مجتمع آموزش عالي نيشابور
در عال  1376دٍ رؽتِ هٌْذعی صٌایع غذایی ٍ پضٍّؾگزی علَم اجتواعی ٍاتغتِ تِ داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ تحت
عٌَاى ٍاحذ ًیؾاتَر در هناى فعلی داًؾگاُ ٌّز تأعیظ ٍ راُاًذاسی گزدیذ ٍ در عال  1378ایي ٍاحذ تثذیل تِ داًؾنذُ
ٌّز ؽذُ ٍ فعالیت خَد را تا پذیزػ داًؾجَ در دٍ رؽتِ ًقاؽی ٍ گزافیل آغاس ٍ در تْوي  1382رؽتِ هجغوِعاسی
تِ هجوَعِ ایي داًؾنذُ اضافِ ؽذ .تزاعاط هَافقت اصَلی دفتز گغتزػ آهَسػ عالی در آتاى هاُ  1385داًؾنذُ ٌّز
ًیؾاتَر تا پذیزػ عِ رؽتِ غیز ٌّزی تِ هجتوع آهَسػ عالی ًیؾاتَر ارتقاء یافت ٍ اس تْوي هاُ  1385داًؾجَیاى
رؽتِّای مارؽٌاعی فیشیل ،ستاى ٍ ادتیات اًگلیغی ٍ مارداًی تاعتاى ؽٌاعی را پذیزػ ًوَد.
در عال  1388ؽَرای گغتزػ آهَسػ عالی در جلغِ هَرخ  88/1/29خَد تا اًفناك قطعی هجتوع آهَسػ عالی
ًیؾاتَر اس داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ هَافقت ًوَد ٍ هقام عالی ٍسارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری طی ًاهِ ؽوارُ 22/4185
هَرخ  88/3/11آى را اتالغ ًوَد .پظ اس اًفناك قطعی هجتوعٍ ،سیز علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری طی حنن ؽوارُ
 ٍ/19368هَرخ  88/10/27آقای دمتز عیذجَاد هزتضایی را تِ ریاعت ایي هجتوع هٌغَب ًوَدًذ.
پظ اس هؾخص ؽذى رئیظ هجتوع فعالیتّا ٍ اقذاهات سیادی اًجام گزفت مِ اس آى جولِ هیتَاى تِ تخصیص 100
ّنتار سهیي پزدیظ داًؾگاُ ًیؾاتَر ،تْیِ ًقؾِ یل ّشارم سهیي پزدیظ داًؾگاُ ًیؾاتَر ٍ ًقؾِ عایت سهیي ،پیگیزی
اخذ تَدجِ عوزاًی جْت احذاث عاسهاى هزمشی ٍ داًؾنذُّای داًؾگاُ ًیؾاتَر ٍ ًیش تزآٍرد تَدجِ عوزاًی در قالة
هادُ  32تزای عال  1390در حذٍد  170هیلیارد ریال ،راُاًذاسی ٍ تجْیش عاختواى هزمشی در  3طثقِ ،اخذ هجَس
اعتخذام حذٍد ّ 30یأت علوی ٍ ً 20فز تَرعیِ تزای عال تحصیلی  ،89-90تاسعاسی ٍ تجْیش ماهل عاختواى ؽوارُ 2
(عاختواى عطار) ،تَععِ فضاّای آهَسؽی ،داًؾجَیی ٍ فزٌّگی داًؾنذُ ٌّز ٍ… اؽارُ ًوَد.

جذول فعاليتهاي انجام شذه مجتمع آموزش عالي در بخش
دانشجويي ( :براي روستا ها)

سال هاي 4831تا – 4833

 8طرح اردوي جهادي داًؾجَیاى ّالل احوز هجتوع در خذهت رعاًی در پزٍصُ ّای عوزاًی تْغاسی ٍ
آهَسؽی رٍعتائیاى تَعط ؽَرای فزٌّگی ٍماًَى ّالل احوز داًؾجَیاى هجتوع آهَسػ عالی ًیؾاتَر

فقط سال -4831
 8طرح اردوي جهادي داًؾجَیاى ّالل احوز هجتوع در خذهت رعاًی در پزٍصُ ّای عوزاًی تْغاسی ٍ
آهَسؽی رٍعتائیاى تَعط ؽَرای فزٌّگی ٍماًَى ّالل احوز داًؾجَیاى هجتوع آهَسػ عالی ًیؾاتَر

جذول آماري پروژه هاي خاص ومهم مجتمع آموزش عالي نيشابور
از سال 4833 -4831
 -1ارتقاء داًؾنذُ ٌّز تِ هجتوع آهَسػ عالی ًیؾاتَر
 -2پذیزػ اٍلیي دٍرُ رؽتِ ّای غیز ٌّزی در  3رؽتِ (فیشیل – ادتیات اًگلیغی – ادتیات فارعی
در هقطع مارؽتاعی )
 -3تجْیش ٍ راُ اًذاسی  5آسهایؾگاُ گزٍُ فیشیل ،یل آسهایؾگاُ التزاتَارستاى هالتی هذیا تا ظزفیت
ً 24فز  ،یل مار گاُ عفال ،
 -4افشایؼ فضای فیشینی آهَسؽی تِ صَرت هلنی ٍ اعتیجاری اس  5000هتز هزتع تِ  6400هتز هزتع

جذول آماري پروژه هاي خاص ومهم مجتمع آموزش عالي نيشابور
فقط در سال 4831

اًجام پزٍصُ ّای تَععِ ای ٍ تنویلی :

 -1تثذیل هجتوع آهَسػ عالی ًیؾاتَر تِ داًؾگاُ ًیؾاتَر در طی یل عال تا ٍجَد  5داًؾنذُ

 -2تحَیل سهیي ّ 200نتاری اس هغني ٍؽْزعاسی  ،اجزای ًقؾِ یل ّشارم  ،تعییي هؾاٍر طزح تا
ًام گزٍُ ایجاد اس تْزاى  ،اًجام هطالعات راّثزدی ٍ طزاحی هناى یاتی پزٍصُ ّا ً ،قؾِ عایت ،
تْیِ گشارػ ّای فضایاتی ٍ تزًاهِ فیشینی عاختواى هزمشی داًؾگاُ ًیؾاتَر ٍ عِ داًؾنذُ فٌی
ٍهٌْذعی  ،علَم پایِ  ،ادتیات ٍعلَم اًغاًی
 -3افشایؼ ردیف اعتخذاهی ّیات علوی اس ً 10فز تِ ً 45فز
 -4تَععِ ٍ تجْیش آؽپشخاًِ اس  30هتز هزتع تِ  80هتز هزتع
 -5تَععِ ٍ تجْیش علف عزٍیظ داًؾجَیی اس  500هتز هزتع تِ  300هتز هزتعذر دٍطثقِ عاختواى
درداًؾنذُ ٌّز
 -6تَععِ ٍ تجْیش عَلِ هجغوِ عاسی اس  300هتز هزتع تِ  800هتز هزتع
 -7تَععِ ٍتجْیش اًثار هَاد غذایی ٍ عزدخاًِ اس  35هتز هزتع تٌا تِ 400هتز هزتع
 -8تَععِ ٍ تجْیش ماًَى ّای داًؾجَیی اس  35هتز هزتع تِ  150هتز هزتع
 -9تَععِ ٍ تجْیش ًواسخاًِ داًؾجَیی اس  35هتز هزتع تِ  250هتز هزتع
-10

تَععِ ٍتجْیش متاتخاًِ اس  300هتز هزتع تِ  1000هتز هزتع سیز تٌا

-11

تَععِ ٍ تجْیش عیغتن ّای رایاًِ ای تزای پَؽؼ داًؾجَیاى اس تعذاد ً 300فز تِ 1200
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1400
1200
1000
800

رشته تحصيلي

600

تعداد دانشجو

400
تعداد دانشجو

200
0

رشته تحصيلي
1389
1384-88

ًوَدار هقایغِ افشایؾی تعذاد رؽتِ ٍ داًؾجَ هحتوع آهَسػ عالی ًیؾاتَر طی عالْای 1389 ٍ 1384-88
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ًوَدار هقایغِ ای ٍضعیت فضاّای آهَسؽی ٍ مول آهَسؽی هجتوع آهَسؽی هجتوع آهَسػ عالی
ًیؾاتَرطی عالْای 1384-89
(تذٍى هؾاّذُ ّ 200نتار سهیي مِ در اختیارداًؾگاُ ًیؾاتَراعت )
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ًوَدار ٍضعیت ّیات علوی ٍ پزعٌلی هجتوع آهَسػ عالی ًیؾاتَر

