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دانشــگاه مبــدا همــه تحــوالت اســت، از دانشــگاه بایــد سرنوشــت یــک ملــت 
تعییــن بشــود.

کنیــد. بــه ســراغ  انتظــار مــن از شــما جوانهــا و اســاتید ایــن اســت. تولیــد علــم 
از  می شــود  تــاش  و  کار  بــا  کنیــد.  کار  کنیــد.  فکــر  برویــد.  دانــش  مرزهــای 

کــرد. کــه امــروز دانــش دارد، عبــور  مرزهایــی 

گاه، بابصیــرت، زمان شــناس،  جریــان دانشــجویی کشــور بایــد بــه عنــوان جریــان آ
ــد و نقــش  ــه مســائل اجتماعــی و سیاســی بمان دردآشــنا و دغدغه منــد نســبت ب

کننــده اســت. دانشــجویان در ایــن عرصــه بســیار تعییــن 

گزارش عملـکرد دانشـگاه تربت حیدریه
)1396-1399(

گردآوری: روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
شمارگان: 300 نسخه

چاپ: شهریور  1400
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فهرســــت

بسمه تعالی 

کیــد بــر مزیت هــا و  دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه عنــوان دانشــگاهی در حــال توســعه و در راســتای سیاســت های کالن آمــوزش عالــی کشــور و بــا تا
نیازهــای علمــی، صنعتــی و کشــاورزی منطقــه و در ادامــه اقدامــات و زحمــات مدیــران قبلــی دانشــگاه، از ســال 1396 فصل جدیــدی از تالش و 
مجاهــدت در ســایه علــم و دانــش و امیــد بــه روزهــای بهتــر را آغــاز نمــود. پایبنــدی و ارج نهــادن بــه ارزش هــای واالی انســانی در همــه شــئونات 
کیفیــت آمــوزش، رشــد چشــمگیر فعالیت هــای پژوهشــی و تعمیــق ارتبــاط موثــر بــا جامعــه و صنعــت بــا  و اقشــار دانشــگاه، اهتمــام ویــژه بــه امــر 
بکارگیــری اعضــای هیــات علمــی جــوان، بــا انگیــزه  و برخــوردار از ســطح علمــی بــاال، تــالش در جهــت ایجــاد زیرســاخت هــای الزم بــه منظــور 
کارآفرینــی و مهــارت  شــکوفایی شــرکت های فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد شهرســتان واقــع در پژوهشــکده زعفــران دانشــگاه و توجــه بــه مقولــه 
افزایــی دانشــجویان، توســعه مدیریــت ســبز، ارتقــاء چشــمگیر رتبــه علمــی و وضعیــت اســتخدامی اعضــای هیــات علمــی و غیــر هیــات علمــی، 
پیشــرفت فزاینده در پروژه های عمرانی و محوطه ســازی دانشــگاه، ارتقای جایگاه علمی، فرهنگی و اجتماعی پژوهشــکده زعفران دانشــگاه 
کــه ذکــر آنهــا در  از طریــق ایجــاد ردیــف بودجــه مســتقل و تصویــب تشــکیالت ســازمانی آن و بســیاری از فعالیت هــا و توفیقــات بــا ارزش دیگــر 
گــزارش ســعی شــده اســت بــه اهــم آنهــا اشــاره شــود، همــه و همــه مرهــون تالش هــای صادقانــه همــکاران در  ایــن مجــال نمی گنجــد و در ایــن 

کــه نصیــب مجموعــه مدیریــت دانشــگاه شــده اســت.  حوزه هــای مختلــف اســت 
بــا وجــود ایــن دســتاوردها و افتخــارات فــراوان در ســال های اخیــر، بــدون شــک ایــن دانشــگاه بــرای رســیدن به جایگاه واقعــی خود راهی دشــوار 
کــه طــی ایــن مســیر پرچالــش و رســیدن بــه توســعه پایــدار و متــوازن تنهــا بــا تــوکل بــر خــدای ســبحان، اخــالق مــداری  و طوالنــی پیــش رو دارد 
کــن  و همــکاری همــه جانبــه اعضــای خانــواده پرتــالش و توانمنــد دانشــگاه تربــت حیدریــه میســر خواهــد شــد. در پایــان، ضمــن آرزوی ریشــه 
کــه طــی حــدود دو ســال گذشــته روزهــای غــم انگیــزی را بــرای جامعه دانشــگاهی به واســطه عــدم حضور  شــدن هــر چــه ســریعتر بیمــاری کرونــا 
کــه همــان شــور و نشــاط دانشــجویی اســت رقــم زده اســت، ســربلندی و توفیقــات روزافــزون  کالبــد دانشــگاه از روح  دانشــجویان و خالــی شــدن 

دانشــگاهیان معــزز دانشــگاه تربــت حیدریــه را از درگاه ایــزد متعــال مســالت می نمایــم.

                                                                                                                                                                                                                                       محمد حسن فتحی
 رئیس دانشگاه تربت حیدریه     
                                                                                                                                                                                                                                                     شهریور 1400    
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بخش دوم:
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89

113

حوزه ریاست

حوزه معاونت آموزیش و پژوهیش

حوزه معاونت اداری و مالی

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

پژوهشکده زعفران
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9 8

حوزه ریاست

HEADQUARTERS
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UNIVERSITY OF
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مقدمات تاسیس دانشگاه تربت حیدریه با راه اندازی آموزشکده فنی تربت حیدریه در سال 1384 
گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به  کلید خورد و در سال 1386 و با تایید شورای 

دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه ارتقاء یافت. 
کشور و پتانسیل های موجود در منطقه و از طرفی نیاز مبرم  با توجه به رشد چشمگیر آموزش عالی در 
به استقالل تنها دانشگاه دولتی شهرستان، در سال 1389 با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه به لحاظ اداری و مالی از دانشگاه 
گسترش رشته های تحصیلی و جذب اعضای هیات  گردید. با عنایت به  فردوسی مشهد مستقل 
علمی جدید و توسعه فضاهای آموزشی و اداری و پیگیری های مسئولین دانشکده و نماینده مردم 
گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  شهرستان در مجلس شورای اسالمی، شورای 
در تاریخ 1390/10/04 با ارتقاء این دانشکده به مجتمع آموزش عالی موافقت نمود. به عالوه در این 
سال مجموعه مجتمع آموزش عالی به مکان فعلی منتقل گردید. زمین اولیه احداث پردیس دانشگاه 
در موقعیت فعلی به مساحت 5 هکتار به عالوه سوله ورزشی به مساحت 3000 متر مربع توسط خیرین 
حامی دانشگاه تربت حیدریه در سال 1384 به مجموعه اهداء شد و با همت مسئولین وقت دانشگاه 

ساختمان آموزشی همراه با مجموعه آزماشگاهی و کارگاهی در پردیس دانشگاه ساخته شد. 
گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ  در نهایت با موافقت قطعی شورای 

هفتم بهمن ماه 1391 این مجتمع به دانشگاه تربت حیدریه ارتقاء یافت.
دانشگاه تربت حیدریه در حال حاضر با بیش از 19 هزار مترمربع فضای آموزشی، پژوهشی، اداری، 
کتابخانه و مرکز اسناد با  فرهنگی و ورزشی از امکاناتی نظیر مجموعه آموزشی، فرهنگی و رفاهی )شامل 
بیش از 15 هزار جلد کتاب، مرکز انفورماتیک با بیش از 130 دستگاه رایانه، نمازخانه و سالن غذاخوری(، 
کارگاه ها و آزمایشگاه های  دو مجموعه مجهز ورزشی، 3 سالن آمفی تئاتر، سالن جلسات، مجموعه 

مجهز، گلخانه و مزرعه تحقیقاتی برخوردار می باشد.

تاریخچه
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دکتری آمار زیستی   عضو  هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
 از سال 1384 تا سال 1390

دکتری اقتصاد کشاورزی   عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 از سال 1390 تا سال 1396

 دکتری علوم دامی    عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
 از سال 1396 تا کنون

"تبدیــل شــدن دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه دانشــگاهی نــوآور و 
ــر  ــردی مبتنــی ب کارب ــر آمــوزش و پژوهش هــای  کیــد ب ــا تأ کارآفریــن، ب
کشــاورزی، صنایــع و معــادن خــاص منطقــه؛ بــا تمرکــز بــر  محصــوالت 
گســترش ارتباطــات  ــا و  ــوم و فناوری هــای روز دنی تولیــد و ترویــج عل
بین المللــی، بــا تکیــه بــر ارزش هــای ایرانــی   اســالمی و مبانــی اقتصــاد 

مقاومتــی"

پژوهــش  بــا  و  آمــوزش  بــر  تکیــه  بــا  حیدریــه  تربــت  "دانشــگاه 
کیفیــت و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای منطقــه ای،  بهتریــن ســطح 
و  ترویــج  بــه  روز دنیــا،  فناوری هــای  و  بین المللــی موجــود  و  ملــی 
تعریــف  سیاســت های  و  جهت گیری هــا  راســتای  در  علــم  تولیــد 
شــده و تربیــت دانشــجویان متعهــد و متخصــص واســاتید برجســته 
ــی   اســالمی خواهــد پرداخــت و  ــراز ملــی، براســاس ارزش هــای ایران ت
بــر مبنــای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و بــا ارائــه مهارت  هــای 
مــورد نیــاز جامعــه و تــالش بــرای تقویــت بســترهای اشــتغال زایــی 
تعامــل  و  پژوهشــی  و  آموزشــی  فعالیت هــای  بهــره وری  افزایــش  و 
کاربــردی بــا صنعــت و جامعــه، نقشــی مهــم و ســازنده  ســازنده و 

درســطح منطقــه ای و ملــی ایفــا خواهــد نمــود."

چشم انداز ده ساله دانشگاه تربت حیدریه

مأموریت دانشگاه تربت حیدریه
دکتر باقر مقدس زاده

دکتر علیرضا کربایس 

دکتر محمد حسن فتحی نسری

UNIVERSITY
OF 
TORBAT
HEYDARIEH

روسای دانشگاه از ابتدا تا کنون
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ارزش های محوری دانشگاه تربت حیدریه

• نهادینه سازی اخالق در آموزش و پژوهش و پاسداشت فرهنگ ایرانی    اسالمی در دانشگاه 
کارکنان و تجلیل و حفظ مقام و شأن استاد و توجه به جایگاه علم  کرامت انسانی  • تکریم دانشجو و حفظ 

کاربردی نمودن نتایج پژوهش های دانشگاهی در راستای دستیابی به اهداف اسناد باالدستی   •
کارکنان و اساتید  • مشارکت و تعامل سازنده میان تمامی 

کیفیت زندگی مردم  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی دانشگاه در قبال نیازهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و بهبود 
منطقه و کشور

کلیدی شهرستان بر پایه تحقیقات علمی گذار در منطقه در حوزه تصمیم گیری های  • تبدیل شدن به سازمانی تأثیر 
کارآفرینی • توسعه رشته های آموزشی با رویکرد رفع چالش های شهرستان و منطقه و تقویت روحیه 

گسترش شایسته ساالری و عدالت محوری، مسئولیت پذیری و نقدپذیری •ایجاد محیطی پویا و بانشاط و 
• ایجاد و توسعه آموزش های آزاد

کز رشد و فناوری و پژوهشکده زعفران و حرکت به سمت برند سازی  کید بر مرا کاربردی با تا • توسعه پژوهش های 
دانشگاه در حوزه های مرتبط با آن

• دستیابی به توان پژوهشی باال در دانشگاه و دارا بودن تعامالت فعال با صنعت )گسترش و تعمیق فعالیت های 
پژوهشی صنعت محور اعضاء هیأت علمی و دانشجویان مطابق با نیاز جامعه(

• تأمین تجهیزات و امکانات سخت افزاری آموزشی، پژوهشی، فرهنگی دانشجویان منطبق بر استانداردهای مربوطه
• ارائه خدمات رفاهی دانشجویی مناسب با رویکرد برون سپاری

کارکنان • برخورداری از یک سیستم یکپارچه اطالعاتی و اصالح نظام تصمیم گیری در دانشگاه و تکریم 
•تدوین و بهره برداری از نظام جامع مدیریت منابع انسانی

کرسی های آزاداندیشی • بسترسازی برای ایجاد فضای باز فکری، تقویت 
کارآمد و بهبود سازوکارهای مصارف مالی • برخورداری از نظام بودجه ریزی 

• ارتقای روابط بین المللی
• نهادینه سازی فرهنگ ایرانی اسالمی در سطح دانشگاه

• ایفای نقش مؤثر در حفظ و بهبود محیط زیست و تحقق مدیریت سبز

اهداف کالن دانشگاه تربت حیدریه



• تهیه و چاپ فصل نامه خبری دانشگاه با نام »آیینه«  
• طراحی و درج اسالیدرهای مناسبتی در وبسایت دانشگاه

کارگاه ها و جلسات در وبسایت دانشگاه  • درج اخبار مراسمات، همایش ها، سمینارها و برنامه های مناسبتی ، 
• تهیه کلیپ های آشنایی و معرفی دانشگاه، پوستر اینفوگرافیک، کلیپ های ویژه مراسمات مربوط به بنیاد خرین و جلسات دانشگاه 

• درج رویداد ها و پوسترهای برنامه های دانشگاه و سایر دانشگاه ها در وبسایت دانشگاه 
کلیه برنامه های چهلمین سالگرد دفاع مقدس از قبیل برگزاری جلسات، فضاسازی محوطه های دانشگاه،  • همکاری در اجرای 

نمایشگاه، ارسال پیامک ها و ...
کلیه برنامه های دانشگاه و پوشش خبری و تصویری  • حضور فعال در 

کارکنان و اساتید در وبسایت دانشگاه • تکمیل شماره تلفن های 
• تهیه جوابیه برای برخی مطالب مطرح شده از سوی رسانه ها 

کارکنان و اساتید کلیه  • تهیه عکس پرسنلی از 
گزارش فصلی از دانشگاه و ارسال به دبیرخانه منطقه جهت درج در فصل نامه  • تهیه اخبار و 

کلیپ در تلویزیون در ایام مناسبتی از قبیل دفاع مقدس   دهه فجر و ... • فضاسازی دانشگاه و پخش 
که مورد نیاز دانشگاه و حوزه های  • آرشیو بندی عکس ها و فیلم های برنامه های اجرا شده در دانشگاه جهت استفاده در زمان هایی 

مختلف در دانشگاه می باشد.
کتاب به همکاران از طرف ریاست دانشگاه کارت تبریک سال جدید و اهدای  • تهیه 

کارکنان و تابلوهای عناوین مدیریتی و اداری  • تهیه تابلوهای شماره سردرب اتاق های 
کارکنان و اساتید در مناسبت های مرتبط • تهیه تقدیرنامه برای 

• اهدای هدیه یادبود جهت تکریم و معارفه مدیران حوزه های دانشگاه
• پیگیری تجهیزات لوازم سمعی و بصری در روابط عمومی

اهم وظایف و فعالیت های انجام شده در حوزه روابط عمومی دانشگاه

روابط عمومی

17 16
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سالن همایش زنده یاد محمود کریمی – ظرفیت 500 نفر
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امور بین الملل

اهم وظایف و فعالیت های انجام شده در امور بین الملل

GeoNetC برنامه
کید بر مفاهیم  کارشناسی ارشد به صورت مجازی با عنوان "مدیریت و مدلسازی محیط زیست" با تأ اولین برنامه موسوم به GeoNetC درراستای تدوین رشته 
کنسرسیوم دانشگاه لوند سوئد  کشور ایران و عراق می باشد. اعضای این  GIS و RS و همچنین حتی االمکان با انتخاب موارد مطالعاتی و مجموعه داده های 

کشورهای هلند، پرتغال، لیتوانی، ایران و عراق می باشند. )سرکنسرسیوم( و دانشگاه هایی از 

Opatel برنامه
گردید جهت راه اندازی بستر مناسب برای آموزش و یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های ایران و عراق  که درسال 2016 مصوب   Opatel دومین برنامه به نام
کشورهای یونان، پرتغال، ایران و  گردیده است. در این برنامه دانشگاه الپزیگ آلمان به عنوان سرکنسرسیوم پروژه می باشد و دانشگاه های همکار از  پذیرش 

عراق هستند.

)International Credit Mobility( برنامه تبادل استاد و دانشجو
برنامه سوم در رابطه با تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاه تربت حیدریه و دانشگاه لیتوانی می باشد. در این برنامه یک نفر دانشجو جهت فرصت مطالعاتی به 
گیری از منابع اطالعاتی به مدت یک هفته  مدت سه ماه در دانشگاه فنی ویلنیوز و همچنین یک نفر استاد جهت آموزش و یک نفر استاد جهت یادگیری و بهره 

به دانشگاه ویلنیوز اعزام می گردند و یک نفر استاد از دانشگاه ویلنیوز جهت آموزش به مدت یک هفته به دانشگاه تربت حیدریه اعزام خواهد شد.

اتحادیه اروپا در راستای تعامل دانشگاه های اروپایی با سایر دانشگاه های 
ک علمی و استفاده از پتانسیل آن دانشگاه ها  جهان و ایجاد ارتباط و اشترا
در علوم روز، تبادل دانشجو و استاد و انجام پروژه های بین المللی اقدام به 
تخصیص بودجه سالیانه به این منظور نموده است و به شکل های مختلف 
از این نهادهای برقرارکننده ی ارتباط حمایت می کند. یکی از نهادهای شکل 
که از سال 2004 رسمًا و  کمیته اراسموس پالس می باشد  گرفته در این راستا، 

کامال فعال فعالیت خود را آغاز نموده است. به شکل 
این دانشگاه در جهت توسعه فعالیتهای علمی بین المللی خود اقدام به عقد 
تفاهم نامه با برخی از دیگر دانشگاه های مطرح از جمله دانشگاههای لوند 
سوئد، پارما و توشای ایتالیا نموده است. حضور دانشجویان این دانشگاه در 

مسابقه رباتهای پرنده دانشگاه ROC هلند در سال 1396 به عنوان تنها تیم 
کسب مقام چهارم این مسابقات از جمله فعالیت های علمی  غیر اروپایی و 

بین المللی این دانشگاه است. 
همکاری با دانشگاه های مطرح دنیا از کشورهای هلند، سوئد، پرتقال، آلمان، 
یونان، لیتوانی و عراق در قالب طرح اراسموس پالس اتحادیه اروپا به صورت 
فعال و جذب بودجه ای بالغ بر 200 هزار یورو از اتحادیه اروپا به منظور اجرای 
برنامه های اپاتل و ژئونت سی، و ارتباط مستمر دانشجویان و اساتید مجموعه 

با دانشگاه های اروپایی از دیگر فعالیتهای بین المللی این دانشگاه می باشد.

GeoNetC تفاهم نامه با دانشگاه لوند سوئد در راستای اجرای برنامه
OPATEL تفاهم نامه با دانشگاه الپزیگ آلمان در راستای اجرای برنامه

تفاهم نامه با دانشگاه صالح الدین عراق
جلسه مشترک دانشگاه های ایرانی و نمایندگان اتحادیه اروپا در خصوص برنامه های مشترک

کارگاه آموزش مجازی دانشگاه تربت حیدریه با بودجه اتحادیه اروپا افتتاح 
کالج فنی و حرفه ای ROC هلند در سفر به هلند بازدید رییس دانشگاه تربت حیدریه از 

جلسه مشترک با هیات بلژیکی با موضوع زعفران و استفاده از سلول های خورشیدی در منطقه
کش کشور مرا حضور ریاست و اعضای هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه در پنجمین سمپوزیوم بین المللی زعفران در 

نشست مشترک پژوهشکده زعفران با تیم تخصصی از کشور هلند
حضور دکتر فتحی، ریاست دانشگاه تربت حیدریه در اجالس موسسات آموزش عالی اوراسیا در ترکیه

VGTU گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تربت حیدریه در دانشگاه کاربرد هوش مصنوعی در ربات های پزشکی توسط عضو هیئت علمی  تدریس 
تقویت تفاهم نامه مشترک میان دانشگاه تربت حیدریه و دانشگاه VGTU جهت تبادل دانشجویان تحصیالت تکمیلی

)VGTU( گدیمیناس ویلنیوس کارگاه های تخصصی دانشگاه فنی  گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تربت حیدریه از  بازدید اعضای هیئت علمی  

برنامه های اراسموس
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بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه

بازرسان اصلی: دکترمحمد حسن فتحی) عضو حقوقی(
کریمی مهندس نادر 

دکتر عباس نوریان
حاج احمد بلبل تربتی

حاج علیرضا رضایی
دکتر حمیدرضا برادران شرکاء

حجت االسالم و المسلمین عباسعلی علیزاده
مهندس مهدی اخالقی پور

دکتر محمد بهلگردی
کریم حائری حاج 

حاج محمد ناصر نوریان
مهندس احسان شرکت

حاج محمد صادق ابریشمی
حجت االسالم و المسلمین محمد مروی

دکتر عزیز خالقی
اعضای علی البدل هیأت امنای بنیاد:

خانم شهال طبسیان
حاج اسماعیل افرازی
حاج احمد محمد پور

حجت االسالم و المسلمین محسن لطفی
کبر حسینعلی زاده مهندس علی ا

خانم شوکت طبسیان
حجت االسالم و المسلمین محسن لطفی

کریمی مهندس نادر 
حاج احمد بلبل تربتی

دکتر محمد بهلگردی
کریم حائری حاج 

حاج محمد ناصر نوریان
حاج محمد صادق ابریشمی

حجت االسالم و المسلمین محمد مروی

بازرسان اصلی:اعضای هیات امنا

اعضای هیات مدیره

کیفی دانشگاه. گیری در جهت رشد کمی و  • اشاعه و گسترش فرهنگ اسالمی وقف و باقیات و صالحات در جامعه و بهره 
• ارائه مشاوره و بستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خّیرین آموزش عالی.

• شناسایی ، تقدیر و حمایت همه جانبه از خّیرین و واقفین دانشگاه.
• نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خّیرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن.

• ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب ) اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (جهت تقویت و استمرار حمایتهای ّخیرین و واقفین از دانشگاه.
• برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه باهمکاری و هماهنگی 

بنیاد خّیرین حامی آموزش عالی.
• نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خّیرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری بنیاد خّیرین حامی آموزش عالی و 

کمیته خّیرین وزارت علوم.
• نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خّیر ساز دانشگاه.

کرده  کل اعتبارات آنرا خّیر یا خّیرین پرداخت  که پنجاه درصد از  • نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی 
باشند و به پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند، با هماهنگی بنیاد خّیرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته خّیرین وزارت علوم.

• حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری.
• حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسالمی در دانشگاه.

• پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه.
• حمایت از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه.

• حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.
• حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه.

کار. کلی فضای کسب و  • ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با صنعت، تجارت و به طور 
کارآفرینان جوان دانشجو و شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاه. • حمایت از 

کارآفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول. کاربردی و  گذاری در اجرای ایده ها و طرح های  • حضور، مشارکت و سرمایه 
گری مراتب  کاهش تصدی  که با اهداف « بنیاد » مطابقت داشته و دانشگاه در راستای  کلیه برنامه ها و وظایف و اختیاراتی  • تصّدی و اجرای 

را برون سپاری نموده و یا خواهد نمود.
تامین  افزوده درراستای  ارزش  ایجاد  بردارنده  که در  یا هرگونه فعالیتی  و  بازرگانی، تجاری، صنعتی  اقتصادی،  انجام هرگونه فعالیت،   •

اهداف بنیاد باشد.
که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده در راستای تامین اهداف مذکور در این ماده در راستای تامین  • اقدام و انجام هر نوع فعالیتی 

اهداف « بنیاد » همخوانی و سنخیت داشته باشد.
• ایجاد کانون دانش آموختگان خّیر دانشگاه و عضوگیری به منظور حمایت های علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه{

هدف از تشکیل بنیــــاد در سال 96، بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خّیریــــن و تشویــــق و ترغیـــــب
 نیکوکاران  و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای دانشگاه تربت حیدریه به شرح ذیل می باشد:
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فعالیت های انجام شده
 • اهدای 3 هکتار زمین توسط ورثه مرحوم حاج محمد نوریان

 • ساخت سالن چند منظوره ورزشی زنده یاد بابک مروج تربتی توسط خیر نیک اندیش مهندس مهدی مروج تربتی با اعتبار بالغ بر   60 میلیارد ریال با محوطه 
کشی و جاده سازی اطراف سالن سازی ، دیوار 

 • شروع ساخت مسجد دانشگاه توسط خیر نیک اندیش حاج محمد صادق ابریشمی با اعتبار بالغ بر 6 میلیارد ریال 
 • انعقاد تفاهم نامه و موافقت اولیه ساخت خوابگاه دانشجویی توسط فرزندان خیر نیک اندیش مرحوم حاج طاهر حسن زاده

کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه توسط خیر نیک  کشاورزی جهت ایجاد سایت مزرعه تحقیقاتی دانشکده   • انعقاد تفاهم نامه و موافقت اولیه اهدا زمین و آب 
اندیش جناب آقای حاج علیرضا رضایی

 • موافقت اولیه ساخت خوابگاه خواهران و مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه توسط خیر نیک اندیش نعمت اهلل منفرد
کلنگ زنی ساخت سردر دانشگاه توسط خیر محترم مهندس مهدی مروی بایگی  • موافقت اولیه  و 

کریم حایری بایگی و خیر ناشناس...  • ساخت 3 تا از آالچیق های دانشگاه تربت حیدریه توسط خیرین محترم دکتر محمد بهلگردی ، حاج 
 • جلسه تکریم دکتر حسین عسکریان ابیانه مشاور وزیر و رییس ستاد خیرین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از مهندس مهدی مروج تربتی

 • بورسیه تحصیلی رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری 1399 و 1400 همه رشته های تحصیلی شهرستان تربت حیدریه)علوم تجربی، ریاضی فیزیک، علوم انسانی، 
زبان های خارجی و هنر( برای دو سال متوالی توسط خیر نیک اندیش مهندس مهدی مروج تربتی

 • اختصاص مبلغ 2میلیارد ریال برای خرید لپ تاپ و تبلت و بورسیه تحصیلی 20 نفر از دانشجویان مستعد دانشگاه تربت حیدریه توسط یکی از خیرین دانشگاه
کمک هزینه اینترنت به 270 نفر از دانشجویان بی بضاعت اردیبهشت 1399 توسط اعضای هیات امنا بنیاد  • پرداخت 

 • اهدای کارت هدیه به 422 نفر از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه های تربت حیدریه توسط خیر نیک اندیش مهندس مهدی مروج تربتی با اعتبار630 میلیون ریال
 •  برگزاری بزرگداشت آیت اهلل رجبعلی مروج تربتی و تکریم خیر نیک اندیش مهندس مهدی مروج تربتی

کم بضاعت دانشگاه در طول سال و به ویژه در ماه مبارک رمضان توسط خیر نیک اندیش مهندس اسماعیل حسن زاده کمک به دانشجویان مستعد و   • 
 • انعقاد تفاهم نامه بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه برای دریافت معرفی نامه اخذ تخفیفات و تسهیالت الزم جهت کسب مهارت رانندگی دانشجویان 

با آموزش رانندگی دماوند
 • انعقاد تفاهم نامه بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه با بنیاد خیریه طاهر )چهارشنبه 1 خرداد 1398(

 • اهدا یک دستگاه موبایل و تجهیزات تصویربرداری توسط خیر نیک اندیش عباس غضنفری
 • اهدا صد تن سیمان به صورت رایگان توسط شرکت سیمان زاوه برای تکمیل مسجد دانشگاه تربت حیدریه 

گل محمدی   • اهدا مواد و تجهیزات آزمایشگاهی توسط دکتر عباس 
کارت هدیه به دانشجویان بی بضاعت و یتیم دانشگاه توسط خیر نیک اندیش حاج نعمت اله منفرد   • اهدا لوازم التحریر و 

کارت هدیه   • عیدی مهندس اسماعیل حسن زاده به دانشجویان بی بضاعت دانشگاه با اهدا 
 • تجلیل از خیرین و حامیان دانشگاه تربت حیدریه مقارن با روز خیرین آموزش عالی

گیاهان دارویی کریمی در جهت تولید و توسعه محصوالت ارگانیک پسته و   • انعقاد تفاهم نامه همکاری با مهندس نادر 
کلیه اساتید ،کارمندان و دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه همراه با خانواده هایشان در روز   • برگزاری ضیافت افطاری مقارن با روز خیرین آموزش عالی برای 

میالد امام حسن مجتبی )ع( سالهای 1397 و 1398
 • تقبل ساخت محراب مسجد دانشگاه توسط خیر نیک اندیش مرحوم حاج هادی محقق

کارهای مختلف اداری  ثبت و اخذ پروانه فعالیت بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه   • انجام 
کریم حائری به مدت 4 سال متوالی از   • تقبل اختصاص صفحه بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه در تقویم تربتی های مقیم مشهد توسط حاج 

کنون سال 1396 تا 
کارآفرینی ،پژوهشی و فرهنگی کارگاه هایی با موضوعات   • برگزاری 

 • کارگاه کاربرد پالستیک در صنعت کشاورزی: این کارگاه با هدف آشنایی دانشجویان به ویژه دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی با انواع پالستیک 
گلخانه ها برگزار شد. کشاورزی و  کاربرد آن در صنایع مختلف  و 

گرانقدر دکتر هرمز انصاری به دانشگاه تربت حیدریه  کتاب های تألیف شده خّیر   • اهدا 4 سری از تعداد 48 جلد از 
کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه با پرداخت مبلغی از حقوق شان  هر ماه به حساب بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه به   • مشارکت ماهانه 

دانشجویان نیازمند از ابتدای تاسیس بنیاد تا امروز 
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تصویر  و  صوت  سیستم  تجهیز  و  دکوراسیون  اجرای  طراحی، 
کنفرانس شهید قاسم سلیمانی واقع در ساختمان مرکزی  سالن 

دانشگاه با ظرفیت 50نفربا امکاناتارتباط تصویری از راه دور  
شروع 1396    پایان 1396

طراحی، اجرای دکوراسیون، ساخت، تجهیز صوت و تصویر سالن 
کریمی  با ظرفیت 500 نفره با مساحت 800 متر مربع با  همایش 

امکانات نورپردازی، تصویربردای و ... 
شروع 1396    پایان 1397

کف پوش، ضربگیر و رنگ آمیزی دیوار های سالن ورزشی  اجرای 
سرپوشیده سوله مرکزی دانشگاه 

شروع 1396    پایان 1396

ساختمان  به  دسترسی  مسیر  آسفالت  و  سازی  زیر  اجرای 
پژوهشکده زعفران به مساحت 3000 متر مربع 

شروع 1396   پایان 1396

احداث ساختمان سلف سرویس و فضاهای جانبی آن با زیر بنای 
4200 متر مربع در سه طبقه با کاربری رفاهی دانشجویی   اداری

شروع 1396   در حال انجام 

اجرای محوطه سازی و اجرای درخت کاری، گل کاری فضای سبز 
کید بر کاشت گونه های سازگاربا کم ابی( در سایت دانشگاه به  )با تا

مساحت بیش از 10 هکتار 
شروع 1396   پایان 1398

گذاری انجام مطالعات و تهیه طرح جامع توسعه دانشگاه تربت  وا
حیدریه به شرکت مهندسین مشاور دارای صالحیت

شروع 1396   پایان 1398

عملیات  اجرای  و  مسجد  تاسیسات  معماری،  سازه،  طراحی 
گنبد و دیوارهای برشی مسجد  فنداسیون، اسکلت فلزی، سازه 

دانشگاه با زیر بنای 1000 متر مربع
شروع 1397  در حال انجام 

برگزاری مسابقه طراحی سردر ورودی به دانشگاه تربت حیدریه در 
سطح کشوری و انتخاب طرح برگزیده

شروع 1397   پایان 1397

بهینه سازی و ایجاد فضا و اتاق های جدید در ساختمان های 
فعلی دانشگاه با طراحی و انجام عملیات عمرانی

شروع 1397   پایان 1398

مسیرهای  سیویل  و  سازه  های  نقشه  طراحی  انجام  گذاری  وا
ارتباطی دانشگاه به شرکت مهندسین مشاور دارای صالحیت 

شروع 1397   پایان 1398

کابینت ها و کف پوش ازمایشگاه  تهیه و نصب تجهیزات و اجرای 
کرودیته پژوهشکده زعفران ا

شروع 1397   پایان 1398

اجرای فنداسیون و ساخت پارکینگ سرپوشیده خودرو
شروع 1398   پایان 1398
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طراحی سازه، معماری، تاسیسات مسجد و اجرای عملیات فنداسیون، 
اسکلت فلزی، سازه گنبد و دیوارهای برشی مسجد دانشگاه با زیر بنای 

1000 متر مربع در دوطبقه بر اساس معماری ایرانی  اسالمی
شروع 1397  در حال انجام 

اجرای جدول کشی، زیر سازی، اجرای چمن مصنوعی، نصب روشنایی 
و تجهیز زمین چمن مصنوعی دانشگاه به مساحت 1125 متر مربع 

شروع 1398   پایان 1399

مرحوم  ساز  خیر  ورزشی  سالن  احداث  به  مربوط  امور  پیگیری 
بابک مروج تربتی با زیر بنای 1600 متر مربع

 شروع 1397   پایان 1399

ژنراتور برق اضطراری، تهیه و  کشی و نصب دیزل  کابل  اجرای 
نصب تابلو های توزیع برق سوله مرکزی دانشگاه

 )شروع 1396   پایان 1396(

آموزشی،  اداری،  های  ساختمان  تجهیز  و  کشی  کابل  اجرای 
اساتید به سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

 شروع 1396   پایان 1397

تکمیل، تجهیز و آماده بهره برداری نمودن ساختمان پست برق 
دانشگاه

  )شروع 1396   پایان 1397(

اجرا و نصب سردخانه زیر صفر آشپزخانه دانشگاه
شروع 1398   پایان 1398

اساتید  غذاخوری  سلف  سالن  دکوراسیون  اجرای  و  طراحی 
دانشگاه 

شروع 1398   پایان 1398

اجرای حفاری و لوله کشی خط گاز 60پوند و لوله کشی خط اصلی 
آب جهت پروژه های ساختمان سلف سرویس و فضاهای جانبی 

آن و همچنین سالن ورزشی خیر ساز مروج تربتی  
شروع 1398   پایان 1398

کشی، زیر سازی و آسفالت خیابان های محوطه  اجرای جدول 
ضلع شمال دانشگاه به مساحت 8000 متر مربع 

شروع 1398   پایان 1399

کشی، زیر سازی، اجرای چمن مصنوعی، نصب  اجرای جدول 
به مساحت  و تجهیز زمین چمن مصنوعی دانشگاه  روشنایی 

1125 متر مربع 
شروع 1398   پایان 1399

کشی و تجهیز ساختمان سوله مرکزی دانشگاه به  کابل  اجرای 
سیستم اطفاء و اعالم حریق آدرس پذیر

شروع 1398   پایان 1399

های  ساختمان  و  ها  زمین  برداری  نقشه  و  توپوگرافی  انجام 
دانشگاه به مساحت 20 هکتار

شروع 1399   پایان 1399

اداره طرح های عمرانی

مهمترین طرح ها وپروژه های عمرانی دانشگاه تربت حیدریه ازسال 1396 تا کنون 
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اجرا و نصب دیوارهای پیش ساخته بتنی به طول 500 متر در ضلع 
شمالی و شرقی دانشگاه  و اجرای دیوارآجری سفال بهمراه نرده به 

طول 160 متر در ضلع غربی دانشگاه
شروع 1399   پایان 1400

از  تغییر  با  امور فضای سبز  دانشگاه  انجام  فرآیند  بهینه سازی 
گذاری پیمانی به بخش خصوصی در راستای  صورت امانی به وا

کارایی و بهره وری  افزایش 
شروع 1397   پایان 1400

بهینه سازی فرآیند انجام امور تعمیرات و نگهداری ساختمان 
گذاری پیمانی به بخش  های دانشگاه با تغییر از صورت امانی به وا

خصوصی در راستای افزایش کارایی و بهره وری
شروع 1397    پایان 1400

مسجد  محوطه  در  ساز  خیر  های  آالچیق  ساخت  و  طراحی 
دانشگاه  

شروع 1399   در حال انجام  

کاربری  کشاورزی به  کاربری  کاربری زمین های دانشگاه از  تغییر 
آموزشی به مساحت حدود 12 هکتار

شروع 1399   پایان 1399

طراحی، اجرای دکوراسیون و تجهیز سیستم صوت و تصویر سالن 
جلسات پژوهشکده زعفران

شروع 1399   پایان 1399

تهیه طرح جامع جمع آوری آبهای سطحی و رواناب دانشگاه 
شروع 1399   پایان 1399
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کند روی ورودی به دانشگاه از  پیگیری اخذ مجوز  ساخت مسیر 
اداره کل راهداری استان
شروع 1399   پایان 1399

پیگیری و اخذ مجوز ساخت در حد فاصله جاده اصلی بین 68 تا 
138 متر از اداره راهداری استان

شروع 1399   پایان 1400

در  بارندگی  از  ناشی  آبهای  بازچرخانی  جامع  طرح  طرح  تهیه 
راستای مدیریت سبز دانشگاه و اجرای فاز اول آن در زمین های 

ضلع شمال دانشگاه
 شروع 1399   پایان 1400

کند روی  پیگیری و نظارت بر اجرای زیر سازی و تسطیح مسیر 
به  مشهد  به  حیدریه  تربت  اصلی  جاده  از  دانشگاه  به  ورودی 

مساحت 4000 متر مربع 
شروع 1400   پایان 1400

کانال جمع آوری آبهای سطحی به طول 200 متر و نصب  اجرای 
گارد ریل در مسیر کند روی ورودی به دانشگاه به طول 300 متر 

شروع 1400   پایان 1400

 تهیه و تجهیز سیستم سانترال تلفن برای اتصال خطوط تلفن 
داخلی از دانشگاه به پژوهشکده زعفران 

شروع 1400    پایان 1400
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سالن کنفرانس شهید سردار قاسم سلیمانی – ظرفیت 40 نفر
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بهسازی  سالن ورزیش سرپوشیده سوله مرکزی دانشگاه  طراحی سازه، معماری، تاسیسات مسجد و اجرای ساخت مسجد دانشگاه با زیر بنای 1000 متر مربع

اجرای چمن مصنوعی، نصب روشنایی و تجهیز زمین چمن مصنوعی دانشگاه به مساحت 1125 متر مربع احداث ساختمان سلف سرویس و فضاهای جانیب آن با زیر بنای 4200 متر مربع
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اجرای پروژه های محوطه سازی ، احداث فضای سبز، جمع آوری وباز چرخانی آب های سطحی در سایت
 دانشگاه به مساحت بیش از 10 هکتار

اجرای زیر سازی و آسفالت مسیر دستریس به ساختمان پژوهشکده زعفران به طول 500 متر
)به مساحت 3000 متر مربع(

طراحی و اجرای سالن همایش کریمی  با ظرفیت 500 نفر

احداث سالن ورزیش خیر ساز مرحوم بابک مروج تربیت با زیر بنای 1600 متر مربع
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•تدوین دستورالعمل های حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی 
شده و نظارت بر حسن اجرای آن 

 •ارائه مشاوره امنیتی به باالترین مقام اجرایی دانشگاه
 •پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیرقانونی در محیط تحت پوشش و ارائه 
پاسخ به سازمان های ذی صالح در خصوص استعالم های افراد و طبقه بندی 
کن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذی ربط حفاظتی اما

 •تهیه طرح های حفاظتی و صدور دستورالعمل های الزم و نظارت بر اجرای 
کارت شناسایی و مجوز تردد  آن ها در زمینه های حفاظتی تاسیسات و صدور 
و رعایت تدابیر الزم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل و ایجاد 
کلیه نامه های طبقه  دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت ثبت و 

بندی شده واحد ذی ربط کشف رمزفکس و نمابر
اتاق مانیتورینگ  نام  به  اداره حراست دانشگاه  اتاق مانیتورینگ در   •ایجاد 

شهید حاج قاسم سلیمانی

کن مختلف دانشگاه  • خرید دوربین های جدید جهت اما
کل   •خرید نرم افزار جهت بروز رسانی سیستم اتوماسیون اداری اداره حراست 

استان خراسان رضوی
کلیه آزمونهای سازمان  •تشکیل بانک اطالعاتی عوامل اجرایی و حفاظتی 

سنجش و ...
• تعامل و همکاری با دستگاه های نظارتی و امنیتی شهرستان تربت حیدریه و...

کارشناس حفاظت اسناد و فناوری اطالعات و همچنین  • ایجاد واحد جهت 
حفاظت فیزیکی و پرسنلی در محل اداره حراست

...توسط  و  رجوع  ارباب  پرسنل  کنترل  و  پیشگیرانه  اقدامات  انجام   •
نیروهای انتظامات

•بررسی قراردادهای مرتبط با دانشگاه
•پیگیری دریافت اسناد اراضی دانشگاه

•پیگیری دعاوی علیه دانشگاه در مراجع قضایی و گرفتن رأی به نفع دانشگاه
کشور •ارتباط با دبیرخانه منطقه 9 مدیران حقوقی دانشگاه های سراسر 

و  علمی  هیأت  اعضای  کارکنان،  مدیران،  به  ای  مشاوره  خدمات  •ارائه 
دانشجویان دانشگاه

•حضور در جلسات کمیسیون های مختلف در دانشگاه )کمیسیون معامالت، 
کمیته مداخله در بحران  کمیسیون انتخابات شوراهای صنفی دانشجویی، 

دانشجویی، کمیته نظارت بر بودجه(
کارکنان به صورت سالیانه گزینش  کلیه امور مربوط به  •انجام 

کارکنان پیمانی، قراردادی و شرکتی کلیه امور مربوط به  •انجام 
•برگزاری جلسات با ادارات شهرستان در راستای تسهیل امور حقوقی مربوط 

به قراردادهای فی مابین

اداره حراست

اهم وظایف و فعالیت ها

اداره امور حقوقی و قرارداد ها و پاسخگویی به شکایات

اهم وظایف و فعالیت ها:

UNIVERSITY
OF 

TORBAT
HEYDARIEH
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افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه
100Mb/s فیبر نوری موجود با پهنای باند •

16Mb/s با حداقل پهنای باند VDSL 10 خط •
پروژه ی خوشه بندی سرورهای دانشگاه

توسعه و بهینه سازی فضای اتاق سرور دانشگاه
کاربران خوابگاه ها راه اندازی اینترنت ADSL و سامانه ی مدیریت 

بهینه سازی میزهای کامپیوتر سایت انفورماتیک
Thin client مجهز نمودن سیستم های سلف سرویس و تعدادی از کارمندان به

طراحی و پیاده سازی مرکز داده ی دانشگاه
• ظرفیت ذخیره سازی : 16 ترابایت

Mirror 1 بصورت دو به دو RAID : RAID تکنولوژی •
 G9 DL580 توانایی پردازش با دو سرور •

مطالعه بر روی ماشین های : وب سرور تغذیه و اتوماسیون، دیتا سرور تغذیه و 
کتابخانه  اتوماسیون،  سرور خوابگاه ، سرور آموزش مجازی و سرور 

ابزار های مورد سنجش:
WD 1TB     

Seagate 2TB     
)SanStorage( دیتا سنتر  

گروه فناوری اطالعات و ارتباطات

شرح وظایف و عملکرد:

راه اندازی سرور پست الکترونیک جدید
  مشخصات سرور پست الکترونیک جدید:

• تعداد ایمیل : نامحدود
گیگابایت • فضای ذخیره سازی :30 

• ضد اسپم پیشرفته
• Raid و Mirror برای حفاظت از اطالعات

کامل • پشتیبانی 365/7/24 
گارانتی بازگشت وجه تا نصف مدت اعتبار  •

 Roundcube استفاده از میل سرویس های  •
Netlog راه اندازی سرور

طراحی وراه اندازی آزمایشگاه تخصصی شبکه دانشگاه

اقدامات مربوط به سایر حوزه ها
• به روز رسانی زیر ساخت اینترنت اختصاصی دانشگاه 

• راه اندازی سرور آموزش مجازی آنالین
• راه اندازی سرور آموزش مجازی آفالین

کار تسویه حساب الکترونیکی گردش  • راه اندازی 
• توسعه دوربین های مدار بسته دانشگاه

• خرید سیستم های جدید 
کالینت در خرید های جدید کردن استراتژی خرید تین  • اضافه 

• توسعه زیرساخت فیبر نوری دانشگاه
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مدیریت طرح و برنامه 

اقدامات انجام شده در مدیریت طرح و برنامه 

تهیه و تصویب برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه )1403-1399(
تهیه و تصویب برنامه راهبردی پژوهشکده زعفران )1402-1398(

تهیه و تصویب برنامه راهبردی مدیریت سبز دانشگاه)1402-1398(
تهیه برنامه ده ساله توسعه رشته های دانشگاه وتصویب آن در هیات امنا دانشگاه منطقه
تهیه تشکیالت سازمانی پژوهشکده زعفران و و تصویب در هیات امنا دانشگاه های منطقه

کشور جهت ایجاد ردیف اعتباری پژوهشکده زعفران در قانون بودجه سال 1398 اخذ موافقت مجلس شورای اسالمی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
توسعه فضای سبز 5/1 هکتاری در پردیس دانشگاه و پیشرفت ٪70

توسعه پردیس دانشگاه با خریداری اراضی اطراف یه مساحت حدود 5 هکتار
تامین اعتبار 80/000 میلیون ریالی از محل منابع داخلی و سایر اعتبارات جهت توسعه زیرساخت های حوزه های آموزشی - پژوهشی، فناوری اطالعات و ارتباطات

تامین اعتبار 15/000 میلیون ریالی برای ایجاد بزرگترین ، مجهزتربن و به روز ترین سالن اجتماعات شهرستان تربت حیدریه در دانشگاه از محل اعتبارات داخلی
شروع  احداث پروژه سالن غذاخوری دانشجویان و فضاهای جانبی با متراژ 3455 متر مربع در سال 1396 با پیشرفت فیزیکی ٪65

کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه برگزاری بیش از 7000 ساعت آموزش ضمن خدمت برای 
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هزینه                                                 تملک دارایی های سرمایه ای                                                                          درآمد اختصاصی                                                                                  درآمد عمومی

نمودار اعتبارات دانشگاه تربت حیدریه از سال 1396 لغایت 1400

اعتبارات پژوهشکده زعفران از سال 1398 لغایت 1400

هزینه                                           اختصاصی                                                عمومی
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حوزه معاونت آموزیش و پژوهیش
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کارشناسی  دانشگاه تربت حیدریه دارای  26 رشته -گرایش تحصیلی در مقاطع 
پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی و کارشناسی ارشد در قالب سه دانشکده فنی 
و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی  و  دانشکده علوم انسانی  دانشجو می پذیرد.

گروه های آموزشی  با  12 رشته در قالب  کشاورزی و منابع طبیعی  دانشکده     
تولیدات گیاهی، اقتصاد کشاورزی، مرتع و آبخیزداری، گیاهان دارویی و بیوتکنولوژی 
کی، بیش از 110  کارگاه پرورش قارچ خورا با امکاناتی نظیر آزمایشگاه های تخصصی، 
کارشناسی  کاردانی،  گلخانه تحقیقاتی در مقاطع  کشاورزی و 420 متر  هکتار زمین 

ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

کامپیوتر،  گروه های آموزشی عمران،  دانشکده فنی و مهندسی با 12 رشته در     
کارگاه  صنایع، مکانیک و برق با تجهیزات پیشرفته آموزشی در قالب 24 آزمایشگاه و 
تخصصی در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی 

ارشد  دانشجو می پذیرد.

در  باستان شناسی  و  علوم سیاسی  با دو رشته  انسانی  علوم      دانشکده 
کارشناسی دانشجو می پذیرد. مقطع 

45
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قوانین، مصوبات، مقررات و  بر  تکمیلی دانشگاه، منطبق  و تحصیالت  آموزش  فرآیندهای  و  کلیه سیاست ها، مقررات  اجرای  بر حسن  و نظارت  اداره 
آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی؛

  برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی با ھمکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های 
گزارش الزم به ھیأت رئیسه؛ آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه 

پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای ھیأت علمی و مدیران آموزشی واحدھای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و 
اعالم نتیجه ارزیابی به اعضای ھیأت علمی؛

کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛ اجرای دوره های 
برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛

اهتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی؛
برنامه ریزی برای ارتقای مهارت علمی      تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛

کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع؛ نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی 

گردید. • در اواخر سال 1398 سامانه آموزش مجازی دانشگاه تربت  حیدریه راه اندازی شد و در تابستان 1399 بصورت یکپارچه به سامانه مودل متصل 
• ایجاد فضای آموزش مجازی در 3 بستر مودل )به صورت آفالین( و سامانه استادیار )به صورت آنالین( و نمایاد، قابل استفاده برای تمامی اساتید و دانشجویان

ج شد. کامل در سایت معاونت آموزشی و پژوهشی در • آموزش استفاده از روش های فوق به طور 
کیفیت آموزش کلیه ظرفیت های آموزش مجازی جهت بهبود  • استفاده از 

• سال 1399: اتصال و هم ارزشدن سامانه های مودل و پویا جهت:

استانداردسازی و الکترونیکی نمودن خدمات آموزیشوظایف تخصیص و فعالیت های انجام شده در حوزه آموزش

برخی از فرآیندهای آموزیش الکترونیکی شده

• الکترونیکی شدن فرآیندهای آموزشی از سال 1396 الی 1400

کویید 19 • راه اندازی میز خدمات الکترونیکی در سال  1399 بدلیل شیوع 

• تشکیل پرونده الکترونیک اساتید

کنکور (: کنکورهای آموزشی   ) هر سال 10  • برگزاری 
   بررسی آخرین یافته های علمی و پژوهشی پیرامون روش های جلوگیری از 

انتقال بیماری کووید 19 
   ارائه تذکرات بهداشتی جهت کاهش امکان انتقال بیماری

•  برگزاری همایش هدایت تحصیلی در سالهای 1396 الی 1400

کــردن فراینــد ثبت نام دانشــجویان سیســتماتیک 

معرفی نامه دریافت مدرک پیش دانشگاهی گواهینامه ی موقت صدور 

صدور دانشنامه به صورت الکترونیکی فرم مهمانی ترم تابستان با مهر و امضای دیجیتال

کاسها کاغذی در امور  جایگزین بودن الکترونیکی بجای  گواهینامه های موقت کد صحت در  ج  در

کارآموزی راه اندازی سامانه  کاس ها در سیستم آموزش ثبت محل برگزاری 

الکترونیکی شدن پرونده های جذب اخذ جریمه ی تأخیر در انتخاب واحد

محاسبه ی حق الزحمه ی اساتید ریز نمرات دانشجویان مهمان

غ التحصیلی و تسویه حساب فار فرم مهمانی و انتقالی

صورتجلســه امتحانــات
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نتایج جذب دانشجو

گذشته در زمینه معرفی امکانات و ظرفیت های دانشگاه تربت حیدریه  که در سال  با برنامه ریزی ها و اقداماتی 
گذشته شاهد افزایش قابل توجه تعداد دانشجویان نسبت به سال  انجام شد، در سال 1399 نیز مشابه سال های 

گذشته بوده ایم.
برپایی روز درهای باز دانشگاه تربت حیدریه در طول سال و تشکیل کمیته استقبال، برگزاری همایش  هدایت تحصیلی 
و مشاوره انتخاب رشته به صورت مجازی و حضوری، تهیه و انتشار تیزرهای معرفی قابلیت های آموزشی و پژوهشی، 
گذشته و ... از عوامل موثر در شناخت هرچه  پویایی حوزه رسانه ای حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی در طول سال 

بهتر دانشگاه تربت حیدریه بود.
گرفته در معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه، تعداد دانشجویان ثبت نامی  با مجموعه اقدامات صورت 
دانشگاه تربت حیدریه در سال 1399 نسبت به سال 1398 حدود 15 درصد، نسبت به سال 1397 حدود 12 درصد و 

نسبت به سال 1396 با رقم قابل توجه 75 درصد افزایش همراه بوده است.

کارشناسی ارشد اضافه شده است. گرایش نرم افزار به رشته های مقطع  کامپیوتر با  کولوژی و  گروا کارشناسی ارشد باغبانی، ا در چهار سال اخیر رشته 

که شامل موارد زیر می باشد:
کالسهای مجازی •  راهنمای برگزاری 

•  راهنمای ثبت نام الکترونیک دانشجویان نوورود
•  راهنمای پرداخت الکترونیک شهریه

•  ارائه آخرین اطالعیه های جدید و  به روز به دانشجویان

کرونا:    سایر خدمات حوزه آموزش در دوران 
•  پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان نوورود )پایش الکترونیکی(

•  برگزاری سمینارآموزش و ارزیابی مجازی ویژه اساتید

آغاز به کار میز خدمت حوزه آموزش در سال 1399

معماریکاردانی

گیاهیکاردانی تکنولوژي تولیدا ت 
گیاهان دارویی و معطرکاردانی تولید و بهره برداری از 

کاردان فنی عمرانکاردانی
کاربردی معماریکارشناسی ناپیوسته علمی 

مهندسي تولیدات گیاهي- باغبانیکارشناسی ناپیوسته
گیاهان داروئی و معطرکارشناسی ناپیوسته کاربردی تولید و بهره برداری  علمی 

مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته
کامپیوترکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار 
مهندسی تکنولوژی مخابرات - سوئیچکارشناسی ناپیوسته

گیاهان دارویی و صنعتیکارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع - 
ککارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خا
کشاورزیکارشناسی ارشد کشاورزی - سیاست و توسعه  اقتصاد 
گلخانه ایکارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت 
کولوژیکارشناسی ارشد گروا آ

مهندسی عمرانکارشناسی

مهندسی آبادانی طبیعتکارشناسی

باستان شناسیکارشناسی
علوم سیاسیکارشناسی

اقتصاد کشاورزیکارشناسی
گیاهیکارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک 

مهندسی کامپیوترکارشناسی
مهندسی صنایعکارشناسی
مهندسی مکانیککارشناسی
مهندسی برقکارشناسی

کامپیوترکارشناسی ارشد نرم افزار 

فین و مهندیس

کشاورزی 
ومنابع طبیعی

علوم انسانی

عنوان رشتهمقطع تحصیلیدانشکده
رشته های تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه
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تعداد اساتید مدعو

تعداد دانشجویان بر اساس دانشکده

سال  /  تعداد

علوم انسانی کشاورزی فین مهندیس سال/دانشگاه

تعداد

تعداد

208

573

696

628

598

71

84

45

39

115

125

157

134

387

487

426

425

1396

1396-1397

1397

1397-1398

1398

1398-1399

1399

1399-1400

212

193

180
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کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی

کشاورزی، و  کتابخانه دانشگاه تربت حیدریه در حال حاضر با حدود 17000 جلد منبع اطالعاتی در حوزه های فنی مهندسی، 
عمومی مشغول به ارائه خدمت به جامعه دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه می  باشد. بستر الکترونیکی فراهم شده برای جستجوی 
کتاب و سامانه جستجو تمدید و رزرو  غ شرکت نوسا بوده و مشتمل بر سه ایستگاه امانت  کتابخانه ای سیمر کتب بر پایه نرم افزار 

کتاب های موجود در حوزه های مختلف به تفکیک موضوع به شرح زیر می باشد: آنالین منابع می باشد. 
کولوژی/ جواد فیضی، پریسا مردانی طرقی، حسن بدیع بستان آپوکاروتنوییدهای زعفران: از بیوسنتز تا فارما

کولوژی  / تالیف احمد قنبری، ابوالفضل توسلی، مهدی بابائیان؛ ویراستار علمی عزیز جوانشیر    ا
کیانیان گیاهان زراعی، غیرزراعی، دارویی و زینتی/حسن فیضی، ریحانه عظیمی، محمدکیا  پژوهش های نانوتکنولوژی 

گردآوری احمد احمدیان گیاهان دارویی مهم ایران/تالیف و  تولید و بهره برداری 
گردآوری احمد احمدیان، زهرا مهدی شاهیوند    گیاهان دارویی و معطر  / تالیف و  تولید و بهره برداری 

گردآوری مسعود علی پناه، فائزه قراری حفاظت ژنتیکی ذخایر دامی/تدوین و 
گردآوری مهدی فراوانی، براتعلی غالمی، حسن فیضی گیاه دارویی سرخارگل / تالیف و  زراعت 

آرزمجو،  الیاس  احمدیان،  احمد  ترجمه  [؛  شیلشر  هینز  فرانکه، ]  رالف  اثر  ایران(/  دارویی  گیاه  مهم ترین  فرآوری)  و  تولید  بابونه،  دارویی  گیاه 
حمیدرضا فالحی

گردآوری احمد احمدیان، الهام دانشفر، سودابه نورزاد گشنیز/ تالیف و  گیاه دارویی 
مقدمه ای بر نحوه بیان پروتیین های نوترکیب/ایمان یوسفی جوان ... ] و دیگران [

آشنایی با مفاهیم، استانداردها و چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت ساختمان هوشمند )IBMS(/ احسان عظیمی راد، سیدرضا موحد قدسی نیا
تکنولوژی و انسان در پایان قرن بیست و یکم ] کتاب [: پیش بینی پیشرفت های فناوری در طول قرن بیست و یکم و تاثیر آن روی زندگی انسان/علی بهفروز

درس هایی از جمادات در معماری/ حسن ذوالفقارزاده، پدرام حصاری
سیستم برنامه ریزی احتیاجات مواد )MRP( روش های ابتکاری بهبود عملکرد/ شاما آر آر کی؛ ترجمه علیرضا پویا، علی سیبویه، سید جواد علوی طبری
مدل سازی سیستم های فتوولتاییک در متلب/ تامر خطیب، ویلفرد المنریچ؛ ]   ترجمه [ سیدرضا موحدقدسی نیا، احسان عظیمی راد، سیدحمیدرضا موسوی

مقدمه ای بر مدل سازی معادالت ساختاری با IBM  SPSS و AMOS / مترجمان ایوب شیخی و الهه احمدیان
 ASP.NET  از مقدماتی تا پیشرفته        / مولفین سیداحسان یثربی نایینی، امیر بیژن نژاد    ؛ ویراستاران علمی سیدمرتضی صیادی کاخکی، امین رضائیان دلویی                  

علوم و معارف دینی: 493 عنوان
تاریخ و باستان شناسی : 417 عنوان
علوم سیاسی و مدیریت: 472 عنوان

معماری: 359 عنوان
 ادبیات: 374 عنوان

زبان انگلیسی:  76 عنوان
کامپیوتر و علوم محض و پایه: 1061 عنوان  

کشاورزی، مرتع داری و علوم دامی: 666 عنوان  
کامپیوتر )برق، صنایع، مخابرات، عمران، مکانیک(: 1489 عنوان  فنی و مهندسی به جز 

کتابخانه در حال حاضر 500 متر مربع و ظرفیت سالن مطالعه خواهران و برادران در  مساحت اختصاص داده شده به سالن مطالعه 
مجموع 200 نفر می باشد.

پایگاه های اطالعاتی:
ک دو پرتال اطالعاتی دانش لینک و مگاپیپر انجام می شود. از   در حال حاضر تامین منابع اطالعاتی داخلی و خارجی از طریق اشترا
ک این دو پرتال دسترسی به اطالعات بانک  های اطالعاتی روز دنیا نظیر Elsevier، Wiley، Springer، Proquest، IEEE و  طریق اشترا
.... برای پژوهشگران دانشگاه فراهم شده است. در خصوص منابع داخلی تامین نیاز اطالعاتی دانش پژوهان از طریق پایگاه اطالعاتی 

همایش های کشور )سیویلیکا(، پایگاه اطالعاتی مجالت ایران )مگیران(، پایگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی )sid.ir( انجام می شود.

الف. کتابهای حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، 10 عنوان شامل:

کتاب های منتشر شده در دانشگاه تربت حیدریه از سال 92 لغایت 99 مشتمل بر 36 عنوان 
به شرح زیر بوده است:

ب. کتابهای حوزه فین و مهندیس، 7 عنوان شامل:

گان گویشــــــــی، فرهــــــنگنامه مصــــــــور واژه ها، اصــطالحات، باورها،  واژ
چیستان ها والالیی های تربت حیدریه/گردآورنده و مولف محمدحیدر 

خزاعی؛ویراستار عباس سبزواری
واژه نامه مردم زاوه/ محمدرضا خسروی

راهبردهای توسعه روستایی )با درجه علمی »ب«(
زراعت و فناوری زعفران )با درجه علمی »ب«(

د. دو عنوان مجله شامل:ج. کتابهای حوزه عمومی، 2 عنوان شامل:
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ک •   ثبت پایان نامه ها در ایراندا
  • پیگیری پرداخت حق الزحمه داوران و ویراستاران انتشارات دانشگاه

•   برگزاری نمایشگاه دستاوردهای حوزه پژوهش و فن بازار در هفته پژوهش
کتابخانه ها ک در خصوص رتبه بندی    • شرکت در دوره آموزشی ایراندا

کتابخانه به 100میز مطالعه دونفره • تجهیز 
• تامین دسترسی جامع به مقاالت، کتاب ها و پایان نامه های فارسی و التین
• ایجاد دسترسی به پایگاه دانش لینک دارای قابلیت های فراوانی از جمله 

دسترسی به  iThenticate و grammarly می باشد.
grammarly و iThenticate ایجاد دسترسی به سامانه های پژوهشیار نظیر •

ISC ارسال اطالعات مورد نیاز •

سایر اقدامات انجام شده
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مشکالت گذشته

دستاوردهای فعال کردن صفحه دفتر جذب در سایت معاونت

تعداد اعضای هیات علمی بر اساس نوع استخدام

دفتر جذب در سال 1399 

از فراخوان شهریور 98 به بعد با الکترونیکی کردن پرونده ها و استفاده از فضای 
اینترنت مشکالت مذکور مرتفع و چند دستاورد مطلوب را به همراه داشت.

کشور مراجعه می کردند هزینه های زیاد زمانی و مالی را شامل  که بعضا از استان های دیگر  با توجه به فاصله شهری متقاضی    •
که در برخی موارد مجبور به انصراف می شدند.  متقاضی می کرد 

کارگروه  •  افزایش هزینه مالی و زمان رسیدگی به پرونده با توجه به ارسال فیزیک پرونده به نماینده هیأت اجرایی قبل از تشکیل 
صالحیت های علمی

گاها این  کارگروه مدارک را تحویل می گیرند و در دانشگاه تربت حیدریه نیز  •  برخی دانشگاه ها در جهت رفاه متقاضی در روز جلسه 
که این نیز خود مشکالت زیادی را به دنبال داشت  اتفاق می افتاد 

•  نقص مدارک
•   عدم وحدت رویه و شکل پرونده

•  عدم اطالع متقاضی از مدارک الزم
گرفته نشدن مستندات به دلیل چینش نامناسب مدارک توسط متقاضی  •   مفقود شدن و یا در نظر 

کاهش سواالت متداول متقاضیان   •
کارگروه •  افزایش کیفیت ارائه مستندات متقاضی و سهولت بررسی پرونده در 

•  افزایش سطح معلومات متقاضی، شفافیت و عدالت کارگروه دانشگاه برای اعضا
•  افزایش سرعت تکمیل و رسیدگی به پرونده

•  اخذ مجوز جذب 3 نیروی امریه
•  جذب 5 عضور هیات علمی )عمران، معماری، صنایع، باستان شناسی و برق

•  تبدیل وضعیت 5 هیات علمی
کارگروه تبدیل وضعیت •  برگزاری 2 

•  تمدید پیمانی 5 عضو هیات علمی
•  3 تبدیل وضعیت مربی در اسرع زمان جهت استفاده از سهمیه مربیان در کنکور

•  اقدام برای استقالل دفتر اجرایی جذب
•  بررسی 27 پرونده جایابی بورسیه

کاربرگ ها، توضیحات،  که معرفی دفتر جذب، تمامی  کردن صفحه دفتر جذب در زیر سایت معاونت آموزشی و پژوهشی       فعال 
گرفته و مرتبا به روز می گردد. راهنمای فرآیند، آیین نامه ها و قوانین و راه های ارتباطی در دسترس متقاضیان قرار 

کاربرگ های مورد نیاز •   بارگزاری 
•   ایجاد فایل راهنما برای متقاضیان جذب، تبدیل وضعیت و تمدیدپیمانی

•   بارگزاری آیین نامه ها و قوانین
کاهش هزینه زمانی و مالی متقاضی     •

کیفیت در بررسی پرونده کاهش خطا و افزایش     •
•   رعایت و احقاق حقوق شهروندی
•   اجرای سیاست دولت الکترونیک 

کاغذ کاهش چاپ     •

ســــال                                                                       رسمــــی                                                               پیـمانــــی                                                                    جمــــع           
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دفتر جذب اعضای هیأت علمی
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لیست آزمایشگاه های فین و مهندیس 

آزمایشگاه روسازی آسفالتی و بتنی
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت و رله حفاظت

آزمایشگاه رباتیک
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

آزمایشگاه پردازش موازی و زنجیره بلوکی

کارگاه جوشکاری و ورقکاری
کارگاه ریخته گری

کارگاه چوب
کارگاه مبانی برق

کارگاه سوئیچینگ
کارگاه قالب بندی

و اجزای ساختمان
کارگاه نقشه برداری

کارگاه سیم پیچی
موتور های الکترونیک

 
آزمایشگاه فیزیک
آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه گیاهان داروئی
آزمایشگاه گیاهشناسی

آزمایشگاه کشت و بافت بیوتکنولوژی
گلخانه تحقیقاتی و آموزشی

چ کارگاه پرورش قار
آزمایشگاه  GIS و ژئومورفولوژی

آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش
گیاهان مرتعی و داروئی هرباریوم 

لیست کارگاه هالیست آزمایشگاه های فین و مهندیس 

آزمایشگاه های پایه

لیست آزمایشگاه های کشاورزی

آزمایشگاه تکنولوژی بتن
ک آزمایشگاه مکانیک خا

آزمایشگاه مصالح ساختمانی
انیستیتو مصالح ساختمانی نوین

آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیاالت

آزمایشگاه ماشین های الکترونیکی
آزمایشگاه مدار منطقی و مبانی دیجیتال

آزمایشگاه نرم افزار سوئچینگ
آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
آزمایشگاه ترمودینامیک

گیری آزمایشگاه الکترونیک و مدار های اندازه 
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

آزمایشگاه کنترل خطی
آزمایشگاه مدار های مخابراتی
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کمک بخش آزمایشگاه ها به مبلغ 400،000،000 ریال و صرفه جویی بالغ بر 500،000،000 ریال •  تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه PLC با استفاده از اساتید و 
• خرید دستگاه UTM آزمایشگاه روسازی آسفالتی و بتنی از نمایشگاه تجهیزات ایران ساخت به مبلغ 6،250،000،000 ریال و استفاده از یارانه حمایتی به 

مبلغ 1،250،000،000 ریال 
• خرید مجموعه های آموزشی هیدرولیک و پنوماتیک به مبلغ 400،000،000 ریال و استفاده از یارانه حمایتی به مبلغ 100،000،000 ریال 

کنترل صنعتی به مبلغ 300،000،000 ریال و صرفه جویی مبلغ 100،000،000 ریال کنترل فرایند جهت راه اندازی آزمایشگاه  • خرید مجموعه 
کشاورزی • اضافه شدن اتاق اداره طرح های عمرانی به آزمایشگاه های 

• بهبود وضعیت گلخانه تحقیقاتی دانشگاه
• اقدام به خرید بیش از 10 میلیارد ریال تجهیزات پژوهشی جهت آزمایشگا ه ها

کتابخانه ها و  کلیه امور پژوھشی و فناوری،    اداره و نظارت بر حسن اجرای 
بانک های اطالعاتی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه

برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های 
علمی و بین المللی

و  کاربردی  ھای  پژوھش  و  نظری  حوزه  در  نوآوری  به  بخشی  اولویت 
کشور مورد نیاز 

اولویت  با  مصوب  پژوهشی  طرح های  هدایت  و  تقویت  توسعه، 
کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه  پژوهش های 

کشور و نقشه جامع علمی کشور
مطالعات الزم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوھشی و ارزیابی عملکرد 

پژوھشی ساالنه موسسه جهت ارائه به رئیس موسسه

مؤسسات  برای  پژوھشی  مدت  کوتاه  دوره های  اجرای  در  ھمکاری 
غیر دانشگاھی

برنامه ریزی جهت استفاده اعضای ھیأت علمی از فرصت های مطالعاتی 
کز علمی پژوھشی حوزوی و دانشگاھی( برابر  کشور )اعم از مرا داخل و خارج از 

ضوابط مصوب
تھیه برنامه پژوھشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوھشی در 
کز رشد، کارآفرینی  قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مرا

و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوھشی موسسه
و  رشد  ھای  برنامه  چارچوب  در  موسسه  ھای  فعالیت  ارزیابی  و  بررسی 
کشور  کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای  توسعه 

و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه

کارگاه های فین

وظایف معاونت در حوزه پژوهیش و فناوری دانشگاه
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نمودار مقابل آمار چاپ مقاالت فارسی و التین را نشان می دهد. همان طور 
که در جدول مالحظه می شود چاپ مقاالت فارسی سال های 1396، 1397، 
که نشانگر  1398، 1399 و 1400 به ترتیب 58، 66، 61، 96 و 45 بوده است 
التین  مقاالت  چاپ  می باشد.  علمی  هیات  اعضای  مقاالت  چاپ  افزایش 
 44 42و   ،39  ،48 ترتیب  به   1399 1398و   ،1397  ،1396 سال های  معتبر 
که نشانگر افزایش چاپ مقاالت اعضای هیات علمی می  باشد.  بوده است 
کل مقاالت معتبر سال های 1396، 1397، 1398و 1399 به  همچنین تعداد 
که نشانگر افزایش چاپ مقاالت اعضای  ترتیب 10، 25، 34و 52 بوده است 

هیات علمی می باشد.

نشان  را  داخلی  همایش  در  علمی  هیات  اعضای  شرکت  آمار  مقابل  نمودار 
هیات  اعضای  شرکت  می شود  مالحظه  جدول  در  که  همان طور  می دهد. 
علمی در همایش داخلی سال های 1396، 1397، 1398و 1399 به ترتیب 14، 

26، 18و 17 بوده است.
آمار شرکت اعضای هیات علمی در همایش خارجی  نمودار ذیل همچنین 
که در جدول مالحظه می شود شرکت اعضای  را نشان می دهد. همان طور 
به  در همایش خارجی سال های 1396، 1397، 1398و 1399  هیات علمی 

ترتیب 3، 2، 0و 0 بوده است.

نشان  را  موجود  اساتید  پژوهشی  هسته های  مجموع  آمار  مقابل  نمودار 
که در جدول مالحظه می شود آمار هسته های پژوهشی  می دهد. همان طور 
اساتید سال های 1396، 1397، 1398و 1399 به ترتیب 9، 9، 9و 10 بوده است.

نمودار مقابل آمار پیشنهاده طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی را نشان 
که در جدول مالحظه می شود پیشنهاده اعضای هیات  می دهد.همان طور 
علمی سال های 1396، 1397، 1398و 1399 به ترتیب 18، 21، 36و 49 بوده 
 ،1397  ،1396 سال های  طرح  اختتام  و  طرح  گزارش  آمار  همچنین  است. 

1398و 1399 به ترتیب 27، 16، 27و 35 بوده است.

می دهد.  نشان  را  دانشجویی  پژوهشی  هسته های  آمار  مقابل  نمودار 
همان طور که در جدول مالحظه می شود آمار هسته های پژوهشی دانشجویی 

سال های 1396، 1397، 1398و 1399 به ترتیب 17، 5، 5و 5 بوده است.
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کتاب( انتشــــــــــــارات )آمارچاپ  جدول  در  که  همان طور  می دهد.  نشان  را  کتاب  چاپ  آمار  مقابل  نمودار 
کتاب چاپ شده سال  های 1396، 1397، 1398و 1399  مالحظه می شود آمار 

به ترتیب 1، 4، 5 و 4 بوده است.
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پنجمین همایش ملی زعفران در تاریخ 23 و 24 آبانماه 1397 به میزبانی 
دانشگاه تربت حیدریه و با همکاری جمعیت ایرانی علوم زعفران و پژوهشکده 
ملی زعفران و با حمایت مالی بخش خصوصی برگزار شد. از 162 مقاله ارسال 
شده به دبیرخانه همایش،  93 مقاله بصورت پوستر پذیرفته شد. همچنین با 
کلیدی در دو روز ارائه  دعوت  از اساتید پرسابقه در حوزه زعفران، 9 سخنرانی 
شد. در حاشیه این همایش ملی نشست چالش های صنعت زعفران با حضور 
کشاورزان برگزار و شرایطی برای انعقاد تفاهم نامه بین  محققان، صنعتگران و 
پژوهشگران و صنعتگران فراهم گردید. برنامه بازدید از مزرعه الگویی مهندس 
کشاورز پیشرو با برنامه های متنوع در صبح روز چهارشنبه و  منوچهر مالکی، 
گردید. برگزاری نمایشگاه توانمندی های  کنندگان برگزار  با استقبال شرکت 
حامیان مالی در حاشیه همایش موجب فراهم شدن فضای تعاملی مناسب 
کشاورزان و صنعتگران برای تبادل نظر، انعقاد تفاهم نامه  بین پژوهشگران، 
گردید.  کاربردی  همکاری و مشارکت در انجام پژوهش های مسئله محور و 
اعتماد صنعت به دانشگاه در زمینه انجام فعالیتهای پژوهشی و برنامه ریزی 
مشترک برای انجام فعالیت های مورد نیاز صنعت، از دست آوردهای ویژه 
این همایش بود. در مراسم اختتامیه نیز از 5 مقاله برتر این همایش با اهدای 
هدایای نفیسی تقدیر گردید. از پشتیبانی حامیان مالی با لوح تقدیر و تندیس 

همایش، تقدیر گردید.

برگزاری پنجمین همایش ملی زعفران
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ــرد  ــی کارب ــس مل ــن کنفران ــزاری پنجمی برگ
مهنــدیس علــوم  در  نویــن  فناوری هــای 

کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی در  کنفرانس ملی  پنجمین 
تاریخ 1399/12/05 به میزبانی دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد. 

با همکاری 50  و  کنفرانس  برای   ISC با دریافت مجوز  ابتدای سال 1399  از 
کنفرانس،  کمیته اجرایی  کمیته علمی و با همراهی  عضو هیأت علمی بعنوان 
زیرساخت های الزم جهت برگزاری همایش فراهم شد. پس از ارسال فراخوان 
به  مقاله   250 تقریبی  تعداد  کشور،  سطح  در  گسترده  به صورت  کنفرانس 
دبیرخانه کنفرانس واصل شد که این مقاالت طبق زمانبندی مشخص شده، 
مشابهت یاب  نرم افزارهای  از  استفاده  با  و  تخصصی  دبیران  توسط  ابتدا  در 
گرفت. درنهایت 45  و سرقت ادبی بررسی شد، سپس در فرآیند داوری قرار 
کنفرانس  کمیته علمی  کیفی باال به تصویب  پوستر و 90 سخنرانی با سطح 
که مقرر شد در 11 پنل تخصصی و با حضور چهره های شاخص علمی  رسید 
و  نصیری  پروفسور  حسینی،  پروفسور  اسالمی،  پروفسور  همچون  کشوری 

گردد. کارگاه آموزشی توسط پروفسور ماهیان برگزار 
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آشنایی با وظایف و عملکرد مرکز کارآفریین و ارتباط با صنعت
کارآموزی، بازدید، پروژه و یا تحقیق    هماهنگی و صدور معرفینامه های  دانشجویان برای 

کشاورزی جهت آشنایی با فعالیتها ، ظرفیت ها و مشکالت ایشان   هماهنگی و برنامه ریزی بازدید اساتید از واحدهای صنعتی و 
کشاورزی  تنظیم یادداشت تفاهم همکاری با ادارت، نهادها، و موسسات اقتصادی صنعتی و 

کارآفرینی و ارتباط با صنعت) برگزاری تور صنعتی، دوره های آموزشی و سمینار  تنظیم برنامه ها و نظارت بر فعالیت انجمن علمی دانشجوئی 
کارآفرینانه دانشجویی کارآفرینی ، مشاوره و هدایت شغلی دانشجویان ، جایزه در حمایت از طرح های ابتکاری  های ترویجی 

کلینیک صنعت)عارضه یابی، مشاوره،آموزش، تحقیقات مساله محور، پیاده سازی فناوری( با همکاری  تنظیم برنامه ها و فعالیت اساتید در 
شرکت شهرک های صنعتی و اداره صنعت، معدن و تجارت

اهم اقدامات:

1

2

3

4

5

• بیـش از 10  قـرارداد بـرون دانشـگاهی بـا صنعـت از 96 تا 1400
•  بیش از 40 تفاهم نامه با بخشهای متفاوت دولتی و خصوصی از 96 تا 1400

کارآفرینی و دانش افزایی از 96 تا 1400 کارگاه  • بیش از 80 
کارآموزی از 96 تا 1400 • معرفی بیش از  2700 دانشجو به صنعت جهت 
های  پروژه  انجام  جهت  صنعت  به  دانشجو   650 از  بیش  معرفی   •

تحقیقاتی96 تا 1400
• انجام بیش از 80 بازدید صنعتی 96 تا 1400

• اعزام 2 نفر از اعضای هیئت علمی به فرصت ارتباط با صنعت 96 تا 1400
•  راه اندازی دفتر اختصاصی به حوزه ارتباط با صنت 96 تا 1400

•  مشاوره به تمام اعضای هیئت علمی برای ارتباط با صنعت 96 تا 1400
•  تسهیلگری پروژه های ارتباط با صنعت 96 تا 1400

تربت  کلینیک صنعت در دانشگاه و شرکت شهرکت های  • تاسیس 
حیدریه 96 تا 1400

• آغار فرایند پایش اشتغال فار غ التحصیالن 96 تا 1400
کرونا  کارآموزی در دوره شیوع ویروس  •   انجام فرایند تمام الکترونیکی 

96 تا 1400
• ایجـاد بسـتر و برگـزاری وبینارهـای اختصاصـی بـرای دفتـر ارتبـاط بـا 

کرونـا 96 تا 1400 صنعـت در دوره 
• مشارکت در شورای اشتغال شهرستان 96 تا 1400

کمیته  کارآفرینـی شهرسـتان نظیـر  • مشـارکت در برنامـه هـای اجرایـی 
امـداد خمینـی )ره(( 98 تـا96)

• راه انداری زیرسایت اختصاصی دفتر ارتباط با صنعت )1400(
• بهبود فرایند ها  )1400(

کارمندان ) دوره فایو اس در  • برگزاری دوره های مهارت افزایی برای 
سال 98 و 99(

• همکاری موثر با پژوهشکده رعفران در ایجاد ارتباطات فیمابین )98 و1400(
• اخذ بودجه از وزارت علوم و انجام مقدمات راه اندازی دفتر  مهارت 

آموزی و هدایت شغلی )98 و99(
جوار  مرکز   ایجاد  برای  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز  با  همکاری   •
ویژه  تخصصی  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش  جهت  دانشگاهی 

دانشجویان در مجاورت دانشگاه
همکاری  با  کارآفرینی  دانشجوئی  علمی  انجمن  بکار  آغاز  و  ایجاد    •

معاونت دانشجوئی و فرهنگی )98(
بهینه  و  شتاب  و  ارتباط  سازی  روان  در  مجازی  فضای  ار  استفاده   •

کرونا )99تا 1400( سازی خدمات به دانشجویان و اساتید بویژه در ایام 
آموزش  شورای  و  تخصصی  های  گروه  با  ارتباط  در  موثر  مشارکت   •

دانشگاه )99 تا 1400(

گروه کارآفریین و ارتباط با صنعت
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که عمده فعالیت این شرکت ها در راستای مزی تهای نسبی منطقه  پذیرش و ارائه خدمات به بیش از پنجاه هسته و واحد فناور و شرکت دانش بنیان 
گیاهان دارویی )بصورت ویژه صنعت زعفران(، صنعت ابریشم، صنایع معدنی و همینطور حوزه الکترونیک و IT میباشد.   مانند 

دارای سه ساختمان در فضای شهری و سه فضای متمرکز صنعتی به شرح ذیل:
• ساختمان مرکز رشد: به مساحت تقریبی 900 متر مربع واقع در طبقه همکف ساختمان پژوهشکده زعفران )با اولیت استقرار شرکتهای حوزه زعفران(

• ساختمان نوآوری و توسعه فناوری  :1 واقع در خیابان باغملی) فاصله 150 متری از مرکز شهر ( به مساحت تقریبی 600 متر مربع) با اولویت استقرار شرکت 
های حوزه الکترونیک و IT و دارای سالن جلسات (

کی و اولویت استقرار شرکت  کار اشترا • ساختمان نوآوری و توسعه فناوری  2: واقع در حاشیه میدان مرکزی به مساحت تقریبی 400 متر مربع )دارای فضای 
های ارائه دهنده خدمات حوزه فناوری(

کارگاهی و 300 متر مربع فضای  گیاهان دارویی داروگیا: واقع در شهرک صنعتی با مساحت تقریبی 4000 متر مربع فضای صنعتی و  • مجتمع توسعه فناوری 
فروشگاهی جهت عرضه محصوالت تولیدی در مکانی مناسب به لحاظ دسترسی) جهت ارائه خدمات به تیمها و هسته های نوآور و فناور فعال در عرصه 

که با مشارکت خیرین و واقفین ایجاد شده است. گیاهان دارویی( 
• مجتمع صنعتی سحان) سرای حمایت از نوصنعتگران(: واقع در حاشیه جنوبی شهر دارای فضای مجهز صنعتی به مساحت تقریبی 1000متر مربع) جهت 

که با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده است. ارائه خدمات به استارتاپها و هسته های با رویکرد صنعتی( 
• پایلوت پلنت تخصصی صنعت زعفران: در مجاورت مجتمع صنعتی سحان به مساحت تقریبی 180 متر مربع) جهت ارائه خدمات به هسته ها و شرکت های حوزه زعفران(

  ارائه ساالنه بطور متوسط هفتصد نفر ساعت خدمات آموزشی
  ارائه ساالنه بطور متوسط سیصد نفر ساعت خدمات مشاوره و منتورینگ

کمپ، ایده شو و ......( با هدف ظرفیت سازی  کارآفرینی) مانند رویداد استارتاپی، بوت    برگزاری ساالنه بطور متوسط سه رویداد آموزشی، انگیزشی، 
گیاهان دارویی و .... گیری هسته های نوآور و فناور و با محوریت مزیت های نسبی شهرستان مانند صنعت زعفران، صنعت ابریشم،  جهت شکل 

  برگزاری سلسله رویدادهای شبکه سازی ) »هم آفرین« برای شرکت ها و تیم های نوآور و فناور و »بومگپ « برای دانش آموزان( جهت تعامل و هم افزایی 
هر چه بیشتر فعاالن عرصه نوآوری و فناوری

اهم اقدامات صورت گرفته در مرکز رشد
1

2

3

4

5

6

مرکز رشد
مرکز رشد فناوری تربت حیدریه به همت دانشگاه تربت حیدریه و پارک علم و فناوری خراسان، فعالیت خود را در آبان ماه 1393 آغاز نمود. این مرکز 
که عمده فعالیت شرکت ها متناسب با مزیت های  کنون توانسته قریب به 50 استارتاپ، هسته و واحد فناور و شرکت دانش بنیان را مورد حمایت قرار دهد  تا
گیاهان دارویی و صنایع معدنی می باشد. توسعه فناوری در منطقه از دیگر رسالت های مرکز بوده و توانسته با تثبیت  نسبی منطقه مانند زعفران، ابریشم، 

گام موثری را در توسعه فناوری در منطقه بردارد. جایگاه خود در فضای منطقه و بگارگیری همه ظرفیت ها، 
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• نشریه علمی  پژوهشی زراعت و فناوری زعفران
 

این نشریه با همکاری انجمن گیاهان دارویی ایران بصورت فصلنامه منتشر 
می گردد. نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران بر اساس نامه با شماره 
3/18/63717 مورخه 15/4/1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه 
گردد. این نشریه بر اساس پروانه انتشار به شماره  علمی پژوهشی منتشر می 
92/21312 مورخ 11/8/1392 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر می گردد.

نشریه زراعت و فناوری زعفران برای چاپ مقاالت از نویسندگان هیچ هزینه  
ای دریافت نمی کند همچنین دسترسی به اطالعات و دانلود Fulltext مقاالت 
در این نشریه رایگان است. برای جلوگیری از سرقت علمی، از سامانه مشابه 

یاب متون علمی همیاب استفاده می شود.
آزاد  تابع قانون دسترسی  این نشریه  از مقاله های   نسخه برداری و استفاده 
کپی رایت  Creative Commons Attribution می باشد. این مجله تابع قانون 
استفاده  به معنی  که  CC  BY  NC است  CREATIVE COMMONS شماره 

آزاد غیر تجاری در صورت ارجاع به مطلب است.
شدن  نمایه  ضمن  حیدریه  تربت  دانشگاه  زعفران  فناوری  و  زراعت  نشریه 
کلیه مقاالت به محض پذیرش، شناسه  المللی به  در مجامع مختلف بین 

دیجیتالی بین المللی )DOI( اختصاص می دهد. 

مورخه   155614/18/3 شماره  نامه  مجوز  اساس  بر  فصلنامه  این 
07/07/1397 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می گردد. 

ارزیابی  در  ب  رتبه  کسب  به  موفق  روستایی  توسعه  راهبردهای  فصلنامه 
نشریات سال 1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.  

ضمن  حیدریه  تربت  دانشگاه  روستایی  توسعه  راهبردهای  علمی  نشریه 
 mEDRA, Sindex, جمله  از  المللی  بین  مختلف  مجامع  در  شدن  نمایه 
کلیه مقاالت چاپی خود  SID, FSTA, Magiran,Ulrich, Civilica, DOAJبه 

شناسه دیجیتالی )DOI( اختصاص می دهد.

• فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی 

نشریات دانشگاه
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حوزه معاونت اداری  و مالی 

VICE PRESIDENT FOR 
ADMINISTRATION AND 
FINANCE AFFAIRS
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حوزه ی معاونت اداری و مالی متولی برنامه ریزی و سیاست گذاری در 
خصوص نظام اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه در قالب قوانین 
مقررات و مصوبات موجود است و اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط مالی و 
اداری را بر عهده  دارد.  این معاونت دارای مدیریت امور اداری و پشتیبانی و 
مدیریت امور مالی است. از جمله وظایف این مدیریت ها می توان به انجام 
کلیه امور مالی و مدیریت منابع انسانی، امور مالی طرح های عمرانی، صدور 
کارکنان، امور خدماتی  کارگزینی و امور رفاهی اعضای هیات علمی و  احکام 
و پشتیبانی، اموال، تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمانهای دانشگاه، 
توسعه و نگهداری فضای سبز ، خدمات ایاب و ذهاب دانشگاه، برگزاری 
مناقصات و عقد قراردادها و ... اشاره نمود. در خصوص انجام وظایف فوق، 
فعالیت های چهارساله این معاونت به تفکیک در هر یک از مدیریت ها به 

شرح ذیل ارائه می شود: 
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کارگزیـــــین

در بخش کارگزیین نیز ضمن اجرای دقیق آیین نامه های استخدامی، رصد بخشنامه ها  و قوانین و 
مقررات جدید، اقدامات به شرح ذیل می باشد:

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

کارکنان و اعضای هیات علمی   •  بایگانی فیزیکی و الکترونیکی مدارک و مستندات پرسنلی 
• صدور احکام پرسنلی از قبیل افزایش ضریب حقوق بر اساس تصویب نامه ی هیات وزیران در سالهای 1399 و 1400

کارکنان و اعمال مدارک تحصیلی باالتر و ارتقارتبه و تبدیل وضعیت و  •  برگزاری جلسات هیات اجرایی منابع انسانی و بررسی امور مربوط به انتقال و ماموریت 
کارمندان دانشگاه کار و ... مربوط به  سختی 

• بررسی، تنظیم و آماده سازی پرونده ها به منظور طرح موضوعات مربوطه در هیات اجرایی جذب اعضای غیر هیات علمی و اجرای مصوبات جلسه
• اتخاذ رویه ها و انتخاب روش های مناسب جهت انجام امور پرسنلی

کارکرد ماهیانه و تایید معاونت های مختلف و  گزارش  کار طبق قوانین و مقررات آیین نامه ای و تهیه  کارکنان در محل  کید بر امور حضور و غیاب  •  نظارت و تا
کار. اعالم به امور مالی دانشگاه جهت پرداخت اضافه 

کارکنان ) قراردادی، پیمانی و رسمی ( دانشگاه بصورت سالیانه. • ارزشیابی 
گزارش های الزم به مسوولین دانشگاه •  جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات مربوطه و ارائه ی 

کارکنان و اعضای هیات علمی و ......(. کارمند ایران از قبیل ) ثبت آمار سالیانه، ثبت اطالعات  •  انجام امور مربوط به سایت 
کتور و...(. ج شده در فا گرفتن استعالم، محاسبه صحت مبالغ در کلیه امور مربوط به سیستم ایاب و ذهاب از قبیل )  •  انجام 

•  اجرای دقیق مفاد آیین نامه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در طول سال برای ذی نفعان
کلیه پرسنل دانشگاه مشخص و مجوزات هیات امناء از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری •  پیگیری و انجام مکاتبات جهت اخذ شناسه برای 

کارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقای معلومات و توانمندی های شغلی و به  •  شرکت فعال در دوره های 
گرفته است. •  انجام سایر وظایف مرتبط با شغل بر اساس نظر مقام مافوق و مطابق مقررات، نیز صورت 

کردن زمینه  این مدیریت در جهت نظم بخشیدن به مسائل اداری و پشتیبانی با تکیه بر قوانین و آیین نامه ها فراهم 
کمک به افزایش بهره وری در واحدهای مختلف دانشگاه  ی الزم در استفاده ی بهینه از منابع انسانی و منابع مالی و 
کمترین زمان و حداقل هزینه  کند تا دانشگاه در  از طریق ارائه ی راهکارهای مناسب و طبق ضوابط مالی سعی می 
کارایی الزم نائل آید. ایجاد امکانات الزم و فضاهای مناسب و خدمات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای  به بیشترین 
کارکنان، تامین و توزیع تجهیزات و امور عمومی را مدیریـــــت       مختلف، اختصاص رفاهیات به اعضای هیات علمی و 

می کند. اهم فعالیت های این مدیریت به شرح ذیل است:

 در اجرای آیین نامه ی استخدامی اعضای غیر هیات علمی و هیات علمی و به منظور تعدیل برخی از مشکالت 
و  کمک های رفاهی  از  اثربخشی اعضاء به اعطای برخی  کارایی و  افزایش  کار،  کیفیت  اقتصادی و بهبود عملکرد و 

گردد: تسهیالت مستقیم و غیر مستقیم نقدی و غیرنقدی به شرح زیر اقدام می 

•  اهدای بسته های رفاهی در مناسبت های مختلف در طول سال
کرونا( کشور در سالهای مختلف جهت سفرهای تابستان )بجز دوران  •  قرارداد تامین فضای رفاهی در شمال 

کارکنان و ... کاال، باشگاه ورزشی، سرویس ایاب و ذهاب  کودک، بن  کمک هزینه مهد  • برقراری موارد مختلف از قبیل 
کارمند، عید نوروز، تشویق فرزندان ممتاز و ...( •  برگزاری مراسم مناسبتی ) روز 

کت و شلوار برای آقایان و مانتو برای خانم ها •  کمک هزینه خرید 
کارکنان و اعضای هیات علمی • مشارکت در امور بیمه تکمیلی و بیمه عمر 

کردن فضاهای دانشگاه • ضدعفونی 
کارکنان • انجام تست فشارخون 

کارکنان از جمله:  • برگزاری دوره های آموزشی برای 
کارکنان • مسابقات ورزشی 

کارکنان دانشگاه و ضدعفونی مستمر فضاهای دانشگاه • در اختیار قراردادن ماسک و الکل و تجهیزات ضدعفونی به 
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گزارش به مسئول مربوطه •  استعالم حداقل بهای اجناس پیش از خرید و 
گاهی دقیق از نرخ و تخفیف اجناس جهت اطمینان از برابر بودن با مشخصات خواسته شده •  به دست آوردن آ

کاالی مرغوب و استاندارد برای خریداری •  گزینش و انتخاب 
کننده و دریافت رسید •  تحویل اجناس خریداری شده به انبار یا واحد درخواست 

کتور خرید کاال ها و مواد خریداری شده و بررسی انطباق اسناد با فا •  تهیه ی فهرست و قیمت پرداختی 
کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست •  دریافت تاییدیه از متصدیان فنی مبنی بر انطباق 

کتور •  تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فا
گردان •  ارائه ی اسناد و دریافت مجدد تنخواه 

ســــال                                                    قــــراردادی                                           پیـمانــــی                                                 رســـمی           

1396

1397

1398

1399

29

29

28

28

4

4

4

3

4

4

6

5

تعداد کارمندان بر اساس نوع استخدام

کارپردازی

در واحد کارپردازی ضمن خرید و تدارک کاال و خدمات مورد نیاز همکاران طبق دستور 
مدیران  و معاونان دانشگاه با رعایت مقررات موارد ذیل را نیز مدیریت کرده است؛
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 اجرای حسابداری تعهدی و شناسائی اموال و دارائی ها و تهیه صورت های مالی بر مبنای حسابداری تعهدی با نظارت خزانه.
ثبت اموال غیر منقول  از جمله زمین های فاقد سند مالکیت در سامانه سادا و تبدیل اسناد مالکیت تک برگ قدیمی به تک برگ دولتی  به رنگ بنفش.

کلیه فرآیندهای معامالت در سامانه ستاد.   کارکنان امورمالی در بهمن ماه 1398 و اجرای   برگزاری دوره های آموزشی از جمله آموزش سامانه ستاد برای 
کشور و نمایش عمومی قراردادها در راستای شفافیت قراردادها  کلیه قراردادهای معامالت متوسط و باالتر در پایگاه اطالعات قراردادهای  ثبت 

که دارای مزیت هایی از قبیل سرعت و دقت واریزی ها - صرفه   راه اندازی سامانه حواله الکترونیک برای نقل و انتقال وجوه واریزی به حساب اشخاص 
کاغذ و عدم نیاز به یک نفر نیروی رابط برای مراجعه به بانک و... بوده است جوئی در مصرف 

 حسابرسی سالیانه صورت های مالی دانشگاه توسط حسابرسان منتخب هیات امنا 
گیری از تجربیات و راهنمائی های دیوان محاسبات  ارتباط نزدیک و روزانه با دیوان محاسبات استان در راستای اقدام قانونی و بهره 

کد بانکی .   گذاری موجودی حساب های را  افزایش 5 برابری درآمد غیر شهریه ای دانشگاه در سال 1399 نسبت به سال 1398 در نتیجه سپرده 
کلیه واریزی ها به حسابهای دانشگاه بصورت آنالین  میگردد    که باعث شناسائی  کلیه حسابها   اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت صورتحساب برخط  
انتقال درگاه های بانکی از بانک های تجارت و ملی بر روی بستر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستای قانون متمرکز نمودن حسابهای دولتی در 

کارگران و تجارت  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بستن حسابهای جاری و غیر جاری زائد به تعداد 16 فقره در بانک های ملی و رفاه 
کاهش مراجعه  به بانکها و دریافت سریع درآمدهای دانشگاه و پژوهشکده زعفران   اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت دستگاه POS به منظور 

کلیه معامالت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزاری 
 اخذ وام بانکی معادل درآمد اختصاصی سال1399 از محل بند الف تبصره 9 قانون بودجه سال 1400 برای تکمیل ساختمان سلف

کلیه پرداخت های پرسنلی و غیر پرسنلی بدون تاخیر و در موعد مقرر .  انجام 
 جذب اسناد خزانه تخصیص داده شده به طرح های تملک دارائی سرمایه ای از طرف وزارت علوم عالوه بر بودجه های مصوب در سالهای 1398 و 1399

کشوری پس از تصویب هیات امنا در تیرماه 1400  تامین اعتبار و پرداخت افزایش 50 درصدی حقوق و  فوق العاده های فصل دهم قانون خدمات 
 پرداخت طرح همسان سازی حقوق اعضاء هیات علمی دانشگاه با اعضاء هیات علمی غیربالینی دانشگاه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مرکزی- درخواست وجه  بانک  اجتماعی - سادا - سماد- صورتحساب  تامین  الکترنیکی  ابالغ   - توانیران   : از سامانه های  بکارگیری مستمر  و  بررسی 
کسور سازمان  الکترونیک - تدارکات الکترونیکی دولت - جامع تجارت - مرکزثبت بدهی های مالی دولت _ ارسال لیست تامین اجتماعی - ارسال لیست و 

گاز و تلفن کشوری- سامانه های دریافت قبوض آب - برق -  بازنشستگی 

مدیریت امور مالی

کردن حسابها  کاال و خدمات و هزینه های پژوهشی و آموزشی و فرهنگی و دانشجویی و نگهداری و بروز  در واحد امور مالی پرداخت حقوق و  مزایا و خرید 
گاها مستمر و برخی  که  با رعایت قوانین باالدستی بخصوص آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها صورت می پذیرد. از اقدامات انجام شده در حوزه مالی 

گردیده است به موارد زیر می توان اشاره نمود: برحسب نیاز حوزه های مختلف دانشگاه اجرا 

UNIVERSITY
OF 

TORBAT
HEYDARIEH

1

2

4

6

8

12

16

3

5

7

11

15

9

13

17

10

14

18

ردیف                 نام قطعه                              مساحت )هکتار(                       نحوه تملک

ردیف                  نام ساختمان               مساحت)متر مربع(                          کاربری

1

2

3

4

5

جمع

پردیس دانشگاه

مزرعه فیض آباد

مزرعه کدکن

پژوهشکده زعفران

اراضی رباط سنگ

29

97

14

20

5

165   هکتار

ملکی

ملکی

وقف

ملکی

وقف

ارایض دانشـــــــگاه

آمار و اطالعات ساختمان های دانشگاه

1

2

3

4

5
6

7

8

9

جمع

ساختمان آموزشی

ساختمان اداری

سوله چند منظوره

گلخانه

پژوهشکده زعفران

کارگاه های آموزشی

سالن غذا خوری و فضاهای جانبی
)در حال ساخت(

سالن ورزشی چندمنظوره

مسجد
)در حال ساخت(

4810

2360

7020

425

1740

760

4200

1600

1000

23915 متر مربع

آموزشی-پژوهشی

اداری-آموزشی

چند منظوره

آموزشی-تحقیقاتی

آموزشی- تحقیقاتی

آموزشی

رفاهی

ورزشی

فرهنگی
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حوزه معاونت
 دانشــجویی و فرهنگـــی
VICE PRESIDENT
FOR SOCIO-CULTURAL
AND STUDENT AFFAIRS
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مدیریت امور دانشجویی

• اداره تغذیه
کباب پز                                1 دستگاه  خرید دستگاه 
گیر                             1 دستگاه کباب  خرید دستگاه 
خرید دیگ چلو پز                                        2 دستگاه
خرید دیگ خورشت پز                               1 دستگاه
گردان 120 لیتری                     2 دستگاه خرید تابه 
گازی                    2 دستگاه گرمکن و دمکن  خرید 
گوشت 42 مبله                     1 دستگاه خرید چرخ 

برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد جهت طبخ و توزیع غدای دانشجویان و اساتید
راه اندازی سیستم اتوماسیون تغذیه دانشجویان

کامپیوتر جهت سالن های غذاخوری  خریداری سیتم 
تجهیز و بازسازی سلف اساتید دانشگاه

تعمیرات اساسی سقف و سیستم روشنایی آشپزخانه و سالن های غذاخوری
راه اندازی سردخانه زیر صفر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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ردیفردیف نوع وام نوع وام  سال 
تحصیلی

سال 
تحصیلی

تعداد 
دانشجو
نیمسال 

اول

تعداد 
دانشجو
نیمسال 

اول

تعداد 
دانشجو
نیمسال 

دوم

تعداد 
دانشجو
نیمسال 

دوم

مبلغ 
واریزی

 نیمسال 
اول

مبلغ 
واریزی

 نیمسال 
اول

)ریال()ریال( )ریال()ریال( )ریال()ریال(

مبلغ 
واریزی

 نیمسال 
دوم

مبلغ 
واریزی

 نیمسال 
دوم

جمع کل 
دانشجویان

 در سال

جمع کل 
دانشجویان

 در سال

جمع کل
 واریزی

جمع کل
 واریزی

تسهیالت پرداخیت صندوق رفاه دانشجویانتسهیالت پرداخیت صندوق رفاه دانشجویان

96 -97

97 -98

98 -99

00 -99 

96 -97

97 - 98

98 - 99

99 - 00

96 - 97

97 -98

98 -99

99 -00

96 - 97

97 -98

98 -99

99 -00

96 -97

97 -98

98 -99

00 -99 

96 -97

97 - 98

98 - 99

99 - 00

96 - 97

97 -98

98 -99

99 -00

96 - 97

97 -98

98 -99

99 -00

ودیعه 

مسکن

حج
و

عتبات 
عالیات

شهریه

تغذیه

200

175

165

131

46

65

46

0

68

56

68

10

11

8

4

2

6

7

10

2

14

7

7

8

108

107

124

0

2

18

13

0

2058

162

154

124

107

48

32

0

57

47

35

40

0

10

3

0

4

7

4

2

13

5

4

8

96

102

0

0

0

1

0

0

2258

337

319

255

153

113

78

0

125

103

103

50

11

18

7

2

10

14

14

4

27

12

11

16

204

209

124

0

2

19

13

0

 604,280,000

 683,720,000

 699,525,000

 2,015,000,000

 168,982,500

 224,190,000

 205,650,000

   -

 304,740,000

 336,000,000

 671,900,000

 420,000,000

 220,000,000

 160,000,000

 80,000,000

 60,000,000

 250,000,000

 210,000,000

 390,000,000

 300,000,000

 42,000,000

 35,000,000

 52,500,000

 90,000,000

 129,567,600

 143,358,600

 211,296,000

   -

 30,000,000

 126,000,000

 94,000,000

   -

 606,880,000  

 710,000,000

 747,750,000  

 1,982,500,000 

 523,750,000

 194,500,000  

 158,750,000   

   -

 305,500,000

 282,000,000 

 340,160,000  

 1,940,000,000  

   -

 200,000,000

 60,000,000

   -

 120,000,000

 210,000,000

 150,000,000

 300,000,000

 39,000,000

 25,000,000

 30,000,000

 90,000,000

 119,202,500

 139,152,300

   -

   -

   -

 7,000,000

   -

   -

  1,211,160,000    

 1,393,720,000

 1,447,275,000  

 3,997,500,000 

 692,732,500      

 418,690,000     

 364,400,000      

   -

 610,240,000  

 618,000,000

 1,012,060,000

 2,360,000,000

 220,000,000

 360,000,000

 140,000,000

 60,000,000

 370,000,000

 420,000,000

 540,000,000

 600,000,000

 81,000,000

 60,000,000

 82,500,000

 180,000,000

 248,770,100

 282,510,900

 211,296,000

   -

 30,000,000

 133,000,000

 94,000,000

   -
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• اداره سراهای دانشجویی

سراهای دانشجویی فاطمه الزهرا)س( )جهت اسکان دانشجویان دختر( و سرای دانشجویی شهید یعقوبی)جهت اسکان دانشجویان پسر( از ابتدای سال 
1390 در اختیار دانشگاه جهت اسکان دانشجویان بوده ولی با توجه به افزایش دانشجویان متقاضی خوابگاه و از طرفی کمبود فضای سراهای دانشجویی، جهت 
گردید. اسکان دانشجویان سراهای ذیل از ابتدای سال تحصیلی 98-97 در قالب انعقاد قراداد به سراهای موجود در دانشگاه جهت مدت مشخص شده اضافه 

 الکترونیکی نمودن ثبت نام و اسکان دانشجویان در خوابگاه ها
افزایش ظرفیت اسکان دانشجویان در خوابگاه ها با استفاده از خوابگاه های خودگردان و استیجاری

راه اندازی و تجهیز سالن تندرستی با همکاری اداره تربیت بدنی 
گانه و مستقل جهت خوابگاه ها تجهیز هر اتاق به یخچال بصورت جدا

کلیه موکت های خوابگاه دانشجویان فاطمه الزهرا)س( خرید و تعویض 
خرید و نصب موکت جهت خوابگاه شهید مدرس

خرید و نصب پرده جهت خوابگاه دانشجویی خواهران و برادران
کولر آبی جهت خوابگاه خواهران خرید،  نصب و راه اندازی تعداد 35 دستگاه 

تجهیزتمامی اتاق سراهای دانشجویی به میز و صندلی مطالعه
کن در خوابگاه خواهران کنترل تردد دانشجویان سا راه اندازی سامانه الکترونیکی 

کن در خوابگاه ها کلیه دانشجویان سا خرید تجهیزات و ارتقاء دسترسی به اینترنت جهت 
تشکیل شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیردولتی شهرستان

ساخت و تجهیز سالن مطالعه و اتاق مشاوره در تمام سراهای دانشجویی 
گاز( جهت خوابگاه شهید مدرس خرید تجهیزات آشپزخانه)اجاق 

  سرای دانشجویی فرهنگیان: نیمسال اول سال تحصیلی 97-98
  سرای دانشجویی شهید مدرس: از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به مدت سه سال

کمیته امداد : سال تحصیلی 98-99   سرای دانشجویی 

نام خوابگاه

سال تحصیلی 97-96                                           سال تحصیلی 98-97                                             سال تحصیلی 98-99

سراهای دانشجویی دانشگاه به همراه تعداد دانشجویان ساکن در هر نیمسال

نیم سال اول             نیم سال دوم            نیم سال اول             نیم سال دوم           نیم سال اول             نیم سال دوم

جمـــــع                                                                             804                                                                                                                764                                                                                                              735   

جمـــــع                                                                             433                                                                                                            395                                                                                                              398   

جمـــــع                                                                                                                                                                                                                  116                                                                                                                 

جمـــــع                                                                                                                                                                                                                  251                                                                                                                  262                       

جمـــــع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      73                       

فاطمه الزهراء)س(                        409                                     395                                     389                                    375                                    399                                     336        

شهید یعقوبی                              235                                     198                                      210                                      185                                    330                                      168         

فرهنگیـــــــــان                                 -                                            -                                         116                                         -                                           -                                           -

مــــــــــــــــدرس                                  -                                            -                                         126                                        125                                      143                                      119

غدیـــــــــــــــــــــر                                   -                                            -                                             -                                           -                                          39                                        34

UNIVERSITY
OF 

TORBAT
HEYDARIEH

اقدامات انجام شده در اداره سراهای دانشجویی:
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خ 27 آبان ماه 1397 و همچنین دکتر صولتی، معاون برنامه  دکتر قنبری قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان در مور
خ 27 شهریور ماه 1398  گذاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مور ریزی و امور سرمایه 
گرفته از  که با توجه به هماهنگی های صورت  ازجمله مسئوالن محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بودند 

سراهای دانشجویی خواهران و برادران و همچنین سالن غذاخوری دانشگاه بازدید هایی بعمل آوردند.

انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویان هر ساله مطابق با آیین نامه شورای صنفی - رفاهی دانشجویان و با 
گردید. از جمله اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری انتخابات شورای صنفی-  کثر دانشجویان برگزار  حضور حدا
رفاهی می توان به راه اندازی سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه و برگزاری انتخابات این شورا درسال تحصیلی 

1400-99 در این سامانه اشاره نمود. 

با توجه به بازدیدهای بعمل آمده از سراهای دانشجویی و بر اساس مصوبات هیات رئیسه دانشگاه و تخصیص 
اعتبار الزم جهت تجهیز سراهای دانشجویی هر ساله تعمیر، تجهیز و ارتقاء سراهای دانشجویی از برنامه های مهم 

گرفت. حوزه دانشجویی دانشگاه قرار می 

   برگزای جلسه شورای نظارت بر سراهای دانشجویی غیر دولتی شهرستان 
  برگزاری جلسه با سرپرستان سراهای دانشجویی

  دریافت وام ودیعه مسکن مجردی
  تخلیه و امانت سپاری وسایل سراهای دانشجویی 

  ضد عفونی نمودن سراهای دانشجویی
  برگزاری جلسات شورای تخصصی دانشجویی

  جلسات شورای تخصصی دانشجویی
  بستن قراردادهای بیمه حوادث دانشجویان

  بررسی پرونده های شورای انضباطی دانشگاه

بازدیـــــــــــد مســــــــئوالن صــــــندوق رفاه دانشجویــــــان از دانشــــــگاه
 و سراهای دانشجویی:

تجهیز سراهای دانشجویی: 

شورای صنفی- رفاهی دانشجویان:

ردیف                               از تاریخ                          تا تاریخ                             

برریس پرونده های کمیسیون موارد خاص

تعداد پرونده
 بررســــــی شده

1

2

3

4

1396/06/01

1397/06/01

1398/06/01

1399/06/01

1397/06/01

1398/06/01

1399/06/01

1400/06/01

-

160

196

141
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همایش ها و کارگاه های آموزیش ویژه کارکنانبرپایی نمایشگاه هاگروه فرهنگی و اجتماعی
اساتید و دانشجویان و خوابگاه های دانشجویــی

برنامه های مذهیب

صدور کلیه مجوزهای فعالیت، تبلیغات و اردوهای فرهنگی، تفریحی و علمی که توسط تشکل ها و نهادهای دانشجویی برگزار می گردد، بر اساس 
ضوابط آیین نامه ها توسط هیات نظارت دانشگاه.

تشکیل جلسات نقد و مناظره به همراه پرسش و پاسخ در مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
گردهمایی و برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی  

تشکیل مداوم و بدون وقفه جلسات شورای فرهنگی در زمانبندی های مشخص
کانون ها، مدیران مسئول نشریات،  تشکل ها و شورای مرکزی آنها برگزاری مستمر، مرتب و به موقع انتخابات 

 ارائه سفارشات فرهنگی- هنری مورد نیاز دانشگاه به فعالین ذیربط به  صورت پروژه
کاری کایجاد هماهنگی با تشکل ها و فعالین دانشجویی جهت پیشگیری از موازی  مشخص 
گذاری مراسم، جشن ها، عزاداری ها ، بزرگداشت ها و یادمان ها به تشکل ها حسب مورد وا

کیفی نشریات بر مبنای ویژگی های فرم و محتوا درجه بندی 
برگزاری نمایشگاه های هنرهای تجسمی، صنایع دستی و عکس در مناسبت  های ویژه

برگزاری جشنواره های فرهنگی، هنری و قوم شناسی و آشنا نمودن دانشجویان با فرهنگ و آداب و رسوم ملی
کشوری قرآن برگزاری جشنواره های منطقه ای و 

برگزاری شب شعر و اجرای نمایش های سنتی
اجرای نمایش های تعزیه خوانی در ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا. ) محرم الحرام و صفر (

کشوری کشوری و منطقه ای و برگزاری جشنواره های داخلی، منطقه ای و  گروه های هنری به جشنواره های  اعزام 
برگزاری اردوهای سیاسی - فرهنگی برای اعضای تشکل های دانشجویی

برگزاری مراسم اعتکاف
برگزاری جلسات و مراسمات سوگواری در وفات و شهادت ائمه معصومین )ع(

برگزاری جشن در مناسبت های مختلف
کرونا برگزاری برنامه های مجازی و وبینارها در ایام بیماری 

نمایشگاه اقوام ایرانی
نمایشگاه پاییز، زعفران و اربعین

کربال کربال تا  نمایشگاه 
نمایشگاه جشنواره داخلی حرکت )انجمن های علمی(

نمایشگاه جشنواره داخلی رویش )کانون های فرهنگی(
کاالی ایرانی( نمایشگاه جنگ نرم )با هدف فرهنگسازی خرید 

نمایشگاه معماری)با هدف آشنایی با رشته معماری(
نمایشگاه با موضوع زندگی حضرت زهرا)س( 

شرکت در بخش نمایشگاهی جشنواره های حرکت
نمایشگاه دفاع مقدس

بیش از 150کارگاه آموزشی ویژه انجمن های علمی 
بیش از صدکارگاه آموزشی ویژه کانون های فرهنگی 

کارکنان و اساتید از قبیل امر به معروف و  کارگاه های آموزشی ویژه 
نهی از منکر-اخالق در خانواده-حقوق خانواده- گرامیداشت حماسه 
نه دی-ازدواج آسان و پیشگیری از طالق-پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی- معرفت شناسی قرانی - سبک زندگی اسالمی- تاثیرپذیری 
دانشمندان غربی از قران کریم- قرآن ونگرش دانشمندان غربی به آن- 
توارث   باورها- ضیافت اندیشه- حقوق کارمند- آشنایی با مواد مخدر 
و باورهای شایع و اشتباه در مورد اعتیاد  - ریزش ها و رویش های 
گرایی دانشگاهیان  -چالش های انقالب اسالمی در  انقالب و تکلیف 

آغاز دهه پنجم- جایگاه زن از دیدگاه قرآن 
کارگاه های نقاشی و خطاطی روی پارچه، طراحی و روبان دوزی روی 

تابلو - کارگاه خوشنویسی کارگاه داستان نویسی و طراحی در خوابگاه ها

کریم برگزاری محافل انس با قرآن 
برپایی ایستگاه های صلواتی

برگزاری مراسم روایتگری و بیان خاطرات جبهه و جنگ 
دیدار با خانواده شهدا و جانبازان

برگزاری یادواره شهدای دانشجو
برگزاری مراسمات ادعیه در دانشگاه و خوابگاه ها

برگزاری مراسم در شب های قدر
تشکیل شورای چهلمین سالگرد دفاع مقدس

گروه فرهنگی و اجتماعی اهم وظایف و فعالیت های 
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اهم وظایف و فعالیت های گروه فرهنگی و اجتماعی
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کرسی آزاداندیشی خیانت اینترنتی
کرسی آزاد اندیشی با موضوع ایرانی مسلمان یا مسلمان ایرانی

کرسی آزاد اندیشی با موضوع سکوالریسم
کرسی آزاد اندیشی با موضوع وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران

کرسی آزاد اندیشی با موضوع دموکراسی در ایران
کرسی آزاد اندیشی با موضوع انتخابات

کافه چای با موضوع دولت و  اشتغال
کرسی آزاد اندیشی  »چهل سالگی و دستاوردها در مقایسه با انقالب های دیگر«  

کرسی آزاد اندیشی »روابط دختر و پسر در دانشگاه« 
کرسی آزاداندیشی »ازدواج آسان« 

کرسی آزاد اندیشی »آمادگی ازدواج« 
کرسی آزاد اندیشی »برجام« 

  »fatf« کرسی آزاد اندیشی  با عنوان
کرسی آزاداندیشی "روابط دختر و پسر در دانشگاه" 
کرسی آزاداندیشی شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی

کریس های آزاداندییش
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برگزاری مراسمات، جشن ها

جشن روز مهندس
جشن بزرگ روز دانشجو

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود
غ  التحصیلی برگزاری جشن فار

برگزاری جشن روز خوابگاه ها
برگزاری جشن شب یلدا
جشن روز برنامه نویس

شب شعر و موسیقی
جشن والدت ائمه اطهار

جشن بزرگ مبعث
جشن نفس

جشن ازدواج دانشجویی
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اداره تربیت بدنی

کفپوش سالن ورزشی دانشگاه - شهریور 1396   نصب 
• بازی افتتاحیه سوله ورزشی دانشگاه روز سه شنبه 11 مهرماه 96 از ساعت 17 با شرکت دو تیم از دانشجویان این دانشگاه و با حضور دانشجویان 

گردید عالقمند به رشته فوتسال برگزار 

  برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی 
• مسابقه دارت - مسابقه دوی سرعت - مسابقه روپایی - مسابقات فوتسال دانشجویان - مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هئیت علمی) 1396(

• مسابقه دوی سرعت - مسابقه آمادگی جسمانی - مسابقه مچ اندازی- مسابقه پرش جفت - مسابقات فوتسال ) دانشجویان 1397(
کارکنان و اعضای هیئت علمی 1397( • مسابقه دارت-  مسابقه دوی 9×4 متر - مسابقه پرش جفت ) 

کارکنان و اعضای هیئت علمی 1397( • همایش پیاده روی به  مناسبت هفته تربیت بدنی )دانشجویان، 
• مسابقات فوتسال- مسابقه طناب زنی - مسابقه دارت - مسابقه تنیس رو میز )دانشجویان 1398(

کارکنان و اعضای هیئت علمی 1398( • پرتاب پنالتی بسکتبال- مسابقه دوی سرعت - مسابقه طناب زنی ) 
کارکنان و اعضای هیئت علمی 1398( • همایش پیاده روی به  مناسبت هفته تربیت بدنی )دانشجویان، 

کارکنان و اعضای  • پرتاب پنالتی بسکتبال- مسابقه آمادگی جسمانی- مسابقه فوتبال دستی - مسابقه مچ اندازی - مسابقه تنیس روی میز ) 
هیئت علمی 1399(

• همایش پیاده روی به  مناسبت هفته تربیت بدنی )کارکنان و اعضای هیئت علمی 1399(

  برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان)جشنواره های بهاره - پاییزه -زمستانه(
• مسابقه پرتاب پنالتی بسکتبال- مسابقه پرش جفت- مسابقه دارت- مسابقه آمادگی جسمانی- مسابقه دو سرعت- مسابقه دو استقامت 

مسابقه شطرنج )جشنواره بهاره 1397(
• مسابقه پرش جفت - مسابقه دارت - مسابقه تست چابکی - مسابقه روپایی فوتبال -  مسابقه بدمینتون - مسابقه تیراندازی )جشنواره پاییزه 1397(
• مسابقه دارت- مسابقه تنیس روی میز- مسابقه پرتاب پنالتی بسکتبال- مسابقه مچ اندازی - مسابقه آمادگی جسمانی )جشنواره پاییز 1398(

  برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی
کوچیک )برادران( مســـــــابقه دارت گل  • مسابقه دارت- مسابقه دوی سرعت- مسابقه روپایی فوتبال- مسابقه پرش جفت - مسابقه فوتبال 

گونی - مسابقه خروس جنگی )خواهران( - هفته سراهای دانشجویی 1397 مسابقه دویدن با 
گونی • مسابقه دارت- مسابقه پرش جفت - مسابقه مچ اندازی- مسابقه روپایی فوتبال ) برادران ( مسابقه پرش جفت- مسابقه دویدن با 

مسابقه طناب زنی - آمادگی جسمانی )خواهران( - هفته سراهای دانشجویی 1398

اهم اقدامات:
  خرید تجهیزات و لوازم ورزشی جهت سالن های ورزشی دانشگاه و سالن بدنسازی

• نصب پایه بسکتبال سقفی متحرک ریموت دار در محل سالن ورزشی )1396(
• خرید تور حفاظتی و سه دستگاه بدنسازی )1396(

• تجهیز سالن تندرستی دانشگاه با تجهیزات بدنسازی جدید )1397(
• تجهیز سالن تندرستی خوابگاه خواهران با هزینه بالغ بر 15 میلیون تومان جهت ورزش های رزمی و ایروبیک )1398(

• خرید 7 عدد میز تنیس رو میز و 4 عدد میز فوتبال دستی با هزینه بالغ بر 12 میلیون تومان )1398(
• خرید و نصب یک عدد دستگاه اسکوربرد چند منظوره در سالن مرحوم بابک مروج تربتی با هزینه بالغ بر 30 میلیون تومان )1399(

• افتتاح چمن مصنوعی دانشگاه به مناسبت ایام اهلل دهه فجر با هزینه بالغ بر 400 میلیون تومان )1399(
• خرید بیش از 100 میلیون تومان تجهیزات جهت سالن تندرستی خوابگاه خواهران )1400(
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  سال 1396
کسب مقام سوم مسابقات فوتسال بین دانشگاهی شهرستان جام شهدای دانشجو - آذر 1396  •

کشی تیم بین دانشگاهی شهرستان - آذر 1396 کسب مقام دوم مسابقات طناب   •
• اعزام تیم فوتسال دانشگاه به مسابقات دانشگاههای منطقه 9 کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد - اسفند 1396

کشور با حضور 9 تیم - اسفند 1396 کاراته پسران دانشگاههای منطقه 9  • میزبانی مسابقات 

  سال 1397
کارمندان خانم در آستانه ماه مبارک رمضان - اردیبهشت 97  • برگزاری مسابقات ورزشی ویژه 

مبارک  ماه  مناسبت  به  حیدریه  تربت  دانشگاه  اساتید  و  کارکنان  ویژه  همگانی  ورزشی  مسابقات  برگزاری   •
رمضان- اردیبهشت 97

• حضور در المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه شیراز- مرداد 97
• برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان کارمند در دانشگاه تربت حیدریه به مناسبت دهه مبارک فجر - بهمن 1397

• شرکت دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه در مسابقات بین دانشگاهی شهرستان تربت حیدریه - جام شهدای 
دانشجو - اسفند 1397

  سال 1398
کشور به میزبانی دانشگاه  گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 9 ورزش  • برگزاری پانزدهمین 

تربت حیدریه - مهر ماه 1398
کاراته و دو و  کشور در رشته های  • اعزام دانشجویان دانشگاه به مسابقات ورزشی دانشجویان منطقه 9 ورزش 

میدانی و تنیس روی میز -آذر و دی 98
• برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز مادر- بهمن 98

  سال 1399
کارگاه آموزشی حضوری با عنوان ورزش و تغذیه سالم - مهر 1399 • برگزاری 

• برگزاری مرحله نهایی و آیین اختتامیه مسابقات والیبال جام فجر در دانشگاه تربت حیدریه - اسفند 1399

سایر فعالیت های اداره تربیت بدنی در سال های 1396 الی 1399
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کم شدن حمایت ها و نیز  کاهش مشکالت روان شناختی دانشجویان)ناشی از دوری از خانواده، محیط زندگی قبلی و دوستان سابق، و در نتیجه 
گذشته، شرایط سنی دوره جوانی و محیط دانشگاهی  با  کنترل های خانواده، حضور در جمع دوستان و محیط خوابگاه، وضعیت تحصیلی متفاوت 

کمک های روان شناختی. کارکنان( از طریق ارائه  کالس ها و امتحانات، دوستان، استادان،  کمک به سازگاری بهتر با محیط دانشگاه)شامل  مختلط( و 
پیش گیری از مشکالت احتمالی روان شناختی و تحصیلی در آینده

کمک به تصمیم گیری در زمینه های تحصیلی، ازدواج، شغل
کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ،  گیری از بروز مشکالت روان شناختی از طریق برگزاری  گیری اولیه یا پیش  پیش 
گاهی  کارکنان و استادان به منظور افزایش و بهبود آ کتاب و سی دی های آموزشی و خودیار برای دانشجویان،  همایش ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، 

که در معرض خطر خودکشی قرار دارند. ها و مهارت ها. شناسایی و مداخله در بحران در مورد دانشجویانی 
کاهش طول دوره اختالل و برقراری حمایت های الزم، از  گیری از بروز اختالالت روان شناختی به منظور مداخله، درمان و  گیری ثانویه یا پیش  پیش 
طریق برگزاری طرح های ملی بررسی سالمت روان و طرح های پژوهشی شیوع شناسی، شناسایی دانشجویان در معرض خطر از طریق حضور مددکار و 

مشاور در خوابگاه های دانشجویان و در مرکز مشاوره دانشجویی.
گیری از توسعه اختالل از طریق خدمات حمایتی، بازپروری و مددکاری، برگزاری کالس های ورزشی، بستری، تغییرات  گیری سطح سوم یا پیش  پیش 
محیطی نظیر تغییر محیط آموزشی و خوابگاهی)از طریق پیشنهاد به کمیسیون موارد خاص(، ارائه روان درمانی حمایتی و معرفی به روان پزشک؛ مداخله 

که اقدام به خودکشی نموده اند در بحران در مورد دانشجویانی 

مرکز مشاوره و سالمت روان دانشجویی
شرح وظایف و عملکرد مرکز مشاوره
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کارگاه آموزشی نیمی آدم و نیمی حوا )مهارت های پیش از ازدواج( نمایشگاه عکس و پوستر و 
• تهیه 25 عدد پوستر با طراحی تخصصی ویژه موضوع  ازدواج و ارائه آنها در نمایشگاه

• ارائه بروشورهای آموزشی - تخصصی در موضوعات مشاوره پیش از ازدواج
• ارائه بروشور در زمینه آشنایی با فعالیت های مرکز مشاوره

کارگاه آموزشی مغز ، مواد مخدر و یادگیری برگزاری 
کاهش  برگزاری برنامه ریزی جهت انجام مشاوره های تلفنی وآفالین در خصوص مشاوره پیش از ازدواج ویژه دانشجویان  در بهار سال 1399 با هدف 

طالق وتحکیم جایگاه خانواده
اجرای طرح پیام 2

کارگاه مهارت های پیش از ازدواج و انتخاب همسر برگزاری 
کارگاه پیشگیری از رفتارهای خودآسیب رسان )خودکشی(                                                                          برگزاری 

کارگاه آموزشی روش های مقابله با افسردگی)1(  برگزاری 
کارگاه آموزشی روش های مقابله با افسردگی)2(  برگزاری 

کنان( گاه پیشگیری ازاعتیاد )ویژه اساتید وکار  کار  برگزاری 
کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی )افکار خودکشی( برگزاری 

فعالیت های مرکز مشـــاوره و سالمت دانشجویـــــی در حوزه های پیشگیـــــری از خودکشـــــــی
خشونت،ترویج ازدواج وکاهش طالق 
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پژوهشکده زعفــــــران
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پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه، تنها پژوهشکده تحقیقات 
که  می باشد  زعفران  حوزه  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  کاربردی 
کشور است. این پژوهشکده در اسفند ماه  دارای مأموریت ملی در سطح 
از دانشگاه فردوسی مشهد منفک شد و به  با تصویب هیات امنا   1391
گردید. با تالش مسئولین در سال 98  ردیف  گذار  دانشگاه تربت حیدریه وا
کشور به شماره 115510 برای  بودجه هزینه ای مستقل در قانون بودجه 
پژوهشکده زعفران در نظر گرفته شد و در ادامه در سال 1399 چارت اداری 

پژوهشکده به تصویت هیات امنا رسید.
گروه  سه  با  حیدریه  تربت  دانشگاه  زعفران  پژوهشکده  حاضر  حال  در 
پژوهشی به زراعی و به نژادی، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی و اقتصاد 

و بازاریابی در گستره ملی و بین المللی در حال فعالیت می باشد.

ح های پژوهشی • اجرای طر
کلیه  در  پژوهشی  ح های  اجرای طر و  بر تصویب  زعفران عالوه  پژوهشکده 
ح های  طر از  علمی،  هیات  اعضای  توسط  زعفران  با  مرتبط  زمینه های 
پژوهشی ارائه شده توسط دانشجویان و پژوهشگران نیز حمایت می نماید. 
ح های پژوهشی در سال 1396 تصویب  در این راستا آئین نامه حمایت از طر
گردید و در سال 1400 با تعیین اولویت های پژوهشی در شورای پژوهشکده 
این  از  حمایت  گستره  آئین-نامه،  در  اساسی  اصالحات  انجام  و  زعفران 

ح ها افزایش یافت. طر

• برگزاری نشست های علمی تخصصی و همایش ها
تخصصی  همایش های  و  علمی  نشست های  برگزاری  با  پژوهشکده  این 
نوین  داده های  و  متدها  ترویج  و  دانش  اشاعه  زمینه  در  ویژه ای  نقش 
فعاالن  و  متخصصین  پژوهشگران،  دانشجویان،  برای  زعفران  با  مرتبط 

حوزه زعفران ایفا می نماید.

• انعقاد تفاهم نامه های همکاری
یکی از اولویت های اساسی پژوهشکده زعفران انعقاد تفاهم نامه های همکاری 
مشترک با سایر ارگان های دولتی و خصوصی در جهت حمایت از فعاالن حوزه 
اداراتی  با  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  با  پژوهشکده  این  می باشد.  زعفران 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، سایر دانشگاه ها و  کشاورزی،  از جمله جهاد 

پژوهشکده ها و شرکت های خصوصی به ارائه خدمات تخصصی می پردازد.

• برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی
ملی  کشاورزان در سطح  برای  ویژه  به  آموزشی  و دوره های  کارگاه ها  برگزاری 
این  اساسی  اهداف  از  یکی  زعفران  حوزه  نوین  دستاوردهای  ارائه  جهت 
کارشناسان پژوهشکده زعفران با برگزاری  پژوهشکده است. در همین راستا 
کارگاه های آموزشی در محل پژوهشکده یا حتی به صورت حضوری در محل 

مزرعه به ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی می پردازند.

• خدمات تخصصی آزمایشگاهی

خدمات پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه
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فعالیت های آزمایشـــــگاه اکرودیته پژوهشــــکده زعفران با رعایـــــت 
اســـــتانداردهای ملی و بین المللـــــی

برخی از اقدامات مهم پژوهشکده:

170 ISO/ IEC انجام الزامات مربوط پیاده سازی استاندارد •
• انجام آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبی بر روی نمونه های ارسالی از سراسر کشور به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد
کسب رضایت 97 درصدي مربوط به  کز عضو شبکه آزمایشگاهي فناوري راهبردي و  • شرکت در دوره هاي ارزیابي مرا

گزارش به مشتري برخورد با مشتري و کیفیت 
کفایت اداره استاندارد مشهد • شرکت در آزمون 

گناباد • انجام آزمون هاي نمونه هاي ارسالي از اداره استاندارد مشهد و 
• انجام آزمون هاي مشتریان شهرستان و سایر شهرستان ها و طرح هاي پژوهشي

• برگزاری نشست تخصصی و تبادل اطالعات نمایندگان دانشگاه واخنینگن و گروه اقتصادی اروپایی و هم چنین با نخبگان علمی زعفران کشور
• برگزاری همایش های ملی زعفران

• برگزاری اولین استارت آپ تخصصی صنعت زعفران - طالی سرخ
کتاب و پایان نامه • تهیه بانک جامع اطالعات زعفران کشور با بیش از 1100 عنوان مقاله، 

گلباف،  • راه اندازی پروژه ملی توسعه تولید زعفران در مناطق با اولویت اقلیمی، اجتماعی با رویکرد محصول ارگانیک و سالم )شهرستان 
کرمان و جلگه رخ، استان خراسان رضوی( استان 

کرودیته و همکار استاندارد از اداره کل استاندارد خراسان رضوی • خدمات آزمایشگاهی شیمیایی و میکروبی زعفران با مجوز ا
ک و آب زعفران • خدمات آزمایشگاه خا

• فعالیت های فرهنگی و اجتماعی )همکاری در ثبت زعفران به عنوان یک میراث  با ارزش جهانی و ...(
ع زعفران و ارائه خدمات آموزشی در محل کارشناسان در محل مزار • حضور 

• اختصاص ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالیانه کل کشور
• تعیین الویت های پژوهشی و کاری

• اختصاص و خرید سامانه مستقل داوری طرح های پژوهشی
کز آموزش عالی و ارسال اولویت های در جهت حمایت از طرح های پژوهشی • مکاتبه و فراخوان به تمامی دانشگاه ها و مرا
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طرهای پژوهشی
نشست های علمی - تخصصی و همایش ها

تفاهم نامه ها

کارگاه ها و دوره های آموزشی
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بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از پژوهشکده زعفران در سال 1397
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حضور دکتر غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تربت حیدریه و نشست با روسای دانشگاه ها، اعضای هیات علمی 
و مدیران دانشگاه تربت حیدریه  )سال 98(

بازدید معاونین اقتصادی و اجتماعی بنیاد برکت و نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( در خراسان رضوی از 
پروژه در حال ساخت مسجد دانشگاه تربت حیدریه )سال 99(

بازدید دکتر رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه تربت حیدریه و پژوهشکده زعفران و 
نشست با اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه )سال 99(

گذاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  بازدید دکتر صولتی، معاون برنامه ریزی و امور سرمایه 
از دانشگاه تربت حیدریه )سال 98(

بازدید دکتر عسکریان ابیانه مشاور محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از پروژه های خیرساز دانشگاه تربت حیدریه )سال های 96 و 99(
حضور دکتر علی الریجانی در همایش بزرگداشت روز معلم در دانشگاه تربت حیدریه )سال 98(

بازدید دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از پزوهشکده زعفران )سال 98(

برخی از افتخارات افتخارات دانشگاه تربت حیدریه در سطوح ملی و کشوری

اختراعات    

بازدیدها

کسب رتبه علمی »ب« برای نشریات علمی دانشگاه تربت حیدریه در ارزیابی جدید نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کسب رتبه برگزیده کشوری در برگزاری آزمون های سراسری و رعایت دستور العمل های بهداشتی

کسب رتبه ده در خدمات الکترونیکی در بین کلیه سازمانهای استان خراسان
کسب  رتبه سوم در اولین جشنواره روابط عمومی های دانشگاه های منطقه 9 کشور 

کسب مقام نخست رویداد ملی استارتاپ "آب" توسط تیم دانشجویی دانشگاه تربت حیدریه
کسب مقام دوم دومین دوره مسابقات ملی مکانیک برتر توسط تیم دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه

کسب دو رتبه قابل تقدیر در دومین جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی
کسب دو رتبه برگزیده و قابل تقدیر توسط کانون های موسیقی و حامیان سبز در هشتمین جشنواره ملی رویش

ک در یازدهمین جشنواره ملی حرکت کسب رتبه برگزیده در بخش انجمن علمی تا

")HV-HF( ساخت دستگاه پرینتر سه ُبعدی" و "دستگاه ترانسفورماتور ولتاژ باال/ فرکانس باال"
ساخت دستگاه تب سنج دیجیتال

 ساخت دستگاه آب شیرین کن خورشیدی پلکانی با طرح نوآورانه

1

2

3

4

5

6

7

1

8

2

2

9
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2
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6
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