
  

  

  

  

  ریزي و توسعه منابع  اونت برنامهمع شده  هاي انجام اهم فعالیت
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  1396اردیبهشت 
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برنامه، بودجه و نظارت   در قالب مدیریت 1395ریزي و توسعه منابع در سال  شده توسط معاونت برنامه هاي انجام کننده خطوط اصلی فعالیت گزارش حاضر بیان

  باشد.  راهبردي، مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی و مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات می

  

  نظارت راهبرديمدیریت برنامه، بودجه و 

 ریزي برنامه گروه

  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده
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 مدیریت استقرار

  اثربخش

درصد 

تحقق نظام 

ریزي  برنامه

 راهبردي

  پایش

  سازي برنامه محوري:   فرهنگ

ـا بـه کلیـه            طراحی تابلوهاي حاوي سـطوح کـالن سـند      - ک از آنه ـد نسـخه از هـر ـی راهبـردي (فارسـی و انگلیسـی) و ارسـال چن

  ها و سایر واحدهاي وابسته به دانشگاه ها، واحدهاي ستادي، دانشکده معاونت

  انجام اقدامات الزم جهت طرح و تصویب سند راهبردي در هیات امنا:  

  بروزرسانی گزارش مدیریتی مبتنی بر اصالحات مطرح شده در جلسه با نمایندگان وزارت و هیات امنا   -

  هاي شمال شرق کشور تصویب نهایی گزارش مدیریتی در جلسه هیات امناي دانشگاه -

  ها در فرایند تداوم اجراي سند راهبردي:   تداوم مشارکت دانشکده

  هاي مرتبط با هر دانشکده هاي ستادي جهت انتخاب شاخص ها و حوزه معاونتبرگزاري جلسات با  -

  ها طراحی و تدوین سند راهبردي مختص به هر دانشکده، برگزاري جلسات توجیهی با آنها و ابالغ آن به هر یک از دانشکده -

ه فراینـد مشـارکت آنهـا در تحقـ        با دانشکده برگزاري جلسات و مکاتبه - ـند راهبـردي دانشـگاه و تشـریح     هـا در خصـوص اداـم ق س

  و جلسات حضوري) 23/12/95و  22/9/95 – 20/7/95(شامل مکاتبات مورخ  انتظارات مربوطه از آنها

  ها ها و ارسال آن دانشکده طراحی و انتشار کتابچه سند راهبردي دانشکده -

     هر دانشکده بروزرسانی سند راهبرديها و  اخذ گزارش عملکرد دانشکده -

  الزحمه آنها انجام اقدامات مربوط به اخذ گرازش عملکرد مسووالن سند راهبردي و پرداخت حق -

  

                                                           
 به عنوان سال پایش آن شاخص در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که کلیه  95نیاز دارد، سال  گذاري براي آنها نیاز به انجام اقدامات پیش هایی که اطالعات مربوط به آنها در دسترس نبوده و یا سیاست شاخصدسته از  براي آن

  پذیر باشد. امکان 99تا  96هاي  ، امکان تعیین مقادیر مطلوب براي سال95که در پایان سال  اقدامات مقتضی در رابطه با شاخص مربوطه بایستی به نحوي انجام گردد
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده
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 مدیریت استقرار

  اثربخش

درصد 

تحقق نظام 

ریزي  برنامه

 راهبردي

 (ادامه)

  پایش

  فرایند بازنگري و تداوم اجراي سند راهبردي دانشگاه: ادامه

  ها و واحدهاي ستادي ابالغ سند راهبردي هر یک از معاونت -

ها شامل تدوین و بروزرسانی تعاریف عملیاتی از طریق تعامل یا حوزه مربوطه، تعیین منبع  طراحی و تکمیل شناسنامه شاخص -

  1394ها براي سال  یل مقادیر موجود شاخصگردآوري اطالعات مربوط به هر شاخص و تکم

روز         - ـامل ـب رسـانی گـزارش مـدیریتی، طراحـی      مستندسازي و یا بروزرسانی مستندات مربوط بـه فراینـد بـازنگري سـند راهبـردي ش

  مطالعات اسنادي و تطبیقی براي هر یک از اهداف کالن دانشگاه  انجام ها و  فرمت اخذ امضا از متولیان شاخص

  ها هاي مربوط به تکمیل فرمت امضا در معاونت جلسات و انجام پیگیري برگزاري  -

هایی که نیازمند پایش بوده و براي نخستین بار در دانشگاه اجرا  ها جهت پیگیري تحقق شاخص تعامل با هر یک از معاونت - 

ختلف دانشگاهیان و دانشگاه هاي م  هاي مربوط به موضوع فضاهاي کالبدي، سنجش میزان رضایت گروه اند (شامل شاخص شده

  سیز)

  هاي علوم انسانی در سند راهبردي دانشگاه برگزاري جلسات کمیته علوم انسانی و مستندسازي اطالعات مربوط به شاخص -

نشگاه فردوسی مشهد در تراز بین -  شامل  1404المللی در افق  انجام اقدامات الزم در خصوص طراحی کتابچه گزارش مدیریتی دا

  هاي  مختلف جهت تکمیل محتوا و... محتوایی و ظاهري کتابچه، برگزاري جلسات با حوزهطراحی 

  نامه بودجه دانشگاه) ها (مطابق با موافقت هاي خاص در دانشکده ماموریت تخصیص اعتبار مربوط طراحی فرم -

  پژوهی در دانشگاه طراحی مدل اولیه آینده - 

  دانشگاه SWOT بروزرسانی  طراحی مدل اولیه - 

2  

درصد 

تحقق نظام 

مدیریت 

  وري بهره

  ریزي قرار خواهد گرفت. وري در دستور کار گروه برنامه با توجه به سند راهبردي طراحی نظام مدیریت بهره  پایش

                                                           
 گرفته شده است. این بدان معناست که کلیه  به عنوان سال پایش آن شاخص در نظر 95نیاز دارد، سال  گذاري براي آنها نیاز به انجام اقدامات پیش هایی که اطالعات مربوط به آنها در دسترس نبوده و یا سیاست دسته از شاخص براي آن

  پذیر باشد. امکان 99تا  96هاي  ال، امکان تعیین مقادیر مطلوب براي س95اقدامات مقتضی در رابطه با شاخص مربوطه بایستی به نحوي انجام گردد که در پایان سال 
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  عنوان فعالیت  گروه فعالیت  ردیف
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  هوشمندي رقابتی

  خصوص طراحی نظام هوشمندي رقابتیبرگزاري جلسات مقدماتی با آقاي دکتر فیضی در  -

ـاي وبومتریـک،    بندي شامل نتـایج نظـام   هاي رتبه هاي مربوط به نتایج نظام انتشار گزارش - ورپ،  ، سـایماگو، الیـدن، تـایمز   4ICUه  QS، شـانگهاي،  NTU، ـی

  هاي سبز   و دانشگاه

  بندي تایمز سازي و ارسال اطالعات مربوط به دانشگاه براي نظام رتبه آماده -

  U- multi rankبندي  سازي اطالعات مربوط به نظام رتبه بررسی و مستند -

  U- multi rankبندي  نظام رتبههاي مربوط به  گردآوري و ارسال اطالعات شاخص -

  هاي سبز دانشگاه بندي سازي اطالعات مربوط به نظام رتبه بررسی و مستند -

   MISبروزرسانی سامانه   4

ـامانه   :  MISبروزرسانی سامانه  - ـه        شـامل شـاخص   MISتکمیل و بروزررسانی اطالعات بارگذاري شـده در س ـوط ب ـاتی مرب هـا و نشـانگرها، تعـاریف عملی

  هر یک و تعیین متولیان هر یک، 

هـا   ات شـاخص هـا و رفـع ابهامـ    : پیگیـري از وضـعیت تکمیـل شـاخص    MISها جهت تکمیل اطالعات مربوط به سند راهبردي در سامانه  تعامل با دانشکده -

  ها براي دانشکده

5  
پاسخ به مطالبات اطالعاتی 

  سازمانی  برون

  ها برنامه راهبردي و عملیاتی دانشگاهها و دانشکدهریزي کشور در خصوص  پاسخ به نامه سازمان مدیریت و برنامه -

ـین المللـی         ارتقا و تبـدیل پـنج دانشـگاه و   تهیه گزارش دانشگاه در پاسخ به نامه وزارت عتف در خصوص  - : شـامل  واحـد پژوهشـی برتـر کشـور بـه تـراز ب

ر همکـاري        برگزاري جلسات با معاونت ـاوري و دفـت ـادیر موجـود و      هـاي علمـی بـین    هاي آموزشـی و تحصـیالت تکمیلـی و پـژوهش و فن المللـی، تعیـین مق

ا همکـاري   1404هاي مرتبط با موضوع در افـق   مطلوب شاخص ارایـه نظـرات و پیشـنهادات تخصصـی و کارشناسـی      بنـدي و   الـذکر، جمـع   واحـدهاي فـوق    ـب

  دانشگاه فردوسی مشهد  به وزارت عتف در خصوص نامه مربوطه و طراحی و تدوین مستندات الزم جهت ارسال به وزارت عتف

  کشور جهت ارسال به وزارت عتف 9 ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارك هاي منطقه گزارش از وضعیت برنامه راهبردي دانشگاهتهیه  -

  تهیه برش استانی سند برنامه توسعه ششم کشورانجام اقدامات الزم در خصوص  -

  “ها در اجراي نقشه جامع علمی کشور سهم دانشگاه”در خصوص “ ت و رسانهمدیرکل ارتباطا” پاسخ به نامه -

  همکاري در پروژه طراحی مدل ارزیابی جامع عملکرد دانشگاه    6

  ریزي) بروزرسانی سایت دانشگاه و معاونت (مرتبط با برنامه  7

  ریزي و توسعه منابع دانشگاه طراحی ساختار تفصیلی پیشنهادي براي معاونت برنامه  8
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  گروه بودجه

  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده  میزان تحقق
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  مالی منابع مؤثر مدیریت

هاي آموزشی از  سهم اعتبارات فعالیت

  اعتبارات جاري دانشگاه
 نامه بودجه با کلیه واحدهاي دانشگاه مبادله موافقت    پایش

2  
 هاي پژوهش و فناوري اعتبارات فعالیت سهم

  دانشگاه اعتبارات جاري از
 دانشگاهنامه بودجه با کلیه واحدهاي  مبادله موافقت   پایش

3  
هاي فناوري اطالعات  سهم اعتبارات فعالیت

  و ارتباطات از اعتبارات جاري دانشگاه
 نامه بودجه با کلیه واحدهاي دانشگاه مبادله موافقت   پایش

4  
 دانشجویی از هاي اعتبارات فعالیت سهم

  دانشگاه اعتبارات جاري
 دانشگاهنامه بودجه با کلیه واحدهاي  مبادله موافقت   پایش

5  
 از فرهنگی هاي اعتبارات فعالیت سهم

  دانشگاه اعتبارات جاري
 نامه بودجه با کلیه واحدهاي دانشگاه مبادله موافقت   پایش

6  
 پشتیبانی هاي اداري و اعتبارات فعالیت سهم

  دانشگاه اعتبارات جاري از
 نامه بودجه با کلیه واحدهاي دانشگاه مبادله موافقت   پایش

7  
 از اعتبارات آموزش ضمن خدمت سهم

  اداري و پشتیبانی هاي اعتبارات فعالیت
 نامه بودجه با کلیه واحدهاي دانشگاه مبادله موافقت   پایش

8  
سهم اعتبارات ورزش کارکنان از اعتبارات 

  جاري دانشگاه
 نامه بودجه با کلیه واحدهاي دانشگاه مبادله موافقت   پایش

9  

هاي تعمیرات و  فعالیتسهم اعتبارات 

سازي از اعتبارات تملک دارایی  محوطه

  اي سرمایه

  هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

10  
سهم اعتبارات توسعه تجهیزاتی از اعتبارات 

  اي تملک دارایی سرمایه
  هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده  میزان تحقق
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 روزآمد ارتقاي و توسعه

  کالبدي فضاهاي

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش   دانشجویان آموزشی فضاي سرانه

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش   دانشجویان آموزشی کمک فضاي سرانه  12

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش   دانشجویان پژوهشی فضاي سرانه  13

14  
 پژوهشی هاي آزمایشگاه فضاي سرانه

   تکمیلی تحصیالت دانشجویان
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش   دانشجویان فرهنگی فضاي سرانه  15

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش  سرانه فضاي رفاهی و خدماتی دانشجویان   16

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش  دانشجویان  روباز ورزشی فضاي سرانه  17

18  
 سرپوشیده ورزشی فضاي سرانه

  دانشجویان 
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش   دانشجویان اداري فضاي سرانه  19

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش   کالبدي فضاي کل به آموزشی فضاي نسبت  20

21  
 فضاي کل به آموزشی کمک فضاي نسبت

   کالبدي
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

22  
 فضاي کل به پژوهشی فضاي نسبت

   کالبدي
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

23  
فضاي اختصاص یافته به امور فناوري  نسبت

  فناوري و پژوهشی آموزشی، هاي فضا کل به
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

24  
 فضاي به اي کتابخانه فضاي نسبت

  استاندارد اي کتابخانه
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش   کالبدي فضاي کل به فرهنگی فضاي نسبت  25
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده  میزان تحقق
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 روزآمد ارتقاي و توسعه

  کالبدي فضاهاي

 کل به خدماتی و رفاهی فضاي نسبت

   کالبدي فضاي
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

27  
 فضاي به بهداشت مرکز فضاي نسبت

  بهداشت وزارت استاندارد
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

28  
 فضاي به مشاوره مرکز فضاي نسبت

  عتف وزارت استاندارد
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش   کالبدي فضاي کل به اداري فضاي نسبت  29

30  

 روزآمد ارتقاي و توسعه

 تجهیزاتی، هاي زیرساخت

  کالبدي و فناورانه

 طرح اعتبارات به تجهیزات نسبت اعتبارات

  سازي محوطه و تجهیز تعمیر،
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

31  
نسبت اعتبارات تجهیزات آموزشی به کل 

  اعتبارات تجهیزات 
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

32  
نسبت اعتبارات تجهیزات پژوهشی به کل 

  اعتبارات تجهیزات 
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

33  
نسبت اعتبارات تجهیزات اداري به کل 

  اعتبارات تجهیزات 
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   پایش

34  
 و دانشجویان خاطر تعلق ارتقاي

  دانشگاه به آموختگان دانش

 اسکان دانشجویان خوابگاهی سرانه فضاي

  ها خوابگاه در شده داده

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   20.5  پسر

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   14  دختر  35

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه   27  متأهل  36

 ایفاي و سبز دانشگاه تحقق  37

 بهبود و حفظ در مؤثر نقش

  زیست محیط

 هاي تخصصی ایجاد کارگروه    پایش  دانشجویان (متر مربع) سبز فضاي سرانه

38  
نخورده  نسبت فضاي مناطق بکر و دست

  به کل فضاي دانشگاه
 هاي تخصصی ایجاد کارگروه    پایش



ه | 7 ح ف ص  

 

  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده  میزان تحقق

39  

ي
رد

هب
را

د 
سن

ا 
ط ب

رتب
 م

رد
وا

م
  

 پایدار و متنوع مالی منابع جذب

 استقالل هاي زمینه گسترش و

  مالی

تعداد منابع عمده درآمدي دانشگاه (تنوع و 

  پایداري منابع مالی)
    پایش

 هاي تنوع و پایـداري منـابع مـالی در     ایجاد کارگروه

  کلیه واحدهاي دانشگاه

        ایجاد دفتـر توسـعه منـابع مـالی دانشـگاه در واحـد

  بودجه

 ـاتی   تدوین آیین ژه تحقیق  -نامه اجرایی واحدهاي وـی

 آموزشی

 نامه اجرایـی واحـدهاي ویـژه     پیگیري تصویب آیین

 در هیات رئیسه دانشگاه آموزشی -تحقیقاتی

 ـین تــدوین ــژه    نامــه آیـ ــدهاي وی ــی واح ــاي داخل ه

  آموزشی -تحقیقاتی

 زاري جلسـات شـوراي      پیگیري ـا برـگ امور مرتبط ب

آموزشـی صـنایع    -سیسـاتگذاري مجتمـع پژوهشـی   

  غذایی

40  
 به اختصاصی دانشگاه درآمد نسبت

 مالی) استقالل( ها هزینه
    پایش

 پایـداري منـابع مـالی در    هاي تنوع و  ایجاد کارگروه

  کلیه واحدهاي دانشگاه

        ایجاد دفتـر توسـعه منـابع مـالی دانشـگاه در واحـد

  بودجه

41  

رد
وا

 م
یر

سا
  

  گذاري بودجه به ریاست رئیس محترم دانشگاه برگزاري جلسه شوراي عالی سیاست

  1395 سال بودجه توزیع مدل اجراي بر اجرا و نظارت تدوین،  42

  اي دانشگاه هاي سرمایه اعتبارات تملک دارایی و اي هزینه اعتبارات تخصیص هاي فرم بازنگري  43



ه | 8 ح ف ص  

 

  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده  میزان تحقق

44  

رد
وا

 م
یر

سا
  

  تکمیل سامانه بودجه به منظور مکانیزه کردن فرایند بودجه دانشگاه

45  
 مبادله سامانه طریق از ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه به ")ملی هاي طرح به مربوط( 1395 سال اي سرمایه دارائیهاي تملک نامه موافقت هاي فرم" ارسال و تکمیل

  نامه موافقت

46  
 و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت متمرکز هاي ردیف محل از اعتبار تامین براي 1395 سال در دانشگاه پیشنهادي هاي پروژه اطالعات به مربوط هاي فرم ارسال و تکمیل

  ها پروژه تصویب جهت پیگیري

  ها دانشکده و ها معاونت از اعم دانشگاه واحدهاي کلیه ماهانه هاي تخصیص ابالغ و تهیه  47

48  
 علوم، دانشگاه به وزارت 1395 سال فناوري و ارسال اطالعات بازنشستگان و تحقیقات علوم، وزارت از دانشگاه  1394و 1395سال  پیگیري دریافت پاداش بازنشستگان

  دریافت پاداشفناوري جهت  و تحقیقات

  ریزي کشور اي از سازمان مدیریت و برنامه هاي سرمایه دارایی  اي و اعتبارات تملک پیگیري دریافت اعتبارات هزینه  49

  مصوبات اجراي جهت پیگیري و عمرانی کمیته جلسات برگزاري  50

  اختصاصی درآمد محل از اعتبارات و استانی ملی، دریافتی اي سرمایه هاي دارایی تملک اعتبار تخصیص  51

  دانشگاه مدیریتی هاي پست اجرایی امتیاز و اداري وقت در تدریس ساعات میزان حداکثر تدریس، سقف موظف، واحد مدیریت، حق مدل روزرسانی به و بازنگري  52

  خارج از دانشگاهصالح  هاي تخصصی مرتبط با بودجه و ارائه به مدیریت دانشگاه و مراجع ذي تهیه و تنظیم گزارش  53

  ها برگزاري جلسه موافقتنامه با دانشکده  54

  دانشگاه 96تدوین ضوابط اجرایی بودجه   55
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده  میزان تحقق

56  

رد
وا

 م
یر

سا
  

  96انجام مطالعات در خصوص تدوین مدل توزیع بودجه دانشگاه در سال 

  کشور شرق شمال منطقه هاي دانشگاه امناي هیأت در تصویب و طرح جهت و اصالحیه آن 1394 سال تفصیلی بودجه نامه موافقت ارسال و تهیه  57

  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت در کارشناسی بررسی جهت 1394 سال تفصیلی بودجه نامه موافقت ارسال و تهیه  58

  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت 9منطقه  امناي هیأت در تصویب و طرح جهت 1395 سال تفصیلی بودجه نامه موافقت ارسال و تهیه  59

  1396 بودجه سال الیحه در انعکاس ریزي کشور و مدیریت و برنامه سازمان کارشناسان بررسی جهت بودجه الیحه سامانه هاي فرم تکمیل  60

  ریزي کشور مدیریت و برنامه سازمان فناوري و و تحقیقات  علوم، وزارت به ارسال و 96 سال اختصاصی درآمد بینی پیش  61

  ذیربط مراجع به گزارش ارائه و 95و 96سال  در دانشگاه) عمرانی هاي پروژه و اي هزینه( اعتبارات کسري برآورد  62

  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت 9برگزاري اولین گردهمایی مدیران برنامه و بودجه منطقه   63

  1395 سال  در ملی عمرانی هاي پروژه بر نظارت سیستم هاي فرم ارسال و تکمیل  64

  دانشگاه فیزیکی جامع طرح بازنگري پروژه با مرتبط امور پیگیري  65

  ریزي کشور مدیریت و برنامه سازمان بررسی جهت 1395 سال اي هزینه اعتبارات عملکرد سامانه هاي فرم تکمیل  66

  1395 سال  در ملی عمرانی هاي پروژه بر نظارت سیستم هاي فرم ارسال و تکمیل  67
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 گروه ارزیابی عملکرد

  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده  میزان تحقق 

 با  1
ط

رتب
 م

رد
وا

م
 

ي
رد

هب
را

د 
سن

  

 مدیریت استقرار

 اثربخش

درصد تحقق 

نظام نظارت و 

ارزیابی 

 راهبردي

    پایش

  جامع دانشگاه شامل:انجام اقدامات مرتبط با پروژه طراحی و استقرار نظام ارزیابی 

   طراحی مدل نظام ارزیابی جامع دانشگاه و ارائه آن در جلسات متعدد با واحدها و افراد ذیربط  

     تشـکیل جلســات کــارگروه پــروژه، تنظــیم صورتجلسـات و ارســال بــه اعضــا و پیگیــري و انجــام

  مصوبات مربوطه

 افزار نظام ارزیابی جامع دانشگاه طراحی و ساخت تقریبی نرم  

 المللی بندي منتخب بین گیري درباره نظام رتبه ه چارچوبی جهت تصمیمارائ  

  المللی بندي منتخب بین رتبه  وضع موجود دانشگاه و رقباي دانشگاه در نظامو مقایشه  تعیین  

     ـه ده رقبـا در نظـام رتب المللـی بـه    بنـدي منتخـب بـین    ارائه چارچوبی براي تحلیل روند گذشته و آیـن

  ادیر مطلوبمنظور دستیابی به مق

 ـا و مؤلفـه   اي و ملـی بـه منظـور اسـتخراج شـاخص      بندي منطقه هاي رتبه تجزیه و تحلیل نظام هـاي   ه

  سیستم ارزیابی

 بندي منتخب در سطوح مختلف هاي رتبه هاي نظام مقایسه تطبیقی شاخص  

 دهی به نشانگرها بر اساس نظام تلفیقی تعیین روش وزن  

  ،ـابع و خروجـی    صاحبان فرآیندهاي اصـلی و ورودي شناسایی فرآیندهاي اصلی دانشگاه هـاي   هـا، من

  فرآیندها، تعیین سلسله مراتب فرآیندها و طراحی مدل فرآیندهاي اصلی

 زاي فرایندهاي اصلی هاي برون شناسایی فرآیندهاي پشتیبان و محدودیت  

 تعیین نشانگرهاي فرآیندهاي اصلی  

        ـود در سیسـتم  MISمقایسه تطبیقی نشانگرهاي نظام ارزیابی جـامع دانشـگاه  بـا نشـانگرهاي موج

 MISبه منظور دریافت اطالعات نشانگرها از سیستم 

 تهیه گزارش پروژه تا آخرین مراحل انجام یافته تاکنون  

                                                           
 به عنوان سال پایش آن شاخص در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که کلیه  95نیاز دارد، سال  گذاري براي آنها نیاز به انجام اقدامات پیش و یا سیاست هایی که اطالعات مربوط به آنها در دسترس نبوده دسته از شاخص براي آن

  پذیر باشد. امکان 99تا  96هاي  ي سال، امکان تعیین مقادیر مطلوب برا95اقدامات مقتضی در رابطه با شاخص مربوطه بایستی به نحوي انجام گردد که در پایان سال 
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2  

رد
وا

 م
یر

سا
  

  ها در سامانه پایگاه مذکور   ) و ثبت آنISCعلوم جهان اسالم (هاي ارزیابی پایگاه استنادي  شاخص مستندات و اطالعات آوري جمع

  ) و ارائه به هیأت رئیسه محترم دانشگاهISCدریافت و تحلیل نتایج ارزیابی پایگاه استنادي علوم جهان اسالم (  3

  مذکورها در سامانه پایگاه  شوراي عالی انقالب فرهنگی و ثبت آن هاي ارزیابی شاخص اطالعات آوري جمع  4

  و ارسال به وزارت مذکور 1391-94هاي  ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي سالاختصاصی هاي  شاخص مستندات و اطالعات آوري جمع  5

  ارسال به معاونت مذکورهاي دانشگاه و  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با همکاري سایر معاونت هاي اختصاصی ارزیابی دهی به شاخص اعتبارسنجی و وزن  6

  و ارسال به وزارت مذکور 1395ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي سال اختصاصی هاي  شاخص مستندات و اطالعات آوري جمع  7

8  
ـابی درونـی از مجریـان محتـرم       دریافـت گزارشـات طـرح   از قبیـل  هاي آموزشی دانشگاه  هاي ارزیابی درونی گروه انجام امور مربوط به طرح ـا و پیگیـري جهـت تأییـد      و اصـالح آن هـاي ارزی ه

  ربوط به تسویه حساب مجریان و ...گزارشات از سازمان سنجش آموزش کشور و انجام سایر مکاتبات مربوطه در داخل دانشگاه پس از تأیید گزارش از جمله تقدیر از مجري، امور م

9  
هـاي الزم بـه معاونـت اداري و مـالی دانشـگاه       یابی عملکرد کارکنان دانشگاه از قبیل شرکت در جلسات کمیته راهبري و کـارگروه اجرایـی طـرح و ارائـه مشـاوره     انجام امور مربوط به طرح ارز

  در خصوص اجراي طرح

10  

ـا، تشـکیل جلسـات، تهیـه      ـیم صورتجلسـات، انجـام مصـوبات مربوطـه، تهیـه گـزارش           انجام امور مربوط به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دانشگاه از قبیل تهیه احکـام اعض محتـواي جلسـات، تنظ

ـاوري، ا       ـوراي اسـالمی، وزارت علـوم، تحقیقـات و فن سـتانداري خراسـان رضـوي، فرمانـداري،     اقدامات انجام یافته در خصوص اقتصاد مقاومتی در دانشگاه، پاسخگویی به مکاتبات مجلـس ش

  بط در خصوص اقتصاد مقاومتیسازمان صدا و سیما و سایر مراجع ذیر

  طراحی ساختار تفصیلی پیشنهادي براي واحد ارزیابی عملکرد    11

  المللی ارتقا و تبدیل پنج دانشگاه و واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بینریزي در خصوص تهیه گزارش دانشگاه در پاسخ به نامه وزارت عتف در خصوص  همکاري با واحد برنامه  12

  همکاري و تعامل مستمر با داخل و خارج از دانشگاه جهت تبادل اطالعات و تجربیات  13

  حضور فعال در جلسات معاونت و جلسات هماهنگی بین واحدها  14

  و غیره MISارزیابی در سیستم  انجام سایر امور محوله از قبیل بروزرسانی سایت معاونت، تکمیل اطالعات واحد ارزیابی در سالنامه آماري، ثبت اطالعات مرتبط با  15
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  گروه آمار و اطالعات

  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 

  در میزان تحقق

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده

1  

 با
ط

رتب
 م

رد
وا

م
 

ي
رد

هب
را

د 
سن

  

ارتقاي  و توسعه

قابلیت ها و  روزآمد

کاربست هاي فناوري 

  اطالعات و ارتباطات

 تعداد نسبت

 اطالعاتی هاي گزارش

 کل به غیرخودکار

  اطالعاتی گزارشات

30٪  5%  

       ـتمی و ارجـاع آن بـه واحـدهاي مختلـف الکترونیکی نمودن جداول اطالعاتی غیرسیس

 جهت ثبت اطالعات در سامانه اطالعات مدیریت

 اعالم عدم فرایند گزارش مربوطه به مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی  

2  
اطالعات تحقق سیستم 

  مدیریت
80%  80%  

 برگزاري جلسات نیازسنجی با مدیران ارشد  

 پیاده سازي اقالم آماري درخواست شده  

 الکترونیکی شدن سالنامه آماري 

 الکترونیکی شدن جداول اطالعات غیر سیستمی به منظور ثبت داده 

 برگزاري جلسات استقرار سیستم اطالعات مدیریت 

  ایجاد دسترسی و برگزاري جلسات آموزشی به کاربرانMIS جهت ثبت اطالعات  

3  

رد
وا

 م
یر

سا
  

  و پیگیري مصوبات جلسات MISها و کمیته راهبري  معاونت MISهاي  برگزاري جلسات کمیته

  جهت الکترونیکی نمودن جداول MISتعیین جداول اطالعاتی غیرسیستمی و ارجاع به تیم   4

  MISبررسی و صحت سنجی اطالعات ثبت شده در سامانه   5

  ایجاد دسترسی و برگزاري جلسات آموزشی براي کاربران ورود داده  6

  دانشگاه فردوسی مشهد 1394تدوین و ارائه سالنامه آماري سال جمع آوري،   7

  ریزي آموزش عالی تکمیل و ارسال اطالعات مورد نیاز موسسه پژوهش و برنامه  8

  )ISCهاي ارزیابی پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ( شاخص  1393جمع آوري و تکمیل اطالعات سال   9
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 

  در میزان تحقق

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده

10  

رد
وا

 م
یر

سا
  

  (سمات)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دانشگاه و ارسال آن به سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی 1394 آوري اطالعات پژوهشی سال جمع

  شوراي عالی انقالب فرهنگی 1394شاخص هاي ارزیابی سال و تکمیل جمع آوري اطالعات   11

  دانشگاه ها به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1392-1395تکمیل پرسشنامه شاخص هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد سال هاي تحصیلی   12

  ،  به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري1394تکمیل و ارسال خالصه گزارش عملکرد دانشگاه مربوط به شش ماهه اول و دوم سال   13

  و ارائه روندهاي مربوط 85-95جمع آوري و تکمیل اطالعات مربوط به شاخص هاي بین المللی شدن دانشگاه براي سال هاي   14

 U-Multirankتکمیل اطالعات شاخص هاي نظام رتبه بندي   15

  تکمیل اطالعات شاخص هاي نظام رتبه بندي تایمز  16

  "سامانه فرایندهاي ستادي و ایجاد بانک اطالعاتی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور"ثبت اطالعات در سامانه وزارت عطف به منظور پروژه   17

  بودجه کشور ) مربوط به سازمان برنامه وR & D( 1395تکمیل اطالعات مربوط به طرح آمارگیري از کارگاه هاي داراي فعالیت تحقیق و توسعه   18

  تکمیل بخشی از سامانه ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  19

  بانک اطالعات آموزش عالی استان به استانداري 1394تکمیل و ارسال اطالعات سال   20

  استانداري - دانشگاه فردوسی مشهد 1394بروز رسانی و تایید اطالعات مربوط به سال   21

  فضاي کالبدي) در سامانه برداشت اطالعات (سبا) -دانشجو -کارمند -ثبت اطالعات آمارنامه شهرداري (هیات علمی  22

  ارسال اطالعات و آمار دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد به اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوي  23

  ) به اداره کل ارتباطات و فناوري اطالعات استان خراسان رضويICTدانشجویان حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات (ارسال آمار اعضاي هیات علمی و   24
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 

  در میزان تحقق

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده

25  

رد
وا

 م
یر

سا
  

  92- 94آوري و تکمیل اطالعات گزیده اي از شاخص هاي سند راهبردي دانشگاه براي سالهاي  جمع

  یارانه هاتکمیل و ارسال اطالعات موردنیاز سازمان هدفمندي   26

  مقطع هاي فعال دانشگاه از طریق ارسال نامه به روساي دانشکده ها و پیگیري هاي مکرر-بروز رسانی رشته  27

  اطالعات پایه - هاي تحصیلی در سامانه سدف تصحیح رشته  28

29  

  تهیه گزارش اطالعاتی از:

  1395کارکنان پس از صدور احکام سال  

 1394کارکنان بازنشسته در سال  

  1394کارکنان استخدام شده در سال  

  94- 95دانشجویان نیمسال دوم  

 94- 95تدریس اعضاي هیات علمی و کارکنان دانشگاه در سال تحصیلی  

  1394اعضاي هیات علمی ارتقا یافته در سال  

 مدیران دانشگاه    

  دانشگاههاي مطالعاتی جاري و نیز سایر واحدهاي درون  همکاري و ارائه آمار مورد نیاز طرح  30

  فعال در جلسات معاونت و جلسات هماهنگی بین واحدهاحضور   31

  بروز رسانی اطالعات مرتبط با واحد در سایت معاونت طرح و برنامه  32

  آماري مورد نیاز سایر واحدها (واحد بودجه، دفتر ریاست و روابط عمومی، دفتر نظارت و ارزیابی، مدیریت کارگزینی و رفاه و...) ها تهیه و ارائه گزارش  33
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  منابع انسانی و تحول سازمانیمدیریت 

  گروه منابع انسانی

  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 

  در میزان تحقق

  95سال 
  شده شرح اقدامات انجام

1  

ي
رد

هب
را

د 
سن

ا 
ط ب

رتب
 م

رد
وا

م
  

 از برخورداري

 انسانی منابع

 شایسته کارآمد،

 به ملتزم و

 هاي ارزش

  دانشگاه محوري

 تحقق درصد

 بهبود و بازطراحی

 و یادگیري نظام

 منابع توسعه

 انسانی

20٪  20%  

     راي ـاغل ـب کارکنـان  نیازسنجی آموزشی منابع انسانی دانشگاه در سه سطح سازمان، شـغل و ش

ـان و      (تحلیل سند راهبردي، تحلیـل فـرم   و اعضاي هیات علمی رد کارکن ابی عملـک هـاي ارزـی

 نظرسنجی از تک تک اعضاي دانشگاهی در خصوص اعالم نیازها)

    ت کننــدگان  هــا و درخواسـت اعـالم نیازهـاي آموزشــی و معرفـی هماهنـگ      مکاتبـه بـا معاوـن

  آموزشی هر معاونت  

 انسانی دانشگاه فردوسی مشهد   تدوین تقویم آموزشی منابع 

 ی ویـژه    65ریزي شـده و مصـوب (   هاي آموزشی برنامه ها و کارگاه برگزاري دوره دوره آموزـش

ویم، دوره   (شـامل دوره  نفر ساعت آموزش 18208کارکنان معادل  هـاي درخواسـتی و    هـاي تـق

لمـی  دوره آموزشـی ویـژه اعضـاي هیـات ع     44و  هاي اعزامـی بـه خـارج از دانشـگاه)     دوره

 نفر ساعت آموزش) 7590معادل 

  ــورد نیــاز بــا مدرســین هــاي آموزشــی جهــت ســنجش  دوره برخــی از برگــزاري جلســات م

  ها اثربخشی آن

2  

 تحقق درصد

 بهبود و بازطراحی

 و یادگیري نظام

  مدیریت توسعه

10٪  5%  

      راي مـدیران  نیازسنجی آموزشی منابع انسانی دانشگاه در سه سطح سـازمان، شـغل و شـاغل ـب

  هاي مدیریتی موجود در دانشگاه)   (تحلیل سند راهبردي، تحلیل پست

 تدوین تقویم آموزشی ویژه مدیران دانشگاه فردوسی مشهد 

  ــاي مــدل    شناســایی دوره«انجــام طــرح ــر مبن ــورد نیــاز مــدیران دانشــگاه ب هــاي آموزشــی م

ـاس نتـایج     دوره 96(مقرر گردید از سال » شایستگی طـرح مـذکور   هاي آموزشی مدیران بـر اس

  برگزار گردد).
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  عنوان فعالیت  گروه فعالیت  ردیف

3  

رد
وا

 م
یر

سا
  

هاي آموزشی مورد نیاز مدیران بر مبناي مدل  شناسایی دوره«اجراي طرح 

  »شایستگی

 شناسایی افراد داراي صالحیت جهت مصاحبه 

 ها ارایه اطالعات مورد نیاز براي انجام مصاحبه 

 ـم نمودارهـاي        شـده   بنـدي  ارایه اطالعات طبقه دیران بـر اسـاس فیلترهـاي مختلـف و رس ـم

 ها فراوانی آن

      ـرورت و اولویـت بنـدي   ارسال نامه به تمامی مدیران دانشگاه و درخواسـت تکمیـل فـرم ض

 ها در سایت معاونت و یا از طریق نامه دوره

 ها و ارسال براي مجري طرح بندي پاسخ جمع  

  ها دانشگاه فردوسی و سایر دانشگاههاي آموزشی در سطح  برگزاري دوره  4

 95ژه اعضاي هیات علمی در تابستان و زمستان برگزاري طرح ضیافت اندیشه وی 

  ات رییسـه،    » آشـنایی بـا قـوانین و مقـررات دانشـگاهی     «برگزاري کارگاه آموزشی ویـژه هـی

ـژه    5و  بهشـهر  -مدیران و اعضاي هیات علمی دانشگاه علـم و فنـاوري مازنـدران    گـروه وی

  ضاي هیات علمی جدید االستخدام دانشگاه فردوسی مشهداع

  -   آناي  انجام امور دبیرخانهجلسه کمیته راتما و  33برگزاري   5

6  
پژوهشی و   هاي آموزشی، هاي آموزشی در حوزه تهیه و تدوین بسته

  فرهنگی ویژه مخاطبان مختلف (مدیران، اعضاي هیات علمیو کارکنان)

  ت تعیـین عنـوان        برگزاري جلسات متعدد ـراد واجـد صـالحیت جـه با مسئولین حـوزه و اف

  هاي مورد نیاز هر دوره ها و سرفصل ها، تقدم و تاخر هر یک از آن دوره

7  
تهیه گزارش عملکرد واحد آموزش و هر یک از واحدها به تفکیک در 

  و ارسال براي تمامی واحدها 94ال س

 ر      هاي آموزشی برگزارشده در سطح  ارایه دوره ان ـه مدیران، اعضـاي هیـات علمـی و کارکـن

 واحد

 شـده   کننده در هر وره و محاسبه میـزان نفـر سـاعت آمـوزش داده     تعیین تعداد نفرات شرکت

ر سـاعت آمـوزش داده    تعیـین  و  براي واحد مجموع تعییندر هر دوره و   شـده در  نسـبت نـف

 سطح دانشگاه شده در واحد به کل نفر ساعت آموزش داده

 شده براي هر دوره، تعیین مجمـوع بـراي واحـد و تعیـین نسـبت       ن هزینه صرفمحاسبه میزا

  شده در سطح دانشگاه شده در هر واحد به کل هزینه صرف هزینه صرف
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  عنوان فعالیت  گروه فعالیت  ردیف

8  

اد
ور

 م
یر

سا
  

و نامه آموزش و توانمندسازي اعضاي هیأت علمی دانشگاه تدوین آیین

  رییسهآن جهت طرح در هیأت هاي مربوط به  بازنگري دستورالعمل

  ـین ــدوین آیـ ــی     ت ــات علم ــازي اعضــاي هی ــوزش و توانمندس ــی آم ــه کل ـازنگري  نام و بـ

 هاي قبلی دستورالعمل

     برگزاري چندین جلسه با معاونت آموزشضی و تحصیالت تکمیلی جهـت اخـذ نظـرات آن

  معاونت

9  

نامه آموزش و توانمندسازي مدیران دانشگاه و تدوین آیین

شناسایی نیازهاي آموزشی «مبناي طرح هاي پیوست آن بر  دستورالعمل

  »مدیران بر اساس مدل شایستگی

 هاي پیوست آن مدیران و دستورالعملنامه کلی آموزش و توانمندسازي  تدوین آیین 

  شناسایی نیازهاي آموزشی مدیران بر اساس مدل شایستگی«همکاري در اجراي طرح«  

10  
در راستاي » زبان عربی«و » زبان انگلیسی«هاي آموزشی  طراحی دوره

  المللی شدن دانشگاه  ماموریت بین

   ر همکـاري هـا و نماینـدگاه    برگزاري جلسات متعدد با مدیر اداره دانشجویان غیرایرانی، دفـت

 گروه زبان انگلیسی و زبان عربی

 شرایط برگزاري جلسه با اداره کارگزینی و شناسایی افراد واجد 

 ها برگزاري جلسه توجیهی با واجدین شرایط شرکت در دوره 

  زبان انگلیسی«برگزاري آزمون تعیین سطح کتبی و شفاهی براي دوره آموزشی«  

11  

همکاري و تعامل مستمر با واحدهاي آموزش و بهسازي در سایر 

از جمله دانشگاه تهران، شیراز، تربت حیدریه، کاشمر، قوچان، ها  دانشگاه

  و ...بجنورد، تربت جام، بوشهر 

   ـا از جملـه بجنـورد و تربـت      برگزاري جلسات حضوري با کارشناسان برخـی از دانشـگاه ه

 حیدریه  

         ـرف کـردن مشـکالت و ابهامـات ار و برط برقراري ارتیاط تلفنی و توضیح فراینـد انجـام ـک

  سان در خصوص مسایل مربوط به آموزشبرخی کارشنا

  طراحی مدل نیازسنجی آموزشی به صورت الکترونیکی  12
  ـین بهینـه   کارشناسان برگزاري جلسات هماهنگی با د     مرکز فاوا جهـت تعی رین مـدل فرایـن ـت

  نیازسنجی
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  نظام پیشنهادها

  

  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 

  در میزان تحقق

  95سال 
  اقدامات انجام شده شرح

1  

ي
رد

هب
را

د 
سن

با 
ط 

رتب
 م

رد
وا

م
  

 مدیریت استقرار

 اثربخش

درصد تحقق نظام 

 پیشنهادها
  -   پایش

  پیگیري مستمر از دبیرخانه کمیته هاي تخصصی واحدها جهت تعیین آخرین وضعیت پیشنهادها و

 اجراي آنان

  روز کارمند در مراسم 1394الی  1391تقدیر از پیشنهاد دهندگان برتر سال هاي 

 (دو دوره)  نظام پیشنهادها و معرفی و تقدیر از  سه دبیر برتر ارزیابی دبیران کمیته هاي تخصصی  

 پیگیري اعمال امتیازات نظام پیشنهادها در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه 

 شرکت در گردهمایی دبیران نظام پیشنهادهاي استان خراسان رضوي 

 زم به دبیران کمیته تخصصی جدیدآموزش و ارائه راهنمایی ال  
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  گروه فرآیندها و ساختار

  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده

1  

ي
رد

هب
را

د 
سن

ا 
ط ب

رتب
 م

رد
وا

م
  

 مدیریت استقرار

 اثربخش

 طراحی تحقق درصد

 ساختار سازي پیاده و

 تراز در دانشگاه

 انداز چشم

  پایش

 طراحی سازمان تفصیلیتدوین متد 

  جلسه جهت تدوین و بازنگري پیشنهاده سازمان تفصیلی 14برگزاري 

  انسانی و تحول سازمانی جهت  بررسی متد و  جلسه با کارشناسان مدیریت منابع 10برگزاري

 بندي آن زمان

  جلسه با معاون برنامه ریزي وتوسعه منابع جهت نهایی سازي متد طراحی 7برگزاري 

 ها و داخلی پیرامون طراحی/بازطراحی ساختار در سازمان  الگوبرداري خارجی 

 بندي تدوین سازمان تفصیلی دانشگاه تهیه برنامه زمان 

  آوري و تحلیل اطالعات طراحی سازمان تفصیلی کاربرگ جهت جمع 15طراحی 

 ویرایش گزارش: 

 رسانی و کتابخانه مرکزي به عنوان پیوست متد طراحی مرکز اطالع 

 دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی به عنوان پیوست متد طراحی 

 مدیریت همکاریهاي علمی و بین المللی به عنوان پیوست متد طراحی 

  براورد حجم کار نیروي انسانی در دانشگاه از طریق برگزاري جلسات متعدد با کارشناسان

ریزي و توسعه  برنامهدفتر معاونت آموزشی، کارشناسان مدیریت آموزشی، کارشناسان دفتر 

هاي الکترونیک، کارشناس دبیرخانه هیات جذب،  آموزش، کارشناسان گروه آموزش

کارشناسان مدیریت پژوهشی، کارشناسان مدیریت نشر آثار علمی، کارشناسان مرکز رشد 

  واحدهاي فناور و کارشناسان مرکز بهداشت

، اداره دانشجویان غیرایرانی، هاي ممیزه و جذب هیاتبراي  انسانی تدوین گزارش اولیه برآورد نیروي

  مدیریت نشر آثار علمیو  مدیریت آموزشی، ریزي و توسعه آموزش دفتر برنامه، دفتر معاونت آموزشی
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده

  

ي
رد

هب
را
د 

سن
ا 

ط ب
رتب

 م
رد

وا
م

  

 مدیریت استقرار

 اثربخش

 طراحی تحقق درصد

 ساختار سازي پیاده و

 تراز در دانشگاه

 انداز چشم

  پایش
، معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی، تدوین سازمان تفضیلی معاونت پژوهش و فناوري

  معاونت فرهنگی و دانشجوییو  حوزه ریاست

2  
 نظام تحقق درصد

  فرایندها مدیریت
  پایش

  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

  ریزي درسی  ریزي و توسعه آموزش، مسئول کمیته برنامه جلسه با مدیر برنامه 1برگزاري

هاي فرایندي به منظور  دانشگاه به منظور شناسایی فرایندهاي نوین و تعیین اولویت

  هاي موجود در حوزه معاونت آموزشی  فرایند  مکانیزاسیون، بهبودي و بازطراحی

  حترم آموزشی، رییس مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات جلسه با حضور مدیر م 1برگزاري

و معاون مدیر آموزشی به منظور انجام هماهنگی و اولویت بخشیدن و ساماندهی به 

 فرایندهاي مرتبط با خدمات آموزشی

 استقرار و پشتیبانی سامانه دانش آموختگی 

  علمیطراحی، مکانیزاسیون، استقرار و پشتیبانی سامانه ترفیع اعضاي هیات 

  جلسه  10برگزاري  

 سازي الکترونیک ها جهت پیاده هاي الزم و انجام پیگیري انجام تحلیل  

  جلسه با رییس اداره پذیرش و ثبت نام جهت تحلیل و بررسی مکانیزاسیون  4برگزاري

 تطبیق نمره و ارائه دمو اولیه.

  سازي و بهبود فرآیند آموزشیجلسه کارگروه بهیته4شرکت در 

  هاي خارج از دانشگاه اعضاي هیات علمی طراحی و استقرار سامانه همکاريپیگیري 

 ریزي کالسی (سهبا) استقرار و پشتیبانی سامانه برنامه  



ه | 21 ح ف ص  

 

  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده
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 مدیریت استقرار

 اثربخش

 نظام تحقق درصد

  فرایندها مدیریت
  پایش

  

 معاونت پژوهش و فناوري

 هاي دکتري  بازطراحی فرایند تصویب و نظارت بر رساله 

  جلسه براي بررسی و تصویب 27برگزاري 

 نامه مربوط طراحی دستورالعمل اجرایی و شیوه 

 هاي مرتبط طراحی/ بازطراحی کاربرگ 

  بازطراحی فرایند شرکت اعضاي هیات علمی در مجامع علمی خارج از کشور 

  جلسه بررسی 3برگزاري 

  کاربرگ الکترونیکیبازطراحی 

 سازي الکترونیکی ها جهت پیاده هاي الزم و انجام پیگیري انجام تحلیل 

 هاي  سازي سامانه مدیریت اعتبار پژوهه اعضاي هیات علمی و انجام تحلیل پیگیري پیاده

 تکمیلی

  بازنگري نحوه امتیازدهی در سامانه فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی 

  جلسه بازطراحی فرایند نشر کتاب  و تدوین روش اجرایی مربوط  5برگزاري  

  جلسه تدوین آیین نامه نشر کتاب 3برگزاري 

   ها  جلسه جهت بازطراحی فرایند و فرم هاي فرایند تصویب پایان نامه 11برگزاري 

 ها  جلسه جهت بررسی سامانه امانت الکترونیکی پایان نامه 5برگزاري  

 سه جهت طراحی سامانه ظرفیت راهنمایی اعضاي هیات علمی جل 8برگزاري  

  هاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه جلسه کارگروه راهبري فرایندها و سامانه 2برگزاري  
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده
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 مدیریت استقرار

 اثربخش

 نظام تحقق درصد

  فرایندها مدیریت
  پایش

 حوزه ریاست

  ها/موسسات آموزش عالی استان خراسان رضويپایه دانشگاهتهیه کاربرگ اطالعات 

  المللی پیرو طرح حمایت تحصیلی از جلسه کارشناسی اداره دانشجویان بین1برگزاري

  المللی دانشجویان بین

  جلسه کارشناسی مستندسازي فرایندهاي دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی آموزش  4برگزاري

 عالی استان 

  روش اجرایی دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی 4تهیه پیش نویس 

  جلسه بازطراحی پرتال هیات نظارت و ارزیابی و بازطراحی اولیه پرتال  3برگزاري 

  جلسه با اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت بازنگري و مستندسازي  3برگزاري

 نشجویان شاهد و ایثارگرروش اجرایی اداره امور دا 3هاي آن حوزه و تهیه پیش نویس  فعالیت

  بازطراحی فرایند نظارت و ارزیابی استانی 

  جلسه با دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی استان جهت بازطراحی پرتال  2برگزاري

 هیات نظارت و ارزیابی استانی

  بازطراحی پرتال هیات نظارت و ارزیابی استانی (قسمت هاي مربوط به اطالعات

نیروي انسانی، اطالعات فضاهاي کالبدي و اطالعات مربوط  پایه، اطالعات مدیریت و

  هاي فرهنگی)به فعالیت

 طراحی سامانه ارزیابی صالحیت عمومی کارکنان 

 جلسه با هسته گزینش جهت طراحی سامانه ارزیابی صالحیت عمومی  2برگزاري

 کارکنان 

 می جلسه با هسته گزینش ومستندسازي فرایند ارزیابی صالحیت عمو 2برگزاري

  کارکنان
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 
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  شرح اقدامات انجام شده
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 مدیریت استقرار

 اثربخش

 نظام تحقق درصد

  فرایندها مدیریت
  پایش

 معاونت اداري و مالی

 استقرار و پشتیبانی سامانه دوچرخه 

  بررسی و تصویب  ایین نامه واگذاري کوتاه مدت فضاها در دانشگاه 

  برگزاري یک جلسه با معاونین برنامه ریزي وتوسعه منابع، اداري و مالی، فرهنگی، دفتر

 نهاد و حراست 

  جلسه با معاون فرهنگی و اجتماعی  2برگزاري 

  تصویب فرایند در هیات رییسه و شوراي دانشگاه 

 پشتیبانی فرایند ارایه تسهیالت وام به کارکنان دانشگاه 

  اسان رفاهی و مالی جهت ارتقا سامانهجلسه با کارشن 2برگزاري 

 طراحی فرایند نحوه پرداخت اضافه کار به کارکنان دانشگاه 

  جلسه طراحی فرایند و استقرار آن با همکاري کارشناسان مرکز فاوا و مدیریت  5برگزاري

 کارگزنی و رفاه

 طراحی و استقرار فرایند بهبود یافته خرید و نگداري کاال و خدمات در دانشگاه 

 برگزاري جلسه آموزشی با عوامل مرتبط با خرید معاونت برنامه ریزي وتوسعه منابع 

  جلسه آموزشی با عوامل مرتبط با خرید دانشکده علوم 1برگزاري 

  جلسه در دانشکده علوم جهت استقرار و پشتیبانی فرایند در آن واحد  6برگزاري 

  نشکده هاي مهندسی و برگزاري یک جلسه آموزشی با عوامل مرتبط با خرید دا

 کشاورزي 

  جلسه با مرکز فاوا جهت مرحله صدور مجوز کاالهاي خاص 3برگزاري 

  جلسه مدیران جهت تصویب فرایند مستقر شده در دانشکده علوم  3برگزاري 

  جلسه با کارشناسان بودجه، معاونت پژوهشی و مرکز فاوا جهت ارتباط  2برگزاري

  خریدهاي پژوهشی با سامانه خرید
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 
  شرح اقدامات انجام شده
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 مدیریت استقرار

 اثربخش

 نظام تحقق درصد

  فرایندها مدیریت
  پایش

  برگزاري یک جلسه بودجه و اعتبارات خرید با کارشناسان بودجه و مرکز فاوا و

 مدیران مربوطه

  برگزاري یک جلسه با کارشناسان مرکز فاوا، مالی و بودجه به همراه معاون مدیریت

 بودجه و معاون مدیریت مالی جهت مباحث تعهدي فرایند برنامه و

 بازطراحی فرایند عقد و نظارت بر قراردادگاه هاي دانشگاه 

  جلسه کارشناسی با کارشناسان مرکز فاوا و حوزه اداري و مالی 4برگزاري 

  جلسه با کارشناس مالی در خصوص وثیقه ها و ضمانت هاي قرارداد 2برگزاري 

 رایند در سامانه استقرار فاز اول ف 

 بازطراحی فرایند صدور حکم مرخصی اعضاي هیات علمی 

  جلسه کارشناسی جهت بررسی فرایند بازخرید مرخصی کارکنان4برگزاري 

  جلسه طراحی فرایند با کارشناسان مرکز فاوا و مدیریت کارگزینی و رفاه 3برگزاري 

 بازطراحی فرایند ارایه خدمات خودرویی به دانشگاه 

 جلسه کارشناسی جهت نحوه استقرار سامانه خودرو در دانشگاه 4 برگزاري 

 استقرار و پشتیبانی فرایند برقراري بیمه تکمیلی در دانشگاه 

 تکمیل بخش گزارشات سامانه 

 طراحی فرایند اعالم نیازهاي تعمیراتی ساختمان ها و تاسیسات در دانشگاه 

  کارشناسان اداره امور خوابگاهجلسه با معاونت دفتر فنی و و یک جلسه با 3برگزاري-

 ها جهت شناسایی فرایند

 مستندسازي فرایند 

 ارائه دمو اولیه سامانه تعمیرات 

 هاهاي مشابه در سایر دانشگاهبررسی و مطالعه سامانه  
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مقدار مطلوب 
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 مدیریت استقرار

 اثربخش

 نظام تحقق درصد

  فرایندها مدیریت
  پایش

  38و  27بازطراحی فرایند برقراري ماده   

  جلسه کارشناسی جهت طراحی فرایند 3برگزاري 

  جلسه با مرکز فاوا جهت استقرار  2برگزاري  

  استقرار و پشتیبانی سامانه ماموریت اداري روزانه اعضاي هیات علمی دانشگاه 

 پشتیبانی سامانه ماموریت اداري روزانه اعضاي غیر هیات علمی دانشگاه 

  جلسه کارشناسی با مدیریت اداري و پشتیبانی جهت بررسی موضوع تکریم  3برگزاري

  ارباب رجوع

8  

  دانشجویی -معاونت فرهنگی

  نواقص رفع و کامل جلسه با کارشناسان مرکز فاوا و معاونت فرهنگی جهت استقرار 3برگزاري 

 مجوز صدور فرایند

  خدمات دانشجویی و رییس اداره رفاه  جهت جلسه با معاون دانشجویی و مدیر  2برگزازي

  دانشجویی کار استقرار پیگیري

 اسکان فرایند برگزاري یک جلسه با کارشناسان مرکز فاوا و اداره خوابگاه ها جهت طراحی 

 خوابگاه در موقت

 پشتیبانی فرایند اسکان تابستانی دانشجویان  

 دانشجویی و اجتماعی- فرهنگی معاونت فرایند نقشه تهیه  

  اجتماعی و دانشجویی جهت طراحی سامانه -جلسه با کارشناسان معاونت فرهنگی 3برگزازي

 بررسی کمیسیون موارد خاص استانی

  اجتماعی و دانشجویی جهت طراحی سامانه -جلسه با کارشناسان معاونت فرهنگی 2برگزاري

  مشهد فردوسی دانشگاه اعضاي  به درمانی خدمات ارائه و پذیرش
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مقدار مطلوب 
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 نظام تحقق درصد

  فرایندها مدیریت
  پایش

 پشتیبانی سامانه مجوز فعالیت هاي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

  جلسه بازطراحی پرتال هیات نظارت و ارزیابی و بازطراحی اولیه پرتال و رئیس  3برگزاري

اجتماعی جهت کارگروه راهبري طراحی و استقرار  -فرهنگیگروه مطالعات و برنامه ریزي 

 اجتماعی و دانشجویی-فرایندها و سامانه هاي معاونت فرهنگی

  باقی مانده 50% سامانه بررسی کمیسیون موارد خاص استانی جهت برنامه نویسی (50ارائه %

ه براي برنامه اجتماعی و دانشجویی جهت ارائ-وابسته به دریافت اطالعات از معاونت فرهنگی

  نویسی)

9  

رد
وا

 م
یر
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 دارد).  ورود اطالعات مربوط به ساختارسازمانی دانشگاه به همراه رسته و رشته شغلی هر پست در سامانه فرایندهاي ستادي وزارت علوم (هنوز ادامه  

  باشد: فرم و حاوي اطالعاتی به شرح زیر می  3بخش تشکیالت این سامانه در قالب  

 تاریخ تایید و  خصات سارختارسازمانی؛ شامل: نام موسسه، نوع درخواست، تاریخ درخواست، تاریخ تایید نمودارسازمانی توسط دفتر برنامه، بودجه و تشکیال،مش

مانی توسط مرکز هیاتهاي امنا و ابالغ سازمان تفصیلی توسط دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت، تاریخ تصویب نمودارسازمانی در هیات امنا، تاریخ ابالغ نمودارساز

تعداد واحدهاي صف، هیاتهاي ممیزه، تاریخ تصویب ساختارسازمانی در هیات امنا، تاریخ تایید توسط مرکز هیاتهاي امنا و هیاتهاي ممیزه، تاریخ ابالغ وزیر، 

اد پست غیرهیات علمی اصلی تخصصی، تعداد پست غیرهیات تعداد واحدهاي ستاد، تعداد سمت سازمانی تک ستاره، تعداد پست/سمت سازمانی دو ستاره، تعد

علمی اصلی غیر تخصصی، تعداد پست غیرهیات علمی پشتیبانی تخصصی، تعداد پست غیرهیات علمی پشتیبانی غیرتخصصی، تعداد پست سازمانی هیات 

 علمی، وضعیت، تاریخ تغییر وضعیت، شرح.  

  مادر، نوع واحد، نام واحد سازمانی، نام فضا/پردیس، تاریخ تغییر وضعیت، شرح وظایف واحد.نمودارسازمانی موسسات؛ شامل: کد واحد، واحد 

 ن، اطالعات پستها و سمتهاي سازمانی موسسات؛ شامل: نام واحد، ماهیت پست، شماره پست، عنوان پست، مرجع تصویب پست، پست مافوق، پست جایگزی

  ریخ تغییر وضعیت، شرح وظایف پستسطح سازمانی پست، رسته و رشته شغلی، وضعیت، تا
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 
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 ارتقاي روزآمد و توسعه

 تجهیزاتی، هاي زیرساخت

  کالبدي و فناورانه

  ٪100  ٪100  ها ساختمان داخل سیمی اتصال سطح پوشش درصد

که  هاي مورد نیاز به دسترسی شبکه، درصورتی مکان- 1

  کشی مقدور بوده، اقدام شده است. کابل

باشد ولی درصد زیادي  % شبکه کابل می100پوشش  - 2

از آن به دلیل گذر زمان، نیاز به بازنگري و اصالح دارد. 

نبودن زیر به همین دلیل در موارد مرتبط بعدي به آماده 

  ساخت اشاره شده است.

    ٪80  ٪80  ها ساختمان داخلی سیم بی ارتباط پوشش سطح درصد  2

    %0  ٪20  پردیس سطح سیم بی ارتباطات پوشش سطح درصد  3

    199  100  دانشگاه فعال آنالوگ تلفن خطوط تعداد  4

    %35  ٪35  اطالعات سازي ذخیره آزاد فضاي درصد متوسط  5

6  
 براي یافته اختصاص ابري سازي ذخیره فضاي متوسط

  )گیگابایت( دانشگاهیان
5.33  1.36    

    %80  ٪90  پشتیبانی داراي سرورهاي درصد  7

    %80  ٪80  پشتیبانی داراي هاي درصد سوییچ  8

9  
 دانشگاه کاربران هاي گروه باند پهناي متوسط

)Mb/s(  
260  260    
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 

میزان 

   تحقق
  شرح اقدامات انجام شده

10  
 ها سوییچ کل به امن مدیریتی هاي سوییچ تعداد نسبت

  دسترسی الیه در
90٪  90%    

11  

 روزآمد وارتقاي توسعه

 هاي کاربست و ها قابلیت

 و اطالعات فناوري

   ارتباطات

  %20  پایش  درصد تحقق سیستم مدیریت دانش
پس از تکمیل سیتم اطالعات مدیریت، این بخش وارد 

  سازي خواهد شد. فاز تحلیل و طراحی و سپس پیاده

    %30 پایش  درصد تحقق سیستم مدیریت محتوا  12

  %80 پایش  درصد تحقق سیستم اطالعات مدیریت   13

انباره داده دانشگاه بر مبناي نیازسنجی صورت گرفته 

هاي مدیریتی از سامانه  تقریباً کامل شده است و گزارش

  باشد. قابل اخذ می

  0 پایش  درصد تحقق سیستم پشتیبان تصمیم  14
تکمیل سیتم اطالعات مدیریت، این بخش وارد پس از 

  سازي خواهد شد. فاز تحلیل و طراحی و سپس پیاده

15  

 با
ط

رتب
 م
رد

وا
م

 
ي

رد
هب

را
د 

سن
  

 روزآمد ارتقاي و توسعه

 هاي کاربست و ها قابلیت

 و اطالعات فناوري

   ارتباطات

  %50 پایش  درصد تحقق سیستم پشتیبان مدیریت ارشد
هاي آماري مدیریتی از سیستم  گزارشاکنون بخشی از  هم

  باشد. قابل اخذ می

  از مدیریت فرایندها باید اخذ شود.    ٪10  دانشگاه فرآیندهاي شدن الکترونیکی نرخ رشد  16

  0  ٪30   امنیتی تاییدیه داراي هاي درصد سامانه  17

ها انجام شده و موارد  ارزیابی امنیتی براي برخی سامانه

شده است. ولی هنوز فرایندي براي  اصالحمتعددي نیز 

  سپاري اخذ تائیدیه امنیتی طراحی نشده است. برون

  0  ٪50   امنیتی تاییدیه داراي هاي سایت وب درصد  18

ها انجام شده و موارد  ارزیابی امنیتی براي برخی سامانه

شده است. ولی هنوز فرایندي براي  متعددي نیز اصالح

  تائیدیه امنیتی طراحی نشده است.سپاري اخذ  برون
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  شاخص  جزء هدف کالن  ردیف
مقدار مطلوب 

  95سال 

میزان 

   تحقق
  شرح اقدامات انجام شده

19  
 ي داده انباره ابعاد و اطالعاتی هاي مکعب تعداد

  معاونت هر ازاي به دانشگاه
30  30    

20  

 با
ط

رتب
 م

رد
وا

م
 

ي
رد

هب
را

د 
سن

  

 روزآمد ارتقاي و توسعه

 هاي کاربست و ها قابلیت

 و اطالعات فناوري

   ارتباطات

    3  30  مستندات داراي هاي سامانه تعداد

21  
 اصلی سرورهاي پردازشی بار افزایش زمان متوسط

  )روز در دقیقه(اي  آستانه حد از بیش
10  10    

22  
 محاسبات سرویس دریافت براي انتظار زمان متوسط

  )روز(سنگین 
30  20    

23  
 هر به اختصاص قابل RAM و مجازي هسته تعداد

  سنگین محاسبات یا ابري فضاي از پژوهشی طرح

    12  16  هسته

    24  32  گیگابایت

    %70  ٪90   دانشگاه فعال ایمیل با علمی هیات اعضاي درصد  24

  دانشگاه وبومتریک ي رتبه  25

ها و تغییر رویکرد از ارزیابی  به دلیل تغییر وزن شاخص  7  2  ایران

کیفیت پژوهشی تولیدات  وب تولیدات علمی به سمت

هاي مرتبط این نظام یا دیگر  علمی، باید زیرشاخص

  جایگزین شوند. 4ICUها مانند  نظام

  920  500  جهان

  

  

  


