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.1مقدمه

اجراي طرح «منطقهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور» ،در پرتو ديدگاه مبتني بر
استفاده از فرصتها و تقويت قوتها و غلبه بر تهديدات و رفع ضعفها در حوزه آموزش است .در
اين راستا ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،در مسير «ارتقاء فعاليتها»« ،جلوگيري از
دوبارهكاريها» و «صرفهجويي در هزينههاي اجراي طرحها» در حوزههاي مختلف در دانشگاهها و
مراكز آموزش عالي كشور ،نسبت به تبيين سياستها و اجرايي كردن امور مربوطه در كنار
«افزايش»« ،تنوّع»« ،وسعتِ» فعاليتها و نيز «پراكندگي مخاطبان دانشگاهي»؛ اقدام به
منطقهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در  9منطقه كرده است.
در اين مقدمه اهداف ،مالكهاي تقسيمبندي و مناطق 9گانه توضيح داده شدهاند كه در فصل اول
با عنوان روش پژوهش توضيح داده شده است .ساختار و وظايف دفتر امور مناطق ،دبيرخانه در
فصول سه و چهار به ترتيب بيان شده است.
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 .2اهداف













رشد متناسب واحدهاي مختلف مجموعه آموزش عالي در پهنه كشور متناسب با
مأموريتهاي محوله.
بررسي و شناسايي ساختارها و مشخصههاي آموزشعالي كشور در هر يك از واحدها از
ديدگاه فعّاليّتهاي منطقهاي و از جنبه بررسيهاي رشد اين فعّاليّتها و برنامهريزيها در
سطح ملّي و كالن.
گسترش گفتمانهايي راهگشا و كارآمد.
واگذاري فيمابينِ سياستها ،تصميمگيريها و اجرايي كردن طرحها به صورت منطقهاي و
كالن در سايه تبيين ضرورتها ،سياستها ،اهداف و شاخصهها در آموزش عالي كشور.
تفكيك دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور به گروههايي با فعّاليّتها و مأموريتهاي
مشابه و مشخص شدن سهم هر يك ،به عنوان جزئي از يك كل به هم پيوسته در تحقق
اهداف عالي نظام آموزش عالي كشور.
پردازش مباحث حوزههاي مختلف مأموريتي آموزش عالي كشور و ارائه به مراجع ذيربط.
ايجاد سازوكارهاي ارتباطي مناسب و كارشناسانه و تبادل اطالعات بين حوزههاي مختلف
خانواده آموزشي عالي كشور ديگر دستگاههاي دولت (مثالً بخش صنعت /كشاورزي و
.)...
ايجاد سازوكارهاي ارتباطي مناسب و ارتباط تخصصيتر با نگاه جغرافيايي بين مقام عالي
وزارت و رؤساي دانشگاهها به منظور تعريف ،تشريح و پيگيري مأموريتهاي محوله به
تفكيك منطقه.

 .3ضرورتها:










ارتقاء فعاليتها،
جلوگيري از دوبارهكاريها،
صرفهجويي در هزينههاي اجراي طرحها در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور،
تبيين سياستها و اجرايي كردن امور مربوطه متناسب با برنامههاي ارائه شده از سوي
مقام عالي وزارت به مجلس شوراي اسالمي /اسناد باالدستي حوزه آموزش عالي كشور/
سند چشمانداز  20ساله جمهوري اسالمي ايران /و . ...
افزايش ،تنوّع ،وسعتِ فعاليتها با توجه به پراكندگي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
كشور.
تسهيل در برنامهريزي و فعّاليتها،
مديريّت و صرفهجويي در وقت و هزينه ،با توجّه به موقعيت جغرافيايي دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي كشور.
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 .4مالكها ،مالحظات و ویژگیهای مورد نظر در منطقهبندی:

 تقسيم دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور متناسب با «گويش»« ،فرهنگ»،
«قوميت»« ،موقعيت جغرافيايي» و «آبوهوايي» هر استان.
 پيشبيني و قرار گرفتن حداقل يك دانشگاه مادر (داراي امكان آموزش پژوهشي
مناسبتر) در هر منطقه.
 قرار گرفتن پاركهاي علم و فناوري /پژوهشگاهها /پژوهشكدهها در كنار دانشگاهها در
هر منطقه.

توجه :مراكز نام برده در حالت عادي با هماهنگيهاي معاونتي (به صورت تخصصي از لحاظ حوزه
مأموريتها) هركدام داراي جلسات تخصصي و هماهنگيهاي خاص در معاونتهاي مربوطه
هستند كه غالباَ به صورت نشستهاي ساالنه يا  ...پيگيري ميشوند .اجراي اين طرح در راستاي
تحقق اهداف كالن آموزش عالي كشور و هماهنگي و آشنايي تمامي مراكز آموزشي و پژوهشي از
فعاليتها ،برنامهها و سياستهاي اجرايي در حوزه آموزش عالي كشور به طور عام و ايجاد
زمينههاي فعاليتهاي مشترك و نزديك شدن نگاهها و همكاريهاي دقيقتر؛ با حضور و عضويت
تمام حوزههاي آموزش عالي كشور صورت گرفته است.
 در راستاي هماهنگيهاي بيشتر در حوزه آموزش عالي كشور با نگاه كالن و ملي و
جلوگيري از جزيرهاي عمل كردن ديگر مراكز آموزشي؛ بر اساس مواد مندرج در اين طرح،
به تعداد استان هاي هر منطقه ،يك دانشگاه غير انتفاعي (به نمايندگي از هر استان) به
عنوان عضو منطقه در جلسات و برنامههاي منطقه عضويت دارد.
 نزديكي فاصله دانشگاههاي عضو در هر منطقه.
«امور مناطق آموزش عالي كشور» در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛ به منظور فراهم آوردن
موجبات ايفاي وظايف مأموريتي كه به اين وزارت محول شده است؛ تشكيل ميشود.
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فصل اول:
روش پژوهش  /تقسيمبندی مناطق

منطقهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛ با
موضوعيّت بخشيدن به «تدوين الگوي كالن مديريتِ» آموزش عالي كشور و اعطاي برخي
اختيارات قابل واگذاري حوزههاي مختلف ستاد به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و با «نقطه
عزيمت» قراردادن آن و نيز با اتكاء به تجارب انباشته شده فراوان و التزام به ضرورتهاي ناشي از
نگاه توسعهاي به آموزش عالي كشور ،بر آن است تا با منطقهبندي مراكز آموزشعالي كشور در
«9منطقه» با محوريّت و موضوعيّت «آموزش عالي كشور» گامي مهم به سوي ترفيع جايگاه
آموزش عالي كشور و تثبيت موقعيّت ممتاز آن در ساختار كالن و عمومي كشور از حيث توسعه و
پيشرفت بردارد.
روش تحقيق:

در انجام اين طرح ،با توجه به شيوههاي گردآوري اطالعات از روش تحقيقي «پيمايشي» و
«اسنادي» است .واحد تحليل در اين شيوه تحقيق ،مراكز آموزشعالي ،موقعيتهاي جغرافيايي
آنها در پهنه كشور با توجه به افراد و ويژگيهاي آنان است .در روش پيمايشي اين طرح ،اقدامات
الزم در بعد توصيف ،تبيين و كشف صورت گرفته است.
در بخشهايي از اين تحقيق ،از شيوه «اسنادي» نيز بهره گرفته شده است .اسنادي كه در اين
پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عمدتاً شامل اطالعات و نظرات كارشناسان بخشهاي مختلف
وزارت است كه توسط اداره كل تحول اداري و فناوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است .در
بخشهاي بعدي سند ضمن عرضه نقشه جامع مناطق  9گانه ،تك تك مناطق نيز بصورت مشروح
به تصويركشيده شده است.
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تفكيك و منطقهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور بر اساس استانهاي محل استقرار
مراكز و مجاورت هاي جغرافيايي ،اقليمي ،گويش ،فرهنگي و اجتماعي به شرح نقشه فوق صورت
گرفته است.
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منطقه  :1در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه يك كشور ،در محدوده
استانهاي تهران و البرز تعريف شده است .به جهت فراواني و تمركز مراكز در تهران و مجاورت
نزديك استان البرز به تهران ،اين منطقه شامل دو استان شده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز
آموزشي» و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف
آموزش عالي متناسب با مأموريتها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست
اعضاء هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه تهران؛ دانشگاه شهيد بهشتي؛ دانشگاه الزهرا (س)؛ دانشگاه صنعتي شريف؛ دانشگاه عالمه طباطبايي؛
دانشگاه صنعتي خواجهنصير الدين طوسي؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ دانشگاه صنعتي اميركبير؛ دانشگاه علم و
صنعت؛ دانشگاه هنر؛ دانشگاه خوارزمي؛ دانشگاه پيام نور؛ دانشگاه فني و حرفهاي؛ دانشگاه جامع علمي كاربردي.
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران؛ پژوهشگاه بين المللي
زلزله شناسي و مهندسي زلزله؛ پژوهشگاه دانشهاي بنيادي؛ پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران؛ پژوهشگاه ملي
مهندسي ژنتيك و زيست فناوري؛ پژوهشگاه مواد و انرژي؛ پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي؛ پژوهشگاه
تربيت بدني و علوم ورزشي؛ پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران؛ پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم
جوي.

منطقه

 .1تهران

1

 .2البرز

پاركهای علم و فناوری:

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران؛ پارك علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس؛ پارك فناوري پرديس؛ پارك
علم و فناوري؛ پارك علوم و فناوري دانشگاه صنعتي شريف؛ پارك علم و فناوري جهاد دانشگاهي البرز .پارك
علوم و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي.
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشی:

بنياد دانشنامه نگاري؛ سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران؛ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني و
اسالمي؛ مركز تحقيقات سياست علمي كشور؛ مركز مطالعات و همكاريهاي علمي و بين المللي؛ مركز نشر
دانشگاهي؛ سازمان سنجش آموزش كشور؛ موسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي؛ موسسه پژوهشي علوم
وفناوري رنگ؛ موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران؛ موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت
كشور؛ مركز تحقيق و توسعه علوم انساني؛ پژوهشكده رصدخانه ملي ايران؛ مركز مطالعات،تحقيقات و ارزشيابي
آموزشي؛ آزمايشگاه ملي تصوير برداري مغز؛ موزه علوم و فناوري جمهوري اسالمي ايران.
دانشگاههای غير انتفاعی:
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منطقه  :2در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  2كشور ،در محدوده
استانهاي گيالن ،مازندران و گلستان تعريف شده است .تقسيم بندي در اين منطقه بر اساس
موقعيت جغرافيايي ،فرهنگي ،گويشي و قومي بوده كه مجموعه استانهاي خطه شمال و ساحل
درياي خزر را در اين منطقه قرار داده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز
آموزشي» و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف
آموزش عالي متناسب با مأموريتها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست
اعضاء هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه گلستان؛ دانشگاه گنبد كاووس؛ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان؛
دانشگاه مازندران؛ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري؛ دانشگاه تخصصي
فناوريهاي نوين آمل؛ دانشگاه صنعتي بابل؛ دانشگاه علم و فناوري مازندران؛ دانشگاه گيالن؛
دانشكده آزاد شهر.
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

منطقه
2

.1گيالن
.2مازندران
.3گلستان

پاركهای علم و فناوری:

پارك علم و فناوري استان گلستان؛ پارك علم وفناوري استان مازندران؛ پارك علم و فناوري
استان گيالن.
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشی:

دانشگاههای غير انتفاعی:
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منطقه  :3در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  3كشور ،در محدوده
استانهاي اردبيل ،آذربايجانهاي شرقي و غربي و زنجان تعريف شده است .تقسيمبندي در اين
منطقه بر اساس موقعيت جغرافيايي ،فرهنگي ،اجتماعي ،گويشي و قومي بوده كه مجموعه
استانهاي خطه شمالغرب را در اين منطقه قرار داده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز
آموزشي» و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف
آموزش عالي متناسب با مأموريتها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست
اعضاء هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه تبريز؛ دانشگاه بناب؛ دانشگاه مراغه؛ دانشگاه شهيد مدني آذربايجان؛ دانشگاه
صنعتي سهند؛ دانشگاه هنر اسالمي تبريز؛ دانشگاه اروميه؛ دانشگاه صنعتي اروميه؛
دانشگاه زنجان؛ دانشگاه محقق اردبيلي؛ دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان.
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:
.1اردبيل

منطقه

.2آذربایجان شرقی

3

.3آذربایجان غربی
.4زنجان

پاركهای علم و فناوری:

پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي؛ پارك علم و فناوري استان آذربايجان
غربي؛ پارك علم و فناوري تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان؛ پارك علم و فناوري
استان اردبيل.
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشی:

مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه.
دانشگاههای غير انتفاعی:
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منطقه  :4در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  4كشور ،در محدوده
استانهاي همدان ،مركزي ،قزوين و قم تعريف شده است .تقسيمبندي در اين منطقه بر اساس
همجواري استانها و اشتراكات فرهنگي هنري ،اجتماعي بوده كه مجموعه استانهاي اين منطقه
را شامل شده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز
آموزشي» و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف
آموزش عالي متناسب با مأموريتها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست
اعضاء هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه بين الملل امام خميني(ره)؛ دانشگاه بو علي سينا؛ دانشگاه مالير؛ دانشگاه سيد جمال
الدين اسدآبادي؛ دانشگاه صنعتي همدان؛ دانشگاه اراك؛ دانشگاه تفرش؛ دانشگاه صنعتي اراك؛
دانشگاه حضرت معصومه(س)؛ دانشگاه صنعتي قم؛ دانشگاه قم.
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
منطقه
4

.1همدان
.2مرکزی

پاركهای علم و فناوری:

 .3قزوین

پارك علم و فناوري استان قزوين؛ پارك علم و فناوري استان همدان؛ پارك علم و فناوري
استان مركزي؛ پارك علم و فناوري استان قم.

 .4قم

بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشی:

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا.
دانشگاههای غير انتفاعی:
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منطقه :5در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  5كشور ،در محدوده
استانهاي كردستان ،كرمانشاه ،لرستان و ايالم تعريف شده است .تقسيمبندي در اين منطقه بر
اساس موقعيت جغرافيايي ،فرهنگي ،اجتماعي ،آب و هوايي و تقريباً گويشي و قومي صورت گرفته
است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز
آموزشي» و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف
آموزش عالي متناسب با مأموريتها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست
اعضاء هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه كردستان؛ دانشگاه رازي؛ دانشگاه صنعتي كرمانشاه؛ دانشگاه ايالم؛ دانشگاه لرستان؛
دانشگاه آيت اهلل العظمي بروجردي.
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

.1کردستان

منطقه

.2کرمانشاه

5

.3لرستان
 .4ایالم

پاركهای علم و فناوری:

پارك علم وفناوري استان كردستان؛ پارك علم وفناوري استان ايالم؛ پارك علم و فناوري
استان لرستان؛ پارك علم و فناوري استان كرمانشاه.
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشی:

دانشگاههای غير انتفاعی:

16

منطقه  :6در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  6كشور ،در محدوده
استانهاي يزد ،اصفهان و چهارمحال و بختياري تعريف شده است .تقسيمبندي در اين منطقه بر
اساس موقعيت جغرافيايي ،آب و هوايي ،فرهنگي ،اجتماعي بوده كه مجموعه استانهاي خطه
مركزي كشور را در اين منطقه قرار داده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز
آموزشي» و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف
آموزش عالي متناسب با مأموريتها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست
اعضاء هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه يزد؛ دانشگاه صنعتي اصفهان؛ دانشگاه اصفهان؛ دانشگاه هنر اصفهان؛
دانشگاه كاشان؛ دانشگاه شهركرد؛ دانشگاه آيت اهلل حائري؛ دانشگاه اردكان؛
دانشكده فني و مهندسي گلپايگان؛ دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار.
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

منطقه
6

.1یزد
.2اصفهان
.3جهارمحال و بختياری

پاركهای علم و فناوری:

پارك علم و فناوري استان يزد؛ پارك علم و فناوري استان چهار محال و بختياري؛
شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان؛
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشی:

مركز آموزش عالي دولتي شهيد مدرس شهرضا.
دانشگاههای غير انتفاعی:
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منطقه  :7در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  7كشور ،در محدوده
استانهاي خوزستان ،بوشهر ،فارس ،كهكيلويه و بويراحمد تعريف شده است .تقسيمبندي در اين
منطقه بر اساس موقعيت جغرافيايي ،آب و هوايي ،قومي ،فرهنگي ،اجتماعي بوده كه مجموعه
استانهاي خطه جنوب غرب كشور را در اين منطقه قرار داده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز
آموزشي» و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف
آموزش عالي متناسب با مأموريتها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست
اعضاء هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه شيراز؛ دانشگاه سلمان فارسي؛ دانشگاه صنعتي شيراز؛ دانشگاه هنر شيراز؛
دانشگاه فسا؛ دانشگاه جهرم؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ دانشگاه صنعتي جندي شاپور
دزفول؛ دانشگاه خليج فارس؛ دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان؛ دانشگاه صنعتي
شهداي هويزه؛ دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر؛ دانشگاه كشاورزي و منابع
طبيعي رامين؛ دانشگاه ياسوج؛ دانشكده فني و مهندسي الر؛ دانشكده كشاورزي و
منابع طبيعي داراب(انفكاك).
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:
.1خوزستان

منطقه

.2بوشهر

7

.3فارس
.4کهكيلویه و بویراحمد

پاركهای علم و فناوری:

پارك علم و فناوري استان فارس؛ پارك علم وفناوري استان خوزستان؛ پارك علم و
فناوري استان بوشهر.
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشی:

مركز منطقهاي اطالعرساني علوم و فناوري؛ مركز آموزش عالي استهبان؛ مركز
آموزش عالي المرد؛ مركز آموزش عالي ممسني؛ مركز آموزش عالي فيروزآباد؛ مركز
آموزش عالي اقليد.
دانشگاههای غير انتفاعی:
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منطقه  :8در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  8كشور ،در محدوده
استانهاي هرمزگان ،كرمان و سيستان و بلوچستان تعريف شده است .تقسيمبندي در اين منطقه
بر اساس موقعيت جغرافيايي ،آب و هوايي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و تقريباً گويشي بوده كه
مجموعه استانهاي خطه جنوب شرق كشور را در اين منطقه قرار داده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز
آموزشي» و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف
آموزش عالي متناسب با مأموريتها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست
اعضاء هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛ دانشگاه صنعتي سيرجان؛ دانشگاه تحصيالت تكميلي
صنعتي و تكنولوژي پيشرفته؛ دانشگاه جيرفت؛ دانشگاه وليعصر رفسنجان؛ دانشگاه
هرمزگان؛ دانشگاه سيستان و بلوچستان؛ دانشگاه زابل؛ دانشگاه دريانوردي و علوم
دريايي چابهار؛ دانشگاه واليت ايرانشهر؛ مجتمع آموزش عالي بم؛ دانشكده علوم
انساني در دانشگاه(اصولي) نرجس رفسنجان.
منطقه
8

.1هرمزگان
.2کرمان
 .3سيستان و بلوچستان

پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:
پاركهای علم و فناوری:

پارك علم و فناوري استان كرمان (پرديس دانش)؛ پارك زيست فناوري خليج فارس؛
پارك علم و فناوري استان هرمزگان؛ پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان.
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشی:

دانشگاههای غير انتفاعی:
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منطقه  :9در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  9كشور ،در محدوده
استانهاي خراسان شمالي ،خراسان رضوي ،خراسان جنوبي و سمنان تعريف شده است.
تقسيم بندي در اين منطقه بر اساس موقعيت جغرافيايي ،مذهبي ،آب و هوايي ،فرهنگي ،اجتماعي
بوده كه مجموعه استانهاي خطه شمال شرق كشور را در اين منطقه قرار داده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز
آموزشي» و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف
آموزش عالي متناسب با مأموريتها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست
اعضاء هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه دامغان؛ دانشگاه شاهرود؛ دانشگاه گرمسار؛ دانشگاه سمنان؛ دانشگاه بجنورد؛
دانشگاه فردوسي مشهد؛ دانشگاه نيشابور؛ دانشگاه فني و مهندسي فناوريهاي نوين
قوچان؛ دانشگاه تربت حيدريه؛ دانشگاه حكيم سبزواري؛ دانشگاه بيرجند؛ دانشگاه صنعتي
بيرجند؛ دانشگاه كوثر بجنورد؛ دانشگاه بزرگمهر قائنات؛ دانشكده فني و مهندسي گلبهار؛
دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام؛ دانشكده كشاورزي شيروان؛ دانشگاه فرزانگان
سمنان(ويژه دختران)؛ دانشكده فني و مهندسي (فناوري هاي نوين) سبزوار.
.1خراسان شمالی

پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

پژوهشكده علوم و صنايع غذايي (خراسان)؛

منطقه

.2خراسان رضوی

9

 .3خراسان جنوبی

پاركهای علم و فناوری:

 .4سمنان

پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان؛ پارك علم و فناوري استان سمنان؛ پارك علم و
فناوري استان خراسان؛ پارك علم وفناوري استان خراسان شمالي؛ پارك علم و فناوري
استان خراسان جنوبي؛
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشی:

مجتمع آموزش عالي اسفراين؛ مجتمع آموزش عالي گناباد.
دانشگاههای غير انتفاعی:
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فصل دوم
دفتر امور مناطق آموزش عالی کشور
ساختار  /وظایف

به منظور شناسايي دقيق نيازهاي دروني و بيروني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ،دانشگاهها و
مراكز آموزش عالي در مناطق 9گانه تقسيمبندي شده تا متناسب با نيازها و امكانات هر منطقه به
تخصيص منابع و امكانات اقدام درست و منطقي صورت گيرد .در اين راستا ،وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري ،با راهاندازي «دفتر امور مناطق كشور» نسبت به ايجاد زمينه مناسب براي شكلگيري
تعاملهاي سازنده ،سريع و دقيق بين حوزههاي صف و ستاد؛ در جهت تحقق اهداف عالي
آموزش عالي كشور اقدام كرده است .كه وظايف آن به شرح زير است:
 .1.2دفتر امور مناطق کشور

در راستاي تحقق اهداف شوراهاي مناطق« ،دفتر امور مناطق آموزش عالي كشور» در حوزه ستاد،
براي ايجاد هماهنگي بين شوراهاي مناطق 9گانه در پهنه كشور بر مبناي حوزههاي مأموريتي
(معاونتها و مراكز) در اداره كل تحول اداري و فناوري اطالعات تشكيل ميگردد.
«دفتر امور مناطق آموزش عالي كشور» ،با هدف هماهنگي و بهرهگيري بيشتر و بهتر شوراهايِ
مديرانِ دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ،با عنوان «دبيرخانه منطقه» در مناطق  9گانه كشور و در
چارچوب فعاليتها و برنامههاي حوزههاي ستادي وزارت ،به انجام امور محوله ميپردازد.
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در اين راستا ،ادارات زير مجموعه معاونتها و مراكز حوزه ستادي وزارت؛ متناسب با اهداف،
مأموريتها و سياستهاي ابالغي خود؛ اقدام به تشكيل «دبيرخانه مناطق» در هر حوزه مأموريتي
ميكند.
فعاليتهاي اين دبيرخانهها با مديريت مديران كل و هماهنگي نهايي اين فعاليتها در «شوراي
مديران» معاونت مربوطه پي گرفته ميشود .بديهيست ،در كالن موضوع ،پيگيري امور مربوط به
مناطق هر معاونت ،در «شوراي معاونان» خواهد بود.
فعاليتها و اقدامات متقابل دبيرخانههاي مناطق 9گانه در قالب «شوراي مديران مناطق» در هر
حوزه مأموريتي اداراتِ مختلفِ است.
الزم به توضيح است كه ادارات كل مستقر در هر معاونت با معرفي يك نفر به عنوان «كارشناس
مناطق» ،پيگير امور مربوط به دبيرخانه مناطق آن اداره كل ،از قبيل :برگزاري جلسات در هر
منطقه و برگزاري جلسات شوراي سياستگذاري مناطق ،تهيه و تنظيم مستندات و صورتجلسات
(به صورت مستقل در هر اداره كل) است.
 .1.1.2شرح وظایف و حدود اختيارات دفتر امور مناطق کشور

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

بررسي ،تصويب ،ابالغ برنامه و بودجه ساالنه دبيرخانههاي مناطق حوزههاي مختلف
مأموريتي.
همكاري و ارائه طريق به شوراي مديران معاونتها و بخشهاي حوزه وزارتي در
خصوص شناسايي ظرفيتها ،توانمنديها و مشاركتهاي حوزههاي ستاد و صف.
ارتباط با كارشناسان مناطق حوزههاي مأموريتي ستاد وزارت ،به منظور پيگيري
مطالبات و نيازهاي دبيرخانههاي مناطق ،در چارچوب ضوابط ابالغي از سوي «شوراي
معاونان».
هدايت و نظارت بر عملكرد فعاليتهاي دبيرخانههاي مناطق.
ارتباط با «شوراي مديران» معاونتها و مراكز وزارتي و ارائه گزارش فعاليتهاي آنها
به اعضاي محترم «شوراي معاونان» مقام عالي وزارت.
تبادل نظر با مسئوالن آموزش عالي به منظور تدوين ضوابط علمي ،فرهنگي،
پژوهشي ،آموزشي ،دانشجويي ،اداري ،مالي ،استخدامي و ...
تسهيل ،هماهنگي و ارتباط مستمر با دبيرخانههاي مناطق 9گانه و نيز ايجاد بستر
مناسب جهت هماهنگي الزم بين دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور و حوزه ستاد.
ايجاد بستر مناسب سازوكارهاي ارتباطي مناسب ،كارشناسانه و تبادل اطالعات در
مجموعه آموزشي عالي كشور و ستاد بر اساس مأموريت بخشهاي مختلف.
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 .9ايجاد بستر مناسب جهت پردازش مباحث تخصصي متناسب با حوزههاي مختلف
آموزش عالي كشور و ارائه گزارش يا پيشنهاد به اعضاي محترم شوراي معاونان.
 .10جمعآوري و ساماندهي دادهها ،و نيز ايجاد بانك اطالعاتي جامع دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي كشور با همكاري و همفكري حوزههاي مأموريتي ستاد وزارت.
 .11همكاري ،همفكري و برقراري تعامل سازنده با كارشناسان مناطقِ ادارات و
معاونتهاي وزارت.
 .12ساماندهي فعاليتها و جلوگيري از دوبارهكاريها و صرف هزينه اضافي در حوزههاي
مختلف مجموعه آموزش عالي كشور.
 .13مطالعه ،تدوين و راهاندازي مكانيزمي براي رتبهبندي حوزههاي مختلف آموزش عالي
كشور ،متناسب به فعاليتهاي آنها.
 .14تهيه سند چشمانداز و سند راهبردي مناطق آموزش عالي كشور و ارائه پيشنهاد به
«شوراي معاونان» مقام عالي وزارت.
 .15طراحي و راهاندازي پورتال تخصصي مناطق آموزش عالي كشور با نگاه جامع و نيز
انتشار خبرنامه.
 .16ايجاد سازوكارهاي مناسب جهت دريافت ايدهها و نظرات صاحبنظران و دانشجويان
حوزههاي مختلف مأموريتي در آموزش عالي كشور و مهيا كردن شرايط الزم براي
شركت آنان در جشنوارههاي معتبر منطقهاي ،ملي و بينالمللي.
 .17تعريف طرحهاي پژوهشي متناسب با نياز حوزههاي مأموريتي آموزش عالي كشور .بر
اساس اعالم و نياز حوزههاي مأموريتي مستقر در ستاد وزارت.
 .18نظارت بر تشكيل جلسات شوراي سياستگذاري مناطق كشور به تفكيك حوزههاي
مأموريتي وزارت.
 .19تشكيل كميتهها و كميسيونهاي مرتبط ،متناسب با فعاليتها.
 .2.2شورای مدیران (مستقر در معاونت /مراکز وزارتی)

اين شورا به عنوان باالترين مرجع تصميمگير و هماهنگ كننده بين دبيرخانههاي مناطق 9گانه
ادارات كلِ تحتِ مديريت ،در هر معاونت يا حوزه وزارتي است كه متناسب با سياستها و
مأموريتهاي هر بخش فعال است.
الزم به توضيح است كه در مواقع ضروري و مورد نياز «دبيرِ دبيران» مناطق 9گانه هر حوزه
مأموريتي به عنوان عضو مدعو در جلسه اين شورا حضور دارد( .دبير دبيران ،بر اساس رأي كتبي
دبيران مناطق 9گانه متناسب با هر حوزه مأموريتي انتخاب ميشود).
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 .3.2دبيرخانه مناطق (مستقر در ادارات کل و مراکز وزارتی)

اين دبيرخانه در ادارات كل معاونتها و مراكز وزارتي مستقر است .امور مربوط به اين دبيرخانه
توسط يك كارشناس با عنوان «كارشناس مناطق» با حكم مديركل مربوط انجام ميشود.
هماهنگي برگزاري جلسات مناطق 9گانه ،تهيه و تنظيم مستندات و صورتجلسات ،ايجاد بستر
مناسب ارتباطي و تعاملي بين دانشگاهها و مراكز عضو با اداره كل مربوط ،تنظيم تقويم
جلسات ،برگزاري انتخابات دبيران مناطق ،شركت در جلسات مناطق ،برگزاري جلسات شوراي
سياستگذاري مناطق و ديگر وظايف اداري و سازماني از جمله وظايف دبيرخانه مناطق
ميباشد.
 .1.3.2شورای سياستگذاری مناطق

«شوراي سياستگذاري مناطق» ،به تفكيك حوزههاي مأموريتي ادارات كل هر معاونت /مراكز
وزارتي ،با نظارت و هدايت مديران كل مربوط تشكيل ميشود .بدين معنا كه ،هر حوزه
مأموريتي ،در معاونتها يا حوزههاي وزارتي ،شوراي سياستگذاريِ متناسب با وظايفِ خود را
داشته و باالترين مقام آن حوزه( ،مديركل /رئيس) بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري،
مسئوليت هدايت فعاليتها را عهدهدار است.
در جهت تسهيل در امور اجرايي فعاليتهاي شوراي سياستگذاري ،كارشناس مناطق با
انتخاب رئيس شورا ،به عنوان «مديرداخلي» شوراي سياستگذاري منصوب ميشود .مدير
داخلي ،ضمن هماهنگي كامل با دفتر امور مناطق كشور ،مسئوليت پيگيري امور را عهدهدار
است.
الف) اعضاي شوراي سياستگذاري مناطق به شرح زير است:

.1
.2
.3
.4

مديركل /رئيس حوزه (رئيس شورا)
مدير داخلي امور مناطق (دبير شورا)
معاونان و مشاوران اداره كل (به تشخيص مديركل)
دبيران مناطق  9گانه

ب) وظايف شوراي سياستگذاري مناطق به شرح زير است:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

بررسي ،تصويب ،ابالغ برنامه ساالنه به دبيرخانههاي مناطق.
ايجاد بستر تعاملي بين دبيرخانههاي مناطق و «شوراي مديران» معاونت.
شناسايي ظرفيتها ،توانمنديها و مشاركتهاي درون و برون ستادي.
ارتباط با دبيران مناطق ،به منظور پيگيري نيازهاي ديگر اعضاي مناطق.
هدايت و نظارت بر عملكرد فعاليتهاي دبيرخانههاي مناطق9گانه.
ارتباط مستمر با دفتر امور مناطق كشور.

28

 .7ارائه گزارش فعاليتهاي و صورتجلسات و مصوبات شوراي مديران مناطق به
شوراي مديران معاونت /مراكز وزارتي.
 .8جمعبندي ،ارزيابي و ارائه گزارش عملكرد مناطق؛ بطور ساليانه و ارائه آن به
«شوراي مديران معاونت» و «دفتر امور مناطق» .
 .9تشكيل كميتههاي تخصصي با عضويت اعضاء شورا( .اين كميتهها ميتواند با نظر
موافق رئيس شوراي سياستگذاري ،به صورت كالن و منطقهاي در تمام مناطق
كشور در هرحوزه مأموريتي فعال باشد).
 .10برگزاري حداقل  4جلسه حضوري در سال ،به منظور اتخاذ سياستها و برنامههاي
اداره كل /مركز وزارتي( .با دراختيار داشتن امكان برگزاري جلسات از طريق
ويدئوكنفرانس ،اين جلسات متناسب با نياز منطقه ميتواند افزايش داشته باشد).
 .11هماهنگي حضور كارشناسان حوزه ستادي در جلسات شوراهاي مناطق.
 .12برنامهريزي در جهت تربيت نيروي انساني ماهر و زبده از طريق برگزاري
دورههاي آموزشي در سطوح :مقدماتي ،تخصصي و حرفهاي به منظور باالبردن
سطح سواد اطالعاتي استادان /دانشجويان و كاركنان دانشگاهها و مراكز آموزش
عالي كشور.
 .13شناخت اولويتها و نيازهاي دانشگاهها در حوزههاي مختلف و مد نظر قراردادن
آنها در سياستگذاريها ،برنامهريزيها و همچنين سازماندهي آنها در جهت باال
بردن كارآيي و بهرهوري بيشتر.
 .14ايجاد بستر مناسب در جهت مشاركت نيروهاي متخصص دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي كشور در طراحي ،برنامهريزي ،اجرا و ارزيابي فعاليتها.
 .15تشكيل كميسيونهاي تخصصي براي ساماندهي و جمعآوري اطالعات و ديگر
فعاليتهاي ضروري.
 .16هماهنگ كردن سياستها و فعاليتهاي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در
مناطق مختلف دانشگاهي كشور و تعميق و توسعه اينگونه فعاليتها.
 .17ساماندهي و توزيع عادالنه و هدفمند منابع و امكانات موجود.
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فصل سوم
دبيرخانه منطقه :ساختار  /وظایف

بر اساس اين طرح ،مجموعه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور بر اساس تقسيمات منطقهاي
كه در فصل اول به آن پرداخته شد؛ به عضويت منطقه درآمده (به تفكيك مأموريتهاي
معاونتها) و دبيرخانه هر منطقه بر اساس رعايت اين موضوع شكل ميگيرد .دبيرخانه منطقه
داراي بخشها و وظايفي به شرح زير است:
 .1.3شورای مدیران منطقه

«حركت به سوي همدلي و ايجاد فرهنگ كار جمعي»« ،وحدت ،همسويي و تقويت عناصر نيروي
انساني متخصص» در برنامهها و طرحها؛ «تسهيل در اطالعرساني» از حوزة ستادي به صف و
بالعكس؛ و نيز «همانديشي و همفكري» در خصوص مشكالت مشترك كاري بين دانشگاهها و
مراكز آموزش عالي كشور؛ توجه به تشكيل شوراي مديران دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور
به تفكيك مأموريتها و وظايف ،به صورت منطقهاي را باعث شد.
 .1.1.3تركيب اعضاء:

شوراي مديران هر منطقه از مناطق 9گانه كشور ،متشكل از مديران مرتبط تمامي
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور (بر اساس مأموريتها) است.
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توجه :عضويت يك دانشگاه فعال غير انتفاعي به تعداد استانهايِ هر منطقه ،با پيشنهاد
دبير و تصويب اعضاء شوراي مديران منطقه ضروريست.
 .2.1.3وظايف:

با توجه به جايگاه مهم شوراي مديران مناطق 9گانه كشور ،وظايف ،طرحها و برنامههاي
اين شورا در كنار برگزاري مستمر و منظم جلسات شوراي مديران منطقه ،حول محورهاي
سه گانه به شرح زير ميباشد:
 .1.2.1.3برنامهريزي و اجراي طرحهاي مشترك:

اين طرحها پس از نيازسنجي – مخاطب شناسي يا الگوبرداري از برنامههاي درون
دانشگاهي( ،با نگاه منطقهاي) به دبيرخانه منطقه ارائه و پس از بررسي و تصويب،
توسط شوراي مديران منطقه و تأييد نهايي رئيس امور مناطق آموزش عالي كشور و
رئيس شوراي سياستگذاري (حوزه مأموريتي) به دانشگاه مجري اعالم ميشود .در
طول اجراي طرح ،دبيرخانه منطقه ،ناظر بر اجراي طرح است( .ضروريست گزارش
نهايي طرح در دو نسخه از سوي دبير منطقه به رئيس شوراي سياست گذاري و نيز
دفتر امور مناطق آموزش عالي كشور ارسال شود).

 .2.2.1.3برنامهريزي و اجراي طرحهاي آموزشي:

بر اساس نياز مديران و كارشناسان دانشگاهها ،هر منطقه ميتواند با هماهنگي دفتر
امور مناطق ،در كنار نشست مديران مناطق يا به طور مجزا و گستردهتر در سطح
منطقه ،كارگاههاي آموزشي ويژه مديران و كارشناسان برگزار نمايد.
 .1جهت برگزاري دورههاي آموزشي ،از پتانسيل دانشگاه ميزبان ميتوان بهره
گرفت.
 .2گواهي آموزشي براي شركت كنندگان در دورهها و جلسات ،توسط دفتر امور
مناطق آموزش عالي كشور و با امضاء رئيس شوراي سياستگذاري مناطق (به
تقكيك حوزههاي مأموريتي) ،دبير منطقه و مدير كل تحول اداري و فناوري
اطالعات وزارت علوم صادر ميشود.
.3.2.1.3

برنامهريزي و اجراي طرحهاي پژوهشي:

اينگونه طرحها ،با توجه به نياز در امر برنامهريزي مطلوب و شناخت موضوعات
مختلف در حوزه فعاليتهاي مرتبط در سطح منطقه تعريف ميشود و نتايج آن
جهت نگهداري و بهرهبرداري حوزههاي مختلف آموزشعالي به دفتر امور مناطق
آموزش عالي كشور و رئيس شوراي سياستگذاري (حوزه مأموريتي) ارسال شود.
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در راستاي تحقق اين اهداف مندرج در محورهاي سهگانه فوقالذكر ،موضوعاتي به شرح زير در
حوزه وظايف شوراي مديران مناطق دانشگاههاي كشور تعريف شده است:














ايجاد ارتباط و تعامل كاري نزديكتر بين مديران دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور.
تسهيل و تسريع ارتباط بين دانشگاههاي نزديك به يكديگر و ايجاد بستر تعامل و همفكري
هرچه بيشتر جهت برنامهريزيهاي مشترك و فعاليتهاي منطقهاي.
تسهيل در شناخت بيشتر مشكالت و موانع موجود در مسير فعاليتهاي دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي كشور.
برگزاري نشستهاي شوراي مديران به صورت فصلي.
اهميت دادن به كيفيت فعاليتها نسبت به كميت آنها با اجراي طرحهاي مفيد و تأثيرگذار به
صورت منطقهاي و ملي.
ساماندهي و تنظيم ارتباط نزديكتر بين حوزه ستادي و صف و دريافت مستقيم پيشنهادات
نظرات و انتقادات ،طرحها و بهرهمندي از تجربيات ،دانستهها و ...
فراهم كردن شناخت و اِشراف بيشتر حوزه ستادي نسبت به فعاليتها و مأموريتهاي بخشهاي
مختلف در سطح دانشگاهها.
ايجاد بستر مناسب جهت طرح تجربههاي موفق و روشهاي كارآمد در فعاليتهاي بخشهاي
مختلف آموزش عالي كشور و حمايت از اين برنامهها در سطح مناطق فراخور نيازها و مقتضيات
منطقه.
استفاده بهينه از امكانات و پتانسيل موجود در دانشگاههاي منطقه و صرفهجويي در وقت و
هزينههاي اجرايي برنامهها.
توجه به مسايل بومي دانشگاهها در سطح مناطق.
بهرهمندي از نتايج جلسات مناطق جهت همانديشي در مباحث و اتخاذ راهكارهاي اجرايي
مناسب در حوزههاي ستادي و صف.
برنامهريزي دقيق و كارشناسانه و اتخاذ تصميم صحيح جهت شناسايي و معرفي فعاالن
حوزههاي مختلف آموزش عالي به جشنوارههاي ملي و بينالمللي.

 .2.3دستورالعمل اجرایی منطقه

براي تسريع در تحقق اهداف و بهتر برگزار شدن جلسات و ارتقاء كيفي برنامهها و فعاليتها،
دستورالعمل اجرايي شوراي مديرانِ مناطقِ 9گانه كشور ،به شرح زير تدوين شده كه در آن وظايف،
تركيب اعضاء ،نظام اجرايي منطقه ،وظايف دبير منطقه و برخي مسايل ديگر آمده است .در اين
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مكتوب «شوراي مديران بخشهاي مختلف آموزش عالي كشور» به اختصار «شوراي مديران
منطقه» و مديران بخشهاي مختلف دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ،به اختصار «مديران
مرتبط» عنوان ميشود.
.1.2.3وظایف دبير و شورای مدیران منطقه:

«تركيب اعضاء» در شوراي مديران هر منطقه ،متشكل از مديران مرتبط (مثالً :مديران
تحول اداري و فناوري اطالعات) دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ،بر اساس استانهاي
مشخص شده در هر منطقه بوده ،فعاليتها و وظايف آنها در ارتباط مستقيم با حوزه
ستادي تعريف شده است.
تبصره :1مديران مرتبط در مواقع خاص ميتوانند معاون خود را براي شركت در جلسه شوراي
مديران منطقه اعزام نمايند.
تبصره :2شوراي مديران منطقه ميتواند در صورت نياز از صاحبنظران و كارشناسان متخصص ،بر
حسب مورد ،جهت حضور و مشاوره در جلسات دعوت نمايد.
تبصره :3حضور كارشناسان حوزه ستادي در جلسات شوراي مديران منطقه با پيشنهاد مدير داخلي
امور مناطق هر حوزه مأموريتي و موافقت رئيس شوراي سياستگذاري هر منطقه امكانپذير
خواهد بود.
تبصره  :4به تعداد هر استان از منطقه ،مدير مرتبط يك دانشگاه غير انتفاعي فعال به نمايندگي از
دانشگاههاي غير انتفاعي آن استان ،با تصويب اعضاي شوراي مديران منطقه ،در منطقه عضويت
دارد.
در راستاي ايجاد هماهنگي ،ارتباط و تبادل نظر ميان مديران مرتبط و تحقق اهداف مندرج در اين
دستورالعمل؛ «وظايف» دبيران مناطق در دو بخش «كالن» و «اداري» به شرح زير است:
 .2.2.3وظايف كالن:

.1
.2
.3
.4
.5

انتخاب دبير و دبيرخانه شورا.
تنظيم تقويم ساالنه برگزاري جلسات و ساير برنامههاي مشترك منطقهاي.
پيگيري مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجراي طرحها و برنامههاي مصوب شورا.
سازماندهي فعاليتها و وحدت رويه در اجراي طرحها و برنامهها به صورت منطقهاي و
ملي.
برگزاري جلسات همانديشي در مباحث مرتبط با حوزه مأموريتي دانشگاهها و ارائه
نقطه نظرات به حوزه ستادي جهت بهرهمندي در برنامهريزيها.
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 .6تبادل و تعامل نظر و ارائه تجربههاي موفق و روشهاي مناسب در خصوص
فعاليتهاي مرتبط با حوزه مأموريتي دانشگاهها.
 .7نيازسنجي ،مخاطبشناسي و ارائه طرحهاي مشترك با موضوعات مختلف در راستاي
تقويت و همگرايي نيروهاي متخصص و يكپارچگي امور دانشگاههاي منطقه.
 .8مشخص كردن دانشگاههايي كه ميزبان اجراي برنامههاي سراسري يا منطقهاي
خواهند بود.
 .3.2.3وظايف اداري:

 .1تشكيل دبيرخانه منطقه در دانشگاه ميزبان و معرفي يك كارشناس به عنوان
كارشناس دبيرخانه منطقه جهت تسريع در هماهنگيهاي دبيرخانهاي با دانشگاههاي
عضو منطقه و حوزه ستادي و فعاليت در بخش مرتبط در وبسايت مناطق كشور.
 .2تهيه و اعالم تقويم ساالنه جلسات منطقه.
 .3برگزاري منظم جلسات شورا.
 .4برگزاري جلسات ميان منطقهاي.
 .5ارسال دعوتنامه جلسات به اعضاء منطقه و دفتر امور مناطق بخش مرتبط در حوزه
ستاد وزارت ،حداقل يكماه قبل از برگزاري هر جلسه.
 .6معرفي يك دانشگاه غير انتفاعي فعال از هر استان مستقر در منطقه به شوراي مديران
منطقه و عضويت آن پس از تصويب نهايي اعضاء.
 .7ارسال مستندات مربوط به هر جلسه حداقل يكماه قبل از برگزاري هر جلسه.
 .8ارائه گواهي شركت در جلسات و دورههاي آموزشي براي اعضاء و كارشناسان شركت
كننده در جلسات منطقه( .با سه امضاء :رئيس شوراي سياستگذاري /دبير منطقه/
مديركل تحول اداري و فناوري اطالعات)
 .9ارسال سه نسخه از صورتجلسه و مستندات هر نشست به «اعضاء»« ،دبيرخانه
مناطق» و «همچنين دفتر امور مناطق كشور» مستقر در ستاد وزارت.
 .10ايجاد هماهنگي ،ارتباط و تبادل نظر ميان مديران مرتبط در منطقه.
 .11ارتباط مستمر با مدير داخلي امور مناطق حوزههاي مأموريتي مرتبط ،دفتر امور مناطق
كشور و نيز انجام هماهنگيها و پيگيريهاي مورد نياز.
 .12تهيه ،تدوين و ارسال گزارش ساليانه فعاليتهاي منطقه و ارسال آن به شوراي
سياستگذاري مناطق مربوطه و دفتر امور مناطق كشور جهت جمعبندي فعاليتهاي
مناطق 9گانه.
 .13ايجاد بانك اطالعاتي دقيق و به روز شده از تمامي مديران مرتبط عضو منطقه در
وبسايت مناطق كشور.
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 .14ارسال و بهروز رساني اخبار و اطالعات منطقه بر روي سايت رسمي امور مناطق
كشور.
تبصره :5در جلساتي كه دبير منطقه امكان حضور نداشته باشد ،مدير مرتبط در دانشگاه ميزبان،
اداره آن جلسه را عهدهدار خواهد بود.
 .3.3انتخاب دبيرخانه ،دبير و قائممقام منطقه:

محل تشكيل دبيرخانه شوراي مديران منطقه ،يكي از دانشگاههاي عضو منطقه است كه پس از
اعالم آمادگي دانشگاههاي متقاضي و برگزاري انتخابات (رأي كتبي اعضاء حاضر در جلسه و در
حضور رئيس شوراي سياستگذاري يا مدير داخلي امور مناطق در هر حوزه مأموريتي) مشخص
ميشود .مدير مرتبط دانشگاه محل استقرار دبيرخانه به عنوان «دبير منطقه» و نفر دوم به عنوان
«قائم مقام» منطقه منصوب ميشود كه اين انتصاب با صدور حكم ،به پيشنهاد مديركل و از سوي
معاون وزير به مدت دو سال صورت ميگيرد .الزم به توضيح است كه حضور متقاضي دبيري شورا
در روز برگزاري انتخابات ضروري است.
تبصره  -6دوره فعاليت دبيرخانه شوراي مديران منطقه 2 ،سال بوده كه اين مدت به شرط انتخاب
مجدد اعضاء قابل تمديد است.
تبصره  -7هر دانشگاه در انتخاب دبير و دبيرخانه منطقه داراي يك رأي است و فقط مديران
مرتبط يا نماينده قانوني آنها ،در انتخاب ،داراي حق رأي هستند.
تبصره  -8زمان انتقال مدارك و اسناد دبيرخانه منطقه ،حداكثر تا يكماه بعد از زمان رأيگيري و
مشخص شدن دبيرخانه و دبير جديد است .ارسال رونوشت اسناد ارسالي ،به مدير داخلي امور
مناطق ضروريست.
تبصره -9چنانچه دبير منطقه از عهده وظايف محول و مشروح در حكم خود كوتاهي نمايد؛ دفتر
امور مناطق كشور ،ضمن ارسال گزارش به باالترين مقام تصميمگير دانشگاه يا مركز محل استقرار
دبيرخانه منطقه؛ قائم مقام منطقه را عهدهدار مسئوليت دبيري منطقه معرفي ميكند.
تبصره -10انتخاب «دبيرِ دبيران مناطق» از سوي دبيرخانه مناطق مستقر در هر حوزه مأموريتي،
پس از مشخص شدن دبيران مناطق 9گانه و با برگزاري انتخابات در اولين جلسه شوراي
سياستگذاري (بند  )1.3.2مناطق انجام ميگيرد.
 .4.3جلسات شورای مدیران منطقه

 .1جلسات شورا با (دو سوم) اعضاء رسميّت ميگيرد و مصوبات آن قابل اجرا است.
 .2هر منطقه موظّف به برگزاري حداقل  4جلسه حضوري در طول سال (به طور فصلي) ،با
ميزباني يكي از دانشگاههاي منطقه است.
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.3
.4
.5
.6

ضروري است به گونهاي برنامهريزي شود تا يك جلسه با حضور مديران مرتبط مناطق
9گانه ،به صورت ساليانه به ميزباني رئيس شوراي سياستگذاري هر منطقه تشكيل شود.
در پايان هر جلسه شورا ،برنامه جلسه آتي ،به همراه زمان برگزاري و ميزبان جلسه اعالم
خواهد شد.
دستور جلسات به پيشنهاد دبيرخانه منطقه و با مشورت مديران و اولويتهاي اعالم شده
با هماهنگي رئيس شوراي سياستگذاري منطقه ،تدوين ميشود.
حداكثر  30دقيقه شروع هر نشست ،به دانشگاه ميزبان اختصاص دارد( .سخنراني و
خوشآمد گويي مسئوالن ،معرفي فعاليتها و برنامههاي دانشگاه و )...

تبصره  :11دبير منطقه در صورت ضرورت ،ميتواند اقدام به برگزاري جلسات فوقالعاده در سطح
منطقه و يا حتي بين منطقهاي نمايد.
 .5.3عضویت در شورای مدیران مناطق

دانشگاههايي كه در اولين جلسه نشست منطقه دعوت شده و حضور داشته باشند به عنوان عضو
شوراي مديران منطقه محسوب شده و در صورتي كه دانشگاهي بعد از آن ،تقاضاي عضويت در
اين شورا را داشته باشد؛ مراتب به شرح زير را طي خواهد كرد:
 ارسال درخواست عضويت به دبير منطقه و هماهنگي دبير با رئيس شوراي سياستگذاري
منطقه .
 بررسي و تصويب درخواست ،در شوراي مديران منطقه.
 اعالم مكتوب عضويت دانشگاه متقاضي در منطقه از سوي دبير منطقه.
حدود شيوهنامه

اين شيوه نامه با يك مقدمه 3 ،فصل 11 ،تبصره ،در تاريخ  1394 /06/ 31تنظيم و موارد مغاير
با آن لغو ميگردد .مسئوليت عاليه نظارت بر حسن اجراي اين شيوهنامه بر عهده معاون اداري،
مالي و مديريت منابع ميباشد.

36

