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   چكيده 

به منظور كاهش اتكاء به بودجه هاي دولتي خودگرداني و استقالل دانشگاه به منظور تهران بررسي حاضر با هدف متنوع سازي منابع درآمدي دانشگاه 
( ارتقاي جايگاه بين المللي، نوآوري و حركت به سوي دانشگاه كارافرين، تقويت مسئوليت پذيري اجتماعي و حركت به سوي دانشگاه  تحقق برنامه راهبردي

   مورد بررسي قرار گرفته است.  مدي دانشگاههاي انگلستان و اياالت متحدهمنابع درآدر اين گزارش؛ سبز) انجام شده است. 

درصد)؛ از طريق دانشجويان و خانواده هاي آنان تامين مي شود. يك چهارم اين  44به طور كلي؛ نزديك به نيمي از درآمدهاي دانشگاهها در انگلستان(
 20يابد. بعالوه اين دانشگاهها بيش از  آموزشي و پژوهشي در بودجه ساالنه اختصاص ميدرصد) از سوي دولت تحت عنوان هزينه هاي  26هزينه ها (

صوصي درصد درآمدهاي خود را از فعاليت بخش هاي مختلف دانشگاه بدست مي آورند. فروش نتايج مطالعات و پژوهش ها به نهادهاي غيردولتي و بخش خ
 و آموزش از حاصل آمدهاي، شامل دردانشگاههابخش هاي مختلف هاي درآمدزايي فعاليت . محسوب مي شوددانشگاهها نيز از جمله منابع درآمدي 

، اروپا اتحاديه از خارج افراد آموزشي هاي هزينهدرصد  20بيش از  ،)تكميلي تحصيالتاز  درصد 7 كارشناسي، هاي دوره آموزش از درصد 47(تدريس
مربوط به  دولت، اتحاديه اروپا و به كسب و كارها و بخش تجارت است. همچنين درآمدهاي تحقيقات به تحقيقاتي شامل فروش نتايج بخش درآمدهاي

  دانش به بخش عمومي، شركت هاي بزرگ و كوچك و... است.  انتقال

 درصد با 34مي شود. آنان تامين  هاي خانواده و دانشجويان طريق درصد)؛ از 50در بررسي منابع درآمدي دانشگاهها در اياالت متحده؛ نيمي از درآمدها(
 شهريهاخذ مدزايي دانشگاهها در قالب آآمريكا تامين ميگردد. مهمترين منابع در متحده اياالت فدرال دولت نيز با حمايت درصد 16مركزي و  دولت حمايت

، اختصاص خيريهكمك هاي افراد و نهادهاي هاي درون دانشگاهي،  فعاليت ،قراردادهاي تحقيقاتي با بخش هاي دولتي و خصوصي هاي دانشجويان عقد
اين صندوق ها در گيري صندوق هاي وقفي در دانشگاههاي اياالت متحده مورد توجه قرار گرفته است.  بعالوه شكلاست. ايا و ساير خدمات دانشگاهي هد

    گاهها فعاليت دارند. دانش تحقيقاتي بودجهتيد و تامين اسا حقوق، پرداخت تحصيلي هزينه كمكزمينه جذب منابع براي 

  بودجه ها، عقد قرارداد، فعاليت ها. متنوع سازي، منابع درآمد، هزينه هاي آموزشي، هزينه هاي تحقيقاتي، كليد واژه ها: 
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  در يك نگاه:دانشگاههاي انگلستان الف: 

  ) 2015(منابع درآمدي دانشگاههاي انگلستان: 1جدول 

 بخش هاي مختلفازمنابعتامينتوزيع درصد مديآمنابع در
 

  
  درآمد كلمنابع 

 خانواده ها تحت عنوان هزينه هاي آموزشي،دانشجوياناز طريق ؛درصد44 -

در قالب  )دولتي تحقيقاتيهاي درصد هزينه  16، دولتي درصد هزينه هاي آموزشي 10(از سوي دولت درصد  26 -
  اختصاص بودجه ساالنه.

 هاي مختلف دانشگاهها، بخشحاصل از فعاليت درآمدهاي  درصد 21 -

 ساير بخشها (نهادهاي غيردولتي و خصوصي) درآمدهاي پژوهشي درصد  8  -

  درصد در قالب كمك هاي خيرين و صندوق هاي مرتبط با آنها.  1 -
  
حاصل از درآمدهاي 
   تدريسآموزش و 
  

درصد از دوره هاي تحصيالت تكميلي)، در  7از آموزش دوره هاي كارشناسي، حاصل درصد  47درصد شامل( 54 -
 انگلستان و اتحاديه اروپا، 

 از افراد خارج از اتحاديه اروپا  تحت عنوان هزينه هاي آموزشي درصد 23 -

 به امور تدريس و آموزش در دانشگاه  درصد مربوط به كمك هاي دولت 18 -

  را شامل مي شود. و آموزش تدريس مدهاي آساير درنيز درصد  5 -
بخش مدهاي آدر

  تحقيقاتي
  

 دانشگاهها) مصرف كننده اصلي نتايج تحقيقاتيي (دولتبخش از درصد  66 -

 ،)سازمانهاي دولتي خارج از اتحاديه اروپا(درصد  11، )اتحاديه اروپا(درصد13 -

  درصد ساير درآمدهاست.  5درصد مربوط به كسب و كارها و تجارت و  5 -

  
  انتقال دانش هايدرآمد

  

 در جامعه درصد مربوط به بخش عمومي و سازمانهاي عام المنفعه 32 -

 درصد مربوط به افراد، 7درصد مربوط به كسب و كارهاي بزرگ،  20 -

  مدها. آساير درنيز درصد  36شركت هاي كوچك و مربوط به انتقال دانش به درصد  5 -
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  در يك نگاه:  اياالت متحده دانشگاههاي الف: 

  ) 2015 ها(منابع تامين هزينه هاي دانشجو در دانشگاه: 2جدول 

 50  : ي آناندانشجويان و خانواده هاتامين شده از طريق درصد 
 34  حمايت دولت مركزي: تامين شده از طرف دولت با درصد 
 16 اياالت متحده آمريكا درصد حمايت دولت فدرال 

  )  2015 ( اياالت متحده: منابع درآمدي چند دانشگاه برتر 3جدول 

  ( درصد)  مدي دانشگاهآمنابع در    دانشگاه
  ساير خدمات هديه ها  تخصيص  خيريه ها فعاليت ها  قراردادها شهريه ها

  1  - 2 5 4 15  29 44 كلرادو
  -  3 3 8 9 9  31 36 ميشيگان
  4  8 2 7 5 7  33 34 پيتزبورگ
  -  - - 8 8 27  37 20 واشنگتن

   ) 2015 ( درآمدي صندوق هاي وقفي چند دانشگاه برتر اياالت متحده:  منابع 4جدول 

  
  دانشگاه

  (دالر)  وقفي دانشگاه هاهاي صندوق اندازه   
متوسط شهريه ساالنه   كمك هزينه تحصيلي

  دانشجوي كارشناسي
متوسط حقوق

  استاد تمام
  بودجه تحقيقاتي ساالنه 

  803,004,000  199,956  47,600  25,408,600,000  ييل
  1,369,278,000  169,627  45,002  9,743,461,000 ميشيگان
  1,013,753,000 226,106 45,278  34,541,893,000 هاروارد

  44,457,000 112,889 39,226  1,053,035,000 سنت لوئيز



بررسي درآمدهاي 
دانشگاه هاي انگلستان



بررسي درآمد دانشگاه هاي انگلستان

درصد از درآمدهاي دانشگاه ها توسط دولت  ٢٦تنها در حدود 
.انگلستان تامين مي شود

درصد درآمد از طريق هزينه هاي آموزش از دانشجويان و  ٤٤
.خانواده هاي آنان گرفته مي شود

ه دولت از طريق كمك آموزش دادن و كمك هزينه تحقيقات ب
.دانشگاه ها كمك مي كند

.درصد را شامل مي شود ٢١درآمد هاي ديگر دانشگاه 
كمك هاي مالي خيرين و درآمدهاي صندوق مخصوص به آن 

.درصد از درآمدها را شامل مي شود ١
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mn1 https://www.investopedia.com/ask/answers/06/universityendowment.asp
mohammad nateghi, 12/12/2017



بررسي درآمد دانشگاه هاي 
درآمد هاي تدريس-انگلستان

درآمد ناشي از ) درصد٤٧(نزديك به نصف •
برگزاري دوره هاي كارشناسي به دانشجويان 

درصد هم بابت  ٧. اتحاديه اروپا و انگلستان است
.دوره هاي تحصيالت تكميلي است

درصد از درآمد ناشي از كمك هاي دولت  ١٨تنها •
.است

درصد از درآمد، از افراد خارج از اتحاديه اروپا  ٢٣•
.دريافت مي شود
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بررسي درآمد دانشگاه هاي 
درآمد هاي تحقيقاتي-انگلستان

حدود دو سوم درآمدهاي تحقيقاتي را دولت •
 دولت مصرف كننده اصلي. پرداخت مي كند

.محصوالت تحقيقاتي دانشگاه ها است
 اتحاديه اروپا بعد از دولت منبع دوم درآمدي•

.است
ارگان هاي دولتي غير از اتحاديه اروپا  و •

.كسب وكارها در رتبه هاي بعدي قرار دارند
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بررسي درآمد دانشگاه هاي 
انتقال دانش-انگلستان

 سازمان هاي و عمومي بخش از درآمد از درصد ٣٣•
مي آيد دست به عام المنفعه

مي شود ناشي بزرگ كسب وكارهاي از درآمد از درصد ٢٠•
 دست به هاSME يا كوچك شركت هاي از درصد ٥•

مي آيد
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ي بررسي مالي دانشگاه ها
اياالت متحده آمريكا



حركت به سمت افزايش 
شهريه و دريافتي از دانشجو

 ٣٣سال هزينه دانشجو از  ٤٠در نزديك به •
.درصد رسيده است ٥٠درصد به بيش از 

كمك هزينه هاي دولت مركزي رشد كرده است •
و كمك هزينه هاي ايالت كاهش چشمگيري 

.  داشته اشت
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بررسي درآمد چند دانشگاه در آمريكا
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 بررسي تغييرات هزينه ها به
ازاي هر دانشجو در آمريكا

 هزينه هاي حمايت آكادميك از دانشجو
.درصد افزايش داشته است ٢٠

درصد كاهش  ٨هزينه هاي اجرايي 
.داشته است
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بررسي هزينه هاي دانشگاه براي دانشجو
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اندازه صندوق وقفي در دانشگاه ها
1. Harvard
• Endowment: $34,541,893,000

• Average annual tuition per undergraduate student: $45,278

• Average salary of full professor: $226,106

• Annual research budget: $1,013,753,000

2. Yale
• Endowment: $25,408,600,000

• Average annual tuition per undergraduate student: $47,600

• Average salary of full professor: $199,956

• Annual research budget: $803,004,000
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اندازه صندوق وقفي در دانشگاه ها
10. Michigan
• Endowment: $9,743,461,000

• Annual cost of tuition per undergraduate student: $45,002 (Ann Arbor)

• Average salary of full professor: $169,627 (Ann Arbor)

• Annual research budget: $1,369,278,000 

100. Saint louis

• Endowment: $1,053,035,000

• Annual cost of tuition per undergraduate student: $39,226

• Average salary of full professor: $112,889

• Annual research budget: $44,457,000
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نگاهي به وضعيت آموزش عالي و نوآوري ايران در
٢٠١٧-٢٠١٨گزارش رقابت پذيري 
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مالحظات سرمايه گذاري
تعيين اهداف•

تعيين درجه ريسك پذيري•

...)،در سهام، اوراق با درآمد ثابت، مخاطره پذير، تحقيقات(تعيين استراتژي سرمايه گذاري •

تعيين استراتژي خروج•

"سرمايه گذاري بد"پرهيز از گرفتار شدن در فرآيند •

از پيش قابل اندازه گيري دقيقتعيين خروجي هاي •
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با تشكر از حسن توجه شما
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