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    • مقدمه

 دانشگاه تربت حیدریه در یک نگاه

مقدمــات تاســیس دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا راه انــدازی آموزشــکده فنــی تربــت 

حیدریــه در ســال ۱۳۸۴ کلیــد خــورد و در ســال ۱۳۸۶ و بــا تاییــد شــورای گســترش 

آمــوزش عالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه دانشــکده فنــی و مهندســی تربت 

حیدریــه ارتقــاء یافــت. 
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بــا توجــه بــه رشــد چشــمگیر آمــوزش عالــی در کشــور و پتانســیل هــای موجــود در 

منطقــه و از طرفــی نیــاز مبــرم بــه اســتقالل تنهــا دانشــگاه دولتــی شهرســتان، در ســال 

۱۳۸۹ بــا موافقــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و دانشــگاه فردوســی مشــهد، 

دانشــگاه  از  مالــی  و  اداری  لحــاظ  بــه  حیدریــه  تربــت  مهندســی  و  فنــی  دانشــکده 

ــه گســترش رشــته هــای تحصیلــی و  ــا عنایــت ب ــد. ب فردوســی مشــهد مســتقل گردی

جــذب اعضــای هیــات علمــی جدیــد و توســعه فضاهــای آموزشــی و اداری و پیگیــری 

شــورای  مجلــس  در  شهرســتان  مــردم  نماینــده  و  دانشــکده  مســئولین  هــای 

اســالمی، شــورای گســترش آمــوزش عالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در تاریــخ 

ــه  ــا ارتقــاء ایــن دانشــکده بــه مجتمــع آمــوزش عالــی موافقــت نمــود. ب ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ ب

عــالوه در ایــن ســال مجموعــه مجتمــع آمــوزش عالــی بــه مــکان فعلــی منتقــل گردیــد. 

زمیــن اولیــه احــداث پردیــس دانشــگاه در موقعیــت فعلــی بــه مســاحت ۵ هکتــار 

بــه عــالوه ســوله ورزشــی بــه مســاحت ۳۰۰۰ متــر مربــع توســط خیریــن حامــی دانشــگاه 

تربــت حیدریــه در ســال ۱۳۸۴ بــه مجموعــه اهــداء شــد و بــا همــت مســئولین وقــت 

دانشــگاه ســاختمان آموزشــی همــراه بــا مجموعــه آزماشــگاهی و کارگاهــی در پردیس 

دانشــگاه ســاخته شــد. 

در نهایــت بــا موافقــت قطعــی شــورای گســترش آمــوزش عالی وزارت علــوم، تحقیقات 

و فنــاوری در تاریــخ هفتــم بهمــن مــاه ۱۳۹۱ ایــن مجتمــع بــه دانشــگاه تربــت حیدریــه 

ارتقــاء یافت.
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دانشــگاه تربــت حیدریــه در حــال حاضــر بــا بیــش از ۱۹ هــزار مترمربــع فضــای آموزشــی، 

پژوهشــی، اداری، فرهنگــی و ورزشــی از امکاناتــی نظیــر مجموعــه آموزشــی، فرهنگــی 

و رفاهــی )شــامل کتابخانــه و مرکــز اســناد بــا بیــش از ۱۵ هــزار جلــد کتــاب، مرکــز 

دو  غذاخــوری(،  ســالن  و  نمازخانــه  رایانــه،  دســتگاه   ۱۳۰ از  بیــش  بــا  انفورماتیــک 

، ســالن جلســات، مجموعــه کارگاه هــا  مجموعــه مجهــز ورزشــی، ۳ ســالن آمفــی تئاتــر

، گلخانــه و مزرعــه تحقیقاتــی برخــوردار میباشــد. و آزمایشــگاه هــای مجهــز

هــم اکنــون ایــن دانشــگاه در ۲۴ رشــته -گرایــش تحصیلــی در مقاطــع کارشناســی 

پیوســته، کارشناســی ناپیوســته، کاردانــی و کارشناســی ارشــد در قالــب دو دانشــکده 

ــع طبیعی دانشــجو مــی پذیــرد. ــاورزی و مناب فنــی و مهندســی و کش

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی با ۱۱ رشته در قالب گروه های آموزشی تولیدات 

گیاهــی، اقتصــاد کشــاورزی، مرتــع و آبخیــزداری، گیاهــان دارویــی و بیوتکنولــوژی بــا 

چ خوراکــی، بیــش از ۱۱۰  امکاناتــی نظیــر آزمایشــگاه هــای تخصصــی، کارگاه پــرورش قــار

هکتــار زمیــن کشــاورزی و ۴۲۰ متــر گلخانــه تحقیقاتــی در مقاطــع کاردانــی، کارشناســی 

ناپیوســته، کارشناســی پیوســته و کارشناســی ارشــد دانشــجو میپذیــرد.

 ، ــر ــران، کامپیوت ــی عم ــای آموزش ــروه ه ــته در گ ــا ۱۱ رش ــی ب ــی و مهندس ــکده فن  دانش

صنایــع، مکانیــک و بــرق بــا تجهیــزات پیشــرفته آموزشــی در قالــب ۲۴ آزمایشــگاه و 

کارگاه تخصصــی در مقاطــع کاردانــی، کارشناســی ناپیوســته و کارشناســی پیوســته 

دانشــجو میپذیــرد. 

 ســایر رشــته هــای تحصیلــی در ایــن دانشــگاه شــامل رشــته هــای باســتان شناســی و 

علــوم سیاســی در مقطــع کارشناســی میباشــد. 
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 بــا توجــه بــه موقعیــت اســتراتژیک شهرســتان از لحــاظ تولیــد زعفــران، ایــن دانشــگاه 
بــا هــدف ارتقــاء دانــش موجــود در زمینــه هــای تخصصــی زعفــران و پیشــبرد اهــداف 
مشــکالت  رفــع  و  حمایــت  همچنیــن   ، کشــور زعفــران  صنعــت  توســعه  در  کالن 
تنهــا  عنــوان  بــه  زعفــران  پژوهشــکده  انــدازی  راه  بــه  اقــدام  منطقــه  کشــاورزان 
پژوهشــکده تخصصــی کشــور نمــود. ایــن پژوهشــکده از ســال ۱۳۹۱ شــروع بــه کار 
نمــود و در حــال حاضــر بــا ســه گــروه پژوهشــی و ســاختمانی مســتقل بــا ســه بخــش 

آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی بــه فعالیــت خــود ادامــه میدهــد. 

از طرفــی بــا هــدف حمایــت از ایــده هــای بومــی بــا محوریــت مزیــت هــای نســبی در 
منطقــه، مرکــز رشــد شهرســتان بــا حمایــت دانشــگاه تربــت حیدریــه در ســال ۱۳۹۳ در 

محــل پژوهشــکده زعفــران راه انــدازی شــد.

به منظور ارائه بهتر خدمات آموزشــی، مشــاوره ای، ترویجی و تحقیقاتی پژوهشــکده 
زعفــران و بــا اســتناد بــه مأموریــت ذاتــی آن، ردیــف بودجــه مســتقل در ســال ۱۳۹۸، 

بــه آن تخصیــص یافــت.

  • رشد چشمگیر بودجه دانشگاه تربت حیدریه و پژوهشکده زعفران در 
سالهای اخیر
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در  علمــی  مقــاالت  چــاپ  بــه  میتــوان  دانشــگاه  ایــن  پژوهشــی  هــای  فعالیــت  از 

نشــریات معتبــر داخلــی و خارجــی توســط اســاتید و دانشــجویان، چــاپ کتــاب، اجــرای 

ح هــای پژوهشــی و برگــزاری همایشــهای علمــی در ســطح ملی و بین المللی اشــاره  طــر

نمــود. چــاپ مجــالت معتبــر علمــی از جملــه نشــریه علمــی زراعــت و فنــاوری زعفــران 

و نشــریه علمــی راهبردهــای توســعه روســتایی از دیگــر فعالیــت هــای پژوهشــی ایــن 

دانشــگاه میباشــد.

ایــن دانشــگاه در جهــت توســعه فعالیتهــای علمــی بیــن المللــی خــود اقــدام بــه عقــد 

ح از جملــه دانشــگاههای لونــد  تفاهــم نامــه بــا برخــی از دیگــر دانشــگاه هــای مطــر

ســوئد، پارمــا و توشــای ایتالیــا نمــوده اســت. حضــور دانشــجویان ایــن دانشــگاه در 

مســابقه رباتهــای پرنــده دانشــگاه ROC هلنــد در ســال ۱۳۹۶ بــه عنــوان تنهــا تیــم غیــر 

ــن  ــی بی ــای علم ــت ه ــه فعالی ــابقات از جمل ــن مس ــارم ای ــام چه ــب مق ــی و کس اروپای

المللــی ایــن دانشــگاه اســت. 

ح دنیــا از کشــورهای هلنــد، ســوئد، پرتقــال، آلمــان،  همــکاری بــا دانشــگاه هــای مطــر

ــا بــه صــورت  ح اراســموس پــالس اتحادیــه اروپ یونــان، لیتوانــی و عــراق در قالــب طــر

ــرای  ــور اج ــه منظ ــا ب ــه اروپ ــورو از اتحادی ــزار ی ــر ۲۰۰ ه ــغ ب ــه ای بال ــذب بودج ــال و ج فع

برنامــه هــای اپاتــل و ژئونــت ســی، و ارتبــاط مســتمر دانشــجویان و اســاتید مجموعــه 

بــا دانشــگاههای اروپایــی از دیگــر فعالیتهــای بیــن المللــی ایــن دانشــگاه میباشــد.
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 • چشم انداز ده ساله دانشگاه تربت حیدریه

تبدیــل شــدن دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه دانشــگاهی نــوآور و کارآفریــن، بــا تأکیــد بــر 

آمــوزش و پژوهش هــای کاربــردی مبتنــی بــر محصــوالت کشــاورزی، صنایــع و معــادن 

خــاص منطقــه؛ بــا تمرکــز بــر تولیــد و ترویــج علــوم و فناوری هــای روز دنیــا و گســترش 

ایرانــی - اســالمی و مبانــی اقتصــاد  ارزش هــای  بــر  بــا تکیــه  ارتباطــات بین المللــی، 

مقاومتــی”

  • مأموریت دانشگاه تربت حیدریه

ــا بهتریــن ســطح کیفیــت  ــا تکیــه برآمــوزش و پژوهــش  ب ــه ب  دانشــگاه تربــت حیدری

و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای منطقــه ای، ملــی و بین المللــی موجــود و فناوری هــای 

روز دنیــا، بــه ترویــج و تولیــد علــم در راســتای جهت گیری هــا و سیاســت های تعریــف 

ملــی،  تــراز  برجســته  واســاتید  متخصــص  و  متعهــد  دانشــجویان  تربیــت  و  شــده 

ــر مبنــای سیاســت های  براســاس ارزش هــای ایرانــی - اســالمی خواهــد پرداخــت و ب

اقتصــاد مقاومتــی و بــا ارائــه مهارت  هــای مــورد نیــاز جامعــه و تــالش بــرای تقویــت 

آموزشــی و پژوهشــی و  بســترهای اشــتغالزایی و افزایــش بهــره وری فعالیت هــای 

تعامــل ســازنده و کاربــردی بــا صنعــت و جامعــه، نقشــی مهــم و ســازنده درســطح 

ــود. ــد نم ــا خواه ــی ایف ــه ای و مل منطق
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۱۱

  • ارزش های محوری دانشگاه تربت حیدریه

ایرانــی   فرهنــگ  پاسداشــت  و  پژوهــش  و  آمــوزش  در  اخــالق  ســازی  نهادینــه   -۱
دانشــگاه در  اســالمی 

۲- تکریــم دانشــجو و حفــظ کرامــت انســانی کارکنــان و تجلیــل و حفــظ مقــام و شــأن 
اســتاد و توجــه بــه جایــگاه علــم

بــه  دســتیابی  راســتای  در  دانشــگاهی  پژوهش هــای  نتایــج  نمــودن  کاربــردی   -۳
باالدســتی اســناد  اهــداف 

4- مشارکت و تعامل سازنده میان تمامی کارکنان و اساتید

5- مســئولیت پذیری و پاســخگویی دانشــگاه در قبال نیازهای آموزشــی، پژوهشــی 
و فرهنگــی و بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم منطقــه و کشــور

  • اهداف کالن دانشگاه تربت حیدریه 
  • اهداف کالن کیفی

گــذار در منطقــه در حــوزه تصمیم گیری هــای  بــه ســازمانی تأثیــر  تبدیــل شــدن   -۱
کلیــدی شهرســتان بــر پایــه تحقیقــات علمــی

ــا رویکــرد رفــع چالش هــای شهرســتان و منطقــه و  ۲- توســعه رشــته های آموزشــی ب
تقویــت روحیــه کارآفرینــی
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۳- ایجــاد محیطــی پویــا و بانشــاط و گســترش شایســته ســاالری و عدالــت محــوری، 
مســئولیت پذیــری و نقدپذیــری

4- ایجاد و توسعه آموزش های آزاد

5- توســعه پژوهش هــای کاربــردی بــا تاکیــد بــر مراکــز رشــد و فنــاوری و پژوهشــکده 
زعفــران و حرکــت بــه ســمت برنــد ســازی دانشــگاه در حوزه هــای مرتبــط بــا آن

6- دســتیابی بــه تــوان پژوهشــی بــاال در دانشــگاه و دارا بــودن تعامــالت  فعــال بــا 
صنعــت )گســترش و تعمیــق فعالیت هــای پژوهشــی صنعــت محــور اعضــاء هیــأت 

ــا نیــاز جامعــه( علمــی و دانشــجویان مطابــق ب

فرهنگــی  پژوهشــی،  آموزشــی،  افــزاری  ســخت  امکانــات  و  تجهیــزات  تأمیــن   -7
مربوطــه اســتانداردهای  بــر  منطبــق  دانشــجویان 

8- ارائه خدمات رفاهی دانشجویی مناسب با رویکرد برون سپاری

9- برخــورداری از یــک سیســتم یکپارچــه اطالعاتــی و اصــالح نظــام تصمیم گیــری در 
دانشــگاه و تکریــم کارکنــان

۱0- تدوین و بهره برداری از نظام جامع مدیریت منابع انسانی

۱۱- بسترسازی برای ایجاد فضای باز فکری، تقویت کرسی های آزاداندیشی

۱۲- برخورداری از نظام بودجه ریزی کارآمد و بهبود سازوکارهای مصارف مالی

۱۳- ارتقای روابط بین المللی

۱4- نهادینه سازی فرهنگ ایرانی اسالمی در سطح دانشگاه

۱5- ایفای نقش مؤثر در حفظ و بهبود محیط زیست و تحقق مدیریت سبز
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۱۳

    حوزه اداری و مالی
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ع استخدام   • اعضای غیر هیات علمی بر اساس نو

رسمی پیمانی قراردادی سال

۱ ۳ ۱7 ۱۳9۲

۱ ۳ ۲4 ۱۳9۳

۳ ۲ ۲5 ۱۳94

۳ ۲ ۲7 ۱۳95

4 4 ۲9 ۱۳96

4 4 ۲9 ۱۳97

6 4 ۲8 ۱۳98

5 ۳ ۲8 ۱۳99
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  •  روند رشد بودجه دانشگاه

4 0 0 0 0 0

3 5 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0

0

 جمع اعتبارات هزینه ایی ]عمومی + اختصاصی + ابالغی [

 جمع تملک

 جمع اعتبارات پژوهشکده زعفران

 جمع کل

ل یــا ر ن  میلیــو بــه  م  قــا ر • ا

۱۳95 ۱۳96 ۱۳97 ۱۳98 ۱۳99 ۱400
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  • اراضی دانشگاه:

مساحت نام قطعهردیف
) نحوه تملک)هکتار

ملکی۲9پردیس دانشگاه۱

ملکی97مزرعه فیض آباد۲

وقف۱4مزرعه کدکن۳

ملکی۲0 پژوهشکده زعفران4

وقف5اراضی رباط سنگ5

۱65   هکتارجمع
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  • آمار و اطالعات ساختمان های دانشگاه

نام ساختمانردیف
مساحت

)متر مربع(
کاربری

آموزشی-پژوهشی48۱0ساختمان آموزشی۱

اداری-آموزشی۲۳60ساختمان اداری۲

چند منظوره70۲0سوله چند منظوره۳

آموزشی-تحقیقاتی4۲5گلخانه4

آموزشی- تحقیقاتی۱740پژوهشکده زعفران5

6
آموزشی760کارگاه های آموزشی

سالن غذا خوری و 7
رفاهی4۲00فضاهای جانبی*

سالن ورزشی 8
ورزشی۱600چندمنظوره

فرهنگی۱000مسجد*9

۲۳9۱5جمع
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حوزه آموزش و 
تحصیالت تکمیلی
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۱9

• افزایــش ۵۰ درصــدی مجمــوع تعــداد دانشــجویان دانشــگاه )تحصیــل تعــداد ۲۳۰۰ 
دانشــجو در ســال ۱۴۰۰(

• افزایــش تعــداد رشــته های دانشــگاه در مقاطــع کاردانــی، کارشناســی و ارشــد )تعــداد 
۲۶ رشــته فعال در ســال ۱۴۰۰(

• تدوین و به روزرسانی تمامی آیین نامه ها و شیوه نامه های موردنیاز

• افزایــش بکارگیــری و همــکاری بــا اســاتید مدعــو در راســتای اشــتغال زایی و افزایــش 
کیفیــت خدمات آموزشــی

• الکترونیکی کردن پرونده اساتید

  • آمار اعضای هیات علمی

جمع پیمانی رسمی سال

۱5 ۱۳ ۲ ۱۳9۲

۱9 ۱7 ۲ ۱۳9۳

۲6 ۲4 ۲ ۱۳94

۲6 ۲4 ۲ ۱۳95

۲9 ۲7 ۲ ۱۳96

۳6 ۳۲ 4 ۱۳97

۳9 ۳۱ 8 ۱۳98

4۱ ۲7 ۱4 ۱۳99
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  • تعداد اساتید مدعو 

د ا تعد
د ا تعد
ل سا

۱۳8 ۱۳9۲

۱58 ۱۳9۳

۱7۳ ۱۳94

۲00 ۱۳95

۲08 ۱۳96

۲۱۲ ۱۳97

۱9۳ ۱۳98

۱80 ۱۳99

۱75 ۱400
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  • آمار دانشجویان بر اساس دانشکده

جمع کل دانشکده علوم 
انسانی

دانشکده 
کشاورزی و منابع 

طبیعی

دانشکده 
فنی 

مهندسی

دانشکده
سال

۱604 0 4۳۱ ۱۱7۳ ۱۳9۲

۱7۲5 79 474 ۱۱7۲ ۱۳9۳

۲08۳ ۱44 585 ۱۳54 ۱۳94

۲۱97 ۲09 6۱6 ۱۳7۲ ۱۳95

۲۲۱9 ۲76 48۲ ۱46۱ ۱۳96

۲۳9۳ ۳۱8 45۱ ۱6۲4 ۱۳97

۱999 ۲45 476 ۱۲78 ۱۳98

۲۲5۲ ۲4۲ 4۳۳ ۱577 ۱۳99
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  • آمار رشته های موجود دانشگاه

عنوان رشته مقطع تحصیلی دانشکده

معماری کاردانی

فنی مهندسی

کاردان فنی عمران کاردانی

علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته

مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم افزار 
کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی مخابرات - 
سوئیچ

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی عمران کارشناسی

مهندسی کامپیوتر کارشناسی

مهندسی صنایع کارشناسی

مهندسی مکانیک کارشناسی

مهندسی برق کارشناسی

علوم سیاسی کارشناسی
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۲۳

تکنولوژي تولیدا ت گیاهی کاردانی

کشاورزی و منابع 
طبیعی

تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی 
. و معطر

کاردانی

مهندسي تولیدات گیاهي- باغبانی کارشناسی ناپیوسته

علمی کاربردی تولید و بهره برداری 
گیاهان داروئی و معطر

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی آبادانی طبیعت کارشناسی

اقتصاد کشاورزی کارشناسی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی

علوم و مهندسی مرتع - گیاهان 
دارویی و صنعتی

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی آبخیزداری - 
حفاظت آب و خاک

کارشناسی ارشد

اقتصاد کشاورزی - سیاست و 
توسعه کشاورزی

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی باغبانی - تولید 
محصوالت گلخانه ای

کارشناسی ارشد

گرواکولوژی آ کارشناسی ارشد

باستان شناسی کارشناسی علوم انسانی

علوم سیاسی
کارشناسی
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 سایر دستاوردها	
 راه اندازی بستر آموزش مجازی دانشگاه )طی چهارسال اخیر (	  •

 ــال 	 ــی چهارس ــازی  )ط ــوزش آزاد و مج ــای آم ــدازی دوره ه ــوز و راه ان ــذ مج اخ  •

اخیــر (

 ســنجش، 	 ســازمان  کنکورهــای  تمامــی  موفــق  برگــزاری  و  مجــوز  اخــذ   •

) اخیــر  چهارســال  )طــی  مهندســی   نظــام  ســازمان  و  دادگســتری  وکالی 

 کل 	 تعــداد  کاهــش  علیرغــم  دانشــگاه  دانشــجویان  تعــداد  افزایــش   •

) اخیــر  ســال  دو  )طــی  کشــور   سرتاســر  در  دانشــجویان 

 و 	 منطقــه  ســطح  دانش آمــوزان  بــه  رایــگان  مشــاوره  دوره هــای  برگــزاری   •

) اخیــر  چهارســال  )طــی  شهرســتان  قطــب 

 خدمــات 	 مهمتریــن  و  آموزشــی  فرآیندهــای  کلیــه  کــردن  الکترونیکــی   •

) اخیــر  دوســال  )طــی  دانشــگاه  پژوهشــی 

 راه اندازی میز خدمت آموزش  )طی سال اخیر (	  •
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حوزه پژوهش و 
فناوری



۲6

یه گزارش عملکرد هشت ساله ی دانشگاه تربت حیدر

 افزایش h- index دانشگاه از ۲ به ۹	  •

 بیش از ۷ برابر شدن تعداد مقاالت فارسی 	  •

 بیش از ۶ برابر شدن مقاالت التین معتبر ) ۸ به ۵۲(	  •

 افزایش شرکت در همایش ها	  •

 ح ها	 بیش از ۴ برابر شدن تعداد طر  •

 ح های کاربردی )که قباًل وجود نداشته است(	 تصویب طر  •

 تصویب هسته های پژوهشی اساتید و دانشجویی 	  •

 برگزاری همایش های قوی ملی و بین المللی به تعداد ۲۸ همایش	  •

 اخذ مجوز انتشار دو مجله علمی معتبر	  •

 کسب رتبه ب علمی برای مجالت در سال ۱۳۹۹	  •

 چاپ کتاب در انتشارات معتبر بین المللی	  •

 اخذ مجوز انتشارات کتب علمی و چاپ ۳۶ کتاب در انتشارات دانشگاه	  •

 چــاپ مقــاالت بــا همــکاری نویســندگان معتبــر بین المللــی توســط اعضــای 	  •

هیــات علمــی

 ح های برون دانشگاهی	 اخذ قرارداد با سازمان ها برای انجام طر  •

 کسب ردیف بودجه اختصاصی برای پژوهشکده زعفران و تصویب چارت	  •

 خرید ۶ میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی 	  •

 تاســیس و راه اندازی  ۲۰ آزمایشــگاه مختلف تخصصی جهت امور آموزشــی و 	  •

۳ آزمایشــگاه تخصصــی بالک چیــن، روســازی آســفالتی و بتنــی، و بینایــی ماشــین 

جهــت امــور پژوهشــی اعضــای هیــات علمــی و محققیــن ســطح شهرســتان و   

منطقــه
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 محققیــن 	 و  پژوهشــگران  بــه  کمــک  بــرای  مرکــزی  آزمایشــگاه  راه انــدازی   •

شــاعا  ســامانه  در  تربت حیدریــه  دانشــگاه  آزمایشــگاهی  تجهیــزات  )اشــتراک 

منطقــه( پژوهشــگران  و  محققیــن  دانشــگاه ها،  اســاتید  اســتفاده  جهــت 

 بهره گیــری از تجهیــزات مــازاد ادارات و ارگان هــای دولتــی شهرســتان بــرای 	  •

دانشــجویان و  اســاتید  اســتفاده 

 راه اندازی کمیته اخالق در پژوهش	  •

 پنج برابر شدن تعداد کتب کتابخانه دانشگاه	  •

 خرید اشتراک پورتال های دسترسی به مقاالت علمی و همچنین    	  •

نرم افزارهای صحت سنجی دستاوردهای پژوهشی
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نمــودار ذیــل آمــار مقــاالت چــاپ شــده فارســی را نشــان میدهــد. همــان طــور کــه در 

جــدول مالحظــه میشــود مقــاالت چــاپ شــده  فارســی بــرای ســال ۱۳۹۲، ۶ مقالــه 

ــه ۱۲، ۱۵ و  ــب ب ــه ترتی ــالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ب ــرای س ــم ب ــن رق ــه ای ــت ک ــوده اس ب

۱۶ افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن در ســالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ ، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیــز بــه 

تعــداد ۴۸، ۳۹، ۴۲ و ۴۴ مقالــه افزایــش داشــته اســت کــه نشــانگر افزایــش چــاپ 

مقــاالت اعضــای هیــات علمــی میباشــد. 

نمــودار ذیــل آمــار مقــاالت چــاپ شــده  التیــن را نشــان میدهــد. همــان طــور کــه در 

جــدول مالحظــه میشــود مقــاالت چــاپ شــده  التیــن معتبــر بــرای ســال ۱۳۹۲، ۸ 

مقالــه بــوده اســت کــه ایــن رقــم بــرای ســالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بــه ترتیــب بــه ۱۰، 

۹ و ۱۰ افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن در ســالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ ، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیــز 

بــه تعــداد ۱۰، ۲۵، ۳۴ و ۵۲ مقالــه افزایــش داشــته اســت کــه نشــانگر افزایــش چــاپ 

ــد.  ــی میباش ــات علم ــای هی ــاالت اعض مق
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نمــودار ذیــل آمــار شــرکت اعضــای هیــات علمــی در همایــش داخلــی را نشــان میدهد. 

همــان طــور کــه در جــدول مالحظــه میشــود شــرکت در همایــش داخلــی بــرای ســال 

۱۳۹۲، ۱۱ مقالــه بــوده اســت کــه ایــن رقــم بــرای ســالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بــه ترتیــب 

بــه ۱۴، ۱۹ و ۲۵ افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن در ســالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ ، ۱۳۹۸ و 

۱۳۹۹ نیــز بــه تعــداد ۱۴، ۲۶، ۱۸ و ۱۷ حضــور بــوده اســت.

نمــودار ذیــل آمــار شــرکت اعضــای هیــات علمــی در همایــش خارجی را نشــان میدهد. 

همــان طــور کــه در جــدول مالحظه میشــود شــرکت در همایش خارجی برای ســالهای 

۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بــه ترتیــب بــه ۱، ۵ و ۶ مقالــه بــوده اســت. همچنیــن در ســالهای 

۱۳۹۶، ۱۳۹۷ ، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیــز بــه تعــداد ۳ و ۲ حضــور بــوده اســت.

۱۳9۲

۱۳9۲

۱۳9۳

۱۳9۳

۱۳94

۱۳94

۱۳95

۱۳95

۱۳96

۱۳96

۱۳97

۱۳97

۱۳98

۱۳98

۱۳99

۱۳99

۱۱

0

۱4

۱

۱9

5

۲5

6

۱4

۳

۲6

۲

۱8

0

۱7

0

شرکت اعضای هیات علمی در همایش داخلی

شرکت اعضای هیات علمی در همایش خارجی



۳0

یه گزارش عملکرد هشت ساله ی دانشگاه تربت حیدر

ح پژوهشــی اعضــای هیــات علمــی را نشــان  نمــودار ذیــل آمــار تصویــب پیشــنهاده طــر

ح  کــه در جــدول مالحظــه میشــود تصویــب پیشــنهاده طــر میدهــد. همــان طــور 

پژوهشــی از محــل پژوهانــه بــرای ســال ۱۳۹۲ تعــداد ۱۲ پیشــنهاده بــوده اســت کــه 

برای ســالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۱، ۱۰ و ۱۰ پیشــنهاده میباشــد. همچنین 

در ســالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ ، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیــز بــه تعــداد ۱۸، ۲۱، ۳۶ و ۴۹ پیشــنهاده 

افزایــش یافتــه اســت.

نمــودار ذیــل آمــار تحویــل و اختتــام از محــل پژوهانــه را نشــان میدهــد. همــان طــور 

کــه در جــدول مالحظــه میشــود تحویــل و اختتــام از محــل پژوهانــه بــرای ســال ۱۳۹۲ 

بــه تعــداد ۵ اختتــام بــوده اســت کــه بــرای ســالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بــه ترتیــب بــه 

۱۰، ۱۴ و ۱۱ اختتــام میباشــد. همچنیــن در ســالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ ، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیــز بــه 

تعــداد ۲۷، ۱۶، ۲۷ و ۳۵ اختتــام افزایــش یافتــه اســت.
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نمــودار ذیــل آمــار هســته های پژوهشــی اســاتید را نشــان میدهــد. همــان طــور کــه در 

جــدول مالحظــه میشــود هســته های پژوهشــی اســاتید بــرای ســال ۱۳۹۵ بــه تعــداد 

ــه ۹، ۹ و ۹  ــه ترتیــب ب ــرای ســالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ب ــوده اســت کــه ب ۹ هســته ب

اختتــام میباشــد. همچنیــن در ســال ۱۳۹۹ نیــز بــه تعــداد ۱۰ هســته افزایــش یافتــه 

اســت.

نمــودار ذیــل آمــار هســته های پژوهشــی دانشــجویی را نشــان میدهــد. همــان طــور 

کــه در جــدول مالحظــه میشــود هســته های پژوهشــی دانشــجویی بــرای ســال ۱۳۹۴ 

بــه تعــداد ۹ هســته بــوده اســت کــه بــرای ســالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بــه 

ترتیــب ۱۰، ۱۷، ۵  و ۵ هســته میباشــد. همچنیــن در ســال ۱۳۹۹ نیــز بــه تعــداد ۵ 

ــد. ــته می  باش هس
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  ،۹۹۳۱ تــا   ۲۹۳۱ ســال های    در  می گــردد  مشــاهده  ذیــل  نمــودار  کــه در  همانگونــه   

برگــزار  تربت حیدریــه  دانشــگاه  در  المللــی  بیــن  درســطح  همایــش  مــورد   شــش 

اســت. گردیــده 

نمــودار ذیــل آمــار برگــزاری همایــش  بیــن المللــی را نشــان میدهــد. همــان طــور کــه 

در جــدول مالحظــه میشــود برگــزاری همایــش  بیــن المللــی بــرای ســال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و 

۱۳۹۴ بــه تعــداد ۰، ۱ و ۵ همایــش بــوده اســت کــه بــرای ســالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و 

۱۳۹۸ بــه ترتیــب ۱، ۱، ۰  و ۰ همایــش میباشــد. همچنیــن در ســال ۱۳۹۹ نیــز همایــش 

بیــن الملــی برگــزار نشــده اســت.
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   • در بخش مجالت نیز افتخارات ذیل کسب شده است:     

• نشــریه علمــی راهبردهــای توســعه روســتایی توســط دانشــگاه تربــت حیدریــه  و بــا 
همــکاری انجمــن علمــی توســعه روســتایی ایــران از ســال ۱۳۹۳ بــه صــورت فصلنامــه 

منتشــر مــی شــود. 

ارزیابــی  رتبــه ب در  کســب  بــه  راهبردهــای توســعه روســتایی موفــق  فصلنامــه   •
شــد. فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت   ۱۳۹۹ ســال  نشــریات 

• نشــریه علمــی راهبردهــای توســعه روســتایی دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن نمایــه 
 mEDRA, Sindex, SID, FSTA, جملــه  از  المللــی  بیــن  مختلــف  مجامــع  در  شــدن 

Magiran,Ulrich, Civilica, DOAJبــه کلیــه مقــاالت چاپــی خــود شناســه دیجیتالــی 

می دهــد. اختصــاص   )DOI(

• این مجله دارای دو عضو هیات تحریریه بین المللی میباشد.
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• نشــریه علمــی زراعــت و فنــاوری زعفــران بــا همــکاری انجمــن گیاهــان دارویــی ایــران 
بصــورت فصلنامــه منتشــر مــی گــردد.

ــا شــماره ۳/۱۸/۶۳۷۱۷  ــر اســاس نامــه ب • نشــریه علمــی زراعــت و فنــاوری زعفــران ب
مورخــه ۱۵/ ۴ / ۱۳۹۳ وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا درجه علمی منتشــر مــی گردد. 

خ ۱۱/ ۸ / ۱۳۹۲ از  ایــن نشــریه بــر اســاس پروانــه انتشــار بــه شــماره ۹۲/۲۱۳۱۲ مــور

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی منتشــر مــی گــردد.

• رتبه نشریه زراعت و فناوری زعفران در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
• نشــریه زراعــت و فنــاوری زعفــران دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن نمایــه شــدن در 
مجامــع مختلــف بیــن المللــی بــه کلیــه مقــاالت به محض پذیــرش، شناســه دیجیتالی 

بیــن المللــی )DOI( اختصــاص مــی دهــد. 

• این مجله دارای شش عضو هیات تحریریه بین المللی میباشد.
توســعه  ۱۳۹۲ و راهبردهــای  ســال  در  زعفــران  فنــاوری  و  فصلنامه های زراعــت   •
ــه اخــذ رتبــه علمــی از کمیســیون نشــریات علمــی  روســتایی در ســال ۱۳۹۷ موفــق ب

در   ۱۳۹۹ تابســتان  در  دیگــر  بــار  بودنــد؛  شــده  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 

ارزیابــی جدیــد علمــی ایــن وزارت خانــه بیــن ۱۱۰۹ نشــریه علمــی در کل کشــور موفــق بــه 

اعتبــار علمــی )ب( شــدند. کســب رتبه 
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 کتابخانــه دانشــگاه تربــت حیدریــه در حــال حاضــر بــا حــدود ۱۷۰۰۰ جلد منبــع اطالعاتی 

در حوزه هــای فنــی مهندســی، کشــاورزی، و عمومــی مشــغول بــه ارائــه خدمــت بــه 

جامعــه دانشــجویان دانشــگاه تربــت حیدریــه می  باشــد. بســتر الکترونیکــی فراهــم 

غ شــرکت نوســا  ــه ای ســیمر ــرم افــزار کتابخان ــه ن ــر پای ــرای جســتجوی کتــب ب شــده ب

ــد و رزرو  ــتجو تمدی ــامانه جس ــاب و س ــت کت ــتگاه امان ــه ایس ــر س ــتمل ب ــوده و مش ب

تفکیــک  بــه  مختلــف  حوزه هــای  در  موجــود  کتاب هــای  می باشــد.  منابــع  آنالیــن 

ــد: ــر می باش ح زی ــر ــه ش ــوع ب موض

۱-  علوم و معارف دینی: 49۳ عنوان
۲-  تاریخ و باستان شناسی : 4۱7 عنوان

۳-  علوم سیاسی و مدیریت: 47۲ عنوان
4-  معماری: ۳59 عنوان

5-  ادبیات: ۳74 عنوان
6-  زبان انگلیسی:  76 عنوان

7-  کامپیوتر و علوم محض و پایه: ۱06۱ عنوان
8-  کشاورزی، مرتع داری و علوم دامی: 666 عنوان

9-  فنــی و مهندســی بــه جــز کامپیوتــر )بــرق، صنایــع، مخابــرات، عمــران، مکانیــک(: 
۱489 عنــوان

مســاحت اختصــاص داده شــده بــه ســالن مطالعــه کتابخانــه در حــال حاضــر 500 متــر 

ع ۲00 نفــر می باشــد. مربــع و ظرفیــت ســالن مطالعــه خواهــران و بــرادران در مجمــو
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 • رونــد رشــد منابــع کتابخانــه ای در ســال های 9۲-99 در جــدول    
زیــر قابــل مشــاهده می باشــد:

99-9898-9797-9696-9595-9494-9۳9۳-9۲بازه زمانی

تعداد 
منبع 

افزوده 
شده

55۲980۱069۲507۳۲4۱۲89۲۱۲۳6

تعداد 
منابع 

کتابخانه
4۱565۲۳668459۳5۲۱۲59۳۱5485۱708۱

مســاحت اختصــاص داده شــده بــه ســالن مطالعــه کتابخانــه در حــال حاضــر ۵۰۰ متــر 

مربــع و ظرفیــت ســالن مطالعــه خواهــران و بــرادران در مجمــوع ۲۰۰ نفــر می باشــد.

پایگاه هــای اطالعاتــی: در حــال حاضــر تامیــن منابــع اطالعاتــی داخلــی و خارجــی از 

طریــق اشــتراک دو پرتــال اطالعاتــی دانــش لینــک و مگاپیپــر انجــام می شــود. از طریــق 

اشــتراک ایــن دو پرتــال دسترســی بــه اطالعــات بانک  هــای اطالعاتــی روز دنیــا نظیــر 

دانشــگاه  پژوهشــگران  بــرای   .... و   IEEE  ،Proquest  ،Springer  ،Wiley  ،Elsevier

فراهــم شــده اســت. در خصــوص منابــع داخلــی تامیــن نیــاز اطالعاتــی دانش پژوهــان 

از طریــق پایــگاه اطالعاتــی همایش هــای کشــور )ســیویلیکا(، پایــگاه اطالعاتــی مجالت 

ایــران )مگیــران(، پایــگاه اطالعاتــی جهــاد دانشــگاهی )sid.ir( انجــام می شــود.
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 99 تــا   9۲ تاریــخ  در  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  در  شــده  منتشــر  کتاب هــای 
می گــردد: ارائــه  تفکیــک  بــه  عناویــن  بــوده  عنــوان   ۳7 بــر  مشــتمل 

الف. حوزه کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و علوم دامی۱۱ عنوان

ب. کتب حوزه فنی و مهندسی، 8 عنوان 

ج. کتابهای حوزه عمومی، ۲ عنوان 

د. مجموعه خالصه مقاالت همایشها، ۱5 

: ه. دو عنوان مجله با عناوین زیر

و. کتابچــه  هــای مربــوط بــه عملکــرد دانشــگاه یــک عــدد بــا عنــوان عملکــرد پژوهشــی 
دانشــگاه تربــت حیدریــه
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  • جدول تفکیکی انتشارات دانشگاه تربت حیدریه

۱۳9۲۱۳9۳۱۳94۱۳95۱۳96۱۳97۱۳98۱۳99سال

کشاورزی و 
۱۲***۲۲4منابع طبیعی

فنی و 
۲۲**۲*۲*مهندسی

**۱45۳۱۱همایش ها

****۱۱**عمومی

کتابچه 
***۱****عملکرد

  • دفتر جذب دانشگاه

•  افزایش سه و نیم برابری تعداد اعضای هیات علمی 

•  ســال ۱۳۹۲: ۱۳ عضــو هیــات علمــی )۸ عضــو مربــی پیمانــی، ۲ عضــو دانشــیار رســمی 

قطعــی، ۳ عضــو اســتادیار پیمانــی(

•  ســال ۱۴۰۰: ۴۴ عضــو هیــات علمــی )۱۹ عضــو اســتادیار پیمانــی، ۴ عضــو مربی رســمی 

آزمایشــی، ۱۳ عضــو اســتادیار رســمی آزمایشــی، ۲ عضــو دانشــیار رســمی قطعــی، ۱ 

ح ســربازی، و ۳ عضــو اســتادیار  عضــو اســتاد رســمی قطعــی، ۲ عضــو هیــات علمــی طــر

پیمانــی در پروســه اخــذ شناســه اســتخدامی(
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  حــوزه ارتبــاط با

 صنعــت
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  • دفتر ارتباط با صنعت
     

• بیــش از 8 قــرارداد بــرون دانشــگاهی بــا صنعــت )۹۴ تــا ۹۸(

• بیش از ۳5 تفاهم نامه با بخش های متفاوت دولتی و خصوصی )۹۴ تا ۹۸ (

• بیش از 70 کارگاه کارآفرینی و دانش افزایی  )۹۸ تا ۹۹(

• معرفی بیش از ۲500 دانشجو به صنعت جهت کارآموزی )۹۴ تا ۹۸ (

• معرفی بیش از 650 دانشجو به صنعت جهت انجام پروژه های  تحقیقاتی)۹۴ تا ۹۸(

• انجام بیش از 70 بازدید صنعتی  )۹۴ تا ۹۸(

• اعزام ۲ نفر از اعضای هیئت علمی به فرصت ارتباط با صنعت )۹۴ تا ۹۸ (

• راه اندازی دفتر اختصاصی به حوزه ارتباط با صنت ) ۹۸ تا ۹۹ (

• مشاوره به تمام اعضای هیئت علمی برای ارتباط با صنعت ) ۹۸ تا ۹۹( 

• تسهیل گری پروژه های ارتباط با صنعت  )۹۴ تا ۹۸ (

• تاسیس کلینیک صنعت در دانشگاه و شرکت شهرک های تربت حیدریه ) ۹۴ تا ۹۸( 

• مشارکت در اکثر برنامه های ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   ) ۹۸ تا ۹۹ (

غ التحصیالن  )۹۴ تا ۹۸ ( • آغار فرایند پایش اشتغال فار

• انجام فرایند تمام الکترونیکی کارآموزی در دوره شیوع ویروس کرونا )۹۴ تا ۹۸ (

• ایجــاد بســتر و برگــزاری وبینارهــای اختصاصــی بــرای دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت   در دوره 
کرونــا )۹۴ تــا ۹۸ (

• مشارکت در شورای اشتغال شهرستان )۹۴ تا ۹۸ (

• مشــارکت در برنامــه هــای اجرایــی کارآفرینــی شهرســتان نظیــر کمیته امــداد خمینــی )ره( 
)۹۴ تــا ۹۸ (

ــتغال زایی  ــی و اش ــا کارآفرین ــط ب ــگاه مرتب ــی دانش ــای فرهنگ ــه ه ــارکت در برنام • مش
ــا ۹۸ ( )۹۴ ت
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4۱

بازدید 
گروهی 

اساتید از 
صنعت و 
کشاورزی

معرفی 
به پروژه

معرفی به 
کارآموزی

برگزاری 
کارگاه 

توانمندی 
شغلی

 Start
 up

برگزار 
شده

حمایت 
از شرکت 

ها و ...

ایده 
شو 

های 
برگزار 
شده

تعداد 
قراردادهای 

همکاری 
منعقده 

با ادارات و 
دستگاه های 

دولتی

تعداد 
قراردادهای 

همکاری 
منعقده با 

کشاورزی

تعداد 
قراردادهای 

همکاری 
منعقده با 

صنعت

فعالیت

سال

۲ 6۲ ۲۳۳ ۱۲ - - ۱۲ ۲ - - ۱۳9۲

5 86 ۳۳5 ۱4 - 4 ۲ 6 - - ۱۳9۳

۳ ۱۲۳ ۳54 ۱۱ - 5 ۲ 5 - - ۱۳94

۲ ۱0۱ 4۱۱ 7 ۱ 7 ۳ 4 - - ۱۳95

4 70 ۳۱4 5 ۲ 8 ۲ 4 ۲ - ۱۳96

4 ۱۲0 ۳50 ۱0 ۲ ۱0 ۲ 4 - ۲ ۱۳97

5 50 ۳6۱ 5 ۳ ۱۱ ۳ 6 - 5 ۱۳98

۲0 ۳0 ۳00
 ۱0

وبینار
۲ ۱4 ۱ ۲ ۱ ۱ ۱۳99

۲ ۲ ۲0 - - - - - - - ۱400
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  • اهم اقدامات صورت گرفته در مرکز رشد

۱-  پذیــرش و ارائــه خدمــات بــه بیــش از پنجــاه هســته و واحــد فنــاور و شــرکت دانــش 
بنیــان کــه عمــده فعالیــت ایــن شــرکت ها در راســتای مزیت های نســبی منطقــه مانند 
گیاهــان دارویــی )بصــورت ویــژه صنعــت زعفــران(، صنعــت ابریشــم، صنایــع معدنــی 
و همینطــور حــوزه الکترونیــک و IT می باشــد. ایــن شــرکت ها ضمــن توفیقــات خوبــی 
کــه در عرصــه توســعه فنــاوری داشــته اند، توفیقــات خوبــی نیــز در فتــح بــازار داشــته و 

ج از کشــور نیــز شــده اند. موفــق بــه صــادرات محصــوالت خــود بــه خــار
ح  ۲- دارای ســه ســاختمان در فضــای شــهری و ســه فضــای متمرکــز صنعتــی بــه شــر

ذیــل:
• ســاختمان مرکــز رشــد: بــه مســاحت تقریبــی ۹۰۰ متــر مربــع واقــع در طبقــه همکــف 

ســاختمان پژوهشــکده زعفــران )بــا اولیــت اســتقرار شــرکتهای حــوزه زعفــران(
• ســاختمان نــوآوری و توســعه فنــاوری۱ : واقــع در خیابــان باغملــی) فاصلــه ۱۵۰ متــری 
( بــه مســاحت تقریبــی ۶۰۰ متــر مربــع) بــا اولویــت اســتقرار شــرکت های  از مرکــز شــهر

حــوزه الکترونیــک و IT و دارای ســالن جلســات (
• ســاختمان نوآوری و توســعه فناوری۲ : واقع در حاشــیه میدان مرکزی به مســاحت 
تقریبــی ۴۰۰ متــر مربــع )دارای فضــای کار اشــتراکی و اولویــت اســتقرار شــرکت های 

ارائــه دهنــده خدمــات حــوزه فنــاوری(
• مجتمــع توســعه فنــاوری گیاهــان دارویــی داروگیــا: واقــع در شــهرک صنعتــی بــا 
مســاحت تقریبــی ۴۰۰۰ متــر مربــع فضــای صنعتــی و کارگاهــی و ۳۰۰ متــر مربــع فضــای 
لحــاظ  بــه  مناســب  مکانــی  در  تولیــدی  محصــوالت  عرضــه  جهــت  فروشــگاهی 
دسترســی) جهــت ارائــه خدمــات بــه تیمهــا و هســتههای نــوآور و فنــاور فعــال در 

عرصــه گیاهــان دارویــی( کــه بــا مشــارکت خیریــن و واقفیــن ایجــاد شــده اســت.
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• مجتمــع صنعتــی ســحان) ســرای حمایــت از نوصنعتگــران(: واقــع در حاشــیه جنوبی 

شــهر دارای فضــای مجهــز صنعتــی بــه مســاحت تقریبــی ۱۰۰۰متــر مربــع ) جهــت ارائــه 

ــا رویکــرد صنعتــی( کــه بــا مشــارکت بخــش  خدمــات بــه اســتارتاپها و هســته هــای ب

خصوصــی ایجــاد شــده اســت.

• پایلــوت پلنــت تخصصــی صنعــت زعفــران: در مجــاورت مجتمــع صنعتــی ســحان بــه 

مســاحت تقریبــی ۱۸۰ متــر مربــع) جهــت ارائــه خدمــات بــه هســته هــا و شــرکت هــای 

حــوزه زعفــران(

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

5- برگــزاری ســاالنه بطــور متوســط ســه رویــداد آموزشــی، انگیزشــی، کارآفرینــی) ماننــد 
رویــداد اســتارتاپی، بــوت کمــپ، ایــده شــو و ......( بــا هــدف ظرفیــت ســازی جهــت 

شــکل  گیــری هســته هــای نــوآور و فنــاور و بــا محوریــت مزیت های نســبی شهرســتان 

ماننــد صنعــت زعفــران، صنعــت ابریشــم، گیاهــان دارویــی و ....

6- برگــزاری سلســله رویدادهــای شــبکه ســازی )»هــم آفریــن« بــرای شــرکت هــا و تیــم 
هــای نــوآور و فنــاور و »بومگــپ« بــرای دانــش آمــوزان( جهــت تعامــل و هــم افزایــی هــر 

چــه بیشــتر فعــاالن عرصــه نــوآوری و فنــاوری

7- انعقــاد بیســت تفاهــم نامــه و قــرارداد بــا ســازمانهای دولتــی، بخــش خصوصــی و 
خیریــن و واقفیــن جهــت اســتفاده از همــه ظرفیــت هــا بــرای توســعه زیرســاخت هــای 

فنــاوری و نــوآوری در منطقــه
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حــوزه دانشــجویی و 
ــی فرهنگ
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  • تعداد پرس غذای توزیع شده:

سال تحصیلیردیف
غذای توزیع شده

صبحانه – ناهار – شام

۱9۲-9۳۲۲8798

۲9۳-94۲0۲۳0۲

۳94-95۱997۳۱

495-96۲۱7864

596-97۲۳9۲6۲

697-98۳۲0۳84

798-99۱94۳۳8

899-000
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    • اداره سراهای دانشجویی:

الکترونیکی نمودن ثبت نام و اسکان دانشجویان در خوابگاه ها )۹۴ تا ۹۸ (	 

افزایــش ظرفیــت اســکان دانشــجویان در خوابــگاه هــا بــا اســتفاده از خوابــگاه 	 

هــای خودگــردان و اســتیجاری )۹۴ تــا ۹۸ (

انعقاد قرارداد با بخش خصوصی جهت اسکان دانشجویان )۹۴ تا ۹۸ (	 

راه اندازی و تجهیز سالن تندرستی با همکاری اداره تربیت بدنی  )۹۴ تا ۹۸ (	 

تجهیــز هــر اتــاق بــه یخچــال بصــورت جداگانــه و مســتقل جهــت خوابــگاه هــا 	 

)۹۸ تــا ۹۹ (

خرید و تعویض کلیه موکت های خوابگاه دانشجویان )۹۴ تا ۹۸ (	 

خرید و نصب پرده جهت خوابگاه دانشجویی خواهران )۹۸ تا ۹۹ (	 

آبــی جهــت خوابــگاه 	  انــدازی تعــداد ۳۵ دســتگاه کولــر  راه  خریــد،  نصــب و 

تــا ۹۹ ( خواهــران )۹۸ 

ضد عفونی نمودن کلیه سراهای دانشجویی  )۹۴ تا ۹۸ (	 

تجهیرتمامی اتاق سراهای دانشجویی به میز و صندلی مطالعه  )۹۴ تا ۹۸ (	 

راه انــدازی ســامانه الکترونیکــی کنتــرل تــردد دانشــجویان ســاکن در خوابــگاه 	 

خواهــران  )۹۴ تــا ۹۸ (

دانشــجویان 	  کلیــه  جهــت  اینرنــت  بــه  دسترســی  ارتقــاء  و  تجهیــزات  خریــد 

تــا ۹۹ ( ســاکن در خوابــگاه هــا )۹۸ 

تشکیل شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیردولتی شهرستان )۹۴ تا ۹۸ (	 

آماده سازی و تجهیز اتاق میهمان سرای دانشجویی فاطمه الزهرا)س( )۹۴ تا ۹۸ (	 

بازدید های مستمر از خوابگاه ها جهت برطرف نمودن مشکالت )۹۴ تا ۹۸ (	 
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 • گــزارش عملکــرد آمــاری مرکز مشــاوره دانشــگاه تربت حیدریه                 
)سال ۱۳9۱-۱۳99 (

عنوانردیف

آمار 

سال 

91

آمار 

سال 

92

آمار 

سال 

93

آمار 

سال 

94

آمار 

سال 

95

آمار 

سال 

96

آمار 

سال 

97

آمار 

سال 

98

آمار 

سال 

99

فردی۱ ۱۱۲۲6۳۳4647۲6۱۱8۲۳9۳6۱۱7۲۳۱0مشاوره 

000۳48۱۱۱5۱8۲۲090مددکاری۲

۳

های  کارگاه 

ویژه  آموزشی 

دانشجویان 

اساتید 

وکارکنان

۱۲۱6۲4۲7۳۳۳5۳6۲۱5

4

کمیســیون 

مواد خاص 

تحصیلــی

۳55۱6۱7۲78909۱98۱04
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5

کمیســیون 

موارد خاص 

مالی

0000۱۱4۲7۲0

6

از  یابی  ارز

د  عملکر

مراکز 

مشاوره 

دانشگاه 

توسط  ها 

لین  مسو

مرکز مشــاوره

0000007۱0

7

ت  جلسا

شورای 

مشاوره

57۱0۱۱۱4۱7۲۱۳۲۱۲

8

ت  جلسا

شورای 

سیاســتگذاری

0000000۲۲

۹

ت  جلسا

کمیته 

در  مداخله 

بحران

0000000۱0
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10

فعالیت 

کانون 

همیاران 

سالمت روان 

کارگاه-  (

مسابقه-

نمایشگاه (

000009۱۱۱40

11

تهیه ونوزیع 

بروشور هایی 

آموزشی

0۱۲0۱۲07۲5۱۲65۳0۲۳۲0۳475

ح پایش12 000۱040۲4۲۱7۲۱65طر

در 

دست 

اقدام

13

ح سیمای  طر

000000۲0۲00زندگی

ح خداقوت14 0000004805۱00طر

ح  طر

احوالپرسی 

وهمدلی
000000005۱0
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   • اداره تربیت بدنی:

سال 
۱۳99

سال 
۱۳98

سال 
۱۳97

سال 
۱۳96

سال 
۱۳95

سال 
۱۳94

سال 
۱۳9۳

سال 
۱۳9۲

توضیحات
عنوان 

فعالیت

- 400 ۲70 ۲40 ۲50 ۱80 ۱75 ۱50
بر حسب 

تعداد 
نفرات

برگزاری 
مسابقات 
ورزشی به 
مناسبت 

هفته 
تربیت 

بدنی

- ۳50 ۲۲5 ۱55 ۱70 ۱۲0 ۱۳0 ۱۱5
بر حسب 

تعداد 
نفرات

برگزاری 
جشنواره 
مسابقات 

ورزشی 
همگانی 

بهاره

- ۳00 ۲70 ۱65 ۱۳5 ۱۲5 ۱۲5 ۱40
بر حسب 

تعداد 
نفرات

برگزاری 
جشنواره 
مسابقات 

ورزشی 
همگانی 

پاییزه

- ۱90 ۱70 ۱۳0 ۱40 ۱۱0 ۱۲0 ۱00
بر حسب 

تعداد 
نفرات

برگزاری 
جشنواره 
مسابقات 

ورزشی 
همگانی 
زمستانه
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- ۳00 ۲75 ۱65 ۱80 ۲۲0 ۲00 ۱50
بر حسب 

تعداد 
نفرات

برگزاری 
همایشهای 

پیاده روی به 
مناسبتهای 
مختلف)روز 
دانشجو – 

هفته تربیت 
بدنی و...(

- ۱5 ۳5 50 ۲0 45 ۲5 ۳0
بر حسب 

تعداد 
نفرات

شرکت در 
مسابقات 

ورزشی بین 
دانشگاهی 
شهرستان 

تربت حیدریه

- ۱۲ - ۲5 - - - ۳
بر حسب 

تعداد 
نفرات

شرکت در 
مسابقات 

ورزشی بین 
دانشگاهی 

منطقه 9 ورزش 
کشور

- - ۲۳0 ۱70 ۱50 85 80 80
بر حسب 

تعداد 
نفرات

برگزاری 
اردوهای ورزشی 

تفریحی

۱ ۱ - ۱ ۱ - - ۱ باب

افتتاح پروژ 
های ورزشی 

)سالن 
تندرستی – 

چمن مصنوعی 
– زمین روباز 

ورزشی(
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- - - - ۳ ۳ ۳ ۲ باب

اجاره اماکن 
ورزشی جهت 

پر کردن 
اوقات فراغت 

دانشجویان

500 500 ۳00 ۳50 400 ۳00 ۱00 80
بر حسب 
میلیون 

ریال

تجهیز اماکن 
ورزشی 

دانشگاه

- 85 85 85 ۳0 ۳0 ۳0 ۳0
بر حسب 
ساعت در 

هفته

میزان ساعت 
استفاده 

دانشجویان از 
اماکن ورزشی 

دانشگاه

۲ ۲ ۲ 4 ۳ ۳ ۲ ۲
بر حسب 

تعداد 
جلسه

برگزاری 
جلسات شورای 

ورزش
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   • امور فرهنگی و اجتماعی:

انجمن های علمی
کانون های 

فرهنگی

تشکل های 

اسالمی

نشریات 

دانشجویی

۱۳۹۲۱5۱۱۲8

۱۳۹۳۱5۱۳۲8

۱۳۹۴۱8۱۳۲8

۱۳۹۵۱7۱4۲8

۱۳۹۶۱7۱5۲5

۱۳۹۷۱7۱5۲-

۱۳۹۸۱8۱5۲-

۱۳۹۹۲0۱5۲۱
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  • گوشه ای از آمار فعالیتهای حوزه فرهنگی به صورت      
    مقایسه ای

۱۳9۲۱۳9۳۱۳94۱۳95۱۳96۱۳97۱۳98۱۳99

کرسی آزاد 
۲۲56865۳اندیشی

7۳4۲556۲جشنواره

جشن 
های 

مناسبتی
۱6۱۱۱۱5۱6۱4۱55

۲5۲0۲5۲5۲5۲5۲5۲۲کارگاه

فعالیت 
۱97۱0۱۱۲5۱۱۱قرآنی

۲5۱۲۲5۱7۱۲۱4۱۳۲5مسابقات

دفاع 
۱۱500۱7۱۳مقدس
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۱۳9۲

۱۳9۲

۱۳9۳

۱۳9۳

۱۳94

۱۳94

۱۳95

۱۳95

۱۳96

۱۳96

۱۳97

۱۳97

۱۳98

۱۳98

۱۳99

۱۳99

7

۲5

۳

۲0

4

۲5

۲

۲5

5

۲5

5

۲5

6

۲5

۲

۲۲

•جشنواره

• کارگاه
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 حوزه

 امور بین الملل
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  • امور بین الملل

بهره 
مندی از 
فرصت 

مطالعاتی 
بین 

المللی

درآمد 
ارزی 

حاصل 
از 

فعالیت 
های 
بین 

المللی

همکاری 
های بین 
المللی در 

قالب پروژه 
اراسموس

تفاهم 
نامه 
های 

منعقد 
شده

پروژه های 
علمی مشترک 

در قالب 
دانشجوی 

مشترک بین 
المللی

سفرهای 
خارجی 

علمی

0 0 0 ۱ 0 6 ۹۴-۱۳۹۲

۱ ۱6000 ۱ ۱ 0 9 ۱۳۹۵

0 64000 ۱ ۱ 0 ۱۱ ۱۳۹۶

0 88000 ۱ ۱ 0 6 ۱۳۹۷

0 48000 0 ۱ ۱ ۳ ۱۳۹۸

0 0 0 0 ۱ 0 ۱۳۹۹

۲۱6 هزار 

یورو
۳ 5 ۲ ۳5 مجموع
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