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کاهش وابستگى به نفت یکى دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. این وابستگى، میراث شوم صد ساله  ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت 
که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت هاى اقتصادِى درآمدزاى دیگرى جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را 
در زمینه  اقتصاد انجام داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جمله ى کارهایي است که مى تواند این خأل را تا میزان زیادى پر کند. ظرفیت هاى 
گوناگونى در کشور وجود دارد که مى تواند این خأل را پر کند. همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت این که هرچه ممکن است، وابستگى 

خودمان را کم کنیم.                                 ) از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام 1391/5/3(

تفاوت  کنونى(،  حتى  )یا  گذشته  سازمان هاى  با  آینده  سازمان هاى  اینکه 
چشمگیرى خواهند داشت، موضوعى است که در اواخر قرن بیستم توسط 
متفکران حوزه مدیریت )مثاًل پیتر دراکر، ۱۹۹۸( تشریح شده است. گرچه 
براى پیگیرى آنچه مورد نظر است، تشریح تفاوت هاى »سازمان هاى دستورى و 
کنترلى« با »سازمان هاى اطالعات محور« مى تواند بسیار مهم باشد، اما  از ورود 
به اینگونه بحث هاى نظرى خوددارى مى کنم، زیرا باور دارم کسانى که این 
نوشته را مى خوانند، بى نیاز از آن هستند که درباره »ابعاد ساختارى سازمان« 
)ساختار سازمانى( با آنان چیزى در میان نهیم. این موضوع، فرصت بهترى را 

براى ارائه  ایده  اصلى این نوشته فراهم مى کند.
من بر این باورم که سازماندهى تخت نیروى انسانى در سازمان مرکزى دانشگاه 
هم از حیث توجه کردن به »علم«، ضرورت دارد و هم از حیث دستاوردهاى 
کسانى  دانشگاه  مرکزى  سازمان  در  است.  بیت المال  نوعى حفظ  اقتصادى، 
مشغول به کار هستند که داراى توان باالیى در کارشناسى امور محوله هستند. 
این اشخاص خبره، در موضوعات مختلف در کنار هم قرار مى گیرند و به علت 
همین خبرگى، الزم است تا نظرات و ادراکات آنان، براى عملى شدن، شرایط 
سهلى را داشته باشد. آنان به یک معنا همیشه »حرف آخر را مى زنند« و الزم 
است نظر آنان مستقیماً به مراجع تصمیم گیرى برسد تا بنیاد عمل قرار گیرد. 
اهمیت کارشناسى این گروه به انطباق عمل آنان با دانش مربوط است؛ که 
ممکن است از نوع علمى باشد یا از نوع قانونى. هر چه بین کارشناس خبره و 
نهاد تصمیم گیرى فاصله افتد، دو زیان ناشى از آن به شدت بیشترى محقق 
مى شود: زیان اول مربوط به زمان تحقق عملى نظر کارشناسى و زیان دوم 
مربوط به هزینه هاى »دست به دست شدن« نظر کارشناسى است؛ که گاه 

فقط محدود به حضور اشخاص نیست، بلکه با تصرف هم همراه است.
»مدیران«  برهم نهادگى  واقع  در  غیرتخت،  ساختارهاى  در  سازمانى  سلسله 
است نه کارشناسان. مدیرانى که به لحاظ اختیارات، مبسوط  اند و به لحاظ 
ادراکات، محدود. مدیران میانى، نه اشراف تصمیم گیران سطح باالى سیستم را 
دارند و نه از توان کارشناسى سطح پایین بهره مندند. این جایگاه هاى مدیریتى 
مراجع  تعدد  حیث  از  را  اجرایى  و  ارتباطى  مشکالت  شوند،  بیشتر  چه  هر 
تصمیم سازى، افزایش زمان انجام کار و هزینه هاى سازمان افزایش مى دهند. 

آنچه اکنون در ساختار سازمانى دانشگاه لحاظ شده، بر بنیاد ساختار »طولى« 
و افزایش مراتب سازمانى است نه بر قاعده توزیع »تخت« و منطق حقایق 
معاونت  حوزه  در  مثال  براى  اطالعات  محور.  سازمان هاى  در  کارشناسى 
آموزشى، پیش بینى شده است در موضوع مشخصى مثل »خدمات آموزشى«، 
سلسله اى از »مدیرکل خدمات آموزشى«، »معاون مدیرکل خدمات آموزشى«، 
و  آموزشى«  خدمات  مسئول  »کارشناس  آموزشى«،  خدمات  اداره  »رئیس 
»کارشناس خدمات آموزشى« در یک سلسله طولى حضور داشته باشند. در 
از  موضوع  در یک  اقدامى  تحقق  براى  اتفاقى مى افتد؟  چنین شرایطى چه 
قبیل »با انتخاب واحد بیش از حد مجاز چه باید کرد«، معاون به مدیرکل، 
مدیرکل به معاون، معاون به رئیس اداره، رئیس اداره به کارشناس مسئول و 
او به کارشناس ارجاع مى دهد؛ تا پاسخى کارشناسى حاصل شود. در ادامه، 
براى تحقق کسب نظرى که منجر به اقدامى در سیستم شود، این سلسله 
نیازمند است تا مجدداً همان راه را طى کند. در نهایت، کدام »نظر« جارى و 
بر اساس آن عمل مى شود؟ همان نظرى که کارشناس اعالم داشته است. این 
هم از منطق همان سلسله مراتب برمى خیزد. یعنى اصول راهى جز پذیرش 
نظر کارشناسى در فرآیند دیوانساالرى وجود ندارد. آشکار است که اگر این 

نظر در سلسله مذکور گرفتار نمى شد، اوالً با سرعت بیشترى جریان مى یافت 
و ثانیاً شرایط براى تحقق فرآیندهاى اجتماعى مفید سازمانى مثل »اعتماد« و 
»تعلق«، بیشتر فراهم میشد. آیا چنین نیست؟ عالوه براین، مسائل اقتصادى 
مهمى نیز در اینجا مطرح است که نیازمند تحلیل و به حساب آمدن هستند.

همین تصویر از واقعیت سبب مى شود تا ادعا کنم که سازمان تخت، سازمانى 
انسانى تر، علمى تر و اقتصادى تر است. انسانى است چون به توان کارشناسى 
سازمان اهمیت مى دهد و آن را به سرعت به مشترى مى رساند؛ علمى است 
چون شرایط را براى کسب و حفظ و به کارگیرى تجربه در عمل، فراهم مى کند 
و اقتصادى است، زیرا سلسله اى از اشخاص حاضر بى حاصل )مدیران میانى( 
را حذف مى کند. آیا ضرورت دارد که از این منظر به ساختار کنونى دانشگاه 
فرهنگیان در شرایط اقتصاد مقاومتى اندیشد؟ و از این منظر به »همدلى دولت 

و ملت« نظر کرد؟
براى من این امکان وجود ندارد که درباره ساختارهاى سازمان مرکزى دانشگاه، 
نظر دهم؛ اما تجربه نوزده ماه فعالیت در حوزه معاونت آموزشى و تحصیالت 
تکمیلى مى تواند فرصتى باشد تا ایده خود را در ارتباط با آن »مدلل« نمایم 

و از جوانب آن بگویم. 
در تحلیل بنیادین حوزه معاونت آموزشى و تحصیالت تکمیلى، ده موضوع 
اساسى را مى توان به تفکیک شناسایى و مطرح کرد؛ که لزوما این معاونت 

براى عمل در آنها تعریف شده است:
● ثبت نام در دانشگاه

● فرایند دانشجویى کردن
● دانش آموختگى و صدور دانشنامه تحصیلى

● امور اعضاى هیات علمى
● گروه هاى آموزشى
● برنامه هاى درسى

● برنامه هاى توسعه آموزش
● آموزش هاى کوتاه مدت

● مقررات و آیین نامه ها
● موضوعات خاص و موقعیتى

این ده عنوان اصلى را مى توان به مثابه »ظرفى« در نظر گرفت که براى تمام 
فعالیت هاى مطرح و مقرر معاونت، گنجایش دارند. درست است که امروزه 
برخى امور چنان صاحب نام شده اند که ممکن است کسى آنها را از حوزه 
معاونت هم بزرگتر تصور کند، اما حقیقت موضوع چنین نیست. ما نباید دچار 
مغالطه »اصل و فرع« شویم. همین موارد که ذکر شده اند، کارهاى اصلى است. 
در حوزه معاونت آموزشى و تحصیالت تکمیلى، هم اکنون دو اداره کل، یک 
مرکز و سه مدیریت پیش بینى شده تا کارهاى مذکور را انجام دهند. مدیران 
کل، داراى معاونت هستند و در مجموع براى این جمع هشت نفره مدیران، 
بیش از ۱5 رئیس اداره هم مصوب شده است. این لشکر مدیران بناست چه 
کنند؟ بناست جمعى کمتر از 50 نفر را مدیریت کنند که فقط 30 نفرشان به 
کار کارشناسى بپردازند. این در حالى است که اگر 30 نفر براى فعالیت هاى 
دهگانه لحاظ شده، با ده نفر رئیس اداره مى توان آنان را سامان داد و البته به 
سه دستاورد مذکور یعنى »انسانى تربودن، علمى تربودن و اقتصادى تربودن« 
هم دست یافت. جمعیتى که به شمار، تعداد آنان از 72 به 40 )یعنى 56 
درصد( کاهش مى یابد و اگر ضرایب مدیریتى محاسبه گردد مشخص مى شود 

که این موضوع نیز از 40 به ۱0 )25 درصد( تقلیل پیدا مى کند.
نمى خواهیم در تحلیل نهایى فقط به جنبه هاى اقتصادى چشم بدوزیم؛ اما 
الزم است ضمن دیدن آن بعد، فرایندهاى اجتماعى عمل سازمانى )مخصوصا 
به  دسترسى  )مخصوصا  سازمان  مدیریتى  فرایندهاى  همکارى(،  فرایند 
مدیران(، فرایندهاى پاسخگویى بهنگام به مشتریان، فرایندهاى اهمیت دادن 
به توان کارشناسى، فرایندهاى نظارت بر فعالیت و فرایندهاى مربوط به اعتماد 
وقتى  داشت.  نظر  در  را  اساسى سازمان  عنوان سرمایه  به  تعلق سازمانى  و 
که به این نقطه از مباحث مى رسیم، معموال آنان که به همدلى و همراهى 
رسیده اند، نوعى ناامیدى در دل مى یابند و غیرعقالنى بودن فرایندهاى عمل 
سازمانى را آشکارا در نظر مى آورند و از خود مى پرسند: چرا امر عقالنى به 
انجام نمى رسد؟ من مایل نیستم این جمع عزیز را با این فکر و قضاوت رها 
کنم. به آنان مى گویم در مواردى الزم است تا اتفاقى بیفتد که جوانب آن 
آشکار گردد. آنچه در ساختار کنونى مقبولیت یافته، فرصتى است براى فهم؛ 
و همه هم منتظر مى مانیم تا آنانکه چنین تصمیم هایى را اتخاذ کرده اند از 
آن دفاع کنند و هم آنان که فکرى بدیل دارند براى دفاع از فکر خود کوشش 

کنند و آن را بر صدر بنشانند.

اقتصـاد مقاومتـی؛ بایدهـا و نبایدهـا

سخن آغاز

دکتر نعمت اهلل موسي پور
معاون آموزشى و تحصیالت تکمیلى

مزیت های 
سازماندهی تخت 
در ساختار دانشگاه

در سازمان مرکزی 
دانشگاه کسانی 

مشغول به کار هستند 
که دارای توان باالیی 

در کارشناسی امور 
محوله هستند. این 
اشخاص خبره، در 

موضوعات مختلف در 
کنار هم قرار می گیرند 

و به علت همین 
خبرگی، الزم است 

تا نظرات و ادراکات 
آنان، برای عملی شدن، 
شرایط سهلی را داشته 
باشد. آنان به یک معنا 
همیشه »حرف آخر را 
می زنند« و الزم است 
نظر آنان مستقیماً به 
مراجع تصمیم گیری 

برسد تا بنیاد عمل
قرار گیرد

من بر این باورم که 
سازماندهی تخت 

نیروی انسانی در 
سازمان مرکزی 

دانشگاه هم از حیث 
توجه کردن به »علم«، 

ضرورت دارد و هم 
از حیث دستاوردهای 
اقتصادی، نوعی حفظ 

بیت المال است
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به حول و قوه پرودگار جهت ایجاد مدیریتى پویا و با بازده باال،جریان امور پردیس 
عالمه طباطبایى بوشهر بر دو پایه استوار شده است: نخست کم کردن مخارج و 

هزینه ها و بعد افزایش درآمدهاى اختصاصى.
بى شک دو مورد فوق مى بایست چنان با ظرافت صورت بپذیرد که اول؛ وجهه 
دانشگاهى یک مرکز به شمایل تجارى تجسم نگردد و دوم اینکه رفاه دانشجویى 

را نیز حتماً به همراه آورد.
در این استان با درآمد اختصاصى متفرقه کمتر از دو میلیون تومان وضعیت 
غیر  ثابت  اختصاصى  درآمد  ذیل  طرح هاى  اجراى  با  و  شد  گرفته  تحویل 

دانشجویى به میزان زیادى افزایش یافت:
۱. طراحى و ساخت یک زمین چمن مصنوعى با راه خروجى به بیرون دانشگاه 
براى استفاده دانشجویان و اختصاص آن به بخش خصوصى در ساعات تنظیم 

شده با اعتبار جذب شده از استاندارى به مبلغ دو میلیارد ریال.
2. تعمیر و تجهیز ساختمان اسقاطى در تملک و درآمدزایى از آن به میزان حدود 

سه میلیون تومان در ماه.
3. اخذ مجوز و اقدام به راه اندازى مرکز رفاهى ـ آموزشى فرهنگیان دشتستان. 
از تکمیل طرح به درآمدزایى  انتظار مى رود پس  اقدامى که  پروژه در دست 

ماهیانه ده میلیون تومان برسد.
4.عقد قرارداد با شرکت رایتل جهت نصب یک آنتن در یکى از فضاهاى مرده 

دانشگاه و دریافت اجاره ماهیانه.
 5.تعمیر و تجهیز سالن آمفى تئاتر و تعبیه راه هاى خروجى جهت اختصاص به 
بخش خصوصى و واگذارى آن به صدا و سیما شبکه استانى جهت برنامه زنده 

تفسیر قرآن نماینده مقام معظم رهبرى آیت اهلل صفایى بوشهرى.

6. تکمیل و تجهیز سالن ورزشى چندمنظوره پردیس خواهران و درب خروجى 
به خیابان اصلى جهت استیجار بخش خصوصى.

7. شروع پروژه احداث گلخانه در مرکز قدیمى وابسته به دانشگاه داراى دو هکتار 
زمین کشاورزى و احداث و تعمیر چاه آب.

۸. رایزنى با نیروگاه اتمى جهت اهدا و نصب تجهیزات کامل ورزش صبحگاهى 
در پردیس خواهران.

۹. دعوت از مسئوالن عالى رتبه استانى و جذب 6 میلیارد اعتبار تعمیر و تجهیز.
۱0 . تشکیل شوراى راهبردى جهت دریافت طرح ها و نظارت اجرایي.

 طرح هاى فوق منجر به تحقق اهداف تعیین شده گردیده و درآمد اختصاصى این 
استان را به رقمي قابل مالحظه رسانیده است.

حـال آنکـه انجـام دو مقولـه فـوق بـا چاشـنى رعایـت شـأن دانشـگاه و 
دانشـجویى بـوده و هیـچ گاه مسـئوالن را از توجـه بـه اهـداف آموزشـى باز 
نداشـته اسـت و تـالش شـد ایـن اقدامـات چنـان صـورت پذیرد تـا هم در 
راسـتاى مأموریـت دانشـگاه به تربیـت معلمانى کارآمد بـوده و هم دو منبع 
نیروى انسـانى، ادارى/ آموزشـى و دانشـجو که سـرمایه هاى دانشـگاه بودند، 
بـا انگیـزه و مشـتاق برانگیختـه گردنـد و محیـط با نشـاط دانشـگاه را خانه 

دوم خـود بـه حسـاب آورند. 
اساتید به بالندگى حرفه اى/ پژوهشى نزدیک تر گردند و کارمندان نیز ضمن 
یادگیرى مداوم به ارضاي شغلى نائل آیند و دانشجویان در محیطى شاداب به 
کسب علم و حرفه معلمى در کنار خصوصیات اخالقى بارز، متوازن با آموزه هاى 
دینى دست یابند. با امید به دستیابى چشم اندازهایى که در کنار مأموریت هاى 

دانشگاه در مدیریت استراتژیک طراحى شده است.

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

پذیرفته در پردیس عالمه طباطبایی بوشهر می پردازیم: 

گزارش

دکتر اکبر موالیی 
سرپرست پردیس عالمه طباطبایى بوشهر

گزارشـی از 10 اقـدام ویـژه با هدف 
درآمد افزایش  و  هزینه   کاهش 

با توجه به تعدد 
سفرها و هزینه های 
بسیار باالی سفرهای 
استانی، سیستم ویدئو 
کنفرانس میتواند 
جایگزین مطمئن و 
خوبی برای ایجاد 
ارتباطات باشد. انجام 
یک ویدئو کنفرانس 
تقریباً هزینه ای را برای 
دانشگاه ایجاد نمی کند، 
می توان ارتباطات 
بین سازمان مرکزی 
و مراکز و حتی بین 
پردیسها را در جهت 
بهبود بهره وری و 
اثربخشی، افزایش داد

ابعاد تأثیرگذارى فناورى اطالعات بر سازمانها بسیار گسترده است که از جمله 
اجتماعى،  جنبه  اطالع رسانى(،  فرآیند  )بهبود  اطالع رسانى  جنبه  به  مى توان 
افزایش دانش و آگاهى، و کسب  و کار )تحوالت در حوزه هاى مختلف کسب وکار( 
اشاره کرد. گسترش استفاده از فناورى اطالعات یا سیستم هاى اطالعاتى، نه تنها 
باعث بهبود روند انجام کارها و افزایش کارآمدى و اثربخشى خواهد شد، بلکه 
صرفه جویى هاى بسیار گسترده اى را براى سازمان ها به همراه خواهد داشت. در 
حقیقت سازمان هایى موفق و متمایز خواهند بود که بتوانند به بهترین وجه از 

فناورى هاى نوین )به خصوص فناورى اطالعات( بهره گیرى کنند.
بخش هوشمندسازى دانشگاه با سیاست کلى گسترش استفاده از فناورى اطالعات 
و فناورى هاى نوین، تمرکز خود را بر کاهش هزینه ها به واسطه استفاده از فناورى 
اطالعات معطوف داشته است. با توجه به محدودیت هاى مالى که تقریباً تمام 

سازمان ها در این روزها با آن روبه رو هستند، این رویکرد مى تواند منافع زیادى را 
براى دانشگاه به همراه داشته باشد.

یکى از مواردى که با اولویت بسیار باال در بخش هوشمندسازى دنبال مى شود، 
راه اندازى ویدئو کنفرانس است. با توجه به گستردگى و توزیع پردیس هاى 
تقریباً  هماهنگى  و  ارتباطات  به  نیاز  کشور،  سراسر  در  فرهنگیان  دانشگاه 
به صورت مستمر وجود دارد. در حال حاضر این نیازها صرفاً با صرف هزینه هاى 
قابل توجه )سفرهاى استانى و هزینه هاى مربوطه( قابل رفع مى باشد.  نسبتاً 
با توجه به تعدد سفرها و هزینه هاى بسیار باالى سفرهاى استانى، سیستم 
ویدئو کنفرانس میتواند جایگزین مطمئن و خوبى براى ایجاد ارتباطات باشد. 
به عالوه، با توجه به اینکه انجام یک ویدئو کنفرانس تقریباً هزینه اى را براى 
دانشگاه ایجاد نمى کند، مى توان ارتباطات بین سازمان مرکزى و مراکز و حتى 

بین پردیسها را در جهت بهبود بهره ورى و اثربخشى، افزایش داد.
با توجه به اولویت باالى این مقوله، براى رسیدن به بهترین گزینه براى ایجاد ویدئو 
کنفرانس، مطالعاتى در این زمینه انجام شده و همچنین مذاکراتى با سازمانهاى 
مشابه که از این سیستم استفاده مى کنند، انجام شده است. با توجه به شباهت 
ساختار دانشگاه پیام نور با دانشگاه فرهنگیان و گستردگى آن دانشگاه در سراسر 
کشور و اینکه سیستم ویدئو کنفرانس در آن دانشگاه براى ارتباطات استانى و 
نیز براى انجام دفاع پایان نامه هاى تحصیالت تکمیلى مورد استفاده قرار میگیرد 
و تاکنون صرفه جویى هاى هنگفتى را براى آن دانشگاه به همراه داشته است، 
الگوى استفاده شده توسط دانشگاه پیام نور تحت بررسى است تا در صورت امکان 

سیستم مشابهى را براى دانشگاه فرهنگیان طراحى و اجرا کرد.
هدف کلى هوشمندسازى ایجاد شبکه براى ویدئو کنفرانس در تمام مراکز استانها 
)3۱ استان( با محوریت و مرکزیت سازمان مرکزى است. در همین راستا خرید 
و نصب سخت افزارهاى موردنیاز و تأمین پهناى باند مناسب در دستور کار قرار 
گرفته است. ان شاءاهلل بعد از پیاده سازى موفق این سیستم شاهد کاهش هزینه و 

صرفه جویى هاى عمده براى دانشگاه خواهیم بود.

دیدگاه

دکترامیرهوشنگ تاج فر
سرپرست مرکز هوشمندسازى

کاهش هزینه ها
با اجرای طرحی فناورانه
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دیدگاه

ایـن قسـمت  در  را  درآمـد  از  منظـور خـود  ابتـدا  در  ضـروري مي دانـم 
مشـخص کنـم تـا بتوانیـم بـه درك مشـترکي از موضـوع برسـیم. اگرچـه 
مي تـوان هـر پولـي را کـه عـالوه بـر اعتبـارات دولتي به حسـاب دانشـگاه 
وارد مي شـود؛ درآمـد نامیـد، ولـي مـراد از درآمـد در ایـن نوشـته، پولـي 
اسـت کـه از ارائـه هدفمنـد کاال و خدمات )محصـول(، بـا به کارگیري توان 
علمي و تخصصي عوامل انسـاني دانشـگاه اعم از اسـتاد و دانشـجو در بستر 
امکانـات دانشـگاه به دسـت مي آیـد. از ایـن رو درآمدهاي حاصـل از اجاره 
امکانـات فیزیکـي در اختیـار، دریافت کمک هـا از خیریـن و مهم تر از همه 
درآمدهـاي اتفاقـي )ماننـد فـروش امـوال اسـقاطي و نظایر آن هـا( موضوع 
ایـن گفتـار نیسـت. همچنیـن منظـور از »ارائـه هدفمند محصـول«، انجام 
اقدامـات برنامه ریـزي شـده و قابـل دوام مي باشـد؛ بـه نحوي که تـا آن جا 
کـه ممکـن اسـت بتـوان مسـائل و مشـکالت را پیـش بینـي و هزینه هـا و 
درآمدهـا را بـه صـورت دقیق محاسـبه کرد، زیـرا در این صورت اسـت که 
مي توانیـم تصمیـم بگیریم کـه چه کارهایـي را باید انجام دهیـم و از انجام 

چـه کارهایـي صرف نظـر کنیم.
بـراى ایـن ارتبـاط بایـد سـؤاالت زیر را بـر روي کاغذ نوشـته و پاسـخ هاي 

خـود را در مقابـل آن ها بنویسـیم.
مهم ترین سؤاالتي که باید به آن ها پاسخ داده شود، عبارتند از:

الف ـ به چه مقدار درآمد مي خواهیم دست پیداکنیم؟
ایـن مهم تریـن سـؤال اسـت، زیـرا بر مبناي پاسـخي کـه بـه آن مي دهیم، 

سـایر سـؤاالت و پاسـخ ها مطرح مي شـوند.
ب مى خواهیم پس از گذشت چه مدتى، به چه مقدار درآمدى برسیم؟

پ ـ مي خواهیـم بـا ارائـه چـه ترکیبـي از محصـوالت )کاال و خدمـات( بـه 
درآمـد مـورد نظر برسـیم؟ سـهم هـر محصـول در تأمین درآمد مـورد نظر 

چقدر اسـت؟
ت  مصرف کننـدگان )جامعـه هـدف( هر یـک از محصوالت ما چه کسـاني 
هسـتند؟ چگونـه بایـد محصـول خود را به دسـت آن هـا برسـانیم؟ در این 
ارتبـاط بـا چه کسـاني بایـد رقابت کنیـم؟ مزیت هـاي رقابتـي محصول ما 
در بـازار کـدام هـا هسـتند؟ چرا باید از محصول ما اسـتقبال شـود؟ چگونه 
محصـول خـود را معرفـي کنیـم؟ کـدام شـیوه هاى تبلیغـات و بازاریابي را 

بـه کار بگیریم؟

 ث ـ بـراي تولیـد محصـوالت مـورد نظـر بـه چـه امکانـات نرم افـزاري )از 
جملـه نیـروي انسـاني و تخصص هـا( و چـه امکانات سـخت افزاري )شـامل 
فضـا و تجهیـزات( کـه بـه آن هـا نهاده هـاي تولید مي گوییـم، نیـاز داریم؟ 
انـدازه و مقـدار هـر یـک از امکانـات موردنیاز چقدر اسـت؟ و هـر کدام در 
چـه موقـع و مقطعـي از فرآیند تولید محصـول باید در اختیار قـرار گیرند؟ 
ج ـ بـراي تولیـد هـر واحـد محصـول به چـه مقدار از هـر یـک از نهاده هاي 
تولیـد نیـاز داریـم؟ بهـاي هـر واحـد از نهاده هاي تولیـد چند ریال اسـت؟ 

قیمـت تمام شـده مـا چقدر خواهـد بود؟
چ ـ بـا توجـه بـه قیمـت تمـام شـده، حداقل چـه مقدار فـروش بایـد اتفاق 
بیفتـد تـا زیـان نکنیـم؟ بـه عبـارت دیگـر نقطـه سـر به سـر در کجـا قرار 

دارد؟
ح ـ بـراي تولیـد محصـوالت مـورد نظـر، سـاختار اجرایـي مناسـب )اعم از 
سـاختار تولیدي و یا پشـتیباني( چیسـت؟ و روابط بین آن هـا )فرآیندهاي 

اجرایـي( چگونه باید باشـد؟
با مطالعه سؤاالت باال ممکن است:

۱-بعضـي از دوسـتان فکـر کننـد که ایـن مباحـث مربوط بـه تولید کاالي 
فیزیکـي و محصـول سـخت افزاري اسـت و بـراي تولیـد و ارائـه خدمـات 
)محصـول نرم افـزاري( نیـاز نیسـت که به آن سـؤاالت جواب داده شـود. به 
ایـن گـروه از دوسـتان بایـد عرض کنم اگـر واقعـاً بخواهیم هر نـوع درآمد 

هدفمنـدي داشـته باشـیم، بایـد به سـؤاالت باال جـواب بدهیم.
ایـن  بـه  کـه  کننـد  تصـور  دوسـتان  از  دیگـر  بعضـي  اسـت  2-ممکـن 
ترتیـب بایـد از کسـب درآمـد هدفمنـد صـرف نظـر کـرد. در پاسـخ بایـد 
بگویـم کـه ایـن تصور صحیـح نیسـت؛ زیـرا بسـیاري از امکانـات موردنیاز 
بـراي کسـب درآمـد هدفمنـد هم اکنـون بـه صـورت بالفعـل در دانشـگاه 
رفتـن  دسـت  از  موجـب  آن هـا  از  نکـردن  اسـتفاده  و  اسـت  موجـود 
فرصت هـا مي شـود، ولـي بـراي آن کـه از انجـام فعالیت هـاي مقطعـي و 
مبهـم بـراي کسـب درآمـد پرهیـز کـرده و اقدامـات قابـل دفـاع و ارزیابي 
 باشـند، از پاسـخ بـه سـؤاالت بـاال در قالـب فرمتـي از قبـل طراحي شـده

)Business Plan( گریزي نیست. 

 بهروز کهزادي
مشاور اقتصادى سرپرست دانشگاه فرهنگیان

مالحظاتی پیرامون؛
و منابـع  بهینـه  مدیریـت 
هدفمند درآمد  کسـب 

 بسیاري از امكانات 
موردنیاز براي کسب 

درآمد هدفمند هم اکنون 
به صورت بالفعل در 

دانشگاه موجود است و 
استفاده نكردن از آن ها 

موجب از دست رفتن 
فرصت ها مي شود، ولي 

براي آن که از انجام 
فعالیت هاي مقطعي 
و مبهم براي کسب 

درآمد پرهیز کرده و 
اقدامات قابل دفاع و 

ارزیابي باشند،ناگزیر 
به طراحی برنامه 
اقتصادی هستیم
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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:
- صرفه جویی

- اقتصاد مقاومتي
- منابع مالی و درآمدزایی

- بهره وری، کارایی و اثربخشی
- سواد و دانش اقتصادی

مطالب مندرج در این نشریه الزاما به منزله 
موضع مدیریت این دانشگاه نمي باشد.

شنـاسنـامـه

دکتر خانم  مقاله  چکیده  می گذرانید  نظر  از   آنچه 
زهره روغنیان از اعضای شبکه مجازی مشاوران ریاست دانشگاه 
است که با پوزش از ایشان به دلیل محدودیت فضای نشریه با 

اندکی تلخیص تقدیم خوانندگان محترم می شود :

اقتصاد مقاومتى مفهومى است که در پى مقاوم سازى، بحران زدایى و ترمیم 
ساختارها و نهادهاى فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادى مطرح مى شود، که 
قطعاً باور و مشارکت همگانى و اعمال مدیریت هاى عقالیى و مدبرانه، پیش 
و  وابستگى ها  مقاومتى کاهش  اقتصاد  است .   الزام چنین موضوعى  و  شرط 
تأکید روى مزیت هاى تولید داخل و تالش براى خود اتکایى است و از همه 

مهم تر فرهنگ سازى و نهادینه کردن مدیریت مصرف مى باشد . 
و  فرهنگى  مسائل  در  پیشرو  دانشگاهى  عنوان  به  هم  فرهنگیان  دانشگاه 
تربیتى از این امر مستثنى نبوده و براى رفع مشکل هزینه هاى اقتصادى خود 
بر درآمدزایى است،  اولویت  امر صرفه جویى که مقدم و  نهادینه ساختن  و 
مى تواند در سه بخش نرم افزارى، سخت افزارى و جلب مشارکت هاى عمومى 

اقداماتى را از پیش ببرد:

الف-صرفه جویی در امور سخت افزاری دانشگاه نظیر؛
ـ هوشمندسازى تأمین انرژى و برق موردنیاز مراکز آموزشى و ادارى دانشگاه 

به منظور صرفه جویى در حد 20 تا 25 درصد . 
ـ تجهیز شیرآالت مراکز آموزشى و اداري دانشگاه به سیستم هاى کاهنده که 

حداقل 20 درصد صرفه جویى مصرف آب را در پى خواهد داشت . 
ادراى دانشگاه شامل  ـ برون سپارى فعالیت هاى خدماتى مراکز آموزشى و 
نیروهاى خدماتى، سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، تأمین غذا و خوابگاه به 

بخش خصوصى . 
ب- صرفه جویی در امور نرم افزاری دانشگاه نظیر؛

ـ مدیریت درآمد و هزینه ها؛ باید به صورت جدى در دستورکار کلیه مدیران 
فرآیند  به  که  گونه اي  به  گیرد،  قرار  دانشگاه  تشکیالتى  تمامى سطوح  در 
شغلى و فعالیت هاى روزمره آسیب نزده و نارضایتي ایجاد نشود، )رفاهیات 
و معیشت پرسنل نیز در نظر گرفته شود(، طى یک برنامه منظم و منسجم 

موظف به کاهش درصدى از هزینه ها باشند . 
عمومى  بسیج  و  فرهنگ سازى  منظور  به  نظارت  و  آموزش  برنامه ریزى،  ـ 
جهت صرفه جویى در سطح کارکنان و دانشجویان به منظور کاهش هزینه ها 
در استفاده از )برق، آب، گاز و تلفن( مصرفى و همچنین حذف و یا به حداقل 

رساندن مکاتبات فیزیکى 
پ- تشکیل مجمع خیرین دانشگاه فرهنگیان

با توجه به مشکالت تأمین هزینه هاى سخت افزارى و نرم افزارى پردیس ها 
مادى  توانمندى هاى  از  بهره گیرى  فعلى  شرایط  در  دولتى  منابع  کمبود  و 
و معنوى خیرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک  اندیشان در تقویت 
فرهنگ  گسترش  و  اشاعه  فرهنگیان،  دانشگاه  زیرساخت هاى  گسترش  و 
رشد  جهت  در  بهره گیرى  و  جامعه  در  صالحات  و  باقیات  و  وقف  اسالمى 
خیرین  مجمع  تشکیل  اهداف  جمله  از  مى توان  را  دانشگاه  کیفى  و  کمى 
این  استقبال عمومى در  به  عنایت  با  از طرفى  برد.  نام  فرهنگیان  دانشگاه 
امر خداپسندانه متأسفانه دانشگاه فرهنگیان تا کنون از این فرصت استفاده 

کافى و وافر را نبرده است.

 دکتر زهره روغنیان
 عضو هیأت علمى پردیس شهید مقصودى همدان

سه پیشنهاد برای 
مقاوم سازی 

اقتصادی و کاهش
هزینه های 

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه مجال 
پیدا کرده است در 
اجرای برنامه تربیت 
آموزشگر، وفق ماده 
28 اساسنامه، عالوه 
بر نیازهای آموزش و 
پرورش که از مجرای 
آزمون استخدامی 
پیگیری می شود برای 
پاسخگویی به تقاضای 
اجتماعی خصوصا 
نیازهای مدارس غیر 
دولتی به پذیرش 
دانشجو در دوره های 
یک ساله بپردازد و 
هزینه مربوطه را نیز 
دریافت نماید

و  ها  همکارى  توسعه  راستاى  در  گذشته  سال  در 
ارتباطات فراسازمانى دانشگاه فرهنگیان و نیز عملیاتى 
سند  عملیاتى  هاى  هدف   ۱3 و   3  ،7 بندهاى  نمودن 
تحول بنیادین و ماده 3 )اساسنامه دانشگاه فرهنگیان( 
در یازده بند تدوین شد که بستر مناسب جهت برگزارى 
دوره هاى آموزشى پودمانى و بلند مدت، اجراى طرحهاى 

علمى و پژوهشى دستیابى به یافته هاى 
علمى، تربیت نیروى انسانى مورد نیاز 
مدارس غیردولتى، هیت امناى و از راه 

دور فراهم آورد.
شد  مقرر  نامه  تفاهم  این  موجب  به 
دانشگاه فرهنگیان نسبت به ارائه دوره 
نامه  گواهى  صدور  و  آموزشى  هاى 
صالحیت حرفه اى براى معلمان اقدام 

نماید.
مندرج  باالى  هاى  ظرفیت  جمله  از 
بتوان  شاید  مذکور  نامه  تفاهم  در 
تسهیالت  ایجاد  و  مجوز  صدور   « به 
قانونى براى تأسیس مدارس وابسته به 
پردیس ها و مراکز دانشگاه براى اجراى 
تولید  و  تجربى  پژوهش  طرح هاى 
عرصه  در  جدید  علمى  دستاوردهاى 
ارتباط  به  بخشیدن  استمرار  آموزش، 
)که  مدرسه  با  معلمان  دانشجو  میان 

محدود به کارورزى نباشد( و همچنین ایجاد زمینه براى 
ارائه نمونه هاى برتر از حیث آموزش و تربیت در مدارس 
راه دور«  از  آموزش  و  امنایى  وابسته، هیأت  غیردولتى، 

اشاره کرد. 
مدارس  سازمان  رییس  و  وزیر  معاون  گرد،  مرضیه 
خانواده  و  مردمى  هاى  مشارکت  توسعه  غیردولتى، 
آموزش و پرورش، با ابراز خرسندى از انعقاد این تفاهم 
نامه، ارائه گواهى نامه صالحیت حرفه اى معلمان مدارس 

غیر دولتى و هیأت امنایى توسط دانشگاه فرهنگیان را 
و  دانسته  پرورش  و  آموزش  وزارت  براى  بزرگ  گامى 
تصریح مى کند: آموزش هاى پودمانى در سبکى جدید و 
آموزش هاى منجر به مدرك، از دیگر مصوبات تفاهم نامه 

با دانشگاه فرهنگیان مى باشد.
دانشگاه  سرپرست  محمدى  مهر  دکتر  سو،  دیگر  از 
سراسرى  نشست  در  فرهنگیان 
سال  آبان  در  دانشگاه  مدیران 
جارى زمینه هاى وسیع بهرمندى 
دانشگاه فرهنگیان را از مفاد این 
تفاهم نامه اینگونه مورد تصریح و 
تاکید قرار داد: »دانشگاه مجال پیدا 
کرده است در اجراى برنامه تربیت 
آموزشگر، وفق ماده 2۸ اساسنامه، 
عالوه بر نیازهاى آموزش و پرورش 
استخدامى  آزمون  مجراى  از  که 
پیگیرى مى شود براى پاسخگویى 
خصوصا  اجتماعى  تقاضاى  به 
به  دولتى  غیر  مدارس  نیازهاى 
پذیرش دانشجو در دوره هاى یک 
را  مربوطه  هزینه  و  بپردازد  ساله 

نیز دریافت نماید.«
و  امناء  هیأت  مصوبه  گونه  بدین 
مشارکتهاى  سازمان  بخشنامه 
مدیران  اختیار  در  را  الزم  قانونى  هاى  زمینه  مردمى 
استانى قرار مى دهد تا بدون دغدغه در این زمینه گام 

برداشته و از خود عملکرد خوبى نشان دهند.
مراکز  و  ها  پردیس  و رؤساى  نظر مى رسد مدیران  به 
این سند  باالى  تحقق ظرفیت هاى  پیگیرى  با  استانها 
خدمات  توسعه  بر  عالوه  بتوانند  مشترك  همکارى 
تأمین  در  بزرگ  گامى  غیردولتى  مدارس  به  آموزشى 

منابع مالى دانشگاه بردارند. 

مروری برظرفیت های اقتصادی یک تفاهم نامه:
آموزش  به  فرهنگیان  دانشگاه  ورود 
دولتـی غیـر  مـدارس  معلمـان 

نظر به کمبود منابع 
مالی دانشگاه، استفاده 
از توانمندی های 
مادی و معنوی 
خیرین و تشویق و 
ترغیب نیكوکاران 
و نیک  اندیشان در 
تقویت و گسترش 
زیرساخت های دانشگاه 
فرهنگیان یک ضرورت 
است


