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دستورکار یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ 31/41/45
اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:
 -1دانشگاه شیراز
 -2مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری
 -3پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
 -4دانشگاه جهرم
 -5دانشگاه فسا
 -6دانشگاه هنر شیراز
 -7مرکز آموزش عالی آباده
 -8مرکزآموزش عالی استهبان
 -9مرکز آموزش عالی اقلید
 -11مرکزآموزش عالی فیروزآباد

 -11مجتمع آموزش عالی الرستان
 -12مرکز آموزش عالی المرد

 -13مرکز آموزش عالی ممسنی
 -14دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
ساعت شروع جلسه 11:11 :

ساعت پایان جلسه11:31 :

محل تشکیل جلسه :سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشگاه شیراز

مؤسسه برگزار کننده :دانشگاه شیراز

اسامی اعضای حقوقی:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15

دکتر حسین غریبی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
دکتر حمید نادگران؛ سرپرست دانشگاه و دبیر هیات امنای دانشگاه شیراز
دکتر قاسم حبیب آگهی؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
حسین شفیعی؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر محمد جواد دهقانی؛ رئیس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
دکتر علیرضا عسکری؛ رئیس دانشگاه هنر شیراز
دکتر مسعود نادریان جهرمی؛ رئیس دانشگاه جهرم
دکتر محسن اژدری؛ رییس دانشگاه فسا
دکتر محسن حاتمی؛ سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی؛ رئیس مرکزآموزش عالی استهبان
دکتر محمد تقی حیدری؛ رئیس مرکز آموزش عالی اقلید
دکتر حیدرعلی مردانی فرد؛ رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
دکتر فرهاد براتی؛ رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی
دکتر نجفی قیری؛ رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

اسامی اعضای حقیقی:
 -1دکتر رضا گرایی نژاد؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
 -2دکتر علی اصغر توفیق؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
 -3دکتر عزت اله رییسی؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
 -4علی شریفی؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شیراز
 -5دکتر جعفر قادری؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
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فهرست مطالب
موضوعات مربوط به امور جاری 5 .............................................................................................................................................
دستور اول ـ تصویب جزییات مشارکت دانشگاه شیراز با بخش خصوصی4 ......................................................................................................
دستور دوم ـ مجوز برگزاری همایش بین المللی 4 ..................................................................................................................................................
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دستور بیست و پنجم ـ تصویب اصول مد نظر در تدوین برنامه راهبردی موسسه های در حال توسعه (دانشگاه هنر شیراز) 14 ......
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دستور بیست و هشتم ـ اصالح بند ب مصوبه یازدهم پنجمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ
 94/17/17جهت دانشگاه هنر شیراز15 ...................................................................................................................................................................
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موضوعات مربوط به امور جاری
دستور اول ـ تصویب جزییات مشارکت دانشگاه شیراز با بخش نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
خصوصی
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور  ،تبصره  2ماده  58آیین نامه مالی و معامالتی و  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
دستور چهل و هشتم هشتمین نشست از دور ششم هیأت امنای دانشگاه تصویب گردید.
شیراز مورخ  1395/12/14جزییات قراردادهای مندرج در جدول زیر ...............................................................................
تصویب شد.
...............................................................................
........................................................................

ردیف

پیوست

نام پروژه

1

تجهیز وتکمیل خوابگاههای دانشجویی دختران

4

2

سرمایه گذاری و بهره برداری خصوصی از ساختمان قدس

2

نتيجه مذاكرات

دستور دوم ـ مجوز برگزاری همایش بین المللی

1ـ دستور حذف گرديد.
متن پيشنهادي براي تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی
2ـ متن پيشنهاديعيناً تصويبگرديد.
برنامههاي توسعه کشور و دستور بيستم هشتمين نشست از دور ششم
 -3متن پيشنهادي پس از اصالح به شرح ذيل
هيأت امنا مورخ 1331/12/11به دانشگاه شيراز اجازه داده میشود
تصويب گرديد.
همايش زير را برگزار نمايد:
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................
موضوع
سيزدهمين گردهمايی بين المللی انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسی ايران
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دستور سوم ـ موافقت با تأسیس شرکت دانش بنیان توسط عضو نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
هیأت علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور ،بند "ک" ماده " "7قانون تشکیل هیاتهای  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره  4ماده  17تصویب گردید.
قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،با تأسیس شرکتهای دانش بنیان از ...............................................................................
سوی عضو هیأت علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم موافقت شد............................................................................... :
........................................................................
ردیف

1

نام شرکت
پژوهش و اندیشهورزان

اعضای هیأت علمی
زهرا قاسمی نیک

موضوع فعالیت
فناوری اطالعات و نرم افزار

دستور چهارم ـ بررسی گزارش حسابرسی سال  4934مؤسسات نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
عضو هیأت امنا
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور  ،و بند "هـ" ماده " "7قانون تشکیل هیأتهای  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
امنا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ،گزارش حسابرسی تصویب گردید.
حسابرسان مستقل مؤسسات عضو در سال  1395مطرح و تصویب شد............................................................................... .
...............................................................................
........................................................................
دستور پنجم ـ افزایش شهریه نوبت دوم جهت مرکز آموزش عالی نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
فیروزآباد
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور  ،و بند "هـ" ماده " "7قانون تشکیل هیأتهای  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
امنا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ،هیأت رئیسه مرکز تصویب گردید.
آموزش عالی فیروزآباد می تواند هر سال تا سقف  15درصد شهریه ...............................................................................
دانشجویان نوبت دوم را افزایش دهد.
...............................................................................
........................................................................
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دستور ششم ـ واگذاری اعیان (اسکلت به تعاونی مسکن دانشگاه نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
شیراز)
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور با واگذاری اسکلت واقع در زمینهای دانشگاه  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
تصویب گردید.
شیراز به تعاونی مسکن آن دانشگاه موافقت شد
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................
دستور هفتم ـ تأمین  % 21از برق مرکز منطقه ای اطالع رسانی نتیجه مذاکرات
علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم از منابع 1ـ دستور حذف گردید.
2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
تجدید پذیر
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
برنامههای توسعه کشور و تصویب نامه شماره /78251ت 51914/ه مورخ تصویب گردید.
 1396/6/31هیأت محترم وزیران مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم ...............................................................................
وفناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم میتوانند  % 21از برق مورد ...............................................................................
نیاز خویش را از منابع انرژی های تجدید پذیر تأمین نماید.
........................................................................

دستور هشتم ـ انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی به پست نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
اجرایی دانشگاه هنر شیراز
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور  ،دانشگاه هنر شیراز می تواند اعضای هیأت علمی  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
تصویب گردید.
پیمانی را در پست اجرایی به شرح جدول زیر منصوب نماید.
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................
سمت اجرایی

تاریخ استخدام پیمانی

ردیف

نام و نام خانوداگی

1395/12/1

1

ستار خالدیان

معاون اداری و مالی

1395/12/1

2

علی اسد پور

مدیر امور پژوهشی

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  7از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

دستور نهم ـ عقد تفاهم نامه دانشگاه هنر شیراز و اداره کل راه و نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
شهرسازی استان فارس
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور ،دانشگاه هنر شیراز می تواند با اداره کل راه و  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
شهرسازی استان فارس تفاهم نامه ای مبنی بر مطالعات طرح مرمت خانه تصویب گردید.
تاریخی شفیعی اردکانی را منعقد نماید ،هزینه مرمت به روش ............................................................................... B.O.T
انجام می پذیرد.
...............................................................................
........................................................................

دستور دهم ـ اجاره یک باب آپارتمان جهت استادان مدعو نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
دانشگاه هنر شیراز
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور ،دانشگاه هنر شیراز می تواند یک باب آپارتمان  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
تصویب گردید.
جهت استفاده استادان مدعو این دانشگاه اجاره نماید.
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................

دستور یازدهم ـ عدم الزام قانون خدمات کشوری در خصوص به نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
کارگیری کارشناسان بازنشسته خبره در دانشگاه هنر شیراز
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور ،دانشگاه هنر می تواند بر اساس ماده  76آیین  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
نامه اعضای غیر هیات علمی از خدمات کارشناسان بازنشسته خبره (بدون تصویب گردید.
...............................................................................
الزام قانون مدیریت خدمات کشوری) استفاده نماید.
...............................................................................
........................................................................

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  8از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

دستور دوازدهم ـ افزایش شهریه دانشجویان و برخی از نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
هزینههای ثبت نام دانشجویان دانشگاه شیراز
متن پی شنهادی برای ت صویب :به ا ستناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای تو سعه ک شور و بند "و"ماده " "7قانون ت شکیل هیأت امنای  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ،دانشگاه شیراز می تواند تصویب گردید.
...............................................................................

موارد زیر را اعمال نماید:
 -1افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم در کلیه مقاطع تحصیلی
به میزان  % 11نسبت به مبلغ سال قبل برای ورودی های 97
به بعد( .به استناد مصوبه هیأت امناء مورخ )95/2/8
 -2افزایش شهریه دانشجویان میهمان و انتقال مشابه پردیس
دانشگاه به میزان  %11نسبت به سال قبل برای ورودی های
 97به بعد (به استناد مصوبه هیأت امنا مورخ )92/9/21
 -3افزایش ده درصــدی هزینه ثبت نام های دانشــگاه شــیراز در
سال  97به بعد شامل وجه ثبت نام دان شجویان جدیدالورود،
وجه ثبت نام دانشجویان دکتری (نیمه متمرکز) ،وجه ثبت نام
برای ممتازین دکتری ،وجه ثبت نام برای ممتازین کارشناسی
ارشد و بررسی پرونده های میهمان و انتقال (به استناد مصوبه
هیأت امناء مورخ )94/12/18

...............................................................................
........................................................................

دستور سیزدهم ـ موافقت با تمدید خدمت بیش از  4سال عضو نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
هیأت علمی
متن پی شنهادی برای ت صویب :به ا ستناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای تو سعه ک شور ،بند "ن" ماده " "7قانون ت شکیل هیأت امنای  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
دانشــگاه ها و موســســات آموزش عالی و پژوهشــی و ماده  15آییننامه تصویب گردید.
ا ستخدامی اع ضای هیأت علمی ،خدمت ع ضو هیأت علمی به شرح زیر ...............................................................................
تمدید شد:
...............................................................................
........................................................................
نام و نام خانوادگی

دانشکده/
موسسه

نسرین کاظمی پور

دانشکده
دامپزشکی-
دانشگاه شیراز

تاریخ
استخدام
پیمانی

تاریخ استخدام
رسمی آزمایشی

1387/14/18

تمدید تا
تاریخ

مرتبه

مالحظات

96/12/29

دانشیار

از تاریخ  1391/17/1از دانشگاه سیستان و
بلوچستان به دانشگاه شیراز مامور شده اند

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  9از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

دستور چهاردهم ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق عضو پیمانی نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
عضو هیات علمی
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور با مرخصی بدون حقوق خانم دکتر پروین  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
مرتضایی ،عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی اقلید از تاریخ تصویب گردید.

...............................................................................

 1396/11/1تا  1397/16/31موافقت میشود.

...............................................................................
........................................................................

دستور پانزدهم ـ دستورالعمل جهتدهی پایاننامههای نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
تحصیالت تکمیلی
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور ،دستورالعمل جهتدهی پایاننامههای  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
تحصیالت تکمیلی (موضوع نامه شماره  15/227691مورخ تصویب گردید.

 1396/11/4مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه) به شرح پیوست
 3تصویب شد.

...............................................................................
...............................................................................
........................................................................

دستور شانزدهم ـ اصالح نمودار سازمانی مرکز آموزش عالی نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
استهبان
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
دائمی برنامه های توسعه کشور نمودار سازمانی مرکز آموزش عالی  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
تصویب گردید.
استهبان به شرح زیر تغییر یافت:

...............................................................................

 -1تبدیل گروه برنامه ،بودجه ،تحول اداری و بهره وری به
مدیریت برنامه ،بودجه ،تحول اداری و بهره وری
........................................................................
 -2تبدیل مدیریت امور حقوقی ،قراردادها و پاسخگویی به
شکایات به اداره امور حقوقی ،قراردادها و پاسخگویی به
شکایات

...............................................................................

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  11از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

دستور هفدهم ـ استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت به صورت نتیجه مذاکرات
ماموریت پژوهشی اعضای هیات علمی پیمانی مرکز آموزش عالی 1ـ دستور حذف گردید.
2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
استهبان
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
دائمی برنامههای توسعه کشور اعضای هیات علمی پیمانی مرکز تصویب گردید.
...............................................................................

آموزش عالی استهبان به شرح زیر میتوانند از فرصت مطالعاتی
کوتاه مدت به صورت ماموریت پژوهشی بهرهمند گردند:
........................................................................
 -1خانم دکتر رقیه حیران به مدت  3ماه با برقراری حقوق
ماهیانه بدون پرداخت حق سمت.
 -2خانم دکتر فاطمه صداقتی جهرمی به مدت  3ماه با
برقراری حقوق ماهیانه بدون پرداخت حق سمت.

...............................................................................

دستور هجدهم ـ کمک مرکز آموزش عالی استهبان به صندوق نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
قرض الحسنه اعضای غیر هیأت علمی
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
 -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
دائمی برنامههای توسعه کشور بند "و" ماده " "1قانون تشکيل
تصویب گردید.

هيأتهاي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و
ماده  7پیوست شماره  5دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی
...............................................................................
(موضوع ماده  67آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی) ،به
........................................................................
مرکز آموزش عالی استهبان اجازه داده میشود تا سقف مبلغ
 211/111/111ریاالز محل درآمد اختصاصی خویش به صندوق
قرض الحسنه اعضای غیر هیات علمی تخصیص دهد.
...............................................................................

دستور نوزدهم ـ افتتاح صندوق قرضالحسنه جهت کمک به نتیجه مذاکرات
دانشجویان بی بضاعت و کم درآمد در مرکز آموزش عالی 1ـ دستور حذف گردید.
2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
استهبان
 -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام
تصویب گردید.
دائمی برنامههای توسعه به مرکز آموزش عالی استهبان می تواند
...............................................................................
صندوق قرضالحسنه جهت کمک به دانشجویان بی بضاعت و کم درآمد
...............................................................................
را افتتاح نماید.
........................................................................

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  11از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

دستور بیستم ـ تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم ،میهمان نتیجه مذاکرات
انتقالی و ترم تابستانه و همچنین دانشجویان روزانه پیش از 1ـ دستور حذف گردید.
2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
سنوات مجاز تحصیل دانشگاه فسا
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
برنامههای توسعه و بند "و" ماده " "7قانون تشکیل هیأت امنای تصویب گردید.
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،شهریه دانشجویان نوبت دوم............................................................................... ،
میهمان انتقالی و ترم تابستانه و همچنین دانشجویان روزانه پیش از ...............................................................................
سنوات مجاز تحصیل دانشگاه فسا در سال  1396به شرح زیر تعیین ........................................................................
شد:
شهریه دانشجویان نوبت دوم  ،میهمان و منتقل مقطع کارشناسی دانشگاه فسا و همچنین دانشجویان روزانه کارشناسی
پس از سنوات مجاز تحصیل در سال 4931



مقطع

شهریه
ثابت(ریال)

شهریه متغییر هر
واحد درس عمومی
(ریال)

شهریه هر واحد
درس پایه (ریال)

شهریه هر درس
اصلی (ریال)

شهریه هر واحد
درس عملی (ریال)

کارشناسی

2273141

181831

311111

363691

272771

دانشگاه می تواند سال  1396را به عنوان مبنا قرار داده و برای محاسبه شهریه سال های بعد  15درصد به ارقام سال قبل
اضافه نماید.

شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فسا و همچنین دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد پس
از سنوات مجاز تحصیل در سال 4931
مقطع

شهریه
ثابت(ریال)

شهریه متغییر
هر واحد درس
(ریال)

شهریه هر واحد
پایان نامه نظری
(ریال)

شهریه هر واحد پایان نامه
آزمایشگاهی و کارگاهی
(ریال)

شهریه هر واحد
دروس جبرانی و
مازاد (ریال)

کارشناسی
ارشد

6546375

1411195

4111561

5111711

811111



دانشگاه می تواند سال  1396را به عنوان مبنا قرار داده و برای محاسبه شهریه سال های بعد  15درصد به ارقام
سال قبل اضافه نماید.

شهریه ترم تابستان دانشگاه فسا در سال تحصیلی 4931
مقطع

شهریه
ثابت(ریال)

شهریه متغییر هر واحد درس عمومی
(ریال)

شهریه هر واحد درس پایه (ریال)

کارشناسی

1663452

133166

219579



دانشگاه می تواند سال  1396را به عنوان مبنا قرار داده و برای محاسبه شهریه سال های بعد  15درصد به ارقام
سال قبل اضافه نماید.

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  12از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

دستور بیست و یکم ـ مجوز تبدیل وضعیت آقای کرامت اله نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
غفاری از امریه به پیمانی در دانشگاه فسا
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه دانشگاه فسا می تواند آقای کرامت اله غفاری (طرح  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
تصویب گردید.
سربازی هیات علمی) را به استخدام پیمانی درآورد.
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................

دستور بیست و دوم ـ مجوز تأسیس مرکز پژوهشی

نتیجه مذاکرات

1ـ دستور حذف گردید.
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه موسسات میتوانند مراکز پژوهشی را به شرح زیر  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
تاسیس نمایند:.
تصویب گردید.
ردیف

نام موسسه

نام مرکز

...............................................................................

1

دانشگاه هنر شیراز

هنر اسالمی

...............................................................................

2

دانشگاه فسا

هدایت و ناوبری

........................................................................

3

دانشگاه فسا

انرژی های نو

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  13از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

دستور بیست و سوم ـ استخدام  41نفر هیات علمی درگروههای نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
مختلف آموزشی دانشگاه فسا
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه دانشگاه فسا می تواند  17عضو هیات علمی به شرح  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
تصویب گردید.
زیر استخدام نماید:
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

نام گروه آموزشی
ریاضیات و کاربردها
مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات
آمار و کاربردها
علوم کامپیوتر
مهندسی آب
مهندسی کشاورزی ـ علوم و مهندسی صنایع غذایی
مهندسی مکانیک
مهندسی برق
جمع

تعداد هیات علمی شاغل در گروه آموزشی
4
3
3
4
4
3
4
5

تعداد تقاضا
1
3
2
2
2
2
3
2
17

دستور بیست و چهارم ـ درخواست تصویب اساسنامه صندوق نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
قرض الحسنه کمک به دانشجویان دانشگاه فسا
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه اساسنامه صندوق قرض الحسنه کمک به دانشجویان  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
تصویب گردید.
دانشگاه فسا تصویب شد.
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  14از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

دستور بیست و پنجم ـ تصویب اصول مد نظر در تدوین برنامه نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
راهبردی موسسه های در حال توسعه (دانشگاه هنر شیراز)
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه اصول مد نظر در تدوین برنامه راهبردی موسسه های  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
در حال توسعه (دانشگاه هنر شیراز) موضوع بخشنامه معاون آموزشی تصویب گردید.
...............................................................................
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تصویب شد.
...............................................................................
........................................................................
دستور بیست و ششم ـ اصالحیه برنامه راهبردی فیروزآباد

نتیجه مذاکرات

1ـ دستور حذف گردید.
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه اصالحیه برنامه راهبردی فیروزآباد تصویب شد.
 -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
تصویب گردید.
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................
نتیجه مذاکرات

دستور بیست و هفتم ـ تمدید مهلت پیمانی

1ـ دستور حذف گردید.
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور ،بند "ن" ماده " "7قانون تشکیل هیأت های  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده  15آیین نامه تصویب گردید.
اعضاء هیأت علمی با تمدید استخدام پیمانی اعضای مؤسسات به شرح ...............................................................................
زیر موافقت شد:
...............................................................................
........................................................................
ردیف

1

نام موسسه

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دانشکده/گروه

دانشگاه شیراز

محمد حسین پور

استادیار

هنر و معماری

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

تاریخ استخدام

تمدید تا

پیمانی

تاریخ

1391/6/29

1397/6/29

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  15از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

دستور بیست و هشتم ـ اصالح بند ب مصوبه یازدهم پنجمین نتیجه مذاکرات
نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ 1ـ دستور حذف گردید.
2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
 35/11/11جهت دانشگاه هنر شیراز
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
برنامههای توسعه و بند "ن" ماده  1قانون تشکيل هياتهاي امناي دانشگاهها تصویب گردید.
و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ،بند ب مصوبه یازدهم پنجمین نشست ...............................................................................
از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ  94/17/17جهت دانشگاه ...............................................................................
هنر شیراز به شرح زیر اصالح شد:
........................................................................
ب :استخدام جهت مرتبه مربی اکيداً ممنوع است مگر جهت موسسات تازه
تأسيس و با رعايت شرايط زير و در صورت تأييد نهايی هيأت امنا امکان پذير
است:
 .1عدم وجود مقطع دکتري در رشته متقاضی؛
 .2داوطلب با مرتبه دکتري در  3بار فراخوان متقاضی استخدام نباشد؛
 .3کسب حداقل 54درصد امتیاز الزم برای ارتقاء از مرتبه مربی به
استادیاری به تأیید هیأت ممیزه؛
 .1عضو استخدام شده تا  1سال از مأموريت تحصيلی استفاده نکند؛

دستور بیست و نهم ـ استخدام  44عضو هیات علمی جهت نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
دانشگاه هنر شیراز
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه دانشگاه هنر می تواند پانزده عضو هیات علمی استخدام  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
تصویب گردید.
نماید.
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................
دستور سی ام ـ اعطای یک پایه تشویقی به رییس مرکز آموزش نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
عالی استهبان
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور و بند  7ماده  53آیین نامه استخدامی اعضای  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
هیأت علمی به آقای دکتر محمد رضا جعفرزاده شیرازی (بابت سمت تصویب گردید.
اجرایی ریاست مرکز آموزش عالی استهبان) یک پایه تشویقی اعطا ...............................................................................
میشود.
...............................................................................
........................................................................

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  16از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

قرائت گزارش برنامه راهبردی دانشگاه شیراز و مرکز آموزش عالی نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
آباده
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور و الزام مرکز محترم هیأتهای امناء و هیأتهای  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
ممیزه (موضوع نامه  15/68219مورخ  ،)1396/4/3گزارش برنامه تصویب گردید.
راهبردی دانشگاه شیراز (پیوست  )4و مرکز آموزش عالی آباده (پیوست ...............................................................................
 )5قرائت شد.
...............................................................................
........................................................................
قرائت گزارش پیشرفت برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه شیراز نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گردید.
و مرکز آموزش عالی آباده
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامه های توسعه کشور و الزام مرکز محترم هیأتهای امناء و هیأتهای  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
ممیزه (موضوع نامه  15/68219مورخ  ،)1396/4/3گزارش پیشرفت تصویب گردید.
برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه شیراز و مرکز آموزش عالی آباده ...............................................................................
(پیوست  )6قرائت شد.
...............................................................................
........................................................................
قرائت گزارش برنامه عملیاتی دانشگاه شیراز

نتیجه مذاکرات

1ـ دستور حذف گردید.
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی
2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور و دستور یازدهم نهمین نشست از دور ششم
 -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ  96/4/12گزارش برنامه عملیاتی
تصویب گردید.
دانشگاه شیراز قرائت شد.
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................
قرائت گزارش بودجه عملیاتی دانشگاه هنر شیراز

نتیجه مذاکرات

1ـ دستور حذف گردید.
متن پیشنهادی برای تصویب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی
2ـ متن پیشنهادیعیناً تصویبگردید.
برنامههای توسعه کشور و دستور یازدهم نهمین نشست از دور ششم
 -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذیل
هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ  96/4/12گزارش بودجه عملیاتی
تصویب گردید.
دانشگاه هنر شیراز قرائت شد.
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  17از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

پیوست شماره  :4گزارش پیش ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری و بهره برداری تجهیز ساختمان
خوابگاه سپاس دانشگاه شیراز
توسط

بخش خصوصی (خیریه)

مرداد 4931

تهیه کننده :دکتر کاظم عسکری فر
عضو هیات علمی بخش مدیریت ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز19171114154 )171( 36134462 ،kaskarifar@shirazu.ac.ir ،

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  18از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

خالصه شاخصهای ارزیابی طرح سرمایه گذاری در تجهیز خوابگاه شماره  4خواهران (سپاس)

شاخص

مبلغ/مقدار

واحد

سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار

50111

میلیون ریال

ظرفیت خوابگاه

141

نفر

اجاره بهای ماهیانه برای هر نفر

201110111

ریال

تعداد ماه های اشغال خوابگاه

9

ماه

درآمد سالیانه

20571

میلیون ریال

میانگین سود خالص سالیانه برای دانشگاه

÷397

میلیون ریال

نرخ سود محاسبه شده برای آورده سرمایه گذار

14

درصد

نرخ بازده داخلی طرح ()IRR

25/2

درصد

خالص ارزش فعلی ()NPV

20711

میلیون ریال

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  19از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

معرفی طرح
ساختمان خوابگاه شماره یک خواهران معروف به خوابگاه سپاس واقع در محوطه پردیس دانشگاه شیراز ،به عنوان یکی از
اصلی ترین ساختمانهای خوابگاهی خواهران دانشگاه بوده و در سالهای اخیر به دلیل نیاز به تعمیر و تجهیز توسط موسسه
خیریه سپاس تجهیز و کماکان بهره برداری از آن به دانشگاه شیراز واگذار شده است .این مطالعه به منظور بررسی توجیه
اقتصادی مشارکت بخش خصوصی غیرانتفاعی در تجهیز خوابگاه سپاس تهیه شده است.

مشخصات خوابگاه
این خوابگاه  10871مترمربع زیربنا دارد و دارای واحدهای زیر است:
 34 فلت
 68 اتاق
 آشپزخانه عمومی
 یک سالن مطالعه
 یک سالن تلویزیون
 یک اتاق مشاوره
 یک اتاق سرپرستی

تجهیزات تامین شده از محل تامین سرمایه بخش خصوصی
مهمترین تجهیزات تامین شده از محل مشارکت بخش خصوصی عبارتند از:
-

تجهیزات فلت ها شامل کابینت ،جاکفشی ،یخچال بوده و هر فلت دو اتاق و یک سرویس کامل حمام و سرویس
فرنگی مجهز به روشویی ،آینه و  ...است .اتاق ها شامل دو تخت دوطبقه ،کولر ،فرش ،کمد دیواری ،چراغ مطالعه
مستقل ،پرده ،حفاظ و  ...می باشد.

-

آشپزخانه عمومی مجهز به گاز رومیزی ،لباسشویی ،آبسردکن ،سماور  21لیتری ،توسترریال فریزر ،جاظرفی و
سایر لوازم آشپزی است.

 سالن مطالعه دارای میز مطالعه ،صندلی ،پرده و کولر است. سالن تلویزیون و نمازخانه مجهز به فرش ،تلویزیون  LEDو پرده است. اتاق مشاوره مجهز به میز و صندلی ،کمد و درایور و سایر لوازم اداری است.دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  21از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

 اتاق سرپرستی مجهز به رایانه ،آمپلی فایر ،لوازم اداری ،سرویس بهداشتی ،پرده ،موکت و  ...است. -تجهیزات جانبی شامل اتو ،میز اتو ،جاروبرقی سطلی بزرگ نیز به مجموعه اضافه شده است.

مشخصات طرح پیشنهادی
ضرورت اجرای طرح

مهمترین ضرورت این طرح مستعمل بودن تجهیزات سابق و ضرورت نوسازی تجهیزات بوده به شکلی که بدون تجهیز این
خوابگاه ،امکان استفاده دوباره از آن با مشکالت جدی مواجه بوده و خوابگاه در شرف تعطیلی قرار داشته است .محدودیتهای
منابع مالی از یک سو ،نیاز به نوسازی تجهیزات از سوی دیگر و تقاضای دانشجویان مبنی بر استفاده از خوابگاههای مجهز
در کنار موارد ذکرشده ،موجب شد تا از بخش خصوصی برای تجهیز این خوابگاه دعوت شود .مهمترین دستاوردهای این
طرح را می توان به شکل زیر خالصه کرد:
 افزایش دارایی های دانشگاه در حوزه تجهیزات سرمایه ای شکل گیری یک خوابگاه مجهز و در شان دانشجو و دانشگاه شیراز کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات خوابگاه افزایش سطح رضایت دانشجویان از شرایط خوابگاهی (امور رفاهی) دانشگاه-

تجربه بهره گیری از پتانسیل بخش خصوصی در تامین سرمایه موردنیاز بخشهای مختلف و ممکن در دانشگاه

شیوه سرمایه گذاری خیریه سپاس در تجهیز خوابگاه

موسسه خیریه سپاس با سرمایه گذاری  50111میلیون ریال (پانصد میلیون تومان) در تجهیز خوابگاه در قالب قرارداد با
معاونت دانشجویی دانشگاه ،اجاره (به شرط تملیک) تجهیزات را به مدت سه سال و به شکل هر شش ماه یکبار معادل مبلغ
 1017909180668ریال بابت اصل و کارمزد سرمایه گذاری برداشته و در انتهای دوره ،کلیه تجهیزات را به دانشگاه واگذار
می کند .این مبلغ از محل افزایش اجاره بهای خوابگاه تامین شده و دانشگاه به طور مستقیم نیازمند تحمل هزینه کرد
نخواهد بود.
مدیریت و بهره برداری از تجهیزات از زمان تحویل بدون تغییر در اختیار معاونت دانشجویی دانشگاه بوده و موسسه خیریه
با تحو یل تجهیزات به دانشگاه ،در امر بهره برداری از خوابگاه نقشی ایفا نمی کند .دانشجویان متقاضی در سکونت در این
خوابگاه بر اساس شرایط خوابگاه در آن مستقر شده و به شکل سابق ،اجاره بهای خوابگاه به حساب دانشگاه واریز خواهد
شد.

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  21از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

معرفی خدمات و ظرفیت خوابگاه

این خوابگاه گنجایش  141نفر دانشجو را دارد که در طول دو ترم تحصیلی در هر سال تقریبا  9ماه در اختیار دانشجویان
است .بر همین اساس ،ظرفیت خوابگاه معادل  10261نفر-ماه میباشد.

ظرفیت دانشجویی (نفر)
141

تعداد ماه بهره برداری در هر سال ظرفیت خوابگاه (نفر-ماه)
10261

9

هزینه های طرح
بر اساس این طرح صددرصد هزینه های تجهیز خوابگاه در بخش سرمایه گذاری ثابت توسط موسسه خیریه و در دوره بهره
برداری توسط دانشگاه تامین خواهد شد.
سرمایه گذاری ثابت (تجهیزات )
هزینه تجهیزات بر اساس شرح مندرج در بخش  3گزارش معادل مبلغ  50111میلیون ریال می باشد.

ردیف

شرح

مقدار/تعداد

قیمت واحد (ریال)

هزینه (میلیون ریال)

1

تجهیزات خوابگاه

-

5011101110111

50111
40111

جمع هزینه تجهیزات

هزینه های دوران بهره برداری از طرح
در بخش هزینه های عملیاتی (جاری) ،به دلیل اینکه خوابگاه متعلق و در اختیار دانشگاه است ،کلیه هزینهها توسط دانشگاه
تامین میشود.
با وجود اینکه هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات نو به شکل قابل توجهی کمتر از از نگهداری و تعمیرات تجهیزات
مستعمل است ،در ارزیابی اقتصادی طرح اختالف هزینه های بهره برداری قبل و بعد از تجهیز صفر منظور شده است.

هزینه استهالک

هزینه استهالک طرح برای جبران اصل اقساط سرمایه گذار منظور شده است .بر این اساس ،اصل مبلغ  50111ریال آورده
سرمایه گذار طی سه سال و از محل استهالک سرمایه گذاری تامین میشود .در نتیجه برای دوره سه ساله داریم:
مبالغ به میلیون ریال

دکتر حمید نادگران
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صفحه  22از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

سال

سال

سال

اول

دوم

سوم

3333

1666
1666
1

ردیف

سال

1

اصل سرمایهی سرمایه گذار در ابتدای سال

5111

2

برداشت از محل هزینه استهالک

1667

1667

3

اصل سرمایهی سرمایه گذار در انتهای سال

3333

1666

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3

2

برداشت از محل هزینه استهالک

1

-500

اصل سرمایهی سرمایه گذار در انتهای سال

روند مستهلک شدن سرمایه اولیه طرح (برگشت اصل سرمایه) در سالهای بهره برداری (مقادیر به میلیون ریال)

هزینه سود سرمایه گذاری

بر اساس برآورد اولیه از مبلغ و شرایط اقساط پیشنهادی ،این سرمایه گذاری معادل تسهیالتی با سود تقریبی  14درصد
است.
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جمهوري اسالمي اريان
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وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

عملکرد مالی و اقتصادی طرح
درآمد طرح
مجموع درآمد سالیانه طرح بر اساس اجاره ماهیانه هر فرد معادل  201110111ریال (دویست هزار تومان) شرح جدول زیر
است.

ردیف

محصول

ظرفیت سالیانه (نفر-ماه)

1

اسکان در خوابگاه سپاس

10261

اجاره ماهیانه
هر نفر

(ریال)

201110111

درآمد سال
(میلیون ریال)

20521

سود (زیان) سالیانه دوران بهره برداری
با توجه به وضعیت درآمدی و هزینه ای سه ساله ،وضعیت سودآوری طرح به صورت زیر خواهد بود.

1

سال بهره برداری

سود (زیان) سالیانه-میلیون ریال 213

2

3

378

612

سود سالیانه
700
600
500
400
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200
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0
3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5
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وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

شاخصهای اقتصادی
در محاسبه شاخص های اقتصادی این طرح ،مفروضات زیر منظور شده است:
 نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری صفر درصد برای دانشگاه (به دلیل اینکه دانشگاه آورده ای نداشته و هدف دانشگاه
از این طرح سودآوری نیست)
 نرخ تورم صفر درصد

با توجه به این مفروضات ،شاخصهای اقتصادی به صورت زیر خواهد بود:
شاخص

مقدار

واحد

نرخ بازده داخلی طرح ()IRR

25/2

درصد

خالص ارزش فعلی ()NPV

20711

میلیارد ریال

متوسط سود (زیان) سالیانه

397

میلیون ریال

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  25از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

پیوست  :2گزارش پیش ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری و بهره برداری
ساختمان خوابگاه قدس دانشگاه شیراز
کاربری پیشنهادی

مجموعه هتل و خدمات گردشگری
Pre-Feasibility Study of BOT Project Proposal of

Ghods Dormitory Building
As

Tourism & Hotel Service Complex

خردادماه 4931
June, 2141

تهیه کننده :دکتر کاظم عسکری فر
دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي
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جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

عضو هیات علمی بخش مدیریت ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز19171114154 )171( 36134462 ،kaskarifar@shirazu.ac.ir ،

خالصه شاخصهای ارزیابی طرح سرمایه گذاری ساختمان خوابگاه قدس با کاربری پیشنهادی مجموعه خدمات
گردشگری و هتل

شاخص

مبلغ/مقدار

واحد

سرمایه گذاری اولیه

1220618

میلیون ریال

ضریب اشغال منظور شده

41

درصد

فروش سالیانه

1110418

میلیون ریال

هزینه های سالیانه

590858

میلیون ریال

سود خالص سالیانه (از سال سوم به بعد با  41درصد ضریب
اشغال)

510551

میلیون ریال

سود سالیانه (در سال اول با  15درصد ضریب اشغال)

30443

میلیون ریال

دوره مقاوم سازی ،تعمیرات و تجهیز

2

سال

نرخ بازده داخلی طرح ()IRR

25/74

درصد

خالص ارزش فعلی ()NPV

270777

میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه سرمایه گذار
(از محل استهالک سالیانه سرمایه گذاری)

6

سال

پیشنهاد مدت بهره برداری سرمایهگذار

1

سال
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جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

معرفی طرح

ساختمان معروف به خوابگاه قدس دانشگاه شیراز ،به عنوان یکی از اصلی ترین ساختمانهای خوابگاهی دانشگاه بوده و در
سالهای اخیر به دلیل نیاز به تعمیرات اساسی تخلیه شده است .این ساختمان که در میدان دانشجو واقع شده است ،یکی
از بهترین نقاط تجاری شهر شیراز بوده و می تواند با سرمایه گذاری مشترک دانشگاه شیراز و بخش خصوصی ،ارزش افزوده
مناسبی ایجاد کند.
بهره برداری بهینه از این دارای ی ارزشمند ،مهمترین هدف این طرح است .این طرح با هدف بازسازی و مرمت این بنا و
بهرهبرداری ارزش آفرین برای سرمایهگذار و دانشگاه شیراز تعریف شده که مشخصات آن در ادامه آورده شده است.

مشخصات فعلی ساختمان

این ساختمان در میدان دانشجو ،ابتدای بلوار چمران و حاشیه کنارگذر رودخانه خشک واقع شده است.
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سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا
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جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

از لحاظ سابقه ،احداث ساختمان به پیش از انقالب اسالمی بر می گردد که در زمان انقالب ،توسط یکی از نهادهای انقالبی
به دانشگاه شیراز واگذار و از آن تاریخ طبقات همکف تا دهم به عنوان خوابگاه و طبقه زیرزمین به عنوان واحدهای تجاری-
خدماتی (عمدتا حول محور خدمات دانشجویی) استفاده می شده است .به عالوه این ساختمان دارای  8باب واحد تجاری
(مغازه) مجاور خیابان اصلی است که هم اکنون نیز فعال هستند.
در مقطعی که خوابگاه تعطیل بوده است ،یکی از واحدهای آموزشی شیراز با قصد احیای بنا و به منظور استقرار دانشگاه
غیردولتی ،اقدام به تغییراتی در داخل بنا نموده که به دالیلی ادامه کار متوقف شده و از آن تاریخ ،فعالیتی در آن انجام
نشده است.
مساحت عرصه (زمین)  10511مترمربع و مساحت اعیان تقریبا برابر  110771مترمربع شامل  110271مترمربع خوابگاهی
در  11طبقه و  10511مترمربع در طبقه زیرزمین می شود.
مشخصات طرح پیشنهادی
ضرورت اجرای طرح

مهمترین ضرورت این طرح ارزش سرمایه راکد طرح ا ست که هزینه فر صت زیادی را بر دان شگاه تحمیل کرده ا ست .بر
اساس یک محاسبه تقریبی ،ارزش زمین این بنا بالغ بر  311میلیارد ریال است که با احتساب سود سالیانه بانکی در تاریخ
تهیه گزارش (بر مبنای  18درصد سالیانه) ،هزینه فرصت حداقل برای این دارایی برابر  54میلیارد ریال است.
از سوی دیگر وضعیت سازه ای بنا به گونه ای است که در مدت زمان کوتاهی می بایست عملیات استحکام بنا آغاز شود،
زیرا قدمت سـازه از یک سـو و تغییرات انجام شـده در برخی طبقات از سـوی دیگر ،می تواند تهدیدی برای بنا و دارایی و
خطری برای جمعیت در حال تردد این ناحیه باشــد .در کنار این موارد ،موقعیت مناســب این بنا میتواند زمینه ســاز یک
سرمایه گذاری سودمند و ارز شمند برای دان شگاه با شد تا عالوه بر منافع اقت صادی برای دان شگاه و شهر شیراز ،اعتباری
دیگر نیز برای دانشگاه شیراز بوده و به عنوان یک الگوی بهرهبرداری اقتصادی از داراییهای راکد قلمداد شود.
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تاریخ4931/41/45 :

سناریوهای پیشنهادی در خصوص کاربری

با توجه به موقعیت مکانی این ساختمان و واقع شدن در مرکز اداری ،تجاری ،درمانی و گردشگری شهر شیراز سه سناریو
در دستور کار بررسی قرار گرفت:

 .1احداث مجتمع پزشکی
 .2احداث مجتمع تجاری

سناریوهای پیشنهادی

 .3احداث مجتمع گردشگری (با تکیه بر هتل)

یکی از مهمترین محدویت های این ساختمان ،قرارگرفتن آن در گره ترافیکی میدان دانشجو و مسیر ارتباطی خرجی بلوار
چمران و ورودی میدان نمازی است .عرض خیابان جلوی ساختمان به نسبت ترافیک سنگین این معبر کم بوده و بر همین
اساس ،توقف در حاشیه خیابان جلوی ساختمان ممنوع است و امکان پارک خودرو در مقابل ساختمان نیست.
لذا سناریوهای  1و  2به دلیل اینکه مراجعه کنندگان و مشتریان کاربری های پیشنهادی ،از نظر تعداد زیاد هستند ،هم از
منظر مدیریت شهری و هم از نظر مطلوبیت سرمایه گذاری می تواند مشکل ساز شود .از سوی دیگر ،بار استاتیکی و
دینا میکی جمعیتی که در مجتمع پزشکی و تجاری می تواند بر سازه بنا وارد شود ،ممکن است برای ساختمان با وجود
قدمت آن ،با وجود مستحکم سازی آن ،می تواند مشکالتی را برای ایجاد کندکه از منظر مدیریت بحران ،سناریوهای  1و 2
ریسک زیادی را متوجه سرمایه گذاری میکند.
در ادامه جدولی آورده شده است که سه کاربری پیشنهادی را از جنبه عوامل مختلف تصمیم گیری اولیه ،مقایسه کرده
است.
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ساختمان پزشکی

مجتمع تجاری

هتل

فاکتور تصمیم گیری
تناسب موقعیت مکانی ساختمان با کاربری

خیلی زیاد

زیاد

خیلی زیاد

تعداد مراجعین در روز

خیلی زیاد

زیاد

کم

ندارد

ندارد

دارد

بار دینامیکی و زنده روی ساختمان

خیلی زیاد

خیلی زیاد

کم

میزان استهالک بنا در مدت اجاره

زیاد

زیاد

کم

امکان استفاده دانشگاه شیراز از کاربری پیشنهادی

زیاد

کم

زیاد

خیلی زیاد

خیلی زیاد

متوسط

گنجایش پارکینگ زیرزمین

ریسک انسانی از منظر مدیریت بحران

بر اساس این عوامل ،به نظر می رسد کاربری هتل بتواند پیشنهاد اولیه مناسبی برای سرمایه گذاری باشد .لذا ارزیابی حاضر
بر اساس پیشنهاد راه اندازی هتل انجام شده است.

مشخصات مجموعه آتی

در این طرح ابتدا بنا به گونه ای بازسازی خواهد شد که ضمن رعایت اصول ساختمانی عمومی ،الزامات سازه ای متناسب
با استانداردهای دانشگاه نیز لحاظ گردد .با توجه به کاربری پیشنهادی ،پیش بینی تخصیص فضا به شکل زیر خواهد بود.
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معرفی خدمات و ظرفیت طرح

این طرح در  365روز قابلیت ارائه خدمات دارد .مح صوالت و ظرفیت طرح بر ا ساس کاربری های دیده شده در طبقات به
صورت زیر خواهد بود:
طبقه همکف
رستوران مرکزی

رستوران غذاهای ایرانی و ملل در طبقه همکف با ظرفیت  111نفر خدمات را به مشتریان ارائه می دهد.
فروشگاهها (مغازه ها)

تعداد  8باب واحد تجاری (مغازه) در مجاورت میدان وجود دارد که می توانند توسط سرمایه گذار بهره برداری شوند.
غرفه ها (صنایع دستی)

در طبقه همکف هتل ،تعداد چهار غرفه صنایع د ستی می تواند مح صوالت صنایع د ستی و سوغات شهر شیراز را به
گردشگران ارائه دهد.
طبقه اول
سالن همایش

سالن همایش در طبقه همکف می تواند با ظرفیت  211نفر احداث شود که مجهز به سی ستم های صوتی و ت صویری و
نورپردازی باشد.
سالن ورزشی

سالن ورزشی شامل تجهیزات بدنسازی ،جکوزی ،سونا و حمام ترکی در این بخش احداث می شود.
کافی شاپ کالسیک

کافی شاپ کالسیک در این طبقه با ظرفیت  41نفر به مشتریان خدمات ارائه می دهد .مجاورت این کافی شاپ با
طبقه دوم
سوئیت

طبقه دوم دارای دو بخش ا ست :یک بخش به م ساحت  1111مترمربع برای سوئیتها و یک بخش هم ق سمت روباز ا ست
که می تواند با کاربری رستوران ،چایخانه و کافی شاپ مورد استفاده قرار گیرد.
در این طبقه نیز مساحت قابل تخصیص به سوئیتها  611مترمربع است که با احتساب  51مترمربع برای هر سوئیت ،تعداد
سوئیتهای این طبقه برابر  12واحد خواهد بود.
رستوران و فست فود روباز

رستوران باز این مجموعه در قسمت روباز طبقه دوم و در مساحتی به متراژ تقریبی  251مترمربع خواهد بود که گنجایش
 51نفر را خواهد داشت.
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کافی شاپ و چایخانه روباز

کافی شاپ و چایخانه روباز نیز در طبقه دوم ،قسمت روباز خواهند بود که در مساحت تقریبی  211مترمربع و با گنجایش
 31نفر دیده شده است.
طبقه سوم تا نهم
اتاق های یک تخته و دوتخته

با کسر  31درصد از مساحت هر طبقه (طبقات  3تا  )9برای راهروها و سرایداری و سرویس ایرانی ،فضای قابل تخصیص
برای اتاقها برابر  711مترمربع می شودو با کسر مساحت دیوارها (معادل  15درصد فضا) ،مساحت خالص باقیمانده برای
اتاقها تقریبا  611مترمربع می شود .مساحت مورنیاز برای اتاقهای یک و دوتخته به صورت زیر است:
 مساحت هر اتاق دوتخته برابر  31مترمربع ( 405*405برای فضای اتاق و  308*205برای حمام و توالت) مساحت هر اتاق یک تخته برابر  28مترمربع ( 405*401برای فضای اتاق و  308*205برای حمام و توالت)بر همین اســاس ،هر طیقه می تواند به صــورت تقریبی  18اتاق دوتخته و  2اتاق یک تخته داشــته باشــد که در  7طبقه
تخصیص داده شده به اتاقها ،تعداد  126اتاق دوتخته و  14اتاق یک تخته خواهد داشت.

ردیف

ظرفیت اسمی

محصول

ظرفیت عملی (با راندمان  41درصد)

روزانه

سالیانه

روزانه

سالیانه

1

اتاق اصلی

8

2921

3

1461

2

اتاق فرعی

8

2921

3

1461

3

تعداد غذای سرو شده در رستوران

211

73111

111

36511

مراحل اجرای طرح

مدت زمان الزم جهت دوره راه اندازی طرح یک سال منظور شده است که مراحل اجرای طرح به صورت زیر خواهد بود:
 -1اخذ موافقت هیات امنای محترم و هیات رئیســه محترم دانشــگاه شــیراز در خصــوص واگذاری طرح به بخش
خصوصی
 -2تحویل ساختمان به بخش خصوصی مورد تایید
 -3تهیه طرح تفصیلی تعمیراتی و مقاوم سازی
 -4اخذ مجوز از شهرداری شیراز
 -5اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
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 -6آغاز عملیات اجرایی تعمیر و مقاوم سازی بر اساس طرح مصوب و تحت نظارت دانشگاه شیراز
 -7اخذ مجوز بهره برداری از اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
اخذ موافقت هیات امنای محترم و هیات رئیسه محترم دانشگاه شیراز در خصوص واگذاری طرح به بخش
خصوصی
تحویل عمارت به بخش اخذ موافقت هیات امنای محترم و هیات رئیسه محترم دانشگاه شیراز در
خصوص واگذاری طرح به بخش خصوصی

تحویل ساختمان به بخش خصوصی مورد تایید
تهیه طرح تفصیلی تعمیراتی و مقاوم سازی
اخذ مجوز از شهرداری شیراز
اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
آغاز عملیات اجرایی تعمیر و مقاوم سازی بر اساس طرح مصوب و تحت نظارت دانشگاه شیراز

مدت زمان تعمیرات

بر اساس پیش بینی اولیه ،مدت زمان تعمیرات و گرفتن مجوز دو سال برآورد شده است.
هزینه های طرح و منبع تامین

بر اساس این طرح صددرصد هزینه های طرح در دو بخش سرمایه گذاری ثابت و هزینه های عملیاتی توسط سرمایهگذار
تامین خواهد شد.
هزینه های سرمایه گذاری طرح
زمین

زمین محل اجرای طرح متعلق به دانشگاه شیراز بوده و در حین اجرا و بهره برداری تغییر مالکیت انجام نمی شود.
محوطه سازی و ساختمان
مبالغ به میلیون ریال
ردیف

شرح ساختمان

متراژ (مترمربع)

قیمت واحد (ریال)

هزینه (میلیون ریال)

1

هزینه مقاوم سازی

110771

102110111

140124

2

هزینه بازسازی و تعمیرات داخلی

110771

302110111

370664

3

هزینه نمای بیرونی

70111

106110111

110211

جمع هزینه محوطه سازی و ساختمان

دکتر حمید نادگران
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تجهیزات
شرح

ردیف

مقدار/تعداد

قیمت واحد (ریال)

هزینه (میلیون ریال)

152

96،111،111

14،592

961،111،111

2،881
1،211

1

تجهیزات اتاق و سوئیتها

2

تجهیزات آشپزخانه

3

3

تجهیزات رختشویخانه/الندری

1

1،211،111،111

4

مبلمان رستورانها و کافی شاپ

 151سری

21،111،111

3،111

5

تخت و قالیچه رستوران باز و چایخانه

 31سری

36،111،111

1،181

6

تجهیزات سالن ورزشی

1

481،111،111

481

7

لوازم دکوراتیو (مجسمه ،تابلو ،گلدان)... ،

61

24،111،111

1،441

8

تجهیزات آشپزخانه کافی شاپ و چایخانه

3

361،111،111

1،181

9

مبلمان سالن همایش

51

24،111،111

1،211

11

تجهیزات هتلینگ (ترولی ها)... ،

31

21،111،111

611
21442

جمع هزینه تجهیزات

تاسیسات
مبالغ به میلیون ریال
ردیف

شرح

مقدار/تعداد

قیمت واحد (ریال)

هزینه (میلیون ریال)

1

سیستم تهویه مرکزی و سرمایش و گرمایش

1

6،811،111،111

6،811

2

سردخانه مواد غذایی

 51مترمکعب

9،611،111

481

3

سیستم اطفای حریق

1

411،111،111

411

4

دوربین مداربسته

1

641،111،111

641

5

شبکه مخابراتی داخلی

1

441،111،111

441

6

شبکه وای فای مرکزی

1

481،111،111

481

7

سیستم تصفیه آب مرکزی

1

681،111،111

681

8

سیستم پیجینگ

1

211،111،111

211

9

سیستم تلویزیون مرکزی

1

281،111،111

281

11

سیستم صوتی و تصویری سالن همایش

1

481،111،111

481

11

سیستم نورپردازی داخلی و بیرونی

1

1،211،111،111

1،211
42161

جمع هزینه تاسیسات

اثاثه اداری
ردیف

شرح

مقدار/تعداد

قیمت واحد (ریال)

هزینه (میلیون ریال)

1

اثاثه اداری

21

2801110111

561
411

جمع اثاثه اداری
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وسایل حمل و نقل
ردیف

شرح

مقدار/تعداد

قیمت واحد (ریال)

هزینه (میلیون ریال)

1

-

-

-

1
1

جمع وسایل حمل و نقل

ابزارآالت
ردیف

شرح

مقدار/تعداد

قیمت واحد (ریال)

هزینه (میلیون ریال)

1

-

-

-

1

جمع ابزارآالت

پیش بینی نشده
ردیف

شرح

درصد

هزینه (میلیون ریال)

1

پیش بینی نشده

11

9758

قبل از بهره برداری
ردیف

شرح

هزینه (میلیون ریال)

1

مطالعات و طراحی

961

2

کارکنان دوران ساخت

2،241

3

نظارت

481

مجوزها (شهرداری)

4،111

4

تولید آزمایشی

1،211

5

انعقاد قراردادها

811
9،681

جمع

جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت
شرح

هزینه

زمین

1

ساختمان و محوطه سازی

62988

تاسیسات

12181

تجهیزات و ماشین االت

27552

اثاثه اداری

561

وسایل نقلیه و ابزاراالت

1
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پیش بینی نشده ( 11درصد)

9758

قبل از بهره برداری

9681

جمع سرمایه گذاری ثابت

122618

هزینه های دوران بهره برداری از طرح توسط سرمایه گذار

در بخش هزینه های عملیاتی (جاری) ،هزینه ها مربوط به زمان بهره برداری طرح توسط سرمایه گذار است که در بخشهای
هزینه مواد و لوازم مصرفی ،پرسنلی ،انرژی (آب ،برق ،گاز ،تلفن) و نگهداری و تعمیرات خواهد بود .به منظور کاهش ریسک
سرمایه گذاری ،پنج درصد به هزینه های برآورد شده جاری اضافه شده است که در سرفصل هزینه های پیش بینی نشده
آورده شده است.

هزینه مواد اولیه و مصرفی

مواد اولیه مصــرفی شــامل هزینه مواد غذایی و مصــرفی اتاقها و مجموعه ســاختمان اســت .بر اســاس قانون قیمت گذاری
خوراکی های رســتورانی ،قیمت فروش دو برابر هزینه مواد اولیه مصــرفی اســت .با توجه به این موضــوع برای یک غذای
 1110111ریالی 111011 ،ریال مواد اولیه مصرف می شود.
در حالتی که  41درصد ظرفیت هتل در سال استفاده شود ،وضعیت هزینه های مواد مصرفی به شرح جدول زیر است.

ردیف

ظرفیت عملی

هزینه واحد (ریال)

هزینه کل سالیانه (میلیون ریال)

مواد مصرفی

1

لوازم مصرفی اتاقها و سوئیتها

210888

1510111

3283

2

مواد اولیه غذایی رستوران مرکزی

57611

1110111

5761

3

مواد اولیه کافی شاپ مرکزی

57611

510111

2881

4

مواد اولیه رستوران و فست فود روباز

24111

750111

1811

5

مواد اولیه کافی شاپ و چایخانه روباز

28811

410111

1152

6

مواد شوینده و ضد عفونی کننده و معطره

1

21101110111

211

7

لوازم و تجهیزات اداری مصرفی

1

12101110111

121

-

15195

سالیانه

جمع هزینه مواد مصرفی

هزینه حقوق و دستمزد

هزینه سالیانه حقوق و دستمزد طرح در زمان بهره برداری به صورت زیر است.

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء
شغل

ردیف

باسمه تعالي

صفحه  37از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

تعداد

حقوق ماهیانه (ریال)

حقوق سالیانه
(میلیون ریال)

هزینه حقوق و دستمزد (با احتساب 411
درصد مزایا ،حق بیمه ،پاداش و )...
(میلیون ریال)

4

3501110111

421

841

1

مدیر هتل

1801110111

2594

5188

2

پرسنل اداری

12

2161

4321

3

پرسنل خدماتی

21

901110111

4811

4

سر آشپز و آشپز

11

2101110111

2411

مسئول فنی

2

2501110111

611

1211

جمع

45

-

11454

16348

هزینه انرژی

برآورد هزینه انرژی سالیانه طرح به صورت زیر است.
ردیف

شرح

هزینه ماهیانه (ریال)

هزینه انرژی سالیانه (میلیون ریال)

1

آب مصرفی

1205110111

151

2

برق مصرفی

11101110111

1211

3

گاز مصرفی

2501110111

311

4

تلفن و اینترنت

3101110111

361

جمع

-

2111

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه سالیانه نگهداری و تعمیرات طرح در زمان بهره برداری به صورت زیر است.
ردیف

دارایی

ارزش دارایی
(میلیون ریال)

درصد هزینه نت

هزینه سالیانه نگهداری و تعمیرات
(میلیون ریال)

1

ساختمان و محوطه سازی

69،287

2

1،386

2

تاسیسات

13،288

11

1،329

3

تجهیزات و ماشین االت

31،317

4

1،212

4

اثاثه اداری

616

11

62

جمع

-

-

3،989

هزینه پیش بینی نشده تولید

هزینه پیش نشده تولید معادل  5درصد هزینه های فوق در نظر گرفته می شود.

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  38از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

هزینه سالیانه

درصد پیش بینی

هزینه سالیانه

(میلیون ریال)

نشده

(میلیون ریال)

1

مواد اولیه و مصرفی

15195

5

756

2

پرسنلی

16438

5

822

3

انرژی

2111

5

111

4

نگهداری وتعمیرات

3989

5

211

جمع

38474

-

1879

هزینه

ردیف

از آنجا که ظرفیت طرح در سالهای اول کمتر از  41درصد منظور شده است %15( ،برای سال اول %21 ،برای سال دوم و
 %31برای سال سوم) ،و درنظر گرفتن اینکه بخ شی از هزینه های تولید ثابت ،و بخش دیگری متغیر ا ست (طبق جدول
زیر)،
مبالغ به میلیون ریال
هزینه ها

بخش ثابت هزینه ها (درصد)

بخش متغیر هزینه ها (درصد)

مواد اولیه

1

111

پرسنلی

31

71

انرژی

71

31

نگهداری وتعمیرات

85

15

پیش بینی نشده

31

71

لذا هزینه های تولید در سالهای بهره برداری به شرح زیر است.
مبالغ به میلیون ریال
هزینه ها

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

...

سال دهم

مواد اولیه

5،698

7،598

11،396

15،195

15،195

15،195

...

15،195

پرسنلی

9،196

11،626

13،487

16،348

16،348

16،348

...

16،348

انرژی

1،633

1،719

1،859

2،111

2،111

2،111

...

2،111

نگهداری وتعمیرات

3،615

3،691

3،839

3،989

3،989

3،989

...

3،989

پیش بینی نشده

1،157

1،221

1،551

1،879

1،879

1،879

...

1،879

جمع

21،199

24،843

32،132

39،421

39،421

39،421

...

39،421

هزینه استهالک

هزینه استهالک طرح برای جبران آورده اولیه سرمایه گذار درنظر گرفته شده است .به گونه ای که آورده سرمایهگذار در
طول سالهای بهره برداری از محل استهالک سرمایه ،تامین خواهد شد .بر همین اساس کل سرمایهگذاری طرح (شامل

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  39از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

هزینه های ثابت سرمایه گذاری و هزینه های قبل از بهره برداری) به مدت دوره پیشنهادی بهره برداری تقسیم شده و در
هزینه استهالک منظور می شود .به عنوان مثال برای یک دوره شش ساله داریم:
مبالغ به میلیون ریال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

112182

81745

61319

41872

21436

21436

21436

21436

21436

61319

41872

21436

1

ردیف

سال

1

اصل سرمایهی سرمایه گذار در ابتدای سال

122618

2

برداشت از محل هزینه استهالک

21436

21436

3

اصل سرمایهی سرمایه گذار در انتهای سال

112182

81745

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
6

5

4

2

3

1
-20000

اصل سرمایهی سرمایه گذار در انتهای سال

برداشت از محل هزینه استهالک

روند مستهلک شدن سرمایه اولیه طرح (برگشت اصل سرمایه) در سالهای بهره برداری (مقادیر به میلیون ریال)

هزینه مالیات

طبق قانون مالیاتهای م ستقیم ،اماکن گرد شگری تا شش سال از صددر صد معافیت مالیاتی و پس از شش سال از پنجاه
درصد معافیت مالیاتی برخوردار هستند.

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  41از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

عملکرد مالی و اقتصادی طرح
درآمد طرح

مجموع درآمد سالیانه طرح بر اساس  41درصد ضریب اشغال به شرح جدول زیر است.

واحد
ردیف

ظرفیت عملی
(با راندمان  41درصد)

محصول

روزانه

سالیانه

درآمد سالیانه

قیمت واحد (ریال)

(میلیون ریال)

1

خدمات

پرس غذا

411

144،111

211،111

11،521

2

رستوران مرکزی

مورد کرایه

1

361

15،111،111

2،161

3

سالن همایش

نفر-ساعت

611

216،111

51،111

4،321

4

سالن ورزشی

نفر

411

144،111

111،111

5،761

5

کافی شاپ کالسیک

شب

12

4،321

4،111،111

6،912

6

سوئیت

پرس غذا

251

61،111

151،111

3،611

7

رستوران و فست فود روباز

نفر

311

72،111

81،111

2،314

8

کافی شاپ و چایخانه روباز

شب

14

5،141

3،111،111

6،148

9

اتاق یک تخته

شب

126

45،361

3،511،111

63،514

11

اتاق دوتخته

واحد-ماه

-

8

611،111،111

4،811

11

اجاره فروشگاه

واحد-ماه

-

4

121،111،111

481

-

-

111،418

جمع

همانند هزینه ها ،با توجه به اینکه در سالهای اول ،ظرفیت عملی ( ضریب ا شغال) کمتر از  41در صد ا ست ،لذا هزینه نیز
در سالهای اول متناسب با آن اصالح شده و به صورت زیر منظور می شود.
مبالغ به میلیون ریال
خدمات

سال1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 6

...

سال 11

1

رستوران مرکزی

4،321

5،761

8،641

11،521

11،521

...

11،521

2

سالن همایش

811

1،181

1،621

2،161

2،161

...

2،161

3

سالن ورزشی

1،621

2،161

3،241

4،321

4،321

...

4،321

4

کافی شاپ کالسیک

2،161

2،881

4،321

5،761

5،761

...

5،761

5

سوئیت

2،592

3،456

5،184

6،912

6،912

...

6،912

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  41از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
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خدمات

سال1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 6

...

سال 11

6

رستوران و فست فود روباز

1،351

1،811

2،711

3،611

3،611

...

3،611

7

کافی شاپ و چایخانه روباز

864

1،152

1،728

2،314

2،314

...

2،314

8

اتاق یک تخته

2،268

3،124

4،536

6،148

6،148

...

6،148

9

اتاق دوتخته

23،814

31،752

47،628

63،514

63،514

...

63،514

 11اجاره فروشگاه

4،811

4،811

4،811

4،811

4،811

...

4،811

 11اجاره غرفه ها

481

481

481

481

481

...

481

45،178

58،344

84،876

111،418

111،418

...

111،418

جمع
وضعیت سرمایه گذاری اولیه طرح

همانگونه که در بخش ا ستهالک ا شاره شد سرمایه گذار سالیانه مبلغی را از محل ا ستهالک از درآمد طرح بردا شته و در
طول دوره بهره برداری کل آورده نقدی خود را از این محل دریافت می کند.
سود سالیانه دوران بهره برداری

در حالت  41درصد ضریب اشغال ،وضعیت سودآوری طرح در سال ششم (با معافیت مالیاتی) به صورت زیر است:
مبالغ به میلیون ریال

1110418

درآمد طرح
هزینه های عملیاتی طرح
مواد اولیه
پرسنلی
انرژی
نگهداری وتعمیرات
پیش بینی نشده (معادل  5درصد)

15،195
16،348
2،111
30989
10879
390421

کســـر می شـــود :جمع هزی نه های
عملیاتی
سود ناخالص
برداشت سرمایه اولیه از محل استهالک
سود خالص سرمایه گذار

710987
210436
510551

با توجه به و ضعیت درآمدی و هزینه ای سالهای اول ،و ضعیت سودآوری طرح در حالت واگذاری ده ساله به صورت زیر
خواهد بود.
سال بهره برداری

1

2

3

4

5

6

سود سالیانه

3،443

13،165

32،318

51،551

51،551

51،551

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  42از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
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سود سالیانه
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
7

6

5

3

4

2

0

1

شاخصهای اقتصادی

در محاسبه شاخص های اقتصادی این طرح ،مفروضات زیر منظور شده است:
 نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری  21درصد
 نرخ تنزیل صاحبان سهام  25درصد
 دوره ساخت دو سال
 سطح اشغال اقامتگاه و رستوران  41درصد ظرفیت
 نرخ تورم صفر درصد
با توجه به این مفروضات ،شاخصهای اقتصادی به صورت زیر خواهد بود:
مقدار

شاخص

واحد

نرخ بازده داخلی طرح ()IRR

25/74

درصد

خالص ارزش فعلی ()NPV

270777

میلیارد ریال

سود سالیانه (در  41درصد ضریب اشغال)

510551

میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه عادی

5/2

سال

دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده (با نرخ  21درصد)

6/9

سال

تحلیل حساسیت
دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  43از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

در این بخش ،حساسیت طرح نسبت به تغییرات هزینه های سرمایه گذاری و تغییرات درآمد طرح بررسی شده است.
تغییرات هزینه های سرمایه
گذاری

 %21کاهش  %11کاهش

شاخص IRR

33

تغییرات فروش (ظرفیت)

26

23

21

فعلی

%11
افزایش

%21
افزایش

26

31

35

29

 %21کاهش  %11کاهش

شاخص IRR

فعلی

%11
افزایش

%21
افزایش

21

14

تغییرات نرخ بازده داخلی نسبت به تغییرات سرمایه گذاری و درآمد
تغییرات هزینه های سرمایه گذاری

تغییرات فروش (ظرفیت)

35

33

31

29
26

23
20

20

14

6

5

4

3

2

1

0

پیشنهاد سرمایه گذاری

با توجه به شاخص های بررسی شده ،پیشنهاد می شود سرمایه گذار با هزینه کرد مبلغ  1220618میلیون ریال در مدت دو
سال و گرفتن مجوز ،انجام کامل تعمیرات و بازسازی و مقاوم سازی بنا ،به مدت شش سال بهره برداری از طرح را بر عهده
داشته و پس از این دوره ،بنا و متعلقات آن را به دانشگاه شیراز واگذار نماید.

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  44از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

پیوست شماره  :9دستورالعمل جهت دهی پایان نامه های تحصیالت تکمیلی

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  45از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  46از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

پیوست شماره  :5گزارش خالصهای از اهم عملکرد دانشگاه شیراز در خصوص اجرای برنامه راهبردی
مصوب هیأت امنا
 -1ابالغ کتبی برنامه راهبردی مصوب هیأت امنا به کلیه واحدهای دانشگاه جهت اجرا و اقدام
 -2برگزاری گردهمایی با حضور کلیه معاونین دانشگاه ،رؤسای دانشکدهها ،معاونین ،مدیران دانشگاه و ارائه
گزارش از چگونگی تدوین برنامه ،تبیین و تو ضیح مفاد آن ،چگونگی اجرا و وظایف واحدها در این جل سه .شایان
ذکر است در این گردهمایی از کلیه مدیران و مسئولین دانشگاه درخواست گردید که واحدهای دانشگاهی برنامه
عملیاتی و اقدامات خود را بر اساس برنامه راهبردی تهیه و اعالم نمایند.
 -3فرهنگ سازی اجرای برنامه راهبردی :بدین منظور نقشــه اســتراتژی یا راهبردی دانشــگاه و اهم
برنامه های مربوط به آن استراتژی مصوب نیز تهیه و برای کلیه واحدها و مدیران ارسال تا راهنمای عمل در طول
برنامه گردد.که هم اکنون این اســـتراتژی ها و برنامه های مرتبط با انها به صـــورت بنر در کلیه دفاتر مدیران
دانشگاه نصب شده است.
 -4تدوین شیوه نامه تدوین برنامههای عملیاتی واحد های دان شگاهی :بر ا ساس برنامه راهبردی از
طریق شیوه نامه و دستورالعمل که به منظور تدوین برنامههای عملیاتی واحد های دانشگاهی تهیه گردید.
 -5مدیریت ،تدوین و یکپارچه سازی برنامه عملیاتی واحدها دان شگاهی :برنامه عملیاتی یکپارچه
ارائه به هیأت رئیسه دانشگاه ارائه شده و برنامه مذکور جهت تصویب نهایی در مرحله نهایی شدن است.
 -6روزآمد کردن برنامه راهبردی  :اقدامات اولیه برای بهسازی و روز آمد کردن برنامه راهبردی دانشگاه
به عمل آمده که این موضوع هم اکنون نیز در حال انجام است.
 -7عالوه بر فعالیتهای فوق اقدامات زیر از طرف واحدها و معاونتهای دان شگاه در را ستای اجرایی نمودن
ا ستراتژیها و تحقق اهداف برنامه راهبردی با رویکرد بین المللی شدن دان شگاه شیراز و ارتقای جایگاه دان شگاه
به عمل آمده است که این اقدامات بر اساس استراتژیهای مربوطه به شرح زیر میباشند.
الزم به ذکر است برای جلوگیری از طوالنی شدن گزارش حاضر ،حتی المقدور سعی شده از ارائه ارقام
و اعداد و مشــروح اقدامات خودداری شــود و ســعی شــده در این گزارش فقط به خالصــه و کلیاتی از تالش ها و
اقدامات دان شگاه ا شاره شود و در صورتی که نیاز به م شروح عملکرد دان شگاه با شد ،می توان به گزارش م شروح
عملکرد دانشگاه به شرح پیوست مراجعه نمود.

 -4در را ستای تحقق هدف ا ستراتژیک" ایجاد و تو سعه شهرت و برتری دان شگاه شیراز در
سطح بینالمللی و تقویت و توسعه در جوامع داخلی و خارجی"

 حضــور بیش از  91هیأت علمی بین المللی از کشــورهای مختلف در دانشــگاه از جمله آلمان،

اسپانیا،

فرانسه و ...
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 ر شد  41در صدی ن سبت به سالهای گذ شته انعقاد تفاهم نامههای همکاری با دان شگاه های
خارج از کشور
 برنامهریزی برای جذب دانشجویان غیرایرانی و عالقهمندان به آموزش زبان فارسی
 راهاندازی پایگاه الکترونیک مدیریت روابط بینالملل
 تشکیل جلسات مداوم شورای توسعه فعالیتهای بینالمللی دانشگاه
 دعوت از متخصّصین غیر مقیم ایرانی به دانشگاه شیراز
 افزایش دورههای دانش افزایی و افزایش تعداد دانشجویان خارجی
 عضویت در اتحادیه اروپایی بینالمللی سازی دانشگاهها
 تهیه سند راهبردی بین المللی شدن دان شگاه شیراز( سند پ شتیبان برنامه راهبردی دان شگاه
شیراز)
 تهیه و تدوین برنامه عملیاتی دان شگاه برای ارتقاء جایگاه بین المللی و ارائه آن به وزارت علوم،
تحقیقات و فنآوری
-2برنامههای مرتبط اجرا شده با تحقق استراتژی "بازنگری نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه"
 نوگشایی  12رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصّصی با گرایشهای مختلف
 انعقاد قرارداد حضور نخبگان ایرانی غیرمقیم
 بروز نمودن روند بررسی پرونده ارتقاء اعضاء هیأت علمی
 اقدام در خ صوص ر شد  41در صدی تبدیل و ضعیت ا ستخدامی اع ضاء هیأت علمی ،تفویض
اختیارات به دانشـــکدهها در خصـــوص امور خدمات آموزشـــی ،الکترونیکی نمودن صـــدور مدارک
دانشآموختگان
 اخذ گواهینامه  iso9111در راستای استانداردسازی فعالیتها و فرآیندهای آموزشی
 تشکیل کمیته های اجرا و پایش استراتژیک در دانشکده ها
-9برنامههای مرتبط اجرا شده با تحقق استراتژی "تنوع بخشی به منابع مالی و سرمایههای دانشگاه
و تأمین منابع مالی حاصل از تحقیقات کاربردی"

 افزایش تعداد قراردادهای دفتر امور فنآوری و طرحهای کاربردی
 ایجاد مرکز نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه شیراز
 ایجاد مرکز آموزشهای آزاد وبرگزاری دورههای تخصّصی موردنیاز صنعت
 مشارکت با بخش خصوصی برای انجام طرحها و برنامههای دانشگاه مثل باشگاه
 واگذاری اماکن و ساختمانهای دانشگاه به بخش خصوصی و اخذ اجاره از آنها
 ایجاد دفاتر خدمات مشاوره تخصصی به جامعه و مردم مثل مشاوره حقوقی ،مهندسی و ...
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 ایجاد شرکتهای علمی -اقتصادی دانش بنیان
-5برنامههای مرتبط اجرا شده با تحقق "تو سعه ارتباطات برون بخ شی جهت ک سب و پا سخگویی به
نیازهای جامعه صنعت"
 ان جام پژوهش های کاربردی در حوزه های ق طار شـــهری ،ســـاز مان تراف یک و ح مل و ن قل
شهرداری،

محرومیت زدایی ،اقت صاد مقاومتی و فرهنگی و انعقاد قرارداد با شرکت

ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،شرکت ملی گاز ایران و سایر
موارد مشابه
 جهت دهی به دورههای آموزشی موردنیاز صنعت و جامعه ،جهت دهی پژوهشها و پایاننامهها
با هدف کاربردی نمودن نتایج آن
 ایجاد آزمایشگاه مرکزی و اقدام برای ایجاد آزمایشگاه تربین بدنی برای پاسخگویی به نیازهای
جامعه و دانشگاه در سطح استان
 ایجاد مرکز نوآوری و کارآفرینی با هدف ایجاد و حمایت از شتابدهنده ها و مراکز ر شد و ارائه
خدمات مالکیت فکری و تجاری سازی و ارائه مشاوره های تخصصی
-4برنامههای مرتبط اجرا شده با تحقق استراتژی " افزایش تولیدات علمی دانشگاه"
 حمایت از اختراعات دانشگاهیان که منجر به  21مورد در سال  95شده است.
 حمایت از نشر کتاب توسط دانشگاهیان و چاپ حدود  22تألیف ،ترجمه و گردآوری
 افزایش حدود یک میلیارد ریال اعتبارات گرنت و صــدور مجوز هزینه کرد تا  31درصــد آن به
صورت آزاد
 افزایش بودجه خرید تجهیزات
 تجهیز آزمایشگاه مرکزی
 ایجاد فرصت مطالعاتی پس از گذشت چندسال وقفه
 اصالح آیین نامه گرنت ،دستورالعمل پایه تشویق ،دستورالعمل پسادکتری و سایر موارد مشابه
-1برنامههای مرتبط اجرا شده با تحقق ا ستراتژی "تجهیز دان شگاه به فناوریهای نوین آموز شی و
پژوهشی"
 راه اندازی دستگاه  GC-MSدر آزمایشگاه مرکزی
-1برنامههای مرتبط اجرا شده با تحقق استراتژی " ارتقاء بهبود هرم هیأت علمی"
 ر شد  13در صدی در ا صالح هرم اع ضای هیأت علمی ن سبت به سال های گذ شته به گونه ای
که در حال حاضر بیش از  54درصد از اعضاء هیأت علمی دانشیار و استاد میباشند.
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 انعقاد قرارداد ح ضور نخبگان ایرانی غیرمقیم برای اولین بار در دان شگاه شیراز یا جذب  27نفر
در دوره پ سادکتری و  2نفر برای فر صت مطالعاتی و سه نفر برای ایراد سخنرانی و برگزاری کارگاه
آموزشی
 بروز نمودن بررســی پرونده ارتقاء هیأت علمی و کاهش بســیار چشــمگیر زمان طوالنی روند
بررسی در حوزه معاونت آموزشی از چند ماه به چند روز
 افزایش تعداد بورسیهها به  18نفر که تاکنون  11نفر آنها جذب شدهاند.
-6برنامه های مرتبط اجرا شــده با تحقق اســتراتژی " توســعه و تقویت پژوهشــکده ها و مراکز
تحقیقاتی دانشگاهها"
 تقویت و حمایت از بیست پژوهشکده و مرکز تحقیقات و حمایت از آنها
 ایجاد  9رشته به عنوان قطب علمی دانشگاه
-3برنامههای مرتبط اجرا شــده با تحقق اســتراتژی" ایجاد و توســعه زیرســاختهای آموزشــی،
پژوهشی و رفاهی"
 ارتقاء پهنای باند اینترنت دانشگاه از  211مگا بایت در سال  93به  611مگابایت در سال 95
 ایجاد طرح جامع توسعه زیرساختهای آموزشی ،پژوهشی و رفاهی
 راهاندازی و تکمیل سرویس hotspot
 تالش در جهت اخذ و نصب گواهی امنیتی ssl
 یکپارچه سازی کلیه سیستمهای اطالعاتی آموزشی و پژوهشی از طریق sess
-41برنامههای مرتبط اجرا شده با تحقق استراتژی "تسهیل امکان دسترسی به منابع اطالعات علمی
جهانی"
 اتصال دانشگاه شیراز به پایگاههای اطالع رسانی پس از گذشت  4سال وقفه
 اصالح نرمافزار پارس آذرخش و تحت شبکه قرار دادن آن
 افزایش پایگاههای اطالعاتی خارجی و داخلی به  13پایگاه که در نظر اســت در ســال جاری 3
پایگاه دیگر اضافه شود.
 آموزش نحوه استفاده از پایگاه های اطالعاتی به دانشگاهیان
 تهیه حدود  911هزار جلد کتاب التین بصورت دیجیتالی برای دانشگاهیان
 ایجاد پایگاه اطالعاتی مربوط به پایان نامه ها و توسعه آن در sess
 اقدام برای تهیه نسخه دیجیتالی از کتب نفیس و خطی در یک پایگاه اطالعاتی
 دیجیتالی نمودن کلیه پایان نامه های قبل از سال 1391-1352
 تهیه فهرست تحلیلی نسخ خطی دانشگاه شیراز که در دست چاپ می باشد.
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-44بر نا مه های مرتبط اجرا شــده با تحقق اســتراتژی" بهبود و توســ عه امور ر فاهی و ام کا نات
دانشجویی"

 افزایش خدمات رفاهی مثل راه اندازی نانوایی مکانیزه ،افزایش وام های دانشـــجویی به 6526
فقره به مبلغ  46میلیارد ریال با رشد  41درصد نسبت به سال 94
 تو سعه و حمایت از مرکز م شاوره دان شگاه که برای  6سال متوالی مرکز نمونه ک شور گردیده
است.
 توسعه خدمات تغذیه ای و طبی و خوابگاهی به دانشجویان از قبیل راه اندازی درمانگاه پردیس
ارم و بازســازی و نوســازی کامل خوابگاههای ارم و خوابگاه زند و همچمین راه اندازی مرکز ســالمت
دانشگاهیان
 مکانیزه نمودن امور تغذیه و امور رفاهی و خوابگاهی
 برگزاری مسابقات ورزشی و توسعه مکان های ورزشی
 حمایت و توسعه تشکل های فرهنگی به کانون های فرهنگی

-42برنامههای مرتبط اجرا شده با تحقق استراتژی برنامه ریزی توسعه و تحول امور اداری و مالی

 ا صالح ساختار سازمانی دان شگاه و تهیه و تدوین نمودار سازمانی دان شگاه که در د ست اقدام

است
 اقدام برای تهیه برنامه جامع نیروی انسانی با رویکرد کوچک سازی و کاهش نیروی انسانی که
طرح آن در دست تهیه است.
 طراحی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان و افزایش آن به  39711نفر -ساعت در
راستای بروز نمودن اطالعات و توانمندی های کارکنان
 اقدام جهت تهیه و تدوین نظام جامع آموزش کارکنان که در دست اقدام است
 توسعه برگزاری آزمون های الکترونیکی به  27211ساعت در سال جاری
 تهیه مجموعه طرح طبقه بندی مشاغل ویژه دانشگاه
 بروزرسانی وب سایت دانشگاه
 ارتقاء سطح تکریم ارباب رجوع و ا ستقرار نظام حقوق شهروندی با ت شکیل کارگروه ویژه برای
این منظور
 تهیه برنامه تحول اداری دانشـــگاه در زمینه های مختلف اداری و مالی و مدیریتی بر اســـاس
برنامه جامع اصالح نظام اداری و و نقشه راه اصالح نظام اداری و تصویب آن در هیأت اجرایی و اقدام
برای بودجه آن
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 تشکیل کارگروه توسعه مدیریت و  5کارگروه زیر مجموعه آن به منظور عملیاتی نمودن برنامه
تحول اداری دانشگاه
 توسعه امور رفاهی کارکنان مثل تعمیر و تجهیز باشگاه و اردوگاه دکتر مصطفوی و سایر برنامه
های رفاهی کارکنان
 مکانیزه نمودن فرآیندهای اداری و رفاهی مثل تهیه نرم افزار ثبت نام الکترونیکی مهمانســرا و
...
 تکمیل و استقرار برنامه جامع اطالعات منابع انسانی به صورت الکترونیکی
 پیگیری طرح تجمیع انبارداران ،کارپردازان ،امین اموالها و نامه رســـانها در جهت بهره وری و
کاهش نیروی انسانی
 تهیه دستورالعمل برخورداری فوق العاده سختی کار در جهت بهره وری بیشتر
 برنامه ریزی برای واگذاری امور تصدی گری و وظایف دانشگاه به بخش خصوصی جهت کاهش
نیرو و بهره وری بیشتر
 استقرار سیستم حسابداری تعهدی برنامه تحول اداری دانشگاه
 تالش برای طراحی و تدوین ساختار سازمانی دانشگاه در جهت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین
-49برنامههای مرتبط اجرا شــده با تحقق اســتراتژی" توســعه و بروزرسـانی رویه و روش های امور
اداری و مالی با بهره گیری از فناوری اطالعات"
 مکانیزه نمودن خدمات مالی و فعالیتهای دانشـــگاه در کلیه ابعاد امور مالی ،اداری ،عمرانی و
تدارکات و در قالب اصالح و ارتقاء سیستم های اتوماسیون اداری ،سوفا و sess
 تهیه نرم افزارهای جدید و ایجا د بانک های اطالعاتی مورد نیاز در زمینه امور اداری مثل تهیه
نرم افزار کارمند نمونه و ارزیابی عملکرد و بانک اطالعاتی کارکنان توانمند
-45برنامه های مرتبط اجرا شــده با تحقق اســتراتژی ارتقاء و توســعه ســطح فعالیت های فرهنگی و
دانشجویی
 توسعه افزایش تعداد کانونها ،تشکل های فرهنگی به  11تشکل و  19کانون
 افزایش دوره های آموزشـــی برگزار شـــده برای دانشـــجویان ،ایجاد وبالگ و وبگاه اردوهای
دانشجویی و برنامه های فرهنگی
 حمایت از نشریات دانشجویی و افزایش آنها
 حمایت از نمایشگاهها ،همایشها ،مسابقات و بازدیدهای علمی و افزایش آنها
 بر گزاری م سابقات بین المللی برای دان شجویان ،ج شنواره ن شریات دان شگاه و ج شنواره های
متعدد مثل جشنواره حرکت ،رویش ،طهورا و ...

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هيات امناء

باسمه تعالي

صفحه  52از 45

جمهوري اسالمي اريان

یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاریخ4931/41/45 :

 تدوین برنامه عملیاتی ویژه فعالیت های فرهنگی
 -44برنامههای مرتبط اجرا شده با تحقق استراتژی " بهبود بهره وری"

 تدوین آیین نامه فوق العاده بهره وری برای کارکنان که در دست تهیه می باشد.
 تدوین شیوه نامه انتخاب استاد نمونه آموزشی و کارمند نمونه برای اولین بار
 تهیه و تدوین نظام جدید ارزیابی کارکنان و ارزیابی درونی معاونین و مدیران میانی دانشگاه
 نظر سنجی انتخاب رؤسای دانشگاه
 نظر سنجی در مورد رؤسای امور اداری واحدها از طریق اتوماسیون مالی(سوفا)
 برگزاری جلسات مشترک مدیران و مراکز ارزیابی کیفیت برای اولین بار
 اقدام برای بررسی ساختار سازمانی و تشکیالتی موجود و تهیه ساختار جدید با رویکرد چابک

سازی سازی و دانشگاه کار آفرین
 تالش وبرنامه ریزی برای بهر وری بیشتر از ساختمانها و زمین های دانشگاه از طریق مشارکت
با بخش خصوصی
 استفاده از ظرفیت های آموزشی دانشکده های دانشگاه جهت بهره وری بیشتراز انها از طریق
مرکز آموزش های آزاد
 تهیه و تدوین ب سته پی شنهادی دان شگاه شیراز جهت تحقق سیا ست های اقت صاد مقاومتی
وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری و غیر وزارت علوم در سال « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»
 تالش در جهت بهینه ســازی نیروی انســانی و بهره برداری بیشــتر از ظرفیت موجود به طوری
که تعداد کارکنان در سال  1395از 1492نفر به  1411نفر کاهش و در مقابل بازن ش ستگی  54نفر
از کارمندان در سال  1396فقط دو نفر نیروی جدید اضافه شده است.
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صفحه  53از 45
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تاریخ4931/41/45 :

پیوست شماره  :4گزارش برنامه راهبردی و سیاستهای کالن مرکز آموزش عالی آباده

دکتر حمید نادگران
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تاریخ4931/41/45 :

پیوست شماره  :1گزارش برنامه جامعه نیروی انسانی مرکز آموزش عالی آباده

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

