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پیام تبریک ریاست دانشگاه به مناسبت دهه  ▪ 
مبارک فجر

جاءالحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا
دهه فجر انقالب اسالمی از ایام الهی است، ایامی که موسی 

زمان ، امت ما را از ظلمت استبداد به نور وحدانیت و انسجام 

ملی رهنمون کرد.  با پیروزی انقالب اسالمی تحول عظیمی 

در عرصه های علمی، فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت و 

در این راه دستاوردهای شگرفی پدید آمد به طوری که پس 

از سی و هشت سال از پیروزی انقالب اسالمی نام ایران در 

حوزه های علمی و پژوهشی بلندآوازه شد و مقام باال و رتبه 

واالی��ی در سطح بین المللی به دست آورد .اکنون نوبت 

جامعه ب��زرگ دانشگاهی و علی الخصوص دانشجویان 

عزیز است تا با دستمایه علمی حاصل شده ثروت عظیمی 

را از راه تبدیل علم به فناوری در راستای تحقق آرمان های 

نظام  به دست آورند.آری! عدالت و نفی تبعیض، استقالل 

همه جانبه، آزادی اندیشه، حاکمیت شریعت و ارزش های 

اسالمی، ستیز با استبداد و خودکامگی تنها بخشی از 

شعارهای دوران انقالب بود که با سرنگونی رژیم ستم شاهی 

و استقرار جمهوری اسالمی می بایست به بار نشیند.حال از 

پس سال های پرفراز و نشیب وروزهای حادثه خیز واکاوی 

کارنامه سی و هشت ساله نظام برآمده از انقالب اسالمی 

می تواند دل سپردگان این انقالب بزرگ را در ترسیم آینده 

ای بهتر یاری کند. جایی که به راستی در سایه منویات مقام 

معظم رهبری با سیاست های اعتدالی و مدبرانه دولتمردان 

جمهوری اسالمی آثار تحقق آن را می توان به خوبی احساس 

کرد.اینجانب در بهار انقالب شکوهمند اسالمی ایران؛  یاد 

عزیز معمار سترگ انقالب امام خمینی )ره( ، شهدای واال 

مقام این مرز و بوم ، یار دیرین ایشان حضرت آیت ا... هاشمی 

رفسنجانی که پس از عمری مجاهدت در راه امام و انقالب 

به دیدار معبود و معشوق خود شتافت را بزرگ می دارم و ایام 

فرخنده و خاطره انگیز دهه مبارک فجر را به حضور مقام 

معظم رهبری ) مد ظله (، ملت  غیور و قهرمان ایران و جامعه 

بزرگ دانشگاهی تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند 

منان توفیق روز افزون دولت خدمتگزار تدبیر و امید و آرزوی 

توفیقات بیشتر در دستاوردهای برجام را  برای ملت شریف 

ایران اسالمی مسئلت می نمایم.

والسالم علیکم و رحمة ا... و برکاته

علی اصغر بهشتی-رئیس دانشگاه مهندسی فناوری 

های نوین قوچان

خبرنگار خراسان،ایشان زاده-به طورکلی پیشبرداهداف 

وتوفیقات هرمجموعه وسازمانی تابع عوامل مختلفی است 

که یکی از آن ها برقراری همدلی وتعامل بین واحدهای 

مختلف دریک شهرستان است.دانشگاه مهندسی فناوری 

های نوین قوچان اگرچه دانشگاهی نوپاست ولی روندروبه 

رشد آن کم نظیربوده و واحدی پویاست.هرگونه رشد،ارتقا 

واعتالی آن ودستیابی به موفقیت های چشمگیروگوناگون 

نیز درواق��ع مرهون هماهنگی درون سازمانی دانشگاه 

بایکدیگروهمدلی وتعامل این واحد بادستگاه های اجرایی 

ومدیران شهرستان به ویژه امام جمعه فرزانه،فرماندارمحترم 

ودلسوز وهمچنین نماینده فهیم وگران قدر مردم قوچان 

وفاروج درمجلس بوده است .رئیس دانشگاه فناوری های 

نوین قوچان بابیان این مطلب ضمن تبریک  فرارسیدن 

سالگرد پیروزی انقالب افزود: ایام مبارک دهه فجر فرصت 

مناسبی برای بازگوکردن  وانعکاس دستاوردهای ارزشمند 

انقالب ونظام و همچنین عملکرد دول��ت وهمه دستگاه 

ها اس��ت که مقام معظم رهبری نیز درای��ن زمینه تاکید 

ف���راوان دارن���د. درهمین راستا ب��رای ما نیز ای��ن فرصت 

پیش آم��د تا در وی��ژه نامه م��واردی از مهم ترین اقدامات 

وموفقیت های دانشگاه رادربخش های مختلف بیان نماییم.

دکترعلی اصغربهشتی اظهارداشت:این دانشگاه ازسال 

۱۳۸۵باعنوان دانشکده، کار خودرا آغاز کرد ودرسال ۸۸ 

به سطح مجتمع آموزش عالی ارتقاء یافت  وسپس با روندی 

سریع درسال ۹۲  با تایید شورای عالی گسترش تبدیل به 

دانشگاه شد وارتقا  پیدا کرد که به عنوان یک دانشگاه مستقل 

ردیف بودجه مستقل نیز دریافت کرد که درهرحال این روند، 

مساعدت ونگاه مثبت استانی وکشوری رابه قوچان به واسطه 

پتانسیل های باالی آن همراه داشته است. وی گفت:قوچان 

باپیشینه کهن تاریخی ودرخشان فرهنگی ،شرایط خاص 

اقلیمی ،آب وهوایی و موقعیت مناسب ارتباطی ازدیرباز 

حاکمان،فرمانروایان،جهانگردان  موردتوجه  همواره 

،تجار،علما واندیشمندان واهل ادب ومعرفت بوده است. 

امروزهم با قرارگیری درمسیر جاده آسیایی ومحورترانزیتی 

به مقصد کشورهای آسیای میانه  وهمچنین مسافران و 

زائران حرم مطهر حضرت رضا )ع( قابل توجه واهمیت است 

وساالنه  میلیون ها نفر از زائران به مقصد مشهد وبه شوق 

زیارت ازقوچان عبورمی کنند.

موقعیت ووضعیت دانشگاه: ▪ براساس آخرین 
آمار تعداد ۲۸۶۱ دانشجو درمقاطع مختلف در۱۸ رشته 

و۲۳گرایش دراین دانشگاه به تحصیل مشغول هستند.

اغلب رشته ها درکارشناسی و۷رشته درمقطع تحصیالت 

تکمیلی است که درمجموع حدود۲۲۰ دانشجوراشامل 

می شود.البته حدود ۱۰ نفرهم هنوز درکاردانی تحصیل 

می کنند. درحال حاضر تعداد۶۴ نفر عضو هیئت علمی 

دارای حکم دراین واحد همکاری دارند که بیشتر آنها فارغ 

التحصیل دانشگاه های معتبر کشور وهمچنین خارج از 

کشور هستند که این تعداد افزایش خواهدیافت .درکنار این 

تعداد حدود۱۳۵ نفر نیز به صورت   حق التدریس همکاری 

دارند.درضمن تعداد کارکنان دانشگاه نیز درسال ۹۵ به 

۴۸ نفر افزایش یافته که درجای خود از لحاظ ایجاد فرصت 

های شغلی درشهرستان قابل ذکر  وتوجه است. 

سایر  همچون  دانشگاه  این  آموزشی: ▪ فضاهای 

دانشگاه های نوپا خواه ناخواه هنوز با کم وکاستی هایی 

درخصوص فضاهای آموزشی مواجه است .اما مساعدت 

های دوسال اخیر دربخش دولتی  باعث شده تا درایجاد 

فضاهای بهتر تالش بیشتری صورت گیردکه نه تنها دربخش 

اعتبارات دولتی بلکه درجذب کمک خیرین نیز توفیقاتی 

حاصل شده اس��ت. دربخش پ��روژه های ملی هم یکی از 

دانشکده های درحال احداث آن دارای موافقت نامه ملی 

است که ازسال ۹۱  اعتبارات آن ابالغ شده است وعلی 

رغم تاخیری که در اجرا تا اواخر ۹۳ وجودداشته است کار 

احداث این پروژه خوشبختانه شروع شده ومراحل اولیه 

آن به سرعت ادامه یافته که هم اکنون بیش از ۵۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد. دربخش اعتباری نیز باهمدلی بین 

مسئوالن شهرستان وپیگیری هاتوسط فرماندار ونماینده 

مردم درمجلس درسطح ملی ،مشکل اعتباری پروژه برطرف 

گردید  که با خوش بینی در بهره برداری از این پروژه بالغ 

بر۶ هزارمترمربع ،تامهرماه آینده ،سرانه فضاهای آموزشی 

دانشگاه رشدی صددرصدی خواهد داشت.  

دربخش استفاده  ایجاد اتاق کار برای همکاران:   ▪
ازپتانسیل اعضای هیئت علمی جوان، یکی از مشکالت 

فرارو،نبودفضای اتاق کار برای همکاران دراین واحد بوده 

است که خوشبختانه باتجهیز ات��اق های اعضای هیئت 

علمی،امکان استفاده از حضور این عده دردانشگاه میسر 

شده است واثرات مثبتی در جهت فضای کار برای اساتید 

خواهد داشت.                                                   

طی دوس��ال گذشته اقدامات  اخذ4رشته ارشد:  ▪
خوبی دربخش آموزشی ص��ورت گرفته که از مهم ترین 

آنها اخذمجوز۴ رشته کارشناسی ارشد است. علی رغم 

اینکه اخذ یک مجوز منوط به داشتن حداقل یک دانشیار 

درهرگروه آموزشی است اما به دلیل توان باالی اعضای 

هیئت علمی استادیار دانشگاه،چهارمجوز جدید برای این 

دانشگاه صادرشد. درآینده هم برای دورشته دیگر پیگیری 

ها  انجام می شود که دریکی از این رشته ها موافقت  اولیه 

برای توان علمی اعضای هیئت علمی گرفته شده است.

تنها اشکاالتی دربخش امکانات وتجهیزات آزمایشگاهی 

وجوددارد که درجهت تامین ورفع این مشکل ها تاچند ماه 

آینده تالش هاادامه دارد. همچنین انتظارمی رود یک رشته 

دیگر هم در مقطع ارشد اضافه شود.

دربخش دانشجویی،یکی  خوابگاه های دانشجویی: ▪
از ض��رورت ها وجود خوابگاه است که هنوز کمبود آن از 

مشکالت اس��ت به ط��وری که درچندسال گذشته سعی 

شده تا از هزینه آن کاسته شود و همه بتوانند درخوابگاه 

ساکن شوند که خوشبختانه باافتتاح تنهاخوابگاه ملکی 

دانشگاه با  همکاری ها درسطح شهرستان برای کاهش 

تمایل  از  هزینه ها درخوابگاه های خودگردان،اکنون 

دانشجویان ب��رای سکونت درخانه های مجردی کاسته 

ش��ده است.همچنین کاهش ۳۰درص���دی اج��اره بهای 

خ��واب��گ��اه ه��ای خ��ودگ��ردان،ن��ی��م بهاشدن هزینه ای��اب 

وذهاب دانشجویی،تجمیع خوابگاه های خواهران ورشد 

صددرصدی اج��رای مراسم مذهبی، نشست ها وبرنامه 

های سیاسی تشکل ها ورشد ۸۰ درصدی مسابقات قرآنی 

وفرهنگی وهنری  ازدیگر اقدامات درجهت مسائل رفاهی 

وفرهنگی دانشجویان بوده است.

دربخش ورزش  فعالیت ها وموفقیت های ورزشی: ▪
علی رغم نبود فضا وسالن دردانشگاه،برای تامین سالن 

های اجاره ای درشهر تالش شده است که دانشجویان با 

استفاده از این سالن ها وتمرینات خود تاکنون به موفقیت 

های خوبی در مسابقات دست یافته اند که درسال۹۴ کسب 

۲ مقام سومی کشور دررشته کاراته وتکواندوی تیم پسران 

ویک م��دال طال و۲نقره درمسابقات دوومیدانی،کسب 

مقام بیستم دربین ۱۰۰ دانشگاه کشور ،ک��اری باارزش 

ودرخور توجه بوده است. همچنین درسال ۹۵ نیز ۲ مقام 

اولی درمنطقه ۳ کشور برای تیم تکواندو و والیبال پسران 

کسب شده ویک مقام دوم��ی ب��رای تیم بسکتبال پسران 

و۲ مقام سومی برای تیم تکواندوی پونسه پسران از دیگر 

موفقیت هاست ودرالمپیاد کشوری تکواندو نیز تیم پسران 

سوم شد.  درسیزدهمین المپیاد کشوری سال ۹۵ هم این 

دانشگاه رتبه ۲۷ راکسب کردکه با توجه به کمبودامکانات 

ورزش��ی ونبود رشته تربیت بدنی،کسب ای��ن مقام قابل 

تقدیراست.  شایان ذکر است دربخش مشاوره دانشجویی 

هم درس��ال گذشته عنوان مرکز مشاوره نمونه ساعی به 

این واح��د اختصاص یافت. دربخش آموزشی وپژوهشی 

دانشگاه نیز،توسعه فعالیت های پژوهشی درقالب تهیه 

واجرای آیین نامه>>گرنت<< اساتید،بهره برداری ازاتاق 

کار اساتید،حمایت از طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

آزمایشگاهی  فضاهای  علمی،تامین  هیئت  اع��ض��ای 

آزمایشگاهی  ساختمان  ب��ااح��داث  مناسب  وتحقیقاتی 

خیرساز،تقدیراز اساتیدبرتر برای نخستین بار،فعال کر دن 

دفتر نظارت وارزیابی،برگزاری دوره های آموزشی توان 

اف��زای��ی،راه ان��دازی سامانه پژوهشی دردانشگاه ،حضور 

فعال درنمایشگاه های فن بازار که درنمایشگاه سال ۹۵ 

این دانشگاه سهم ۱۰ درصدی داشت،انجام شد. تشکیل 

تیم های کاری باحضور مدیران دولتی وفعاالن صنعتی 

منطقه درجهت تولید ثروت حاصل از دانش،حمایت از طرح 

های دانشجویی وموفقیت های آنان در مسابقات علمی 

کشوری ازجمله؛مسابقات گالیدر دردانشگاه امیرکبیر از 

توفیقات وفعالیت های قابل توجه این دانشگاه بوده است. 

درمجموع بیش از ۵۰ دانشجوی برتر درزمینه های پژوهشی 

وکارآفرینی موردحمایت قرارگرفته اند که حاصل آن ۲۵ 

طرح ودستاوردعلمی درسطوح مختلف بوده است.همچنین 

کسب عنوان غرفه برتر از نمایشگاه استانی هفته پژوهش 

در گفت وگو با رئیس دانشگاه مطرح شد:

موفقیت های دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان مرهون تعامل و همدلی هاست 


