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اخبار مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد
1.نشست شورای پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

نشست شورای پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور 
در محل مؤسسه آموزش عالی فردوس و با حضور معاونین و مدیران پژوهشی 
مؤسسات برگزار گردید. در این جلسه که با سخنان ریاست محترم مؤسسه 
آموزش عالی فردوس، آقای مهندس جلیلی آغاز شد مقرر گردید، برنامه های 
ازطریق  فناوری  و  علمی  پارک  هماهنگی  با  مؤسسات  پژوهشی  سالیانه 
با  ارتباط  در  همچنین  گردد.  رسانی  اطالع  و  بارگزاری  نوآوری  اکوسیستم 
ارتقاء اعضای هیأت علمی مقرر شد، کمیته ای  شیوه نامه پژوهشی ترفیع و 

جهت یکسان سازی فرآیند این موضوع در مؤسسات مختلف تشکیل گردد.

)ACOB2019 (3.کنفرانس اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری

بدین وسیله به اطالع می رساند مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد و انجمن علمی طبیعت 
گردی ایران درصدد برگزاری کنفرانس در راستای سلسله    همایش های سالیانه مؤسسه 
آموزش عالی بینالود )“Annual Congress of Binaloud “(ACOBمی باشد. 
این کنفرانس با حضور جمعی از دانشمندان و صاحبنظران داخلی و خارجی این حوزه در 
تاریخ 13 و 14 آذرماه 1398 برگزار می گردد. آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس 30 آبان 
ماه 1398 می باشد. در این راستا، نظر به اینکه دریافت گواهینامه علمی کنفرانس مورد نیاز 
بسیاری از پژوهشگران و شرکت کنندگان در کنفرانس می باشد، کمیته علمی مجوز مرکز 
استنادی علوم اسالم ) ISC(، مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ) SID(  و سیویلیکا 
را جهت نمایه سازی مقاالت به صورت کامل اخذ نموده است. همچنین امکان چاپ مقاالت 
برتر این کنفرانس در مجله علمی   پژوهشی فراهم گردیده است. شایان ذکر است، در روز 
دوم کنفرانس کارگاه های جانبی در ارتباط با محورهای کنفرانس برگزار می گردد که پیرو 

هماهنگی صورت گرفته با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دوره آموزش ضمن خدمت 
ارگان ها و سازمان های مرتبط اختصاص دارد و گواهینامه آن برای حاضرین صادر خواهد 

کنفرانس   مراجعه شد. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت                                                         
نمایید.

2.جلسه هم اندیشی پیرامون تعیین اولویت های پژوهشی با شهرداری شاندیز 

این جلسه در روز سه شنبه 8 مردادماه 98 در مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد 
ریاست محترم مؤسسه  علیزاده،  نادر  آقای  این جلسه،  ابتدای  در  برگزار شد. 
آموزش عالی بینالود مشهد فرمودند: در کشور دو جریان آموزشی حوزه  و دانشگاه 
وجود دارد که موازی هم حرکت می کنند و البته هیچ وقت به هم نمی رسند؛ 
در حال حاضر در دانشگاه ها کارجو تربیت می شود؛ درحالی که می بایست این 
امر به تربیت کارآفرین تغییر یابد. در این جلسه آقای دکتر والیتی، معاونت 
پژوهشی مؤسسه فرمودند: دانشگاه ها را نمی شود کنار گذاشت، زیرا دانشگاه 
محل تجمع افکار و پرچم دار تحقیق و تخصص و پژوهش است. در ادامه آقای 
مهندس نکاحی، شهردار محترم شهر شاندیز فرمودند: نگاه به مطالعات و پژوهش 
در جامعه قابل پذیرش نیست و شکاف عمیقی بین جامعه و دانشگاه ایجاد شده 
است. باور ما براین است، هزینه کردن در بخش آموزش و پژوهش هزینه نیست، 
بلکه به نوعی سرمایه گذاری است و در جای خودش پاسخ خواهد داد و از این 
طریق می شود دانشجویان را به فضاهای واقعی نزدیک کرد. آقای مهندس ضرابی، 
معاونت برنامه ریزی شهری شهرداری شاندیز خاطرنشان نمودند، واحد برنامه ریزی، 
مطالعات و پژوهش در شهرداری شاندیز طی دو سال گذشته پایه ریزی گردید تا 
هر دانشجویی بتواند بسته بر نیاز به بانک اطالعاتی موجود در شهرداری دسترسی 
داشته باشد. آقای مهندس براتی، کارشناس امور شهری در شهرداری با تأکید بر 
تغییر گسترده کاربری در پهنه جغرافیایی طرقبه و شاندیز خاطرنشان کرد که طی 
سال های اخیر در حوزه محیط زیست با چالش های جدی مواجه شده ایم. بعالوه 

اینکه این تغییرات شتاب زده، بر حاشیه نشینی و بروز ناهنجاری های اجتماعی 
دامن زده است، لذا نمی توان سرنوشتی برای طرقبه و شاندیز جدا از شهر مشهد 
متصور شد. در ادامه خانم دکتر حسینیان خاطر نشان کردن: آشنا نمودن مدیران 
با مسائل شهر از طریق دانشگاه، برای بیرون رفتن از مشکالت ضروری است؛ 
درحالی که امروزه تعریف مطالعات تکلیفی برای شهر، کاربردی نیست و درصد 
تحقق پذیری آن در حوزه عمل بسیار پایین می باشد. در پایان جلسه، موضوعاتی 
که توسط هستۀ پژوهشی شهرسازی دانشگاه آسیب شناسی شده بود، تحت عنوان 
اولویت های پژوهشی جهت انجام ارائه گردید. مقرر شد موضوعات طی یک بازه 
زمانی توسط شهرداری شاندیز مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به درصد اهمیت 
و ضرورت آن، وارد مرحله عقد قرارداد گردد و عالوه بر آن، تفاهم نامه ای بین 
شهرداری شاندیز و مؤسسه جهت همکاری های پژوهشی و آموزشی تنظیم شود.
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7. جلسه هم اندیشی با شهردار شهر مشهد جهت اجرای طرح ساماندهی سیما و منظر خیابان طبرسی 

آقای دکتر کالیی  با حضور شهردار محترم شهر مشهد،  پیرو جلسه ای که 
در خصوص بررسی راهکارهای اجرایی شدن پروژه ساماندهی سیما و منظر 
خیابان طبرسی با رویکرد حذف نازیبایی های آن  برگزار گردید، مقرر شد 
خروجی های طراحی در کمیته سیما و منظر مطرح گردد و سپس در فرایند  
اجرایی شدن قرار گیرد. با توجه به جلب نظر شهردار محترم نسبت به طرح 
تهیه طرح مطالعات  اولیه ای در خصوص  این جلسه، موافقت  ارائه شده در 
برای محدوده میدان طبرسی تا میدان شهید گمنام توسط دانشگاه؛ با توجه 
به اینکه برنامه ای برای عقب نشینی جداره های خیابان طبرسی حداقل تا 5 
سال آینده در دستور کار نیست؛ صورت پذیرفت. در این جلسه آقای مهندس 
امور مشاوران شهرداری  آقای مهندس عابدی، مدیر  ثامن؛  نعمتی، شهردار 

ثامن؛ خانم مهندس مقدسیان، خانم دکتر حسینیان، مدیر پژوهشی مؤسسه 
آموزش عالی بینالود مشهد و خانم مهندس زردی همکار طرح حضور داشتند.

8. برگزاری آیین جشن دانش آموختگی دانشجویان 

آیین جشن دانش آموختگی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد، 
با  سه شنبه 5 شهریور 98 در سالن همایش و تاالر تخت جمشید شاندیز 
شکوه فراوان برگزار گردید. در این مراسم آقای نادر علیزاده، ریاست محترم 
دکتر  آقای  مؤسسه؛  محترم  مقام  قائم  علیزاده،  بهزاد  دکتر  آقای  مؤسسه؛ 
سعداهلل والیتی، معاونت محترم پژوهشی مؤسسه؛ آقای دکتر بهداد علیزاده، 
معاونت محترم مالی - اداری، مدیران، اعضای هیأت علمی و پرسنل مؤسسه، 
140 نفر از  دانش آموختگان مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، 
به همراه 150 نفر از وابستگان آنها، حضور داشتند. ُحسن مطلع این مراسم، 
فرهنگی  مدیریت  توسط  مربوطه  های  دستورالعمل  اجرای  راستای  در  که 
قرآن  کل  حافظ  توسط  کریم  قرآن  از  آیاتی  تالوت  گردید،  برگزار  مؤسسه 
مجید؛ ایمان برومند دانش آموز تیزهوشان شهید هاشمی نژاد بود، پس از 
پخش سرود ملی و صلوات خاصه، ریاست مؤسسه ضمن خوشامدگویی به 
حاضران، نکات الزمی را خطاب به دانشجویان شرکت کننده در دوازدهمین 
دوره جشن فارغ التحصیلی در رابطه با الزامات ورود به عرصه اجتماع بیان 
ادامه  راستای  در  تالش  برای  آغازی  منزله  به  را  التحصیلی  فارغ  و  فرموده 
تحصیل در مقطعی باالتر دانسته و آرزوی موفقیت بیشتر برای دانشجویان 
فارغ التحصیل را از خداوند رحمان خواستار شدند. در این مراسم، آقای دکتر 
به دانش آموختگان  نیز خطاب  بهزاد علیزاده و آقای دکتر سعداهلل والیتی 

مطالبی ارزنده ای را بیان فرمودند. این جشن با برنامه های متنوع و شاد از 
جمله اجرای تئاتر طنز توسط کانون تئاتر مؤسسه، اجرای استند آپ کمدی، 
انجام چند مسابقه جالب و لذت بخش بین دانشجویان شرکت کننده، اجرای 
موسیقی، قرائت سوگند نامه، اهدای تندیس به کلیه دانشجویان و تقدیر از 
دبیر کانون قرآن و عترت مؤسسه، زهرا گوهری توسط ریاست محترم مؤسسه 
آقای نادر علیزاده و مدیریت فرهنگی مؤسسه، آقای دکتر یزدان بخش ادامه 
یافته و در لحظات معنوی اذان مغرب، با پخش کلیپی به مناسبت درگذشت 
استاد محبوب، مرحوم عباس قربانیان با ذکر فاتحه ای یاد آن مرحوم گرامی 
با   21 ساعت  در  بود  گردیده  آغاز  ساعت18  از  که  مراسم  این  شد.  داشته 
یافته و شرکت کنندگان  پایان  یادگاری  نامه وگرفتن عکس  قرائت سوگند 
جهت صرف شام درمحوطه رستوران تابستانی تخت جمشید گرد هم آمدند.

9. بازدید دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی از اداره گمرک مشهد
بازدید دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی به همراه مدیرگروه این رشته در 
روز دوشنبه دوم  اردیبهشت ماه 98، از اداره گمرک مشهد با هدف آشنایی 
با  که  انجام گردید  بازرگانی  کاری رشته  زمینه های  از  یکی  با  دانشجویان 
رضایتمندی دانشجویان همراه شد. اهمیت کار در گمرک، صادرات و واردات 
با اقالم ممنوعه جهت ورود و خروج از موارد آموزشی  درگمرک، آشنایی 

در این بازدید بود. 

4.  جلسه تبادل نظر در خصوص تدوین راهبردهای برنامه استراتژیک شهر و شهرداری طرقبه

این جلسه در تاریخ 5 تیرماه 1398 در محل مجموعه گردشگری چالیدره با حضور 
فرماندار شهرستان بینالود، آقای مهندس سید حسن حسینی؛ شهردار محترم طرقبه، 
آقای دکتر خادم پیر و سایر مسئوالن، فرهنگیان و سرمایه گذاران برگزار شد. در این 
جلسه از مؤسسه آموزش عالی بینالود، خانم دکتر حسینیان، مدیر پژوهشی مؤسسه 
حضور داشتند. در ابتدای جلسه آقای دکتر سیدالحسینی، »عضو هیأت علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی مشهد« توضیحاتی را در مورد طرح راهبردی و فرآیند انجام آن ارائه نمودند. 
سپس از مدعوین دعوت به عمل آوردند تا به واسطۀ پر کردن پرسشنامه هایی که از 
پیش توزیع شده بود به راهبردهای تدوین شده برای شهر طرقبه امتیاز دهند. همچنین 

در صورتی که راهبردهای خالقانه ای برای بهبود 
و ارتقاء طرح راهبردی شهر و شهرداری طرقبه 
دارند، در انتهای پرسشنامه مربوطه یادداشت 
نمایند. جلسه با بازدید از رستوران گردان چالیدره 

و صرف شام به پایان رسید.

بخش  ظرفیت  و  توان  از  استفاده  و  شهرستان  توسعه  سند  تحقق  هدف  با 
خصوصی و سمن ها درحوزه گردشگری و ارتقاء و توسعه گردشگری، اتاق 
فکر گردشگری شهرستان شروع بکار کرد .اولین  جلسه این اتاق فکر در تاریخ 
25 خرداد ماه 98، در سالن جلسات فرمانداری طرقبه شاندیز، با حضور آقای 
مهندس سیدحسن حسینی، فرماندار محترم شاندیز؛ آقای دکتر احمدزاده، 
آقای  شهرستان؛  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
مهندس رجب زاده، نماینده شورا شهرستان؛ آقای مهندس صادقی، رئیس 
شورا بخش؛ خانم دکتر حسینیان، مدیریت پژوهشی دانشگاه بینالود؛ آقای 
عالی  آموزش  مؤسسه  گردشگری،  گروه  علمی  هیأت  عضو  منصوری،  دکتر 
مشاوران  گروه  نماینده  و  جوانان شهرستان  مشورتی  شورا  نماینده  بینالود؛ 
با محوریت تعیین  جوان شهرداری طرقبه برگزار گردید. در این جلسه که 
اهداف و محورهای اتاق فکر و مشخص نمودن ترکیب کلی آن تشکیل  شده 
بود، فرماندار محترم شاندیز در جمع بندی مطالب عنوان شده ضمن تأکید 
بر ضرورت تشکیل این مهم به نکات ذیل اشاره فرمودند: با عنایت به ظرفیت 
راستای  در  و  وابسته  صنایع  و  گردشگری  حوزه  در  شهرستان  متنوع  های 
فرهنگی  و  اقتصادی  توسعه  با  همراهی  در  و  گردشگری  تقویت  و  توسعه  

شهرستان، راه اندازی این مهم می تواند نقش ارزنده ای در توسعه اشتغال 
ایفاء  و سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با گردشگری و صنایع وابسته 
نماید. نماینده عالی دولت در شهرستان افزود: این اتاق می تواند با استفاده 
از ظرفیت دانشگاه ها از جمله مؤسسه آموزش عالی بینالود و مؤسسه آموزش 
و  امور  فعال در حوزه گردشگری جهت تسهیل  عالی شاندیز و سمن های 
بهبود کمی و کیفی شاخص ها در این حوزه اقدام نماید تا از این رهگذر و با 
تقویت اشتغال و سرمایه گذاری، شاهد شکوفایی بیش از پیش در این عرصه 
متنوعی  پیشنهادهای  تقویت حوزه گردشگری  برای  این جلسه،  در  باشیم. 
ارائه گردید که حسب دستور فرماندار مقرر گردید با برگزاری جلسات دوره 
ای و جمع بندی و دسته بندی نظرات ارائه شده در اتاق فکر، اقدامات اجرایی 

به کارگروه میراث فرهنگی، 
و گردشگری  صنایع دستی 

منعکس گردد.

5. آغاز فعالیت اتاق فکر گردشگری شهرستان بینالود )طرقبه- شاندیز(  

6. بررسی طرح های کارآفرینی و ایده های نوآورانه صندوق های خوداشتغالی با معین اقتصادی شهرستان طرقبه - شاندیز

جلسه ای در روز یکشنبه 13 مرداد 98 در دفتر معین اقتصادی شهرستان 
جلسه،  این  در  شد.  برگزار  چالیدره  تفریحی  منطقه  در  شاندیز  طرقبه  
شهرستان  اقتصادی  معین  دبیرخانه  مسئول  شفاهی،  مهندس  آقای 
زارعیان،  مهندس  آقای  طرقبه؛  شهردار  محترم  مشاور  و  شاندیز  طرقبه  
همیاری   سازمان  نماینده  و  طرقبه-شاندیز  شهرستان  اقتصادی  معین 
مدیر  دکترحسینیان،  خانم  سرکار  رضوی؛  خراسان  استان  شهرداری های 
عظیمی،  بابک  دکتر  آقای  مشهد؛  بینالود  عالی  آموزش  مؤسسه  پژوهشی 
داشتند.  حضور  مؤسسه  شکوفایی  و  خالقیت  نوآوری،  مرکز  مسئول 
در ابتدای جلسه آقای مهندس شفاهی، به تبیین ماهیت شرح وظایف معین 
آموزش،  حوزه  در  اقتصادی  معین  کردند؛  خاطرنشان  و  پرداخته  اقتصادی 
فرهنگ سازی، رسالتش منافع ملی و منافع شخصی زودگذر است. با توجه 
به هدف تسهیلگردی در حوزه اشتغال، وظایف معین اقتصادی در چند حوزه 
شامل: کالن پروژه های گردشگری، حدود فضایی پروژه های میان مقیاس )تولیت 
راهبری بخش خصوصی(، بازآفرینی شهری )طرقبه - شاندیز(، توانمندسازی 

روستایی، آینده پژوهی و گیت مجازی تعریف می گردد. در ادامه جلسه سرکار 
پژوهشی  فعالیت های  با  رابطه  در  توضیحاتی  ارائه  به  خانم دکتر حسینیان 
انجام شده و ظرفیت های موجود در مؤسسه پرداختند. در این جلسه موافقت شد، 
نشست ها و جلسه های گفتمان به صورت ماهانه در ارتباط با حوزه های مدنظر 
معین اقتصادی در دانشگاه تشکیل شود و در زمینه شناسایی پتانسیل های 
پیشنهادهای  مؤسسه  گردید،  مقرر  شهرستان  در  روستاها  گردشگری 
نماید. ارائه  بعدی  جلسات  طی  اولیه  مالی  برآورد  ارائه  همراه  به  را  خود 
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10. برگزاری آزمون عملی و مراسم اختتامیه »ورکشاپ تخصصی بازیگری«

و  دانشجویان  هنری  و  فرهنگی  خالقیت های  رشد  بستر سازی  راستای  در 
هدایت این امور در جهت نیل به ارزش هایمتعالی اسالمی و ایرانی، مدیریت 
فرهنگی مؤسسه ضمن برنامه ریزی های الزم، اقدام به برگزاری یک دوره 
خرداد  از  ساعت   50 مدت  به  دوره  این  نمود.  بازیگری«  »ورکشاپتخصصی 
ماه زیر نظر آقای جواد رئوف با شرکت دانشجویانی ازموسسه آموزش عالی 
بینالود مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ... در سنین مختلف درمحل 

مؤسسه بینالود برگزار گردید در روز پایانی کارگاه ها؛ 20 تیر 98؛ با نظارت 
داوران فعال این حوزه هنری از تهران و مشهد، آزمون عملی برگزار و نفرات 
برتر مشخص شدند. در مراسم اختتامیه عالوه بر اعطای گواهینامه معتبر به 
پذیرفته شدگان در آزمون، لوح تقدیر به مدرس دوره، داوران محترم و سه 
نفر برتر توسط آقای دکتر یزدان بخش، مدیر فرهنگی مؤسسه اهداء گردید.

معرفی چهره شاخص علمی 
استاد گرامی غالمرضا ناصری در اسفندماه 1318 در شهر 
تربت حیدریه پا به عرصه هستی نهادند، آموزش قرآن و 
برخی از کتب مذهبی را به مدت سه سال   در مکتب و 
سپس تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در همان شهر 
طی نمود. در خردادماه 1341 موفق به اخذ دیپلم ریاضی 
شدند. در خردادماه همان سال با قبول شدن در امتحان 
ورودی مراکز تربیت معلم خراسان به شغل شریف معلمی 
مفتخر گردیدند و در مهرماه 1345 در آزمون ورودی دانشسرای عالی تهران) 
دانشگاه تربیت معلم( مورد پذیرش قرار گرفتند و در خردادماه 1349 با رتبه اول 
در رشته کارشناسی آموزش ابتدایی به وزرات علوم منتقل شدند. در تابستان 1350 
برای ادامه تحصیل به کشور آمریکا اعزام گردیدند و در طی چهار سال موفق به 
گذراندن دوره فوق لیسانس و نیز اخذ درجه دکترای خود از دانشگاه ایلینوی شمالی 
)NIU( شدند. در سال 1355 پس از بازگشت به ایران، به تدریس در دانشگاه 

تربیت معلم تهران پرداختند. از سوابق حرفه ای ایشان، عضویت در گروه علوم 
تربیتی و روان شناسی ستاد انقالب فرهنگی، اشتغال در دانشگاه عالمه طباطبائی با 
سمت عضو هیأت علمی، تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد و همچنین 
وی به مدت 18 سال ریاست دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی را بر عهده 
داشتند. این استاد فرزانه در اسفندماه 1379 به درخواست خودشان به بازنشستگی 
نائل آمدند. ایشان طی مدت خدمت خود دروس مختلفی مانند راهنمایی و مشاوره، 
سنجش و اندازه گیری، ارزشیابی آموزشی، روش تحقیق، آمار تربیتی و زبان شناسی 
را تدریس نمودند و چند عنوان مقاله و کتاب چاپ شده تألیف کردند. یکی از  کتاب 
های ایشان به نام »نظریات مشاوره و روان درمانی« که با همکاری آقای دکتر شفیع 
آبادی تهیه شده، توسط مرکز نشر دانشگاهی چاپ شده و تاکنون به چاپ بیست 
و سوم رسیده است. از تجربیات ارزشمند این استاد فرزانه کوله باری نزدیک به 38 
سال سابقه کار در آموزش و تعلیم و تربیت می باشد. شایان ذکر است آقای دکتر 
غالمرضا ناصری مدتی عضو هیأت علمی مؤسسه اموزش عالی بینالود مشهد بودند. 

11. مزرعه آموزشی کشت گیاهان دارویی

یکی از مشکالتی که طب جدید با وجود امتیازات ظاهری آن نسبت به طب سنتی 
به ارمغان آورده، مصرف داروهای شیمیایی است که متأسفانه روز به روز شکل 
حادتری به خود می گیرد. خوشبختانه امروزه بسیاری از متخصصان این رشته 
بیماران را به مصرف گیاهان داروئی سوق می دهند. کشورهایی مانند چین در امر 
تسری این دانش از سابقه بیشتری برخوردار هستند و تحقیقات وسیع و دامنه داری 
در زمینه گیاه درمانی شروع کرده اند. زعفران از جمله گیاهان داروئی است که از 
قدیم در آسیا به عنوان ادویه های معطر و رنگ دهنده کشت می شده است که با 
پیاز آنها در کنار پیاز مادر می روید و تکثیر می شود. زعفران ارزشمند ترین رستنی 
ایران است که محل اصلی کشت آن دامنه های الوند    می باشد. نخستین زعفران 
زار جهان در کشور ما در نواحی همدان، نهاوند کرمانشاه و پس از آن به نواحی 
دیگر راه یافته که هم اکنون تولید انبوه و مرغوب زعفران در قهستان قائنات است. 
تجارت عمده این محصول همواره در دست ایران بوده و امروزه خراسان تولید کننده 

بیشترین و مرغوب ترین زعفران در سطح جهان به شمار می رود. در سال های اخیر، 
توجه خاصی به منابع طبیعی و اقتصادی گیاهان دارویی در کشور شده به طوری 
که امروزه شاهد احداث مزارع وسیع آزمایشی و تولید آن هستیم. کشت گیاهان 
دارویی شاخه مهمی از کشاورزی و منبع اصلی استخراج و تولید مواد اولیه و ساخت 
داروهای موجود به شمار می رود. دانشگاه برای تربیت نیروی انسانی متخصص با 
توجه به جنبه های اقتصادی آن، تالش های مضاعفی را آغاز نموده است. در این 
راستا، مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد برای اولین بار اقدام به پذیرش دانشجو 

در رشته ی زعفران نموده 
مثبت  گامی  که  است 
نیروی  تربیت  زمینه  در 
این  نیاز  مورد  انسانی 

صنعت تلقی  می گردد.


