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دانشگاه بيرجند
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رئيس پرديس مهندسي
دكتر سيدعليرضا ذوالفقاري

مسئول پژوهشي
دكتر حسن فرسي

مسئول هسته كارآفريني
علي بهنام فرددكتر 

معاون آموزشي
دكتر رضا قاضي زاده
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پيشرفت جايگاه دانشكده هاي مهندسي مرهون تالش هاي 

همه بزرگواراني است كه طي سالهاي  گذشته 

.خالصانه و بي دريغ در راه اعتالي آن گام برداشته اند

 رؤسای پيشين
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که سهم پر رن در ارتقای پرديس مهند داشته و دارند
 :عمو امور اداره
 مؤذن جواد آقای

 

 :)الفبا حروف ترتيب به( آموز کارشناسان
 کوچی قایآ  کاظ آقای فوالدی آقای نژاد فض آقای عرفا آقای رفيعی آقای رضوا آقای خاقا آقاي مقدم بصيرا آقای
آقای معزی خانم  موسوی آقای مودی آقای محبوب فر

 

 :)الفبا حروف ترتيب به( آموز امور کارشناسان
 مجنو طاهره خانم مال مریم خانم لبافی نرجس سيده خانم فدا سعيده خانم

 

 :)الفبا حروف ترتيب به( پژوه امور کارشناسان
 مقدم هاش طيبه  خانم فرد مال زهرا خانم

 

 :کامپيوتر سايت و دانشکده دبيرخانه و رياست دفتر کارکنان
 پور حسين جواد آقای زاده تقی سميه خانم رمضا حميد آقای

 

 :)الفبا حروف ترتيب به( دانشکده خدمات کارکنان
کشتگر آقای نژاد ق آقای شکرو آقای دالکه آقای بهدا آقای



فعاليت هاي آموزشي
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آقای دکتر شيخی
گروه مهندسي مكانيك

خانم دکتر بيجاری
گروه مهندسي عمران

با هدف به كارگيري 
اعضاي هيأت علمي 

بر اساس نيازهاي 
تخصصي
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تكميلي تحصيالت و آموزشي محترم معاون ارزنده همكاري با

 و

آموزشي ريزي برنامه و توسعه گروه

كارشناسي ارشد معدن و محيط زيست
گروه معدن

دكتري برق كنترل
برق قدرتگروه 

كارشناسي مهندسي پزشكي
گروه برق الکترونيک

كارشناسي ساخت و توليد
گروه مکانيک

همكاري با ساير دانشكده ها در راه اندازي رشته هاي جديد

رشته جديد ديگر ٥ارائه طرح توجيهي براي ايجاد 

01
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04

05

06

...رشته هيدرو انفورماتيک و 
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نظارت مستمر بركيفيت برگزاري كالسهاي 
آموزشي

اصالح سرفصل دروس

به روز رساني دستورالعمل دروس عملي

تأكيد بر رعايت كف و سقف ثبت نام شدگان در 
كالسهاي درس

امكان اخذ دروس از سبد درسهاي دوره هاي 
يتحصيالت تكميلي براي دانشجويان ارشد و دكتر

اعمال سياستهاي كاهش زمان تحصيل 
دانشجويان



Page 10

دانشجويان پذيری اشتغال توان افزايش هدف با
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برگزاري دهه سرآمدي آموزشي و مراسم بزرگداشت مقام استاد با مديريـت پرديس مهندسي
با همكاري ارزنده معاونت محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي

و همراهي بي دريغ مديريت روابط عمومي دانشگاه
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مهارت افزااشتغال پذيریيادگيری هدفمند
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 با همراهي ارزشمند 
 مدير محترم گروه هدايت استعدادهای درخشان دانشگاه

 و
اساتيد راهنمای دانشجويان استعداد درخشان

برگزاري جلسات انگيزشي جهت آماده سازي دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان
براي شركت در المپيادهاي دانشجويي
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بهره گيري حداكثري از توان كارشناسان در انجام امور آموزشي و اداري

 باز تعريف وظايف محوله
 کارشناسان پرتالش پرديس مهند

با هدف افزايش بهره وری
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با هدف ارتقاي كيفيت آموزشي در رشته هاي مهندسي

نفر از اعضای هيات عل پرديس مهند 40با مشارکت بيش از 
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دكتر علي بهنام فرد
مدير نشست

50

20

70

3540

25

 عملي راهكارهاي ارائه هدف با

براي

مهندسي هاي رشته در دانشجو جذب افزايش
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 به همراه 
تجليل از کارشناسان بازنشسته



فعاليتهاي   پژوهشي
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شركت در نمايشگاه تجهيزات ايران ساخت
ميليارد ريال تجهيزات آزمايشگاهی برای پرديس مهند 8خريد حدود   

با همراهی ارزشمند معاونت پژوهش فناوری و نوآوری دانشگاه
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گروه مهندسي مكانيك

دكتر سيدعلي ميربزرگي: مدير مسئول

فارسي: زبان

دانشگاه بيرجند: صاحب امتياز

پروفسور مهدي معرفت: سردبير

دو فصلنامه: دوره انتشار
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 انعقاد چندين قرارداد و
طرح پژوه   

در حاشيه کنفرانس 

نفر  300با حضور بيش از   
 از متخصصان 

 و با حضور چهره های
برجسته کشوری  
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 به منظور افزايش سطح
رعايت اصول ايم و بهداشت در دانشکده

HSE
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يورو هزار 64 مبلغ  
اربا وحيد دکتر آقای همت به

اختصاص گرنت بين المللي
اراسموس پالس
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)اليادانشگاه الکوئيال ايت(پروفسور وگليو  )ابرک امريکدانشگاه (حاجی آبادی دکتر  )دانشگاه واترلو کانادا(دکتر عابدی 
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ارتباط با صنعت و جامعه
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 صفحه پرديس مهند

 صفحه دانشکده مهند

 صفحه دانشکده برق و کامپيوتر

صفحات مجزا برای آزمايشگاه ها و امکانات پرديس

زير مجموعه هاي سايت
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مهند پرديس کارآفري هسته مسئول همت با  

)فرد بهنام دکتر آقای و فرهاديان دکتر آقاي(

با هدف استفاده از توان باالي انجمن هاي علمي
در ايجاد نشاط علمي پايدار در دانشجويان
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 با هدف
 معرفی بهتر توان گروه هاي آموز 
و مزيتهای تحصيل در دانشگاه بيرجند
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دكتر علي بهنام فرد
مدير نشست

دانشگاهي هاي رشته با داوطلبان آشنايي هدف با

مهندسي پرديس مديريت با

و

كشاورزي پرديس و پايه علوم پرديس همكاري 
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 به منظور امکان ارتباط بهتر ميان اعضای هيأت عل با
 دانشجويان

جامعه   
و صنعت 

درصد         ١٠٠



زيبا سازي   فضاي   داخلي
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 در راستاي تحقق 
 دستورالعمل ايجاد 

گوشه های فاخر

 با هدف ايجاد
نشاط در دانشکده 
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Page 36
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با حميات های ارزنده رياست محترم دانشگاه
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ايجاد فضای با نشاط

بهره گيری از فضای سبز

ايجاد گوشه های فاخر
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  همراهی  و همکاری با

دانشگاه عمو روابط حوزه همکاران و مدير

با هدف نظم بخشي بيشتر به مجموعه
و معرفي فضاها به دو زبان فارسي و انگليسي
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با همت 
مهندس مودي

مهندس فضلي نژاد
آقاي فوالدي

و آقاي رضواني



فعاليت هاي عمراني
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به منظور امکان مديريت بهتر کالسهای حضوری در پرديس مهند
 با همراهي ارزنده

 رئيس محترم دانشگاه

 معاون محترم اداری و ما

و مديرمحترم  طرح های عمرا دانشگاه
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ايجاد اتاق جلسات رياست پرديس مهندسي
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با هدف استقرار آزمايشگاه هاي
داراي منابع آالينده
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 با همراهي ارزنده

 رئيس محترم دانشگاه

 معاون محترم اداری و ما

و مديرمحترم  طرح های عمرا دانشگاه



Page 47

ايجاد و راه اندازي بوفه پرديس مهندسي



استفاده بهينه از امكانات و فضاها
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 با همراهی ارزنده
 معاونت پژوهش فناوری و نوآوری 

 رياست کتابخانه مرکزی
مدير طرح های عمرا دانشگاه

 و 
 با حمايت 

رياست محترم دانشگاه 
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اختصاص فضايي مناسب براي استقرار انجمن هاي علمي پرديس مهندسي
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با هدف تسهيل كاربري سيستم
و كاهش خرابي دستگاه ها و الزم جانبي
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 با همراهی 
 معاونت محترم پژوهش فناوری و نوآوری 

 و 
گروه مهند عمران
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ارزنده همکاری با  

دانشگاه حراست حوزه

با هدف ارتقاي سطح حفاظتي
فضاهاي ترددي
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Page 55
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به نيروهای محترم و پرتالش خدما



Page 57

 با همراهی 
 معاونت محترم پژوهش فناوری و نوآوری 

 و 
مدير محترم طرح های عمرا

و پيگيری ايجاد اتاق استقرار برای کارشناسان
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بخش خواهران بخش برادران
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همکاری با  

مکانیک مهند و عمران مهند های گروه

با هدف همراهي با سياست هاي دانشگاه
در ايجاد بخشهاي جديد در پرديس شهدا
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سيستم گرمايش از کف موتور بنزي برش خورده سيستم فاضالب ساختمان

به منظور کمک به درک بهتر دانشجويان 
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نصب باكس براي
آبسردكن 

نصب سامانه اطالع رساني
در آتريوم

نصب دستگاه واكس
در راهرو 
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با استفاده از  خودروی اسقاطی

با همت 
مهندس مودي

مهندس فضلي نژاد
آقاي فوالدي

و آقاي رضواني



برنامه ها و سياست هاي آتي
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 ساخت سوله جديد مهند

 تجميع آزمايشگاه ها و کارگاه ها

 راه اندازی آمفی تئاتر مهند

توسعه زير ساختها
با ماهيت بين رشته ای

ايجاد رشته های جدید
 هفته درهای باز دانشگاه

 برگزاری مسابقات دانش آموزی

برگزاري سخنرا در مدارس

تعامل با دانش آموزان و مدارس 
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جهت دهی به پايان نامه ها

پژوهش های کاربردی

برای رصد فعاليتهای آموز و 
پژوه

سامانه گزارش گيری منظم
استفاده از تمام ظرفيت شبکه افراد 

پيرامو

شبکه سازی
از دانش آموختگان ممتاز و موفق 

ايجاد بانک اطالعا



بر اساس ارائه خدمات پژوه و آموز

حرکت به سمت درآمدزايی

نزديک شدن به استانداردهای جها

پيش به سوی
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دانشگاه جامعه محور

دانشگاه کارآفرين و ارزش آفرين

دانشگاه با نشاط
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University of Birjand
Faculty of Engineering
Fall 2020 ١٣٩٩پاييز 

مهند پرديس


