خدمات حرم

گزاریش از تالشهای یکساله آستان قدس رضوی

دانشگاهامامرضا

در مسیر توفیقاتبزرگعلمی
[الههارجمندیراد]

یگــذرد .زیــر
 20ســال از تأســیس دانشــگاه بینالمللــی و غیردولتــی امــام رضــا«ع» م 
مجموعهای از معاونت علمی آستان قدس که در سال  78با دو رشته کتابداری و تربیت
بدنــی کار خــود را آغــاز کــرد و در طــی چنــد ســال بــه رشــتههای خــود افــزود و در مقاطــع باال تــر نیــز دانشــجو
تهــای پژوهشــی دانشــجویان را نیــز
پذیرفــت .دانشــگاهی کــه بــه خدمــات آموزشــی بســنده نکــرد و فعالی 
در اولویــت کاری خــود قــرار داد و اینــک بــه جایگاهــی از پژوهــش رســیده کــه تنهــا در بخــش انتشــارات خــود
از زمــان تأســیس تاکنــون بــا نشــر  180عنــوان کتــاب در  300هــزار نســخه ،کارنامــه درخشــانی در میــان
دانشــگاههای کشــور دارد و در حــوزه پژوهشــی در تدویــن مقالــه و اجــرای طــرح پژوهشــی نیــز رزومه بســیار
پربــاری در مقایســه بــا دانشــگاههای دولتــی دارد 11 .آذر ســالگرد رونمایــی از دســتگاه کپنوگرافــی ،یکــی از
اختراعــات دانشــجویان دانشــگاه امــام رضــا«ع» و نیــز روز دانشــجو بهانـهای شــد تــا گــذری بــر فعالیتهای
پژوهشــی ایــن دانشــگاه داشــته باشــیم.

رتبهقابلقبولدانشگاهامامرضا«ع»
معــاون پژوهشــی دانشــگاه بینالمللــی امــام رضــا«ع» با اشــاره بــه جوان بــودن این دانشــگاه و بودجه کــم آن ،از
رتبــه دانشــگاه در میــان ســایر دانشــگاههای کشــور میگویــد :دانشــگاه امــام رضــا«ع» در رتبهبنــدی وزارت علوم
و مرکــز(IFCمرکــز منطقـهای علــوم جهــان اســام) ،رتبــه اول یــا دوم در میــان دانشــگاههای غیرانتفاعــی کشــور
و نیــز رتبــه  60تــا  65میــان تمامــی دانشــگاههای دولتــی و غیردولتــی کشــور را دارد کــه ایــن رتبــه بســیار خوبــی
است.
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دکتــر ابراهیــم دانشــیفر همچنیــن میافزایــد:
عملکــرد پژوهشــی این دانشــگاه بــا توجه بــه تعداد
طر حهــای اجراشــده و مجمــوع مبالــغ تحقیقاتــی
در میــان دانشــگاههای منطقــه  9کشــور که شــامل
اســتانهای خراســان رضــوی ،شــمالی و جنوبــی و
نیــز ســمنان میشــود ،چشــمگیر اســت.
وی گذری به فعالیت مراکز پژوهشــی در دانشــگاه
امــام رضــا«ع» میکنــد و ادامــه میدهــد« :مرکــز
پژوهشــی فــردا» مرکــزی فعــال در دانشــگاه امــام
رضــا بــرای تحقیقــات اســتراتژیک حــوزه مدیریــت
بیــن ســالهای  90تــا  92بــود کــه پــس از آن تــا
ســال  94دانشــگاه بیشــتر در فعالیتهای آموزشــی
متمرکــز شــد .از ســال  94همزمــان بــا اجــرای
طر حهــای پژوهشــی مختلــف ،تــاش زیــادی بــه
منظــور راهانــدازی آزمایشــگاههای پژوهشــی شــد تــا
اینکــه در ســال گذشــته ،مرکــز پژوهــش معمــاری و
شهرســازی امــام رضــا«ع» در گــروه هنــر و معمــاری
و نیــز مرکــز نوآوریهــای دانشــگاه تأســیس و در
ســال جــاری نیــز اقدامــات الزم بــرای فعالیــت 4
مرکــز پژوهشــی و یک آزمایشــگاه تحقیقاتــی انجام
شــد کــه مراحــل اخــذ مجوزهــای الزم آن در حــال
پیگیــری اســت.
مراکزیبرایپژوهش در دانشگاه
معــاون پژوهشــی دانشــگاه امــام رضــا«ع» دربــاره
راهانــدازی مراکــز پژوهشــی جدیــد در ایــن مرکــز
میگویــد :آزمایشــگاه تحقیقاتــی بــا حــوزه کاری

