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مسئوولین،

دانشگاهیان و معتمدین شهرستان در دفتر ریاست دانشگاه اصفهان
و ارائه گزارش از پیگیری های انجام شده از سال قبل تا کنون
در مورد تأسیس دانشگاه جامع شهرضا و بحث و تبادل نظرهای
انجام شده در خصوص لزوم استمرار این حرکت و قول مساعد آقای
دکتر رامشت ( رئیس دانشگاه اصفهان ) در راستای همکاری در
این امر مهم ،برگزارگردید.
تصمیمات متخذه در این جلسه به شرح زیر است:
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 -1مقرر گردید در اسرع وقت از طریق فرماندار و نماینده
مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی با شورای
گسترش آموزش عالی و مراجه ذیربط در تهران و اصفهان مکاتبه
گزارش گونه ای مشتمل بر:
الف  -ارائه کلیه امکانات و استعدادهای بالقوه شهرستان در
زمینه ایجاد دانشگاه
ب -اقداماتی که تا کنون در این زمینه به عمل آمده است
ج  -ارائه لیست هیأت مؤسس دانشگاه جامع شهرضا
ارائه نموده و از شورای گسترش درخواست شود و حداقل سه رشته
مهندسی کامپیوتر ،نرم افزار  ،مهندسی کامپیوتر ،سخت افزار
و رشته مهندسي

IT

در دانشگاه مذکور دایر شود ،در این راستا

پیگیری امور مربوطه در سطح استان به فرمانداری شهرستان و
در سطح کشور به نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی واگذار
گردید -۲ .مقرر شد یک نسخه از کلیه مکاتبات و پیگیری های
انجام شده در راستای ایجاد دانشگاه دولتی جهت مشاور و رئیس
دفتر استاندار اصفهان ارسال شود تا ایشان عالوه بر پیگیری
امور ،مراتب را به استحضار استاندار اصفهان نیز برسانند.
 -٣مقرر شد در راستای تأسیس دانشگاه و اختصاص زمین های مورد
نیاز در شهرستان جهت ایجاد مکان های مورد نیاز دانشگاه،
جلسه ای با حضور مسئولین ادارات ،منابع طبیعی ،امور اراضی
و نمایندگان مسکن و شهرسازی تشکیل و تصمیمات الزم اتخاذ
گردد .پیگیری واگذاری زمین های مذکور در سطح استان به
فرمانداری و در سطح کشور به نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی واگذار گردید.
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 -۴با توجه به رو به اتمام بودن طرح تأمین آب شرب شهرضا
مقرر شد پیگیری الزم از طریق فرماندار و نماینده مردم شهرستان
در مجلس شورای اسالمی در خصوص واگذاری دو حلقه چاه از چاه
های شرکت آب و فاضالب شهری جهت تأمین آب مورد نیاز زمین
منظور شده جهت احداث دانشگاه به عمل آید.
 -۵مسئولیت اجرائی طرح ایجاد دانشگاه به عهده فرماندار
شهرستان شهرضا گذارده شد.
 -6مدیریت پیگیری امور اجرائی طرح تأسیس دانشگاه به عهده
آقای  ….گذارده شد.
 -۷مقرر گردید پیگیری الزم در خصوص ثبت هیأت مؤسس دانشگاه
توسط آقای مصطفی خاتمی( مسؤول دفتر سیاسی فرمانداری انجام
پذیرد.
 -۸از جمع  ۷۱نفره هیأت مؤسس دانشگاه ،اعضای ذیل الذكر به
عنوان اعضای رسمی هیأت مؤسس انتخاب شدند ( ۰۰نفر):
آقایان:
 - )1امام جمعه شهرضا
 )۲فرماندار شهرستان شهرضا
 )٣دکتر عبدالرسول کاظم پور عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی
مشهد
 )8دکتر عوض حیدر پور عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
ایران
 )۵دکتر محمد رحیمیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
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 )6دکتر منصور آقاسی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 )۷دکتر نصراله شاملی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
 )۸آقای محمد علی یزدان پناهی مشاور و رئیس دفتر استاندار
اصفهان ۹
) آقای کمال خدادادی رئیس شورای اسالمی شهر شهرضا
 )۰۱آقای دکتر حسین مسعودی منش از معتمدین شهرستان
 )۰۰آقای حاج علیرضا بهاری از معتمدین شهرستان
 .9مقرر گردید از طریق فرمانداری هماهنگی الزم در خصوص تأمین
نیازهای زیر بنائی احداث دانشگاه از قبیل آب ،برق  ،گاز،
تلفن و ...با مراجع و ادارت ذیربط معمول گردد.
 .۰۱مقرر شد نیازمندی های طرح ( ایجاد دانشگاه) تا پایان
مراحل مقدماتی از طریق فرمانداری و شورای اسالمی شهر و
شهرداری شهرضا تأمین گردد و در این راستا در مرحله اول توسط
فرمانداری  ۰۱میلیون ریال ،توسط نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی  ۰۱میلیون ریال و توسط شورای اسالمی شهر مبلغ سی میلیون
ریال به حساب شماره  6306بانک ملی مرکزی شهرضا به نام دانشگاه
جامع شهرضا واریز گردد.
 .11هیأت مؤسس دانشگاه دولتی در شرف تأسیس شهرضا آمادگی
کامل خود را جهت اجرای مقررات ،درخواست ها و تأمین نیازمندی
های گروه های آموزشی ذیربط در زمینه ایجاد رشته های مورد
درخواست با هماهنگی نمایندگان معرفی شده در کمیته مشترک از
سوی هیأت مؤسس دانشگاه جامع شهرضا و دانشگاه اصفهان ،اعالم
داشتند.
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در تاریخ سیزدهم دیماه  1078آقای دکتر رامشت طی نامه ای
خواسته های دانشگاه اصفهان را بدنبال مذاکرات و براساس
نتیجه گیری های درون سازمانی در  ۰۱بند به شرح زیر اعالم
کردند.
فرماندار محترم شهرضا و رئیس هیأت مؤسس مرکز آموزش عالی
شهرضا
سالم علیكم
احتراما ،پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ  78/9/6و
همچنین مذاکرات انجام گرفته در کمیته کارشناسی مورخ ،78/13/5
در خصوص اعالم امکانات اولیه مورد نیاز دانشگاه اصفهان،
بمنظور راه اندازی مرکز آموزش عالی شهرضا ،با توجه به
محدودیت های مالی و همچنین مواد  53 ،89قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران موارد
زیر جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد.
 -۰واگذاری حداقل  ۲۱۱هکتار زمین با کاربری آموزشی و انتقال
قطعی آن به دانشگاه اصفهان جهت پیش بینی احداث فضاهای آموزشی
و کمک آموزشی و همچنین تامین  ۵۱هکتار زمین بمنظور تامین
مسکن اعضای هیات

علمی

 -۲احداث و تجهیز حداقل  ۵۱۱۱متر مربع ساختمان با کاربری
آموزشی ،اداری و پژوهشی در زمین واگذاری به دانشگاه
 -٣احداث و تجهیز ساختمان خوابگاه برای خواهران و برادران
بطور جداگانه و همچنین سالن غذاخوری دانشجویان
 -8احداث کتابخانه و تامین کتب مورد نیاز رشته های مصوب
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 - 5واگذاری حداقل یک دستگاه وانت جهت امور پشتیبانی ،یک
دستگاه ماشین سورای جهت ایاب و ذهاب اساتید و یک دستگاه
اتوبوس جهت ایاب و ذهاب دانشجویان
 -6تامین تسهیالت زیر بنایی مجموعه ،شامل شبکه های دسترسی
و محوطه سازی ،انشعاب آب ،برق ،گاز  ،مخابرات و شبکه های
اینترنتی
 -۷احداث و تجهیز کارگاه ها و آموزشگاهها مورد نیاز رشته
های مصوب
 -۸تجهیز سایت کامپیوتر و ایجاد شبکه داخلی جهت دسترسی به
اینترنت
 -9احداث میدان های ورزشی شامل سالن ورزشی و میادین روباز
 -13تامین و واریز حداقل  ۵میلیارد ریال بمنظور پرداخت هزینه
های ضروری مرکز به حسابی که تحت عنوان مرکز آموزش عالی
شهرضا افتتاح می گردد.
که بدنبال آن اقدامات الزم برای تامین آنها آغاز شد و پیگیری
های متعددی برای صدور مجوزها ،واگذاری زمین ،واگذاری اشتراک
های برق  ،گاز ،آب  ،تلفن انجام شد نقشه های توپوگرافی زمین
انتخاب شده تهیه شد .زمین مورد نظر تسطیح شد .ساختمانهای
آماده شده تجهیز شد .وسایل نقلیه تامین شد و نامه نگاریها
و تالش ها برای اخذ موافقت نامه های ایجاد دانشگاه آغاز و
تعقیب شد تا اینکه شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فن
آوری در جلسه مورخه 76/7/16

موافقت اصولی خود را با ایجاد

یک واحد آموزش عالی دولتی در شهرستان شهرضا صادر کرد و آقای
دکتر خالقی معاون آموزشی وقت وزارت مذکور در ابالغیه شماره
6

 66/16518مورخه 76/9/18

صدور موافقت قطعی با ایجاد دانشگاه

را منوط به احداث حداقل  ۵۱۱۱متر مربع فضای آموزشی از
اعتبارات استانی و کمک های مردمی و احراز سایر شرایط کرد
که تالش های آغاز شده با قوت ادامه یافت در تاریخ نوزدهم
آذرماه  1076مسئول راه اندازی مرکز آموزش عالی طی نامه ای
برای اینجانب خواستار اختصاص اعتبار استانی و ایجاد ردیف
اعتباری مجزا برای مرکز شد که قبال ً نوشته ایم چگونه موضوع
را تا صدور موافقت قطعی و ایجاد ردیف تعقیب کردیم.
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