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فرهنگی��ان  دانش��گاه  مدی��ران 
می توانند در عین التزام به ماموریت 
اصلی خ��ود و حتی در جهت تحقق 
هرچ��ه نیکوت��ر وظیف��ه خطیر ملی  
خود ک��ه همان تربیت معلم اس��ت 
راهب��رد التزام به کن��ش برخوردار از 

توجی��ه اقتصادی را نی��ز نصب العین 
خ��ود ق��رار دهند تا همچون نس��ل 
تازه معلمانی که قرار اس��ت به دست 
آنان تربیت شوند، مدیرانی » فکور« 
لق��ب گیرن��د و برای تعل��ق خود به 
عصر و ش��رایط اقتصاد مقاومتی نیز 

نشانه های روشنی برای عرضه داشته 
باشند. دانشگاه فرهنگیان گرچه یک 
دانش��گاه حاکمیتی اس��ت و در آن 
تردید ه��م نباید کرد، اما این جایگاه 
در موضوع مناب��ع دولتی تخصیص 
داده ش��ده هنوز تجلی پی��دا نکرده 
است. بودجه دولتی برای اداره بهینه 
امور و تمشیت بهینه تربیت معلم به 

هیچ عنوان پاسخگو نیست.
مدیریت دانش��گاه هم نمی تواند تا 
نیل به ش��رایط مطلوب دست روی 
دس��ت بگذارد. به حک��م عقل باید با 
تالش همه جانبه و از طریق نهادینه 
کردن تفکر و رفتار متناسب با موازین 
شناخته ش��ده اقتصادی، دانشگاه به 
بهترین نحو اداره ش��ود که این مهم 
دس��ت یافتنی است. همه ما در قبال 
این رخداد باید احس��اس مس��ئولیت 
داش��ته باش��یم و از این که در چنین 
موقعیتی در مدیریت دانش��گاهی با 
منزلت ویژه یا همان »دردانه« سهیم 
و شریک هستیم »فرصت« بسازیم.

این نش��ریه ق��رار اس��ت در جهت 
س��اختن چنین فرصت هایی با الهام 
از منابع علمی مربوط و به اش��تراک 
 گذاش��تن تجربیات مدی��ران موفق

) و حت��ی مدی��ران تالش��گری که 
توفی��ق چندان��ی کس��ب نکرده اند ( 
ب��ه یاری م��ا بیاید. فرام��وش نکنیم 
دانش��گاه فرهنگیان برای تالش در 
جهت نهادینه کردن این شایس��تگي 
در مدیران که نش��انه آن انتش��ار این 
نشریه اس��ت، س��رآمد دانشگاه های 
کشور ش��ده و البته باید تالش کنیم 
با اس��تناد به ش��اخص های عینی در 
حوزه اقتصاد دانشگاه نشان دهیم که 
در عرصه عمل و کنش های نوآورانه 
و معقول اقتص��ادی نیز رفته  رفته به 
دانش��گاه الگو و سرآمد در کشور بدل 
می شویم. الزم است از تمامی کسانی 
که با سخاوتمندی دانش و تجربیات 
خود را از طریق این نش��ریه در اختیار 
دیگران قرار می دهند پیشاپیش تشکر 

و قدردانی کنم.

اقتصاد آموزش
همواره آموزش به عنوان مهم ترین 
منبع خلق س��رمایه انسانی در ادبیات 
توس��عه اقتصادی مطرح بوده است و 
به همین دلیل بع��د از جنگ جهانی 
دوم، کش��ورها به س��رمایه گذاری در 
آم��وزش روی آوردن��د ت��ا بتوانند از 
طریق خلق سرمایه انسانی و افزایش 
کارایی آن توس��عه اقتصادی را برای 
خود به ارمغ��ان بیاورند. در این دهه 
اهمیت آموزش به اندازه  ای باال رفت 

که موض��وع جدیدی تح��ت عنوان 
اقتص��اد آموزش پدید آم��د و به یک 
مفهوم مستقل در علم اقتصاد تبدیل 

شد.
اهمیت آموزش به اندازه ای است که 
بدون انجام س��رمایه گذاری های کافی 
روی آن، توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی پایدار محقق نمی شود. آموزش 
از طریق افزایش مهارت، دانش و توانایی 
اش��خاص منجر به افزای��ش بهره وری 
نیروی کار می شود. به طور کلی، آموزش 
از طری��ق قدرت خالقیت س��ازندگی، 
اصالح و توسعه مهارت و ظرفیت های 
تولیدی نیروی انسانی به رشد اقتصادی 
کمک می کند. مهم ترین دستگاه متولی 
آموزش نیروی انس��انی، وزارت آموزش 
و پرورش اس��ت که دس��تیابی به این 
مهم از طریق تالش مستمر و هدفمند 
معلمان، به عنوان سرمایه های اجتماعی 
میسر خواهد بود. یکی از وظایف معلمان 
در م��دارس ارائه مکانیزمی اس��ت که 
اس��تعدادهای بالقوه را کشف و آن را به 

صورت بالفع��ل درآورده و مورد آموزش 
قرار دهند و از این طریق نیروی انسانی 
مس��تعد را برای نیازه��ای آینده جامعه 
تربیت کنند. عالوه بر آموزش و اهمیت 
آن برای سرمایه انسانی، در دهه 1990 
عامل جدیدی مطرح شد که اهمیت آن 
از سرمایه انس��انی نیز باالتر رفت و به 
عنوان مهم ترین عامل توسعه اقتصادی 

در کانون توجه قرار گرفت.
درای��ن ده��ه این موضوع مش��اهده 
شد که تنها س��رمایه انسانی و آموزش 
نمی توان��د رش��د اقتص��ادی را حاصل 
کن��د بلکه برای تحقق این مهم نیاز به 
سرمایه اجتماعی است. به دلیل اهمیت 
باالی سرمایه اجتماعی، کشورها سعی 
در ایجاد و تقویت این س��رمایه دارند تا 
از این طریق بتوانند به توسعه اقتصادی 
نائل آین��د. یک��ی از مهم ترین عوامل 
ایجادکننده این س��رمایه، نهاد آموزش 
اس��ت. آموزش قادر اس��ت هر دو بعد 
ذهنی و س��اختاری سرمایه اجتماعی را 

در جوامع به وجود آورد.

وظیف��ه آموزش تنه��ا انتقال دانش 
و تربیت س��رمایه انسانی نیست بلکه 
آم��وزش به عنوان یک نهاد رس��می 
نقش تربیتی و پرورشی را نیز برعهده 
دارد. به طور کلی، بهترین نوع آموزش، 
آموزشی است که زمینه ساز آینده باشد، 
اندیش��ه ها را می س��ازد، ظرفیت های 
ذهن��ی و افق ه��ای دید را گس��ترش 
بخشد و به طور کلی هنجارها را ایجاد 
کند و این مهم جز با س��رمایه گذاری 
در آموزش معلمان و سپس انتشار آن 
به دانش آموزان و جامعه قابل حصول 
نخواهد بود. از این رو برکسی پوشیده 
نیست که جهت تحقق اقتصاد پایدار و 
پویا در کشور، باید متولیان امر نسبت 
به سرمایه گذاری مناسبی در دانشگاه 
فرهنگیان اقدام کنند و این س��رمایه 
با نگاه اقتص��اد مقاومتی، عزم جمعی 
به منظ��ور صرفه جوی��ی در هزینه ها، 
افزای��ش به��ره وری و کارایی نیروی 
انس��انی و مدیریت بر انضباط مالی به 

هزینه گرفته شود.

دکتر مهرمحمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان:
نامه اقتصاد چرا ؟ دانشگاه فرهنگیان چرا ؟

 دكتر علي خاكي 
معاون توسعه و مديريت منابع

یادداشت



در اولی��ن پنل نشس��ت مدیران الیه اس��تانی 
ام��ور پردیس ه��ا با رویک��رد علم��ی تخصصی 
اقتصاد دانشگاه که در بابلسر برگزار شد، مهندس 
کهزادی مش��اور اقتصادی دانش��گاه فرهنگیان، 
»موضوع افزایش بهره وری منابع در دس��ترس« 
را مورد بحث  و بررس��ی ق��رار داد و راهکار های 
عملیاتی دستیابی به بهره وری منابع را ارائه کرد.

مهن��دس کهزادی با بررس��ی اهمیت موضوع 
اقتص��ادی فعالیت ها در دانش��گاه گفت: باید خود 
را با ش��رایط پیش رو تطبیق دهیم، همان طور که 
می دانیم به��ره وری از صنعت به حوزه های دیگر 
وارد ش��د. وی اظهار کرد: بهره وری در دانش��گاه 
از نهاده ها و ستانده ها منشعب می شود؛ ستانده ها 
در دانش��گاه، فعالیت ه��ای کیف��ی هس��تند ک��ه 
خدمات تولید دارند و ماهیتاً نامش��هود، نا ملموس 
و غیرفیزیکی هستند و پس از ارائه آن از دریافت 
کننده تفکیک ناپذیر است و برای تبدیل این نوع 
از بهره وری از کیفی به کمی فعالیتی نسبتا پیچیده 

و طوالنی مدت مورد نیاز است.
وی هدف از تعریف نسبت های بهره وری برای 

دانشگاه را انتخاب عوامل نسبت بهره وری عنوان 
کرد. دکتر نادری س��خنران دیگر این نشست، از 
صاحب نظران اقتصادی و اس��تاد دانشگاه تهران 
در خصوص س��ند  راهبردی دانش��گاه فرهنگیان 
در افق چش��م انداز 1404 و بررس��ی قابلیت ها و 
کاربرد دانشگاه فرهنگیان به عنوان رکن تحول و 
تعالی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران 

به سخنرانی پرداخت.
وی در بخش هایی از سخنان خود چالش های 
اصلی پیش روی دانشگاه، الزامات سند راهبردی، 
اقتصاد دانش��گاه ب��ه عنوان ابزار علمی مناس��ب، 
کاربرده��ای متع��ارف و کاربرده��ای اساس��ی و 
رویکرده��ای کلی رفع محدودیت ه��ای مالی را 
طرح کرده و مورد بررسی قرار داد. دکتر محجوب، 
دیگر صاحب نظر علم اقتصاد، س��ومین سخنران 
اولی��ن روز نشس��ت مدیران الیه اس��تانی بود که 
پیرامون تصمیم گیری های اس��تراتژیک مالی در 
دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش��ی عالی بحث و 
گفتگو کرد. همچنین دکتر اله یاری، از متخصصان 
برنامه ری��زی، الزامات فراروی نظ��ام تربیت معلم 

کش��ور را در س��خنرانی خود  بررسی کرد. گفتنی 
 اس��ت در پایان بخش اول کارگروه های نشست، 
سخنرانان پاسخگوی پرس��ش های مدیران الیه 

استانی پردیس های استانی بودند.
بخ��ش دوم کارگاه های س��ومین نشس��ت،  با 
سخنرانی ش��ریعت ناصری، کارشناس امور دیوان 
محاسبات پیرامون قانون گرایی، ایجاد شفافیت و 
انضباط مالی و بودجه ای )قوانین مالی و محاسباتی( 
آغاز شد و در ادامه مهندس کهزادی، مدیر فعال در 
حوزه اقتصاد در تکمیل س��خنان بخش اول خود، 
پیرامون در آمد س��ازی و تنوع بخشی به در آمدهای 
پایدار، برند س��ازی و نقش آن در ایجاد درآمدهای 
پایدار اختصاصی و تنوع بخش��ی درآمدهای پایدار، 

به سخنرانی پرداخت.
در پایان برنامه های اولین روز نشست، مدیران 
الیه اس��تانی با ط��رح پرس��ش ها و چالش های 
پیش رو در اس��تان ها ب��ا محوری��ت درآمدزایی 
و برند س��ازی به بحث و گفتگ��و و تبادل نظر با 
سرپرست دانش��گاه، سخنرانان اصلی بخش دوم 

نشست یاد شده و معاونان دانشگاه پرداختند.

گزارشی از کارگاه » افزایش بهره وری منابع در دسترس«



 درگذر از س��ده بیست و یکم، با دانشگاه های 
جهانی ش��ده و با دانشگاه های کارآفرین و تمدن 
ساز رو به رو هس��تیم. در انتهای این قرن شاهد 
تنوع منابع مالی هس��تیم و در میانه دهه اول این 
ق��رن بنگاه های دان��ش بنیان اقتص��ادی مطرح 
می ش��ود؛ بطور مث��ال دانش��گاه MIT بیش از 
1800 بنگاه مشتق از دانش��گاه دارد. دانشگاه ها 
از طری��ق پارک های علم و فن��اوری با اقتصاد و 

تجارت همسو می شوند.
 محور فعالیت دانشگاه های نسل اول، آموزش 
و اش��اعه دانش بوده است. در دانشگاه های نسل 
دوم نیز یک ماموریت جدید به دانش��گاه ها داده 
می ش��ود و آن ماموریت های پژوهش��ی اس��ت. 
دانشگاه های نسل سوم نیز دانشگاه های کارآفرین 
هس��تند که در آنها تولید ثروت اهمیت ویژه ای 
پیدا می کند و  به دانش��گاه های نسل چهارم نیز 

دانشگاه های تمدن ساز گفته می شود.
اساس��ي  چالش ه��اي  از  مال��ي  بح��ران 
دانشگاه هاس��ت. سوال این اس��ت که آیا بحران 
منابع مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با 

تصمیمات مدیریتی قابل حل هست یا خیر؟ آیا ما 
می توانیم با اصالح نظام های تصمیم گیری اثرات 
منفی این بحران را کاهش دهیم؟ برای پاسخ به 
این سواالت باید نگاه کرد که آیا بسترهای الزم 

در کشور آماده است یا خیر؟ 
ب��ه اذع��ان وي، درح��ال حاضر بس��ترهای 
الزم فراهم اس��ت و به دانش��گاه ها جهت بهبود 
تصمیم گیری های مالی خود تفویض اختیار شده 
اس��ت و به این ترتیب، دانش��گاه ها ب��ا توجه به 
بحرانهای مالی که برایشان اتفاق افتاده، چاره ای 
جز تنوع بخش��یدن به تأمین منابع مالی ندارند و 
نیازمند ایجاد سیستم مالی خود احیا کننده هستند 
که اص��الح نظام تصمیم گیري و تصمیم س��ازي 

مالي در این ارتباط جایگاه ویژه اي دارد.
دانش��گاه ها بای��د از طریق ارتب��اط با صنعت، 
ش��رکت های دانش بنیان و درآمدهای پژوهشی، 
منابع مورد نی��از را تأمین کنند. همچنین به نظر 
وي، استفاده از وقفیات یکی از موضوعاتی است 
که می تواند برای دانش��گاه ها از جمله دانش��گاه 
فرهنگیان مطرح شود؛ به این صورت که بسیاری 

از مدیران مالی دانش��گاه به راحت��ي می توانند با 
اس��تفاده از دانش اقتصادي-مال��ي، تعامل مؤثر 
برق��رار و حتي چانه زنی کنند و احساس��ات افراد 

)بویژه دانش آموختگان( را برانگیزند.
در دانش��گاه  هاروارد تقریبا 35 درصد درآمدها 
از وقفی��ات و 20 درص��د مربوط به ش��هریه های 
دانش��جویی اس��ت. در آن دانش��گاه 49 درص��د 
هزینه ه��ا به مص��رف حقوق کارمندان مي رس��د 
درحالی که در دانشگاه های ایران باالی 90درصد 
هزینه ه��ا مربوط به حقوق پرس��نل می ش��ود. از 
این رو، ایجاد تعادل و تناس��ب در انواع هزینه ها 

اهمیت پیدا مي کند. 
 دکت��ر محج��وب پیش��نهاد بع��دی خ��ود را 
ب��رای دانش��گاه فرهنگیان، تدوین ی��ک برنامه 
اس��تراتژیک کل��ی در زمینه تامی��ن منابع مالی 
عنوان ک��رد و گفت: دانش��گاه فرهنگیان باید با 
تنوع بخش��ی درآمدها، برنامه های خود را اجرایی 
کرده و با برگزاری کارگاه های آموزش��ی، مدیران 
را با مباحث اقتصاد آموزش و شناخت و درک این 

گونه مباحث و فنون تصمیم گیری آشنا کند.

خاس��تگاه، علت وجودي و توسعه دانش اقتصاد، 
یافتن راهي براي برقراري تعادل بین منابع محدود 
و نیازهاي نامحدود بش��ر در زندگي مادي است. از 
این رو ش��اید بتوان گفت که با پا گذاشتن بشر بر 
روي کره خاکي، موضوعات و مباحث اقتصادي نیز 
با او همراه شدند. اگر چه در طول زمان تا به امروز 
مکاتب اقتصادي متعددي به وجود آمده و هر کدام 
هم طرف��داران خود را دارند، ولي همه آنها در این 
که انسان ها براي دست یافتن به همه خواسته هاي 
مادي خود با محدودیت منابع مواجه هستند،اتفاق 
نظ��ر دارند و آنچه موجب تمایز و تفاوت مکاتب و 
دیدگاه هاي اقتصادي شده است، اختالف نظر آنها 
در چگونگي و شیوه برقراري تعادل بین محدودیت 

منابع و خواسته مادي انسان هاست.
حکومت ها و دولت ها نیز به عنوان یک ساختار پویا 
) همانند انسان ها ( تالش مي کنند با تنظیم هزینه ها 
و پیش بیني درآمدهاي ساالنه کشور در قالب برنامه، 
بودجه و لوایح قانوني نیازهاي جامعه، با منابعي که در 
اختیار دارند و نیز منابعي که تصور مي کنند در آینده 
در دس��ترس آنها قرارمي گیرد، تع��ادل برقرار کنند. 
در این میان س��رعت تحوالت اجتماعي، سیاسي و 
اقتصادي در سطوح کشوري، منطقه اي و بین المللي 

) به ویژه در سال هاي اخیر( به گونه اي رقم مي خورد 
که پیش بیني دولت ها و کارشناسان از شرایط آینده 
با عدم قطعیت و تغییر مواجه است و از این رو اندازه 
 منابع اقتصادي و درآمدهاي پیش بیني شده تغییر کرده 
)عمدتاً کاهش یافته( یا به کلي از دس��ترس خارج 
مي شوند. کس��ري بودجه ) کمبود منابع اقتصادي 
در مقایس��ه با هزینه ها ( ب��ه صورت بیماري مزمن 
دولت ها درآمده اس��ت و نتیجه آن عالوه بر حذف 
یا کاه��ش پرداخت ها، نوعاً به صورت بدهي دولت 
به اشخاص حقیقي و حقوقي خود را نشان مي دهد؛ 
و این چیزي نیست جز پیش خور کردن درآمد هاي 
س��ال هاي بعد به امید واهي بهبود اوضاع در آینده.

دولت جمهوري اسالمي ایران عالوه برمشکل کسر 
بودجه، با مش��کل بزرگ دیگري دست به گریبان 
اس��ت که زاییده بي انضباطي هاي مالي گذش��ته و 
اعمال تحریم هاي ظالمانه بین المللي مي باشد و آن 
رکود اقتصادي و بیکاري فزاینده در کشور است که 
در صورت عدم چاره اندیش��ي، مي رود تا به بحراني 
اقتصادي، اجتماعي و سیاسي تبدیل شود. در چنین 
ش��رایطي  اواًل موضوع کس��ر بودجه دولت امري 
بدیهي یا بسیارمحتمل است و ثانیاً منطقي است که 
توجه اصلي دولت معطوف به حل مش��کل جدي و 

اساسي رکود اقتصادي و اشتغال باشد.
در نتیجه قطعاً کسر بودجه دولت از طریق کاهش 
تخصیص اعتبار به دستگاه ها و سازمان هایي که از 
اعتبارات دولتي اس��تفاده مي کنن��د ) از جمله مراکز 
آموزش عالي و نیز دانشگاه فرهنگیان( انتقال مي یابد. 
پس با آگاهي از محدودیت ها و دشواري هاي شرایط 
اقتصادي که یقیناً محدود به امسال هم نخواهد بود، 
ضروري است که هوشمندانه به استقبال آینده رفته و 
براي حل مشکل کمبود اعتبارات فکري کرد. به نظر 
مي رس��د براي مقابله با عوارض ناشي از محدودیت 
منابع و کس��ر بودجه در دانشگاه فرهنگیان به طور 

کلي سه راه پیش رو وجود دارد.
الف: صرفه جویي و کاستن هدفمند از هزینه ها 

به هر نحو ممکن.
ب: تولی��د درآمد با به کارگیري تمامی امکانات 

فیزیکي و تخصصي دانشگاه.
پ: جمع آوري کمک ها و هدایا.

اگر چه از انجام همه موارد باال گریزي نیست، 
اما هر یک داراي مزایا، محدودیت ها  و حوزه هاي 
اثر گذاري متفاوتي هس��تند که در آینده در مورد 

هرکدام به طور مبسوط صحبت خواهد شد.

بهروز کهزادي، صاحبنظر اقتصاد در نشست مدیران استانی دانشگاه فرهنگیان:

با  آگاهي از شرایط اقتصادي به استقبال آینده برویم

دکتر حسن محجوب، استاد دانشگاه در سومین نشست مدیران الیه استانی:
تالش براي تنوع بخشي به تأمین منابع مالی دانشگاه با اتكا به تجارب جهاني



اقتصاد دانش�گاه، مطالعة تصمیم�ات و رفتار تخصیص منابع در دانش�گاه و 
ارزیاب�ي آثار آن به منظور شناس�ایي نقصان ها و کژي ها و در نهایت، ارتقاي 

اثربخشي تصمیمات و رفتارهاي تخصیص منابع است

دکتر ابوالقاس��م نادری، اس��تاد اقتص��اد آموزش 
دانش��گاه تهران در سومین نشس��ت مدیران الیه 
اس��تانی که در بابلسر برگزار شد، با اشاره به موضوع 
»نگاه به مس��ائل دانشگاه فرهنگیان از زاویه و دید 
یک علم خاص به نام اقتصاد دانشگاه«، اظهار کرد: 
س��وال اینجاست که مس��ائل اساسي و چالش هاي 
بنیادي دانشگاه فرهنگیان کدامند و تمرکز و توجه 
ویژه علم اقتصاد دانش��گاه بر چه پدیده ای اس��ت؟ 
به اعتق��اد وي، با عینک های مختل��ف مي توان به 
موضوع و مساله اصلي بحث نگاه کرد اما تمرکز بر 
»تصمیم گیری ها و رفتار تخصیص منابع کمیاب« 
یک انتخاب کامال راهبردي خواهد بود. علم اقتصاد 
دانشگاه به دنبال این است که این نوع تصمیم گیري ها 
و رفتارها را بشناس��د. ادعا بر این است که اگر خوب 
بشناسیم و علت ها را به درستي پیدا کنیم، راه حل هاي 
سرآمد مشخص خواهند شد و آن شامل یک سری 
قانونمندی هاي علمي-فني خواهد بود که تصمیمات 
و رفتار مورد اش��اره را احاطه کرده است. وی افزود: 
در حوزه های تربیتی و آموزشی تصمیم گیران متعدد 
هستند؛ دولت ها و دولتمردان در خصوص تخصیص 
منابع تصمیم گیری می کنند، مدیران و اساتید و بویژه 
دانشجویان نیز به طور مستمر تصمیم مي گیرند. نکته 
کلیدي این است که در این دانشگاه، »دانشجویان« 
ویژه هس��تند و حرفه اصلی آنها معلمی است و امر 
تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان کشور را بر عهده 
دارند. در طرف دیگر نی��ز کارفرمایان و کارآفرینان 
هستند که اثربخشي بیروني دستاوردهاي آموزشي 
را رقم مي زنند. برایند تعامل مؤثر این دو قشر است 
که رشد و شکوفایي فردي و جمعي را تعیین مي کند. 
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در کشور ما خیلی 
از مسائل را میتوانیم از مسیر آموزش و پرورش حل 
کنی��م، افزود: به طور مثال، ش��هرداری ها که تولیت 
امور شهروندی را برعهده دارند، می توانند در خیلي از 
موارد، به جای راهکارهای دیگر از آموزش اس��تفاده 

کنند. اگر گفته شود آموزش براي رسیدن به اهدافي 
چون ارتقاي سطح سالمت، حصول به رشد و توسعه، 
تعالي سرمایه انس��اني و ... گزینه اي بي بدیل است، 
س��خن گزافي نیس��ت. از همین رو، امروزه آموزش 
و سرمایه گذاري انس��اني، اهمیت و جایگاه ویژه اي 
پی��دا کرده اس��ت؛ در عین حال، ب��راي حصول به 
اثربخشي، ظرافت هاي زیادي نیز باید رعایت شوند. 
اینجاست که اهمیت دستگاه تربیت کنندة مهم ترین 
عنصر تعلیم و تربیت، یعني معلمان آشکار مي شود. 
بنابرای��ن اگر می خواهیم مش��کالت و چالش هاي 
دانشگاه را بشناسیم، الزم است تخصیص دهندگان 
منابع و شایس��تگي هاي آنها را بخوبي بشناس��یم؛ 
اقتصاد دانش��گاه یک علم و ابزار علمي بي بدیل در 
این ارتباط اس��ت. نادری اضاف��ه کرد: اگر بخواهیم 
علم اقتصاد دانش��گاه را بهتر بشناسیم، می توانیم به 
نظریه هایی مانند نظریه تولید کننده، نظریه دانشگاه 
کارآفری��ن، نظریه کارفرما و کارگزار، و همچنین به 
فنوني چون تابع تولید آموزشي، تابع هزینه دانشگاه 
و تحلیل هزینه اثربخشي اشاره کنیم که بخشي از 
مباني اقتصاد دانشگاه را شکل مي دهند. در رابطه با 
جنبه هاي کاربردي این علم، وی پیش��نهاد کرد در 
دانشگاه واحدی به نام واحد بازاریابی راه اندازی شود 
و خاطرنشان کرد: واحد بازاریابی، موتور حرکت براي 

رفع مسائل مالی است. 
نادری معتقد است می توان دو سوم مسائل دانشگاه 
را با کاربست علم اقتصاد دانشگاه حل کرد. ریشه اصلی 
همه مس��ائل و مشکالت این است که تصمیمات و 
رفتارها خیلی عقالنی نیستند؛ چرا که هزینه و منفعت 
تصمیمات گرفته ش��ده به اف��راد تصمیم گیرنده باز 
نمی گر دد. در عین حال، نقصان جّدي دانش مربوط 
به عقالني رفتار کردن نیز وجود دارد. وی با اشاره به 
اینکه دانش و سواد اقتصادي-مالی برای دانشگاه و 
دانش آموختگان ما بسیار ضروري است، تصریح کرد: 
متاس��فانه در هیچ جای نظام دانشگاهی، ما نسبتی 
بین فعالیت ها و نتیجه فعالیت ه��ا برقرار نکرده ایم. 
اختصاص بودجه جداگانه برای گروه هاي آموزش��ي 
و پژوهش��ي یک راه حل عملی ب��راي برقرار کردن 
نسبت مذکور است. دانش��گاهیان )بویژه مدیران و 
برنامه ری��زان( بطور جّدي نیاز دارند دانش و س��واد 
اقتصادی-مالی داشته باشند. از این رو، تالش براي 
ارتقاي سطح دانش اقتصادي اهمیت راهبردي دارد.

ب��ا ابالغ دکت��ر مه��ر محمدی، سرپرس��ت 
دانش��گاه فرهنگیان، مهن��دس بهروز کهزادی 
به عنوان مش��اور اقتصادی وی منصوب ش��د. 
در بخش��ی از این ابالغ آمده اس��ت، دانش��گاه 
فرهنگیان به عنوان یکی از نهادهای زیر بنایی 
 در نظام جمهوری اس��المی ایران که مأموریت 
خطی��ر تربی��ت منابع انس��انی دس��تگاه تعلیم 
بای��د  دارد،  ب��ر عه��ده  را  تربی��ت کش��ور   و 
از نظر منابع اقتصادی و اس��تفاده بهره ورانه از 

آن نیز نهادی شاخص و سرآمد باشد.
 امید اس��ت مساعی و تجارب ش��ما در کنار 
اهتمامی که بحمداهلل مجموعه مدیران دانشگاه 
به این موضوع دارند، زمینه دست یابی به هدف 

مورد نظر را فراهم سازد.

»نامه اقتصاد دانشگاه« با محوریت اشتراک تجارب در زمینه بهره وری، صرفه جویی، جلب 
منابع، ارتقاي کارایي و اثربخشي، آمادگی خود را برای دریافت و انعکاس نظرات، پیشنهادات و 
دیدگاه های اعضای هیأت علمی، مدرسان، کارکنان و دانشجو معلمان محترم اعالم می دارد.

eghtesadedaneshgah@cfu.ac.ir :پل ارتباطی با شما

این نامه به رویدادها و تحلیل ها پیرامون 
بهب�ود و ارتق�ای س�طح کم�ی و کیفی 
مدیریت اقتص�ادی تربیت معلم، ترویج 
دان�ش و تربی�ت اقتص�ادی اختصاص 
آم�اده  دانش�گاه   اقتص�اد  نام�ه  دارد. 
پذیرش دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات 
خوانندگان به ویژه مدرس�ان، کارکنان و 

دانشجو معلمان محترم می باشد.

س�ردبیر مهمان: دکتر ابوالقاسم نادری
مدی��ر اجرایی: مرتضی نظ�ری
گرافیست: احسان نوری نجفی

زیر نظر اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی 
دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیک:

eghtesadedaneshgah@cfu.ac.ir

نامه اقتصاد دانشگاه

مشاور اقتصادی دانشگاه 
فرهنگیان منصوب شد


