
 نشريه داخلي دانشگاه فرهنگيان   شماره 1  دي 1394

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادى که به یک ملت امکان می دهد و 
اجازه می دهد که حّتی در شرائط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان 
را داشته باشند. این یک فکر است، یک مطالبه  عمومی است. شما 
دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با 

زبان دانشگاهی، همین ایده ، اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش 
را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادى که در شرائط فشار، در شرائط 
تحریم، در شرائط دشمنی ها و خصومت هاى شدید می تواند تضمین 

کننده  رشد و شکوفائی یک کشور باشد.

اقتصـاد مقـاومتـی در بيانات مقـام معظـم رهبــری - 1 

يـادداشت ميهمان                               تـالش ها را بـایـد مضـاعف کـرد

هم اکنون شماره دیگرى از نامه اقتصاد 
دانشگاه فرهنگیان پیش روى شماست. 
نظر  اصحاب  حتما  هم  این شماره  در 
بحث هاى نظرى مفیدى در حوزه اقتصاد 
که  اند  کرده  مطرح  را  عالی  آموزش 
ان شاءاهلل مطالعه آن ها به توسعه دانش 
و بینش همکاران ارجمند دانشگاه کمک 
تریبون   همین  از  من  اما  کرد.  خواهد 
دعوت می کنم همگی تالش هاى خود 
براى برداشتن قدم هاى عملی در این 
عرصه مضاعف کنیم تا بتوانیم در پایان 
سال مالی کارنامه قابل قبولی را از منظر 
رسانیم.  ثبت  به  عالی  آموزش  اقتصاد 
سازمان مرکزى وظایف خاصی بر عهده 
دارد که باید از مدیران ستادى به جد 
مطالبه شود و حتماً چنین خواهد بود. 
یکی از گروه هاى مطالبه کننده هم البته 
در  امیدوارم  که  هستند  صف  مدیران 
قالب این جریده یا به هر وسیله دیگرى 
دیدگاه ها و نقدهاى ایشان در این زمینه  

را دریافت کنیم.
در  که  کنم  اشاره  فرصت  اغتنام  با 
سطح ستاد پیگیرى مسووالنه وظایف، 
دو اتفاق خوب و بالقوه موثر را رقم زده 
است. این دو اتفاق مکمل یکدیگرند. 
سازمان  بخشنامه  به  نخست؛  اتفاق 
مشـارکت هـاى مـردمـی باز می گردد 
پیگیرى هاى  و  رایزنی ها  حاصل  که 
است.  بوده  دانشگاه  ستادى  مدیران 
استحضـار داریــد کـه سـرکـار خـانم 
از  رسما  محترم سازمان،  رئیس  گرد، 
متولیان مدارس  غیر دولتی خواسته 

اند که پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان 
اى  حرفه  توسعه  ملجاء  و  مرجع  را 
معلمان خود بدانند. این بخشنامه در 
جاى خود فرصت خوبی براى دانشگاه 
فراهم می سازد. البته این فرصت بالقوه 
است و براى به فعلیت درآوردن آن به 
عنوان یک عرصه مرغوب کنش ورى 
بـرنـامه ریزى  بـاید منتظـر  درآمـدزا، 
استان  در سطح  الزم  سازى  زمینه  و 

بمانیم. 
مورد  اقدام؛  و دومین  اقدام مکمل 
نظر به مصوبه جلسه اخیر هیات امناء 
بسا  چه  که  می شود  مربوط  دانشگاه 
درباره آن شنیده باشید. در این مصوبه 
دانشگاه مجال پیدا کرده است در اجراى 
تربیت آموزشگر، وفق ماده 28  برنامه 
اساسنامه،  عالوه بر نیازهاى آموزش و 
پرورش که از مجراى آزمون استخدامی 
پیگیرى می شود براى پاسخگویی به 
نیازهاى  خصوصا  اجتماعی  تقاضاى 
مدارس غیر دولتی به پذیرش دانشجو 
در دوره هاى یک ساله بپردازد و هزینه 

مربوطه را نیز دریافت نماید.
بدین گونه مصوبه هیأت امناء و بخشنامه 
سازمان  مشارکت هاى مردمی زمینه هاى 
قانونی الزم را در اختیار مدیران استانی 
قرار می دهد تا بدون دغدغه در این زمینه 
خوبی  عملکرد  خود  از  و  برداشته  گام 
نشان دهند. در پایان اشاره کنم  که من 
به عنوان مدیر دانشگاه و همراه شما به 
دشوارى هاى کارى که برعهده مدیران 
محتـرم استـانی گـذاشته شـده،  واقف 
هستم. این دشوارى ها شاید تعقیب این 
هدف را به اولویت چندم تبدیل کرده 
یا به حاشیه براند. گرچه این اتفاق هم 
در جاى خود قابل فهم است، اما تاکید 
می نمایم که مدیران خالق و فکور را از 

جمله در این شرایط می توان شناخت.
همـه  بـراى  الهـی  تـوفیق  آرزوى  با 
دست انـدرکـاران و اعضــاى خـانواده 

بزرگ دانشگاه فرهنگیان

منــابع در دانشگــاه
منابع  ماهیت  پیشرفته،  نظام هاي  در 
و نقش آنها کامالً متحّول شده است و 
»سرمایه«  عبارِت  منابع،  واژه  به جاي 
استفاده مي شود؛ البته این تحّول، فقط 
یک تغییر شکلي و صوري نیست بلکه طي 
آن، نقش آفریني عوامل کامالً دگرگون 
شده است. از این رو، یک سؤال بنیادي 
مطرح مي شود که چگونه مي توان کارکرد 
منابع را به کارکرد سرمایه اي تبدیل کرد؟ 
آیا در واحد دانشگاهي ما، این تحّول شروع 
شده است؟ پُر واضح است که این تحّول 
به صورت تصادفي محقق شدني نیست؛ 
برنامه ریزي دقیق مي طلبد و به کارگیري 
سازوکارها و فّعال سازي نظام هاي مؤثر 
نوع  از  هم  آن  دارد،  الزم  اثربخش  و 
نظام ها و سازوکارهاي هوشمند، که امور 
را به سمت خوداصالحي و تعالي بخشي 

راهبري و ساماندهي کنند.
منابع  تدبیر  نظام  ایجاد  بنابراین، 
 )Resources Governance System(
استاني  واحدهاي  حتي  و  دانشگاه  در 
و  مؤثر  استفاده  توسعه،  که  است  الزم 
ارتقاي اثربخشي منابع را به طور هدفمند 
پي جویي و زمینه سازي کند. به دنبال آن 
انتظار مي رود مسئلة کمبود منابع )مالي( 
به بهترین نحو ممکن قابل مدیریت باشد 
مانند  واالتري  اهداف  آن،  سایه  در  و 
ارتقاي کیفیت، و در نهایت حصول به یک 

دانشگاه پیشرو و تمدن ساز محقق شود.
و  عامالن  دانشگاهي،  محیط  یک  در 

نقش آفریني  مختلفي  تصمیم گیران 
ستاد،  سطوح  )در  مدیران  مي کنند: 
مراکز، و گروه ها(، کارکنان، اعضاي هیأت 
علمي، دانشجویان، و مسئولین استان و 
شهرستان،  از جملة مهم ترین ها هستند.  

به عبارت دیگر:
آموزشي  نگاه گروه هاي  از  منابع   •
جایگاه  )و  علمي  هیأت  اعضاي  شامل 
کشور(،  علمي  جامعه  در  آنان  علمي 
و  فضا  گـروه هـا،  اختصـاصي  بودجـه 
تحصیلي،  رشته هاي  آموزشي،  امکانات 
دانشجویان )به ویژه دانشجویان تحصیالت 
تکمیلي(، نقش آفریني گروه آموزشي در 
توسعه امکانات دانشگاه )سهم پذیرش 
دوره هاي  اجراي  دانشجویان شهریه اي، 
پژوهشي- قراردادهاي  خاص،  آموزشي 

مشاوره اي درآمدزا،  ...( است؛
• منابع از نگاه اعضاي هیأت علمي 
درجة  و  پرستیژ  زمان،  و  وقت  شامل 
حوزه  علمي،  هیأت  عضو  فرهیختگي 
تخصصي، نوع درس و کیفیت مباحث 
کالس، توانایي هاي شایسته پروري، تعداد 
دانشجویان تحت راهنمایي، نقش آفریني 
اعضاي هیأت علمي در توسعه منابع و 
امکانات دانشگاه )مشارکت فّعال در اجراي 
دوره هاي آموزشي زمینه ساز توسعه منابع، 
زمینه سازي و اجراي قراردادهاي پژوهشي، 

خدمات مشاوره اي، ...( است؛
• منابع از نگاه دانشجو شامل وقت 
و زمان، منابع مالي )بودجه شخصي یا 
حاصل از حمایت هاي نظام دانشگاهي(، 
و نقش آفریني در توسعه امکانات دانشگاه 
)پرداخت شهریه، مشارکت در تدریس و 

تحقیق، ...( است.
براستي، آیا نظام تأمین و تخصیص منابع 
به این تفاوت ها توجه دارد؟ آیا نقشي براي 
هر یک از اینها در نظام مذکور تعریف 
شده است؟ آیا منابع مشخصي در اختیار 
آنها قرار مي گیرد و برایند کار از حیث 
اثربخشي منابع ارزیابي مي شود؟ متولیان 
متعهد و فرهیخته در هر محیط دانشگاهي 
باید در این زمینه ها نیز حساسیت ویژه اي 

داشته  و دغدغه مند باشند.

سخن آغـاز

دکتر ابوالقاسم نادری
دانشیار رشته اقتصاد آموزش عالي 

دانشگـاه تهــران

دکتر محمود مهرمحمدي
سرپرست دانشگاه فرهنگیان



اشاره:
نامه اقتصاد دانشگاه از این پس در هر شماره 
ها  پردیس  رؤسای  و  مدیران  تجربیات  به 
منابع  جلب  محوریت  با  اقتصادی  حوزه  در 
و امکانات می پردازد. در این شماره با مرور 
مهم ترین اقدامات صورت پذیرفته در پردیس 

امام محمدباقر)ع(بجنورد همراه می شویم: 

 امروزه دانشگاه فرهنگیان به منظور 
توسعه گسترده نیاز به مدیریت منابع 
و جـذب سـرمـایه دارد. در ایـن راستا 
مـدیـریت امـور پردیس هـاى دانشگاه 
فرهنگیان خراسان شمالی راهکارهاى 
مؤثر را به کار گرفته است که بخشی 

از آنان به شرح ذیل می باشد:
- از طریق سازمان همیارى هاى شهردارى 

بلوار کتابخانه پردیس امام محمدباقر)ع( 
بجنورد آماده بهره بردارى شده است.

- از طریق تجمیع فعالیت هاى مربوط 
به غذا و سلف سرویس و سپردن ان به 
یک شرکت با قراردادهاى برون سپارى 
ضمن بهبود کیفیت طبخ غذا، امکان 
هاى  پردیس  براى  نیز  جویی  صرفه 

استان فراهم شده است.

- با همکارى شهردارى و بنیاد مسکن، 
مربوط  بلوار  و  آسفالته  دسترسی  راه 
آماده بهره بردارى شده است و با تکمیل 

زیرساخت هاى الزم، امکان استفاده از 
اتوبوس براى  خدمات شهرى از جمله 

پردیس برادران فراهم گردید.

- با همکارى اداره کل آموزش و پرورش 
مدارس،  نوسازى  کل  اداره  و  استان 
سالن ورزشی پردیس آماده شده است.
در  و  از سال 1393 شروع  پروژه  این 
بهره بردارى شده  آماده  مهرماه 1394 

است.
- سالن چندمنظوره و نمازخانه جدید 
پردیس هاى استانی با کمک استاندار 

پردیس هاى  جدید  محل  در  محترم 
استانی به مساحت حدود سی هکتار در 

حال بهره بردارى می باشد.

- از مهرماه سال جارى تحصیلی مرکز 
آموزش  کمک  با  راهنمایی  و  مشاوره 
آماده  و  تجهیز  استان،  پرورش  و 

بهره بردارى شد.
گرفته  انجام  اقدامات  دیگر  جمله  از   -
با همکارى  فضاى سبز  توسعه  استان، 
باغ  احداث  انشاءاهلل  و  است  شهردارى 
مثمر به عنوان بخشی از فضاى سبز در 
دستور کار حوزه عمرانی قرار گرفته است.
نمودیم  تالش  اخیر  سال  دو  در طی 
تا عملکرد استانی به گونه اى باشد که 
حرکت رو به رشد و به نوعی امید و 
معلمان  دانشجو-  در  را  سرزندگی 

تقویت  نماید.

گزارشي از جلب مشارکت و توسعه ارتباطات فراسازمانی در پردیس امام محمد باقر)ع( بجنورد

                      اقتصـاد اطالعـات، تجـاری سـازی دانش و دانشگـاه

ویژگی هایي  با  سوم  هزاره  در  دانشگاه 
اجتماعی  معرفتی،  تحوالت  جمله  از 
میان  و  ترکیبی  دانش  فرهنگی،  و 
رشته اى، تجارى سازى دانش، کارآفرینی، 
مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، 
محیط زیست، عقل جوهرى، شرکت هاى 
زنجیره اى دانش بنیان و پارندى و بدون 
مرز، مجازى، خود گزینی و با یک ساختار 
ارگانیکی و مدیریت دانش تعریف می شود.

عنوان  به  هایی   ویژگی  تامین چنین 
یک فرصت استراتژیک نیازمند زیست 

معرفتی و اجتماعی است، هم چنانکه 
بنگاه هاى اقتصادى در این قرن حسب 
فضاى مجازى و رشد اینترنت با انباشتی 
از اطالعات روبرو شدند و بر همین اساس 

اقتصاد اطالعات پا به عرصه وجود نهاد.
امروزه دانشگاه ها با بهره گیرى از هوش 
مصنوعی، هوش چند گانه، منابع انسانی 
و اطالعاتی متکثر چند گانه بیشترین 
توجه را به مهارت هاى خدماتی معطوف 

کرده اند.
محیط  از  دانشگاه ها  ماموریت  بالطبع، 
رفته  فراتر  خود  فراگیران  محدوده  و 
و جامعه هدف خود را کل جامعه قرار 
داده و می دهند لذا آموزش فراگیر براى 
احاد اجتماع را با  تکیه بر سرمایه هاى 
اجتماعی و توام با مسوولیت اجتماعی و 
حفظ منابع و محیط زیست مورد توجه 

قرار داده اند. 
به  ها  سازمان  رویکردي  چنین  در 
استفاده از سرمایه هاى اجتماعی  فرا 
خوانده خواهند شد. این فراخوان به چند 

طریق صورت می گیرد .
الف ( تصمیم سازی 

طرق  به  خود  سازى  تصمیم  موقعیت 
مختلف و بصورت رسمی و غیر رسمی 
امکان بهره مندى از این سرمایه را به 
وجود می آورد  که نوعا سازمان هاى 
رقیب که بخواهند در کورس رقابت و در 
چرخه عمر سازمانی، حیات پایدار داشته 
باشند حسب استراتژى آن سازمان، بدان 

امر اهتمام می ورزند.
ب( موقعیت تصمیم گیر 

در موقعیت تصمیم گیر استراتژیهایی هم 
چون مشارکت، واگذارى، خرید خدمت 
موقعیت  این  در  و  گرفته  قرار  مدنظر 
شرکت هاى زنجیره اى دانش بنیان بر 
پایه و اساس همان ویژگی هایی که بر 

شمرده شد پا به عرصه خواهند گذارد.
حیات دانشگاه فرهنگیان در تولید دانش 
و خدمات آموزشی و فرهنگی  است که 
رقابتی در  و مزیت  برند  به عنوان یک 
جامعه هدف به تجارت )تجارى سازى 

دانش( در مي آید. کارآفرینی به خصوص 
خدماتی،  هاى  مهارت  محدوده  در 
هدف  جامعه  در  دانش  سازى  تجارى 
از  اى  زنجیره  شبکه  راه اندازى  با 
خدمات آموزشی )در شرکت هاى دانش 
اجتماعی، حفظ  مسئولیت  با  بنیان(و 
کارآفرینی،  ضمن  در  زیست  محیط 
اشتغـال زایـی، درآمـدزدایـی  و ایجـاد  

سـرمایه تامین خواهد شد .
دانشگاه  شود  می  توصیه  پایان  در 
فرهنگیان مقدمات مشارکت صاحبان 
اندیشه را از دو سازمان )آموزش و پرورش، 
شرکت هاى  در  فرهنگیان(  دانشگاه 
دانش بنیان تحت لیسانس و برند این 
ارایه  دانشگاه فراهم آورده و به منظور 
فرهنگی،   پژوهشی،  آموزشی،  خدمات 
هنرى  زبان آموزى،  تربیتی،  مشاوره اى، 
هدف  با  دانش  تجارى سازى  مقام  در 
فرهنگ سازى جامعه و استلزامات مترتب 
بر آن در دستور مطالعات راهبردى خود 

قرار دهند.
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  دکتر  حبیب صفرزاده
رییس پردیس امام محمد باقر)ع( بجنورد

  خداداد عزیزي
مدیر مجتمع آموزشی پژوهشی 

و رفاهی امام علی)ع( بابلسر



فصلـی 
به نـام چالش منابع 
دانشگـاه فرهنگيان

تبیین  و  طرح  مناسبت  به  اینجا  در 
مسائل و چالش هاى اقتصادى دانشگاه 
نگاهی گذرا به دو جنبه اساسی منابع از 

زاویه مذکور خواهیم داشت:
الف: منابع انسانی

ب: منابع مالی
الف- منابع انسانی

فرهنگیان  دانشگاه  حاضر  حال  در 
و  ادارى  نیروى  نفر  هزار  سه  از  بیش 
آموزشی دارد که عمدتاً همان کارکنان 
و مدرسان مراکز تربیت معلم هستند و 
به ویژه بخش ادارى و کارشناسی آن 
باید ماموریت هاى غیر هیات علمی این 
دانشگاه بزرگ را با رویکرد جدید انجام 
دهند. وضع منابع انسانی دانشگاه از نظر 
کمی و کیفی قابل تأمل است. از نظر 
ادارى  انسانی  نیروى  باید گفت  کمی، 
موجود در دانشگاه به نسبت دانشجویان 
»زیاد« است. در حال حاضر میانگین 
نسبت دانشجویان به کارکنان ادارى در 
حدود عدد 20 است که حکایت از تراکم 
دارد.  دانشگاه  در  ادارى  نیروى  کمی 
پراکندگی  وضعی  چنین  اصلی  علت 
کشور  استان هاى  در  آموزشی  مراکز 
هزار  اى که حدود 60  گونه  به  است. 
در 98  ناپیوسته  و  پیوسته  دانشجوى 
پردیس و مرکز آموزش می بینید. چنین 
با آنچه »دانشگاه«  ساختار تشکیالتی 
چون  ندارد،  تناسب  شود  می  نامیده 
انتظار  دانشگاه  کارشناسی  نیروى  از 
را  محوله  ماموریت هاى  بتواند  می رود 
که داراى پیچیدگی هاى کارشناسی و 
فنی است، با توانمندى علمی و مهارت 
براى  که  است  بدیهی  انجام دهد.  باال 
رفع این نارسایی باید سیاست گذارى 
منابع  حوزه  در  جامعی  برنامه ریزى  و 

انسانی دانشگاه صورت پذیرد.
ب- منابع مادی:

است:   بخش  سه  شامل  مادى  منابع 
و  امکانات  و  کالبدى  فضاهاى  بودجه، 
تجهیزات. دانشگاه فرهنگیان در هر یک 
از این حوزه هاى سه گانه با مشکالت 

جدى روبرو است. بودجه دانشگاه طی 
سازمان  توجه  با   94 و   93 سال هاى 
با  ویژه  به  و  ریزى  برنامه  و  مدیریت 
اسالمی  شوراى  مجلس  خاص  عنایت 
افزایش قابل توجهی داشته است، لیکن 
به نسبت انتظاراتی که از دانشگاه به عنوان 
و  ماموریت گرا  حاکمیتي  دانشگاه  یک 
شبانه روزى می رود این رقم کافی نیست، 
به گونه اى که کسرى بودجه آن در سال 
جارى قابل توجه است. ضرورى است با 
عنایت به ماموریت مهم دانشگاه که بارها 
مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبرى 
کیفیت  ارتقاي  براى  است  بوده  نیز 
تامین  و  دانشگاه  فرهنگی  و  آموزشی 
بودجه هاى مورد نیاز آن چاره اى اساسی 

اندیشیده شود.
فضاهاى کالبدى و امکانات و تجهیزات 
و  قبول  قابل  حدود  با  نیز  دانشگاه 
استاندارد فاصله زیادى دارد. بر اساس 
بررسی و ارزیابی هاى دفتر طرح و برنامه 
دانشگاه در سال هاى 93 و 94، بیش 
پردیس ها  ساختمان هاى  از  نیمی  از 
الزم  مقاومت  فاقد  آموزشی  مراکز  و 
است و نیاز به بازسازى دارد، حتی در 
چند مورد واحدهاى آموزشی دانشگاه 
ساختمان هاى  که  خطراتی  دلیل  به 
آنها  تخلیه  از  ناچار  اند  داشته  موجود 
شده اند. بازسازى فضاها و اصوالً احداث 
ساختمان هاى استاندارد دانشگاهی در 
برنامه هاى سال هاى 93 و 94 دانشگاه 
و  احداث  ردیف  حتی  و  داشته  قرار 
بودجه رسمی براى احداث 10 مجتمع 
یا پردیس دانشگاهی اعتبار پیش بینی 
بودجه اى دولت  لیکن مشکالت  شده، 
تاکنون مانع از آن بوده که بودجه اى 

تخصیص داده شود.
بیان  براى  مجالی  کوتاه  گفتار  این 
تفصیلی مشکالت و چالش هاى مذکور 
و  امروزى  جامعه  باید  و  نمی دهد  را 
فرهنگیان«  »دانشگاه  ویژه  جایگاه 
به عنـوان یک دانشگـاه مـامـوریت گـرا 
و  صاحب نظران  توسط  حاکمیتی  و 
کارشناسان تدوین، تبیین و ارائه گردد. 

سـازمان  یـک  در  موجـود  منابـع 
ارکان  مهم تریـن  از  یکـی  می توانـد 
اقتصـادى آن محسـوب شـود کـه در 
بهتریـن  صحیـح،  مدیریـت  صـورت 
فرصت هـا را در اختیـار مجموعـه خود 
قـرار خواهـد داد و آن را به شـکوفایی 

می رسـاند. اقتصـادى 
اقتصادى  لحاظ  به  فرهنگیان  دانشگاه 
یک مجموعه توانمند با پتانسیل بسیار  
زیادى   زمان  توان  این  اما  است،  باال 
است که نتوانسته از وضعیت بالقوه به 
بالفعل تبدیل شود. دانشگاه فرهنگیان 
پشتوانه  داراى  اما  نوپا  مجموعه  یک 
ازتجربه  دانشگاه  است.این  قوى  بسیار 
بلند مدت و امکانات و منابع دانشسراها 
شده  بهره مند  معلم  مراکزتربیت  و 
نزدیک  و  مرکزى  دانشگاه  است.یک 
به 100 دانشکده و پردیس در سراسر 
کشور. این همان امکان بالقوه اى است 
گرفته  قرار  توجه  مورد  کم  بسیار  که 
است  باقی  هنوز  که  فرصتی  است. 
سیاست گذارى  یک  با  می تواند  و 
به  را  این مجموعه  و منطقی  هدفمند 
یک دانشگاه فعال و قدرتمند در اکثر 

زمینه ها تبدیل کند. 
و  آموزش  در  که  ثروتی  منبع  دومین 
معلمین  شده  گرفته  نادیده  پرورش 
هزینه  پرداخت  با  حتی  که  هستند 
مدرک  و  داده  تحصیل  ادامه  شخصی 
به  یا  سیستم  اند.  گرفته  دکترى 
)چه  می دهد  دست  از  را  آنها  آسانی 
مدرک  گرفتن  با  که  معلمینی  بسیار 
دکترى از آموزش و پرورش کوچ کرده 
سایر  در  علمی  هیئت  عضویت  به  و 
دانشگاه ها درآمدند( و یا بدون پرداخت 
کمترین  با  آنها،  به  واقعی  حقوق 
حفظ  مجموعه  در  را  ایشان  بهره ورى 

می کند. 
این دو منبع و سرمایه در اختیار آموزش 
و پرورش می توانست در کنار جایگاه و 
موقعیت تربیت معلم و وزارت آموزش و 
پرورش، کیفی ترین نیروهاى آموزشی را 

تحویل جامعه دهد. 
خالی  ظرفیت  از  می تواند  دانشگاه 
دانشکده ها و پردیس ها استفاده کرده و 
آزاد  به صورت  دانشجو  به جذب  اقدام 
نماید. مهمترین تفاوت فارغ التحصیالن 
در  می تواند  سایرین  با  دانشگاه  این 
صدور کارت صالحیت تدریس باشد و 
از طرف دیگر وزارت آموزش و پرورش 
این  از  استفاده  ضمن  می تواند  نیز 
فارغ التحصیالن، مدارس غیر انتفاعی و 
هیأت امنایی را نیز ملزم به استفاده از 

آنها نماید.
حاصل سخن اینکه:

تا  دارد  فرصت  فرهنگیان  1-دانشگاه 
موجود  منابع  و  امکانات  از  استفاده  با 
فضاى  در  برندى خاص،  معرفی  ضمن 
آموزشی کشور جایگاه ویژه اى را به خود 

اختصاص دهد.
جذب  نحوه  در  می تواند  2-دانشگاه 
بدو  دانشجو )صدور حکم استخدام در 
اینکه  به دلیل  کند.  تجدیدنظر  ورود( 
علمی  رقابت  و  تالش  انگیزه،  کار  این 

دانشجویان را از بین می برد.
امـکان ورود و  3- دانشـگاه می توانـد 
پذیـرش دانشـجو را آسـان تر نمـوده و 
حتـی از متقاضیـان، شـهریه دریافـت 
کنـد و شـرط اسـتخدام را بـه انتهـاى 
در  و  کـرده  مرتبـط  تحصیـل  دوران 
پایـان بـه فارغ التحصیالن خـود کارت 
)در  کنـد.  اعطـا  تدریـس  صالحیـت 
ایـن شـرایط می توانـد برنـد دانشـگاه 
فرهنگیـان معنـی و مفهوم پیـدا کند( 
در ایـن شـیوه چند امتیـاز دیگر نهفته 

ست. ا
الف- افرادى جذب دانشگاه می شوند که 

واقعاً بدنبال شغل معلمی هستند.
دانشگاه  به  افرادى  ورود  مانع  ب- 
می شود که فقط دغدغه معیشت دارند. 
)مهم ترین معضلی که دامنگیر آموزش و 

پرورش است.(
ج- به لحاظ اقتصادى هزینه ها را کاهش 

داده و سود آور است.

فرصت های 
اقتصادی موجود 

در دانشگاه فرهنگيان
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  احمدرضا نجفي
عضو هیأت علمی مرکز شهداي مکه



و  آموزش  مهم  ماموریت هاى  از  یکی 
پرورش فراهم آوردن زمینه پاسخ گویی 
پیش  از  آموزش  توسعه  براى  نیاز  به 
دبستانی تا پایان متوسطه و تدارک منابع 

براى این ماموریت است. 
اصلی ترین وظیفه دانشگاه فرهنگیان، 
است  انسانی  نیروى  توسعه  و  تربیت 
فرهنگي،  توسعه  اصلی  عامل  که 
است.  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادى، 
تربیت  ماموریت  بر  عالوه  دانشگاه  لذا 
عنوان  به  می تواند  متعهد  انسان هایی 
یکی از ستون هاى زمینه ساز براى توسعه 

اقتصادى نه تنها در آموزش و پرورش 
بلکه در کل نظام اقتصادى کشور ایفاى 
نیازهاى  از  یکی  این رو  از  کند.  نقش 
اصلی این دانشگاه، دسترسی به منابع 
فراهم آوردن  جهت  کافی  اقتصادى 
امکانات الزم براي تربیت نیروى انسانی 
حرفه اى است که این منابع، در اقتصاد 
آموزش و پرورش نه تنها جزء هزینه هاى 
مصرفی به شمار نمی روند بلکه نوع مهمی 
از هزینه هاى سرمایه اى هستند دانشگاه 
فرهنگیان همانند بسیارى دیگر از مراکز 
آموزشی در کشور، با محدودیت هایی در 
زمینه دسترسی به منابع مالی مواجه 
است. بنابراین دو مسئله اصلی اقتصاد 
آموزش و پرورش همچنان پیش روى 

دانشگاه فرهنگیان نیز هست:
 1( از چه طریق می توان منابع و امکانات 
بیشترى براى دانشگاه فرهنگیان فراهم 

نمود؟
 2( از منابع موجود چگونه می توان به 

نیازهاى بیشترى پاسخ گفت؟

از  یکی  به عنوان  پرورش  و  آموزش 
محسوب  حاکمیت  اصلی  وظایف 
دولت ها  کشورها،  همه  در  و  می شود 
یکی از تامین کنندگان اصلی این بخش 
هستند. در ایران نیز دولت تامین کننده 
دانشگاه  و  دانشگاه ها  در  منابع  اصلی 
توجه داشت  باید  اما  است.  فرهنگیان 
نیز  که دولت ها وظایف بسیار دیگرى 
بر عهده دارند که باید منابع مورد نیاز 
آنها را نیز تامین کنند.  از این رو دانشگاه 
مهم  دانشگاه  یک  به عنوان  فرهنگیان 
و استراتژیک در کشور، می باید منابع 
مالی  نیازهاى  تامین  براى  را  جدیدى 

خود ایجاد نماید. 
در پاسخ به سوال دوم منابع موجود باید 
به بهترین شکل و در جهت رسیدن به 
اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
این  به  محول شده  وظایف  و  دانشگاه 
برنامه ها و اسناد باالدست  دانشگاه در 
پرورش  و  آموزش  تحول  سند  مانند 

تخصیص یابند و مدیریت شود.

بر  مستمر  نظارت  نگارنده  نظر  به 
فرایند  در  می تواند  مراکز  فعالیت هاى 
را  سهم  مهم ترین  دانشگاه  اقتصادى 
مولفه  باشد. همچنین می توان  داشته 
مدیریت واحدهاى دانشگاه فرهنگیان را 
یکی از استوانه هاى تاثیرگذار بر اقتصاد 
آموزش و پرورش تلقی نمود. نکته مهم 
و دلگرم کننده براى اصحاب آکادمی و 
به ویژه دانشگاه فرهنگیان، تاکید مقام 
معظم رهبرى بر لزوم حرکت همه جانبه 
کشور به سمت اقتصاد مقاومتی است که 
نقش دانشگاه فرهنگیان در تحقق این 

آرمان بی بدیل است.
زمینه  در  نکته  دو  بر  باید  نهایت  در 
اقتصاد دانشگاه فرهنگیان تمرکز نمود: 
نخست اینکه پردیس هاى این دانشگاه 
در شهرستان ها می توانند نقش مهمی 
و  مناسب  توزیع  و  منابع  مدیریت  در 
حتی تعریف منابع جدید داشته باشند. 
نکته دیگر در این زمینه تاکید بر اصل 
رقابت پذیرى در دانشگاه فرهنگیان است.

اختصاصی  درآمد  کسب  موضوع 
توسط دانشگاه ها به موجب قوانین و 
از جمله  »ماده 33  مقررات مختلف 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت مصوب سال 1380« ، » قانون 
برنامه پنجم توسعه جمهورى اسالمی 
ایران« ، » آیین نامه مالی و معامالتی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی« و 
همچنین  اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 
تجویز شده است. تا به آن جا که بند ج 
از تبصره 13 قانون بودجه سال 1394 
کل کشور به دانشگاه ها اجازه داده است 
تا سقف درآمد اختصاصی سال 1393  
ها  بانک  از  تسهیالت  اخذ  به  نسبت 
تکمیل طرح  در جهت  و  اقدام کرده 
هاى تملک دارایی هاى سرمایه اى خود 
استفاده نمایند و با تنفس یک ساله، 
از محل  اقساط  بازپرداخت  به  نسبت 
درآمدهاى اختصاصی  خود اقدام کنند. 
تصریح  قانون  تبصره 30   در  اگرچه 

شده » کلیه احکام مندرج در این قانون 
صرفاً مربوط به سال 94 است« لیکن پر 
واضح است که دامنه اجراي بند »ج« به 

سال 96 کشانده شده است.  
درآمدهاى  از  بخشی  است  بدیهی 
اجاره  محل  از  دانشگاه  اختصاصی 
فضاها،  مانند  فیزیکی  امکانات  دادن 
و  می آید  دست  به  و...  ساختمان ها 
این  از  درآمد  کسب  می رسد  نظر  به 
درآمد  کسب  با  مقایسه  در  طریق 
تخصصی  خدمات  فروش  محل  از 
دست یافتنی تر است، ولی آن چه که 
در این شیوه از کسب درآمد باید مورد 
توجه خاص قرار گیرد، لزوم  تناسب 
بین درآمد حاصل از اجاره با استهالک و 
خسارات احتمالی ناشی از آن می باشد. 
اگر  این تناسب برقرار نباشد و احیاناً 
هزینه تعمیر و سرویس امکانات اجاره 
داده شده به هر دلیل تناسب بین درآمد 
و هزینه را به هم بزند، طبیعی است که 
باید  از آن درآمد صرفنظر کرد. توجه به 
این مورد از آن جهت اهمیت دارد که 
این گونه درآمدها در ارزیابی از عملکرد 
اختصاصی  درآمد  کسب  در  دانشگاه 
مورد توجه قرار می گیرد و نیز احتماالً 

اجرایی مربوط  به عوامل  از آن محل 
پرداخت هایی صورت می گیرد؛ در حالی 
که هزینه هاى مترتب بر انجام تعمیرات 
و استهالک ها از محل دیگرى )اعتبارات 
تخصیص یافته از سوى دولت( پرداخت 

می شود.
از  شیوه  این  براى  می شود  پیشنهاد 
ثبت مستقل، جداگانه  کسب درآمد، 
و مورد به مورد درآمدها و هزینه هاى 
ارزیابی  بتوان  تا  شود  انجام  مربوط 
به  آنها  اقتصادى  صرفه  از  صحیحی 
دست آورد. قابل تصور است که وجوه 
دریافتی از این محل به حساب درآمد 
منظور می شود ولی هزینه هاى آب و 
برق و گاز و... مصرفی و نیز بخش عمده 
حقوق و مزایاى عوامل اجرایی مربوط از 
محل اعتبارات جارى دانشگاه پرداخت 
می شود. توجه همکاران محترم را به این 
نکته جلب می کند که منظور از ثبت 
مستقل هزینه ها و درآمدها به هیچ وجه 
تغییر در رویه ها و دستورالعمل هاى 
قانونی و ابالغی از طرف دانشگاه نیست؛ 
بلکه هدف پیشنهاد یک روش و تکنیک 
غیررسمی براى  ارزیابی و محاسبه سود 

و زیان درآمدها می باشد.

نـامه اقتصـاد دانشگـاه
زیر نظر: 

اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی
مدیر اجرایی: مرتضی نظری

ارتباط با نامه اقتصاد:
eghtesadedaneshgah@cfu.ac.ir

نامه اقتصاد دانشگاه
ابتداي هر ماه منتشر مي شود و آماده 
انعكاس دیدگاه ها و نظرات مخاطبان 

محترم در موضوعات زیر است:
- اقتصاد دانشگاه
- اقتصاد مقاومتي

- منابع مالی دانشگاه
- بهره وری، کارایی و اثربخشی

- سواد و دانش اقتصادی
مطالب مندرج در این نشریه الزاما به منزله 

موضع مدیریت این دانشگاه نمي باشد.

شنـاسنـامـه

    کسـب درآمــد و چند نكتـه قـانـونـي

                            دو پـرسش فـراروی اقتصـاد دانشگاه فـرهنگيـان
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  دکتر  عباس صدري
رییس دفتر منطقه اي آیسسکو

 و پژوهشگر آموزش عالي

  بهروز کهزادي
مشاور اقتصادى سرپرست دانشگاه فرهنگیان


