
1392/10/01تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/9/17

تاریخ آخرین جلسه با 

اعضاي حقیقی
0

مساحت کل (عرصه)تعداد آموزشکدهتعداد گروه هاي آموزشیتعداد دانشکدهسطح مؤسسه

2246285 مترمربع13650دانشگاه

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

01894238201551رسمی

03227141245پیمانی

00170017طرح سربازي

021338252202813جمع

0.000.030.420.310.251.00نسبت جزء به کل

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

1981612015715506رسمی

4054013پیمانی

10767220811476قرارداد کارمشخص

79480091روز مزد بیمه اي

38887353242161086جمع

0.360.080.330.220.011.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجو به کارمندجمع کلپسا دکتريدکتري تخصصیدکتري عمومیکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

075263795195228213798روزانه

0300322181477966164شبانه

0034200342نیمه حضوري

نسبت دانشجو به هیات علمی04595783701110خارجی

0062009911611پردیس

01052969753424069521915جمع

0.000.480.320.020.190.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

00.340.170.010.100.000.63

0.320.020.190.000.52

هیات علمیسال/تعداد
مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي بین 

المللی

سرانه تولید 

مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی
فرصتهاي مطالعاتی

1391712115313373.501.621.882085

1392760136214043.641.791.852002

1393790151913263.601.921.682078

1394813166111773.492.041.452275

30755695524414.237.386.8584220جمع کل

1.34

0.56

5

دانشجویان

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

20.18

26.96

دانشگاه فردوسی مشهد در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1395/03/12 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1395/2/20

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

212899 مترمربع

اعضاي هیأت علمی

دکتر محمد کافی

سایر مراکز وابسته

1 پردیس بین الملل، 4 پژوهشکده، 18 گروه پژوهشی،2 مرکز رشد،

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

وضعیت پژوهشی



ثبت اختراع 

داخلی

ثبت اختراع 

بین المللی

واحدهاي فناور 

مرکز رشد

شرکتهاي 

دانش بنیان

پژوهشگر 

پسادکتري

2436270

637572

1139364

206107165

61153373611

در حال تصویب

در حال انجام

بلی

در حال انجام

خیر

بلی

بلی

درصد1394درصد1393درصد1392

136864017055981,984,649

552683490472,847

3600002648000028650,00033

20739635857749,9988

1394351035931421367,81019

257042441303100,0005

816726915125101,7095

2717952027012616350,48918

67466517401710249,51313

6299084680472947939,57347

8093661179357148,5197

48423465559488,3534

28157246178367,2243

9903371411688147,8247

24534240786250,8653

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

199
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي کشور
15004107170

213
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي کشور
24180137860

33626048دانشگاه/ وزارت علوم390 تکمیل یادمان شهداي گمنام

احداث و تجهیز دانشکده تربیت بدنی

تکمیل و تجهیز سالن اجتماعات

پایان نامه کارشناسی ارشد  برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

عنوان پروژه

درآمد اختصاصی

      درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي پژوهشی 

اعتبارات تحقیقاتی (مندرج در بخش هزینه هاي تحقیقاتی فرم شماره 5 بودجه)

                 اعتبارات تحقیقاتی (از درآمد اختصاصی)

                 اعتبارات تحقیقاتی (برنامه تحقیقات دانشگاهی مصوب ) 

وضعیت فناوري

سال/تعداد

1394

1391

1392

1393

جمع کل

اعتبارات فرهنگی و رفاهی دانشجویان

دیون

مبلغ پرداختی جهت هزینه مستقیم پایان نامه (ریال)تحول فرآیندها

درآمد اختصاصی ناشی از اجاره فضاهاي کالبدي و سایر فعالیتها

 اعتبارات پرسنلی(فصل اول)

اعتبارات خدمات قراردادي

رساله دکتري

عنوان

          کل اعتبارات مؤسسه (درآمد عمومی و اختصاصی)

 طرح جامع کالبدي مصوب هیأت امناء

 سیستم ارزیابی درونی

استفاده از سیستم مکانیزه مکاتبات

تبدیل نظام حسابداري نقدي به نظام تعهدي

طرح جامع منابع انسانی

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

27.687.000.000

اعتبارات قراردادهاي حجمی

اعتبارات حق التدریس

توضیح ردیف 1: با استناد به بخشنامه شماره 40690 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، نسبت به تکمیل پروژه احداث و تجهیز دانشکده تربیت بدنی اقدام شد که بیش از 99 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. اعتبار مورد نیاز جهت اتمام (107170 میلیون ریال) بابت پرداخت مطالبات پیمانکار می باشد.

توضیح ردیف 3: با توجه به اهمیت موضوع پروژه تکمیل یادمان شهداي گمنام، نسبت به اتمام پروژه مذکور اقدام شده است. مجموع اعتبار مورد نیاز جهت اتمام و مطالبات 

پیمانکاران 6048 میلیون ریال می باشد.

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي

             درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي آموزشی

طرح هاي عمرانی (پروژه هاي ناتمام)



1394/03/17تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/09/17

تاریخ آخرین 

جلسه با اعضاي 

حقیقی

0

مساحت کل (عرصه)تعداد آموزشکدهتعداد گروه هاي آموزشیتعداد دانشکدهسطح مؤسسه

1006000 مترمربع4100دانشگاه

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

0493117رسمی

07210028پیمانی

024006طرح سربازي

013343151جمع

0.000.250.670.060.021.00نسبت جزء به کل

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

002507رسمی

100001پیمانی

36143127قرارداد کارمعین

005207سایر(پیمانکار موقت)

462110142جمع

0.100.140.500.240.021.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجو به کارمندجمع کلپسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

0757162000919روزانه

028638000324شبانه

0000000نیمه حضوري

نسبت دانشجو به هیات علمی0000000خارجی

0000000پردیس

010432000001243جمع

0.000.840.160.000.000.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

0.000.730.810.000.000.000.74

0.160.000.000.000.22

هیات علمیسال/تعداد
مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی

سرانه تولید 

مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی

فرصتهاي 

مطالعاتی

1391320210.660.000.6640

1392450260.580.000.5850

1393466250.670.130.5480

13945127190.900.530.37110

17433912.810.662.15280جمع کل

29.60

24.37

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

وضعیت پژوهشی

0.08

دانشگاه نیشابور در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1395/03/12 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1395/02/10

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

10500 مترمربع

اعضاي هیأت علمی

دکتر عبدالرحیم قنوات

سایر مراکز وابسته

0

0.82

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

دانشجویان



ثبت اختراع 

داخلی

ثبت اختراع 

بین المللی

واحدهاي فناور 

مرکز رشد

شرکتهاي 

دانش بنیان

پژوهشگر 

پسادکتري

00000

00000

00000

00000

00000

در حال انجام

در حال انجام

بلی

در حال انجام

خیر

خیر

بلی

درصد1394درصد1393درصد1392

608696679576663

154421779418555

3976712479191064014

000000

243844955752507

00550100

1980317037505

157732531431264

23994994815751410

186003129200443510046

44477731211820011

252643432546756

276153102534665

623210754411787610

42060611700

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

783646000سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور128

881054000سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور231

60006000هیات امنا350

250005000سایر منابع480

 سیستم ارزیابی درونی

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

پروژه احداث خوابگاه دانشجویی 126 نفره

پروژه دانشکده علوم پایه

عنوان پروژه

پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

درآمد اختصاصی

      درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي پژوهشی 

اعتبارات تحقیقاتی (مندرج در بخش هزینه هاي تحقیقاتی فرم شماره 5 بودجه)

                 اعتبارات تحقیقاتی (از درآمد اختصاصی)

                 اعتبارات تحقیقاتی (برنامه تحقیقات دانشگاهی مصوب ) 

             درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي آموزشی

عنوان

          کل اعتبارات مؤسسه (درآمد عمومی و اختصاصی)

مبلغ پرداختی جهت هزینه مستقیم پایان نامه (میلیون ریال)تحول فرآیندها

1561پایان نامه کارشناسی ارشد  برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

1392

1393

1394

وضعیت فناوري

جمع کل

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي

رساله دکتري طرح جامع کالبدي مصوب هیأت امناء

طرح هاي عمرانی (پروژه هاي ناتمام)

سالن اجتماعات و کارگاه هاي جانبی

درآمد اختصاصی ناشی از اجاره فضاهاي کالبدي و سایر فعالیتها

 اعتبارات پرسنلی(فصل اول)

اعتبارات خدمات قراردادي

اعتبارات قراردادهاي حجمی

اعتبارات حق التدریس

اعتبارات فرهنگی و رفاهی دانشجویان

دیون

0

استفاده از سیستم مکانیزه مکاتبات

تبدیل نظام حسابداري نقدي به نظام تعهدي

طرح جامع منابع انسانی

سال/تعداد

1391



1393/07/26تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/9/17

تاریخ آخرین 

جلسه با اعضاي 

حقیقی

مساحت کل (عرصه)تعداد آموزشکدهتعداد گروه هاي آموزشیتعداد دانشکدهسطح مؤسسه

145 هکتار290دانشگاه

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

000213رسمی

013190032پیمانی

02507طرح سربازي

015242142جمع

0.000.360.570.050.021.00نسبت جزء به کل

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

002002رسمی

002002پیمانی

32186029قرارداد کارمعین

000000سایر(با ذکر نوع آن)

32226033جمع

0.090.060.670.180.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجو به کارمندجمع کلپسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

5101278970001885روزانه

11641515000546شبانه

0000000نیمه حضوري

نسبت دانشجو به هیات علمی0000000خارجی

0000000پردیس

62616931120002431جمع

0.260.700.050.000.000.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

0.210.530.040000.78

0.050000.05

هیات علمیسال/تعداد
مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی

سرانه تولید 

مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی

فرصتهاي 

مطالعاتی

13912912110.790.410.38120

13923113150.900.420.48140

13933319201.180.580.61120

139442780.360.170.19100

13551543.241.581.66480جمع کل

دانشجویان

73.67

57.88

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

0.07

0.79

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

دانشگاه تربت حیدریه در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1395/03/12 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1395/02/06

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

11600 متر مربع

اعضاي هیأت علمی

دکتر علیرضا کرباسی

سایر مراکز وابسته

پژوهشکده زعفران

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

وضعیت پژوهشی



ثبت اختراع 

داخلی

ثبت اختراع 

بین المللی

واحدهاي فناور 

مرکز رشد

شرکتهاي 

دانش بنیان

پژوهشگر 

پسادکتري

00000

00000

00000

02310

02310

1392/11/20بلی

در حال انجام

بلی

در حال انجام

خیر

بلی

بلی

درصد1394درصد1393درصد1392

366015135288879

32285408577028

55001513000251800020

9608052440

138942120477009

000000

588258816451

239172857637534

303189338181420316

65001811085222308026

320095985121043012

20156350071335015

200052100440005

87342411350221755020

00005000

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

2601030000سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور1100

020000سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور28

3

4

رساله دکتري

طرح هاي عمرانی (پروژه هاي ناتمام)

درآمد اختصاصی ناشی از اجاره فضاهاي کالبدي و سایر فعالیتها

 اعتبارات پرسنلی(فصل اول)

اعتبارات خدمات قراردادي

اعتبارات قراردادهاي حجمی

اعتبارات حق التدریس

اعتبارات فرهنگی و رفاهی دانشجویان

دیون

0

استفاده از سیستم مکانیزه مکاتبات

تبدیل نظام حسابداري نقدي به نظام تعهدي

طرح جامع منابع انسانی

عنوان

          کل اعتبارات مؤسسه (درآمد عمومی و اختصاصی)

مبلغ پرداختی جهت هزینه مستقیم پایان نامه (میلیون ریال)تحول فرآیندها

43پایان نامه کارشناسی ارشد  برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

 سیستم ارزیابی درونی

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

وضعیت فناوري

سال/تعداد

1391

1392

1393

1394

جمع کل

سلف دانشگاه 

عنوان پروژه

طرح توسعه دانشکده فنی و مهندسی

درآمد اختصاصی

      درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي پژوهشی 

اعتبارات تحقیقاتی (مندرج در بخش هزینه هاي تحقیقاتی فرم شماره 5 بودجه)

                 اعتبارات تحقیقاتی (از درآمد اختصاصی)

                 اعتبارات تحقیقاتی (برنامه تحقیقات دانشگاهی مصوب ) 

             درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي آموزشی

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي

 طرح جامع کالبدي مصوب هیأت امناء



1393/07/06تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/09/17

تاریخ آخرین 

جلسه با اعضاي 

مساحت کل (عرصه)تعداد آموزشکدهتعداد گروه هاي آموزشیتعداد دانشکدهسطح مؤسسه

17040790دانشگاه

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

013105رسمی

014270041پیمانی

02110013طرح سربازي

017411059جمع

0.000.290.690.020.001.00نسبت جزء به کل

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

000404رسمی

000000پیمانی

23264035قرارداد کارمعین

005106سایر(با ذکر نوع آن)

23319045جمع

0.040.070.690.200.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجو به کارمندجمع کلپسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

718561230001986روزانه

15537000561شبانه

0000000نیمه حضوري

نسبت دانشجو به هیات علمی0100001خارجی

0000000پردیس

824101300002548جمع

0.000.950.050.000.000.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

0.000.730.050000.78

0.050000.05

هیات علمیسال/تعداد
مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی

سرانه تولید 

مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی
فرصتهاي مطالعاتی

1391304200.800.130.6700

1392421180.450.020.4340

1393553260.540.050.4720

1394575140.360.090.2513

18413782.150.301.81190جمع کل

0.02

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

دانشجویان

وضعیت پژوهشی

دانشگاه صنعتی قوچان در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1395/03/12 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1395/02/10

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

11700

اعضاي هیأت علمی

دکترعلی اصغر بهشتی

سایر مراکز وابسته

0

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

0.76

56.62

43.19

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان



ثبت اختراع 

داخلی

ثبت اختراع 

بین المللی

واحدهاي فناور 

مرکز رشد

شرکتهاي 

دانش بنیان

پژوهشگر 

پسادکتري

00000

00000

00000

00000

00000

در حال انجام

در دست تهیه

بلی

بلی

خیر

خیر

بلی

درصد1394درصد1393درصد1392

63,19071,64694,131

16,7316,6057,443

11,5351812,0411712,07913

1000911299179015

157122361335604

000000

676167617441

7,075118,179116,7557

3,46052,73343,5344

10,8331717,2462426,12928

5,93796,03289,45710

4,77284,51767,4458

4,55075,20073,7554

409468626121704018

1,90532,853416,91318

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

-14,123سازمان مدیریت و برنامه کشور1100

16,6908,000درآمد اختصاصی275

9,965122,285سازمان مدیریت و برنامه کشور322

66826,000سازمان مدیریت و برنامه کشور42/5

3,00020,000کمک هاي مردمی555

سالن غذاخوري

ساختمان عالم آل محمد(امام رضا)

عنوان پروژه

خوابگاه دانشجویی

درآمد اختصاصی

      درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي پژوهشی 

اعتبارات تحقیقاتی (مندرج در بخش هزینه هاي تحقیقاتی فرم شماره 5 بودجه)

                 اعتبارات تحقیقاتی (از درآمد اختصاصی)

                 اعتبارات تحقیقاتی (برنامه تحقیقات دانشگاهی مصوب ) 

             درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي آموزشی

 سیستم ارزیابی درونی

          کل اعتبارات مؤسسه (درآمد عمومی و اختصاصی)

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

340پایان نامه کارشناسی ارشد  برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

مبلغ پرداختی جهت هزینه مستقیم پایان نامه (میلیون ریال)تحول فرآیندها

1391

ساختمان آزمایشگاهها و کارگاهها

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي

رساله دکتري طرح جامع کالبدي مصوب هیأت امناء

طرح هاي عمرانی (پروژه هاي ناتمام)

دانشکده فنی و مهندسی

درآمد اختصاصی ناشی از اجاره فضاهاي کالبدي و سایر فعالیتها

 اعتبارات پرسنلی(فصل اول)

اعتبارات خدمات قراردادي

اعتبارات قراردادهاي حجمی

اعتبارات حق التدریس

وضعیت فناوري

سال/تعداد

اعتبارات فرهنگی و رفاهی دانشجویان

دیون

1392

استفاده از سیستم مکانیزه مکاتبات

تبدیل نظام حسابداري نقدي به نظام تعهدي

طرح جامع منابع انسانی

عنوان

1393

1394

جمع کل

0



نام مسؤل 

مؤسسه

تاریخ 

صدورحکم
1392/8/5

تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/9/17

تاریخ آخرین 

جلسه با اعضاي 

حقیقی

0

مساحت کل (عرصه)تعداد آموزشکدهتعداد گروه هاي آموزشیتعداد دانشکدهسطح مؤسسه

27 هکتار000مجتمع آموزش عالی

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

000101رسمی

000000پیمانی

000000طرح سربازي

000101جمع

0.000.000.001.000.001.00نسبت جزء به کل

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

000000رسمی

000000پیمانی

000404قرارداد کارمعین

000000سایر(با ذکر نوع آن)

000404جمع

0.000.000.001.000.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجو به کارمندجمع کلپسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

02120000212روزانه

090000090شبانه

0000000نیمه حضوري

نسبت دانشجو به هیات علمی0000000خارجی

0000000پردیس

03020000302جمع

0.001.000.000.000.000.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

00.7000000.70

00000

هیات علمیسال/تعداد
مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی

سرانه تولید 

مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی

فرصتهاي 

مطالعاتی

139110000000

139220000000

139310000000

139410000030

5000.000.000.0030جمع کل

دانشگاه مهندسی علوم و فناوریهاي نوین گلبهار در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ  1395/03/12 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1395/02/12

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

2400 مترمربع

اعضاي هیأت علمی

دکتر حیدر طوسیان شاندیز

سایر مراکز وابسته

0

0.00

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

دانشجویان

4.00

وضعیت پژوهشی

75.50

302.00



ثبت اختراع 

داخلی

ثبت اختراع 

بین المللی

واحدهاي فناور 

مرکز رشد

شرکتهاي 

دانش بنیان

پژوهشگر 

پسادکتري

00000

00000

00000

00000

00000

در حال انجام

خیر

بلی

در حال انجام

خیر

خیر

بلی

درصد1394درصد1393درصد1392

06108003

003000

006101005006

000000

000000

00005006

000000

00005006

000000

000000

0000180022

00005106

0000100012

00006909

00007009

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور110

2

3

4

اعتبارات قراردادهاي حجمی

اعتبارات حق التدریس

اعتبارات فرهنگی و رفاهی دانشجویان

دیون

طرح هاي عمرانی (پروژه هاي ناتمام)

عنوان پروژه

تعمیرات اساسی ساختمانهاي آموزشی

وضعیت فناوري

سال/تعداد

1391

1394

جمع کل

اعتبارات خدمات قراردادي

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي

رساله دکتري طرح جامع کالبدي مصوب هیأت امناء

درآمد اختصاصی ناشی از اجاره فضاهاي کالبدي و سایر فعالیتها

 اعتبارات پرسنلی(فصل اول)

 کارت دانشجویی چند منظوره

0

استفاده از سیستم مکانیزه مکاتبات

تبدیل نظام حسابداري نقدي به نظام تعهدي

طرح جامع منابع انسانی

          کل اعتبارات مؤسسه (درآمد عمومی و اختصاصی)

مبلغ پرداختی جهت هزینه مستقیم پایان نامه (میلیون ریال)تحول فرآیندها

پایان نامه کارشناسی ارشد  برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

1392

1393

0

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

             درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي آموزشی

 سیستم ارزیابی درونی

درآمد اختصاصی

      درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي پژوهشی 

اعتبارات تحقیقاتی (مندرج در بخش هزینه هاي تحقیقاتی فرم شماره 5 بودجه)

                 اعتبارات تحقیقاتی (از درآمد اختصاصی)

                 اعتبارات تحقیقاتی (برنامه تحقیقات دانشگاهی مصوب ) 

عنوان



1394/02/21تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/9/17

تاریخ آخرین 

جلسه با اعضاي 

حقیقی

0

مساحت کل (عرصه)تعداد آموزشکدهتعداد گروه هاي آموزشیتعداد دانشکدهسطح مؤسسه

97 هکتار010مجتمع آموزش عالی

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

001001رسمی

04004پیمانی

034007طرح سربازي

0390012جمع

0.000.250.750.000.001.00نسبت جزء به کل

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

000000رسمی

000000پیمانی

005308قرارداد کارمعین

000000سایر(با ذکر نوع آن)

005308جمع

0.000.000.630.380.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجو به کارمندجمع کلپسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

04750000475روزانه

01240000124شبانه

0000000نیمه حضوري

نسبت دانشجو به هیات علمی0000000خارجی

0000000پردیس

05990000599جمع

0.001.000.000.000.000.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

000.790000.79

00000

هیات علمیسال/تعداد
مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی

سرانه تولید 

مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی
فرصتهاي مطالعاتی

13914000.000.000.0000

13928120.250.130.3000

13939080.000.000.9000

139412361.500.250.5012

334161.940.121.60120جمع کل

مجتمع آموزش عالی تربت جام در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1395/03/12 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1395/02/25

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

8000 مترمربع

اعضاي هیأت علمی

دکتر محمدناصر مودودي

سایر مراکز وابسته

0

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

0

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

وضعیت پژوهشی

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

دانشجویان

74.88

49.92

0.67



ثبت اختراع 

داخلی

ثبت اختراع 

بین المللی

واحدهاي فناور 

مرکز رشد

شرکتهاي 

دانش بنیان

پژوهشگر 

پسادکتري

00000

00000

00000

00000

00000

در حال انجام

در حال انجام

بلی

در حال انجام

خیر

بلی

بلی

درصد1394درصد1393درصد1392

100001000021575

500026503599

00300030500023

000000

13831400208010

000000

000000

000000

000000

215533500033756933

5005150015309014

117012265027690032

7007500514367

330325033502

100210041504

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

1

2

3

4

دیون

اعتبارات حق التدریس

اعتبارات فرهنگی و رفاهی دانشجویان

تبدیل نظام حسابداري نقدي به نظام تعهدي

طرح جامع منابع انسانی

رساله دکتري طرح جامع کالبدي مصوب هیأت امناء

مبلغ پرداختی جهت هزینه مستقیم پایان نامه (میلیون ریال)

وضعیت فناوري

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي

0پایان نامه کارشناسی ارشد   برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

طرح هاي عمرانی (پروژه هاي ناتمام)

درآمد اختصاصی ناشی از اجاره فضاهاي کالبدي و سایر فعالیتها

 اعتبارات پرسنلی(فصل اول)

اعتبارات خدمات قراردادي

اعتبارات قراردادهاي حجمی

 سیستم ارزیابی درونی

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

0

استفاده از سیستم مکانیزه مکاتبات

عنوان

          کل اعتبارات مؤسسه (درآمد عمومی و اختصاصی)

جمع کل

تحول فرآیندها

عنوان پروژه

درآمد اختصاصی

      درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي پژوهشی 

اعتبارات تحقیقاتی (مندرج در بخش هزینه هاي تحقیقاتی فرم شماره 5 بودجه)

                 اعتبارات تحقیقاتی (از درآمد اختصاصی)

                 اعتبارات تحقیقاتی (برنامه تحقیقات دانشگاهی مصوب ) 

             درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي آموزشی

سال/تعداد

1391

1392

1393

1394



نام مسؤل 

مؤسسه

تاریخ 

صدورحکم
1393/09/04

تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/9/17

تاریخ آخرین 

جلسه با اعضاي 

حقیقی

0

مساحت کل (عرصه)تعداد آموزشکدهتعداد گروه هاي آموزشیتعداد دانشکدهسطح مؤسسه

50 هکتار380مجتمع آموزش عالی

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

001001رسمی

02210023پیمانی

003003طرح سربازي

02250027جمع

0.000.070.930.000.001.00نسبت جزء به کل

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

001102رسمی

000000پیمانی

00105015قرارداد کارمعین

000000سایر(با ذکر نوع آن)

00116017جمع

0.000.000.650.350.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجو به کارمندجمع کلپسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

0127000001270روزانه

03100000310شبانه

0000000نیمه حضوري

نسبت دانشجو به هیات علمی018000018خارجی

0000000پردیس

0158000001580جمع

0.001.000.000.000.000.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

00.8000000.80

00000

هیات علمیسال/تعداد
مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی

سرانه تولید 

مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی

فرصتهاي 

مطالعاتی

1391176137600

13924431.751.000.7500

139341121.631.380.2500

1394278231.150.300.8570

36303417.539.687.8570جمع کل

92.94

58.52

وضعیت پژوهشی

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

دانشجویان

0.63

0.00

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

مجتمع آموزش عالی گناباد در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ  1395/03/12 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1395/02/12

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

8730  (استیجاري) و 6900 (ملکی)

اعضاي هیأت علمی

دکتر حسین نجاري

سایر مراکز وابسته



ثبت اختراع 

داخلی

ثبت اختراع 

بین المللی

واحدهاي فناور 

مرکز رشد

شرکتهاي 

دانش بنیان

پژوهشگر 

پسادکتري

00000

00000

00000

00000

00000

در حال انجام

در حال انجام

بلی

در حال انجام

خیر

بلی

خیر

درصد1394درصد1393درصد1392

225004114971162

5000257144262

2500116499161325819

000000

21501060401560408

000000

000000

125062000526004

125064499111065815

1415611034272230231

73531871552447

205093701964539

65032200558588

35301612784311624223

000000

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

600010500هیات امنا170

2901000هیات امنا230

500720هیات امنا370

2400045000هیات امنا و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور450

1608000هیات امنا520

200027000هیات امنا610

4001000سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور750

3001200هیات امنا820

7006300هیات امنا910 سالن ورزشی

مطالعه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

             درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي آموزشی

 سیستم ارزیابی درونی

درآمد اختصاصی

      درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي پژوهشی 

اعتبارات تحقیقاتی (مندرج در بخش هزینه هاي تحقیقاتی فرم شماره 5 بودجه)

                 اعتبارات تحقیقاتی (از درآمد اختصاصی)

                 اعتبارات تحقیقاتی (برنامه تحقیقات دانشگاهی مصوب ) 

عنوان

          کل اعتبارات مؤسسه (درآمد عمومی و اختصاصی)

مبلغ پرداختی جهت هزینه مستقیم پایان نامه (میلیون ریال)تحول فرآیندها

پایان نامه کارشناسی ارشد  برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

1392

1393

سردرب ورودي دانشگاه

محوطه سازي و تأمین زیرساختمان

آزمایشگاه شیمی و فیزیک

مطالعه دانشکده علوم - فاز دوم

عنوان پروژه

آزمایشگاه مرکزي

0

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

 کارت دانشجویی چند منظوره

0

استفاده از سیستم مکانیزه مکاتبات

تبدیل نظام حسابداري نقدي به نظام تعهدي

طرح جامع منابع انسانی

اعتبارات خدمات قراردادي

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي

رساله دکتري طرح جامع کالبدي مصوب هیأت امناء

درآمد اختصاصی ناشی از اجاره فضاهاي کالبدي و سایر فعالیتها

 اعتبارات پرسنلی(فصل اول)

وضعیت فناوري

سال/تعداد

1391

1394

جمع کل

اعتبارات قراردادهاي حجمی

اعتبارات حق التدریس

اعتبارات فرهنگی و رفاهی دانشجویان

دیون

تکمیل نمازخانه

طرح هاي عمرانی (پروژه هاي ناتمام)

احداث دانشکده علوم



1392/03/16تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/9/17

تاریخ آخرین 

جلسه با اعضاي 

حقیقی

0

مساحت کل (عرصه)تعداد آموزشکدهتعداد گروه هاي آموزشیتعداد دانشکدهسطح مؤسسه

9000 مترمربع010مرکز آموزش عالی

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

000101رسمی

0460010پیمانی

000000طرح سربازي

0461011جمع

0.000.360.550.090.001.00نسبت جزء به کل

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

000000رسمی

000000پیمانی

007209قرارداد کارمعین

000000سایر(با ذکر نوع آن)

007209جمع

0.000.000.780.220.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجو به کارمندجمع کلپسا دکتريدکتري تخصصیدکتري عمومیکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

05000000500روزانه

0000000شبانه

0000000نیمه حضوري

نسبت دانشجو به هیات علمی0000000خارجی

0000000پردیس

05000000500جمع

0.001.000.000.000.000.001.00نسبت جزء به کل

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

01.0000001.00

00000

هیات علمیسال/تعداد
مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی

سرانه تولید 

مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی

فرصتهاي 

مطالعاتی

139100000000

13923311.331.000.3300

13933563.671.672.0000

1394113114.671.003.6700

1711185.002.672.3300جمع کل

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

دانشجویان

وضعیت پژوهشی

0.82

مرکز آموزش عالی کاشمر در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1395/03/12 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1395/02/01

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

4500 مترمربع

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

اعضاي هیأت علمی

دکتر محمد شبانی

سایر مراکز وابسته

0

0.09

55.56

45.45

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان



ثبت اختراع 

داخلی

ثبت اختراع 

بین المللی

واحدهاي فناور 

مرکز رشد

شرکتهاي 

دانش بنیان

پژوهشگر 

پسادکتري

00000

00000

00000

00000

00000

در حال انجام

خیر

بلی

در حال انجام

خیر

خیر

بلی

درصد1394درصد1393درصد1392

100001485016884

500025713599

0029100400024

000000

138313.83137091,98012

000000

000000

000000

000000

190019590040600036

150015170011360021

283028.3300020350021

7007900611007

150015190013250015

1801.810011001

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

1

2

3

4

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي

عنوان پروژه

درآمد اختصاصی

      درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي پژوهشی 

اعتبارات تحقیقاتی (مندرج در بخش هزینه هاي تحقیقاتی فرم شماره 5 بودجه)

طرح هاي عمرانی (پروژه هاي ناتمام)

                 اعتبارات تحقیقاتی (برنامه تحقیقات دانشگاهی مصوب ) 

             درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي آموزشی

 سیستم ارزیابی درونی

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

عنوان

                 اعتبارات تحقیقاتی (از درآمد اختصاصی)

0پایان نامه کارشناسی ارشد 

مبلغ پرداختی جهت هزینه مستقیم پایان نامه (میلیون ریال)تحول فرآیندها

          کل اعتبارات مؤسسه (درآمد عمومی و اختصاصی)

رساله دکتري طرح جامع کالبدي مصوب هیأت امناء

جمع کل

 برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

درآمد اختصاصی ناشی از اجاره فضاهاي کالبدي و سایر فعالیتها

 اعتبارات پرسنلی(فصل اول)

اعتبارات خدمات قراردادي

اعتبارات قراردادهاي حجمی

اعتبارات حق التدریس

اعتبارات فرهنگی و رفاهی دانشجویان

دیون

0

استفاده از سیستم مکانیزه مکاتبات

تبدیل نظام حسابداري نقدي به نظام تعهدي

طرح جامع منابع انسانی

وضعیت فناوري

سال/تعداد

1391

1392

1393

1394
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