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تاریخچ
مرکز آموزش عالی کاشمر در آذرماه سال  1390در رشته کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی آب از میان داوطلبان
کنکور سراسری با تعداد  15دانشجو تاسیس و شروع به کار نمود .در مهر سال 1391رشته کارشناسی ناپیوسته
مهندسی آبیاری به رشتههای مرکز اضافه گردید .با پیگیریهای انجام گرفته ،در مهرماه سال  1392ساختمان مرکز به
محل جدید خود واقع در بلوار شهید مطهری نقل مکان کرده و در بهمن همان سال رشته کارشناسی پیوسته علوم
ورزشی با تعداد  29دانشجو به دو رشته دیگر اضافه گردید .در شهریور  1393با همکاری و مساعدت استانداری
خراسان رضوی و فرمانداری ،ساختمان تازه تاسیس فرمانداری کاشمر ،واقع در بلوار سید مرتضی در اختیار مرکز قرار
گرفت .در ضمن ،رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر نیز از مهر سال  1393با تعداد  46دانشجو به سایر رشته-
های مرکز اضافه شد .در مهرماه  1394نیز دو رشته علوم کامپیوتر و مترجمی زبان انگلیسی به سایر رشتههای این
مرکز اضافه گردید بطوریکه در حال حاضر در مرکز آموزش عالی کاشمر حدود  500دانشجو در شش رشته مشغول به
تحصیل هستند.
ساختمان فعلی مرکز با مساحت حدود  10000متر مربع و زیربنای حدود  5000متر مربع دارای امکانات نسبتا کافی
بوده و به زودی حدود  50هکتار از اراضی اداره مسکن و شهرسازی شهرستان به این مرکز واگذار خواهد شد (در سال
جاری) و این مرکز آمادگی دارد از محل درآمدهای اختصاصی و مانده اعتبارات هزینه ای مصرف نشده سنوات گذشته،
مقدمات دیوار کشی و زیر ساختهای اساسی مرکز را بالفاصله پس از تملک زمین مذکور اجرا نماید.
این مرکز در نظر دارد با توجه به طرح جامع خود ،با ایجاد رشتههای مهندسی عمران ،معماری ،شهر سازی ،حسابداری،
روانشناسی ،حقوق و غیره مرکز را به مجتمع و سپس به دانشگاه تبدیل نماید .الزم به ذکر است که جناب آقای دکتر
محمد رمضانی مقدم از بهمن ماه  1390لغایت خرداد ماه  1391به عنوان اولین مسئول راهاندازی مرکز و سپس جناب
آقای مهندس محمد سیرجانی ،تا تیرماه  1392به عنوان دومین مسئول راهاندازی خدمات شایانی انجام دادهاند .از
تیرماه  1392تاکنون ،جناب آقای دکتر محمد شبانی (دکتری طب ورزش) مسئولیت ریاست مرکز را عهدهدار می
باشند .دکتر محمد شبانی متولد  1352کاشمر ،فارغ التحصیل دکترای تخصصی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
(گرایش آسیب شناسی و حرکات اصالحی) از دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه است .ایشان دانشیار و عضو هیات
علمی رسمی قطعی دانشگاه بجنورد می باشند.

حوزه آموزش
حوزه آموزش مرکز آموزش عالی کاشمر اهتمام جدی بر ارتقاء روزافزون سطح کیفیت آموزشی دانشجویان دارد .برنامه-
ریزیهای انجام شده در این راستا در دو بخش عمدهی اتوماسیون امور اداری جهت روانسازی ارائهی خدمات آموزشی
و نظارت بر روند ارتقاء کیفیت سطح آموزشی دانشجویان از طریق تهیهی آمارها و شاخصهای کیفی مربوطه ،صورت
گرفته است .بدیهی است که تدوین ساالنهی آمارها و گزارشهای عملکرد آموزشی کمک شایان توجهی به ایجاد یک
چشمانداز در برنامهریزی ها و تصمیمگیریهای آتی مرکز آموزش عالی کاشمر در جهت رشد آموزشی میکند .در حال
حاضر مرکز آموزش عالی کاشمر دارای  5رشته کارشناسی شامل علوم و مهندسی آب ،مهندسی کامپیوتر ،علوم
کامپیوتر ،علوم ورزشی و مترجمی زبان انگلیسی و یک رشته کاردانی به کارشناسی (کشاورزی – آب) میباشد.
فعالیتهای انجام شده در بخش مدیریت آموزشی بطور مختصر شامل موارد ذیل میباشد:


اتوماسیون اداری :تالش در جهت برقراری اتوماسیون و تسهیل در ارائهی خدمات آموزشی به دانشجویان
عزیز ،که در این راستا مرکز آموزش عالی کاشمر در سال  1392اقدام به خرید سامانه جامع خدمات
آموزشی سدف نمود و در سال  1394سامانهی ارزشیابی و سامانهی اختصاصی اساتید نیز راهاندازی شد.



پذیرش و ثبت نام  :پذیرش و تشکیل پرونده برای دانشجویان ورودی جدید و انتخاب واحد و برگزاری
جلسه توجیهی.



برنامهریزی دروس  :برنامه ریزی برای ارائه دروس و تنظیم کالسهای دروس ارائه شده.



امتحانات  :سازماندهی و برگزاری امتحانات گروههای آموزشی.



فارغ التحصیالن  :بررسی پرونده دانشجو از لحاظ وجود مدارک ضروری نظیر اصل مدرک متوسطه و
پیش دانشگاهی ،مدرک نظام وظیفه برای دانشجویان پسر و غیره ،بررسی کارنامه نوع 2دانشجو ،بررسی
تعداد واحدهای گذرانده شده ،بررسی آیین نامه آموزشی با توجه به سال ورود دانشجو و در نهایت پس از
تکمیل پرونده فارغ التحصیلی دانشجو ،اصالح وضعیت دانشجو در سیستم اتوماسیون آموزشی و در نهایت،
ارسال لیست فارغ التحصیالن به تفکیک رشته و ورودی در برگه  A3و به همراه یک سی دی ،به اداره دانش
آموختگان وزارت محترم علوم ،تحقیقات و فنآوری.



بایگانی  :اطالع رسانی و نگهداری کلیه مکاتبات آموزش (دانشجویان و اساتید) خدمات کالسها و ارائه
ملزومات.



اساتید  :تشکیل پرونده آموزشی اعضای هیأت علمی و اساتید حق التدریس.



شهریه  :شهریه برای دانشجویان مهمان و دانشجویانی که سنوات آنها به اتمام رسیده با توجه به سال ورود
دانشجو برابر با مصوبات هیات امنا دریافت می گردد .همچنین از دانشجویان مشمول شهریه در ازاء
واحدهای افتاده (ورودی  1392و ماقبل) با توجه به جداول مصوب شهریه دریافت می شود.

در جداول ذیل گزارش ساالنه از آمارها و شاخصهای آموزشی مرکز آموزش عالی کاشمر به همراه نمودارهای ستونی
مربوطه جهت تسهیل بررسی آمارهای مربوطه داده شده است.



تعداد رشت ها:



تعداد دانشجویان:



پذیرفت شدگان ارشد:

رتب های پذیرفت شدگان کارشناسی ارشد گروه ملوم و مهندسی آب

سال

1390

1390

1390

1391

1391

1391

1391

1391

1391

1391

1392

1392

1393

1393

ورود

رتب

90

154



171

35

193

شاخص فضای آموزشی:

19

53

120

فضای آموزشی)مترمربع(

تعداد کل دانشجویان

244

150

141

420

81

87

حوزه پژوهش و فناوری :
مرکز آموزش عالی کاشمر همراه با سایر موسسات دانشگاهی کشور در جهت توسعه شاخصهای پژوهش و فناوری در
راستای نیازهای جامعه اقدامات جدی و اساسی را شروع کرده است .معاونت پژوهشی مرکز در جهت تحقق شعار پیوند
میان دانشگاه و صنعت برنامه ریزی منسجمی را دنبال میکند که از جمله آنها میتوان به برگزاری رقابتهای
دانشجویی در جهت شناسایی دانشجوهای خالق و مبتکر ،سازماندهی و هدایت هستههای پژوهشی دانشجومحور،
برگزاری نشستها و کارگاههایی با حضور برترینهای کارآفرینی و صنعت ،فراهم کردن فرصت حضور دانشجویان و
اساتید در واحدهای کارآفرین و دانش بنیان موفق جهت لمس واقعیتها و فرصتهای موجود در بازار کار ،هدفمند
کردن طرحهای پژوهشی دانشگاهی در راستای نیازهای واقعی جامعه و بسترسازی جهت اشتغالزایی برای دانشجویان
پس از فراغت از تحصیل اشاره کرد .گزارش مختصری از فعالیتهای پژوهشی مرکز از ابتدای نیمسال اول  95-94به
شرح ذیل است:
-

راهاندازی مرکز نوآوری ترشیز مرکز آموزش عالی کاشمر (سال .)1395

-

همکاری با مرکز نوآوری ترشیز در راهاندازی دومین جشنواره مخترعین و مبتکرین منطقه ترشیز.

-

برگزاری اولین دوره جشنواره ایدههای برتر مرکز آموزش عالی کاشمر و تقدیر از برگزیدگان جشنواره.

-

برگزاری اولین نمایشگاه ابداعات و اختراعات مرکز آموزش عالی کاشمر و تقدیر از برگزیدگان نمایشگاه.

-

پیگیری فرایند نیازسنجی از شهرک صنعتی کاشمر جهت ترغیب دانشجویان و اساتید در جهت توسعه طرح-
های پژوهشی در راستای نیاز جامعه.

-

بازدید از کارخانه تولیدات گیاهان دارویی (واقع در شهرک صنعتی کاشمر) و برگزاری نشست با مدیریت
کارخانه جهت عقد قراردادهای پژوهشی مابین دانشگاه و واحد مذکور.

-

گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و برگزاری همایشهای متعدد با حضور سخنرانانی از بهترینهای
کارآفرینی و صنعت.

-

برگزاری کارگاههای متعدد از جمله کارگاه کارآفرینی در هفته پژوهش و فناوری.

-

رونمایی از سایت جدید مرکز آموزش عالی کاشمر.

-

تشکیل تیم رباتیک مرکز آموزش عالی کاشمر.
امید است با استعانت از درگاه ایزد منان و به همت دانشجویان و اساتید مرکز آموزش عالی کاشمر در آینده-
ای نزدیک شاهد رشد بیش از پیش فعالیتهای پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر در جهت
نیازهای اساسی جامعه باشیم.



دستاوردهای پژوهشی امضاء هیات مل ی (مقاالت و ه ایشها):



مرکز نوآوری ترشیز:

در سال  1395با تالشهای انجام گرفته در جهت پاسخگویی به نیاز مبرم منطقه ترشیز (شهرستانهای کاشمر ،بردسکن و
کوهسرخ) برای شناسای ی نیروهای خالق و مبتکر ،کمک و حمایت ایشان و همچنین همسو نمودن پتانسیلهای موجود در
سطح منطقه ترشیز در راستای نیازهای جامعه ،مرکز نوآوری ترشیز در محل مرکز آموزش عالی کاشمر افتتاح گردید .علی
رغم نوپا بودن مرکز نوآوری ترشیز ،فعالیتهای میدانی گستردهای از زمان آغاز به کار آن به شرح ذیل انجام شده است:
-

برگزاری جشنوارهی منطقهای اختراعات ،ابتکارات و طرحهای پژوهشی با شرکت  168نفر در سطوح
دانشآموزی ،دانشجویی و طرحهای آزاد.

-

ارائهی طرح مبارزه با ریزگردها و شنهای روان با استفاده از چند گونهی گیاهی مناطق جنوب کشور.

-

معرفی جناب آقای مهندس رجبپور به عنوان مبتکر برگزیدهی استانی در حوزهی نخبگان علمی و فناوری در
سال  1395با ارائهی طرحی بر پایهی پیزوالکتریکها.

-

ارائهی طرح بازیافت پسماندهای فاضالب شهری به شورای شهر شهرستان کاشمر.

-

تشکیل خانهی صنعت ،معدن و تجارت شهرستان کاشمر جهت تعامل بیشتر میان حوزههای صنعت و دانشگاه در
منطقه.

-

پیگیری تشکیل باشگاه دانشگاهی خانه ی صنعت ،معدن و تجارت در مرکز آموزش عالی کاشمر به عنوان پایلوت
در سیستم دانشگاهی منطقهی ترشیز.

-

برگزاری اردوهای مختلف و بازدید از صنایع فعال شهرستان جهت عارضهیابی و تعامل اعضاء هیات علمی و اساتید
داشگاهها با بخش صنعت.

-

بازدید از صنایع منطقه و تعامل نزدیک با کارآفرینان جهت رفع مشکالت آنها بر پایهی محصوالت دانشبنیان.

-

حمایت از مخترعین و مبتکرین در حوزهی ثبت اختراع بهصورت مشاوره و معرفی آنان جهت اخذ تسهیالت و
کمکهای مالی.



گرامیداشت هفت پژوهش و فناوری در مرکز آموزش مالی کاش ر:
به مناسبت هفته پژوهش (سال  )1395و در راستای تحقق شعار پیوند میان دانشگاه و صنعت ،معاونت پژوهشی مرکز آموزش

عالی کاشمر اقدام به برگزاری سلسله نشست هایی در سالن همایشهای مرکز با حضور برترین های کارآفرینی و صنعت کرد که از
آن میان میتوان به حضور آقای قدیر صالحی کارآفرین نمونه کشوری و مدیر عامل شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر،
آقای دکتر سادات مسئول بنیاد ملی نخبگان شهرستان کاشمر و آقای مهندس رجبپور مبتکر برگزیدهی استانی اشاره کرد .از
دستاوردهای حضور کارآفرینان حوزهی صنعت در مرکز آموزش عالی کاشمر میتوان به موارد زیل اشاره کرد:
-

فراهم آوردن امکان تقابل نزدیک میان دانشجویان مبتکر و نوآور با حوزهی صنعت و زمینهسازی جهت مشارکت
دانشجویان خالق در بخشهای مورد نیاز کارخانه پیشرو صالح.

-

ایجاد بستر جهت حمایت صنعت از طرحهای پژوهشی دانشگاهی.

-

عارضه یابی مشکالت حوزهی صنعت و همسو شدن پژوهشهای دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت شهرستان.

-

تشکیل مرتب جلسات هم اندیشی میان صنعت و مراکز آموزش عالی در سطح شهرستان که اولین جلسه به همت
مرکز آموزش عالی کاشمر در تاریخ  1395/10/19در محل کارخانه پیشرو صالح برگزار گردید.

-

راهنمایی دانشجویان مبتکر و نوآور مرکز جهت تکمیل و ثبت اختراعات ایشان.



آزمایشگاهها ،کارگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی:

مبلغ تقریبی تجهیزات

کارگاه/آزمایشگاه

ظرفیت

متراژ (مترمربع)

کارگاه کامپیوتر 1

 25نفر

40

 40میلیون

کارگاه کامپیوتر 2

 30نفر

54

 50میلیون

کارگاه زبان

 25نفر

45

 14میلیون

کارگاه مدار منطقی

 12نفر

45

 55میلیون

آزمایشگاه آب و خاک

 20نفر

45

 80میلیون

آزمایشگاه فیزیک

 12نفر

45

 5میلیون

آزمایشگاه تربیت بدنی

 15نفر

30

 140میلیون

(تومان)

حوزه دانشجویی :


وام تحصیلی:



وام مسکن:



وام ازدواج:



خوابگاه:

تغذی دانشجویی:

حوزه فرهنگی :
عنوان برنامه

تعداد

تاریخ

مکان برگزاری

95/02/02

مرکز اموزش عالی

300

مراسم پر فیض اعتکاف

95/02/02

مسجد جامع شهرستان

12

پرسنل و دانشجویان

برگزاری زیارت عاشور

95/02/13

نماز خانه مرکز

30

پرسنل و دانشجویان

اکران فیلم

95/02/14

داخل کالس

25

دانشجویان

اردو فرهنگی نمایشگاه کتاب

95/02/15

تهران

40

دانشجویان پسر

اردو فرهنگی نمایشگاه کتاب

95/02/15

تهران

40

دانشجویان دختر

برگزاری جشن روز معلم

95/02/18

مرکز آموزش عالی

130

اکران فیلم

95/02/21

داخل کالس

30

دانشجویان مرکز

برگزاری اردوی کوهنوردی

95/02/23

کالته کاشمر

30

دانشجویان دختر

95/03/12

مرکز آموزش عالی

150

95/03/28

سلف سرویس مرکز

45

96/07/11

باغ تاالر شهرستان

60

دانشجویان دختر

50

دانشجویان پسر

94/09/30

مرکز آموزش عالی

 350نفر

پرسنل و دانشجویان

95/10/3

نماز خانه مرکز

35

دانشجویان

95/11/19

منزل شهید

-

افتتاح پایگاه بسیج کارمندان

95/11/21

مرکز آموزش عالی

-

شرکت در راهپیمایی  22بهمن

95/11/22

خیابان امام خمینی

40نفر

برگزاری جشن میالد حضرت
علی (ع)

برگزاری نمایشگاه عکس امام
(ره)
ضیافت افطار پرسنل
اردو توجیهی دانشجویان
ورودی جدید
اردو توجیهی دانشجویان
ورودی جدید
مراسم جشن بعثت پیامبر اکرم
(ص)
مراسم زیارت عاشورا
دیدار با خانواده محترم شهید
زاده اکبر

96/07/12

باغ تاالر شمال
شهرستان

مخاطبین

گروه مخاطبین
پرسنل و دانشجویان
مرکز

اعضای هیت علمی و
اساتید مرکز

دانشجویان ،اعضا هیات
علمی وکارکنان و
اعضای هیت علمی و
پرسنل

دانشجویان ،کارکنان و
اعضا هیات علمی
کارکنان و اعضا هیات
علمی
دانشجویان ،کارکنان و
اعضا هیات علمی

مراسم عزاداری شهادت
برگزاری مراسم زیارت عاشورا

95/12/02

نماز خانه مرکز

40

دانشجویان و پرسنل

اکران فیلم

95/12/17

سالن اجتماعات

30

دانشجویان

اردوی راهیان نور

95/12/20

جنوب کشور

نفر12

دانشجو یان پسر

اردوی تفریحی کوهپیمایی

96/01/25

تفرجگاه ییالقی

 30نفر

دانشجویان دختر

اکران فیلم

96/01/27

سالن اجتماعات مرکز

27نفر

دانشجویان

جشن مبعث پیامبر(ص)

95/02/04

سلف سرویس مرکز

 350نفر

پرسنل و دانشجویان

96/02/08

داخل کالس

 25نفر

دانشجویان دختر

95/02/15

سالن اجتماعات

 30نفر

دانشجویان پسرو دختر

95/02/19-21

تهران

40

دانشجویان دختر

اردو ی موجهای آبی مشهد

95/02/27

مشهد

30

دانشجویان دختر

اردوی موجهای آبی مشهد

95/02/28

مشهد

30

دانشجویان پسر

95/02/31

سالن اجتماعات

25

دانشجویان

96/03/03

مرکز آموزش عالی

200

96/03/03

مرکز آموزش عالی

200

حضرت فاطمه (س)سه شب

اردوی فرهنگی شهرستان
نیشابور
کارگاه ازدواج موفق
اردوی نمایشگاه کتاب تهران و
شمال کشور (بابلسر)

گارگاه رنامه ریزی کاهش
اضطراب امتحانات
برگزاری نمایشگاه عکس آزاد
سازی خرمشهر
برگزاری نمایشگاه کتاب در
خصوص آزاد سازی خرمشهر

95/11/09

مرکز آموزش عالی

 80نفر

دانشجویان ،کارکنان

کاشمر

اعضا هیات ,دانشجو ها
علمی
اعضا هیات ,دانشجو ها
علمی

