوری جهــت ارتقــا دانــش 
ــد،  ــاز گردی ــع آغ ــین مجتم ــدی مدرس و توانمن
ــر  ــرم مه ــه در ت ــه این ک ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــع   ــه مجتم ــد ب ــین جدی ــی از مدرس ۱۳۹۹ جمع
اضافــه شــدند یــک دورۀ آموزشــی مجــازی، 
اســتفاده از ســامانه آموزشــی دانشــگاه بــا تدریــس 
مهنــدس باقــری بــرای اســاتید برگــزار گردیــد. در 
ــت  ــوزه معاون ــا ح ــی ب ــا هماهنگ ــرم و ب ــروع ت ش
آموزشــی، پژوهشــی و دانشــجویی ضمــن بررســی 
ســامانه آموزشــی در دانشــگاه های دیگــر از جملــه 
دانشــگاه فردوســی مشــهد تصمیاتــی جهــت 
ــه  ــد ک ــه ش ــع گرفت ــازی در مجتم ــوزش مج آم
از آن جملــه می تــوان بــه ملزم کــردن اســاتید 
ــاره  ــت اش ــی کانک ــزار ادوب ــتفاده از نرم اف ــه اس ب
کــرد در همیــن راســتا فیلم هــای آموزشــی تهیــه 
ــه  ــت. ب ــرار گرف ــین ق ــترس مدرس ــد و در دس ش
ــت  ــاتید درخواس ــرد، از اس ــود عملک ــور بهب منظ
شــد کــه نمــره مســتمر در طــول تــرم را در 
ــه  ــیابی ب ــد و ارزش ــرار دهن ــود ق ــتور کار خ دس
ــه  ــف ب ــی از وزارت عت ــه اباغ ــای ده گان روش ه
ایشــان ابــاغ گردیــد. بــا همــکاری حــوزه معاونــت 

ــا  ــن تشــکیل کاس ه ــر حس ــارت ب ــی نظ آموزش
ــم از  ــین و ه ــال مدرس ــور فع ــر حض ــم از منظ ه
منظــر رعایــت ســاعات شــروع و اتمــام کاس هــا 
ــرم صــورت گرفــت  ــه طــور مســتمر در طــول ت ب
کــه خوشــبختانه از ایــن منظــر اســاتید عملکــرد 
ــجویان  ــی دانش ــا معرف ــتند. ب ــی داش ــیار خوب بس
ــا  ــل از شــروع کاس ه ــه دانشــگاه و قب ــوورود ب ن
ــرای ایــن دســته از دانشــجویان ، دوره "معرفــی  ب

ــع  ــی مجتم ــامانه آموزش ــه س ــار" ک ــامانه وبین س
آمــوزش عالــی گنابــاد اســت، بــرای ایــن دســته از 
ــا همــکاری  ــد ســپس ب دانشــجویان برگــزار گردی
حــوزه فنــاوری اطاعــات فیلم هــای آموزشــی 
اســتفاده از ســامانه آموزشــی دانشــگاه تهیــه 
ــجویان  ــته از دانش ــن دس ــار ای ــد و در اختی گردی
قــرار گرفــت. بــا احســاس نیــاز بــه ســامانه 
مدیریــت یادگیــری ، سیســتم LMS از حــوزه 
ــا  ــات دانشــگاه درخواســت شــد ت ــاوری اطاع فن
در صــورت امــکان ایــن سیســتم راه انــدازی شــود. 

شــروع طراحــی سیســتم LMS در تابســتان ۱۳۹۹ 
ــوزه  ــکاران در ح ــاد هم ــات زی ــا زحم ــه ب ــود ک ب
ــن  ــه درای ــن مرحل ــاوری اطاعــات طــی چندی فن
ــی  ــه صــورت نهای ــا ب ــد ت ــا داده ش سیســتم ارتق
در اختیــار همــکاران قــرار گرفت.بــا شــروع  تــرم 
جدیــد و لــزوم اســتفاده از ســامانه مدیریــت 
یادگیــری lms کــه از مزایــای بســیار زیــادی 
نســبت بــه ســامانه مــورد اســتفاده در تــرم هــای 
گذشــته جهــت آمــوزش مجــازی، برخــوردار 
ــار  ــورت وبین ــه ص ــددی ب ــات متع ــت، جلس اس
ــرم  ــاتید محت ــجویان  و اس ــنایی دانش ــت آش جه
ــز  ــان  نی ــد و همچن ــزار ش ــامانه برگ ــن س ــا ای ب
ــل  ــنایی کام ــا آش ــا ب ــزاری اســت ت در حــال برگ
ــامانه  ــن س ــا ای ــی ب ــاتید گرام ــجویان و اس دانش

ــود. ــروع ش ــد ش ــرم جدی ت
در راســتای آمــوزش آزاد یــک کارگاه رایــگان 
تحــت عنــوان " آشــنایی بــا رشــته شــیمی 
ــرای  ــه کار(" ب ــتغال ب ــی و اش ــات تکمیل )تحصی
ــردی مجتمــع از  دانشــجویان رشــته شــیمی کارب
طــرف مرکــز آموزش هــای آزاد و مجــازی، برگــزار 

ــد. گردی
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فن آوری اطالعات

واحد فناوری اطالعات

ــان آن ،  ــارغ التحصی ــه ف ــرم کشــور ب ــاز مب ــاد زندگــی بشــر و احســاس نی ــات در همــه ابع ــاوری اطاع ــزون فن ــوذ روز اف ــه نف ــا توجــه ب ب
اســت.  شــده  تشــکیل  دانشــگاه  در  تحقیقــات  انجــام  و  دانشــجویان  تعلیــم  و  آمــوزش  هــدف  بــا  اطاعــات  فنــاوری 
مدیریــت متکــی بــر نــرم افــزار هــا و فنــاوری اطاعــات ، مدیریــت هوشــمند میتنــی بــر اطاعــات و نیــروی کارازمــوده، منابــع اصلــی قــدرت 
ــت . ــرده اس ــاد ک ــه ایج ــت و جامع ــاد مدیری ــمگیری در اقتص ــوالت چش ــات تح ــاوری و اطاع ــم فن ــوالت عظی ــتند .تح ــردا هس ــروز و ف ام

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:

۱- تهیــه پهنــاي بانــد اختصاصــي اینترنــت از توزیــع کننــده اول اینترنــت کشــور )شــرکت ارتباطــات زیرســاخت(با پیمانــکاري
FCP برترین اپراتور ثابت خصوصي کشور داراي پروانه

۲- نظارت بر کابل کشي شبکه داده دانشکده علوم پردیس
ــجویان ــي دانش ــارغ التحصیل ــد ف ــي مانن ــد آموزش ــاي جدی ــدازي فرآینده ــگاه و راه ان ــي دانش ــع آموزش ــامانه جام ــاني س ــه روز رس ۳ - ب

به صورت کاما الکترونیک
ــگاه ــي دانش ــع آموزش ــامانه جام ــا س ــع ب ــورت مجتم ــه ص ــگاه ب ــن( دانش ــرون خط)آفای ــي ب ــوزش الکترونیک ــامانه آم ــدازي س ۴- راه ان

۵ - طراحي شبکه داده پردیس دانشگاه با گردش مالي حدود ۴۰ میلیارد ریالي
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آزمایشگاه

تحقیقاتــی  و  علمــی  آزمایشــگاه  های  مجتمــع 
عالــی  آمــوزش  مجتمــع  مرکــزی(  )آزمایشــگاه 
علمــی  آزمایشــگاه های  شــبکه  عضــو  گنابــاد، 
ــت  ــاماندهی وضعی ــور س ــه منظ ــاعا(، ب ــران )ش ای
ــرم  ــر ن ــی از نظ ــگاهی و تحقیقات ــزات آزمایش تجهی
افــزاری، ســخت افــزاری، نیــروی انســانی و همچنیــن 
خدمــات رســاني متمرکــز بــه زیرمجموعه هــای داخــل 
و موسســات خــارج از دانشــگاه، براســاس سیاســت-

ــاوری و در جهــت  ــوم، تحقیقــات و فن هــای وزارت عل
ــی  ــگاه های علم ــبکه آزمایش ــام ش ــاد نظ ــرای مف اج
ایــران ، در بهمــن 1۳۹4 تاســیس شــده اســت.

ــر  ــز آزمایشــگاه ها خب ــد تجهی ــه فرآین ــی از  ادام ــر رمضان دکت
داد و گفــت :

آزمایشــگاه مرکــزي بــا هــدف تجهیــز کامــل زیرمجموعه هــای 
ــه  ــا هزین ــي را ب ــز تجهیزات ــته نی ــال گذش ــک س ــود، در ی خ
نزدیــک بــه یــک و نیــم ملیــارد تومــان بــه مجموعــه اضافــه و 
فرآینــد نصــب و راه انــدازي آنهــا را تکمیــل کرده اســت. لیســت 
کامــل ایــن تجهیــزات بــه بخــش اختصاصــي مجتمــع آمــوزش 
عالــي گنابــاد در ســامانه شــاعا )شــبکه آزمایشــگاه هاي علمــي 
و تحقیقاتــي کشــور( اضافــه و اطاعــات آن جهــت بهره بــرداري 
در اختیــار پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت . ازجملــه تجهیــزات 

خریــداری شــده:



امور استعدادهای درخشان و امور دانش آموختگان

ــان ــتعدادهای درخش ــد اس ــرد واح عملک
۱.تهیــه و تدویــن آییــن نامــه ی شناســایی 
ــال  ــر س ــی در ه ــاز کارشناس ــجوی ممت دانش
تحصیلــی و تســهیات مربــوط بــه آن هــا.

۲.حمایــت مــادی و معنــوی از دانشــجویان 
شناســایی  نامــه ی  آییــن  براســاس  برتــر، 

کارشناســی. ممتــاز  دانشــجوی 
در  نمونــه  و  ممتــاز  دانشــجویان  ۳.معرفــی 

رشــته های مختلــف جهــت شــرکت در المپیــاد 
ــور. ــجویی کش ــی- دانش علم

۴.معرفــی دانشــجویان برتــر جهــت درج در 
شهرســتان. نشــریه  های 

۵.برگــزاری جلســه بــا حضــور ریاســت محتــرم 
و دانشــجویان فعــال حــوزه پژوهشــی.

۶.انجــام امــور اســتعدادهای درخشــان بــه صــورت 
غیرحضوری.

عملکرد واحد دانش آموختگان
ــورت  ــه ص ــی ب ــارغ التحصیل ــور ف ــام ام ۱.انج
الکترونیکــی از شــروع فراینــد تســویه حســاب 

ــدرک. ــال پســتی م ــا ارس ت
۲.تدویــن اساســنامه انجمــن دانــش آموختــگان 

و آمــاده ســازی جهــت فراخــوان برگــزاری 
ــی. ــرایط کرونای ــس از ش ــع پ مجم

ــاد در  ــی گناب ــت مجتمــع آمــوزش عال ۳.عضوی
ــه  ــش و برنام ــه پژوه ــا و مؤسس ــامانه مپف س

ــی. ــوزش عال ــزی آم ری
۴.پیگیــری وضعیــت اشــتغال دانــش آموختگان 
در هــر ســال از طریــق تکیــل فــرم بــه صــورت 

غیــر حضــوری.
۵.پاســخگویی بــه دانــش آموختــگان از طریــق 

ایمیــل و فضــای مجــازی.
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کتاب خانه

“کتــاب خانــه مرکــزي بــه نــرم افــزار تحــت وب 
آذرســا مجهــز شــد

ــاد  ــي گناب ــوزش عال ــع آم ــه مجتم ــد کتابخان ــزار جدی ــرم اف ن
ــال،  ــه اي دیجیت ــف کتابخان ــاي مختل ــا، فراینده ــام آذرس ــا ن ب
ــه  ــد و ب ــرار مي ده ــش ق ــت پوش ــمند را تح ــک و هوش الکترونی
عنــوان یــک راهــکار جامــع و یکپارچــه در ســطح کتابخانــه هــا و 
مراکــز اطــالع رســاني ســازمانها مــورد اســتفاده قــرار مــي گیرد.
فرآینــد نصــب، راه انــدازي  و عملیاتــي شــدن ایــن نــرم افــزار، 
ــات و  ــاوري اطالع ــروه فن ــکاران گ ــالش هم ــکاري و ت ــا هم ب
خدمــات رایانــه اي مجتمــع، شــرکت پــارس آذرخــش و کتابخانه 
ــان مــاه 13۹۹  مرکــزي مجتمــع ، از تیرمــاه 13۹۹ آغــاز و در آب

بــه بهــره بــرداري رســید.

از مهمتریــن ویژگي ها و خدمات  بخشــي 
کتابخانه: فــزار  ا نرم 

ثبــت  جملــه  از  فرآیندهــا  و  خدمــات  کلیــه  بــودن  وب  تحــت 
تمدیــد   امانــت،  نویســي،  فهرســت  و  ســازماندهي  کتــاب، 
اطاعــات  ارائــه  در  قــوي  جســتجوي  موتــور  از  منــدي  بهــره 
جســتجوپذیر فیلدهــاي  پویایــي  و  نتایــج  بنــدي  رتبــه  ماننــد 

و  ویدیوئــي  صوتــي،  هــاي  فایــل  روي  گــذاري  برچســب  امــکان 
ــوا( ــي از محت ــش بخش ــت در نمای ــاد محدودی ــت ایج ــا قابلی ــي )ب متن

محیــط کاربــري و کلیــه فرایندهــاي کتابخانــه بــه صــورت تحــت 
وب، بــا کلیــه مرورگرهــا و ابزارهــا قابــل دســترس پذیــر اســت.
امنیــت و و کنتــرل ســطوح دسترســي اطاعــات و محتــواي مواد آرشــیوي
از  پــس  دیجیتــال  منابــع  متنــي  برخــط(  )مــرور  تــورق  

صفحــه حــد  در  دسترســي  هــاي  کنتــرل  و   watermark اعمــال 
تمدیــد و  بازگشــت  امانــت،  فراینــد  تســهیل  تســریع، 
توســعه پذیــري نــرم افــزار در شــرایط مختلف.)افزایــش مراکــز کتابخانــه(
کنتــرل  امــکان  و  کاربــران   کارکــرد   log ثــب 
کاربــران دسترســي  ســطح  بــه  توجــه  بــا  هــا  فعالیــت 
داینامیــک کامــًا  بــه صــورت  و مدیریــت محتــوا  تولیــد  امــکان 
قابلیــت بازیابــي ســایت کتابخانــه توســط موتورهــاي جســتجوي عمومــي

ارتباط با کتابدار
میز مرجع مجازي
تازه هاي کتابخانه

 

lib.gonabad.ac.ir
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فرهنگـی

۱-برگــزاری مســابقات  فرهنگــی، هنــری 
ــرای  ــف ب ــبتهای مختل ــه مناس ــی ب و مذهب
)نســیم  کارکنــان:  اســاتید،  دانشــجویان، 
ــه  ــان، در آین ــارک رمض ــاه مب ــت در م رحم
ــوگواره  ــواده، س ــط خان ــت رواب ــر، مدیری غدی
ــده  ــان، ای ــا کریم ــی، ب ــاس نب ــوی و ی رض

یابــی، پاییــز کرونایــی و......(

 

ــن:  ــی آنای ــابقات کتابخوان ــزاری مس ۲-برگ
ــی)ره(، وصیــت نامــه  ــام خمین )مکتــب ام
شــهید ســلیمانی، رفیــق خوشــبخت مــا، 

و......( مهنــدس  روز  مهربانــو، 
 

۳-برگــزاری جشــنواره ها: جشــنواره کشــوری 
مدافعــان والیــت و مدافعــان ســامت بــه 
مناســبت گرامــی داشــت اولیــن ســالگرد 
اولیــن  قاســم ســلیمانی،  شــهادت حــاج 
ــر  ــی فج ــری- ادب ــگاهی هن ــنواره دانش جش
و ســومین جشــنواره دانشــگاهی رویــش. 
آنایــن:  هــای  برنامــه  ۴-اجــرای 
آزاداندیشی،مراســم  کرســی های  برگــزاری 
گرامی¬داشــت روز دانشــجو، هفتــه فرهنــگ و 

تقدیــر از دانشــجویان فعــال فرهنگــی، جشــن 
درک  وبینــار  زهــرا)س(،  میــاد حضــرت 
ــامی در  ــاب اس ــور انق ــار ظه ــاب، وبین حج
منطقــه و بررســی وقایــع روز منطقــه، جشــن 

میــاد امــام علــی )ع( و .....

ــا رعایــت  ۵-اجــرای برنامــه هــای جمعــی )ب
ــزاری  ــتی(: ۱- برگ ــتورالعمل های بهداش دس
مراســم گرامی داشــت یــاد و خاطــره شــهدای 
انقــاب اســامی در ایــام دهــه¬ی فجــر ؛ ۲- 
ــارت  ــت زی ــت و قرائ ــاز جماع ــزاری نم برگ
ــهدا  ــای ش ــا خانواده ه ــدار ب ــورا؛ ۳- دی عاش

  

تولیــد  مجــازی:  فضــای  در  فعالیــت   -۶
محتوایــی،  کلیپهــای  پخــش  پادکســت، 

... و  کتــاب  معرفــی 
۷-برگــزاری دوره هــا، و مســابقات علمــی 
توســط انجمن هــای علمــی: دوره مجــازی 
ــه راه  ــار نقش Optical Crystallo Graphe، وبین

مهندســی صنایــع، دوره آموزشــی متلــب، 
دوره HSE بــا همــکاری مرکــز فنــی حرفــه ای، 

کارگاه بزرگداشــت روز ملــی فســیل، دوره 
ــرم افــزار Praat، مســابقه داســتان  آموزشــی ن

ــی  و.... ــان انگلیس ــه زب ــی ب نویس

۸- اجــرای برنامه هــای پژوهشــی و مطالعاتی: 
۱- اجــرای طــرح آســیب شناســی حــوزه 
فرهنگــی؛ ۲- تدویــن و تصویــب فرآیندهــای 
ــوا  ــک محت ــن بان ــی؛ ۳- تدوی ــوزه فرهنگ ح
بــرای مراســمات دانشــگاه؛ ۴- اجــرای طــرح 
بــوی بــاران )جمــات معصومیــن و بــزرگان( 
تخصصــی  نشســت   ده هــا  برگــزاری   -۹
شــورای  فرهنگــی،  کمیســیون  فرهنگــی: 
ــر  ــادل نظ ــات تب ــی، جلس ــی فرهنگ تخصص
بــا اســاتید مشــاور کانون هــای فرهنگــی- 
هنــری، جلســات شــورای دبیــران کانون هــای 

فرهنگــی و...

 
۱۰- برگــزاری دوره هــا و کارگاه های آموزشــی 
بــا اســاتید برجســته اســتانی و کشــوری: 
ــه  دوره مجــازی مدیریــت تغییــر، دوره امــر ب
معــروف و نهــی از منکــر، دوره تربیــت فرزنــد، 
ــن و  ــی فتوشــاپ، تدوی ــوزش مقدمات دوره آم
ــازمانی و... ــای س ــدد فرآینده ــی مج مهندس
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مشـاوره

دو  در  مشــاوره  مرکــز  خدمــات 
و  درمــان  بهداشــت،  بخــش 
گیــرد. مــی  صــورت  مشــاوره 

مرکــز مشــاوره مجتمــع برنامــه هایــي همچــون 
مشــاوره در زمینــه های مختلف روانشــناختی از 
جملــه مشــاوره ی تحصیلــی، خانوادگــی، ازدواج 
، افســردگی، اضطــراب و ...را ارایــه مــي دهــد . 
ــه   برگــزاری کارگاه هــای روانشــناختی از جمل

کارگاه هــای مهــارت هــای زندگــی، پیشــگیری 
از اعتیــاد ، مشــاوره پیــش از ازدواج و .... از 
دیگــر فعالیتهــاي ایــن مرکــز مــی باشــد.
روان  و  جســم  ســامت  پایــش  طــرح 
غربالگــری  و  ورود  نــو  دانشــجویان 
و  روانــی  نیازمنــد حمایــت  دانشجــــویان  
جســمی نیــز از برنامــه هایــی اســت کــه 
ــود. ــی شـ ــام م ــز انج ــن مرک ــاله در ای ــر س ه

خدماتــی کــه در بخش،بهداشــت و درمــان 
ــجویان  ــت دانش ــامل ویزی ــود ش ــی ش ــه م ارای
ــاران در صــورت  ــاع بیم ــاوره و ارج ــار، مش بیم
همراهــی  و  تخصصــی  مراکــر  بــه  لــزوم 
دانشــجویان غیربومــی در بیمارســتانها مــی 
ــرای دانشــجویان و  ــات ب ــن خدم ــه ای باشــد ک
ــردد. ــی گ ــه م ــگان ارای ــان دانشــگاه رای کارکن

مرکــز بهداشــت درمــان و مشــاوره دانشــجویی 

مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد از ابتــدای ســال 
۹۹ تــا کنــون عــاوه بــر مشــاوره هــای حضوری 
ــام داده  ــی انج ــای مختلف ــه ه ــی برنام و تلفن
اســت کــه بــه بعضــی از آنهــا اشــاره مــی کنیــم:
ســطح  افزایــش  آموزشــی  دوره  _اولیــن 
ــد  ــاط HSEو کوئی ــوان ارتب ــا عن ــواد SHE,ب س

بعــدی  عــوارض  و  ابتــا  تــا  ناقلــی  از   ۱۹
_کارگاه آموزشــی مهــارت هــای ارتباطی زوجین 

نبایــد  و  هــا  بایــد  آموزشــی  _کارگاه 

دانشــجویان  ویــژه  روابــط  در  هــا 
_کارگاه آموزشــی نقــش اســاتید و کارکنــان 

دانشــجویان روان  ســامت  ارتقــا  در 
ســطح  افزایــش  آموزشــی  دوره  دومیــن   _
و  پیشــگیری  عنــوان  بــا   HSE ســواد 
کار  محیــط  در  ویــروس  کرونــا  کنتــرل 
_مســابقه ســواد ســامت روان ویژه دانشــجویان 

گنابــاد شهرســتان  دانشــگاهی  مراکــز 
دانشــجو  بــا  همدلــی  طــرح  اجــرای   _
مشــاوره مرکــز  کارشناســان  توســط 
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خوابگاه ها امور خوابگاه ها 
دکتــر ســید مصطفــی موســوی زاده رئیــس مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد در مــورد خوابــگاه 

هــای دانشــجویی گفــت:
کشــور  اجتماعــی  و  فرهنگــی  علمــی،  توســعه  محورهــای  از  دانشــجو  و  دانشــگاه   
اهمیــت  دانشــجو  دوم  خانــه  عنــوان  بــه  دانشــجویی  و خوابــگاه  محســوب می شــوند. 
آرامــش روحــی و جســمی توســعه فکــر  ارتقــا  نشــاط معنــوی، حفــظ  ویــژه ای در 
دارد.  دانشــجویان  تحصیلــی  کیفیــت  افزایــش  و  شــخصیت  اعتــای  اندیشــه،  و 
آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد دانشــگاه ها، امســال شــرایط متفاوتی نســبت به گذشــته داشــت. به 
دلیــل شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا، دانشــجویان امســال برخــاف ســال های 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. 
ــده در  ــام ش ــای انج ــورد فعالیت ه ــران در م ــای خواه ــگاه ه ــناس امورخواب ــی کارش کاظم
خوابگاه هــای خواهــران، مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد گفــت: در پــی شــروع ویــروس کرونــا 
بعــد از تخلیــه خوابگاه هــا تمامــی اماکــن ضدعفونــی گردیــد و اقــام ضــروری دانشــجویان از 
قبیــل: شناســنامه، دفترچه بیمــه، جــزوه و کتــاب در ۸ نوبــت پســت گردید.عــاوه بــر ایــن در 
ایــن مــدت ارتبــاط مجــازی و تلفنــی بــا دانشــجویان جهــت تحویــل وســایل از خوابــگاه برقــرار 
بــود. همچنیــن بــا برنامه ریــزی در روزهــای مشــخص اقــدام بــه بازگشــایی خوابــگاه هــا جهــت 

تحویــل وســایل دانشــجویان بــه صــورت حضــوری گردیــد. 
ــابقه  ــن مس ــجویان چندی ــه دانش ــاط و روحی ــظ نش ــرای حف ــع ب ــای مجتم ــگاه ه ــور خواب ام

ــه: ــود .از جمل ــرا نم ــی و اج ــازی را طراح مج
- 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 میاد 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 پاییزی 
دانشجویان 

- مسابقه ایده برتر در حوزه ی مدیریت خوابگاه ها
- مسابقه دلنوشته ویژه دانشجویان نو ورود

-  مسابقه عکاسی
بــرای نخســتین بــار جشــن مجــازی نیمــه ی شــعبان و اســتقبال از مــاه مبــارک 
رمضــان همــراه بــا مســابقات متنــوع اجــرا و در کانــال اختصاصــی خوابــگاه پرویــن 
ــز  ــت از دانشــجویان نی ــدوق حمای ــه صن ــوط ب ــور مرب ــن  ام ــی درج گردید.همچنی اعتصام
ــه  ــه ســبد معیشــتی، کمــک هزین ــوزش مجــازی، کمــک هزین ــه آم کــه شــامل کمــک هزین
ــا  ــد .ب ــرار گرفتن ــت ق ــورد حمای ــه م ــجویان مربوط ــد و دانش ــری ش ــا پیگی ــهریه خوابگاه ه ش
حمایــت و حســن توجــه  ریاســت و معاونیــن محتــرم مجتمــع اســترداد ۶۵ درصــد از شــهریه 

ــگاه در نیــم ســال ۹۹-۹۸ انجــام خواهــد شــد. ی دانشــجویان ســاکن در خواب
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امور تربیت بدنی  مجتمع اموزش عالی گنابادتربیت 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 ناهنجاری هــای روانــی دارد. ورزش از اضطــراب و افســردگی 
ــور  ــدم حض ــا ع ــد ام ــش می ده ــس را افزای ــه نف ــاد ب ــد و اعتم می کاه
ــد  ــد ۱۹ نبای ــاری کووی ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــگاه  ب ــجویان در دانش دانش
ــی  ــت بدن ــد.امور تربی ــی باش ــای بدن ــف ورزش و فعالیت ه ــه توق ــه منزل ب
مجتمــع آمــوزش عالــی گنابــاد نیــز در ایــن بــازه زمانــی اقــدام بــه برگزاری 
ــت . ــرده اس ــازی ک ــورت مج ــه ص ــی ب ــای ورزش ــت ه ــابقات و فعالی مس

۱-برگــزاری مســابقات روپایــی، پانــگ، درازو نشســت و طنــاب زنــی بــه 
مناســبت هفتــه تربیــت بدنــی ویــژه دانشــجویان دختــر و پســر

۲-چالش ورزش همراه با اعضای خانواده ویزه روز دانشجو
۳-مسابقه ارسال بهترین پست ورزشی ویژه روز دانشجو

۴-مســابقه پرتاب توپ بســکتبال، مســابقه شــنا ســوئدی ویژه روز دانشــجو
۵- برگــزاری مســابقات مجــازی ویــژه فرزنــدان کارکنــان و اعضــای هیــات 

علمی
۶- برگــزاری مســابقات پانــگ، درازو نشســت، شــنای ســوئدی و طنــاب 

ویــژه کارکنــان بــه مناســبت هفتــه تربیــت بدنــی
۷- طــرح کنتــرل وزن و چاقــی)bmi( کارکنــان ویــزه هفتــه تربیــت بدنــی 

۹-برگزاری مسابقات دارت کارکنان
ــر  ــجویان سراس ــی دانش ــابقات دارت قهرمان ــرکت در مس ــوان ش ۱۰-فراخ

کشــور
۱۱-فراخــوان شــرکت در مســابقات تکوانــدو قهرمانــی دانشــجویان سراســر 

ر کشو
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گروه زمین شناسی

یابــی  پتانســیل  بررســی  طــرح 
منطقــه بیــدوک بجســتان توســط 
عضــو هیــات علمــی مجتمــع آمــوزش 

ــت.  ــورت گرف ــاد ص ــی گناب عال
ــی در  ــر معدن  در راســتای اکتشــاف ذخای
منطقــه گنابــاد و بجســتان طــرح بررســی 
پتانســیل یابــی منطقــه بیــدوک بجســتان 
ــگر  ــی زاده پژوهش ــر زیرجان ــط دکت توس
ــوزش  ــع آم ــی مجتم ــات علم ــو هی و عض
ــار  ــد.  کانس ــف گردی ــاد، تعری ــی گناب عال
ــرار دارد  ــتان ق ــیه بجس ــدوک در حاش بی
کــه بررســی هــای اخیر ژئوشــیمی ســنگی 
در نواحــی آلتراســیون و رگــه هــای کانــی 

ــان  ــا نش ــر ط ــاری از عنص ــازی ناهنج س
ــت. داده اس

ــی،  ــروه علم ــن گ ــن در ای همچنی
بــه منظــور ایجــاد زیرمجموعــه 
دیرینــه  انجمــن  دانشــجویی 
و  دانشــگاه  در  ایــران  شناســی 
ــی  ــای پژوهش ــت ه ــش فعالی افزای
طــرح هــای همــکاری و تفاهــم 
ــه  ــن دیرین ــا انجم ــی ب ــه های نام
شناســی ایــران منعقــد گردیــد.
ــوزش  ــع آم ــی مجتم ــن شناس ــروه زمی گ
ــای  ــت ه ــتای فعالی ــاد در راس ــی گناب عال

درون رشــته ای و معرفــی بهتــر ایــن 
ــادی  ــای زی ــی کارگاه ه ــته ی تحصیل رش
برگــزار کــرده اســت کــه از آن جملــه مــی 
ــرد: ــاره ک ــر اش ــای زی ــه کارگاه ه ــوان ب ت
کارگاه گرامیداشــت روز فســیل و آشــنایی 

بــا تهیــه فســیل مصنوعــی
کارگاه آشــنایی بــا رشــته زمیــن شناســی 
بــه مناســبت هفتــه  و آینــده شــغلی 

ــش پژوه
کارگاه مقاله نویسی

بــا مفاهیــم کاربــردی  کارگاه آشــنایی 
چینــه شناســی

Rock work وSpss ــای ــزار ه ــرم اف کارگاه ن
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