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ﺩﺍﺭﺩ

ﺭﻭﺳﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﻭﺭﺯﺍﻧﻪ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﯽ
ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯼ ﺧﻼﻕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ؛ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ،
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯼﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﺍﯼ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﺭﺍﻫﮑﻨﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ
ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺍﻧﮕﯿﺰﺷﯽ
ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
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دستورالعمل تشکیل ساختار هستههای فکری و پرداخت حقالزحمه و مزایای انگیزشی اعضای
هستههای فکری و ارکان پیادهسازی سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسالمی
مقدمه
بهمنظور هدفمند شدن فعاليتهاي انديشهورزانه ،استفاده حداكثري از توان دانشي و انديشههههاي خههال موجههود در داخه و
خارج از دانشگاه آزاد اسالمي؛ هسته هاي فكري به عنوان ساختارهايي با طههول عمههر محههدود و بهها هههد پرهيههز از گسههتر
ساختارهاي سازماني ،پاسخگويي به نيازمنديهاي انديشهاي ،حمايت از اهدا  ،راهكنش ها و اقدامات مندرج در سههند تحههول
و تعالي دانشگاه آزاد اسالمي و به عنوان يک بستر مناسب تصميمسازي با زمان محدود هستند .دانشههگاه آزاد اسههالمي بههر آن
است كه با استفاده حداكثري از ساختارهاي موجود و با جلب مشاركت حداكثري از طريق ايجاد هسهتههاي فكههري زمينهههاي
فراهم گردد كه مفهوم ترجمان تخصص و تجربه در مديريت دانشگاه در حوزههاي مختلف فعاليتي ،تحقههق يافتههه و نگاههههاي
مختلف و مشورتهاي صاحبان تجربه ،خبرگان و انديشههاي برتر در تصميمگيريهاي دانشههگاه آزاد اسههالمي متبلههور گههردد.
ايجاد هستههاي فكري در دانشگاه آزاد اسالمي يكي از گامهاي مهم در جهت دستيابي به مأموريت و رسالت حقيقي دانشههگاه
و عبور از مرزهاي تفكر سنتي در عرصه مديريت است كه بهها همكههاري صههاحبنظران و كنشههگران كههه همگههي از متفكههران و
انديشمندان جامعه كنوني هستند بتوان فصلي نو در ساختار تصميمگيري و تصميمسازي ايجاد نمود.
ماده  :1تعاریف و اختصارات
 1-1هستههای فکری :مجموعهاي از صاحبنظران و كنشگران مرتبط؛ داراي احاطه و اشرا به مأموريت محوله در رابطه با
راهكنشها و اقدامات مندرج در سند تحول و تعالي دانشگاه آزاد اسالمي هستند كه ذي شوراهاي پيههاده سههازي بسههته هههاي
كاري ده گانه جهت پياده سازي سند تحول و تعالي دانشگاه آزاد اسالمي بههراي دوره زمههاني مشههخص بهها مأموريههت مشههخص
تشكي ميشوند تا به اركان اجرايي (متوليان و مجريان) سند تحول و تعالي دانشگاه آزاد اسالمي در پيادهسازي سند مههوكور
مشاوره دهند ،در واقع هستههاي فكري سازوكاري براي تصميمسازي ،جهت تصميمگيري علمي مجريان و متوليههان خواهنههد
بود.
 2-1صاحبنظران و کنشگران :شام تمامي مديران ،كاركنان و اعضههاي هيههأت علمههي بازنشسههته و شههاا و كارشناسههان
متخصص فارغ از مدرك هستند كه:
 .1داراي عقايد و نظرات تخصصي درباره يک موضوع خههاص اعههم از تحلي هههاي سياسههي ،علههوم اجتمههاعي و رفتههاري،
فناوري،آموزشي ،پژوهشي ،ورز

و  ...هستند و از دانش ،تجربه و اطالعات كافي پيرامون آن موضوع برخوردارنههد و

يا يک پژوهشگر در زمينه هاي تخصصي ذكر شده هستند.
 .2فعال ،داراي تخصص و مهارت و يا صاحب نفوذ و اثرگواري سازنده در زمينههاي فعاليتي دانشگاه هستند.
1
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 3-1دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي.
 4-1سند :سند تحول و تعالي دانشگاه آزاد اسالمي.
 5-1ستاد راهبری :ستاد راهبري و نظارت بر پيادهسازي سند تحول و تعالي دانشگاه آزاد اسالمي واقع در سازمان مركزي
دانشگاه.
 6-1واحدها :كليه واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي.
 7-1استان :دانشگاه آزاد اسالمي استان.
ماده  :2مأموریت
 1-2ارائه خدمات مشاورهاي و پيشنهادات عملياتي به متوليان و مجريان اقدامات مندرج ذي بستههاي كاري سند دانشگاه
منطبق با سند ماموريت گرايي.
 2-2توليد محتواي فكري و تهيه اسناد پشتيبان در جهت اقدام و اجرايي شدن مأموريت محوله به متوليان و مجريان
اقدامات مندرج ذي بستههاي كاري سند.
 3-2تهيه اسناد آمايشي نظير :آمايش" اقتصادي -اجتماعي" ،آمايش"اداري" ،آمايش "فرايندي" ،آمايش " فرهنگي-
اجتماعي" ،آمايش " فناوري"  ،آمايش" بينالمل "" ،آمايش مالي" و آمايش"هنرهاي ملي".
 4-2شناسايي مسائ و ارائه راهح هاي مختلف.
 5-2تهيه نقشه راه متناسب با هر اقدام مندرج در برنامه.
ماده  :3وظایف
 1-3فراهم سازي شرايط فعاليت شبكهاي منسجم بين خبرگان علمي و صاحبان حرفههاي تخصصي درون و برون دانشگاهي
به منظور توليد ايده ،انديشه و راهنماي عم براي متوليان و مجريان اقدامات مندرج ذي بستههاي كاري سند دانشگاه.
 2-3تهيه گزينههاي سياستي مبتني بر شواهد ،براي مسائ مهم دانشگاه با استفاده از رو شناسي علمي و ارائه به متوليههان
و مجريان اقدامات مندرج ذي بستههاي كاري سند دانشگاه
 3-3بررسي برنامهها ،سياستها و مسائ دانشگاه ،تحلي وضعيت موجود دانشگاه ،شناسايي آسيبها ،فرصتها ،نقاط قههوت
و ضعف ،انجام مطالعات تطبيقي و بررسي تجربيات ساير كشورها و در نهايت بومي سازي تجربيات و ارائه راهح مناسب.
 4-3توليد محتواي فكري مورد نياز متوليان و مجريان اقدامات مندرج ذي

بستههاي كاري سند دانشگاه به منظور

تصميمسازي ،اقدام و رفع مشكالت.
 5-3زمينهسازي براي ايجاد تحول در عرصههاي مديريتي ،فرهنگي ،اقتصادي و علمي و فناوري.
2
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 6-3توليد محتواي فكري به منظور بهبود كيفيت خدمات و ارتقاء بهرهوري در دانشگاه.
 7-3ايجاد محيط و بستري براي ارائه انديشههاي نو در تمامي سطوح و در راستاي اهدا دانشگاه.
 8-3توليد محتواي فكري براي برقراري ارتباط مؤثر دانشگاه با سازمانهاي ذيربط.
 9-3تعام بدنه كارشناسي با خبرگان و صاحبنظران به منظور ارتقاء ظرفيت.
 10-3آيندهپژوهي و جهتدهي به برنامهها و سياستهاي اتخاذ شده در دانشگاه به منظور بهره بردن از فرصتهاي آينده و
كنترل تهديدهاي پيش رو با هد دستيابي به آينده مطلوب در دانشگاه.
 11-3تعيين طرحها و پروژهها بر اساس نيازها و فرصتهاي آمايشي ،سند مأموريتگرايي واحدها ،منطبق با برنامه و اقدامات
سند بعد از تأييد رئيس شوراهاي پياده سازي بستههاي كاري دهگانه.
ماده  :4ارکان (اعضاء ،رئیس و دبیر)
 1-4هسته فكري و اعضاي آن متناسب با نوع و ماهيت اقدامات مندرج ذي بستههاي كاري سند دانشههگاه و نيههاز متوليههان و
مجريان شك ميگيرد .هستههاي فكري ميتوانند فرا استاني باشند بدينمعنا كه متناسب با نيازهاي فكههري و انديشهههاي در
راستاي پيادهسازي سند و در ذي بستههاي كاري دهگانه سند تشكي ميشوند .هستههاي فكري ،بازوي فكههري مجريههان در
اجراييسازي اهدا  ،راهكنشها و اقدامات مندرج در سند تحول هستند.
 2-4رئيس ،دبير و اعضاي هستههاي فكري از ميان صاحبنظران و كنشگران و به پيشنهاد مجري با تأييد متولي و رئيس
شوراي پياده سازي بسته كاري مربوطه ،حسب نياز براي مدت معين (دورة كاري معين) با حكم مجري مرتبط با هسته فكري
منصوب ميگردد.
تبصره  :1لزوم تشكي هستههاي فكري توسط رئيس شوراهاي پياده سازي بستههاي كاري دهگانه مشخص و تأييد ميشود.
تبصره  :2رئيس هسته فكري داراي مقبوليت عمومي و تخصصي بوده و نقش هدايت هسته فكري به سمت هد را بر عهده
دارد .در واقع ،رئيس هسته فكري پلي ميان اركان پياده سازي بسته كاري و هسته فكري است .همچنين ،دبير هسته فكههري،
نقش هماهنگ كننده در برگزاري جلسات ،هدايت جلسه ،تدوين صورتجلسه و ارسال آن به مجري مربوطه را بر عهده دارد.
تبصره  :3رئيس و دبير هسته ،مجريان نيستند و ترجيحاً ايشان ازصاحبنظران هستند.
تبصره  :4تعداد اعضاي هسته هاي فكري بين  5الي  7است.
ماده  :5ضوابط هستههای فکری
 1-5ارتباط مستمر و دوسويه هستههاي فكري با مجريان بستههاي كاري سند به منظور پشتيباني آنها از وظايف هسههتههاي
فكري؛ بر اين اساس ،روساي شوراهاي پياده سازي بستههايكاري دهگانه ميبايست بخشي از دستورات و مصوبات خههود را از
طريق مجريان بستههاي كاري سند در راستاي همكاري و همفكري به هستههاي فكري اختصههاص دهنههد .خروجههي جلسههات
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هستههاي فكري ،ارائه ايدهها ،پيشنهادها ،راهنماييها و راهكارهاي اجرايي به مجريههان بسههتههاي كههاري سههند در وههارووب
بسته كاري به منظور استفاده و تصميمسازي مديريتي در سازمان مركزي و واحدها است.
تبصره :ارجاع كار به هستههاي فكري از سمت مجريان اقدامات مندرج در برنامه خواهد بود.
 2-5جلسات هسته هاي فكري با حضور دو سوم اعضاء رسمي و مصوبات آنها با رأي اكثريت مطلق حاضران (نصف بههه عههالوه
يک) ،قانوني خواهد بود.
 3-5دعوت از صاحبنظران و كنشگران داخ و خارج از دانشههگاه حسههب نيههاز و ضههرورت ،بههه عنههوان مشههاور مههدعو انجههام
ميپويرد كه اين افراد ،بدون حق رأي خواهند بود.
 4-5در صورت ايبت سه جلسه متوالي يا به طور كلي  5جلسه در طول دوره توسط هههر يههک از اعضههاء ،عضههويت ايشههان از
سوي رئيس هسته فكري ،لغو و فرد جايگزين ضمن هماهنگي با رئههيس شههوراي پيههاده سههازي بسههتهكاري مربوطههه انتخههاب
ميگردد.
تبصره :رؤساي استاني و واحدها انواع حمايت و پشتيباني الزم را جهت برگزاري جلسات هستههاي فكري برعهده دارند.
 5-5فعاليتهاي هستههاي فكري تحت نظارت رؤساي شوراهاي پياده سازي بستههاي كاري ده گانه و ستاد راهبري انجام
خواهد شد.
 6-5نحوه پرداخت به هستههاي فكري خروجي محور و مبتني بر كيفيت است .خروجي در وهار سطح قابه قبههول ،خههوب،
بسيار خوب و عالي تعريف ميشود كه در انتهاي دوره زماني و يا در تحقق هد مشخص ميشود.

 7-5امتيازات و حقالزحمهها مطابق با "دستورالعم پرداخت حق الزحمه و مزايهاي انگيزشهي اعضهاي هسهته ههاي
فكري و اركان پياده سازي سند تحول و تعالي دانشگاه" خواهد بود.
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ماده  :6فرایند اجرایی وظایف هستههای فکری
دريافت
مجوز
تشكي
هسته از
رئيس بسته
كاري
مربوطه
توسط
مجري يا
متولي و
ابالغ
ماموريت
هسته فكري
از سوي
مجري
مربوطه به
هسته فكري

ارائه برنامه
زمانبندي
جهت تحقق
ماموريت
ابالاي از
سوي هسته
فكري به
مجري و
اخو تاييد
مجري

تشكي
منظم
جلسات
هسته فكري
و ارائه ايده،
مشاوره و
توليد
محتواي
فكري
توسط اعضا

تأييد
خروجي
منطبق با
ماموريت
ابالاي در
هسته فكري
و ارسال به
مجري
مربوطه

تاييد توسط
مجري و
ارسال به
متولي
مربوطه

تاييد توسط
متولي و
ارسال به
رئيس
شوراي پياده
سازي
بستهكاري
مربوطه
جهت
تصويب

تاييد نهايي
خروجي
مورد
انتظارتوسط
رئيس بسته
كاري ،پايان
كار هسته
فكري و
تسويه با
اعضا
براساس
ارزيابي
انجام شده
از كيفيت
خروجي

ماده  :7نحوه اختصاص امتیازات و پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت علمی دانشگاه در هسته های فکری و
ارکان پیاده سازی سند
 1-7امتیاز ترفیع پایه ( پژوهشی)
صرفاً اعضاي هيأت علمي عضو هسته هاي فكري در ازاي حضور منظم و مؤثر در يک دوره كام در جلسات طبق بند 1
قسمت ج بخشنامه شماره  30/64509مورخ  93/7/3از يک امتياز ترفيع (پژوهشي) برخوردار مي شوند .امتياز مزبور تا دو
سال قاب ذخيره مي باشد .در ضمن تأكيد مي گردد امتياز ترفيع پايه (پژوهشي) است.
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 2-7امتیاز ارتقاء مرتبه علمی
اعضاي هيأت علمي عضو هسته هاي فكري و اركان پياده سازي سند در ازاي حضور منظم و مؤثر در يک دوره كام (به
ترتيب براي هسته هاي فكري به ميزان حداق  50ساعت و براي اركان پياده سازي سند بدون محدوديت) در جلسات ،طبق
ماده  4آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي مي توانند از امتيازات اجرايي بند  10جدول شماره  4ماده موكور برخوردار
شوند.
 3-7پرداخت حق الزحمه
ميزان حق الزحمه شركت در جلسات اعضاي هيأت علمي هسته هاي فكري و اركان پياده سازي سند به ازاي هر ساعت بر
مبناي  1/5ساعت موظفي حضور تا تكمي ساعات موظفي خواهد بود و مازاد بر آن مشابه حق التدريس دروس عملي ()2/3
محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره :مديران اجرايي بجز مديران گروه هاي آموزشي در اين خصوص تابع مقررات و ضوابط جاري دانشگاه مي باشند.
ماده  :8نحوه امتیاز اضافه کاری و پرداخت حق الزحمه به کارکنان عضو هسته های فکری و ارکان پیاده سازی
سند
به كاركنان عضو هسته هاي فكري و اركان پياده سازي سند در ساعات اداري مبلغي تعلق نمي گيرد .اما در صورت شركت
منظم و مؤثر در جلسات در يک دوره كام  ،صرفاً به يكي از دو رو

ذي (بر حسب پيشنهاد رييس بسته كاري و تصويب

رييس شوراي استان و براي كاركنان پياده سازي سند بر حسب مورد با پيشنهاد رئيس ركن پياده سازي سند) از امتيازات
مربوطه برخوردار خواهند شد:
الف ه بهره مندي از سيستم تشويقات موجود (همكار پيشرو ،همكار ساعي ،همكار تالشگر به همراه لوح اعطاي تقدير،
افزايش جوب و تخصص و ) ...
ب ه بهره مندي از مزاياي افزايش سقف اضافه كاري
ماده  :9پرداخت حق الزحمه به افراد خبره مدعو خارج از دانشگاه
 1-9هزينه هاي مربوط به حق الزحمه اعضاء خبره مدعو خارج از دانشگاه در قالب پرداخت به صورت حق الجلسه بوده و با
تاييد ركن باالتر انجام مي گيرد .بر اين اساس به اعضاي هيأت علمي خبره خارج از دانشگاه منطبق با يكي از مرتبه هاي
علمي (مربي ،استاديار ،دانشيار و استاد) به ازاي هر ساعت جلسه حداكثر تا سقف دو برابر حق التدريس پايه يک دانشگاه
آزاد اسالمي با توجه به سقف بودجه هسته فكري و تا سقف  15ساعت قاب پرداخت مي باشد ،كاركنان اير عضو هيأت
علمي خارج از دانشگاه نيز با ت طبيق وضعيت خبرگي آنان توسط رييس بسته كاري مربوطه با يكي از مرتبه هاي علمي
همانند اعضاي هيأت علمي از مبالغ معادل حق التدريس پايه يک برخوردار مي شوند.
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 2-9حق الزحمه نمايندگان تشك هاي دانشجويي (در شوراي برنامه ريزي دانشگاه به عنوان يكي از اركان پياده سازي
سند) براي هر ساعت جلسه معادل حق التدريس دروس عملي مربي پايه يک ( )2/3تعيين مي گردد.
ماده  :10بودجه هسته های فکری و ارکان پیاده سازی سند
كليه هزينه هاي هسته هاي فكري مندرج در اين دستورالعم شام هزينه هاي مربوط به پرداخت حق الزحمه به اعضاء و
هزينه هاي مربوط به تشكي جلسات ،امور جاري ،مأموريت و ايره بايستي در بودجه ساالنه پيش بيني و جهت اجرا به
تصويب مرجع ذيصالح برسد.
ماده  :11سایر موارد
 1-11دارا بودن حكم عضويت در هسته هاي فكري و اركان پياده سازي سند براي برخورداري از مزاياي اين دستورالعم
الزامي است.
 2-11كليه پرداخت ها با تاييد ركن باالتر با توجه به نظام نامه پياده سازي سند تحول و تعالي دانشگاه آزاد اسالمي انجام
مي گيرد .حسب مورد بايستي بر اساس پيشنهاد رئيس بسته و تأييد رييس استان ،رئيس يكي از اركان پياده سازي سند يا
ستاد راهبري و نظارت بر پياده سازي سند تحول و در قالب بودجه موكور باشد.
 3-11ونانچه دوره جلسات موضوع قسمت الف ،بند يک ،اين دستورالعم كمتر از يكسال و يا بيشتر از يک سال به طول
بكشد ،صر نظر از تطوي زمان بيش از يكسال يا خاتمه دوره كمتر از يک سال به اعضاي هيأت علمي واجد شرايط (حداق
 50ساعت) عضو هسته هاي فكري امتياز پژوهشي اعطا خواهد شد.
ماده  :12اين دستورالعم در  12ماده 40 ،بند و  7تبصره در تاريخ 1401/3/3به تصويب ستاد راهبري و نظارت بر پياده
سازي سند تحول و تعالي دانشگاه آزاد اسالمي رسيده است و از تاريخ ابالغ الزماالجرا است.
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