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  ريزي راهبردي كارشناس برنامه: كننده تهيه
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  معاون طرح و برنامه: كننده تصويب

  ۲۰/۱۲/۸۷ :تاريخ
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  »به نام خداوند جان و خرد «

  ۱۳۸۷ سالدر  اهم فعاليتهاي انجام شده

ارزيـابي   ،يور بهـره  ها،فرآينـد بهبـود   و يمستندسـاز ريزي راهبردي،  در محورهاي برنامه ۱۳۸۷سال  در اين گزارش اهم فعاليتهاي انجام شده در

 .رددگ تقديم ميآمار و اطالعات  و بودجهتشكيالت، شنهادها، ينظام پ عملكرد،

 راهبردي يريز هبرنام: 

 .جلسه كميته هادي پروژه تدوين برنامه راهبردي ۷ برگزاري - ۱

 .۴بررسي و تاييد طرح مديريت پروژه ويرايش  - ۲

 . دانشگاه به منظور انجام مطالعات تطبيقي ۸ بررسي فهرست اوليه و پيشنهادي دانشگاههاي منتخب و انتخاب - ۳

 .جو در مطالعه مستندات راهنمابررسي و تاييد موضوعات راهبردي قابل جست - ۴

 .در سطح دانشگاه SWOTآوري اطالعات مربوط به تحليل  بررسي گزارش تجميعي اطالعات ذينفعان در سطح دانشگاه و طرح جمع  - ۵

 .به منظور بررسي گزارشهاي دريافتي از شركت ايريسا ريزي راهبردي جلسه كميته تخصصي برنامه ۵برگزاري  - ۶

 .شركت ايريسا بررسي الحاقيه قرارداد - ۷

 .۲بررسي و تاييد گزارش تحليل ذينفعان ويرايش  - ۸

 .و متمم آن ۲بررسي و تاييد گزارش نهايي مطالعه مستندات راهنما ويرايش  - ۹

 .۲ بررسي گزارش نهايي مطالعات تطبيقي ويرايش -۱۰

جديد پروژه جهـت انجـام آن بـه     هاي مختلف جهت واگذاري مسئوليت پروژه، عقد قرارداد با مدير تغيير سازمان پروژه، بررسي گزينه -۱۱

 .صورت داخلي و تعيين شرح خدمات، اعضاي تيم، مشاورين و سازمان پروژه

  .برگزاري جلسات هماهنگي در تهران و مشهد با اعضاي تيم و مشاورين پروژه جهت هماهنگي و تنظيم فعاليتهاي آتي پروژه -۱۲

 :هاي فاز اول پروژه شامل گزارش تاييدو  تهيه، بررسي -۱۳

 ها در بستر ادبيات مديريت راهبردي ريزي راهبردي در دانشگاه هبرنام 

 ۱۳۸۲-۱۳۸۶ بررسي جايگاه رقابتي دانشگاه فردوسي مشهد در سالهاي 

 ريزي راهبردي دانشگاههاي منتخب مطالعات تطبيقي برنامه   

  .پيشرفت كار و تاييد فاز اول پروژه ارائهبرگزاري يك جلسه شوراي راهبردي دانشگاه جهت  -۱۴
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 :ي فاز دوم پروژه شاملها گزارشيه و بررسي ته -۱۵

 انداز، ماموريت، اهداف و نظام مديريت و ساختار سازماني دانشگاه تبيين وضع موجود چشم 

 تبيين فرآيندهاي اصلي دانشگاه 

  دانشگاه  آموزشيتبيين وضع موجود نظام 

  تبيين وضع موجود نظام پژوهشي دانشگاه 

 نشگاه تبيين وضع موجود حوزه مالي در دا 

 منابع انساني 

 محيط بيروني 

 الملل روابط عمومي و امور بين  

  .انداز، مأموريت، اهداف بنيادي و ارزشهاي دانشگاه به شوراي راهبردي نويس چشم ارائه پيش -۱۶

  .انداز، مأموريت، اهداف بنيادي و ارزشهاي دانشگاه با نظر هيأت رئيسه و شوراي دانشگاه تأئيد چشم -۱۷

  .فرصتها و تهديدهاي دانشگاه جهت تدوين اوليه استراتژيهاي دانشگاه ،قوت و ضعف تهيه ليست جدول نقاط -۱۸
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  هافرآيندمستندسازي و بهبود:  

 :ر صورت گرفته استيز يها مطابق با دوره يآموزش منابع انسان -۱

 عنوان دوره رديف

تعداد 

  كنندگان شركت

 در دوره 

  هاي مدعو حوزه
  زمان برگزاري

 جلسات 
 مكان محتوا

۱ 
روش اجرايي پايش و 

 فرآيندگيري  اندازه
۷۵ 

 :در فرآيندپايشگران 

  حوزه رياست 

  معاونت آموزشي 

 معاونت اداري و مالي 

 معاونت پژوهش و فناوري 

 معاونت دانشجويي و فرهنگي 

 ها حوزه اداري دانشكده 

 ها حوزه مالي دانشكده 

۰۶/۰۵/۱۳۸۷  

۰۸/۰۵/۱۳۸۷   

۱۳/۰۵/۱۳۸۷  

۱۹/۰۵/۱۳۸۷  

۲۹/۰۵/۱۳۸۷   

۱۷/۰۶/۱۳۸۷   

۲۴/۰۶/۱۳۸۷  

۲۵/۰۹/۱۳۸۷  

  روند پيشرفت پروژه از ابتدا

  تاكنون

  ــايش و ــداف پــ ــريح اهــ تشــ

 هافرآيندگيري  اندازه

  تشــريح روش اجرايــي پــايش و

 فرآيندگيري  اندازه

   و فـرم   فرآينـد تشريح شناسـنامه

 در كارگاه آموزشي فرآيندپايش 

 

سالن 

جلسات 

معاونت طرح 

 و برنامه

۲ 
رايي پايش و روش اج

 گيري خدمت اندازه
۲۴ 

  : پايشگران خدمت در

 حوزه رياست 

  معاونت آموزشي 

 معاونت اداري و مالي 

 معاونت پژوهش و فناوري 

 معاونت دانشجويي و فرهنگي 

۲۰/۰۶/۱۳۸۷  

۲۳/۰۶/۱۳۸۷  

۲۵/۰۶/۱۳۸۷  

۰۲/۰۷/۱۳۸۷  

۰۶/۰۷/۱۳۸۷  

۰۸/۰۷/۱۳۸۷  

۰۹/۰۷/۱۳۸۷  

۱۶/۰۷/۱۳۸۷  

۱۷/۰۷/۱۳۸۷  

۲۰/۰۷/۱۳۸۷  

۲۱/۰۷/۱۳۸۷  

۲۹/۰۷/۱۳۸۷  

۱۲/۰۸/۱۳۸۷  

   ــدا ــروژه از ابت ــد پيشــرفت پ رون

 تاكنون

  تشــريح روش اجرايــي پــايش و

 گيري خدمت اندازه

 گيـري   تشريح فرم پايش و اندازه

 خدمت در كارگاه آموزشي

  توضيحات اقدام اصالحي و اقدام

 پيشگيرانه

  جلسه کارگاه عملی روش اجرايی

 پايش خدمت

سالن 

جلسات 

معاونت طرح 

، و برنامه

هاي  حوزه

 مربوطه
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 عنوان دوره رديف

تعداد 

  كنندگان شركت

 در دوره 

  هاي مدعو حوزه
  زمان برگزاري

 جلسات 
 مكان محتوا

۳ 

اي  آموزش دوره

كارشناسان 

 مستندسازي

 كارشناسان مستندسازي ۱۳
 ۴هر هفته 

 ساعت

  آموزش اصولISO   و مـديريت

 كيفيت

 معرفي پروژه مستندسازي و بهبود 

  فرآيندها

 آموزش نحوه تهيه مستندات 

 افزارهاي مرتبط آموزش نرم  

 آموزش نحوه اداره جلسات 

 سازي دسـتورالعمل   آموزش پياده

  كدگذاري

 سازي روش اجرايي  آموزش پياده

 پايش خدمت

 سازي روش اجرايي  آموزش پياده

 پايش فرآيند

  تشخيص سطوح فعاليت و فرآيند

 در سازمان

 فرآيند و  آموزش تكميل شناسنامه

 تعيين شاخص

سالن 

جلسات 

معاونت طرح 

 و برنامه

۴ 

سومين دوره آموزشي 

پروژه مستندسازي و 

  بهبود فرايندها

۹۰ 

  :هاي تخصصي بهبود در اعضاي كميته

  حوزه رياست 

  معاونت آموزشي 

 معاونت پژوهش و فناوري 

 معاونت طرح و برنامه  

 ها معاونت آموزشي دانشكده  

 ها انشكدهمعاونت اداري و مالي د 

 ها معاونت پژوهشي دانشكده  

الي  ۳۰/۱۰/۸۷از

به  ۸/۱۱/۸۷

  ساعت۱۶مدت 

  

الي  ۲۱/۱۱/۸۷از 

به  ۵/۱۲/۸۷

  ساعت ۱۶مدت 

 

 ،عبـارات و اصـطالحات     مفاهيم

  ISO9000-2000استاندارد 

 اصول مديريت كيفيت  

  مدل مديريت كيفيت در استاندارد

ISO9000-2000  
  تشريح سيستم مديريت كيفيت در

ــ ــتم ارتب ــاير سيس ــا س ــاي  اط ب ه

  مديريتي

  نگـــرش فرآينـــدي در سيســـتم

  مديريت كيفيت

 هاي  نحوه تدوين نظامنامه، روش

هـــاي  اجرايـــي و دســـتورالعمل

 سيستم مديريت كيفيت

   ــتم ــت و سيس ــد كيفي ــاي  تائي ه

  اعتباردهي

سالن شوراي 

سازمان 

  مركزي

  

  

 :باشد ير ميک حوزه مطابق با جدول زيت دستورالعملها به تفکيوضع -۲
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  نام حوزه
  هاي تعداد دستورالعمل

  موجود 

  ها وضعيت دستورالعمل

هاي  تعداد دستورالعمل

  نشده كار

شده در  بررسيدستورالعملهاي 

  حوزه جلسه با رابط

شده در  بررسيدستورالعملهاي 

  كميته تخصصي

  درصد وضعيت  تعداد  درصد وضعيت  تعداد

  %۱۰۰  ۴۶  %۱۰۰  ۴۶  ۰  ۴۶  حوزه رياست

اونت آموزشي و حوزه مع

  تحصيالت تكميلي
۶۳  ۰  ۶۳  ۱۰۰%  ۶۳  ۱۰۰%  

  %۱۰۰  ۱۵۰  %۱۰۰  ۱۵۰  ۰  ۱۵۰  حوزه معاونت اداري و مالي

  %۱۰۰  ۸۰  %۱۰۰  ۸۰  ۰  ۸۰  حوزه معاونت پژوهش و فناوري

حوزه معاونت دانشجويي و 

  فرهنگي
۱۰۹  ۰  ۱۰۹  ۱۰۰%  ۱۰۹  ۱۰۰%  

  %۱۰۰  ۱۴  %۱۰۰  ۱۴  ۰  ۱۴  حوزه معاونت طرح و برنامه

ش
دان

ده
ك

 
ها

  

  %۱۰۰  ۳۲  %۱۰۰  ۳۲  ۰  ۳۲  حوزه آموزشي

  %۱۰۰  ۳۸  %۱۰۰  ۳۸  ۰  ۳۸  حوزه اداري و مالي

  %۱۰۰  ۳۲  %۱۰۰  ۳۲  ۰  ۳۲  حوزه پژوهشي

  %۶۵  ۱۵  %۶۵  ۱۵  ۸  ۲۳  هاي آموزشي گروه

  

تعداد دستورالعمل هاي  بررسي شده در جلسه با رابط يا كميته تخصصي    

تعداد دستورالعمل هاي موجود
درصد وضعيت=  *  
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 :شدبا ير ميک حوزه مطابق با جدول زيبه تفک فرآيند يريگ ش و اندازهيپات يوضع -۳

  هاي موجودفرآيندتعداد   نام حوزه
  شده  تعداد شناسنامه احصاء

  حوزه در جلسه با رابط
  درصد وضعيت

  %۱۰۰  ۱۳  ۱۳  حوزه رياست

حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت 

  تكميلي
۲۷  ۲۰  ۷۴%  

  %۱۷  ۱۲  ۶۷  حوزه معاونت اداري و مالي

  %۱۰۰  ۱۸  ۱۸  حوزه معاونت پژوهش و فناوري

  %۶۰  ۱۵  ۲۵  دانشجويي و فرهنگي حوزه معاونت

  ۰  ۰  ۳  حوزه معاونت طرح و برنامه

ده
ك
ش

دان
 

ها
  

  ۰  ۰  ۱۱  حوزه آموزشي

  %۷۳  ۱۱  ۱۵  حوزه اداري و مالي

  ۰  ۰  ۱۴  حوزه پژوهشي

  %۳۰  ۰  ۹  هاي آموزشي گروه

تعداد شناسنامه هاي احصا شده در جلسه با رابط        

تعداد فرآيندهاي موجود
درصد وضعيت=  *

 وري بهره هاستقرار چرخ: 
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 .مصوبه ۱۱۰و تصويب  ساعت -نفر ۳۵۵ميزان ه وري ب هرهجلسه كميته ب ۳۹برگزاري   - ۱

 .هاي دانشگاه هاي فرعي معاونت وري و رابطين كميته جلسه مشترك با حضور اعضاي دبيرخانه كميته بهره ۱شكيل ت - ۲

هـاي    هـاي معاونـت   وري حـوزه  هـاي فرعـي بهـره    وري و اعضاي كميتـه  جلسه مشترك با حضور اعضاي دبيرخانه كميته بهره ۳شكيل ت - ۳

 .مالي -آموزشي و اداري

 .برنامه حوزه معاونت طرح وتخصصي بهبود در جلسه كميته  ۷تشكيل  - ۴

 .)هدف ۱۷( وري در پروژه استقرار چرخه مديريت بهره عناوين هدفهاي دانشگاه فردوسي مشهد تصويب - ۵

 .گانه هاي مصوب دروني با اهداف هفده انطباق شاخص - ۶

 :شاملي دانشگاه ور هاي بهره شاخص جدول راهنمايتهيه  - ۷

  شناسايي كدتعيين 

  دسته بندي شاخصتعيين 

  نام شاخصتعيين 

  فرمول اندازه گيريتعيين 

  تعاريف عملياتيتعيين  

  حوزه فعاليت مرتبطتعيين 

  گيري مقطع يا فواصل اندازهتعيين 

  گانه هفده(شماره اهداف كيفي تعيين( 

  مرجع تعيين هدفتعيين 

  كاهش/ افزايش(جهت هدف تعيين( 

  آوري اطالعات منبع جمعتعيين 

  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۱ هاي در سالمقدار شاخص تعيين و تهيه 

 ۱۳۸۷بيني شاخص در سال  تعيين پيش 

  بيروني/ دروني( شاخص عوامل مؤثر برتعيين(  

 .وري مصوب دانشگاه هاي بهره شاخص شناسنامهتهيه  - ۸

 .تاييدهت كنترل و ها به مشاور محترم پروژه ج شاخص ارائه جداول راهنما و شناسنامه  - ۹

 .جهت تكميل بخش عوامل مؤثر هاي مربوطه به حوزه و شناسنامه اصالح شده ارسال جداول -۱۰
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و  ۱۳۸۶تـا   ۱۳۸۱بر اساس جدول راهنمـا بـين سـالهاي     دانشگاه دروني وري هاي بهره گيري، توصيف، تجريه و تحليل شاخص  اندازه -۱۱

 :بق جدول زيربه تفكيك هر حوزه مطا ۱۳۸۷بيني شاخص در سال  پيش

  وري هاي بهره حوزه شاخص
تعداد شاخص 

  مصوب

  شاخص فاقد اطالعات  شاخص ناقص  شاخص تكميل شده

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۱۸/۰  ۲۴  ۱۰/۰  ۱۳  ۰/.۷۲  ۹۴  ۱۳۱  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

  ۲۷/۰  ۲۱  ۰۳/۰  ۲  ۷۰/۰  ۵۴  ۷۷  معاونت اداري و مالي

  ۱۴/۰  ۵  ۱۴/۰  ۵  ۷۱/۰  ۲۵  ۳۵  ناوريمعاونت پژوهش و ف

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۷/۰  ۱۷  معاونت دانشجويي و فرهنگي

  ۰  ۰  ۰۳/۰  ۲  ۹۷/۰  ۳۰  ۳۱  معاونت طرح و برنامه

  ۱۷/۰  ۵۰  ۰۷/۰  ۲۱  ۷۶/۰  ۲۲۰  ۲۹۱  جمع

 
 .ناوريوري وزارت علوم، تحقيقات و ف دفتر بهرهبه ) ۱۳۸۶-۱۳۸۷(وري دانشگاه  گيري و ارسال شاخصهاي كالن بهره اندازه -۱۲

 بـه تفكيـك هـر حـوزه     و ۱۳۸۵تـا   ۱۳۸۰براي سـالهاي   دانشگاه بيرونيوري  هاي بهره شاخص گيري، توصيف، تجريه و تحليل  اندازه -۱۳

 .وري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دفتر بهره و ارسال آن مطابق با جدول ذيل )ويرايش اول(

 درصد تحقق اقدامات حوزه

معاونت آموزشي و 

 تكميليتحصيالت 

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ٣٠(وري  هاي بهره گيري شاخص اندازه

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ٣٠(وري  هاي بهره توصيف شاخص

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ٣٠(وري  هاي بهره تجزيه و تحليل شاخص

 %١٠٠ )يشنهادي وزارت علومشاخص پ ٣٠(وري هاي بهره پيشنهادات كلي براي بهبود شاخص

معاونت پژوهش و 

 فناوري

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ١٢(وري  هاي بهره گيري شاخص اندازه

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ١٢(وري  هاي بهره توصيف شاخص

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ١٢(وري  هاي بهره تجزيه و تحليل شاخص

و  معاونت اداري

 مالي

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ٦(وري  هاي بهره گيري شاخص اندازه

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ٦(وري  هاي بهره توصيف شاخص

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ٦(وري  هاي بهره تجزيه و تحليل شاخص

 %١٠٠ )هادي وزارت علومشاخص پيشن ٦(وري هاي بهره پيشنهادات كلي براي بهبود شاخص

معاونت دانشجويي و 

 فرهنگي

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ٤(وري  هاي بهره گيري شاخص اندازه

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ٤(وري  هاي بهره توصيف شاخص

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ٤(وري  هاي بهره تجزيه و تحليل شاخص

 %١٠٠ )شاخص پيشنهادي وزارت علوم ٤(وري  هاي بهره براي بهبود شاخصپيشنهادات كلي 

 %١٠٠ )وري شاخص پيشنهادي كميته بهره ٢٤(وري  هاي بهره تعيين و تصويب شاخص
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و بـه تفكيـك هـر حـوزه      ۱۳۸۶تـا   ۱۳۸۰براي سـالهاي   دانشگاه بيرونيوري  هاي بهره گيري، توصيف، تجريه و تحليل شاخص  اندازه -۱۴

 ).دوم ويرايش(

 .وري به معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي هاي تكميل شده بهره ارسال شاخص -۱۵

 .وري برگزار شده در پارك علم و فناوري شركت در كارگاه بهره -۱۶

تحقيقـات و فنـاوري در   وري وزارت علوم،  وري در بخش آموزش عالي كه توسط دفتر بهره گيري بهره شركت در كارگاه آموزشي اندازه -۱۷

 .تشكيل گرديد ۲۳/۴/۸۷تاريخ 

 ارزيابي عملكرد: 

 بيروني( ارزيابي عملكرد دانشگاه(:  

و ارسال آن به مشاور محترم وزير و مدير كل دفتر وزارت علوم، ) ۱۳۸۴-۱۳۸۶(گردآوري و تدوين گزارش عملكرد سه ساله دانشگاه  - ۱

 .تحقيقات و فناوري

و ارسـال آن بـه   ) ويرايش اول و دوم( دانشگاه ۱۳۸۶ارزيابي عملكرد سال عمومي  هاي گردآوري و تدوين اطالعات مربوط به شاخص - ۲

 .و استانداري دفتر معاون محترم وزير و رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور

و  دانشـگاه  ۱۳۸۶ارزيابي عملكرد سال  اختصاصي و) ويرايش اول و دوم(عمومي  هاي گردآوري و تدوين اطالعات مربوط به شاخص - ۳

 .دفتر معاون محترم وزير و رئيس سازمان سنجش و آموزش کشورارسال آن به 

حـوزه  و حـوزه دانشـگاهي  ( دانشـگاه  ۱۳۸۶ارزيـابي عملكـرد سـال     اختصاصـي  هـاي  گردآوري و تدوين اطالعات مربوط به شاخص - ۴

اطالعـات مربـوط بـه انتخـاب،      زير و رئيس سازمان سنجش و آموزش کشـور دفتر معاون محترم وارسال آن به و  )هاي استاني دستگاه

 .يارسال آن به استاندارو  انتصاب و تغيير مديران دانشگاه

 .هاي اجرايي مرتبط با تحول اداري و ارزيابي عملكرد دستگاهكشوري  آوري و تدوين مجموعه مصوبات جمع - ۵

يابي عملکرد دانشگاه به همراه طرح پيشنهادي جهت ارائه به هيـأت محتـرم   هاي عمومي ارز تهيه گزارشي از مشکالت فراروي شاخص - ۶

 .رئيسه دانشگاه

هاي عمومي ارزيابي عملکـرد دانشـگاه در    در خصوص شاخصاي جهت ارائه مستندات الزم توسط واحدهاي دانشگاه  برگزاري جلسه - ۷

 .۲۵/۷/۱۳۸۷تاريخ  در به ارزيابان استانداري ۱۳۸۶ سال

جهت ارائـه بـه دفتـر     ها و رفع نواقص موجود وي درخواست تجديد نظر در مورد نحوه امتيازدهي برخي از شاخصتنظيم گزارشي حا - ۸

 .استانداري خراسان رضوي پشتيباني و توسعه منابع انساني تمعاون

 .گذشتهساله  ۴دانشگاه و مقايسه نتايج عملكرد شاخصهاي عمومي  ساله ارزيابي ۲سازي نتايج  آماده - ۹
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 .۱۳۸۶سال در دانشگاه شاخصهاي اختصاصي نتيجه ارزيابي عملکرد  سازي آماده -۱۰

در پاسخ بـه  دانشگاه  ۱۳۸۶سال هاي عمومي  گردآوري مستندات الزم و تهيه گزارشي در خصوص اشکاالت وارده به امتيازات شاخص -۱۱

 .درخواست هيأت محترم رئيسه دانشگاه

 .به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريگزارش معرفي دانشگاه فردوسي مشهد و ارسال مجدد اصالح  -۱۲

جهت تکميل و ارائه مستندات بر اساس وظايف آنها  به هر يک از واحدهاي دانشگاه ۱۳۸۷هاي عمومي سال  شاخص و ارسال تفکيک -۱۳

 .الزم

 .۱۳۸۷هاي اختصاصي سال  آوري اطالعات مورد نياز جهت تکميل شاخص جمع -۱۴

و ارسال آن همراه لوح فشرده  ۱۳۸۷هاي عمومي و اختصاصي سال  ايل نهايي شاخصدريافت پاسخ واحدهاي مختلف دانشگاه و تهيه ف -۱۵

 .وزير و رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور محترم به دفتر معاون

دانشگاه و همچنين اعـالم   ۱۳۸۷شده در خصوص ارزيابي عملکرد شاخصهاي عمومي سال  هاي انجام تهيه و ارسال گزارشي از فعاليت -۱۶

 .هاي عمومي به دفتر معاون محترم وزير و رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور عدم مصداق شاخصموارد مصداق و 

 )معاونت و واحد روابط عمومي ۳دانشکده،  ۱۴(رجوع به واحدهاي مختلف دانشگاه  ارباب مارسال مکانيزم اجراي طرح تکريتهيه و  -۱۷

 .وري و ارزيابي عملکرد جلسه کميته مشترک بهره ۱۲برگزاري  -۱۸

 ها يابي عملكرد دانشكدهارز: 

آوري  جمـع  ،هـا جهـت تعيـين درجـه اهميـت      رؤساي دانشـكده ، ارسال آنها به ها هاي ارزيابي عملكرد دانشكده تهيه و تدوين شاخص - ۱

  .آنهاتعيين و تصويب وزن و  اطالعات حاصله

 .شده نييت تعيب اهميها بر اساس ضر شاخص يبند تياولو - ۲

  .موجود دانشگاه يها ستميس ياطالعات يها تفاده از بانکاز اطالعات با اس يبخش يآور جمع - ۳

موجود ممکـن نبـوده و    يها ستميس ياطالعات يها ق بانکيکه احصاء آن از طر يل اطالعاتينوبت جهت تکم ۳ها در  مکاتبه با دانشکده - ۴

  .ها در جداول مربوطه ثبت آن

  .ييهاد نيها جهت اصالح و تائ ل شده به دانشکدهيتکم يها ارسال شاخص - ۵

 .ها به دانشکده يارسال يها شاخص يآور جمع - ۶

 هاي آموزشي ارزيابي عملكرد گروه: 
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ه يـ هـا بـه کل   د و کارشناسـان متخصـص، ارسـال آن   يو مشاوره اسـات  يبا همکار يآموزش يها عملکرد گروه يابيارز يها ن شاخصييتع - ۱

 .اطالعات يآور منظور جمع به يآموزش يها گروه

اطالعـات   يآور و جمـع  ياضـ يلوت از دانشـکده ر يصـورت پـا   بـه  يآموزشـ  يها عملکرد گروه يابيبه ارزاطالعات مربوط  يآور جمع - ۲

  .توسط واحد آمار و اطالعات يآموزش يها ه گروهيکل يبرا يصورت مواز به

 .يآموزش يها ران گروهيها و مد دانشکده يحضور رؤسابا پروژه  يهيجلسه توج يبرگزار - ۳

اطالعـات  . (باشـد  يمـ  يآموزشـ  يهـا  ار گـروه يـ کـه تنهـا در اخت   يافـت اطالعـات  يمنظور در مرحله به ۲ر د يآموزش يها مکاتبه با گروه - ۴

 .)يا شناسنامه

دانشـگاه توسـط واحـد آمـار و      ياطالعـات  يها فاقد اطالعات، با استفاده از بانک يها مانده شاخص ياطالعات مربوط به باق يآور جمع - ۵

 .اطالعات

 .کسانيدر قالب  يآموزش يها وهه اطالعات مربوط به گريه کليته - ۶

 .يينها يمحترم جهت کنترل و بازنگر يشده به مجر  ليتکم يها ارسال اطالعات شاخص - ۷

  .محترم پروژه يجلسه با مجر ۴ يبرگزار - ۸

 نظام پيشنهادها: 

نهاد براي ارزيابي ارسال شده كه پيش ۵۴۶از اين ميان . . پيشنهاد را بررسي نموده است ۷۶۶جلسه،  ۴۱كميته نظام پيشنهادها با برگزار نمودن 

توان بـه مـوارد زيـر     هاي اين بخش مي از ديگر فعاليت. پيشنهاد نيز قابل اجرا تشخيص داده شده است ۹پيشنهاد پاداش تعلق گرفته و  ۵۳به 

  :اشاره نمود

ارسـال  ، ۱۳۸۶ور و مدير برتر سـال  اعطاي هديه به پيشنهاد دهنده، دا، برگزاري اولين همايش نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد - ۱

 .ها تجزيه و تحليل دادهخواهي مربوط به همايش و  اي نظرهفرم بررسي ،داوران كارشناسان حاضر در همايش و براي هديه

  .۱۳۸۷به منظور تعيين پيشنهاد دهنده، داور و مدير برتر سال  ۸۷  استخراج نتايج الزم از پيشنهادهاي سال - ۲

 .مكانيزه پذيرش پيشنهادهايستم ستصحيحات موردي  - ۳

 .تقاء شغلي دريافت شده از همكارانهاي ار دهي به درخواست رسيدگي و امتياز - ۴

  .۱۳۸۷و  ۱۳۸۶پيشنهاد دهندگان سال  بانك اطالعاتيتهيه  - ۵

 .تخصصتهيه بانك اطالعات داوران به تفكيك واحدها و  - ۶

 . همايش نظام پيشنهادها ۲شركت در  - ۷
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 ودجهب 

 . تحقيقات و فناوري و ارسال آن به وزارت علوم، ١٣٨٧اي مربوط به سال  رآورد اعتبارات هزينهتهيه و تدوين فرم ب - ۱

 :شامل وزارت علوم، تحقيقات و فناوريبه  بودجه تفصيلي هاي نامه تهيه و ارسال موافقت - ٢

 سازي كامل با شفاف ۱۳۸۵نامه بودجه تفصيلي  اصالحيه موافقت 

 و اصالحيه آن جهت ابالغ ۱۳۸۶نامه بودجه تفصيلي سال  موافقت 

 دانشگاه و هر يك از واحدهاي تابعه جهت بررسي كارشناسي ۱۳۸۷نامه بودجه تفصيلي سال  موافقت 

 .دانشگاه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  و كسري ١٣٨٧خدمت  بازنشستگان سال  برآورد و اعالم كتبي اعتبار پاداش پايان - ٣

 .رسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريو ا ١٣٨٨تهيه بودجه پيشنهادي سال  - ٤

 . ١٣٨٦در سال ) ها و معاونتها دانشكده(تهيه گزارش عملكرد بودجه واحدها  - ٥

 ).فصل اول، ساير فصول و تعمير و تجهيز(ها  ها و دانشكده هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت تهيه و ابالغ تخصيص - ۶

به صورت ماهانه پس از انجام تخصيص هر ماه بـه منظـور   )  به صورت اختصاصي(اه و اضافه كار تهيه گزارش منابع و مصارف دانشگ - ٧

 .بيني شده اعتبار ماهانه رعايت سقف پيش

 .پيگيري استقرار كدهاي هزينه هفت فصل در سيستم حساب دانشگاه - ٨

جراي كدهاي هزينه هفت فصل در سـال  هدف ا آن باطراحي و  ۱۳۸۷در سال  هاي تخصيص با هدف طراحي مناسبتر آن فرم بازنگري - ۹

 .آينده

سازي مشكالت و تنگناهاي مالي، اتخاذ تصميم در مـورد نحـوه تخصـيص بهينـه اعتبـار بـه        برگزاري جلسات مختلف به منظور شفاف -١٠

 )و مالي جلسه با معاونت اداري ٢ها و  جلسه با دانشكده ١٥جلسه داخلي،  ١٩(واحدها و ارائه مدل فعاالنه الگوي توزيع بودجه 

به دو صـورت منفعالنـه و فعاالنـه بـر اسـاس سياسـتها و        ١٣٨٧تهيه و تدوين الگوي توزيع بودجه دانشگاه فردوسي مشهد در سال  -١١

 .ضوابط بودجه كل كشور و با توجه به توسعه و گسترش فعاليتهاي واحدهاي دانشگاهي

سـازي آن   هاي كشور به منظور بـومي  وزيع بودجه ساير دانشگاهها، عملكرد و قابليت اجراي الگوي ت ژگي بررسي مستمر وي مطالعه و -١٢

 .دانشگاه
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 .هاي بودجه تفصيلي در تهران نامه شركت در كارگاه آموزشي تهيه و تنظيم موافقت -١٣

 .وري مديريت بودجه تعيين شاخصهاي بهره -١٤

 .سفارش، دريافت و بررسي پيشنهاد پروژه تعيين راهكارهاي افزايش درآمد و كاهش هزينه -١٥

 .ريزي جاري بودجهنظرسنجي از واحدها در مورد نامه  يه و تنظيم پرسشته -١٦

 آمار و اطالعات: 

 .دانشگاه فردوسي ۱۳۸۶سالنامه آماري سال  اول و دومتهيه ويرايش   - ۱

نيمسـال  (تهيه گزارشات اطالعاتي مربوط به دانشجويان جـاري  : مانند دانشگاه ۱۳۸۷آماري سال انجام اقدامات اوليه براي تهيه سالنامه  - ۲

سـال  (التحصـيل   ، دانشـجويان فـارغ  )۱۳۸۷-۱۳۸۸نيمسـال اول  (، دانشجويان ورودي )۱۳۸۷-۱۳۸۸و نيمسال اول  ۱۳۸۶ -۱۳۸۷دوم 

اي، قرارداد يكساله و قرارداد معـين   و كاركنان رسمي، پيماني، روزمزد بيمه) ۱۳۸۷تيرماه (، اعضاي هيات علمي )۱۳۸۶-۱۳۸۷تحصيلي 

 ).۱۳۸۷تيرماه (

 ).۱۳۸۷و بهمن ماه  ۱۳۸۷تيرماه (آوري بانك اطالعاتي مديران دانشگاه روز به - ۳

 :ها و واحدهاي درون دانشگاه شامل با پروژههمكاري در تهيه آمار و اطالعات  - ۴

  هاي آموزشي ارزيابي عملكرد گروهپروژه 

  ها دانشكدهارزيابي عملكرد پروژه 

 پروژه تدوين برنامه راهبردي 

 ۱۳۸۷تفصيلي سال تهيه بودجه اي مديريت برنامه و بودجه بر  

  وري دانشگاه بهرههاي ارزيابي عملكرد و  شاخصمحاسبه براي واحد ارزيابي عملكرد 

  مشهد  هاي دانشگاه فردوسي تهيه گزارش مقايسه نيروهاي انساني غير هيات علمي دانشكده برايكميته ساماندهي نيروي انساني

 بر اساس شاخصهاي استاندارد

 :ئه آمار مورد نياز به سازمانهاي دولتي شاملو اراهمكاري  - ۵

  تهيه اطالعات مورد نياز سالنامه آماري شهرستان مشهد برايفرمانداري 

 كـه   ارائه اطالعات دانشجويان و كارمندان دانشـگاه  و تهيه كتاب مفاهيم آماريبراي ريزي آموزش عالي  و برنامه سسه پژوهشؤم

 .ي گرديدمنجر به تقدير كتبي از دانشگاه فردوس

  آنآوري اطالعات  جمعپورتال  براي تكميل فرمهايهيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي انقالب فرهنگي. 

 .دانشگاه فرهنگيدانشجويي و ارائه پيشنهاد جهت تهيه بانك اطالعاتي معاونت   - ۶
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 تشكيالت: 

  ".شگاهبازطراحي تشكيالت دان"براي شروع پروژه  كارشناسيجلسه  ۱۰تشكيل  - ۱

 .دانشگاه) كلي و تفصيلي(تهيه نمودار سازماني جديد  - ۲

 . تهيه اهداف و شرح وظايف جديد واحدهاي دانشگاه - ۳

 .ها و واحدهاي ستادي تعيين نحوه توزيع پستهاي سازماني بين دانشكده - ۴

هـاي سـازماني، شـرايط احـراز،      پست(در مورد تشكيالت همكاران دانشگاه به  دادن مشاورهواحدها و مديران و سؤاالت دهي به خ پاس - ۵

  ...).شرح وظايف و 

 .صادره توسط مديريت كارگزيني در كتابچه تشكيالت... هاي انتصاب، بازنشستگي، تعيين محل خدمت و  اعمال ابالغ - ۶

  .روز كردن كتابچه پستهاي سازماني دانشگاه و اعالم آن به مديريت كارگزيني جهت اعمال در سيستم مربوطه به - ۷

 .هاد اعمال تغييرات در پستهاي سازماني جهت ارايه به جلسات هيات اجرايي و كميسيون دائميتهيه پيشن - ۸

 .تهيه پيشنهاد تغيير شرايط احراز سه رشته شغلي جهت ارايه به جلسات كميسيون دايمي و هيات امنا - ۹

 انجام شده يارهاساير ك: 

 .جلسه هيأت امناء ۲ي و جلسه كميسيون دائم ۲ برگزاريو مقدمات  يا رخانهيانجام امور دب - ۱

 .تدوين اساسنامه نشريه سامان - ۲

 ۳و )خالقيـت و نـوآوري  : ۳۲و شماره  ارزيابي عملكرد سازمان: ۳۱شماره  ،وري بهره: ۳۰شماره (شماره نشريه سامان  ۳تهيه و توزيع   - ۳

 .)دانشجوي پرسشگر: ۳و شماره  اولين روز كالس: ۲شماره  ،تاملي در بكارگيري پاورپوينت: ۱شماره (نامه آموزشي سامان  ويژه

نامـه آموزشـي سـامان     نويس ويـژه  پيش ۱و ) سپاري و نظام جامع تضمين كيفيت شوراي صنفي، برون( نويس نشريه سامان  پيش ۳تهيه  - ۴

 .)تقلب(
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مـام شـده   ريزي عمليـاتي و تعيـين قيمـت ت    سازي بودجه پياده"هاي آتي معاونت مانند  طرحتهيه و تكميل شرح خدمات براي برخي از  - ۵

 ".خدمات

صـفحه اصـلي   محتـوايي  انجـام تغييـرات در سـاختار    روز رساني مستمر آن،  امنامه سايت معاونت طرح و برنامه، بررسي و بهتدوين نظ - ۶

 .ساختار ظاهري آن بهبودو پيگيري براي  )و توسعه كيفي و كمي ساير قسمتها هاي آتي  طرحاضافه كردن بخش اخبار و (


