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Abstract 

 

Background and purpose: Hierarchical decision-making bodies in universities include the 

board of trustees, the head of university, the board of directors, and the university council. The aim of this 

research was to determine the function of the board of trustees of state medical sciences universities in 

Iran during five different periods; 1991 to 2016. 

Materials and methods: In this descriptive-analytic research we investigated all the directives 

approved by independent board of trustees in state medical sciences universities affiliated with Iran Ministry of 

Health and Medical Education in five periods.  

Results: The number of meetings held by board of trustees in 47 universities (average of 37 

universities per year) was 1999 in which 32680 directives approved. The average number of meetings per 

year in each board of trustees was 2.08, the lowest was in the second period (1.12) and the highest was in 

the fifth period (3.04). The average numbers of directives approved in the first and second periods were 

10, and in the third, fourth, and fifth periods were 17, 20, and 16 per session, respectively. 

Conclusion: Based on the number of meetings per year and the number of directives approved in 

every meeting, the function of board of trustees from the highest to the lowest was in the fourth, fifth, 

third, first, and second periods. Compared with the function of type 1 and type 2 universities, the function 

of type 3 universities was found to be higher. The functional pattern in most tasks and those within the 

authority of board of trustees during the first 16 years was considerably different between the Ministry of 

Health and Medical Education and the Ministry of Science, Research and Technology. 
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 ـدرانــــازنــــي مـكـــــزشـــــوم پـــلــــــگاه عـشــه دانــــلـــمج

 (401-441)   4931سال    شهریور    461بيست و هشتم   شماره دوره 

 409      4931، شهریور  461تم، شماره شمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                        دوره بيست و ه              

 پژوهشی

علوم پزشکی دولتی  هیات امنای دانشگاه های بررسی عملکرد
 0731تا  0731های  ایران در پنج دوره زمانی طی سال

 
   1حسین جالهی

     2اباصلت خراسانی    
    3محمد یمنی دوزی سرخابی  

 4محمود موسی زاده   
 

 چكیده
شورای گیری در دانشگاه ها به ترتیب اولویت هیات امنا، رئیس دانشگاه، هیات رئیسه و ارکان تصمیم و هدف: سابقه

تعیین کارکرد هیات های امنای دانشگاه های علوم پزشکی دولتیی در پین   ،هدف اصلی پژوهش حاضرند. دانشگاه می باش
  .می باشد 0731تا  0731از سال  دوره زمانی

جامعیه ممیاری، کلییه مصیوبات هییات امناهیای تحلیلی است.  -مطالعه حاضر از نوع روش، توصیفی ها:مواد و روش
دانشگاه های علوم پزشکی دولتیِ وابسته به وزارت بهداشت، درمان و مموزش پزشکی کشیور بیه تفکیین پین  مستقل در 

 .می باشد 0731الی  0731دوره زمانی از سال 
الیی  0731دانشگاه در سال( در فاصله زمانی  73)متوسط  دانشگاه 73های امنای  جلسات هیئت تعداد صورت ها:یافته
باشد. متوسط تعداد جلسات در سال در هر هیات امنا در کیل می مصوبه 76221فقره حاوی  0333اد سال( به تعد 62) 0731
میانگین مصوبات در دو است.  17/7مربوط به دوره دوم و بیش ترین مربوط به دوره پنجم  06/0است، کم ترین  12/6دوره 

  مصوبه در هر جلسه است. 02و  61، 03در دوره سوم، چهارم و پنجم به ترتیب و مصوبه  01دوره اول و دوم 
ر بر اساس تعداد صورت جلسات در سال و تعداد مصوبات در هیر صورتجلسیه، عملکیرد هییات امنیا در ادوا استنتاج:
های عملکرد هیات امنا در دانشگاه باشند.دوم می و اول ،سوم ،پنجم ،دوره چهارمه ترتیب؛ بترین ترین به کمگذشته از بیش

هیای تیرین مقولیهالگیوی کیارکردی در بییش تیر اسیت.سال بیش 62دوره در تمام  6و  0های نوع به دانشگاهنسبت  7نوع 
سال اول، بیین وزارت بهداشیت و ممیوزش پزشیکی و وزارت علیوم،  02های امنا به تناظر زمانی وظائف و اختیارات هیات

 تحقیقات و فن موری تفاوت قابل توجه ای وجود دارد.
 

 هیات امنا، دانشگاه های علوم پزشکی، کارکرد یدی:واژه های کل
 

 مقدمه
 60تغییر و تحول سریع و روزافیزون از شیروع قیرن 

های مختلف زندگی به ویژه در عرصه سالمت در عرصه
کی بیه یوم پزشییاه هیای علییه دانشگید کیکناب مییایج

 وزهیحرینِ یترین مراکز تحول مفترین و مهمعنوان اصلی
 

 hjalahi@gmail.com mail: -E  تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی -حسین جالهی ول:مولف مسئ

 علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهراندانشکده  ،یتوسعه مموزش عال یزیرشته برنامه ر یتخصص یدکترا یدانشجو. 0
 موزش عالی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراندانشیار، گروه م. 6
 . استاد، گروه مموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران7
 ساری، ایران ن،دانشگاه علوم پزشکی مازندرا ،، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده اعتیاداستادیار. 7
 62/7/0733تاریخ تصویب :                 63/06/0732تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            67/06/0732 فت :تاریخ دریا 
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سالمت، ممادگی و توان روییارویی بیا ایین تحیوات را 

به مادر  Alma Materداشته باشند. دانشگاه به زبان اتین 

مهربان و شیرده معنی شده اسیت کیه در رشید و تکامیل 

وظیفیه  .(0)مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار است جامعه،

ها اعم از دولتی و غیر دولتی به عنوان نهاد اصلی دانشگاه

اجتمییاعی مهییم، پاسییخگو و اثرگییذار، تولییید، تییروی  و 

 .(6)موری برای رفع نیازهای میردم اسیتکاربست علم و فن

ها که دربردارنده ارائه ابعاد گسترده عملکرد این دانشگاه

 باشید،ات بهداشتی، درمانی، مموزشی و پژوهشی میخدم

هیای بیا سیاختار بسییار پی ییده ها را در گروه موسسهمن

هیا و از طرفیی کارممیدترین دانشیگاه (.7)قرار داده است

موسسییات ممییوزش عییالی، مراکییزی هسییتند کییه از ن ییر 

اداره  .اسییتقالل اداری و مییالی دارنیید ،علمییی و مییدیریتی

تیرین صورت هیات امنیایی، مناسیبها به کردن دانشگاه

ها قلمیداد روش برای اداره مستقل و خودگردان دانشگاه

های متمرکز در تمرکزگرائی و سیاستگذاری (.7)شودمی

ابعاد مموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات، بدون مشارکت 

 های تحت پوشش منان، موجبفعّال دانشگاهیان و جمعیت

ی هید شید و نتیجیهکاهش انگیزه، نشاط و خالقیّت خوا

این روند موجب کاهش تعلق خاطر افیراد بیه سیازمان و 

 ریزی راهبردی، مشیناییشود. اساس برنامهها میماموریت

هییا و نقییاط قابییل بهبییود درون سییازمان و دقیییق بییه قییوت

ها و تهدیدهای خارج سازمانی اسیت، مگاهی از فرصت

لذا شناخت دقییق موقعییت گذشیته و حیال سیازمانی ییا 

 باشید.ها بسیار مهم میریزیها و منطقه برای برنامهشگاهدان

، توسعه اقتصیادی، اجتمیاعی، فرهنگیی و سیاسیی مضافاً

 هییا و اسییتعدادهای منییاطق مختلییف، بسییته بییه زیرسییاخت

صییورت سیاسییتگذاری و  متفییاوت اسییت. در اییینبییا هییم 

متمرکز و تجویز ین نسخه برای همیه  هایگیریتصمیم

ارکییان  مییید.نطقییی بییه ن ییر نمیییهییای کشییور مدانشییگاه

ها به ترتیب اولویت؛ هیات امنا، گیری در دانشگاهتصمیم

رئییییس دانشیییگاه، هییییات رئیسیییه و شیییورای دانشیییگاه 

بنیابراین اعضیای هییات امنیا بیااترین رکین  .(1)باشدمی

هیای باشند. هیاتها میگیری در ساختار دانشگاهتصمیم

هیای ل نفیو  قیدرتامنا برای صیانت از دانشگاه در مقاب

در شیرایط  ه وخارج از دانشیگاه، کیارا و اثیربخش بیود

بسیییار تغییرپییذیر رقییابتی عصییر حاضییر نیازمنیید داشییتن 

 .(2)اختیارات ازم و کافی هستند

 ها ماننید بولونییاهیات های امنا در برخی از دانشگاه

(Bologna) در ایتالیییییا، لیییییدن (Leiden)  ،در هلنیییید

 در اسییییکاتلند و هییییاروارد (Edinburgh) ادینبییییور 

(Harvard) (.2)در ممریکا تاریخی چند صد سیاله دارنید 

تجربیه  ،به بعد 0707های ایران از سال در تاریخ دانشگاه

گییری شیکل 0773شورای دانشگاه در دانشگاه تهران و 

 0777هیئت امنا در دانشگاه شهید بهشتی )ملّی سیابق( و 

 ،از انقیالب اسیالمیبعد  (.3)شوددانشگاه شیراز دیده می

 شورای عالی انقالب فرهنگیی 027و  020تصمیمات جلسه 

ها بیه صیورت هییات مجوز اداره دانشگاه 0723در سال 

هیای امنائی داده شد ولی فعالیت رسیمی من در دانشیگاه

واقیع بعید از ه کلید خورد. بی 0731علوم پزشکی از سال 

و  73 مصوبه برنامه چهارم توسعه بر اساس بند الف میاده

  6و  0برنامییه پییینجم توسییعه و میییاده  61بنیید ب میییاده 

، مصیییییییوبه کشور توسعه برنامههای دائمی احکام قانون

 مجلییس شییورای اسییالمی موجییب  01/00/0731مییور  

بیر اسیاس  هیای امنیا شید.تر مصوبات هیاتبیشتقویت 

ها، وظائف های امنای دانشگاهقانون تشکیل هیات 3ماده 

 باشیید: نییه بییه شییرم زیییر میییو اختیییارات چهییارده گا

ب: تصیویب سیازمان  ،الف: تصویب مئیین نامیه داخلیی

 ،ج: بررسی و تصویب بودجیه پیشینهادی ،اداری موسسه

ها ه: تصویب حساب ،د: تصویب بودجه تفصیلی موسسه

و: تصویب نحیوه وصیول درممیدهای  ،و ترازنامه ساانه

ز: تعییییین حسیییابرس و  ،هیییااختصاصیییی و مصیییرف من

های بخش خصوصی و عوائد م: جلب کمن ،دارخزانه

 ،نامه میالی و معیامالتی موسسیهط: تصویب مئین ،محلی

های اعضای هیئیت علمیی و العاده: پیشنهاد میزان فوقی

ک: تعیییین نحییوه اداره واحییدهای  ،غیییر هیئییت علمییی

ل:  ،تولیدی، خدماتی، کارگیاهی و بهداشیت و درمیانی

التییدریس، التحقیییق، حییقتعیییین میییزان پرداخییت حییق
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 حسین جالهی و همکاران     

 401      4931، شهریور  461تم، شماره شمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                        دوره بيست و ه              

 پژوهشی

م: بررسی گیزارش  ،التالیف و ن ایر منالترجمه، حقحق

ن: تصویب مقررات استخدامی اعضیای هیئیت  و موسسه

 تر حول تصیمیماتاگرچه در ظاهر، وظائف بیش .(2)علمی

امّا عقبه این تصیمیمات، بیه  ،مالی و اداری متمرکز است

 باشد.میها عملیاتی دانشگاه-ی راهبردین ر تحقق برنامه

امنیای  هیایکشور، تجمیع کیارکرد هییات 011در بررسی 

باشید: انتخیاب و عیزل رئییس ها بدین شرم مییدانشگاه

های مرتبط بیا اعضیای هییات علمیی و دانشگاه، سیاست

هیای دائمیی بیرای پیگییری فرایندهای من، ایجاد کمیتیه

مصوبات هیات امنا، ایجاد بانن اطالعاتی جامع، تدوین 

هیای ازنگری در من، تصیویب برنامیهرسالت دانشگاه و ب

 ها و تجدیدن ر در من، تصویب بودجیهدرازمدت دانشگاه

و حصول اطمینان از متعادل بودن من، مینیده پژوهیی در 

هیا بیه منزلیه های کالن، نییازمفرینی در دانشیگاهسیاست

رشد و توسعه، ارزیابی و سنجش عملکرد اعضای هیات 

حصیول از متعیادل  امنای دانشگاه، اجیرای بودجیه بیرای

 و بودن من، تصویب قوانین و مقررات میالی و معیامالتی

در شرایط فعلی  (.3)همسو کردن و هم افزایی در دانشگاه

و حدود اختیارات تفویض شیده بیرای تغیییر و تحیول و 

رسیدن به دانشگاهی پیشرو به ن ر فاصیله زییادی وجیود 

ازم هیا، چیه اقیداماتی دارد. برای پیشرو بیودن دانشیگاه

هیای زییادی است؟ اگرچه در پاسخ به این سوال، مولّفیه

ر نگیردد مگیر ایین کیه  نیاز به واکاوی دارند و این میسیّ

های گسترده و همسو طراحی شوند. توصییف و پژوهش

تحلیل کارکردهای هیات امنا بر اساس قوانین جیاری در 

به بخشی از  های علوم پزشکی، در راستای پاسخدانشگاه

پژوهشگران بر اسیاس جسیتجوی  باشد.ر میسوال مذکو

های فارسی و انگلیسی هییات امنیا، مند با کلید واژهم ن ا

 دانشگاه و قوانین، مدعی هستند پیژوهش حاضیر در عنیوان،

هیای علیوم پزشیکی، جدیید اهداف و روش در دانشگاه

، افزایش Annetteها در پژوهش باشد. یکی از توصیهمی

های امنیا ی در موضوع هیاتدادنِ تحقیقات کیفی و کم

گیری، به علت نبیود م رگشب در بحث و نتیجه (.01)بود

های مشیابه در داخیل و خیارج از مبانی ن ری و پژوهش

هیای دیگیران را هیای خیود بیا یافتیهکشور، مقایسه یافته

دشییوار خوانیید و پیشیینهاد کییرد اییین مطالعییه در وزارت 

جایگیاه  بهداشت، درمان و مموزش پزشکی با عنایت بیه

رفیعی که در مموزش پزشیکی و ممیوزش عیالی کشیور 

اطالع از بدو  (.2)ددارد موضوع تحقیقات مینده قرار گیر

های علوم پزشکی دولتی و فعالیت هیات امنا در دانشگاه

ی پژوهشیگر مسیئول در جلسیات سیاله 7حضور حداقل 

)به عنوان معاون دانشگاه( و گفتگو با تعدادی  هیات امناء

هیا و مشیاور وزییر و های امنای دانشگاهای هیاتاز اعض

هییای امنییاء در وزارت دبیییر مجییامع، شییوراها و هیییات

 های، پژوهشبهداشت، درمان و مموزش پزشکی و مضافاً

دی بیر ضیرورت محدود با موضوع مهم هیات امنا، تاکی

 باشد.تحقیق حاضر می

 ضمن پذیرشِ اهمیتِ هیات امنای دانشگاه هیای علیوم

خدمات بهداشتی، درمانی در بیااترین سیط ِ  پزشکی و

های بسیار گذاری و با توجه به پژوهشساختاری سیاست

هیای امنیای اندکِ صورت گرفته در ابعاد مختلف هیات

ها، به ویژه در دانشگاه های علوم پزشکی ایران، دانشگاه

مندی این پژوهش اصیل، گامی در جهت واکاوی و بهره

تعییالی هیییات امنییا بییا کمیین تییر پژوهشییگران در بیییش

 گیذاران خواهیدهای امنا و قانوندانشگاهیان، اعضای هیات

تحلیلیی هماننید -قدر مسلم ایین پیژوهشِ توصییفیبود. 

بررسی شیوع و بروز در تحقیقات امور مرتبط با سیالمت 

 مسیر را بیرای کیهنوعی تعیین وضعیت وتوصیفی است جامعه،

 کند.هموار می ایهای مداخلهسیاستگذاران و پژوهش

تعیییین کییارکرد  ،هییدف اصییلی پییژوهش حاضییر

هیای علیوم پزشیکی دولتیی در های امنای دانشگاههیات

-0721، 0732-0721، 0731-0731ی زمییانی پیین  دوره

 باشیید. کییارکردمییی 0730-0731و  0731-0722، 0720

(Function) ، اثییر یییا پیامییدی اسییت کییه ییین پدیییده در

در ایین  .(00)تمیاعی داردثبیات، بقیاء و انسیجام ن یام اج

پییژوهش کییارکرد، پیامییدی اسییت کییه هیییات امناهییای 

هیای علیوم پزشیکی دولتیی بیر اسیاس وظیائف دانشگاه

دهنید و خروجیی من ی مبتنی بر ضوابط انجام میمحوله
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باشید. در انتهیای ایین واکیاوی، مصوبات هیات امنا میی

پژوهشگران به این سواات پاسخ خواهند داد؛ چه تعداد 

بیه  0731الیی  0731ت جلسات و مصوبات از سال صور

 6، 0و نوع دانشیگاه هیای  صدرالذکرتفکین پن  دوره 

های امنا در دانشگاه ها تن یم و مصوب توسط هیات 7و 

ی مذکور به لحیا  کیارکردی بندی پن  دورهشد؟ رتبه

 تیرین درترین به کمچگونه است؟ رتبه کارکردی از بیش

های گانه هیات 07ساس وظائف ی تفکیکی براپن  دوره

 شد؟بابه تفکین هر وظیفه چگونه می (06)امنا
 

 مواد و روش ها
پژوهش حاضر بر اساس هیدفِ تحقییق، کیاربردی 

ی هیای کیاربردی، توسیعهکه هدف پژوهش چرا ،است

دانش کاربردی در زمینه خاص بوده و در مسییر کیاربرد 

ن روش تحقییق در ایی (.07)کنیدعملی دانش حرکت می

جهت شیناخت و دسیتیابی  تحلیلی است.-مقاله توصیفی

های های امنا در دانشگاهبه فهرستی از کارکردهای هیات

ای، روش ی کتابخانهعلوم پزشکی دولتی ایران از مطالعه

بیه همیین من یور،  .(07)ممیدعمل ه سند خوانی استفاده ب

های امناء دانشگاه هیای بازخوانی صورت جلسات هیات

بیا روش  0731الیی  0731ی دولتیی از سیال علوم پزشیک

تحلیل محتوا انجام پذیرفت. تحلیل محتیوی یین روش 

های پیژوهش توصییفی محسیوب پژوهشی، از زیر شاخه

شود که برای توصیف عینی، من م و کمّی محتیوایی می

محتییوای  (.01)درواز بُعیید بییاطنی و ظییاهری بییه کییار مییی

ای، کیه صورت جلسات از روش تحلیل محتیوای مقولیه

در این روش تمام متن مورد توجه قیرار گرفتیه و سی س 

دار غربال طبقه بندی شمارش بسیامدی واحیدهای معنیی

ی صورت و با ارقام و درصدها که برای تفسیری بر پاییه

اده شده است. هیر استف ،(02)دارداصول علمی گام بر می

ین متغیّر مجزاست که به اهداف پژوهش مقوله نماینده 

جامعه مماری، کلیه مصیوبات هییات  .(03)باشدیمرتبط م

هیای علیوم پزشیکی دولتییِ امناهای مسیتقل در دانشیگاه

وابسته به وزارت بهداشیت، درمیان و ممیوزش پزشیکی 

الیی  0731کشور بیه تفکیین پین  دوره زمیانی از سیال 

هیا باشد. دانشیگاهبه صورت سرشماری می وبوده  0731

های اس ارزشیابی فعالیتبراس 7و 6، 0یِ تیپ به سه طبقه

کشیور  0731های علوم پزشیکی سیال پژوهشی دانشگاه

توسییط مرکییز توسییعه و همییاهنگی تحقیقییات و فنییاوری 

 وزارت متبوع تقسیم گردید.

)جییدول( محقییق  فییرم ،ابییزار گییردموری داده هییا

قانون  3های مورد ن ر، براساس ماده ساخته بوده و مقوله

ها، وظائف و اختیارات های امنای دانشگاه تشکیل هیات

چهارده گانه بیه شیرم زییر تن ییم شید: الیف: تصیویب 

  ،ب: تصیویب سیازمان اداری موسسیه ،نامیه داخلییمئین

د: تصییویب  ،ج: بررسییی و تصییویب بودجییه پیشیینهادی

ه: تصویب حساب ها و ترازنامیه  ،بودجه تفصیلی موسسه

و: تصویب نحوه وصول درممدهای اختصاصی و  ،ساانه

م: جلیب  ،ز: تعیین حسابرس و خزانه دار ،هامصرف من

ط: تصویب  ،های بخش خصوصی و عوائد محلیکمن

پیشینهاد مییزان ی:  ،نامیه میالی و معیامالتی موسسیهمئین

 ،های اعضای هیئت علمی و غیر هیئیت علمییالعادهفوق

ک: تعیییین نحییوه اداره واحییدهای تولیییدی، خییدماتی، 

ین میزان پرداخت ل: تعی ،کارگاهی و بهداشت و درمانی

التیالیف و الترجمیه، حیقالتدریس، حیقالتحقیق، حقحق

 ن: تصویب مقیررات و م: بررسی گزارش موسسه ،ن ایر من

در ضییمن تمییامی  (.2)یاسییتخدامی اعضییای هیئییت علمیی

ی مصوبات مربوط به امور ایثارگران به عنوان ین مقوله

جهییت تعیییین روایییی . مجییزا در جییدول لحییا  گردییید

موری داده از منابع موجیود و ن یرات فرم جمعمحتوایی 

. ضییریب پایییایی بییین گیییری شییده اسییتخبرگییان بهییره

مصیوبه در  011تحلیلگران در بخش کارکرد بیا تحلییل 

و ضیریب پاییایی  36/1ها و دانشگاه هیای مختلیف سال

)مجییری پییژوهش( در بخییش  درون تحلیییل گییر اصییلی

 711بیییا  (Test-Retest)کیییارکرد بیییا روش بازمزمیییایی 

 باشد.می 37/1ها و دانشگاه های متفاوت مصوبه در سال

من یور افیزایش ه در تحلیل هیر واحید ییا مصیوبه بی

ها بیا ن یر پایایی در جانمایی بسامد در جدول، زیر مقوله
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 پژوهشی

گروه پژوهشگران استخراج و در جدول مکتوب شد. در 

ی تحلیل، اگر محقق به زیر مقولیه جدیید برخیورد ادامه

ماهنگی و ن ر گروه در مقوله میورد توافیق با ه ،کردمی

شد. وزن، بار یا درصد هر رخداد از هر مقوله با وارد می

های دیگر برابر است. در بررسی اولییه رخدادها از مقوله

ی مجیزا شد که دو یا سه مقولیهگاهی مصوباتی دیده می

در این مواقع تصمیم بر من شد که  ،داشترا در خود می

ی مجیزا لحیا  شیوند. در به عنوان داده های مجزامقوله

مقابل مصوباتی بودند که جنبه مصوبه ییا اقیدام نداشیتند 

یعی به عنوان مقوله ی خبری داشتند، به طور طببلکه جنبه

 محسوب نشدند.

 

مراحل اجرایی در پژوهش حاضر متعاقب اخذ موافقت 
 اصولی و هماهنگی های ازم به قرار زیر می باشد:

به وزارت متبوع مراجعه، ابتدا  شخصاًپژوهشگر  -0

مشنائی کامل با کارشناسان حوزه ی دبیرخانه هیات های 

مرشیو اسناد  -6امنا در وزارت بهداشت صورت گرفت. 

صورت جلسات با شرحی که توسط یکی از کارشناسان 

 عمل مورد، در اختیار پژوهشگر قرارگرفیت و مقیرر شیده ب

ها و خیارج نشیدن در نهایت دقت و حفظ ن م کارپوشه

مجیوز  -7 ی اسناد صیورت گییرد.ها از محل، مطالعهمن

هیای امنیا بیه همیراه نیام استفاده از سامانه دبیرخانه هیات

هیا کاربری و رمز، جهت دسترسی به مصیوبات دانشیگاه

در اختیار محقق قرار گرفت. شایان  کر است کیه ورود 

ی )مصییوبات( از طریییق کارشناسییان دبیرخانییه اطالعییات

گیرد. تعدادی از ها صورت میهای امنا در دانشگاههیات

ها ورود اطالعات را کامل و تعدادی هم نیاق  دانشگاه

ها در بازه زمانی بررسی اسیناد، هیی  و بعضی از دانشگاه

اطالعاتی را وارد سامانه نکردند، بنابراین محقق از مرجع 

و مرشیو اطالعاتِ مستقر در وزارت، جهت پوشش کامل 

 Excel 2016افیزار با به کارگیری نرم -7کرد. استفاده می

های ردیف، دانشگاه، تییپ دانشیگاه، هائی با نامسرستون

سال صورت جلسات، تعداد جلسه در سال، تعداد مصوبه 

در هرجلسه، کل مصوبات در سال، کل مصوبات بررسی 

عیالوه سیتونی ه وظیفه هییات امنیا، بی 07شده در سال و 

هیا هیا در منایثارگران، طراحی، تیا دادهجهت مصوبات 

ها بر اساس حروف الفباء از سیال دانشگاه -1ثبت شوند. 

طور دقیق تن یم، س س از طریق سامانه مصوبات به 0731

هیای و عمیق مطالعیه و در صیورت ضیرورت بیازخوانی

گرفت. در ابتدا نتای  تحلییل محتیوی بیا مجدد انجام می

هر دانشگاه در ین سیتون طراحی جدولی برای هر سال 

 کییر اسییت بییا همییاهنگی گییروه ه )ازم بیی ردیییف 07بییا 

ی بررسیی و تصیویب پژوهشگران مقیرر شید دو وظیفیه

 بودجییه پیشیینهادی و تصییویب بودجییه تفصیییلی موسسییه 

علت تشابه، درهم ادغام و در ین جدول ثبت شوند( ه ب

تیایی  1هیای در کاغذ شطرنجی به صورت چیوب خیط

 فراوانییی رخییدادهای هییر مقولییه  درج و سیی س شییمارش

 افیزار اکسیل گردیید. در این موقعییت انجیام و وارد نیرم

ها در سامانه نق  هائی که ثبت مصوبات مندانشگاه -2

افزار اکسل مشخ  و در زمان مقتضیی بیا داشت در نرم

 مراجعه به مرشیو اسناد هیات امنیا مسیتقر در وزارت متبیوع،

 ب کامل شدن روند تحلییلمتعاق -3شد. نواق  برطرف می

 ها مبتنی بر اهیداف پیژوهش،محتوی، جهت استخراج یافته

 منتقل شد. SPSS 20افزار ها از اکسل به نرمداده
 

 یافته ها
 دانشگاه 73های امنای تعداد صورت جلسات هیئت

الی  0731دانشگاه در سال( در فاصله زمانی  73)متوسط 

 76221اوی فقییره حیی 0333سییال( بییه تعییداد  62) 0731

در چهیار مقولیه از  عمل ممد.ه مصوبه، تحلیل محتوایی ب

سییال در کییلّ دانشییگاه هییا،  62چهییارده مقولییه در تمییام 

درصد فراوانیِ مقولیه وصیول درممیدهای اختصاصیی و 

 (، بررسی و پیشنهاد بودجه و تصیویب06/63مصرف من )

( و تعییین نحیوه اداره واحیدهای 37/03بودجه تفصیلی )

درمیییانی -ماتی، کارگیییاهی و بهداشیییتیتولییییدی، خییید

زمانی در سیه دوره  1نتای  به تفکین باشد. ( می27/03)

در بییین  بخییشِ صییورت جلسییات، مصییوبات و کارکردهییا

 اند.ارائه شده 7و  6، 0های نوع دانشگاه
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 62بیا متوسیط  (:0731-0731) دوره زمانی اوّل -0

دانشگاه در سال، میانگین تعداد صیورت جلسیات بیرای 

سال به ترتیب  62هیئت امنا در این دوره و تمام مدت  هر

تیرین در ایین بییش .باشیدفقره در سال می 12/6و  71/0

فقره  0 ترین،و کم 13/0با  0دوره مربوط به دانشگاه نوع 

باشید. فراوانیی مصیوبات در می 7مربوط به دانشگاه نوع 

سیال بیه ترتییب  62ساله در مقابل تمام دوره  2این دوره 

است. میانگین تعداد مصوبات بازای هیر  76221و  6003

سال  62هیئت امنا در هر سال در این دوره در مقابل تمام 

 13/60و  76/3معیار با انحراف 17/71و  10/07به ترتیب 

 02/02بیا  0ترین مربوط به دانشگاه نوع باشد که بیشمی

تعداد مصوبه در هر صورتجلسه  11/3با  7ترین نوع وکم

 بیااترین ،6براساس جدول شیماره  (.0 شماره )جدول است

از کیل  0731تا  0731های درصد فراوانی در فاصله سال

مربییوط بییه  0731تییا  0731درصیید فراوانییی در فاصییله 

کارکردهای تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه تفصیلی 

(، تصییویب نحییوه وصییول درممییدهای 26/0) موسسییه

ییین نحیوه اداره (، تع31/0) هیااختصاصی و مصیرف من

واحییدهای تولیییدی، خییدماتی، کارگییاهی و بهداشییت و 

( و تصویب مقیررات اسیتخدامی اعضیای 17/0) درمانی

تیرین مربیوط بیه ( است و کم61/1) هیات علمی موسسه

دار )صفر درصد(، جلب کمین تعیین حسابرس و خزانه

 نامیه(، تصویب مئیین11/1) بخش خصوصی و عوائد محلی

 معییامالتی نامییه مییالی وویب مئییین(، تصیی12/1) داخلییی

( اسیت. درصید فراوانیی 12/1) ( و امور ایثارگران13/1)

سیاله بیه  62ساله نسبت بیه دوره  2کارکرد در این دوره 

 .باشدمی 011و  70/2ترتیب 

 70بیا متوسیط  (:0732-0721) دوره زمانی دوّم -6

دانشگاه در سال، میانگین تعداد صیورت جلسیات بیرای 

سال به ترتیب  62ا در این دوره و تمام مدت هر هیئت امن

فقره در سال می باشد، بیش تیرین در ایین  12/6و  06/0

بیا  و کیم تیرین 01/0بیا  6دوره مربوط به دانشیگاه نیوع 

میی باشید. فراوانیی  7فقره مربوط به دانشگاه نیوع  13/0

 62سیاله در مقابیل تمییام دوره  1مصیوبات در ایین دوره 

اسییت. میییانگین تعییداد  76221و  0210سییاله بییه ترتیییب 

ازای هر هیئت امنا در هر سیال در ایین دوره در ه مصوبات ب

با انحراف  17/71و  22/00سال به ترتیب  62مقابل تمام 

تیرین مربیوط بیه باشد کیه بییشمی 13/60و  73/1معیار 

تعیداد  21/3با  7ترین نوع و کم 12/07با  0دانشگاه نوع 

 (.0شماره )جدول  مصوبه در هر صورتجلسه است

بااترین درصید فراوانیی  ،7بر اساس جدول شماره 

از کل درصد فراوانیی  0732تا  0721های در فاصله سال

مربوط به کارکردهای تصویب  0731تا  0731در فاصله 

 هییانحییوه وصییول درممییدهای اختصاصییی و مصییرف من

(، تصییویب بودجییه پیشیینهادی و بودجییه تفصیییلی 77/0)

عیین نحیوه اداره واحید هیای تولییدی، (، ت61/0) موسسه

 ( و پیشینهاد17/1) خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی

های اعضای هیات علمیی و غییر هییات میزان فوق العاده

ترین مربوط به تعیین حسابرس ( است و کم61/1) علمی

 نامیه داخلییدار )صیفر درصید(، تصیویب مئیینو خزانه

 ائید محلیی(، جلب کمن بخش خصوصیی و عو10/1)

( 13/1هیا و ترازنامیه سیاانه )( و تصویب حسیاب16/1)

سیاله  1ی است. درصید فراوانیی کیارکرد در ایین دوره

 باشد.می 011و  31/7ساله به ترتیب  62نسبت به دوره 
 

از سیال  7و 6،  0انشگاه هیای نیوع زمانی در بین د در پن  دورهمیانگین مصوبات و  فراوانی ،میانگین صررتجلسات و مقایسه فراوانی :1جدول شماره 

 0731تا  0731

 فاصله

 زمانی

 فراوانی صورت جلسات
 میانگین تعداد صورت جلسات

 هر هیات امناساانه در 
 فراوانی مصوبات انحراف معیار

 میانگین فراوانی مصوبات ساانه

 در هر هیات امنا

 انحراف

 معیار

 کل 7 6 0 کل 7 6 0 کل 7 6 0 کل 7 6 0 کل 7 6 0 کل 7 6 0

0731-0731 23 002 2 601 13/0 67/0 0 71/0 20/1 20/1 1/1 31/1 267 0603 31 6003 02/02 10/07 11/3 10/07 6/22 23/2 11/7 7/63 

0732-0721 11 37 63 036 00/0 01/0 13/0 06/0 13/1 11/1 73/1 17/1 177 227 671 0210 12/07 22/00 21/3 22/00 3/01 11/1 03/7 7/31 

0720-0721 31 013 013 777 23/0 22/0 26/0 30/0 33/1 27/1 30/1 27/1 0723 6363 0321 1332 27/76 37/62 23/63 23/63 62/03 22/01 23/02 72/02 

0722-0731 001 627 031 127 77/6 27/6 22/6 20/6 20/1 23/1 20/1 27/1 6762 1711 7201 00772 02/11 16/17 36/11 32/16 76/02 31/02 37/02 30/03 

0730-0731 073 703 617 300 13/7 03/7 27/6 17/7 02/0 06/0 36/1 13/0 6730 1162 7121 00127 20/12 62/11 23/71 37/73 21/07 22/06 12/00 7/607 

0731- 0731 721 311 123 0333 33/0 16/6 70/6 12/6 13/0 02/0 11/0 06/0 3311 01077 3320 76221 26/77 60/77 22/72 17/71 13/66 36/60 11/03 13/60 
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 حسین جالهی و همکاران     

 403      4931، شهریور  461تم، شماره شمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                        دوره بيست و ه              

 پژوهشی

 31-31ها با فاصله زمانی  و مقایسه من 31-31در فاصله زمانی  7و  6، 0مقایسه بسامد، درصد بسامد و میانگین های کارکردها در بین دانشگاه های نوع  :2جدول شماره 
 

 )وظائف و اختیارات( کارکردها ردیف
 انحراف  میانگین کل ن بسامدمیانگی درصد فراوانی جمع کل مجموع بسامد

 31-31 31-31 7 6 0 31-31 31-31 31-31 31-31 7 6 0 معیار

 67/1 10/0 11/0 0 0 03/0 67/1 12/1 32 61 0 06 3 الف: مئین نامه داخلی 0
 10/0 13/7 12/0 - 63/0 23/0 71/2 01/1 6177 11 1 66 62 ب: سازمان اداری 6

 21/6 70/2 61/7 30/6 12/7 32/7 37/03 26/0 1203 130 03 773 677 دجه تفصیلیج: بودجه پیشنهادی د: بو 7و7
 63/1 37/6 13/0 - 12/0 06/0 10/1 00/1 0261 73 1 02 03 ه: حساب ها و ترازنامه 1
 63/6 11/01 13/7 07/7 11/7 67/7 06/63 31/0 3777 122 66 776 606 ها و: درممد مصرف من 2

 - 17/00 0 - 0 - 71/6 11/1 337 0 1 0 1 دارز: حسابرس و خزانه  3

 63/1 01/0 13/0 - 12/0 0 60/1 11/1 22 01 1 07 6 م: جلب کمن و عوائد محلی 2
 33/1 23/0 71/0 - 61/0 13/0 22/7 13/1 0037 67 1 06 00 ط: مئین نامه مالی و معامالتی 3
 33/1 72/6 26/0 61/0 36/0 11/0 21/1 76/1 0233 072 2 33 10 ی: پیشنهاد فوق العاده ها 01
 26/0 22/2 32/6 11/6 22/6 37/6 27/03 17/0 1322 773 01 617 067 ک: اداره واحدهای بهداشتی و درمانی 00
 33/1 17/0 17/0 11/0 72/0 21/0 23/6 76/1 371 073 2 22 27 ل: حق التحقیق، حق التدریس، و 06
 72/1 02/0 00/0 0 01/0 03/0 26/6 03/1 273 26 7 77 07 م: گزارش موسسه 07
 36/1 70/6 32/0 23/0 23/0 37/0 36/7 61/1 0137 20 1 71 70 ن: استخدامی اعضای هیئت علمی 07

 11/1 77/0 0 0 0 0 37/1 12/1 713 61 6 02 3 امور ایثارگران 01
  33/6 22/0 میانگین کل کارکرد 011 70/2 76762 6120 31 0611 210 جمع 

 
 31-31ها با فاصله زمانی  و مقایسه من 32-21در فاصله زمانی  7و  6، 0مقایسه بسامد، درصد بسامد و میانگین های کارکرد ها در بین دانشگاه های نوع  :3شماره  جدول

 

 انحراف  میانگین کل میانگین بسامد درصد فراوانی جمع کل مجموع بسامد کارکردها)وظائف و اختیارات( ردیف

 31-31 21-32 7 6 0 31-31 21-32 31-31 21-32 7 6 0 معیار

 11/1 10/0 0 - 0 0 67/1 10/1 32 7 1 0 6 الف: مئین نامه داخلی 0
 76/1 13/7 61/0 61/0 0 6 71/2 17/1 6177 06 2 7 6 ب: سازمان اداری 6
 32/0 70/2 32/6 33/6 11/7 31/6 37/03 61/0 1203 711 20 662 002 ج: بودجه پیشنهادی د: بودجه تفصیلی 7و7
 77/1 37/6 00/0 - 61/0 0 10/1 17/1 0261 01 1 1 1 ه: حساب ها و ترازنامه 1
 63/6 11/01 21/7 11/7 16/7 22/7 06/63 77/0 3777 771 17 106 022 ها و: درممد مصرف من 2
 . 17/0 0 - 0 - 71/6 11/1 337 0 1 0 1 ز: حسابرس و خزانه دار 3

 11/1 01/0 0 - 0 - 60/1 16/1 22 2 1 2 1 و عوائد محلیم: جلب کمن  2

 33/1 23/0 37/0 23/0 21/0 36/0 22/7 63/1 0032 22 61 77 61 ط: مئین نامه مالی و معامالتی 3
 33/1 72/6 27/0 70/0 32/0 17/0 21/1 73/1 0233 010 67 23 71 ی: پیشنهاد فوق العاده ها 01
 73/0 22/2 32/0 12/0 37/0 27/6 27/03 17/1 1322 037 61 32 30 و درمانی ک: اداره واحدهای بهداشتی 00
 27/1 17/0 73/0 71/0 67/0 12/0 23/6 71/1 371 006 60 16 73 ل: حق التحقیق، حق التدریس 06
 61/1 02/0 17/0 0 16/0 00/0 26/6 61/1 273 21 3 10 61 م: گزارش موسسه 07
 26/1 70/6 76/0 0 76/0 71/0 36/7 67/1 0137 33 3 70 63 مین: استخدامی اعضای هیئت عل 07
 11/1 77/0 0 0 0 0 37/1 07/1 713 71 2 67 07 امور ایثارگران 01
  33/6 72/0 میانگین کل کارکردها 011 31/7 76762 0210 673 277 171 جمع 

 
 71بیا متوسیط  (:0720-0721دوره زمانی سوّم ) -7

ین تعداد صیورت جلسیات بیرای دانشگاه در سال، میانگ

سال به ترتیب  62هر هیئت امنا در این دوره و تمام مدت 

تیرین در ایین باشید، بییشفقره در سال می 12/6و  30/0

 22/0تیرین، و کم 26/0با  7دوره مربوط به دانشگاه نوع 

باشد. فراوانی مصوبات می 6فقره مربوط به دانشگاه نوع 

 سیاله بیه ترتییب 62ل تمام دوره ساله در مقاب 1در این دوره 

است. میانگین تعداد مصوبات بازای هیر  76221و  1332

سال  62هیئت امنا در هر سال در این دوره در مقابل تمام 

 13/60و  72/02با انحیراف معییار  17/71و  23/63ترتیب به

 27/76بیا  0ترین مربوط به دانشگاه نوع باشد که بیشمی

 تعداد مصوبه در هیر صورتجلسیه 37/62با  6ترین نوع کم و

 بیااترین ،7بر اساس جدول شماره  (.0 شماره )جدول است

از کیل  0720تیا  0721ای درصد فراوانی در فاصله سال 

مربییوط بییه  0731تییا  0731درصیید فراوانییی در فاصییله 

 کارکردهای تصویب نحوه وصول درممدهای اختصاصیی

ادی و (، تصییویب بودجییه پیشیینه23/1) هییاو مصییرف من

(، تعیییین نحییوه اداره 71/7) بودجییه تفصیییلی موسسییه

واحییدهای تولیییدی، خییدماتی، کارگییاهی و بهداشییت و 

هیای اعضیای العیاده( و پیشنهاد میزان فوق77/6) درمانی

تیرین ( است و کم71/0) هیات علمی و غیر هیات علمی

 (، امیور ایثیارگران10/1) نامه داخلییتصویب مئینمربوط به

 کمن بخش خصوصیی و عوائید محلیی (، جلب16/1)

( اسییت. 70/1( و تعیییین حسییابرس و خزانییه دار )17/1)

سیاله نسیبت بیه  1درصد فراوانی کیارکرد در ایین دوره 

 باشد.می 011و  67/02ساله به ترتیب  62ی دوره
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 در پنج دوره رانیا یدانشگاه ها یامنا اتيعملكرد ه
 

 4931، شهریور  461تم، شماره شدوره بيست و ه         مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                      440

متوسیط  (: بیا0722-0731) دوره زمیانی چهیارم -7

دانشیگاه در سییال، مییانگین تعییداد صیورت جلسییات  77

سال بیه  62هر هیئت امنا در این دوره و تمام مدت  برای

در  ترینبیش .باشدفقره در سال می 12/6و  20/6ترتیب 

 بیا تیرینو کم 22/6با  7این دوره مربوط به دانشگاه نوع 

باشید. فراوانیی میی 0فقره مربوط به دانشیگاه نیوع  77/6

 62سیاله در مقابیل تمییام دوره  1مصیوبات در ایین دوره 

اسیت. مییانگین تعیداد  76221و  00772ترتییب  ساله بیه

مصوبات بازای هر هیئت امنا در هر سال در این دوره در 

انحراف  با 17/71و  32/16سال به ترتیب  62مقابل تمام 

تیرین مربیوط بیه باشد که بیشمی 13/60و  30/03معیار 

تعداد  36/11با  7ترین نوع و کم 02/11با  0دانشگاه نوع 

 بر اساس (.0شماره )جدول  صورتجلسه است مصوبه در هر

بییااترین درصیید فراوانییی در فاصییله  ،1جییدول شییماره 

از کل درصد فراوانی در فاصیله  0722تا  0731های سال

 مربوط به کارکردهای تصویب نحوه وصول 0731تا  0731

(، تعییین 00/01) هیادرممدهای اختصاصی و مصرف من

تی، کارگییاهی و نحییوه اداره واحییدهای تولیییدی، خییدما

( و تصویب بودجه پیشنهادی و 60/3) بهداشت و درمانی

تیرین مربیوط ( است و کم07/1) بودجه تفصیلی موسسه

(، جلب کمن بخیش 10/1) نامه داخلیبه تصویب مئین

( 17/1) ( و امور ایثیارگران17/1) خصوصی و عوائد محلی

ساله نسبت  1است. درصد فراوانی کارکرد در این دوره 

 باشد.می 011و  21/77ساله به ترتیب  62ی ورهبه د

 
هیا بیا  و مقایسه من 20-21در فاصله زمانی  7و  6، 0مقایسه بسامد، درصد بسامد و میانگین های کارکردها در بین دانشگاه های نوع  :4جدول شماره 
 31-31فاصله زمانی 

 انحراف  میانگین کل میانگین بسامد اوانیدرصد فر جمع کل مجموع بسامد )وظائف و اختیارات( کارکردها ردیف

 31-31 20-21 7 6 0 31-31 20-21 31-31 20-21 7 6 0 معیار

 11/1 10/0 0 0 0 - 67/1 10/1 32 7 7 0 1 الف: مئین نامه داخلی 0

 11/6 13/7 31/7 37/7 32/7 76/7 71/2 06/0 6177 727 001 012 31 ب: سازمان اداری 6

 17/7 70/2 13/1 07/2 02/1 32/1 37/03 71/7 1203 0003 722 736 613 ج: بودجه پیشنهادی د: بودجه تفصیلی 7و7

 06/6 37/6 22/6 23/6 77/6 12/7 10/1 17/1 0261 020 13 37 73 ه: حساب ها و ترازنامه 1

 72/1 11/01 67/3 01/3 37/2 16/01 06/63 23/1 3777 0271 172 272 710 ها و: درممد مصرف من 2

 27/1 17/0 27/0 27/0 20/0 23/0 71/6 70/1 337 076 70 20 71 ز: حسابرس و خزانه دار 3

 62/1 01/0 12/0 03/0 0 - 60/1 17/1 22 07 3 3 1 م: جلب کمن و عوائد محلی 2

 36/1 23/0 22/0 11/0 27/0 31/0 22/7 37/1 0037 670 37 013 13 ط: مئین نامه مالی و معامالتی 3

 22/0 72/6 76/6 76/6 61/6 33/6 21/1 71/0 0233 772 060 611 003 ی: پیشنهاد فوق العاده ها 01

 23/6 22/2 62/7 61/7 17/7 33/7 27/03 77/6 1322 323 676 773 612 ک: اداره واحدهای بهداشتی و درمانی 00

 07/0 17/0 22/0 73/0 31/0 33/0 23/6 26/1 371 616 72 017 20 ل: حق التحقیق، حق التدریس 06

 77/1 02/0 12/0 0 01/0 03/0 26/6 17/1 273 031 10 36 76 م: گزارش موسسه 07

 22/0 70/6 31/6 11/6 61/7 06/7 36/7 63/0 0137 706 013 616 017 ن: استخدامی اعضای هیئت علمی 07

 11/1 77/0 0 0 0 0 37/1 16/1 713 3 0 7 7 امور ایثارگران 01

  33/6 23/6 میانگین کل کارکردها 011 67/02 76762 1361 0323 6222 0721 جمع 

 
هیا بیا  و مقایسه من 22-31در فاصله زمانی  7و  6، 0مقایسه بسامد، درصد بسامد و میانگین های کارکردها در بین دانشگاه های نوع  :5جدول شماره 
 31-31فاصله زمانی 

انحراف  میانگین کل میانگین بسامد درصد فراوانی جمع کل ع بسامدمجمو )وظائف و اختیارات( کارکردها ردیف

 31-31 22-31 7 6 0 31-31 22-31 31-31 22-31 7 6 0 معیار

 11/1 10/0 0 - 0 0 67/1 10/1 32 6 1 0 0 الف: مئین نامه داخلی 0

 32/0 13/7 22/7 31/7 21/7 61/1 71/2 67/7 6177 0111 777 721 670 ب: سازمان اداری 6

 23/7 70/2 37/3 31/3 22/3 11/3 37/03 07/1 1203 0221 173 322 771 ج: بودجه پیشنهادی د: بودجه تفصیلی 7و7

 36/0 37/6 00/7 20/6 66/7 76/7 10/1 17/6 0261 217 036 702 072 ه: حساب ها و ترازنامه 1

 30/2 11/01 67/01 73/07 66/01 11/02 06/63 00/01 3777 7637 0162 0166 362 ها و: درممد مصرف من 2

 23/1 17/0 12/0 13/0 17/0 21/0 71/6 10/0 337 763 001 072 23 ز: حسابرس و خزانه دار 3

 11/1 01/0 0 0 0 0 60/1 17/1 22 00 0 1 1 م: جلب کمن و عوائد محلی 2

 13/1 23/0 11/0 17/0 11/0 12/0 22/7 37/1 0037 716 011 077 27 ط: مئین نامه مالی و معامالتی 3

 23/1 72/6 72/6 76/6 71/6 76/6 21/1 13/0 0233 101 021 677 016 ی: پیشنهاد فوق العاده ها 01

 02/2 22/2 22/01 21/01 21/01 76/00 27/03 60/3 1322 6773 312 0121 732 ک: اداره واحدهای بهداشتی و درمانی 00

 30/1 17/0 72/0 67/0 13/0 11/0 23/6 32/1 371 617 30 076 10 ل: حق التحقیق، حق التدریس 06

 30/1 02/0 72/0 63/0 13/0 11/0 26/6 32/1 273 617 30 076 10 م: گزارش موسسه 07

 21/1 70/6 02/6 10/6 62/6 02/6 36/7 76/0 0137 721 077 667 37 ن: استخدامی اعضای هیئت علمی 07

 17/1 77/0 10/0 73/0 11/0 73/0 37/1 71/1 713 070 77 26 61 امور ایثارگران 01

  33/6 37/7 میانگین کل کارکردها 011 21/77 76762 00677 7121 1632 6736 جمع 
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 حسین جالهی و همکاران     

 444      4931، شهریور  461تم، شماره شمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                        دوره بيست و ه              

 پژوهشی

 73بییا متوسییط  (:0730-0731) دوره زمییانی پیینجم

دانشگاه در سال، میانگین تعداد صیورت جلسیات بیرای 

سال به ترتیب  62هر هیئت امنا در این دوره و تمام مدت 

تیرین در ایین بییش .باشیدفقره در سال می 12/6و  17/7

 27/6 با ترینو کم 03/7با  6دوره مربوط به دانشگاه نوع 

باشد. فراوانی مصوبات می 7فقره مربوط به دانشگاه نوع 

سییاله بییه  62سییاله در مقابییل تمییام دوره  1در اییین دوره 

است. میانگین تعیداد مصیوبات  76221و  00127ترتیب 

یئت امنا در هیر سیال در ایین دوره در مقابیل بازای هر ه

با انحراف معییار  17/71و  36/73سال به ترتیب  62تمام 

ترین مربوط به دانشگاه باشد که بیشمی 13/60و  76/07

تعداد مصیوبه  23/71با  7ترین نوع و کم 20/12با  0نوع 

 براساس جیدول (.0 شماره )جدول در هر صورتجلسه است

هیای ین درصید فراوانیی در فاصیله سیالبااتر ،2شماره 

تیا  0731از کل درصد فراوانی در فاصله  0722تا  0731

مربییوط بییه کارکردهییای تصییویب نحییوه وصییول  0731

(، تعییین 67/01) هیادرممدهای اختصاصی و مصرف من

خییدماتی، کارگییاهی و  نحییوه اداره واحییدهای تولیییدی،

ی و ( و تصویب بودجه پیشنهاد27/2) بهداشت و درمانی

تیرین مربیوط ( است و کم62/2) بودجه تفصیلی موسسه

(، 13/1) به جلب کمن بخش خصوصی و عوائد محلی

 (70/1) ( و امیور ایثیارگران07/1) نامه داخلییتصویب مئین

سیاله  1ی است. درصید فراوانیی کیارکرد در ایین دوره

 باشد.می 011و  27/71ساله به ترتیب  62نسبت به دوره 

درصیید فراوانییی یییا حجییم  ،0ه در نمییودار شییمار

کارکرد هیات امنا قابل مشیاهده  07مصوبات به تفکین 

 سیال 62تیرین درصید مصیوبات در طیول باشد. بیشمی

( مربییوط بییه نحییوه وصییول درممییدهای 0731تییا  0731)

درصیید، تعیییین اداره  06/63اختصاصییی و مصییرف من 

واحییدهای تولیییدی، خییدماتی، کارگییاهی و بهداشییت و 

، بررسییی و پیشیینهاد بودجییه و تصییویب 27/03درمییانی 

، تصیویب سیازمان اداری 03/03بودجه تفصیلی موسسه 

موسسه و مقررات استخدامی اعضای غییر هییات علمیی 

و پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی  7/2

تیرین باشید و کیمدرصید میی 21/1و غیر هییات علمیی 

 هیایدرصد فراوانی شامل کوشیش بیرای جلیب کمین

، تصویب مئین نامه 60/1بخش خصوصی و عوائد محلی 

، تعییین حسیابرس و 37/1، امیور ایثیارگران 67/1 داخلی

اسییت. درصیید  26/6و گییزارش موسسییه  71/6دار خزانییه

تیرین درصید فراوانیی براسیاس تیرین و کیمترتیب بیش

جداول مرتبط با دو دوره زمانی چهیارم و پینجم بیا کیل 

 ترین بیه ترتییب،دوره اوّل بیشدوره مشابهت دارد. ولی در 

تفصیییلی  بررسییی و پیشیینهاد بودجییه و تصییویب بودجییه

 درصد، نحوه وصول درممدهای اختصاصیی 26/0موسسه 

و تعیییین اداره واحییدهای تولیییدی،  31/0و مصییرف من 

باشید. می 17/0خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی 

ترین باشند، بیشدر دو دوره دوّم و سوّم که شبیه هم می

و مصرف  به ترتیب، نحوه وصول درممدهای اختصاصی

، بررسییی و پیشیینهاد بودجییه و تصییویب 23/1و  77/0من 

، تعییییین اداره 71/7و  61/0بودجیییه تفصییییلی موسسیییه 

واحییدهای تولیییدی، خییدماتی، کارگییاهی و بهداشییت و 

ترین تنها در دوره اول و است. کم 77/6و  17/1درمانی 

و در میابقی مشیابه  11/1دار نهدوم تعیین حسابرس و خزا

 باشد.سال می 62کل دوره زمانی 
 

 

درصید مصیوبات هیر بنید از وظیائف و اختییارات  :1 شمماره نمودار

 62هیات های امنای دانشگاه های علیوم پزشیکی دولتیی کشیور در 

 (0731الی  0731سال )از 
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هیا بیا  و مقایسه من 30 -31در فاصله زمانی 7و  6، 0ا در بین دانشگاه های نوع مقایسه بسامد، درصد بسامد و میانگین های کارکرده :6جدول شماره 

 31-31فاصله زمانی 
 

 )وظائف و اختیارات( کارکردها ردیف
 انحراف  میانگین کل میانگین بسامد درصد فراوانی جمع کل مجموع بسامد

 31-31 30-31 7 6 0 31-31 30-31 31-31 30-31 7 6 0 معیار

 11/1 10/0 0 0 0 0 67/1 07/1 32 73 02 61 3 مئین نامه داخلیالف:  0

 63/0 13/7 12/6 73/6 73/6 13/7 71/2 31/0 6177 123 033 673 077 ب: سازمان اداری  6

 17/7 70/2 32/2 71/2 13/3 11/3 37/03 62/2 1203 6173 371 313 732 ج: بودجه پیشنهادی د: بودجه تفصیلی 7و7

 00/6 37/6 66/7 31/6 77/7 10/7 10/1 63/6 0361 370 621 77 010 ترازنامه  ه: حساب ها و 1

 16/1 11/01 70/07 21/06 03/07 23/03 06/63 67/01 3777 7761 0070 0703 331 ها و: درممد و مصرف من 2

 12/1 17/0 72/0 76/0 77/0 23/0 71/6 16/0 337 776 003 070 36 ز: تعیین حسابرس و خزانه دار 3

 27/1 01/0 73/0 23/0 0 27/0 60/1 13/1 22 66 1 2 00 م: جلب کمن و عوائد محلی 2

 37/1 23/0 71/6 67/6 77/6 23/6 22/7 23/0 0037 171 031 677 006 ط: مئین نامه مالی و معامالتی  3

 10/0 72/6 27/6 31/6 37/6 37/6 21/1 17/6 0233 226 671 637 063 ی: پیشنهاد فوق العاده ها  01

 31/7 22/2 62/3 73/2 62/3 13/00 27/03 27/2 1322 6073 373 362 732 ک: اداره واحدهای بهداشتی و درمانی 00

 37/1 17/0 17/0 77/0 22/0 11/0 23/6 30/1 371 671 33 012 71 ل: حق التحقیق، حق التدریس 06

 73/1 02/0 07/0 12/0 02/0 61/0 26/6 33/1 273 611 31 001 11 م: گزارش موسسه 07

 66/0 70/6 71/7 77/7 73/6 30/7 36/7 37/0 0137 126 031 676 061 ن:  استخدامی اعضای هیئت علمی 07

 61/1 77/0 32/0 12/6 6 26/0 37/1 70/1 713 33 73 76 61 امور ایثارگران 01

  33/6 26/7 میانگین کل کارکردها  011 27/71 76762 00121 7117 1102 6730 جمع 

 

 بحث
تیوان مباحیث ها و اهداف پژوهش میمبتنی بر یافته

ی عملکییرد ابتییدا مقایسییه را در دو بخییش مطییرم کییرد.

 بنییدی هییای امنییا در بییین پیین  دوره زمییانی و رتبییههیییات

های امنیا در بیین ها، س س مقایسه کارکردهای هیاتمن

 .7و  6، 0های نوع دانشگاه
 

  بین پن  دوره زمانی: مقایسه کارکردهای هیات های امنا

متوسط تعداد جلسات در سال در هر هییات امنیا در 

مربیوط بیه دوره  06/0تیرین اسیت، کیم 12/6کل دوره 

است. تعداد  17/7ترین مربوط به دوره پنجم دوم و بیش

( 0731جلسات ساانه از ابتدای شکل گیری هیات امنیا )

 هیایهیای امنیاء دانشیگاهبر اساس قیانون تشیکیل هییات

 کشور، به غیر از دوره دوم، روند افزایشیی داشیت. مییانگین

مصوبه در هر جلسه  01مصوبات در دو دوره اول و دوم 

هیییات امنییا اسییت. در سییه دوره اول، دوم و سییوم دامنییه 

دوره  و اییین در هبییود 70الییی  0مصییوبات در هییر جلسییه 

مصوبه در هر جلسه متغیر بیود.  16تا  0چهارم و پنجم از 

صوبات در هر جلسه در دوره سیوم، چهیارم و میانگین م

 رسیدمصوبه است. به ن یر میی 02و  61، 03پنجم به ترتیب 

 6مصوبه در هر جلسه با صیرف زمیانِ  61تعداد حداکثر 

سییاعته جهییت اعضییای هیییات امنییایی عییالم بییه  7الییی 

ای بسیار پی یده مثل دانشگاه های علوم پزشیکی موسسه

برای ین جلسیه بیه  جلسات منطقی باشد. کثرت دستور

توانید در کیفییت کند، میمیعلت ضیق وقتی که ایجاد 

 .(2)مصوبات و تصمیمات موثر باشد

در  0721تیا  0731از سال  (2)در پژوهش م رگشب

هیات امنای دانشگاه های دولتی وزارت علوم، تحقیقات 

 66بیا متوسیط  1/0موری، میانگین جلسات سیاانه و فن

تنیاظر زمیانی در ایین مطالعیه،  مصوبه در هر جلسیه و بیه

مصیوبه در  07 با متوسیط 76/0میانگین جلسات در سال 

 نامه داخلی مصیوبباشد. اگرچه براساس مئینهر جلسه می

هیا، در هیر دو تحقییق تعیداد هیای امنیای دانشیگاههیات

ولیی ، جلسات به حیداقل یعنیی دو جلسیه عیادی نرسیید

 هیاینای دانشگاههای امتوان بیان کرد که کارکرد هیاتمی

 02وزارت علوم نسبت به وزارت بهداشت در این مدت 

ای تر بوده است. در جستجوی ن ام مند، مطالعهسال بیش

دریافییت نشیید.  0731الیی  0722جهیت مقایسییه ده سییالِ 

میانگین تعداد جلسات ساانه در جمع دو دوره چهارم و 

 و تعداد مصیوبات در هیر جلسیه 27/6)ده ساله( به  پنجم

 سییاله( 02) مصییوبه در مقایسییه بییا سییه دوره اول 02بییه 

 افزایش یافت.

میاده، بیه طیور  00نامه داخلی ییا بنید الیف بیا مئین

معمول ین بار، من هیم در شیروع فعالییت یین هییات 
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 پژوهشی

امنای مستقل مصوب می شود و یا در مواردی که اعضاء 

 32تشخی  دهند، قابل اصالم خواهد بود. فراوانیی من 

تیرین است. بییش 67/1فراوانی من از کل  و سهم درصد

گانیه های پین نامه داخلی در دورهفراوانی تصویب مئین

باشد. بیه می 61و دوره اول با  73مربوط به دوره پنجم با 

تیر و نامه داخلیی قیویی مئینرسد هر چه شاکلهن ر می

توانید در خروجیی کیارکرد بیرای تر دیده شود میجامع

باشد. برای مثال اگر ارزیابی درونیی تر بخش موسسه اثر

 کارکرد هیات امنا یکی از مصوباتو بیرونی کمّی وکیفی

کیارکرد  یتوسعهتواند منشا ی داخلی باشد، مینامهمئین

بیان شید کیه اعضیای هیئیت  Arslanشود. در مطالعه ی 

امناء باید حداقل ین بار در سال خود را ارزییابی کننید 

های اعضاء و تاثیرگذار در شکه این موجب تقویت تال

سیجادی،  .(02)هیا اسیتجهت بهبیود میدیریت دانشیگاه

 هیایمند از عملکرد هیات امنای دانشگاهروش ارزیابی ن ام

نحیوه هیای مقوله (.03)علوم پزشکی را بسیار مهم دانست

وصول درممدهای اختصاصی و مصرف من، تعیین نحوه 

 -و بهداشیتی اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی

درمیانی و بررسیی و پیشینهاد بودجیه و تصیویب بودجییه 

تییرین هییا جییزء بیییشتفصیییلی موسسییه، در تمییام دوره

هیای امنیاء در ایین مطالعیه اسیت. در کارکردهای هیات

 بررسی م رگشب و همکاران، تصویب مقررات اسیتخدامی

نامیه میالی و اعضای هیات علمی موسسه، تصویب مئیین

مییییزان پرداخیییت حیییق التحقییییق، معیییامالتی و تعییییین 

 ترینالتالیف و ن ائر من بیشالترجمه، حقالتدریس، حقحق

های علوم خود اختصاص دادند. دانشگاهه کارکردها را ب

پزشکی در کشور عالوه بر ممیوزش، پیژوهش و تربییت 

خدمات مهم ارائه  نیروی انسانی مورد نیاز کشور، عرصه

ارتقاء سیالمت را هیم سالمت به جامعه و تولیتِ تامین و 

هیای علیوم پزشیکی در گیروه دانشیگاهبه عهده دارند و 

 (.7)گیرنیدهای با ساختار بسییار پی ییده قیرار مییموسسه

هیای وزارتیین بیه ن یر بنابراین این اختالف در دانشیگاه

هیا بیدون ترین کارکردها در تمام دورهکم منطقی است.

ط بیه هیا، در ایین پیژوهش مربیولحا  کردن ترتیب من

های بخش خصوصی و عوائد کوشش برای جلب کمن

محلی، تصویب مئین نامه داخلی، امور ایثارگران، تعییین 

 ،(2)باشد. در مطالعه م رگشیبحسابرس و خزانه دار می

بیه ترتییب  0721تیا  0731کم ترین کارکردهیا از سیال 

هییای بخییش مربییوط بییه کوشییش بییرای جلییب کمیین

اداره واحیدهای  خصوصی و عوائد محلی، تعییین نحیوه

کارگاهی و بهداشت و درمانی، امور -خدماتی -تولیدی

ایثارگران و تعیین حسیابرس و خزانیه دار بیود. کیارکرد 

)مدیر  تعیین حسابرسِ خارج از موسسه و مدیر خزانه دار

فعیال  0727های ثبیت شیده از سیال مالی( بر اساس داده

ن ی اول و دوم مقولیییه تعیییییشییید، بنیییابراین در دو دوره

ترین کارکرد را داشیت. قیانون دار کمحسابرس و خزانه

فرهنگی بیه  تشکیل هیات امناها در شورای عالی انقالب

بعید از اجراییی  0727گردد، امّا از سال می بر 0723سال 

( اختییارات 73میاده بند الف ) شدن برنامه چهارم توسعه

کیه  (61)هیا اعطیا شیدای به هیات امنای دانشگاهگسترده

ی اسییتثنایی بییرای نقییش هیییات امناهییا در اداره فرصییت

بر اساس تعیداد  .(60)ها بودها و استقالل دانشگاهدانشگاه

صییورت جلسییات در سییال و تعییداد مصییوبات در هییر 

صورتجلسییه، عملکییرد هیییات امنییا در ادوار گذشییته از 

 دوره ی چهیارم و پینجم -0ترین به ترتیب ترین به کمبیش

 باشند.دوره دوم می -7ل ی اوهدور -7دوره سوم  -6

 

 هیایمقایسه کارکردهای هییات هیای امنیا بیین دانشیگاه
  :7و  6، 0نوع  

ترین میانگین تعداد صورت جلسات در سال از بیش

 6(، دانشگاه نوع 70/6) 7ترین در هر دانشگاه نوع به کم

( و تعداد مصوبات در هر 33/0) 0( و دانشگاه نوع 16/6)

و دانشیگاه  (03) 7نیوع  (،02) 0ع جلسه هر هیات امنیا نیو

مییی باشیید. بنییابراین عملکییرد هیییات امنییا در  (02) 6نییوع 

 تر است.سال بیش 62در تمام دوره  7های نوع دانشگاه

دهید کیه در نشیان میی 2الیی  6هیای جیداول یافتیه

تییرین کارکردهییای بیییش 7و  6، 0هییای نییوع دانشییگاه

نحیوه ای هیبیه ترتییب مربیوط بیه مقولیه های امناءهیات
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وصول درممدهای اختصاصی و مصرف من، تعیین نحوه 

 -اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشیت

درمیانی و بررسیی و پیشینهاد بودجیه و تصیویب بودجییه 

ترین به ترتیب مربوط بیه تصیویب تفصیلی موسسه و کم

هیای بخیش خصوصیی و نامه داخلی، جلب کمینمئین

گران در اییین مطالعییه اسییت. عوائیید محلییی و امییور ایثییار

هییا بییه لحییا  مقولییه ترتیییب مقولییه 07بنییابراین در تمییام 

فراوانی و درصد فراوانیی در سیه نیوع دانشیگاه از یین 

الگوی یکسانی برخودار هستند. به عنیوان نتیجیه گییری 

هیای امنیا از توان ا عان کرد که روند عملکرد هییاتمی

به غییر از  0731تا  0731ها از سال بدو فعالیت مجدد من

 دوره دوم سیر صعودی داشت.

نیز عنوان شد که بهبود کمی  (03)سجادی در مطالعه

 (0731تیا  0731) سال 60کیفی عملکرد در زمان طوانی و 

 ر  داده است ولی سرعت تغییرات را قابل قبول ندانسیت.

و در پژوهشی دیگر بیان داشت اگرچه ایین عملکیرد در 

هیای قبلیی بهتیر شیده، ولیی همقایسه با عملکیرد در دور

چنان تا دستیابی به سط  مطلیوب و تحقیق اهیداف و هم

 .(7)های تعیین شده برای هیات امنا فاصله داردرسالت

 0737ی از سیال تعداد جلسات در سال به لحا  کمّ

جلسه در سال رسیده است. حفظ حداقل هیر  7به حدود 

در گیزارش دو  (.66)فصل ین جلسه مورد تاکیید اسیت

 Mississippi ساانه هیئت امناهای دانشگاه هیای ایالیت

 (.67)ممریکییا جلسییات فصییلی در گییزارش مشییهود بییود

ترین سط  عملکردها در هیات چنان که بیان شد بیشهم

های علیوم پزشیکی در تمیام ادوار پین  امناهای دانشگاه

ساله مربیوط بیه چهیار  62گانه و به تبع من در کل دوره 

درممدهای اختصاصی و مصرف من، نحوه وصول مقوله 

تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی 

درمانی و بررسی پیشنهاد بودجه و تصیویب  -و بهداشتی

از طرفییی در مطالعییه مییرتبط بییا  ؛بودجییه تفصیییلی اسییت

موری از الگیوی متفیاوتی وزارت علوم، تحقیقات و فین

اترین سط  که در با در این بخش برخوردار بود! زمانی

ها، یعنی هییات در دانشگاه گیری و سیاستگذاریتصمیم

درصد از عملکرد  23/27چهار وظیفه و اختیار  (،1)امنا ها

دهد، جیای تامّیل دارد. این نهاد را به خود اختصاص می

و مدنی ی ها تیفعالیو  (Epistemology) ییت شناسیمعرف

 هیادانشگاهی متفاوتی است که به دو فلسفهجتماعی سیاسی ا

، شناسیفلسفۀ معرفتس سااریییبدهنیید، مشییروعیت مییی

ند ییبکوشد وییخوی نجکایکوش و باید با کان نشجویادا

ایی یییشناس بریییر، یگدبهتر بشناسند. فلسفۀ ن را ایییا جهیییت

اید ییی بیعالزش مومکز امردارد و ه تکیه یجامعی هازیاین

ند به حل داز ریییبن ایییناخت جهیییه شیییب کییهناز میش یییب

تولیت سالمت  (.67)شته باشندداجتماعی توجه ا تالمعض

های علوم پزشکی در کشور، بیانگر جامعه،  یل دانشگاه

شناخت جامع و دقیق دانشیگاهیان بیه مسیائل و نیازهیای 

ی مهم و حساس سالمت در هر منطقیه جغرافییایی حوزه

رود بییا تیییالش و کشییور اسییت، بنییابراین انت ییار مییی

هیای امنیا، عضیای هییاتهیای متخیذه از سیوی اسیاست

تر یا مرتفع شود. در غیر اینصورت شاید مفهیوم ایین کم

حجییم عملکییرد در چهییار وظیفییه اییین باشیید کییه ادغییام 

دانشگاه علوم پزشکی با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

که فرصیتی نبیود شیاید تهدییدی در سط  جامعه، نه این

 یینهای اصلی دانشگاهی اسیت ییا ابرای انجام ماموریت

های امنا محدود به امور اداری و مالی که اختیارات هیات

هییا نیسییت. در شییود و متنییاظر بییا ماموریییت دانشییگاهمییی

ی سجادی نیز بخیش عمیده مصیوبات مربیوط بیه مطالعه

(. 7)امور پشتیبانی و عمومی اداره دانشگاه هیا عنیوان شید

لییذا جهییت پاسییخ عالمانییه بییه اییین سییواات، نیییاز بییه 

کیارکرد ای اسیت. می مرتبط و جداگانههای علواکاوی

های بخش خصوصیی کوشش برای جلب کمنبند م، 

و عوائد محلی، با توجه به سابقه مدیریتی محقیق، میوارد 

ثبت شده بیانگر عملکرد واقعی نیسیت و جهیت بررسیی 

هیای دقیق کارکرد این مقوله تحلییل محتیوایی گیزارش

بیا  ها ضیروری اسیت.یس موسسه و شاخ ساانه ی رئ

تیا  0731هزار مصوبه از سیال  76توجه به مطالعه بیش از 

های علوم پزشکی کشور های امنای دانشگاههیات 0731

توسط پژوهشگر و اصل بر کاربردی بودن ایین تحقییق، 
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 )مصیوبات( موارد زیر جهت ارتقاء کیفی و کمیی عملکیرد

 شود:های امنا پیشنهاد میهیات

هییای هیییات بییازنگری در وظییائف و اختیییارات -0

هیا در شیورای عیالی انقیالب فرهنگیی بیا امنای دانشگاه

های امناء یعنیی سیاسیتگذاری و تاکید بر: امر  اتی هیات

 وظیائف سازی دقیقها وشفافبرحسن اجرای سیاستن ارت 

و اختیارات و افزایش اختیارات بر اساس توسعه، اهداف 

 -های نسل سیههای جدید دانشگاهبلند مدت و ماموریت

 (.61،62)سازتعالی گرا و تمدن -و نسل چهار -نوپیشه ساز

طراحیِ ساز و کیاری جهیت ارزییابی درونیی و  -6

های امناء و ایجاد فضیای بیرونی از عملکرد ساانه هیات

  ها.رقابتی بین من

 های مموزشیی بیا روش کارگیاهی تدوین برنامه -7

 با هدف توانمندسیازی اعضیاء هییات امنیا در بیدو ورود 

  و ساانه.

نشاندار ییا اسیتناد کیردن هیر مصیوبه بیر اسیاس  -7

و  (06)هیاوظائف و اختیاراتِ قانونی هیات امنای دانشگاه

گیریِ مبتنی بر ای قابل دسترس، و گزارشطراحی سامانه

وظائف و اختیارات هیات های امنا و ثبت مصیوبات هیر 

صورتجلسه توسیط کارشیناس ممیوزش دییده دبیرخانیه 

شیروع تاسییس موسسیه تیا مخیرین  هیا ازاه های دانشیگ

 م من و ن ارت رئیس موسسه بر من.صورتجلسه و تداو
 

 سپاسگزاری
اساتید گیروه برنامیه رییزی مطالعه حاضر با حمایت 

توسعه در مموزش عالیِ دانشکده علیوم تربیتییِ دانشیگاه 

بیه عنیوان بخشیی از پاییان نامیه ی مقطیع شهید بهشیتی، 

فراینیید اجرایییی اییین  و دکتییرای تخصصییی محقییق شیید

پژوهش با تشویق و راهنمایی دبیر محترم مجامع، شوراها 

و هیییات امناهییای وزارت بهداشییت، درمییان و ممییوزش 

پزشکی، مقای دکتر حسن امین لو و معاون ایشیان مقیای 

 مقییای س همییایون فییرزان وکارشناسییان محتییرممهنیید

توتون یان، مقای مهنیدس مقیایی، خیانم انم خ ان،یچاوش

در دانشیگاه علیوم پزشیکی  و خانم گروسیاسماعیلی و 

اصیغر علییو مقیای  مقای دکتر منصیور رنجبیر مازندران

 پور عملیاتی شد.قاسم
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