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بنام خدا
بی شــک یکــی از مهمتریــن ثمــرات انقــالب اســالمی در ایــران رشــد و توســعه علمــی دانشــگاه ها بــوده اســت. چنانچــه امــروزه ایــران 
ــرفت های  ــه پیش ــن زمین ــز در ای ــاب نی ــگاه بن ــد. دانش ــرو می باش ــورهای پیش ــزء کش ــی ج ــاخه های علم ــیاری از ش ــالمی در بس اس
ــه  ــی ارائ ــی و اداری و مال ــجویی، فرهنگ ــی، دانش ــی، پژهش ــی، آموزش ــرفتهای علم ــه پیش ــی در زمین ــه گزارش ــته ک ــانی داش درخش
ــن  ــراردادن قوانی ــا ســرلوحه ق ــاه ســال 1397 ب ــدای مهرم ــود را از ابت ــای خ ــی دانشــگاه فعالیت ه ــی فعل ــه مدیریت ــردد. مجموع می گ

اجرایــی و همســو بــودن بــا سیاســتهای کالن وزارتــی شــروع نمــوده اســت. 
رشــد چشــم گیرکمی و کیفــی پژوهــش، افزایــش ارتبــاط بــا صنعــت، توســعه قابــل مالحظــه ارتباطــات بین المللــی، اقدامــات فرهنگــی 
و دانشــجویی موثــر، صیانــت از بیت المــال، ارتقــای روحیــه قانــون بــاوری بیــن کارکنــان و اعضــای هیــات علمــی، اجــرای پروژه هــای 
ــمگیر در  ــات چش ــی و اقدام ــی و پژوهش ــگاه های آموزش ــز آزمایش ــگاه، تجهی ــات دانش ــاخت ها و امکان ــر س ــل زی ــی، تکمی عمران
راســتای اهــداف دولــت الکترونیــک از جملــه نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن مــدت می باشــد. گــذر از شــیوه مدیریتــی بــه اصطــالح 
ریش ســفیدی و تبییــن قانــون مــداری در دانشــگاه کــه الزمــه رشــد و توســعه هدفمنــد و جهــت دار اســت، از دیگــر اقدامــات پایــه ای 
ایــن دوره مدیریتــی بــه حســاب می آیــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه تحریم هــای ظالمانــه و مشــکالت بودجــه ای کشــور، 

افزایــش بودجــه دانشــگاه های کشــور متناســب بــا تــورم ســاالنه نبــوده اســت. 
گــزارش بســیار خالصــه ارائــه شــده فقــط شــامل کلیــات امــور صــورت گرفتــه بــوده و بســیاری از کارهــای درحــال انجــام کــه هنــوز 

منجــر بــه نتیجــه نهایــی نگردیده انــد در ایــن گــزارش صرفــه نظــر گردیــده و متعاقبــا اعــالم خواهــد گردیــد.
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پیگیــری تغییــر عنــوان رئیــس بــه مدیــر گــروه نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت در چــارت ســازمانی دانشــگاه بــا توجــه بــه آئین نامــه تشــکیل شــورا   

و مدیریــت ناتــک و پیگیری هــای مرکــز نظــارت و ارزیابــی آمــوزش عالــی

بررسی و ارائه پیشنهاد تغییرات مورد نیاز در سواالت ارزشیابی اساتید با توجه به مقاطع و دروس ارائه شده  

بررسی و درخواست رفع نواقص سیستم و لوازم اطفاء حریق موجود در دانشکده ها  

بررسی گزارش بازدید هیات نظارت و ارزیابی استانی در سال 1397 و ارائه پیشنهادات الزم در راستای رفع ایرادات و نواقص  

پیشنهاد اصالح نظام جلسات دفاع از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی  

تهیه فرم و نظرسنجی از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه در بدو ورود به دانشگاه و نظارت بر نحوه ثبت نام آنان  

ــام دانشــجویان در ســنوات    ــی از ثبت ن ــا و مشــاهدات میدان ــه بازخورده ــا توجــه ب ــورود ب ــام دانشــجویان جدیدال ــد ثبت ن ــرات در رون ــه پیشــنهاد تغیی ارائ

گذشــته

نظارت بر نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم  

 بررسی و ارائه پیشنهاد تغییرات الزم در روند ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی و فرم های مربوطه  

کنترل و نظارت بر نمرات ارزشیابی اعضای هیأت علمی پیمانی جهت تمدید قرارداد پیمانی، ارتقاء و تبدیل وضعیت  

استخراج نمرات ارزشیابی اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء و تبدیل وضع مربوط به ترم های قبل از سیستمی شدن ارزشیابی اساتید  

سامان دهی و بایگانی اسناد و احکام کارگزینی موجود در دفتر گروه ناتک  

همچنین این گروه به فراخور زمان و نیاز دانشگاه فعالیت های دیگری نیز داشته است که از آن جمله می توان به پیگیری روند تکمیل اطالعات سامانه   

آموزش عالی »حس«، بررسی آئین نامه ها و شیوه نامه ها و همچنین نظارت بر فعالیت سایر بخش های دانشگاه اشاره نمود.

ایجاد هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه بناب و نیز   
ایجاد فرم های اطالعاتی و نگارش متن اولیه برنامه راهبردی

درخواست و پیگیری صدور شماره مستخدم اعضای محترم هیأت علمی فاقد شماره   
مستخدم از طریق وزارت عتف و سازمان امور استخدامی کشور

ت  { وزه ریاس }ح
کسب 3 رتبه برتر روابط عمومی دانشگاه بناب در اولین جشنواره روابط عمومی های برتر منطقه 3 کشور

در بخش سمعی و بصری رتبه اول، بخش فعالیت های شاخص روابط عمومی رتبه سوم و روابط عمومی نوین رتبه چهار منطقه 
3 کشور را کسب کرد.

جمع آوری و مستند نمودن اطالعات دانشگاه در قالب فرم های بازدید جهت ارائه   
به هیات نظارت و ارزیابی استانی و نیز همکاری با آن هیأت در بازدید دوره ای از 

دانشگاه بناب
  
تجمیع و تکمیل اطالعات حوزه های مختلف دانشگاه بناب در سامانه ارزیابی   

عملکرد دستگاه های اجرایی »تسما«
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دانشــگاه بنــاب بــه دلیــل نوپایــی دارای چالــش هــای  طبیعــی پیــش رو اســت و بــا عنایــت بــه رســالت دفتــر حقوقــی دانشــگاه،  نبایــد تصــور نمــود کــه تمــام 
موضوعــات حقوقــی دانشــگاه، تنهــا از طریــق مراجعــه بــه مراجــع قضایــی و یــا مراجــع شــبه قضایــی و یــا مراجــع رســمی حــل و فصــل گــردد و بــر ایــن 
اســاس دفتــر حقوقــی دانشــگاه، بیشــتر موضوعــات پیــش رو را در دانشــگاه حــل و فصــل مــی نمایــد و بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از مصوبــات و تصمیمــات 
دانشــگاه یــا حقوقــی اســت و یــا دارای آثــار حقوقــی اســت لــذا مدیریــت دفتــر حقوقــی دانشــگاه، در راســتای پیشــبرد احســن امــورات دانشــگاه معمــواًل مــورد 

مشــاوره واحدهــای مختلــف دانشــگاه قــرار مــی گیــرد.
ــه نفــع دانشــگاه بنــاب  ــده حقوقــی و کیفــری، رای ب ــدو تاســیس تاکنــون جلــوه ی شایســته ای داشــته و در 15 پرون ایــن دفتــر در محاکــم دادگســتری از ب
صــادر گردیــده و بــرای مثــال، در ســال 98 در دو پرونــده مالــی رای محکمــی بــه نفــع دانشــگاه صــادر گردیــده اســت . در صــورت ارجــاع مســئولین دانشــگاه 

از اســاتید محتــرم و دانشــجویان عزیــز معاضــدت قضائــی می نمایــد.
عقــود کلیــه قراردادهــای دانشــگاه، بــا توجــه بــه اینکــه دارای آثــار مالــی هســتند توســط دفتــر حقوقــی دانشــگاه تنظیــم و تائیــد می گــردد و مدیــر دفتــر 
ــه مناقصــات و مزایده هــای دانشــگاه  ــوده و کلی ــر ایــن کمیســیون ب ــی دانشــگاه، دبی ــی و معامالت ــر عضویــت در کمیســیون مال حقوقــی دانشــگاه عــالوه ب

ــر انجــام می گــردد.  ــن دفت ــا تحــت نظــارت ای مســتقیمًا و ی
ایــن دفتــر، اقدامــات شایســته ای را در خصــوص امــور امــالک داشــته و موضــوع انتقــال اســناد دانشــگاه بنــاب رونــد خوبــی را طــی نمــوده و بــه زودی گــزارش 

جامــع و نویدبخشــی در ایــن خصــوص  ارائــه خواهــد شــد.
اختصــار مــوارد مذکــور حاکــی از آنســت کــه ایــن دفتــر، از امــوال، امــالک و هویــت علمــی اســاتید محتــرم و دانشــجویان عزیــز ایــن مرکــز علمــی بــه خوبــی 

ــد.  محافظــت می نمای

 عقد قراردادهای دانشگاه :
  محوطــه ســازی فــاز 1 ســایت جدیــد، قــرارداد خدمــات پایــگاه تامیــن منابــع علمــی،  قــرارداد اجــاره مهمانســرای دانشــگاه، عقــد قــرارداد کارشناســان امــور 
مذهبــی دانشــگاه، قــرارداد اجــاره ســاختمان کالســهای آموزشــی دانشــگاه پیــام نــور، قــرارداد طــرح تــاک ســالتحصیلی 98-97، قــرارداد اجــاره ســالن ورزشــی، 
عقــد قــرارداد بــا شــرکت بتونــی، عقــد قــرارداد جهــت طراحــی وب ســایت مرکــز رشــد، عقــد قراردادهــای مختلــف امــور دانشــجویان در ســال 1398-99، 
قــرارداد خریــد مــواد اولیــه و طبــغ و توزیــع غــذای دانشــجویی، قراردادهــای مختلــف خریــد نــرم افزارهــای مرتبــط بــا واحــد هــای آموزشــی دانشــگاه تهیــه 
و تنظیــم و عقــد قــرارداد خریــد پورتــال جامــع کتابخانــه مرکــزی و پشــتیبانی نرم افــزار جامــع کتابخانــه الکترونیــک، عقــد قــرارداد خریــد خدمــات مشــاوره 
اداری و عمرانــی، عقــد قراردادهــای خریــد خدمــات مشــاوره بــرای مرکــز بهداشــت دانشــگاه، عقــد قراردادهــای مختلــف اجــاره ســالن ورزشــی و مربــی هــای 

مربــوط بــه هــر کــدام از رشــته هــای ورزشــی دانشــگاه، عقــد قــرارداد نصــب آسانســور دانشــکده علــوم پایــه 

 مسائل حقوقی دانشگاه:
حل و فصل موضوع اختالفی رایج در اداره کار و تهیه و اخذ تعهد از شاکی در خصوص موضوع متنازع فیه.  
ارسال اظهارنامه به بعضی از پیمانکاران دانشگاه و مطالعه پرونده درتهیه و تنظیم الیحه دفاعیه به شاکیان در دیوان عدالت اداری در 10 مورد.  
انجام کلیه امورات مربوط به سامانه خدمات الکترونیک قضایی تحت عنوان سامانه سنا.  
تهیــه، تنظیــم، پیگیــری و حضــور در جلســات محاکــم قضایــی و ارســال لوایــح در خصــوص موضوعــات  متنــازع فیــه بــا شــرکت هــای خدمــات پشــتیبانی   

نیــاوران ســهند و ورزقــان گســتر و صــدور اجرائیــه محکومیــت.

 امالک دانشگاه :
انجام مکاتبات الزم با وزارت علوم در جهت بهبود موضوعات راجع به سایت جدید دانشگاه در 3 مورد.  
ــن    ــات و پیگیریهــای الزم در ای ــاب و انجــام مکاتب ــز در خصــوص امــالک دانشــگاه بن ــا دانشــگاه تبری ــن ســاله ب ــی چندی ــری موضوعــات اختالف  پیگی

خصــوص.
پیگیری مسائل مربوط به انتقال اسناد مالکیتی سایت جدید و فعلی دانشگاه از مراجع ذی ربط.  

 افزایش 21 درصدی اعتبارات هزینه ای سال 1398 دانشگاه نسبت به سال 1397  
بــا توجــه بــه پیگیــری مســتمر اعتبــارات هزینــه ای ایــن دانشــگاه کــه در ســال 1398 مبلــغ 290343 میلیــون ریــال بــود بــه مبلــغ 350616 میلیــون ریــال 

افزایــش یافــت کــه ایــن افزایــش 21 درصــد در بیــن دانشــگاههای اســتان رتبــه اول مــی باشــد.

افزایش 53/3 درصدی اعتبارات تملک و دارایی های سرمایه ای سال 1399 دانشگاه نسبت به سال 1398  
در ســال 1399 اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای آمــوزش عالــی کشــور بــا کاهــش 30 درصــد نســبت بــه ســال 1398 مواجــه بــود کــه علیرغــم 
ایــن مطلــب، اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای دانشــگاه از مبلــغ 34555 میلیــون ریــال بــه مبلــغ 52997 میلیــون ریــال افزایــش یافــت کــه حاکــی 

از افزایــش 53/3 درصــدی بــود.

ادامه دار نمودن پروژه کتابخانه مرکزی   
بــا عنایــت بــه اینکــه ســال شــروع احــداث پــروژه کتابخانــه مرکــزی ســال 1390بــوده و طبــق پیش بینــی برنامــه خاتمــه آن ســال 1398 بــرآورد شــده بــا 
پیگیریهــای انجــام شــده در ســال 1399 نیــز مبلــغ 30000 میلیــون ریــال اعتبــار در نظــر گرفتــه شــد و پــروژه فــوق در حــال حاضــر در حــال اجــرا مــی باشــد.

 افزایش 150 درصدی اعتبارات پروژه های  50 درصدی تملک داراییهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
ــه طــرح تکمیــل ســالن  ــه اینکــه در  ســال 1397  از بابــت پــروژه هــای تملــک داراییهــای ســرمایه ای وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ب ــا عنایــت ب ب
ورزشــی دانشــگاه مبلــغ 4000 میلیــون ریــال تخصیــص داده شــده بــود کــه بــا پیگیریهــای انجــام شــده در ســال 1398 نیــز مبلــغ 10000 میلیــون ریــال 

بــرای طــرح ســاختمان آموزشــی و پژوهشــی تخصیــص داده شــد. 

مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه برای اجرای دوره های ضمن خدمت  
ایــن مدیریــت بــرای توانمنــد ســازی و ارتقــاء دانــش ســازمانی و هــم راســتایی بــا نیازهــا و ماموریــت دانشــگاه اقــدام بــه آمــوزش کارکنــان کــرده اســت کــه 
از مهــر مــاه ســال 1397 لغایــت شــهریور ســال 1398، 79 نفــر )126 نفــر ســاعت ( از کارکنــان از 11 دوره آموزشــی اســتفاده کردنــد و ایــن مدیریــت جهــت

 اهــداف و را ه انــدازی دولــت الکترونیــک در ســال جــاری اقــدام بــه راه انــدازی ســامانه مدیریــت فرآینــد آمــوزش کارکنــان گرفــت و درحــال حاضــر ایــن 

مدیریــت قــادر بــه برگــزاری آمــوزش مجــازی مــی باشــد. اطالعــات دوره هــای آموزشــی:

تهیه، تنظیم و ارسال آمار دانشجویی و پرسنل دانشگاه   
آمــار دانشــجویی و ترکیــب اعضــای هیــات علمــی و غیــر هیــات علمــی از مبانــی اصلــی پیــش بینــی اعتبــارات هزینــه ای دانشــگاهها در الیحــه بودجــه 
ســال آینــده کشــور مــی باشــد کــه ایــن مدیریــت بــا پیگیــری و ارائــه راهکارهــای قانونــی بــرای حداقــل رســاندن خطــا در ایــن مــورد توانســته تــا خطــای 

آمــار را در ایــن حــوزه تــا حــد ممکــن بــه صفــر برســاند.
تهیه و تنظیم بودجه اسمی دانشگاه و توزیع و ابالغ اعتبارات هزینه ای، اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای  

بــا توجــه بــه اینکــه 75 درصــد هزینــه هــای دانشــگاه مربــوط بــه هزینــه هــای پرســنلی مــی باشــد و بــرآورد دقیــق آن بودجــه اســمی حائــز اهمیــت خــاص 
بــوده، و توزیــع و ابــالغ اعتبــارات را بــه نوعــی مــی تــوان در فرآینــد تخصیــص منابــع محــدود،  بــه نیازهــای محــدود اســت و جهــت اســتفاده از حداکثــر 
اســتفاده از منابــع موجــود کــه معمــوال در حــد کفایــت نمــی باشــد. بنابــر ایــن الزم اســت کــه بــه نحــوی از منابــع محــدود اســتفاده نمــود کــه بــا حداقــل 
هزینــه بیشــترین نتیجــه را داشــته باشــد. ایــن مدیریــت توانســته اســت کــه توزیــع و ابــالغ اعتبــارات هــر فعالیــت را بصــورت شــفاف و واقعــی جهــت هزینــه 

ــد.  کــرد و کنتــرل هزینه هــا در جهــت پیشــبرد برنامه   هــای راهبــردی دانشــگاه عمــل نمای
مبادله موافقت  نامه های تملک دارایی های سرمایه ای  

بــه تعــداد 60 پرونــده ســوابق اجرایــی و خدمتــی همــکاران غیــر هیــات علمــی بــا همــکاری کارگــروه ارتقــاء رتبــه بنــدی مــورد کار کارشناســی انجــام گرفــت 
کــه از ایــن تعــداد 35 نفــر حائــز شــرایط ارتقــاء بــه رتبــه باالتــر قــرار گرفتنــد.

ایجاد پورتال مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه  
ایــن مدیریــت جهــت کــم کــردن بورکراســی اداری، ارائــه هــر چــه بهتــر اطالع رســانی، ســرعت بخشــیدن بــه کارهــا، کاهــش مراجعــه حضــوری و رضایــت 

بیشــتر اربــاب رجــوع و همــکاران نســبت بــه ایجــاد پرتــال مدیریــت برنامــه، بودجــه، تحــول اداری و بهــره وری اقــدام نمــوده اســت. 

۴۵

بهشکایات ،قراردادهاوپاسخگو�ی
مدیریتامورحقو�ت مدیریتبرنامه،بودجه،تحولاداریوبهرهوری



اهداف راهبردی مدیریت آموزش دانشگاه بناب:

ارتقای سطح کیفی آموزشی  

گسترش رشته های دانشگاهی   

اقدامات:

ــاوری در    ــیمی- نانوفن ــی ش ــدرت و مهندس ــی برق-ق ــته های مهندس ــرای رش ــجو ب ــرش دانش ــرای پذی ــی ب ــوز قطع ــذ مج اخ

مقطــع کارشناسی ارشــد

ارتقای کیفیت آموزشی از طریق اجرای سرفصل های جدید و بازنگری شده رشته های دایر در دانشگاه  

 الکترونیکی کردن امور مربوط به کمیسیون موارد خاص و نظام وظیفه.  

راه اندازی سامانه الکترونیکی مدیریت درخواست دانشجویان:  

 جهــت ســهولت و کــم کــردن هزینه هــای دانشــجویی و کاهــش مراجعــات حضــوری بــه اداره آمــوزش دانشــگاه و امــکان پیگیــری رونــد 

درخواســت ها بــا توجــه بــه بررســی های انجــام شــده، ایــن سیســتم از شــرکت ســما ســامانه بــا عقــد قــرارداد خریــداری شــد و بعــد از 

به روزرســانی ســامانه ســما در  ســرور وب نصــب و راه انــدازی گردیــد .

راه اندازی و بهره برداری از اپلیکیشن سما ویژه دانشجویان:   

اپلیشــیکن ســماء از ســال 1398 بــه منظــور ســهولت اســتفاده دانشــجویان از نــرم 

افــزار ســماء در تلفــن همــراه و نیــز پیشــرفت در پاســخگویی و ارائــه خدمــات توســط 

آمــوزش دانشــگاه راه انــدازی شــد.

اقدام برای تکمیل بایگانی الکترونیک )سیستم سبا(  

ــکیل    ــا تش ــی ب ــالت تکمیل ــه تحصی ــاع از پایان نام ــات دف ــزاری جلس ــامان دهی برگ س

ــکده  ــر دانش ــی ه ــالت تکمیل ــدگان تحصی ــای نماین کمیته ه

برگزاری امتحانات معرفی به استاد به صورت متمرکز  

تشکیل کمیته امتحانات دانشگاه به منظور ارتقای کیفیت برگزاری امتحانات پایان ترم   

برگزاری امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی به صورت متمرکز در بازه زمانی مشخص  

حذف پایان نامه های کاغذی و الکترونیکی کردن آنها در راستای مدیریت سبز و کاهش هزینه ها  

ــل گســترش    ــه دلی ــن )ب ــن و آنالی ــوزش مجــازی آفالی ــتم آم ــری از سیس ــا بهره گی ــتر فضــای مجــازی و ب ــه دروس در بس ارائ

ــا( بیمــاری کرون

ی  { ی و ژپوهش وزش ت آم عاون }م

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی-آزمایشی 23 نفر از اعضای هیأت علمی  

تبدیل وضعیت از رسمی-آزمایشی به رسمی قطعی 4 نفر از اعضای هیأت علمی  

بررسی 98، 120، 239، 223 پرونده متقاضیان جذب در دانشگاه بناب به ترتیب در فراخوانهای شهریور 97، بهمن 97، شهریور 98 و بهمن 98.  

جذب دو، یک و دو عضو هیأت علمی توانمند و کارا به ترتیب در فراخوان های شهریور 97، بهمن 97، شهریور 98.  

برگــزاری مصاحبــه علمــی و صالحیــت عمومــی 65 نفــر از اســاتید مدعــو دانشــگاه بنــاب و معرفــی اســاتید مــورد تأییــد بــه حراســت دانشــگاه بــرای   

اخــذ اســتعالم و تحقیــق.

تبدیل دبیرخانه جذب به دبیرخانه جذب و ارتقاء جهت انجام امور مربوط به ارتقاء اعضای هیأت علمی  

دبیرخانــه جــذب هیــأت علمــی دانشــگاه بنــاب در بیــن 121 دانشــگاه و موسســه آمــوزش عالــی در خصــوص جــذب هیــأت علمــی در رتبــه 17 قــرار   

ــد. ــد و کارا می باش ــی توانمن ــای هیأت علم ــذب اعض ــی ج ــی از پویای ــه حاک ــت  ک گرفته اس

6۷

جذباعضایهیأتعلیم خانههیأتاجرا�ی وتحصیالتتکمییلدب�ی مدیریتآموز�ش



رشد نزدیک 300 درصدی در آمار مقاالت مشترک بین المللی 
مشهود است.

نمودار مقدار و مقایسه ارتباطات بین المللی ثبت شده در مقاالت در سال های 2018 
و 2019

نمودار رشد کمی مقاالت به تفکیک چارک و نفر

میزان مشارکت رشته های مختلف در پژوهش های انجام گرفته در دانشگاه بناب

نمودار رشد مقاالت دانشگاه بناب از سال 2008 تاکنون
رشد سریع مقاالت در بین سال های 2018 تا 2019 کاماًل مشهود است.

نمودار مقایسه رشد مقاالت علمی بین سال های 2018 و 2019.
 رشد باالئی در آمار مقاالت کیفی مشهود است.

Scopus

آمار فعالیت های پژوهشی

نرم افزار پژوه�ش ژیرو  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

راه«انــدازی«ســامانه«مدیریــت«اطالعــات«پژوهشــی«جهــت«اتوماســیون«و«ســاماندهی«درخواســت«های«حــوزه«مدیریــت«پژوهــش«و«فنــاوری«از«جملــه«درخواســت«« 
ــی« ــع«علم ــاب،«شــرکت«در«مجام ــاپ«کت ــای«پژوهشــی،«چ ــب«طرح«ه ــاالت،«درخواســت«تصوی ــاداش«مق ــی،«درخواســت««پ ــه«اعضــای«هیأت«علم ــع«پای ترفی

بین«المللــی«و«...

درج«کامل«اطالعات«و«رزومه«پژوهشی«اعضای«هیأت«علمی«دانشگاه«به«زبان«های«فارسی«و«انگلیسی« 

https://megapaper.ir ن منابع علمی  خریداری دسترسی اغلب منابع علمی معتبر جهان پایگاه تأم�ی
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نخستین کارگاه تخصصی بین المللی مشترک دانشگاه بناب و دانشگاه آتاترک

دکتــر میرســجاد هاشــمی، معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه، مســئول برگــزاری ورکشــاپ و ســخنران 
کلیــدی در ایــن ورکشــاپ بــوده و دکتــر حســین پیــری، رئیــس دانشــگاه  بعنــوان عضــو کمیتــه افتخــاری 

ورکشــاپ ایفــای نقــش نمودنــد.
اولیــن کارگاه آموزشــی بین المللــی مشــترک دانشــگاه بنــاب بــا دانشــگاه آتاتــرک کشــور ترکیــه، بــا حضــور دانشــمندان و صاحب نظــران ریاضــی از کشــورهای 

مختلــف جهــان بــه میزبانــی دانشــگاه آتاتــرک برگــزار شــد.

نالملل همکاریهایعلیموب�ی دف�ت

عقد تفاهم نامه های همکاری با دانشگاه ها و مؤسسات خارج از کشور در یک سال اخیر:
دانشگاه گرنوبل فرانسه  
موسسه تحقیقاتی ICMA اسپانیا  
دانشگاه Bayburt ترکیه  
دانشگاه Atatürk ترکیه  
دانشگاه Gumushane ترکیه  
دانشگاه Binali Yildirim ترکیه  
دانشگاه Agrı ibrahim Çeçen ترکیه  

 The Fifth International Conference on Computational
 will )2020-Mathematics and Engineering Sciences )CMES
 ,03 to 01 be held in Van Yüzüncü Yıl University from July

in Van 2020

ن الملیل ریا�ن شهر وان ترکیه در سال 2020 مشارکت در برگزاری کنفرانس ب�ی

)UBLC(مرکززبان
تأسیس مرکز زبان دانشگاه بناب  

ــورت    ــای Listening, Speaking, Reading, and Writing بص ــک از مهارته ــر ی ــت ه ــت تقوی ــرده جه ــک و فش ــای ترمی ــزاری دوره ه برگ

ــه جداگان

برگزاری دوره های آمادگی تافل، آیلتس، کنکور ارشد و دکترا  

ویرایش تخصصی مقاالت و کتابهای تالیفی اساتید و دانشجویان   

ترجمه تخصصی متون انگلیسی  

مکاتبات بین المللی نظیر ارسال مقاالت در مجالت انگلیسی زبان  

برگــزاری جلســات free discussion مخصــوص "اســاتید و کارکنــان" و یــا "دانشــجویان" بــرای تقویــت مهــارت صحبــت و تبــادل نظــر بــه زبــان   

انگلیســی

اضافه کردن 9 قفسه جدید کتاب  به کتابخانه  

خرید 2600 جلد کتاب  

راه اندازی سیستم جست و جوی کامپیوتری آنالین کتب موجود در دانشگاه  

بازنگری در آیین نامه انتشارات و آماده سازی جهت ابالغ  

استفاده از زیروکالینت ها به جای کامپیوترهای معمولی در کتابخانه  

و چاپ10عنوانکتابتالی�ن
ترجمهای
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کتابخانهمرکزیوانتشارات



بخش شبکه و اینترنت	  
بخش سخت افزار	  
بخش نرم افزار	  
بخش وب سایت	  

 بخش شبکه و اینترنت- افزایش پهنای باند
   115Mbs 64 بهMbs افزایش پهنای باند دانشگاه از

 بخش شبکه و اینترنت- سیستم اکانتینگ
  Deltasib ایجاد سرور اکانتنگ جدید و ارتقا نرم افزار
تغییر سیستم عامل سرور اکانتیک به CentOS به جهت افزایش امنیت   

و عملکرد سیستم

 بخش شبکه و اینترنت- اصالح ساختار شبکه دانشگاه
اصالح ساختار شبکه داخلی دانشگاه و رفع مواردی که موجب ایجاد حلقه   

بودند.
اصالح و راه اندازی مجدد شبکه دولت و شبکه ملی اطالعات بدون   

هیچ گونه پرداخت هزینه
اصالح زیرساخت شبکه خوابگاه های ملکی دانشگاه به دلیل  عدم عملکرد   

مناسب در زیرساخت کابلی قبلی

FTP Server بخش نرم افزار- راه اندازی 
تسهیل در دانلود نرم افزارها بدون استفاده از اینترنت  
صرفه جویی در زمان و هزینه الزم برای دریافت نرم افزارهای موردنیاز   

اساتید، کارکنان و دانشجویان

 بخش نرم افزار- ایجاد سامانه تیکتینگ
طراحی و پیاده سازی سامانه تیکتینگ برای مدیریت و پیگیری درخواست ها  
راه اندازی سرور مخصوص سامانه تیکتینگ  

 بخش وب سایت:
  academia.edu دانشگاه بناب در وب سایت affiliation اضافه کردن
فعال سازی پرتال اطالع رسانی ثبت نام دانشجویان ورودی جدید و درج اطالعات آن  

 بخش نرم افزار- راه اندازی اپلیکیشن دانشگاه بناب
یکپارچه سازی تمامی سامانه های دانشگاه در این اپلیکیشن  
دسترسی سریع به تمامی سامانه ها  

CourseWare بخش نرم افزار- ایجاد سامانه 
امکان ارائه پروفایل شخصی برای هر عضو   

هیئت علمی
دسترسی آسان همه دانشجویان به جزوات   

کتب و منابع علمی

بخش سخت افزار- راه اندازی سایت کامپیوتر جدید
استفاده از تنها 3 کامپیوتر به جای 14 کامپیوتر در این سایت  
صرفه جویی حدود 350.000.000 ریال در راه اندازی سایت جدید کامپیوتر  

بخش سخت افزار- تجهیز و نوسازی امکانات
استفاده از زیروکالینت ها به جای کامپیوترهای معمولی در کتابخانه  

محورهای کلی عملکرد
بروز رسانی مشخصات آزمایشگاه ها و کارگاه ها  
تهیه لیست تجهیزات موجود   
خرید تجهیزات جدید به میزان بیش از 40 میلیارد ریال  
بهبود و طراحی روندهای امور جاری  
ارتقاء ایمنی محیط آزمایشگاه ها و کارگاه ها  
پیگیری امور مربوط به بند ه تبصره 4 قانون بودجه 98 و اختصاص اعتبار 155000 یورویی به دانشگاه بناب برای خرید تجهیزات تحت شاعا  

عضوهیأتعلیمدانشگاهبنابدرجمعیکدرصددانشمندبرترجهان

براســاس اعــالم پایــگاه هــای ESI و WOS، جنــاب آقــای دکــ�ت صیــاد نوجــوان عضــو هیــات علــی گــروه مهنــدیس بــرق دانشــگاه بنــاب در جمــع پژوهشــگران 
یــک درصــد برتــر جهــان قــرار گرفتــه انــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، معیــار انتخــاب پایــگاه هــای ESI و WOS، براســاس حــوزه موضــویع، تعــداد کل اســتنادها در حــوزه موضــویع، تعــداد مقــاالت در 
ــخ دانشــگاه بنــاب، دکــ�ت  ــ ـ ن بــار در تاریـ حــوزه موضــویع و تعــداد کل مقــاالت )مقالــه و مــروری( بــوده اســت کــه براســاس ایــن شــاخص هــا امســال بــرای اولــ�ی
صیــاد نوجــوان بعنــوان هیــات علــی گــروه مهنــدیس بــرق دانشــگاه بنــاب در حــوزه موضــویع مهنــدیس در جمــع پژوهشــگران یــک درصــد برتــر جهــان قــرار 

گرفتــه اســت.

گفتــین اســت، دکــ�ت صیــاد نوجــوان عضــو هیــات علــی گــروه مهنــدیس بــرق دانشــگاه بنــاب، عضــو بنیــاد مــی نخبــگان، عضــو دفــ�ت اســتعداد درخشــان، 
 ،ISI ی و پژوهشــگر برتــر دانشــگاه بنــاب در ســال ۹۸ بــوده و تاکنــون ۷۰ مقالــه برنــده جایــزه علــی پژوهــیش عــی پــوالد، فــارغ التحصیــل دوره پســادک�ت
ینگر تالیــف نمــوده و تاکنــون ۴ پــروژه  ن الملــی در انتشــارات الزیویــر و اشــ�چ ، ۳۵ مقالــه کنفرانــس، ۲۵ فصــل کتــاب و ۶ کتــاب بــ�ی ۸ مقالــه علــی پژوهــیش

تحقیقــا�ت انجــام داده اســت.

۱2۱۳
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ــه  ــگران منطق ــه پژوهش ــایانی ب ــات ش ــاب خدم ــتان بن ــد شهرس ــز رش ــای مرک ــه هزینه ه ــن کلی ــا تأمی ــاب ب ــگاه بن دانش
نموده اســت.

ارتبــاط بــا صنایــع مختلــف از جملــه فــوالد ظفــر بنــاب و موتورســیکلت همتــاز جهــا بسترســازی مناســب بــرای ارتبــاط بــا صنعــت و هموارســازی   

ــرای اعضــای هیأت علمــی دانشــگاه بنــاب ــه ب اجــرای پروژه هــای فناوران

ارتبــاط بــا مســئولین اســتانی و شهرســتانی جهــت خریــد زمیــن بــرای مرکــز رشــد و احــداث ســاختمان آن. بطــور مثــال چندیــن جلســه بــا فرمانــدار   

محتــرم شهرســتان بنــاب، ریاســت محتــرم شــورا و اداره منابــع طبیعــی برگــزار شده اســت.

درخواســت قطعــه زمیــن از منابــع طبیعــی اســتان و شهرســتان بــرای مرکــز رشــد کــه به دلیــل نامناســب بــودن اراضــی پیشــنهادی بطــور مثــال دوری   

از مرکــز شــهر و دارای معــارض بــودن تاکنــون بــه نتیجــه نرسیده اســت.

تبلیغــات مســتمر بصــورت نصــب پوســتر و آگهــی در ســطح شهرســتان و در فضــای مجــازی بــرای جــذب افــراد دارای ایده هــای فناورانــه جهــت   

اســتقرار در مرکــز رشــد

ارتبــاط تنگاتنــگ بــا اعضــای هیأت علمــی دانشــگاه بــرای تشــویق اعضــای هیأت علمــی جهــت ارائــه ایده هــای فناورانــه بــه مرکــز رشــد و مســتقر   

شــدن در مرکــز رشــد در قالــب شــرکت های فناورانــه

شــروع ثبت نــام جشــنواره رویــش بــرای برگــزاری جشــنواره جهــت جــذب افــراد مبتکــر و فنــاور در ســطح شهرســتان و شــهرهای همجــوار. الزم بــه   

ذکــر اســت کــه ایــن جشــنواره بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بصــورت مجــازی در تابســتان امســال برگــزار خواهــد شــد.

تــالش بــرای پذیــرش و اســتقرار واحدهــای فناورانــه در مرکــز رشــد کــه تاکنــون 24 شــرکت زیــر توســط شــورای فنــاوری مرکــز رشــد پذیــرش   

شده اســت:

۱۴۱۵
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اعزام تیم های ورزشی در قالب برنامه های مفرح کوه نوردی   

اعزام تیم های ورزش های همگانی دانشجویان خواهر   
و برادر المپیاد ملی ورزش های همگانی سراسر کشور و 

کسب جایگاه های ارزنده در مسابقات
ــون    ــت میلی ــارد و دویس ــک میلی ــه ی ــاص بودج اختص

ریالــی جهــت کــف پــوش زنــی زمیــن والیبــال محوطــه 
دانشــگاه بنــاب  

ــی    ــون ریال ــاه میلی ــت و پنج ــه دویس ــاص بودج اختص
ــاق مشــاوره ورزشــی و تندرســتی در  ــز ات جهــت تجهی

ــاب دانشــگاه بن

ارتقای سیستم گازرسانی آشپزخانه سلف   
مرکزی با هزینه کرد بالغ بر 120،000،000 

ریال.
خورشت پز و چلوپز صنعتی، کباب زن و   

کبا ب پز اتوماتیک با هزینه کرد بالغ بر 
2،000،000،000 ریال.

ارتقــای فضــای کالبــدی آشــپزخانه ســلف مرکــزی بــا هزینه کــرد بالــغ بــر 540،000،000 ریــال   
)شــامل راه انــدازی سیســتم تهویــه و هودهــای صنعتــی(

عقــد قــرارداد بــر اســاس قــرارداد تیــپ و   
ــجویان  ــاه دانش ــدوق رف ــتورالعمل های صن دس
ــت  ــظ کیفی ــن حف ــی در عی ــی مال و صرفه جوی
هزینه کــرد  و  دانشــجویی  تغذیــه  کمیــت  و 
ــا  ــته ب ــی گذش ــال مال ــه س ــبت ب ــان نس یکس
وجــود تــورم ســالیانه حــدود 40% در چهارماهــه 

1398-99 ســال تحصیلی  ابتدایــی 
ــق    ــگاه طب ــل در دانش ــلف مکم ــت از س حمای

رفــاه  صنــدوق  تاکیــد  و  دســتورالعمل ها 
دانشــجویان

ی  { نگ ره ی و ف وی ج ت دانش عاون }م
 میزبانی مسابقات تکواندوی قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای شمالغرب کشور برای اولین بار در دانشگاه   

بناب

ارتقاء سطح ورزشی سراهای دانشجویی با نصب تجهیزات ورزشی در محوطه خوابگاه خواهران  
اعزام 19 تیم ورزشی دانشجویان دانشگاه به مسابقات مقدماتی دانشجویان منطقه 3 کشور  

مدیریتدانشجو�ی
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برگزاری همایش هشدارهای پلیسی و   
پیشگیری از آسیب های اجتماعی

برگزاری جشنواره رویش برای اولین بار در   
دانشگاه بناب

تهیــه و تدویــن و تجزیــه و تحلیــل پرسشــنامه   
ــای فرهنگی ه

برگــزاری نمایشــگاه فــروش کتابهــای درســی   
دســت دوم بــه نفــع کانــون خیریــه.

همایش معماری  

برگزاری اولین سمینار بایوفوتونیک  

برگزاری همایش اولین رویداد محیط زیستی.

اقدامات الزم جهت ایجاد دبیرخانه بیانیه گام   
دوم انقالب و تدوین عملکرد دانشگاه در این 

خصوص
برگزاری مسابقه علمی و فرهنگی ویژه   

دانشجویان به مناسبت ماه مبارک رمضان
حضور انجمن های علمی دانشگاه بناب در   

جشنواره داخلی حرکت و انتخاب انجمن های 
دانشگاه بناب به عنوان انجمن برگزیده

برگزاری مدرسه پاییزی نانوفناوری برای اولین   
بار

برگزاری رویدادهای مختلف در خصوص   
گرامیداشت شهادت سپهبد سلیمانی.

حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی در   
تحوالت سیاسی اخیر

|امورخوابگاهها

کسب مقام برتر دانشجویان دانشگاه بناب در جشنواره علی پوالد .   

ارتقای سطح خوابگاه های خواهران )سه خوابگاه( از سطح 3 و 4 به سطح   
 . 1

تحقق واریز 125 درصدی هزینه سراهای خواهران به صندوق رفاه   
دانشجویان.

اختصاص جایگاه ویژه برای سرو غذای گرم جهت توزیع وعده شام و   
حذف ظروف یک بار مصرف جهت تحویل غذای دانشجویی در خوابگاه 

برادران.
برگزاری مسابقات دانشجویی در خوابگاهها.   

|مرکزبهداشت،درمانومشاورهدانشجو�ی

واجتمایع
گ

|مدیریتامورفرهن�

انجام چکاپ پزشکی کلیه دانشجویان ورودی جدید توسط پزشک عمومی    
و پرستار مربوطه در محل مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه بناب به مدت 

4 روز برای اولین بار
اخذکارنامه سالمت  روان و جسم  از دانشجویان تحصیالت تکمیلی.  
کسب رتبه دوم در میان دانشگاههای منطقه سه کشور برای کانون   

همیاران سالمت دانشگاه بناب

برگزاری مسابقه ملی نانوفناوری به عنوان حوزه امتحانی در دانشگاه بناب برای اولین بار  
برگزاری همایش حجاب و عفاف  
برگزاری مسابقه کتابخوانی برای کارکنان و اعضای هیات علمی  
برگزاری همایش پیشگیری و امنیت  
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ی  { ری و مال ت ادا عاون }م
خرید و راه اندازی سامانه منابع انسانی تحت وب شرکت بام پردازش تهران  
صدور احکام کارگزینی بیش از  1500مورد  
ــانی    ــع انس ــی مناب ــات اجرای ــات هی ــم جلس ــکیل منظ تش

ــورا  ــن ش ــط ای ــوب توس ــتورات مص ــرای دس ــان و اج کارکن
ــه    ــوب ب ــازمانی مص ــای س ــت ه ــد پس ــاص ده درص اختص

کارکنــان قــراردادی طبــق آیین نامــه جدیــد اســتخدامی 
ــی ــات علم ــر هی ــای غی اعض

رتبــه بنــدی اعضــای غیــر هیــات علمــی براســاس آیین نامــه   
اســتخدامی اعضــای غیــر هیــات علمــی

تکمیل سامانه آمار و اطالعات کارکنان نظام اداری  
ــات    ــد اطالع ــی  و تائی ــوزش عال ــع آم ــامانه جام ــل س تکمی

ــط  ــامانه توس ــن س ــی در ای ــات علم ــای هی ــده اعض وارد ش
ــوم وزارت عل

ــات    ــای هی ــرای اعض ــی ب ــه تکمیل ــه بیم ــم نام ــد تفاه عق
ــی ــات علم ــر هی ــی و غی علم

ــیار    ــی بس ــا مبلغ ــرکتی ب ــای ش ــرای نیروه ــرارداد ب ــد ق عق
کمتــر از قراردادهــای ســال های قبــل و صرفه جویــی در 

ــگاه ــه دانش هزین
تهیه و تعریف کارت الکترونیکی جهت ثبت ورود و خروج کارکنان  در سیستم حضور غیاب  
انجــام اقدامــات الزم جهــت خریــد نــرم افــزار حضــور و غیــاب بــا اســتفاده از قابلیــت تشــخیص چهــره جهــت پیشــگیری   

از انتقــال بیمــاری کرونــا
نظام مند نمودن اضافه کاری کارکنان  
ارائه خدمات رفاهی به اعضای غیر هیات علمی و هیات علمی  
عقــد تفاهــم نامــه بــا شــرکت تعاونــی فرهنگیــان جهــت اســتفاده اعضــای هیــات علمــی و غیــر هیــات علمی از تســهیالت   

شــرکت تعاونــی فرهنگیان
اختصاص 4 مورد شماره مستخدم برای اعضای هیات علمی نخبه از طریق بنیاد ملی نخبگان   
اختصــاص 43 مــورد شــماره مســتخدم از طــرف ســازمان اداری و اســتخدامی جهــت اختصــاص بــه اعضــای هیــات علمــی   

فاقــد شــماره مســتخدم
اخذ 7 مورد شماره مستخدم از طریق سازمان اداری و استخدامی  برای اعضای غیر هیات علمی قراردادی   
کنترل اجرای پروتکل های بهداشتی، ضد عفونی نمودن ساختمان ها و کالس ها برای جلوگیری از شیوع کرونا   
تهیه و توزیع ماسک، دست کش و لوازم ضد عفونی کننده جهت جلوگیری از شیوع کرونا  
شیفت بندی کارکنان و هماهنگی با ستادکرونا جهت جلوگیری از شیوع کرونا  

مدیریــت هزینه هــا بــا  کنتــرل صحیــح ســطح خریــد هــا و صرفــه جویــی و ... بــه صورتــی کــه هیــچ بدهــی بــه پیمانــکاران و ســایر اشــخاص اعــم از   
حــق التدریــس، تغذیــه، پیمانــکاران عمرانــی و ... ایجــاد نشــده اســت.

تخصیص بیش از 40/000/000/000 ریال برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی  
تخصیص 21/550/000/000 ریال از محل اختصاصی مراحل اسکلت و آجرچینی و ... ساختمان پژوهشی   
جذب 10/000/000/000 ریال از وزارت علوم برای تکمیل ساختمان پژوهشی   
صرفه جویی 30% در اجرای ساختمان پژوهشی با اجرای قراردادها به صورت امانی   
تخصیــص 5/172/000/000 ریــال جهــت خریــد هواســاز و 8/200/000/000 ریــال جهــت خریــد و نصــب و راه انــدازی آسانســور و تاسیســات کتابخانــه   

مرکــزی 
عقــد قــراردادی بــا بانــک تجــارت عنــوان وام طــرح افــرا )4%( بــه مبلــغ 10/000/000/000 ریــال )بــرای اعضــای هیــات علمــی و غیــر هیــات علمــی(   

و انجــام اقدامــات الزم جهــت اخــذ دوبــاره وام افــرا در ماه هــای آتــی 
عقــد قــرارداد بــا بانــک تجــارت و اعطــای 80/000/000/000 ریــال وام بــه اعضــای هیــات علمــی و غیــر هیــات علمــی بــدون اینکــه بانــک مبلغــی یــا   

کســری از پــول را در نــزد خــود نگهــدارد بــه طوری کــه ایــن اقــدام در دانشــگاه های منطقــه بــه صــورت اســتثنایی صــورت گرفتــه اســت.
پیشــرفت چشــمگیری ســاماندهی امــوال از جملــه شناســایی و اســتهالک دارایــی هــا و ثبــت دارایــی هــای دانشــگاه جهــت شناســایی هزینــه اســتهالک   

دارایــی هــا بــرای اولیــن بــار 
ثبت اموال غیر منقول امالک دانشگاه، چه امالک سند دار و یا فاقد سند در سامانه سادا  
انجام کارهای مربوط به اموال اسقاطی و فروش آنها واریز مبلغ فوق به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه   
جمــع آوری امــوال اضافــی و بــال اســتفاده از اتاقهــا و ســالن ها و انتقــال آنهــا بــه انبــار امیــن امــوال وتحویــل آنهــا بــه همــکاران در موقــع نیــاز جهــت   

صرفــه جویــی و اســتفاده بهینــه از امــوال بیــت المــال
تبدیل به احسن نمودن بسیاری از اموال بال استفاده سالهای قبل مثل میزهای اسقاطی و استفاده مجدد از آنها  
ارائه گزارش در خصوص موارد درخواستی حسابرس دانشگاه با همکاری مدیر و همکاران و ارسال آن به حسابرس  
صــدور بــه موقــع درخواســت وجــه هــای هزینــه ای، عمرانــی و اختصاصــی از طریــق ســامانه درخواســت وجــه، وصــول هــر کــدام از درخواســت  وجــه   

هــا و کنتــرل کلیــه وجــوه دریافتــی از خزانــه بــا درخواســت وجــه ارســالی 
شناســایی بدهی هــا و تعهــدات مالــی دانشــگاه بــه اشــخاص و شــرکتهای حقوقــی و پیمانــکاری از جملــه بدهــی بــه شــهرداری، پــاداش پایــان خدمــت   

کارکنــان،  ذخیــره مرخصــی کارکنــان و  ... و ثبــت مطالبــات و بدهــی هــای دانشــگاه در ســامانه ســماد هــر ســه مــاه یکبــار 
ــا قوانیــن و مقــررات، ضوابــط اجرائــی قانــون بودجــه و موافقتنامــه هــای    رعایــت برنامــه هــا، فصــول و هزینــه درکلیــه پرداخــت هــا و انطبــاق آنهــا ب

مبادلــه شــده
ارائه انواع گزارشهای مالی بنا درخواست دیوان محاسبات استان، خزانه معین و حسابرس در طول سال  
همکاری با مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری و ارائه انواع گزارشها به مدیریت بودجه دانشگاه   
ثبت دقیق صورت حساب ها و فاکتورها در سامانه معامالت فصلی سازمان امور مالیاتی   
مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی و اداره دارائی و مالیات جهت اخذ مفاصا حساب قراردادها   
ثبت مالیاتی تمام قراردادها در سامانه مالیاتی کشور،  دریافت و کنترل تمامی ضمانت نامه های حسن انجام کار  
ارسال فایل های مربوط به بیمه سالمت تامین اجتماعی، مالیات حقوق، کسور شاغلین )صندوق بازنشستگی( به سامانه های مربوطه   
بــا توجــه بــه ثبــت حــق مســئولیت هــای اعضــای هیــات علمــی و غیــر هیــات علمــی در احــکام کارگزینــی از طــرف اداره دریافــت و پرداخــت در ســامانه   

حقــوق و دســتمزد ثبــت و بــرای اولیــن بــار حــق مســئولیت کلیــه همــکاران از طریــق حکــم ارســالی توســط خزانــه کل پرداخــت گردیــد. 
بــا توجــه بــه عــدم صــدور شناســه بــرای برخــی از همــکاران قــراردادی، بــا توجــه بــه  مذاکــرات انجــام شــده بــا خزانــه کل حقــوق همــکاران فــوق نیــز   

از طریــق خزانــه پرداخــت گردیــد. 
مکاتبات با سازمانهای بازنشستگی جهت راه اندازی سامانه بازنشستگان  
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فهرست امور مربوط به کارهای ابنیه:
تهیه اسناد مناقصه پروژه تکمیل اجرای ساختمان کالسها  
اجرای دیوار پیرامونی سالن ورزشی سایت جدید  
اجرای پروژه تکمیل ساختمان کتابخانه مرکزی  
خرید هواساز و دیگ پروژه ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه بناب  
محوطه سازی واحداث قسمتی از معابر فاز 1 سایت جدید  
اجرای عملیات اسکلت بتنی ساختمان طبقه پژوهشی  
اجرای عملیات نبشی کشی و دیوار چینی ساختمان پژوهشی  
اجرای عملیات تاسیسات برقی مرحله اول ساختمان پژوهشی  
اجرای عملیات آسانسورهای ساختمان پژوهشی  
تصحیح نقشه های ساختمان پژوهشی  
محوطه سازی فضای دانشکده ها  
محوطه سازی و عملیات آسفالت ریزی خوابگاه خواهران  
جدول گذاری و آسفالت محوطه خوابگاه خواهران  
فهرست امور مربوط به امور اداری، کنترل و نظارت بر طرح های عمرانی:  
نظارت بر اجرای طرحهای مصوب ساختمانی، تاسیساتی، طبق مقررات مربوطه .  
بررسی اسناد و نقشه های ارائه شده توسط مشاورین  
رسیدگی به صورت وضعیت های ارائه شده پیمانکاران و مشاوران   
رسیدگی به اختالفات پیمانکاران و مهندسین مشاور   
همکاری در تهیه اسناد مناقصه و مشخصات فنی مربوط به پروژه های عمرانی  
تکمیل سامانه های مربوط به پروژه های عمرانی وزارت علوم، برنامه وبودجه و وزارت کشور  
انجام امورات مربوط به پیمانکاران و مشاوران پروژه ها  
تهیه گزارشات توجیهی، فنی و اقتصادی جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت تصویب طرح های عمرانی جدید  
بررسی و بازدید از طرحهای نیمه تمام و در حال اجرا و تهیه ی گزارشهای الزم  
تهیه ی گزارش فنی از فعالیت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه  
دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاه وتکمیل سامانه ها و ارائه گزارشات و انجام امورات مربوط به آن  
تحقیق در مورد راه کارهای پایین آوردن هزینه های مربوط به انرژی و ساختمان  
بررسی و محاسبه زیرساخت های تاسیساتی سایت ها  
تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی مکانیکی ساختمان ها  
رسیدگی و سرویس موتورخانه ها،آسانسورها و روشنایی محوطه  
بازدید و کنترل ساختمانهای در حال بهره برداری  
انجــام امــور و خریــد انشــعابات آب،بــرق،گاز بــرای ســایت فعلــی و ســایت جدید)اتمــام مراحــل خریــد انشــعاب آب خوابــگاه و افزایــش قــدرت بــرق ســایت   

فعلــی و انشــعاب گاز ســایت جدیــد(
مشاوره و همکاری در خریدهای فنی و صنعتی  

پروژه اجرای دیوارپیرامونی ساختمان سالن چند 
منظوره ورزشی دانشگاه بناب

نوع سازه : اجرای دیوار پیرامونی سالن ورزشی سایت جدید	 
تاریخ پیمان : 97/12/15	 
متراژ پروژه : 2700 مترمربع 	 
مبلغ پیمان : 4/238/235/471 ریال	 
وضعیت پروژه: اجرای دیوارچینی	 
پیشرفت فیزیکی کل پروژه: 50 درصد	 

محوطه سازی  و احداث قسمتی از معابر فاز 1 سایت 
جدید

تاریخ پیمان : 97/10/02	 
متراژ پروژه:10 هکتار	 
مبلغ قرارداد: 10/848/776/625 ریال	 
پیشرفت فیزیکی : 10 درصد	 

اجرای عملیات تاسیسات برقی و آسانسورهای 
ساختمان پژوهشی

تاریخ پیمان : 98/12/19	 
متراژ پروژه:3200 متر مربع	 
مبلغ قرارداد:8800 میلیون ریال	 
پیشرفت فیزیکی کل: 40درصد 	 

 پروژه ساختمان کتابخانه مرکزی  دانشگاه بناب

تاریخ پیمان : 1396/07/11	 
متراژ پروژه : 2000 متر طول 	 
مبلغ پیمان : 19/904/317/403 ریال	 
پیشرفت فیزیکی کل پروژه: 60 درصد  	 

اجرای عملیات اسکلت بتنی ساختمان پژوهشی

تاریخ پیمان 97/04/20	 
متراژ پروژه:3200 متر مربع	 
مبلغ قرارداد:1395 میلیون ریال	 
پیشرفت فیزیکی کل: 25درصد 	 

محوطه سازی فضای دانشکده ها

تاریخ پیمان : 97/05/10	 
متراژ پروژه:600 متر مربع	 
مبلغ قرارداد:875 میلیون ریال	 
پیشرفت فیزیکی : 100 درصد	 

 راه اندازی هواساز و دیگ پروژه ساختمان کتابخانه 
مرکزی دانشگاه بناب

تاریخ پیمان 99/03/21	 
متراژ پروژه : 2000 متر طول 	 
مبلغ پیمان : 12/300/000/000 ریال	 
پیشرفت فیزیکی کل پروژه: 65 درصد	 

اجرای عملیات نبشی کشی و دیوارچینی ساختمان 
پژوهشی

تاریخ پیمان : 98/07/28	 
متراژ پروژه:3200 متر مربع	 
مبلغ قرارداد:2320 میلیون ریال	 
پیشرفت فیزیکی کل: 35درصد 	 

زیر سازی و آسفالت محوطه خوابگاه خواهران

تاریخ پیمان : 97/06/15	 
متراژ پروژه:2000 متر مربع	 
مبلغ قرارداد:1980میلیون ریال	 
پیشرفت فیزیکی : 100 درصد	 
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فهرست امور مربوط به کارهای تعمیرات و محوطه:

تعمیرات پیاده روها و معابر محوطه و خوابگاه  
تعمیرات و رنگ آمیزی خوابگاه ها  
پارتیشن بندی کالس های ساختمان فنی- مهندسی  
تعمیرات اساسی تاسیسات زیربنایی خوابگاه خواهران  
احداث آسانسور شماره 2 دانشکده علوم پایه  
نقاشی ساختمانها و محوطه دانشگاه  
رول پالک نما و تعمیر سقف کاذب نمای ساختمان دانشکده علوم پایه   
ایجــاد زیرســاخت هــای تاسیســات بــرق و آب بــرای آزمایشــگاه و کارگاه هــای تــازه تجهیز)بــرق رســانی و آب رســانی و شــبکه اینترنــت بــرای تجهیــزات   

آزمایشگاهی(
تعمیــرات اساســی ســالن آمفــی تئاتــر هشــترودی )بازســازی صندلی هــا و زیرســازی و اجــرای موکــت تخریــب و تخلیــه تاسیســات گرمایشــی مســتعمل   

اصــالح سیســتم صوتــی ســالن(
سرویس کلی موتور خانه های دانشگاه و آماده سازی برای فصل زمستان  
خارج کردن کولر های خوابگاه ها از مدار )تخلیه آب و پوشش کلیه کولر ها و عایق کاری پنجره ها جهت جلوگیری از اتالف انرژی(  
تعویض منبع کوئیل آب گرم مصرفی ساختمان دانشکده فنی مهندسی و اجرای لوله کشی مربوطه  
باز سازی تابلو برق موتور خانه های سلف سرویس و ساختمان علوم پایه  
تست سیستم های اعالم حریق ساختمانهای خوابگاه و تعمیرات موارد معیوب  
اجرای مانور سیستم اطفائ حریق کلیه ساختمانها و سرویس کلی این سیستم  
جابجایی دیزل ژنراتور به زیر ساختمان در دست احداث پژوهشی وجلوگیری از آسیبهای احتمالی در فضای آزاد و انجام تعمیرات جزئی آن  
انجــام تمــام مراحــل خــارج ســازی دســتگاه هــای چیلــر از مدار)مراحــل تخلیــه آب لولــه هــا و تخلیــه بــرج خنــک کــن ووکیــوم بهمــراه پلمــب سیســتم   

بــرای اغــاز فصــل گرمــا(
انجام تعمیرات روزمره سیستم های روشنایی، برق رسانی و کلیه سیتمهای آب رسانی و تهویه مطبوع ساختمان ها  
جدا سازی الکترو موتورهای معیوب جهت ارسال برای تعمیر و پیگیری و نصب دوباره این تجهیزات  

پارتیشن بندی کالس های ساختمان فنی مهندسی

تعمیرات اساسی تاسیسات زیربنایی خوابگاه خواهران

احداث آسانسور شماره 2 دانشکده علوم پایه

سرویس کلی موتور خانه های دانشگاه وآماده سازی برای فصل یخبندان 

جابجایی دیزل ژنراتور به زیر ساختمان در دست احداث پژوهشی 
وجلوگیری از آسیب های احتمالی در فضای آزاد

جداسازی الکتروموتور های معیوب جهت ارسال برای تعمیر و پیگیری و 
نصب دوباره این تجهیزات

تعمیرات اساسی سالن آمفی تئاتر هشترودی

تعویض منبع کوئیل آب گرم مصرفی ساختمان دانشکده فنی مهندسی و 
اجرای لوله کشی  مربوطه  

انجام تعمیرات روزمره سیستم های روشنایی، برق رسانی، کلیه سیستم های 
آب رسانی و تهویه مطبوع ساختمان ها

اجرای دوربین های محوطه و ساختمان ها
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