موضوعات راهبردی ،گرایشها و تاکیدات هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي،
پژوهشي و فناوری برای سال 9314

محيط سازمانها مدام در حال تغيير است و سازماني در اين محيط سيال موفق عمل مي كند كه فرصتها و تهيدات
محيطي را پيش بيني كرده و يا برای مواجههی بهنگام با آن ،آمادگي الزم را داشته باشد .تحقق اين امر ،مستلزم
برنامهريزی برای استفاده از فرصتهای محيط و نقاط قوت اين موسسات و كاهش تهديدهای محيطي و نقاط ضعف
آنان و ماال توسعهی منابع و ساختارها و همزمان ارزيابي و پايش اين برنامهها است.
بدين منظور ،موضوعات راهبردی ،سياستها و اقدامات الزم از سوی هياتهای امنا ،با رويکردی آيندهنگر تهيه و
تدوين شده است .مقتضي است موسسات در سال  4931دستور جلسات نشستهای هيات امنای مربوطه را با عنايت
به اين سياستها تنظيم و هياتهای امنا نيز آن را بر همين مبنا بررسي و امور جاری دانشگاه را تمشيت و اكيدا از
اموری كه به نحوی با اين سياستها منافات دارد ،پرهيز نمايند.
 )9رعایت نظم برنامهای
)4.4

تدوين برنامهی راهبردی (در مورد موسساتي كه تا كنون اين برنامه را مصوب نکردهاند)؛

)4.1

تدوين برنامههای عملياتي و بودجهی عملياتي با عنايت به سناريوی كاهش منابع مالي و توجه به امور
اولويت دار؛

)4.9

تنظيم كليهی اقدامات در زمينههای اداری و تشکيالتي ،مالي و معامالتي ،استخدامي ،عمراني و ...
براساس برنامهی راهبردی و برنامهی عملياتي؛
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)4.1

تدوين و ارائهی طرح جامع عمراني برای موسساتي كه فاقد اين طرح مي باشند بر اساس برنامهی
راهبردی موسسات؛

)4.1

توانمندسازی مديران موسسه از طريق تفويض اختيار و كاهش تمركز گرايي.

 )2انتظام امور آموزشي
 )1.4بازنگری در ظرفيت پذيرش دانشجوهای مقاطع و دورههای مختلف متناسب با برنامهی راهبردی؛
 )1.1انجام مطالعه به منظور امکان سنجي هزينه فايدهی دانشجويان :روزانه (كارشناسي) ،نوبت دوم (شبانه) و
پرديسهای خودگردان و متعاقب آن انجام اقدام مقتضي از جمله تعديل تعداد دانشجو؛
 )1.9افزايش تعامل با محيط خارج دانشگاه و سوق دادن پايان نامهی دانشجويان تحصيالت تکميلي به سمت حل
مسائل و مشکالت محيط دانشگاه با اولويت متقاضي خارج از دانشگاه؛
 )1.1تالش برای بازاريابي ارائهی آموزشهای تخصصي و خدمات آموزشي غير رسمي به بخشهای :صنعت،
كشاورزی ،پولي و بانکي ،اجتماعي و ...كه ساير بخشهای غير دانشگاهي قادر به انجام آن نيستند؛
 )1.9بازنگری رشتههای تحصيلي و ماال حذف برخي رشتهها (يا ايجاد رشتههای جديد به ويژه متناسب با رشد
علوم ،سند توسعهی استان محل دانشگاه كه در برنامهی راهبردی مورد توجه قرار گرفته است)؛
 )1.1تدوين و ارائهی برنامهی جامع پذيرش دانشجويان خارجي؛
 )1.1پرهيز جدی از تبديل كاركنان به عضو هيات علمي يا جذب مربي و همزمان تالش برای شايسته گزيني
اعضای هيات علمي و غير هيات علمي .در موارد بسيار نادر ،مشروط به :اعالم سه بار فراخوان جذب و عدم
استقبال شركت كنندگان دارای مدرک دكتری در رشته محلهای خاص ،دارا بودن مدرک تحصيلي دكتری،
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كسب حداقل  07الي  477درصد امتيازات ارتقا از مرتبهی استادياری به دانشياری به تاييد هيات مميزهی ذی ربط
و تصويب هيات امنای مربوطه ،تبديل وضعيت امکان پذير مي باشد ؛
 )1.2پرهيز اكيد از ماموريت تحصيلي مربيان و كاركنان با استفاده از امکانات و بودجهی موسسه .در موارد بسيار
نادر ،در رشته محل های خاص موسسات تازه تاسيس و در حال توسعه دارای كمتر از  97تن عضو هيات علمي
كه عضو هيات علمي استاديار متقاضي جذب در سه دوره نداشته اند ،مشروط به :دارا بودن معدل حداقل  41در
مقطع كارشناسي ،دارا بودن معدل حداقل  40در مقطع كارشناسي ارشد ،كسب حداقل  27درصد امتيازات ارتقا
از مرتبهی مربي به استاديار به تاييد هيات مميزهی ذی ربط و تاييد هيات امنای مربوطه امکان پذير مي باشد.

 )3انتظام امور پژوهشي و فناوری
 )9.4تالش برای بازاريابي و فروش محصوالت و ايدههای دانشگاهيان در بخشهای ديگر غير دانشگاهي؛
 )9.1تالش برای جلب مشاركت بخشهای غير دانشگاهي در زمينهی حمايت از انجام پژوهشهای اعضای هيات
علمي؛
 )9.9تالش برای جلب حمايتهای مادی بخشهای خارج از دانشگاه از پايان نامههای دانشجويان تحصيالت
تکميلي؛
 )9.1توسعهی بانكهای اطالعاتي و كتابخانههای مجازی و امکان اشتراک اطالعات با ساير دانشگاهها و
موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوری؛
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 )9.1اختصاص دستكم  1/1درصد از كل اعتبارات هزينهای( اعم از اعتبارات عمومي و اختصاصي) سال 4931
به توسعهی فناوری اطالعات و ايجاد تحول در اين زمينه ،همراستا با سياستهای شورای راهبری فناوری اطالعات
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری؛
 )9.2تخصيص دستكم  %41از كل اعتبارات هزينهای دانشگاهها موسسات آموزشي و دستكم  %17از اعتبارات
موسسات پژوهشي به هزينههای پژوهشي؛

 )4انتظام امور اداری ،تشكیالتي و منابع انساني
 )1.4اصالح ساختار تشکيالتي و سازماندهي و چابكسازی دانشگاه و ماال كاهش :تعداد پستهای سازماني،
تعداد سطوح و ردههای مديريتي ،حذف فرآيندهای غير ضروری متناسب با اهداف برنامهی راهبردی؛
 )1.1تدوين برنامه ريزی منابع انساني ،تدوين برنامه جامع آموزش كاركنان با هدف نظاممند كردن آموزشها و
عدم اتالف منابع ،تدوين طرح توسعهی اعضای هيات علمي؛
 )1.9پرهيز از گسترش ساختار سازماني و به ويژه گسترش تعداد دانشکدهها /پژوهشکدهها و گروههای آموزشي/
پژوهشي ،و واحدهای اداری متناسب با اهداف برنامهی راهبردی ؛
 )1.1پرهيز اكيد از هرگونه جذب و بکارگيری (به هر شکلي اعم از ساعتي ،قراردادی ،و )...اعضای غير هيات
علمي مازاد بر نسبت يك كارمند به هيات علمي (مگر از محل جايگزيني نيروهای غير كارآمد) و همچنين تالش
برای جايگزيني نيرو در بخش های تخصصي نظير كارگاهها و آزمايشگاهها در راستای برنامهی منابع انساني به
جای بخشهای غير تخصصي؛
 )1.1ممنوعيت جذب مربي؛
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 )1.2كاهش نيروهای بخشهای انتظامات و پشتيباني مازاد بر نياز و فاقد توجيه و بهرهگيری از نظامهای مکانيزه؛
 )1.0توسعهی استفاده از فناوری اطالعات و نظامهای اداری و پايش از راه دور از جمله :ويديو كنفرانس ،سيستم-
های  ،ERPدوربينهای مدار بسته ،قفلهای امنيتي ،كارتهای چند منظوره ،و...؛
 )1.4كاهش سفرها و ماموريتهای غير ضرور كاركنان و مديران (ماموريت های غير علمي).

 )5انتظام منابع مالي و سرمایههای موسسه
 )1.4پرهيز از ايجاد بار مالي در زمينههای تسهيالت رفاهي ،حقوق و دستمزد مازاد بر افزايشهای قانوني و
سياستهای مصوب هياتهای امنا و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری؛
 )1.1مطالعه ،شناسايي و تدوين برنامهی كارايي منابع و در نتيجه كاهش هزينههای اداری ،مواد مصرفي غير
پژوهشي ،مصرف سوخت ،آب و برق و ...تا سقف حداقل  %47نسبت به سال قبل؛
 )1.9مطالعه و بازنگری در فرآيندها و روشهای كنترل داخلي امور مالي و اصالح و كارايي فرآيندها بر اساس
استانداردها و اصول حسابرسي داخلي و در نتيجه امکان حذف نظارتهای دست و پاگير و غير كارآمد؛
 )1.1استفادهی بهينه از تجهيزات ،ساختمانها و اموال موسسات و ايجاد امکان توسعهی درآمدهای ناشي از آنها
متناسب با برنامه های موسسات و رعايت ماموريتهای دانشگاه؛
 )1.1بهرهگيری هرچه بيشتر از منابع مالي از طريق استفاده از حسابهای دو منظوره؛
 )1.2برون سپاری خدمات موسسه با هدف كاهش هزينههای پرسنلي و سربار؛
 )1.0پرهيز جدی از خريد خودرو اعم از سواری ،ميدل باس و اتوبوس و...؛
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 )1.4پرهيز از شروع ساخت و سازهای جديد پيش از اتمام پروژههای نيمه تمام فعلي و تالش برای اتمام پروژههای
در دست انجام فعلي كه بيش از  %07پيشرفت فيزيکي دارند از محل كاهش سقف اعتبارات ساير پروژههای با
پيشرفت كمتر يا اخذ وام برابر ظوابط قانوني مربوطه و متناسب با اهداف برنامهی راهبردی؛
 )1.3توسعهی منابع مالي و بهره گيری از منابعي نظير وام ،كمك خيرين يا واقفين؛
 )1.47تسريع در انجام امور و پروژهها و پرهيز از انتقال ماندههای سنواتي اعتبارات فاقد توجيه الزم و تعيين
تکليف آن برای جلوگيری از كاهش ارزش منابع.
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