
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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4-2- استقرار دولت الکترونیک 



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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4-4-1  -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- پیگیری و پرداخت دستمزد و پاداش کارکنان



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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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
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44
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131
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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( 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

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

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

نمودار 7- میزان درآمداختصاصی طی سال های 1396 تا 1398

هدایادرآمد غیر شهریهدرآمد شهریه
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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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4-11 - تهیه و تدوین آیین نامه مالی معامالتی



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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سالیانه

سال 1398سال 1397سال 1396

18 درصد6 درصد10 درصد

%1600 %148 %137 %76 %68

 بدهی از سال
1396 
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درآمدسازی

+ + + +=

115


