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  »به نام خداوند جان و خرد «

  ۱۳۸۸ سالدر  اهم فعاليتهاي انجام شده

و تحـول   يور بهـره  ها،فرآينـد بهبود  و يمستندسازراهبردي، تدوين برنامه در محورهاي  ۱۳۸۸سال  در اين گزارش اهم فعاليتهاي انجام شده در

تقـديم   و ساير كارهاي انجام شده آمار و اطالعات و ،بودجهشنهادها، ينظام پتشكيالت، آموزش و بهسازي منابع انساني،  ارزيابي عملكرد، ،اداري

 .گردد مي

 دانشگاه راهبردي تدوين برنامه: 

  .بررسي و تأييد اهداف کالن دانشگاه جهت جلسه شوراي راهبردي ۴برگزاري  - ۱

 :ي فاز دوم پروژه شاملها گزارش و تاييد بررسي، تهيه - ۲

 تبيين انتظار ذينفعان دانشگاه  

  وضع موجود حوزه دانشجويي و فرهنگي دانشگاهتبيين. 

 .معاونتمربوط به هر  هاي فاز دوم منظور اصالح و تکميل گزارشبه هاي دانشگاه  برگزاري جلسات هماهنگي با معاونت - ۳

 :هاي فاز دوم پروژه شامل گزارش تاييد - ۴

 انشگاهنظام مديريت و ساختار سازماني د ،انداز، ماموريت، اهداف تبيين وضع موجود چشم 

  هاي اصلي دانشگاهفرآيندتبيين 

  بررسي محيط بيروني دانشگاه 

 تبيين وضع موجود نظام پژوهشي دانشگاه 

 المللي دانشگاه تبيين وضع موجود روابط عمومي و همكاريهاي بين  

 تبيين وضع موجود نظام مديريت منابع انساني دانشگاه 

  تبيين وضع موجود حوزه مالي در دانشگاه 

 دانشگاه  آموزشيوجود نظام تبيين وضع م 

 .دانشگاهارزشهاي محوري و اهداف كالن انداز، مأموريت،  چشم تاييد - ۵

هاي محوري و اهداف کالن دانشگاه در شـوراي عمـومي دانشـگاه توسـط مـدير       ، ارزشمأموريتانداز،  ارائه گزارش تدوين سند چشم - ۶

  .پروژه

شـوراي   يدانشگاه و ارائه به اعضـا ) فرصتها و تهديدهاي(عوامل خارجي و ) نقاط قوت و ضعف(تهيه ليست پيشنهادي عوامل داخلي  - ۷

 .آوري و انجام اصالحات الزم جمع، راهبردي جهت بررسي و اظهار نظر

جداول عوامل داخلي و خارجي و بحث و بررسي توسط فرمها و تشريح چگونگي امتيازدهي به جلسه شوراي راهبردي جهت برگزاري  - ۸

 .شورا ياعضا
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 .ها بندي آن و جمع از اعضاي شوراي راهبردي امتيازدهي به عوامل داخلي و خارجي تكميل شده ها و جداول فرمآوري  جمع - ۹

 .هاي تجزيه و تحليل اطالعات محيط داخلي و خارجي تهيه، بررسي و تاييد گزارش فاز چهارم پروژه با عنوان ماتريس -۱۰

ارائه آن به اعضـاي شـوراي راهبـردي جهـت بررسـي و اظهـار نظـر و        گاه، اي دانش هاي اصلي و وظيفه تژينويس اوليه استرا تهيه پيش -۱۱

  .آوري نظرات اعضا جمع

 .بندي آنها جمعو  جلسه شوراي راهبرديدر  اي دانشگاه هاي اصلي و وظيفه نظرات اعضا در مورد استراتژيبررسي و ارائه  -۱۲

 .سه شوراي راهبردي جهت تشريح چگونگي تكميل آنهاي كالن دانشگاه و برگزاري جل بندي استراتژي پرسشنامه اولويتتهيه  -۱۳

 .بندي آنها هاي كالن دانشگاه و جمع بندي استراتژي شده مربوط به اولويت هاي تكميل آوري پرسشنامه جمع -۱۴

هـاي   هاي كالن دانشـگاه و بحـث دربـاره برنامـه     بندي استراتژي اولويت بحث و بررسيجلسه شوراي راهبردي جهت چندين برگزاري  -۱۵

 .تيعمليا

 .آوري نظرات ها و اقدامات اجرايي براي اعضاي شوراي راهبردي جهت بررسي و اظهارنظر و جمع برنامهارسال  -۱۶

 .)ماه دي ۲۷و  ۲۶(المللي مديريت استراتژيك  شركت در چهارمين كنفرانس بين -۱۷
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  ي دانشگاههافرآيندمستندسازي و بهبود:  

 :باشد ها مطابق با جدول زير مي تفکيک حوزهبه  پايش خدمتهاي  دريافت فرموضعيت  - ۱

 هاي فعال حوزه
  تعداد پايشگران

 خدمت 

  هاي  تعداد فرم

 شده بيني پيش

  هاي تعداد فرم

 دريافت شده 

 حوزه رياست

 ٢٢ ٣٤ ١ دفتر رياست و روابط عمومي

 ١٩ ٣٤ ١ المللي هاي علمي و بين مديريت همكاري

 ٣١ ٤٢ ١  گرگروه امور دانشجويان شاهد و ايثار

 ٠ ٢١ ١  دفتر نظارت و ارزيابي

  معاونت آموزشي و 

 تحصيالت تكميلي

 ٥٢ ٦٣ ١ مديريت آموزشي

مديريت تحصيالت تكميلي، دفتر معاونت آموزشي، دفتر هدايت استعدادهاي درخشـان،  

 محيطي هاي تخصصي و دفتر امور ايمني و زيست دفتر هماهنگي كميته
١٢ ١٢ ١ 

 ۲ ۹ ۱  لكترونيكيمركز آموزشهاي ا

 معاونت اداري و مالي

 ٤٢ ٨٢ ٧ مديريت اداري و پشتيباني

 ١٠ ١٥ ١ ها و تاسيسات مديريت ساختمان

 ٠ ٢٣ ٢ مديريت مالي

 ٢٣ ٤٢ ١ دفتر حقوقي

 ٣ ٤٢ ١ مديريت كارگزيني و رفاه

  معاونت پژوهش 

 و فناوري

 ٦ ٤٢ ٢ اي مركز اطالعات، آمار و امور رايانه

 ١٦ ٢١ ١ رساني و كتابخانه مركزي طالعمركز ا

 ۶ ۱۴ ۱  مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

  معاونت دانشجويي 

 و فرهنگي

 ٤٣ ٧٣ ۳ دفتر معاونت دانشجويي، كميته انضباطي، مركز مشاوره، دفتر ارتباط خانواده

 ٤ ٢٣ ١ برنامه مديريت فرهنگي و فوق

 ١٦ ٩٣ ٤ مديريت امور دانشجويي 

 ها نشكدهدا

 ٤٩ ٥٩ ٣ دانشكده ادبيات و علوم انساني

 ٢٧ ٩٨ ٣ دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 ٥٦ ٧٢ ٢ دانشكده تربيت بدني

 ٥٠ ٨٢ ٣ دانشكده دامپزشكي

 ١٦ ٤٢ ٢ دانشكده علوم

 ٤٣ ٩٣ ٣ دانشكده علوم اداري و اقتصادي

 ٢٧ ١٠٢ ٣ شناسي دانشكده علوم تربيتي و روان

 ٢٦ ٤٧ ٣ ه علوم رياضيدانشكد

 ٦٦ ٩٠ ٣ دانشكده كشاورزي

 ٤ ٢٠ ١ دانشكده معماري و شهرسازي

 ١٨ ٣٩ ١ دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست

 ٧٠ ١١٩ ٣ دانشكده مهندسي

 ٧٥٧ ١٥٤٨ ٦٠ مجموع

 را براي معاونت طرح و برنامه ارسال نمايد بار حوزه مربوطه را پايش نموده و تصوير فرم تكميل شده پايشيك اي موظف است هفته هر پايشگر.  
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 :باشد در سطح دانشگاه مطابق با جدول زير مي هاي تخصصي بهبود تشکيل کميتهوضعيت  - ۲

  نام حوزه
تعداد 

 جلسات

ميزان 

 ساعت

تعداد 

 نفرات

همكاريميزان   

)نفرساعت(  

حوزه 

 رياست

 ٠ ٠ ٠ ٠ كميته تخصصي حراست

 ٢٠ ٢ ١٠ ٥ المللي و دفتر رياست و روابط عمومي علمي و بين هاي كميته تخصصي مديريت همكاري

 ٤٤ ٢ ٢٢ ١١ كميته تخصصي گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

 ٨٠ ٤ ٢٠ ١٠ كميته تخصصي دفتر نظارت و ارزيابي

 ٠ ٠ ٠ ٠ كميته تخصصي گزينش

 ١٤٤ ٨ ٥٢ ٢٦ مجموع

معاونت 

آموزشي و 

تحصيالت 

 تكميلي

يريت آموزشيكميته تخصصي مد  ١٣٠ ٥ ٢٦ ١٣ 

كميته تخصصي مديريت تحصيالت تكميلي، دفتر معاونت آموزشي، دفتر هدايت استعدادهاي 

هاي تخصصي و دفتر امور ايمني و زيست محيطي درخشان، دفتر هماهنگي كميته  
٧٠ ٥ ١٤ ٧ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ كميته تخصصي كالج دانشگاه

هاي الكترونيكي كميته تخصصي مركز آموزش  ١٢ ٣ ٤ ٢ 

 ٢١٢ ١٣ ٤٤ ٢٢ مجموع

معاونت 

اداري و 

 مالي

 ٤٢ ٣ ١٤ ٧ كميته تخصصي مديريت امور اداري و پشتيباني

ها و تاسيسات كميته تخصصي مديريت ساختمان  ١٣٦ ٤ ٣٤ ١٧ 

 ٢٤ ۲ ١٢ ٦ كميته تخصصي مديريت مالي

 ١٢ ٣ ٤ ٢ كميته تخصصي دفتر حقوقي

و رفاهكميته تخصصي مديريت كارگزيني   ٣٠ ٣ ١٠ ٥ 

 ٢٤٤ ١٥ ٧٤ ٣٧ مجموع

معاونت 

پژوهش و 

 فناوري

 ٦٦ ٣ ٢٢ ١١ كميته تخصصي مديريت ارتباط علمي دانشگاه با جامعه و مركز كار آفريني و مالكيت فكري

 ٤٨ ٣ ١٦ ٨ اي كميته تخصصي مركز اطالعات، آمار و امور رايانه

 ٤٠ ٢ ٢٠ ١٠ تشاراتموسسه چاپ و ان -كميته تخصصي مديريت پژوهشي 

 ٥٠ ٥ ١٠ ٥ رساني و كتابخانه مركزي كميته تخصصي مركز اطالع

 ٢٠٤ ١٣ ٦٨ ٣٤ مجموع

معاونت 

دانشجويي 

 و فرهنگي

 ١٠٤ ٤ ٢٦ ١٣ كميته تخصصي دفتر معاونت دانشجويي، كميته انضباطي، مركز مشاوره و دفتر ارتباط خانواده

 ٣٠ ٣ ١٠ ٥ بدني كميته تخصصي مديريت تربيت

 ٢٤ ٣ ٨ ٤ برنامه كميته تخصصي مديريت فرهنگي و فوق

 ٣٠ ٣ ١٠ ٥ كميته تخصصي مديريت امور دانشجويي

 ١٨٨ ١٣ ٥٤ ٢٧ مجموع

ها دانشكده  

 ٢٥٢ ١٤ ١٨ ٩ )دانشكده ١٢(ها  معاونت آموزشي دانشكده

 ٦٤٠ ١٦ ٤٠ ٢٠ )دانشكده ١٢(ها  معاونت اداري و مالي دانشكده

 ٣٦٠ ١٢ ٣٠ ١٥ )دانشكده ١٢(ها  دانشكده معاونت پژوهشي

 ٣١٢ ١٢ ٢٦ ١٣ )گروه آموزشي ٦٣(ها  هاي آموزشي دانشكده گروه

 ١٥٦٤ ٥٤ ١١٤ ٥٧ مجموع

 ٢٥٥٦ ١١٦ ٤٠٦ ٢٠٣ جمع كل
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  :باشد ها مطابق با جدول زير مي به تفکيک حوزه تهيه و تصويب مستنداتوضعيت  - ۳

  

    

 

  

 

   

 

   

 

   

 
 

57 21 ۱۹  
تمام 

  شده
۱۵  ۵  ۱۵  

تمام 

  شده
۳۷  ۱۹  ۱۶  

تمام 

  شده
۲۱  ۱۴  ۱۴  

تمام 

  شده

 

65 0 ۰  
تمام 

  شده
۲۷  ۷  ۲۷  

تمام 

  شده
  فعال  ۰  ۹  ۲۷  فعال  ۵  ۱۰  ۷۶

 

  ۰  ۱۷  ۱۵۶  فعال  ۳۵  ۳۷  ۶۰  فعال  ۲۴ 70 183
غير

  فعال
  فعال  ۹  ۹  ۶۰

 

66 9 ۹  
تمام 

  شده
۳۵  ۱۴  ۳۵  

تمام 

  شده
  ۰  ۰  ۳۵  فعال  ۲۳  ۶۰  ۹۶

غير 

  فعال

 

116 8 ۸  
تمام 

  شده
۴۱  ۲۵  ۴۱  

تمام 

  شده
  فعال  ۰  ۴  ۴۲  فعال  ۷۵  ۱۲۰  ۱۲۲

38 ۴  ۴  
تمام 

  شده
  تمام شده  ۱۴  ۱۴

تمام 

  شده
  فعال  ۰  ۴  ۱۴  فعال  ۵  ۱۰  ۴۶

48 ۱۰  ۱۰  
تمام 

  شده
۲۲  ۱۱  ۲۲  

تمام 

  شده
۳۳  ۱۷  ۰  

غير

  فعال
  فعال  ۲  ۱۰  ۲۲

ي
ش

وه
پژ

ه 
وز

ح
  

26 ۰  ۰  
تمام 

  شده
۱۰  ۱۰  ۱۰  

تمام 

  شده
  فعال  ۰  ۱۰  ۱۰  فعال  ۸  ۲۱  ۲۱

وه
گر

 
ي

ش
وز

آم
ي 

ها
  

15 ۸  ۱۵  
تمام 

  شده
۸  ۰  ۰  

غير

  فعال
۱۶  ۰  ۰  

غير

  فعال
۸  ۰  ۰  

غير 

  فعال
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 :باشد ها مطابق با جدول زير مي به تفکيک حوزه هاي منتخبفرآيندبهبود وضعيت  - ۴

 منتخب فرآيندنام 

 مراحل بهبود

تهيه نقشه 

 فرآيندكامل 

تعيين 

  هاي  شاخص

تحليلي 

 فرآيند

شناسي  آسيب

و  فرآيند

آوري  جمع

 ها داده

تجزيه و 

تحليل 

 ها داده

تعيين 

اهداف 

 بهبودي

مدل تهيه 

پيشنهادي 

 بهبود

اجراي 

مدل 

 بهبودي

           اعزام اعضاي هيأت علمي به فرصت مطالعاتي

             اعزام اعضاي هيأت علمي به مجامع علمي خارج از كشور

             نام و ارائه خدمات به دانشجويان ورودي جديد ثبت

             آموختگي صدور مدارك موقت و دائم دانش

             انتخاب كارمند نمونه دانشگاه و منتخب واحدها

             اي كاركنان، كارشناسان، سرپرستان و مديران ارزشيابي دوره

             ها تعميرات اساسي و نگهداري تاسيسات و ساختمان

             انجام امور مربوط به قراردادهاي پژوهشي بيرون از دانشگاه

             اي تامين منابع كتابخانه

          اسكان دانشجويان ورودي جديد

      اسكان دانشجويان تابستاني
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           هاي رواني و اجتماعي  هاي آموزشي و پيشگيري از آسيب فعاليت

             ريزي آموزشي نيمسال تحصيلي برنامه
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 :هاي زير صورت گرفته است مطابق با دوره آموزش منابع انساني - ۵

 محتوا فراگيران عنوان دوره 

تعداد 

ه دوره

 ا

تعداد شركت 

كنندگان در 

 هر دوره

  طول دوره

 )ساعت(

 ميزان

 نفرساعت

روش اجرايي 

پايش و 

گيري  اندازه

 فرآيند

  :در فرآيندپايشگران 

 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي  

 معاونت اداري و مالي  

 معاونت پژوهش و فناوري  

 معاونت دانشجويي و فرهنگي  

 ها معاونت آموزشي دانشكده  

 ها معاونت پژوهشي دانشكده 

 روند پيشرفت پروژه از ابتدا تاكنون 

  هافرآيندگيري  اهداف پايش و اندازهتشريح 

 فرآيندگيري  تشريح روش اجرايي پايش و اندازه 

  در  فرآينـد و فرم پايش  فرآيندتشريح شناسنامه

  كارگاه آموزشي

   

روش اجرايي 

پايش و 

گيري  اندازه

 خدمت

  : در پايشگران خدمت

 حوزه رياست  

 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي  

 فناوري معاونت پژوهش و  

 معاونت اداري و مالي  

 معاونت دانشجويي و فرهنگي  

 ها معاونت آموزشي دانشكده  

 ها معاونت اداري و مالي دانشكده  

 ها معاونت پژوهشي دانشكده  

 روند پيشرفت پروژه از ابتدا تاكنون 

  ــدازه ــايش و ان ــي پ ــري  تشــريح روش اجراي گي

 خدمت

    گيـري خـدمت در    تشريح فـرم پـايش و انـدازه

 زشيكارگاه آمو

 توضيحات اقدام اصالحي و اقدام پيشگيرانه 

   جلسـه کارگــاهي عملــي روش اجرايــي پــايش

 خدمت

   

آموزش 

اي  دوره

كارشناسان  

بهبود 

 هافرآيند

 هافرآيندكارشناسان بهبود 

 سازي روش اجرايي پايش خدمت آموزش پياده 

 فرآيندسازي روش اجرايي پايش  آموزش پياده 

  در سازمان فرآيندو تشخيص سطوح فعاليت 

  و تعيين شاخص فرآيندآموزش تكميل شناسنامه 

  هاي موثرفرآيندآموزش روند بهبود 

 ها آموزش روش اجرايي بازنگري و اصالح فرم 

 

سومين دوره 

آموزشي 

پروژه 

مستندسازي 

و بهبود 

  هافرآيند

  :در هاي تخصصي بهبود اعضاي كميته

 حوزه رياست 

  تحصيالت تكميليمعاونت آموزشي و  

 معاونت اداري و مالي 

 معاونت دانشجويي و فرهنگي  

 معاونت طرح و برنامه  

 ها معاونت آموزشي دانشكده  

 ها معاونت اداري و مالي دانشكده 

 ها معاونت پژوهشي دانشكده  

 ،عبــارات و اصــطالحات اســتاندارد      مفــاهيم

ISO9000-2000  
 اصول مديريت كيفيت  

 رد مدل مديريت كيفيت در استانداISO9000-

2000  
  تشريح سيستم مديريت كيفيت در ارتباط با ساير

  هاي مديريتي سيستم

  ي در سيستم مديريت كيفيتفرآيندنگرش  

 هــاي اجرايــي و  نحــوه تــدوين نظامنامــه، روش

  هاي سيستم مديريت كيفيت دستورالعمل

 هاي اعتباردهي تائيد كيفيت و سيستم 
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 حول اداریوری و ت بهره:  

 دروني(وري دانشگاه  استقرار چرخه بهبود بهره:( 

 .ها هاي فرعي در خصوص تحليل شاخص دريافت نظرات اوليه كميته - ۱

 .وري دانشگاه هاي بهره تكميل نواقص مربوط به شناسنامه شاخص - ۲

 .وري دانشگاه هاي بهره نامه شاخصتهيه شناس - ۳

 ).نمودار توصيفي ۳شاخص و براي هر شاخص  ۲۲۱(هاي مصوب نهايي  ترسيم نمودارهاي توصيفي شاخص - ۴

 .تدوين فصل اول گزارش نهايي شامل كليات، ادبيات موضوع، روش تحقيق، تجزيه و تحليل نتايج و ارائه پيشنهادها - ۵

 .دانشگاه محترم به معاونين) ۱۳۸۱-۱۳۸۶(وری  ارسال گزارش نهايی پروژه استقرار چرخه بهبود بهره - ۶

 .۱۳۸۷از طريق ورود اطالعات سال  وری استقرار چرخه بهبود بهره ژهپروروز رساني گزارش  به - ۷

 بيرونی(وری و تحول اداری  بهره:(  

 .وری وزارت متبوع به دفتر تحول اداری و بهره) ۱۳۸۸الی  ۱۳۷۰(وری  شاخص بهره ۱۲ارسال اطالعات  - ۱

 .وری وزارت متبوع به دفتر تحول اداری و بهرهمطروحه در معاونت طرح و برنامه طرح مطالعاتی  ۸ارسال پروپوزال  - ۲

 ارزيابي عملكرد: 

 بيروني( ارزيابي عملكرد دانشگاه(: 

و  ۱۳۸۷عملکرد دانشگاه در سـال   يابيارز هاي اختصاصي هاي شاخص دادهدهي  پرسشنامه وزنگردآوري و تدوين اطالعات مربوط به  - ۱

  .ارسال آن به سازمان سنجش و آموزش كشور

پژوهش و ارسال آن به مؤسسه  ۱۳۸۷ارزيابي عملكرد دانشگاه در سال  هاي اختصاصي شاخصين اطالعات مربوط به گردآوري و تدو - ۲

  .سازمان سنجش و آموزش كشورو  ريزي آموزش عالي و برنامه

و  )ويـرايش اول، دوم و سـوم  ( ۱۳۸۷ارزيابي عملكـرد سـال    هاي عمومي شاخصگردآوري و تدوين اطالعات و مستندات مربوط به  - ۳

 .به سازمان سنجش و آموزش كشور ۴/۶/۱۳۸۸ارسال نهايي آن در تاريخ 

  .ارسال آن به استانداري خراسان رضوي و ۱۳۸۷ي عمومي ارزيابي عملكرد سال ها گردآوري و تدوين اطالعات مربوط به شاخص - ۴

به  ۱۳۸۷ارزيابي عملكرد سال  هاي عمومي اي جهت ارائه مستندات الزم توسط واحدهاي دانشگاه در خصوص شاخص برگزاري جلسه - ۵

 .۲۸/۴/۱۳۸۸ارزيابان استانداري در تاريخ 
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هاي عمومي و اختصاصي جهت نمايش بر روي سـايت معاونـت بـا     روز رساني نمودارهاي نتايج ارزيابي عملكرد شاخص اصالح و به - ۶

  .۲/۶/۱۳۸۸توجه به دريافت نتايج نهايي از استانداري خراسان رضوي در تاريخ 

 .سازمان سنجش و آموزش كشور کشور برگزار شده توسط يها دانشگاهومين كارگاه آموزشي ارزشيابي عملكرد شركت در س - ۷

 هاي آموزشي ارزيابي عملكرد گروه: 

   .هاي الزم هاي آموزشي پس از انجام مشاوره هاي ارزيابي عملكرد گروه سازي شاخص نهايي - ۱

  .موجود در بانك اطالعاتي تكميل اطالعات مورد نياز و پر كردن خالهاي اطالعاتي - ۲

  .هاي آموزشي براي اظهار نظر پيرامون صحت و سقم آن به مديران محترم گروه) پردازش نشده( ارسال يك نسخه از اطالعات خام - ۳

  .ها در بانك اطالعاتي اعمال اصالحات مورد نظر مديران گروه - ۴

  .تهيه نرم افزار مورد نياز پروژه - ۵

  .افت اولين نسخه خروجيافزار و دري ورود اطالعات به نرم - ۶

  .افزار و كشف اشتباهات موجود در بانك اطالعاتي تجزيه و تحليل خروجي نرم - ۷

  .سازي آن جهت محاسبات و تجزيه و تحليل نهايي اصالح بانك اطالعاتي و آماده - ۸

 .در دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۴-۱۳۸۶(تهيه و ارائه گزارش نهايی سنجش کارايی واحدهای مشابه  - ۹

 بهسازي منابع انساني آموزش و: 

 .انتقال واحد آموزش و بهسازي منابع انساني از معاونت اداري و مالي به معاونت طرح و برنامه - ۱

 .دانشگاه فردوسی مشهد )مديران، اعضاي هيات علمي و كاركنان( انجام طرح مطالعاتی بازطراحی نظام آموزش و بهسازی منابع انسانی - ۲

 .هسازی منابع انسانیجلسه کميته آموزش و ب ۲۰تشکيل  - ۳

 .)دوره آموزشي ۳۲(آموزش  ساعت -نفر ۴۵۳۱۸۵برگزاری  - ۴

 دانشگاه تشكيالت: 

 .تهيه و تنظيم نمودار سازماني جديد و شرح وظايف واحدهاي دانشگاه - ۱

 .تدوين تشكيالت تفصيلي و شرح وظايف كاركنان دانشگاه - ۲

  .نشگاهانجام برخي تغييرات تشكيالتي از طريق تصويب در هيات رئيسه دا - ۳

 .بندي مشاغل طرح در كميته اجرايي طرح طبقه وسازماني براي افراد واجد شرايط  تعيين پست - ۴
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ررات بررسي و كنترل صورتجلسات بـه منظـور انطبـاق آن بـا قـوانين و مقـ      از طريق بندي مشاغل  كميته اجرايي طرح طبقههمكاري با  - ۵

 .مربوطه و اعالم موارد مغاير

 .طرح در هيات اجرايي تشكيالت و امور نيروي انساني غير هيات علمي از طريقستهاي سازماني پ تعدادي از اصالح عناوين - ۶

جهت اصالح اطالعـات در   نظارت و كنترل احكام صادره كارگزيني و اعالم موارد مغايرهمكاري با مديريت كارگزيني و رفاه از طريق  - ۷

 .سيستم مديريت نيروي انساني

 .)هر شغل مورد نيازهاي تحصيلي  رشتهمانند (در مورد تشكيالت دانشگاه رساني شفاف به همكاران  اطالع - ۸

  .نطباق آن با گروههاي آموزشي مصوبهاي تحصيلي فعال دانشگاه و ا استخراج رشته - ۹

  .اقدام براي تطابق پست و شغل كاركنان  و ريزي برنامه -۱۰

 .اي دانشگاه و امور رايانهمركز اطالعات و آمار سازي آن از طريق  پيادهسيستم تشكيالت و طراحي  -۱۱

انجام مكاتبات الزم با واحدهاي مربوطـه در خصـوص   تشكيالت،  اطالعات كتابچهروز نگهداشتن  بهمانند (انجام امور جاري تشكيالت  -۱۲

 )بندي مشاغل به همكاران در خصوص تشكيالت و طبقه ارائه مشاوره و رعايت عناوين تشكيالتي در مكاتبات اداري

 نظام پيشنهادها: 

پيشنهاد براي ارزيابي ارسال شده كه  ۲۱۴از اين ميان . پيشنهاد را بررسي نموده است ۱۴۰۰جلسه،  ۴۱كميته نظام پيشنهادها با برگزار نمودن 

 توان به موارد زيـر  هاي اين بخش مي از ديگر فعاليت. پيشنهاد نيز قابل اجرا تشخيص داده شده است ۲۵پيشنهاد پاداش تعلق گرفته و  ۹۰به 

  :اشاره نمود

برتـر سـال    و داوران گانبه پيشـنهاد دهنـد  و تقديرنامه برگزاري دومين همايش نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد، اعطاي هديه  - ۱

۱۳۸۷. 

 .تصحيحات موردي سيستم مكانيزه پذيرش پيشنهادهابهينه سازي مستمر و  - ۲

 .ه از همكارانهاي ارتقاء شغلي دريافت شد دهي به درخواست رسيدگي و امتياز - ۳

  .به تفكيك حوزه بر روي سايت طرح و برنامه ۱۳۸۸و نيمه اول سال  ۱۳۸۷، ۱۳۸۶پيشنهادهاي سال هاي  ارائه كليه - ۴

 .هادها و امحاء كردن آنهاپوشه نظام پيشن ۲۰۰۰ حدوداسكن نمودن  - ۵

 .ازي و پياده سازي نظام پيشنهادهاندا ساير دانشگاهها در راههمكاري با  - ۶

دهندگان و داوران نظام پيشنهادها به دومـين همـايش ملـي جـايزه نظـام پيشـنهادها و اولـين كنفـرانس          پيشنهاد از نفر ۳ تعيين و اعزام - ۷

 .المللي نظام پيشنهادهاي كشور بين
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 ودجهب 

يقـات و  آن از وزارت علـوم، تحق  هـاي  و اصـالحيه  ۱۳۸۷و  ۱۳۸۶تفصـيلي سـال    هاي بودجه   نامه تهيه، ارسال و دريافت ابالغ موافقت - ۱

 .فناوري

 .ديوان محاسبات استانو براي سازمان دارايي ) هاي تفصيلي بودجه   نامه موافقت در زمينه(ارسال اطالعات مورد نياز  - ۲

هـاي منطقـه    طرح و تصويب در كميسيون دائمي هيأت امنـاي دانشـگاه   دانشگاه جهت ۱۳۸۸هاي بودجه تفصيلي سال  نامه تهيه موافقت - ۳

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دري كارشناسي بررس شمال شرق كشور و

 .هر يك از واحدهاي تابعه دانشگاه به آنها ۱۳۸۸اي سال  و تملك دارائيهاي سرمايه) به تفكيك برنامه(اي  ابالغ كتبي اعتبارات هزينه - ۴

وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري    بهدانشگاه و ارسال  ۱۳۸۹اي سال  و تملك داراييهاي سرمايه) عمومي(اي  بيني اعتبارات هزينه پيش - ۵

 .ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به معاونت برنامهانعكاس جهت 

ريزي و نظـارت راهبـردي رئـيس جمهـور و انعكـاس در       تكميل فرمهاي سامانه اليحه بودجه جهت بررسي كارشناسان معاونت برنامه  - ۶

 .كل كشور ۱۳۸۹اليحه بودجه سال 

در قالـب برنامـه از   دانشگاه و مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچـان   ۱۳۸۸درآمد اختصاصي سال افزايش  و پيگيري درخواست - ۷

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 .و ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريدانشگاه  ۱۳۸۸ملي سال  هاي پروژهاعتبار براي  پيشنهاد - ۸

ريـزي و نظـارت راهبـردي     به معاونت برنامـه ارسال  ،دانشگاه ۱۳۸۸اي سال  مايهنامه اصلي تملك دارائيهاي سر فرمهاي موافقت تكميل - ۹

 .دريافت ابالغ آن وجمهور  رئيس

آالت بـا هـدف افـزايش سـهم بودجـه تجهيـزات        و اجراي مدل توزيع بودجه تعميرات اساسـي و خريـد تجهيـزات و ماشـين     طراحي -۱۰

  .۱۳۸۸آزمايشگاهي و كارگاهي در سال 

 .منظور اتخاذ تصميم در مورد نحوه تخصيص بهينه اعتبار به واحدها جلسه به ۱۰برگزاري  -۱۱

بـه  ) فصل اول، ساير فصول و تعمير و تجهيـز (ها  ها و دانشكده هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت تهيه و ابالغ تخصيص -۱۲

 :معاونت اداري و مالي طي مراحل ذيل

 گردآوري درخواستهاي واصله از واحدها  

 بندي درخواستها جهت تخصيص اعتبار يتاولو  

 ابالغ تخصيص به معاونت اداري و مالي  

 رساني به واحد در خصوص موارد اختصاص يافته اطالع.  

 .تهيه گزارش منابع و مصارف دانشگاه به صورت ماهانه پس از انجام تخصيص هر ماه -۱۳
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و ارسال آن بـه اداره  هاي سه ماهه  در دوره طرحهاي مصوب بين دانشگاه ۱۳۸۸اي سال  توزيع تخصيص اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه -۱۴

جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رئيس و معاونت برنامهوزارت امور اقتصادي و دارايي داري كل كشور  كل خزانه معاونت هزينه و خزانه

 .اعتبارو پيگيري جهت دريافت 

جهـت دريافـت اعتبـار پـاداش پايـان      تحقيقات و فنـاوري  ارت علوم، دانشگاه به وز ۱۳۸۸ارسال اطالعات مربوط به بازنشستگان سال  -۱۵

 .خدمت 

 :هاي آموزشي با موضوع شركت در كارگاه -۱۶

 ريزي و نظارت  معاونت برنامه اي با اي و تملك دارائيهاي سرمايه هاي هزينه نامه مربوط به مبادله موافقت(نامه  سامانه مبادله موافقت

 )جمهور راهبردي رئيس

 اي با استانداري خراسان رضوي تملك دارائيهاي سرمايه  نامه موافقت مربوط به مبادله( ۴ سيستم نظارت(  

 ريزي عملياتي المللي بودجه سومين كنفرانس بين  

 هديعحسابداري ت. 

 .در دانشگاه ريزي عملياتي بودجهسازي  مطالعات اوليه براي پياده -۱۷

 آمار و اطالعات: 

  . هدانشگا ۱۳۸۶سالنامه آماري سال تهيه   - ۱

 .دانشگاه ۱۳۸۷ تهيه سالنامه آماري سال - ۲

 .و ماقبل ۱۳۸۵آوری اطالعات دانشگاه جهت تهيه سالنامه آماری سال  جمع - ۳

 يان خوابگـاه يدانشـجو  ،)۱۳۸۸-۱۳۸۹و نيمسال اول  ۱۳۸۷-۱۳۸۸نيمسال دوم (تهيه گزارشات اطالعاتي مربوط به دانشجويان جاري  - ۴

و كاركنـان  ) ۱۳۸۷تيرماه (اعضاي هيات علمي  ،)۱۳۸۷-۱۳۸۸سال تحصيلي (ل يالتحص غدانشجويان فار ،)۱۳۸۷-۱۳۸۸ يليسال تحص(

 .دانشگاه ۱۳۸۸براي تهيه سالنامه آماري سال ) ۱۳۸۷تير ماه ( مشخصقرارداد  و اي رسمي، پيماني، روزمزد بيمه

 :همكاري و ارائه آمار مورد نياز به سازمانهاي دولتي شامل - ۵

 رتال موسسه به بانکهـاي اطالعـاتي دانشـگاه و ارسـال آمـار ثبتـی       واتصال پ فرآيندجهت تکميل ريزي  موسسه پژوهش و برنامه

 کارمندان و اعضای هيات علمی دانشگاه ،دانشجويان

 آوري اطالعات آن هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي انقالب فرهنگي براي تكميل فرمهاي پورتال جمع 

 العات شهرستان مشهدشهرداري مشهد جهت ساماندهي اط 

 فرمانداري براي تهيه سالنامه آماري شهرستان مشهد 

  مورد نيازارسال اطالعات ديگر سازمانها مانند استانداری جهت. 

 :همكاري در تهيه آمار و اطالعات با واحدهاي درون دانشگاه شامل - ۶



  گزارش عملكرد معاونت طرح و برنامه 

  )۱۳۸۸ سال (

  F-VP30-0301: کد مدرك

  ۰۰: ويرايش

  ۱۴ از ۱۳: صفحه

  

  بودجهكارشناس : كننده تهيه

    ۱۷/۱۲/۸۸ :تاريخ

  پور فاطمه علي: امضاء

  معاون طرح و برنامه: كننده تصويب

  ۱۸/۱۲/۸۸ :تاريخ

  دكتر مرتضي خادمي: امضاء

 

 وری اطالعات پروژه ارزيابي گروههـای  واحد ارزيابي عملكرد جهت استخراج و محاسبه شاخصهاي اختصاصي دانشگاه، جمع آ

 آموزشی

 كميته ساماندهي نيروي انساني براي تهيه جداول و نمودارهاي الزم 

 هاي تحصيلي دانشگاه واحد تشکيالت براي اصالح اسامي رشته. 

 انجام شده يارهاساير ك: 

جلسـه هيـات امنـا بـه     ن ينـوزدهم مصـوبات  غ ابـال ماننـد  ( ي دانشگاههاي منطقه شمال شـرق كشـور  هيات امنا يا رخانهيانجام امور دب - ۱

العاده هيات امنـا و ابـالغ آن    جلسه فوق تهيه و تنظيم صورت، فردوسي مشهد برحسب موضوع به معاونين دانشگاهو دانشگاههاي منطقه 

ـ  ارسالي دانشگاههاي منطقه، لوايحجلسه كارشناسي به منظور بررسي  نهتشكيل هاي منطقه،  به دانشگاه ات بـا دانشـگاههاي   انجام مكاتب

تهيه و تنظيم دستوركار جلسه كميسيون دايمي هيـات امنـا و ارسـال آن بـه     ، طرح غير قابل رساني به آنها در مورد لوايح و اطالعمنطقه 

ده كردن دستوركار جلسـه هيـات امنـا و    آما، جلسه كميسيون دايمي هيات امنا تهيه و تنظيم صورت، همراه دعوتنامه براي اعضاي جلسه

 .)يگيري امور مربوطه از طريق مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه مركزي و دانشگاههاي منطقهپ

مكاتبـه بـا دانشـگاههاي    دانشـگاه،   ۱۳۸۸راي حسابرسي عملكرد مالي سال بقرارداد  عقد(حسابرسي عملكرد مالي دانشگاههاي منطقه  - ۲

مكاتبه با دانشگاههاي  و ۱۳۸۶نواقص مربوط به عملكرد مالي سال منطقه و درخواست ارسال گزارش در خصوص نحوه رفع ايرادات و 

 .)۱۳۸۷منطقه و درخواست ارسال گزارش در مورد ايرادات مطروحه در نامه مديريت مربوط به بررسي عملكرد مالي سال 

ه، انجام مكاتبات براي ابالغ شامل تنظيم صورتجلسات و ابالغ آن به اعضاي جلس(اي جلسات هيات رئيسه دانشگاه  انجام امور دبيرخانه - ۳

هيـات رئيسـه دانشـگاه و     ۱۳۸۷مصوبات هيات رئيسه برحسب موضوع به معاونين دانشگاه، تهيه و تنظيم فهرست براي مصوبات سال 

 ).هيات رئيسه دانشگاه براي تجليد و توزيع آن بين اعضاي جلسه ۱۳۸۷جلسات سال  تكثير شش نسخه از صورت

آموزش و بهسازی منابع : ۳۵، شماره نظام جامع تضمين كيفيت: ۳۴شماره  ،سپاري برون: ۳۳شماره(شريه سامان شماره ن ۴ تهيه و توزيع - ۴

چند نكته براي آمادگي تدريس : ۵شماره  ،تقلب: ۴ شماره(نامه آموزشي سامان  ويژه ۴و ) عارضه يابی برون سپاری: ۳۶انسانی و شماره 

 .)تدريس موثر در کالسهای بزرگ: ۷ی و شماره يادگيری گروه: ۶، شماره در نيمسال آينده

  .جهت استفاده كليه دانشگاههاي كشور به روز رساني مستمر، بهسازي محتوا و ساختار سايت معاونت طرح و برنامه - ۵

 .های دانشگاه و کسب مقام نخست در مسابقه برترين سايتفعال شرکت  - ۶

 ."بل برون سپاری دانشگاه فردوسی مشهدقا هايتعيين و عارضه يابی فعاليت"انجام طرح مطالعاتی  - ۷

 .راهنماي جامع دانشگاههمكاري وسيع با مديريت روابط عمومي در تهيه  - ۸

معاون محترم وزير و رئيس و ارسال به ) ۱۳۷۰مصوب (نامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي  آيين اظهارنظر در مورد - ۹

 .محترم مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه

به وزارت علوم،  آن و ارسالبندي  ، جمعفعاليتهاي انجام شده واحدهاي دانشگاه در زمينه اصالح الگوي مصرفها و  برنامهآوري  جمع -۱۰

 .تحقيقات و فناوري
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 :در كنفرانسهايشركت  -۱۱

  ماهتير ۲۲و  ۲۱(پنجمين كنفرانس توسعه منابع انساني( 

  آذرماه ۳۰تا  ۲۸(المللي مديريت  هفتمين كنفرانس بين( 

 ماه بهمن ۱۵و  ۱۴(بهبود و تحول اداري  دومين كنفرانس(. 

، ارائه كارگاه )ماه بهمن ۲۹و  ۲۸(شركت در هفتمين گردهمايي مشترك معاونين اداري و مالي دانشگاهها و مراكز پژوهشي سراسر كشور  -۱۲

رم اداري و مالي و مديريت منابع و دريافت تقديرنامه از معاون محت "معرفي مدل تحول در دانشگاهها و مراكز پژوهشي"آموزشي 

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


