
 

 

  

  

   ريزي و توسعه منابعبرنامهشده معاونت  ي انجامهااهم فعاليت

  ١٣٩٧در سال 
  

 

  

  

 ١٣٩٨ ارديبهشت

 

 



  

   

  مقدمه
  

ريزي و انداز، اهداف و راهبردهاي دانشگاه از طريق برنامهريزي و توسعه منابع دانشگاه فردوسي مشهد كمك به تحقق چشممأموريت معاونت برنامه

اين رو اين  باشد. ازمحور در راستاي ارتقاي جايگاه دانشگاه ميسازماندهي بهينه منابع انساني، مالي و اطالعاتي در چارچوب نظام مديريتي دانايي

ريزي تر رسالت دانشگاه، برنامهمعاونت همواره تالش نموده با توجه به وظيفه خطير و حساسي كه دارد و با هدف تهيه بستري براي تحقق هرچه مناسب

رصد منظم و مداوم عملكرد هاي كالن آموزش عالي را در دستور كار خود قرار دهد. انجام اين مهم تنها از طريق جهت توسعه متوازن و همسو با سياست

  پذير است. هاي مورد نياز آينده امكانبيني فعاليتگيري از آن به عنوان چراغ راهي براي پيشو نقاط قوت و ضعف و بهره
  

برنامه، بودجه و  مديريتدر قالب  ١٣٩٧ريزي و توسعه منابع در سال شده توسط معاونت برنامههاي انجامكننده خطوط اصلي فعاليتگزارش حاضر بيان

  باشد. مي مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتو  مديريت منابع انساني و تحول سازماني، نظارت راهبردي

 



  مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي

  ريزيگروه برنامه
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درصد تحقق نظام 

ريزي برنامه

  راهبردي

  ١پايش

  زي مقدمات تدوين سند راهبردي آتيسافراهم

 هاهاي حاكم بر آنگيريبررسي و تحليل محتواي اهم اسناد فرادستي در راستاي شناسايي رويكردها و جهت 

  وزارت علوم ساير  ٢٠دانشگاه برتر جهان و  ٣٠منطقه، تراز/ همدانشگاه هم ٢٥بررسي و تحليل محتواي برنامه راهبردي

 كشورها و استخراج هرم برنامه و رويكردهاي حاكم و غالب بر برنامه راهبردي آنها

 فرينگردآوري ادبيات موضوعي مربوط به كارآفريني و دانشگاه كارآ 

  فرين براي دانشگاه فردوسي مشهدمدل مفهومي دانشگاه كارآطراحي  

 هاسازي دانشگاهالملليي مربوط به مفهوم بينگردآوري ادبيات موضوع 

 سازي، اقتصاد الملليهاي آن با مفهوم واقعي بيندر خصوص ارتباط شاخص ٥- ٢٠٠هاي پروژه شناسي شاخصآسيب

 هاي منتخب معرفي شده از سوي وزارت عتفهاي نظاممقاومتي و ارتباط آن با شاخص

 پذيري اجتماعيوليتگردآوري ادبيات موضوعي مربوط به مفهوم مسئ 

  گاه و مصاديق آن براي دانش“ رفع نياز جامعه”تحليل محتواي اسناد فرادستي با محوريت شناسايي مفهوم 

 تي و هاي مستخرج از اسناد فرادسالمللي، شاخصبندي ملي و بينهاي رتبههاي كليه نظامتحليل محتواي شاخص

گيري جهت ايران و تعيين ميزان ارتباط آنها با هر يك از سههاي مستخرج اسناد راهبردي دانشگاه منتخب شاخص

 هاي جهانيبنديسازي، مسئوليت پذيري اجتماعي و ارتقاي رتبه دانشگاه در رتبهالملليبين

 بندي دسته و گيري دانشگاهبرگزاري جلسات با نمايندگان شوراي صنفي اعضاي هيات علمي در راستاي تشريح سه جهت

 گيري دانشگاه راهبردي در سه جهتهاي سند شاخص

 هاي آينده دانشگاه گيرينامه جامع ساختار اجرايي جهتتدوين آيين 

 تحليل جايگاه  دانشگاه برتر ايران جهت ٩هاي ارتقاء، ترفيع و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي در نامهبررسي آيين

  نشگاهئوليت پذيري اجتماعي و ارتقاي رتبه داسازي، مسالملليگيري بينتاثير اعضاي هيات علمي در سه جهت

                                                           
به عنوان سال پايش آن شاخص در نظر گرفته شده است. اين بدان معناست  ٩٥نياز دارد، سال گذاري براي آنها نياز به انجام اقدامات پيشو يا سياست هايي كه اطالعات مربوط به آنها در دسترس نبودهدسته از شاخصبراي آن ١

  پذير باشد.امكان ٩٩تا  ٩٦هاي ي سال، امكان تعيين مقادير مطلوب برا٩٥كه كليه اقدامات مقتضي در رابطه با شاخص مربوطه بايستي به نحوي انجام گردد كه در پايان سال 
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ريزي برنامه

  راهبردي

  پايش

 ات تف، هيعگيري دانشگاه جهت ارايه در وزارت هاي مربوط به ارايه سه جهتسازي فايلگردآوري مستندات و آماده

 ها  ها و واحدهاي ستادي و دانشكدهرييسه دانشگاه، شوراي دانشگاه و برخي از معاونت

 دانشگاهگيري دانشگاه در قالب پوستر با طراحان خارج از پيگيري براي طراحي مدل سه جهت 
  

  احدهاي ستاديها و وريزي و تداوم اجرا در سطح معاونتفرايند برنامه

 هاي سند راهبردي دانشگاهبندي شاخصهاي مختلف اولويتبررسي روش 

 اي دي (بردار سند راهبرهاي اولويتبرگزاري جلسات با نمايندگان شوراي صنفي دانشگاه در راستاي تعيين شاخص

 راهبردي)سند  ٢و  ١اهداف 

 بندي رتبه هاي نظام هايهاي اولويت دار دانشگاه با توجه به موارد نظير تغيير برخي از شاخصبروزرساني شاخص 

  دار هاي اولويتا شاخصبتعيين فرايندها و نوع اقدام مورد نياز براي فرايندها (طراحي، بازطراحي، بهبود و ...و) مرتبط

 رايندها  فر خصوص برداري از نتايج حاصله دمنابع انساني و تحول اداري جهت بهرهدانشگاه و اعالم نتايج به مديريت 

 ريزي در سامانه اصالح و بهبود مستمر زيرسيستم برنامه MISهاي به شاخص : شامل مواردي مانند طراحي صفحه مربوط

 هااونتها و معاهبردي دانشكدهاصالح صفحه مربوط به سند ردار، طراحي صفحه مربوط به رصد اهداف دانشگاه،اولويت

  شركت در جلسات هفتگي مربوط به سامانه MIS 

 ريزي و توسعه منابعريزي جهت ارايه به معاونت برنامههاي مرتبط با حوزه برنامهسازي فعاليتمدل 
  

  هادانشكدهريزي و تداوم اجرا در سطح فرايند برنامه

 ردي ند راهبسراهبردي جديد (با توجه به اتمام مدت احكام مسئوالن ها جهت تعيين مسئول سند مكاتبه با دانشكده

 ها) و انجام اقدامات مربوط به صدور احكام جديد و گزارش عملكرد مسئوالن سند راهبردي دانشكده

 ي راهبرد دانشگاه در سند پژوهش و فناوريهاي ها از شاخصعيين سهم دانشكدهمربوط به ت هفتگي برگزاري جلسات 

 گاه دانش ريپژوهش و فناوهاي ها از شاخصمربوط به تعيين سهم دانشكدهري و سازماندهي مستندات و اطالعات گردآو

 .)بندي اليدن در خصوص متدولوژي اين نظام و ..رتبه (شامل آمار و اطالعات مربوطه، ارتباط با نظام

 رديند راهبهاي آنها در سوظايف و مسئوليتهاي علوم ورزشي و علوم در راستاي تشريح برگزاري جلسه با دانشكده 

 هايرنامهبهاي معماري، الهيات و كشاورزي در خصوص تدوين مكاتبه و پيگيري با مسئولين سند راهبردي دانشكده 

  عملياتي
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  المللي دانشگاه پروژه ارتقاي تراز بين

 ٩٦براي سال  ٢٠٠- ٥پروژه  هايآوري اطالعات شاخصجمع 

 تهيه مستندات مورد نياز جلساتو  دانشگاه شدن الملليبين تخصصي برگزاري و شركت در جلسات كميته  

  جهت ارسال به وزارت عتف “١٤٠٤المللي در افق گزارش دانشگاه فردوسي مشهد در تراز بين”بروزرساني كتابچه  

  (دكتر سليمي) ٢٠٠-٥تهيه گزارش عملكرد دانشگاه فردوسي مشهد جهت ارائه به ناظر پروژه 

  در خصوص اصالح اطالعات دانشگاه فردوسي مشهد ٢٠٠-٥تعامالت با دبيرخانه پروژه  

 كشور برتر پژوهشي واحد ٥ و دانشگاه ٥ تبديل و ارتقا” هاي پروژهسازي روند امتيازدهي به شاخصبهينه خصوص در پاسخ به نامه وزارت عتف در خصوص ارائه پيشنهاداتي 

  “يالمللبين تراز به

  الملليبين تراز به ارتقا برنامه ارائه از مكتوب گزارش درخواست”پاسخ نامه وزارت عتف با موضوع“  
  

  هوشمندي رقابتي

 بنديهاي رتبهنظام 

o 4هاي وبومتريك، بندي شامل نتايج نظامهاي رتبههاي مربوط به نتايج نظامانتشار گزارشICU  ،سايماگو، اليدن، تايمز ،NTU ،شانگهاي ،QS  ،راند، يورپ ، US 

Newsويژن، دانشگاه سبز و ساي 

o بندي بررسي و تحليل متدولوژي و انواع نتايج نظام رتبه U-Multi Rankدانشگاه گيريبا توجه به سه جهت 

o بندي تايمزسازي و ارسال اطالعات مربوط به دانشگاه براي نظام رتبهآماده 

o براي نظام شگاهسازي و ارسال اطالعات مربوط به دانآماده U-Multi Rank  

 بازاريابي آموزش عالي 

o  و تدوين “ طرح بازاريابي آموزش عالي در دانشگاه فردوسي مشهد“نويس تكميل پيشRFP )Request for Proposal (ر دانشگاه فردوسي بازاريابي آموزش عالي د

 مشهد

o   برندسازي و رضايت از خدمات، مورد مطالعه دانشگاه فردوسي مشهد”تهيه گزارش اول بازاريابي آموزش عالي با موضوع“ 

o بازاريابي آموزش عالي در دانشگاه فردوسي مشهد”هاي دانشگاه فردوسي مشهد با موضوع نامهمطالعه و بررسي پايان“ 
  

  ارزيابي و تحليل محيط دروني و بيروني

 فردوسي مشهدبروزرساني گزارش چارچوب فرايندي هوشمندي رقابتي در دانشگاه  صالح وا  
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 ب وبارگذاري در  تجهعالي  پژوهي و بازاريابي آموزشآيندهابي و تحليل محيط دروني و بيروني، سازي محتوا مرتبط با هوشمندي رقابتي در چارچوب فرايندهاي ارزيآماده

  ريزيسايت واحد برنامه

 ريزي و توسعه منابع سازي محتوا مرتبط با هوشمندي رقابتي جهت ارائه در جلسات معاونت برنامهآماده  

 دار دانشگاه:هاي اولويتبرگزاري جلسات هفتگي هوشمندي رقابتي با موضوع تعيين مقادير مطلوب شاخص 

  “الملليه تراز بينواحد پژوهشي برتر كشور ب ٥دانشگاه و  ٥پروژه ارتقاء و تبديل “هاي مرتبط با مقادير مطلوب شاخصشناسي تعيين مطالعه و بررسي روش ل

o سسه فناوري و مؤ حقيقات وسنجي دانشگاه و نيز وزارت علوم، تمكاتبه با منابع اطالعاتي درون دانشگاهي و بيرون دانشگاهي (واحد آمار و اطالعات و واحد علم

  ريزي آموزش عالي) درخصوص درخواست تكميل اطالعات مورد نياز هوشمندي رقابتيپژوهش و برنامه

o ريزي و دريافت مستندات مورد نياز برگزاري جلسات مشورتي با واحد ارزيابي و برنامه 

o  گردآوري و ساماندهي مستندات و اطالعات دريافتي از منابع درون دانشگاهي و بيرون دانشگاهي 

o ري جلسات مشورتي با معاونت پژوهش و فناوريبرگزا 

o الملليواحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين ٥دانشگاه و  ٥پروژه ارتقاء و تبديل “هاي مرتبط با انجام محاسبات تعيين مقادير مطلوب شاخص“  

  ساير موارد

 اين برنامه  بررسي برنامه راهبردي دانشگاه نيشابور و ارايه ايرادات و اصالحات مورد نياز در 

 راهبردي با ساختار دانشگاه در پروژه طراحي سازمان تقصيلي دانشگاهبررسي محتوايي ارتباط برنامه 

 نهادات يشو ارايه پ“ اههادر دانشگها و پژوهشكدهدستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب روساي دانشكده”ها در هاي پيشنهادي نامزدهاي رياست دانشكدهبررسي فرم امتياز برنامه

 اصالحي در اين خصوص به مديريت منابع انساني و تحول سازماني

  ابع انساني به مديريت من نتايج آن از سوي كانديدهاي رياست دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست و ارايه“ هاهاي پيشنهادي نامزدهاي رياست دانشكدهامتياز برنامه”بررسي فرم

 و تحول سازماني

  اهبردي در سند ر “ريزي نيروي انساني اعضاي هيات علميبرنامه”هاي مرتبط با موضوع منابع انساني و تحول سازماني در خصوص شناسايي شاخصهمكاري با مديريت

 دانشگاه   

 هاي: پاسخ به وزارت عتف در خصوص نامه 

o هاي ابالغي از سوي رياست جمهوريگزارش عملكرد دانشگاه مبتني بر اولويت 

o توسعه ششم برنامه انتهاي در مدنظر الملليبين دانشجوي هزار ٧٥ از مشهد فردوسي دانشگاه سهم تعيين 

o  ١٣٩٧عالي  آموزش مراكز الملليبين علمي هايفعاليت ارزيابي هايشاخص تكميل جهت ابالغيه صدور  
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تعداد منابع عمده درآمدي 

دانشگاه (تنوع و پايداري 

  منابع مالي)

٤  ٤  

 اههاي تنوع و پايداري منابع مالي در كليه واحدهاي دانشگپيگيري برگزاري جلسات كارگروه  

 آموزشي -نامه اجرايي واحدهاي ويژه تحقيقاتيتدوين آيين 

 هآموزشي در هيات رئيسه دانشگا -نامه اجرايي واحدهاي ويژه تحقيقاتيپيگيري تصويب آيين 

 آموزشي -هاي داخلي واحدهاي ويژه تحقيقاتينامهآيينتدوين  

 آموزشي صنايع  -امور مرتبط با برگزاري جلسات شوراي سياستگذاري مجتمع پژوهشي پيگيري

ايشگاهي دانشكده كشاورزي، واحد ويژه خدمات تخصصي ،واحد ويژه خدمات تخصصي آزمغذايي

ركز مردان علوم باغباني و فضاي سبز دانشكده كشاورزي، واحد خودگردان كالج دانشگاه و واحد خودگ

 آموزشي دانشگاه-رفاهي

 شناسيتربيتي و روانكلينيك روانشناسي و مشاوره دانشكده علومپيگيري تصويب واحد ويژه پلي 

 احد ويژه خدمات تخصصي علوم سياسيپيگيري تصويب و  

٢  

اختصاصي  درآمد نسبت

 هاهزينه به دانشگاه

 مالي) استقالل(

١٠  %٤٠%   اههاي تنوع و پايداري منابع مالي در كليه واحدهاي دانشگپيگيري برگزاري جلسات كارگروه  

٣  
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 گذاري بودجهبرگزاري جلسه شوراي عالي سياست  

 ،١٣٩٧ سال بودجه توزيع مدل اجراي بر اجرا و نظارت تدوين  

 اي دانشگاههاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي و ايهزينه اعتبارات تخصيص هايفرم بازنگري  

 تكميل سامانه بودجه به منظور مكانيزه كردن فرايند بودجه دانشگاه 

 مبادله سامانه طريق از ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه به ")ملي هايطرح به مربوط( ١٣٩٧ سال ايسرمايه دارائيهاي تملك نامهموافقت هايفرم" ارسال و تكميل 

 نامهموافقت

 و فناوري و تحقيقات لوم،ع وزارت متمركز هايرديف محل از اعتبار تامين براي ١٣٩٧ سال در دانشگاه پيشنهادي هايپروژه اطالعات به مربوط هايفرم ارسال و تكميل 

 هاپروژه تصويب جهت پيگيري

 هادانشكده و هامعاونت از اعم دانشگاه واحدهاي كليه ماهانه هايتخصيص ابالغ و تهيه  



  شاخص  رديف
مقدار مطلوب 

  ٩٧سال 

ميزان 

  تحقق
  شرح اقدامات انجام شده

٣  

رد
وا

ر م
ساي

  

 تحقيقات علوم، ه به وزارتدانشگا ١٣٩٧ سال فناوري و ارسال اطالعات بازنشستگان و تحقيقات علوم، وزارت از دانشگاه ١٣٩٦ سال پيگيري دريافت پاداش بازنشستگان 

 فناوري جهت دريافت پاداش و

 ريزي كشوراي از سازمان مديريت و برنامههاي سرمايهدارايي اي و اعتبارات تملكپيگيري دريافت اعتبارات هزينه 

 مصوبات اجراي جهت پيگيري و عمراني كميته/شوراي جلسات برگزاري 

 اختصاصي درآمد محل از اعتبارات و استاني ملي، دريافتي ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبار تخصيص 

 دانشگاه مديريتي هايپست اجرايي امتياز و اداري وقت در تدريس ساعات ميزان حداكثر تدريس، سقف موظف، واحد مديريت، حق مدل روزرسانيبه و بازنگري 

 خارج از دانشگاهصالح هاي تخصصي مرتبط با بودجه و ارائه به مديريت دانشگاه و مراجع ذيتهيه و تنظيم گزارش 

 كشور شرق شمال منطقه هايدانشگاه امناي هيأت در تصويب و طرح جهت و اصالحيه آن ١٣٩٦ سال تفصيلي بودجه نامهموافقت ارسال و تهيه 

 فناوري و تحقيقات علوم، وزارت ٩منطقه  امناي هيأت در تصويب و طرح جهت ١٣٩٧ سال تفصيلي بودجه نامهموافقت ارسال و تهيه 

  سازمان برنامه و بودجه ٢٣پيشنهاد پروژه هاي ملي جديد به كميسيون ماده 

  دانشگاه ١٣٩٨تدوين ضوابط اجرايي بودجه سال 

  ١٣٩٨انجام مطالعات در خصوص تدوين مدل توزيع بودجه دانشگاه در سال  

  

  

 

   



  مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي

  ارزيابي عملكردگروه 

  شاخص  رديف
مقدار مطلوب 

  ٩٧سال 

ميزان 

  تحقق
  شرح اقدامات انجام شده

١  
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درصد تحقق نظام 

نظارت و ارزيابي 

 راهبردي
٥٠  % ٧٠ %  

  :انجام امور مربوط به ارزيابي اثربخشي واحدهاي ستادي دانشگاه

 هاي مربوطهثبت در فرم هاي سند راهبردي از واحد آمار و اطالعات ودريافت مقادير موجود شاخص  

 ههاي مربوطريزي و ثبت در فرمهاي سند راهبردي دانشگاه از واحد برنامهدريافت مقادير مطلوب و وزن شاخص  

 طراحي مدل محاسباتي ارزيابي اثربخشي واحدهاي ستادي دانشگاه  

 هاي سند راهبردي دانشگاهمحاسبه امتياز شاخص 

  واحدهاي ستادي دانشگاهمحاسبه امتياز ارزيابي اثربخشي 

 آماده سازي نتايج ارزيابي اثربخشي واحدهاي ستادي دانشگاه جهت ارائه در هيأت رئيسه  
  

  :انجام امور مربوط به ارزيابي كارايي واحدهاي ستادي دانشگاه

 دريافت نرم افزار كارايي از مشاور پروژه، بررسي آن و پيشنهاد اصالحات مربوطه 

 ورودي و  ، شناساييتخاب برخي از فرايندهاي دانشگاه جهت اجراي آزمايشي ارزيابي كاراييانجام امور مربوط به ان

 هاي مربوطهها و تهيه فرمهاي آنخروجي

 هاي ارزيابي كاراييشوندگان جهت تكميل فرمتنظيم پروتكل مصاحبه با ارزيابي  
  

  فيت دانشگاه:هاي تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيانجام امور مربوط به كارگروه

 مراه ارتباط موجود هها به نگر جهت اجرا توسط كارگروهنگر و گذشتهنگر، حالهاي سه گانه كنترل آيندهبازنگري مدل

  هاي عينيها و مثالبين آن

 هاي تخصصي نظارت و ارزيابي دانشگاهنامه كارگروهبازنگري شيوه  

 ها و تنظيم احكام ايشانمعاونتها از دريافت اعضا و دبيران پيشنهادي كارگروه  

٢  

رد
وا

ر م
ساي

  

 )ISCارزيابي پايگاه استنادي علوم جهان اسالم (

 هاي ارزيابيدرخواست شده در خصوص شاخص مستندات و اطالعات بررسي  

 هاي ارزيابيآوري مقادير و مستندات شاخصهاي مربوطه و ارسال به واحد آمار و اطالعات جهت جمعتهيه فرم 

  هاهاي ارزيابي از واحد آمار و اطالعات و بررسي و اعتبارسنجي آناطالعات و مستندات شاخصدريافت  



  شاخص  رديف
مقدار مطلوب 

  ٩٧سال 

ميزان 

  تحقق
  شرح اقدامات انجام شده

٣  
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 هاي ارزيابي در سامانه الكترونيكي مربوطهثبت اطالعات و مستندات شاخص  

 هااي و جهاني و بررسي و تحليل آنهاي ملي، منطقهدريافت نتايج ارزيابي 

 اي و جهاني و ارائه به مراجع ذيربطهاي ملي، منطقهيابيتنظيم گزارش نتايج ارز 

 ها توسط پايگاهمكاتبه و مذاكره مستمر در خصوص ارائه اطالعات تفصيلي نتايج ارزيابي 
  

  ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  معرفي نماينده دانشگاه در خصوص دريافت نام كاربري و رمز ورود سامانه ارزيابي و ثبت اطالعات 

 هاي ارزيابي درخواست شده در خصوص شاخص مستندات و اطالعات بررسي 

 هامستندات شاخصآوري مقادير و ها و ضمائم مربوط به شاخص ها جهت ارسال به واحد آمار و اطالعات دانشگاه جهت جمعتهيه فرم 

 هاها از واحد آمار و اطالعات و بررسي و اعتبارسنجي آندريافت اطالعات شاخص 

 ها در سامانه ارزيابي عملكرد تسمامرتب سازي و ثبت اطالعات شاخص 
  

  ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه

 ات جلسهمصوب انجام و صورتجلسات و پيگيري دعوتنامه ارسال و ظيمكميته راهبري ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه، تن و محتواي جلسات دستور تهيه 

 وص انشگاه در خصدانساني  هاي الزم به معاونت اداري و مالي و مديريت منابعحضور در جلسات كارگروه اجرايي طرح ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه و ارائه مشاوره

 اجراي طرح

 ابي عملكرد كاركنان به مديريت منابع انساني دانشگاهتحويل و توضيح اطالعات و مستندات ارزي 
  

  دبيرخانه اقتصاد مقاومتي دانشگاه

 تشكيل جلسات، تهيه محتواي جلسات، تنظيم و ارسال دعوتنامه و صورتجلسات و پيگيري و انجام مصوبات مربوطه 

 هاسازي آن و اجرايي اقتصاد و پژوهشكده مطالعات اسالمي در خصوص اعتبارسنجيهاي اقتصاد مقاومتي و رايزني با گروه آموزشي ها و پروژهتهيه پيش نويس برنامه 

 دانشگاه از خارج نهادهاي با مقاومتي اقتصاد با مرتبط انجام مكاتبات 
  

  ساير موارد

 ريزي و توسعه منابع دانشگاه طراحي مدل شبكه ارتباطات واحدهاي معاونت برنامه 

  وظايف واحد ارزيابي عملكرد براي پروژه ساختار تفصيلي دانشگاهتدوين مأموريت، فرايند، ساختار و 

 ١٣٩٧ تكميل فرم مأموريت / فعاليت واحد ارزيابي براي موافقتنامه بودجه سال  



  مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي

  گروه آمار و اطالعات

  شاخص  رديف
مقدار مطلوب 

  ٩٧سال 

ميزان 

  تحقق
  شرح اقدامات انجام شده
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 تعداد نسبت

 اطالعاتي هايگزارش

 كل به غيرخودكار

  اطالعاتي گزارشات

١٥*  ٪٣٠%  

 نه ر ساماالكترونيكي نمودن جداول اطالعاتي غيرسيستمي و ارجاع آن به واحدهاي مختلف جهت ثبت اطالعات د

 اطالعات مديريت

  انساني و تحول سازمانياعالم عدم فرايند گزارش مربوطه به مديريت منابع  

٢  
تحقق سيستم اطالعات 

  مديريت
٨٠  %٨٠%  

 برگزاري جلسات نيازسنجي با مديران ارشد  

 پياده سازي اقالم آماري درخواست شده  

  سالنامه آماري نمودنالكترونيكي 

 جداول اطالعات غير سيستمي به منظور ثبت داده نمودن الكترونيكي 

  اطالعات مديريتبرگزاري جلسات استقرار سيستم 

  ايجاد دسترسي به كاربرانMIS جهت ثبت اطالعات  

٣  

رد
وا

ر م
ساي

  

 دانشگاه فردوسي مشهد ١٣٩٦سالنامه آماري سال  تهيهو  اطالعات جمع آوري  

 ريزي آموزش عاليتكميل و ارسال اطالعات مورد نياز موسسه پژوهش و برنامه  

 پايگاه استنادي علوم جهان اسالم (هاي ارزيابي آوري و تكميل اطالعات شاخصجمعISC(  

 مديريت اطالعات تحقيقاتي (سمات)دانشگاه و ارسال به سامانه  ١٣٩٦آوري اطالعات پژوهشي سال جمع  

 شوراي عالي انقالب فرهنگي ٩٦- ٩٢هاي ارزيابي سال هاي آوري اطالعات و تكميل شاخصجمع  

  در قالب: ، تحقيقات و فناوريوزارت علوم پاسخگويي به نيازهاي اطالعاتيهمكاري و 

o ها و هاتي از دانشگاانك اطالعبسامانه فرايندهاي ستادي و ايجاد ”در سامانه به منظور پروژه  هيأت علمي طرح سربازي اعضاي، مديران و ثبت اطالعات اعضاي هيات علمي

  HES-“موسسات آموزش عالي كشور

o المللي شدن)المللي (شناسنامه بينهاي ارزيابي فعاليت هاي علمي بينتكميل شاخص-   

o  مينه جذب و زهاي مورد عمل در سياستو  )٩٧(جذب شده از ابتداي سال  احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي جديد االستخدام دانشگاه فردوسي مشهدارسال

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كارگيري اعضاي هيات علميهب



  شاخص  رديف
مقدار مطلوب 

  ٩٧سال 

ميزان 

  تحقق
  شرح اقدامات انجام شده
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  ٩٦-٩٠هاي دانشگاه براي سال هاي بين المللي موجود شاخصتكميل مقادير 

 ٢٠١٧نظام رتبه بندي(مربوط به هاي تكميل اطالعات شاخص (U-Multirank  ٢٠١٧- نظام رتبه بندي تايمزو 

  ١٣٩٧تكميل اطالعات مربوط به طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه )R & D ربرنامه و بودجه كشو) مربوط به سازمان 

 ريزي استان خراسان رضويسازمان مديريت و برنامهو استانداري خراسان رضوي  و همكاري با پاسخگويي به نيازهاي اطالعاتي 

 فضاي كالبدي) در سامانه برداشت اطالعات (سبا) -دانشجو -كارمند -ثبت اطالعات آمارنامه شهرداري (هيات علمي 

 فرمانداري مشهد -١٣٩٧هاي مديريتي در سال ر پستارسال آمار بانوان شاغل د 

 ٩٧-٩٦نيمسال دوم  و ٩٨-٩٧اول  دانشجويان جاري نيمسال، مديران دانشگاه، كاركنان تبديل وضعيت شده، كاركنان استخدام شده، تهيه گزارش اطالعاتي از كاركنان بازنشسته ،

 ٩٨- ٩٧و كاركنان دانشگاه در سال تحصيليتدريس اعضاي هيات علمي و  ٩٧- ٩٦دانش آموختگان سال تحصيلي 

 هاي مطالعاتي جاري و نيز ساير واحدهاي درون دانشگاههمكاري و ارائه آمار مورد نياز طرح  

  

  

   



  مديريت منابع انساني و تحول سازماني
  

  شاخص  رديف
مقدار مطلوب 

  ٩٧سال 

ميزان 

  تحقق
  شرح اقدامات انجام شده
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بر  يسازمان يهادرصد انتصابات پست

احراز به كل انتصابات  طياساس شرا

 ساالنه

٣٠%  ٪٣٠  

 هاي ساختار سازماني اجراي پروژه احصاي شرح وظايف و شرايط احراز شغل براي كليه پست  

  علمي به مشاغل ستاره دارانتصاب اعضاي هياتطراحي فرايند  

  دانشكده هاي دانشگاه فردوسي مشهدتدوين دستورالعمل انتخاب و انتصاب رئيس  

٢  
با عملكرد  يسبت تعداد منابع انسانن

  يمطلوب به كل منابع انسان
٧٠  ٪٧٠%  

 ها و توانايي كاركناندوره آموزشي براي كاركنان با هدف افزايش مهارت ٥٥ برگزاري 

 ت علميدوره آموزشي براي اعضاي هيا ٢٠ برگزاري 

  مديرانطراحي فرايند ارزيابي عملكرد 

 ت علميما و ارزيابي جامع عملكرد عضو هياطراحي فرايند كارن  

٣  
 يهادوره يدرصد تحقق اثربخش

  يآموزش
٧٠  %٧٠%   هاي آموزشيطراحي فرايند اثر بخشي دوره  

  ٢٢  ١٤  منابع انساني آموزش ساليانه سرانه  ٤

 ه:ت علمي دانشگاهاي آموزشي براي اعضاي هيات علمي و غير هيابرنامه ريزي و اجراي دوره  

 نفر ساعت 9628 ت علمي:اعضاي هيا  

 نفرساعت ٢٩١٩٥ ت علمي:اعضاي غير هيا 

  :نفر ساعت  ٩٦مديران  

٥  
 رفاهي انگيزشي هايبرنامه تحقق درصد

  شده بينيپيش
٥٠  %٥٠%   هاي رفاهي و انگيزشيتدوين بسته 

٦  

و  ينسبت تعداد كارشناسان پژوهش

ها/ به كل كاركنان دانشكده يآموزش

  هاپژوهشكده

٦٦  %٦٦%  
 (در مرحله استقرار سامانه)طراحي فرايند برآورد كاركنان غيرهيئت علمي دانشگاه  

 انه)ر سامطراحي فرايند نيرويابي برون دانشگاهي و جذب كاركنان غيرهيئت علمي(در مرحله استقرا  

٧  
 به يافته بهبود فرايندهاي نسبت تعداد

  فرايندها كل تعداد
٠٥٥/٠   ٠٩/٠  

  

  معاونت اداري  و مالي

 فرايند عقد و نظارت بر قراردادهاي دانشگاه  

 فرايند ارايه خدمات خودرويي به واحدهاي دانشگاه  

  كاربردي افزاريهاي نرمسپاري توليد سيستمريزي توليد، خريد و برونبرنامهفرايند  



  شاخص  رديف
مقدار مطلوب 

  ٩٧سال 
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  تحقق
  شرح اقدامات انجام شده
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 به يافته بهبود فرايندهاي نسبت تعداد

  فرايندها كل تعداد
٠٥٥/٠   ٠٩/٠  

 ١فاز  اي و نظارت بر حسن اجراي آنصيص اعتبارات هزينهفرايند تخ  

 ٢فاز  اي و نظارت بر حسن اجراي آنصيص اعتبارات هزينهفرايند تخ  

 فرايند ايجاد سيستم خرانه داري در فرايندهاي مالي دانشگاه  

  غياب كارشناسان اموزشيفرايند محاسبه حضور و 

 حقوقي هاي پرونده و اسناد جهت الكترونيكي بايگاني و آرشيو سامانه طراحي 

 اسناد اداري و پرسنلي  بايگاني الكترونيكي جهت و آرشيو سامانه طراحي  
  

  معاونت پژوهش و فناوري

 فرايند مديريت اعتبار پژوهه الف 

  ٣طرح پژوهش و فناوري شماره  بيتصوفرايند 

 ٣نظارت و خاتمه طرح پژوهش و فناوري شماره  فرايند 

 فرايند شركت اعضاي هيات علمي در مجامع علمي داخل كشور 

 طرح پژوهش و فناوري برون دانشگاهي يازدهيامت فرايند 

  اجراي طرح تشويقي مقاالتفرايند 

  پشتيباني و نظارت بر طرح پژوهش و فناوري برون دانشگاهيفرايند  
  

 حوزه رياست

 فرايند ثبت نام و برگزاري دوره هاي آموزش فارسي آموزان به غير فارسي زبانان  

 فرايند رسيدگي به مشكالت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر 

 هانگهبان هايطراحي فرايند مديريت ثبت گزارش 
  

 معاونت فاد

 طراحي فرايند ارائه كار دانشجويي 

 هي به دانشجويان جديدالورودطراحي فرايند اسكان و ارائه خدمات خوابگا 

  فرايند تحويل و تعويض اتاق 

 هاي علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي بازطراحي سامانه  صدور مجوز فعاليت  
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 به يافته بهبود فرايندهاي نسبت تعداد

  فرايندها كل تعداد
٠٥٥/٠   ٠٩/٠  

  ريزي و توسعه منابعمعاونت برنامه

 فرايند تدوين، تصويب و ابالغ مقررات   

 ) فرايند مستند سازي سامانهMIS مديريت سيستم هاي اطالعاتي( 

 فرايند كارنما و ارزيابي جامع عملكرد عضو هيئت علمي 

 تنظيم و مبادله موافقت نامه اعتبارات هزينه اي با واحدهاي دانشگاه فرايند  

 انتصاب اعضاي هيات علمي به مشاغل ستاره دار 

 طراحي فرايند برآورد كاركنان غيرهيئت علمي دانشگاه  

 طراحي فرايند نيرويابي برون دانشگاهي و جذب كاركنان غيرهيئت علمي 
  

  معاونت آموزشي

 اعطاي تسهيالت به دانشجويان مستعد 

 تدوين و بازنگري سرفصل دروس 

 همكاري مدرسان مدعو 

 ارزيابي جامع عملكرد آموزشي مدرسان  

 ت علمي با ساير موسساتهمكاري اعضاي هيا 

 تحصيلي نيمسال پايان امتحانات برگزاري  

١٠  
 شده الكترونيكي فرايندهاي نسبت تعداد

  شده مستند فرايندهاي كل تعداد به
٨٣/٠  ١  

  معاونت اداري و مالي

 فرايند ارايه خدمات خودرويي به واحدهاي دانشگاه  

 اسناد اداري و پرسنلي  بايگاني الكترونيكي جهت و آرشيو سامانه طراحي  

 فرايند پرداخت كمك هزينه ازدواج وفوت 

 كودك مهد هزينه كمك پرداخت و فرايند محاسبه 

 دانشگاه كاركنان به شمال ويالهاي فرايند واگذاري 
  

 حوزه رياست

 فرايند حضور (تردد) دانشگاهيان در ايام تعطيل و خاص 

 انيفرايند بازديد ساليانه هيات نظارت و ارزيابي است  
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 شده الكترونيكي فرايندهاي نسبت تعداد

  شده مستند فرايندهاي كل تعداد به
٨٣/٠  ١  

  معاونت پژوهش و فناوري

 فرايند مديريت اعتبار پژوهه الف 

  ٣طرح پژوهش و فناوري شماره  بيتصوفرايند 

  ٣نظارت و خاتمه طرح پژوهش و فناوري شماره فرايند 

 فرايند شركت اعضاي هيات علمي در مجامع علمي داخل كشور  

 فرايند ظرفيت راهنمايي اعضاي هيات علمي  
  

  معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع

 فرايند تدوين، تصويب و ابالغ مقررات 

 فرايند برآورد كاركنان غيرهيئت علمي دانشگاه  

 ميفرايند نيرويابي برون دانشگاهي و جذب كاركنان غيرهيئت عل 
  

  معاونت آموزشي

  همكاري مدرسان مدعوفرايند 

  اعطاي تسهيالت به دانشجويان مستعدفرايند 

  ارزيابي جامع عملكرد آموزشي مدرسانفرايند  

  همكاري اعضاي هيات علمي با ساير موسساتفرايند 

  تحصيلي نيمسال پايان امتحانات برگزاريفرايند  

١٢  
 به شده نهادينه فرايندهاي نسبت تعداد

  شده مستند فرايندهاي تعداد
٨/٠  ٨/٠  

  معاونت اداري و مالي

 حقوقي هايپرونده و اسناد جهت الكترونيكي افزاربايگاني نرم تهيه 

 اسناد اداري و پرسنلي  بايگاني الكترونيكي جهت و آرشيو سامانه طراحي  

 فرايند پرداخت كمك هزينه ازدواج وفوت 

 دانشگاه كاركنان به شمال ويالهاي واگذاري 

 اهمحاسبه و پرداخت اضافه كار به كاركنان دانشگ 

 تامين ونگهداري كاال و خدمات 

 كودك مهد هزينه كمك پرداخت و محاسبه  
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 به شده نهادينه فرايندهاي نسبت تعداد

  شده مستند فرايندهاي تعداد
٨/٠  ٨/٠  

  معاونت پژوهش و فناوري

  اعتبار پژوهه الففرايند مديريت 

  ٣طرح پژوهش و فناوري شماره  بيتصوفرايند 

  ٣نظارت و خاتمه طرح پژوهش و فناوري شماره فرايند 

 فرايند شركت اعضاي هيات علمي در مجامع علمي داخل كشور  

 فرايند ظرفيت راهنمايي اعضاي هيات علمي 
 

 حوزه رياست

 فرايند حضور (تردد) دانشگاهيان در ايام تعطيل و خاص 

 فرايند بازديد ساليانه هيئت نظارت و ارزيابي استاني 
 

  معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع

 مديريت توسعه و بهبود فرايندهاي دانشگاه  

 نيرويابي درون دانشگاهي و انتصاب كاركنان غير هيئت علمي 
  

  معاونت آموزشي

 همكاري مدرسان مدعو 

 ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي   

  عملكرد آموزشي مدرسانارزيابي جامع  

 همكاري اعضاي هيات علمي با ساير موسسات  

 % ٠٦/٠ % ٠٨/٠  دانشگاهيان شده ارايه پيشنهادهاي سرانه  ١٤

 اجراي و پيشنهادها وضعيت آخرين تعيين جهت واحدها تخصصي هاي كميته دبيرخانه از مستمر پيگيري 

 آنان

 دانشگاه كاركنان ارتقا و عملكرد ارزيابي در پيشنهادها نظام امتيازات اعمال پيگيري 

  تخصصي كميته دبيران به الزم راهنمايي ارائه و آموزش  

١٥  
 دهنده پيشنهاد دانشگاهيان تعداد نسبت

  دانشگاهيان كل به
٠٤/٠ % ٠٦/٠ % -  



  شاخص  رديف
مقدار مطلوب 

  ٩٧سال 

ميزان 

  تحقق
  شرح اقدامات انجام شده

١٦    

 به شده اجرا پيشنهادهاي تعداد نسبت

  شده  ارائه پيشنهادهاي كل
٠٤/٠ % ٠٤/٠ % -  
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  بازبيني چارت واحدها در راستاي طراحي سازمان تفصيلي 

o انجام شده  تكميل الگوبرداري داخلي و خارجي 

o گيري از سند راهبردي در طراحي سازمان تفصيلي و اثرگذاري آن بر چارت واحدها تهيه اساليد بهره 

o اساليد تغييرات چارت واحدهاو بازنگري  تهيه  

o  يرات چارت واحدهاتغيبرگزاري جلسات بررسي اساليد  

o اصالح گزارش چارت واحدها و دريافت امضا 

o  وظايف مشاغلتدوين شرح  

o تدوين شرايط احراز مشاغل 
  

 ريزي نيروي انساني هيات علمي دانشگاهبرنامه  

o بررسي ويرايش اوليه جدول برآورد هيأت علمي با مدير منابع انساني و تحول سازماني 

o نامه استخدامي اعضاي هيأت علميمطابق آيين ٩٩علمي تا پايان سال بيني بازنشستگي اعضاي هيأت  پيش  

o بررسي و اصالح پيش بيني بازنشستگي با كارشناس كارگزيني 

 پروژه به روز رساني نقشه فرايندي دانشگاه  

 هاي سند راهبرديهمكاري در فرايند محور نمودن شاخص 

 تدوين نظام جامع مديريت منابع انساني 

o  گروه براي تدوين مدل هر هفته به صورت مرتببرگزاري جلسات  

o هاي برش يك ساله و پنج ساله برنامه تفصيليتهيه و طراحي كاربرگ 

o تدوين نقشه فرايندي مديريت منابع انساني برمبناي مدل نظام جامع 

o ت اجرايي در راستاي تكميل منابع اطالعاتي نظام جامعاحصاي وظايف هيا 

  ٩٨تدوين تقويم آموزشي  

o  هاي قبليهاي جديد و بررسي لزوم تكرار دورهاطالعات براي نياز سنجي دورهتجميع  

o هاي قبل دريافتي از فاوا هاي دورهتجريه و تحليل اطالعات و داده  
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 نامه برونسپاري خدمات دانشگاه فردوسي مشهدتدوين آيين  

o مطالعه اسناد باالدستي 

o هاي برونسپاري موجودمطالعه مدل 

o هاي برونسپاريآوري شاخص جمع 

o  تدوين آيين نامه برونسپاري 

o آنها هايآوري نظرات و پيشنهادارسال آيين نامه برونسپاري براي خبرگان و جمع 

 طراحي فرايند ارزيابي عملكرد مديران  

o هاهاي مشابه در ساير دانشگاهمطالعه و بررسي نمونه  

o بازنگري و عارضه يابي مدل ارزيابي گذشته  

o اخص هاي ارزيابي عملكرداحصاي ش 

o طراحي مدل جديد ارزيابي عملكرد مديران  

o هاي مربوطهطراحي اوليه كاربرگ  

o تهيه و تنظيم بخشي از آيين نامه ارزيابي عملكرد مديران 

 هاتدوين دستورالعمل انتخاب و انتصاب رئيس دانشكده  

o دانشگاه گرگان -هاالگو برداري از مدل انتخاب روساي دانشكده 

o  با قوانين و مقررات باالدستيتطبيق 

o تدوين دستورالعمل و اجراي آن به صورت پايلوت در دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست 

o  تصويب آيين نامه شوراي دانشگاهو بررسي دستورالعمل در پنل خبرگان 

 نامه سالمت و رفاهنويس اوليه آيينتهيه پيش 

 هاي آموزشيبرگزاري دوره 

o  كاركنان دانشگاه دوره ويژه ٥٥برگزاري  

o  علمي دانشگاهدوره ويژه اعضاي هيئت ٢٠برگزاري  

o  هاي آموزشيعلمي و كاركنان در دورهنفر از اعضاي هيئت ٢٨١٢شركت 

o برگزاري جلسات راتما به صورت منظم  



 مركز فناوري اطالعات و ارتباطات
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  ٪١٠٠  ٪١٠٠  هاساختمان داخل سيمي اتصال سطح پوشش درصد

 ده شدام كشي مقدور بوده، اقكه كابلهاي مورد نياز به دسترسي شبكه، درصورتيمكان

  است.

  ه ياز بنباشد ولي درصد زيادي از آن به دليل گذر زمان، شبكه كابل مي %١٠٠پوشش

ير زودن به همين دليل در موارد مرتبط بعدي به آماده نب بازنگري و اصالح دارد.

  ساخت اشاره شده است.

  -  ٪٨٠  ٪٩٠  هاساختمان داخلي سيمبي ارتباط پوشش سطح درصد  ٢

٣  
 سطح كل سيمبي ارتباطات پوشش سطح درصد

  پرديس
٠  ٪٥٠  -  

  -  ٪٣٥  ٪٣٥  اطالعات سازيذخيره آزاد فضاي درصد متوسط  ٤

٥  
 براي يافتهاختصاص ابري سازيذخيره فضاي متوسط

  )گيگابايت( دانشگاهيان
١,٨٨  ٩  -  

  -  ٪٩٠  ٪٩٠  پشتيباني داراي سرورهاي درصد  ٦

  -  ٤٤٠  )Mb/s( دانشگاه كاربران هايگروه باند پهناي متوسط  ٧

   95Mbps: اعضاي هيات علمي

 70Mbpsكاركنان: 

  54Mbpsدانشجويان: 

٨  
 هاسوييچ كل به امن مديريتي هايسوييچ تعداد نسبت

  دسترسي اليه در
٨/٠  ٩/٠  -  

  -  %٢٠  ٧٠%  درصد تحقق سيستم مديريت دانش  ٩
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  - ٪٩٥ ٪١٠٠  درصد تحقق سيستم اطالعات مديريت

  - ٪١٠ ٪٤٠  درصد تحقق سيستم پشتيبان تصميم  ١١

  -  %٧٠ ٪٩٠  درصد تحقق سيستم پشتيبان مديريت ارشد  ١٢

  ٠ ٪٥٠  امنيتي تاييديه داراي هايدرصد سامانه  ١٣

شده است. دهندگان ابالغچارچوب و دستورالعمل كدنويسي امن تهيه و به توسعه

ما ست. اابازبيني كدها نيز صورت گرفته است و در چندين سامانه مشكالت مرتفع شده 

  است.هنوز گواهي امنيتي مورد تاييد آپا دريافت نشده

  ٠  ٪٩٥  امنيتي تاييديه داراي هايسايتوب درصد  ١٤
منيتي اهي اها انجام شده اما هنوز گوگاهنويسي امن و امنيت وبهايي براي برنامهتالش

  است.مورد تاييد آپا دريافت نشده

١٥  
 يداده انباره ابعاد و اطالعاتي هايمكعب تعداد

  معاونت هر ازاي به دانشگاه
٥٠  ٥٠  -  

  -  ٥٠  ٥٠  مستندات داراي هايسامانه تعداد  ١٦

١٧  
 اصلي سرورهاي پردازشي بار افزايش زمان متوسط

  )روز در دقيقه(اي آستانه حد از بيش
١٠  ١٠  -  

١٨  
 محاسبات سرويس دريافت براي انتظار زمان متوسط

  )روز(سنگين 
١٠  

الي  ٤٥

٦٠  

 ،ربرانبا نيازهاي كا HPCبه دليل عدم كفايت منابع سخت افزاري مربوط به سرويس  

  است.افزايش يافته متوسط زمان انتطار كاربر 

١٩  
 هر به اختصاص قابل RAM و مجازي هسته تعداد

  سنگين محاسبات يا ابري فضاي از پژوهشي طرح
  -  ٨  ٢٠  هسته

٢٠  

 هر به اختصاص قابل RAM و مجازي هسته تعداد

  سنگين محاسبات يا ابري فضاي از پژوهشي طرح

  دانشگاه فعال ايميل با علميهيات اعضاي درصد

  -  ٣٢  ٤٨  گيگابايت

  -  %٧٤  %٩٥  فعال دانشگاه ليميبا ا يعلم اتيدرصد اعضاي ه  ٢١

 


