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  »به نام خداوند جان و خرد «

  ۱۳۸۶ال سدر  اهم فعاليتهاي انجام شده

آيندها، نظارت و ارزيـابي  طراحي سيستمها و بهبود فرريزي راهبردي،  در محورهاي برنامه ۱۳۸۶سال  در اين گزارش اهم فعاليتهاي انجام شده در

 .گردد تقديم مي، آمار و اطالعات و فعاليتهاي مركز كامپيوتر دانشگاه بودجه عملكرد،

 راهبردي يريز هبرنام 

و در اختيـار گذاشـتن آن بـراي اسـتفاده     " ريزي راهبردي براي مؤسسات آموزش عـالي  راهنماي برنامه"افزار تحت وب  نرمتهيه  - ۱

 ).ماه ارديبهشت(مند  هاي عالقه دانشكده

 يو انتخـاب مجـر   دهيرس شنهادهاييپ ي، بررسدانشگاه ين برنامه راهبرديروژه تدوپ يبرا RFPه يند تهيفرآ يينجام مراحل نهاا - ۲

 .پروژه

 ).خردادماه(عقد قرارداد با شركت ايريسا به عنوان مجري پروژه تدوين برنامه راهبردي دانشگاه  - ۳

 ).تيرماه(االختيار و مديران اجرايي پروژه  انتخاب نمايندگان تامن يهمچنو  هماهنگي با نمايندگان مجري جلساتبرگزاري  - ۴

 ).تيرماه(سازي  فرهنگهدف  بانامه براي كليه اعضاي هيأت علمي دانشگاه جهت معرفي پروژه به آنان  ۷۰۰ارسال حدود  - ۵

هـاي   ارسال پرسشنامه براي كليه مديران گـروه ق ياجراي پروژه از طر يدعوت به همكاري از دانشجويان تحصيالت تكميلي برا - ۶

 ).تيرماه(آموزشي 

 . پروژه تدوين برنامه راهبرديادي كميته هجلسه  ۲۴و برگزاري تشكيل  - ۷

، تاييد اوليه آن، بررسي ويرايشهاي دوم و سوم )ريزي پروژه خروجي فاز برنامه(گانه طرح مديريت پروژه  بررسي مستندات يازده - ۸

 .آن و اعالم كتبي نظرات به مجري

 .هاي معين بررسي و تأييد مستندات مربوط به برگزاري دوره آموزش عمومي براي گروه - ۹

طرح مطالعات تطبيقي، تأييد ويرايش سوم آن و تأييد مدل انتخاب كشورها و پنج دانشگاه منتخب جهت انجام مطالعات  بررسي -۱۰

 .تطبيقي

بررسي طرح مطالعه مستندات راهنما، تأييد ويرايش دوم آن، تعيين ليست مستندات مـؤثر بـر دانشـگاه جهـت انجـام مطالعـه و        -۱۱

 .ات راهنمابررسي محورهاي جستجو در مطالعه مستند



   گزارش عملكرد معاونت طرح و برنامه

  )۱۳۸۶سال (

  F-VP30-0301: کد مدرك

  ۰۰: ويرايش

  ۱۸ از ۲: صفحه

    

  ريزي راهبردي كارشناس برنامه: كننده تهيه

  ۱۹/۱/۸۷ :تاريخ

  پور فاطمه علي: امضاء

  معاون طرح و برنامه: كننده تصويب

  ۱۹/۱/۸۷ :تاريخ

  دكتر مرتضي خادمي: امضاء

  

 

آوري اطالعـات ذينفعـان و    بررسي برنامه اجرايي تفصيلي فاز بررسي وضع موجود و تأييد ويرايش سوم آن، بررسي طرح جمع  -۱۲

تأييد ويرايش دوم آن، برگزاري جلسه توجيهي براي گروه مرجع تحليل ذينفعان در سطح دانشـگاه جهـت تكميـل نمـودن فـرم      

 .آوري فرمهاي مذكور جهت تحليل شناسايي ذينفعان توسط آنها و جمع

تكميل فرم پژوهشي براي پروژه تدوين برنامه راهبردي دانشگاه و ارسال آن به دفتر برنامه، بودجـه و تشـكيالت وزارت علـوم،     -۱۳

 .تحقيقات و فناوري

  فرآيندهاطراحي سيستمها و بهبود  

 امستندسازي و بهبود فرآينده: 

هنـوز در  ) هـا  دانشكده(در حوزه صف . دهد بود فرآيندها را در حوزه ستاد نشان ميجدول زير خروجيهاي پروژه مستندسازي و به - ۱

هـاي   فرآيند مهم و كليدي در هر دانشكده در حـوزه  ۱۹۸بوده كه نتيجه آن تعيين " بندي فرآيندها و فعاليتها تبيين و صورت"مرحله 

 .باشد مختلف مي

  اسامي واحدها

 عداد كلت  تعداد مستندات در مرحله

ندهاي فراي

احصاء شده در 

     وزهح هر
 

 

  تعيين عناوين جديد

  

         حوزه رياست

         موزشي و تحصيالت تكميليمعاونت آ

         معاونت اداري و مالي

         معاونت پژوهشي

         معاونت دانشجويي

         معاونت طرح و برنامه

         تعداد كل مستندات
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  .دهد را نشان مي آموزشي برگزارشده هاي دورهجدول زير  - ۲

ف
دي

ر
  

  عنوان دوره
تعداد 

  حاضرين
  مکان  زمان  محتوا  مخاطبين

۱  

آشنايي با 

تاريخچه و 

مفاهيم پروژه 

مستندسازي و 

  يندهاآبهبود فر

۳۷  

 ۹رابطين 

 ۴دانشكده در 

گروه آموزشي، 

دانشجويي، 

  اداري و مالي

 تاريخچه پروژه - 

 نفرايندگرايي و مزاياي آ - 

 هاي مستندسازي روش - 

ارائه فـرم خـام مستندسـازي و چگـونكي      - 

  تكميل آن

۲۶/۴/۸۶  

۲۷/۴/۸۶  

سالن 

جلسات 

معاونت 

طرح و 

  برنامه

۲  

دومين دوره 

آموزشي 

مستندسازي و 

  بهبود فرآيندها

۷۰  

 ۱۰رابطين 

 ۴دانشكده در 

گروه آموزشي، 

دانشجويي، 

 اداري و مالي

دها سازي و بهبود فراين ارتباط پروژه مستند - 

 هاي طرح و برنامه با ساير پروژه

 آشنايي با بهبود فرايندها - 

 آشنايي با مفاهيم و مباني مديريت كيفيت  - 

ــتورالعمل  -  ــازي دس ــدوين  مستندس ــا و ت ه

گيري از  ها با بهره عناوين فرايندها و فعاليت

 شرح وظايف و گزارش عملكرد

هــا و  هــاي دســتورالعمل بنــدي گــام زمــان  - 

 ار گردش عملياتآموزش نمادها در نمود

 نگارش فهرست مراجع و ضمايم  - 

  گرايي مشتري  - 

۳/۹/۸۶ 

تا 

۱۸/۹/۸۶  

سالن 

شوراي 

سازمان 

  مركزي

 ها بنا به احکامي که از طرف دانشکده براي آنها صادر گرديد انتخاب و براي شرکت در دوره دعوت شدند رابطين دانشكده.  

  .نسخه ۷۰در  ييندگرايه فرآينسخه و نشر ۱۵۰در  يتندسازمس يش دوم راهنمايرايع ويق توزياز طر يرسان اطالع - ۳

نـدها بـا   يو بهبـود فرآ  ين پروژه مستندسازينفر از رابط ۴۱همعاون طرح و برنامه ب يرنامه با امضايتقد ياهدا :ينظام انگيزش ياجرا - ۴

 . بيشتر در پروژه يايجاد رغبت به همکارهدف 
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ندها در سطح معاونتهاي دانشگاه با حضور مديران يا معاونـان مـديران و كارشناسـان    يآتشكيل كميته فرعي مستندسازي و بهبود فر - ۵

 :هاي ذيربط به منظور بازنگري مستندات و ارائه بهبودهاي جزئي به شرح زير حوزه

  

ميل فرم پژوهشي براي پروژه مستندسازي و بهبود فرآيندها و ارسـال آن بـه دفتـر برنامـه، بودجـه و تشـكيالت وزارت علـوم،        كت - ۶

 .تحقيقات و فناوري

 وري بهره هاستقرار چرخ: 

  .وري كميته بهره هجلس ۳۰ برگزاري - ۱

   هايدر سـال  )يقـات و فنـاور  يوزارت علـوم، تحقق  يشـنهاد يپ(هـا   وري دانشـگاه  هاي كالن بهـره  شاخص يريگ سنجش و اندازه - ۲

 .آن يا سهيه جدول مقايو ته ۱۳۸۵-۱۳۸۰

حـوزه معاونـت   وري دانشـگاه در   هاي كـالن بهـره   وري براي شاخص يابي و ارائه راهكارهاي بهبود بهره تجزيه و تحليل، عارضه - ۳

 . ۱۳۸۵الي  ۱۳۸۰آموزشي و تحصيالت  تكميلي، معاونت دانشجويي و فرهنگي و معاونت اداري و مالي از سال 

  .۱۳۸۶سال  يبراوري دانشگاه  هاي كالن بهره شاخصمقدار بيني  پيش - ۴

  .دي، اجتماعي و فرهنگياقتصا چهارم توسعهساله کشور و برنامه  انداز بيست چشمبرنامه  يتعيين اهداف دانشگاه بر مبنا - ۵

هـاي   ها و برنامـه  دوره، آموخته دانش، دانشجو، هيأت علمي يها در حوزه هاي اختصاصي دانشگاه فردوسي مشهد تدوين شاخص - ۶

 .بودجهو  كمك آموزشي و رفاهي ،امكانات و تجهيزات آموزشي، پژوهش و فناوري ،آموزشي

  حوزه سازماني  عنوان كميته فرعي  رديف
تعداد 

  جلسات

ميزان 

  ساعت

تعداد 

  نفرات

ميزان نفر 

  ساعت

  ۱۹۸  ۹  ۲۲  ۱۱  معاونت فرهنگي و دانشجويي  كميته فرعي فرهنگي   ۱

  ۱۷۶  ۸  ۲۲  ۱۱  معاونت فرهنگي و دانشجويي  كميته فرعي دانشجويي  ۲

  ۶۰  ۵  ۱۲  ۶  حوزه رياست  كميته فرعي گزينش  ۳

  ۶۰  ۵  ۱۲  ۶  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي  كميته فرعي معاونت آموزشي  ۴

  ۷۲  ۶  ۱۲  ۶  ت تكميلي معاونت آموزشي و تحصيال  كميته فرعي مديريت آموزش   ۵

  ۴۰  ۴  ۱۰  ۵  معاونت اداري و مالي   كميته فرعي كارگزيني  ۶

  ۱۰  ۵  ۲  ۱  معاونت اداري و مالي   كميته فرعي حسابداري   ۷

۸  
ــاختمانها و   ــديريت س ــي م ــه فرع كميت

  تاسيسات

  معاونت اداري و مالي 
۸  ۱۶  ۱۰  ۱۶۰  

  ۷۰  ۵  ۱۴  ۷  معاونت طرح و برنامه  كميته فرعي مركز كامپيوتر  ۹

  ۱۸  ۳  ۶  ۳  معاونت فرهنگي و دانشجويي  كميته فرعي دفتر خانواده  ۱۰

  ۸۲۸۰  ۶۰  ۱۳۸  ۶۴  جمع
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 هـاي  هـا و نهـاده   سـتانده ريزي خراسان رضوي و انطبـاق آن بـا    رنامهدرخواست سازمان مديريت و ب تکميل جداول آماري مورد - ۷

  .                      دانشگاه

.                                                 اي دانشگاه هاي سالنامه ريزي خراسان رضوي جهت تعيين شاخص سازمان مديريت و برنامه ارتباط مستمر با - ۸

      .ازياطالعات مورد نوري ايران جهت دريافت  با انجمن بهره ارتباط - ۹

 :زير تعدادهاي دانشگاه به  وري پيشنهادي معاونت هاي بهره بررسي و تصويب شاخص -۱۰

           

  حوزه
  دانشجويي  اداري و  مالي  پژوهشي  آموزشي

  طرح و برنامه

 ITحوزه    برنامه و بودجه

  ۲۰  ۲۴  ۲۴  ۲۲  ۲۰  ۹۸  تعداد

وري در حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلـي، معاونـت دانشـجويي و فرهنگـي، معاونـت       فرعي بهره هاي تشكيل كميته -۱۱

 .وري حوزه طرح و برنامه جلسه كميته فرعي بهره ۵برگزاري و  اداري و مالي و معاونت طرح و برنامه

هـاي فرعـي    ر از اعضـاي كميتـه  نفـ  ۴۰بـراي حـدود   " وري مروري بر مباحث چرخه بهره"آموزشي تحت عنوان   برگزاري دوره -۱۲

 . ۱۳۸۶/ ۱۶/۱۱و  ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ساعت در تاريخ  ۴هاي دانشگاه فردوسي به ميزان  وري معاونت بهره

وري و ارسال آن به دفتر برنامـه، بودجـه و تشـكيالت وزارت علـوم،      تكميل فرم پژوهشي براي پروژه استقرار چرخه بهبود بهره -۱۳

 .تحقيقات و فناوري

 راستگي استقرار نظام آ:(5s) 

  :پروژه يهايخروج - ۱

  اقدامات   عنوان حوزه  رديف

  .تأمين بيش از سه چهارم نيازها و گيري تأمين موارد نياز ، پياي انجام مميزي دوره معاونت طرح و برنامه  ۱

  .نيازسنجي امور مالي و كارگزيني يو مال يمعاونت ادار  ۲

  .ابق شيوه خاصكار مط شروع گروه كامپيوتر دانشكده فني مهندسي  ۳

  .)پيشرفت خوب در تعميرات جزئي(آموزش و آغاز پاكسازي  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست  ۴

  .هماهنگي و بازديد اوليه دانشكده ادبيات و علوم انساني  ۵

  .بازديد و عكسبرداري دانشكده علوم اداري و اقتصادي  ۶

  .رنامهبررسي نتايج بازديد و تدوين ب دانشكده دامپزشكي  ۷

  .آوري اطالعات اوليه جمع دانشكده فني و مهندسي  ۸

  .اخذ موافقت كتبي اوليه از مسؤلين ارشد  دانشكده هنر نيشابور  ۹
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 :يهاي آموزش برنامه - ۲

و فوايـد   5Sآشنايي با طرح  جزوه ،اي بر كايزن و تفكر سيستماتيك جزوه مقدمه( و فيلم آموزشي ارائه جزوات، بروشورها ۱- ۲

با چند مبحث مختلف، بروشور بلوك دياگرامي ارتباط  5Sيا نظام آراستگي، بروشور ارتباط  5S،  بروشور ۲.۰۲آن ويرايش 

در  5S، تصاوير نمونه نحوه اجراي ...با نتايج حاصله مانند كاهش هزينه، حذف انبارش غير ضروري و  5Sمراحل مختلف 

 .ها به دانشكده) )ژاپني دوبله شده( 5sفيلم آموزشي برنامه و  يك دفتر كار با كمترين امكانات

 .ها به دانشكده هاي جديدتر و ويرايش ۱دستورالعملهاي ويرايش ارائه  ۲- ۲

  .حضوري به تك تك افراد دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست S1ارائه آموزش مرحله ۳- ۲

  :هاي مميزي اجرا شده برنامه - ۳

  :انجام گرفته است ح و برنامه مطابق جدول زيرتنها در معاونت طر يا دوره يزيمم

  تعداد زيرمجموعه،

 واحد يا بخش

  تعداد 

  افراد 
  دور پنجم  دور چهارم  دور سوم  دور دوم  دور اول

  اسفند ۲۱تا  ۲۰  دي ۲۵تا  ۲۲  آبان ۲۹تا  ۲۶  شهريور  ۲۷تا  ۲۴  تير ۲۶تا   ۲۳  ۲۵  ۱۸

  -  -  -  %۱۱/۹۴  %۵/۷۳  -  ميانگين امتيازات

 نظام پيشنهادها: 

پيشنهاد براي ارزيـابي ارسـال    ۴۳۵از اين ميان . پيشنهاد را بررسي نموده است ۱۰۶۴جلسه،  ۳۷دها با برگزارنمودن ظام پيشنهانيته كم

توان به  هاي اين بخش مي از ديگر فعاليت .تاي آنها قابل اجرا تشخيص داده شده است۴۲پيشنهاد پاداش تعلق گرفته و  ۶۴شده كه به 

  :موارد زير اشاره نمود

 .)... و ها گردش كار، فرم(امه نظام پيشنهادها ن آئين تهيه - ۱

 .هاي آن و ايجاد بهبود در برخي از قسمت لكترونيكي نمودن سيستم پذيرش پيشنهادهاا - ۲

  .و اهداي كتاب به همه آنان ۱۳۸۵سال  بررسي پيشنهادهاي ارائه شده در - ۳

 .۱۳۸۶و  ۱۳۸۵هاي  الک سيکو به تفهاي مختلف  در حوزهآنها  ين فراوانييو تعپيشنهادها  يآمار يبررس - ۴

و امتيـاز دهـي ويـژه بـه      ارتقـاء شـغلي و ارزيـابي سـاالنه كاركنـان      سامانه جهت نامه امتيازدهي به پيشنهادها تهيه و تدوين آئين - ۵

 .پيشنهادها بدين منظور

 .جهت اهداي پاداش) حافظه فالش و كارت هديه پارسيان ،شاهنامه CDمانند (تهيه هداياي غيرنقدي ن و ييتع - ۶
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 .و دانشگاه همدان به دانشگاه و بالعكس) مانند دانشگاه زنجان(انتقال تجربيات ساير نهادها  - ۷

 .جهت تك تك اعضاي كميته CDشركت در همايش نظام پيشنهادها در هتل المپيك تهران و تهيه گزارش و  - ۸

 نظارت و ارزيابي عملكرد 

ريزي جهت ارزيابي  ه كارشناسان سازمان مديريت و برنامههاي عمومي و اختصاصي ب ارائه حضوري مستندات مربوط به شاخص - ۱

 .دانشگاه ۱۳۸۵عملكرد سال 

بـه سـازمان مـديريت و     دانشـگاه و ارسـال   هاي عمومي و اختصاصي شاخص يريگ ق اندازهياز طرارزيابي  هاي خود تكميل فرم - ۲

 .ريزي برنامه

هاي مربوطـه جهـت تهيـه و     فرهنگي براي معاونتهاي مورد درخواست شوراي عالي انقالب  ارسال شش گروه جداول شاخص - ۳

  .تكميل اطالعات درخواستي

 .تدوين اهداف، ضرورت اجرا، مراحل انجام كار، گردش كار و محدوده كاربرد پروژه ارزيابي عملكرد - ۴

  .اقدامات انجام گرفته در دانشگاه فردوسي در سنوات گذشتهمرتبط با گردآوري و مطالعه اسناد  - ۵

  .ه اسناد فرادستي مرتبط موجود در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا ساير سازمانهاي ذيربطگردآوري و مطالع - ۶

  .دانشگاه معتبر خارجي ۵۰و  هاي كشور گردآوري و مطالعه كارهاي انجام شده در ساير دانشگاه - ۷

 .جلسه كميته ارزيابي عملكرد ۶ يو برگزارتشكيل  - ۸

اند به  تحقق آن بودهدانشگاه مبني بر اعالم اهداف مدون و غير مدوني كه تاكنون به دنبال هاي  ها و معاونت با كليه دانشكدهمكاتبه  - ۹

  .هاي عمومي و اختصاصي عملكرد واحدهاي تابعه دانشگاه منظور تعيين اهداف به عنوان گام اول تدوين شاخص

 .بي عملكرد دانشگاهها و ارائه آن به كميته ارزيا ه هاي عملكردي براي دانشكد تدوين نسخه اوليه شاخص -۱۰

 .بررسي نمودار فرآيندي پروژه ارزيابي عملكرد و اهداف دانشگاه -۱۱

دانشگاه معتبرخارج از كشور  براي انتقال تجربيات  ۵۰حدود  وبگاههايدانشگاه داخل كشور و بررسي  ۵۰ارسال نامه به بيش از  -۱۲

 .كاري دوبارهساير دانشگاهها به منظور سرعت بخشيدن به اجراي پروژه و پيشگيري از 

 . شاخص ۱۱۴عامل و  ۶ها در  هاي ارزيابي عملكرد دانشكده سازي شاخصتدوين و استاندارد -۱۳

اجراي آن بصورت پايلوت و " هاي مشابه در دانشگاه فردوسي طرح سنجش كارايي واحد"با عنوان  اي طرحنامه و مطالعه بررسي -۱۴

  .در دانشگاه
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اسـتخراج برآينـد نظـرات    رخواست سازمان سنجش و آموزش كشور، د موردهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد  دهي شاخص وزن -۱۵

  .و آموزش كشور و ارسال نتيجه نهايي به سازمان سنجش ي كميته ارزيابي عملكرداعضا

و انتقـال   ۱۳۸۶ مـاه  وري وزارت علـوم در دي  موزشي ارزيابي عملكرد دفتر تحـول اداري و بهـره  آشركت دبير كميته در كارگاه  -۱۶

  .ائه شده به دانشگاهمستندات ار

 .هاي اختصاصي دانشگاه شركت دبير كميته در جلسات ارزيابي عملكرد استانداري خراسان رضوي به منظور بررسي شاخص -۱۷

محور و  ۶تكميل و ارسال اطالعات درخواستي هيأت نظارت ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي انقالب فرهنگي وزارت علوم در  -۱۸

 .۱۳۸۲-۱۳۸۵لهاي شاخص براي هر يك  از سا ۱۳۰

و كميته ارزيابي عملكرد وزارت علوم و همچنـين كميتـه ارزيـابي     وري ارتباط مستمر دبيرخانه كميته با دفتر تحول اداري و بهره -۱۹

 . عملكرد سازمانها و ادارات استانداري با هدف ايجاد هماهنگي و تبادل اطالعات

 ودجهب 

 .هاي تخصيص انجام اصالحات در فرم - ۱

به عنوان مثال ادغام مراكز هزينه سازمان مركزي و امور بازنشستگان در معاونت اداري و (زينه مختلف در معاونت تمركز مراكز ه - ۲

 شناسي در معاونت پژوهشي، ادغام مالي، ادغام مراكز هزينه كتابخانه مركزي، پژوهشكده علوم گياهي و مركز تحقيقات زمين لرزه

ت بدني و مديريت امور فرهنگي در معاونت دانشجويي و ايجاد مركز هزينه معاونـت  مراكز هزينه امور دانشجويي، مديريت تربي

 .)باشد اي نيز مي طرح و برنامه كه شامل مركز اطالعات، آمار و امور رايانه

 :دانشگاه يزير نظام بودجه يجهت طراح ذيل اخذ اطالعاتتعامل با مديريت مالي و  - ۳

 .اي از خزانه به محض دريافت رمايهاييهاي ستخصيص اعتبار رديف عمومي و طرح تملك دار ۱- ۳

 .درآمد اختصاصي واريز شده توسط واحدهاي دانشگاه به محض دريافت از خزانه ۲- ۳

 .گزارش عملكرد هزينه واحدهاي دانشگاه هر دوماه يكبار ۳- ۳

 .هاي متفرقه بودجه به محض ابالغ اعتبار هاي ابالغي به دانشگاه از محل رديف صدريافت كليه تخصي ۴- ۳

 هاي عمومي، اختصاصي، تعمير و تجهيـز و رديفهـاي متفرقـه بودجـه در پايـان      هاي مصرف نشده از محل رديف ماندهليه ک ۵- ۳

  .هاي اول سال تا زمان بستن حسابهاي سال قبل ماه

 .۱۳۸۶طراحي مدل اوليه توزيع بودجه واحدهاي دانشگاه در سال  - ۴

 .و اصالح مدل توزيع بودجهبرگزاري جلسه با نمايندگان شوراي دانشگاه در خصوص بررسي  - ۵
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 .ها ها و دانشكده ارسال نتايج مدل توزيع بودجه و بخشنامه به كليه معاونت - ۶

 .ها دانشكدهمعاونتها و مبادله موافقتنامه بودجه  - ۷

فصـل اول، سـاير فصـول و تعميـر و     (هـا   ها و دانشكده هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت تهيه و ابالغ تخصيص - ۸

 .به معاونت اداري و مالي) يزتجه

 .۱۳۸۶اي سال ريزي كشور در ارتباط با توزيع اعتبارات هزينه هاي سازمان مديريت و برنامه فرم كميل و ارسالت - ۹

 .هاي دانشگاه به وزارت علوم تحقيقات و فناوري اعالم مكتوب كسري -۱۰

 .يبا وزارت علوم، تحقيقات و فناور ۱۳۸۶تهيه و مبادله بودجه تفصيلي سال  -۱۱

  .۱۳۸۵و  ۱۳۸۴ن اصالحيه بودجه تفصيلي سال مالي تهيه و تدوي -۱۲

 . ۱۳۸۶در شش ماهه اول سال و  ۱۳۸۵ تهيه و مبادله گزارش پاداش پايان خدمت بازنشستگان در سال  -۱۳

تهيه شرح خدمات طرح مطالعاتي راهكارهاي افزايش درآمد و كاهش هزينه دانشگاه و ارسال آن بـراي بعضـي اعضـاي هيـأت      -۱۴

 .دانشگاه جهت يافتن مجري طرح  علمي

 .برگزاري جلسات گروه بودجه به منظور اتخاذ تصميم درمورد نحوه تخصيص بهينه اعتبار به واحدها -۱۵

 .اي واحدها  ه تخصيص اعتبار بودجهماه نهماهه و  ششتهيه گزارش و نمودار مربوط به عملكرد  -۱۶

  .از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميليون ريال ۱۱۰۰۰۰به  ۷۰۰۰۲هاي اختصاصي از  افزايش سقف درآمد درخواست -۱۷

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوريبه فرم مربوطه ارسال و  ۱۳۸۷اي مربوط به سال  برآورد اعتبارات هزينه -۱۸

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوريو ارسال آن به  ۱۳۸۶با توجه به ارقام عملكرد بودجه سال بودجه برآورد متمم  -۱۹

  .اين دو شهردانشگاههاي تعدادي از تهران و برقراري ارتباط مؤثر با گروه بودجه  سفر به يزد و -۲۰

 .بمنظور نيل به اهداف نهائي دانشگاه بندي واحدهاي تابعه الزم در زمينه روشهاي نوين بودجه مطالعاتانجام  -۲۱

ضوابط بودجـه كـل كشـور و بـا      بر اساس سياستها و ۱۳۸۷در سال  تهيه و تدوين الگوي توزيع بودجه دانشگاه فردوسي مشهد -۲۲

 .توجه به توسعه و گسترش فعاليتهاي واحدهاي دانشگاهي

بودجه (ريزي برمبناي عملكرد  سازي بودجه الگوريتمي مناسب جهت تدوين و پياده طراحيريزي عملياتي به منظور  مطالعه بودجه -۲۳

  .در دانشگاه) ريزي عملياتي

 .ريزي عملياتي بودجه در مورد ارتباط با مراكز آموزش عالي كشور در مورد اقدامات انجام شده -۲۴
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تكميل فرم پژوهشي براي پروژه تعيين راهكارهاي افزايش درآمد و كاهش هزينه و ارسال آن به دفتر برنامه، بودجه و تشـكيالت   -۲۵

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 آمار و اطالعات: 

 دانش آموختگان از ،۱۳۸۶-۱۳۸۷ اولنيمسال و  ۱۳۸۵-۱۳۸۶ت اطالعاتي مربوط به دانشجويان جاري نيمسال دوم تهيه گزارشا - ۱

 ).قراردادي اي و رسمي، پيماني، روزمزد بيمه( كاركنانو  هيأت علمي اياعض، ۱۳۸۶تا پايان شهريور ۱۳۸۵ ابتداي مهر

 .و غير ايراني غير بومي دانشجويان بومي،و  گاهبگاه دانشاتهيه آمار مربوط به دانشجويان روزانه مقيم خو - ۲

 .دانشگاه برتر كشورهاي اسالمي ۲۰ها مربوط به انتخاب  تهيه آمار واطالعات و محاسبه شاخص - ۳

 .ارجاعي از استانداري خراسان رضوي نامه استان خراسان رضويار مورد نياز جهت تهيه كتاب آمارارائه آم - ۴

 .راي تهيه آمارنامه داخلي دانشگاهب تهيه نمودارهاي آماري مورد نياز - ۵

 .تهيه شناسنامه بسيجيان دانشگاه - ۶

 .جهت افزايش سنواتي ايثارگران دانشگاه تهيه اطالعات مربوط به جانبازان و - ۷

 .تهيه بانك اطالعاتي مديران دانشگاه - ۸

 .وزش عالي در تهرانريزي آم برنامه سسه پژوهش وؤاز طرف م در مورد آمار آموزش عالي شركت در گردهمايي برگزار شده - ۹

براي معاونت آموزشي و  آموختگان در پنج سال گذشته به تفكيك دانشكده، گروه، رشته نمودار مربوط به معدل دانش تهيه آمار و -۱۰

 .تحصيالت تكميلي

 .تهيه اطالعات مربوط به بازنشستگان آينده -۱۱

ريـز اطالعـات   تهيـه  و  ريـزي آمـوزش عـالي    و برنامـه  تبديل كدينگ دانشجويي دانشگاه به كدينگ دانشجويي مؤسسه پژوهش -۱۲

 .۱۳۸۶آموزشي و غير آموزشي در اسفند  ريز اطالعات كادرو  ۱۳۸۶ ويي مربوط به پورتال آن مؤسسه در مهر و اسفنددانشج

 ."EGER"تكميل و ورود اطالعات مربوط به پرونده الكترونيكي كاركنان نظام اداري  و تهيه -۱۳

 .مركز كامپيوتر تهيه انبار دادهي پروژه برا ي دكتريدانشجو يك همكاري با -۱۴

مانند برگزاري جلسات، تهيه عناوين جداول اطالعاتي و تهيه فهرست عناوين  ۱۳۸۶اقدامات اوليه براي تهيه سالنامه آماري سال  -۱۵

 .موارد اطالعاتي
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  دانشگاه مركز كامپيوترفعاليتهاي 

 رساني و سايت وب آموزش، اطالع: 

اخبـار و مطالـب    يبرخـ  يها و بروزرسان هيت اطالعيريمد، تيانجام اصالحات الزم در سا مشکالت وي، رفع بانيپشت ي،نگهدار - ۱

 ، انجـام تنظيمـات و انتقالهـاي الزم روي سـرور جديـد،     ت دانشگاه جهت ورود امن کاربرانيسا يرو https يراه انداز، تيسا

بـا احـراز    يت دانشـگاه جهـت سـازگار   ينحوه ورود به سار ييتغو  ت دانشگاه جهت باال بردن رتبه در جستجوهايسا يساز نهيبه

 .ldapق يت کاربران از طريهو

سـرور مخصـوص   (  Profsiteو  )سرور مخصوص سايتهاي درخواستي از طرف واحدها( Webنگهداري و پشتيباني از سرور  - ۲

 .و رفع مشكالت احتمالي )صفحات خانگي اساتيد

معاونت ، امهنمعاونت طرح و بر، يرهبر، هاي دفتر ارتباط با صنعت وب براي سايت ت مربوط به ميزبانياندازي و انجام خدما راه - ۳

 ،نتشـارات ، ايو مال يمعاونت ادار، يمعاونت آموزش، هاشنهاديته نظام پيکم ،خبرنامه، يجشنواره فردوس، مركز كامپيوتر، يپژوهش

ـ مالک، يکتابخانه مرکز، يدانشکده دامپزشک يقطب علم ،ييو دانشجو يت فرهنگيريمد مرکـز پژوهشـي ماشـينهاي    ، يت فکـر ي

  .يپژوهشکده مطالعات اسالم و يست فناوريپژوهشکده ز، كشاورزي

ل آن منطبـق بـا   يتکم واحدها، يدرخواست يها تيع سايجاد سريجهت ا postnukeت محتوا بر اساس يريستم مديک سيجاد يا - ۴

  .معاونتها يآماده شده برا يت محتوايريم مدستينحوه کار با س يکالس آموزش يبرگزار و ازها و درخواستهاين

 .برخي از سايتهاي واحدهارفع مشکالت موجود در  - ۵

ـ بـا احـراز هو   يجهت سازگار يآموزش مجازت ير نحوه ورود به ساييتغ ارتقاء سيستم آموزش مجازي، - ۶ ق يـ ت کـاربران از طر ي

ldap ،يانداز راه https آموزش مجازي   دوره دوبرگزاري ، جهت ورود امن کاربران يستم آموزش مجازيس يروICDL  ويژه

 ۲۸۹واحد درسي بـراي   ۱۰: ۱۳۸۵-۱۳۸۶ترم دوم سال تحصيلي ( مجازي جهت دانشجوياندوره  ۴كاركنان دانشگاه، برگزاري 

 ۴: ۱۳۸۷-۱۳۸۶ يليم اول سـال تحصـ  تر ،دانشجو ۳۳۰واحد درسي براي ۲۵: ۱۳۸۵-۱۳۸۶ترم تابستان سال تحصيلي  ،دانشجو

و شرکت در جلسات  ينگههما، )دانشجو ۵۹۵براي درس  ۱۵: ۱۳۸۷-۱۳۸۶ يليترم دوم سال تحصو دانشجو  ۴۳۹ برايدرس 

ي، ستم آموزش مجازيس يي، آموزش و پاسخگويباني، پشتيرات، نگهداريياعمال تغ، و انجام  مصوبات آن يريگيپ ي،ته مجازيکم

 .پرداخت آنها يريگيو پ يزمجا يها و دوره ICDL يد دوره هايب آموزانه اساتين ضرييتع

ايجـاد  ، ت مجـالت يريسـتم مـد  يس ها وستم کنفرانسيس انتقال سرور و آموزش ،ييپاسخگوي، نگهداري، بانيپشت ،اعمال تغييرات - ۷

مجالت مختلف دانشگاه و انجام تنظيمـات اوليـه    يهاadminبه  passwordو  usernameو دادن  يمجالت دانشگاه فردوس

سـتم  يس يا چندرسانه يه راهنمايتهو  مشهد يدانشگاه فردوس يها ت  بانک مقاالت کنفرانسيسا يانداز اهر ،هر يک از آنها يبرا

 .ت مجالتيريمد
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برگزاري دو دوره آموزش  ،دانشگاه يکاربرد يها و برنامه ajax يسينو ت شبکه، برنامهيامن يمبان يها افت مجوز دورهيدر يريگيپ - ۸

ajax دانشـگاه  يانه واحدهايکارکنان امور را يت شبکه برايامن يکالس مبان و مركز كاركنانراي ب هاي كامپيوتري امنيت شبكه و 

 .هبرگزار شد يها د دورهيخت آموزانه اساتاپرد يريگيپبراي دومين بار و 

 .تهاين سايل ائوبا مس يا جلسه يو انتقال آن ط internshipو  oir يها تيمشکل بوجود آمده درسا يبررس - ۹

  .ت مرکزيسا يبررو postnukeل آن به ماژول يو تبد دانشگاه ftpجهت انجام جستجو در  ي ا برنامه يساز ادهيو پ يطراح -۱۰

  .يتيبرطرف نمودن مشکالت امن -۱۱

  .وب يزبانيسرور م يستم عامل کاراتر برايبهتر و س يفزار ا د با مشخصات سختيم سرور جدينصب و تنظ -۱۲

 .همكاري با كارآموزان -۱۳

ثبـت و نصـب    ،يـد منتخب براي خرهاي كتاب و تهيه ليست از كتب  در پايگاه جستجومانند  بخانه مركزكتاانجام امور مربوط به  -۱۴

هاي فشرده كتـب   ديسكو  نسخه ۵۰ امانت و بازگشت كتاب روزانه حدود، كتب وهاي نشريات  ه ليست از تازه، تهيباركد كتابها

نفر  ۲۰۰۰صدور گواهي عدم بدهي به ، تين و پيگيري كسري آنهاتمديد اشتراك نشريات فارسي و ال، عدد ۳۰روزانه فزار ا نرم و

  ....و  ها دانشجويان فارغ التحصيل دانشكده از

 واحد شبكه: 

 .سرويسها و نگهداري سرورهاي مربوطپشتيباني  - ۱

 .انتخاب توزيع مناسب لينوكس براي سرورهاي دانشگاه - ۲

انجام اصالحات، تغييرات و تنظيمات ، LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) نصب وراه اندازي سرور - ۳

  .مربوط به آن

  LDAP. ازطريق   Ferduxييد هويت کاربرأت - ۴

  .هاي مربوطه و برنامه  Emuleو )Proxy, Proxy1, Tvro,Tvro2( يپراکس، Netadminرهاي سرو يبانيپشت - ۵

 .Wsusو  VpnServer ،FTP ،AntiVirus ياصالح مستندات و شناسه سرورها و نوشتن برنامه صب و، نيبانيپشت - ۶

  Webmail.ت و انجام تنظيمات سرور رفع مشکال - ۷

 .Squid يسرورهاتغيير تعدادي از پارامترها مربوط به  - ۸

 .Mail يسرورهاانجام تغييرات و برخي تنظيمها مربوط به  - ۹

 .Stumailسرور انجام اصالحات و امور مربوط به  -۱۰
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  .يسرور فردوسبه  ينگار انتقال شناسه کاربران سرور لرزه -۱۱

 .تغيير رمز تمامي سرورها و بروزرساني، مستندنمودن -۱۲

   .نترنت دانشگاهيو ا ينترانت مليه امور مربوط به خطوط ايکل يريگيپكنترل، رفع مشكالت، پشتيباني و  -۱۳

 .ها ارائه راهکارهاي امنيتي براي نگهداري از سرورها و کالينت -۱۴

 .ورهاها بر روي سر ن پچبررسي و پيگيري نصب آخري -۱۵

 .ها پشتيباني از فايروال -۱۶

 .بررسي گزارشات سيستم تشخيص نفوذ -۱۷

  .کميته امنيت جلسه ۲۰برگزاري  -۱۸

  .زير ساخت شبکه دانشگاهبررسي و بازنگري  -۱۹

  .به کاربران يويپاسخگ -۲۰

 .VPN اندازي شبكه خصوصي مجازي  راه -۲۱

 .س حساب کاربرانينترفيل ايتکم -۲۲

 .Ferduxژه دانشگاه ينوکس ويل پروژه ليتکم -۲۳

 پشتيباني:  

 از آنهاوزش نحوه استفاده مافزار و تجهيزات مورد نياز يا آ نرم و نصب خريداستعالم قيمت يا سفارش خريد يا انجام مطالعات يا  - ۱

، پـروژه نظـارت تصـويري پـرديس، پـروژه      )BMS(براي طرح مطالعاتي سيستمهاي مديريت سـاختماني   و يا پيگيريهاي الزم

RFID   و سـاير موضـوعات ماننـد     پـروژه نظـارت تصـويري مركـز     دروهـا، و خو ادبراي كنترل تردد افـرWireless Mesh 

Netwprk  و مركز تلفن مبتني بر IP و برخي پيشرفتهاي فيزيكي مانند تكميل ساخت دكلها و آماده شدن فوندانسيون مربوط به

 .پروژه نظارت تصويري پرديس

 .)ها براي ارتباط تلفني ظيمات رايانهها، تن شناسه(پاسخگويي به مراجعات كاربران شبكه  - ۲

  .ها براي شناسايي و جذب افراد مناسب براي تصدي امور رايانه كمك به دانشكده - ۳

 .مورد مشاوره فني براي خريد رايانه و لوازم جانبي آن ۱۳۰بيش از  - ۴

 .مورد درخواست تعمير رايانه و لوازم جانبي ۶۵۰قبول بيش از  - ۵
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 طرح و توسعه سيستمها: 

 :يادار يافزارها محوزه نر -۱

 .اندازي سيستم نظام پيشنهادها به صورت الكترونيكي راه ۱- ۱

 روي کليه سيستمها انجام برخي تغييرات و بهبودها برو  ها رفع خطاهاي برنامه ،نيازهاو  پاسخگويي به درخواستها، پشتيباني ۲- ۱

سيستم پرداخت الكترونيكي با ، عاتسيستم مديريت منابع و اطال ،سيستم انبار و اموال شاملكاري مركز   Frameworkو

کارگزيني هيات ، رگزيني قانون کار، كاکارگزيني استخدام کشوري( يستم مديريت نيروي انساني، سبانك سامان و بانك ملت

، سيستم صدور كارت، سيستم معاونت پژوهشي، يستم مديريت وظيفه، سسيستم نظام پيشنهادها ،)ق و دستمزدو حقو علمي

سيسـتم  ، پورتـال دانشـجويي  ، سيستم ارزشيابي اسـاتيد ، ال اساتيد، پورتپورتال كارمندي، نه مديريت آموزشيستم دبيرخاسي

  .التدريس سيستم حقو  ارزشيابي دانشگاه

 .ياسيون ادارمزي جهت استفاده از اتواستقرار و آموزش كليه پرسنل سازمان مرك ،اندازي راه ۳- ۱

كليه واحـدها   اندازي دبيرخانه واحدها و راه پرسنل كليهو  دهاكامپيوتر واح اي كليه مسئولينبر كالس آموزشي ۲۸برگزاري  ۴- ۱

 .ياسيون ادارمجهت استفاده از اتو

 .آنآماده سازي سرور تستي براي و  ديسرور جد يرواتوماسيون جديد نصب برنامه  ،جابجايي سرورها ۵- ۱

، مديريت خدمات دانشـجويي ، ي سازمان مركزيهادر واحد دبيرخانه و آموزشسيستم اتوماسيون اداري اندازي  نصب و راه ۶- ۱

، گيـاهي علـوم  پژوهشكده ، كتابخانه مركزي ،فرهنگي مديريت، مديريت تربيت بدنيآموزش كل، ، مركز مشاوره دانشجويي

علوم   ،و علوم انساني ادبيات، دامپزشكي، تربيت بدني، الهيات، علوم اداري و اقتصادي ، مهندسي، منابع طبيعي هاي دانشكده

 .گروه علوم دامي كشاورزيو  علوم پايه، نر نيشابور، ، هورزي، كشاو روانشناسي علوم تربيتي، رياضي

، معاونـت دانشـجويي  ي، دفتر همكاريهاي بين المللـ ، معاونت اداري و مالي، ندازي نامه صادره در معاونت طرح و برنامه ا راه ۷- ۱

و  كتابخانـه مركـزي  ، مـديريت تربيـت بـدني   ، دانشـجويي اوره مركـز مشـ   ،مديريت خـدمات دانشـجويي  و  اداره انتظامات

 .منابع طبيعي و الهيات، دامپزشكي هاي دانشكده

 .آنهااز طريق پورتال  كاركناناستقرار سيستم ثبت نام كالسهاي آموزشي  ۸- ۱

 .Frameworkارتقاء  ۹- ۱

و علـوم اداري و   دامپزشـکي  ،علـوم پايـه   ،ادبياتي ها ويژه مديران دانشکده اتوماسيون اداري دوره آموزش برگزاري مجدد ۱۰- ۱

 .اقتصادي

برنامـه قبلـي    از سـرورهاي  نسـخه پشـتيبان   اي به كليه واحدها، نگهـداري و تهيـه   سركشي دوره ،پشتيباني، اعمال تغييرات ۱۱- ۱

  .و طراحي و تهيه گزارشهاي مورد نياز اتوماسيون
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 :ييو دانشجو يآموزش يافزارها حوزه نرم -۲

سـتم آمـوزش ماننـد    يس ياء اصـل ياش يطراح( ستم آموزشيس يسيبازنوشامل ستم ياز س ييقسمتها يو باز طراح يسيبازنو ۱- ۲

 ).شده يسيستم آموزش بر اساس اشياء طراح يکليه قسمتها يشخص، دانشجو، درس و تغيير تدريج

 .افتهير ر ساختاييبا جداول تغمرتبط  يها ه برنامهير در کليير در انتخاب واحد و به تبع آن تغير در ساختار جداول درگييتغ ۲- ۲

 .يکيبصورت الکترون  يانجام ثبت نام آزمون دکتر  ۳- ۲

 .افزودن امکان رزرو درس در زمان انتخاب واحد  ۴- ۲

بـه   يانتسـاب قـانون آموزشـ    يرفع خطـا  جهت مشخص کردن و ين آموزشيق قوانيستم با عنوان تطبيبه س يتيافزودن قابل ۵- ۲

   .دانشجو

 .ستم دانشجوييعملياتي شدن سرويس پرداخت الكترونيكي شهريه در سي ۶- ۲

تحت نام پرداختهاي سازمانهاي تخفيف دهنده و اعمال آن بر محاسبات  يدي براي پرداختهاي امور ماليجد option ايجاد ۷- ۲

 .مالي دانشجويان

 .۳ايجاد كارنامه مالي نوع  ۸- ۲

رخ هـا برگـزار شـده در دانشـكده كشـاورزي مـو       رسيدگي و رفع مشكالت مطرح شده در جلسه مسئولين آموزش دانشكده ۹- ۲

۲۳/۴/۱۳۸۶. 

 .سازي كاربران سيستمهاي مختلف و تغيير فايلهاي مورد نياز جهت تعريف و تغيير شناسه كاربران يكسان ۱۰- ۲

 .سازي و رفع نواقص امضاي ديجيتال و رفع تبعات مربوط به آن بهينه ۱۱- ۲

 .در سيستم پورتال دانشجويي LDAPاستقرار كدهاي تغيير رمز و تقاضاي پست الكترونيكي در  ۱۲- ۲

 .ديستم تجديد نظر روي نمرات در پورتال دانشجويي و پورتال اساتيارساستقر ۱۳- ۲

 .ها و کارکنان آموزش دانشکده براي اساتيد و مسئولين USB تغيير و توسعه قفل ۱۴- ۲

 .سازي و اجراي ارزشيابي اساتيد به صورت الكترونيكي پياده ۱۵- ۲

 .انشجويانهاي د ايجاد بستر و امكانات براي بايگاني الكترونيكي اسناد و پرونده ۱۶- ۲

 .يمي و دانشجويي به صورت الكترونيكبرگزاري يك دوره انتخابات انجمنهاي عل ۱۷- ۲
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 :يمال يحوزه نرم افزارها -۳

افزارهاي اداري  پشتيباني و انجام برخي تغييرات و بهبودها در سيستمهاي حسابداري، اعتبارات، انبار و اموال و تعدادي از نرم ۱- ۳

، پشـتيباني و تعميـرات  ، افـزار  امانـت نـرم  ، ستاد رفـاهي ، آموزش کارکنان هاي برنامهامل شوند ش كه در اين حوزه پشتيباني مي

 .برنامه معاونت پژوهشيو  گيري الكترونيكي يأر

  .اي كردن سيستم اعتبارات يك نسخه ۲- ۳

 .يستم دفترداريس يساز ادهيپ يه براياول يکارهاانجام  ۳- ۳

ـ نرا سـتم  يو آماده به کـار بـودن س   يتيب امنيضركه  utf8ستم به ير کد پبج سيين راستا تغيس و در هميبتاير سرور دييتغ ۴- ۳ ز ي

 .است دادهش يافزا

 .framework Sadafبه سرويس دهنده جديد و تحت  oasهاي سرويس دهنده  انتقال برنامه ۵- ۳

 :حوزه سرورها و بانك اطالعاتي -۴

كهاي اطالعاتي بـه بانكهـاي ديگـر و ايجـاد     ، انتقال برخي از قسمتهاي بانديبه سرور جد ياطالعات هايبانکبرخي از انتقال  ۱- ۴

 ).framework(بانك اطالعاتي مخصوص 

 .ي سدفاصل يستمهايسهر يك از  يبانک اطالعاتمجزا شدن  ۲- ۴

واحد طرح و توسعه و محـدود کـردن    يبانک اطالعات) devdb(ي شيسرور آزما يبر رو debian 4.0ستم عامل ينصب س ۳- ۴

  .يعاتبانک اطال يرو سان برينو برنامه يدسترس

 يبـررو  ياطالعات يبان از بانکهايه نسخه پشتيو ته) سرور ۳(واحد طرح و توسعه  يبانک اطالعات ينظارت بر کار سرورها ۴- ۴

 .)يبانک اطالعات ۲۶(ن سرورها يا

 .سدف يهايستمسرور س يبر روها سرور وببرخي از انتقال  ۵- ۴

 .م سال اول و دوميخاب واحد نو استفاده از آن در زمان انت  Pound Load Balancer يانداز اهر ۶- ۴

 .واحد طرح و توسعه يسرورها ه وبيکل يبر رو  debian 4.0نصب  ۷- ۴

 .سرور يک وب يبر رو يون ادارير از اتوماسيواحد طرح و توسعه به غ  يستمهايمربوط به س يسرورها ه وبيقرار دادن کل ۸- ۴

 .سان واحد طرح و توسعه به سرور سدفينو ه برنامهيکل يدسترس يسامانده ۹- ۴

 .)عدد ۵(واحد طرح و توسعه  يسرورها وب ينظارت بر عملکرد و نگهدار ۱۰- ۴
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 انجام شده يارهاساير ك: 

 .دانشگاه يواحدهاموجود در  انجام شده در باب دانشگاه فردوسي مشهدمطالعات مديريتي  هياز کل يويجاد آرشيا - ۱

از  "چـارت سـازماني   خصوص بازنگري تاپها و واحدهاي دانشگاه در  بررسي درخواست معاونت"طرح دريافت گزارش نهايي  - ۲

 .به كليه واحدها و دريافت نظرات آنهانتايج حاصل از بررسي و مطالعات انجام شده ارسال ، مركز نوسازي و رهبري بازار

 .هيأت امناء جلسه ۴ كميسيون دائمي و جلسه ۴ برگزاريو مقدمات  يا رخانهيانجام امور دب - ۳

 .جلسه كميته تخصصي آن ۱۰ك و برگزاري يك جلسه شوراي انفورماتي - ۴

اجرايي هيـأت تحريريـه سـايت دانشـگاه جهـت تـدوين مـدل        جلسه هيأت تحريريه سايت دانشگاه، تشكيل كميته  ۲برگزاري  - ۵

 .جلسه ۲برگزاري و  سايت دانشگاه هاي مجاز به سايت مديريتي هيأت تحريريه سايت دانشگاه و مكانيزم تعيين ورودي

نظامنامـه   تهيه جلسه و ۲معاونت طرح و برنامه، برگزاري  تحريريه سايت تشكيل هيأت، طرح و برنامهاندازي سايت معاونت  راه - ۶

 .براي سايت

و تهيه ويرايش دوم آن جهت ارسال به معاونتهاي مربوطـه در وزرات   ۱۳۹۰دانشگاه فردوسي مشهد، افق  ساله ۵برنامه بازنگري  - ۷

 .علوم، تحقيقات و فناوري

  .موجود در آناشكاالت و استخراج  شگاه تربيت معلم سبزوارطرح توسعه دان بررسي - ۸

تدوين برنامه پنجم بخش آموزش عالي، تحقيقات و فناوري در ارتباط با  ريزي آموزش عالي سسه پژوهش و برنامهؤم همكاري با - ۹

 :به شرح زير

برنامـه پـنجم توسـعه    (فنـاوري  ريزي توسعه بخش آموزش عالي، تحقيقـات و   نظام پيشنهادي برنامهارسال نظرات در مورد  ۱- ۹

۱۳۹۳-۱۳۸۹.( 

عالي بـراي   در حوزه آموزش... ، پژوهش، فناوري و بخش آموزشمهمترين مسائل و چالشهاي ارسال پرسشنامه مربوط به  ۲- ۹

و ارسـال آن بـه    بنـدي  جمـع نفـر،   ۲۹ نفر از معاونين، مديران و اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه، دريافـت نظـرات   ۵۲

 .مؤسسه

مـديران و اعضـاي    نفـر از  ۸۴هاي پيشنهادي در زمينه پـژوهش بـراي    اهداف، سياستها و برنامهپرسشنامه مربوط به  ارسال ۳- ۹

 .بندي و ارسال به مؤسسه جهت جمعمحترم هيات علمي دانشگاه 

گـونگي  چ :۲۷شـماره  ( سـامان  هنشـري شـماره   ۳تهيه و توزيع  ،تدوينجلسه،  ۵، برگزاري تشكيل هيأت تحريريه نشريه سامان -۱۰

با تأكيـد بـر مستندسـازي و    (مديريت كيفيت  :۲۹شماره و  دستاد زيرچگونگي رفتار با افر :۲۸شماره ، برخورد با ارباب رجوع

ت علمي و كارشناسـان دانشـگاه   أموضوعات نشريه سامان از اعضاي هيدر مورد انجام نيازسنجي و نظرسنجي ، ))بهبود فرآيندها

 ).پاورپوينت :۳۱شماره و وري  بهره :۳۰شماره ( نشريه سامانبعدي شماره  ۲ يهيه مطالب برات و يريز رنامهبو  فردوسي مشهد
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 .معاونت طرح و برنامه ۱۳۸۷هاي سال  برنامهتهيه  -۱۱

 :سمينار براي كارشناسان معاونت طرح و برنامه به شرح زير ۴برگزاري  -۱۲

  )ساعت(ميزان   زمان برگزاري  عنوان   رديف

  ۲  ۲۱/۹/۸۶  مديريت و كنترل پروژه  ۱

  ۲  ۲۸/۹/۸۶  ريزي راهبردي برنامه  ۲

  ۲  ۱۲/۱۰/۸۶  وري و مفاهيم آن بهره  ۳

  ۴  ۸/۱۱/۸۶  وري مديريت چرخه بهره  ۳

 .تهيه ساختار مناسب براي مديريت مخابرات پرديس -۱۳

 .و طراحي نمودار سازماني معاونت طرح و برنامه بازنگري -۱۴


