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  ۰۸/۰۱/۹۱ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

  

 

  مقدمه
نظـام  ، آموزش و بهسازي منـابع انسـاني  بودجه، ساختار، فرآيندها، ، در محورهاي برنامه ۱۳۹۰هاي انجام شده در سال  در اين گزارش اهم فعاليت

 گردد. و ساير تقديم مي بندي، مطالعات و رتبه وري و تحول اداري، ارزيابي عملكرد بهره، آمار و اطالعات، پيشنهادها

 برنامه 

 ساله تفصيلي دانشگاه.  متدولوژي تدوين برنامه پنجطراحي  -۱

 .دانشگاه ساله ريزي تفصيلي پنج بروزرساني كتابچه راهنماي برنامه -۲

 .ساله اول" و تصويب آن در جلسه هيأت رئيسه دانشگاه ريزي تفصيلي پنج طراحي فرم "برنامه -۳

اسامي كارشناسان همكار به ليست هاي عملياتي و  انشگاه و ابالغ برنامههاي عملياتي در جلسه هيأت رئيسه د متوليان پيشنهادي برنامه انتخاب -۴

 .ها برنامهمتوليان 

 هاي عملياتي.  متوليان برنامهريزي تفصيلي براي  كارگاه آموزشي برنامه هفت برگزاري -۵

 ي.ريزي تفصيل هاي برنامه ميل فرمتكهاي عملياتي جهت راهنمايي و ارائه اطالعات مورد نياز براي  تعامل و همكاري با متوليان برنامه -۶

 .رح در كميته تلفيقها جهت ط ساله آن هاي پنج و تهيه نسخه نهايي برنامههاي عملياتي  متوليان برنامهبرگزاري جلسات كارشناسي با  -۷

  .)BSC" (كارت امتيازي متوازن"با استفاده از روش  ارزيابي برنامه راهبردي دانشگاهانجام مطالعات اوليه درخصوص  -۸

 انجام اقدامات الزم جهت استقرار هوشمندي رقابتي شامل: -۹

 تشکيل تيم تحقيقاتي پايش محيط رقابتي و مطالعه مباني نظري.  

 ريزي به منظور تعيين نوع اطالعات مورد نياز دانشگاه برنامه. 

  آوري اطالعات موردنياز و نحوه جمع روشتعيين. 

 گيري افراد متخصص تصميمجهت  هوشمندي رقابتي عات دريافتيريزي درخصوص سازماندهي و ارائه اطال برنامه.  

 شناسايي و تعيين رقباي اصلي و فرعي داخلي و خارجي. 

 بندي ذينفعان داخلي و خارجي شناسايي و اولويت. 

 .هاي رقبا برنامه مربوط بهآوري اطالعات  جمعمدل  طراحي -۱۰

  .معاونت طرح و برنامهسايت ريزي در  هاي مرتبط با برنامه مستمر بخشبروزرساني  -۱۱
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  ودجهب
 دانشگاه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. ۱۳۸۹نامه بودجه تفصيلي سال  پيگيري جهت دريافت ابالغ موافقت -۱

جهت بررسي كارشناسي و ابالغ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاه  ۱۳۸۹بودجه تفصيلي سال   نامه تهيه و ارسال اصالحيه موافقت -۲

 .دانشگاهبه  آن

 تفصيلي) براي سازمان دارايي و ديوان محاسبات استان.  بودجه   هاي نامه ارسال اطالعات مورد نياز (در زمينه موافقت -۳

 ربط. و ارسال نامه به مراجع ذي ۹۰هاي عمراني) دانشگاه در سال  اي و پروژه برآورد كسري اعتبارات (هزينه -۴

ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و انعكاس در اليحه  رسي كارشناسان معاونت برنامههاي سامانه اليحه بودجه جهت بر تكميل فرم -۵

 كل كشور. ۱۳۹۱بودجه سال 

 دانشگاه در قالب برنامه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. ۱۳۹۰درخواست و پيگيري افزايش درآمد اختصاصي سال  -۶

ريزي و نظارت  به معاونت برنامه "هاي ملي) (مربوط به طرح ۱۳۹۰اي سال  سرمايههاي  نامه تملك دارائي موافقت"هاي  تكميل و ارسال فرم -۷

ها و ارائه مستندات مورد نياز در جلسه با حضور كارشناس محترم  نامه، بررسي فرم جمهور از طريق سامانه مبادله موافقت راهبردي رئيس

نامه، بازديد معاون محترم عمراني و كارشناس محترم معاونت  موافقتجمهور، دريافت ابالغ  ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه

 هاي ملي داراي مطالبات جهت تامين اعتبار مورد نياز. مذكور از پروژه

، ارسال به "دانشگاه (مربوط به طرحهاي استاني و ملي استاني شده) ۱۳۹۰اي سال  هاي سرمايه نامه تملك دارائي موافقت"تكميل فرمهاي  -۸

 و دريافت ابالغ آن. ۴ريزي استانداري خراسان رضوي از طريق سيستم نظارت  برنامهمعاونت 

هاي متمركز وزارت علوم، تحقيقات  هاي عمراني پيشنهادي دانشگاه براي تامين اعتبار از محل رديف هاي اطالعات پروژه تكميل و ارسال فرم -۹

 .۱۳۹۰و فناوري در سال 

قانون برنامه پنجم توسعه  ۲۱۵اي جديد براي بررسي در كميسيون موضوع ماده  هاي سرمايه ائيتكميل فرمهاي "پيشنهاد طرح تملك دار -۱۰

هاي  ها به همراه نسخه مجلد و الكترونيكي گزارش پروژه جديد از طريق سامانه مربوطه، ارسال فرم ۷جمهوري اسالمي ايران" مربوط به 

ريزي و نظارت  آموزش عالي به دبيرخانه كميسيون در معاونت برنامههاي فهرست وارسي و مصوبات شوراي گسترش  توجيهي، گزارش

ها، حضور در  راهبردي رئيس جمهور، بازديد كارشناسان محترم معاونت مذكور از دانشگاه، حضور در جلسه  كميسيون جهت بررسي طرح

 مترمربع.  ۶۰۰۰ك طرح با متراژ ريزي استانداري خراسان رضوي جهت پيگيري موضوع و دريافت تصويب ي جلسه معاونت برنامه

ريزي و نظارت راهبردي رئيس  هاي ملي خاتمه يافته به معاونت برنامه آوري و ارسال مستندات مربوط به مطالبات پيمانكاران پروژه جمع -۱۱

 هاي مالي. تملك دارائي ۱۰۴۰۰۰جمهور جهت تامين اعتبار از رديف 

 تحقيقات و فناوري. با نمايندگان وزارت علوم،  ۹۰و  ۸۹هاي  سالبرگزاري جلسه در خصوص وضعيت بودجه دانشگاه در  -۱۲

 به سفارش هيأت رئيسه.ها"  ونين دانشكدهتعيين تعداد معا" و "مدل مدل محاسبه حق مديريت مديران عضو هيأت علمي دانشگاه"بازنگري  -۱۳

 تبار به واحدها.جلسه كميته بودجه به منظور اتخاذ تصميم در مورد نحوه تخصيص بهينه اع ۱۳برگزاري  -۱۴
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ها (فصل اول و ساير فصول) به معاونت اداري و مالي  ها و دانشكده هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت تهيه و ابالغ تخصيص -۱۵

 طي مراحل ذيل:

 هاي واصله از واحدها گردآوري درخواست  

 ها جهت تخصيص اعتبار بندي درخواست اولويت  

 اري و ماليابالغ تخصيص به معاونت اد  

 رساني به واحد در خصوص موارد اختصاص يافته اطالع  

 تهيه گزارش منابع و مصارف دانشگاه به صورت ماهانه پس از انجام تخصيص هر ماه و ارائه به رئيس محترم دانشگاه. -۱۶

 خدمت. اعتبار پاداش پايان دانشگاه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت دريافت  ۱۳۹۰ارسال اطالعات مربوط به بازنشستگان سال  -۱۷

ها، بازنشستگان با سي سال سابقه از  هاي مربوط به بار مالي ناشي از هدفمندي يارانه آوري اطالعات مورد نياز جهت تكميل فرم جمع -۱۸

علوم،  االستخدام به وزارت معاونت اداري و  مالي و ارسال فرمهاي مذكور همچنين فرم مربوط به بار مالي اعضاي هيات علمي جديد

 تحقيقات و فناوري. 

 جلسه كميته عمراني و پيگيري جهت اجراي مصوبات. ۲۶برگزاري  -۱۹

هاي سه ماهه، ارسال آن  دانشگاه بين طرحهاي ملي در بازه ۱۳۹۰اي اعالم شده براي سال  هاي سرمايه توزيع تخصيص اعتبار تملك دارائي -۲۰

ريزي و نظارت  داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه هبه اداره كل نظارت بر اجراي بودجه معاونت هزينه و خزان

 مرحله.  ۳مرحله و اعتبارات استاني در  ۴جمهور، پيگيري جهت دريافت اعتبار، تخصيص اعتبارات ملي دريافتي در  راهبردي رئيس

 ماهه. ۳هاي  ازهدر ب ۹۰هاي عمراني ملي سال  هاي سيستم نظارت بر پروژه تكميل و ارسال فرم -۲۱

 هاي مورد نياز.  هاي عمراني و طراحي گزارش ها و قراردادها در سيستم مديريت پروژه ها، پروژه تكميل ورود اطالعات طرح -۲۲

دريافت شرح خدمات بازنگري طرح جامع دانشگاه از دانشكده معماري و شهرسازي، ارسال آن براي ناظرين طرح جهت بررسي، دريافت  -۲۳

جلسه با حضور ناظرين و ارائه شرح خدمات نهايي به رئيس محترم دانشگاه  ۲تكميلي ناظرين، بررسي شرح خدمات در نظرات اصالحي و 

 جهت بررسي و اعالم نظر.

هاي بيروني دانشگاه (شامل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، استانداري خراسان رضوي،  مرتبط با بودجه به سازمان هاي ارسال گزارش -۲۴

 ت استان، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و ...).ديوان محاسبا

هاي خراسان  هاي عمراني برگزار شده با مشاركت موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداري شركت در سمينار نظارت مالي بر طرح -۲۵

 .رضوي، شركت رهرو سيستم شرق و استانداري خراسان رضوي

ها به تفكيك  بندي آن توسعه جمهوري اسالمي ايران، استخراج كليه موارد مرتبط با داشگاه، دسته هاي برنامه پنجم بررسي كليه مواد و تبصره -۲۶

 آن به واحدهاي مربوطه.  ها و ارسال واحدها، شوراها يا كميته

 برگزاري يك جلسه طوفان فكري درخصوص ارائه راهكارهاي كاهش هزينه. -۲۷
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  ساختار
در رابطه  انجام اقدامات الزم و غيره و شغل تغيير خدمت، محل تعيين بازنشستگي، نتصاب،ا خصوص در صادره هاي ابالغ مورد ۲۳۵ بررسي -۱

  ها. با آن

به خدمت، ماموريت، آماده  اعاده انتصاب، شغلي، طبقه ارتقاء تحصيلي، مدرك ارتقاء خصوص در صادره كارگزيني احكام مورد ۱۰۵ بررسي -۲

  .م اقدامات الزمبه خدمت، انتقال، ماموريت تحصيلي و غيره و انجا

انساني غير هيات علمي دانشگاه و ت اجرايي تشكيالت و امور نيروي هيا به آن جابجايي و سازماني پستهاي عنوان اصالح مورد ۳۳ پيشنهاد -۳

   .پيگيري آن تا حصول نتيجه

بندي و ارزشيابي  هطرح طبق اجرايي كميته به كاركنان سازماني پست تغيير يا و انتصاب جهت سازماني پست تخصيص مورد ۴۰ پيشنهاد -۴

 .مشاغل دانشگاه

سازماني بالتصدي به معاونت  هاي آموزشي فاقد پست ت علمي گروهمورد تخصيص پست سازماني جهت انتصاب اعضاي هيا ۲۸ پيشنهاد -۵

 .آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه

 .انجام اقدامات الزم و سازماني تشكيالت عمل مورد مجموعه نگهداشتن روز به براي انساني منابع مديريت سيستم هفتگي پايش -۶

 انساني يونير امور و تشكيالت اجرايي هياتو زشيابي مشاغل دانشگاه بندي و ار جلسات كميته اجرايي طرح طبقه صورت كنترل و بررسي -۷

 .امضاي معاونت محترم طرح و برنامه دانشگاه وجهت تاييد  دانشگاه علمي هيات غير

  فرايندها
  . مختلف دانشگاه هاي ريزفرآيندهاي حوزه و كالن دهايتعيين فرآين -۱

 هاي تخصصي بهبود از طريق: هاي هر حوزه در كميته و فعاليت فرآيندها مستندسازي  -۲

 دانشگاه ستادي و صف هاي حوزه در دستورالعمل عنوان ۳۹۱ شناسايي.  

 دانشگاه ستادي و صف هاي حوزه در دستورالعمل ۱۸۵ بازنگري و تهيه .  

 ها حوزه رابطين با جلسه۱۳۹ برگزاري.  

 و روانشناسي تربيتي علوم دانشكده آموزشي هاي گروه و دانشگاه جلكا رياست، دفتر هاي حوزه دستورالعمل كتابچه ۱۷ تهيه.  

 از طريق: پايش فرآيند و خدمتهاي  سازي روش تدوين و پياده -۳

 ه.شگادان هاي حوزه از خدمت گيري اندازه و پايش فرم ۵۲۶ بررسي و دريافت  

 دانشگاه هاي  حوزه از نامنطبق خدمت گزارش فرم ۱۹۷ بررسي و دريافت.  

 ي و پيگيري مصوبات تا حصول نتيجههاي تخصص فرم گزارش خدمت نامنطبق در كميته ۶۴ به رسيدگي. 

 دانشگاه ستادي هاي حوزه در فرايند شناسنامه ۸ تدوين و تهيه.  

 ها حوزه رابطين با جلسه ۸ برگزاري.   
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 شامل: EISافزار  نرمالزم جهت استقرار قدامات انجام ا -۴

 افزار نرم سازي پياده و نصب EIS  .براي هشت كاربر در سازمان مركزي  

 شركت يسناپارس نمايندگانايي و عيب يابي نرم افزار با آشن جلسه۱۰ برگزاري.   

 دانشگاه هاي معاونت سوي از شده معرفي كارشناسان با آموزشي كارگاه ۹ برگزاري.   

 كليدي هاي فرايند هاي شاخص بازنگري و اصالح ،تعيين و معاونت هر كليدي فرايندهاي انتخاب و تعيين منظور به جلسه ۴ رگزاريب 

   .منتخب

 جلسه با حضور كارشناسان  ۱رگزاري بEIS  شركت يسناپارس جهت پاسخگويي به سواالت. نمايندگاندانشگاه و  

 افزار رمن بررسي و ها شاخص تدوين جلسه ۸ برگزاري EIS مربوط به اداره تغذيه.  

 ت يسنا پارسشرک با مكاتبات انجام و دانشگاه در افزار نرم سازي بومي خصوص در اصالحي اقدامات ليست تهيه.  

 از طريق: هاي اجرايي كنترل خدمت نامنطبق، اقدام اصالحي و پيشگيرانه روشسازي  تدوين و پياده -۵

 اداري معاونتدفتر  ايثارگر، و شاهد دانشجويان امور واحد هاي  حوزه در نامنطبق خدمت صيتخص كميته جلسه ۲۰ بر نظارت و تشكيل ،

  .يت بدني و علوم ورزشي و دامپزشكيهاي ادبيات و علوم انساني، الهيات و معارف اسالمي، ترب و دانشكده سبز فضاي ،رفاهي ستاد

  حق پژوهانه اساتيد مدعو در دانشكده مهندسيگزارش عدم انطباق صادر شده درمورد عدم پرداخت  ۲رسيدگي به.   

 ها دانشكده تخصصي  كميته رؤساي به خدمت پايشگران ۱۳۸۹ سال عملكرد ارزيابي گزارش ارسال و تهيه.  

  ها دانشكدهشوراي پايشگران خدمت به  ۱۳۹۰تهيه و ارائه گزارش عملكرد سه ماهه اول، دوم و سوم سال.  

 از طريق: ايي كنترل اسناد، مدارك و سوابقرهاي اج روشسازي  و پيادهتدوين  -۶

  هاي دانشكده علوم تربيتي و  و گروه ج دانشگاهلكا ،و روابط عمومي دفتر رياست هاي حوزه دستورالعمل كتابچه ۱۷ نسخ توزيع

  شناسي.  روان

 حقوقي دفتر و آموزشي مديريت ،دانشگاه جلكا هاي حوزه فرم كتابچه ۳ نسخ توزيع.  

 آموزشي و تحصيالت تكميلي،  هاي معاونت اداري و مالي، معاونت ه دستورالعمل از حوز ۹۹ز حوزه رياست و ا فرم يك نمودن منسوخ

  .معاونت پژوهش و فناوري و رياست

 از طريق: هاي اجرايي بازنگري و اصالح فرم روشسازي  دهايتدوين و پ -۷

 دانشگاه ستادي هاي حوزه در فرم عنوان ۶۳ اصالح و بازنگري.  

 ها حوزه رابطين با جلسه ۲۱ ريبرگزا.  

 دفتر حقوقيو  مديريت آموزشي ،انشگاهج دلكا هاي حوزه فرم كتابچه ۳ ابالغ و تهيه.   

 از طريق: اي و مصرفي اي سرمايهكااله خريد شده مجدد مهندسي فرايند استقرار در همكاري -۸

 اي و مصرفي واحدهاي دانشگاه سرمايه همكاري با مديريت اداري و پشتيباني در استقرار سامانه و تامين كاالهاي. 

  اي جلسه تحليل سامانه تامين و نگهداري كاال با مركز اطالعات، آمار وامور رايانه ۴۰برگزاري. 

  هاي مربوطه و قوانين و مقررات مرتبط با خريد هاي اطالعاتي، فرم جلسه با مديريت مالي جهت بررسي بانك ۲۰برگزاري.  
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  سامانه تامين و نگهداري كاال براي دانشكده ادبيات و علوم انساني، الهيات و معارف اسالمي، علوم رياضي،  جلسه آموزشي ۱۵برگزاري

زيست، معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي ، معاونت اداري و مالي، معاونت طرح و برنامه، واحد خريد، واحد  منابع طبيعي و محيط

  .اعتبارات و تعهدات و شركت تعاوني دانشگاه

 استقرار جهت مشاوره ارائه و) تابستاني و قديم ورودي جديد، ورودي( دانشجويان اسكان شده مجدد مهندسي فرايند نهايي مدلطراحي  -۹

  از طريق: آن

  هاي جديد در  حساب و ايجاد قابليت اي جهت الكترونيكي نمودن مراحل تسويه جلسه با مركز اطالعات، آمار و امور رايانه ۴برگزاري

  .سكان دانشجويانسيستم ا

  ها و مدير دانشجويي دانشگاه جهت بررسي دمو و مراحل اسكان و تسويه حساب دانشجويان جلسه با رييس اداره خوابگاه ۶برگزاري.  

 جلسه با روساي كميته تخصصي مديريت دانشجويي، مديريت تربيت بدني، مركز مشاوره و معاون نهاد نمايندگي مقام معظم  ۳برگزاري

  .اسكان مدل پيشنهاديبررسي  رهبري جهت

  نامه اسكان تابستاني دانشجويان جلسه با معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي جهت تدوين آئين ۳برگزاري.  

 الزم به ذكر است سيستم مرتبط با اسكان ( .نام از متقاضيان اسكان تابستاني دانشجويان ها در استقرار سامانه و ثبت همكاري با اداره خوابگاه

  )باشد. سازي شده و فقط مستلزم بهبودهاي مستمر مي جويان تابستاني در دانشگاه پيادهدانش

  از طريق: آموختگي دائم دانش و موقت مدارك صدور شده مجدد مهندسي فرايند استقرار در همكاري -۱۰

  اخت الكترونيكيجهت تاييد مراحل مرتبط با اداره رفاه و پرد مدل پيشنهاديجلسه با اداره رفاه و بررسي  ۲برگزاري.  

 برگزاري يك جلسه با مسئول شعبه بانك تجارت جهت دريافت راهكارهاي پرداخت الكترونيكي.  

  آموختگي در مديريت آموزشي جلسه با مديريت آموزشي دانشگاه جهت بررسي مراحل دانش ۳برگزاري.  

 شآموز اداره در آموختگي دانش مراحل بررسي جهت ها برگزاري يك جلسه با دانشكده.  

 اطالعاتي هاي اي جهت بررسي زيرساخت برگزاري يك جلسه با مركز اطالعات، آمار و امور رايانه.  

 جلسات بندي با توجه با جمع مدل پيشنهادي اصالح.  

  از طريق: و همكاري در استقرار آن محاسبه و پرداخت آموزانهيي فرايند مهندسي مجدد شده نها مدل طراحي -۱۱

  شده سنجي راهكارهاي تدوين ها جهت امكان گروه جلسه با مديران ۱۵برگزاري.  

  شده سنجي راهكارهاي تدوين جلسه با منتخب رؤساي ادارات آموزش جهت امكان ۲برگزاري.  

  شده سنجي راهكارهاي تدوين جلسه با رييس كميته تخصصي مديريت پژوهشي جهت امكان ۴برگزاري.  

  شده سنجي راهكارهاي تدوين جلسه با مدير برنامه و بودجه جهت امكان ۳برگزاري.  

  .هت ارائه گزارش ميزان پيشرفت كارجلسه با معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي ج ۵برگزاري 

  شده سنجي راهكارهاي تدوين جلسه با معاون اداري و مالي جهت امكان ۲برگزاري.  

  ونت پژوهش و فناوري، معاونت اداري و مالي و هاي اصلي معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي، معا جلسه با رؤساي كميته ۲برگزاري

   .شده معاونت طرح و برنامه جهت تصويب مدل بازطراحي

  جلسه با كارشناس معاونت پژوهش و فناوري جهت تكميل راهكارهاي پيشنهادي ۵برگزاري.  
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  شده مدل بازطراحياي جهت استقرار الكترونيكي  جلسه با كارشناسان مركز اطالعات، آمار و امور رايانه ۵برگزاري.  

 شده سازي محتواي الزم جهت استقرار سيستم الكترونيكي مدل بازطراحي آماده.  

  از طريق: در سلسله انتشارات دانشگاه كتاب صدور مجوز چاپ شده مجدد مهندسي فرايند يينها مدل طراحي -۱۲

 فرايند يبند انبه منظور تدوين برنامه زم ييک جلسه با کارشناسان معاونت پژوهش و فناور يبرگزار.  

 به منظور تدوين اهداف اوليه فرايند يو کارشناسان معاونت پژوهش و فناور ييک جلسه با مدير پژوهش يبرگزار.  

 نقشه فرايند ييک جلسه به منظور اعتباربخش يبرگزار.  

 فرايند يشناس نظور آسيبو رييس موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه به م يسه جلسه با کارشناسان معاونت پژوهش و فناور يبرگزار.  

 يپيشنهاد يدو جلسه به منظور ارائه راهکارها يبرگزار.  

 يپيشنهاد يراهکارها يبه منظور امکان سنج يو مدير پژوهش يدو جلسه با کارشناسان معاونت پژوهش و فناور يبرگزار.  

 فرايند يشناس ان فرايند جهت آسيبمشهد به عنوان ذينفع يدانشگاه فردوس يبا اعضاي هيات علم يحضور يها انجام مصاحبه.  

 يها به صورت تلفن مشهد در ساير دانشگاه يدانشگاه فردوس يها دريافت نقطه نظرات ارزيابان کتاب.  

 ها و شناخت وضعيت فرايند در موضوع صدور مجوز چاپ کتاب به منظور تجزيه و تحليل داده يهاي جار مورد از پرونده ۴۲ يبررس.   

 سنجي راهكارهاي بهبود فرايند قي، ارائه و امكانانجام مطالعات تطبي.  

 فرايند يافتهارائه مدل بهبود.  

  از طريق: ۲و۱هاي پژوهشي درون دانشگاهي شماره  طرحطراحي مدل نهايي فرايند مهندسي مجدد شده  -۱۳

 ز كشورها و مراكز پژوهشي داخل و خارج ا انجام مطالعات تطبيقي درخصوص نحوه اجراي فرايند در ساير دانشگاه.  

 تدوين راهكارهاي پيشنهادي فرايند.  

 سنجي راهكارهاي پيشنهادي امكان.  

  ها جلسه با كارشناسان محترم معاونت پژوهش و فناوري و حوزه پژوهشي دانشكده ۲۰برگزاري بيش از.  

  نظر در زمينه پژوهش جلسه در خصوص اعتباربخشي راهكارها با اعضاي هيات علمي صاحب ۱۵برگزاري بيش از.    

  برگزاري سه جلسه با حضور مدير پژوهشي دانشگاه، مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه، مدير برنامه و بودجه دانشگاه و جمعي از معاونان

  .نظر در خصوص راهكارهاي پيشنهادشده در خصوص فرايند ها به منظور بررسي و تبادل هاي دانشكده پژوهشي و مديران گروه

 تدوين اهداف بهبود فرايند.  

 طراحي مدل فرايند.  

 انجام اقدامات الزم جهت شروع: -۱۴

 جلسه با واحد ارزيابي عملكرد و بررسي فازهاي ۱۴برگزاري  شامل: هاي دانشگاه بندي واحد فاز اول مهندسي مجدد فرايند ارزيابي عملكرد و رتبه

  شده. بيني پيش

 شده. بيني پيشو بررسي فازهاي جلسه با واحد آمار و اطالعات  ۶يبرگزارشامل:  و ارائه اطالعات يآور جمع فرايند مجدد مهندسي اول فاز  

 جلسه با مديريت فرهنگي و فوق برنامه و بررسي ۲برگزاري شامل:  صدور مجوز اردوهاي دانشجويي فرايند مجدد مهندسي اول فاز

  شده. بيني پيشفازهاي 
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 جلسه با واحد آموزش و بهسازي منابع انساني و بررسي ۱۰اري برگزشامل:  شغلي آموزش دوره برگزاري فرايند مجدد مهندسي اول فاز

 شده. بيني پيشفازهاي 

 جلسه با منتخبي از رؤساي ادارات آموزش و كارشناسان  ۶برگزاري شامل: ريزي آموزشي و درسي  برنامه فرايند مجدد مهندسي اول فاز

  شده. بيني و بررسي فازهاي پيش شناسي فرايند جهت آسيبدانشجويان جلسه با منتخبي از  ۲و ها  گروه

  از طريق: جديد در سال دوم استقرار ثبت نام دانشجويان وروديبهبود مستمر فرايند مهندسي مجدد شده  -۱۵

 اي نام از مركز اطالعات، آمار و امور رايانه پيگيري انجام اصالحات سيستم الكترونيكي ثبت.  

  نام دانشگاه جلسه ستاد ثبت۳شركت در.  

  نام روزرساني مدارك ثبت با مديريت آموزشي دانشگاه جهت به جلسه۳برگزاري.  

  روز رساني بانك اطالعات دانشجويان ورودي جديد جلسه با مديريت فرهنگي و فوق برنامه جهت به۲برگزاري.  

 روزرساني سامانه دانشجويان ورودي جديد به.  

  .آن استقرار در همكاريو  ها كدهدانش آموزش ادارات هاي فعاليت ساماندهي به مربوط نهايي مدل طراحي -۱۶

  از طريق: ام آموزشي و توجيهي اعضاي هيات علمي جديداالستخدامنظ طراحي -۱۷

  شده آوري جلسه با كارشناس دفتر معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي جهت اعتبارسنجي اطالعات جمع ۱برگزاري.  

  شده آوري بارسنجي اطالعات جمعجلسه با كارشناس دفتر معاونت پژوهش و فناوري جهت اعت ۳برگزاري.  

  شده آوري اي جهت اعتبارسنجي اطالعات جمع جلسه با كارشناس مركز آمار، اطالعات و امور رايانه ۱برگزاري.  

 ارائه راهكارهاي پيشنهادي و تهيه مدل اوليه طرح.  

 اي سنجي اجرايي شدن مدل الكترونيكي طرح با مركز اطالعات، آمار و امور رايانه امكان.   

 ارائه طرح در جلسه هيات رئيسه دانشگاه و تصويب آن. 

 هاي الزم جهت پياده سازي مدل فرايند انجام پيگيري.  

  از طريق: دانشكده معاونان توانمندسازي طرح پيشنهادي مدل تهيه و گروه مديران توانمندسازي طرح نهايي مدل تصويب و تهيه -۱۸

  آمار، مدير گروه فيزيك، مدير گروه مهندسي برق، معاون دانشكده علوم اداري و  شناسي با مدير اسبق گروه جلسه آسيب ۵برگزاري

   .اقتصادي و مدير پژوهشي دانشگاه

  هاي پژوهشي با كارشناس ارشد معاونت پژوهش و فناوري جلسه اعتباربخشي فعاليت ۴برگزاري.   

  انشكده مهندسي و الهيات و معارف اسالميهاي آموزشي با روساي ادارات آموزش د جلسه اعتباربخشي فعاليت ۳برگزاري.   

 برگزاري يك جلسه با معاون دانشجويي و فرهنگي و مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري جهت تكميل مباحث فرهنگي طرح.  

  اي هاي الكترونيكي با مركز اطالعات، آمار و امور رايانه جلسه بررسي سيستم ۲برگزاري.  

  و تهيه مدل اوليه طرحارائه راهكارهاي پيشنهادي.  

 اي سنجي اجرايي شدن مدل الكترونيكي طرح با مركز اطالعات، آمار و امور رايانه امكان.   

 ارائه طرح در جلسه هيات رئيسه دانشگاه و تصويب آن.  

 ارسال طرح به تمامي مديران گروه و اعضاي هيات رئيسه دانشگاه جهت تكميل دريافت نظرات ايشان و تكميل طرح.  
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  شامل: ها دانشكده هاي فعاليت ساماندهيام اقدامات الزم جهت انج -۱۹

 و  دستورالعمل)۲۵حوزه پژوهشي (، دستورالعمل) ۴۸حوزه اداري و مالي دانشكده (: موجود شرايط در ها فعاليت وضعيت تعيين و بررسي

  .دستورالعمل) ۶۳حوزه آموزشي (

 ها فعاليت ساماندهي هاي  شاخص تعيين.  

 ها شاخص اساس بر حوزه هر هاي فعاليت بندي دسته.  

 تصويب و بررسي جهت ها دستورالعمل نويس پيش تهيه.  

 ها حوزه ساير به سپاري برون قابل هاي فعاليت طراحي.  

 ن مدعو حوزه اداري و مالي دانشكدهكارشناسا با جلسه ۴ برگزاري.  

  :شامل دانشگاه ساله۵هاي برنامه تفصيلي  فرمتكميل انجام اقدامات الزم جهت  -۲۰

  جلسه ۲۰ و شركت در معاونت آموزشي و تحصيالت تكميليبرنامه  ۴۴همكاري در تكميل.  

  جلسه ۱۶ و شركت درو فرهنگي  دانشجوييمعاونت برنامه  ۳۸همكاري در تكميل. 

  جلسه ۵۱ و شركت در يمعاونت پژوهش و فناوربرنامه  ۴۹همكاري در تكميل. 

  جلسه ۲۸ و شركت در يمال و يمعاونت اداربرنامه  ۱۹همكاري در تكميل.  

  جلسه ۱۲ و شركت در رياست برنامه حوزه ۱۲همكاري در تكميل. 

 فرايندها بهبود واحد براي برنامه ۱۳ تدوين.  

 سازماني تشكيالت و ساختار واحد براي برنامه ۱۳ تدوين.  

  :از طريق حسابداري تعهديپروژه پشتيباني استقرار  -۲۱

 دانشگاه كالن فرايند ۸ عمليات گردش نمودار تهيه.  

 دانشگاه هاي فعاليت كليه عمليات گردش نمودار تهيه.  

 موجود وضع در دانشگاه واحدهاي سازماني ساختار تهيه.  

 تهيه TOP CHART ها در  دانشكده.  

 واحد تفكيك به دانشگاه فرايندهاي ليست تهيه.  

 اي مربوط به هر فراينده فعاليت ليست تهيه.  

 تعهدي حسابداري استقرار پروژه مجري سوي از شده ارائه الگوي در دانشگاه هاي اليتفع و فرايندها كليه بندي دسته.  

 دانشگاه هاي فعاليت و فرايندها هاي خروجي تهيه. 

  .ول شاخص ارزيابي استانداري مرتبط با واحد بهبود فرايندهااجدتكميل بندي و  همكاري با واحد ارزيابي عملكرد و رتبه -۲۲

  .واره شهيد رجاييتهيه گزارش مربوط به جشن -۲۳
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  آموزش و بهسازي منابع انساني
 كميته راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انساني.جلسه  ٢٢تشكيل  - ١

 از طريق: ١٣٩١جهت تدوين تقويم آموزشي سال  نيازسنجي آموزشي - ٢

 يأت علمي و كاركنانهاي آموزشي ويژه مديران، اعضاي ه نظرسنجي از مديران دانشگاه (مديران ارشد و مياني) در خصوص دوره.    

 آموزشي ويژه كاركنان. هاي نظرسنجي از كارشناسان خبره دانشگاه در خصوص دوره  

 شامل: هاي آموزشي برگزاري دوره - ٣

 ۱۰  دوره آموزشي براي مديران سرپرستي). ۷دوره آموزشي براي مديران مياني و  ۳نفرساعت براي مديران ( ۵۲۳۴دوره آموزشي معادل  

 ۱۳ براي اعضاي هيأت علمي.نفرساعت  ۸۷۶ي معادل كارگاه آموزش  

 ۴۳  دوره عمومي) ۳۱دوره تخصصي و  ۱۲نفرساعت براي كاركنان ( ۱۷۶۰۰دوره آموزشي معادل.  

  آن. اي آموزشي و تجزيه و تحليل نتايجه دوره هاي نظرسنجي الكترونيكي نمودن فرم - ٤

دوره آموزشي) به واحدهاي مربوطه و بازبيني و اصالح  ٥اي و ارسال آن (بر "هاي آموزشي سنجش اثربخشي دوره"هاي  تهيه فرم - ٥

  .آن بر اساس نظرات دريافتي

شيراز،  ي حضرت معصومه (س) قم، صنعتي شاهرود، تربيت معلم سبزوار، بيرجند، اصفهان،ها دانشگاهي و تعامل با واحد آموزش در همكار -٦

 .ل تجربياتجهت تبادتهران  و تربيت مدرس شهيد بهشتي تهران، صنعتي شريف

  .ها، تهيه تقويم آموزشي آموزشي جهت ارزيابي دوره ب مرتبط با هدف ارتقاي نظاماو كت مقاله بيش از بيست عنوان مطالعه - ٧

 .هاي ملي و بين المللي خارج از دانشگاه ، سمينار و كنفرانس دوره ٣٢دانشگاه به  كاركناناعزام  - ٨

 .شگاهبروزرساني مستمر سامانه آموزش منابع انساني دان - ٩

 نظام پيشنهادها

 كميته عالي نظام پيشنهادها.جلسه  ۲۲برگزاري  -۱

دانشـجو و تحليـل    ۶۱۳سازي نظام پيشنهادهاي دانشجويي (نوشتن پيشنهاده، طراحي پرسشنامه، توزيـع پرسشـنامه ميـان     طراحي مدل فعال -۲

 .ها) توصيفي پرسشنامه

 .نفر ساعت ۴۰به ميزان  هاي تخصصي دبيران كميته به آموزش -۳

 ي دريافتي و اجراي پيشنهادهاي قابل قبول.پيشنهادهاو كيفي  موقع به بررسي در گيري  پي و نظارت -۴

 ها. به آنصورت فصلي  هاي تخصصي نظام پيشنهادها به اي و ترويجي كميته گزارش عملكرد جلسه تدوين -۵
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 نظام پيشنهادها. هاي تخصصي نامه نظام پيشنهادها به كميته ارسال نسخه نهايي آيين -۶

 .هاي تخصصي نظام پيشنهادها به كميته ۱۳۸۹برداري سال  با وضعيت بهره وارسال پيشنهادهاي تعميمي  -۷

 هاي تخصصي نظام پيشنهادها. به تمامي كميته ۱۳۹۱هاي عملكردي نظام پيشنهادها براي سال  ابالغ سرانه شاخص -۸

 ).۱۳۹۱و  ۱۳۹۰هاي  (سال نهادهاپيش نظام تخصصي هاي كميته توسط شده ارايه دار اولويت محورهايپااليش  -۹

 فته شده.ريپذ يشنهادهايپ ياجرا و پيشنهادهاي مربوط به نظام پيشنهادهااخذ تصميم در مورد  -۱۰

 بازنگري "فرم گزارش اجراي پيشنهادها" و "فرم نظرسنجي عملكرد نظام پيشنهادها". -۱۱

يه، بوعلي سينا، تربيت مـدرس تهـران، شـهيد بـاهنر كرمـان، شـهيد       هاي ساري، تربت حيدر دانشگاه شنهادهایيپ نظام با متقابل ارتباط جاديا -۱۲

 .اطالعات و اتيتجرب تبادل جهت بهشتي، شيراز و علوم پزشكي ايران

 .هاي انتخاب دبير برتر بازنگري شاخص -۱۳

 .هاي تخصصي نظام پيشنهادها و تقدير از دبيران برتر ماهه عملکرد دبيران كميته مميزي شش -۱۴

 .به نهمين همايش و سومين جشنواره ملي نظام پيشنهادها ۱۳۹۰اهه اول سال م اعزام دبير برتر شش -۱۵

 شركت در نهمين همايش و سومين جشنواره ملي نظام پيشنهادها. -۱۶

 .برپايي غرفه نظام پيشنهادها در اردوگاه ثامن الحجج و تبليغ و ترويج نظام پيشنهادها براي دانشجويان ورودي جديد -۱۷

 .انيدانشجو يبرا تيخالق شيافزا يها روش و شنهادهايپ نظام خصوص در يکيالکترون يها تابک و ها مقاله ارسال و هيته -۱۸

 .ها به پيشنهاددهندگان دهي آن امانت با هدفعنوان كتاب در زمينه نظام پيشنهادها  ۱۲خريداري حدود  -۱۹

 .مي، كاركنان و دانشجويان)اعضاي هيأت عل( ۱۳۹۰براي پيشنهاددهندگان سال  پيامك طريق از تبليغاتي هاي پيام ارسال -۲۰

 .در سايت معاونت طرح و برنامه است شده اجرا ها آن يشنهادهايپ که يشنهاددهندگانيپ ياسام اعالم -۲۱

 .افزايش تعداد پيشنهادها استفاده از تجربيات آنان در جهت منظور هاي گذشته در جلسه كميته عالي به پيشنهاددهندگان فعال سال دعوت از -۲۲

 .شناسي نظام پيشنهادها آسيب استفاده از تجربيات آنان در جهت منظور ان دانشگاه در جلسه كميته عالي بهكارشناس دعوت از -۲۳

بيـان انتظـارات از ايشـان در    "با موضوع "ارائه گزارش عملكرد دبيرخانه نظـام پيشـنهادها" و    ها برگزاري نشستي با حضور معاونين دانشكده -۲۴

 ."هاي تخصصي جهت بهبود عملكرد كميته

در جلسه كميته عـالي نظـام پيشـنهادها و تـدوين     توان تعداد پيشنهادها را افزايش داد؟"  "چگونه ميبرگزاري جلسه طوفان فكري با موضوع  -۲۵

 برنامه اجرايي آن.

 نويسي. و مسابقه مقاله طراحي مكانيسم برگزاري جلسات طوفان فكري الكترونيكي -۲۶

 بهينه سازي مستمر و تصحيحات موردي سامانه نظام پيشنهادها.و  ت طرح و برنامهسايت معاونمرتبط در  بخش روز رساني محتويات به -۲۷
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  آمار و اطالعات
 .دانشگاه ۱۳۸۹سالنامه آماري سال  تدوين -۱

به وزارت علوم، تحقيقات   ۱۳۹۰شش ماهه اول سال در و  ۱۳۸۹تكميل و ارسال خالصه گزارش عملكرد دانشگاه در سه ماهه چهارم سال  -۲

 .و فناوري

هاي مربوط به سامانه مديريت اطالعـات   تكميل فرمو  ۱۳۹۰در شش ماهه اول سال و  ۱۳۸۹در سال آوري اطالعات پژوهشي دانشگاه  جمع -۳

 .تحقيقاتي(سمات)، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 هاي مربوط به: فرم تكميل و ارسال -۴

 ريزي آموزش عالي به موسسه پژوهش و برنامه ۹۰-۹۱صيليالتحصيل و اعضاي هيات علمي در سال تح اطالعات دانشجويان جاري، فارغ 

 هاي فني مهندسي و علوم پايه به معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور اطالعات كليه دانش آموختگان رشته 

 هاي دانشگاه به استانداري خراسان رضوي ها و رشته نيروي انساني، دانشكده 

 ايه به دانشگاه شهيد بهشتي تهرانم پهاي پژوهشي دانشگاه در رشته هاي علو اولويت 

 دفتر نظارت و ارزيابي پژوهش و فناوري وزارت به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 مورد نيازآوري مستندات  پايگاه استنادي علوم جهان اسالم و جمع 

 ۱۳۸۹هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي براي سال  شاخص 

 به استانداري خراسان رضوي ۱۳۸۹ و ۱۳۸۵-۱۳۸۰ هاي هاي پژوهشي و كتب چاپ شده در سال طرح. 

 .و ارائه به واحد ارزيابي عملكرد ۱۳۸۸انقالب فرهنگي سال عالي هاي شوراي  تصحيح اطالعات مربوط به شاخص -۵

 .آن دانشكده و تبديل كدينگ آنها جهت ارسال به  شابور از بانك اطالعاتي دانشگاهاخذ كليه اطالعات مربوط به دانشجويان دانشكده هنر ني -۶

 از:تهيه گزارش اطالعاتي  -۷

  ۸۹-۹۰دانشجويان ورودي، جاري و واحدهاي درسي ارائه شده در نيمسال دوم سال تحصيلي 

  ۸۹-۹۰آموختگان سال تحصيلي  و دانش ۹۰-۹۱دانشجويان ورودي و جاري سال تحصيلي 

 ۹۰-۹۱راي خوابگاه در سال تحصيلي دانشجويان دا 

  مديران دانشگاهوضعيت 

 ي هيات علمي و كاركنان دانشگاه پس از صدور احكاماعضا 

 .هاي آموزشي، پژوهشي و پشتيباني و ارائه به رياست محترم دانشگاه ها در حوزه ساله از مهمترين شاخص ۶تهيه گزارش  -۸

  ".دانشگاه در مديريت مبتني بر اطالعاتطراحي و استقرار نظام "هاي عملياتي راهبرد كالن  هاي مربوط به برنامه تكميل فرم -۹

بهبـود  هاي اطالعاتي موجود در واحد آمار و اطالعات و برگزاري جلسات بـا معـاونين محتـرم دانشـگاه بـه منظـور        تهيه جداولي از كاستي -۱۰

 هاي اطالعاتي دانشگاه. سيستم
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اد رفتـه بـه فرصـت    حقـوق اعضـاي هيـات علمـي، افـر     ( هاي آموزشي آوري و ارسال اطالعات مربوط به پروژه ارزيابي عملكرد گروه جمع -۱۱

هاي مربوطه براي سه سال  و تكميل فرم التدريس) مطالعاتي، افراد در مرخصي استعالجي، كارشناسان آموزشي هر گروه آموزشي و مبالغ حق

 .۱۳۸۹وري براي سال  و پروژه بهبود بهره ۸۹و  ۸۷،۸۸

 .عنوان دقيق شغل هر فرديين جهت سرشماري و تعكاركنان هر واحد جهت اخذ اطالعات جداولي طراحي و ارسال  -۱۲

جهـت   هـا  اري جلسات با مديران پژوهشـكده و برگزنياز هاي مصوب وزارت به تفكيك اطالعات مورد  تهيه و ارسال جداولي از پژوهشكده -۱۳

 دريافت اطالعات.

 .مهندسي مجدد فرآيندهاي واحد آمار و اطالعات كمك به واحد بهبود فرايندها در -۱۴

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.اطالعاتي شوراي عالي هاي  رسي و تكميل فرمركت در كارگاه آموزشي برش -۱۵

 باهدف انتقال تجربيات به واحد آمار و اطالعات. مشهدشهرداري بازديد از واحد آمار دانشگاه علوم پزشكي مشهد و  -۱۶

 :دانشگاه و نيز ساير واحدهاي درون درون معاونتهاي مطالعاتي  همكاري و ارائه آمار مورد نياز طرح -۱۷

 ۱۳۸۹، بازنشستگان سال ۱۳۸۹-۱۳۸۴هاي  حوزه رياست (ارائه اطالعات مربوط به دستاوردهاي پژوهشي زنان در دانشگاه در سال ،

 دانشجويان و ...).

 ها و ... ها، كارگاه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي (ارائه اطالعات مورد نياز از اعضاي هيات علمي، دانشجويان، آزمايشگاه.( 

 هاي آموزشي). معاونت اداري و مالي (ارائه اطالعات تعداد دانشجويان و كاركنان در گروه 

 .(ارائه اطالعات تعداد دانشجويان و هيات علمي )معاونت پژوهشي 

 .(ارائه اطالعات مورد نياز از دانشجويان) معاونت دانشجويي 

 انشجويان).هاي تحقيقاتي د ها (ارائه اطالعات مورد نياز پروژه دانشكده  

 .بروز رساني اطالعات مرتبط با واحد در سايت معاونت طرح و برنامه -۱۸

  وري و تحول اداري بهره
 .منتخب شاخص ۱۲براي   برنامه خذها جهت ا معاونتوري و ابالغ به  هاي بهبود بهره طراحي قالب برنامه -۱

 .ها جهت اجرا وب به معاونتهاي مص در هيات رئيسه دانشگاه و ابالغ برنامه دريافتيبرنامه  ۱۲تصويب  -۲

  وري. بود بهرهجلسه كميته به ۵برگزاري  -۳

هـاي دانشـگاه در راسـتاي     اقدامات و برنامـه  ي ازتهيه گزارششور و هاي عملياتي دانشگاه با ده برنامه تحول اداري ك تعيين ارتباط بين برنامه -۴

 .راهبردي دانشگاه  تحقق ده برنامه تحول اداري كشور مبتني بر برنامه

هـاي   سات آن به روساي دانشگاهبه عنوان رياست كارگروه و ارسال صورتجل ۴وري منطقه  جلسه كارگروه تحول اداري و بهره ۴شركت در  -۵

 عضو.
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اميركبير، خواجه نصير، صنعتي اصفهان، مازندران،  هاي صنعتي شريف،  دانشگاهوري و تحول اداري در  همكاري و تعامل مستمر با واحد بهره -۶

وري و تحول اداري وزارت، پژوهشگاه علوم و  وري ايران، دفتر بهره سبزوار، نيشابور، علوم پزشكي مشهد، بيرجند، سازمان ملي بهره كاشان،

 جهت تبادل تجربيات.فناوري اطالعات ايران، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري، استانداري خراسان رضوي، 

 .وري و تحول اداري در سايت معاونت طرح و برنامه بهره بروز رساني اطالعات واحد -۷

  بندي ارزيابي عملكرد و رتبه
 بندي دروني: ارزيابي و رتبه -۱

 ها  هاي دانشگاه براساس روش تحليل فراگير داده ها و دانشكده مدل ارزيابي گروه)DEA(  
o  ٤به  ٣از ها  و افزايش آنها  يير عناوين و محتواي شاخصمعاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي و تغ نمايندههاي آموزشي با  شاخصبازنگري 

  شاخص

o شاخص ١٣به  ٨از ها  و افزايش آنها  معاونت پژوهش و فناوري و تغيير عناوين و محتواي شاخص نمايندههاي پژوهشي با  بازنگري شاخص  

o  جلسه كميته راهبري مدل ١٤برگزاري 

o  ٨٧-٨٩ارزيابي   طي دوره  دانشكده ١١و   گروه ٥٤محاسبه كارايي 

o ها ها و دانشكده ارسال نتايج كارايي به گروه 

 مدل ارزيابي واحدهاي پژوهشي دانشگاه 

o ها هاي ارزيابي ساير دانشگاه  بررسي مدل 

o  ها) (تدوين شاخص مدل مطلوبطراحي 

  

 مدل ارزيابي كاركنان 

o و جمهور توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسمعاونت  ۱۱۹۴۲/۲۰۰شماره ، بخشنامه"ها هاي ارزيابي ساير دانشگاه  بررسي مدل ".

  ."نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان دانشگاه فردوسي مشهدطرح مطالعاتي "

o جلسه كميته تخصصي شوراي نظارت و ارزيابي و ارائه به معاونت اداري و مالي جهت  ٦، بررسي و تصويب در هطراحي مدل اولي

  .١٣٩٠سال  براياجرا 

 سنجي مدل علم 

o هاي داخل و خارج از كشور سنجي در دانشگاه هاي علم  ي مدلبررس 

o ريزي  سنجي و ارائه به دفتر برنامه هاي عملياتي مرتبط با علم پيشنهاد اقدامات اجرايي براي برنامه 

o ) تعامل و ارتباط با پايگاه استنادي علوم جهان اسالمISCسنجي ) درخصوص مباحث علم 

o سنجي به منظور طراحي مدل علم بندي و ارزيابي سنجي، رتبه رب و آگاه به مباحث علماستفاده از متخصصين و اساتيد مج 

o  نفرساعت ٤٨به ميزان  سنجي تخصصي علمجلسه كميته  ٦برگزاري  
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 بندي بيروني: ارزيابي و رتبه  -۲

 اختصاصي و ارسال به هاي عمومي و  دانشگاه بر مبناي شاخص ۱۳۸۹آوري مستندات و اطالعات موردنياز ارزيابي عملكرد سال  جمع

 .استانداري خراسان رضوي

  بررسي نتايج ارزيابي دريافت شده از استانداري، تحليل نقاط ضعف و قوت دانشگاه و ارائه راهكارهاي بهبود طي جلساتي با متوليان

 .ها  شاخص

 دانشگاه بر مبناي: ۱۳۸۹ملكرد سال آوري مستندات و اطالعات موردنياز ارزيابي ع جمع 

o ي عمومي و اختصاصي و ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها شاخص. 

o هاي آموزشي، انساني، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي و مالي و ارسال به شوراي عالي انقالب فرهنگي شاخص. 

o ان اسالم اقتصادي و تسهيالت و ارسال به پايگاه استنادي علوم جه -المللي، تاثير اجتماعي هاي آموزشي، پژوهشي، بين شاخص

)ISC(. 

 المللي  موسسه بين آوري و بررسي نتايج ارزيابي جمعQS  المللي  موسسه بينهاي مي، جوالي و دسامبر)،  ماه (در ۲۰۱۱در سالARWU 

المللي  موسسه بين، ۲۰۱۱و  ۲۰۱۰هاي  در سال URAPالمللي  موسسه بين،  ۲۰۱۱در سال  THEالمللي  موسسه بين، ۲۰۱۱در سال 

اي نتايج ارزيابي و ارسال به  و تهيه گزارش مقايسه ۲۰۱۱در سال  SIRالمللي  موسسه بين، ۲۰۱۲و ۲۰۱۱هاي  در سال WRوبومتريك 

 .گيري و همچنين درج در سايت معاونت طرح  و برنامه مراجع تصميم

 تهيه گزارش ارزيابي و ارسال به  و ۸۹رساني علوم و فناوري در سال  اي اطالع آوري و بررسي نتايج ارزيابي وبومتريك مركز منطقه جمع

 رج در سايت معاونت طرح  و برنامه.گيري و همچنين د مراجع تصميم

 ايراني جهت درج آن در سايت معاونت طرح و برنامه جايگاه علمي محققانوضعيت توليد علم در ايران و وضعيت  تهيه گزارشي از. 

  د در پايگاه اطالعاتي وضعيت توليد مقاله دانشگاه فردوسي مشهتهيه گزارشي ازSCOPUS  و ارسال به مديران دانشگاه و همچنين درج

 .در سايت معاونت طرح و برنامه

  اميركبير، خواجه نصير، صنعتي اصفهان، مازندران،  هاي صنعتي شريف،  دانشگاهدر همكاري و تعامل مستمر با واحد ارزيابي عملكرد

يرجند، پايگاه استنادي علوم جهان اسالم، انجمن آموزش عالي ايران، دبيرخانه شوراي عالي كاشان، سبزوار، نيشابور، علوم پزشكي مشهد، ب

ريزي  انقالب فرهنگي، هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري، معاونت برنامه

رت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت اداري و مالي و مديريت منابع و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، معاونت پژوهش و فناوري وزا

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، استانداري خراسان رضوي، دفتر ارزيابي و رسيدگي به شكايات وزارت علوم، موسسه پژوهش و 

 بيات.جهت تبادل تجر رساني علوم و فناوري اي اطالع ريزي آموزش عالي وزارت، مركز منطقه برنامه

 بندي در سايت معاونت طرح و برنامه بروز رساني اطالعات واحد ارزيابي عملكرد و رتبه. 
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  مطالعات

 اطالعات در دانشگاه فردوسي مشهدمديريت مبتني بر  طراحي و استقرار سامانه ،يريز برنامه -۱

  جلسه كميته راهبري پروژه. ۱۱برگزاري 

 شامل:مديريت مبتني بر اطالعاتهاي  انشگاه فردوسي مشهد براي استقرار سيستمارائه گزارش نهايي طرح "سنجش ميزان آمادگي د " 

o هاي اطالعاتي. هاي سيستم بررسي تجربيات سازماني در تنظيم روندهاي كسب و كار مبتني بر قابليت 

o هاي اطالعاتي. طراحي مدل مناسب براي ارزيابي ميزان آمادگي دانشگاه جهت توسعه سيستم 

 منتخب هاي براساس شاخص وضع موجود و سنجش انجام ارزيابي. 

 ها نهيدرآمدها و كاهش هز شيافزا يراهكارها هيمشهد به منظور ارا يدانشگاه فردوس يها نهيدرآمدها و هز ليتحل -۲

 .دريافت پروپوزال پروژه از مجري 

  جلسه كميته راهبري پروژه. ۴برگزاري 

  ها. هش هزينههاي دانشگاه به منظور تعيين اولويت كا هزينهاحصاء 

 .ارائه پيشنهادي راهبردي و ساختاري جهت افزايش درآمد و كاهش هزينه 

 سپاري شده هاي برون يابي فعاليت سپاري و عارضه هاي قابل برون تعيين فعاليت -۳

  هاي دانشگاه.  جلسه كارگروه كاهش تصدي ۵تشكيل 

 سپاري برونهاي قابل  بندي فعاليت تعيين و اولويت ها جهت طراحي و تصويب شاخص. 

 سپاري. هاي قابل برون جهت تعيين فعاليت گيري طراحي مدل تصميم 

 هاي دو معاونت اداري و مالي و دانشجويي و فرهنگي شده براي كل فعاليت هاي تصويب  طراحي پرسشنامه بر اساس شاخص. 

  ها بـر   كميل شده، محاسبه وزن هريك از فعاليتپرسشنامه ت ۷۶آوري  ، جمعمنتخب نفر از مديران و كارشناسان ۱۰۸ارسال پرسشنامه براي

 اساس مدل. 

 سپاري. هاي قابل برون سپاري هر يك از دو معاونت بر اساس درصد فعاليت ها و ادارات قابل برون بندي مديريت اولويت 

  فرهنگـي جهـت واگـذاري     هـاي معاونـت دانشـجويي و    بدني، مركز بهداشت و درمان و اداره رفاه به عنوان اولويت تعيين مديريت تربيت

 هاي دانشگاه.  توسط كارگروه كاهش تصدي

 ها از طريق كارسنجي فعاليت معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاهبرآورد بار كاري در  -۴

 های منابع انسانی واحد شناخت اهداف، ساختار و هزينه 

  ی و فرهنگی يکارمند معاونت دانشجو ۱۴۴انجام مصاحبه با 

 راج استانداردهاي زماني هر فعاليت، استخراج استانداردهاي کاري هر فعاليت و برآورد بار کاري هر فعاليتهاي استخ تکميل فرم. 

 گانه فوق. هاي سه تحليل اطالعات بدست آمده از فرم 

 و ....).  تعيين کسر نيروی انسانی و ارائه پيشنهاد براي هر کدام از کارمندان (ابقاء بدون تغيير، حذف، نيروي کمکي، اضافه کار 

 .برآورد منابع انساني مورد نياز واحد 



  

  90هاي انجام شده در سال  اهم فعاليت
  F-VP30-0401کد مدرك: 

  ۰۰ويرايش: 

  ۱۸ از ۱۷صفحه: 
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ۰۸/۰۱/۹۱ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ۰۸/۰۱/۹۱ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

  

 

هـاي   آموختگان دانشگاه فردوسي مشهد در راستاي افق بلند مدت فضـاي كسـب و كـار در كشـور و اسـتان      دهي تربيت دانش جهت -۵

 خراسان

  هاي حاصـل از مراجعـه بـه     فتهبا هدف انتقال نتايج و ياي آموزشي ها گروه مديران برگزاري جلسات با دانشكده دانشگاه و  ۱۲مراجعه به

 .فضاي كسب و كار

 هاي آموزشي جهت اخذ نظراتشان در خصوص حذف و يا افزودن رشته، گرايش و سرفصل دروس ارسال فرم به گروه. 

 هاي جديد هاي تحصيلي موجود و معرفي رشته جهت بازنگري در رشتهها  همكاري با گروه. 

 اداره رفاه و مركز بهداشت و درمان بدني، سپاري مديريت تربيت سنجي برون امكان -۶

 سنجي فني شامل بررسي امکانات مناسب با توجه به نيازهاي دانشجويان و کارکنان و شناسايي اقدامات اصلي براي ارايه امکانات به امکان

  قسمت هاي ذيربط.

 سنجي مالي.ها به عنوان قسمتي از امکان استخراج بخشي از هزينه  

 سپاري.هاي اقتصادي براي اطمينان از برونل سنجش شاخصسنجي اقتصادي شامامکان  

 سنجي فرهنگي، اجتماعي و سياسي.امکان  

 هاي قانوني و شناسايي قوانين مربوطه.سنجي قانوني شامل بررسي جنبهامکان 

 تدوين برنامه جامع راهبردي منابع انساني دانشگاه فردوسي مشهد -۷

 ه"پيشنهاد ارائه براي تهيه "درخواست (RFP) جهت ارائه به مجري محترم. 

  هاي مشترك جلسه با مجري محترم پروژه جهت دريافت ديدگاه ۲برگزاري. 

 اصالح ساختار سازماني دانشگاه فردوسي مشهد -۸

  جلسه كميته اصالح ساختار سازماني با مديران واحدهاي مختلف دانشگاه ۱۶برگزاري. 

  معـاونين و مـديران   هـا  هـا و پژوهشـكده   ي دانشـكده دانشگاه، مديران ستادي، روسامصاحبه با مديران دانشگاه (شامل معاونين  ۵۰انجام ،

 ها و برخي از مديران با تجربه سابق دانشگاه)  ها و پژوهشكده منتخب دانشكده

  اد مطالعـه اسـن   دانشـگاه،  بررسي وضـعيت سـاختار موجـود    ،مباني نظري طراحي و اصالح ساختار ،كلياتفصل  ۵انجام فاز اول در قالب

 .مطالعات تطبيقي و فرادستي

  محتوايي لبررسي عوامبا عنوان  فصل ۱انجام فاز دوم در قالب. 

  جهت گيري آتي ساختار سازماني دانشگاهو  ادي براي ساختار سازماني دانشگاهفصل الگوي پيشنه ۲انجام فاز سوم در قالب. 
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  ساير
 مقايسه هوري اسالمي ايران با تهيه گزارش از رتبه ايران در حوزه اقتصادي درساله نظام جم انداز بيست پايش ميزان تحقق اهداف سند چشم -۱

 انداز و ارسال به مديران و اعضاي هيات علمي دانشگاه.  چشم سند رقيب در كشورهاي با

 انجام امور مربوط به دبيرخانه هيأت امنا شامل: -۲

 تربيت معلم سـبزوار، بجنـورد،    بيرجند، مشهد، فردوسي نشگاههايدا: شامل( امنا هيات عضو موسسات پيشنهادي لوايح مورد ۲۱۴ بررسي

مـورد دسـتوركار    ۲صنعتي بيرجند، نيشابور، مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان و دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه)، تهيـه  

  مورد پوشه مستندات آن. ۱۸جلسه و 

 ۱۱بند موسسات به مصوبات ابالغ و نتيجه حصول تا آن پيگيري و امنا هيات جلسه ۲ برگزاري. 

 مربوطه امور پيگري جهت امنا هيات عضو موسسات و مميزه هياتهاي و امنا هياتهاي مركز با مستمر ارتباط. 

 هيات امنا ۱۳۸۹تا پايان سال  ۱۳۸۴وعي براي مصوبات سال موض و تاريخي فهرست تهيه. 

 لـوح فشـرده    بـا  همـراه  آن ارسـال  و مصـوبات  از نسـخه  ۲۰ تهيـه  و امنـا  هيـات  ۱۳۸۹ تـا  ۱۳۸۴ هـاي  سـال  جلسـات  صورت گردآوري

  .براي موسسات عضو هيات امنا  pdfو   wordهاي  جلسات در قالب فايل صورت

 امنا هيات عضو موسسات دايمي كميسيون جلسه ۳ برگزاري. 

 .۹۰زمستان  و بر اساس اطالعات تابستانمقطع  ر دووري منابع انساني (غير هيات علمي)"، د ها از منظر بهره بندي دانشكده اجراي طرح "رتبه -۳

  شامل:انجام امور مربوط به سايت  -۴

 طرح و برنامه معاونت جديد وبسايت طراحي به مربوط نهايي امور انجام.  

 برنامه. و طرح معاونت جديد وبسايت استقرار  

 گوگـل،  جستجوي شرعي، اوقات خبرنامه، در عضويت سايت، در جستجو ناوبري، به مربوط امکانات تصاوير، آلبوم سايت، نقشه افزودن 

  برنامه. و طرح معاونت جديد وبسايت به  سايت مطالب در دهي نظر

 رساني مستمر وبسايت جديد معاونت طرح و برنامهبروز و جاري امور انجام. 

: حسـابداري  ۴۳، شـماره  ختار سـازماني : سا۴۲هاي محوري، شماره  انداز، مأموريت و ارزش : چشم۴۱شماره نشريه سامان (شماره  ۴انتشار  -۵

: مـديريت كـالس   ۱۳: آمادگي براي شروع نيمسال آينده، شماره ۱۲نامه آموزشي (شماره  ويژه ۴) و : مهندسي مجدد فرآيند۴۴تعهدي، شماره

 ).: طراحي سؤاالت امتحان۱۵، شماره : سؤال پرسيدن۱۴درس، شماره 

 .شوراي اطالع رسانيجلسه  ۳۰تشكيل  -۶

 -ال و مستمر با دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه و ارسال اخبار معاونت طرح و برنامه به منظـور درج در "ماهنامـه خبـري   همكاري فع -۷

 آموزشي پيك دانشگاه فردوسي مشهد"

 هاي كشور.  روز رساني مستمر، بهسازي محتوا و ساختار سايت معاونت طرح و برنامه جهت استفاده كليه دانشگاه به -۸


