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دانشــگاه مبــدا همــه تحــوالت اســت. مقــدرات هــر 
کشــوری به دســت دانشــگاه اســت و آنهایــی کــه از 

ون می آینــد.  دانشــگاه بیــر
رگ تریــن مؤسســه مٔوثــر در کشــور اســت  دانشــگاه بز
رگ تریــن مســئولیت ها را دارد و از دانشــگاه بایــد  و بز

سرنوشــت یــک ملــت تعییــن شــود.         
 صحیفه امام خمینی )ره( 
جلد 8، صفحه 64



، ادعــای مــا نیســت  شــتاب پیشــرفت علمــی کشــور
بلکــه مراکــز علم ســنجی دنیــا اعــام کردنــد کــه شــتاب 
پیشــرفت علمــی ایــران ۱۳ برابــر متوســط دنیــا اســت 
 و در برخــی علــوم، ایــران در رتبه هــای برتــر جهانــی

 قرار دارد.

بیانات رهبر معظم انقاب اسامی)مدظله العالی( در دیدار با 
استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها- ۱۳۹8



فهرست مطالب

25بخش اول

13عملـکرد 4 سـاله دانشـگـاه پیـام نــــور در یک نـگــاه

تحکیم و تعالی جایگاه علمــی و پـژوهشــی در میان دانشگاه های باز و آموزش از راه دور
2-1- حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم.......................................................................................................................................................................... 52
2-2- توسعه زیرساخت های پژوهشــی ................................................................................................................................................................................ 60
ی و کیفی مقاالت و نشریات ............................................................................................................................................................................ 66 2-3- ارتقا کمݦݨّ
2-4 - تسهیل فرآیندهای کاری با بهره گیری از بسترهای الکترونیک................................................................................................................................... 73
2-5- طراحی و بهره برداری از سامانه جامع »پیام من«........................................................................................................................................................ 77

51بخش دوم

توسعه قطب علمی آموزش باز و از دور برای تحقق شعار آمــوزش بـرای همه، همه جا و همه وقت
3-1- فعالیت های شــاخص و نوآورانه ................................................................................................................................................................................. 80
3-2- گزارش روند عملکردی به تفکیــک فرآیندهــا.............................................................................................................................................................. 82
3-3- تسهیل فرآیندهای کاری با بهره گیری از بسترهای الکترونیک........................................................................................................................................ 91

79بخش سوم

پایش و ارتقای زیرساخت های اساسی در راستای توانمندســـازی منابع انسانی دانشگاه
1- 1-بهبــود و ارتقــای نیــروی انســانی به عنــوان بزرگ تریــن ســرمایه انســانی ............................................................................................................................. 26
34 ................................................................................................................ 1-2- ســاماندهی دانشگاه در راستای چابک ســازی ســاختاری و بنیادین پیام نور
1-3- ارتقای دوره  های آموزش ضمن خدمت تشکیالت و نیروی انسانی................................................................................................................................ 41
1-4- تدویــن و تصویــب برنامــه راهبــردی و برنامــه عملیاتــی دانشــگاه................................................................................................................................. 42
1-5- توســعه و بهبــود زیرســاخت های فیزیکــی دانشــگاه............................................................................................................................................... 43
1-6- ارتقــای دانش حقوقی، تعامــل با نهادها و ارتقای هماهنگی بین اســتان ها.................................................................................................................. 45
1-7- تــالش در جهــت ارتقــای جایــگاه رفاهــی بــا توجــه بــه مشــکالت مالــی..................................................................................................................... 47
48 ........................................................................................................................................................ 1-8- تأسیس بنیاد خیرین و حامیان دانشگاه پیام نور
1-9- تسهیل فرایندهای جاری با بهره گیری از بسترهای الکترونیک و به سامانه سپاری......................................................................................................... 50



ارتقا نظام برنامه و بودجه و شاخـص های عملکرد مالی با نگاهی به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
4-1- استقرار سیستم یکپارچه حسابداری مدیریت ........................................................................................................................................................... 96
4-2- استقرار دولت الکترونیک .......................................................................................................................................................................................... 97
4-3 - ورود دانشگاه به سال 1400 بدون هیچ گونه بدهی ................................................................................................................................................... 98
4-4- پیگیری و پرداخت دستمزد و پاداش کارکنان ........................................................................................................................................................... 99
4-5- ساماندهی اموال منقول و غیرمنقول ....................................................................................................................................................................... 101
4-6- امحا و آرشیو اسناد مالی ........................................................................................................................................................................................... 102
4-7- تســهیل گری تحصیــل بــرای دانشــجویان........................................................................................................................................................ 103
4-8- وضعیت بودجه و اعتبارات دانشگاه ........................................................................................................................................................................ 105
4-9- تنوع بخشی و پایدارسازی منابع درآمدی ................................................................................................................................................................... 107
4-10- تکریم ایثارگران مطابق با ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه........................................................................................................................................... 111
4-11 - تهیــه و تدوین آیین نامه مالی معامالتی ................................................................................................................................................................... 112
4-12- اجــرای برنامه های اصالحی برای صرفه جویی و کاهش هزینه های جاری .................................................................................................................... 113

95بخش چهارم

گسترش خدمات و تسهیالت و مهارت افزایی برای ذی نفعان دانشگاه
5-1- توسعه و ارتقای فعالیت های فرهنگی دانشجویی ............................................................................................................................................................ 118
5-2- فعالیت های بخش امور دانشجویی ........................................................................................................................................................................ 123
5-3- گسترش ورزش دانشجویی...................................................................................................................................................................................... 129
136 .................................................................................................................................................. 5-4- اهم اقدامات حوزه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
5-5- تسهیل فرآیندهای کاری با بهره گیری از بسترهای الکترونیک................................................................................................................................. 139

117بخش پنجم

ارتقای دیپلماسی علمی با گسترش آموزش بین المللی
6-1- میزبانــی از  شــبکه دانشــگاه های مجــازی جهــان اســالم........................................................................................................................................ 146
6-2- کارگــروه ملــی همکاری هــای علمــی بین المللــی دانشــگاه های ایــران بــا دانشــگاه های بــاز جهــان...................................................................... 150
6-3-ارتقــا ارتباطــات بین المللــی بــا ایجــاد هــاب بین المللــی آمــوزش مجــازی.............................................................................................................. 154

145بخش ششم

نگاهی بر اقدامات گسترده دانشگاه پیام نــور در حــوزه روابط عمــومــی و اطالع رسـانی
7-1-شــبکه ســازی بدنــه اطالع رســانی دانشــگاه................................................................................................................................................ 158
7-2-هوشمندسازی و تقویت بسترهای اطالع رسانی به مخاطب..................................................................................................................................... 159
7-3-تولید محتوای غنی )آموزشی و اطالع رسانی( در فضای مجازی....................................................................................................................................... 161
7-4-مرجعیت رسانه ای روابط عمومی و افزایش تولید و بازتاب اخبار و دستاوردها................................................................................................................. 162
7-5-درآمدزایــی، ایجــاد ارزش افــزوده و صرفه جویــی مالــی ............................................................................................................................ 165
7-6-رشــد جــذب دانشــجو بــا افزایــش اعتمــاد و اقبــال عمومــی ..................................................................................................................................... 166
7-7-ارتقــا ســاختاری جایگاه روابــط عمومــی در اســتان ها، مراکــز و واحدهــا...................................................................................................................... 168
169 .............................................................. 7-8-پیشــنهاد و اخــذ مصوبــه تشــکیل شــورای عالــی اطالع رســانی و تبلیغــات دانشــگاه بــرای اولیــن بــار
7-9- ارتقا روابط عمومی داخلی با برگزاری مالقات های عمومی و سفرهای استانی...................................................................................................................... 170
171 ...................................................................................................... 7-10-تولید مستند تاریخ شفاهی دانشگاهی پیام نور با هدف مدیریت دانش برای اولین بار

157بخش هفتم



دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگ ترین دانشگاه دولتی کشور همگام با سایر زیرنظام های آموزش 
عالــی در جهــت ترویــج علم، دانــش و معرفت به فرزنــدان این مرزوبــوم گام برداشــته و امروزه در 
جایگاهــی قــرار دارد کــه با بهره منــدی از زیرســاخت های غنی الکترونیکــی، آمــاده ارائه خدمات 

گسترده آموزشی به دانشجویان این دانشگاه و دیگر دانشگاه هاست.
توســعه و تقویــت آموزش های الکترونیکی، همواره یکی از راهبردهای اساســی دانشــگاه پیام نور 
بوده است و طی 4 سال گذشته با وجود فراز و نشیب های بسیار، عالوه بر ارائه خدمات به دیگر 

دانشــگاه ها، با تکیه بر فناوری اطالعات و ارتباطات، ایجاد شــرکت های دانش بنیان و روش های نوین کمک به ســایر 
زیرنظام های آموزش عالی را نیز میسر ساخت. در این میان در شرایط خاص پاندمی کرونا، به سامانه سپاری بسیاری از 
فرآیندهای آموزشی و اداری در کنار بهره مندی از بسترهای مجازی در برگزاری مسابقات، جشنواره ها و رویدادهای ملی 
فرهنگی، دانشجویی و ورزشی توانست عالوه بر تسهیل فرایند آموزش و پژوهش با ارائه خدمت به ذینفعان دانشگاه، 

پویایی و شورونشاط دانشجویی را همچنان پابرجا نماید.
بدون شــک امروز دانشــگاه پیام نور با حجم منابع غنی آموزشــی و ظرفیت عظیم علمی که در اختیار دارد می تواند ضمن 
تعامل با کشــورهای منطقه و جهان اســالم و حتی دیگر کشــورها و جذب دانشــجویانی که مایل به تحصیل در دانشــگاه 
پیام نور هستند، عالوه بر تأثیرگذاری فرهنگی-اجتماعی و انتقال ارزش های کشور عزیزمان ایران، در عرصه بین الملل نیز 

به رشد و بالندگی مورد انتظار دست یابد و با تقویت دیپلماسی علمی خدمات گسترده ای به این متقاضیان ارائه نماید.
کریم که این دانشــگاه توانســته با تالش ویژه مدیران، اعضای هیئت علمی و همکاران اداری در طول بیش از  خدا را شــا
سی سال حیات و بالندگی با رویکرد عدالت آموزشی و سرلوحه قرار دادن شعار »آموزش برای همه، همه جا و همه وقت« 
در همه عرصه های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برای آحاد متقاضیان ورود به دانشگاه در اقصی نقاط کشور و به 
ویژه مناطق محروم ایفای نقش نماید. طی 4 سال گذشته نیز، اهتمام ویژه این دانشگاه بر این بوده است که در راستای 
رســالت اجتماعــی خود، برنامه هــا و دوره های مهارت آموزی متنوعــی را برای مناطق مختلف ارائه کند تا دانشــجویان با 

گذراندن دوره های مهارت آموزی در این دانشگاه بتوانند پس از فراغت از تحصیل به راحتی وارد بازار کار شوند.
در واقع این دانشگاه رفع دغدغه های اشتغال دانشجویان به عنوان قشر آینده ساز کشور را جزو رسالت های مهم خود 
می داند و خوشــبختانه طی 4 ســال اخیر، در کنار بحث آموزش، پژوهش و فناوری، برنامه هدفمندی را برای گســترش 
کز رشــد را آغاز کرده و با ورود جدی به عرصه رویدادهای کارآفرینی )اســتارتاپ ها(  کز نوآوری، هســته های نوآور و مرا مرا

و برگزاری دورهای آموزشی مهارت افزایی ویژه دانشجویان گام های بسیار مهمی را در این خصوص برداشته است.
دســتیابی بــه اهــداف بدون شــک نیازمند سیاســت گذاری، ریل گــذاری و تدوین صحیــح راهبردها و مأموریت ها اســت. 
خوشبختانه یکی از مهم ترین اقدامات زیربنایی در 4 سال اخیر تدوین سند راهبردی دانشگاه، آمایش ساختار، رشته ها 
کــز و واحدهــا و تعریــف مأموریت ها متناســب با وضــع موجود و نیازهای منطقه ای و محلی بوده اســت تا دانشــگاه  و مرا

بتواند چابک تر از قبل به مسیر تعالی خود ادامه دهد.
امید که دانشگاه پیام نور همان طور که از نامش پیداست، با پیشرفت و شکوفایی بیشتر پیام »نور، دانش و شکوفایی« 

را برای جوانان این مرزوبوم به ارمغان آورده و نام ایران اسالمی را در تمامی عرصه های بین المللی طنین انداز نماید.
.

دکتر محمدرضا زمانی 
شهریور 1400

دا����ه ���م ��ر �����م در �أ����� ��ا��، ��رآ����� و ا��غ�ل؛ 
����� ������� ��ی ا����و��� را�ب�د اص�� دا����ه



نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها حســب عنایت و 
دســتور حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله  العالی( با هدفی متعالی 
و در راســتای ایجــاد دانشــگاه مؤمــن و متعبد به هدایــت الهی و در 
گاهی هــای دینــی   راســتای تبییــن ارزش هــای اســالمی و تعمیــق آ

 و اعتقــادی دانشــجویان و دانشــگاهیان و بــر اســاس مصوبــه

 نهایــی اســفندماه ســال 1372 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
مبنــی بــر ایجاد ســازمانی جدید بــرای تحقق منویــات معظم  له، بر 
 اســاس اهداف و وظایف معین تشکیل شــد که در کلیه دانشگاه ها 

ح در اساســنامه  کــز آمــوزش عالــی بــه انجــام وظایــف مصــر و مرا
می پردازد.

نهاد نمایندگی در دانشگاه ها در جهت نیل به این اهداف و وظایف 
الهی دو اصل مهم و اساسی را فراروی خود قرار داده است:

کیــد و تــالش جــدی بــر حرکت هــای زیربنایی و عمیــق فرهنگی  1ـ تأ
گاهی هــای دینی و اســالمی  در راســتای رشــد و توســعه اندیشــه ها و آ

دانشجویان و دانشگاهیان
2ـ ایجــاد و تقویــت روحیــه تحــرک و مشــارکت فعــال دانشــجویان 

و دانشــگاهیان در عرصــه فعالیت هــای 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی در ســطح 

جامعه و دانشگاه ها
بــر همیــن اســاس نهــاد نمایندگــی مقــام 
معظــم رهبــری در دانشــگاه پیام نــور هــر 
چند تٔاســیس و شــروع فعالیتش در ســازمان 
مرکــزی و چنــد اســتان بــه حدود ده ســال و 
دیگــر اســتان ها در همیــن ســال های اخیــر 

برمی گردد با اهتمام و جدیت تمام و با همکاری مســئولین دانشــگاه 
نســبت به تقویت جایــگاه نهاد به برنامه ریــزی و ایجاد هماهنگی و 
ارتباط با نهادها و تشــکل های دانشــجویی اقدام نموده و در جهت 
ایجــاد ارتبــاط بــا اســاتید و نیروهــای فرهنگــی و مذهبــی گام هــای 

مؤثری برداشته است.

 حجت االسالم و المسلمین نبوی 
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور

تحقق شعار »آموزش برای همه، همه وقت و همه جا« مهم ترین رسالت 
دانشگاه پیام نور است که با برقراری عدالت آموزشی میسر خواهد شد.

کنون  دانشــگاه پیام نور، دانشــگاهی به وســعت یک کشــور اســت که تا
اهتمــام ویــژه ای بر امر عدالت آموزشــی، برقراری نظــم و قانون، ارتقای 
کیفیت آموزشــی و حرکت به ســوی دانشگاه های نســل سوم و کارآفرین 
داشــته اســت تــا بتواند نیــاز امروز جوانان ایــن مرز و بوم را که آینده ســاز 

میهن اسالمی هستند، برآورده سازد.
بــدون تردیــد، جایــگاه فعلی دانشــگاه پیام نــور مرهون تــالش صادقانه 
و دلســوزانه مدیــران، مســئوالن همــکاران پرتــالش علمــی و اداری ایــن 
کنون بــوده و  مدیران فعلی دانشــگاه نیز به  دانشــگاه از بدو تأســیس تا
ویژه طی 4 ســال گذشــته ســعی کرده اند ضمن تداوم حرکت در مســیر و 
هــدف گذشــته، با تدوین راهبردهــای جدید و مطلوب، گام های بســیار 
ارزشــمندی در جهت رشد، شکوفایی و دســتیابی به دانشگاهی ایده آل 

بردارند. 
شــفافیت در امــور، عدالت در پیاده ســازی قوانین و حــذف رانت و اصل 

شایسته ســاالری در تمامــی امــور در 4 ســاله 
ح  گذشــته به عنوان یــک راهبرد اساســی مطر
کــه   و پیاده ســازی شــده اســت بــه نحــوی 

تــالش شــد در برخــورداری از حقــوق حقــه 
ذی نفعــان تمامــی همــکاران خــواه در 
کــز   ســتاد مرکــزی و خــواه در دورتریــن مرا

و واحدهای کشــور از شــرایطی برابــر برخوردار 
شوند. 

کــه مدیــران آینــده نیــز بــا اســتمرار ایــن اقدامــات و ترســیم  امیــد 
چشــم اندازهای بــه روز و اثربخــش، در جهــت اعتــالی بیشــتر و 
کارمنــدان عزیــز ایــن دانشــگاه  حفــظ شــٔان دانشــجویان، اســاتید و 

 گام بردارند.
 دکتر علی ناصحی
مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست

 ��ا�� ��ی، ����� و ���� ���� �� ������ ��ی ا�زش آ���� د��� 

در دا����ه

��ا�� �ح��ی و ������ ����ی را���د ����� دا����ه



دانشــگاه پیام نــور از بــدو تأســیس، به دلیــل ماهیــت آن به عنــوان یک 
کیــد مدیــران وقــت بر بحــث صرفا آموزش  دانشــگاه بــاز و از راه دور و تأ
محتــوا محــور، همواره به دلیل فقــدان فعالیت های اثربخش پژوهشــی 
مــورد انتقــاد قــرار می گرفــت . ایــن دانشــگاه بــرای ارتقای کیفــی و کمی 
خود در طول ســالیان متمادی و به ویژه طی 4 ســال اخیر اهتمام ویژه 
داشــته تا در راســتای اهداف نظام مقدس جمهوری اســالمی همگام با 
سایر زیرنظام های آموزش عالی، در جهت کسب دستاوردهای ارزشمند 
علمی و پژوهشــی گام بردارد و به لطف خداوند متعال، تالش دلســوزانه 
مدیــران و کارکنان ، خوشــبختانه امروز دانشــگاه پیام نــور در جایگاهی 
قرار گرفته که می توان از آن به عنوان یک دانشگاه فعال در عرصه های 

آموزشی و پژوهشی نام برد.
حــوزه معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه پیام نــور بــه ویــژه طــی 
کنــون ، پیشــرفتی چشــمگیر در تمامــی بخش های  ســال های 1396 تا
مرتبــط داشــته اســت . رشــد آمــاری برگــزاری اســتارتاپ ها، راه انــدازی 
شــرکت های دانــش بنیــان، افزایــش تعــداد مقــاالت علمی -پژوهشــی، 
راه انــدازی پژوهشــکده ها و آزمایشــگاه ها، راه انــدازی ســامانه های 
ح هــای  مختلــف نظیــر پیــام مــن، شــاپنا، موبایــل بــوک، افزایــش طر
کــز  پســادکتری ، ارتقــای نشــریات علمــی - پژوهشــی دانشــگاه، مرا

نــوآوری و رشــد، افزایــش تعداد کتــب به ویژه 
کتــب الکترونیکــی و چندیــن اقــدام مهــم 
دیگــر، از جملــه ارزشــمندترین دســتاوردهای 
 معاونــت پژوهشــی ایــن دانشــگاه اســت.

بــدون شــک، پیشــرفت و تعالــی دانشــگاه 
پیام نور به عنوان بزرگ ترین دانشــگاه دولتی 
کــه امــکان تحصیــل را بــرای تمامــی  کشــور 

داوطلبان تحصیل ضمن برقراری عدالت آموزشــی، فراهم کرده اســت، 
نقش موثری در پیشبرد اهداف کالن علمی و پژوهشی کشور قرار داشته 
و این دانشــگاه با طی این مســیر هدف گذاری شده، طی سال های آتی 
 می تواند با رشد بیشتر، افتخارات بسیاری را برای کشور به ارمغان آورد.

کــه ایــن دانشــگاه منشــاء تحــوالت ارزنــده بــرای تمامــی  امیــد 
 عالقه منــدان بــه تحصیــل بــه ویــژه جوانــان آینده ســاز میهــن 

اسالمیمان باشد.

دکتر محمدعلی کریمی
معاون پژوهش و فناوری

 ار���ی �����ه ����، ��و��� و ���و�ی و ����  در ���� ����� 

��رآ����� و ا����ل زا��

 دانشــگاه پیام نــور  تنهــا دانشــگاه بــزرگ دولتــی در کشــور اســت که با 

بهره منــدی از زیرســاخت های غنــی الکترونیکــی ، عــالوه بــر تأمیــن 
نیازهای آموزشــی الکترونیکی و برگــزاری آزمون های آنالین، می تواند 
خدمــات گســترده آموزشــی الکترونیکــی را بــه دانشــجویان دیگــر 

دانشگاه ها نیز ارائه نماید.
برگــزاری 3 میلیــون نفرآزمــون در هــر نیم ســال تحصیلی،به صــورت 
الکترونیکی در سراســر کشــور اقدامی بزرگ اســت که دانشگاه پیام نور 

به ویژه در دوران پاندمی کرونا توانست انجام دهد. 
حذف کامل کاغذ ، نجات جنگل ها و حفظ محیط زیست از مهم ترین 
مزایای سامانه سپاری فعالیت ها و آزمون های الکترونیکی است و این 
دانشــگاه با بهره مندی از این رویکرد توانســته  نقش هر چند کوچکی 
 در تحقــق مدیریــت ســبز و حفــظ محیط زیســت و ســالمت همــگان 

داشته باشد.
دانشــگاه پیام نــور همچنیــن بــا اخذ مجوز 4۰۰ رشــته محــل جدید در 

دانشــگاه پیام نور به دنبال تأمین رشته های 
مورد نیاز بازار کار و اشتغال دانش آموختگان 
بــود کــه خوشــبختانه ایــن امــر نیــز محقــق 
شــد و در تــرم جدیــد در ایــن رشــته ها نیــز 

دانشجویان به تحصیل می پردازند. 
احیــای دانشــکده ها و چابک ســازی ســاختار، 
اصــالح هــرم هیئت علمــی و عمــل بــه رســالت 

اجتماعی دانشگاه از دیگر اولویت های دانشگاه پیام نور طی 4 سال اخیر 
بوده است که با موفقیت تحقق یافته اند.

امیــد کــه این دانشــگاه بتواند هر چه بیشــتر موجب پیشــرفت و ترقی 
دانشجویان و کشور باشد.

دکتر مرتضی  محسنی
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 ����� آ��زش ا����و���، آ����، ������ ���ی و ����ش ر��� ��ی

 �����دی ����� �ح�ر



کلیــه امــور حقوقــی، اســتان ها و مجلــس  برنامه ریــزی و هماهنگــی 
دانشــگاه بــر عهــده معاونــت حقوقــی، مجلــس و هماهنگــی امــور 
اســتان ها اســت و ایــن معاونت همواره تالش داشــته تــا ضمن تعامل 
مناســب بــا نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســالمی، از ظرفیــت 

مجلس شورای اسالمی جهت رشد و پیشرفت دانشگاه بهره گیرد.
طــی 4 ســال گذشــته، معاونــت حقوقــی و مجلــس دانشــگاه 
پیام نور اقدامــات بســیاری مهمــی در جهــت ارتقــای واحدهــای 
دانشــگاهی، بازنگــری و اصالحیــه آیین نامه هــا، اخــذ اســناد مالکیــت 
ک دانشگاه، تعیین و تکلیف قراردادها، اخذ مجوزهای الزم و تغییر  امال
شــاخص های تبدیل واحد به مرکز در شــورای ســاماندهی انجام داده 
اســت و خوشــبختانه در ایــن حــوزه معاونــت اقدامات مهمــی از جمله 
کــز و واحدها  تعییــن تکلیف مســئوالن امور جاری و سرپرســت های مرا
که چندین سال تغییر وضعیت پیدا نکرده بودند، صورت گرفته است 
و ایــن خــود باعث ایجاد ثبات مدیریتــی و همچنین موجبات افزایش 

کز را بــه همراه  انگیــزه مدیــران واحدهــا و مرا
داشته است.

در چهــار ســال اخیر بــرای افزایــش راندمان 
کاری  و بهــره وری نیــروی انســانی دوره هــا و 
آموزش هــای ضمــن خدمــت شــامل شــرایط 
پیمــان، آییــن نــگارش حقوقــی- داوری، 
کم بــر انعقــاد قراردادهای حقوقی  اصول حا

و همچنیــن آیین نامــه مالی معادالتی دانشــگاه پیام نور برگزار شــد که 
نتایج بسیار اثربخشی را به همراه داشت.

امید که این دانشــگاه در آینده نیز شــاهد رشــد و شــکوفایی در تمامی 
عرصه ها باشد.

 دکتر محمدجمال زاده
معاون حقوقی، مجلس و امور استان ها

 ار���ی �����ه �����، ��ز���ی و ا��ح ��ا��� و ���رات و ����� �����

 �� ���د�� در ��� ��ظ ا����ل دا����ه

دانشــگاه پیام نور به عنوان بزرگ ترین دانشــگاه دولتی کشــور از زمان 
کنون دستاوردهای شایانی در آموزش نیروی متخصص و  تأســیس تا
توسعه مرزهای دانش به برکت حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان 
متعهد و توانمند داشته است این دانشگاه با فراز و نشیب های فراوان 
موفقیت های زیادی را کســب نموده که بخشــی از این موفقیت ها در 

ج شده است. این گزارش عملکرد در طی سال های 96 تا 14۰۰ در
نقــش معاونــت اداری و مالــی  را می تــوان به عنــوان بسترســاز و 
پشــتیبان در رســیدن بــه این عملکــرد عنوان کرد ایــن معاونت عالوه 
بــر بسترســازی و پشــتیبانی از رســیدن بــه اهــداف عالــی دانشــگاه 
اقداماتــی را در زمینــه انضباط مالی و شفافیت ســازی امور و همچنین 
سرعت بخشی به اجرای امور و کاهش بروکراسی اداری، رفاه پرسنل، 
امنیــت شــغلی و توســعه هدفمنــد داشــته کــه اهــم اقدامــات در ایــن 

ج شده است. گزارش در
تردیــدی نیســت کــه یکــی از مولفه هــای اصلی حــوزه معاونــت اداری 
و مالــی دانشــگاه پیام نــور، ایجاد ارزش بــرای دانشــجویان و کارکنان 
دانشــگاه اســت کــه می توانــد در توســعه و پیشــرفت دانشــگاه نقشــی 
تعیین کننــده داشــته باشــد و این دانشــگاه همــواره تالش داشــته تا با 
اجــرای برنامــه راهبــردی و اصــالح آیین نامه هــای موجــود بتوانــد در 

چارچــوب مصوبــات و مقــررات در مســیر 
درســت و تعالــی و یپشــرفت ایفــای نقــش 

نماید.
کــه امــروز ایــن دانشــگاه در  کریم  خداراشــا
حــوزه مالی در جایگاهی اســت کــه به جرات 
می تــوان گفــت ضمــن پرداخــت بدهی های 
گذشــته و بــا اجــرای برنامــه راهبــردی از 

قبیل افزایش درآمدهای غیرشــهریه ای دانشــگاه، تحقق حســابداری 
تعهــدی، شــفافیت مالی، ثبت کلیه قراردادهای دانشــگاه در ســامانه 
دولت، تنظیم بودجه دانشــگاه بر اســاس عملکــرد واقعی برای اولین 
بار و یکسان ســازی تســهیالت وام کارکنان و اعضای هیئت علمی در 
راســتای برقــراری عدالــت و تعــادل و همچنیــن نظم و انضبــاط مالی 

گامی موثر در جهت ایجاد آرامش، ثبات و پیشرفت برداشته است.
امیــد کــه در آینــده نیــز دانشــگاه پیام نور منشــٔا خدمات خیــر و ارزنده 
بــرای دانشــجویان خــود بــوده و تمــام دغدغه هــای مالــی و اداری 

دانشجویان را مرتفع نماید.
 دکتر حسن علیزاده
معاون اداری و مالی

��� و ا����ط ����؛ �� ������ ����ی ا��ر و ا���د ������ ادا�ی



دانشــگاه پیام نــور با عنایت به این رســالت که دانشــگاه عــالوه بر تکلیِف 
ارائــه آمــوزش و تمهیــدِ فضای پژوهــش، موظف اســت در عرصه فرهنگ 
و ارتقــاء فرهنگــی جامعــه نیــز نقش آفریــن باشــد، به عنوان دانشــگاهی با 
گســتره ای ملــی، از زمــان تأســیس همــواره تالش داشــته اســت همــگام با 
کثر توان و کوشــش خود را  آمــوزش و پژوهــش، در عرصــه فرهنگ نیز حدا
نیــز بــه کار گیــرد. آنچــه اهمیت این موضوع را بیشــتر نشــان می دهد این 
اســت کــه در حال حاضر بیــش از 4۰۰ هزار دانشــجو در مقاطع مختلف در 
این دانشــگاه مشــغول به تحصیل هســتند؛ بنابراین، معاونــت فرهنگی، 
اجتماعــی و دانشــجویی با درک اهمیت چند وجهی و چند ســطحی ارائه 
خدمــات فرهنگی و اجتماعی برای این تعداد دانشــجو و جامعه مخاطب 
خود، در طول چهار ســال گذشته، به رغم همه مشکالت، محدودیت ها و 
کثِر توان خود را به  کار بســت تا رســالت خــود در عرصه های  تنگناهــا، حدا
دینــی و مذهبــی، ارزش هــای اجتماعــی، مهارت آمــوزی، توجــه بــه 
افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس، کمک های مؤمنانه و انسان دوستانه، 
ارزش های اســالمی و ملی، حضور در میادین مســابقات ورزشــی، گسترش 
ورزش همگانی، پرورش قدرت گفتگو، ارتقای نظام گفتگومحور در میان 
نخبگان، را به نحو احسن به جای آورد. امروز با افتخار می توان گفت که 
کز و واحدها، فارغ از اینکه  دانشــجویان ما در سراســر کشــور و در همه مرا
در کــدام شــهر و اســتان در کشــور عزیــِز اســالمی مان هســتند، از خدمــات 
فرهنگی یکسان و یک سطح  برخوردار هستند؛ این بدین معنی  می تواند 
باشــد کــه این دانشــگاه با اتــکاء بر ظرفیت هــای خود، خوشــبختانه اصل 
عدالــت در عرصــه ارائــه خدمــات فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی را تحقق 

بخشیده است. این مهم با تالش های بی وقفه 
همــکاران مجموعــه معاونــت در 4 اداره کِل 
»فرهنگــی و اجتماعــی«، »امــور دانشــجویان«، 
»امور دانشجویان شاهد و ایثارگر « و »اداره کل 
تربیت بدنی« و نیز »گروه برنامه ریزی فرهنگی 
و اجتماعــی« در ســتاد دانشــگاه و مدیــران 
محترم فرهنگی، دانشــجویی، تربیت بدنی در 

کز و واحدها به صورت پیوسته و مستمر در حال پیگیری و  اســتان ها و مرا
انجام اســت.  تسهیل در دســتیابی به انواع وام های شهریه ای، دسترسی 
دانشــجویان بــه کمیته  هــای مشــاوره و روانشناســی، توجــه بــه مســائِل 
مختلــف و متنــوِع مذهبی، هنری، اجتماعی و کارآفرینی، تشــکیل بیش از 
14 دبیرخانه مهم در حوزه های مختلفی مانند قرآن و عترت، نهج البالغه، 
نشریات، نانو، محیط زیست، کارآفرینی، موسیقی محلی، شعر و ادب دفاع 
مقدس و گســترش فرهنگ آن، هالل احمر، همچنیــن راه اندازی »کمیتۀ 
فرهنگی سبز« برای جلب توجه بیش از پیش به محیط زیست، حفظ آن 
و کاســتن از تعــرض به طبیعت، تنها بخشــی از فعالیت هــای این معاونت 
است.  الزم به  ذکر است مجموعه اقدامات فرهنگی دانشگاه بر این اصل 
استوار بوده است که زمینه مناسب و الزم برای فعالیت های مورد تقاضای 
دانشــجویان محترم، با همه ذائقه ها و ســالیق در سطح دانشگاه تأمین و 

فراهم شود. 
دکتر محمدهادی امین ناجی
معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی

 ����� ��� از ۱۴ د������� ��� و راه ا��ا�ی ����� ������ ��� 

��ای ��ظ �ح�� ����

روابط عمومی، بخش مهمی در هر دانشــگاه اســت که وظیفه خود می داند 
با وجود همه سختی ها، کاستی ها و شرایط ویژه، تعامل مطلوب و اثربخش 
خــود را بــا تمــام بخش هــای دانشــگاه و بــه ویــژه دانشــجویان حفــظ کند و 
 تــا جایــی که امــکان دارد، انتظــارات ســازمان و مخاطبان را تحقق بخشــد.

در طول 4 ســال گذشــته، به ویژه در شرایط شــیوع بیماری کرونا که به دلیل 
کیــد بــر حفظ ســالمت بدنــه دانشــگاه و دانشــجویان عزیز امــکان تعامل  تأ
حضــوری وجــود نداشــت؛ روابط عمومی دانشــگاه پیام نور فــراز و فرودهای 
بســیاری را تجربــه کــرد اما از آنجــا که  انتقال احســاس خوب بــه مخاطبان 
مهم تریــن هــدف و اولویــت بــوده اســت، توانســت با گســترش ارتباطــات در 
فضای مجازی، گوش شنوای آن ها باشد و ضمن ارائه اطالعات مورد نیاز به 
 بدنه دانشگاه و دانشجویان، تا حد امکان مشکالت را بررسی و مرتفع نماید.

آنچــه پیش روی شماســت گــزارش عملکرد دانشــگاه پیام نور از بــازه زمانی 

1396 الی 14۰۰ و با هدف انعکاس دستاوردهای 
شــاخصی اســت کــه بــا سیاســت گذاری صحیــح 
مدیــران و تالش تک تک اعضای هیئت علمی و 
همــکاران پرتالش اداری و دســتاوردها و پویایی 
بی نظیــر دانشــجویان به منظــور کســب رضایت 
ایشــان به عنــوان بزرگ تریــن ذینفعان دانشــگاه 
ج از  حاصل شــده است. محتوای آماده شده خار

چارچوب های روتین و بخشی نگر و به منظور مدیریت دانش و مستندسازی 
فرآیندها گردآوری شده و امید است مورد استفاده آیندگان قرار گیرد.

امیرحسین بهروز
مدیر کل روابط عمومی

����� �ح��ی و ار���ی ا��ع ر���� ا����و���
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۲-����� و���� ا����ا�� ����ران ���� و ادا�ی
����ران ����:

     ۶۵۲ ����� و�� �� ������              ۱۲۵۸ ����� و�� از ������ �� ر��� آز�����           ۱۰۰ ����� و�� از ر��� آز����� �� ر��� ����          ۶۷۸ ��رد ����ر �� �����

     ۸۹۰ ��رد ����ن ������� �� �����

����ران ادا�ی:
۴۶۶ ����� و�� از ������ �� ر��� آز�����        ۳۴۲ ����� و�� از ر��� آز����� �� ر��� ����      ۱۰۷۸ ����� و�� از ��اردادی �� ������ (دارای آز��ن ادوا�ی)      

     ۲۳۰��رد ����� و���� �� ر��� ���� ��� و ��ده ۴۴ (ا���ر��ان)

��ا��:

ا��ام:
     ���� ���� و درآ��زا�� ��� ������ ����� �� ��ون ا�� وام و ا���د د��ن ��ای دا����ه

     ا���د ���ت ���� ��ون ����� ���و  (ا���ل ���م ��ا��، �� �������، ار��� و ��� ��ای ���م ��ر���ن ��اردادی)
     ��دا�� ���� ۱۶۰۰ �����رد ���ل ���� ا������ ��� از ��ل ۱۳۹۶

    ���ان ��د�� دا����ه در ��ل ۱۴۰۰ ���دل ۱۷۵۰۰ �����رد ���ل و ����� ��ی ����� ������ ۱۸۲۰۰ �����رد ���ل (�� ���� �� ا���ل ���� ��، ار���، ��رک ������)؛ ��دا�� ���ان 
���ی (۷۰۰ �����رد ���ل از ��� درآ��زا�� ��)

      ا��ا�� ۱۳۷ در��ی ����� ��ی ���ق ������ (۷۷۰۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۳۹۶ – ۱۸۲۶۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۴۰۰) �� ا�زش �����: ۱۰۵۶۰ �����رد ���ل
      ا��ا�� ۷۶ در��ی درآ����ی ا������ دا����ه (۵۵۰۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۳۹۶- ۹۷۰۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۳۹) �� ا�زش �����: ۴۲۰۰ �����رد ���ل

      ۱۶۰۰ �����رد ���ل ���� ا������ ��� از ��ل ۱۳۹۶ (��ون ا����ب ���� ����ط �� ���دا�ی ��، �����ت و  ����� ا������)

�ح�ر دوم: ا��ا��ت ������ی
������� اول: ا���د ������ ادا�ی

�ح�ر ��م: ����ت ر���� و ������
������� اول: �������� �����ت ����

������� دوم: �����زدا�� و ����� ا��ر �� ا���ن ��

ا��ام:

ا��ام:

۱- ���ده ���ی ا�� ����ل ����ه �����ا�ی ����ی در ����� ��ا�� و وا���� (����� �� �� ����ه از ��ل ۱۳۹۱ �� ���ر ��د �� ����ن ��ل ۱۳۹۳ در دا����ه ���ده ��د و �� ۳ ��ل ����� 
��رت ������ ��د)

۲- ��و�� او���  ������ را���دی دا����ه، ������ ا��ا�� ����� و ������ ��� ���� �� ا��س ����� ��ده ۱۱ آ��� ���� ���� و ������� دا����ه ���ب ���� ا���
۳- ا����ل ����� ���ب ��ی دا����ه �� ���ب ������ ���� ����ی �� ����ر ������ و ����� د����� ���د��ی ���ر��

۴- ��� ����� ا��ال دا����ه در ������ �����ا�ی ����ی
۵- ��ز������ �����ر ��ز���� دا����ه

۶- ����� ��زه ��ی دارای و���� ����ک در را���ی ���� �����
۷- ���� و ��و�� او��� ��� ���� ����� ا����� دا����ه ��ای او��� ��ر

:     ا����ص �� ���ره ��� �� �� ��ر��� �� ����ر ����� ����� و���� در ���را�� ����     ا���ن ا����ب  ۸- �������� ����� ����� دا����ه در �� ���ر (در ���� از ۶ ��ه
����ران ��اردادی در ��� ��ی ���� �� ����ر ���ت ����
۹- ���ده ���ی ���م ا�زش ���� �����د ��ر���ن �� ��رت ����

۱۰- ���ده ���ی ��ا��� ا����ب ��ر��� ����� در را���ی ����� از ��ر���ن:     ����� ������ ����ی     ����� از �و��� ��آو�ی     ����� ���و��ی ��رآ��     ا��ا�� ���ه و�ی     ار���ی �� ���� ��ز����
۱۱- ا��ح آ��� ���� ���� و ������� ������ �� ��ا�� ��د��دان و ����� ��ا�� درآ��زا�� :    ����� �و���د آ��� ���� ���� ������� از ����� ���ر �� درآ�����ر

۱۲- ���� در را���ی ����� ��ا�� و وا���� �� ���ده ���ی �و���د��ی درآ�� ����� ای �� ��ی ���� ����� ای
را���د: ��� و ا����ط ����، ������، ������ ����� و درآ��، ر�� و ار���ی ا���ن ��

:������ ����
��ل ۱۳۹۶:       ���اد ��ا�� ���ن ده: ۲۱ ا���ن           ���اد ��ا�� ����: ۱۰ ا���ن             ���� ��پ و ا����رات: ���ن ده

��ل ۱۳۹۹:       ���اد ��ا�� ���ن ده: ۹ ا���ن (۵ ا���ن ���� از ۵٪ ���ن و ۴ ا���ن ����� از ۵٪ ���ن)              ���اد ��ا�� ����: ۲۲ ا���ن             ���� ��پ و ا����رات: ����
۱۳- ���� �������� ا����و���� ����� ا��ال و ������ن ��ی دا����ه

را���د: ��ا�������ی ا���ن �� و �����زدا�� از ��ز��ن ����ی

�� �����ی دا����ه از ��ل ۱۳۶۷ �� ۱۳۹۶ ��ا�� �� ۳۳۳ ���                                        ���اد ا���� �� در ۱ ��ل (۱۳۹۷) ���دار ���� ��ا�� �� ۱۳۳ ���

������� ����: ��������ی ا��� و �����ت

ا��ام:

 ������ ����        ������ �����ان ���� ا����و���         ������ ��� و ا�����ت       ������ ����         ������ ا���د ���� و ��ور ��        ������ در��ا�� ار��� ر���       

������� ��م: �� ������ ����ی ���� ������ ��ی ادا�ی

ا��ام:

را���د: ���� ��ا�����ی ادا�ی �� ���ه ���ی از ������ی ا����و���� 

۱- ����� ����� ۲۶۳ ��رت و���� ����ط �� ��وژه ��ی ���ق ��� از ��ل ۱۳۹۶ ۲- ���� ���� ۳۳۰ �����رد ����� �� ��ر�� د��� ��رت و���� ��ی �������ران (���� ��رت 
۳- ا���د ��ر��� ا����و��� و ��رت و���� آ���� ��ای ����� ��وژه ��ی دا����ه در را���ی ���رت ���� ۴- ���� ��������  و���� �� از ���� ۱۴۹۰ �����رد ���ل �� ۱۱۶۰ �����رد ���ل

��� ��ای ���� ��وژه �� ۵- ���� و ا��غ ���ه ���� ����� و ����ا�ی

������� ���رم: ��� ���� و ����� ����ف ��وژه ��ی ���ق
ا��ام:

���۱۰۰۰ ۶۰۰ ���        ���اد ��� ��ی ��ا�� ر���� ا���د ��ه �� ۳ ��ل (از ��ل ۱۳۹۷ �� ۱۴۰۰  ���اد ��� ��ی ��ا�� ر���� ا���د ��ه �� ۲۹ ��ل (از ��ل ۱۳۶۷ �� ۱۳۹۶

������� دوم: ا��ا�� ��ا�� ����ت ر����

ا��ام:

۱- ��و�� آ��� ���� ���� ����ت ر���� و در���� دا����ه ���م ��ر
۲- ��ا�� ���ی ا���ن ا����ده ����ران ��ز����� در ��ح ��ی ���� ������ در��ن

۳- ارا�� ��ارش ��ی ������ ��دا�� �����ت در ��ر��ل ر���� �� ����ر ������ ����
۴- ارا�� ۲۶۲۷۰ ���ه �����ت وام �� ����ران ���� و ادا�ی (��ا�� �� ��� ��ا�� ۲ ���ه

۱۷۳۰۰ ���ه �����ت ��ض ا����� ۴ در�� ۸۳۰۰ ���ه وام ۱۳٪ ��ا�ح� 
۳۵۰ ���ه وام ���� ا���ی ���� ���� ۳۲۰ ���ه وام ۱۸ در��   

۵- ا��ا�� �� ����� �����ت ا����� ���وق ��ض ا����� ��ر���ن:
۷۵۰۰ ���ه وام ۱۲۰۰۰ ���ه                  ���اد �����ت ا����� در �� ��ل ۹۷ �� ۱۴۰۰        ���اد �����ت ا����� ���وق ��ض ا����� از ا���ای ����� ۱۳۸۸ �� ����ن ��ل ۱۳۹۶

ا��ام:

یرساخت های اساسی پایش و ارتقای ز
ی منابع انسانی دانشگاه  در راستای توانمندساز



�ح�ر اول: ������ ����
������� اول: ������ و ا����ط ����

������� دوم: ا��ا�� درآ�� ا������ دا����ه

ا���ا��ی: ��ش در ������ و ���� ����� ��ی ���ی �� ز��ن �� ا��ا�� �����ت ر����، ا��ا�� ���ق و ���ه

����: ��م ا���د ���� آ�� و �ح��� د��ن �� ���� دا����ه

������� ��م: ��ا�ن ��د�� ای
ا���ا��ی: ا���ل ���� و ���ق ������ در ���ر ا��ا�� ��دا�� ��ی ���ق و د����د ��ون ا���د د�� و ���� ��ای دا����ه

ا��ام:

��ا��:

ا��ام:

ا��ام:

۱- ���� ����� ��ی ���ی �� ا���ل ���� ���� ���� و ������ (����� ��ی 
����ا�ی، ا�����، آب، ��ق و ��ز و...)

����� ��ی ���ی در ��ل ۱۳۹۹ ���� �� ��ل ۱۳۹۶  ��و��: ���� ٪۶۸
������ ��رم ٪۱۴۸ ���� ��

۱-ا��ا�� ۷۶ در��ی (�� ا�زش ����� ۴۲۰۰ �����رد �����) درآ�� ا������ دا����ه در ��ل ۱۳۹۹ ���� �� ۱۳۹۶ (۱۳۹۶ ��ا�� �� ۵۵۰۰ �����رد ���ل- ۱۳۹۷ ��ا�� �� ۹۷۰۰ �����رد ���ل

    ا��ا�� ���ا�� ���ق                 ا��ا�� ��ق ا���ده ��ب ا���ی ���� از ��ل ۱۳۹۹  (��ون ا����ب ����ن ���ی)                 ا��ا�� ۵۰ در��ی ��ق ا���ده ا���ی ادا�ی 

۴- ا���د ���ه و�ی �� �������� �����ر ��ز���� دا����ه �� ا��س ���اد دا����
����: رده ���ی ���� ا���ن �� �� ا��س و�� ����د (�� ��ر ���ل ����� ���� ������ 

از رده ۲ �� رده ۴
اد��م ��� �� �� ا��س ��ر��د و ����� (�� ��ر ���ل اد��م ر��� ��ر��ه �� ر��� آز������ه)

اد��م ��� ��ی ������ در ��ز��ن ����ی (اد��م اداره �� �������� و اداره �� ���ا��، اد��م 
���� ��� ا���� و د��� ������� ��ی ��� ا����، اد��م د��� آ��زش ��ی آزاد و ���ر���� ای)

۱- ا���ل ار���ی ر��� و ���� ����� ����ران ���� و ادا�ی
����ران ادا�ی:

۳۷۳۱۴ ��رد ا���ل ���� ��ای ����ران ادا�ی ۲۲۵۴ ا���ل ��رک ������ ��ر���ن         ۸۷۶۵ ��رد ار���ی ر��� ���� ��ر���ن (���ر�� �� ر��� ۳، ر��� ۳ �� ۲ و ر��� ۲ �� ۱
۲۲۱۴ ��رد ا���ی ا���ل ���� ����ران ادا�ی ����ط �� ��� از ��ل ۱۳۹۶ (�� ا�زش ����� ۷۴ �����رد ���ل

����ران ����:
۷۴۷ ��رد ار���ی ر��� ����ران ���� (���� �� ا���د��ر، ا���د��ر �� دا����ر و دا����ر �� ا���د)               ۹۰۴۵ ��رد ا���ل ���� ��ای ����ران ����

۲- ���� ۳۰ در��ی �� ������ ��دا��� در ���م ���ح
��و��: ���ان �� ������ در ۱۳۹۶ ������ ��رم ۴ ���� ��� از ���ان 

�� ������ در ��ل ۱۳۹۹ ��ده ا��.

۳- ���� ���اد ��� ��ی �������
����: اد��م ��� ����� ا���ن �� ����� ���� ا���ن

 ۲ از  ���ون و   ۲ ���ون ��   ۳ (از  ���� ��� ��ی ���و�� در ا���ن �� 
���ون �� ۱ ���ون)

��ل و   ۲۵  ����� �� از ���� ��ر���ن  ��ز������ ���  ��ز����ی،  ا���د �����   -۵
��ا�� ���ی ا����ل �� دا����ه ��، ��و����ه �� و �����ت وا���� �� وزارت ���م

����: ����� ��ی و ا�� �����ت ������ از ���� ا��� �� ���اه ارا�� ���ق ��� 
����ران ������

از ���وی ا��ـــ��� ��ون ����ـــ� ���و و ��  ��و�ـــ�: ���ـــ� ۱۰ در�ـــ�ی (۱۳۳۶ ���)
در��ا�� و ����� ا��اد

۶۶ ا����ل، ۸۴ ��ز�����، ۳۵ ��ز���� ا���ی ����:
۳۳۴ ا����ل، ۶۲۰ ��ز�����، ۱۹۷ ��ز����  ����� ��ا��ه �� �� ا���ن ��      ����� ������ت �� ا���ن ��       ����� ا����د ���� ��ارداد�� �� ا���ن ��          ����� ����� ����� ا����� در ا���ن ��        ����� ����� ��رت و���� ��ی ا�����ا���ی ادا�ی:

۲-����� و���� ا����ا�� ����ران ���� و ادا�ی
����ران ����:

۶۵۲ ����� و�� �� ������              ۱۲۵۸ ����� و�� از ������ �� ر��� آز�����           ۱۰۰ ����� و�� از ر��� آز����� �� ر��� ����          ۶۷۸ ��رد ����ر �� �����
۸۹۰ ��رد ����ن ������� �� �����

����ران ادا�ی:
۴۶۶ ����� و�� از ������ �� ر��� آز�����        ۳۴۲ ����� و�� از ر��� آز����� �� ر��� ���� ۱۰۷۸ ����� و�� از ��اردادی �� ������ (دارای آز��ن ادوا�ی)      

۲۳۰��رد ����� و���� �� ر��� ���� ��� و ��ده ۴۴ (ا���ر��ان)

��ا��:

ا��ام:
     ���� ���� و درآ��زا�� ��� ������ ����� �� ��ون ا�� وام و ا���د د��ن ��ای دا����ه

     ا���د ���ت ���� ��ون ����� ���و  (ا���ل ���م ��ا��، �� �������، ار��� و ��� ��ای ���م ��ر���ن ��اردادی)
     ��دا�� ���� ۱۶۰۰ �����رد ���ل ���� ا������ ��� از ��ل ۱۳۹۶

    ���ان ��د�� دا����ه در ��ل ۱۴۰۰ ���دل ۱۷۵۰۰ �����رد ���ل و ����� ��ی ����� ������ ۱۸۲۰۰ �����رد ���ل (�� ���� �� ا���ل ���� ��، ار���، ��رک ������)؛ ��دا�� ���ان 
���ی (۷۰۰ �����رد ���ل از ��� درآ��زا�� ��)

۱۸۲۶۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۴۰۰) �� ا�زش �����: ۱۰۵۶۰ �����رد ���ل       ا��ا�� ۱۳۷ در��ی ����� ��ی ���ق ������ (۷۷۰۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۳۹۶ 
      ا��ا�� ۷۶ در��ی درآ����ی ا������ دا����ه (۵۵۰۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۳۹۶- ۹۷۰۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۳۹) �� ا�زش �����: ۴۲۰۰ �����رد ���ل

۱۶۰۰ �����رد ���ل ���� ا������ ��� از ��ل ۱۳۹۶ (��ون ا����ب ���� ����ط �� ���دا�ی ��، �����ت و  ����� ا������)

�ح�ر دوم: ا��ا��ت ������ی
������� اول: ا���د ������ ادا�ی

�ح�ر ��م: ����ت ر���� و ������
������� اول: �������� �����ت ����

������� دوم: �����زدا�� و ����� ا��ر �� ا���ن ��

ا��ام:

ا��ام:

۱- ���ده ���ی ا�� ����ل ����ه �����ا�ی ����ی در ����� ��ا�� و وا���� (����� �� �� ����ه از ��ل ۱۳۹۱ �� ���ر ��د �� ����ن ��ل ۱۳۹۳ در دا����ه ���ده ��د و �� ۳ ��ل ����� 
��رت ������ ��د)

۲- ��و�� او���  ������ را���دی دا����ه، ������ ا��ا�� ����� و ������ ��� ���� �� ا��س ����� ��ده ۱۱ آ��� ���� ���� و ������� دا����ه ���ب ���� ا���
۳- ا����ل ����� ���ب ��ی دا����ه �� ���ب ������ ���� ����ی �� ����ر ������ و ����� د����� ���د��ی ���ر��

۴- ��� ����� ا��ال دا����ه در ������ �����ا�ی ����ی
۵- ��ز������ �����ر ��ز���� دا����ه

۶- ����� ��زه ��ی دارای و���� ����ک در را���ی ���� �����
۷- ���� و ��و�� او��� ��� ���� ����� ا����� دا����ه ��ای او��� ��ر

۸- �������� ����� ����� دا����ه در �� ���ر (در ���� از ۶ ��ه):     ا����ص �� ���ره ��� �� �� ��ر��� �� ����ر ����� ����� و���� در ���را�� ����     ا���ن ا����ب 
����ران ��اردادی در ��� ��ی ���� �� ����ر ���ت ����
۹- ���ده ���ی ���م ا�زش ���� �����د ��ر���ن �� ��رت ����

۱۰- ���ده ���ی ��ا��� ا����ب ��ر��� ����� در را���ی ����� از ��ر���ن:     ����� ������ ����ی     ����� از �و��� ��آو�ی     ����� ���و��ی ��رآ��     ا��ا�� ���ه و�ی     ار���ی �� ���� ��ز����
۱۱- ا��ح آ��� ���� ���� و ������� ������ �� ��ا�� ��د��دان و ����� ��ا�� درآ��زا�� :    ����� �و���د آ��� ���� ���� ������� از ����� ���ر �� درآ�����ر

۱۲- ���� در را���ی ����� ��ا�� و وا���� �� ���ده ���ی �و���د��ی درآ�� ����� ای �� ��ی ���� ����� ای
را���د: ��� و ا����ط ����، ������، ������ ����� و درآ��، ر�� و ار���ی ا���ن ��

:������ ����
��ل ۱۳۹۶:       ���اد ��ا�� ���ن ده: ۲۱ ا���ن           ���اد ��ا�� ����: ۱۰ ا���ن             ���� ��پ و ا����رات: ���ن ده

��ل ۱۳۹۹:       ���اد ��ا�� ���ن ده: ۹ ا���ن (۵ ا���ن ���� از ۵٪ ���ن و ۴ ا���ن ����� از ۵٪ ���ن)              ���اد ��ا�� ����: ۲۲ ا���ن             ���� ��پ و ا����رات: ����
۱۳- ���� �������� ا����و���� ����� ا��ال و ������ن ��ی دا����ه

را���د: ��ا�������ی ا���ن �� و �����زدا�� از ��ز��ن ����ی

 �� �����ی دا����ه از ��ل ۱۳۶۷ �� ۱۳۹۶ ��ا�� �� ۳۳۳ ���                                        ���اد ا���� �� در ۱ ��ل (۱۳۹۷) ���دار ���� ��ا�� �� ۱۳۳ ���

������� ����: ��������ی ا��� و �����ت

ا��ام:

  ������ ���� erp       ������ �����ان ���� ا����و���         ������ ��� و ا�����ت       ������ ����         ������ ا���د ���� و ��ور ��        ������ در��ا�� ار��� ر���       

������� ��م: �� ������ ����ی ���� ������ ��ی ادا�ی

ا��ام:

را���د: ���� ��ا�����ی ادا�ی �� ���ه ���ی از ������ی ا����و���� 

۱- ����� ����� ۲۶۳ ��رت و���� ����ط �� ��وژه ��ی ���ق ��� از ��ل ۱۳۹۶ ۲- ���� ���� ۳۳۰ �����رد ����� �� ��ر�� د��� ��رت و���� ��ی �������ران (���� ��رت 
و���� �� از ���� ۱۴۹۰ �����رد ���ل �� ۱۱۶۰ �����رد ���ل) ۳- ا���د ��ر��� ا����و��� و ��رت و���� آ���� ��ای ����� ��وژه ��ی دا����ه در را���ی ���رت ���� ۴- ���� �������� 

��� ��ای ���� ��وژه �� ۵- ���� و ا��غ ���ه ���� ����� و ����ا�ی

������� ���رم: ��� ���� و ����� ����ف ��وژه ��ی ���ق
ا��ام:

 ���اد ��� ��ی ��ا�� ر���� ا���د ��ه �� ۲۹ ��ل (از ��ل ۱۳۶۷ �� ۱۳۹۶): ۶۰۰ ���        ���اد ��� ��ی ��ا�� ر���� ا���د ��ه �� ۳ ��ل (از ��ل ۱۳۹۷ �� ۱۴۰۰): ۱۰۰۰���

������� دوم: ا��ا�� ��ا�� ����ت ر����

ا��ام:

۱- ��و�� آ��� ���� ���� ����ت ر���� و در���� دا����ه ���م ��ر
۲- ��ا�� ���ی ا���ن ا����ده ����ران ��ز����� در ��ح ��ی ���� ������ در��ن

۳- ارا�� ��ارش ��ی ������ ��دا�� �����ت در ��ر��ل ر���� �� ����ر ������ ����
۴- ارا�� ۲۶۲۷۰ ���ه �����ت وام �� ����ران ���� و ادا�ی (��ا�� �� ��� ��ا�� ۲ ���ه):

       ۸۳۰۰ ���ه وام ۱۳٪ ��ا�ح�                 ۱۷۳۰۰ ���ه �����ت ��ض ا����� ۴ در��

       ۳۲۰ ���ه وام ۱۸ در��                          ۳۵۰ ���ه وام ���� ا���ی ���� ����

۵- ا��ا�� �� ����� �����ت ا����� ���وق ��ض ا����� ��ر���ن:
       ���اد �����ت ا����� ���وق ��ض ا����� از ا���ای ����� ۱۳۸۸ �� ����ن ��ل ۱۳۹۶: ۱۲۰۰۰ ���ه                  ���اد �����ت ا����� در �� ��ل ۹۷ �� ۱۴۰۰: ۷۵۰۰ ���ه وام

ا��ام:

یرساخت های اساسی پایش و ارتقای ز
ی منابع انسانی دانشگاه  در راستای توانمندساز
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ر��� �ح�  ا�� ���ز ۴۰۰
���� در دا����ه ��� م ��ر

ا���ی دا����ه �� و 
���� ���ی �����ر

����� ا���ب ر��ع، ار���ی ����� 
��ز����، ��������ی و ا��ای 

د��� ���رات

ا��ح ��م ا���ی ���� ���� 
و ����د ��ا��� ����� ����

راه ا��ا�ی ���� آ��زش ��ی 
����� و ����ه ��ت

راه ا��ا�ی ����� ���� آ��زش 
���ن ��ر�� �� �����ر�� �����ن

��� �� ر���� ا������ دا����ه 
و ����ش ارا�� آ��زش ا����و���� در 

���م ���ر در دوران ��و�� 

������ ����ی ������ ��
 و�ح�� ����ت ���

����� ��� ���� آ��زش ��ز و از دور ��ای ���� ���ر
آ�ــ�زش �ـ�ای ���، ��� �� و ��� و�� 

ا��ا�� ����� ��و����ه ��ی 
دا����ه از ۳ ��رد ����� �� ۱۱ 
��و����ه �� �و���د ����ه ��� 

�� ۴ ��ل ا���

��ار���ی در ����� ������ 
دا����ه ��ی د��� و ار���

 در ر��� ���ی ���ن 2۰2۱

راه ا��ا�ی ������ ������ ��� 
���ب ��ی دا����ه �� ��رت ���ً� 

������ه و ��ف ���� ���� از 
��ا�����ی ��و�� ا�� از ��ل ۱۳۹۹

ار���ی ��ا��� ا����ر ���ب و 
ارا�� ����ت ���� �� ���� 

دا����ه ��

����� ���� آز������ه ��ی 
���م ��ر ا��ان (�����)

ا����ار و راه ا��ا�ی ۷۱ ���� ��آور 
و ������ ۸ ���� ��آو�ی در ���� 
�����ی �� ��رک ��� و ���و�ی در ۷ 

ا���ن

 ،ISI ����� 2۸۴۰ پ ���اد��
Scopus ����� ۳۶۸۸  و 
 ISC �����۷۵۵۵ اد���

ت ���� ���� ا���ی ���ݘ

����ا�ی ۳۰ ا���ر��پ در 
ز���� ��ی ����� از ��ل 

۱۳۹۶ �� ���ن

ا��ا�� ���اد ��ح ��ی 
���د���ی از ۵ ��رد �� ۸ ��رد 
در ��ل ۱۳۹۹

راه ا��ا�ی ������ و ا������� 
���ب ��ی ا����و���� و 
۳۰۰ ���ان ������-��ک

ا��ا�� �����ت ���� ��و��� و 
������� ��ی آن �� در ��� ��ل ا���، ��� 
در�� ا�� در 2 �����، ��� در�� ب در ۱۵ 
����� و ��� در�� ج در ۴ ����� در ��ل 
۹۹ ��� ا������ ��ی وزارت ���

«��ح �����، ��ا�������ی و �����
 ��ی ��� و��ر��ی �و����� و ����� 
���وم» در ���� ��� ����� ���� �� 
���و�� ����� �و����� و ����� 
���وم ����� �����ی در ��� ا���ن

ا����د ۱۰ ���� ��آو�ی در ز���� 
��رآ����� و ار���ط �� ���� ا���ن �� 

در ���� ����� ���� �����ی �� ���و�� 
���� و ���و�ی ����� �����ی

ا���د ۹ ���� دا�� ����ِن 
���ل ���� دا�������ن
 ���م ��ر در ۴ ��ل ا���

ا����ح و ���ه ��دا�ی از او��� 
������ ������ ا��ع ر���� 
دا����ه (���م ��)

Option 1 Option 2 Option 3

SEARCH FILTER

��� ���� ���و��

��� ���� ���و��

��� ���� ���و��

���م ��

��ب ���� �� ۱۶۰ �����رد ���ل
 ا����ر از ���� وزارت ��� و 
��ز��ن ��ی ���ج از دا����ه 
��ای ا��رات ��� ا��ا�ی و 
�����ا�� ��زه ��و�� دا����ه

����� و ����� �����ه ���ــ� و �ـ�و��ــ� در ���ن 
دا����ه ��ی ��ز و آ��زش از راه دور 
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ا�� ���ز ۴۰۰ ر��� �ح� 
���� در دا����ه ��� م ��ر

ا���ی دا����ه �� و 
���� ���ی �����ر

����� ا���ب ر��ع، ار���ی ����� 
��ز����، ��������ی و ا��ای 

د��� ���رات

ا��ح ��م ا���ی ���� ���� 
و ����د ��ا��� ����� ����

راه ا��ا�ی ���� آ��زش ��ی 
����� و ����ه ��ت

راه ا��ا�ی ����� ���� آ��زش 
���ن ��ر�� �� �����ر�� �����ن

��� �� ر���� ا������ دا����ه 
و ����ش ارا�� آ��زش ا����و���� در 

���م ���ر در دوران ��و�� 

������ ����ی ������ ��
 و�ح�� ����ت ���

����� ��� ���� آ��زش ��ز و از دور ��ای ���� ���ر
آ�ــ�زش �ـ�ای ���، ��� �� و ��� و�� 

ا��ا�� ����� ��و����ه ��ی 
��رد ����� �� ۱۱ دا����ه از ۳
��و����ه �� �و���د ����ه ��� 

��ل ا��� ۴ ��

��ار���ی در ����� ������ 
دا����ه ��ی د��� و ار���

 در ر��� ���ی ���ن 2۰2۱

راه ا��ا�ی ������ ������ ��� 
���ب ��ی دا����ه �� ��رت ���ً� 

������ه و ��ف ���� ���� از 
��ا�����ی ��و�� ا�� از ��ل ۱۳۹۹

ار���ی ��ا��� ا����ر ���ب و 
ارا�� ����ت ���� �� ���� 

دا����ه ��

����� ���� آز������ه ��ی 
���م ��ر ا��ان (�����)

���� ��آور  ا����ار و راه ا��ا�ی ۷۱
���� ��آو�ی در ����  و ������ ۸
�����ی �� ��رک ��� و ���و�ی در ۷

ا���ن

 ،  ����� ��پ ���اد 2۸۴۰
�����   و  ۳۶۸۸

���اد ۷۵۵۵����� 
ت ���� ���� ا���ی ���ݘ

ا���ر��پ در  ����ا�ی ۳۰
ز���� ��ی ����� از ��ل

�� ���ن ۱۳۹۶

ا��ا�� ���اد ��ح ��ی 
��رد  ��رد �� ۸ ���د���ی از ۵
در ��ل ۱۳۹۹

راه ا��ا�ی ������ و ا������� 
���ب ��ی ا����و���� و 
���ان ������-��ک ۳۰۰

ا��ا�� �����ت ���� ��و��� و 
������� ��ی آن �� در ��� ��ل ا���، ��� 
�����، ��� در�� ب در ۱۵ 2 در�� ا�� در
����� در ��ل  ����� و ��� در�� ج در ۴
��� ا������ ��ی وزارت ��� ۹۹

«��ح �����، ��ا�������ی و �����
 ��ی ��� و��ر��ی �و����� و ����� 
���وم» در ���� ��� ����� ���� �� 
���و�� ����� �و����� و ����� 
���وم ����� �����ی در ��� ا���ن

���� ��آو�ی در ز����  ا����د ۱۰
��رآ����� و ار���ط �� ���� ا���ن �� 

در ���� ����� ���� �����ی �� ���و�� 
���� و ���و�ی ����� �����ی

���� دا�� ����ِن  ا���د ۹
���ل ���� دا�������ن
��ل ا���  ���م ��ر در ۴

ا����ح و ���ه ��دا�ی از او��� 
������ ������ ا��ع ر���� 
دا����ه (���م ��) ��� ���� ���و��

��� ���� ���و��

��� ���� ���و��

���م ��

�����رد ���ل ��ب ���� �� ۱۶۰
 ا����ر از ���� وزارت ��� و 
��ز��ن ��ی ���ج از دا����ه 
��ای ا��رات ��� ا��ا�ی و 
�����ا�� ��زه ��و�� دا����ه

����� و ����� �����ه ���ــ� و �ـ�و��ــ� در ���ن 
دا����ه ��ی ��ز و آ��زش از راه دور 



��� ر��� ١ ���� ��ر����� در ������ ������ت ��� ���و�ی ���� در ر��� �����

��� ر��� ٢ ����  و���ر��� ا�����د ���� دا������ ���ر در ر��� ���ن و اد���ت ��ر��

��� ��ال ���ه ������ ����� و ��ال ���� ���� ����� ������ت ��� ا����� ا���ا��ت ���ر ������ن در ��ل ١٣٩٧

��و�ی �� د���ورد��ی دا������ن دا����ه ���م ��ر 
۱۳۹۶ ۱۴۰۰ در ������ت ��� و ��� ا�����

��� ر��� ���� ��و����ه ���� ��ی ���������ر دا����ه ���م ��ر ا���ن ��د در ���� آز�������� ���و�ی ��ی را���دی ����� �����ی

��� ���م اول دا����ه ���م ��ر ا���ن ا����ن در ����اره ����ی ���� �� ��� ٢١ ���م ������ه

��� ���م ���� دا����ی دا����ه ���م ��ر ���از در ���� و ������ ������ت ��� ا����� ������ آ���را  در ��� ا��ه و ا���ا��ت

��� ���م دوم دا����ی ���ان دا����ه ���م ��ر ���� ���از در ������ت ����� ��زه ��ی �����و�� 

��� ��ال «���� ��آو�ی ��را���ن ����� ������ن» ���� دا����ی دا����ه ���م ��ر ���� �����ر 

��� ����� ���م در �� و دو��� ����اره ��� ��آن و ���ت دا������ن ���ر 

��� ���م ���� دا���ن ����� در ����اره د��ع ���س ���� دا����ی ���� ر�� دا����ه ���م ��ر

��� ���م دوم ������ دوره ������ت ��ا و ��� در دا����ه ����� ���ف ���� دا����ی دا����ه ���م ��ر ����� 

��� ���و�� ��� در ��� ��ی ����ف ����� ������ ��� ���و�ی ���� در ��ل ١٣٩٨

ر��� اول ��� ���� ا������ �� ��ح ��وه آ��ز�� ���� 
ر��� ��م ��� ���� ا������ �� ��ح ������ب 

ر��� ��م �����ت دا������ ���� �� ��ح ����س 

���د ��و��� ���� دا������- ����� ٣
ر��� ���� ��� ���رب �� �� ��ح ������ 

ر��� اول ���د ��و��� ���� در ��� ��ا�� آ��ز�� 

��� ���و�� ��� در ا������� ������ ��ی ��و��ن دا������ ���و�ی ���� دا����ه �� و �����ت آ��زش ���� ���ر در ��ل ١٣٩٩

ر��� دوم ���� ا������ (�� ���ان ����ل آ��زش ����ی ���� و �����)
ر��� ��م ���� ا������ (�� ���ان ����ل ������ب) 

ر��� ��م ���� و ا������ ���و�ی ���� ��ای ا��ان ����ر 

ر��� �� �����ت دا������ �� ��م ����س 
ر��� �� و��� �����������ی 

ر��� دوم و��� ������ب 

2
1

3

����� �� ا����رات و�ز�� دا������ن دا����ه ���م ��ر 
در ������ت ��� ا����� (۱۴۰۰-۱۳۹۶)

۱۵
��� دو �� و �� ���ه ���� 

دا����ی دا����ه ���م ��ر در ������ت 
دو و ���ا�� ��ر��ان ���ن ����ا��

۱
���� ������� دا����ی 
دا����ه ���م ��ر در ر��� ����ب 
���ه ��را ا����� ٢٠٢١ �����

۲
������� دا����ی دا����ه 
���م ��ر در ۱۰ ��ار ��� ��را�� 
���� ۲۰۲۰

۶
������� دا����ی دا����ه 
���م ��ر ����س در ������ت 
����� �����ی �ز�� ����

۴
���ر�� دا����ی د��� 
دا����ه ���م ��ر در ���ی ��ی 
آ����� ������ل ����ر��

۸
��ال ���� ������ ��� ������ل
 �� ���ه دا����ه ���م ��ر
در ������ت ������� آ���

۱۲
��ار ����� دا����ی دا����ه ���م ��ر �� 

���ی ������� ������ت وز�� ��دا�ی 
آ��� در ������ ا������ن 

۳
������� دا����ی دا����ه 
���م ��ر در ������ت ����� 
���ا��و

۱۳
��� ��ال ��ی آ��� ���� 

دا����ی دا����ه ���م ��ر  
���� ��ف آ��د در ر��� ���ا��و

۵
���� دا����ی دا����ه 
���م ��ر در ر��� ������ل در 
��م ����� ��ا��ن ����� ۲۰۲۱

۷
��� ��ال ��ی دا������ 
د��� دا����ه ���م ��ر در 
������ت ���ا��وی ��م آ�����

۱۱
������� دا����ی دا����ه

���م ��ر ����ود در ������ت ����� 
ر��� آر��� در ��� ���وس

۱۰
���� ������� دا����ی دا����ه 
���م ��ر ���� �����د در ������ت 

������� ��������ی آ���

۱۴
������� دا����ی دا����ه 

���م ��ر ���� �����د در ������ت 
����� ��ور������� ����ا�� 

۹
���م اول دا����ی ر��� ���ق 
دا����ه ���م ��ر وا�� ����� ��� در 
دوی ۴۰۰ ��� در ������ت ��رادو���ا�� 
��ا��ن ���ن (���ر �����)



��� ر��� ١ ���� ��ر����� در ������ ������ت ��� ���و�ی ���� در ر��� �����

��� ر��� ٢ ����  و���ر��� ا�����د ���� دا������ ���ر در ر��� ���ن و اد���ت ��ر��

��� ��ال ���ه ������ ����� و ��ال ���� ���� ����� ������ت ��� ا����� ا���ا��ت ���ر ������ن در ��ل ١٣٩٧

��و�ی �� د���ورد��ی دا������ن دا����ه ���م ��ر 
در ������ت ��� و ��� ا����� (۱۳۹۶-۱۴۰۰)

��� ر��� ���� ��و����ه ���� ��ی ���������ر دا����ه ���م ��ر ا���ن ��د در ���� آز�������� ���و�ی ��ی را���دی ����� �����ی

��� ���م اول دا����ه ���م ��ر ا���ن ا����ن در ����اره ����ی ���� �� ��� ٢١ ���م ������ه

��� ���م ���� دا����ی دا����ه ���م ��ر ���از در ���� و ������ ������ت ��� ا����� ������ آ���را ODTU در ��� ا��ه و ا���ا��ت

��� ���م دوم دا����ی ���ان دا����ه ���م ��ر ���� ���از در ������ت ����� ��زه ��ی �����و�� 

��� ��ال «���� ��آو�ی ��را���ن ����� ������ن» ���� دا����ی دا����ه ���م ��ر ���� �����ر 

��� ����� ���م در �� و دو��� ����اره ��� ��آن و ���ت دا������ن ���ر 

��� ���م ���� دا���ن ����� در ����اره د��ع ���س ���� دا����ی ���� ر�� دا����ه ���م ��ر

��� ���م دوم ������ دوره ������ت ��ا و ��� در دا����ه ����� ���ف ���� دا����ی دا����ه ���م ��ر ����� 

��� ���و�� ��� در ��� ��ی ����ف ����� ������ ��� ���و�ی ���� در ��ل ١٣٩٨

ر��� اول ��� ���� ا������ �� ��ح ��وه آ��ز�� ���� 
ر��� ��م ��� ���� ا������ �� ��ح ������ب 

ر��� ��م �����ت دا������ ���� �� ��ح ����س 

���د ��و��� ���� دا������- ����� ٣ 
ر��� ���� ��� ���رب �� �� ��ح ������ 

ر��� اول ���د ��و��� ���� در ��� ��ا�� آ��ز�� 

��� ���و�� ��� در ا������� ������ ��ی ��و��ن دا������ ���و�ی ���� دا����ه �� و �����ت آ��زش ���� ���ر در ��ل ١٣٩٩

ر��� دوم ���� ا������ (�� ���ان ����ل آ��زش ����ی ���� و �����)
ر��� ��م ���� ا������ (�� ���ان ����ل ������ب) 

ر��� ��م ���� و ا������ ���و�ی ���� ��ای ا��ان ����ر 

ر��� �� �����ت دا������ �� ��م ����س 
ر��� �� و��� �����������ی 

ر��� دوم و��� ������ب 



��ر�� و ����� ����ف ��ارداد�� و ��و��ه ��ی ���ا�� و ����� 
����� و ���� ����ت ��ر��وه ����ک �� ���� ��ی ������ 
در دا����ه �� و��ه ���ا�� و ����� ���� �� ا���ف ��ای 
����� و ا����م ��ارداد��ی �����م

راه ا��ا�ی و ���ه ��دا�ی از ������ 
ا����و���� ����� ا������ت

��ز���ی و ا��ح آ��� ���� ا��ـ����ت 
(آ�ـ�� ���� ا���ـ���ت ���ـ�
 ��ـ��� ��ل ۸۹ ��ده ا��)

آ��� ����� ��� ��ور رأی ���� دا����ه در ��ا�� 
����� و د��ان ��ا�� ادا�ی و ارا�� ���وره و را���ر �� 

���� ��ی ������ در دا�� دا����ه ��ای ������ی

����� ��ر��وه و ����ت دوره ای �� ���� ��������ن ����� 
دا����ه در ��ا�� ���ر و ��را�� ��دن ����� ����� 
دا����ه، ������ ار���ط ����� �� د��� ����� وزارت ���م و 
دا����ه ��ی ����� ��� ����� را���ر��ی ����ک و ����ن

ا�� ��ا��� ����� و���� ���اد ۴2 
وا�� �� ���� از ���ت ا���ی دا����ه

ا����ده از ����� ���� ��رای ا���� در ���ص 
ا�ح�ق �� ����ه �� ����ن ���� و ����ش دا���� 

��� ����ش دا����ی ��ا��� در ������ن آ��زش

�ــ������� و ����ــ� ����ــف ��ــ�اد ۱۴۹ 
����ل ا��ر ���ی،  ۱۶۷ ������ وا�� و 

���� و ۲ ��رد ����ل راه ا��ا�ی وا��

ا�� ا��ا��ت ا���م ��ه در ��زه �����، ���� و
 ������� ا���ن �� (۱۴۰۰- ۱۳۹۶)

�����ی ��ی و���� ������ 
ا��� دا����ه و ا�� ۱۸۸ ���

����� ��ا���ی �� ��������ن
 ��دم در ���� ��رای ا����

����� و ا��ح ���� ��ی ����� 
و���� وا����ی دا����ه �� ���� در 
��رای ��������

������ آز��ن دا����ه
��� ا����و���� ����

 ا���ی ���� ����

�� �و�ر���� ������
ر�� ا��ــــ��ت ��� و ا�ــ�ودن 

ا��ـ���ت ���� �� آن 

������ و���� ����ا�� ��م ا��ا�ی
������ ا���ل ���اد ����� ���

�����ـــ� ا���ل �� ���ـــ�� و���ـــ� ����ا�� 
��� ا��ا�ی در ا�� ��ل ��ای او��� ��ر

����ا�ی ���ـــ� �� ��رت �� ز��ن ��� ا��ا�ی 
(۳۲ ����) و ��م ا��ا�ی (���� �� ۸۰۰ ����)

�ـ�� ز�ـ�ه ا���ـ���ـــــ� ��ون ��ـ�ود�� �ـ��اد 
��زد������ه

ا���� دا������

��� ��� از ۵۰۰۰ در��ا�� ����� از ��ف ا���ی ����
������ �����ی در��ا�� ���� ��� ��ون ���ز �� ار���ط �� 

��ر���س ا���ن �� ��ز��ن
�����ت  و  آ��ز��  ���ون   ����  ����� ا�����  ��ور 

������
ا��ا�� ���� ��ر�� ��و��ه ��ی ����� ��ه

ا��ا�� ر���� ���ی ا���ی ���� ����
���� ���� ��ن در ����� ��ی ���ی

������ ا����و���� ����� 
ا���ی ���� ����

آ��� و��وس ����ر��
 دا����ه

����� ۲۵ ��ار ��ـــ�� ��ای ��ل 
۹۷ �ـــ� ۹۹ و ۱۸ ��ار ��ـــ�� ��ای ۲ 

��ل ۹۹ �� ۱۴۰۱
ار���ط �����ـــ� آ��� و��وس �� �� 

��ور ����ی

ار���ی ������ ���� 
ادا�ی و ���� 

����، ���، ا����ار و آ��زش 
����� دا����ه ��ای ا����ده 

از ������

 
������ ������ ���ی ������ 

آ��ز�� و ��س درس
��ـــ��ی �ــــ�رآ�� �ـــ�ای ���ــــ��� 

آ��ز��
ا���م ������ ���ی ��ی آ��ز�� �� 

��رت �� ����� و ������

راه ا��ا�ی ������ آ��زش ��ی آزاد

ا���د ���� ��� ��م دوره ��ی آ��زش آزاد ��ای 
���م

درآ��زا�� ا������ ��ای ��ا�� و ا���ن ��
��� درآ��ی در ��ود ۱۶۰ �����رد ���ل ��ای 

دا����ه

ا���� �ـــ�ور �� ا�����ت ��� 
�� �وز ��ه

ا���د ���ل در ������� ��ی 
���و�ی ا����ت در را���ی ����� 

«آ�ـــ�زش و ��ــ�ــ� ا��ـــ��و���» 
و «ا��ا�� �� ������ ����ی ��آ��� ��»

ا����ده از ۱۰ وب ��ور ������� �� ��رت �� ز��ن
 ����� ��ای  ����ک  ا������   ���� از  ا����ده 

وب ��ور��
 �� (Load Balancer) ا����ده از ����دل ����ه ��ر
آدرس sanjesh.pnu.ac.ir ��ای ����� د�����

ا�ـــ���ده از ��و��  ��ای ا�ـــ��ا� ���� �� 
��� وب ��ور�� و ���� ا������



������ آز��ن دا����ه
��� ا����و���� ����

 ا���ی ���� ����

�� �و�ر���� ������
ر�� ا��ــــ��ت ��� و ا�ــ�ودن 

ا��ـ���ت ���� �� آن 

������ و���� ����ا�� ��م ا��ا�ی
������ ا���ل ���اد ����� ���

�����ـــ� ا���ل �� ���ـــ�� و���ـــ� ����ا�� 
��� ا��ا�ی در ا�� ��ل ��ای او��� ��ر

����ا�ی ���ـــ� �� ��رت �� ز��ن ��� ا��ا�ی 
(۳۲ ����) و ��م ا��ا�ی (���� �� ۸۰۰ ����)

�ـ�� ز�ـ�ه ا���ـ���ـــــ� ��ون ��ـ�ود�� �ـ��اد 
��زد������ه

ا���� دا������

��� ��� از ۵۰۰۰ در��ا�� ����� از ��ف ا���ی ����
������ �����ی در��ا�� ���� ��� ��ون ���ز �� ار���ط �� 

��ر���س ا���ن �� ��ز��ن
�����ت  و  آ��ز��  ���ون   ����  ����� ا�����  ��ور 

������
ا��ا�� ���� ��ر�� ��و��ه ��ی ����� ��ه

ا��ا�� ر���� ���ی ا���ی ���� ����
���� ���� ��ن در ����� ��ی ���ی

������ ا����و���� ����� 
ا���ی ���� ����

آ��� و��وس ����ر��
 دا����ه

����� ۲۵ ��ار ��ـــ�� ��ای ��ل 
۹۷ �ـــ� ۹۹ و ۱۸ ��ار ��ـــ�� ��ای ۲ 

��ل ۹۹ �� ۱۴۰۱
ار���ط �����ـــ� آ��� و��وس �� �� 

��ور ����ی

ار���ی ������ ���� 
ادا�ی و ���� 

����، ���، ا����ار و آ��زش 
����� دا����ه ��ای ا����ده 

از ������

 
������ ������ ���ی ������ 

آ��ز�� و ��س درس
��ـــ��ی �ــــ�رآ�� �ـــ�ای ���ــــ��� 

آ��ز��
ا���م ������ ���ی ��ی آ��ز�� �� 

��رت �� ����� و ������

راه ا��ا�ی ������ آ��زش ��ی آزاد

ا���د ���� ��� ��م دوره ��ی آ��زش آزاد ��ای 
���م

درآ��زا�� ا������ ��ای ��ا�� و ا���ن ��
��� درآ��ی در ��ود ۱۶۰ �����رد ���ل ��ای 

دا����ه

ا���� �ـــ�ور �� ا�����ت ��� 
�� �وز ��ه

ا���د ���ل در ������� ��ی 
���و�ی ا����ت در را���ی ����� 

«آ�ـــ�زش و ��ــ�ــ� ا��ـــ��و���» 
و «ا��ا�� �� ������ ����ی ��آ��� ��»

ا����ده از ۱۰ وب ��ور ������� �� ��رت �� ز��ن
 ����� ��ای  ����ک  ا������   ���� از  ا����ده 

وب ��ور��
 �� (Load Balancer) ا����ده از ����دل ����ه ��ر
آدرس sanjesh.pnu.ac.ir ��ای ����� د�����

ا�ـــ���ده از ��و�� NFS ��ای ا�ـــ��ا� ���� �� 
��� وب ��ور�� و ���� ا������



ا����ده ���  از ۴2۰��ار ا���د 
و دا���� از ����ت آ��ز�� 
ا�������

���اد آز��ن ��ی آ����: 
۷۹,۷۹۸

���اد ����� ���ل: 
۴2۱,۶۵۷

���� ������ن ��س ��:  
۱,۵۳۴,۳۸۵

ا���م ��������:
۶,۱۰۵ (از۶,۷2۶ ���م)

���� ������ن آز��ن ��: 
۳,۵۸۰,۰۳۰ (��� آز��ن)

د����� �� ���� ۸۰ �����ن �����، 
آز��ن ��ی آز�����، ا����� ��ی ��� و �ـــ�ر، 
��و�ـــــ�ه ��ی ������ و ... 

����ت

ا����� ��

��س ��ی و��ه ��و��ه �� ��م ���ی

���اد ��س ��ی آ����: 
۴۷,2۸۶

ار��� و ������ ������ ��یا������� ���م �� (او��� ������ ������ ا��ع ر���� دا����ه)
دا������،  ������ و ا������

۱۴۰۰  �� ۱۳۹۶

%٣١٢ %٢٢ %١٨ %215

%66 %67 %٣٠ %57

%٧٢ %50 %١٢ %١٣

%٣٠ %٢٠ %15 %١٩

%١١٨ %١٨٠ %275 %400

رشد برگزاری همایش های
فرهنگی اجتماعی



ا����ده ���  از ۴2۰��ار ا���د 
از ����ت آ��ز��  و دا����
ا�������

���اد آز��ن ��ی آ����: 
۷۹,۷۹۸

���اد ����� ���ل: 
۴2۱,۶۵۷

���� ������ن ��س ��:  
۱,۵۳۴,۳۸۵

ا���م ��������:
۶,۱۰۵ (از۶,۷2۶ ���م)

���� ������ن آز��ن ��: 
۳,۵۸۰,۰۳۰ (��� آز��ن)

د����� �� ���� ۸۰ �����ن �����، 
آز��ن ��ی آز�����، ا����� ��ی ��� و �ـــ�ر، 
��و�ـــــ�ه ��ی ������ و ... 

����ت

ا����� ��

��س ��ی و��ه ��و��ه �� ��م ���ی

���اد ��س ��ی آ����: 
۴۷,2۸۶

ار��� و ������ ������ ��یا������� ���م �� (او��� ������ ������ ا��ع ر���� دا����ه)
دا������،  ������ و ا������

(۱۴۰۰  �� ۱۳۹۶) 

%٣١٢

  

%٢٢

 

%١٨
 

%215

 

%66
 

%67
 

%٣٠ %57

%٧٢
 

%50 %١٢
 

%١٣
 

 

%٣٠
 

%٢٠

 

%15
 

%١٩
 

%١١٨
 

%١٨٠

 

%275 %400

 

رشد برگزاری همایش های
فرهنگی اجتماعی



����� �� ا��ا��ت ����ده دا����ه ���م �ــ�ر
در �ــ�زه �وا�� ��ــ��� و ا��ع ر�ـ���

%300 %300 %47 %47%850 %4900

 

%40
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یرساخت های اساسی در راستای  پایش و ارتقای ز
توانمندســـازی منابع انسانی دانشگاه

نقــش نیــروی انســانی دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالی، پژوهشــی و فنــاوری در فرآیند توســعه علمــی و پویایی محیط های آموزشــی و پژوهشــی 
انکار ناپذیر اســت. قوانین مناســب و مربوط به اســتخدام و ارتقاى مرتبه ایشان می تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در پویایی علمی، پژوهشی و فرهنگی 

دانشگاه ها و فضای علمی کشور باشد.

22% رسمی، 2134نفر

ح سربازی، 3نفر 1% طر

3% قراردادی، 31نفر

12% پیمانی،  1100نفر

38% رسمی،  1578نفر

 15% شرکتی، 1450نفر

 4% دستیار علمی، 102نفر

51% قراردادی، 4804نفر

54% پیمانی، 2025نفر

نمودار 1- اعضای اداری به تفکیک رابطه استخدامی

ع رابطه استخدام نمودار 2- اعضای هیئت علمی به تفکیک  نو

ین سرمایه انسانی 1- 1-بهبود و ارتقای نیروی انسانی به عنوان بزرگ تر
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1723 : استادیار

مهارتی: 2866

مقدماتی: 1028

استاد: 53
305 : دانشیار

1396

8662

مربی: 1656

رتبه 2: 1119

رتبه 1: 375

رتبه 3: 2650

2 : مربی آموزشیار

1397

8462

نمودار 5- اعضای اداری به تفکیک رتبه شغلی

نمودار 6- اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه علمی   

 نمودار 3- اعضای اداری حد فاصل سال ها 1396 تا 1399

نمودار 4- اعضای هیئت علمی حد فاصل سال ها 1396 تا 1399
1399

3739

1398

3771
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یرساخت های اساسی در راستای  پایش و ارتقای ز
توانمندســـازی منابع انسانی دانشگاه

نمودار 7- اعضای اداری به تفکیک مدرک تحصیلی

نمودار 8- اعضای هیئت علمی به تفکیک  مدرک تحصیلی

نمودار 9- اعضای اداری به تفکیک جنسیت

فوق لیسانس،  4426نفر

 63% دکتری، 2339نفر

62% مرد،  4979  نفر 

 دکتری، 51نفر

824 ، دیپلم و پایین تر

 فوق دیپلم , 262نفر

 لیسانس، 2475نفر

37% فوق لیسانس،  1400نفر 

38% زن،  3059  نفر 
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نمودار 10- اعضای هیئت علمی به تفکیک جنسیت

 68% مرد، 2515نفر

32% زن، 1224نفر 
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نمودار 11- اعضای اداری به تفکیک سابقه خدمت

نمودار 12- اعضای هیئت علمی به تفکیک سابقه خدمت
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یرساخت های اساسی در راستای  پایش و ارتقای ز
توانمندســـازی منابع انسانی دانشگاه

1-1-1-ارتقای رتبه و پایه تمامی همکاران علمی و اداری
ارتقــای رتبــه و اعمــال پایه تمامی اعضای علمی و اداری از مهم ترین وظایف جاری اســت که بایــد به موقع و بهنگام صورت پذیرد. در حوزه همکاران 
اداری عالوه بر 8765 مورد ارتقای رتبه شغلی کارکنان و 37314 مورد اعمال پایه، حدود 2214 مورد اعمال پایه همکاران اداری که مربوط به قبل از 
گرچه بار مالی حدود 74 میلیارد ریالی را برای این دوره ایجاد کرد اما اصل مهم احیای حقوق همکاران بود. سال 1396 بوده است احیا شد. این امر ا
همچنین اعمال مدرک تحصیلی همکاران اداری از مواردی اســت که عالوه بر ارتقای شــخصی همکاران در تعالی و رشــد دانشــگاه نیز به عنوان یک 

محیط علمی تأثیرگذار است در چهار سال 1396-14۰۰، 2254 مورد اعمال مدرک تحصیلی کارکنان نیز صورت پذیرفت.
ایــن راهبــرد در حوزه همکاران هیئت علمی نیز پیاده ســازی شــد و 747 مــورد ارتقای رتبه همکاران علمی و 9۰45 مورد اعمــال پایه در این بازه زمانی 

صورت پذیرفته است.

 9045 مورد اعمال پایه برای

همکاران علمی

رتبـــه ارتقـــای  مـــورد   747 

 همـــکاران علمـــی )مربـــی

اســـتادیار  ، اســـتادیار  بـــه 

دانشـــیار و  دانشـــیار   بـــه 

بـــه اســـتاد(

 652 تبدیل

وضع به پیمانی

 1258 تبدیل وضع از

از پیمانی به رسمی آزمایشی وضـــع  تبدیـــل   1078 

پیمانـــی بـــه  قـــراردادی 
 100 تبدیـــل وضـــع از رســـمی

  آزمایشـــی بـــه رســـمی قطعـــی
 466 تبدیـــل وضـــع از

رســـمی بـــه   پیمانـــی 

 آزمایشـــی

ـــه ـــور ب ـــورد مأم  678 م

تحصیـــل

 890 مورد پایان

مأموریت به تحصیل

ـــع از ـــل وض  243 تبدی

 رســـمی آزمایشـــی بـــه

رســـمی قطعـــی

تبدیـــل مـــورد   230       

رســـمی بـــه   وضعیـــت 

قطعـــی بنـــد و مـــاده 44

 8765 مــورد ارتقــای رتبه

 شــغلی کارکنان )مهارتی

 بــه رتبــه 3، رتبــه 3 به 2 و

)رتبه 2 به 1

 2254 اعمال مدرک

 2214 مــورد احیــای اعمــالتحصیلی کارکنان

 پایه همکاران اداری مربوط

 بــه قبــل از ســال 1396 )بــا

میلیــارد  74 ریالــی   ارزش 
)ریال

  37314 مورد اعمال

پایه برای همکاران اداری

نمودار 13- اعمال ارتقای رتبه و پایه تمامی همکاران علمی و اداری

نمودار 14- تبدیل وضعیت همکاران علمی و اداری

اعمال ارتقای رتبه و پایه تمامی همکاران علمی و اداری

همکاران علمی

همکاران علمی

همکاران اداری

همکاران اداری

1-1-2-تبدیل وضعیت همکاران علمی و اداری
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1-1-3-ایجاد ظرفیت برای اصالح نیروی انسانی موجود بدون تعدیل یک نفر نیرو
با توجه به کاهش جمعیت دانشــجویی در کشــور در ســال های اخیر و عدم تناســب منابع انســانی موجود با تعداد دانشجو، اصالح هرم نیروی انسانی 
یکی از دغدغه های موجود در دانشگاه های کشور بوده است، از طرفی نیروی انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه هر سازمان و عضوی از این خانواده 
می باشند. دانشگاه پیام نور علیرغم همه تنگناهای مالی عدم تعدیل نیرو را به عنوان یک خط قرمز اساسی در نظر گرفت و در عوض نسبت به ایجاد 
ظرفیت و بســتر برای اصالح موجود اقدام نموده اســت. ایجاد ظرفیت بازخریدی، بازنشســتگی پیش از موعد کارکنان با سابقه 25 سال و فراهم سازی 
امکان انتقال به ســایر دانشــگاه ها، مؤسســات آموزش عالی و زیرمجموعه های نظام آموزش عالی از مهم ترین اقداماتی بود که با تســهیل گری و اخذ 

گون، مورد اقبال همکاران قرار گرفت. مصوبات قانونی از هیئت امنا دانشگاه به همراه ارائه مشوق های گونا

334 انتقال66 انتقال

620 بازنشسته84 بازنشسته

197 بازخرید35 بازخرید

نمودار 15- ایجاد ظرفیت برای اصالح نیروی انسانی موجود بدون تعدیل یک نفر نیرو

همکاران اداریهمکاران علمی

1-1-4-اصالح هرم اعضای هیئت علمی
بــا توجــه بــه اینکه یکی از معیارها و شــاخص های مهم رتبه بندی و جایگاه دانشــگاه ها در نظــام آموزش عالی وضعیت رتبه اعضــای هیئت علمی آن 
دانشگاه است و از سوی دیگر ارتقای هرچه بیشتر آنان عالوه بر تعالی سازمان می تواند منجر به تقویت برند و کسب ارزش افزوده برای یک زیر نظام 
آموزشی شود پیگیری تسهیالت قانونی برای امکان ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی با پایه مربی در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که طی سال های 
1396 لغایت نیمه اول 14۰۰ قریب به 3۰ درصد از اعضای علمی با مرتبه مربی بر اساس مجوزهای قانونی هیئت امنا و سند راهبردی دانشگاه امکان 
اخذ مأموریت تحصیلی و ارتقا رتبه را یافتند. این مســئله با اصالح هرم دانشــگاه به ســوی اســتادیاری در سال های آتی بیش از پیش مشخص خواهد 

شد.

جدول 1-خالصه وضعیت مأموریت به تحصیل

جمع کل1400- سه ماهه اول1396139713981399سال

5342512730551122تعداد

1-1-5-تعیین تکلیف و ساماندهی 894 همکار علمی
در آغاز شروع دوره مدیریتی، دانشگاه با چالش بسیار مهم عدم تعیین تکلیف بیش از 894 همکار علمی مواجه بود که طی سال های 1384 تا 1392 
با عناوینی همچون دستیار، قراردادی و یا پیمانی مشروط مشغول به تدریس شده بودند. آمارها نشان می دهد این افراد حدود 23 درصد از اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه را تشــکیل می دادند که وضعیت اســتخدام ایشان مشــخص نبود، امری که می تواند برای هر ساختار سازمانی و اداری مشکالت 

جدی اجرایی و فرآیندی ایجاد نماید.
علیرغــم موانــع بســیار از جملــه رویه هــای جدید در هیئــت مرکزی جذب اعضــای هیئت علمــی وزارت علوم و مقــررات هیئت عالی جذب و به واســطه 

توضیح: کاهش 1۰ درصدی )1336 نفر( از نیروی انسانی بدون تعدیل نیرو و با درخواست و تمایل افراد
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یرساخت های اساسی در راستای  پایش و ارتقای ز
توانمندســـازی منابع انسانی دانشگاه

تعهدات انســانی و اخالقی تعیین تکلیف این بخش از همکاران علمی به صورت ویژه در دســتور کار قرار گرفت و با بیش از حدود 25۰ جلســه مســتمر 
مــداوم در ســطح اعضــای هیئــت اجرایی جذب دانشــگاه و بالــغ بر 2۰۰۰ نفر جلســات تخصصی علمی و صالحیــت عمومی و اخذ مجوزهــای قانونی از 

هیئت امنای دانشگاه، چالش بزرگ دانشگاه در این حوزه مرتفع و نگرانی بخش عمده ای از بدنه همکاران هیئت علمی دانشگاه برطرف شد.

تعیین تکلیف و ساماندهی 894 همکار علمی

ع به کار اعضای قراردادی، دستیار و پیمانی مشروط جدول 2- سنوات شرو

جمع 1384138513861387138813891390139113921393سال
کل

مقطع
4129721265110122916612719ارشد

00833512328923175دکتری
41210524295611326125535894جمع کل

جدول 3- آخرین وضعیت تصمیمات درباره اعضای قراردادی، پیمانی مشروط و دستیار

عدم اولویت جذب به تشخیص هیئت تعیین تکلیفوضعیت پروندهمقطع
مرکزی جذب و هیئت عالی جذب

جمع کل

درصدفراوانی
59612371980/43کارشناسی ارشد

172317519/57دکتری

جمع
768126894100فراوانی
8614100درصد

2214

احیای پایه سنوات قبل 1396

230

تبدیل وضعیت ایثارگران به رسمی قطعی 

37314

اعمال پایه

342
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی 

به رسمی قطعی

8765

ارتقای  رتبه شغلی

466

تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی

2254

اعمال مدرک تحصیلی

1078
تبدیل وضعیت قرارداری به پیمانی 

)آزمون ادواری(

اقدامات ساختاری در جهت توانمندسازی همکاران اداری)1396-1400(



33

اقدامات ساختاری در جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی)1396-1400(

89۴

����� ����ف ������ ���وط

890

����ن �أ����� �� �ح���

7۴8

ار��� ر���

100

 ����� و���� ر��� آز�����

 �� ر��� ����

90۴5

ا���ل ����    

1258

����� و���� ������ �� ر��� آز�����

678

����ر �� �ح���

652

����� و���� �� ������

1-1-6- توانمندسازی استان ها و تمرکززدایی از سازمان مرکزی
در راســتای توانمندســازی اســتان ها و به منظور به صف سپاری هرچه بیشتر امور، تمامی فعالیت ها و اموری که قابلیت تفویض به استان ها را داشتند 
از سال 1396 در دستور کار دانشگاه قرار گرفت. آنچه امروز در روال فرآیندهای کاری مالحظه می شود تفویض غالب امور به استان ها و حفظ نظارت 

سازمان مرکزی است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 تفویض مزایده ها به استان ها

 تفویض مناقصات به استان ها
 تشکیل کمیته منابع انسانی در استان ها

 تفویض تأیید صورت وضعیت های استانی
 تنظیم و صدور کلیه احکام کارگزینی توسط امور اداری استان ها
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1-2- ساماندهی دانشگاه در راستای چابک سازی ساختاری و بنیادین پیام نور

در راســتای تحقــق پیشــنهاد وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری مبنی بر ادغام واحدهای دانشــگاه پیام نور که از اســتقبال کمتری برخوردار هســتند و 
اسناد باالدستی ذیل:

خ 1397/9/21(   نامٔه شمارٔه 234۰43/و مور
کز/ خ 1394/9/14 مبنی بر لزوم تعییــن تکلیف مرا کیــد پیــش از دســتور چهل و پنجمین نشســت عــادی هیئت امنای دانشــگاه پیام نور مــور  تأ

واحدهای با جمعیت کم دانشجو و نیز تقلیل مناطق به ده منطقه 
کز/واحدها  خ 1394/12/4 مبنی بر لزوم ساماندهی مرا کید پیش از دســتور چهل و ششــمین نشســت عادی هیئت امنای دانشگاه پیام نور مور  تأ

و رشته های تحصیلی در دانشگاه پیام نور
خ 139۰/6/31 مبنی بــر تصویــب آیین نامه اجرایی ســاختار   مصوبــه نهــم ســی و هشــتمین نشســت عــادی هیئت امنــای دانشــگاه پیام نــور مــور

بخش ها، گروه های علمی و گروه های آموزشی
 و در نهایــت در راســتای تحقــق بنــد یکــم برنامه عملیاتــی راهبرد یازدهم ســند برنامه راهبردی دانشــگاه پیام نور در افــق 1419- 1399 مبنی بر 

کز/واحدها و رشته های تحصیلی دانشگاه  بهینه سازی رشته- گرایش تحصیلی دانشگاه مبتنی بر سند آمایش، ساماندهی مرا
ساماندهی دانشگاه پیام نور در راستای چابک سازی مدنظر قرار گرفت.

1- 2-1- اهداف اصلی ساماندهی
اهداف اصلی ساماندهی عبارت است از:

کز/واحدهــا، چابک ســازی تشــکیالت و پســت های ســازمانی و تمرکززدایــی و اســتفاده  کــز، ســاماندهی ســاختار و متناسب ســازی مرا  تقویــت مرا
کثری و بهینه از امکانات و فرصت های دانشگاه؛ حدا

 ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی، حقوقی، اداری، مالی و عمرانی دانشگاه؛
 ساماندهی گروه های علمی و رشته های تحصیلی با متناسب سازی رشته ها و مقاطع تحصیلی بر اساس مأموریت های دانشگاه، درخواست های 

متقاضیان ورود به دانشگاه و نیازهای منطقه ای و ملی کشور؛
کــز رشــد وابســته بــه پارک هــای علــم و فنــاوری، افزایــش و تقویــت شــرکت های دانش بنیــان فعال و  کــز نــوآوری و توســعه فنــاوری، مرا  ارتقــا مرا
برنامه ریــزی برای افزایش شــرکت های دانش بنیان توســط اعضــای هیئت علمی، کارکنان و دانشــجویان به منظور کارآفرینی برای دانشــجویان و 

دانش آموختگان؛
 افزایــش تعامــالت و تقویــت اعضــای هیئت علمــی در شــبکه های منطقــه ای و اســتفاده از همفکــری و مشــارکت بخش هــای مختلــف علمی در 



35

تصمیم گیری ها؛
 تجمیع و بهره مندی بهتر از توانمندی های دانشگاه در حوزه آزمایشگاه ها، کارگاه ها، پژوهشکده ها و تسهیل در ایجاد و توسعه آزمایشگاه های 

ملی، منطقه ای و شبکه آزمایشگاهی تخصصی؛
 ارتقا و افزایش سامانه های الکترونیکی دانشگاه در راستای اهداف دولت الکترونیک؛

کز/واحدها با سازمان مرکزی و با یکدیگر و ارتقای کیفی روابط بین آن ها؛  ارتقا فرایندها و سازوکارهای بهینه و مناسب در چگونگی ارتباط مرا
کز/واحدها، تسهیل اجرای تفویض اختیارات و متوازن سازی زیر ساخت، امکانات و تجهیزات برای ارتقای همسان سازی   افزایش اختیارات مرا

آموزشی و پژوهشی در دانشگاه )در راستای بند سوم راهبرد کالن ملی هفتم نقشه جامع علمی کشور(؛
 اســتفاده بهینــه از امکانــات و ظرفیت هــای موجــود اعــم از منابــع مالی، انســانی و شناســایی و تحقق منابع درآمــدی و انضباط مالی، شــفافیت، 

قانون مداری و تقویت نظم و انضباط در سطوح مختلف اداری و علمی؛
کز/واحدهای چند   صرفه جویی در هزینه ها و تجمیع امکانات و تســهیل در بهره مندی بیشــتر از امکانات و توانمندی های دانشــگاه توســط مرا

استان با یکدیگر؛
کز/واحدها؛  تقویت نظارت و ارزیابی بر مرا

1- 2-2  سیاست ها و ضوابط اجرایی ساماندهی
ح ذیل برای اجرا توسط وزارت علوم، تحقیقات و  سیاســت ها و ضوابط اجرایی ســاماندهی دانشــگاه پیام نور مصوب ســتاد آمایش آموزش عالی به شــر

فناوری در سال 1399 به دانشگاه پیام نور ابالغ شد.

1- 2-3 ساختار ساماندهی 
ح ســاماندهی، باید تمهیدات الزم و ســاختار اجرایی مناســب برای چابک ســازی دانشــگاه طراحی و اجرا می شــد.  بــا توجــه بــه اهمیت و حّساســّیت طر

ح ساماندهی )آمایش( و تحقق اهداف باال، ساختار زیر در دانشگاه مستقر شد: به منظور پیگیری و اجرای طر

1-2-3- 1- شورای ساماندهی 
کز/واحدها دانشگاه است که با مسئولیت رئیس  شورای ساماندهی عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری و نظارت بر ساماندهی مناطق، مرا

دانشگاه و ترکیب زیر تا حصول نتیجه نهایی تشکیل شد:

1-2-3-2- ترکیب اعضا
الف- رئیس دانشگاه )رئیس شورا(؛

ب- معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استان های دانشگاه )دبیر شورا(؛
ج- معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه؛

د- یک نماینده از مرکز هیئت های امنا در سطح مدیر؛
ه- یک نماینده از ستاد آمایش وزرات )عتف(؛

اعضای شورای مرکزی با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شوند.

1- 2-4- تشکیل دبیرخانه مناطق
1-2-4-1- الزامات قانونی منطقه بندی دانشگاه 

کید بر الزامات قانونی زیر انجام شده است: منطقه بندی دانشگاه پیام نور در راستای هماهنگی های بیشتر با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با تأ
کم بر آمایش  خ 1394/12/18 با عنوان »سیاســت ها و ضوابط اجرایی حا  اجرای تبصره یک ماده یک مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی مور

آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران« با موضوع آمایش دانشگاه پیام نور؛
ح زیر: خ 1396/4/25 شورای گسترش آموزش عالی به شر  اجرای ماده چهار اساسنامه دانشگاه پیام نور مصوب جلسه مور

ح آمایش آموزش عالی با فاصله حداقل  سازمان مرکزی دانشگاه در تهران مستقر است و شعبه های آن تحت عنوان مناطق کشور در چارچوب طر
5۰ کیلومتر از یکدیگر فعالیت می کنند و هر منطقه از چند مرکز و واحد تشکیل می شود. موارد استثنا با مصوبه شورای گسترش قابل اجرا است.
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ح زیر: خ 1396/1۰/11 )موافقت با کلیات منطقه بندی دانشگاه( به شر مصوبه هیئت امنای دانشگاه مور
 بــه اســتناد مــاده یــک قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشــور و به منظور چابک ســازی و کاهــش تصدی گری و کاهــش هزینه ها با هدف 
ح و پس از بررســی مقرر شــد ســازمان تفصیلی دانشــگاه بر  ارتقای بهره وری و اثربخشــی بیشــتر، درخواســت اصالح ســازمان تفصیلی دانشــگاه مطر
ح آمایش آموزش عالی، به شکل منطقه ای و بدون افزایش تعداد پست های سازمانی بازنگری شده و پس از بررسی مجدد در کمیسیون  اساس طر

دائمی، در دستور کار آتی هیئت امنا قرار گیرد.

1- 2- 4-2- اهداف منطقه بندی دانشگاه
ح آمایش آموزش عالی در دانشگاه پیام نور؛  تسهیل در اجرای طر

کثری و بهینه از امکانات  کز/واحدها، چابک سازی تشکیالت و پست های سازمانی و استفاده حدا کز، سامان دهی و متناسب سازی مرا  تقویت مرا
و فرصت های دانشگاه؛ 

 ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی؛
کز/واحدها با ســازمان مرکزی و با یکدیگــر و ارتقای کیفی روابط بیــن منطقه ای، درون   تعییــن ســازوکار بهینــه و مناســب در چگونگــی ارتباط مرا

منطقه ای، بین استانی، درون استانی، بین شهرستان های استان و درون شهرستانی؛
 تسهیل در برنامه ریزی های منطقه ای و تلقی هر منطقه به عنوان یک دانشگاه در زیر نظر سازمان مرکزی دانشگاه؛

کز/واحدها در  مجموعه منطقه ای، استانی و شهرستانی و تسهیل اجرای تفویض اختیارات به مناطق؛  افزایش اختیارات مرا
 متوازن ســازی زیر ســاخت، امکانات و تجهیزات در راســتای ارتقای همسان ســازی آموزشــی و پژوهشی در دانشگاه )در راســتای بند سوم راهبرد 

کالن ملی هفتم نقشه جامع علمی کشور(؛ 
 صرفه جویی در هزینه ها از طریق کاهش مسوولیت ها و تجمیع امکانات؛

 امکان سازی تجمیع و بهره مندی بهتر از توانمندی های موجود دانشگاه در حوزه آزمایشگاه ها، کارگاه ها و پژوهشکده ها در راستای بندهای 14 
و 15 اقدامات ملی راهبرد کالن هفتم نقشه جامع علمی کشور؛

 افزایش تعامالت اعضای هیئت علمی در شبکه های منطقه ای؛
 هماهنگی و هم افزایی و انســجام بیشــتر فعالیت های آموزشــی و پژوهشی دانشگاه در راستای راهبرد ملی یکم نقشه جامع علمی کشور و بند دو 

اقدامات آن )شکل های 1-1، 2-1 و 1-3(.

1- 2-4-3-  اهم وظایف روسای دبیرخانه های مناطق
کز/واحدهای آن منطقه؛  نظارت بر کلیه عملکردهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی، حقوقی، اداری، مالی و عمرانی مرا

کز/واحدهای آن منطقه؛  ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی، حقوقی، اداری، مالی و عمرانی مرا
 تشــکیل منظــم کمیتــه پیگیــری ســاماندهی منطقه بــرای آمایش اعضای هیئــت علمی خصوصــًا اســتادان حق التدریس، کارکنان و رشــته های 
کــز و واحدهای مســتقر در اســتان های مربوط و ارائه پیشــنهادها به شــورای ســاماندهی دانشــگاه و ســایر مراجع ذیربــط برای اتخاذ  تحصیلــی مرا

تصمیم مقتضی و نیز نظارت بر اجرای صحیح مصوبات شورای ساماندهی دانشگاه؛ 
 استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در منطقه اعم از منابع مالی و انسانی و شناسایی و تحقق منابع درآمدی؛

کز/واحدهای مستقر در منطقه و جلوگیری از اتالف و انحراف بودجه های ابالغی از سازمان مرکزی؛  نظارت بر هزینه کرد منابع مالی مرا
 نظارت بر رعایت انضباط مالی و اداری در همه سطوح اداری و علمی در منطقه؛

 استفاده از کلیه ظرفیت های دولت الکترونیک برای کاهش رفت و آمدهای اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان در سطح منطقه؛
 استفاده از مزیت های نسبی منطقه در راستای اثربخشی نظام آموزشی و پژوهشی کشور؛

 ایجاد بستر مناسب ارتباطی و تعاملی بین استان های مربوط و توجه به مسایل بومی استان ها در سطح منطقه؛
کــز و واحدها در مجامع تصمیم ســازی و تصمیم گیری اســتان ها و شهرســتان ها و برقــراری تعامل   نظــارت بــر حضــور فعال رؤســای اســتان ها، مرا

کز آموزش عالی و تحقیقاتی مستقر در منطقه؛ سازنده با سایر مرا
 تقویت و توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیکی در منطقه و نظارت بر حضور فعال اعضای هیئت علمی برای راهبری این آموزش ها؛

کز/واحدها.  شناسایی و پیشنهاد موضوعات قابل تفویض از سازمان مرکزی به مناطق، مناطق به ستاد استان ها و ستاد استان ها به مرا
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1- 2-5-  چینش مناطق
»بر اســاس ماده چهار اساســنامه دانشگاه پیام نور مصوب جلســة تاریخ 1396/4/25 و نیز مصوبه هیئت امنای دانشگاه تاریخ 1396/1۰/11 به منظور 
چابک ســازی، کاهــش تصدی گــری و کاهش هزینه ها با هدف ارتقای بهره وری و اثربخشــی بیشــتر، متناســب با آمایش ســرزمینی نظــام آموزش عالی 

ح زیر تقسیم می شود: کشور، دانشگاه پیام نور به عنوان یک دانشگاه جامع و منسجم به 1۰ منطقه به شر
1- منطقه یک: استان های تهران، البرز، قم و سمنان به مرکزیت استان تهران؛

2- منطقه دو: استان های گیالن، مازندران و گلستان به مرکزیت استان مازندران؛
3- منطقه سه: استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان  به مرکزیت استان آذربایجان شرقی؛

4- منطقه چهار: استان های همدان، مرکزی و قزوین به مرکزیت استان همدان؛
5- منطقه پنج: استان های کردستان، کرمانشاه و ایالم به مرکزیت استان کرمانشاه؛

6- منطقه شش: استان های یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری به مرکزیت استان اصفهان؛
7- منطقه هفت: استان های بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویر احمد به مرکزیت استان فارس؛

8- منطقه هشت: استان های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان به مرکزیت استان کرمان؛
9- منطقه نه: استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به مرکزیت استان خراسان رضوی؛

1۰- منطقه ده: استان های خوزستان و لرستان به مرکزیت استان خوزستان؛
تبصره: هرگونه تغییر و یا جابه جایی استان ها در مناطق با پیشنهاد دانشگاه پیام نور و تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

/واحدهای دانشگاه 1- 2-6  -ساماندهی مراکز
گاهی کامل بر مســایل حاشــیه ای بخصوص مســایل اجتماعی، سیاســی،  کز/واحدها و نیز آ اولیــن مرحلــه از ســاماندهی، شــناخت دقیــق وضعیــت مرا
کز/واحدها بود. خوشبختانه کلیه مسایل مربوط به خوبی ارزیابی و مورد مداقه قرار گرفته و در  فرهنگی و… شهرها و بخش های محل استقرار این مرا
شــورای ســاماندهی دانشــگاه بررسی شد. پس از بررسی های همه جانبه در شورای ســاماندهی، نهایتًا 167 واحد از مجموع حدود 5۰۰ واحد دایر مورد 

ساماندهی قرار گرفت که خوشبختانه این موضوع در ستاد آمایش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم مورد تأیید قرار گرفت.
کز/واحدها موجب صرفه جویی زیادی در هزینه های جاری دانشــگاه شــود.  ســاماندهی این تعداد از واحدها می تواند عالوه بر تقویت علمی ســایر مرا
ســاماندهی ایــن تعــداد از واحدها در ســطح کشــور نیاز بــه هماهنگی با مقامات محلــی و بخش های مختلف وزارت متبوع داشــت کــه با حمایت های 

مدیران محترم وزارت این کار خوشبختانه به نتیجه رسید. 

1- 2-7- ساماندهی رشته محل های تحصیلی موجود
خ 1398/12/۰5 شــورای دانشــگاه در خصوص ســاماندهی رشــته-  خ 1398/11/۰8 شــورای ســاماندهی و جلســه مور در اجــرای مصوبــات جلســه مــور

محل های مقطع کارشناسی دانشگاه، اقدامات زیر انجام شده است: 
اطالعات ثبت نام دانشــجویان در ســه ســال اخیر )1396-1397-1398( در همه رشته محل ها از ســامانه جامع آموزشی گلستان دریافت شد و تعداد 

ک و پردازش قرار گرفت.  دانشجوی فعال ورودی 1396 و 1397 و 1398 و میانگین سه ساله دانشجوی فعال و 7548 رشته-محل مورد مال

1-2-7-1- سازوکار اجرایی:
 حذف رشته محل هایی که در سه سال گذشته جذب دانشجوی کمتر از 3 نفر داشته اند

 کاهش ظرفیت رشته محل های کم متقاضی بر اساس نیاز منطقه
 اخذ مجوز و افزایش رشته های پرکاربرد و پرمتقاضی با نگاهی به بازار کسب و کار منطقه
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منطقه 1

درصد جمعیت دانشجویی: %18
تعداد کل اعضای هیئت علمی: 655
تعداد کل استادان و دانشیاران: 138

منطقه 2

درصد جمعیت دانشجویی: %9
تعداد کل اعضای هیئت علمی: 317
تعداد کل استادان و دانشیاران: 22

منطقه 3

درصد جمعیت دانشجویی: %13
تعداد کل اعضای هیئت علمی: 493
تعداد کل استادان و دانشیاران: 38

منطقه 4

درصد جمعیت دانشجویی: %6
تعداد کل اعضای هیئت علمی: 254

تعداد کل استادان و دانشیاران: 18

منطقه 5

درصد جمعیت دانشجویی: %6
تعداد کل اعضای هیئت علمی: 288

تعداد کل استادان و دانشیاران: 7

منطقه 6

درصد جمعیت دانشجویی: %12
تعداد کل اعضای هیئت علمی: 440
تعداد کل استادان و دانشیاران: 32

منطقه 7

درصد جمعیت دانشجویی: %10
تعداد کل اعضای هیئت علمی: 322
تعداد کل استادان و دانشیاران: 24

منطقه 8

درصد جمعیت دانشجویی: %9
تعداد کل اعضای هیئت علمی: 248

تعداد کل استادان و دانشیاران: 12

منطقه 10

درصد جمعیت دانشجویی: %9
تعداد کل اعضای هیئت علمی: 270

تعداد کل استادان و دانشیاران: 5

منطقه 9

درصد جمعیت دانشجویی: %8
تعداد کل اعضای هیئت علمی: 328

تعداد کل استادان و دانشیاران: 26
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1-2 -8- ساماندهی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی
کز/واحدها و رشــته محل هــای تحصیلــی، کلیه دانشــجویان، اعضای هیئــت علمی و  بــا توجــه بــه وضعیــت جدید ایجاد شــده پــس از ســاماندهی مرا
کارکنــان نیــز تعییــن تکلیف شــدند. اعضای هیئت علمــی با تصویب هیئت اجرایــی جذب اعضای هیئت علمــی، به نزدیکترین مرکز که دارای رشــته 
تحصیلــی مرتبــط اســت منتقــل شــدند. کارمندان نیز به نزدیک ترین مرکز معین واحد ادغام شــده منتقل شــدند. دانشــجویان هم تــا پایان تحصیل و 

دانش آموختگی بنا به تقاضای خودشان در هر مرکز دارای رشته تحصیلی مأمور و یا منتقل شده اند.

1- 2-9- ساماندهی گروه ها و دانشکده ها 
1-2-9-1-اسناد باالدستی و تکالیف قانونی:

 راهبرد کالن یکم نقشه جامع علمی کشور مبنی بر اصالح ساختارها و نهادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آن ها 
 بند ششــم وظایف معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی از ماده پنجم آیین نامه جامع مدیریت دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی، پژوهشــی 
خ اول اســفند 1389 شــورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر کارآمدی اعضای هیئت علمی مؤسســه، بر اســاس  و فناوری مصوب جلســه 684 مور

برنامه ریزی آموزشی مؤسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین
خ 1392/4/2   مصوبه چهل و دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه پیام نور مور

1-2-9-2-مشکالت قبل از ساماندهی:
در ســاختار دانشــگاه دو دانشــکده شکل گرفته بود اما در سال 1385 با تغییر ساختار دانشگاه، ساختاردانشکده ها و گروه های آموزشی تغییر و به جای 

آن 9 بخش علمی تشکیل شد. 
 نامتعارف بودن در تشکیالت آموزش عالی کشور؛

 تنزل کیفیت علمی اداری امور؛
 از بین رفتن هویت گروه های آموزشی نیز
 قطع ارتباط اعضای هیئت صف و ستاد 

1-2-9-3-خروجی پس از ساماندهی:
لذا به منظور ارتقای اثر بخشی، تفکیک وظایف ستاد و صف، سازگاری بیشتر با ساختارهای متعارف آموزش عالی و در راستای تحقق بند 4 اساسنامه 
خ 1396/4/25، ساختار جدید گروه های علمی و دانشکده ها در مناطق ده گانه دانشگاه  دانشــگاه پیام نور مصوب شــورای گســترش آموزش عالی مور

پیام نور ایجاد شد.
 ارتقای جایگاه بخش های علمی به دانشکده

 ارتقای تعداد 9 بخش علمی به 6 دانشکده و 22 گروه علمی
 رفع مشکل اساسی اخذ رشته های جدید تحصیلی 

 در اخــذ مجــوز رشــته های تحصیلی جدید، کمبود شــاخص هیئت علمی در هر مرکز مرتفع شــده و هر مرکز با حداقل عضــو هیئت علمی مرتبط با 
یک رشته بتواند مجوز رشته محل را اخذ کند. 

کز   ارتقای کمی و کیفی مرا

1-2-9-4-ساز و کار اجرایی:
کافی عضو برای  در هر منطقه با توجه به شاخص های مصوب شورای گسترش آموزش عالی یک گروه منطقه ای تشکیل می شود. در صورت تعداد نا
تشــکیل یــک گــروه منطقــه ای، گروه های متجانس ادغام می شــوند. اعضای این گروه منطقــه ای، بین خود یک نفر را انتخــاب خواهند کرد. مدیران 
گروه های مناطق، شورای تخصصی گروه مربوطه را تشکیل خواهند داد.  از بین این مدیران گروه های منطقه ای، یک نفر به عنوان نماینده این گروه 

در شورای تخصصی دانشکده مربوطه انتخاب خواهد شد. 
عناوین دانشکده های جدید:

در این ساماندهی شش دانشکده و بیست و دو گروه علمی تشکیل شده است: 
دانشکده ها شامل دانشکده علوم تربیتی، دانشکده مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده 

علوم پایه خواهند بود. 
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183/520

ظرفیت دانشجوی کارشناسی

6

ارتقا بخش علمی به دانشکده

400

افزایش  رشته محل جدید و پرکاربرد

361

تعداد مراکز  و واحدهای فعال

4842

رشته محل تقاضامحور

145

گروه آموزشی

ساماندهی و چابک سازی در دانشگاه پیام نور

ادغام ادارات با وظایف مشابه و ارتقای ساختاری:
 ادغام اداره کل پشتیبانی با اداره کل فنی و عمران و تشکیل اداره کل امور فنی و پشتیبانی

کز بین الملل با دفتر همکاری های بین المللی و تشکیل مرکز امور بین الملل  ادغام دفتر هماهنگی مرا
 ادغام دفتر تحصیالت تکمیلی با دفتر برنامه ریزی آموزشی و تشکیل دفتر برنامه ریزی آموزشی

 ادغام مرکز آموزش های آزاد و چند رسانه ای با اداره کل خدمات آموزشی و تشکیل اداره کل خدمات آموزشی
 ایجاد مرکز خودگردان آموزش های تخصصی و کوتاه مدت

 ایجاد مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 ایجاد اداره کل امور اقتصادی و درآمدی

 ارتقا اداره کل آمار و فناوری اطالعات به مرکز فناوری اطالعات
کز و واحدها )ادغام پست روسای کارگاه ها و آزمایشگاه ها و….(  ادغام پست ها با کارکرد مشابه در مرا

 ادغام پست ریاست استان با ریاست مرکز هر استان
 کاهش پست های معاونتی در استان ها

 کاهش پست های ادارات کل در سازمان مرکزی
 متناسب سازی حق سمت مدیران در تمام سطوح عالی، میانی و عملیاتی با جمعیت دانشجویی
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آموزش ضمن خدمت، تشکیالت و نیروی انسانی 1-3- ارتقای دوره  های 
یکــی از ابزارهــای مهــم در جهــت ارتقــای دانــش مهارتــی پرســنل برگزاری دوره هــای آموزش ضمــن خدمت اســت. این دوره هــا براســاس نیازهای روز 
کارمندان و در راســتای ارتقای ایشــان در کارراهه شــغلی تدوین و برگزار می شود. در چهار سال اخیر اقدامات شاخصی در این حوزه صورت گرفته است 

که می توان موارد زیر را برشمرد:
 الکترونیکی شده شناسنامه آموزشی کارکنان پیام نور برای اولین بار در سال 1399

 صدور 144۰ شناسنامه آموزشی کارکنان
 حذف روند کاغذی صدور گواهینامه های آموزشی در راستای حفظ محیط زیست و الکترونیکی شدن صدور گواهینامه ها

 تدوین برنامه آموزشی ساالنه به منظور آموزش ضمن خدمت تمامی پرسنل به صورت هماهنگ در 31 استان کشور
 برگزاری 11 عنوان دوره آموزشی شغلی عمومی به صورت هماهنگ برای کارکنان 31 استان کشور و سازمان مرکزی

 برگزاری 51 عنوان دوره آموزشی شغلی تخصصی به صورت هماهنگ برای کارکنان 31 استان کشور و سازمان مرکزی
 تحویل 1318 مورد گواهینامه های الکترونیک آموزشی کارکنان که در سال های پیشین و قبل از الکترونیکی شدن فرایندها بایگانی شده بود

 برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مرتبط با محیط زیســت و در راســتای اجرای برنامه های یونسکو با هماهنگی پژوهشکده محیط زیست 
برای تمامی کارکنان 31 استان کشور و سازمان مرکزی

 

در حوزه های تشکیالت و نیروی انسانی نیز به منظور کمک به چابک سازی دانشگاه اقدامات شاخص ذیل صورت گرفته است:
ح آمایش آموزش عالی مبنی بر منطقه ای شدن  برگزاری جلسات متعدد در خصوص بازنگری ساختار سازمانی دانشگاه پیام نور در راستای طر

 بازنگری آیین نامه اجرایی سازمان اداری و تشکیالت دانشگاه پیام نور
 تهیه و تنظیم تاپ چارت دانشگاه بر اساس مصوبات هیئت امنا و ارائه وزارت عتف
 بازنگری سازمان تفصیلی حوزه ستاد)سازمان مرکزی( و ارائه نتیجه به وزارت عتف

 ثبت شناســه یکتای پســت های ســازمانی و واحدهای سازمانی مربوط به کلیه پست های ســازمانی دانشگاه اعم از حوزه ستاد)سازمان مرکزی(، 
کز و واحدها ارائه شده از سامانه ساختار کارمند ایران در زیرسیستم تشکیالت چارگون دانشگاه استان ها ، مرا

 بررسی و ساماندهی پست های سازمانی به منظور تبدیل وضعیت مشمولین قانون تفسیر بند )و( ماده )44( قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور
 بررسی و تأیید فرم های شغل و شاغل به منظور تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول

کز و واحدهای ادغام شده بر اساس مصوبه شورای گسترش  ساماندهی پست های سازمانی مرا
کز و واحدها  ارتقاء درجه تشکیالتی مرا
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1-4- تدوین و تصویب برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی دانشگاه
در راستای تحقق سند چشم انداز2۰ ساله جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه سازمان و نهادهای کشور منطبق 
خ 1393/4/31  با سیاســت های توســعه و الزامات ســند چشم انداز و نیز  مصوبه اول چهل و سومین نشســت عادی هیئت امنای دانشگاه پیام نور مور
مبنی بر الزام دانشــگاه برای تدوین برنامه راهبردی دانشــگاه و همچنین مصوبه اول چهل و هشــمین نشســت عادی هیئت امنای دانشــگاه پیام نور 
خ 1395/12/3 مبنی بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی دانشگاه، از اوایل سال 1397 برنامه ریزی برای تدوین سند راهبردی 2۰ ساله دانشگاه در  مور
خ 1397/1۰/24 ارائه گردید و مقرر شد تا بررسی بیشتری  دســتور کار قرار گرفت و در پنجاه و یکمین نشســت عادی هیئت امنای دانشــگاه پیام نور مور
ح گردد. بر همین اساس برنامه راهبردی 2۰ ساله دانشگاه و برنامه عملیاتی 5 ساله  در سند برنامه راهبردی دانشگاه انجام و مجددا در هیئت امنا طر

خ 1398/4/25 به تصویب رسید. اول آن تدوین و در پنجاه و دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه پیام نور مور
تصویب نخســتین برنامه راهبردی و نیز برنامه عملیاتی 5 ســاله دانشــگاه  )1399 لغایت 14۰4( باعث مشــخص شدن جهت حرکت دانشگاه و اصالح 
فرآیندهای جاری در دانشگاه شده است. در برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه ضمن اهتمام ویژه به تحلیل محتوای اسناد باال دستی، با شناسایی 
بیم ها و دغدغه های استراتژیک، پیشران ها و آینده آموزش عالی، اولویت های تحول راهبردی شامل آموزش، پژوهش و فناوری هدفمند، ارتقا شان 
کز/واحدهای دانشــگاه، خود اتکایی و پایدارسازی منابع، شناسایی و  و منزلت دانشــگاه، ســاماندهی و آمایش رشــته های تحصیلی، دانشــکده ها و مرا

تعیین شده است. در این برنامه با ارائه راهبردها و برنامه های عملیاتی، راهکارهای دستیابی به این اولویت ها نیز ارائه شده است. 
از ســال 1399، کلیه فعالیت های حوزه های مختلف دانشــگاه مطابق با برش اولین ســال برنامه عملیاتی دانشــگاه در حال اجرا می باشــد و دانشــگاه 

مصمم است که این برنامه هر چه دقیق تر و کامل تر اجرا شود.
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نمودار 17- درصد افزایش متراژ فضاهای فیزیکی از سال های 96 الی 99 نسبت به متراژ تجمعی سال 95

4.24%  افزایش  آموزشی و اداری

5.47%  افزایش  نمازخانه و فرهنگی

0.91% افزایش  کارگاه و آزمایشگاه

4.67% افزایش  سوله ورزشی

نمودار 16- فضای فیزیکی  اضافه شده به دانشگاه طی سال های 1396 تا 1400

آموزشی و اداری،  44050 متر مربع 

فرهنگی،  7192 متر مربع

ورزشی،  14338 متر مربع 

محوطه سازی،  56150 متر مربع 

دیوارچینی،  670 متر مربع 

سوله کارگاهی،  1200 متر مربع 

یکی دانشگاه 1-5- توسعه و بهبود زیرساخت های فیز
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تصاویری از برخی پروژه های افتتاح شده طی 4 سال

ساختمان اداری کرمانشاهتحصیالت تکمیلی مرکز تبریز

سوله کارگاهی  مرکز کرمانشاهسوله ورزشی شیروان

سوله ورزشی مرکز اردبیلسردرب بستک

نمودار 18- سرانه فیزیکی دانشجو از سال های 95 الی 99
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 از اقدامات مؤثــر صورت گرفتــه در 4 ســال اخیر توجه ویــژه و موشــکافانه به علــل چالش های حقوقــی، راه حل هــای افزایش تعامــل بین ســازمانی و تعامل 
مناســب با نهادهای بیرونی در عین حفظ استقالل دانشگاه بوده اســت. بر این اســاس پس از احصای فرصت ها، چالش ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف، 

براساس راهبردهای منطقی اقدامات مؤثری برای ارتقای دانش حقوقی و تعامل و هماهنگی امور بین استانی صورت گرفت.

1-6-1- دانش افزایی حقوقی
یــک از مســائل مغفــول در مجموعه دانشــگاه کمبود دانش حقوقی در میان همکاران و خصوصًا مســئوالن بوده اســت که موجــب چالش های حقوقی 

بسیاری در سالیان گذشته شده بود. به همین منظور با یک رویکرد منطقی و در راستای دانش افزایی بیشتر اقدامات زیر صورت پذیرفت:
 آسیب شناسی علل صدور رأی علیه دانشگاه در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری

 ارائه مشاوره های حقوقی و راهکار به بخش های مختلف دانشگاه به منظور پیشگیری از چالش های حقوقی
 تشکیل کارگروه و جلسات دوره ای با کلیه نمایندگان حقوقی دانشگاه در سراسر کشور

 شورایی کردن مسائل حقوقی دانشگاه
 ارتباط مستمر با دفتر حقوقی وزارت علوم و دانشگاه های معتبر جهت یافتن راهکارهای مشترک و یکسان

1-6-2- ارتقای جایگاه ساختاری و مدیریت مراکز و واحدها
کز و واحدها و تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی آن ها  یکی از دیگر از حوزه های نیازمند تقویت در دانشگاه در چهار سال گذشته، جایگاه ساختاری مرا
کز و واحدهای دانشــگاه پیام نور از یک ســو در شهرســتان ها جزو دانشــگاه های معتبر و اثرگذار دولتی محســوب می شــدند و از ســویی دیگر در  بود. مرا
برخــی از آن هــا هنوز پســت ریاســت دانشــگاه به صورت امور جاری و سرپرســت اداره می شــد. از اقدامات مهــم این دوره که به همــت معاونت حقوقی، 
مجلس و امور اســتان ها صورت پذیرفت تعیین تکلیف مجموعًا 318 مرکز و واحد دانشــگاهی بوده اســت. همچنین با بررســی به روز و دقیق وضعیت 
واحدها بسیاری از آن ها توانستند به مرکز تبدیل شوند و شاخص های تبدیل واحد به مرکز نیست با به روزآوری، متناسب سازی شد که گام بسیار مهم 

ح ذیل برشمرد: کز و واحدها بوده است. اهمیت فعالیت های این بخش را می توان به شر دیگری در ارتقا جایگاه ساختاری مرا
 ساماندهی و تعیین تکلیف تعداد 149 مسئول امور جاری

 ساماندهی و تعیین تکلیف 167 سرپرست واحد و مرکز

1-6- ارتقای دانش حقوقی، تعامل با نهادها و ارتقای هماهنگی بین استان ها
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 تعیین تکلیف 2 مورد مسئول راه اندازی مرکز
 اخذ موافقت تبدیل وضعیت تعداد 42 واحد به مرکز از هیئت امنای دانشگاه

 بازنگری و اصالح آیین نامه انتصابات دانشگاه )آیین نامه قبلی مربوط به سال 1389(
 تعدیل و اصالح شاخص های تبدیل وضعیت واحدهای دانشگاه به مرکز در شورای ساماندهی

 راه اندازی و بهره برداری از سامانه الکترونیکی انتصابات دانشگاه

1-6-3- اهتمام در هویت دار کردن اسناد مالکیت امالک دانشگاه
ک و مســتغالت به عنوان دارای های ثابــت و دارای ارزش افزوده اســت. یکی دیگــر از چالش های موجود در  یکــی از ســرمایه های مهــم هــر نهادی امال
ک و مستغالتی است که علیرغم سالیان استفاده باال هنوز دارای سند هویتی به نام دانشگاه نبوده اند. در 4 سال اخیر هویت دار  دانشگاه پیام نور امال

ک شد. کردن اسناد به صورت ویژه پیگیری شد و دانشگاه موفق به اخذ 188 سند مالکیت امال
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رفاهیات پرســنل اصل برجســته و مهم در هر ســازمانی اســت. دانشــگاه پیام نور در بازه ســال های پیش از 1396 با توجه به جمعیت باالی یک میلیون 
دانشجو در سال از دانشگاه های متول در پرداخت رفاهیات محسوب شد. کاهش جمعیت داوطلبان آزمون سراسری به زیر یک میلیون نفر در کنار تغییر 
ذائقه داوطلبان کنکور سراســری و کاهش ثبت نام و انتخاب رشــته در تمام دانشــگاه های کشــور اثرات خود را بر دانشــگاه پیام نور نیز گذاشت و دانشگاه 
در بازه 4 ســال 1396 تا 14۰۰ با توجه به بدهی پیشــین بالغ بر 16۰۰ میلیارد ریال و افزایش مداوم ســاالنه حقوق ها، در مقابل افزایش 1۰ درصدی شــهریه 
و شیب مالیم افزایش دانشجو که به یک سوم آن سال ها رسیده بود تمام تالش خود را به  کار گرفت تا حداقل کاهش را در بحث رفاهیات داشته باشد.

بر این اساس و با همه مشکالت مالی اقدامات شاخصی در این حوزه صورت گرفته است:
 افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی درمان

 تحت پوشش قرار گرفتن بازنشستگان دانشگاه برای بیمه تکمیلی درمان
خ آن ح های بیمه و نر  افزایش افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان با تنوع بخشی به طر

 با توجه به کاهش منابع موجود در بانک، پرداخت تسهیالت کم بهره و قرض الحسنه به کارکنان
 ارتقاء کمی و کیفی اقامتگاه های رفاهی در کشور

 تفاهم با فروشگاه های معتبر کشوری جهت ارائه خدمات ارزان و مناسب به همکاران
 انعقاد تفاهم نامه بانک های انصار، قرض الحسنه مهر ایران جهت پرداخت وام شهریه دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی با کارمزد %1.4

 تدوین آیین نامه جامع خدمات رفاهی و درمانی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه
 ارائه گزارش های ماهانه پرداخت تسهیالت در پورتال رفاهی به منظور شفافیت بهتر

 افزایش بی سابقه تسهیالت اعطایی صندوق قرض الحسنه کارکنان )12۰۰۰ فقره از ابتدای تأسیس تا سال 1396 و 75۰۰ فقره در 3 سال اخیر(
 ارائه 2627۰ فقره تسهیالت وام به همکاران علمی و اداری )سرانه هر نفر حداقل 2 فقره(

 83۰۰ فقره وام 13% مرابحه 173۰۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه 4 درصد

 32۰۰ فقره وام 18% 35۰ فقره وام وزارتی مسکن اعضای هیئت علمی

کز خدمات رفاهی  افزایش مرا
 تعداد تخت های رفاهی ایجاد شده طی 29 سال فعالیت دانشگاه )1367 تا 1396(: 6۰۰ تخت

کز رفاهی ایجاد شده طی 3 سال )1397 تا 14۰۰(: 1۰۰۰ تخت  تعداد تخت های مرا

 600
تخت

 تعداد تخت های رفاهی

 1367 تا 1396

 12000
فقره

تسهیالت اعطایی صندوق 
قرض الحسنه کارکنان 1367 تا 1396

 1000
تخت

 تعداد تخت های رفاهی

 1397 تا 1400

 7500
فقره

 تسهیالت اعطایی صندوق 

قرض الحسنه کارکنان 1397 تا 1400

1-7- تالش در جهت ارتقای جایگاه رفاهی با توجه به مشکالت مالی
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به منظور بهره مندی از ظرفیت خیرین، دانشگاه پیام نور اقدام به تشکیل »بنیاد خیرین و حامیان دانشگاه پیام نور« کرده است. این بنیاد با همکاری 
137 خیر با دانشگاه، مساعدت 6 مؤسسه و سازمان در امر حمایت از دانشجویان کم برخوردار با هدف کمک به دانشجویان محروم و بی بضاعت در 
این دانشگاه در سال 1398 تأسیس شده است.  با عنایت به این که تعدادی زیادی از دانشجویان محروم و بی بضاعت در دانشگاه پیام نور مشغول 
به تحصیل هستند راه اندازی بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور برای جلب و حمایت خیرین و بزرگان از دانشگاه پیام نور، می تواند منشاء برکات وافری 

شود.
ایــن بنیــاد در نظــر دارد شــهریه دانشــجویان بی بضاعت، محروم و مســتعد شــاغل به تحصیل در دانشــگاه پیام نور را در سراســر کشــور از طریق جلب 

کمک های خیرین تأمین کند، که بتوانند بدون دغدغه مالی ادامه تحصیل دهند. 
بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور در 19 استان راه اندازی شده و نمایندگان در جهت جذب خیرین فعال هستند و برای ارتباط با خیرین در حال رایزنی 
ج از  کز دانشــگاه طی دو سال آینده برای جلب ایرانیان خار ج از کشور  مرا هســتند. مقرر اســت شــعبات بنیاد خیرین و حامیان دانشــگاه پیام نور در خار

کشور راه اندازی شود. 

1-8-1- اهداف بنیاد خیرین و حامیان دانشگاه پیام نور
 اشــاعه وگســترش فرهنــگ اســالمی وقــف و مشــاوره و بسترســازی جهــت تســهیل در امــر ســرمایه گذاری وقــف و باقیات الصالحــات در جامعــه و 

بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتالی دانشگاه پیام نور؛ 
 هماهنگی خیران در دانشگاه؛

 تصمیم گیری و برنامه ریزی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشگاه پیام نور؛
 پیگیری جذب اعتبارات و حمایت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سایر دستگاه های اجرایی و خیر با همکاری بنیاد؛

 حمایت از دانشجویان نیازمند دانشگاه پیام نور در سراسر کشور؛
 حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان خالق و کارآفرین و دانش آموختگان دانشگاه؛ 

 حمایت از 1۰۰ هزار دانشجوی محروم دانشگاه پیام نور در سراسر کشور؛

1-8-2- اقدامات صورت گرفته و ظرفیت های ایجاد شده 
 راه اندازی و تجهیز دفتر بنیاد حامیان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور؛

1-8- تأسیس بنیاد خیرین و حامیان دانشگاه پیام نور
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 برگزاری نشســت های هیئت امنا، هیئت مدیره و برگزاری بیش از 6۰ نشســت با خیرین برجســته و حضور خیرین در دانشگاه و دفاتر جهت جلب 
توجه ایشان و ارائه اهداف بنیاد با حضور اعضای محترم هیئت امنا و مدیره؛

ح کشوری جهت حمایت از بنیاد حامیان؛  شناسایی و رایزنی با بیش از 65 خیر برجسته و مطر
 افتتاح حساب بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور با شماره سپرده 1۰۰۰ نزد بانک سپه) انصار سابق(؛ 

 تهیه فرم شناسایی و توزیع در سطح دانشگاه های پیام نور سراسر کشور و شناسایی بیش از 1۰۰۰ نفر؛ 
 راه اندازی بستر اینترنتی جهت واریز کمک های خیرین به حساب دانشجویان محروم با همکاری بانک سپه )انصار سابق( و فناوری دانشگاه 

https://hami.ansarbank.ir؛

کز/واحدهای دانشگاه پیام نور؛   تهیه اساسنامه دفاتر بنیاد در استان ها و مرا
  راه اندازی سایت بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور bhp.pnu.ac.ir؛

 برگزاری دو گلریزان مهم با حضور خیرین در سازمان مرکزی جهت کمک به 3۰۰۰ نفر از دانشجویان برای تأمین شهریه دانشجویی؛ 
 برگزاری اولین جشنواره سراسری گلریزان دانشجویی و حامیان علم و فناوری در 31 استان؛ 

 برگزاری نشست با نهادهای مهم، هلدینگ ها و شرکت های معتبر )ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، بنیاد مستضعفان، شستا و…(؛
 ایجاد پویش ملی با عنوان: پویش_من_حامی_دانشجویان_محروم هستم؛
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توانمندســـازی منابع انسانی دانشگاه

به منظور تسهیل هرچه بیشتر فرآیندهای کاری در حوزه امور اداری، همچنین شفافیت هرچه بیشتر تمام اموری که قابلیت به سامانه سپاری داشتند 
در بستر الکترونیکی پیاده سازی و اجرا شدند از جمله:

سامانه بیمهسامانه انتصابات

ثبت حضور و غیاب سیستمی و 
متمرکز در جهت کاهش هزینه های 
ناشی از ثبت غیرواقعی ورود و خروج

راه اندازی سامانه الکترونیک 
درخواست وام بدون واسطه

ایجاد و بهره برداری از سامانه 
تکریم در راستای ارائه خدمات 

هرچه بهتر به همکاران

راه اندازی سامانه پیشخوان 
خدمت الکترونیک

را ه اندازی سامانه ترفیعات

ثبت کلیه قراردادها در سامانه 
قراردادهای کل کشور

سامانه جامع منابع اداری و 
مالی دانشگاه

 1-9- تسهیل فرایندهای جاری با بهره گیری از بسترهای الکترونیک و به سامانه سپاری

سامانه اسناد مالی و صدور چک

راه اندازی سامانه نقل و انتقال 
سیستمی و انتقال مبتنی بر 

پست سازمانی
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بخش دوم

تحکیم و تعالی جایگاه 
در  وهشــی  پـژ و  علمــی 
ــای  ــاه ه ــگ ــش ــان دان ــی م
دور راه  از  آموزش  و  باز 



ح های ارتباط با صنعت 2-1-1- گسترش طر
ح های ارتباط با صنعت، تســهیل ارتباط  ارتباط دانشــگاه و صنعت می تواند تأثیر قابل توجهی در رشــد اقتصادی یک کشــور داشــته باشــد. هدف از طر

دانشگاهیان با صنعت و رفع نیازهای آن است.
 انجام 96 طرح ارتباط با صنعت و جامعه طی سال های 1396-1399؛

 اجــرای 32 دوره فرصــت مطالعاتــی اعضــای هیئــت علمــی در جامعــه و صنعــت  )بــر اســاس ابالغ 
دستورالعمل از سوی وزارت عتف در اسفند سال 1397(  و الزام جهت تبدیل وضعیت  اعضای علمی 

پیمانی و رسمی آزمایشی.
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نمودار 1- تعداد دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی برگزار شده از سال های 96 تا 99

جدول 1- دوره های فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و یا جامعه

13961397139813991400موضوع
0051017دوره های فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و یا جامعه

��ح ار���ط �� ���� و �����
���� �������� ا���ی ���� ����

۹۶
۳2
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2-1- حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم



جدول 1- دوره های فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و یا جامعه

13961397139813991400موضوع
0051017دوره های فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و یا جامعه

خ )1397/6/17( آمار  به دلیــل شــروع دوره فرصــت مطالعاتــی )بر اســاس ابالغ شــیوه نامه دوره فرصــت مطالعاتی جامعــه و صنعت وزارت عتــف ، مــور
سال های 1396 و 1397 صفر است.

 عضویت در سامانه های توانیران، طرح استاد، تاپ )طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار وزارت صمت(، کارورزی و کارآموزی )سازمان پژوهش های صنعتی(
http://karamouzi.irost.ir کز صنعتی و خدماتی به منظور جذب کارآموز از طریق سامانه جایابی  شناسایی، ایجاد ارتباط و اخذ موافقت مرا

2-1-2- توسعه مراکز نوآوری، هسته های نوآور و مراکز رشد
کز رشــد و نوآوری برای حمایت از فناوری های مبتنی بر دانش و پژوهش اســت تا کارآفرینان علمی را در  طی مســیر پرفرازونشیب ایده تا بازار  ایجاد مرا

ح های فناورانه دانشگاهیان قدم برداشته است که در ادامه آمده است: یاری دهد. دانشگاه پیام نور نیز برای تجاری سازی طر
 راه اندازی 1۰ مرکز نوآوری در اســتان ها در قالب تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و اســتقرار 71 هســته نوآور در 

کز و واحدهای دانشگاه و 8 مرکز نوآوری در قالب همکاری با پارک علم و فناوری در 7 استان؛  مرا
کز و واحدهای دانشگاه؛  تأسیس 27 مرکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری در استان ها و استقرار 156 هسته فناور در مرا

 ایجاد 9 شــرکت دانش بنیان فعال و برنامه ریزی برای افزایش شــرکت های دانش بنیان توســط اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشــجویان دانشگاه و 
تشکیل کمیته های استقرار در مناطق 1۰ گانه پیرو برگزاری جلسه شورای عالی راهبردی تشکیل شرکت های دانش بنیان با حضور رئیس دانشگاه؛

کــز و واحدهای دانشــگاه به منظور برگزاری  کز جوار با همکاری ســازمان آمــوزش فنی و حرفه ای در مرا  اخــذ موافقــت به منظور تأســیس دفاتــر مرا
دوره های آموزشی مهارت افزایی.

2-1-3- نگاهی جدی به برگزاری رویدادهای کارآفرینی
رویدادهــای کارآفرینــی گردهمایــی صاحبان کســب و کار آینده اســت کــه به آموزش 
کارآفرینــی می پــردازد. ایــن رویدادهــا می تواننــد بــرای انتقــال تجربــه،  مفاهیــم 

شبکه سازی با دیگر فعاالن حوزه یا دوره عملی راه اندازی کسب و کار باشند.

 برگزاری 3۰ استارت آپ ویکند طی سال های 1399ـ1396 

یده صنعتی ح های برگز  طر
ح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور از سوی  ح های ارتباط با صنعت ذیل )طی سال های 1397 تاکنون( به عنوان طر  انتخاب طر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دریافت تقدیرنامه  و چاپ در کتاب

 »مطالعــات اســتراتژیک بــا توجــه به ابالغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاســت های کلــی اقتصاد مقاومتی«/ مهندس محمدرضا شــهیدی عضو 
هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران )سال 1397(

ح جامع توپولوژی شــبکه مانیتورینگ ایســتگاه های گازی اســتان مازندران )با رویکرد ملی(« / مهندس عمران یونســی عضو هیئت علمی   »طراحی طر
دانشگاه پیام نور استان مازندران )سال 1397(

 »زیســت محیطی اســتفاده از خاک هــای آلــوده بــه مــواد نفتی شــرکت پاالیش نفــت اصفهان در فرآینــد  تولید ســیمان« / دکتر صدیقــه واعظی فر عضو 
هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان )سال 1399(

(« / دکتر   »انجام مطالعات تدوین برنامه توســعه اقتصادی و اشــتغال زایی روســتایی  اســتان بوشــهر )مطالعات  8 بخش و 64 روستای استان بوشهر
غالمرضا امینی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان بوشهر )سال 1399(

ح برگزیده همکاران علمی و اداری دانشگاه و چاپ در کتاب »نخستین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه   انتخاب 4 طر
و صنعت« توسط دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )سال 1398(

ح های برگزیده رونق تولید و  ح برتر در حوزه »طر ح دکتر صدیقه واعظی فر عضو هیئت علمی دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان به عنوان طر  انتخاب طر
توسعه فناوری« توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )همراه با دریافت جایزه و تقدیرنامه در سال 1399(

مرکز نوآوری در استان ها در قالب تفاهم نامه همکاری
 با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

هسته نوآور در مراکز و واحدهای دانشگاه

مرکز نوآوری در قالب همکاری با پارک و علم و فناوری 

10

71
8
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جدول 2- استارت آپ ویکندهای برگزارشده در سال 1396

عنواناستانردیف

تولید محتوای دیجیتال استان کرمانکرمان1
اولین تولید محتوای دیجیتال فرهنگی و اسالمی- گردشگرییزد2
ماراتن تولید محتوای دیجیتال فرهنگیکردستان3
اولین تولید محتوای دیجیتالتهران4
دومین رویداد تولید محتوای دیجیتالسازمان مرکزی5

جدول 3- استارت آپ ویکندهای برگزارشده در سال 1397

عنواناستانردیف

ویکند فین تکسمنان1
نخل و خرمابوشهر2
صنایع غذایی ، نیازها، نوآوریهمدان)نهاوند(/ ایده پارک3
(/ایده پارک 4 کسب و کار فردای من همدان)مالیر
از ایده تا استارتاپچهارمحال و بختیاری5
استارت آپ ویکند بندرعباسهرمزگان-بندر عباس6
ایده شو - محیط زیست و تاالبهرمزگان-واحد بندر خمیر7

جدول 4- استارت آپ ویکندها برگزارشده سال 1398

تاریخعنواناستانردیف

اردیبهشت ماهایده پارکهمدان - تویسرکان1

حوزه فناوری اطالعات با محورهای ژئوتوریسم، صنایع دستی وخراسان جنوبی2
اردیبهشت ماهمحصوالت استراتژیک کشاورزی

خرداد ماهمراقبت و سالمندیسازمان مرکزی3
تیر ماهکدنویسی و استعدادیابیاستان تهران4
شهریور و مهر ماهجشنواره ایتاپ با مدیریت شهریخوزستان-اهواز5
مرداد ماهاستارتاپ ایده آموزچهارمحال و بختیاری6
آبان ماهآسیب های اجتماعیساری - مازندران7
-مازندران8 آذر ماهگردشگریرامسر
آذر ماهایده پارک-باران ایده ،کسب و کار فردای منهمدان-کبودر آهنگ9
آذر ماهایده پارک-نوآوری کسب و کارهمدان-رزن10
آبان ماهایده پارکهمدان- بهار11
آذر ماهایده شو - از ایده تا استارت آپکرمانشاه-کنگاور12
آذر ماهایده پردازی آرتکتهران - قرچک ورامین13
آذر ماهاستارت آپ راه بندازخراسان رضوی -سرخس14
آذر ماهاستارت آپ تولید محتوای الکترونیکی ورزشیگیالن15
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جدول 3- استارت آپ ویکندهای برگزارشده در سال 1397

عنواناستانردیف

ویکند فین تکسمنان1
نخل و خرمابوشهر2
صنایع غذایی ، نیازها، نوآوریهمدان)نهاوند(/ ایده پارک3
(/ایده پارک 4 کسب و کار فردای من همدان)مالیر
از ایده تا استارتاپچهارمحال و بختیاری5
استارت آپ ویکند بندرعباسهرمزگان-بندر عباس6
ایده شو - محیط زیست و تاالبهرمزگان-واحد بندر خمیر7
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نمودار 2- استارت آپ های برگزارشده طی 4 سال اخیر

 برگزاری 65 کارگاه آموزشی و ترویج کارآفرینی و مسائل مرتبط با آن

کنون  برگزاری بیش از 1۰۰۰ دوره مهارت افزایی به منظور ساماندهی، ارتقا و افزایش مهارت دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه با همکاری استان ها تا

جدول 5- کارگاه های برگزارشده در حوزه کارآفرینی

139813991400-1396موضوع

5942کارگاه ها
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نمودار 3- کارگاه های برگزارشده طی 4 سال اخیر

59
65

24
 رتبه 24 در شاخص

ع جنسیتی تنو

27
 رتبه 27 در شاخص

مرجعیت علمی

22
 رتبه 22 در شاخص

دسترسی آزاد به اطالعات

22
 رتبه 22 در شاخص

دیپلماسی علمی

بر اساس آخرین رتبه بندی الیدن 2021:

دانشگاه پیام نور در  بین  951 دانشگاه موثر دنیا و 26 دانشگاه برتر ایران
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2-1-4- انعقاد  تفاهم نامه های زیرساختی در حوزه کارآفرینی دانش بنیان

 انعقاد تفاهم نامه »همکاری در توسعه زیرساخت های کارآفرینی و نوآوری« با معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398
 انعقاد تفاهم نامه های مختلف در زمینه فرصت مطالعاتی، مهارت افزایی، کارآموزی 

 انعقاد  تفاهم نامه همکاری متقابل در راستای تعیین محل کارآموزی دانشجویان دانشگاه در صنایع، از طریق سامانه ملی کارآموزی فی ماِبین دانشگاه با سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 موافقت نامه و تفاهم نامه حمایتی برای »راه اندازی مرکز ملی نوآوری صنایع خالق« فی ماِبین دانشگاه پیام نور با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ح ملی اســتعدادیابی، اســتعدادپروری، آموزش و توانمندســازی کدنویســی« )فی ماِبین دانشــگاه با شــرکت شــتابدهنده ابر زندگی، ستاد   تفاهم نامه »طر
توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، معاونت کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور، سازمان فناوری 

اطالعات، مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز ملی فضای مجازی
 عقد تفاهم نامه با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و  قرارداد و شیوه نامه اجرایی با معاون سرمایه گذاری معاونت مربوطه 

در راستای تسهیل کسب مهارت و توان افزایی و ایجاد اشتغال پایدار در هفت استان هدف در سطح کشور در سال 1397
ح حمایت، توانمندســازی و تســهیل گری کســب و کارهای روســتایی و مناطق محروم« در ســایر اســتان ها در   پیگیری و اجرایی نمودن تفاهم نامه »طر

سال های 1398 و 1399
 انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه با معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 پیگیری و اجرایی نمودن تفاهم نامه » همکاری آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی میان دانشگاه پیام نور و معاونت تعاون، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی«
 پیگیری روند اجرایی همکاری دانشگاه پیام نور استان البرز با وزارت تعاون

 همکاری با وزارت تعاون، هماهنگی جهت برگزاری دوره های مهارت آموزی دانشجویان دانشگاه پیام نور در وزارت تعاون.
 پیگیری با وزارت کار استان تهران جهت ایجاد مدرسه تعاون در پیام نور مرکز تهران غرب

 پیگیری همکاری با معاونت پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص حمایت از حوزه کارآفرینی به ویژه کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان
کز جوار   پیگیری و اجرای تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای به ویژه  تأسیس مرا

 پیگیری ایجاد بستر مناسب همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص حوزه های مختلف
ح حمایت، توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای روستایی و مناطق محروم« در 7 استان.  اجرای تفاهم نامه »طر

 تدوین دستورالعمل و شیوه نامه دوره فرصت مطالعاتی در صنعت  
 انعقاد قرارداد سامانه پیام من اولین شبکه اطالع رسانی هوشمند پیام نور در سراسر کشور

 تدوین و تصویب آیین نامه مالکیت فکری دانشــگاه براســاس آیین نامه ســایر دانشــگاه ها و مطابق با فرمت ارائه شــده وزارت علوم در راســتای ورود به 
مرحله تجاری سازی فناوری ها و تشکیل کمیته مالکیت فکری. 

 تشکیل اولین جلسه کمیته مالکیت فکری دانشگاه
 تدوین آیین نامه صنایع خالق و تصویب آن در شورای دانشگاه در سال 1398- 1399  

 تدوین و تصویب شیوه نامه انتخاب فناوران برتر و تصویب شورای دانشگاه 
کز ملی نوآوری صنایع خالق 1399  اجرای فرآیند راه اندازی مرا

 انعقاد تفاهم نامه با شرکت عمران پرند جهت ایجاد شهرک فناوری های هوشمند

���ی �ݐ ��ݑ � �ݐ ݬݬݔٯݦݦݩݩݑ ى ح�ݑ ا��ݑ عل�� ٮݩݩݩݩݩݩݑ ��ݐ

���ن ا��ݑ �ݑ ���ن، ��ݐ ا��ݑ �ݑ  ��ݐ
�ݑم�ع� �ه ا�ج  کا� � ��ݐ

�� �س� کل ��ݒ م�ن �ج��ݐ س��ݐ

ی ��ݐ �ی ��ج �ݐ م�ک�ݐ مل�  �ݐ

ی ��ݐ �ی ��ج �ݐ م�ک�ݐ مل�  �ݐ

���ی اطالع��ݑ �ݐ �ط��ݑ � �ݐ �ج ا��ݑ ا��ݑ ��ݐ �د اسالم� گ � ا�سݒ �ݐ ��ه ا��ݑ �ݐ ���ݑ  ��ݐ � � ��ݐ ��ݔ ���� ����ݑ �ݑ �ݑ �����ݐ
�� �ل � ����� ��ݒ �ݑ �ݔ �ج ��د دٮݔ �ݑ ه ا�ݑ ���ی اهی ح��ݐ �ݐ ���� �ݐ �د �ݑ ��ݑ

���ی �ݐ �ݑ علم� � �ݐ ی �����ݐ دس��ݐ م�ݐ ��ݒ �ه
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ح های  فناورانه 2-1-5-حمایت از تولیدات و طر
ح های برگزیده صنعتی در هفته پژوهش دانشگاه ح های برتر استان ها و انتخاب و تقدیر از طر  شناسایی و تشویق طر

 بررسی اولویت  ها و چالش های بخش کشاورزی در حوزه تعاون در 2 بخش پژوهشی) پایان نامه  و رساله( و کسب و کار ) شرکتها و تعاونی ها(
کز نوآوری، مالکیت فکری و… ح های استانی و بهبود رونق تولید، اشتغال زایی، ایجاد مرا  رفع مشکالت طر

کید بر کارآفرینی در قالب شرکت های تعاونی  هدایت و ساماندهی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه با تأ
کنون( ح برگزیده تا ح برگزیده  ساالنه در هفته پژوهش و فناوری و معرفی به وزارت عتف )8 طر  انتخاب و تقدیر 2 طر

 معرفی دانشمندان برتر در هفته پژوهش و فناوری به وزارت عتف )معرفی3 نفر از دانشمندان برتر دانشگاه طی سال 1399  برای اولین بار در 
رشته های فنی مهندسی، کشاورزی و شیمی(

ح هــای برگزیــده 4 همــکار علمــی و اداری دانشــگاه و چــاپ در کتــاب »نخســتین رویــداد الگوهــا و راهکارهــای نویــن در همــکاری   انتخــاب طر
دانشگاه ها با جامعه و صنعت« توسط دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت عتف

 شــرکت در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار در هفته پژوهش به منظور برقراری ارتباط فناوران دانشــگاه با سرمایه گذاران و 
کنون 3 مورد  عقد قرارداد و  معرفی اعضای هیئت علمی فناور حائز شرایط برای استفاده از یارانه تجاری سازی وزارت متبوع- تا

 انتخاب فناوران برتر دانشگاه به صورت ساالنه و تشویق آنان در هفته پژوهش )9 نفر طی سال های 1397، 1398 و 1399( 

2-1-6- اختراعات ثبت شده
 از عوامــل مهــم که بر توانایی تأمین مالی و جذب ســرمایه گذاری های مخاطره پذیر برای شــرکت های فناور تأثیــر می گذارد، میزان فعالیت های ثبت و 

انتشار پتنت مبتنی بر فناوری های پیشرفته است. فناوران  دانشگاه پیام نور در طی سال های 1399-1397 توانسته اند 9 اختراع به ثبت برسانند.

ح های پژوهشی 2-1-7-طر
موفقیــت و توســعه هــر جامعه ای، نیازمند گســترش بینش پژوهش مــدار دارد. در این نوع نگاه پیش از هر تصمیم مهمــی به یافته های پژوهش های 

قبلی موضوع، توجه می شود. در واقع در این رویکرد با مطالعه وضعیت موجود و تجزیه و تحلیل مشاهدات، بهترین راهکار ها به دست می آید.

ح های خاتمه یافته در قالب پژوهانه   جدول 6- تعداد طر

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396رشته

1331206732علوم پایه

25020612148علوم انسانی

5031205فنی مهندسی 

5047279کشاورزی

3542هنر و معماری

----121سایر موارد

48741124096جمع

ح های پسا دکترا جدول 7- تعداد طر

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396رشته

---321علوم پایه 

2218علوم انسانی

5428جمع
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جدول 8- مبلغ گرنت اعضای هیئت علمی از سال 1396 لغایت 1399

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396رشته

145,384,755135,735,87959,973,93149,362,676جمع کل گرنت )هزارریال(

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0
1396 1397 1398 1399

145,384,755
135,735,879

59,973,931
49,362,676

نمودار 4- مبلغ گرنت اعضای هیئت علمی از سال 1396 لغایت 1399

��� ��م ���� ������ن از ���� ��ا��� �� دا����ه 
 ��  ����  �� ار���ط  و  ��رآ�����  د���  ا���ن،  ���م ��ر 

����ن �� و ا���� ��ی ��رآ����� دا������

����� اول

��را��ن دوره ��ی ���ب و د����� ��ا������ ����� 
از دا����ه ���م ��ر

����� دوم

��ر�� ��ح ��ی ������دی در ��ر��وه ا����� ����� از 
ر��� ا���ن، ������ �و����� و ��را��ی ا�����ا�ی و 
���� ��رآ����� ا���ن و ��� �� ��ورت و ����� ��ر��وه  

������ه ��ز��ن �� ار��ن ����� �� ��ح

����� ��م

����� ��د �� ا��اد �� ��رت ��دی �� ��و�� �� در د�� 
دا��� ��ا������  �� ���اه ارا�� ��ح ���ب �� ا�����ا�ی 

ا���ن (������ ا��ر �و����� و ��را��ی ا�����ا�ی)

����� ���رم ��ا��  ������: دا��� ����� و ��ا�� و ارا�� ��ح ��ق و ��آورا�� ( ����ه در 
��ا�� ٥ ��� و ���ان �� ���ی)

ا��ادی �� ���� ��ح، ا��ه �� ����� ای در ���ص ��ح ��ف ����� �����، در 
دوره  ��در   �� از   �� و  ���ده   ����  ����� و   ����� آ��ز��  دوره ��ی 
��رت ���� ���ی ���� �� ارا�� ��ح ا��ام �� ������ و �� از ����� ��ح ��ای 

ارا�� �����ت ����� �� ����.

�� ���ݑ ����� ��ݒ � � ��ݐ ��ݔ ���� ����ݑ �ݑ �ݑ �����ݐ
���اه �� ارا�� �����ت ا����ل زا��

دوره ��ی آ��ز�� و ���ر�� 
دا�ـ�ـ�ــ�ه ��ــ�م �ـــ�ر 

س�ستان و 
بلو�ستان

�رمان
فارس

خراسان
ی  ر�ور

����ی

���ان

�����ن

����

��م ��دی

��ش و ���� و ��� ����

��� ��ی �����

�����ن دا�و��

����� د��� و ���ل

�����
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جدول 9- پایگاه های اطالعاتی، تأسیس پژوهشکده، فرصت مطالعاتی، همایش ها

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396موضوع

2481615همایش های ملی

-873فرصت مطالعاتی

37--تأسیس پژوهشکده ها

ایجاد دسترسی به پایگاه مقاالت 
انگلیسی گیگالیب

دسترسی به بیش 
از 200 پایگاه مقاالت 

علمی معتبر دنیا

دسترسی به بیش 
از 200 پایگاه مقاالت 

علمی معتبر دنیا

دسترسی به بیش 
از 200 پایگاه مقاالت 

علمی معتبر دنیا

دسترسی به بیش 
از 200 پایگاه مقاالت 

علمی معتبر دنیا

-ایجاد دسترسی به پایگاه سیویلیکا

---ایجاد دسترسی به پایگاه نورمگز

جدول 8- مبلغ گرنت اعضای هیئت علمی از سال 1396 لغایت 1399

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396رشته

145,384,755135,735,87959,973,93149,362,676جمع کل گرنت )هزارریال(

نگاهی بر حرکت شتابان دانشگاه پیام نور در مسیر توسعه )1396 تا 1400(
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2-2-1- توسعه و ارتقا پژوهشکده های دانشگاه
چشم اندازمحل استقرارحوزه فعالیتعنوان پژوهشکدهردیف

پژوهشکده باز و از 1
راه دور  

آموزش و نوآوری، مطالعات 
اجتماعی و روان شناختی، آموزش 

الکترونیکی، اقتصاد و مدیریت
استان تهران

فعالیت به عنوان مرکز تحقیقات ملی آموزش باز و از راه  
دور در زمینه های یادگیری ترکیبی ) الکترونیکی-حضوری(، 
نوآوری های پداگوژیکی و فناوری آموزش، مبتنی بر فلسفه 

آموزش باز و یادگیرنده محور جهت فراهم آوردن بستر 
مطلوب برای توسعه کیفی آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی

2
 پژوهشکده 

پوشش های نانو 
ساختار

علوم و فناوری های نانو 
پوشش های نانو ساختار در مواد 

و بیولوژی و زیست
رفع نیازهای علمی پژوهشی و آموزشی و فناورانه در حوزه استان یزد

نانو فناوری و مواد پیشرفته 

مرکز پژوهشی شیمی 3
محیط زیست

محیط زیست، شیمی سبز و 
شیمی محیط زیست

استان یزد/ 
اردکان

اجــرای پروژه هــای مربــوط بــه شناســایی کیفــی و کمــی 
آالینده هــای شــیمیایی و صنعتــی و حمایــت از تحقیقات 

علمی زیست محیطی مربوط به آالینده ها

پژوهشکده محیط 4
ارتقــاء فرهنــگ زیســت محیطی در کشــور در استان تهرانمحیط زیست و توسعه پایدارزیست و توسعه پایدار توســعه و 

راستای اهداف توسعه پایدار

پژوهشکده شیمی 5
طبیعت

شیمی و علوم مرتبط نظیر نانو 
شیمی ، بیوشیمی، ژئوشیمی و 

علوم کشاورزی و زیستی
استان تهران

تقویت و توســعه همکاری های علمی و پژوهشی بنیادی 
و  فرارشــته ای  و  بین رشــته ای  توســعه ای  و  کاربــردی  و 

گسترش مرزهای دانش شیمی و علوم مرتبط 

6
پژوهشکده 

زیست فناوری  و 
بوم شناسی خلیج فارس

زیست فناوری
استان 

بندر عباس/ 
هرمزگان

زیســت فنــاوری در زمینــه آبزیــان خلیــج فــارس و برطــرف 
کــردن موانــع زیســت محیطــی بر پایــه زیســت فنــاوری در 

اکوسیستم خلیج فارس

پژوهشکده7
گوهر شناسی

آموزش طراحی و ساخت
طال و جواهرات

استان تهراناکتشاف معادن گوهرسنگ

 ترســیم راه آمــوزش و آموزش نیروهای جــوان جهت ورود 
به بازار جواهرات و گسترش همکاری های بین المللی

 همسطح ســازی ســطح دانــش گوهر شناســی و طراحــی و 

ساخت

یرساخت های پژوهشی 2-2-  توسعه ز
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پژوهشکده فناوری 8
استان البرزکشاورزیبذر و نهال

 انجــام آزمایش هــای کامــل با هــدف تهیــه پروتکل های 
آزمون های آزمایشگاهی بین المللی و ملی

 همکاری علمی و پژوهشــی با تولیدکننــدگان بذر ومواد 

تکثیری
 کمک به تأسیس شرکت های دانش بنیان

 انجام مطالعات برای شناخت موانع تولید بذر

9
پژوهشکده  فناوری 

اطالعات و
هوشمند سازی

فناوری اطالعات شامل: اینترنت 
 ، اشیاء، امنیت و نرم افزار

تجاری سازی فناوری اطالعات

 اســتفاده از فرصت هــای فنــاوری اطالعــات در راســتای 
درآمدزایی برای دانشگاه

پژوهشکده بازیافت 10
پسماند

بازیافت پسماند غذایی و 
بهداشتی، بازیافت پسماند 
صنعتی و معدنی، بازیافت 

پسماند آب و کشاورزی

استان 
قزوین

مــواد  بــه  بهداشــتی  و  غذایــی  پســماندهای  تبدیــل   

قابل مصرف و کاهش حجم آن ها
مــواد  بــه  معدنــی  و  صنعتــی  پســماندهای  تبدیــل   

قابل مصــرف و فرآهــم آوردن امــکان اســتفاده حداکثــری 
آنان در تولیدات صنعتی و معدنی

خــاک  و  آب  منابــع  آلودگی هــای  و  ضایعــات  کاهــش   

کشاورزی و استفاده بهینه از این منابع خدادادی

11
پژوهشکده علوم 

و فناوری های نوین 
ژئوشیمی

صنایع معدنی شیمیایی
و بیوژئوشیمی

استان 
کرمان

 بررســی و تحلیــل اثــرات متقابــل فرایندهــای شــیمیایی و 
ــتی ــت های زیس اکوسیس

اجــرای پژوهش هــای نویــن در حــوزه اســتفاده از گیاهــان 
دارویــی و کاربردهــای گســترده آن هــا در پزشــکی و ســایر 
شــاخه های علمــی انجــام مطالعــات در حــوزه کشــاورزی 

ارگانیــک گازهــای گلخانــه ای و تغییــر اقلیــم
 برقــراری ارتبــاط علمــی و تحقیقاتــی بیــن بهره بــرداران و 

پژوهشــگران 

12
پژوهشکده علوم 

کاربردی و تندرستی در 
ورزش

فیزیولوژی ورزشی
مدیریت ورزشی

آسیب شناسی و حرکات
اصالحی و رفتار حرکتی

استان البرز
ح های مشــترک پژوهشــی ملــی و بین المللی و   اجرای طر
کمک بــه رفع نیازهــای آموزشــی و پژوهشــی در حوزه های 

مرتبط با ورزش و علوم مرتبط

13

مرکز مطالعات 
بین المللی توسعه 

مدیریت منطقه آزاد 
اروند

موضوعات مربوط به 
مدیریت و بهره وری

استان 
خوزستان 

 ارتقــاء بهــره وری شناســایی تنگاهــای مدیریتــی و اراپــه 
راه حل هــای بهینه و اجرایی در ســازمان منطقــه آزاد اروند 
دســتگاه های اجرایــی نهادهــا ســازمان ها شــرکت های 
دولتی و غیردولتی و صنایع مســتقر در منطقه آزاد اروند با 
پشتوانه علمی تحقیقاتی و برنامه ریزی صحیح و مناسب 

اجرایی و عملیاتی

حوزه حقوق و رفع نیازهایمرکز مطالعات حقوق14
درآمدزایی برای دانشگاه از طریق کارهای حقوقیاستان تهرانآموزشی و پژوهشی حقوق

رفع نیازهای علمی و پژوهشی در حوزه مدیریتاستان تهرانمدیریتمرکز مطالعات مدیریت15

2-2-2- رشد فعالیت و  آزمایشگاه های پیام نور
فعالیت های مرکز آزمایشگاه های ملی و قطبی، یک روند مستمر بوده و کلیه اقدامات صورت  گرفته به صورت فرایند یکپارچه در طول 4 سال انجام شده است.

 تهیه دستورالعمل چگونگی استفاده از خدمات آزمایشگاه و کارگاهی دانشگاه برای متقاضیان استفاده از خدمات مصوب هیئت امنای دانشگاه
 تهیه شرح وظایف برای سطوح مختلف شاغل در ساختار آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه 
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 تهیــه منابع آموزشــی مورد نیاز در خصوص ایمنی، بهداشــت و محیط 
زیست )HSE( برای پرسنل شاغل و دانشجویان

 تشکیل کمیته های فنی در استان ها با اهداف تعیین شده در آیین نامه 
مرتبــط )31 کمیته فنی با حــدود  2۰۰ عضو حقیقی هیئت عملی مرتبط 
با دروس آزمایشگاهی و کارگاهی( به عنوان اولین حلقه سیاست گذاری 
آزمایشــگاه ها و کارگاه هــا در اســتان و شــبکه آزمایشــگاه های دانشــگاه 

پیام نور )شاپنا(
 تشکیل شبکه آزمایشگاه های پیام نور ایران )شاپنا( و راه اندازی سامانه 
آن )Shapna.pnu.ac.ir( بــا هــدف شناســایی و ســاماندهی تجهیــزات 
آزمایشــگاهی موجود، اطالع از وضعیــت کمی و کیفی تجهیزات موجود، 
مدیریت گردش اطالعات در آزمایشگاه ها و تأمین نیازهای آزمایشگاهی 
مراکز/واحدها، صرفه جویی در وقت، هزینه ها و استفاده بهتر و بیشتر از 

سرمایه های موجود و….  
 تأمیــن منابــع مالی و اقدامــات الزم برای خرید تجهیزات آزمایشــگاهی 
آموزشی و تحقیقاتی مورد نیاز )متمرکز و غیر متمرکز(، تعمیر و خرید مواد 

مصرفی در راستای اهداف کالن دانشگاه به شرح زیر:
کز   تأمین بودجه اختصاصی خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مرا
و واحدها  در ســال 97-1396 برای اســتان ها )حدود 7۰ قلم تجهیزات 

تحقیقاتی و آموزشی(
 تأمین بودجه اختصاص خرید مواد شــیمیایی، لوازم مصرفی و شیشــه 

کز و واحدها  در سال 98-1397 برای استان ها  آالت آزمایشگاهی مرا
 تأمین بودجه اختصاصی برای تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 

کز و واحد ها در سال 98-1397 برای استان ها مرا
 تأمین بودجه اختصاصی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 
کــز و واحدها )671 قلم تجهیزات آموزشــی و تحقیقاتی( از ششــمین  مرا
نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ساخت ایران معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری 
 تأمین 3۰۰،۰۰۰ یورو ارز از اعتبار بند ه تبصره 4 بودجه ســال 1398 کل 

کشور برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی 

 عقد تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد ایران

 بررسی و انجام اقدامات الزم برای تولید محتوای آموزشی چند رسانه ای 
برای دروس آزمایشگاهی و کارگاهی 

 همکاری با ســامانه شبکه آزمایشــگاه های راهبردی ریاست جمهوری 
کز دانشــگاه پیام نور عضو این  کــه در ایــن مدت حدود 1۰ آزمایشــگاه مرا

شبکه شده اند. 
 همکاری با شبکه آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا(

برنامه های در دست اجرا:
 اقدامات الزم )سیاست گذاری و اجرایی( برای مهیا نمودن شرایط الزم 

برای شروع فعالیت آزمایشگاه ملی دانشگاه پیام نور 
 بررســی و تأمیــن منابــع مالــی بــرای شناســایی و انجــام اقدامــات الزم 
به منظــور تعمیر تجهیزات آزمایشــگاهی و کارگاهی در سراســر کشــور که 

به دلیل نیاز به تعمیرات در حال حاضر غیر فعال می باشند
 برنامه ریــزی و انجــام اقدامــات الزم به منظور آمایش نیروی انســانی و 
تأمین پرســنل متخصص مورد نیاز آزمایشــگاه ها از میان کارکنان شاغل 

در دانشگاه 
 بررسی و انجام اقدامات الزم برابر مقررات و اسناد باال دستی برای ارتقاء 
آزمایشگاه های نسل اول )آزمایشگاه های بودجه پذیر( به آزمایشگاه های 

نسل سوم )آزمایشگاه های درآمدزا(
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نمودار 5- نمودار نسبت تعداد آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه پیام نور بر حسب بخش علمی

5% علوم اجتماعی43% علوم پایه

2% ادبیات و علوم انسانی

5% هنر و معماری

27% فنی و مهندسی

4% علوم تربیتی و روانشناسی

14% علوم کشاورزی



نمودار 6- نمودار نسبت مساحت آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه پیام نور بر حسب بخش علمی

48% علوم پایه

3% علوم اجتماعی
2% ادبیات و علوم انسانی

5% هنر و معماری

19% فنی و مهندسی

14% علوم تربیتی و روانشناسی

9% علوم کشاورزی

یزد
همدان

هرمزگان
مرکزی

مازندران
لرستان

گیالن
گلستان

کهگیلویه و بویراحمد
کرمانشاه

کرمان
کردستان

قم
قزوین
فارس

سیستان و بلوچستان
سمنان

زنجان
خوزستان

خراسان شمالی
خراسان رضوی

خراسان جنوبی
چهارمحال بختیاری

تهران
بوشهر

ایالم
البرز

اصفهان
اردبیل

آذربایجان غربی
آذربایجان شرقی

5 15 25 35 45 500 10 20 30 40
نمودار 7- تعداد آزمایشگاه ها دانشگاه پیام نور در سطح کشور

تعداد مراکز واحد

تعداد مراکز دارای آزمایشگاه
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کز دانشگاه پیام نور برخی از تجهیزات پیشرفته و تحقیقاتی مرا

XRD :نام دستگاه
مرکز دانشگاهی:

دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
نام ازمایشگاه: زمین شناسی

وضعیت: فعال
Shimadzu :کارخانه سازنده

XRD- 6000 :مدل
کاربرد: اندازه گیری کیفی عناصر

XRF :نام دستگاه
مرکز دانشگاهی:

دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
نام ازمایشگاه: زمین شناسی

وضعیت: فعال
Shimadzu :کارخانه سازنده

XRF- 1800 :مدل
کاربرد: اندازه گیری کمی عناصر

نام دستگاه: قاب بارگذاری و
اتاقک محیطی و فک مخصوص آسفالت

مرکز دانشگاهی:
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال

نام ازمایشگاه: آزمایشگاه روسازی

وضعیت: سالم
شرکت سازنده: شرکت بقایی

سنگسری و برادران
کاربــرد: بــرای کلیــه پایان نامه ها و رســاله 
دکترا در رشته سازه راه و ترابری و حمل و نقل

نام دستگاه: میکروسکوپ
Nanosaurf- AFM :مدل

استان: کرمان
مرکز / واحد: مرکز سیرجان

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شیمی
تجزیه دستگاهی )تحقیقاتی(
کارخانه سازنده: سوئیس

نام دستگاه: میکروسکوپ
Nanosaurf- STM :مدل

استان: کرمان
مرکز / واحد: مرکز سیرجان

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شیمی
تجزیه دستگاهی )تحقیقاتی(
کارخانه سازنده: سوئیس

نام دستگاه: تونل باد
مرکز / واحد: پیام نور شیراز

نام ازمایشگاه: آز آئرودینامیک

وضعیت: سالم
Reasim :کارخانه سازنده
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2-2-3- راه اندازی شبکه آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور ایران )شاپنا(
 بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری راهبردی

 تسهیل در دسترسی اعضای هیئت علمی به خدمات آزمایشگاهی
کندگی آن در سطح کشور  جمع آوری اطالعات جامع در مورد تعداد و نوع تجهیزات آزمایشگاهی و پرا

)با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه توان آزمایشگاهی کشور(؛
ک گذاری تجارب  ارتقای دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه ها از طریق آموزش و به اشترا

 استانداردسازی فعالیت های آزمایشگاهی و ارائه خدمات با نتایج قابل اعتماد به متقاضیان درون دانشگاهی و برون دانشگاهی
 کمک به تکمیل توانمندی های آزمایشگاه های مرجع در راستای نیازهای دانشگاه و کشور.

 ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به دانشجویان درون استانی و بین استانی
ج از دانشگاه و ایجاد درآمد کز/واحدهای دانشگاه پیام نور و سایر مؤسسات و متقاضیان خار  ارائه خدمات تحقیقاتی به مرا

2-2-4 راه اندازی سامانه ثبت اطالعات تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 
اهداف:

 اطالع از وضعیت کمی و کیفی تجهیزات موجود.
 شناسایی فضاهای آزمایشگاهی.

 فرایندهای پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات
 مدیریت اطالعات پایه آزمایشگاه ها )تجهیزات، تقاضاها، فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی استانداردها و پارامترها، ...(

کز / واحدها  شناسایی تجهیزات پیشرفته و گران قیمت در مرا
 ایجاد شرایط الزم برای دستیابی به شبکه آزمایشگاه های کشوری دانشگاه پیام نور و اطالع رسانی به اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 مدیریت سازمان و پرسنل )ایجاد ساختار سازمانی به صورت گرافیکی، تعریف نقش های فرایندی پرسنل و سطوح دسترسی و…(
 مدیریت تضمین کیفیت 

 مدیریت نگهداری و تعمیرات و کالیبراسیون برنامه ریزی سیستمی نگهداری، تعمیرات و کالیبراسیون به همراه ثبت کامل مستندات
 مدیریت انبار )، قطعات دستگاهی، مواد مصرفی، مدیریت سفارش و خرید اقالم و…(؛

 مدیریــت ارتبــاط بــا اعضــای هیئــت علمــی، دانشــجویان و پرســنل آزمایشــگاه ها  )صفحــه اختصاصــی آزمایشــگاه در بســتر اینترنــت، معرفــی 
توانمندی های آزمایشگاه ها و خدمات آن ها، امکان ثبت درخواست اینترنتی، پیامکی و پیگیری درخواست ها از سوی متقاضیان، نظرسنجی و….

 تولید محتوا برای دروس عملی با توجه به نیازهای جدید دانشگاه 
کز مختلف دانشگاه پیام نور وجود  کنون در سایر دانشگاه ها و مرا با توجه به سرفصل دروس عملی و با توجه به دستور کار آزمایشگاه هایی که هم ا
کز/واحدها، اســتانداردهای هر درس عملی مشــخص شــود. پس از تهیه  کثر آزمایشــگاه های مرا دارد و همچنین با توجه به تجهیزات موجود در ا

استانداردها و سرفصل هر آزمایشگاه تولید محتوا می تواند به روشهای مختلف زیر صورت گیرد:
 فیلم برداری از انجام یک آزمایش کامل به همراه نتایج آن 

 تدوین دستور کار آزمایشگاه 
 تهیه نرم افزارهای آزمایشگاه مجازی با قابلیت ورود داده و دریافت نتایج خروجی

 برگزاری آزمون متمرکز تستی همانند آزمون های دروس نظری و یکسان سازی سنجش دروس آزمایشگاهی، از محتوای ارائه شده می تواند راهگشا باشد.
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2-3-1 - رشد کیفی و کمی مقاالت
به دلیل اینکه آثار سال های 1399 و 14۰۰ هنوز به صورت کامل در سامانه گلستان ثبت نشده است، این آمار قطعا افزایش خواهند یافت.

جدول 10- مقاالت چاپ شده در نشریات علمی معتبر به تفکیک رشته

سال 1396

علمی-ترویجی علمی-پژوهشی ISC Scopus ISI رشته

10 335 414 706 576 علوم پایه

103 1164 1238 122 45 علوم انسانی

13 74 68 88 70 فنی مهندسی

9 150 165 68 44 علوم کشاورزی

1 2 4 1 - هنر و معماری

136 1725 1909 985 735 جمع کل

سال 1397

علمی-ترویجی علمی-پژوهشی ISC Scopus ISI رشته

15 347 437 733 615 علوم پایه

121 1241 1308 101 39 علوم انسانی

7 71 84 62 54 فنی مهندسی

7 169 184 79 62 علوم کشاورزی

1 5 6 - - هنر و معماری

151 1833 2019 975 770 جمع کل
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یات  ی وکیفی مقاالت ونشر کمݦݨّ 2-3 - ارتقا 



جدول 10- مقاالت چاپ شده در نشریات علمی معتبر به تفکیک رشته

سال 1396

علمی-ترویجی علمی-پژوهشی رشته

10 335 414 706 576 علوم پایه

103 1164 1238 122 45 علوم انسانی

13 74 68 88 70 فنی مهندسی

9 150 165 68 44 علوم کشاورزی

1 2 4 1 - هنر و معماری

136 1725 1909 985 735 جمع کل

سال 1398

علمی-ترویجی علمی-پژوهشی ISC Scopus ISI رشته

14 277 365 587 485 علوم پایه

111 1099 1210 105 34 علوم انسانی

12 58 65 63 50 فنی مهندسی

8 181 196 56 47 علوم کشاورزی

- 6 6 2 1 هنر و معماری

145 1621 1842 813 617 جمع کل

سال 1399

علمی-ترویجی علمی-پژوهشی ISC Scopus ISI رشته

10 237 350 535 449 علوم پایه

68 916 972 72 24 علوم انسانی

10 46 59 57 45 فنی مهندسی

6 140 150 59 46 علوم کشاورزی

- 7 8 - - هنر و معماری

94 1346 1539 723 564 جمع کل

تا پایان خردادماه 1400

علمی-ترویجی علمی-پژوهشی ISC Scopus ISI رشته

- 49 61 134 116 علوم پایه

12 127 138 17 5 علوم انسانی

3 12 18 23 19 فنی مهندسی

2 25 27 18 14 علوم کشاورزی

- 2 2 - - هنر و معماری

17 215 246 192 154 جمع کل

ج از پایگاه Web of Science از سال 1396 لغایت 1399 مقاالت پراستناد مستخر

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396

611114
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 ISI  نمودار 8- مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه
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 ISC نمودار 10- مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه
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 Scopus  نمودار 9- مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه
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نمودار 12- مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه علمی-ترویجی
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نمودار 13- تعداد کدهای اخالق صادرشده

جدول 11- تعداد کدهای اخالق صادرشده

پایان خرداد ماه  1400سال 1399سال 1398سال 1397موضوع

10716717862صدور کد اخالق

جدول 12- فعالیت های پژوهشی

فعالیت هاسال

1396

 اخذ درجه علمیـ  پژوهشی برای 4 نشریه
 اخذ تأیید عنوان 9 نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 انتشار چاپی و الکترونیکی 47 عنوان نشریه علمیـ  پژوهشی و علمیـ  تخصصی
 اخذ 3 درجۀ A، 9 درجۀ B و 4 درجۀ C از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فرایند ارزیابی نشریات

 Scopus, Cope, Doaj, ISC, Iran Journal, Magiran, SID, Civilica, Noormags, آغاز نمایه سازی 14 نشریه در پایگاه های بین المللی نظیر 
Econlit, CAS, Google Scholar, Ebsco, Google Index, WorldCat, Global Impact Factor,  و انجمن مدیریت

 ثبت حقوقی نشریات دانشگاه در سامانه جامع رسانه های کشور )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(

1397

 اخذ درجه علمیـ  پژوهشی برای 4 نشریه )عالوه بر 4 نشریه سال قبل(
 اخذ تأیید عنوان 4 نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )عالوه بر 9 نشریه سال قبل(

 انتشار چاپی و الکترونیکی 47 عنوان نشریه علمیـ  پژوهشی و علمیـ  تخصصی
 اقدام برای اخذ کد شناسگر بین المللی مقاالت )DOI( برای نشریات دانشگاه

 نمایه سازی 19 نشریه در پایگاه های بین المللی
Web of Science نمایه سازی یک نشریه در پایگاه بین المللی 

)ISC( نمایه سازی 23 نشریه علمیـ  پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
 اخذ مجوز 40 عنوان نشریه از طریق سامانه جامع رسانه های کشور

1398

 انتشار چاپی و الکترونیکی 48 عنوان نشریه علمیـ  پژوهشی و علمیـ  تخصصی
 اخذ 2 درجۀ الف، 15 درجۀ ب و 4 درجۀ ج از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فرایند ارزیابی نشریات

 ارتقای ضریب تأثیر برای 12 نشریه فارسی زبان و 3 نشریه انگلیسی زبان )عالوه بر 8 نشریه سال قبل(
 نمایه سازی 23 نشریه در پایگاه های بین المللی

)ISC( نمایه سازی 24 نشریه علمیـ  پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)RICEST( نمایه سازی 19 نشریه علمیـ  تخصصی در پایگاه منطقه ای جهان اسالم 

 دریافت درخواست راه اندازی 4 نشریه جدید1399

2-3-2 -رشد نشریات تخصصی
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جدول 11- تعداد کدهای اخالق صادرشده

پایان خرداد ماه  1400سال 1399سال 1398سال 1397موضوع

10716717862صدور کد اخالق

جدول 12- فعالیت های پژوهشی

فعالیت هاسال

1396

اخذ درجه علمیـ  پژوهشی برای 4 نشریه
اخذ تأیید عنوان 9 نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انتشار چاپی و الکترونیکی 47 عنوان نشریه علمیـ  پژوهشی و علمیـ  تخصصی
، 9 درجۀ  و 4 درجۀ  از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فرایند ارزیابی نشریات اخذ 3 درجۀ 

Scopus, Cope, Doaj, ISC, Iran Journal, Magiran, SID, Civilica, Noormags, آغاز نمایه سازی 14 نشریه در پایگاه های بین المللی نظیر
Econlit, CAS, Google Scholar, Ebsco, Google Index, WorldCat, Global Impact Factor,  و انجمن مدیریت

ثبت حقوقی نشریات دانشگاه در سامانه جامع رسانه های کشور )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(

1397

اخذ درجه علمیـ  پژوهشی برای 4 نشریه )عالوه بر 4 نشریه سال قبل(
اخذ تأیید عنوان 4 نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )عالوه بر 9 نشریه سال قبل(

انتشار چاپی و الکترونیکی 47 عنوان نشریه علمیـ  پژوهشی و علمیـ  تخصصی
اقدام برای اخذ کد شناسگر بین المللی مقاالت )DOI( برای نشریات دانشگاه

نمایه سازی 19 نشریه در پایگاه های بین المللی
نمایه سازی یک نشریه در پایگاه بین المللی 

) نمایه سازی 23 نشریه علمیـ  پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )
اخذ مجوز 40 عنوان نشریه از طریق سامانه جامع رسانه های کشور

1398

انتشار چاپی و الکترونیکی 48 عنوان نشریه علمیـ  پژوهشی و علمیـ  تخصصی
اخذ 2 درجۀ الف، 15 درجۀ ب و 4 درجۀ ج از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فرایند ارزیابی نشریات

ارتقای ضریب تأثیر برای 12 نشریه فارسی زبان و 3 نشریه انگلیسی زبان )عالوه بر 8 نشریه سال قبل(
نمایه سازی 23 نشریه در پایگاه های بین المللی

) نمایه سازی 24 نشریه علمیـ  پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )
) نمایه سازی 19 نشریه علمیـ  تخصصی در پایگاه منطقه ای جهان اسالم )

دریافت درخواست راه اندازی 4 نشریه جدید1399

جدول 13- تعداد نشریات علمی

 تعداد نشریات علمیسال
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نمودار 14- تعداد نشریات علمی

24 24

جدول 14- تعداد نشریات علمی

پایان خردادماه 13961397139813991400موضوع

2024242525تعداد نشریات علمی 

جدول15- تعداد عنوان کتاب منتشرشده

پایان خردادماه 13961397139813991400

8611810514030

جدول 16- تولید کتاب های چاپ اول

1396139713981399

799711089

2-3-3 -افزایش تعداد کتب چاپ شده
 انتشار 28۰۰ عنوان کتاب از زمان تأسیس دانشگاه )سال 1367( تا کنون
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نمودار 15- تعداد عنوان کتاب منتشرشده
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ج از دانشگاه جدول 17- ارائه خدمات چاپی به خار

139713981399موضوع

523173تعداد عناوین کتب چاپ شده برای سایر انتشارات

 راه انــدازی ســامانه مدیریــت نشــر کتاب هــای دانشــگاه به منظــور انجــام امــور تدویــن کتاب هــا به صــورت کامــاًل مکانیــزه و حذف کامــل کاغذ از 
فرایندهای تدوین اثر در سال 1399

 بازنگری حق الزحمه های تدوین اثر در هیئت امنای دانشگاه در سال 1398 
 اصالح فرآیندهای مالی دفتر تدوین با مساعدت و همکاری معاونت اداری، مالی و عمرانی به منظور تسریع در امور اداری مربوط در سال 1398
 ســاماندهی، مستند ســازی و بایگانی فایل های نهایی کتاب های منتشــره دانشــگاه در فضای ابری سرورهای دانشگاه جهت حفظ امنیت فایل 

کتاب ها با همکاری دفتر آمار و فناوری اطالعات در سال 1396
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نمودار 16- تولید کتاب های چاپ اول

200

150

100

50

0
1397 1398 1399

5 23

173

ج از دانشگاه نمودار 17- ارائه خدمات چاپی به خار
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ج از دانشگاه جدول 17- ارائه خدمات چاپی به خار

139713981399موضوع

523173تعداد عناوین کتب چاپ شده برای سایر انتشارات

2-4-1-طراحی و استقرار شبکه یکپارچه دانشگاه
برای اولین بار شــبکه یکپارچه دانشــگاه پیام نور با وســعت کل کشــور با ظرفیت 25۰۰ مگابیت بر ثانیه طراحی و پیاده ســازی شد. در این مدل ابتدا بر 
اســاس تعداد کاربر در هر اســتان )تعداد دانشــجو، اســاتید و پرسنل( نیاز هر استان مشخص و بر اساس یک شــاخص استاندارد، استان ها به سه گروه 

تقسیم و پهنای باند مورد نیاز محاسبه شد.

جمع کاربران بدون سازمان مرکزی: 411470 

نمودار 18-  تعداد کاربران در هر استان
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بر این اساس با استاندارد سازی صورت گرفته از مجموع حدود Mbps 32۰۰ پهنای باند وقت به حدود Mbps 25۰۰ تقلیل و البته شبکه امن دانشگاه 
پیاده سازی و از صرف هزینه های اضافی در این حوزه تا حد زیادی کاسته شد. گراف پهنای باند هر استان در نمودار 2 قابل مشاهده است.
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��ا�� و راه ا��ا�ی ������ ����� ا��� ���� ����
�و����� از ��� ا����و���� ���� ا���ی ���� ����

�و����� از ������ و��������ا�� ��م ا��ا�ی
راه ا��ا�ی و ���ه ��دا�ی از آ��� و��وس ����ر�� دا����ه

راه ا��ا�ی ا���� دا������
����� و ار��� ������ ���� ادا�ی و ���� دا����ه

راه ا��ا�ی ������ ������ ���ی ������ آ��ز�� و ��س درس
راه ا��ا�ی ������ آ��زش ��ی آزاد

2-4 - تسهیل فرآیندهای کاری با بهره گیری از بسترهای الکترونیک



پهنای باند پیشنهادی: 2573

2-4-2 -ارتقا ظرفیت آموزش مجازی در سطح استان ها
با اقدامات صورت گرفته،  ظرفیت آموزش مجازی در سطح استان های کشور رشد چشمگیری داشته است و به  حدود 24 هزار کاربر هم زمان رسیده است. 

الزم به ذکر است، ظرفیت ایجاد شده به صورت متمرکز در مرکز فناوری اطالعات و کالس های مجازی از قبل تعریف شده، در این آمار محاسبه نشده است.
همچنین در مرکز فناوری اطالعات زیرساخت الزم برای پشتیبانی به ظرفیت حدودی 1۰ هزار کاربر هم زمان فراهم شده است.

تجهیز استان هایی که نیازمند ارتقا زیر ساخت برای سرویس دهی بهتر بودند از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه است که از این میان می توان به خرید 
سرور )استان های تهران، خراسان رضوی، همدان، گلستان و…( و تأمین پهنای باند و تجهیزات از سمت مرکز فناوری اطالعات )ارسال سرور به استان های 

فارس، ایالم( اشاره کرد.
از دیگر اقدامات صورت گرفته در راســتای ارتقا ظرفیت آموزش مجازی در ســطح اســتان ها، می توان به اســتقرار تیم پشــتیبان آموزش مجازی در تمام ایام 
راه اندازی به صورت شبانه روزی )حتی در ایام تعطیالت( اشاره کرد. در نتیجه اقدامات صورت گرفته توان برگزاری کالس های مجازی )از جنبه ظرفیت کاربر 

هم زمان( رشد چشمگیری داشته است که در نمودار زیر قابل مشاهده است.

نمودار 19-  تعداد برگزاری آموزش مجازی در هر استان

نمودار 20-  ظرفیت تعداد کاربر هم زمان در آموزش مجازی
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2-4-3-رونمایی از سامانه ویدئوکنفرانس نرم افزاری
راه اندازی سامانه ویدئوکنفرانس نرم افزاری دانشگاه پیام نور با قابلیت اتصال تعداد کاربر باال و قابلیت اتصال به سیستم ویدئو کنفرانس سخت افزاری 
دانشــگاه از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای تســهیل در برقــراری ارتباطات بــه صورتی الکترونیکــی بوده اســت. در این مدل بــرای اولین بار 
برگزاری جلسه به صورت هم زمان سخت افزاری )32 نقطه( و نرم افزاری )بالغ بر 8۰۰ نقطه( و همینطور پخش زنده اینترنتی بدون محدودیت تعداد 

بازدیدکننده در دانشگاه پیام نور انجام شد.

2-4-4-راه اندازی و بهره برداری از آنتی ویروس یکپارچه دانشگاه
مطابق اســناد باال دســتی، آنتی ویروس دانشــگاه با ظرفیت 25  هزار نســخه برای ســال 97 تا 99 و 18 هزار نســخه برای 2 ســال 99 تا 14۰1 به صورت 
متمرکز برای کل کشــور تأمین شــده اســت. در حال حاضر آنتی ویروس دانشــگاه به صورت متمرکز به صورت یک ســرور مرکزی، هر اســتان یک ســرور 
کز بزرگ هر کدام یک ســرور به صورت سلســله مراتبی با هم در ارتباط هســتند. این امر باعث ایجاد صرفه جویی حدود 1۰ میلیارد ریالی در  اســتانی و مرا

دو سال اول قرارداد )سال های 97 و 98( و همچنین صرفه جویی 6 میلیارد ریالی در سال 1399 شده است. 

)Student.pnu.ac.ir( 2-4-5- راه اندازی ایمیل دانشجویی
راه اندازی ایمیل ســرور با امکانات فنی به روز شــده برای اســتفاده دانشــجویان تحصیالت تکمیلی از اقدامات دیگری اســت که در 

سال 97 برای اولین بار انجام شده است.

)Shapna.pnu.ac.ir( )2-4-6- راه اندازی شبکه آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور ایران )شاپنا
با هدف بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری راهبردی همچنین تسهیل در 
دسترسی اعضای هیئت علمی به خدمات آزمایشگاهی و نیز جمع آوری اطالعات جامع در مورد تعداد و نوع تجهیزات آزمایشگاهی 
کندگی آن در سطح کشور)با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه توان آزمایشگاهی کشور(سامانه شاپنا راه اندازی و رونمایی  و پرا

شد.
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2-4-7- سایر اقدامات صورت گرفته
 تغییر بستر سالن شورای ریاست از حالت آنالوگ به کیفیت HD و ارائه سرویس ویدئو کنفرانس به سازمان های خارجی جهت درآمد زایی.

 برای اولین بار تمامی پرینترها، اسکنرها و دستگاه های کپی به منظور مدیریت هزینه و مصرف کاغذ دارای شناسنامه فنی شده و در سیستم ثبت گردید.
 از خرداد سال 96 تا خرداد سال 14۰۰ حدود 8۰۰۰ مورد انجام تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری انجام شده است.

کز دانشــگاه توســط این مدل تجمیع شده و به صورت آنالین   به جهت محاســبه اتوماتیک حضور و غیاب و حقوق و دســتمزد، برای اولین بار تمام مرا
حضور و غیاب پرسنل به سامانه جامع اداری مالی ارسال می گردد.

 برای اولین بار بستر جلسات مجازی اختصاصی به تفکیک هر معاونت و مدیریت ایجاد و به بهره برداری رسید. تا تاریخ نگارش این گزارش بالغ بر 13۰۰ 
ساعت جلسه بر روی این بستر برگزار گردیده است. این بستر امکان برگزاری نشست های داخل دانشگاه و بیرون دانشگاه را برای هر مدیریت ایجاد نموده 
گیر و با شرکت شرکت کننده های داخل و خارج از کشور. است. همچنین بالغ بر 4۰۰ ساعت همایش علمی، فرهنگی ، آموزشی و پاسخگویی به صورت فرا

کز بین الملل )کیش، قشم ، عسلویه، کابل، دبی   در این بســتر امکان برگزاری جلســات دفاع برای دانشــجویان، اســاتید و کارشناسان آموزشی در مرا
و…( و مرکز تحصیالت تکمیلی فراهم گردید. 

 راه اندازی ساختار برخط امضاء  صورتجلسه توسط اعضای کمیته های ارتقاء و کمیسیون ارتقاء اعضای علمی
 راه اندازی و استقرار سامانه ثبت نام زبان دانشجویان دکترا 

 تولیــد ســامانه های داخلــی از جملــه ســامانه پروفایــل اعضــای هیئت علمــی، ســامانه دوره های آمــوزش آزاد و رســیدگی به امور دانشــجویان، شــبکه
 آزمایشگاه های پیام نور و…

ح عملیاتی و اجرایی آن  پیگیری طراحی مرکز داده اصلی دانشگاه و نهایی سازی طر
 پشتیبانی مستمر از آموزش مجازی دانشگاه و راه اندازی مجدد آن در اوایل سال 99 با تالش شبانه روزی پرسنل فناوری اطالعات 

ح های نوآورانه و تسهیل روند ثبت نام دانشجویان در زمان های اوج استفاده  حل مشکل کندی سیستم گلستان با ارائه طر
 آماده سازی و نهایی سازی تفاهم نامه تأمین زیرساخت پهنای باند مورد نیاز آموزش الکترونیک کشور با صرفه جویی گسترده ) پیش بینی حدود 
2۰ میلیارد ریال در ســال( برای دانشــگاه که  عالوه بر ارائه پهنای باند مجانی ســرورها و ذخیره ســازهای کافی را نیز در اختیار دانشــگاه به صورت 

کاماًل مجانی قرار می دهد.
 طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت نام آزمون وکالی قوه قضائیه در سال 1398
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تحکیم و تعالـــی جایــگاه علمی و پژوهشی در میان 
دانشگاه های باز و آموزش از راه دور



اپلیکیشن »پیام من«، نخستین اپلیکیشن رسمی دانشگاه پیام نور محسوب می شود که براساس ذائقه و نیاز دانشجویان و اساتید این دانشگاه طراحی شده است. 
این نرم افزار که عالوه بر اپلیکیشــن تلفن همراه، برروی رایانه )Desktop( نیز در دســترس قرارداد دارد با هدف ارائه خدمات متنوع آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگی و 
اطالع رسانی مورد نیاز دانشجویان راه اندازی شده است و دانشجویان با پرداخت حق عضویت ناچیز )1۰ هزار تومان( از تمامی این خدمات نظیر دسترسی به بانک 
8۰ میلیون مقاله، آزمون های آزمایشی، اطالعیه های کسب و کار، پرونده های پرسنلی و… بهره مند شده اند. این سامانه در دوره آزمون امسال با برگزاری حدود 19 

هزار آزمون در سراسر کشور )و همچنین دانشجویان خارج از کشور( برای بیش از 42۰ هزار استاد و دانشجو فرصت استفاده از خدمات آموزشی موثر را فراهم کرد.
»پیام من« در حال حاضر بیش از 1۰ سرفصل کاربردی به همراه زیرمجموعه هایش را پوشش می دهد و خدماتی مانند: اطالع رسانی، برگزاری کالس های 
الکترونیک، برگزاری آزمون، جستجو و ارائه مقاالت پژوهشی، ارائه محتواهای چند رسانه ای، فروشگاه های کتاب و بسیاری از خدمات اختصاصی شده 
را برای گروه های هدف فراهم می کند. این نرم افزار تا کنون براساس اعالم نیاز واحدهای دانشگاه بیش از 3۰ مرتبه به روز شده و قابلیتهای جدید به آن 

کنون با ارائه نسخه 34 تالش کرده تا کاربری ساده و موثر را  در اختیار دانشجویان و اساتید قرار دهد. افزوده و بهینه شده است و هم ا
کنون هیچ سیســتم مشــابهی با آنچه که در دانشــگاه پیام نور ارائه شــده و با اجرای عملیاتی وجود ندارد که بر بســتر موبایل  شــایان توجه اســت که هم ا
خدمات ارائه دهد و به همین دلیل عالوه بر پتانسیل ارائه خدمات به سایر دانشگاه های کشور، امکان ارائه خدمات به دانشگاه های کشورهای دیگر از 

جمله کشورهای همسایه را نیز امکان پذیر می کند.
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2-5- طراحی و بهره برداری از سامانه جامع »پیام من«





بخش سوم

ــی آمــــوزش  ــم ــل تــوســعــه قــطــب ع
شــعــار تــحــقــق  ــرای  ــ ب دور  از  و  بـــاز 

آ�ــ�زش �ـ�ای ���،
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فعالیت های شاخص و نوآورانه در حوزه آموزش عبارت اند از:
 بهبود فرایند ترفیع پایه از طریق طراحی و راه اندازی سامانه ترفیع در دانشگاه

 ساماندهی رشته محل های موجود و افزایش 4۰۰ رشته محل جدید در دانشگاه
 گسترش ارائه آموزش الکترونیکی در تمام کشور در پاسخ به بحران کرونا از اواخر سال 1398

 اصالح و چابک سازی ساختار دانشگاه

3-1-1-بهبود فرآیند ترفیع پایه از طریق طراحی و راه اندازی سامانه ترفیع در دانشگاه
گذار شــد. به مدت حدودًا یک ســال، از  از بهمن ماه 1397، انجام امور ترفیع اعضای هیئت علمی دانشــگاه به معاونت آموزشــی و تحصیالت تکمیلی وا
طریق برگزاری جلسات منظم هفتگی و بررسی مستندات فیزیکی، تعداد 2,۰39 پایه اعطا شد. از بهمن ماه 1398با طراحی و پیگیری معاونت آموزشی، 
ســامانه الکترونیکی ترفیع اعضای هیئت علمی راه اندازی شــد و فرایند ترفیع به صورت الکترونیکی و از طریق بارگذاری مســتندات توســط عضو علمی 
کنون بیش از 5۰۰۰ درخواســت ترفیع از طرف اعضای علمی در این ســامانه ثبت شــده اســت که از این تعداد، 3,533 پایه اعطا  در حال انجام اســت. تا

شده، 495 درخواست در دست بررسی است و مابقی حائز شرایط دریافت پایه نبوده اند.
 این ســامانه قابلیت پیگیری درخواســت توســط عضو را بدون نیاز به ارتباط با کارشــناس اســتان یا سازمان داراســت، نقایص از طریق پیامک به 
عضو اعالم می شود و در انتها، ابالغیه ترفیع توسط معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی صادر می شود. این اقدام منجر به افزایش سرعت بررسی 
کت،  پرونده های ترفیع شده، گردید و رضایتمندی اعضای هیئت علمی را در پی  داشت. عالوه براین با صرفه جویی کالن در هزینه های کاغذ، پا
پســت، ایاب و ذهاب و…موجب ارتقاء بهره وری شــده و با افزایش شــفافیت و بهبود فرایند بررســی، باعث افزایش کیفیت پژوهشــی و آموزشــی نیز 

شده است.

3-1-2-ساماندهی رشته محل های موجود  و افزایش 400 رشته محل جدید در دانشگاه
با هدف پاســخ به نیاز بازار و بهبود کیفیت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه، مجموعه ای از اقدامات مدیریتی اعم از هماهنگی با وزارت علوم، یکپارچه سازی 
بانک اطالعاتی، نظرخواهی از استان ها، جلسات هم اندیشی و…، از محل ظرفیت آزاد شده حاصل از حذف رشته محل های فاقد متقاضی، مجوز حدود 4۰۰ 

رشته محل جدید متناسب با شرایط دانشگاه و نیاز بازار از شورای گسترش دریافت شد.
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توسعه قطب علمی آموزش باز و از دور برای تحقق 
شعار »آموزش برای همه، همه جا و همه وقت« 

3-1- فعالیت های شاخص و نوآورانه



3-1-3-گسترش ارائه آموزش الکترونیکی در تمام کشور در پاسخ به بحران کرونا از اواخر سال 1398
به دلیل شیوع بیماری کرونا، در دو سال اخیر، کلیه فعالیت های آموزشی دانشگاه در بستر آموزش الکترونیکی برای کلیه رشته ها و کلیه دروس توسط 
اســتان ها اجرایی شــد. در هر نیم ســال، معاونت آموزشی بخشنامه خاص مرتبط با شرایط دانشــگاه را تهیه و ابالغ کرده است. به منظور تسهیل فرایند 

اجرای دروس عملی و دفاع از پایان نامه ها، بخشنامه های مجزا صادر شده است.
 اقدام به موقع در تجهیز، هماهنگی، نظارت و استفاده از همه ظرفیت ها در انتهای سال 98 باعث شد دانشگاه پیام نور در بین دانشگاه های کشور، اعتبار

کنش   فوق  العاده ای کســب کند و به لحاظ آموزشــی کمترین آســیب را داشــته باشــد. و حتی در برخی موارد ارتقای کیفیت را تجربه کند. این مهم در وا
مسئولین وزارت علوم و دانشگاه های شاخص در قبال بحران کرونا و اظهار نظرهای آنان در خصوص دانشگاه پیام نور کاماًل ملموس بوده است. 

3-1-4-اصالح و چابک سازی ساختار دانشگاه
بــا توجــه بــه کاهــش جمعیــت دانشــجویی و افزایش چالش هــای هزینه ای، بــا هدف افزایــش کیفیت آموزشــی و بهبود بهره وری در ســطح دانشــگاه، 
واحدهــای فاقــد توجیــه اقتصــادی و کیفــی، ســاماندهی شــده و مجموعه ای از اقدامات پشــتیبان بــرای مدیریت نیروی انســانی و تجهیــزات، در کنار 
چابک ســازی بدنه ســتادی دانشــگاه طراحی و اجرا شــد که از جمله آن می توان به راه اندازی مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت، تشکیل کارگروه 

تعالی اعضای علمی و…اشاره کرد.

3-1-5- ارتقای کیفی برنامه ریزی درسی در دانشگاه
اصالح و سامان دهی فعالیت های مرتبط با برنامه ریزی با هدف ارتقای کیفی و افزایش نظارت صورت گرفته است. از جمله این اقدامات عبارت اند از:

 تشکیل شورای برنامه ریزی درسی در دانشگاه
 تشکیل کمیته ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجو یا کادر دانشگاه

 ارائه رشته های جدید با توجه به نیاز جامعه
 اعمال سرفصل های برنامه های درسی بازنگری شده و جدید و یا تغییرات برنامه های درسی دانشگاه

تشکیل کارگروه نظارت بر حسن اجرای برنامه های درسی در دانشگاه

3-1-6- مدون سازی فعالیت ها، فرایندها و خدمات آموزش از راه دور
بــا توجــه بــه ایــن که آمــوزش از راه دور بســتری را فراهم می کند تا با اســتفاده از شــیوه های نوین مبتنــی بر وب فرآیندهــا بهبود یابنــد، فرآیندهای زیر 

بازنگری و به صورت الکترونیک اجرا شد:
 ابالغ دستورالعمل استمرار فعالیت های آموزشی با استفاده از آموزش های الکترونیکی از اسفند 1398

 برگزاری آزمون های جامع و فرآیند دفاع دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی به صورت غیرحضوری و الکترونیکی در بسترهای آموزش الکترونیکی
 برگزاری آزمون های زبان عمومی به صورت الکترونیکی

کمی ) پایان ترم( با استفاده از بستر آموزش الکترونیکی  برگزاری فرآیند ارزیابی تکوینی )میان ترم( و ترا
 انجام فرآیندهای ثبت نام پذیرفته شدگان جدید در همه مقاطع با استفاده از بستر آموزش الکترونیکی

 تدوین و ابالغ فرآیند اجرایی نمودن دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از اسفند 1398
 اجرای کلیه کالس های آموزشی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی

5000

درخواست  الکترونیک ترفیع اعضای علمی

3000

اعطای پایه معوق سالیانه اعضای علمی

400

رشته محل جدید در دانشگاه

81



3-2-1 حوزه سنجش و آزمون
در دو سال اخیر، با توجه به بحران ناشی از کرونا و الزامات باالدستی در خصوص نحوه آموزش و سنجش در دانشگاه ها به شیوه آموزش از دور، مرکز 
سنجش و آزمون توانسته است ضمن بهبود زیرساخت ها، کیفیت سنجش و آزمون را به نحو چشمگیری افزایش دهد که این موضوع در نمودار روند 

عملکردی 4ساله قابل مشاهده است که در ادامه نمایش داده شده است:

3-2-1-1-اقدامات شاخص:
 راه اندازی ســامانه آزمون دانشــگاه با اســتفاده از پلتفرم Moodle در اســفندماه 1398 با ویژگی هایی نظیر اســتفاده از 1۰ وب ســرور عملیاتی به صورت 

هم زمان
 استفاده از بانک اطالعاتی مشترک برای تمامی وب سرورها

 استفاده از متعادل کننده بار )Load Balancer( به آدرس sanjesh.pnu.ac.ir برای سهولت دسترسی
ک فایل ها ما بین وب سرورها و بانک اطالعاتی  استفاده از سرویس NFS برای اشترا
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3-2- گزارش روند عملکردی به تفکیک فرآیندها

نمودار 1-  نفر آزمون برگزارشده بر روی سامانه ساد

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
1396 1397 1398

6,261,864 6,237,847 5,813,043
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50

0
1396

62

1397

35

1398

33
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600,000

500,000

400,000

300,000

20,0000

100,000

0
دوره تابستان 1399اول 1400-1399

نمودار 2- نفر آزمون برگزار شده بر روی سامانه مودل

 اقدام به همکاری با دانشگاه های دولتی به منظور برگزاری آزمون ها از جمله دانشگاه تهران
 برگزاری آزمون های برون سازمانی در راستای درآمدزایی و ارتقای برند آموزش الکترونیکی دانشگاه 

)ETPNU( نمودار 4- نفر آزمون زبان دکترای دانشگاه

1,000

500

0
1396

968

1397

1,001

1398

906

1399

922

1400

479

)ETPNU( نفر آزمون زبان دکترای دانشگاه

 نفر آزمون

نمودار 3- نفر آزمون های برگزار شده برون سازمانی

 برگزاری آزمون زبان انگلیسی ET-PNU چهار دوره در سال

 برنامه ریزی و پشتیبانی برگزاری مصاحبه های آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری در مرکز بین الملل امارات

نمودار 5- نفر آزمون برگزار شده مصاحبه دکتری تخصصی PH.D مرکز بین الملل امارات

520,000

23,000

400,000

30,0000

200,000

100,000

0
قرآن و عترت

25,698

بیمه

10,548

تعاونی سنجش

221,593

آزمون مرکز وکال

104,000

کل

104000

361,850

مخابرات

115
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کز بین الملل   برنامه ریزی و پشتیبانی برگزاری مصاحبه های آزمون اختصاصی دوره دکتری مرا
 قرارداد همکاری با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در اجرای آزمون های ادواری و یا استخدامی به منظور درآمد زایی

 تولید دفترچه آزمون برای آزمون پایان ترم، جامع برون مرزی، جامع دکتری و آزمون زبان دکتری

6000
5000
4000
3000
2000
1000

0
 نیم سال اول

سال تحصیلی
96-97

نیم سال دوم
سال تحصیلی

96-97

ترم تابستان
96-97

 نیم سال اول

سال تحصیلی
98-97

نیم سال دوم
سال تحصیلی

98-99

نیم سال دوم
سال تحصیلی

98-97

ترم تابستان
99-98

ترم تابستان
97-98

 نیم سال اول

سال تحصیلی
99-1400

 نیم سال اول

سال تحصیلی
98-99

نیم سال دوم
سال تحصیلی

99-1400

نمودار 6- تعداد دفترچه های تولیدی

5,600
5,376

2,055

5,938 5,701

2,090

5,174

87

2,238

164 119

150

100

50

0
آزمون فراگیر سال 1397 آزمون فراگیر سال 1398 آزمون فراگیر سال 1399

نمودار 7- تعداد دفترچه-رشته تولیدی آزمون فراگیر
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126 137

3-2-1-2-عملکرد پذیرش دانشجو
گزارش عملکرد پذیرش اولیه دانشــجو در طی ســال های 96 تا 99 در نمودارهای زیر آورده شــده اســت. بر این اســاس علیرغم کاهش شــدید جمعیت 

داوطلبان در مقاطع مختلف، نمودارها حکایت از اقبال ویژه مشتاقان تحصیل به دانشگاه پیام نو را نشان می دهند: 
گیر )31378 نفر( طی 4 سال  رشد 55درصدی میزان داوطلبان کارشناسی ارشد فرا

گیر )264۰ دانشجو( طی 4 سال  رشد 17درصدی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فرا
 رشد 179درصدی پذیرفته شدگان کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی بین سال های 1397 تا 1399

*شایان ذکر است آمار ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان در بخش های آتی آمده است.

 آمار پذیرفته شدگان مرحله
دوم )تکمیل ظرفیت(

 آمار پذیرفته شدگان
مرحله اول

نمودار 8- آمار پذیرفته شدگان اولیه در مقطع کارشناسی ارشد از  طریق کنکور سراسری از سال 1396 لغایت 1399

20,000

15,000

10,000

5,000

0
1396 1397 1398 1399

17,398
13,492

11,332 11,863
8,331

3,862 4,895



100,000تعداد داوطلبانتعداد پذیرفته شدگان

800,000

600,000

400,000

200,000

0

20,000

15,000

10,000

5,000

01396 13961397 13971398 13981399 1399
نمودار 9- آمار پذیرفته شدگان اولیه  در مقطع کارشناسی ارشد از  طریق دوره های فراگیر  سال 1396 لغایت 1399

آمار  پذیرفته شدگان کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی

ع پذیرفته شدگان اولیه مجمو

آمار  پذیرفته شدگان کارشناسی از طریق کنکور سراسری

نمودار 11- آمار پذیرفته شدگان اولیه در مقطع کارشناسی از سال 1396 لغایت 1399
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گیر: پذیرش اولیه دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از طریق دوره های فرا

87,680

14,180 13,395
15,236

16,640

65,811
52,37456,302

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

0
1396 1397 1398 1399

151,273
179,120

54,05461,315

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

0
1396 1397 1398 1399

132,848131,684

13,188 13,046

200,000

100,000

0
1396 1397 1398 1399

192,999 186,902 192,308

) کنکور سراسری و فراگیر ع آمار  پذیرفته شدگان اولیه مقطع کارشناسی ارشد  سال 1396 لغایت 1399 ) نمودار 10-مجمو

ع پذیرفته شدگان اولیه مجمو
50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
1396 1397 1398 1399

39,909

26,887
30,430

33,398

164,319

* کاهش به دلیل تفکیک 
رشته های با آزمون و بدون 

آزمون توسط سازمان سنجش 
از سال 1398 می باشد.



تعداد افراد پذیرفته شده

تعداد افراد معرفی شده به مصاحبه

تعداد افراد مصاحبه شده
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نمودار 13- آمار پذیرش  آزمون دکتری مرکز بین الملل - شعبه امارات از سال 1396 لغایت 1398

ج به داخل 3-2-1-2-3-پذیرش دانشجویان انتقال خار
پذیــرش ایــن گونه متقاضیان بر اســاس معرفی نامه از ســازمان امور دانشــجویان صورت می پذیــرد. پذیرش 217 نفر از متقاضیــان در مقاطع مختلف 

کثریت آن ها در مقطع دکتری تخصصی بوده و از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز می باشند صورت پذیرفته است. تحصیلی که ا

3-2-2- حوزه برنامه ریزی و تحصیالت تکمیلی
مجموعــه روندهــای عملکــردی ایــن حــوزه در قالب چهار بخش توســعه رشــته ها، آموزش الکترونیکــی، وضعیت اســاتید و آموزش هــای آزاد در قالب 

نمودارها قابل نمایش است:

20,000

15,000

10,000

5,000

0
1396 1397 1398 1399 1400

نمودار 12- آمار آزمون دکتری تخصصی

18,495

7,178
10,706 9,586

7,752

350363347469
2,209 1,997 2,222 2398 2,414

250

3-2-1-2-2-پذیرش مراکز بین الملل
پذیرش آزمون دکتری تخصصی مرکز بین الملل شعبه دبی نیز از سال 1392 آغاز شده و در 4 رشته محل پذیرش دانشجو داشته است:

3-2-1-2-1- پذیرش دکتری 
ارزیابــی علمی)مصاحبــه علمی( آزمون دکتری ســال 99 بر اســاس دســتور ســتاد ملی مبــارزه با کرونا و صیانت از ســالمت جامعه دانشــگاهی به صورت 
الکترونیکی و در بســتر ســامانه مدد انجام گرفته اســت. به دلیل روند شــیوع بیماری کرونا و همچنین بازتاب های مثبت و مطلوب این سامانه از طرف 

کنون در حال اجرا است. کز مجری و داوطلبین معرفی شده به مصاحبه در سال 14۰۰ نیز این روند ادامه داشته و هم ا مرا

پذیرفته شده

شرکت کننده
100

50

0
1396 1397 1398

8
1521

61 35 33



کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دکتری

کارشناسی

نمودار 14- تعداد مراکز پذیرش دانشجوی الکترونیکی

کارشناسی
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20

0
اول1396 دوم1396 اول1397دوم1399 دوم1397 اول1398 دوم1398 اول1399

3-2-2-1-آموزش الکترونیکی

15

10

5

0
1396 1397 1398 1399

نمودار 16- مجوزهای رشته اخذ شده

نمودار 15- تعداد دانشجوی الکترونیکی کارشناسی ارشد

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
اول1396 دوم1396 اول1397دوم1399 دوم1397 اول1398 دوم1398 اول1399

250
200

150
100
50

0
1396 1397 1398 1399

نمودار 17-  تعداد رشته های فعال

3-2-2-2-توسعه رشته ها

9898

76

12

2
5

189 207 213 211

50504955
76 76 76

8989
81837777

5,103 4,670

8,296 8,819

76

3,2823,447
2,0602,066



تعداد عضو علمی مدعو مدرس مدعو

واحد: میلیون ریال

ع : 146 میلیارد ریال مجمو

رشد 32 برابری طی 3 سال
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نمودار 18- درآمد ریالی آموزش های آزاد

80,000
60,000
40,000
20,000

0
1396

2,476

1397

16,712

1399

64,278

1398

63,238

3-2-2-3- ساماندهی بهره گیری از اساتید و مدرسان مدعو متناسب با نیاز دانشگاه

نمودار 19- وضعیت بهره مندی از ظرفیت اساتید و مدرسان مدعو

600
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100

0

30,000
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15,000
10,000
5,000

0
1396 13961397 13971398 13981399 1399

3-2-3-اداره کل خدمات آموزشی
ح زیر است: مهم ترین اقدامات شاخص و نوآورانه اداره کل خدمات آموزشی که نقش بسزایی در رضایتمندی دانشجویان داشته است، به شر

 غیر متمرکز سازی خدمات آموزشی
 توسعه خدمات از راه دور و الکترونیکی

 بهبود فرایندهای ارائه خدمات

3-2-3-1-غیر متمرکز سازی خدمات آموزشی
در راستای غیرمتمرکزسازی خدمات آموزشی اقداماتی انجام شده است که از آن جمله می توان به تفویض اختیار صدور دانشنامه به استان ها پس از 

طی یک فرایند سه مرحله ای همراه با آموزش های مورد نیاز و فعالیت کمیسیون های استانی موارد خاص، اشاره کرد.

3-2-3-2- توسعه خدمات از راه دور و الکترونیکی
در راستای توسعه خدمات الکترونیکی اقدامات زیر انجام شده است:

 اجرای فرایند تسویه حساب الکترونیکی                                                                            
 ارائه سریع تاییدیه های تحصیلی از طریق سامانه سجاد

 راه اندازی امضای دیجیتالی گواهی نامه های موقت                
ج بارکد بر روی گواهی نامه های موقت و دانشنامه ها  در

3-2-3-3-بهبود فرآیندهای ارائه خدمات
اقدامات زیر در راستای بهبود ارائه خدمات انجام شده است:

181

339
408

593 27,829
23,488

21,255

5,745
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نمودار 20- تعداد دانش آموختگان مقاطع مختلف

نمودار 21- تعداد دانشجویان ورودی جدید ثبت نام شده

 اصالح فرایندهای اداری حوزه اداره مشمولین و دانشجویان غیرایرانی
 فعال سازی بخش عمده خدمات در بستر سیستم گلستان

 کارگاه های آموزشی و تخصصی و توانمندسازی کارکنان برای 3۰ استان
روند عملکردی این مجموعه در برخی از فعالیت ها در نمودارهای زیر به نمایش درآمده است:

کارشناسی ارشد
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100,000

50,000

0
10,953 19,025 10,732 27,320

1396 1397 1398 1399
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15,0000
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40,000
30,000
20,000
10,000

0
1396 1397 1398 1399

جمع کل

150,000

100,000

50,000

0

129,674 143,626

85,009
65,492

1396 1397 1398 1399

کارشناسی
150,000

100,000

50,000

0
1396 1397 1398 1399

دکتری
250
200

150
100
50

0
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%149

 رشد قطعی 

در مقطع کارشناسی ارشد

%34

رشد قطعی در مقطع کارشناسی

%47

رشد جذب در سه مقطع

میزان رشد13961399موضوع

34٪84947113827تعداد دانشجوی ثبت نامی ورودی جدید  مقطع کارشناسی

149٪1095327320تعداد دانشجوی ثبت نامی ورودی جدید  مقطع کارشناسی ارشد

47%96369141497جمع کل

ارتقای جذب قطعی دانشجو  در بازه 4 ساله
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نمودار 22- تعداد جلسات کمیسیون موارد خاص
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انحراف معیار

تعداد صندلی آزمون

91

ح هوشمند سازی نمودار 23- وضعیت تغییرات زمان بهره برداری از طر

3-3-1- هوشمند سازی فرایند تولید برنامه امتحانی و کاهش 33درصدی صندلی آزمون
در راســتای ارتقای مدیریت ســبز و صرفه جویی اقتصادی از الگوریتم ژنتیک برای هوشــمند ســازی فرایندهای آزمون و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه 
اســتفاده شــد. در این مدل که توســط تیم برنامه نویســی و متخصص دانشــگاه انجام شد و به زبان های برنامه نویســی بروز و امن پیاده سازی گردید، 
کاهش حدود 33 درصدی تعداد صندلی آزمون در یک ترم به نسبت ترم مشابه در سال قبل از آن را شاهد بودیم که این مهم باعث صرفه جویی در 

نیروی انسانی، مصرف انرژی، کاغذ و… شد.

3-3- تسهیل فرآیندهای کاری با بهره گیری از بسترهای الکترونیک
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)Cv. pnu.ac.ir( 3-3-2- طراحی و راه اندازی سامانه ترفیع اعضا هیئت علمی
از بهمن ماه 1398 ســامانه الکترونیکی ترفیع اعضای هیئت علمی راه اندازی شــد و فرایند ترفیع به صورت الکترونیکی و از طریق 
بارگذاری مســتندات توســط عضو علمی در حال انجام اســت. تا کنون بیش از 5۰۰۰ درخواست ترفیع از طرف اعضای علمی در این 
ســامانه ثبت شــده اســت. این سامانه قابلیت پیگیری درخواست توســط عضو را بدون نیاز به ارتباط با کارشناس استان یا سازمان 

داراست، نقایص از طریق پیامک به عضو اعالم می شود و در  انتها، ابالغیه ترفیع توسط معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی صادر می شود.
این اقدام منجر به افزایش سرعت بررسی پرونده های ترفیع شده، افزایش رضایتمندی اعضای هیئت علمی در این خصوص و صرفه جویی کالن در 
کت، پســت، ایاب و ذهاب و… شــده است. همچنین با افزایش شفافیت و بهبود فرایند بررسی،  هزینه های کاغذ و حذف ســاالنه حدود 5۰هزار کاغذ، پا

باعث افزایش کیفیت پژوهشی و آموزشی شده است.

)Mail.pnu.ac.ir( 3-3-3-رونمایی از پست الکترونیکی جدید اعضای هیئت علمی
سامانه پست الکترونیکی دانشگاه برای بهره برداری اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور به روزرسانی شده و ضمن رفع 

اشکاالت فنی امکانات جدیدی به آن افزوده شده است.

)Sahba.pnu.ac.ir( 3-3-4- راه اندازی سامانه برنامه ریزی هوشمند آموزشی و کالس درس
سامانه برنامه ریزی هوشمند آموزشی و کالس درس، به عنوان بستری کارآمد برای مدیریت آموزشی، در اختیار مدیران بخش های آموزشی،  

اساتید و دانشجویان قرار گرفته است و به ساماندهی برنامه ریزی های آموزشی به صورت کم خطا تر و موثرتر کمک شایانی می کند.
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 )otc.pnu.ac.ir( 3-3-5- راه اندازی سامانه آموزش های آزاد
کز استان ها جهت درآمدزایی اختصاصی برای  ایجاد بستر ثبت نام دوره های آموزش آزاد برای عموم و برگزاری دوره های مذکور در مرا

کز و استان ها از اقدامات موثری بوده است که در طی چهار سال بالغ بر 16۰ میلیارد ریال درآمد برای دانشگاه ایجاد کرده است. مرا

)Svoting.pnu.ac.ir( 3-3-6- راه اندازی و پیاده سازی سامانه رأی گیری آنالین دانشگاه
با لحاظ پهنه گســتری دانشــگاه پیام نور و به منظور امکان مشارکت تمامی همکاران سراسر کشور در فرآیندهای انتخاباتی از جمله 
رٔوســای دانشــکده ها، اعضای هیئت ممیزه و همچنین نظرســنجی های مختلف ســامانه آنالین انتخابات و رأی گیری در دانشگاه 

پیام نور رونمایی شد.

)Madad.pnu.ac.ir(  3-3-7- راه اندازی و پیاده سازی سامانه مصاحبه دکترا
ســامانه مصاحبه دکتری که بررســی ســوابق تحصیلی و پژوهشی دواطلبان دوره دکتری و نیز مصاحبه شفاهی آن ها همگی 

به صورت الکترونیکی انجام می شود.

93



)Saba.pnu.ac.ir(  3-3-8- راه اندازی و پیاده سازی سامانه صبا
ســامانه صبا که بررســی مســتندات اعضای هیئت علمی متقاضی شیوه خدمت تمام وقت ویژه به صورت الکترونیکی در آن 

انجام می شود. امسال حدود سه هزار درخواست در آن بررسی شده است.

94

توسعه قطب علمی آموزش باز و از دور برای تحقق 
شعار »آموزش برای همه، همه جا و همه وقت« 



بخش چهارم

ــه و  ــام ــرن ــام ب ــظ ارتـــقـــا ن
شاخـص های  و  بودجه 
نگاهی  با  مالی  عملکرد 
ــه پنج  ــام ــرن ــون ب ــان ــه ق ب
ــم تــوســعــه ــش ســالــه ش



بــر اســاس بنــد )ز( مــاده 38 قانون برنامه ششــم توســعه کشــور از مهم تریــن مزایای اجرای مدیریت ســبز، اســتفاده بهینــه از منابع انــرژی و بهره وری 
کثری از امکانات در دستگاه های اجرایی است که دانشگاه پیام نور نیز این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.  ازاین رو برای صرفه جویی  حدا
کز تابعه و همچنین تمامی  در هزینه های دانشگاه و حذف گردش کاغذی اسناد مالی، »سیستم یکپارچه حسابداری مدیریت« در سازمان مرکزی، مرا
کنون انجام شده  دانشگاه های استانی در سطح کشور مستقر شد. با نصب و استقرار این سیستم که برای اولین بار از زمان تأسیس دانشگاه پیام نور تا
کز و واحدها در سراســر کشــور فعال شــد و همه مراحل از خرید تا صدور چک به صورت الکترونیک  اســت،  ســامانه خرید تدارکات و انبار برای تمامی مرا

انجام می پذیرد. 

»سیستم یکپارچه حسابداری مدیریت« دارای 9 زیرسیستم  در حوزه اداری و مالی می باشد:
 سیستم درآمد

 سیستم خرید و تدارکات
 سیستم انبار )انبار تعدادی و ریالی(

 سیستم بودجه و اعتبارات
 سیستم اموال

 سیستم امور قراردادها
 سیستم حسابداری مالی

 سیستم خدمات رفاهی
 سیستم کارگزینی و صدور احکام

مهمترین دستاوردهای پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت
 یکپارچه سازی فرآیندهای اداری و مالی در سازمان مرکزی و دانشگاه های پیام نور سراسر کشور

 یکپارچه سازی آمار و اطالعات
ک گذاشتن فعالیت های مالی در سراسر کشور به منظور کاهش خطا  به اشترا

 تولید و دسترسی اطالعات به صورت لحظه ای برای تسهیل در اتخاذ تصمیمات بهتر و سریع تر
 صرفه جویی های ناشی از تخصیص و مصرف بهینه منابع 

 افزایش انعطاف پذیری
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یت  4-1- استقرار سیستم یکپارچه حسابداری مدیر



4-2-1-  صدور ابالغ اعتبار به صورت الکترونیک 
کاهــش مصــرف کاغــذ، صرفه جویــی در وقــت، هزینه و حفظ محیط زیســت از مزایای شــکل گیری دولــت الکترونیک اســت. با توجه به ارتقــا کارایی و 
اثر بخشــی در اســتفاده از دولت الکترونیک، از ســال 1399 صدور ابالغ اعتبار اســتان ها به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد که از جمله مهمترین 

اقدامات در راستای شفافیت تعامالت اطالعاتی و استقرار دولت الکترونیک در دانشگاه به شمار می رود.

4-2-2-  تجمیع کلیه حساب های دانشگاه نزد بانک مرکزی                
بــا ســاماندهی حســاب های دولتــی در شــبکه بانکی کشــور و ایجــاد تمرکز الزم در بانکــداری دولت، مصالح مالی کشــور تأمین می شــود. به اســتناد بند 
)ب( ماده 17 قانون برنامه ششــم توســعه و بند )الف( ماده 2۰ قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشــور، برای احصاء صحیح درآمدهای دولت، 
 دســتیابی بــه آمــار و اطالعــات دقیــق و بــه موقع حســاب های درآمــدی دولت، کلیه حســاب های دانشــگاه  پیام نور در سراســر کشــور در بانــک مرکزی 

تجمیع شد.
این اقدام مهم باعث افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دانشگاه در راستای شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط 

بر کلیه حساب های دانشگاه  پیام نور خواهد بود.
در همین راســتا کلیه پرداخت های دانشــگاه به صورت حواله الکترونیکی انجام خواهد شــد. امروزه چک الکترونیکی ابزاری نو برای پرداخت است که 
کنش هــای این چک ، در چارچوب  جایگزیــن خوبی برای چک های کاغذی در تجارت محســوب می شــود. امنیت، ســرعت، دقت و فرآیند بازدهی ترا

ح ریزی شده  است.  قانونی چک های کاغذی طر
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دانشگاه پیام نور در حالی سال 1396 را به پایان رساند که حدود 16۰۰ میلیارد ریال بدهی به بانک ها و پیمانکاران را به دوش می کشید، لذا معاونت 
اداری، مالــی و عمرانــی دانشــگاه پیام نــور بــا هــدف برون رفــت از این بحران در ســال 1397 کارگروهــی با حضور کلیــه معاونان دانشــگاه و تعدادی از 
اعضای هیئت علمی و صاحب نظران امر تشــکیل داد که به بررســی عوامل داخلی و خارجی موثر در این امر پرداخت. نتایج بررســی ها منجر به ارائه 

ح شدن در هیئت امنای دانشگاه در اولین سند راهبردی دانشگاه پیام نور تصویب و ابالغ شدند: راهکار های پیشنهادی زیر شد که پس از مطر

 آموزش کیفی و مأموریت گرا مبتنی بر آمایش و ساماندهی رشته گرایش ها
 احیاء شأن و منزلت دانشگاه و توسعه ضریب نفوذ

 جهت گیری افزایش سهم درآمدها از پژوهش و فناوری به جای درآمدهای آموزشی
 توسعه همکاری های بین المللی و جذب دانشجویان خارجی

 خوداتکایی، پایداری و تنوع منابع درآمدی و سرمایه ای
 از جمله فعالیت هایی که برای کاهش بدهی ها انجام شد موارد زیر است که موجب شد دانشگاه بدون بدهی سال 14۰۰ را آغاز کند:

 

4-3-1- بازپرداخت تسهیالت بانکی 
بازپرداخت تسهیالت بانکی معوق و به جای مانده از سال های گذشته که بالطبع به فراخور زمان و به منظور بازپرداخت برخی بدهی ها پیش از سال 1396 صورت 
گرفته بود در 4 سال اخیر به صورت کامل تسویه شده است. با اعمال صرفه جویی و انضباط مالی بالغ بر 245 میلیارد و پانصدمیلیون ریال در سال 1396 و همچنین 

مبلغ 272 میلیارد ریال در سال 1397 بدهی های معوق مربوط به تسهیالت اخذ شده در سال های قبل جمعا به مبلغ 517 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال تسویه شد.

4-3-2 -تسویه بدهی به شهرداری
برای اولین بار در دانشــگاه و در راســتای اجرای حســابداری تعهدی، به همت اداره کل امور مالی کلیه بدهی های دانشــگاه به مبلغ 38۰میلیارد ریال 
طی ســال های 1399-1397 شناســایی شــد.  اعتبار مورد نیاز برای پرداخت این بدهی عالوه بر اعتبار مصوب، از محل بند و تبصره 5 قانون بودجه 
تخصیص یافت و  بخشی از بدهی های دانشگاه نیز با شهرداری تهاتر شد. نکته مهم در عملکرد دانشگاه پیام نور این است که از همه ظرفیت های 

موجود در قانون بودجه از جمله امکان تهاتر استفاده کرده است. 

4-3-3 - دریافت مفاصا حساب مالیات  
مبلغ جریمه بدهی مالیاتی دانشــگاه بیش از 1۰۰۰ میلیارد ریال بوده اســت. بدون اینکه برای دانشــگاه بار مالی به همراه داشــته باشــد از سال 1389 تا 

1397 مفاصا حساب مالیاتی دریافت شده است.
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4-3 - ورود دانشگاه به سال 1400 بدون هیچ گونه بدهی 



4-4-1  -تأمین هزینه پرسنلی
چالش بســیار مهمی که دانشــگاه پیام نور با آن مواجه اســت، تأمین هزینه  14۰۰۰ نیروی پرســنلی اســت. چرا که 1۰4 درصد از ســهم کل بودجه دولتی 
دانشــگاهی با چنین گســتردگی در ســال 1399 فقط برای تأمین هزینه کارکنان  بوده اســت، این در حالی است که 69 درصد کل بودجه  دانشگاه های 

دیگر تا سال 1398 بابت این موضوع تخصیص یافته است.
  از طرفی با کاهش جذب تعداد دانشجو درآمد حاصل از شهریه نیز کاهش یافت. هزینه پرسنلی در سال های قبل، از محل درآمد تعداد 1.2۰۰.۰۰۰ نفر 
دانشجو پرداخت شده است اما در این دوره 4 ساله که کارکنان تعدیل و  اخراج نشده اند، از محل درآمد تعداد 4۰۰.۰۰۰ نفر دانشجو تأمین شده است. 
با وجود تناســب نادرســت تخصیص بودجه دولتی به دانشــگاه پیام نور و  با وجود  4 درصد کمبود بودجه و کاهش جذب دانشــجو، دانشــگاه پیام نور  

توانسته است بدون معوقه در پرداخت ها و با کمترین چالش صنفی با دستانی بسته به پیش برود!

4-4-2  - پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان
پرداخــت پــاداش در دانشــگاه پیام نــور تــا ســال 1396 از محــل درآمدهــای اختصاصی )شــهریه دانشــجویی( و بعضا با تأخیــر پرداخت می شــد ولی با 
ج و از ســوی ســازمان برنامــه و بودجه تأمین گردید. در ایــن خصوص می توان به  پیگیری هــای صورت گرفته توســط این امر از تعهدات دانشــگاه خار

تخصیص و پرداخت بیش از 5۰۰ میلیارد ریال از منابع دولتی غیربودجه ای دانشگاه برای پاداش پایان خدمت کارکنان اشاره نمود.

جدول 1- پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان

مبلغ به میلیون ریالتعداد افرادسال

1397218235,137

1398194  265,572

1399203 493,945
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4-4-3 - شناسایی ذخیره مزایای پایان خدمت کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور
از دیگر اطالعات ارزشمند در راستای حسابداری تعهدی واحد مالی ؛ میزان مبلغ تسویه حساب کلیه پرسنل دانشگاه است که این موضوع در بخش 
کنــون دانشــگاه می داند چه مقدار منابــع مالی برای خروج افراد از سیســتم بایــد آماده کند. همچنیــن این موضوع در  دولتــی جایگاهــی نداشــت.  امــا ا

برنامه ریزی برای مشوق های پاداش زودهنگام  کمک کننده است.
ذخیره بازخرید خدمت کلیه پرســنل دانشــگاه که بر اســاس میزان ســابقه افراد است به مبلغ 8,729 میلیارد ریال تا پایان سال  1398شناسایی شد که 

در بستر سامانه ERP ثبت شده و به صورت برخط در این سامانه قابل مشاهده است.

 4-4-4 - پرداخت کلیه سوابق بیمه پرداخت نشده قبل از سال 1380

 اداره کل امور مالی با هدف صیانت از حقوق کارمندان و اعضای هیئت علمی، ضمن بررسی سوابق بیمه ای پرداخت نشده قبل از سال 138۰  تعداد 
117 نفر از پرسنل مستقر در سازمان مرکزی دانشگاه و با بررسی صحت و سقم این موضوع، نسبت به تعیین میزان کسری سابقه بیمه ناشی از قصور 
دانشــگاه و پرداخت آن به مبلغ 7 میلیارد ریال به بیمه تأمین اجتماعی اقدام نمود. این اقدام ســبب جلوگیری از جریمه 2درصدی ماهیانه دانشــگاه 

توسط بیمه تأمین اجتماعی گردید.

جدول 2- پرداخت جرائم بیمه ای قبل از سال 1380

تعداد به نفرماهسال

15فروردین1399

47آبان 1399

17دی1399

11بهمن1399

5فروردین1400

11خرداد1400 

11تیر1400

517,5

تسهیالت معوق بانکی

380

بدهی شهرداری ها

1000

مفاصاحساب مالیاتی 1389-1397

7

بدهی به بیمه

پرداخت بالغ بر 1600 میلیارد ریال بدهی سال های قبل دانشگاه )پیش از 1396( 
با برقراری شفافیت قانون مداری و انضباط مالی

میلیارد  ریال میلیارد  ریال میلیارد  ریالمیلیارد  ریال
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جدول 2- پرداخت جرائم بیمه ای قبل از سال 1380

تعداد به نفرماهسال

15فروردین1399

47آبان 1399

17دی1399

11بهمن1399

5فروردین1400

11خرداد1400

11تیر1400

ح ساماندهی اموال دولت که با مدیریت اجرایی صحیح باعث  ساماندهی و مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول، قدمی است در راستای تکامل طر
حفظ سرمایه و دارایی های دولت می شود. کسب مبلغ 6۰ میلیارد ریال درآمد حاصل از اموال مازاد دانشگاه از اقدامات موثر و اساسی در این زمینه به 

ح زیر است: شمار می رود. سایر اقدامات به شر

 ساماندهی خودروها 
ج کــردن خودروهای فرســوده، مجوز فروش  ک دولتی اخذ و بــرای خار ح ســاماندهی خودروهــای دانشــگاه، بــرای بســیاری از خودروها پــال در طــر

دریافت شده است.
 پیگیری و تعیین تکلیف اموال اسقاطی بر اساس  کمیته ماده 45

 حذف کلیه دفاتر فیزیکی اموال و تهیه گزارش های اموال و دارایی ها به صورت الکترونیکی 
ک مازاد در سال 1399  دریافت مجوز فروش امال

جدول 3- تعیین تکلیف خودروهای اسقاطی)فروش، صدور سند و انتقالی(

تعداد  خودروهای اسقاطیسال

139630

139728

139841

139945
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4-5- ساماندهی اموال منقول و غیرمنقول 



4-6-1- امحا اسناد مالی تا قبل از سال 1383
به دلیــل وجــود محدودیت هــای مالــی و فضــای فیزیکــی نگهداری، حفظ اســناد و مدارک مالــی در طوالنی مدت امکان پذیر نیســت. بــه همین منظور 
اداره کل امور مالی برای حل مشــکل حجم عظیم مکاتبات و ســوابق بایگانی، از سیســتم و فرآیندهای الکترونیکی برای زمانبندی نگهداری و امحا 

پرونده ها استفاده کرد که موجب صرفه جویی هزینه ها در بلندمدت می شود.
با پیگیری مســتمر و برای اولین بار، مجوز امحا اســناد مالی قبل از ســال 1383 اخذ شــد و با هماهنگی مراجع نظارتی، اســناد امحا و به کتابخانه ملی 

تحویل داده شد.
 

4-6-2- آرشیو الکترونیکی اسناد مالی
اداره کل امور مالی برای دسترســی آســان به اســناد و مدارک مالی و قابل اســتفاده نمودن این اطالعات اقدام به آرشیو الکترونیک اسناد و مدارک مالی 
کرد که عالوه بر کاهش هزینه ها و فضای فیزیکی نگهداری اســناد موجب ســرعت بخشــیدن به امور جاری، بازیابی، دسترســی ســریع و از بین نرفتن 

اطالعات می شود.

جدول 4- آرشیو الکترونیکی اسناد مالی از سال 1396 تا 1399

تعداد اسناد سال ردیف

3.354 1396 1

1.551 1397 2

2.553 1398 3

3.100 1399 4
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4-6- امحا و آرشیو اسناد مالی



جدول 4- آرشیو الکترونیکی اسناد مالی از سال 1396 تا 1399

تعداد اسناد سال ردیف

3.354 1396 1

1.551 1397 2

2.553 1398 3

3.100 1399 4

4-7-1 پرداخت تسهیالت بانکی به دانشجویان متقاضی
تســهیل گری شــرایط تحصیل در دانشــگاه پیام نور همواره از دغدغه های مدیران وقت و دلســوزان دانشگاه پیام نور بوده است. با تالش و رایزنی های 

بسیار امکان انعقاد قرارداد با بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه فراهم شد و دانشجویان پیام نور بی نیاز از دغدغه پرداخت شهریه شدند.

نمودار 1-  پرداخت تسهیالت به دانشجویان متقاضی در سال های 1396 تا 1399 

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

تسهیالت مالی گوناگون به دانشجویان

200 میلیون ریال وام شهریه 1.4 درصدی  و سایر تسهیالت بانکی با پایین ترین کارمزد شبکه بانکی کشور

1396

44

1397

131

1398

154

1399

284

ل 
ریا

رد  
لیا

می

بانک انصار
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4-7- تسهیل گری تحصیل برای دانشجویان



جدول 5- سرانه هزینه دانشجویی از محل اعتبارات عمومی طی سال های 1396 تا 1400

)میلیارد ریال( سال                                                                                      ردیف    هزینه سرانه هر دانشجو )هزار ریال( مبلغ اعتبار

113962,96113,000

213974,94614,900

313985,45913,800

413995,30211,500

جدول 6- سرانه هزینه دانشجویی از محل اعتبارات اختصاصی طی سال های 1396 تا 1400

)میلیارد ریال( سالردیف هزینه سرانه هر دانشجو )هزار ریال(اعتبار

113967,23032,500

213977,27521,900

313987,27918,500

413999,66321,000

جدول 7- سرانه هزینه دانشجویی از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی طی سال های 1396 تا 1400

هزینه سرانه هر دانشجو )هزار ریال(هزینه)میلیارد ریال( سالردیف

1139610,19145,500

2139712,22136,800

3139812,73832,300

4139915,50732,500

4-7-2 سرانه هزینه دانشجویی
از موارد بسیار مهم و ضروری در برنامه ریزی های آموزش عالی، محاسبه هزینه سرانه دانشجو است که بر اساس شاخص های مطلوب در فعالیت های 

آموزشی )پرسنلی(، پشتیبانی عمومی، دانشجویی، فرهنگی و پژوهشی، مشخص و هزینه متناظر آن  برآورد می شود.
 توزیع اعتبار بودجه عمومی به نحوی مدل ســازی شــده اســت که دانشــگاه های نزدیک به معیارهای مطلوب مدل، اعتبار بیشتری دریافت کنند، اما 

دانشگاه پیام نور به دلیل تفاوت در ساختار و توزیع امکانات در شاخص سرانه هزینه دانشجویی نسبت به دانشگاه های دیگر فاصله زیادی دارد. 
طبق قانون بودجه ســال 1399 و مندرجات پیوســت شــماره )4( این قانون متوســط ســرانه برای هر دانشــجو در دانشــگاه های دولتی اســتان تهران 
)16دانشــگاه ســطح یک کشــور( حدود 18 میلیون تومان در نظر گرفته شــده اســت در صورتی که میانگین ســرانه آموزش دانشــجو در این دانشگاه ها 

متفاوت و عمدتًا بسیار باالتر است.
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جدول 5- سرانه هزینه دانشجویی از محل اعتبارات عمومی طی سال های 1396 تا 1400

)میلیارد ریال(سالردیف هزینه سرانه هر دانشجو )هزار ریال( مبلغ اعتبار

113962,96113,000

213974,94614,900

313985,45913,800

413995,30211,500

جدول 6- سرانه هزینه دانشجویی از محل اعتبارات اختصاصی طی سال های 1396 تا 1400

)میلیارد ریال(سالردیف هزینه سرانه هر دانشجو )هزار ریال(اعتبار

113967,23032,500

213977,27521,900

313987,27918,500

413999,66321,000

جدول 7- سرانه هزینه دانشجویی از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی طی سال های 1396 تا 1400

هزینه سرانه هر دانشجو )هزار ریال(هزینه)میلیارد ریال(سالردیف

1139610,19145,500

2139712,22136,800

3139812,73832,300

4139915,50732,500

با توجه به مشکالت عدیده  دولت در سال گذشته برای تأمین بودجه، دستگاه های دولتی مشکالت فراوانی داشتند؛ به گونه ای که دانشگاه پیام نور 
ســخت ترین ســال مالی خود را طی دهه گذشــته پشت سر گذاشت. بسیاری از هزینه های دانشــگاه اجتناب ناپذیر هستند و با کاهش بودجه منجر به 

بروز نارسایی در بخش هایی از فعالیت های دانشگاه خواهد شد.
دانشگاه پیام نور با وجود اینکه در تخصیص منابع  با سایر دانشگاه ها بسیار متفاوت هست اما در عمل با آن ها مقایسه می شود.

در  ســال 1399 در مجموع 34درصد از بودجه دانشــگاه معادل حدود 53۰2 میلیارد ریال در بخش عمومی از ســمت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و خزانه به دانشــگاه واصل شــد. با برنامه ریزی هایی که در بخش های مختلف دانشــگاه انجام شــد، درآمد اختصاصی دانشگاه 33 درصد طی 4 سال 

افزایش یافت و به حدود 9663 میلیارد ریال رسید. 

جدول 8- گزارش عملکرد بودجه ای دانشگاه از 1396 تا 1399

 سال
جمع)میلیارد ریال(اختصاصی)میلیارد ریال()عمومی)میلیارد ریال

عملکرداعتبارعملکرداعتبارعملکرداعتبار

13962,9612,8187,2307,22810,19110,046

13974,9464,6217,2756,70312,22111,324

13985,4594,8617,2797,23212,73812,093

13995,3025,3029,6639,66315,50715,507

14008,000-9ٰ,500-17,500-
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4-8- وضعیت بودجه و اعتبارات دانشگاه



کمک دولت( نمودار 2-  گزارش عملکرد اعتبار عمومی )

نمودار 3-  گزارش عملکرد اعتبار اختصاصی

نمودار 4-  گزارش عملکرد اعتبار عمومی و اختصاصی

اعتبار

عملکرد

اعتبار

عملکرد

اعتبار

عملکرد
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ج از بودجه دولتی به منظور  در طی چهار ســال گذشــته، به دلیل شــرایط اقتصادی و نیازهای دانشــگاه از تمامی ظرفیت ها برای جذب منابع مالی خار
تنوع بخشــی در تأمین منابع مالی اســتفاده شــد تا همچنین درآمدهای غیرشــهریه ای رشــد قابل توجهی پبدا کند. نســبت درآمد اختصاصی به درآمد 
عمومی دولت برای سایر دانشگاه ها در حدود  3-5 درصد است که برای دانشگاه پیام نور در حدود 6۰ درصد است که عددی بسیاربزرگ و قابل توجه 

است. این بدان معناست که دانشگاه پیام نور روی پای خودش ایستاده است. 
به طور کلی چهار منبع اصلی تأمین منابع مالی، برای حفظ و توسعه دانشگاه ها وجود دارد. این چهار منبع عبارت اند از؛ بودجه دولتی، شهریه ای که 
کن و  از دانشــجویان اخذ می شــود، هدایای خیرین و درآمدهایی که دانشــگاه ها از طریق ارائه خدمات )اعم از خدمات آموزشــی، پژوهشــی یا اجاره اما
امکانات در اختیار( کسب می کنند. البته درآمد حاصل از شرکت های زایشی دانشگاه ها یکی از منابع کسب درآمدی مهم دانشگاه های پیشرفته است 

که می توان منبع پنجم در نظر گرفت.  
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ع بخشی و پایدارسازی منابع درآمدی 4-9- تنو
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نمودار 5-  وضعیت درآمدی در دانشگاه پیام نور
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جدول 9- مقایسه درصد درآمدی دانشگاه های ایران و دانشگاه های دنیا

سایر درآمد هاهدایاشهریهپژوهشدرآمد عمومینوع درآمد

1٪1٪37٪16٪45٪دانشگاه های دنیا
7٪1٪13٪10٪69٪دانشگاه های ایران

3.4٪0.5٪59٪0.1 ٪37٪ دانشگاه پیام نور

جدول 10- وضعیت درآمدی در دانشگاه پیام نور

درصد نوع درآمد ردیف

59 شهریه 1

37 درآمد عمومی)کمک های دولت( 2

0.5 هدایا 3

0.1 پژوهش 4

3.4 سایر درآمد ها 5

سایر درآمدها در دانشگاه پیام نور شامل درآمد های آموزش های آزاد و اجاره امالک است.

جدول 11- درصد اعتبارات هزینه ای از سال 1396 تا 1398

درصد عنوان سال

23.7 درصد منابع عمومی از کل اعتبار
1396

76.3 درصد منابع اختصاصی از کل اعتبار

36 درصد منابع عمومی از کل اعتبار
1397

64 درصد منابع اختصاصی از کل اعتبار

37 درصد منابع عمومی از کل اعتبار
1398

63 درصد منابع اختصاصی از کل اعتبار

نمودار 6-  مقایسه درصد درآمدی دانشگاه های ایران و دانشگاه های دنیا

درآمدهای عمومیپژوهششهریههدایا
)کمک های دولتی(
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    همــان طــور کــه نمودار ها نشــان می دهند طی ســال های اخیــر اقدامات خوبی برای افزایش بودجه عمومی و درآمد های غیر شــهریه ای انجام شــده 
است ولی پاسخگوی افزایش هزینه های دانشگاه نیست. ازاین رو دانشگاه در سیاستگذاری خود مایل است در راستای فعال نمودن درآمد حاصل از 

پژوهش و بهره مندی از ظرفیت خیرین بیش از پیش گام بردارد.

  برای پایدارسازی منابع مالی پیشنهادهایی به هیئت رئیسه دانشگاه ارائه شده است:
 افزایش درآمد پژوهشی متناسب با دانشگاه های ایران 

 ارائه خدمات آزمایشگاهی 
کز مطالعاتی و مشاوره با کمک اعضای هیئت علمی   توسعه مرا

 توسعه رشته های پر مخاطب و مورد نیاز بازار
 توسعه دوره های آموزش تخصصی و کوتاه مدت

 گسترش جذب دانشجویان خارجی
 جذب مشارکت فعال خیرین و تنوع بخشی به فعالیت خیرین 

ارقام به میلیون ریال است
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0

نمودار 7- میزان درآمداختصاصی طی سال های 1396 تا 1398

هدایادرآمد غیر شهریهدرآمد شهریه
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ارتقا نظام برنامه و بودجه و شاخص های عملکرد مالی 
با نگاهی به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه



دانشــگاه پیام نــور بــر آن شــد تــا عالوه بــر وظیفه ذاتی خود به اســتناد ماده 87  قانون برنامه ششــم توســعه و ماده 27 قانون جامع خدمات رســانی به 
ایثارگران، برای پاسداشت ایثارگران معزز خدمت رسانی کند.  

با توجه به صدور بخشــنامه پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق برای ایثارگران شــاغل در دانشــگاه، اداره کل امور مالی برای اولین بار از ســال 1399 
ح  پرداخت شد. بر این اساس از سال 1396 لغایت پایان سال 1399،  کلیه هزینه های درمانی و همچنین هزینه انتقال صندوق افراد مشمول این طر

هزینه تغییر صندوق 61 نفر با مبلغ 25 میلیارد ریال انجام پذیرفت.

جدول 12- پرداخت هزینه تغییر صندوق ایثارگران

تعداد ایثارگرانسال

139926

140035
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یم ایثارگران مطابق با ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه 4-10- تکر



کز اســتانی و ســتاد مرکزی، آیین نامه مالی معامالتی   تدوین شــد.  در مدت زمان 4 ســاله 14۰۰-1396 با صرف زمان و جلســات متعدد مدیران مالی مرا
این آیین نامه با نگاه اصالح فرآیندها  تهیه شده است تا موانع را برای پرداخت ها و معامالت برطرف کند. 
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ارتقا نظام برنامه و بودجه و شاخص های عملکرد مالی 
با نگاهی به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

آیین نامه مالی معامالتی 4-11 - تهیه و تدوین 



با برنامه ریزی صحیح برای اقدام به موقع و جلوگیری از افزایش هزینه ها و اصالح امور اقدامات زیر بعمل آمده است: 
 برنامه ریزی برای کاهش بهینه حق التدریس

 کاهش هزینه های جاری از قبیل کاهش مصرف برق و آب و تلفن با اصالح الگوی مصرف
 تجمیع واحد های کم جمعیت و زیان ده

 کاهش فوق العاده مبلغ حق مدیریت
 جلوگیری از مأموریت های غیر ضروری و برگزاری جلسات به صورت الکترونیکی

 پرهیز از تجمل گرایی 
 کاهش برگزاری همایش ها و تجمعات 

 انجام کلیه خریدهای دانشگاه از طریق سامانه ستاد در زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی کشور 

نمودار 8- میزان هزینه ها از سال 1396 تا 1398
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ارقام به میلیون ریال استمیزان هزینه های ختصاصیمیزان حق التدریسهزینه های عمومی

710,467 787,756 526,997
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ینه های جاری 4-12-  اجرای برنامه های اصالحی برای صرفه جویی و کاهش هز



ع مبالغ صرفه جویی و کاهش هزینه های اداره کل امور پشتیبانی از سال 1397 لغایت 1400 )مبالغ به میلیون ریال( جدول 13- مجمو

حردیف مبلغ صرفه جویی شدهشر

60,620تأسیسات1

51,745فضای سبز2

15,725عمرانی و ساخت وساز3

149,758نقلیه4

277,848جمع کل

4-12-2- رشد و ارتقای استان ها در حوزه مالی
پیاده ســازی نظم و انضباط مالی در اســتان ها و القای رویکرد درآمد-هزینه ای به جای سیاســت پیشــین قبلی مبنی بر نگاه صرفا هزینه محور طی 4 
سال گذشته باعث شد تا با تالش بدنه مدیریتی و همکاران در 31 استان کشور شاهد کاهش تعداد استان های زیان ده از 21 استان در سال 1396 به 
9 اســتان در ســال 1399 باشــیم. ذکر این نکته الزم اســت که از 9 استان مورد اشــاره نیز 5 استان کمتر از 5 درصد زیاد و 4 استان کمی بیش از 5 درصد 

زیان دارند که به یقین می توان امیدوار بود در پایان سال 14۰۰ این عدد به نزدیک صفر خواهد رسید.
کنون بیش از 2 سال است که به سودآوری رسیده است. کز زیان ده محسوب می شد ا در این بین مرکز انتشارات دانشگاه نیز که در سال 1396 جزو مرا
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ارتقا نظام برنامه و بودجه و شاخص های عملکرد مالی 
با نگاهی به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

تعداد مراکز مثبت: 22
+مرکز انتشارات

نمودار 9- وضعیت تراز مالی استان ها طی سال های 1396 تا 1399

 تعداد استان های

زیان ده: 9
تعداد مراکز مثبت: 10

 تعداد استان های

زیان ده: 21
+مرکز انتشارات

1396 1399

4-12-1-صرفه جویی 68درصدی در هزینه های جاری با مدیریت هزینه
دانشــگاه در 4 ســال اخیر تالش ویژه ای نموده اســت تا فرهنگ صرفه جویی و بهره گیری از توان و تخصص همکاران را به منظور پیشــبرد امور به کار 
گیــرد. بــه همیــن روی بــا کاهــش هزینه های جاری از طریــق اعمال صرفه جویی صحیحــی و هدفمند از جملــه در هزینه های نگهــداری آب برق و گاز 
علیرغــم تــورم 148 درصــدی قیمت ها در بازه 4ســاله اخیر دانشــگاه توانســت هزینه های جــاری را بالغ بر 68 درصد کاهش دهد کــه به نوبه خود یک 

اقدام ویژه محسوب می شود. 
به عنوان یک مصداق می توان به اقدامات حوزه پشــتیبانی در ســازمان مرکزی اشــاره نمود که طی 4 ســال توانســتند با این راهبرد بالغ بر 277848 

میلیون ریال صرفه جویی را در 4 سال حاصل نمایند.



ع مبالغ صرفه جویی و کاهش هزینه های اداره کل امور پشتیبانی از سال 1397 لغایت 1400 )مبالغ به میلیون ریال( جدول 13- مجمو

حردیف مبلغ صرفه جویی شدهشر

60,620تأسیسات1

51,745فضای سبز2

15,725عمرانی و ساخت وساز3

149,758نقلیه4

277,848جمع کل

4-12-3- نظم بخشی و تعیین تکلیف پروژه های معوق
در ابتدای سال 1396 بیش از 263 صورت وضعیت مربوط به پروژه های عمرانی دانشگاه بالتکلیف بودند که با بررسی دقیق صورت وضعیت پیمانکاران 
بیش از 33۰ میلیارد ریال صرفه جویی مالی برای دانشگاه ایجاد شد. همچنین به منظور ایجاد شفافیت بهتر در تمامی امور پیمانکاران و همچنین نظارت 

بهتر ضمن تهیه شناسنامه فنی برای کلیه پروژه ها و تهیه و شیوه نامه تعمیر و نگهداری هرگونه اقدام مالی به صورت آنالین ثبت و قابل رهگیری است.

4-12-4- توازن بودجه ای و بازپرداخت کسری بودجه از محل درآمدزایی ها
رشــد بی ســابقه خدمات و تورم بخشــی در کنار شــرایط جنگ اقتصادی، چالش های بســیاری را برای مجموعه زیرنظام های حوزه آموزش عالی کشور 
گرچه دانشگاه توانست در شرایط تورم 148 درصدی در 4 سال اخیر از طریق صرفه جویی و بهره وری میزان هزینه های جاری را به میزان  پدیدار کرد. ا
68 درصد کاهش دهد و از سویی با اقدامات موثر در جذب دانشجو موجب ارتقای 76 درصدی درآمد اختصاصی شود اما این میزان به هیچ عنوان 

پاسخگویی رشد 137 درصدی هزینه های حقوق پرسنلی نبود.
کز و واحدها دانشگاه پیام نور توانست این خأل بزرگ مالی را که می توانست باعث  با پیاده سازی فرهنگ صرفه جویی و تسری درآمدزایی به تمامی مرا
گرچه به ســختی اما با انضباط مالی به خوبی پشــت ســر بگذارد و در این میان نه تنها نســبت به بازپرداخت  ورشکســتگی هر مجموعه آموزشــی شــود ا
بالغ بر 16۰۰ میلیارد ریال بدهی انباشــته قبل از ســال 1396 اقدام نماید که نســبت به احیای 2214 مورد پایه معوق همکاران اداری و همچنین ســایر 
بدهی ها اقدام نماید. دانشگاه پیام نور با توازن موثر بودجه ای بدون هرگونه بدهی امروز می تواند الگوی مناسبی برای بهره گیری از فرصت ها و عبور 

از چالش های مالی باشد

4-12-5- صرفه جویی در هزینه ها با کاهش و متناسب سازی حق مدیریت مدیران
با توجه به تغییر ساختار و کاهش جمعیت دانشجویی به منظور مدیریت بهتر هزینه ها، اصل متناسب سازی حق سمت مدیران با تعداد دانشجو در دستور 

کار دانشگاه قرار گرفت. این امر عالوه بر بهبود و ارتقای وضعیت جذب دانشجو باعث افزایش حس عدالت محوری در پرداخت ها در میان همکاران شد.
بر این اســاس علیرغم تورم 4 ســاله کشــور میزان حق مدیریت پرداختی در ســال 1396 باالتر از میزان حق مدیریت پرداختی در سال 1399 بوده است 

و اعداد کاهش 3۰ درصدی حق مدیریت پرداختی را نشان می دهد.

نمودار 10- کاهش 30درصدی حق مدیریت پرداختی
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بخش پنجم

ــات و  ــ ــدم ــ ــرش خ ــتـ ــسـ گـ
تسهیالت و مهارت افزایی 
برای ذی نفعان دانشگاه 



نقش فرهنگ در اصالح و پیشرفت یک جامعه نقشی برجسته و حیاتی است و پیشرفت یک کشور در اقتصاد، سیاس و صنعت بدون توجه به فرهنگ 
اتفــاق نخواهــد افتــاد، بنابراین توجه به فعالیت های فرهنگی از اهمیت باالیی برخوردار اســت. در این راســتا دانشــگاه پیام نــور برنامه های مختلف و 

متنوعی را به منظور تحقق توسعه فرهنگی اجرا می کند.

اقدامات برای نخستین بار در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور به اجرا رسیده است.

برگزاری کرسی های ترویجی، نقد و نظر و مناظره
 برگزاری 9 کرسی تدریجی

 راه اندازی سامانه کرسی ها
 تدوین دستورالعمل اجرایی
 تأسیس دبیرخانه کرسی ها

 تشکیل کمیته دستگاهی کرسی ها

تمرکززدایی از فعالیت های فرهنگی
 تأسیس 14 دبیرخانه فرهنگی

 دبیرخانه قرآن و عترت
 دبیرخانه نهج البالغه

 دبیرخانه صنایع دستی
 دبیرخانه کانون های فرهنگی

 دبیرخانه انجمن های علمی
 دبیرخانه تقریب مذاهب اسالمی
 دبیرخانه مسابقات کتاب خوانی

 دبیرخانه اربعین
 دبیرخانه راهیان نور

 دبیرخانه شهدای دانشجویی

 دبیرخانه کرسی های آزاداندیشی
 دبیرخانه کارآفرینی

 دبیرخانه دفاع مقدس
 دبیرخانه شعر و ادب دانشجویی

نگاه ویژه به کارآفرینی و مهارت افزایی
 برگزاری اولین جشنواره ملی کارآفرینی

 شروع به فعالیت دبیرخانه صنایع دستی در خراسان شمالی
 راه اندازی جشنواره دستاوردهای دانشجویی

مدیریت هزینه های مالی
 ادغام 3 جشنواره کشوری رویش، حرکت، نشریات
 برگزاری مجازی انتخابات کمیته ناظر بر نشریات

 جذب حامی مالی و کمک های خیری

صدور مجوز تأسیس و استاد مشاور فرهنگی
 مجوز تأسیس کانون های فرهنگی

 مجوز تأسیس انجمن های علمی
 صدور احکام استادان مشاور کانون های فرهنگی و انجمن های علمی
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گسترش خدمات و تسهیالت و مهارت افزایی برای 
ذی نفعان دانشگاه 

5-1- توسعه و ارتقای فعالیت های فرهنگی دانشجویی



مناسبت های ملی و مذهبی شامل:
اعیاد، وفیات، روز دانشــجو، هفته دفاع مقدس، انرژی هســته ای، اعتکاف، روز قدس، روز معلم و شــهادت اســتاد مطهری، روز جهانی محیط زیست، 

قیام پانزده خرداد و رحلت امام خمینی، دهه فجر، هفته وحدت و…

تنوع گرایی در فعالیت های فرهنگی
 توجه به ذائقه نسل جوان

 برگزاری 13 جشنواره های متنوع فرهنگی در زمینه های:
 دینی مذهبی
 دفاع مقدس

 انقالب اسالمی
 ادبی

 هنری

مجازی سازی فعالیت های فرهنگی
 برگزاری وبینارهای فرهنگی و اجتماعی
 برگزاری مجازی جشنواره های کشوری

 راه اندازی گروه و کانال های مجازی

بزرگداشت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
 برگزاری جشنواره ملی لبیک عشاق )خراسان جنوبی(

 گرامیداشت سردار سلیمانی

کسب مجوز و راه اندازی دو مرکز
 مرکز قرآن و عترت

 مرکز فرهنگی و هنری نوع دوم

مقابله با آسیب های اجتماعی و بحران های طبیعی
 تقویت کانون های هالل احمر

 تجلیل از یاوران ســالمت )بسیج دانشجویی و کانون های هالل احمر( 
در قالب دو جشنواره

 تقویت اردوهای جهادی
 مشارکت در مقابله با کرونا و سیل

راه اندازی سامانه جامع فرهنگی دانشگاه پیام نور
 انعقاد قرارداد و تعریف محتوای سامانه
 رونمایی از سامانه در تیرماه سال 14۰۰

راهبری مدیریت سبز دانشگاه
 تشکیل جلسات کمیته فرهنگی و آموزشی مدیریت سبز دانشگاه

 برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت

کز برتر فرهنگی معرفی استان و مرا
 انتخاب 3 استان برتر سال 99

 انتخاب 3 مرکز برتر سال 99
 اهدای لوح تقدیر و تشویق مالی

کل  تشــکیل شــورای هماهنگــی معاونیــن فرهنگــی و مدیــران 
دانشگاه های ستاد

 تشــکیل جلســات هماهنگی مدیــران کل و معاونین بــا حضور مدیرکل 
فرهنگی اجتماعی وزارت علوم

 برگزاری جشنواره های مشترک

جدول 1- فعالیت های فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور برحسب تعداد شرکت کنندگان

سال 1399 سال 1398 سال 1397 سال 1396 شاخص ردیف
425,642 309,777 269,253 103,162 فعالیت فرهنگی در فضای مجازی 1

377,137 370,432 359,332 310,340 مناسبت های ملی و مذهبی 2
204,446 188,403 236,747 287,055 نمایشگاه 3

200,021 183,378 165,943 169,054 برگزاری همایش فرهنگی و اجتماعی 4
199,970 170,499 136,959 63,140 فعالیت های کانون های هالل احمر 5

78,455 92,928 106,321 89,539 کارگاه آموزشی 6
72,875 51,390 55,854 55,094 مسابقات 7
7,2620 70,004 79,318 87,328 حوزه دفاع مقدس 8
8,599 8,163 78,492 80,564 حجاب و عفاف 9
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جدول 2- فعالیت های فرهنگی  و اجتماعی شاخص و اصلی دانشگاه پیام نور برحسب تعداد شرکت کنندگان

سال 1399 سال 1398 سال 1397 سال 1396 شاخص ردیف

10 231 5432 8163 اردوهای راهیان نور 1

6145 7060 6250 5900 جشنواره قرآن و عترت 2

4417 4512 3786 3902 کرسی های آزاد اندیشی 3

4173 3901 3048 2740 اردوهای جهادی 4

1871 1796 1760 1577 جشنواره نشریات 5

2422 1900 1500 1458 جشنواره رویش 6

2152 1560 1345 1282 جشنواره حرکت 7

نمایشگاه شامل:
صنایع دســتی، حجــاب و عفــاف، کتــاب، قــرآن و عترت، دســتاوردهای 
دانشــجویی کانون ها )رویش(، دســتاوردهای دانشجویی انجمن های 
علمی )حرکت(، دســتاوردهای نشریات دانشجویی، دفاع مقدس، دهه 

فجر، هالل احمر و…

برگزاری همایش فرهنگی و اجتماعی شامل:
شــب شــعر دانشــجویی، همایــش ازدواج دانشــجویی، امــام شناســی، 

بزرگداشت مفاخر فرهنگی و علمی و…

فعالیت فرهنگی در فضای مجازی شامل:
گرامیداشــت ســالگرد دفاع مقدس و مراسم اربعین، مسابقات فرهنگی و 

علمی و مسابقات کتاب خوانی و…

کارگاه آموزشی شامل:
تهدیــد فضــای مجــازی و راهکارهــای مقابلــه بــا آن، کارگاه آشــنایی بــا 
ویــروس کرونــا و راه هــای پیشــگیری، کارگاه آموزشــی حقــوق خانــواده، 
کارگاه آموزشی نماز، کارگاه مدیریت استرس، کارگاه آموزشی مهارت های 
زندگــی، کارگاه آموزشــی مقاله نویســی و داســتان کوتــاه، کارگاه آموزشــی 

ساخت موشن استوری، کارگاه آموزشی ازدواج موفق.

 در حوزه دفاع مقدس شامل:
گ نویســی بــا عنــوان ســرو قامتان خرمشــهر، بازدیــد از  مســابقات وبــال
آسایشــگاه جانبــازان و دیــدار با خانواده معظم شــهدا، پویش شــرکت در 
نــذر اهدای خون، فضاســازی محیطــی، تجلیل از خانواده های شــاغل 

کلیــپ در حــوزه دفــاع مقــدس،  و ایثارگــر شــاغل در دانشــگاه، انتشــار 
غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و…

حجاب و عفاف شامل:
تهیــه بروشــور بــا محتــوای حجــاب برتــر، برگــزاری مســابقه عکاســی بــا 
موضــوع حجاب و عفاف، گرامیداشــت هفته حجــاب، تقدیر از فعاالن و 
برترین هــای حجاب و عفــاف، وبینار با موضوع حجاب و عفاف و تولید 
محتوا، تهیه و پخش کلیپ و ســخنرانی، کرســی آزاداندیشــی با موضوع 
حجاب آری یا نه؟، مســابقات کتاب خوانی کتاب حجاب اســتاد شــهید 

مطهری و…

کانون هالل احمر شامل: فعالیت های 
فعالیت هــای جهــادی مبارزه بــا کرونا، امدادرســانی به مناطــق محروم، 
برگــزاری کالس هــای آموزشــی امداد و کمک هــای اولیه، پایش ســالمت 
کارکنــان و برپایــی چــادر ســالمت بــا محوریــت اندازه گیــری فشــارخون 
ک ســازی  ح پا کنتــرل وزن و آموزش هــای پیشــگیرانه بهداشــتی، طــر و 
محیط زیســت، برگزاری مانور بزرگ امداد و نجات، چاپ نشــریه و توزیع 
نشــریه کانــون، کارگاه آموزشــی در خصوص زلزله و راه هــای مقابله با آن 

و…

مسابقات شامل:
برگــزاری مســابقات کتاب خوانــی، بازی هــای محلــی و ورزشــی، برگزاری 
مســابقه بــه مناســبت های مختلــف، برگزاری مســابقه آشــپزی، برگزاری 
ح و شــاد در  گالیــدر، مســابقات فرهنگــی مفــر مســابقه علمــی ســاخت 

جشن ها و…مسابقات قرآنی و…
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نمودار 1- فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور بر حسب تعداد شرکت کنندگان در 4 سال اخیر

 فعالیت های

 فرهنگی در

فضای مجازی

 مناسبت های

ملی و مذهبی
نمایشگاه  همایش های

 فرهنگی و

اجتماعی

 فعالیت های

 کانون های

هالل احمر

کارگاه
آموزشی

مسابقات  حوزه

دفاع مقدس
 حجاب و

عفاف

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396
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نمودار 2- فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شاخص و اصلی دانشگاه پیام نور بر حسب تعداد شرکت کنندگان در 4 سال اخیر

 اردوهای

راهیان نور
 جشنواره

قران و عترت
 کرسی های

آزاداندیشی
 اردوهای

جهادی
 جشنواره

نشریات
 جشنواره

رویش
 جشنواره

حرکت

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396

جدول 3- مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور بر اساس استان های کشور 

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396نام استان/مشارکت دانشجو در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

131,614120,09999,534101,230آذربایجان شرقی
108,80051,42451,760112,648آذربایجان غربی

30,76653,35643,03911,886اردبیل
148,594110,33068,09999,705اصفهان

50,75037,02318,04963,330البرز
11,38210,1981,2874,834ایالم

38,96531,51710,54913,386بوشهر
11,8041104,900102,487127,093تهران

77,39447,83638,74820,550چهارمحال و بختیاری
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سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396نام استان/مشارکت دانشجو در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

47,97125,17117,6197,448خراسان جنوبی
130,871115,08095,19364,626خراسان رضوی
36,88823,36818,00631,010خراسان شمالی

71,84760,84234,22585,791خوزستان
12,27628,13615,8088,227زنجان

29,70121,83510,1383,091سمنان
18,83241,62020,205948سیستان و بلوچستان

110,95891,69247,78637,014فارس
10,78134,8783,7484,050قزوین

28,53913,6245,0702,515قم
68,03881,95125,49931,926کردستان

123,094108,32496,995103,910کرمان
73,26835,95245,7074,269کرمانشاه

31,02810,55234,1432,016کهگیلویه و بویراحمد
36,77221,22334,38089,019گلستان

45,55754,86923,8123,539گیالن
86,12538,63813,1614,758لرستان

59,31051,96329,70017,613مازندران
38,95241,70915,2355,858مرکزی

37,88540,43420,25413,900هرمزگان
95,127105,750101,32128,691همدان

9,63625,79516,34724,731یزد

ادامه جدول 3- مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور بر اساس استان های کشور 

نمودار 3- فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور بر حسب تعداد شرکت کنندگان در 4 سال اخیر
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5-2-1- خدمات مشاوره ای و ارتقای سطح بهداشت روان دانشجویان

جدول 4- خالصه عناوین برنامه های اجرا شده در حوزه مشاوره دانشجویی

سال 1399 سال 1398 سال 1397 سال 1396 شاخص ردیف

3900 آنالین 3400 2,760 2,470 تعداد ویزیت مشاوره 1

1,620 1,200 960 740 تعداد کارگاه های بهداشت روان برای دانشجویان 2

254 316 320 376 تعداد مشاوران فعال در استان ها 3

28 26 17 10 تعداد کانون های همیاران سالمت روان 4

الکترونیکی 19,000 18,000 15,000 تعداد نشریه ارسالی به استان ها 5

جدول 5- مقایسه عملکرد شاخص های حوزه مشاوره دانشجویی

عناوین برنامه ها سال

ح سیمای زندگی در کلیه استان های پیام نور  اجرای طر
 انجام امور مربوط به کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد با همکاری استان قم و نشریه پیام مشاور

، کرمان، کرمانشاه، مازندران، فارس ....(  بازدید از کمیته مشاوره دانشجویی استان ها )تهران، قم، خراسان رضوی، خوزستان، البرز
 افتتاح و راه اندازی اولین مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور تهران جنوب

1396

 انجام ارزیابی دوره ای سالمت روان دانشجویان
 ارسال کتابچه ها، بروشور و پیام های بهداشت روانی به کلیه استان ها

 جمع آوری گزارش عملکرد امور مشاوره از کلیه استان ها در هر ترم تحصیلی
ح سیمای زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور  تهیه گزارش از نتایج طر

1397

123

5-2- فعالیت های بخش امور دانشجویی



ادامه جدول 5- مقایسه عملکرد شاخص های حوزه مشاوره دانشجویی

عناوین برنامه ها سال

 معرفی 17 کانون همیاران سالمت برتر استان ها برای شرکت در جشنواره
برگزاری گردهمایی روسای کمیته مشاوره دانشجویی استان ها به میزبانی استان مرکزی

 ارسال نشریه بهداشت روان هر ماه به کلیه استان ها
ح سیمای زندگی و کارنامه سالمت روان دانشجویی  اجرای طر

 بازدید از مراکز مشاوره دانشجویی استان های کرمانشاه، ایالم، قم، تهران، گلستان، یزد، تهران، مرکز دکتری

1398

 برگزاری کنگره ملی کرونا با محوریت کانون همیاران سالمت ویژه دانشجویان سراسر کشور در آبان ماه
ح احوالپرسی و همدلی برای کلیه دانشجویان ح غربالگری کارنامه سالمت روان و طر  اجرای طر

 برگزاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان ویژه دانشجویان ورودی جدید در 7 استان
 راه اندازی 26 کانون همیاران سالمت با همکاری مراکز مشاوره استان ها

1399

نمودار 4-  تعداد ویزیت مشاوره انجام شده طی 4 سال گذشته
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نمودار 5- تعداد کارگاه های بهداشت روان برای دانشجویان
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نمودار6-  تعداد افراد مشاور دانشگاه پیام نور
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نمودار 8-  تعداد کانون همیاران سالمت
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نمودار 7- تعداد نشریه ارسالی توسط اداره مشاوره به استان ها
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5-2-2- خدمات روانشناسی ملی و بین المللی با تأسیس مرکز مشاوره خودگردان دانشگاه
مرکز مشاوره و روانشناسی خودگران دانشگاه پیام نور با هدف درآمدزایی و ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به متقاضیانی خارج از سازمان برای حل مشکالت 

گوناگون عموم جامعه فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز تاکنون 15 شعبه مرکز روانشناسی و مشاوره خودگران در سراسر کشور تأسیس کرده است.
گاهی عموم از فعالیت این مرکز در دانشگاه پیام نور از جمله  برگزاری وبینارها و کالس های آموزشی آنالین و رایگان به صورت عمومی و تخصصی با هدف آ

برنامه های این مرکز در زمان شیوع کرونا بوده است.
با توجه به شرایط شیوع کرونا این مرکز خدمات مشاوره خود را به صورت آنالین برای افراد خارج از کشور نیز ارائه می دهد.

برنامه ریزی برای انجام طرح ها مختلف مانند طرح استعدادیابی که در سه رده سنی کودکان، دانش آموزان پایه نهم و دانش آموزان کنکوری اجرا می شود.

125



5-2-3- ارائه حمایت های مادی و تسهیالت به دانشجویان

به منظور کمک به امور تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد کم بضاعت اداره خدمات دانشجویی دانشگاه پیام نور اقدام به پرداخت وام های دانشجویی 
مطابق آیین نامه هــای مصــوب وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری می کنــد. در جدول زیــر اعتبار وام شــهریه پرداخت شــده از صنــدوق رفاه دانشــجویان طی 

سال های 96 تا 14۰۰ را نشان می دهد که افزایش قابل توجهی یافته است.

جدول 6- خالصه عناوین برنامه های اجرا شده در اداره خدمات دانشجویی

عناوین برنامه ها سال

 تخصیص اعتبار وام بنیاد علوی نیمسال اول سال تحصیلی 97/98 به میزان 13/000/000/000 ریال و نیمسال دوم سال تحصیلی 97/98 
به میزان 15/000/000/000 ریال

 دریافت سهمیه برنج 76658 کیلوگرم، شکر 51210 کیلوگرم و گوشت دانشجویی دوماهه اول سال تحصیلی 97/98 3513 کیلوگرم و 
دوماهه دوم سال تحصیلی 97/98 3513 کیلوگرم از صندوق رفاه به میزان و توزیع آن بین مراکز استان

، کارشناسی ارشد 686 نفر و دکتری 66   جمع وام های دانشجویی پرداخت شده از تسهیالت بانک انصار برای سه مقطع کارشناسی 1161 نفر
نفر به مبلغ 276/248/607/29 ریال

 دریافت مبلغ 50/000/000/000 ریال یارانه غذای دانشجویی و تقسیم مبلغ مذکور بین مراکز و واحدهای دارای سلف سرویس فعال

1397

 در سال تحصیلی 99-98 50/000/000/000 ریال، بودجه ارزاق که بین کلیه استان ها تقسیم شده است.
( در سال تحصیلی 99-98 به مبلغ 87/732/454/502 ریال  وام بانک های عامل )انصار و مهر

 وام بنیاد علوی در سال تحصیلی 99-98 به دانشجویان دانشگاه پیام نور 16/802/000/000 ریال
1398

.  تخصیص اعتبار وام انصار نیمسال دوم سال تحصیلی 98/99 به میزان 72/456/660/430 ریال به مراکز استانی دانشگاه پیام نور
 تخصیص اعتبار قرض الحسنه مهر ایران نیمسال دوم سال تحصیلی 98/99 به میزان 150/117/718/990 ریال به مراکز استانی دانشگاه 

. پیام نور
 428686 نفر از دانشجویان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور بیمه حوادث دانشجویی شدند.

1399

جدول 7- مقایسه اعتبار وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان سال 1396 الی 1400

مبلغ سال عنوان تسهیالت

4 میلیارد تومان 1396

اعتبار وام شهریه صندوق رفاه
13 میلیارد تومان 1397

16/5 میلیارد تومان 1398

30 میلیارد تومان 1399

نمودار 9-  هزینه کرد اعتبار دریافتی وام شهریه صندوق رفاه

300,000,000,000
250,000,000,000
200,000,000,000

150,000,000,000
100,000,000,000
50,000,000,000

0
1396

80,000,000,000
130,000,000,000

165,000,000,000

300,000,000,000

1397 1398 1399

ارقام به میلیون ریال است
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5-2- 4- حمایت از تولیدات دانشجویی

جدول 8- خالصه عملکرد اداره تولیدات دانشجویی

عناوین برنامه ها سال

، فناورین نانو و رابطین نانو دانشگاه پیام نور به سفر عتبات عالیات  اعزام بیش از 100 دانشجوی مختر ع، مبتکر
/ سازمان مرکزی-اردیبهشت ماه 1396 ح های فناورانه دانشگاه پیام نور  برگزاری نخستین جشنواره ایده طر

 انجام امور برگزاری هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو دانشگاه پیام نور
1396

  برگزاری هفتمین دوره توان افزایی مروجین فناوری نانو دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به میزبانی سازمان مرکزی از 3 الی 5 بهمن 
 ماه با حضور 120 رابط فناوری نانو ازدانشگاه های سراسر کشور با مشارکت معاونت  علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه پیام نور 

به مدت 3 روز
( در 10 منطقه / المپیاد علمی متمرکز منطقه ای/ در المپیاد مذکور از مناطق   اطالع رسانی، ثبت نام و انتخاب از 22 رشته )هر رشته 5 نفر

دهگانه حدود 266 دانشجوی داوطلب شرکت نموده اند.

1397

 انجام امور بیست و پنجمین المپیاد غیر متمرکز منطقه ای: 193 داوطلب از 10 منطقه جهت شرکت در المپیاد نهایی
1398 برگزاری 65 نشست معاونین دانشجویی دانشگاه ها با حضور بیش از 130 معاون دانشجویی از دانشگاه های سراسر کشور

 پیگیری امور تشکیل انجمن دانش آموختگان دانشگاه پیام نور
 پیگیری و انجام امور بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز منطقه ای

 انجام امور سایت باشگاه نخبگان دانشگاه پیام نور
1399

جدول 10- پشتیبانی برگزاری رویدادهای علمی مختلف

عناوین برنامه ها سال

. با حضور 210 دانشجو و دانش آموز  برگزاری دومین دوره مسابقات هوافضا 4 و 5 اردیبهشت 97 به میزبانی بوشهر
 برگزاری دومین دوره سراسری مسابقات ACM دانشجویی دانشگاه پیام نور به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد 3 و 4 اسفند ماه با 

حضور 60 مبتکر در قالب 16 تیم از سراسر کشور
 برگزاری سومین دوره جشنواره دانشجویی فناوری نانو دانشگاه پیام نور به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز بابل 15 و 16 اسفند ماه / با 

تعداد 211 اثر

1397

1398 برگزاری سومین دوره مسابقات ACM به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز همدان بهمن ماه 98 با حضور 21 تیم از 9 استان

ج آبان ماه 1399 به صورت مجازی با تعداد 170 عنوان اثر در   برگزاری چهارمین دوره جشنواره فناوری نانو به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز کر
ح پژوهشی/ اختراعات حوزه فناوری نانو در بخش مقاالت/ پایان نامه / طر

 برگزاری چهارمین دوره برگزاری مسابقات PCPC به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز تهران اسفند ماه 1399 به صورت مجازی با حضور 38 تیم 
از 14 استان

1399

جدول 9- عنوان برنامه )انتخاب دانشجویی نمونه کشوری(

عناوین برنامه ها سال

داوطلب از دانشــجویان مقطع کارشناســی، کارشناسی ارشــد و دکتری /دانشجویان دارای 
شــرایط شرکت در انتخاب دانشجویی نمونه کشوری در سامانه سازمان امور دانشجویان 

و انجام امور و داوری توسط این اداره

ثبت نام بیش از 364 ... 1396
ثبت نام بیش از 350 ... 1397
ثبت نام بیش از 345... 1398
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5-2-5- رشد جشنواره ها و مسابقات در سطح ملی

جدول 11- رشد جشنواره ها و مسابقات در حوزه دانشجویی در سطح ملی 

تعداد عنوان سال
3 جشنواره ایده، مسابقات نانو، جشنواره دانشجویی نمونه 1396

6 جشنواره دانشجویی نمونه، هفتمین دوره توان افزایی، 24 المپیاد علمی، مسابقات هوافضا، دومین 
مسابقات ACM ، سومین جشنواره فناوری نانو 1397

3 ACM جشنواره دانشجویی نمونه، 25 المپیاد علمی، سومین مسابقات 1398
3 26 المپیاد علمی، چهارمین مسابقات PCPC ، چهارمین جشنواره فناوری نانو 1399

نمودار 10-  رشد جشنواره ها و مسابقات در حوزه دانشجویی در سطح ملی به تفکیک سال

6

4

2
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5-3-1- توسعه ورزش دانشگاهی و همگانی
 تنظیم برنامه عملیاتی توسعه ورزش دانشگاهی و نظارت بر برنامه عملیاتی توسعه ورزش دانشگاه ها و پیگیری میزان تحقق

 تعامل و انعقاد تفاهم نامه با وزارتخانه ها، فدراسیون ها و دستگاه ها مرتبط با ورزش دانشگاه ها
 پیگیری سامانه ای کردن فعالیت های )همگانی، قهرمانی، فضاهای ورزشی، ارزیابی عملکرد و پایش تندرستی( ورزش دانشگاه

 نظارت بر جلسات شورای ورزش دانشگاه های پیام نور و پیگیری مصوبات
 کمک به احداث فضاهای سرپوشیده و سرباز ورزشی

 پیگیری تکالیف و مأموریت های قانونی اداره کل و پیش بینی میزان تحقق برنامه ها
 بازنگری آیین نامه ها و پیگیری لوایح و قوانین مرتبط با ورزش دانشجویی

 نظارت بر عملکرد تربیت بدنی و دریافت گزارش های عملکرد استان ها
 راه اندازی و فعالیت شعب مرکز ارزیابی، تندرستی و مشاوره ورزشی تیپ 2

 تدوین گیفت ها و فیلم های آموزشی با هدف آموزش تمرینات و فعالیت بدنی در منزل
گرام اداره کل تربیت بدنی با مطالب به روز و مفید ورزشی  برگزاری الیو و به روز رسانی صفحه اینستا

 برگزاری مسابقات اطالعات عمومی ورزشی دانشگاه پیام نور و سایر مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور با رویکرد مدیریت سبز
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جدول 12- جدول فعالیت های صورت گرفته در حیطه ورزش همگانی و برگزاری کارگاه های آموزشی

پیش بینی 1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396فعالیتردیف

تعداد دانشجویان تحت پوشش برنامه ها و فعالیت های 1
75,000125,000130,00020,000030,0000ورزشی همگانی

100150200501,000تعداد افراد تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی2

28101115تعداد عقد تفاهم نامه ها با فدراسیون های ورزشی3

67103040تعداد دوره های داوری و مربیگری )حضوری و آنالین(4

202530100150تعداد کارگاه های آموزشی )حضوری و آنالین(5

7008001,0001,2007000تعداد مشارکت کارکنان در فعالیت های ورزش همگانی6

5008001,20060,000100,000تعداد شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی7

50705030100تعداد انجمن های ورزشی فعال8

نمودار 11- فعالیت های فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور بر حسب تعداد شرکت کنندگان در 4 سال اخیر

350,000
300,000
250,000
200,000

150,000
100,000
50,000

0
1396 1397 1398 1399 پیش بینی 1400

شکل 1- شمایی از حیطه های عملکردی در حوزه ورزش همگانی 1396-1400
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ورزشی
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نمودار 12- تعداد عقد تفاهم نامه های حوزه ورزش دانشگاه پیام نور با فدراسیون های ورزشی 1396-1400
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نمودار 13- تعداد دوره های داوری و مربیگری )حضوری و آنالین( 1396-1400
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نمودار 14- تعداد کارگاه های آموزشی )حضوری و آنالین( 1396-1400
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نمودار 15- تعداد شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی 1396-1400
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نمودار 17- تعداد کارکنان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی 1396-1400

1396 1397 1398 1399 پیش بینی 1400
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نمودار 16- تعداد انجمن های ورزشی 1396-1400
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5-3-2- پیشتازی دانشگاه پیام نور در ورزش قهرمانی
1396

 مقام اول والیبال یونیورسیاد 2۰17 تایپه تیم ملی دانشجویان با میزبانی تدارک اعزام دانشگاه پیام نور
 مقام سوم لیگ وشوو کشور دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

 شرکت در مسابقات فوتبال قهرمانی دانشجویان منطقه یک
کائو کسب سهمیه لیگ جهانی  قهرمانی آسیا بسکتبال 3×3 دانشجویان پسر 2۰16 ما

 عنوان پنجم لیگ جهانی بسکتبال 3×3 دانشجویان شامن/چین

1397
 المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور منطقه آزاد اروند اردیبهشت 97

 شرکت تیم های بسکتبال 3×3 دانشجویان البرز و تهران در مسابقات قهرمانی کشور کاشان
 میزبانی پاور لیفتینگ قهرمانی دانشجویان پسر کشور در دانشگاه پیام نور مرکزی دی ماه

 شرکت در المپیاد ورزشی وزارت علوم به میزبانی دانشگاه شیراز تیر و مرداد
 شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا بسکتبال 3×3 دانشجویان پسر 2۰16 مالزی کسب سهمیه لیگ جهانی

 عنوان ششم لیگ جهانی بسکتبال 3×3 دانشجویان شامن/چین

1398
 قهرمانی کشور فوتسال دختران دانشگاه پیام نور به میزبانی سمنان مرداد ماه

 قهرمانی کشور فوتسال پسران دانشگاه پیام نور به میزبانی شهریار آبان ماه
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 قهرمانی کشور تکواند و پسران و دختران دانشگاه پیام نور به میزبانی خراسان رضوی
 قهرمانی کشور وشوو پسران دانشگاه پیام نور به میزبانی سرعین

1399
 مسابقات مجازی قهرمانی کشور تکواندو دختران و پسران دانشگاه پیام نور به میزبانی خراسان رضوی بهمن ماه

 قهرمانی کشور آمادگی جسمانی پسران دانشگاه پیام نور به میزبانی اداره کل تربیت بدنی سازمان
 قهرمانی کشور کاراته پسران و دختران دانشگاه پیام نور به میزبانی فارس
 قهرمانی کشور دانشگاه پیام نور در رشته شطرنج به میزبانی استان تهران

نمودار 18- آمار مقام قهرمانی دانشجویان دانشگاه پیام نور در رشته های مختلف ورزشی

نمودار 19- تعداد ورزشکاران دعوت شده به تیم ملی سال 99
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سرانه ورز
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5-3-3- ارتقای سالمت دانشجویان و کارکنان در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی 
 تدوین آیین نامه تأسیس شعب مرکز ارزیابی، تندرستی و مشاوره ورزشی

 ارزیابی سطح تندرستی در قالب غربالگری تندرستی افراد به صورت گروهی و سازمانی
 راه اندازی واحد استعداد شناسی، تغذیه ورزشی، ماساژ و….

 مشاوره ورزشی جهت اصالح ناهنجاری های اسکلتی و کنترل پیشرفت آن
 ارزیابی مجدد دوره ای بنا به تشخیص کارشناس مرکز مشاوره ورزشی

5-3-4- اقدامات ویژه ایام کرونا
 پویش بازی و سرگرمی حرکتی خانوادگی در منزل

 برگزاری کارگاه های آنالین اطالعات عمومی ورزشی در سه دوره با مشارکت 25 هزار نفر از دانشگاه پیام نور و سایر مؤسسات آموزش عالی سراسر 
کشور با رویکرد مدیریت سبز بدون استفاده از کاغذ، خودکار و جوهر

 برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی مجازی
گرام اداره کل تربیت بدنی با مطالب به روز و مفید ورزشی  برگزاری الیو و به روزرسانی صفحه اینستا

5-3-5- گزارش عملکرد 6 ماهه در حوزه ارزیابی، تندرستی و مشاوره ورزشی
 تدوین و تصویب اساسنامه مرکز در هیئت امنای دانشگاه و اخذ تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 برگزاری منظم جلسات ماهانه شورای عالی مرکز با ترکیب اعضای داخلی و خارجی دانشگاه به ریاست معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی 
دانشگاه پیام نور و بررسی و تصویب چندین آیین نامه و تشکیالت تفصیلی مرکز و شعب

 تعیین موضوع کارآفرینی در حوزه علوم ورزشی و ایجاد جایگاه های جدید شغلی در جامعه به عنوان هدف استراتژیک مرکز توسط شورای عالی
 پیگیری و استقرار کارشناسان مرکز در دانشگاه

 بررســی و تدوین نوع خدمات و واحدهای خدماتی مرکز و اخذ تأیید شــورای عالی؛ این خدمات شــامل واحد تندرســتی، واحد استعدادشناســی 
ورزشی، واحد تغذیه ورزشی و ماساژ، واحد رشد حرکتی و بازی کودک، واحد اختالالت رشدی- حرکتی- عصبی و شناختی، واحد حرکات اصالحی و 
بازتوانی ورزشی، واحد گردشگری ورزشی، واحد رویدادها و مسابقات ورزشی، واحد طراحی تمرینات ورزشی و نسخه نویسی ورزشی، واحد دوره ها، 

کارگاه های تخصصی و انتشارات،
 برگزاری 2 جلسه هم اندیشی و 1 کارگاه آموزشی پیرامون آشنایی مدیران و اعضای هیئت علمی با اهداف و مأموریت های مرکز

کز دانشگاه پیام نور و افتتاح چندین شعبه استانی  بررسی درخواست تأسیس شعب مرکز در استان ها و مرا
 بررسی و برنامه ریزی برای احداث اولین شعبه بین المللی مرکز در دانشگاه پیام نور افغانستان

 تعیین و انتصاب مدیر مالی مرکز بنا بر پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس دانشگاه
 تأسیس و راه اندازی مشترک نشریه علمی مطالعات تندرستی و فیزیولوژی ورزش با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

 دیدار مشترک با روسای چندین فدراسیون های ورزشی ورزش دانشگاهی، ووشو، پرورش اندام و تکواندو و تفاهم در خصوص همکاری های فی ماِبین.

135



به منظور تحقق فرامین رهبر فرزانه انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای )مد ظله العالی (در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی و تحصیلی یادگاران 
معزز شهدا و ایثارگران و اهتمام ویژه در تربیت و تحصیل فرزندان آنان و در راستای خدمت رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر و بر مبنای ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت و تأثیر گذاری آن بر دانشجویان شاهد و ایثارگر و ایثارگران دانشگاه  اقدامات ذیل که بیشتر به صورت کیفی می باشد انجام گرفته است.

5-4-1-فعالیت های انجام شده در حوزه آموزشی:
 تقدیر از دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 1397-1398 در سه مقاطع تحصیلی کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری ، اهدا 

جوایز نقدی و لوح تقدیر؛
 ممتازین مقطع دکتری: 9 نفر، جایزه هر نفر  یک میلیون تومان

 ممتازین مقطع کارشناسی ارشد: 2 نفر، جایزه هر نفر هفتصدهزار تومان   
 ممتازین مقطع کارشناسی: 14 نفر، هر نفر پانصد هزار تومان 

 شرکت 5 دانشجو شاهد و ایثارگر نخبه و ممتاز دانشگاه در جشنواره ملی ایثار؛
 پیگیری مستمر  شهریه های معوقه دانشجویان شاهد و ایثارگر از اداره کل امور مالی بنیاد شهید؛

 رسیدگی به مشکالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر در کمیسیون موارد خاص؛ 
کنون: 24 پرونده،  در راستای آیین نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر  سال 1398: تعداد  37 پرونده، سال 1399 تا

ح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر؛  برگزاری دومین نشست هسته های علمی استاد مشاور بخش های علمی در راستای طر
 افتخار خدمت رسانی به 1334۰ نفر دانشجوی شاهد و ایثارگر در کل دانشگاه

 تهیه شیوه نامه بومی شده آیین نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 شرکت مستمر و مؤثر در کارگروه بررسی و تدوین آیین نامه جدید دانشجویان شاهد و ایثار دانشگاه های منطقه 1 کشوری؛

 پیشنهاد تخصیص ردیف اعتبار در بودجه سال 1399 دانشگاه در خصوص 3۰% تخفیف شهریه دانشجویان ایثارگر عادی- شهریه پرداز؛
)جز 1بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه ج .ا.ا(؛

 پیگیری اجرای سرانه بودجه فرهنگی هر دانشجو شاهد و ایثارگر  )35۰۰۰ تومان( در جهت اجرای برنامه های آتی
غ التحصیلی( غ التحصیل شده )جشن فار  تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز فار

 پیگیری مشکالت دانشجویان در سیستم جامع گلستان و رفع آن با اداره کل امور مالی و دفتر فناوری اطالعات
 پیگیری مســتمر و دقیق در خصوص شــهریه های معوق دانشــجویان شــاهد و ایثارگر از بنیاد شــهید و دریافت مبلغ یک میلیارد  و دویست و 
ک بنیاد  پنجاه میلیون تومان و واریز به حســاب دانشــگاه در آخر ســال 1398 و پیگیری مابقی طلب دانشــگاه و شرکت در جلسه اداره کل امال
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5-4- اهم اقدامات حوزه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 



شهید )کوثر( در جهت تهاتر ملک برای دانشگاه 
 پیشنهاد و طراحی سامانه  دانشجویان شاهد و ایثارگر در اپلیکیشن پیام من؛

ح تقویت بنیه  علمی  برگزاری  سومین نشست هسته های علمی و استاد مشاور طر
ح هدایت شغلی دانشجویان شاهد و ایثارگر در سراسر استان ها و تحلیل اطالعات دریافتی   اجرای طر

 برگزاری سه دوره مجازی آموزش زبان، آمادگی آزمون tpnu ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع دکتری
دوره اول: 12 نفر، دوره دوم:  7 نفر، دوره سوم: 14 نفر 

 پیگیری تلفنی از دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوران قرنطینه و رفع مشکل آموزشی آنان

5-4-2-فعالیت های انجام شده در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت:
ک و مطهر 12 شهید واالمقام گمنام دوران دفاع مقدس در مکان های ذیل:  میزبان پیکر پا

 2 شهید گمنام در سازمان مرکزی دانشگاه 

 2شهید در استان خراسان شمالی 

 2شهید گمنام در استان البرز 

 2شهید گمنام در استان خوزستان 

 2شهید گمنام در استان فارس

 2شهید گمنام در استان کرمان 

 2شهید گمنام در استان قم

 برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای گمنام در استان کرمان و استان قم؛
 تقدیم 33  شهید واالمقام )مدافع وطن- امنیت( دانشجویی؛

 تقدیم3۰ شهید واالمقام مدافع حرم دانشجویی؛
 پیگیری 2۰% بودجه فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت؛

5-4-3-فعا لیت های انجام شده در حوزه  خدمات رسانی به کارکنان ایثارگر  دانشگاه :
 پیگیری تبدیل وضعیت 571 نفر عضو قراردادی اداری  ایثارگر به پیمانی؛

 پیگیری تبدیل وضعیت 227 نفر عضو شرکتی اداری ایثارگر به پیمانی؛
 پیگیری امور و رفع مشکالت 9۰8 نفر ایثارگر عضوهیئت علمی و کارکنان اداری دانشگاه؛

 پیگیری پرداخت هدیه ایثار به کارکنان و اعضای هیئت علمی ایثارگر دانشگاه؛
ح سرگذشت پژوهی جانبازان دانشگاه.  اجرای طر

جدول 13- مقایسه آمار جذب دانشجویان شاهد و ایثارگر سال 1398 با سال 1397

جمع  آمار دکتری آمار کارشناسی ارشد آمار کارشناسی سال

139711741145114813340

139858631756987717

1399650618931008499

5623کاهش 50 کاهش  305 افزایش 5878 کاهشمقایسه آمار سال 1398 با سال 1397

782 افزایش 2 افزایش137 افزایش 643 افزایش مقایسه آمار سال 1399 با سال 1398
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جدول 14- آمار دانشجویان شاهد و ایثارگر در مقاطع مختلف در سال تحصیلی 99-98

طع
مق

 

رشته / گرایش

رزمندگانشاهد

جمع 
فرزند
 جانباز

 50٪ و

باالتر

همسرفرزند

آزاده
 جانباز

 کمتر از

٪50

 والدین

شهید شهید
 جانباز

 50٪ و

باالتر

 جانباز

 کمتر

از ٪50
شهیدآزاده

 جانباز

 50٪ و

باالتر

 جانباز

 کمتر

از ٪50
آزاده

سی
شنا

کار

16147718214128علوم پایه

5265054737153503049222282618715317علوم انسانی

 فنی مهندسی

 و فناوری

 اطالعات
2173417927

171136551681کشاورزی

5848541677هنر و معماری

5569561435154053250235282820515863جمع

شد
ی ار

س
شنا

کار

107332121258علوم پایه

2834817578169151693119781623علوم انسانی

 فنی مهندسی

 و فناوری

 اطالعات
72211536

123کشاورزی

41202012636هنر و معماری

2837018585774161996119911756جمع
ری

دکت
210121117علوم پایه

52571612621276علوم انسانی

 فنی مهندسی

 و فناوری

اطالعات
113

112کشاورزی

هنر و معماری

5288271128131498جمع
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 )Efarhangi.pnu.ac.ir( 5-5-1- راه اندازی سامانه جامع فرهنگی دانشگاه
در راســتای تســهیل، تســریع و شــفافیت در تمامی فعالیت های فرهنگی و دانشــجویی، سامانه جامع فرهنگی دانشــگاه در شهریور ماه 
14۰۰ رونمایی شد. در این سامانه تمامی قوانین و مقررات فرهنگی، اطالعات کارشناسان حوزه فرهنگی و مستندات تمامی جشنواره  ها 
کز واحدها به ثبت رســیده و  تســهیلگری فعالیت های فرهنگی برای دانشجویان عالقه مند به فعالیت دانشجویی  در ســطح تمامی مرا

به عنوان مهم ترین هدف در راه اندازی این سامانه در نظر گرفته شده است.

کاری با بهره گیری از بسترهای الکترونیک 5-5- تسهیل فرآیندهای 



)Pishkhan.pnu.ac.ir(  5-5-2- راه اندازی سامانه الکترونیک پیشخوان خدمت
پیشخوان خدمت  دانشگاه پیام نور یک بستر کاماًل الکترونیک به منظور ارائه خدمت و پیگیری درخواست های تمامی مراجعین 
دانشــگاه خصوصا دانشــجویان اســت که افراد را از هرگونه مراجعه حضوری و کاغذبازی های معمول اداری بی نیاز می کند. در این 
ســامانه افــراد بــا مراجعــه و ثبت درخواســت می توانند آخریــن اقدامات صورت گرفتــه مربوط به درخواســت خود را به صــورت کاماًل 

الکترونیک پیگیری نمایند.

)Digibook.pnu.ac.ir(5-5-3- راه اندازی سامانه فروشگاه اینترنتی کتاب
کز و واحد های کمتر برخوردار که ممکن  به منظور سهولت دسترسی دانشجویان دانشگاه پیام نور در اقصی نقاط کشور خصوصا  مرا
اســت دسترســی به منابع درســی برای دانشــجویان ایجاد چالش و یا مشکل نماید ســامانه آنالین فروش کتاب دانشگاه پیام نور با 

ارائه تخفیف 2۰ درصدی راه اندازی و رونمایی شد.
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 )quran.pnu.ac.ir( 5-5-4- راه اندازی سامانه جامع مسابقات قرآنی
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 )rooyesh.pnu.ac.ir( 5-5-5- راه اندازی سامانه مسابقات کشوری رویش

 )nashriyeh.pnu.ac.ir( 5-5-6- راه اندازی سامانه نشریات دانشجویی

 )harekatt.pnu.ac.ir( 5-5-7- راه اندازی سامانه مسابقات کشوری حرکت
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 )mahdaviyat.pnu.ac.ir(  5-5-8- راه اندازی سامانه جشنواره ملی مهدویت

 )karafarini.pnu.ac.ir(  5-5-9- راه اندازی سامانه مسابقات کشوری کارآفرینی

 )chdl.pnu.ac.ir( 5-5-10- راه اندازی سامانه  جشنواره ملی شعر دانشجویی

 )jahadi.pnu.ac.ir( 5-5-11- راه اندازی سامانه جشنواره کشوری اردوهای جهادی



%312

 رشد فعالیت های فرهنگی 

در فضای مجازی

%22

رشد برنامه های مناسبتی

%18
رشد برگزاری همایش های 

فرهنگی اجتماعی

%215

 رشد فعالیت کانون های

 هالل احمر

%66
 رشد  شرکت کنندگان 

جشنواره رویش

%67
 رشد  شرکت کنندگان 

جشنواره حرکت

%30
رشد  تعداد نشریات استانی

%57
رشد  تعداد ویزیت مراکز 

مشاوره

%72
 رشد  شرکت کنندگان 

کارگاه های ورزشی

%50
رشد تعداد انجمن های 

ورزشی

%12
 رشد جذب دانشجویان

 شاهد و ایثارگر

%13
 رشد  شرکت کنندگان 

کرسی های  آزاداندیشی

%30
 رشد شرکت کنندگان 

جشنواره نشریات

%20
رشد شرکت کنندگان 

همایش های فرهنگی  اجتماعی

%15
 رشد شرکت کنندگان

 اردوهای جهادی

%19
 رشد شرکت کنندگان 

جشنواره نشریات

%118
 رشد  تعداد کارگاه های

 بهداشت روان

%180

 رشد  تعداد کانون های

 همیاران سالمت

%275

رشد تسهیالت وام 
دانشجویی

%400

 رشد کارگاه های آموزشی

 و پژوهشی
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ارتقا و پویایی فعالیت های دانشجویی،  فرهنگی و اجتماعی  )1396 تا  1400(





بخش ششم

ــی  ــاس ــم ــل ــپ ارتــــقــــای دی
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ــی ــل ــل ــم ــن ال ــی آمــــــوزش ب
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 ارتقای دیپلماسی علمی
گسترش آموزش بین المللی  با 

شــبکه دانشــگاه های مجازی جهان اســالم که به اختصار CINVU نامیده می شــود، یکی از شــبکه های کمیته دائمی همکاری های علمی و فناوری 
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی با نام اختصاری کامستک)COMSTECH( است. میزبانی شبکه CINVU با جمهوری اسالمی ایران، است 
این شــبکه که پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توســعه آموزش عالی همگانی جهان اســالم اســت، برای تحقق عدالت در عرصه دانش و اندیشــه با 
تعمیق و تثبیت آموخته ها تالش می کند. دانشــجویان، اســاتید، دانشــگاه ها و نخبگان از طریق این شــبکه می توانند با توجه به عالیق و گرایش های 

خود در زمینــه های مختلف علوم، به عرضه توانمندی های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی بپردازند.
دبیرخانه شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مستقر است.

6-1-1-اهـداف شبکه 
این شــبکه به منظور تحکیم روابط و ارتقای ســطح همکاری های علمی، آموزشــی، پژوهشی و فناوری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی 
OIC، از طریــق ایجــاد زمینه های مناســب برای حمایت از برنامه های توســعه شــبکه های آمــوزش و پژوهش مبتنی بر فناوری هــای نوین اطالعاتی و 

مخابراتی و مهندســی دانش، ترویج فرهنگ تعاون و مشــارکت و تســهیل همکاری و همفکری میان نخبگان، اندیشــمندان و دانشــمندان کشــورهای 
اسالمی اهداف زیر را دنبال می کند:

 ایجاد و تقویت مفاهیم کیفیت و الگوهای مدیریت راهبردی در حوزه آموزش عالی در جهان اسالم بخصوص کشورهای عضو OIC؛
 ارتقای جایگاه و نقش دانشگاه های از راه دور، مجازی و هوشمند در برنامه های توسعه ملی، منطقه ای در جهان اسالم به خصوص کشورهای 

عضو OIC؛
کز علمی، فرهنگی و پژوهشــی در جهان اســالم   فراهم نمودن زمینه همکاری های مشــترک برای بهره برداری از هم افزایی میان دانشــگاه ها، مرا

بخصوص کشورهای عضو OIC؛
 انجام و ارائه پروژه های مشترک علمی، پژوهشی، فرهنگی، مدیریتی درون و برون شبکه ای در همه سطوح؛

 ارتقای سطح دستاوردهای تحقیقات علمی و آموزشی در جهان اسالم به خصوص کشورهای عضو  OIC؛
 توسعه شبکه دانش و پژوهش های دانش بنیان و جلوگیری از فرار مغزها؛

 ایجــاد بازارهــای ملــی و بین المللی برای ارائه خدمات آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه های از راه دور، مجازی و هوشــمند از طریق پیوند و تقویت 
شبکه ها و تحت پوشش قرار دادن کشورهای اسالمی توسعه نیافته، تأثیر شبکه بر توسعه کشورهای اسالمی؛

 ارتقای سطح کیفی فرهنگ، آموزش، تحقیق و فناوری در جهان اسالم؛
 افزایش متقاضیان آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی؛

6-1- میزبانی از  شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم
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 تسریع در ارتقای عدالت در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری؛
 کاهش شکاف دیجیتالی در کشورهای اسالمی؛

 شناخت بهتر کشورها از ظرفیت های مختلف علمی و پژوهشی یکدیگر و ارتباطات مؤثر جهت رفع مشکالت بنیادین در جهان اسالم؛
 دسترسی آسان و سریع به جامعه دانش محور و اقتصاد مبتنی بر دانش.

6-1-2-مزایای شبکه و عضویت در آن
 اعتباربخشــی بین المللی و بهره مندی از ظرفیت های امکان جذب و تبادل دانشــجو، اســتاد، پژوهشــگران، اعضای هیئت علمی و کارشناســان 

به منظور ارتقای میزان دانش پژوهشگران و انتقال تجربیات تخصصی آن ها در کشورهای اسالمی توسط این شبکه؛
 حمایت از مطالعات امکان سنجی از طریق تحلیل SWOT و دیگر روش های نوین در پژوهش های آموزشی، پژوهشی، فنی، پزشکی، صنعتی، 

رویدادهای استارت آپی، فن بازارها و ایجاد دانشگاه های هوشمند در کشورهای اسالمی و اعضای OIC؛
ح هــای کاربــردی دانش بنیــان و غنــی در زمینه های مرتبط با دانشــگاه های مجازی جهان اســالم و توســعه کشــورهای اســالمی و   حمایــت از طر

اعطای گواهی های معتبر به آن ها؛
 حمایت از کنفرانس های تخصصی، کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی در حوزه نظام آموزشی، نیروی انسانی ماهر و همچنین سازوکارهای 

پژوهشی؛
 بهره مندی از ظرفیت های آمایشی و پایشی رتبه بندی دانشگاه ها برای ارائه خدمات جامع به دانشگاه های دارای ظرفیت؛

 استفاده از تسهیالت سامانه جامع ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید دانشگاه های مجازی جهان اسالم پس از استقرار سامانه و با همکاری 
بانک توسعه اسالمی؛

 بهره منــدی از ظرفیت هــای بانــک اطالعاتــی شــبکه در توســعه ارتباطی با دانشــگاه های مجازی جهان اســالم و دیگر کشــورهای دارای فناوری 
آموزشی هوشمند در جهان جهت شناخت از ظرفیت ها و توسعه فعالیت ها؛

 حمایت و تجلیل از نخبگان و کارآفرینان عرصه دانشگاه های مجازی جهان اسالم و بسترسازی برای رشد آنان؛
 تعریف و حمایت نظام مالکیت فکری و معنوی محصوالت آموزشی و محتواهای علمی و دانش ایجاد شده درکشورهای اسالمی و اعضای OIC؛

 بهره مندی کشورهای عضو CINVU از امتیاز جدیدترین شیوه های آموزشی و ایجاد برنامه های آموزش مجازی در کشورهای خود؛
 بهره مندی از ظرفیت های تبلیغاتی در سایت CINVU و ارائه دستاوردهای نوین هر دانشگاه به دیگر کشورهای عضو در کامستک و بسترسازی 

برای ایجاد مشاغل عرصه مجازی؛
 بستری مناسب برای اعتبارسنجی و اعتباربخشی به مدارک و گواهی های علمی به منظور هم سطح سازی آن ها در کشورهای عضو کامستک و 

اعطای گواهی های معتبر به مقاالت علمی و پژوهش های کاربردی و بنیادین؛
ح های اثرگذار علمی-پژوهشــی و دیگر امور مرتبط با حوزه نشــر الکترونیک در جهان اســالم و ارائه خدمات جامع در این عرصه با   حمایت از طر

همکاری ISC و دیگر دانشگاه های مجازی توانمند؛
 بهره مندی از ظرفیت های جشنواره ها و المپیادهای بین المللی مرتبط با عرصه مجازی که با حمایت و مشارکت این شبکه برگزار می شود؛

 غنابخشــی و حمایت ویژه به حوزه علم و فناوری و تحقیق و توســعه به واســطه تعامالت گســترده این شــبکه با دیگر نهادها و سازمان های ملی 
و بین المللی.

6-1-3-وظایف شبکه 
 ارائه امکانات آموزشی و پژوهشی در فضای هوشمند که اهداف، انتخاب ها و گزینه های مناسب زمانی تحصیلی داشته باشند و با ارائه ظرفیت 

مجازی بتواند مواد آموزشی و پژوهشی مناسب و ابزارهای آموزشی بهینه درون و بیرون از شبکه تولید کند؛
 ارائــه زیرســاخت برای تولید محتواهای آموزشــی و پژوهشــی تحــت وب همچون محصوالت صوتی و تصویری، چندرســانه ای، آزمایشــگاه های 

مجازی برای همکاری درون و بیرون شبکه ای؛
 ایجاد زمینه به منظور انتقال تجارب موجود )اطالعات، منابع انســانی و…( در حوزه فناوری های آموزشــی، پژوهشــی و فناوری ابزارهای آموزشی 

در کشورهای اسالمی عضو شبکه و دیگر شبکه ها؛
 کمک به روند تبادل اســتاد و دانشــجو و کارشناســان به منظور ارتقای میزان دانش پژوهشــگران علمی و آموزشــی و انتقال تجربیات تخصصی 

کز آموزش مجازی برای ارتقا و تبدیل شدن به دانشگاه مجازی؛ آن ها در کشورهای اسالمی و پذیرش عضویت دانشکده ها و مرا
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 ارتقای دیپلماسی علمی
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 تعریــف و حمایــت نظــام مالکیت فکری و معنوی محصوالت آموزشــی و محتواهای علمی و دانش ایجاد شــده در کشــورهای اســالمی و اعضای 
OIC؛

 حمایت از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیق سنتی در صورتی که مایل به تبدیل شدن به دانشگاه های مجازی باشند؛
 حمایت از کنفرانس های تخصصی، کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی در حوزه نظام آموزشی، نیروی انسانی ماهر و همچنین سازوکارهای 

پژوهشی؛
کز آمــوزش مجازی و آمایش، پایش مســتمر   ارزشــیابی و اعتبارســنجی مــدارک و گواهی هــای صــادره از دانشــگاه های مجازی، دانشــکده ها و مرا
توســعه و رتبه پیشــرفت دانشــگاه های مجازی کشــورهای اسالمی و کشــورهای عضو OIC با هدف همکاری بهینه آموزشــی و پژوهشی کشورهای 

اسالمی.
 نخســتین جلســه دانشــگاه های مجازی ایران در دفتر شــبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم در دانشــگاه پیام نور برگزار شد. در این نشست 
کــه نماینــدگان هشــت دانشــگاه و واحــد مجازی فعــال ایران )یکی از 57 کشــور عضو شــبکه( حضور داشــتند، در خصوص چالش هــا، فرصت ها و 
ظرفیت هــای آن دانشــگاه ها بــا محوریــت شــبکه بحــث و تبادل نظر صورت گرفت. مســائلی نظیــر یکپارچه ســازی مدارک دانشــگاه های مجازی، 
شــاخص های رتبه بنــدی، آمایــش دانشــگاه های مجــازی، ترســیم وضعیــت موجــود و مطلوب از جملــه محورهــای مطروحه در این نشســت بود. 
دانشــگاه ها، مؤسســات و واحدهای مجازی حاضر در این نشســت شامل دانشگاه مجازی علوم پزشــکی، المصطفی، قرآن و حدیث، فاران، واحد 
الکترونیک دانشگاه تهران، ادیان و مذاهب و امام خمینی)ره( بودند. در آمایش اولیه صورت گرفته، 34۰ دانشگاه و واحد مجازی در کشورهای 

اسالمی و جهان اسالم وجود داشتند.
 دومین مجمع عمومی شــبکه دانشــگاه های مجازی جهان اســالم و تشکیل نخستین کمیته اجرایی همراه با نمایشگاه دانشگاه های مجازی جهان 
اسالم با حضور رؤسا و نمایندگان دانشگاه های مجازی کشورها با هدف تحقیق و توسعه در تبادل تجربیات علمی از طریق همکاری در سراسر جهان 
کتبر 2۰19 در دانشگاه پیام نور برگزار شد. و ایجاد زمینه های همکاری بین دانشگاه های جهان اسالم در تاریخ 14 تا 16 مهرماه 1398 برابر با 6 تا 8 ا

6-1-4-اهم فعالیت های انجام شده در دبیرخانه دانشگاه های مجازی جهان اسالم
6-1-4-1 -طراحی ساختار مدیریت راهبردی - اجرایی شبکه و مقدمات برگزاری نخستین مجمع عمومی:

 برگزاری جلسات کارگروه تخصصی مطالعات و برنامه ریزی راهبردی- عملیاتی شبکه، بررسی، تدوین و تقنین اساسنامه شبکه در قم و تهران؛
 تدوین سند و برنامه راهبردی- عملیاتی شبکه مبتنی بر مطالعات راهبردی با حضور متخصصان و مشاوران ملی و بین المللی؛

 تدوین اساسنامه شبکه و بررسی پیش نویس نهایی و تصویب اساسنامه با حضور کشورهای عضو کامستک؛
 هماهنگی مستمر با قائم مقام وزیر در امور بین الملل و مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

6-1-4-2- ارتباطــات راهبــردی بــا دانشــگاه های مجــازی درجــه یک ملی و بین المللی و ســفرای کشــورهای اســالمی برای تشــکیل شــورای 
راهبردی دانشگاهی و توجیه برنامه ها و اساسنامه شبکه؛

 برگزاری جلسات با دانشگاه های مجازی و واحدهای مجازی دانشگاه های درجه یک ملی؛
 برگزاری جلسات توجیهی با سفرای و نمایندگان کشورهای اسالمی و اعضای ناظر به صورت فیزیکی و مجازی؛

 برگزاری جلسات توجیهی برای عضویت در شوراهای راهبردی دانشگاهی و بین المللی شبکه؛
 برگزاری جلسات با حوزه فناوری دانشگاه و معاونت اداری و مالی برای مقدمات مجمع.

6-1-4-3- تعیین اولویت ها و برنامه راهبردی و اجرایی شبکه و بخش های مختلف مبتنی بر مطالعات راهبردی- اجرایی چهارساله؛

6-1-4-4- تدوین سند راهبردی ترسیم وضعیت موجود شبکه SWOT؛

6-1-4-5- برگزاری دومین مجمع عمومی و نخستین کمیته اجرایی شبکه همراه با نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه های مجازی:
 قرائت و تصویب آیین نامه کمیته اجرایی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم توسط اعضای شبکه؛

 تشکیل اولین کمیته اجرایی در دومین روز مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم.

6-1-4-6- انعقــاد تفاهم نامــه بــا صداوســیمای جمهوری اســالمی ایران به منظور پوشــش اخبار بین المللی این شــبکه و انعقــاد تفاهم نامه 
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پردیس فارابی دانشگاه تهران به منظور تبادل دانشجو بین اعضا و برگزاری دوره های آموزشی؛

6-1-4-7- عضویت دانشگاه ها در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم:
کز تابعه آن دانشگاه؛ عضویت سیمای جمهوری اسالمی ایران؛  عضویت دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و آغاز همکاری با واحدها و مرا

 عضویت معاون سیمای جمهوری اسالمی ایران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم؛
 عضویت و انعقاد تفاهم نامه با دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

 عضویت مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای کشور )ITC( و انعقاد تفاهم نامه برای همکاری در حوزه تربیت اساتید مهارت محور؛
 انعقاد تفاهم نامه بین دو عضو شبکه دانشگاه خاتم النبیین افغانستان و دانشگاه کوثر بجنورد توسط شبکه به منظور تبادل دانشجو؛

 همکاری با دانشگاه بین المللی D8؛
 عضویت دانشگاه آزاد اسالمی کشور با تمامی واحدها و امضای تفاهم نامه همکاری؛

 عضویت دانشگاه مذاهب اسالمی و امضای تفاهم نامه همکاری؛
 عضویت سازمان بین المللی سیتی وان و دانشگاه های منطقه ای - IAUP  و عضویت دانشگاه شمال در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم.
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 در اجرای بند د ماده 64 قانون برنامه توســعه ششــم و با توجه به مأموریت محوله به دانشــگاه پیام نور در امر آموزش از دور، باز و ترکیبی و با توجه 
ح  به ســابقه عضویت و فعالیت چندین ســاله دانشــگاه در همکاری با انجمن بین المللی دانشــگاه های باز دنیا و انجمن آســیایی دانشگاه های باز طر
پیشــنهادی در خصوص تشــکیل »کارگروه ملی همکاری های علمی بین المللی دانشــگاه های ایران با دانشــگاه های باز جهان« با محوریت دانشــگاه 

خ 1399/12/5 مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. پیام نور با مجوز 16/278696 مور

6-2-1-مأموریت کارگروه
طراحــی، برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــای توســعه همکاری هــای علمی- بین المللی با دانشــگاه های هدف )دانشــگاه های بــاز دنیا( از طریق جلب مشــارکت 
کوسیستم آموزش الکترونیکی و از دور و اجرای دوره های مشترک آموزشی،  کز آموزشی و پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای ایجاد و ارتقای ا دانشگاه ها و مرا
ح های تحقیقاتی مشــترک، فراهم آوردن فرصت های مطالعاتی، تبادل اســتادان، اعضای هیئت علمی و دانشــجویان، برگزاری نشست ها، کارگاه ها و  انجام طر
سمینارهای علمی و هرگونه برنامه مؤثر که به توسعه و تعمیق فعالیت های دو یا چند جانبه بین المللی در حوزه آموزش باز، از دور، الکترونیکی و یادگیری ترکیبی.

6-2-2-چشم انداز
از رهگــذر تعامــل و همکاری هــای علمــی- بین المللی بهینه دانشــگاه های ایران با دانشــگاه های باز دنیــا، نظام آموزش بــاز و از دور ایران با محوریت 
کوسیســتم آموزش الکترونیکی و آموزش باز و از دور منطقه و راهبر اثربخش و کارا به منظور ارتقای  دانشــگاه پیام نور، برخوردار از مرجعیت علمی در ا

فعالیت های آموزشی، پژوهشی، نوآوری و کارآفرینی در این حوزه، خواهد بود.

6-2-3-عضویت و همکاری فعال در مجامع علمی مرتبط به مأموریت دانشگاه در آموزش از دور
با توجه به سابقه هجده ساله دانشگاه پیام نور به عنوان عضو مؤسس انجمن بین المللی آموزش باز و از دور )ICDE( 1 و سابقه سی ساله دانشگاه پیام نور 
به عنــوان عضــو پیوســته انجمن آســیایی دانشــگاه های بــاز )AAOU(2 در مجامع علمی مذکــور حضور فعال و مؤثری داشــته و تا ســال 2۰22 عضو کمیته 
اجرایی انجمن آسیایی دانشگاه های باز بوده و دانشگاه پیام نور نقش مهمی در سیاست گذاری و تصمیم سازی ارکان این انجمن های مهم داشته است.

 1-)ICDE(International Council for Open and Distance Education 
2-Asian Association of Open Universities  

6-2- کارگروه ملی همکاری های علمی بین المللی دانشگاه های ایران با دانشگاه های باز جهان
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انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور با برخی دانشگاه های باز جهان مانند دانشگاه باز ایندیرا گاندی هند، دانشگاه باز 
مالزی، دانشگاه باز سوکوتای تاماتیرات تایلند، دانشگاه باز عالمه اقبال پاکستان؛

نقاط جغرافیایی که دانشگاه پیام نور در حوزه برون مرزی خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می دهد:

نمایندگی 
ج از کشور خار

نام کشور

اربیل
نجفعراق

دبی امارات
پاریس فرانسه

بروکسل بلژیک
تفلیس

باتومیگرجستان
کواالالمپور مالزی

مسقط عمان
ایروان ارمنستان

دارالسالم تانزانیا
کانبرا استرالیا

استانبول ترکیه
توکیو ژاپن
دوحه قطر

نمایندگی 
ج از کشور خار

نام کشور

مکه عربستان
اسلو نروژ

تاشکند ازبکستان
میالن ایتالیا

رم
مینسک بالروس

مسکو روسیه
کابل

هراتافغانستان
مزار شریف

کویت کویت
الحه هلند

دوشنبه تاجیکستان
برلین آلمان

نمایندگی 
ج از کشور خار

نام کشور

هامبورگ
فرانکفورتآلمان

مونیخ
صنعا یمن

سارایوو بوسنی
ولینکتون نیوزلند

نیکوزیا قبرس
نیامی نیجر

حیدرآباد
هندوستان

دهلی نو
بیروت لبنان

آتن یونان
وین اتریش
باکو آذربایجان

نمایندگی 
ج از کشور خار

نام کشور

نخجوان آذربایجان
استکهلم سوئد

ژنو سوئیس
تورنتو

کانادا و 
آمریکا

ونکوور
لس آنجلس

واشنگتن
کیف اکراین

بوداپست مجارستان
پکن

چین
شانگهای

سئول کره جنوبی
کویته

پاکستان
اسالم آباد

پراکندگی دانشجویان مرکز امور بین الملل
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نمودار 1- پوشش های جغرافیایی امور آموزش و پژوهشی مرکز امور بین الملل به تفکیک قاره  ها

نمودار 2- روند رشد تعداد دانشجویان کارشناسی برون مرزی

نمودار 3- روند رشد تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد برون مرزی
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نمودار 4- روند رشد تعداد دانشجویان دکترا برون مرزی

نمودار 4- تعداد دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور
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کز و واحدهای داخل کشور دانشگاه پیام نور تعداد دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در مرا
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براســاس اســناد باالدســتی و به منظور گســترش دیپلماســی علمی بخش های مختلف دانشــگاه در یک هماهنگی مناســب در جهت تقویت ارتباطات 
بین المللی و نیز فعال سازی هاب بین المللی آموزش های مجازی فعالیت های مناسبی را انجام داده اند.

6-3-1-اسناد باالدستی:
 بند بیســت و هشــتم ســند چشم انداز2۰ ساله جمهوری اســالمی ایران مبنی بر لزوم گســترش همکاری های دو جانبه بین المللی و تحکیم روابط 

با جهان اسالم 
 راهبرد کالن نهم نقشه جامع علمی کشور مبنی بر تعامل و اثرگذاری در حوزه علم و فناوری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان 

اسالم
کز معتبر بین المللی   بند هشتم بخش 2-2 مبنی بر گسترش همکاری در حوزه های علم و فناوری با مرا

 بند »د« ماده  شــصت و چهارم قانون برنامه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران )1396-14۰۰(که 
به دانشــگاه پیام نور اجازه داده شــده با همکاری دانشــگاه های معتبر بین المللی و دانشــگاه های داخلی نسبت به ایجاد قطب )هاب( بین المللی 

جهت ارائه آموزش های مجازی )الکترونیکی(، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید 
خ 1381/1/24 مبنی بر تقویت و توسعه شبکه جهانی در دانشگاه   مصوبه هشتم نوزدهمین جلسه هیئت امنای دانشگاه پیام نور مور

خ 1398/4/11 مبنی بر لزوم ایجاد واحدهای بین المللی در مناطق   مصوبه یازدهم پنجاهمین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه پیام نور مور
مرزی 

کــز، واحدهــا و  خ 1397/1۰/24 مبنــی بــر ایجــاد مرا  مصوبــه چهاردهــم پنجــاه و یکمیــن نشســت عــادی هیئت امنــای دانشــگاه پیام نــور مــور
ج از کشور نمایندگی های دانشگاه پیام نور در خار

6-3-2- ایجاد هاب بین المللی آموزش مجازی 
ح زیر است: اهم فعالیت ها و اقدامات انجام شده در دانشگاه پیام نور در خصوص هاب بین الملل به شر

کز تهران جنــوب، تهران غــرب، تهران شــرق و ری و جذب 93 دانشــجو   اخــذ مجــوز پذیــرش دانشــجوی غیر ایرانــی بــرای دانشــگاه پیام نــور مرا
غیر ایرانی شهریه پرداز؛ 

 در شــرف امضــا بــودن تفاهم نامــه ایجــاد هاب بین المللی دانشــگاه های فعــال در ارائه آموزش های مجــازی )الکترونیکی( با 5 دانشــگاه داخلی 

6-3-ارتقا ارتباطات بین المللی با ایجاد هاب بین المللی آموزش مجازی
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پیشرو در آموزش مجازی شامل دانشگاه های تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، علوم پزشکی شیراز، شبکه مجازی جهان اسالم و وزارت ارتباطات؛
 ارســال درخواســت همکاری با تمامی دانشــگاه های باز دنیا در خصوص همکاری در اجرای هاب بین المللی آموزش مجازی و از راه دور از جمله 
دانشگاه باز لندن، دانشگاه باز هلند، دانشگاه باز کانادا و دانشگاه باز استرالیا و که متاسفانه به دالیل مختلف از طرف این دانشگاه ها با استقبال 

مواجه نشد.
 گسترش فعالیت برون مرزی دانشگاه در افغانستان و پذیرش حدود 92۰ نفر دانشجو علی رغم محدودیت های ایجاد شده در فعالیت دانشگاه 

پیام نور هرات و مزار شریف و ساماندهی آموزشی و مالی این مرکز؛
 پذیرش 1۰1۰ دانشجوی دیگر ایرانی و غیر ایرانی در 59 کشور بر اساس آموزش مجازی و از راه دور؛

 گسترش فعالیت دانشگاه در شهرهای نجف )عراق(، اربیل )عراق(، باتومی )گرجستان(، ترکیه )استانبول، آالنیا(، اسلوونی، توکیو )ژاپن(، پکن 
کنون؛ کراین(، سوریه و لبنان، جمهوری آذربایجان )نخجوان( از سال 1397 تا و شانگهای )چین(،  سئول )کره جنوبی(، کِیف )ا

 ادامه فعالیت بیشتر دانشگاه در حوزه آموزش از راه دور در کشورهای امارات، قطر، بلژیک، گرجستان )تفلیس(، مالزی، ارمنستان، تاجیکستان، 
کو(، و سوئد؛ تانزانیا، نروژ، ازبکستان، ایتالیا، کویت، آلمان، اتریش، آذربایجان )با

 ساماندهی امور آموزشی و مالی قراردادهای قبلی دانشگاه در حوزه بین الملل؛
 برنامه ریزی هــای اولیــه بــرای در نظــر گرفتن ســاختمان مرکز هاب بین المللی در زمینی به مســاحت 17 هکتار  با یک ســاختمان شــش طبقه در 

ج؛  شهر کر
 پیگیری پذیرش دانشــجوی تحصیالت تکمیلی در قالب دوره های مشــترک تحصیلی برنامه Dual Degree و Join Degree با دانشــگاه کازارین 

کراین و پاریس 13 که تفاهم نامه همکاری منعقد شده است. خارکف ا
 اقدام برای برگزاری دوره های مجازی آموزش های کوتاه مدت بین المللی؛

 ارائه تمامی دروس اصلی و تخصصی در رشته هایی که دانشگاه دارای مجوز شیوه الکترونیکی است برای تمامی دانشجویان برون مرزی؛
کــره برای تفاهم برای   شــروع همــکاری بــا دانشــگاه اقبال الهــوری )Open University( با امضا تفاهم نامه و فعالیت دفاتر هر دو دانشــگاه و مذا

رشته های مشترک و ارائه دروس مشترک؛
ح همکاری در زمینه رشــته های تحصیلی مشــترک در شــبکه دانشــگاه های مجازی جهان اســالم که در کمیته اجرایی شــبکه مجازی   ارائه طر
کستان به میزبانی Vertual University  مورد موافقت قرار گرفت  جهان اسالم و نیز کمیته اجرایی کنفرانس AAOU در اوایل آبان ماه در الهور پا

ح خواهد شد. و در اسفند ماه سال جاری مجددًا در نشست شبکه مجازی جهان اسالم در کشور ترکیه مطر
 اعتبارات تخصیص یافته از بودجه تفصیلی سال های 97 و 98 برای زیر ساخت های هاب بین المللی )جدول 1(.

جدول 1- اعتبارات تخصیص یافته برای زیر ساخت های هاب بین المللی

اعتبار سال 98اعتبار سال 97عنوان

هزینه های توسعه فناوری

53546000پهنای باند اینترنت و اینترانت و خطوط مخابراتی

90009500تأمین تولید ، توسعه و پشتیبانی سامانه های اطالعاتی

2550726000تأمین تولید، توسعه و پشتیبانی شبکه و مرکز داده ها

4000043000تأمین امنیت فضای مجازی

7986184500جمع هزینه های توسعه فناوری

6-3-3-اقدامات اجرایی برای راه اندازی 9 مرکز بین الملل جدید 
در راستای تحقق بند »الف« ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه که »به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های 
کشــور و تعامالت بین المللی در طی اجرای قانون برنامه نســبت به ایجاد واحدها و شــعب آموزش عالی با مشــارکت دانشــگاه های معتبر بین المللی و 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشــی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست های شورای 

عالی انقالب فرهنگی اقدام کند.« دانشگاه پیام نور اقدامات اولیه برای برای راه اندازی 9 مرکز بین الملل جدید را انجام داده است:
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جدول 2- اسامی مراکز بین الملل در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

عنوان مرکز بین المللنام منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویزه اقتصادینام استانردیف

مرکز بین الملل اروندمنطقه آزاد تجاری، صنعتی اروندخوزستان1

مرکز بین الملل بیرجندمنطقه ویژه اقتصادی بیرجندخراسان جنوبی2

مرکز بین الملل ماکومنطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکوآذربایجان غربی3

مرکز بین الملل ارسمنطقه آزاد تجاری، صنعتی ارسآذربایجان شرقی4

مرکز بین الملل بندرانزلیمنطقه آزاد تجاری، صنعتی بندرانزلیگیالن5

مرکز بین الملل بندر نوشهرمنطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر مازندران6

مرکز بین الملل چابهارمنطقه آزاد تجاری، صنعتی چابهارسیستان و بلوچستان7

مرکز بین الملل دوغارونمنطقه ویژه اقتصادی دوغارون خراسان رضوی8

مرکز بین الملل سرخسمنطقه ویژه اقتصادی سرخس خراسان رضوی9



بخش هفتم

نــگــاهــی بـــر اقـــدامـــات 
ــاه  ــگـ ــشـ گـــســـتـــرده دانـ
وابط  پیام نــور در حــوزه ر
اطالع رسـانی و  عمــومــی 
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نگاهی بر اقدامات گسترده دانشگاه پیام نور 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-1-1-حضور مؤثر و را ه اندازی شبکه مویرگی اطالع رسانی دانشگاه پیام نور در فضای مجازی
 راه اندازی صفحات مجازی اطالع رسانی دانشگاه در تمامی اپلیکیشن های پرمخاطب

 ایجاد بسترهای متعدد ارتباطی در فضای مجازی کشور به منظور ارتباط مداوم و مؤثر با دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی
با توجه به نوع قشر مخاطب دانشگاه که قشر جوان هستند و ضریب نفوذ باالی 9۰ % اپلیکیشن های فضای مجازی در بین این قشر، روابط

عمومی دانشگاه پیام نور ورود جدی به این عرصه را به منظور اطالع رسانی بهنگام در دستور کار خود قرار داده است.

کنون تمامی 31 استان کشور دارای صفحات مجازی اختصاصی در فضای مجازی هستند. * هم ا

 جدول 1-شبکه سازی مویرگی اطالع رسانی در فضای مجازی/ سازمان مرکزی

تعداد اعضا سال 1399تعداد اعضا سال 1397نام اپلیکیشنردیف

3.500 عضو فعال )3.5k(فاقد عضویتسروش1

19.000 عضو فعال )19k(62 عضواینستاگرام2

54.000 عضو فعال )54k(1400 عضوتلگرام3

16.400 دنبال کننده )16k(فاقد عضوآپارات4

حضور در سایر اپلیکیشن ها )گپ، بله و ایتا(

سال 1399سال 1397موضوعردیف
31 استان4 استانروابط عمومی های فعال در فجازی1

مجموع تعداد اعضا سال 1399تعداد اعضا سال 1397نام اپلیکیشنردیف
3.000 عضو فعال )3k(فاقد عضویتسروش1
40.000 عضو فعال )40k(فاقد عضویتاینستاگرام2
50.000 عضو فعال )50k(فاقد عضویتسایر پیام رسان ها3

حضور در سایر اپلیکیشن ها )گپ، بله و ایتا(

جدول 2 - شبکه سازی مویرگی اطالع رسانی در فضای مجازی/ استان ها

7-1-شبکه سازی بدنه اطالع رسانی دانشگاه
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7-2-1-هوشمندسازی روابط عمومی و کنشگری فعال در سطح کشور
 راه اندازی سامانه پایش اخبار لحظه ای در فضای رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری

 پایش لحظه ای اخبار در فضای مجازی و پاسخگویی مستمر
 پاسخگویی فعال به رسانه ها و سایت های خبری 

 ایجاد فضای تعامل مؤثر با خبرگزاری ها و اصحاب رسانه
 شفافیت و هوشمندی در پاسخگویی و تالش برای ارائه اقناع گری مخاطب

7-2-2-راه اندازی اولین سامانه یکپارچه اطالع رسانی سامانه آموزش مجازی
 با توجه به تعدد سامانه های آموزش مجازی )تقریبًا 31 سامانه مختلف در 31 استان(، به منظور جلوگیری از سردرگمی دانشجویان، اداره کل روابط عمومی 
دانشگاه اقدام به راه اندازی اولین سامانه یکپارچه اطالع رسانی سامانه آموزش مجازی در بین دانشگاه های کشور به نشانی www.lmsmap.pnu.ac.ir نمود.

مزایا: 
 کاربری آسان

 ایجاد نقشه و دسترسی آسان با کلیک بر روی هر استان
کز و واحدها  دسترسی به پورتال اطالع رسانی تمامی استان ها، مرا

 دسترسی به سامانه آموزش الکترونیک تمامی استان ها
 دسترسی به تمامی محتواهای آموزشی الکترونیک

 دسترسی آسان به منابع کامل دانشگاهی
 دسترسی به 25 خدمت الکترونیکی دانشگاه

7-2-هوشمندسازی و تقویت بسترهای اطالع رسانی به مخاطب
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نگاهی بر اقدامات گسترده دانشگاه پیام نور 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-2-5- تقویت پایگاه خبری رسمی دانشگاه پیام نور )یوپنا(
 جدول 6-تقویت پایگاه خبری رسمی دانشگاه پیام نور )یوپنا(

مجموعسال 1399سال 1398سال 1397اقدامردیف
86186418763922.675تولید خبر1

7-2-3-اولین اپلیکیشن هوشمند اطالع رسانی در بین دانشگاه های کشور

7-2-4-راه اندازی سامانه پیامکی اطالع رسانی به دانشجویان

 جدول 3-آمار بازدید دانشجویان از سامانه یکپارچه اطالع رسانی سامانه آموزش مجازی

کل بازدید از ابتدامتوسط بازدید روزانهاقدامردیف
24001.100.750میزان مراجعه دانشجویان1

 جدول5-راه اندازی سامانه پیامکی اطالع رسانی به دانشجویان

تعداد سال 1398تعداد سال 1396اقدامردیف
1.285.146 پیامک0تعداد پیامک های اطالع رسانی ارسال شده1

 جدول 4-اولین اپلیکیشن هوشمند اطالع رسانی در بین دانشگاه های کشور

 تعداد اعضا سالهدفنام اپلیکیشن

1397
 تعداد اعضا سال

1398
 تعداد اعضا سال

1399
اولین اپلیکیشن هوشمند 
اطالع رسانی دانشگاه پیام نور

)پیام من(

تسهیل اطالع رسانی به 
دانشجویان از طریق گوشی تلفن 

همراه و به صورت رایگان
375,838 نصب فعال7.600 نصب فعال0

54.000 
 عضو فعال

3.500 
 عضو فعال

19.000 
 عضو فعال

16.400 
 عضو فعال
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، صوت و ویدیو  جدول 7-آمار تولید محتوای اطالع رسانی و آموزشی در قالب تصویر خبر

درصد رشدمجموعتعداد سال 1399تعداد سال 1398تعداد سال 1397نام اپلیکیشنردیف
1399 به 1398

47٪324779-تولید ویدئوکست1

40٪101424-تولید پادکست 2

47٪93137230-تولید فوتونیوز3

4900٪1545095تولید خبرنامه الکترونیک4

300٪6312461تولید اینفوگراف5

850٪271928تولید موشن گرافی6

300٪1247تولید انیمیشن7

، صوت و ویدیو 7-3-1-تولید محتوای اطالع رسانی و آموزشی در قالب تصویر خبر
 با توجه به رویکرد نوین اطالع رسانی در تولید محتوای اطالع رسانی اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور اقدام به تولید اخبار و اطالعیه های 

به صورت فوتونیوز، پادکست و ویدئوکست نموده است که پیش از این مسبوق به سابقه نبوده است.

%300

انیمیشن

%300

اینفوگراف

%47

فوتونیوز

%47

ویدئوکست

%850

موشن گرافی

%4900

خبرنامه الکترونیک

%40

پادکست

7-3-تولید محتوای غنی )آموزشی و اطالع رسانی( در فضای مجازی
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نگاهی بر اقدامات گسترده دانشگاه پیام نور 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-4-2-ارتقای بازتاب دستاوردهای دانشگاه در رسانه ملی

7-4-1-تقویت بازتاب خبری اخبار دانشگاه در رسانه های مکتوب دیداری و شنیداری کشور

 جدول 9-حضور مؤثر در رسانه ملی

رشد 99 به 97سال 1399سال 1398سال 1397
186٪82108235بازتاب خبری دانشگاه در صداوسیما 

 جدول 8-تقویت بازتاب خبری اخبار دانشگاه در رسانه های مکتوب دیداری و شنیداری کشور
 

تعداد سال 1399تعداد سال 1397اقدامردیف
59646551تولید خبر1
1247916755بازتاب سایر رسانه ها 2
23نشست مطبوعاتی3
84132گفتگو با خبرگزاری ها4
03بازدید خبرگزاری5

7-4-مرجعیت رسانه ای روابط عمومی و افزایش تولید و بازتاب اخبار و دستاوردها

%186

 رشد تولید خبر و  بازتاب  دستاوردهای دانشگاه 

در صدا و سیما
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7-4-3-رشد 47 درصدی تولید خبر و  بازتاب  دستاوردهای دانشگاه در سایت های خبری 

%47

 رشد تولید خبر و  بازتاب  دستاوردهای دانشگاه 

در سایت های خبری

 جدول 10-تولید خبر و  بازتاب  دستاوردهای دانشگاه در سایت های خبری

سال 99سال 98سال 97ماه

(فروردین ()128 خبر + 352 سایت دیگر ()399 خبر + 1063 سایت دیگر )393 خبر + 1314 سایت دیگر

(اردیبهشت ()418 خبر + 699 سایت دیگر ()536 خبر + 1342 سایت دیگر )464 خبر + 2082 سایت دیگر

(خرداد ()260 خبر + 689 سایت دیگر ()488 خبر + 1100 سایت دیگر )389 خبر + 1296 سایت دیگر

(تیر ()353 خبر + 915 سایت دیگر ()671 خبر + 1959 سایت دیگر )485 خبر + 1624 سایت دیگر

(مرداد ()313 خبر + 617 سایت دیگر ()482 خبر + 1236 سایت دیگر مرداد )500 خبر + 1508 سایت دیگر

(شهریور ()366 خبر + 1038 سایت دیگر ()558 خبر + 1224 سایت دیگر شهریور )500 خبر + 1461 سایت دیگر

(مهر (مهر )489 خبر + 1006 سایت دیگر (مهر )531 خبر + 1034 سایت دیگر مهر )500 خبر + 1797 سایت دیگر

(آبان (آبان )439 خبر + 1432 سایت دیگر (آبان )523 خبر + 1287 سایت دیگر آبان )500 خبر + 2435 سایت دیگر

(آذر (آذر )751 خبر + 1785 سایت دیگر (آذر )851 خبر + 1728 سایت دیگر آذر )500 خبر + 1304 سایت دیگر

(دی (دی )436 خبر + 1073 سایت دیگر (دی )519 خبر + 1380 سایت دیگر دی )500 خبر + 1100 سایت دیگر

(بهمن (بهمن )513 خبر + 1469 سایت دیگر (بهمن )659 خبر + 1872 سایت دیگر بهمن )500 خبر + 1564 سایت دیگر

(اسفند (اسفند )597 خبر + 1369 سایت دیگر (اسفند )334 خبر + 1530 سایت دیگر اسفند )427 خبر + 1067 سایت دیگر

ع 1650023,29524,210مجمو

26

تولید خبر روزانه

29222

ع اخبار تولیدی در  مجمو
سه سال
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نگاهی بر اقدامات گسترده دانشگاه پیام نور 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-4-4-ارتباط مؤثر با رسانه ها
 جدول 12-ارتباط مؤثر با رسانه ها

تعداد سال 1398اقدامردیف

14746تعداد اخبار چاپ شده در رسانه ها1

240تعداد مصاحبه هایی که روابط عمومی انجام داده است2

252تعداد گزارش های مطبوعاتی تهیه شده و ارسال شده به رسانه ها3

18تعداد گزارش عملکردهای تهیه شده و ارسال شده به رسانه ها4

7-4-5-ارتباط زنده اینترنتی مدیران و معاونان با همکاران و دانشجویان
 جدول 13-تعداد نشست پرسش و پاسخ زنده اینترنتی

تعداد سال 1399تعداد سال 1398تعداد سال 1397اقدامردیف

058نشست پرسش و پاسخ زنده اینترنتی1

 جدول 14-نشست پرسش و پاسخ زنده اینترنتی به تفکیک حوزه  ها

مجموع تعداد افراد آنالینتعداد دفعاتموضوعردیف

513810پرسش و پاسخ زنده اینترنتی معاون اداری مالی1

13850پرسش و پاسخ زنده اینترنتی معاون آموزشی2

26938پرسش و پاسخ زنده اینترنتی دانشجویی3

 جدول 11-بازتاب تولیدات رسانه ای در فضای مجازی

رشد 99 به 97سال 1399سال 1398سال 1397
1500٪15.999270.000-پایش بازتاب در فضای مجازی
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7-5-1-33 میلیارد ریال درآمدزایی مستقیم مالی 
با توجه به سیاست راهبردی دانشگاه مبنی بر لزوم درآمدزایی مدیران، اداره کل روابط عمومی جزو برترین مدیریت ها در بین مدیران سازمان مرکزی 
و سطح کشور بوده است به نحوی که در سال 98، مجموع درآمدزایی این اداره کل از 28 استان کشور و حدود 3۰۰ مرکز دانشگاهی بیشتر بوده است. 

7-5-2-صرفه جویی مالی با کاهش هزینه  های تبلیغات و اطالع  رسانی با تبلیغات متحدالشکل
با عنایت به هزینه باالی تبلیغات و اطالع رســانی غیرمتمرکز که ســال ها به صورت یک روال ثابت در تمامی اســتان ها انجام می گرفت با سیاســتگذاری 
صحیح صورت گرفته محتوای تبلیغی به صورت واحد در ستاد روابط عمومی کشوری صورت گرفته که در نتیجه باعث کاهش حدود 9۰% هزینه های 

تبلیغات در سراسر کشور )جهت جذب دانشجو( و اطالع رسانی فرآیندها شده است.

 جدول 15-میزان درآمدزایی روابط عمومی

درآمدزایی اداره کل روابط عمومیسال

1,395,000,000 ریال1397

13,450,000,000ریال1398

7,450,000,000 ریال1399

10,065,000,000 ریال1400

32,360,000,000 ریالجمع کل

7-5-درآمدزایی، ایجاد ارزش افزوده و صرفه جویی مالی 

 جدول 16-هزینه طراحی تبلیغات ساالنه

میزان صرفه جوییپس از سال 1397قبل از سال 1397

90٪120,000,000 ریال1,500,000,000 ریالهزینه طراحی برآوردی تبلیغات ساالنه 
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نگاهی بر اقدامات گسترده دانشگاه پیام نور 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-6-1-رشد جذب دانشجو در دو سال متوالی در تمامی مقاطع
گرفته: اقدامات صورت 

 تدوین کمپین اطالع رسانی و جذب دانشجو
غ التحصیالن موفق در تولید محتوای اطالع رسانی  بهره گیری از فار

 تالش در جهت ریبرندینگ دانشگاه
 تبلیغات متحد و واحد در سراسر کشور

 بهره گیری از فرصت های اطالع رسانی در بازه های پربازدید )سفرهای نوروزی، سفرهای تابستانه(
 تبلیغات هدفمند اختصاصی برای هر جامعه هدف )تبلیغات اختصاصی اقشار مختلف مانند بانوان خانه دار، کارمندان و شاغلین، ورزشکاران، 

داوطلبان وکالت، روانشناسی و…(
 بهره گیری از ظرفیت تبلیغات صداوسیما

 تولید خبر و حضور مؤثر در بخش های مختلف خبری در بازه های جذب دانشجو
 ایجاد موج رسانه ای

 برگزاری های دوره های آموزشی سواد رسانه ای برای همکاران روابط عمومی کل کشور

 جدول 17-آمار پذیرش اولیه و جذب قطعی دانشجو کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی

سال 1400سال 1399سال 1398سال 1397

54,054179,120151,273158,000پذیرش اولیه دانشجو کارشناسی بدون کنکور 

-  58,685126,849113,827جذب قطعی دانشجو کارشناسی بدون کنکور

7-6-رشد جذب دانشجو با افزایش اعتماد و اقبال عمومی 
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 جدول 18-آمار پذیرش اولیه و جذب قطعی دانشجو کارشناسی ارشد فراگیر

رشد 99 به 97سال 1399سال 1398سال 1397

67٪87,680 نفر65,811 نفر52,374 نفرتعداد داوطلب ارشد فراگیر 

43٪19,02510,73227,320تعداد دانشجویان ارشد فراگیر 

%192

رشد پذیرش دانشجو 
کارشناسی

%43

رشد  تعداد دانشجو 
ارشد فراگیر

%81

رشد تعداد کل 
 دانشجویان ورودی 

جدید دانشگاه

%621

رشد درآمدزایی روابط 
عمومی

%93

رشد جذب قطعی 
دانشجو کارشناسی

%67

رشد تعداد داوطلب 
ارشد فراگیر

ارتقای جذب دانشجو و درآمدزایی اداره کل روابط عمومی

 جدول 19-آمار تعداد کل دانشجویان ورودی جدید دانشگاه

رشد 99 به 97سال 1399سال 1398سال 1397

81٪141,497 نفر137,944 نفر78,057 نفرتعداد کل دانشجویان ورودی جدید دانشگاه
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نگاهی بر اقدامات گسترده دانشگاه پیام نور 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-7-ارتقا ساختاری جایگاه روابط عمومی در استان ها، مراکز و واحدها
کز و واحدها بوده  اســت که موجب افزایش  یکی از اقدامات مهم صورت گرفته ارتقا و تثبیت جایگاه روابط عمومی در ســازمان، ســتاد های اســتانی و مرا

کیفیت خدمات، امنیت شغلی و دلگرمی همکاران این عرصه گردیده  است.
 برگزاری منظم دوره های آموزش ضمن خدمت همکاران روابط عمومی

 بهره گیری از مدیران و کارشناسان ارشد صداوسیما به عنوان مدرسان کارگاه های دانش افزایی
 تدوین دستور العمل ها و اخذ مصوبات مختلف از هیئت رئیسه دانشگاه در خصوص جایگاه روابط عمومی در استان ها

 تقدیر و تشکر ساالنه از مدیران برتر روابط عمومی
 پیشنهاد ارتقا ساختاری حوزه روابط عمومی به هیئت امنا
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7-8-پیشنهاد و اخذ مصوبه تشکیل شورای عالی اطالع رسانی و تبلیغات دانشگاه برای اولین بار

بــا توجــه بــه حلقــه مفقوده شــورای اطالع رســانی و روابط عمومی در ســطح اســتان ها و همچنین فقدان یک بازوی سیاســتگذار تصمیم گیر در ســطح 
سازمان مرکزی برای اولین بار در تاریخ دانشگاه شورای عالی تبلیغات و اطالع رسانی دانشگاه با مصوبه شورای دانشگاه تأیید و تصویب شد.
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نگاهی بر اقدامات گسترده دانشگاه پیام نور 
در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی

7-9- ارتقا روابط عمومی داخلی با برگزاری مالقات های عمومی و سفرهای استانی

یکی از اقدامات مهم در حوزه روابط عمومی هر ســازمان، فراهم ســازی بســتر ارتباط پرســنل با عالی ترین مقام هر ســازمانی اســت. در دانشگاه پیام نور 
کنــش بــاالی جفرافیایی  فواصل دور این امکان متفاوت با ســایر ســازمان ها بوده و این امر توســط روابط عمومی های اســتانی و با برگزاری  به دلیــل پرا

نشست های مالقات عمومی با  روسای استانی طی سال ها پوشش داده شده است. 
به هر روی به دلیل لزوم این ارتباط، تا پیش از شیوع کرونا برگزاری مالقات های عمومی ریاست دانشگاه با همکاران و دانشجویان به صورت هفتگی 
برگزار شد و به طور متوسط در هر سال 56 نشست مالقات عمومی )برخی هفته ها دو نوبت( به مدت دو ساعت با حضور بیش از 735 نفر برگزار شد. 
ضمن اینکه در طول 4 ســال گذشــته، ریاســت و اعضای هیئت رئیسه دانشــگاه به تمامی مناطق ده گانه و تمامی استان های کشور جهت بازدید های 

استانی و گفتگوی رودررو با همکاران اقدام کردند. 
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یت دانش برای اولین بار 7-10-تولید مستند تاریخ شفاهی دانشگاه پیام نور با هدف مدیر

ح و شناســایی وقایع، رویدادهــا و حوادث تاریخی بر اســاس دیده ها، شــنیده ها و  تاریــخ شــفاهی یکــی از شــیوه  های پژوهش در تاریخ اســت که به شــر
عملکرد شــاهدان، ناظران و فعاالن آن ماجراها می پردازد. شــروع، گســترش و پیشــرفت تاریخ شــفاهی در دنیا با دانشــگاه ها عجین بوده است. نگاهی 
به تاریخ شــفاهی به عنوان روشــی نوین در عرصه جمع آوری، نگهداری و ســاماندهی منابع شــفاهی در کشــور ما هنوز نهادینه نشــده اســت. انبوهی از 

خاطرات ثبت نشده و سنت های فراموش شده به همراه غنای فرهنگی این مرز و بوم ضرورت توسعه، گسترش و ساماندهی آن را پدیدار می نماید. 
از آنجایی که یکی از رسالت های بخش روابط عمومی در سازمان ها، جمع آوری مستنداتی است که هویت، پیشینه و تاریخ دانشگاه را شامل می شود، 
ازاین رو جهت پربار شــدن این رســالت ثبت و ضبط تاریخ شــفاهی 4 ســال اخیر طی بازه زمانی ســال های 1396 الی 14۰۰ و با محوریت مستندســازی و 

مدیریت دانش برای اولین بار صورت گرفت، امری که بی شک می تواند در سال های آتی پربارتر گسترش یابد.



هیئت رئیسه دانشگاه پیام نور 1396-81400-6-رشد جذب دانشجو با افزایش اعتماد و اقبال عمومی 
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