
  
  

  ساله برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی تصویب ماده واحده، کلیات و اهداف پنج
  

ساله  هیات محترم امناي جهاددانشگاهی ماده واحده و کلیات برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی و اهداف پنج
  :که به تصویب شوراي علمی رسیده است، به شرح ذیل تصویب نمود) به شرح پیوست(ها را  حوزه

  
  »ماده واحده برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی«

)1400 -1396(  
با استعانت از درگاه پروردگار متعال و به منظور نیل به اهداف متعالی جهاددانشگاهی در چارچوب اساسنامه و افق 

امع ج  هاي محوله به جهاددانشگاهی در نقشه کشور و ماموریت جهاددانشگاهی، برنامه ششم توسعه 1404انداز  چشم
و خالصه منابع و مصارف این برنامه، مطابق  شرح پیوست  به کلیات برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی ،علمی کشور

  .ذیل تصویب گردیدجداول 
 میلیون 57.200.000مه از حیث منابع و مصارف بالغ بر جمع کل بودجه جهاددانشگاهی در طول برنا

 .باشد میشماره یک هاي برنامه مطابق جدول  که این بودجه به تفکیک سال بینی شده است پیشریال
  

  )ارقام به میلیون ریال(منابع  بینی  ـ پیش یکجدول شماره 
  مجموع پنج سال  1400سال   1399سال   1398سال   1397سال   1396سال 

9.225.192  10.337.478  11.371.226  12.508.349  13.759.184  57.200.000  
  

رییس جهاددانشگاهی موظف است بودجه سالیانه سنوات برنامه را براساس مفاد برنامه ششم توسعه : 1 تبصره
  .جهاددانشگاهی، حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال تنظیم و جهت تصویب به هیات امنا ارائه نماید

توسـعه  ششـم  گزارشـی از چگـونگی اجـراي برنامـه      نمـود هیـات امنـا، ریـیس جهاددانشـگاهی را موظـف      :2تبصره 
 .جهاددانشگاهی را به هیات امنا ارائه نماید

  
  )ارقام به میلیون ریال(ـ میزان درآمد اختصاصی، سایر منابع و اعتبارات دولتی جهاددانشگاهی  دوجدول شماره 

بینی سال پایانی برنامه ششم  پیش
)1400( 

  نوع منابع  )1395(عملکرد سال پایانی برنامه قبل 

10.903.742  
10.592.144  

4.149.652  
درآمدهاي   3.878.300

  اختصاصی
درآمدهاي 

اختصاصی و سایر 
  سایر منابع  271.352  311.598  *منابع 

  **منابع دولتی   1.771.875  2.855.442
  جمع کل  5.921.527  13.759.184

  
  
  
  
  



  
  اعتبارات دولتی جهاددانشگاهی ـ نسبت درآمد اختصاصی، سایر منابع وسه جدول شماره 

بینی سال پایانی برنامه ششم  پیش
)1400( 

عملکرد سال پایانی برنامه قبل 
  نوع منابع  )1395(

79 %  
77 %  

70 %  
درآمدهاي اختصاصی   درآمدهاي اختصاصی  % 65

  سایر منابع  % 5  % 2  *و سایر منابع 
  **منابع دولتی   % 30  % 21

  جمع کل  % 100  % 100
  .باشد می... ها، وام، کمکهاي بالعوض، کمکهاي استانی، هدایا، کمک سایر دستگاههاي اجرایی و  این بخش شامل درآمدهاي حاصل از فعالیتهاي حوزه* 

  .باشد این بخش شامل ردیفهاي اعتباري جهاددانشگاهی در قانون بودجه کل کشور می** 
  

  *ع استخدامـ ترکیب نیروي انسانی براساس نو چهارجدول شماره 
  

نوع 
  استخدام

متوسط تغییرات   )1400سال (پیش بینی برنامه   )1395پایان سال (وضع موجود 
  سهم نسبی  تعداد  سهم نسبی  تعداد  ساالنه

  993  رسمی
2101  

15%  
31%  

1182  
2654  

15%  
33%  

38  
111  

  73  %18  1472  %16  1108  پیمانی
  136  %67  5315  %69  4631  قراردادي

  
  

  *ـ ترکیب نیروي انسانی براساس رسته استخدامی پنججدول شماره 
  

  رسته استخدامی
متوسط تغییرات   )1400سال (پیش بینی برنامه   )1395پایان سال (وضع موجود 

  سهم نسبی  تعداد  سهم نسبی  تعداد  ساالنه
  64  %14  1114  %12  792  هیات علمی

  183  %86  6855  %88  5940  غیر هیات علمی

  
  می باشد با احتساب شرکتها و موسساتآمار نیروي انسانی قید شده در باال   *


