
1392/10/01تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/03/21

تاریخ آخرین 

جلسه با اعضاي 

حقیقی

0

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

2246285 مترمربع12600دانشگاه

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

022110238185555رسمی

0421480226پیمانی

00230023طرح سربازي

026347246185804جمع

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

2411814514011555رسمی

51106022پیمانی

15261218510482قرارداد کارمشخص

963700106سایر(روزمزد)

49483380197111165جمع

پسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

07296415221422690روزانه

0355520201296540شبانه

00268000نیمه حضوري

04512893330خارجی

001534010960پردیس

010851797434340190جمع

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

00.670.520.620.560

0.330.010.170.00

مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی
سرانه تولید مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی
فرصتهاي مطالعاتی

115313373.501.621.882085

136214043.641.851.852002

125711583.061.61.52078

61515جمع بی معنی استجمع بی معنی استجمع بی معنی است37723899

13931

6358

دانشجویان

جمع کل

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

268

776

2630

23963

0.58

0.51

وضعیت پژوهشی

سال/تعداد

1391

1392

1393

جمع کل

دانشگاه فردوسی مشهد در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1394/09/17 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1394/06/18

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

0.54

1.45

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 



در حال انجام

در حال انجام

بلی

در حال انجام

خیر

بلی

بلی

درصد1393درصد1392درصد1391

98422813686401705598

144825526834904

313306323600002648000028

208907207396358577

119499131394351235931419

198522257042441303

723357816726915125

230236732717957527012656

6218020674661917401736

490442526299085580472943

6176178093671179356

448805484234655593

377974281572461782

5531369903391411688

514145245342407862

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

178
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي کشور
10176101538

213
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي کشور
24180137860

1148786438دانشگاه388

55675250دانشگاه450

259336157دانشگاه537

37014630دانشگاه612

28484000دانشگاه/ وزارت علوم760

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

17.384.727.748

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي

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

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

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

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

پایان نامه کارشناسی ارشد  برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

تکمیل ساختمان موزه تاریخ طبیعی و مرکز پژوهشی جوندگان

تکمیل ساختمان سالن ورزشی باستانی

تکمیل یادمان شهداي گمنام

احداث و تجهیز دانشکده تربیت بدنی

تکمیل و تجهیز سالن اجتماعات

تکمیل ساختمان توسعه دانشکده دامپزشکی

تکمیل ساختمان دانشکده مهندسی



1394/03/17تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/03/21

تاریخ آخرین 

جلسه با اعضاي 

حقیقی

0

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

1002000 مترمربع4120دانشگاه

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

0480113رسمی

07190026پیمانی

016007طرح سربازي

012330146جمع

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

003306رسمی

101002پیمانی

37133026قرارداد کارمعین

5132011سایر(پیمانکار موقت)

98208045جمع

پسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

0813145000روزانه

030848000شبانه

000000نیمه حضوري

000000خارجی

000000پردیس

01121193000جمع

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

0.000.620.110.000.000.00

0.150.000.000.00

مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی
سرانه تولید مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی
فرصتهاي مطالعاتی

0210.460.000.4640

0260.570.000.5750

625
0.670.130.54

70

6721.700.131.57160

دانشگاه نیشابور در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1394/09/17 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1394/05/17

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

9200 مترمربع

اعضاي هیأت علمی

دکتر عبدالرحیم قنوات

سایر مراکز وابسته

0

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

0.02

0.98

0.73

وضعیت پژوهشی

سال/تعداد

1391

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

0

0

0

1314

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

958

356

دانشجویان

جمع کل

1392

1393

جمع کل



در حال انجام

در حال انجام

بلی

در حال انجام

خیر

خیر

بلی

درصد1393درصد1392درصد1391

321696086965495

913154426615

18666397671249119

200000

202062438437336

62120021503

0019803050

127441577325424

590223994994815

125343921743362910044

290394383755008

3653114526761409

196062761530815

4505144232754728

56524203000

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

583658038ملی115

681067629ملی215

60006000داخلی- هیات امنا350

030000سایر منابع41

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

عنوان

          کل اعتبارات مؤسسه (درآمد عمومی و اختصاصی)

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

1095پایان نامه کارشناسی ارشد  برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

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

 سیستم ارزیابی درونی

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)



1393/07/26تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/03/21

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

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

002002رسمی

002002پیمانی

32186029قرارداد کارمعین

000000سایر(با ذکر نوع آن)

32226033جمع

پسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

510118287000روزانه

10528010000شبانه

000000نیمه حضوري

000000خارجی

000000پردیس

615146297000جمع

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

0.230.540.04000

0.04000

مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی
سرانه تولید مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی
فرصتهاي مطالعاتی

12110.790.410.38120

13150.900.420.48140

19201.180.580.61120

44462.881.411.4738

1392

1393

جمع کل

2174

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

1779

395

دانشجویان

جمع کل

0

0.82

وضعیت پژوهشی

سال/تعداد

1391

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

دانشگاه تربت حیدریه در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1394/09/17 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1394/05/17

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

11600 متر مربع

اعضاي هیأت علمی

دکتر علیرضا کرباسی

سایر مراکز وابسته

پژوهشکده زعفران

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

0.07

0.79

0

0



1392/11/20بلی

خیر

بلی

در حال انجام

خیر

بلی

بلی

درصد1393درصد1392درصد1391

273123660151352

326173228540857

147055500151300025

009608052

135051389421204

000000

784358825881

25012391728576

1220430318933818

2730106500181108522

1750632009598512

201072015635007

190072000521004

7700288734241135022

000000

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

1701502330000

2

3

4

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

 سیستم ارزیابی درونی

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

عنوان

          کل اعتبارات مؤسسه (درآمد عمومی و اختصاصی)

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

35پایان نامه کارشناسی ارشد  برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي

رساله دکتري طرح جامع کالبدي 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

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



1393/07/06تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/03/21

تاریخ آخرین جلسه 

با اعضاي حقیقی

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

17039000دانشگاه

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

011002رسمی

013270040پیمانی

03100013طرح سربازي

017380055جمع

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

100405رسمی

000000پیمانی

24254035قرارداد کارمعین

012104سایر(با ذکر نوع آن)

35279044جمع

پسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

63167680000روزانه

2472410000شبانه

000000نیمه حضوري

110000خارجی

000000پردیس

88240190000جمع

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

0.020.650.03000

0.03000

مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی
سرانه تولید مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی
فرصتهاي مطالعاتیطرحهاي تحقیقاتی

4200.800.130.6700

1180.450.020.4340

3260.540.060.4820

8641.790.211.5860

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

0.00

0.80

0

2

دانشگاه صنعتی قوچان در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1394/09/17 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1394/05/17

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

10200

اعضاي هیأت علمی

دکترعلی اصغر بهشتی

سایر مراکز وابسته

0

0.71

وضعیت پژوهشی

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

سال/تعداد

1391

2579

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

1819

758

دانشجویان

جمع کل

0

1392

1393

جمع کل



1392/11/20در حال انجام

در دست تهیه

بلی

بلی

خیر

خیر

بلی

درصد1393درصد1392درصد1391

42,33863,19071,646

2,23516,7316,605

9,7932311,5351812,04117

000000

1,06431571223613

000000

676267616761

6,855168,075138,67012

2,93873,46053,3715

10,1282417,7032826,44837

3,12075,93796,0328

10,8752616,0652512,32717

3,03574,55075,2007

1,44631530219093

52111,90532,8534

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

11,551,725,0061,100,000,000ملی195

16,690,686,3578,000,000,000درآمد اختصاصی275

1,264,867,810122,000,000,000ملی39

403,652,04526,000,000,000استانی42/5

1,900,000,00015,000,000,000کمکهاي مردمی520 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

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

25پایان نامه کارشناسی ارشد  برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

سالن غذاخوري

ساختمان عالم آل محمد

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

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)



1392/08/04تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/03/21

تاریخ آخرین 

جلسه با اعضاي 

حقیقی

0

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

27 هکتار000دانشگاه

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

000101رسمی

000000پیمانی

00000طرح سربازي

000101جمع

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

000000رسمی

000000پیمانی

000404قرارداد کارمعین

000000سایر(با ذکر نوع آن)

000000جمع

پسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

02120000روزانه

0900000شبانه

000000نیمه حضوري

000000خارجی

000000پردیس

03020000جمع

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

00.700000

0000

مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی
سرانه تولید مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی
فرصتهاي مطالعاتی

0000000

0000000

0000000

0000000

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

0

0.00

0

0

دانشگاه مهندسی علوم و فناوریهاي نوین گلبهار در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1394/09/17 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1394/05/27

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

2000 مترمربع

اعضاي هیأت علمی

دکتر حیدر طوسیان شاندیز

سایر مراکز وابسته

0

0.70

وضعیت پژوهشی

سال/تعداد

1391

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

302

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

212

90

دانشجویان

جمع کل

0

1392

1393

جمع کل



در حال انجام

خیر

بلی

در حال انجام

خیر

خیر

بلی

درصد1393درصد1392درصد1391

165,002,250396,387,040612,000,000

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

1

2

3

4

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي

رساله دکتري طرح جامع کالبدي 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

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

0پایان 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 ) 

             درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي آموزشی

 سیستم ارزیابی درونی

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)



نام مسؤل مؤسسه
تاریخ 

صدورحکم
1393/09/04

تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/03/21

تاریخ آخرین 

جلسه با اعضاي 

حقیقی

0

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

50 هکتار290مجتمع آموزش عالی

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

001001رسمی

02200022پیمانی

002002طرح سربازي

02230025جمع

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

001102رسمی

000000پیمانی

00105015قرارداد کارمعین

000000سایر(با ذکر نوع آن)

00116017جمع

پسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

011710000روزانه

03060000شبانه

000000نیمه حضوري

0150000خارجی

000000پردیس

014920000جمع

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

00.780000

0000

مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی

سرانه تولید 

مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی

فرصتهاي 

مطالعاتی

76137600

431.751.000.7500

1121.631.380.2500

221116.3759.375700

مجتمع آموزش عالی گناباد در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1394/09/17 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1394/05/25

ساختار و تشکیالت 

زیر بناي مفید 

8730 (استیجاري)

اعضاي هیأت علمی

دکتر حسین نجاري

سایر مراکز وابسته

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي هیأت علمی

0

0.68

0.78

وضعیت پژوهشی

سال/تعداد

1391

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

0

15

0

1492

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

1171

306

دانشجویان

جمع کل

1392

1393

جمع کل



در حال انجام

خیر

بلی

در حال انجام

خیر

خیر

خیر

درصد1393درصد1392درصد1391

02250041149

050002571

00250011649916

000000

00215010604015

000000

000000

0012505020000

0012505044991

00141561103427

00735318715

002050937019

00650322005

003530161278431

000000

اعتبار مورد نیاز جهت اتماماعتبار مصرف شدهمرجع تصویبدرصد پیشرفتردیف

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي

رساله دکتري طرح جامع کالبدي 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

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

0پایان 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 ) 

             درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي آموزشی

 سیستم ارزیابی درونی

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)



1394/02/21تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/03/21

تاریخ آخرین 

جلسه با اعضاي 

حقیقی

0

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

97 هکتار0100مجتمع آموزش عالی

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیاروضعیت استخدامی/مرتبه     

002002رسمی

01120013پیمانی

053008طرح سربازي

06170023جمع

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

000000رسمی

000000پیمانی

1064011قرارداد کارمعین

216009سایر(با ذکر نوع آن)

31124020جمع

پسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

03910000روزانه

01380000شبانه

000000نیمه حضوري

000000خارجی

000000پردیس

05290000جمع

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

000.74000

0000

مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی
سرانه تولید مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی
فرصتهاي مطالعاتی

360.90.30.600

15101.10.70.520

3110.60.10.5110

21270.90.40.5130

0

0.87

0

0

مجتمع آموزش عالی تربت جام در یک نگاه

  ارائه شده به نشست مورخ 1394/09/17 هیأت امنا؛        تاریخ گزارش 1394/06/14

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

نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

529

کارکنان

نسبت کارکنان به کل اعضاي هیأت علمی 

391

138

دانشجویان

جمع کل

0

0.74

سال/تعداد

1391

وضعیت پژوهشی

1392

1393

جمع کل



در حال انجام

در حال انجام

بلی

در حال انجام

خیر

بلی

بلی

درصد1393درصد1392درصد1391

01000010000

050002650

0000300030

000000

0013831400

000000

000000

000000

000000

00215522500050

005005150015

00117012265027

0070075005

0033032503

0010011001

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

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

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

 سیستم ارزیابی درونی

 کارت دانشجویی چند منظوره

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

0

استفاده از سیستم مکانیزه مکاتبات

                 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)

عنوان پروژه

درآمد اختصاصی

      درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي پژوهشی 

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



1392/03/16تاریخ صدورحکمنام مسؤل مؤسسه
تاریخ آخرین 

جلسه هیأت امنا
1394/03/21

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     

001001رسمی

034007پیمانی

000000طرح سربازي

035008جمع

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و زیردیپلموضعیت استخدامی/مقطع  

000000رسمی

000000پیمانی

005207قرارداد کارمعین

000000سایر(با ذکر نوع آن)

005207جمع

پسا دکتريدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدوره/مقطع 

05000000روزانه

000000شبانه

000000نیمه حضوري

000000خارجی

000000پردیس

05000000جمع

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل 

دانشجویان

000000

0000

مقاله هاي علمی 

پژوهشی داخلی

مقاله هاي 

بین المللی
سرانه تولید مقاالت

سرانه تولید 

مقاالت داخلی

سرانه تولید 

مقاالت خارجی

طرحهاي 

تحقیقاتی
فرصتهاي مطالعاتی

0000000

311.331.000.3300
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طرح جامع منابع انسانی

رساله دکتري طرح جامع کالبدي 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

اعتبارات حق التدریس

اعتبارات فرهنگی و رفاهی دانشجویان

                 اعتبارات تحقیقاتی (از درآمد اختصاصی)

0پایان نامه کارشناسی ارشد  برنامه راهبردي مصوب هیأت امناء

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

                 اعتبارات تحقیقاتی (برنامه تحقیقات دانشگاهی مصوب ) 

             درآمد اختصاصی ناشی از فعالیتهاي آموزشی

 سیستم ارزیابی درونی

 کارت دانشجویی چند منظوره
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عنوان

          کل اعتبارات مؤسسه (درآمد عمومی و اختصاصی)

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)
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