موضوعات راهبردی ،گرایشها و تاکیدات هیات امناهای دانشگاهها و مؤسسات آموزشي
عالي ،پژوهشي و فناوری برای سال 3131
استقالل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی هدف غایی قوانین و اسناد باالدستی و به ویژه برنامه-
های وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسالمی است .بر همین مبنا ،پاسخگویی از اهمیتی
به اندازهی استقالل موسسات یاد شده برخوردار است .تحقق این دو مستلزم برنامهریزی برای استفاده از فرصت-
های محیط و نقاط قوت این موسسات و کاهش تهدیدهای محیطی و نقاط ضعف آنان و ماال توسعهی منابع و
ساختارها و همزمان ارزیابی و پایش این برنامهها است.
بدین منظور ،موضوعات راهبردی و اقدامات الزم از سوی هیاتهای امنا ،با رویکردی آیندهنگر و منعطف و بر
اساس اسناد باالدستی تهیه و تدوین شده و شایسته است از سوی دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و پژوهشی
حسب مورد رعایت یا در دستور کار هیاتهای امنا قرار گیرد.

موضوع  )3راهبری نظاممند
هدف :هدفمندی ،همسویی و همافزایی فعالیتها متناسب با اسناد باال دستی و با رویکرد نظاممند و برنامه محور.
راهبردها و اقدامات الزم از سوی هیاتهای امنا:
 کلیهی موسساتی که تا کنون نسبت به تصویب برنامهی راهبردی اقدام نکرده اند ،به این مهم مبادرت ورزند؛ برنامهی راهبردی ،ضمن تحلیل و رعایت اسناد باال دستی از جمله :قوانین مصوب،
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و برنامههای وزیر محترم علوم ،تحقیقات و
فناوری ارائه شده به مجلس شورای اسالمی و همچنین ارزیابی و پایش محیط
موسسات ،تحلیل وضعیت فعلی و آیندهی رقبا و ...تهیه و ارائه گردد؛
 تدوین و تصویب برنامههای عملیاتی ( )Action planسال  3131برای تحقق اهداف برنامهی راهبردی؛ -تدوین و ارائهی طرح جامع عمرانی برای موسساتی که فاقد این طرح می باشند.

موضوع  )2مسئولیت پذیری و نظم
هدف :ایفای نقش سه گانهی حمایتی ،هدایتی و نظارتی هیاتهای امنا.
راهبردها و اقدامات الزم از سوی هیات های امنا:
 برنامه ریزی و تمهید برای برگزاری ساالنه حداقل دو جلسهی رسمی هیاتهای امنا؛ دستورهای جلسهی کمیسیون دائمی و هیات امنا متناسب با برنامههای راهبردی و
عملیاتی تنظیم ،مستند و توجیه شود .گزارش رئیس مؤسسه به نشستهای هیات امنا
بایستی بر مبنای برنامههای پیشگفته و میزان تحقق یا فاصله نسبت به برنامههای مدون
ارائه گردد؛
 -برگزاری ساالنه حداقل دو جلسهی غیر رسمی برای اعضای حقیقی هیاتهای امنا؛

 طی آن جلسات ،تمهید بازدید آنان از فضاها ،مکانها و امکانات موسسه؛ دیدار با اعضای
شورای دانشگاه؛ برنامه ریزی برای مالقات با نمایندگان اعضای هیات علمی؛ دیدار با
نمایندهی کارکنان و دانشجویان؛ تالش برای برگزاری نشست مشترک با مسئوالن استان
که نقش موثری در پیشبرد اهداف موسسه دارند و ...به عمل آید؛
 -تشکیل منظم جلسات کمیسیونهای دائمی هیات امنا؛

موضوع  )1منابع مالي و ساختارها
هدف  :3تنوع بخشی منابع مالی موسسات؛
هدف  :2کارایی و اثر بخشی مصرف منابع مالی موسسات؛
هدف  :1چابک سازی و متناسب سازی ساختارها و اصالح فرآیندها.
راهبردها و اقدامات الزم از سوی هیاتهای امنا:
 تنظیم بودجهی عملیاتی در سال 3131؛ -چابک سازی ساختار تشکیالتی؛

 ساختار تشکیالتی موسسات باید در چارچوب برنامهی راهبردی موسسه و به منظور
پاسخگویی مناسب به تغییرات و تقاضاهای محیطی مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد .بر
همین مبنا و به دلیل محدودیت اعتبارات به دانشگاهها توصیه میشود حتی المقدور از
گسترش کمی یا افزایش گروهها ،دانشکدهها ،یا تقاضای تأسیس پژوهشکده و پژوهشگاه
و ....مگر در موارد ویژه که بر اساس برنامههای راهبردی ضرورت می یابد ،خودداری
نمایند؛

 بهرهمندی هرچه بیشتر از فناوری اطالعات و اصالح فرآیندها؛ تمامی موسسات دستکم  2/5درصد از کل اعتبارات هزینهای( اعم از اعتبارات عمومی و
اختصاصی) سال  31و  ،39را به توسعهی فناوری اطالعات و ایجاد تحول در این زمینه ،همراستا با
سیاستهای شورای راهبری فناوری اطالعات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.
 تخصیص حداقل  %35از کل اعتبارات هزینهای موسسه به هزینههای پژوهشی3؛ -توسعهی درآمدهای اختصاصی مبتنی بر استفادهی بهینه از رسوب پولی و موجودیهای نقد موسسات؛

 به تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری توصیه میشود بر مبنای
تبصرهی  1ماده  31آئین نامه مالی و معامالتی نسبت اخذ مصوبه از هیات امنا برای افتتاح
حساب پشتیبان نزد یکی از بانکهای عامل برای واریز موجودیهای نقد خود اقدام و سود

حاصله را به عنوان درآمد اختصاصی و با رعایت مقررات ذیربط و چارچوب بودجهی
تفصیلی مصوب هیات امنا به مصرف رسانند؛
 -توسعهی منابع مالی و بهره گیری از منابعی نظیر وام ،کمک خیرین یا واقفین؛

 به تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری توصیه میشود برای
اتمام طرحهای عمرانی خود درصد باالیی از پیشرفت فیزیکی دارند ،بر مبنای بند  1تبصره
 31قانون بودجهی سال  ،3131از تسهیالت دریافتی از بانکهای عامل استفاده نمایند؛

 مؤسساتی که دارای طرحهای عمرانی نیمه تمام باشند ،نبایستی نسبت به آغاز طرحهای
عمرانی جدید مبادرت ورزند و صرفاً مواردی که بانی آن افراد خیر میباشند (بدون
تحمیل بار مالی جدید بر اعتبارات عمومی) مورد پشتیبانی کامل قرار میگیرند.
 -بازنگری در شیوههای کسب درآمد ناشی از پذیرش دانشجویان از جمله نوبت دوم ،پردیس و...؛

 به دلیل ناکارآمدی و زیان وارده به دانشگاهها ناشی از استهالک و فرسودگی منابع منتج
از اجرای دورههای شبانه و مآال کاهش کیفیت برنامه های آموزشی دورههای کارشناسی
و تحصیالت تکمیلی دانشگاهها ،به موسسات توصیه میشود پذیرش دانشجوی شبانه در
دورهی کارشناسی مورد بازبینی جدی قرار داده و در مورد ظرفیتهای مازاد تصمیم
گیری نمایند؛

 به دلیل محدودیت اعتبارات از یک سو و افزایش پذیرش کمی دانشجو در سالیان اخیر از
سوی دیگر ،الزم است دانشگاهها از تقاضا برای افزایش پذیرش دانشجو در تمامی مقاطع
اجتناب ورزند.
 -توسعهی درآمدهای اختصاصی از طریق فعالیتهای پژوهشی و فناوری؛

 به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری توصیه میشود تالش نمایند تا
حداقل  %94از اعتبارات هزینه ای موسسه از محل درآمدهای اختصاصی تامین شود.
مقتضی است تالش شود حداکثر  %54از کل اعتبارات اختصاصی موسسه از محل پذیرش
دانشجویان شبانه ،نوبت دوم و پردیسهای دانشگاهی تامین شده باشد و مابقی اعتبارات یاد
شده از محل انجام پژوهشهای کاربردی حاصل شود؛

 تغییر نظام حسابداری نقدی و نیمه تعهدی به تعهدی الزامی است؛ -صرفه جویی در هزینههای جاری؛

 برنامهریزی به منظور صرفهجویی در منابع مالی و هزینهها به ویژه در بخش آب ،انرژی و حمل و
نقل حداقل به میزان  %34نسبت به سال قبل و ارائهی گزارش مستند پیشرفت آن به هیات امنا در
پایان سال الزامی است؛

 -ساماندهی پردیسها؛

 با رعایت الزامات برنامهی راهبردی ،الزم است مؤسسات برای آیندهی پردیسهای خودگردان
خود ،طرح جامع مصوب هیات امنا داشته باشند و بسترهای حقوقی و قانونی (نظیر :اساسنامهی
مصوب ،ساختار سازمانی و )...را بر آن مبنا تدارک ببینند؛

موضوع  )4منابع انساني
هدف :توسعه و بالندگی منابع انسانی اعم از اعضای هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمی.
راهبردها و اقدامات الزم از سوی هیاتهای امنا:
 -تصوب طرح برنامه ریزی منابع انسانی مبتنی بر برنامهی راهبردی موسسه؛

 جهت اصالح وضعیت فعلی و کاهش نسبت کارکنان غیر هیات علمی به اعضای هیات
علمی تا سقف یک برابر در مورد موسساتی که در آنها که نسبت فوق بیش از یک بوده
است .تدوین برنامهی عملیاتی ساالنه برای تحقق اهداف موسسه به ویژه در بخش منابع
انسانی ،توصیه می شود.همچنین تدوین و اجرای طرح جامع آموزش و برنامههای توانمند
سازی به منظور توسعهی منابع انسانی موسسه پیشنهاد می شود؛

 -شایسته گزینی و شایسته ساالری؛

 مصوبات هیات های امنا در زمینه منابع انسانی باید موید عدالت استحقاقی باشد .بر این مبنا
و به منظور شایسته گزینی ،هرگونه جذب کارکنان باید در فضای رقابتی و شانس انتخاب
برابر صورت پذیرد .بنا بر این ،جذب کارکنان با برگزاری آزمون و مصاحبه صورت
پذیرد؛

 -اصالح هرم و کیفیت اعضای هیات علمی؛

 الزم است دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری از استخدام فارغ
التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد به عنوان عضو هیات علمی اکیداً اجتناب ورزند.
تشخیص موارد فوقالعاده استثنایی و ویژه و رشتهها و شرایط خاص جغرافیایی ،صرفا پس
از ارائهی مدارک و مستندات مستدل به کمیسیون دائمی و هیاتهای امنا قابل بررسی
خواهد بود.
 با توجه به وضعیت علمی مشاهده شده در بسیاری دانشآموختگان دورههای غیر حضوری
و نیمه حضوری ،الزم است دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری از
تبدیل این دسته از فارغالتحصیالن به هیات علمی کمال دقت را مبذول دارند؛

 از ماموریت تحصیلی مربیان پیمانی مگر در موارد خاص (حسب رشته و محل جغرافیایی
موسسه) و کسب حداقل  %04امتیازات الزم برای ارتقای مرتبه با تایید هیات ممیزه
خودداری شود؛

 به منظور جذب؛ نگهداشت و بالندگی اعضای هیات علمی از طریق تامین هزینههای واقعی
معیشت آنان نسبت به اصالح فوق العادهی ویژه اقدام شود؛
 -اصالح شاخص های پرسنلی؛

 الزم است تالش شود نسبت عضو هیات علمی به دانشجو اعم از ( شبانه و روزانه) ،به نسبت یک به 31
برسد؛

موضوع  )5تعامالت بین المللي
هدف :توسعهی ارتباطات و همکاریهای علمی و بین المللی.
راهبردها و اقدامات الزم از سوی هیاتهای امنا:
 جذب دانشجویان خارجی؛ طرح پذیرش دانشجویان خارجی به ویژه از کشورهای همسایه در دستور کار هیات امنا قرار گیرد؛
 عضویت در مجامع علمی بین المللی؛ -افزایش حضور و تعامل اعضای هیات علمی با مجامع علمی بین المللی.

 به منظور تعامل با نهادهای علمی و دانشگاهی معتبر جهانی در خصوص افزایش تعداد فرصتهای
مطالعاتی و فراهم آوردن امکان شرکت در همایشهای بین المللی علمی پس از تامین بار مالی و با
رعایت مقرات ذیربط ،اقدام و تشویق های الزم انجام شود.

