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ها و مؤسسات آموزشی مناهاي دانشگاههیات ا تاکیداتها و گرایش، موضوعات راهبردي
 1393و فناوري براي سال  عالی،  پژوهشی

- عالی و پژوهشی هدف غایی قوانین و اسناد باالدستی و به ویژه برنامهها و موسسات آموزش استقالل دانشگاه   

بر همین مبنا، پاسخگویی از اهمیتی . است جلس شوراي اسالمیبه مهاي وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري 
- ریزي براي استفاده از فرصتتحقق این دو مستلزم برنامه. ي استقالل موسسات یاد شده برخوردار استبه اندازه

ي منابع و هاي محیط و نقاط قوت این موسسات و کاهش تهدیدهاي محیطی و نقاط ضعف آنان و ماال توسعه
 .ها استزمان ارزیابی و پایش این برنامهو هم ساختارها

نگر و منعطف و بر ندهیآ کرديیروهاي امنا، با اقدامات الزم از سوي هیاتو راهبردي  موضوعات، بدین منظور 
 عالی و پژوهشی ها و موسسات آموزشدانشگاه و شایسته است از سوي تهیه و تدوین شده یاساس اسناد باالدست

  .قرار گیردهاي امنا هیاتیا در دستور کار ت رعایحسب مورد 
   مندراهبري نظام) 1موضوع 

  .مند و برنامه محورها متناسب با اسناد باال دستی و با رویکرد نظامافزایی فعالیت، همسویی و هميهدفمند :هدف
  :هاي امناالزم از سوي هیاتاقدامات راهبردها و 

  ؛، به این مهم مبادرت ورزنداقدام نکرده اندراهبردي  يبرنامهتصویب به نسبت موسساتی که تا کنون  يکلیه -
 قوانین مصوب، : اسناد باال دستی از جمله ضمن تحلیل و رعایتي راهبردي، برنامه

هاي وزیر محترم علوم، تحقیقات و نامهرمصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی و ب
حیط مپایش  ین ارزیابی وفناوري ارائه شده به مجلس شوراي اسالمی و همچن

 ؛تهیه و ارائه گردد  ...ي رقبا و، تحلیل وضعیت فعلی و آیندهسساتوم

  ؛ي راهبرديبراي تحقق اهداف برنامه 1393سال  )Action plan( هاي عملیاتیتدوین و تصویب برنامه -
 .براي موسساتی که فاقد این طرح می باشندي طرح جامع عمرانی تدوین و ارائه -

   مسئولیت پذیري و نظم) 2وع موض
  .هاي امناحمایتی، هدایتی و نظارتی هیات يگانهایفاي نقش سه  :هدف

  :الزم از سوي هیات هاي امنااقدامات  راهبردها و
 هاي امنا؛ي رسمی هیاتبرگزاري ساالنه حداقل دو جلسه برنامه ریزي و تمهید براي -

 راهبردي و هاي متناسب با برنامه ي کمیسیون دائمی و هیات امنادستورهاي جلسه
 هاي هیات امنانشستگزارش رئیس مؤسسه به . تنظیم، مستند و توجیه شود عملیاتی

هاي مدون فاصله نسبت به برنامهمیزان تحقق یا و  گفتههاي پیشبرنامهبایستی بر مبناي 
 ؛ارائه گردد

 ؛هاي امناقی هیاتاعضاي حقیبراي ي غیر رسمی برگزاري ساالنه حداقل دو جلسه -  
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 دیدار با اعضاي ها و امکانات موسسه؛ بازدید آنان از فضاها، مکان تمهید ،جلسات طی آن
 ؛ دیدار بااعضاي هیات علمینمایندگان مالقات با برنامه ریزي براي  ؛شوراي دانشگاه

؛ تالش براي برگزاري نشست مشترك با مسئوالن استان کارکنان و دانشجویاني نماینده
 ؛به عمل آید ...نقش موثري در پیشبرد اهداف موسسه دارند و که

 هاي دائمی هیات امنا؛تشکیل منظم جلسات کمیسیون -

  هاارساختو  مالی منابع) 3موضوع 
  ؛تنوع بخشی منابع مالی موسسات :1 هدف
  ؛منابع مالی موسساتمصرف کارایی و اثر بخشی  :2هدف 
  .و اصالح فرآیندها رهامتناسب سازي ساختا و چابک سازي :3هدف 

  :هاي امنااز سوي هیاتالزم اقدامات راهبردها و 
 ؛1393ي عملیاتی در سال تنظیم بودجه -

 چابک سازي ساختار تشکیالتی؛ -

 به منظور و ي راهبردي موسسه باید در چارچوب برنامه ساختار تشکیالتی موسسات
بر . زنگري و اصالح قرار گیردمورد باپاسخگویی مناسب به تغییرات و تقاضاهاي محیطی 

از  حتی المقدور شودها توصیه میهبه دلیل محدودیت اعتبارات به دانشگاهمین مبنا و 
و پژوهشگاه تقاضاي تأسیس پژوهشکده یا  ،هادانشکده ،هاافزایش گروه یاگسترش کمی 

دداري هاي راهبردي ضرورت می یابد، خومگر در موارد ویژه که بر اساس برنامه.... و
 نمایند؛

  مندي هرچه بیشتر از فناوري اطالعات و اصالح فرآیندها؛بهره -

 عمومی و  اعم از اعتبارات( ايات هزینهدرصد از کل اعتبار 5/2کم تمامی موسسات  دست
راستا با فناوري اطالعات و ایجاد تحول در این زمینه، هم يتوسعهرا به  ،94و  93سال ) اختصاصی

 .علوم، تحقیقات و فناوري اختصاص دهندي راهبري فناوري اطالعات وزارت هاي شوراسیاست

 ؛1هاي پژوهشیاي موسسه به هزینههزینهاعتبارات از کل % 15تخصیص حداقل  -

 نقد موسسات؛ هايموجوديو رسوب پولی ي بهینه از مبتنی بر استفادهي درآمدهاي اختصاصی توسعه -

 مبناي  رب شودموزش عالی، پژوهشی و فناوري توصیه میها و مؤسسات آبه تمامی دانشگاه
افتتاح  اخذ مصوبه از هیات امنا براي آئین نامه مالی و معامالتی نسبت  13ماده  3ي تبصره

هاي نقد خود اقدام و سود موجوديواریز  عامل براي هاي حساب پشتیبان نزد یکی از بانک
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ي ربط و چارچوب بودجهت مقررات ذيبا رعای حاصله را به عنوان درآمد اختصاصی و
 تفصیلی مصوب هیات امنا به مصرف رسانند؛

 کمک خیرین یا واقفین؛، نظیر وام و بهره گیري از منابعیي منابع مالی توسعه -

 شود براي می ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري توصیهبه تمامی دانشگاه
ه تبصر 3بند بر مبناي  پیشرفت فیزیکی دارند، از درصد باالییهاي عمرانی خود اتمام طرح

 ؛استفاده نمایند ي عاملهابانک دریافتی ازاز تسهیالت  ،1393سال  يقانون بودجه 13

 هاي هاي عمرانی نیمه تمام باشند، نبایستی نسبت به آغاز طرحمؤسساتی که داراي طرح
بدون (باشند عمرانی جدید مبادرت ورزند و صرفاً مواردي که بانی آن افراد خیر می

 .دنگیرمورد پشتیبانی کامل قرار می) تحمیل بار مالی جدید بر اعتبارات عمومی

 ؛...نوبت دوم، پردیس واز جمله پذیرش دانشجویان مد ناشی از کسب درآهاي بازنگري در شیوه -

 ناشی از استهالك و فرسودگی منابع منتج ها به دلیل ناکارآمدي و زیان وارده به دانشگاه
هاي کارشناسی فیت برنامه هاي آموزشی دورهو مآال کاهش کی هاي شبانهدوره از اجراي

در شود پذیرش دانشجوي شبانه توصیه می موسساتبه  ،هاو تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تصمیم مازاد هاي و در مورد ظرفیت دادهمورد بازبینی جدي قرار کارشناسی ي دوره

 ؛نمایندگیري 

  به دلیل محدودیت اعتبارات از یک سو و افزایش پذیرش کمی دانشجو در سالیان اخیر از
رش دانشجو در تمامی مقاطع ها از تقاضا براي افزایش پذیالزم است دانشگاه ،سوي دیگر

 .اجتناب ورزند

 ؛هاي پژوهشی و فناوريفعالیتاز طریق  ي درآمدهاي اختصاصیتوسعه -

 تا شود تالش نمایند ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري توصیه میبه دانشگاه
. محل درآمدهاي اختصاصی تامین شود از اعتبارات هزینه اي موسسه از% 40حداقل 

پذیرش  محلاز  موسسه اعتبارات اختصاصی از کل% 50تالش شود حداکثر  ضی استمقت
یاد  اعتباراتشده باشد و مابقی  تامین هاي دانشگاهیدانشجویان شبانه، نوبت دوم و پردیس

 هاي کاربردي حاصل شود؛پژوهشمحل انجام از شده 

  ؛به تعهدي الزامی استنقدي و نیمه تعهدي تغییر نظام حسابداري  -
  جاري؛ هايصرفه جویی در هزینه -

 ها به ویژه در بخش آب، انرژي و حمل و جویی در منابع مالی و هزینهبه منظور صرفه ریزيبرنامه
فت آن به هیات امنا در ي گزارش مستند پیشرنسبت به سال قبل و ارائه% 10نقل حداقل به میزان 

  ؛پایان سال الزامی است
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  ؛هادهی پردیسسامان -
  هاي خودگردانپردیس يمؤسسات براي آیندهاست الزم ي راهبردي، رعایت الزامات برنامهبا 

ي اساسنامه: نظیر(جامع مصوب هیات امنا داشته باشند و بسترهاي حقوقی و قانونی  طرح ،خود
 را بر آن مبنا تدارك ببینند؛...) مصوب، ساختار سازمانی و

  
  منابع انسانی ) 4موضوع 

  .بالندگی منابع انسانی اعم از اعضاي هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمیتوسعه و  :هدف
  :هاي امنااقدامات الزم از سوي هیاتراهبردها و 

 ؛ي راهبردي موسسهطرح برنامه ریزي منابع انسانی مبتنی بر برنامه تصوب -

 اعضاي هیات به کاهش نسبت کارکنان غیر هیات علمی  جهت اصالح وضعیت فعلی و
که نسبت فوق بیش از یک بوده که در آنها در مورد موسساتی  ی تا سقف یک برابرعلم

 تحقق اهداف موسسه به ویژه در بخش منابع  عملیاتی ساالنه براي يتدوین برنامه. است
هاي توانمند طرح جامع آموزش و برنامه اجرايو  تدوین همچنین.، توصیه می شودانسانی

 ؛ پیشنهاد می شود انسانی موسسه ي منابعسازي به منظور توسعه

 شایسته گزینی و شایسته ساالري؛ -

 بر این مبنا . مصوبات هیات هاي امنا در زمینه منابع انسانی باید موید عدالت استحقاقی باشد
شانس انتخاب و در فضاي رقابتی  بایدمنظور شایسته گزینی، هرگونه جذب کارکنان و به 

جذب کارکنان با برگزاري آزمون و مصاحبه صورت  ،بر اینبنا . صورت پذیردبرابر 
 ؛پذیرد

 ؛اعضاي هیات علمیو کیفیت اصالح هرم  -

 فارغ  ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري از استخدامالزم است دانشگاه
. هیات علمی اکیداً اجتناب ورزند  کارشناسی ارشد به عنوان عضومقطع  التحصیالن
صرفا پس ، ها و شرایط خاص جغرافیاییو رشته ه استثنایی و ویژهالعادموارد فوقتشخیص 

قابل بررسی هاي امنا می و هیاتکمیسیون دائ ي مدارك و مستندات مستدل به از ارائه
  .خواهد بود

  هاي غیر حضوري آموختگان دورهدانشبسیاري علمی مشاهده شده در وضعیت با توجه به
ا و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري از هالزم است دانشگاه ،و نیمه حضوري

  ؛کمال دقت را مبذول دارندهیات علمی به التحصیالن این دسته از فارغ تبدیل
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  حسب رشته و محل جغرافیایی (از ماموریت تحصیلی مربیان پیمانی مگر در موارد خاص
ممیزه  امتیازات الزم براي ارتقاي مرتبه با تایید هیات% 60و کسب حداقل ) موسسه

  خودداري شود؛
  هاي واقعی اعضاي هیات علمی از طریق تامین هزینه بالندگیبه منظور جذب؛ نگهداشت و

  ي ویژه اقدام شود؛معیشت آنان نسبت به اصالح فوق العاده
  پرسنلی؛ صالح شاخص هايا -

  17یک به  بتنس ، به)و روزانهشبانه ( اعم از به دانشجو   هیات علمی عضوالزم است تالش شود نسبت 
 برسد؛

  تعامالت بین المللی) 5موضوع 
  . هاي علمی و بین المللیي ارتباطات و همکاريتوسعه: هدف

  :هاي امنااز سوي هیات راهبردها و اقدامات الزم
  خارجی؛ جذب دانشجویان -

 طرح پذیرش دانشجویان خارجی به ویژه از کشورهاي همسایه در دستور کار هیات امنا قرار گیرد؛  
  ؛عضویت در مجامع علمی بین المللی - 
  .با مجامع علمی بین المللیاعضاي هیات علمی  حضور و تعاملافزایش  -

  هاي در خصوص افزایش تعداد فرصت یمعتبر جهان یو دانشگاه یعلم يتعامل با نهادهابه منظور
بار مالی و با  هاي بین المللی علمی پس از تامینشرکت در همایشفراهم آوردن امکان مطالعاتی و 

 .قدام و تشویق هاي الزم انجام شودربط، ارعایت مقرات ذي


