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     دانشگاه آزاد اسالمی9صورتجلسه نود و هفتمین نشست شوراي منطقه   

   واحد نیشابور–26/9/88 مورخ 
  

  

مجید و پخش سرود جمهوري اسالمی جناب آقاي دکتر متولی زاده ریاست محترم واحد نیشابور ضـمن      ...  در ابتدا پس از تالوت آیاتی از کالم ا         -1

 ارائه نمودند که در نتیجه براساس نامـه قـائم   1388 تا 1385ها و فعالیت هاي واحد نیشابور طی سال      عرض خیر مقدم گزارش مفصلی از موفقیت        

مقام محترم معاون آموزشی وزیر علوم و تحقیقات و فن آوري پس از بازدید، کیفیت واحد نیشابور را در سطح باال ارزیابی نمودند ساخت دو مسجد و 

 پروژه انشعاب گاز و فاضـل  – متر مربع 550 متر، سالن غذاخوري با 7000 با 1ي دیگر، خوابگاه شماره جذب کمک هاي مردمی و ساخت پروژه ها   

 نفر 7000 رشته که هم اکنون حدود 20 نفر هیات علمی و تصویب 126 متر مربع و در حوزه آموزشی با   4700آب واحد و دانشکده فنی مهندسی با        

 اعـالم  868 مقاله علمی پژوهشی و در نهایت امتیاز واحـد را  40 و ISI مقاله 10در حوزه پژوهشی  . دانشجو در واحد مشغول به تحصیل می باشند   

  .نمودند

ضمن عرض تسلیت بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم ماه پیروزي خون بر شمشیر روسـاي واحـدها و دانـشگاهیان را بـه      : معصومی...  حضرت آیت ا  

یژه از ساحت قدسی امام راحل فراخواندند و بر اقامه نماز بعنوان رکن اساسی دین اسالم تاکید نمودند ،     واکنش مناسب در جهت دفاع از ارزشهاي بو       

  .همانگونه که رهبري در مقابل فتنه ایستادگی کردند باید همه ما تالش نمائیم و از تالش هاي ریاست و مسئولین واحد نیشابور تقدیر نمودند 

نیز ضمن خیـر مقـدم بـه     : تر سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور و عضو هیات رئیسه مجلس شوراي اسالمی  االسالم و المسلمین دک    جناب حجت  

حاضرین در جلسه و تشکر از مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی و واحد نیشابور سالروز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامـی داشـتند و بـا اشـاره بـه هفتـه         

 و موثري در ابعاد مختلف توسعه دارد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور با رقم متبرکـی از امـام راحـل              پژوهش نقش بسیار مهم   : پژوهش گفتند   

  .دانشگاه آزاد اسالمی نقش مهمی در ارتقاء و پیشرفت کشور دارد : فعالیت خود را آغاز نمود و افزودند 

ضمن خیر مقدم بـه مـسئولین در مـورد پیـشینه تـاریخی مطـالبی           : شابوراستاندار خراسان رضوي و فرماندار نی     محترم   جناب آقاي هاشمی معاون     

 شـهید تقـدیم انقـالب اسـالمی     2300این شهر . است ) ع(فرمودند و اشاره داشته که نیشابور بوسه گاه قدوم مبارك حضرت علی ابن موسی الرضا   

  .حد نیشابور قدردانی نمودند ایشان نیز از تالش مسئولین دانشگاه و وا.  دارد  دانشجو17000نموده است و 

ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم الحرام با اشاره به آیه شریفه ادعوا الی سبیل :   االسالم و المسلمین دستجردي امام جمعه شهر خروین  حجت -5

سـه پیـشنهاد نیـز ارائـه     . داشـت  ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه اظهار نمودند اگر حکمت و موعظه حسنه در جامعه باشد جامعه اي پویا خواهیم      

  :نمودند 

  . در دانشگاهها مباحث روانشناسی را بر مبانی اخالق اسالمی مطرح کنیم : الف

  .سرمنشأ انحرافات توجه کنیم، به سراغ افراد می رویم در اسالم مرزها مشخص است و خیلـی وقـت هـا بجـاي اینکـه بـه               : ب
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  .اي اردوگاه کشوري جانمایی شده است پیگیري الزم بعمل آید  هکتار زمین در منطقه خرو بر100در مورد : ج

: ما مهمان حضرت رضا علیه السالم هستیم مرحوم عالمه طباطبائی فرمودند : سخنان دکتر حسین چی معاون محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 

رؤف هستند ولی رأفت امام هـشتم ظـاهر اسـت و در مـورد     ) ع(و همه ائمه اطهار . محسوس است   ) ع(که همه ائمه لطف دارند اما لطف امام رضا          

  . نهج البالغه مراجعه فرمائید 50 و 37مسائل اجتماعی و سیاسی روز توصیه فرمودند به خطبه 

 ضمن تقدیر و تشکر از حضور :  و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی       9سخنان جناب آقاي دکتر عباسپور ریاست محترم منطقه          

معصومی، جناب آقاي دکتر حسین چـی و روسـاي واحـدها و مـسئولین نهـاد      ... آقایان دکتر سبحانی فرماندار محترم امام جمعه خرو، حضرت آیت ا       

اهیمی،  دکتر میرابر از همه کسانی که براي راه اندازي واحد نیشابور از ابتدا تاکنون تالش نمودند آقایان فرحبخشی،: رهبري در منطقه اظهار نمودند    

دکتر وظیفه دوست و بویژه جناب آقاي دکتر متولی زاده تشکر می کنیم، نیشابور قطب علمی در تاریخ بوده است شهر دانش پرور و نخبـه پـرور در                

زار مـی بینـد   روح انـسان آ : دکتر عباسپور در ادامه درخصوص حوادث اخیر فرمودند . قدیم بوده است این واحد با دستمایه امام راحل راه اندازي شد        

  .کسی که زندگی خود بـراي رها شدن مردم از تحت ستم و طاغوت گذاشت اینگونه مورد بی حرمتی قرار می گیرد ) ره(وقتی می بیند که امام 

ی رسـیده  دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور بدون تکیه بر بودجه هاي دولتی و اعتبارات و با کمک و تکیه بر حمایت هاي مردمی به موقعیت هاي خـوب               

 نیشابور باید قطب علمـی در    فرماندار و نمایندگان محترم تشکر کنم، الزم می دانم به خاطر همدلی که در این شهر وجود دارد از امام جمعه،        . است  

  . ساله کشور داشته باشد 20کشور شود و نقش موثري در چشم انداز 

عطیل شد و پس از نماز با توجه به حضور جناب آقاي دکتر حسین چـی و همراهـان    براي اداي نماز ظهر و عصر به جماعت ت 5/11جلسه در ساعت    

  :ابتدا مباحث آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اهم مطالب مطروحه به شرح ذیل است 

   سخنان جناب آقاي دکتر حسین چی در بخش دوم جلسه -1

  . رشته شهر می باشد که رشد خوبی داشته است 12681س آخرین آمار  رشته شهر بود و براسا5000 تعداد رشته ها 83 در سال -1-1

  . پرونده هاي تأسیس رشته بایستی کامل باشد و چنانچه مدارك کامل نباشد برگشت می خورد واحدها دقت کافی را داشته باشند -2-1

  . جلد بچاپ رسیده است 3 ریزي نیز در  سرفصل دروس و رشته ها در سایت معاونت آموزشی قرار دارد و مصوبات شوراي برنامه-3-1

 بخشنامه اي در مورد رشته هایی که در وزارت علوم و در دانشگاه آزاد اسالمی فعال نمی باشد براي واحدها ارسال شده است و رشـته هـاي             -4-1

  .خوبی است واحدها درخصوص راه اندازي آنها پیگیر باشند 

 چنانچه اختیارات بیشتري 9 روز صبحها تشکیل می شود با توجه به ظرفیت و توان منطقه 3 اي  کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزي هفته-5-1

  .بخواهند مکاتبه نمایند تا اقدام شود 

 پرونـده از  100 با توجه به تشکیل هیات هاي جذب هیات علمی در استانها و تشکیل گروههاي علمی و بررسی صـالحیت عمـومی تـاکنون       -6-1
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با توجه به اینکه اختیارات خوبی در مورد جذب هیـات علمـی ماننـد    . ن رسیده است که براي تائید به وزارت علوم ارسال شده است استانها به سازما 

  .مصاحبه عملی و صالحیت عمومی به مناطق داده شده است تالش الزم بعمل آید و پرونده هایی که آماده است را به سازمان ارسال دارند 

  دکتر دیندار مدیرکل دفتر استخدام هیات علمی سخنان جناب آقاي -2

 با توجه به رسیدگی پرونده ها در هیات هاي جذب و بررسی صالحیت علمی و عمومی پس از تائید سازمان مرکزي واحدها می توانند نسبت           -1-2

  .به قرارداد پیمانی یکساله با افراد واجد الشرایط اقدام نمایند 

  .قاضیان از طریق حراست اقدام شود  در مورد صالحیت عمومی مت-2-2

 با توجه به اینکه ابهاماتی در نحوه تشکیل پرونده صالحیت عمومی، صالحیت علمی وجود دارد چنانچه منطقه آمادگی داشته باشد می توانیم     -3-2

  .کارگاه آموزش در این خصوص برگزار نمائیم 

ده است که در اختیـار وزارت علوم قرار گرفته اسـت پـس از طـی مراحـل الزم در          بـراي سامانـدهی هیات هاي جذب نرم افـزاري تهیه شـ         -4-2

  .هیات هاي اجرائی جذب دانشگاه نیز اجرا خواهد شد 

  . سال طول بکشد واحدها پیگیري الزم را بعمل آورند 10 با توجه به اینکه تبدیل وضعیت از آزمایشی شرایط مختصري دارد و نباید -5-2

  . بار فراخوان جذب اعالم نمایند و الزم نیست حتما در روزنامه ها چاپ شود در سایت ها هم کافی است 4ب هر سال بایستی  هیات هاي جذ-6-2

   مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزي آموزشی – سخنان دکتر گیوریان -3

قه مطرح گردد و پس از تائید اقدامات بعدي آن بعمل آید  در مورد ایجاد رشته هاي تحصیلی اگر سرفصل داشته باشد ابتدا باید در شوراي منط-1-3

 سئوال درج شده در سایت معاونت آموزشی 11و چنانچه سرفصل نداشته باشد باید ضرورت رشته را به تصویب برسانیم و براي این امر الزم است به 

  . تصمیم الزم اتخاذ گردد پاسخ داده شود و سپس براي بررسی در شوراي برنامه ریزي آموزشی دانشگاه ارسال تا

 دانشجویـان جدید الورود را در جلسات توجیهی با قوانیـن و مقررات آشنا کنید تا بسیـاري از مشکالت آنها و سازمان کاسـته شـود و پرونـده        -2-3

  .دد ثبت نام شدگان را در اولین فرصت مجدداً بررسی و کنترل نمائید تا چنانچه اشتباهی صورت گرفته است اصالح گر

  ... در مورد ضوابط خارج از دانشگاه مانند نظام وظیفه ما اختیار نداریم مانند مدت سقف تحصیل و غیره -3-3

.  واحدها می توانند پیشنهادات تغییر در سرفصل هاي آموزش را چنانچه جزئی نباشند جهت بررسی از طریق سایت معاونت آموزش ارائه نمایند-4-3

  .اري می توانیم تعداد دروس را اضافه کنیم لیکن دانشجو به میزان واحد موظفی دروس انتخابی را می گذراند  در مورد دروس اختی-5-3

در کارشناسی ناپیوسته مدرك کاردانی و در ارشد   مدارك اصلی دانشجویان بایستی کنترل شود در کارشناسی مدرك دیپلم و پیش دانشگاهی، -6-3

  .مدرك کارشناسی 

  . پایان یافته است لذا مکاتبه نشود 30/6/88قاء معدل محدودیت زمانی داشت و فرصت در  موضوع ارت-7-3

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



4
 و لیست به مورد تائید بودن موسسه آموزش توجه شود در مورد معادل سازي دروس الزم است بجاي اهمیت دادن به آزمون ورودي داوطلب           -8-3

  .معاونت آموزشی و وزارت علوم قرار دارد موسسات و مراکز آموزش عالی مورد تائید دانشگاه در سایت 

  . واحد در اختیار کلیه گروهها قرار می گیرد 20 حداکثر قرار داده شده است که از صفر تا – در مورد دروس جبرانی بجاي کلمه حداقل -9-3

نون نانوشته داریم که بر اجراي آن تاکیـد   ما سه قا9در منطقه :  پس از طرح مطالب فوق      9بیانات جناب آقاي دکتر عباسپور ریاست محترم منطقه         

  :داریم 

 اگر هیات علمی خواهر استخدام کنیم ابتدا تعهد محضري محکم می گیریم که بعدا درخواست انتقال و جابجایی نداشته باشند و می دانـیم کـه               -1

  .هند اکثر خانم ها پس از استخدام شدن با توسل به نمایندگان و مسئولین درخواست جابجایی می د

  .  کارمندانی که مدرك کارشناشی ارشد می گیرند نمی توانند عضو هیات علمی شوند و تحصیل کارمند در واحد خودش ممنوع است-2

 با توجه به اینکه اخیرا وزیر محترم آموزش و پرورش فعالیت آموزشکده هاي فنی حرفه اي را از وظایف آموزش و پرورش نمی دانند و قرار است -3

لذا در سالهاي آینده دانشجویان کاردانی در سماء زیاد خواهد شد واحدها از هم اکنون تمهیدات . مایند و این وظیفه آموزش عالی کشور است منحل ن

  .الزم را بکار گیرند 

ن ستاد فرماندهی کل  درباره حذف کنکور با حضور نمایندگا4 در جلسه اي با جناب آقاي دکتر دانشجو وزیر محترم علوم درخصوص کمیته ماده        -4

قوا مقرر شد پس از تائید مقام معظم رهبري اگر دانشگاهها بدون کنکور دانشجو بگیرند از معافیت تحصیلی برخوردار باشند با شرایطی، چنانچه این         

  .مورد به تائید مقام معظم رهبري برسد آزمون کاردانی کال حذف خواهد شد 

  .سائل و مشکالت آموزش مطرح نمودند و جناب آقاي دکتر حسین چی و مدیران کل همراه پاسخ گفتند سپس اعضاء جلسه سئواالتی را در مورد م

  . از مسجد جدید االحداث واحد نیشابور و مجتمع فرهنگی بازدید نمودند 9در ادامه پس از صرف نهار اعضاء شوراي منطقه 

  :دستور جلسه 

در سیاست هاي آموزشی واحـدهاي   مراکز جدید و نحوه تجدید نظر  مورد رشته هاي جدید، در   9 کمیته آموزشی منطقه     4/9/88مصوبات جلسه    -1

   »  است پیوست) 1(صورتجلسه « منطقه مطرح و مورد تائید قرار گرفت 

ـ            - شکیل  در مورد سیاست هاي جدید آموزش مقرر شد کمیته اي در نواحی شمالی، جنوبی و رضوي جهت بررسی پیشنهادات واحدها به نحو ذیل ت

 خراسان شمالـی به ریاست آقاي دکتـر فیروزنیــا، خراسـان جنـوبی بـه ریاسـت آقـاي دکتـر          خراسان رضوي به ریاست آقاي دکتر مهـربان، . شود  

  چهکندي نژاد

 مهندسـی،  علـوم پایـه،   انـسانی، ( واحدها پیشنهادات خود را با لحاظ نمودن توسعه علمی و آموزشی واحد در یکی از گروههاي شش گانه آموزش               -

را به کمیتـه ناحیه مربوطه ارائه نمایند و پس از تائید سیاست هاي کلی که منطبق بر برنامه استراتژیک واحد نیز می باشد ) کشـاورزي پزشکی، هنر، 
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  .واحدها رشته هاي تحصیلی مورد نظر را جهت بررسی ارائه خواهند نمود 

   : ذیل اقدام نمایندبه شرحنظر مقرر شد واحدها در مورد استعفاي اعضاء هیات علمی پس از تبادل  -2

 با توجه به نیاز واحدها با استعفاي اعضاء هیات علمی مخالفت می شود و چنانچه پس از مخالفت غیبت نمایند پرونده در هیات رسـیدگی بـه        -1-2

  .تخلفات اعضاء هیات علمی مطرح و براساس آئین نامه مربوطه اقدام گردد 

 وقت در دو نهاد و سازمان طبق بخشنامه هاي دانشگاه و ممنوع است لذا اعضاء هیات علمی نمی توانند همزمـان در موسـسات            اشتغال تمام  -2-2

  . شاغل شوند لذا با افراد مذکور براساس مقررات و بخشنامه هاي مربوطه باید رفتار شود بدون حقوق یا دریافت حقوقدیگر با 

ی براي ادامه تحصیل در صورتی که با موافقت و نیاز واحد مربوطه باشد با سپردن تعهـد محـضري بـراي     در مورد مرخصی اعضاء هیات علم     -3-2

  . است مجاز از تحصیل حداقل به میزان مدت دوره تحصیل پس از فراغتانجام خدمت 

مجدد شما منـوط بـه داشـتن پـست     اشتغال به کار «  در حکم مرخصی بدون حقوق کارمندان و اعضاء هیات علمی این جمله حتما درج شود    -4-2

  .تا پس از بازگشت مدعی نباشند » خالی و نیاز دانشگاه می باشد 

هزینه تحصیل بورسیه را می دهد و به استاد نیاز دارد پیگیري شود که مامور به تحـصیل و یـا      % 100 در مورد بورسیه ها که واحد از صفر تا           -5-2

  ) وطهبا رعایت بخشنامه هاي مرب. (بورسیه شوند 

 با توجه به اینکه دروه دکترا تمام وقت است چه در دانشگاه آزاد اسالمی و چه در دانشگاههاي دولتی و فرد نمی توانـد همزمـان بـا تحـصیل      -6-2

  .مل آید چنانچه افراد تخلف نموده اند پیگیري الزم بع) . مگر به صورت مامور به تحصیل و یا بورسیه(عضو هیات علمی به صورت تمام وقت باشد 

  :د ادل نظر به شرح ذیل تصمیم گیري ش و پس از تبیدر مورد شرح وظایف مدیران گروههاي آموزش -3

 شوراي مدیران گروههاي آموزشی در هرماه یک جلسه در واحدهایی که دانشکده مصوب ندارند و شوراي گروه آموزشی نیز طبق آئین نامه به -1-3

  .آموزشی نیز یک جلسه براي بررسی مسائل و مشکالت امور آموزشی تشکیل می شود شرح وظایف مدیران گروهها وگروههاي 

 الزم است اقدام شود و باید حضور 26/12/87 مورخ 445993/30 در مورد ساعت حضور مدیران گروههاي آموزشی براساس بخشنامه شماره          -2-3

  .معادل یک ساعت تدریس می باشد ) حضور( ساعت غیر تدریس 3و ضمنا هر . تمام وقت در واحد داشته باشند 

 و به منظور بررسی شرح وظایف مدیران گروههاي آموزشی بویژه در حوزه فرهنگی ونقش تربیتی آنها 9 به درخواست شوراي فرهنگی منطقه -3-3

  .مقرر شد گردهمایی مدیران گروههاي آموزشی در نواحی ذیل تا پایان سال جاري برگزار شود 

 مـسئولیت  واحد مـشهد اختـصاصا بـراي واحـد مـشهد      و ناحیه جنوبی در واحد بیرجند  ،ناحیه رضوي در واحد قوچان      ، حد بجنورد ناحیه شمالی در وا   

الزم است در نشست هـاي فـوق نماینـده حـوزه     .  می باشد  9برگزاري نشست هاي فوق با روساي واحدهاي مذکور و با همکاري دبیرخانه منطقه              

  . حضور داشته باشد فرهنگی و آموزشی منطقه نیز
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  . در مورد مدرسان حق التدریس تاکید شد کسانی که صالحیت علمی و عمومی آنها پذیرفته نمی شود حق تدریس در واحدها را ندارند -4-3

ز بکـارگیري   واحدها قبل آغاز به کار مدرس حق التدریس الزم است پرونده وي را جهت انجام مصاحبه علمی به دبیرخانه ارسـال نماینـد و ا         -5-3

  .افراد قبل از اخذ مجوز خودداري نمایند 

  . مدیران گروههاي آموزشی باید از طریق انتخابات گروه و تمام وقت و از نظر علمی تخصص گروه آموزشی را دارا باشند -6-3

   :همایش هاي علمی منطقه -4 

 مـورد  1388آموزش ریاضی و نقش آن در توسعه علوم به مـرداد مـاه   تغییر زمان برگزاري همایش علمی منطقه اي با عنوان       :  واحد بجنورد    -1-4

  .موافقت قرار گرفت 

با مشارکت مالی و کمک به همایش ملی علمی کاربردي پیشگیري از وقوع جرم که از سوي دادگستري کل خراسـان رضـوي              : واحد مشهد  -2-4

  . ریال موافقت گردید 000/000/30برگزار می شود به مبلغ 

با تغییر زمان برگزار همایش پیشرفت هاي علمی در تغذیه دام و روشهاي نوین آزمایشگاههاي در تحقیقات علوم دامی موافقت  : د کاشمرواح -3-4

  .زمان جدید از سوي واحد کاشمر اعالم خواهد شد . گردید 

 موافقت گردید ضمنا 1389 خرداد ماه 6 و 5 ملی در با برگزاري همایش دستاوردهاي نوین در تولید دانه هاي روغنی در سطح     : واحد بجنورد  -4-4

هزینه هاي همایش بصورت اسپانسر از خارج دانشگاه به ملی % 50همایش مذکور قبال مقرر بود در سطح منطقه اي برگزار شود و با توجه به جذب         

  . تغییر یافت

 می باشد 40 و مقرر شد واحدهایی که نسبت تعداد کارمند به دانشجو کمتر از     قرائت گردید  جدول آمار و سرانه کارمندان واحدها به دانشجویان        -5 

  .» پیوست  است ) 2(جدول « بررسی الزم را بعمل آورند و در جهت رعایت نسبت رسمی اعالم شده برنامه ریزي نمایند 

 برگ ها دقت کافی بعمل آید و ارسال فرم هاي ناقص  مجدداً از رؤساي واحدها درخواست گردید نسبت به ارسال اطالعات، آمار مکاتبات، نمون    -6

  .      خودداري نمایند من بعد چنانچه اطالعات درخواستی کامل نباشد به واحد عودت داده می شود 

       
                                                                                        عبدالمجید حلمی

                                              زاد اسالمی دانشگاه آ9                             دبیر شوراي منطقه                                   
     
  
  
  
  

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



7
  
  )1پیوست ( 

   دانشگاه آزاد اسالمی9صورتجلسه کمیته آموزشی منطقه  ] سومینبیست و [ 
   دبیرخانه منطقه– 4/9/88تاریخ 

  
 ([ 88، سومین جلسه کمیته آموزشی منطقـه در سـال   9بررسی و تصمیم گیري در مورد موضوعات آموزشی واحدها و مراکز تحت پوشش منطقه   جهت  

 در محل دبیرخانه منطقه تـشکیل و در ابتـداي جلـسه عنـوان هـا کلـی       4/9/88 روز چهارشنبه 12 با حضور اعضاء در ساعت    ])ومین جلسه   بیست و س  

به ترتیب اهمیـت پرداختـه   ) به شرح زیر( مبنی بر مذاکره درخصوص تعیین سیاست هاي آموزشی منطقه قرائت گردید و به موضوعات      دستور کار جلسه  

  :و تصمیم گیري شد 

   9بازنگري و تعیین قابلیت هاي ایجاد محلهاي دانشگاهی در شهرستان هاي جدید در گستره منطقه 1-

 تقاضاها و مکاتبات صورت گرفته از سوي مسئولین شهرهاي مختلف مبنی بـر درخواسـت ایجـاد مرکـز و واحـد       در ابتدا، دبیر محترم منطقه به  – 1-1

 درخصوص ایجاد مرکز و واحد دانشگاهی در شـهرهاي سـطح منطقـه بـه          85دانشگاهی اشاره نموده و سپس فرمودند؛ کمیته آموزشی منطقه در سال            

تقـسیم و  ) 3ناحیـه  (و جنـوبی  )  و واحـد مـشهد بـه صـورت مـستقل     2ناحیه  (، رضوي   )1ناحیه  (مالی  تفصیل بررسی نموده و منطقه را به سه ناحیه ش         

بـه همـراه نقـشه    (شهرستانهاي داراي توان ایجاد مراکز دانشگاه آزاد اسالمی را مشخص و تعیین کرده است که در ادامه جلسه لیست شهرهاي مذکور           

   .عنوان و قرائت گردید ) موقعیت جغرافیایی آنها

سپس با توجه به آخرین تغییرات و تقسیمات کشوري، شهرهاي واقع در نواحی فوق الذکر که امکان ایجاد محل هاي دانـشگاهی در آنهـا وجـود دارد و     

  : تاکنون موافقت اصولی براي آنها صورت نگرفته است به شرح ذیل بازنگري و مشخص گردیدند 

  ) :شمالی (1ناحیه : الف

  راز و جرگالن-1

فاروج-2

)با اولویت باجگیران(در یکی از محل هاي باجگیران، لطف آباد و یا نوخندان -3

  .همچنین با ایجاد محل دانشگاهی در بام و صفی آباد به علت نزدیکی به جوین و نقاب مخالفت شد 

  ) :رضوي (2ناحیه : ب
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  )سروالیت(چکنه -1

داورزن-2

)مه والت(فیض آباد -3

)ر اقدام نمایندهر کدام که زودت(خواف و یا قاسم آباد -4

مزداوند-5

جهت راه اندازي و پذیرش دانشجو داده می شــود در غیـر ایــن    ) 1390تا مهر سال ( ساله 5/1به مسئولین خرو یک فرصت (خرو، درود، قدمگاه    -6

) زیر نظر واحد نیـشابور (اء می توانند راه انـدازي نمایند، ضمناً درود می توانـد جهت راه اندازي آموزشکده سم) یک مرکـز(صورت درود و قدمـگاه    

.اقدام نماید 

 موضوع راه اندازي مرکـز بینـالود بـا توجـه بـه اینکـه        ملک آباد در صورتیکه براي راه اندازي اقدام نماید و زودتر بتواند شرایط الزم را آماده نماید،        -7

.تاکنون اقدام موثري نشده است منتفی خواهد گرید 

) .کانات الزم می باشندملزم به تهیه ام(شاندیز و طرقبه -8

  .  ، مخالفت شد )سبزوار(، جغتاي )جنوب فریمان(، قلندر آباد )جنوب نیشابور(همچنین با ایجاد محل هاي دانشگاهی در شهرهاي عشق آباد 

  ) :جنوبی (3ناحیه : ج

  )آموزشکده سما زیر نظر واحد گناباد(بیدخت -1

) .مستقلدانشکده اي وابسته به واحد گناباد یا مرکز (کاخک -2

سرایان-3

حاجی آباد-4

سربیشه-5

)آموزشکده سما(خوسف -6

)بین قائن و بیرجند(آریان شهر -7

) .شمال شرق طبس، منوط به تهیه امکانات الزم می باشد(عشق آباد -8

  .مخالفت شد ) بین بجستان و فیض آباد(همچنین با راه اندازي محل دانشگاهی در شهر یونسی 
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به شـرح زیـر طـرح و تـصمیم     ) 1-1بند (اکز جدید، نامه و درخواست ها رسیده بررسی و با توجه به تصمیمات فوق       در ادامه موضوع و بحث مر      1-2-

  :گیري شد 

، کـه  )فیض آبـاد ( فرماندار محترم تربت حیدریه مبنی بر راه اندازي مرکز دانشگاهی در شهرستان مه والت 9/6/88ت مـورخ /975670 نامه شماره    -1

 4041و طرح نظر واحد بردسکـن طی نامه شـماره  (یاست محتـرم دانشگاه بر نامه مذکور، بررسی و طی مذاکرات صورت گرفته   وفق هامش و دستور ر    

  . موافقت شد ]مه والت[با ایجاد مرکز دانشگاهی در شهر فیض آباد )  در این ارتبـاط2/8/88مورخ 

) از توابـع سـبزوار  (انشگاه، درخصوص تاسیس مرکز دانشگاهی در شهر جغتاي  معاون محترم امور مجلس د     6/8/88 مورخ   287834/74 نامه شماره    -2

بـا ایجـاد محـل دانـشگاهـی در شـهر      ) و نقاب که تازه نیز راه اندازي و دانشجو گرفتـه اسـت  (مطرح و با توجه به نزدیکی شهر مذکور به مرکز جوین            

  . سی می باشد  سال آینده قابل برر2جغتاي مخالفت شد، الکن طرح مجـدد موضوع در 

خراسـان  ( ، معاون محترم امور مجلس دانشگاه درخصوص تاسیس مرکـز دانـشگاهی در شـهر سـر بیـشه              6/8/88 مورخ   287837/74 نامه شماره    -3

  .بررسی و موافقت با آن اعالم شد ) جنوبی

) 5-1 بنـد   ،23/7/88مـورخ   (9ي منطقـه  و نود و ششمین نشـست شـورا  ) 18/7/88مورخ ( همچنین درخواست هاي مطرح در نود و یکمین جلسه      -4

، شاندیز، داورزن، فیض آباد و سـرایان نیـز براسـاس    )بخش احمدآباد مشهد (مبنی بر ایجاد مراکز دانشگاهی در شهرهاي خرو، درود، قدمگاه، ملک آباد             

 5/1 و قدمگاه به مـسئولین خـرو یـک فرصـت     در مورد خرو، درود: (رسیدگی و تصمیم الزم اتخاذ گردید )  صورتجلسه1-1بند (مصوبات جلسه حاضر  

می توانند راه اندازي نماینـد، ضـمناً   ) یک مرکز(جهت راه اندازي و پذیرش دانشجو شد در غیر این صورت درود و قدمـگاه  ) 1390مامور در سال    (ساله  

  ) .زیر نظر واحد نیشابور اقدام نماید(درود می تواند جهت راه اندازي آموزشکده سما 

د ملک آباد نیز مقرر شد در صورتیکه براي راه اندازي اقدام نماید و زودتر بتواند شرایط الزم را آماده نماید، موضـوع راه انـدازي مرکـز بینـالود بـا      در مور 

  .توجه به اینکه تاکنون اقدام موثري نشده است منتفی خواهد گردید 

، )سـبزوار (به تهیه امکانات الزم شـدند و یـا راه انـدازي محـل دانـشگاهی در داورزن      در مورد شاندیز نیز جهت راه اندازي مرکز مسئولین شهري ملزم            

  . و سرایان موافقت شد ]مه والت[فیض آباد 
  

  مذاکره درخصوص نحوه تجدیـد نظر در سیاسـت هاي آموزشی و تدوین برنامه گسترش رشته ها در مراکز تازه تاسیـس - 2

و بـا  ) و تاکید بـر سیاسـت هـاي قبلـی     (86یب و ابالغ سیاست هاي آموزشی منطقه و اولین بازنگري در سال  سال از تعیین، تصو 3با توجه به گذشت     

 و پـاره اي درخواسـت   9عنایت به ایجاد و راه اندازي مراکز تازه تاسیس و گسترش روز افزون مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در سطح منطقـه         

موضوع بازنگري در سیاست ها آموزشی منطقه از سـوي دبیـر محتـرم            ر جهـت تـصویب رشـته هـاي مـشابه،           هاي رسیده از واحدها و مراکـز مجـاو        
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ضـمن دیـدن مـسیر و    ( لذا مقرر شد در این خصوص، تـدوین سـند و سیاسـتی جـامع      منطقه پیشنهاد و لزوم انجام کار از سوي اعضاء نیز تائید گردید،       

 لـذا پـس از بحـث و بررسـی      در دسـتور کـار قـرار گیـرد،    )  تاسیس در مجموعه اي مرتبط و متاثر از هماهداف واحدها و مراکز فعلی و مراکز در آستانه   

  :گردش کار جهت اقدام فوق به شرح زیر تصویب گردید 

نـگ بـا برنامـه    و در راسـتا و هماه ) امور مراکز غیر فعال به عهده واحـدهاي وابـسته و مـسئول راه انـدازي          (9 واحدها و مراکز فعال تا بعه منطقه         -1 

 بررسی الزم در این خصوص معمول و نظرات و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان هفته اول دي مـاه بـه کمیتـه آموزشـی          استراتژیک ابالغی دانشگاه،  

  .منطقه اعالم نماید 

در )   فـوق 1بنـد (صـله بـه کمیتـه آموزشـی      پیـشنهادات وا  نظـرات، ) نقـشه پیوسـت   (9 با توجه قرار داشتن واحدها و مراکز در ناحیه بندي منطقـه         -2

جهت ارائه پیـشنهادات و دفـاع منطقـی از    (کارگروههاي ناحیه اي که با حضور نماینده کمیته آموزشی منطقه و رؤساي محترم واحدها و مراکز مربوطه           

  :به تفکیک زیر تشکیل و بررسی می گردند ) آنها
  

و به سرپرستی جناب آقاي دکتر فیروزنیا جهت بررسی نظرات و پیشنهادات واحـدها و مراکـز بجنـورد،       در واحد بجنورد    ) شمالی (1کارگروه ناحیه   : الف  

  .قوچان، شیروان، اسفراین، درگز، جاجرم، مانه و سملقان 
  

جهـت  ) موزشـی رئیس محترم واحد قوچـان و عـضو کمیتـه آ   (در دبیرخانه منطقه به سرپرستی جناب آقاي دکتر مهربان  ) رضوي (2کارگروه ناحیه   : ب  

  . فریمان، سرخس و جوین   تایباد، کاشمر، بردسکن، بررسی نظرات و پیشنهادات واحدها و مراکز سبزوار، نیشابور، تربت جام، تربت حیدریه،

 مراکـز  در واحد بیرجند و به سرپرستی جناب آقاي دکتر چهکندي نـژاد جهـت بررسـی نظـرات و پیـشنهادات واحـدها و                   ) جنوبی (3کارگروه ناحیه   : ج  

  . قائن، طبس و نهبندان  بیرجند، گناباد، فردوس، بجستان،
  

تـا  ) منضم به گزارشی جامع از مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ناحیـه خـود  ( کارگروه هاي مذکور ملزم به جمع بندي اطالعات و ارائه نتیجه       -3

طقه بررسی و شیوه تجدید نظر در سیاست هاي آموزشـی واحـدها و مراکـز منطقـه      به منطقه می باشند تا موارد در کمیته آموزشی من      88پایان دي ماه    

  .به استحضار واحدها و مراکز رسیده و اقدام گردد ) اسفند ماه(بحث و در آخرین جلسه شوراي منطقه در سال جاري 
  

 معاونت محتـرم  4/4/88 مورخ 112365/40نامه شماره درخصوص بخش) که با تاخیر اقدام شده بود   ( تعدادي نامه واصله از واحدها و مراکز منطقه          – 3

قرائت و بـا عنایـت بـه سیاسـت     ) و بالعکس(آموزشی دانشگاه در ارتباط با دایر نمودن رشته هاي کارشناسی و کاردانی در دوره هاي پیوسته و ناپیوسته    

  :هاي مصوب منطقه، به شرح زیر تصمیم گیري شد 
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   بردسکنواحد -1

...) با توجـه بـه داشـتن کارشناسـی علـوم کـامپیوتري و      ( قرائت و با درخواست رشته کارشناسی نرم افزار 11/8/88 مورخ 09-26-4141/1نامه شماره  
  . سرفصل مصوب آنرا ارائه تا موضوع بررسی گردد ) در مقطع کارشناسی ناپیوسته(مخالفت شد و مقرر گردید جهت رشته مشاوره و راهنمایی تحصیلی 

  

  )ز نهبندانمرک(بیرجند واحد -2

  : قرائت و رشته هاي زیر مورد تصویب قرار گرفت 5/6/88 مورخ 09-12-387/1نامه شماره 
  :                                                              کارشناسی پیوسته : الف

    حسابداري-2         آموزش ابتدایی                                                                 -1
  :  کاردانی ناپیوسته : ب
 نرم افزار– کامپیوتر -2)                                                        الکتروتکنیک(برق صنعتی -1
  :کاردانی پیوسته : ج
 حسابداري-1

  

  سرخسمرکز  -3

  : قرار گرفت  قرائت و رشته هاي زیر مورد تصویب25/7/88 مورخ 19/778نامه شماره 

  :کاردانی ناپیوسته : الف

   نرم افزار–کامپیوتر  -2)                                                       الکتروتکنیک(برق صنعتی -1

  شیروان واحد -4

 09-16-7102/2 و 3/6/88 مـورخ  09-16-9013/2 قرائت و رشته هاي زیر که طی نامه هاي شـماره    4/9/88 مورخ   09-16-12877/1نامه شماره   

  :  به معاون محترم آموزشی دانشگاه هم اعالم شده است، بررسی و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت   مستقیمًا30/4/88مورخ 

  :کارشناسی پیوسته : الف

  خت افزار س- مهندسی کامپیوتر -2مدیریت بازرگانی                                                                -1

  :کارشناسی ناپیوسته : ب

   مهندسی تولیدات گیاهی-3 آب و فاضالب                                        –مهندسی عمران -1

مهندسی علمی کاربردي تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی معطر        -2
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  :کاردانی پیوسته : ج

 کاردان فنی عمران-3                               کاردان فنی صنایع                            -1

)نقاشی( هنرهاي تجسمی -4کاردان فنی برق                                                             -2

  : کاردانی ناپیوسته : د

   سخت افزار– کامپیوتر -3 تربیت بدنی                                                                    -1

   گرافیک-2

همچنین مقرر شد درخصوص تقاضاي واحد جهت رشته کارشناسی ناپیوسته پرستاري سرفصل مصوب رشته و مقطع مـذکور ارائـه و همچنـین متـذکر            

  .گردید در درج عناوین صحیح وکامل رشته ها نیز دقت نمایند 
  

قوچان واحد -5

 قرائت، مطرح و مقرر شد درخـصوص درخواسـت رشـته کارشناسـی ناپیوسـته مامـایی در صـورت وجـود             27/5/88 مورخ   8318/1/18/09نامه شماره   

) کـاردانی ناپیوسـته  (و مکانیـک خـودرو   ) کاردانی پیوسته( نرم افزار – موافقت می شود و با تقاضا رشته هاي علمی کاربردي کامپیوتر     سرفصل مصوب، 

  .در آموزشکده سما واحد موافقت شد ) کاردانی پیوسته( و تبریه مخالفت و با رشته کاردان فنی تاسیسات تهویه

  گنابادواحد -6

  : قرائت و رشته هاي زیر مورد تصویب قرار گرفت 7/7/88 مورخ 14448نامه شماره 

  :کارشناسی پیوسته : الف

  یت دولتی مدیر-3مدیریت بازرگانی                                                                  -1

 آمار-4مدیریت امور بانکی                                                               -2

  :کارشناسی ناپیوسته : ب

 مخابرات گرایش انتقال-ICT                                                                    2مخابرات -1

  :کاردانی پیوسته : ج

) در صورت دایر نبودن در آموزشکده سما واحد ( تربیت بدنی-1
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  مرکز بجستان-7

  :  مطرح و با رشته هاي زیر موافقت شد 25/7/88 مورخ 77نامه شماره 

  :کاردانی ناپیوسته : الف

   نرم افزار– کامپیوتر -2)                                                       الکتروتکنیک( برق صنعتی -1

  شهدواحد م-8

  : بررسی، مطرح و رشته هاي زیر مصوب گردید 9/6/88 مورخ 19326/2نامه شماره 

  :کارشناسی پیوسته : الف

تکنولوژي آموزشی                                                               -1

  :کارشناسی ناپیوسته : ب

 مدیریت آموزشی-2          بهداشت عمومی                                            -1

مقـرر گردیـد در صـورتیکه سرفـصل     ) کارشناسی ناپیوسته(و پرستاري   ) کارشناسی ناپیوسته (همچنین درخصوص درخواست رشته هاي مدیریت دولتی        

.مصوب رشته هاي مذکور را ارائه نمایند تقاضا بررسی خواهد شد 
  

-   :دها منطقه حسب مورد به شرح زیر مطرح و بررسی گردید  در ادامه جلسه تعدادي نامه رسیده از برخی واح4

  )مرکز جوین( واحد سبزوار -1

  : مطرح، بررسی و با تصویب رشته هاي زیر جهت مرکز جوین موافقت شد 10/2/88 مورخ 2082/1/15/09نامه شماره 

  کارشناسی پیوسته: الف 

   روابط دیپلماتیک– روابط سیاسی -2            مهندسی شهرسازي                                        -1

  :کاردانی پیوسته : ب

   کاردانی امور بانکی-2 قدرت                                          – کاردانی فنی برق -1

 با توجه به داشتن امکانات و  واحد سبزوار در ارتباط با بررسی مجدد رشته هاي درخواستی واحد       21/7/88 مورخ   14988/6/15/09همچنین نامه شماره    

هیات علمی متخصص در گرایش هاي مختلف شیمی و از سویی مرکزیت آن واحد در رشته هاي صنایع غذایی در منطقه مطـرح و بـا تـصویب رشـته                

  . گرایش صنایع غذایی در آن واحد موافقت شد –مهندسی شیمی 
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   واحد قوچان-2

 واحد درخصوص اعتراض به تصویب رشته شیمی کاربردي در واحد نیشابور قرائت، بررسی و توضـیح     آن 25/8/88 مورخ   15958/1/18/09نامه شماره   

  . ارائه گردید   در منطقه نیز مصوب شده است،85الزم مبنی بر اینکه رشته فوق جزء سیاست هاي فعلی واحد بوده و در سال 

موزشی و فرهنگـی سما واحد قوچان در ارتباط با راه اندازي کاردانی پیوسته        رئیـس محتـرم مرکز آ    31/5/88 مـورخ   88-5308همچنین نامـه شمـاره    

   .   گرایش الکتروتکنیک مطرح و موافقت گردید –رشته برق 

به عنوان عضو و نماینده مراکز آموزشی منطقه در جلسات کمیتـه آموزشـی منطقـه و    ) بردسکن( در پایان جلسه با توجه به حضور جناب آقاي محمدي         

 از همکاري ایشان در طول حضور در جلسات کمیته آموزشی تشکر و مقرر شد در جلسه آینـده کمیتـه   " واحد بردسکن "ویی ارتقاء مرکز مذکور به      از س 

   .جایگزین و عضویت یکی از مراکز منطقه مشخص گردد

  .و آل آن حضرت پایان یافت ) ص( با ذکر صلوات بر حضرت محمد 30/14جلسه ساعت 
  

  : در جلسه افراد حاضر
  

آقاي محتشمی-2       حلمیآقاي -1
  
  
فیروزنیادکتر -4    خوئی نژاددکتر -3
  

آقاي محمدي-6    مهریان دکتر-5
  

            جمال قوي-7
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   )2پیوست (

  
  

  :توضیح اینکه 
شـرکتی و  در مـورد کلیـه واحـدها کارمنـدان      - 2   .شکده هاي سماء منظور نگردیـده اسـت  در مورد کلیه واحدها کارمندان مدارس و آموز   -1 

   .ان بیمارستانها منظور نگریده استدر مورد مشهد کارکن -3   .منظور نگردیده استساعتی 
 نفر نیروي شرکتی دارد ولی همزمان با دیگر واحدها از طریق منطقه جهت بکـارگیري نیـرو اقـدام    22 نفر کارمند رسمی و 69 واحد شیروان   -4

 نفر نیروي شرکتی مـشروط بـه عـدم وجـود پـست      20ان مرکزي با بکارگیري     نکرده است و مستقیما با سازمان مرکزي مکاتبه نموده لذا سازم          
 -5.   سازمانی مصوب برابر نمودار سازمانی پس از اخذ مجوز از طریق کمیسیون معامالت منطقه فقط در مشاغل خدماتی موافقت نمـوده اسـت    

   .نفر می باشد  31در سطح منطقه ) نیروهاي رسمی و شرکتی(سرانه کارمند به دانشجو با محاسبه 
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نمودار 1 - نمودار بررسی تعداد کارمندان مجاز براساس یک سوم امتیاز واحد و 
جمع کارکنان رسمی و شرکتی
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بجنورد بیرجند تربت
جام 

تربت
حیدریه 

سبزوار شیروان طبس فردوس قائنات قوچان کاشمر گناباد مشهد نیشابور

ــوم ــک س تعداد کارکنان مجاز براساس ی
امتیاز واحــد (3023)

جمع کارکنان رســمی و شــرکتی (2441)
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نمودار 2 - نمودار بررسی سرانه کارمند به دانشجو براساس یک پنجاهم تعداد دانشجویان و 
سرانه کارمند (رسمی و شرکتی) به دانشجو
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بجنورد بیرجند تربت
جام 

تربت
حیدریه 

سبزوار شیروان طبس فردوس قائنات قوچان کاشمر گناباد مشهد نیشابور

سرانه کارمند به دانشجو براساس یک پنجاهم تعداد   
دانشجویان( 1523) 
سرانه کارمند  ( رسمی و شرکتی ) به دانشجو( 416) 
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نمودار  3 - نمودار بررسی سرانه کارمند به دانشجو  (کارمندان رسمی ) و  سرانه کارمند به 
دانشجو (کارمندان رسمی و شرکتی )
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بجنورد بیرجند تربت
جام 

تربت
حیدریه 

سبزوار شیروان طبس فردوس قائنات قوچان کاشمر گناباد مشهد نیشابور

سرانه کارمند به دانشجو  ( کارمندان رسمی ) ( 521) 
سرانه کارمند به دانشجو  ( کارمندان رسمی و شرکتی  ) ( 416) 
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نمودار  4 - نمودار بررسی تعداد کل کارمندان  (رسمی و قرارداد کارمعین ) وتعداد کل کارمندان 
شرکتی
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بجنورد بیرجند تربت
جام 

تربت
حیدریه 

سبزوار شیروان طبس فردوس قائنات قوچان کاشمر گناباد مشهد نیشابور

تعداد کل کارمندان رسمی و قرارداد کار معیــن ( 2052) 
تعداد کل کارمندان شرکتی   ( 389) 
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نمودار  5 - نمودار بررسی تعداد کارکنان شرکتی تائید شده توسط سازمان مرکزي و تعداد   
کارکنان شرکتی بالتکلیف
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بجنورد بیرجند تربت
جام 

تربت
حیدریه 

سبزوار شیروان طبس فردوس قائنات قوچان کاشمر گناباد مشهد نیشابور

تعداد کارکنان شرکتی تائید شده توسط سازمان مرکزي   ( 115) 
تعداد کارکنان شرکتی بالتکلیف     ( 274) 
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