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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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3907
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3808

8225

1399

8038

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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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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51

2436

1966

2688

1306

921

370

1140

9

769

19

72
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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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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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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(
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اقدامات ساختاری در جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی)1396-1400(

89۴

تعیین تکلیف پیمانی مشروط

890

پایان مأموریت به تحصیل

7۴8

ارتقا رتبه

100

 تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی
 به رسمی قطعی

90۴5

اعمال پایه    

1258

تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی

678

مامور به تحصیل

652

تبدیل وضعیت به پیمانی

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

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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1-3- ارتقای دوره  های آموزش ضمن خدمت، تشکیالت و نیروی انسانی

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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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


