
وه فرآينـد و  

رقيب  10و 
 و پردازش 

قا جايگاه رت
 6، 92سال 

صلي تشكيل 

1 

(گرو انساني و منابع 

  توضيحات

رقيب اصلي و 10ط به
آوري جمع  و خارجي

-  

اي تحت عنوان ار  كميته
در سايل شده است. 

جلسه كميته اص 2ه و

ساختار، فرآيندهات 

  حقق

% 

اطالعات مربو
فرعي داخلي

 شده است.

  

 

ك به اين منظور
دانشگاه تشكي
جلسه دبيرخانه

  شده است.

  92ه در سال

  ه

مديريت) و بي عملكرد

  92ال
ميزان تح

  گيري دازه

عات
  سترس

100%

10  رش

 8  سه

هاي انجام شده 

معاون طرح و برنامهده: 

٠٢/١٣٩٣  

  ر مرتضي خادمي

ارزيا وري و بهرهجه و 

  ودجه

 
تيجه مورد انتظار در سا

اندواحد   مقدار

100%  
اطالع
دردس

گزار  10

جلس  14

اهم فعاليت

كنند تصويب

٠٤/٢ تاريخ:

دكترامضاء: 

  مقدمه
ريزي، گروه بودج رنامه

  

يت برنامه و  بو
 ريزي برنامهگروه

   مرتبط
نتي

م

قابتي به منظور
SW  

رساني خروجي
 و درخواست

  ربط حدهاي ذي

(گروه بر مه و بودجه

  

  

مديري
گ

برنامه عملياتي

پايش مستمر محيط رق
WOTروزآمدن نمودن 

يجاد سازوكار اطالع ر
نظام هوشمندي رقابتي

ها از واح بهبود در برنامه

برنام  مديريتدر قالب 

 گردد. تقديم مي ساير

  ي

پهاي  خصوص برنامه
ر

ضح و تفسيرشده در
رسي و استفاده براي

ا
ن
ب سازمان در خصوص

  رقابتي دانشگاه

د ١٣٩٢سال  جام شدة

س و) آمار و اطالعات 

 فعاليت يا اقدام اجرايي

ردازش اطالعات در خ
  ينفعان  ذ

قع اطالعات دقيق، واض
ط و مديران به منظور برر

هاي مختلف س ت با حوزه
هاي بهبود ارتقاء جايگاه ر

  

  اداريشناس 

١٣٩٣  

  باقري

هاي انج ش اهم فعاليت

ه منابع انساني و گروه

عنوان

امه
 برن

ط با
رتب
د م

وار
م

 
تي
مليا

ي ع
ها

  

آوري و پر جمع
رقبا و انتظارات

قراردادن به موقع
اختيار افراد مرتبط

  گيري تصميم

برگزاري جلسات
ها شناسايي برنامه

  

كارشكننده:  تهيه

٠٤/٠٢/٣ تاريخ:

سعيده ب: امضاء

 

در اين گزارش

وهساختار، گر

 

  رديف

1  

2  

3  
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 اين وري ره

  توضيحات

-  

-  

بهر و ريزي برنامه لفيق
  .شد جام

-  

-  

-  

-  

  حقق

 

 

 
تل به توجه با

انج مجدداً اقدام  

  

%  

 

  

  جه

  ه

  92ال
ميزان تح

  گيري ازه

 1  گري

 1  ره

 1 گو

 1 ناسايي

%70  وژه

%100  وژه

 2  رش

%70  وژه

ت برنامه و بودج
  ريزي وه برنامه

معاون طرح و برنامهده: 

٠٢/١٣٩٣  

  ر مرتضي خادمي

يجه مورد انتظار در سا

واحد اند  مقدار

بازنگ  1

دور  1

الگ 1

دوره شن  1

پرو  100%

پرو  100%

گزار  6

پرو  1

مديريت
گرو

كنند تصويب

٠٤/٢ تاريخ:

دكترامضاء: 

   مرتبط
نتي

م
 تفصيلي ريزي

 انجام حسن بر

وري در   بهره

0

0

برنامه عملياتي

ر برنامه سازوكار يجاد
  راهبردي هاي رنامه

ب نظارت سازوكار يجاد
  تفصيلي هاي رنامه

طراحي نظام چرخه
  انشگاه

-  

-  

-  

-  

  ي

اي
بر

اي پيشرفت نحوه از ت
بر

 ي دانشگاه

 
د

وري (كارايي و  هره
گاه براساس الگوي

  دانشگاهوري   بهره

هاي راهبردي  رنامه

و برنامه از طريق
 گاه

ريزي به هيأت  مه
، برنامه تفصيلي،

 فعاليت يا اقدام اجرايي

  ساله اول پنج امه

گزارشات ارائه و ها رنامه

وري ي بهره لگوي چرخه

هاي به تخراج شاخص
هاي مختلف دانشگ حوزه

صويب در كميته اصلي

  وري ي و بهره

هاي ارزيابي بر ودن مدل

هاي معاونت طرح و
هاي دانشگ ت با معاونت

از عملكرد واحد برنا
ضوعات سند راهبردي

  

  اداريشناس 

١٣٩٣  

  باقري

عنوان

امه
 برن

ط با
رتب
د م

وار
م

 
تي
مليا

ي ع
ها

  

بازنگري در برنا

بر ساليانه پايش
  ها برنامه

تهيه و تدوين الگ

شناسايي و است
اثربخشي) در ح
تدوين شده و تص

ارد
 مو

اير
س

  

ريزي تلفيق برنامه

الكترونيكي نمو
  و تفصيلي

ه معرفي فعاليت
برگزاري جلسات
ارائه گزارش ا
رئيسه با موض
ارزيابي دروني

  

كارشكننده:  تهيه

٠٤/٠٢/٣تاريخ:

سعيده ب: امضاء

 

  ديفر

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
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  توضيحات

-  

-  

-  

-  

  حقق

 

 

  ر

  

  جه

  ه

  92ال
ميزان تح

  گيري ازه

 5  شگاه

 1  نامه ه

مستمر  وژه

%50  وژه

ت برنامه و بودج
  ريزي وه برنامه

معاون طرح و برنامهده: 

٠٢/١٣٩٣  

  ر مرتضي خادمي

يجه مورد انتظار در سا

واحد اند  مقدار

دانش  11

شيوه  1

پرو  ستمر

پرو  100%

مديريت
گرو

كنند تصويب

٠٤/٢ تاريخ:

دكترامضاء: 

   مرتبط
نتي

م

مس

0

برنامه عملياتي

-  

-  

-  

-  

  ي

هاي شمال  انشگاه

ها و  راي دانشكده

گروه برق و سند
  ري

  تايمز

 فعاليت يا اقدام اجرايي

دساله  5هاي  الح برنامه
  شرق

مه تهيه سند راهبردي بر
 هاي دانشگاه گروه

 تدوين برنامه راهبردي گ
راهبردي دانشكده معما

تيوستن به نظام ارزيابي

  

  اداريشناس 

١٣٩٣  

  باقري

عنوان

ارد
 مو

اير
س

  

بررسي و اصال

نا تدوين شيوه

مشاركت در

پي

  

كارشكننده:  تهيه

٠٤/٠٢/٣تاريخ:

سعيده ب: امضاء

 

  ديفر

12  

13  

14  

15  

  



  

  92هاي انجام شده در سال  اهم فعاليت

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

             مديريت برنامه و بودجه

  ودجهبگروه 

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
  92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات   ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار

1  

امه
 برن

ط با
رتب
د م

وار
م

 
تي
مليا

ي ع
ها

  

هاي دانشگاه در خصوص توزيع  ها و اولويت تعيين اهداف، سياست
 ها نگري در آنبودجه و باز

 معيارهاي و ها شاخص تعيين و شناسايي
 بودجه توزيع

  - %100 بازنگري 1

  - %100 بازنگري 1 ها هاي مرتبط با توزيع بودجه  و بازنگري آن شناسايي و انتخاب شاخص  2

  - %100 مدل 1 طراحي مدل توزيع بودجه و استقرار آن  3

4  
دانشگاه در خصوص نحوه هاي  ها و اولويت تعيين اهداف، سياست

 بر اثربخش نظارتي ساز و كار استقرار ها كرد بودجه  و بازنگري در آن هزينه
 بودجه كرد هزينه نحوه

  - %100 بازنگري 1

5  
كرد بودجه و بازنگري  هاي مرتبط با هزينه شناسايي و انتخاب شاخص

 ها آن
  - %100 بازنگري 1

6  
بررسي وضع موجود و تعيين نيازهاي توسعه فضاي فيزيكي براساس 

  ها استانداردهاي فني و برنامه
 دانشگاه پرديس جامع طرح تدوين

 )پايه مطالعات(
  - %10 پروژه  10%

  تهيه و بروزرساني طرح جامع توسعه فضاي فيزيكي دانشگاه  7
تدوين طرح جامع پرديس دانشگاه 

 (طراحي)
  -  %5 پروژه 45%

  

4 



  

  مديريت برنامه و بودجه
  گروه بودجه

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ ريخ:تا

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
  92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات  ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار

8  

ارد
 مو

اير
س

  

 1390نامه بودجه تفصيلي سال  پيگيري جهت دريافت ابالغ اصالحيه موافقت
  دانشگاه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  -  %100  نامه موافقت  1  -

دانشگاه و اصالحيه آن  1391نامه بودجه تفصيلي سال  تهيه و ارسال موافقت  9
  جهت بررسي كارشناسي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ابالغ آن

  -  %100  نامه موافقت  2  -

10  
دانشگاه جهت طرح و  1392نامه بودجه تفصيلي سال  تهيه و ارسال موافقت

هاي منطقه شمال شرق كشور و بررسي  يأت امناي دانشگاهتصويب در ه
 كارشناسي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ابالغ آن

  -  %100  نامه موافقت  1  -

11  
هاي سامانه اليحه بودجه جهت بررسي كارشناسان معاونت  تكميل فرم

 ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و انعكاس در اليحه بودجه سال برنامه
  كل كشور 1393

  -  %100  فرم  5  -

12  
هاي عمراني) دانشگاه در سال  اي و پروژه برآورد كسري اعتبارات (هزينه 

 ربط و ارسال نامه به مراجع ذي 1392
  -  2 نامه 2  -

دانشگاه طي دو  1392درخواست و پيگيري افزايش درآمد اختصاصي سال   13
  مرحله از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  -  %100  مرحله  2  -

14  
به معاونت  "1391اي سال  گزارش پرداختي اعتبارات هزينه"تكميل و ارسال 

جمهور از طريق سامانه مبادله  ريزي و نظارت راهبردي رئيس برنامه
  نامه  موافقت

  -  %100  دوره  1  -

  

5 



  

  مديريت برنامه و بودجه
  گروه بودجه

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

6 

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
  92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات  ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار

15  

ارد
 مو

اير
س

  

 1392اي سال  نامه تملك دارائيهاي سرمايه هاي موافقت فرم"تكميل و ارسال 
ريزي و نظارت راهبردي  به معاونت برنامه "هاي ملي) (مربوط به طرح

  نامه و دريافت ابالغ آنها جمهور از طريق سامانه مبادله موافقت رئيس
  -  %100  نامه موافقت  3  -

16  
(مربوط به  1392اي سال  هاي سرمايه نامه تملك دارائي موافقت"هاي  تكميل فرم

اري ريزي استاند ، ارسال به معاونت برنامه"هاي استاني و ملي استاني شده) طرح
  و دريافت ابالغ آن 4خراسان رضوي از طريق سيستم نظارت 

  -  %100  نامه موافقت  1  -

17  
هاي پيشنهادي دانشگاه در  هاي مربوط به اطالعات پروژه تكميل و ارسال فرم

رت علوم، تحقيقات و هاي متمركز وزا براي تامين اعتبار از محل رديف 92سال 
  ها فناوري و پيگيري جهت تصويب پروژه

  -  %100  طرح  4  -

18  

هاي بيروني دانشگاه (شامل  هاي مرتبط با بودجه به سازمان ارسال گزارش
ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت علوم، تحقيقات  معاونت برنامه

تان، سازمان بازررسي و فناوري، استانداري خراسان رضوي، ديوان محاسبات اس
  استان و ...

-  -  -  -  -  

بررسي قوانين و مقررات مرتبط با بودجه جهت مشخص نمودن موارد مرتبط   19
  بودجه كارشناسي هاي گزارش با دانشگاه و بررسي اثرات آن و تهيه

  -  19  گزارش  19  -

  -  %100  دوره  1  -  اي واحدها اعتبارات هزينه هاي تخصيص بازنگري فرم  20

  



  

  مديريت برنامه و بودجه
  گروه بودجه

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: مضاءا

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

7 

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
  92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات  ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار

21  

ارد
 مو

اير
س

  

ها و  هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت تهيه و ابالغ تخصيص
 و تجهيز) به معاونت اداري و ماليها (فصل اول، ساير فصول و تعمير  دانشكده

  -  12 تخصيص 12  -

22  
تهيه گزارش منابع و مصارف دانشگاه به صورت ماهانه قبل و پس از انجام 

 تخصيص هر ماه و ارائه به رياست محترم دانشگاه
  -  12 گزارش 12  -

23  
اصالح ليست محل خدمت كاركنان و ارسال به مديريت مالي جهت تهيه 

 هاي ماهانه ر ليست حقوقت گزارش دقيق
  -  1 مرتبه 1  -

24  
و ارسال اطالعات مربوط  1391پيگيري دريافت پاداش بازنشستگان سال 

 دانشگاه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1392به بازنشستگان سال 
  -  11 نامه 11  -

  -  9 جلسه 12  - برگزاري جلسات كميته عمراني و پيگيري جهت اجراي مصوبات  25

26  
اي دريافتي ملي، استاني و  هاي سرمايه تخصيص اعتبار تملك دارائي

 اعتبارات از محل درآمد اختصاصي
  -  7 تخصيص 7  -

  -  19  جلسه  19  -  جلسه كميته عمراني و پيگيري جهت اجراي مصوبات 19برگزاري   27

28  
هاي عمراني ملي در  سال  هاي سيستم نظارت بر پروژه تكميل و ارسال فرم

92 
  -  1 مرحله 4  -

29  
هاي  رفع اشكاالت موجود در بخش گزارش اعتباري سامانه مديريت پروژه

 ها و ارتقا سامانه ها و پروژه روزرساني اطالعات طرح عمراني، به
  -  - مستمر -  -

  



  

  مديريت برنامه و بودجه
  گروه بودجه

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

8 

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
  92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات  ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار

30  

ارد
 مو

اير
س

  

هاي  هاي تكميل شده پيشرفت عمليات اجرايي پروژه دريافت ماهانه فرم
ها،  دن اطالعات آنعمراني از مديريت ساختمانها و تاسيسات و وارد كر

 در سامانه مديريت پروژه 91همچنين اطالعات دريافتي از ارديبهشت سال 

    23 ماه 23  -

31  
هاي دانشگاه شامل مشخصات اصلي، فني، كاربري،   ورود اطالعات ساختمان

معماري، مستندات و تصاوير در سامانه مديريت پروژه، پيگيري براي ايجاد 
 ت كردن نتايج و رفع اشكاالت احتماليهاي مورد نياز، تس گزارش

  %30 پروژه 1  -

فيلدهاي مورد نياز طراحي و ايجاد شده، 
اطاعات پيشرفت عمليات اجرايي در 
سامانه وارد شده ولي ساير اطالعات 
(كاربري و ...) به صورت قابل استناد در 

  باشد. دسترس نمي

32  
روز رساني مدل حق مديريت، واحد موظف، سقف تدريس، حداكثر  به

هاي  ميزان ساعات تدريس در وقت اداري و امتياز اجرايي ساالنه پست
 مديريتي

   3 مرتبه 3  -

33  
تا  7تهيه و ارسال گزارش ميزان ساعات تدريس مديران دانشگاه در ساعات 

   92-93در طول هفته در نيمسال اول و دوم تحصيلي  14:30
    2  گزارش 2  -

  



  

  92هاي انجام شده در سال  اهم فعاليت

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

      
  بندي ارزيابي عملكرد و رتبهگروه 

  

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات  ميزان تحقق 
  گيري واحد اندازه  مقدار

1  

امه
 برن

ط با
رتب
د م

وار
م

 
تي
مليا

ي ع
ها

  

 نيبيرو عملكرد ارزيابي) هاي(  نظام انتخاب و شناسايي
  دانشگاه

 تعيين و گذاري هدف مطالعه،
 ارزيابي مناسب الگوي
  دانشگاه عملكرد

  %100  ارزيابي نظام  1
 و شناسايي المللي بين سطح در times ارزيابي نظام

  .گرديد انتخاب

 عملكرد ارزيابي مباحث خصوص در مستمر رساني اطالع  2
  دانشگاه در گرفته صورت اقدامات و

 و فرهنگي بسترهاي ايجاد
 نظام استقرار زيرساختي

  عملكرد ارزيابي جامع
  %100  گزارش  1

 عنوان ارزيابي با مديريتي سامان نشريه از نسخه يك تهيه
  كاركنان عملكرد

 هاي شاخص مستندات و اطالعات ارائه و آوري جمع  3
 ارزيابي جامع نظام اجراي  و تحليل نتايج آن دانشگاه دروني ارزيابي

 فمختل سطوح در عملكرد
  دانشگاه صفي و ستادي

  DEA اجراي مدل  %100  پروژه  1

 هاي شاخص مستندات و اطالعات ارائه آوري و جمع  4
  و تحليل نتايج آن دانشگاه بيروني ارزيابي

  %67  پروژه  6
 ارزيابي هاي نظام المللي، بين سطح در Qs ارزيابي نظام

ISC نظام و ملي سطح در فرهنگي انقالب عالي شوراي و 
  .گرديد انجام استاني سطح در استانداري ارزيابي

 استانداردهايو  الگو هاي شاخص، الگو بازنگري  5
  دانشگاه دروني ارزيابي منتخب الگو هاي شاخص

 ارزيابي جامع نظام بازنگري
 زماني هاي دوره در عملكرد
  مناسب

  %100  دوره  1
 هـاي  دانشـكده  و هـا  گـروه  دروني ارزيابي الگوي بازنگري

  .گرديد انجام DEA مدل از استفاده با شگاهدان

   

  جهبرنامه و بودمديريت 

9 



  

  مديريت برنامه و بودجه
  بندي و رتبه گروه ارزيابي عملكرد

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

10 

      

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات  ميزان تحقق 
  گيري واحد اندازه  مقدار

6  

ارد
 مو

اير
س

  

 ارزيابي عملكرد كاركنانانجام امور مرتبط با طرح 
  دانشگاه از طريق:

  و ايي كميته اجر 13جلسه كميته راهبري و  6برگزاري
  جلسات تدوين صورتجلسات و پيگيري مصوبات

 هاي شغلي،  همكاري در تهيه شرح وظايف رشته
ها، فرايند اجرا،  نامه ها و شيوه ها، دستورالعمل فرم

 سازي الكترونيكي و گزارش نهايي طرح دموي پياده

 دها به هيأت يافته و دستاور معرفي طرح، اقدامات انجام
  پروژهته راهبري اعضاي كمي رئيسه دانشگاه و

-  -  -  -  -  

7  

ارزيابي عملكرد مديران انجام امور مرتبط با طرح 
  دانشگاه از طريق: هاي گروه
  تدوين و  جلسه كميته راهبري 16برگزاري

  جلسات صورتجلسات و پيگيري مصوبات
 هاي ارزيابي و مخاطبان پاسخگو  تعيين وزن شاخص

  تحليل نتايج ارزيابيو  هاي ارزيابي به شاخص
 و راهكارهاي بهبودي  ارائه گزارش طرح، پيشنهادها

  به هيأت رئيسه دانشگاه

-  -  -  -  -  



  

  جهمديريت برنامه و بود
  بندي و رتبه گروه ارزيابي عملكرد

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

11 

      

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات  ميزان تحقق 
  گيري واحد اندازه  مقدار

8  

ارد
 مو

اير
س

  

رؤساي انجام امور مرتبط با طرح ارزيابي عملكرد 
  از طريق: هاي دانشگاه دانشكده

  سازي  ل از آمادهجلسه كميته راهبري متشك 6برگزاري
مستندات مرتبط با دستور جلسات، تدوين 

  صورتجلسات و پيگيري مصوبات
 بررسي منابع و مستندات داخلي و خارجي  
 ها و  به آننحوه امتيازدهي ، هاي ارزيابي تعيين شاخص

 هاي ارزيابي مخاطبان پاسخگو به شاخص

 مخاطبان پاسخگو هاي ارزيابي و  تعيين وزن شاخص
 ها آنبه 

 هاي ارزيابي تهيه كاربرگ  

-  -  -  -  -  

9  

ارزيابي درون گروهي انجام امور مرتبط با طرح 
  دانشگاه از طريق: هاي آموزشي گروه
  بازطراحي فرايند ارزيابي  
 ها شده در طرح ارائه پيگيري اجراي پيشنهادهاي  
 ها تهيه گزارش از وضعيت طرح  

-  -  -  -  -  

  



  

  92هاي انجام شده در سال  اهم فعاليت

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  خادميدكتر مرتضي امضاء: 

 

 مديريت ساختار، فرآيندها و منابع انساني
 گروه فرآيند و ساختار

  

  
  

  فرآيند

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات   ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار

1  

امه
 برن

ط با
رتب
د م

وار
م

 
تي
مليا

ي ع
ها

  

  : هاي خودگردانخوابگاهطراحي فرآيند 
 ناسان اداره شناسي با كارش برگزاري جلسات متعدد آسيب

 خوابگاه

 شناسي، بررسي فازهاي اجرايي فرايند و  ارائه نتايج آسيب
استخراج موارد مورد نياز جهت ارائه روي سايت 

هاي خودگردان از طريق برگزاري جلسه با معاون  خوابگاه
  ها دانشجويي، رييس و كارشناسان اداره خوابگاه

  كليدي فرآيندهاي مجدد مهندسي

1  
طراحي/ 
  بازطراحي

40%  -  

2  

 ها:ساماندهي خدمات آزمايشگاه
 شده و پيامدهاي آن از  هاي شناسايي اعتبار بخشي آسيب

 پروژه و كارشناسان راهبري با كميته طريق برگزاري جلسه
  مهندسي، كشاورزي علوم، هاي دانشكده  آزمايشگاه

1  
طراحي/ 
  بازطراحي

20%  -  

3  

  از طريق: جانمايي سهم گروه در نقشه جامع فرآيند
 هاي گروه شناسايي كليه فعاليت  
 جانمايي هر فعاليت در زنجيره فرآيندها 

 شده در جلسه با مدير و معاون  هاي شناسايي تصويب فعاليت
  گروه

1  
طراحي/ 
  بازطراحي

100%  -  

12  



  

  ساختار، فرآيندها و منابع انسانيمديريت 
  گروه فرآيند و ساختار

  
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 فرآيند

14 

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات   ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار

4  

امه
 برن

ط با
رتب
د م

وار
م

 
تي
مليا

ي ع
ها

  

  منتخب معاونت پژوهش و فناوري: يندرآفبازطراحي چند 
 پژوهشـي    هـا (طـرح   الهها و رسـ  نامه پشتيباني و نظارت بر پايان

 )3شماره 
 هاي علمي دانشگاه    انتشار نشريه 

 هاي پژوهشي     تاسيس و نظارت بر عملكرد هسته 

  پذيرش در دوره پژوهش پسادكتري 

 هاي علمي   اعتبارسنجي نشريه  
 ارائه خدمات آزمايشگاهي  

  مهندسي مجدد فرآيندهاي كليدي

1  
طراحي/ 
  بازطراحي

80%  -  

5  

فرايند  مجدد مهندسي اجراي و سازي پياده بر نظارت و كنترل
  (پايش سامانه آموزانه) از طريق: محاسبه آموزانه مدرسين

  با كارشناس ارشـد   در جلسهرفع اشكاالت سيستم و توسعه آن
ــي و     ــت آموزش ــر معاون ــناس دفت ــاوري، كارش ــژوهش و فن پ
تحصيالت تكميلي، مسئول واحد تحقيق و توسعه مركـز آمـار،   

اي، معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي  ور رايانهاطالعات و ام
 و مدير پژوهشي 

 "به حسابداران، كارشـناس   "آموزش سيستم الكترونيكي آموزانه
 و كارشـناس مركـز   دفتر معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

  اي اطالعات، آمار و امور رايانه
 گيري و پيگيري اجراي آن طراحي دموي سيستم گزارش  
 14/11/91هاي پيش از  نامه و رساله عاتي پايانتكميل بانك اطال  

  -  مستمر  -  مستمر



  

  ساختار، فرآيندها و منابع انسانيمديريت 
  گروه فرآيند و ساختار

  
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 فرآيند
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  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات   ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار

6  

امه
 برن

ط با
رتب
د م

وار
م

 
تي
مليا

ي ع
ها

  

طرح دانشمجدد مهندسي اجراي و سازي پياده بر نظارت و كنترل
  از طريق: افزايي مديران

 روزرســاني بنــدهاي شــرح وظــايف و  طالعــات و بــهتكميــل ا
هـاي اداري و مـالي، آموزشـي و     مسئوليت و اختيار در معاونت

تحصيالت تكميلي، پژوهش و فنـاوري، فرهنگـي و اجتمـاعي،    
  دانشجويي، طرح و برنامه و حوزه رياست

  مهندسي مجدد فرآيندهاي كليدي

  -  مستمر  -  مستمر

7  

 فرايند مجدد مهندسي اجراي و سازي پياده بر نظارت و كنترل
استقرار سامانه ( صدور مدارك دائم و موقت دانش آموختگي

  :از طريق دانش آموختگي در اداره رفاه)
 و مــديريت آموزشــي بررســي نحــوه ارتبــاط صــندوق رفــاه 

جلسه بـا  از طريق برگزاري دانشگاه با صندوق رفاه در تهران 
يق و توسعه مركز اطالعـات، آمـار و امـور    مسئول واحد تحق

اي و كارشناسان ذيربط آن، كارشناس مديريت آموزشي  رايانه
 و رئيس اداره رفاه

 هاي قبلي دانشجويان  بررسي نحوه استخراج اطالعات بدهي
 ها از سيستم

  هـا   نحوه ارزيابي دانشجويان از اساتيد و مديران گروهبررسي
سـه بـا كارشناسـان آموزشـي     جل از طريق برگزاري در فرايند

  دانشكده ادبيات و كارشناس ارزيابي عملكرد

  -  مستمر  -  مستمر



  

  ساختار، فرآيندها و منابع انسانيمديريت 
  گروه فرآيند و ساختار

  
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 فرآيند
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  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات   ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار

8  

امه
 برن

ط با
رتب
د م

وار
م

 
تي
مليا

ي ع
ها

  

فرايند  مجدد مهندسي اجراي و سازي پياده بر نظارت و كنترل
  :از طريق )92ر در سال (استقرا اسكان تابستاني دانشجويان

  برگـزاري  از طريـق  تصويب آيين نامه اسكان و زمانبندي آن
معاون دانشـجويي، معـاون آموزشـي و تحصـيالت      جلسه با

هـا، مسـئول    تكميلي، رييس اداره رفاه، ريـيس اداره خوابگـاه  
  اي د تحقيق و توسعه مركز اطالعات، آمار و امور رايانهواح
 بـا همـاهنگي    مان اجراي سيسـتم نامه در ز به روزرساني آيين

  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي
 از طريق  نامه بررسي شرايط دانشجويان خارج از آيين

 و كارشناس اداره رفاهبرگزاري جلسه با رييس 

      بروزرساني اطالعات مراجـع تاييدكننـده در سيسـتم و رفـع
ــي     ــاونين آموزش ــروه و مع ــديران گ ــتمي م ــكاالت سيس اش

  ها دانشكده

  مهندسي مجدد فرآيندهاي كليدي

  -  مستمر  -  مستمر

9  

فرآيند  مجدد مهندسي اجراي و سازي پياده بر نظارت و كنترل
نام دانشجويان ورودي جديد و ارائه خدمت به ايشان از  ثبت

  طريق:
 شركت در جلسات ستاد استقبال 

  تدوين سواالت سامانه دانشجويان ورودي جديد با هماهنگي
  هاي ذيربط حوزه

  -  مستمر  -  مستمر



  

  ساختار، فرآيندها و منابع انسانيمديريت 
  گروه فرآيند و ساختار

  
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 فرآيند

17 

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات   ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار
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ي ع
ها

  

 مجدد مهندسي اجراي و سازي پياده بر نظارت و كنترل
  :از طريق مكانيزاسيون فرايندهاي مركز رشد فناوري

 شده در پرتال  نظارت بر محتواي بازنگري 

 شركت در جلسات نقد و بررسي پرتال طراحي شده 

  مهندسي مجدد فرآيندهاي كليدي

  -  مستمر  -  مستمر

11  

فرآيند  مجدد مهندسي اجراي و سازي پياده بر نظارت و كنترل
  :از طريق صدور مجوز انتشار كتاب

  دي فرايند به منظور طراحي برگزاري جلسات تحليل دموي پيشنها
 سامانه الكترونيكي

  -  مستمر  -  مستمر

12  
 مرتبط سمينارهاي و همايش انجام اقدامات الزم جهت برگزاري

شده شامل تهيه پروپزال برگزاري  مجدد مهندسي فرآيندهاي با
  همايش 

  -  %10 همايش 1

13  

خدمت از طريق  گيري اندازه و پايش اجرايي روش سازي پياده
جلسه با مدير فرايندها و ساختار جهت طراحي  2برگزاري 

متدولوژي پايش خدمت و كنترل خدمت نامنطبق و اقدامات 
  اصالحي و پيشگيرانه

  -  %10  فعال واحدهاي  2  فرآيند ذينفعان انتظارات تحليل و شناسايي

14  
دانشگاه شامل: طراحي و  واحدهاي هاي فرم بازنگري و اصالح

عنوان فرم در دفتر معاونت پژوهش و فناوري،  3نگري باز
  آزمايشگاه مركزي

 و بازنگري  اجرايي هاي روش سازي پياده و تدوين
  فرم اصالح

  -  %100  فرم  مستمر

  



  

  ساختار، فرآيندها و منابع انسانيمديريت 
  گروه فرآيند و ساختار

  
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  ح و برنامهمعاون طركننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 فرآيند

18 

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات   ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار
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 تغيير يا صدور مستندات، نسخ توزيع دادن قرار كنترل تحت
  ها از طريق:  آن مودنن منسوخ نحوه و كار و ساز مستندات،

  تدوين متدولوژي و طراحي سامانه الكترونيكي مديريت
 اسناد

  عدد فرم مديريت  3عدد فرم تغيير مستندات براي  3صدور
 پژوهشي

 مالي و اداري معاونت دستورالعمل عنوان 24 نمودن منسوخ، 
 تكميلي تحصيالت و آموزشي معاونت دستورالعمل عنوان 9
 اسناد، كنترل  اجرايي هاي روش سازي پياده و تدوين  دانشجويي معاونت لدستورالعم عنوان 38و 

  مدارك و سوابق

  -  %100  مستندات  مستمر

16  

 و سازماني درون اسناد دادن قرار دسترس در و سازماندهي
  از طريق:  سازماني برون اسناد
  بررسي نحوه ساماندهي اسناد و طراحي سامانه كنترل اسناد و

مدارك از طريق برگزاري جلسه با معاون طرح و برنامه، 
مدير فرايندها و ساختار و كارشناسان معاونت طرح و برنامه 

  برگزاري جلسات متعدد با كارشناس كنترل اسناد دفتر
 دبيات نظارت و ارزيابي و كارشناس كنترل اسناد دانشكده ا

 هاي دانشگاه آوري اطالعات از حوزه جمع  

50%  
 اسناد

 يا سازماني درون
  سازماني برون

20%  -  

  



  

  ساختار، فرآيندها و منابع انسانيمديريت 
  گروه فرآيند و ساختار

  
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 فرآيند

19 

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات   ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار
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اقدامواصالحينامنطبق اقدامخدمتكنترلاجراييروشسازيپياده
  پيشگيرانه از طريق: 

 عه و طراحي متدولوژي از طري برگزاريجلسه با مدير فرايندها مطال
 و ساختار

  طراحي دموي سيستم كنترل خدمت نامنطبق و ارسال به مركز مركز
  اي اطالعات، آمار و امور رايانه

  -  %10  فعال يها حوزه  2  پيشگيرانه و اصالحي اقدام نامنطبق، خدمت

18  

 خدمت از طريق: يريگاندازهوپايشاجراييروشسازيپياده
 گيري در مورد نحوه الكترونيكـي شـدن پـايش خـدمت از      تصميم

  طريق برگزاري جلسات متعدد كارگروه
     ،طراحي دموي سيستم پايش خدمت و ارسال بـه مركـز اطالعـات

  اي آمار و امور رايانه

 فرآيند پايش اجرايي هاي روش سازي پياده و تدوين
  خدمت و

  -  %10  فعال واحدهاي  2

19  

درهاآننمودنمستندوحوزههرهايفعاليتوفرآيندهاشناسايي
 بهبود شامل: تخصصي هاي كميته

 هاي عرضه محور: پژوهشكده

  شده روش اجرايي شناسايي 26روش اجرايي از مجموع  16بازنگري 

  حوزه رياست
 52روش اجرايي حوزه رياست معادل  43نويس  سازي پيش آماده 

 دستورالعمل قديم

 گذاري  جلسه صحه 8برگزاري از طريق اجرايي  روش 19يب تصو
  مستندات با كارشناسان حوزه رياست

  -  %200  اجرايي  روش  100  شده شناسايي فرآيندهاي نمودن مستند



  

  ساختار، فرآيندها و منابع انسانيمديريت 
  گروه فرآيند و ساختار

  
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ يخ:تار

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 فرآيند

20 

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات   ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار

19  
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  معاونت فرهنگي و اجتماعي
 روش اجرايي مديريت فرهنگي 35نويس  سازي پيش آماده 

  جلسه  4جرايي از طريق برگزاري ا روش 16بررسي
گذاري مستندات با  معاون فرهنگي و اجتماعي و  صحه

 كارشناسان مديريت فرهنگي و فوق برنامه 

  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي:
 80روش اجرايي معادل  49سازي پيش نويس  آماده 

 دستورالعمل قديم 

  جلسه  8اجرايي از طريق برگزاري  روش 34تصويب
مدير دفتر ، ري مستندات با مدير تحصيالت تكميليگذا صحه

 مدير و كارشناس كالجو  هدايت استعدادهاي درخشان

  معاونت طرح و برنامه
 روش اجرايي معاونت طرح و برنامه  22نويس  سازي پيش آماده

   دستورالعمل قديم 21معادل 

  جلسه  7برگزاري از طريق اجرايي  روش 19بررسي
گذاري مستندات با مشاور برنامه ريزي معاونت طرح و  صحه

   برنامه و مدير بودجه

  -  %200  اجرايي  روش  100  شده شناسايي فرآيندهاي نمودن مستند

  



  

  ساختار، فرآيندها و منابع انسانيمديريت 
  ساختارگروه فرآيند و 

  
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 فرآيند

21 

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات   ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار

19  
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  معاونت پژوهش و فناوري
 روش اجرايي معاونت پژوهش و فناوري  37نويس  سازي پيش آماده

   دستورالعمل قديم 37معادل 

  گذاري  صحه جلسه 20برگزاري از طريق اجرايي  روش 27بررسي
مركز و  آزمايشگاه مركزيكارشناسان مديريت پژوهشي، با  مستندات

 كارآفريني و مالكيت فكري

 معاونت اداري و مالي:

 روش اجرايي معاونت اداري و مالي معادل  72نويس  سازي پيش آماده
  ديمدستورالعمل در ق 134
  جلسه صحه گذاري  22از طريق برگزاري  روش اجرايي 42تصويب

دفتر حقوقي ، مديريت كارگزيني و رفاهمستندات با كارشناسانم 
  مديريت مالي و  مديريت اداري و پشتيباني، اهگدانش

  معاونت دانشجويي
 روش اجرايي معاونت دانشجويي معادل  35نويس  سازي پيش آماده

  دستورالعمل قديم 44
  گذاري  جلسه صحه 14اجرايي از طريق برگزاري  روش 26بررسي

مركز و  كميته انضباطيمستندات با كارشناسان اداره رفاه، اداره تغذيه، 
  مشاوره

  -  %200  اجرايي  روش  100  شده شناسايي فرآيندهاي نمودن مستند

  



  

  ساختار، فرآيندها و منابع انسانيمديريت 
  گروه فرآيند و ساختار

  
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  يسعيده باقر: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 فرآيند

22 

  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات   ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار

20  
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 فرآيندهاي جامع نقشه ترسيم و فرآيندي بين روابط تعيين
  هاي ذيل و از طريق: دانشگاه در حوزه

  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي:
  بررسي و تصويب مدل پيشنهادي فرايند كالن مديريت

آموزشي دانشگا از طريق برگزاري جلسه با معاون آموزشي و 
 تحصيالت تكميلي و مشاور معاون آموزشي

  معاونت اداري و مالي:
  بررسي و تصويب فرايند كالن مديريت منابع انساني از طريق

متعدد با معاون اداري و مالي، مدير  برگزاري جلسات
كارگزيني و رفاه معاون مدير حراست، كارشناس اداره 
كارگزيني و رفاه، مدير اداري و پشتيباني و كارشناس 

 معاونت اداري و مالي

  بررسي فرايندهاي كالن مديريت منابع مالي و مديريت
ها از طريق برگزاري جلسات متعدد با معاون مدير  دارايي

ها و تاسيسات، معاون مدير  مالي، معاون مدير ساختمان
حراست، مسئول خريد متمركز دانشگاه، مدير اجرايي پروژه 
حسابداري تعهدي، رييس اداره دريافت و پرداخت و 

  رت تابعه و حسابدارانروساي ادا

 هاي فعاليت فرآيندها، زير كالن، فرآيندهاي شناسايي
  دانشگاه پشتيباني و اصلي

  -  %100  نقشه جامع  1



  

  ساختار، فرآيندها و منابع انساني مديريت
  گروه فرآيند و ساختار

  
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 فرآيند
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  برنامه عملياتي مرتبط  عنوان فعاليت يا اقدام اجرايي  رديف
 92نتيجه مورد انتظار در سال 

  توضيحات   ميزان تحقق
  گيري واحد اندازه  مقدار
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  معاونت دانشجويي:
  بررسي و تصويب فرايند كالن مديريت خدمات دانشجويي

با معاون دانشجويي، مدير تربيت از طريق برگزاري جلسه 
بدني، رييس مركز مشاوره، رييس مركز بهداشت، رييس اداره 

 تغذيه، كارشناس اداره تغذيه و معاون تربيت بدني

  معاونت فرهنگي:
  بررسي و تصويب فرايند كالن مديريت فرهنگي از طريق

 برگزاري جلسه با معاون فرهنگي و معاون دفتر نهاد رهبري

  و برنامه:معاونت طرح 
  بررسي و تصويب فرايند كالن  مديريت استراتژيك از طريق

 ريزي معاونت طرح و برنامه برگزاري جلسه با مشاور برنامه

  بررسي و تصويب فرايند كالن فناوري اطالعات از طريق
اي  برگزاري جلسه با رييس مركز اطالعات، امار و امور رايانه

  و كارشناس مسئول آمار و اطالعات
  بررسي و تصويب فرايند كالن مديريت تحول سازماني از

طريق برگزاري جلسه با مدير فرايندها و ساختار دانشگاه و 
  ريزي معاونت طرح و برنامه مشاور برنامه

 هاي فعاليت فرآيندها، زير كالن، فرآيندهاي شناسايي
  دانشگاه پشتيباني و اصلي

  -  %100  نقشه جامع  1

  



  

  ساختار، فرآیندها و منابع انسانیمدیریت 

  گروه فرآیند و ساختار

  
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 فرآیند

24 

  برنامه عملیاتی مرتبط  عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی  ردیف
  92نتیجه مورد انتظار در سال 

  توضیحات   میزان تحقق
  گیري واحد اندازه  مقدار
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  حوزه ریاست:

بررسی و تصویب فرایند کالن مدیریت روابط عمومی از 

دفتر ریاست و روابط عمومی و طریق برگزاري جلسه با رییس 

  المللی    هاي علمی و بین مدیر دفتر همکاري

 معاونت پژوهش و فناوري: 

  بررسی و تصویب فرایند کالن مدیریت پژوهشی از طریق

برگزاري جلسه با معاون پژوهش و فناوري، مدیر پژوهشی و 

 کارشناس ارشد پژوهش و فناوري

 گزاري جلسه با بررسی فرایندهاي مرکز رشد از طریق بر

 رییس مرکز رشد و فناوري 

  بررسی فرایندهاي مدیریت مدیریت ارتباط علمی از طریق

برگزاري جلسه با کارشناس دفتر ارتباط علمی دانشگاه و 

 جامعه 

  بررسی فرایندهاي کتابخانه مرکزي از طریق برگزاري جلسه

 با رییس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزي 

  بررسی فرایندهاي کارافرینی از طریق برگزاري جلسه با مدیر

  مرکز کارآفرینی و مالکیت فکري

 هاي فعالیت فرآیندها، زیر کالن، فرآیندهاي شناسایی

  دانشگاه پشتیبانی و اصلی
  -  %100  نقشه جامع  1

  



  

  ساختار، فرآیندها و منابع انسانیمدیریت 

  گروه فرآیند و ساختار

  
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 فرآیند

25 

  برنامه عملیاتی مرتبط  عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی  ردیف
  92نتیجه مورد انتظار در سال 

  توضیحات   میزان تحقق
  گیري واحد اندازه  مقدار

21  

رد
وا

 م
یر

سا
  

  پشتیبانی پروژه استقرار حسابداري تعهدي در دانشگاه شامل:

 هاي فاقد فعالیت مستند شده یا  ها (سیستم شناسایی مغایرت

هاي مستند شده فاقد سیستم الکترونیکی) و ارائه  فعالیت

 گزارش آن به کمیته راهبري حسابداري تعهدي

 هاي مکانیزه دانشگاه در سه دسته کمتر از  بندي فعالیت دسته

%  و ارائه گزارش آن به 75% و باالتر از 75% تا 50%، بین 50

 کمیته راهبري حسابداري تعهدي

 امه، بخشنامه و قوانین و مقررات ن آوري و ارائه آیین جمع

هاي طرح و برنامه، فرهنگی، دانشجویی، آموزشی و  معاونت

  پژوهشی به تیم اجرایی پروژه

-  -  -  -  -  

22  

وري اعضاي هیات علمـی دانشـگاه فردوسـی     بررسی وضعیت بهره

  مشهد از طریق:

  ها و  نامه و رساله در رشته تعداد واحدهاي پایان"تهیه گزارش از

  "هاي مختلف گرایش

    و کارشناسـان آموزشـی   کسر از موظف اعضـاي هیـات علمـی 

    92-93ی تحصیل در نیمسال اول سالدانشگاه 

 شــده  مقطــع   ي تشــکیلهــا آزمایشــگاهو  هــا وضــعیت کــالس

نیمسـال دوم   -ده نفـر  دانشجوي کمتـر از   با تعداد کارشناسی 

  92-93سال 

-  -  -  -  -  



  

  92هاي انجام شده در سال  اهم فعالیت

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  برنامهمعاون طرح و كننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

  ساختار، فرایندها و منابع انسانیمدیریت 

 و ساختار هاگروه فرآیند

  

  

  

  ساختار

  سایر موارد

  .در کتابچه تشکیالتحکم تعیین محل خدمت  109حکم بازنشستگی و  98حکم انتصاب،  195 بررسی و ثبت -1

  .پست به افراد و ثبت در کتابچه تشکیالت 123 تخصیصبررسی و  -2

  .عنوان و جابجایی پست 193 تغییر  پیشنهاد و تصویببررسی،  -3

  .عنوان واحد سازمانی 10 بررسی و پیشنهاد ایجاد و اصالح -4

  .نی صادره با تشکیالت مصوبیم کارگزحک 103 بررسی و تطبیق -5

  .به صورت مستمر به روز کردن کتابچه تشکیالت از طریق سیستم مدیریت منابع انسانی و اعالم موارد مغایر به کارگزینی -6

  .بندي مشاغل دانشگاه هیات اجرایی و کمیته اجرایی طرح طبقه صورتجلسه 14بررسی  -7

  .شرق در خصوص نحوه طراحی ساختار سازمانی آنان ها و مؤسسات آموزش عالی جدیدالتاسیس منطقه شمال دانشگاه ارائه مشاوره با -8
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  92هاي انجام شده در سال  اهم فعالیت

  

  اداريكارشناس ده: كنن تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

  

  

  و بهسازيآموزش  

  برنامه عملیاتی مرتبط  عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی  ردیف
  92نتیجه مورد انتظار در سال 

  توضیحات   میزان تحقق

  گیري واحد اندازه  مقدار

1  

مه
رنا

ا ب
ط ب

رتب
 م

رد
وا

م
 

ی
ات
ملی

 ع
ي

ها
  

  هاي آموزشی مورد نیاز اعضاي هیأت علمی  نیازسنجی دوره

 هاي برنامه يبرگزار و طراحی

 اعضاي افزایی توان و آموزشی

  علمی هیأت

  -  %100  پروژه  1

  -  %100  تقویم آموزشی  1  تهیه تقویم آموزشی ویژه اعضاي هیأت علمی  2

  %100  دوره  10  علمی هیأت اعضاي آموزشی هاي دوره اجراي و ریزي برنامه  4
عنوان کارگاه ویژه اعضاي هیأت علمی برگزار  26

  .گردیده است

5  
 جدیداالستخدام علمی هیأت اعضاي الزامی هاي دوره برگزاري

  تدریس فنون و ها روش و گیري اندازه و سنجش هاي دوره شامل
  %100  دوره  2

کارگاه  2و  "گیري سنجش و اندازه"کارگاه  2

  .برگزار شد "ها و فنون تدریس روش"

  %75  دوره  10  شده برگزار هاي دوره اثربخشی سنجش  6

گیري شد و  اندازه 1در سطح   کارگاه 18 اثربخشی

  3کارگاه ویژه اعضاي هیأت علمی در سطح  1

  .گیري است در حال اندازه

7  
 هاي دوره ارزشیابی نحوه و منابع برگزاري، روش هدف، بازنگري

  آموزشی
  -  %50  بازنگري  1

  

 گروه منابع انسانی

 ساختار، فرآیندها و منابع انسانیمدیریت 
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  ساختار، فرآیندها و منابع انسانیمدیریت 

  گروه منابع انسانی

  آموزش و بهسازي
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ :تاريخ

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

  

  برنامه عملیاتی مرتبط  عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی  ردیف
  92نتیجه مورد انتظار در سال 

  توضیحات   میزان تحقق

  گیري واحد اندازه  مقدار

8  

مه
رنا

ا ب
ط ب

رتب
 م

رد
وا
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ی
ات
ملی
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ي

ها
  

هاي آموزشی در خصوص شناسایی منابع،  برگزاري برنامه

  ها و فرآیندهاي تولید دانش فعالیت

 مدیریت ترویج و یتتقو

  واحدها سطح در دانش

  -  %100  دوره آموزشی  1

9  
هاي آموزشی تولید دانش (برنامه آموزشی در  برگزاري برنامه

  قلمرو پژوهش)
  -  %100  دوره آموزشی  3

  -  %100  دوره آموزشی  3  هاي آموزشی حفظ و نگهداري دانش برگزاري برنامه  10

  -  %100  دوره آموزشی  3  نتقال دانشهاي آموزشی ا برگزاري برنامه  11

  -  %100  دوره آموزشی  3  هاي آموزشی بازیابی دانش برگزاري برنامه  12

  شاغل سطح در نیازسنجی  13

 و نیازسنجی گذاري، هدف

 آموزش مستمر ریزي برنامه

  کارکنان

  -  %100  پروژه نیازسنجی  1

 -  %100  تقویم آموزشی  1  تهیه تقویم آموزشی ویژه مدیران  14

 -  %100  تقویم آموزشی  1  تهیه تقویم آموزشی ویژه کارمندان  15
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  ساختار، فرآیندها و منابع انسانیمدیریت 

  گروه منابع انسانی

  آموزش و بهسازي
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  يده باقريسع: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

  

  برنامه عملیاتی مرتبط  عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی  ردیف
  92نتیجه مورد انتظار در سال 

  توضیحات   میزان تحقق

  گیري واحد اندازه  مقدار

16  
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  هاي آموزشی مدیران ریزي و اجراي کارگاه برنامه

 آموزشی هاي کارگاه برگزاري  

  مصوب و شده ریزي برنامه

 -  %18  کارگاه آموزشی  23

 -  %100  کارگاه آموزشی  49  هاي آموزشی کارکنان ریزي و اجراي کارگاه برنامه  17

18  
هاي آموزشی خارج  ریزي به منظور اعزام کارکنان به برنامه برنامه

  از دانشگاه
  -  %100  نفر  25

19  
 منابع توسعه و آموزش هاي برنامه اثربخشی سنجش مدل طراحی

  دانشگاه انسانی

 هاي دوره اثربخشی ارزیابی

 و شده  برگزار آموزشی

 هاي برنامه در بازنگري

  آتی آموزشی

  -  %80  پروژه  1

  -  %50  دوره آموزشی  72  هاي آموزشی سنجش اثربخشی دوره  20

21  
 واحدهاي توسط شده برگزار هاي دوره اجراي حسن بر نظارت

  دانشگاه از خارج هاي سازمان یا و دانشگاه
  -  %50  گزارش  1

22  
 هاي دوره ارزشیابی نحوه و منابع برگزاري، روش هدف، بازنگري

  آموزشی
  -  %70  بازنگري  1
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  آیندها و منابع انسانیساختار، فرمدیریت 

  گروه منابع انسانی

  آموزش و بهسازي
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

  

  برنامه عملیاتی مرتبط  عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی  ردیف
  92نتیجه مورد انتظار در سال 

  توضیحات   میزان تحقق

  گیري واحد اندازه  مقدار

23  

رد
وا

 م
یر

سا
  

  %70  -  -  -  نیازسنجی اعضاي هیأت علمی جدیداالستخدام

نتایج کار جهت تطبیق با سند راهبردي به واحد 

ئه گردیده. پس از دریافت، گزارش ریزي ارا برنامه

ارائه خواهد  93نهایی طرح تا پایان اردیبهشت ماه 

  شد.

24  

/ کارگاه آموزشی  بازبینی و تعریف فرایند درخواست برگزاري دوره

توسط واحدهاي دانشگاه و فرایند درخواست کارکنان جهت شرکت 

  هاي آموزشی خارج از دانشگاه در سمینار/ دوره/ کارگاه

-  -  -  100%  -  

25  

هاي آموزشی ویژه  اتخاذ تدابیر الزم جهت ارتقاء سطح کیفی دوره

مدیران و اعضاي هیأت علمی دانشگاه از جمله شناسایی و دعوت از 

هاي  هاي مورد نیاز ، استفاده از روش اساتید مجرب در زمینه

ها و .. در دستور کار قرار گرفته  کارگاهی جهت برگزاري دوره

  است.

-  -  -  65%  -  

26  
هاي  شناسی عدم حضور مدیران آموزشی دانشگاه در دوره آسیب

  آموزشی
-  -  -  100%  -  

27  

شده در طرح به  ارائه راهکارهاي عملیاتی براي پیشنهادهاي مطرح

هاي  شناسی عدم حضور مدیران در دوره آسیب" رسیده اتمام

  "آموزشی

-  -  -  100%  -  
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  ساختار، فرآیندها و منابع انسانیمدیریت 

  گروه منابع انسانی

  آموزش و بهسازي
  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  ريسعيده باق: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

  

  برنامه عملیاتی مرتبط  عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی  ردیف
  92نتیجه مورد انتظار در سال 

  توضیحات   میزان تحقق

  گیري واحد اندازه  مقدار

28  

رد
وا

 م
یر

سا
  

تعامل مستمر و روزآمد با مراکز آموزشی خارج از دانشگاه 

  ها ها و تجارب آن منظور استفاده از ظرفیت به
-  -  -  100%  

تعامل با استانداري خراسان رضوي، نیروي 

هاي تهران، تربیت مدرس، شهید  انتظامی، دانشگاه

بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، شاهرود، سبزوار، 

بیرجند، کاشان، بجنورد، نیشابور، تبریز، مراغه، 

حضرت معصومه قم، گناباد، قوچان، شهید باهنر 

الزهرا  کرمان، خاتم االنبیا تهران، تربت حیدریه،

  تهران، چمران و نظام پرستاري مشهد

  -  %100  -  -  -  بهبود مستمر سامانه آموزش منابع انسانی دانشگاه  29
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  1392هاي انجام شده در سال  اهم فعالیت

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ اريخ:ت

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 مدیریت فرایندها، ساختار و منابع انسانی
  

  

  

  نظام پیشنهادها

  برنامه عملیاتی مرتبط  عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی  ردیف
  92نتیجه مورد انتظار در سال 

  توضیحات   میزان تحقق

  گیري واحد اندازه  مقدار

1  

مه
رنا

ا ب
ط ب

رتب
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وا

م
 

ی
ات
ملی

 ع
ي

ها
  

از  نظام پیشنهادهاي دانشگاهاستقرار، اجرا، بهبود و ترویج 

  طریق:

 هاي تخصصی دبیران کمیته به شآموز  

 موقع و کیفی پیشنهادهاي  به بررسی در گیري  پی و نظارت

 دریافتی و اجراي پیشنهادهاي قابل قبول

 هاي  برگزاري جلسه طوفان فکري ویژه دبیران کمیته

 تخصصی نظام پیشنهادها

 نامه نظام پیشنهادها در دو مقطع با هدف  بازنگري آیین

ه و افزودن ضوابط مربوط به مشارکت نام روز رسانی آیین به

 دانشجویان

 هاي  بررسی موضوعات فراخوان ارایه شده توسط کمیته

و ابالغ آن به  1392تخصصی نظام پیشنهادها در سال 

 هاي تخصصی کمیته

 اي و ترویجی  تدوین و ارسال گزارش عملکرد جلسه

  هاي تخصصی نظام پیشنهادها به آنان کمیته

اصالح ساز و کار مشارکت کارکنان و 

هاي  گیري اعضاي هیأت علمی در تصمیم

  سطوح مختلف دانشگاه

  -  بهبود مستمر  -  -

  

 گروه منابع انسانی
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  1392شده در سال هاي انجام  اهم فعالیت

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٢ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

  

 

  

  برنامه عملیاتی مرتبط  عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی  ردیف
  92نتیجه مورد انتظار در سال 

  توضیحات   میزان تحقق

  گیري واحد اندازه  مقدار

1  
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 هاي تخصصی نظام  ماهه عملکرد دبیران کمیته ممیزي شش

  )91پیشنهادها (شش ماهه دوم 

 دي نظام پیشنهادها هاي عملکر بالغ سرانه شاخصتعیین و ا

  1392براي سال 

 ي تکمیل فرم گزارش اجراي پیشنهادطراحی فرم راهنما  

  ماهه دوم  مصوبه کمیته عالی نظام پیشنهادها براي ششاجراي

مبنی بر تشویق پیشنهاددهندگانی که کف پیشنهادهاي ارائه  91

پذیرفته شده  برسد و کف پیشنهادهاي 20ها به عدد  شده آن

  باشد. 7ها عدد  آن

  هاي تخصصی نظام  عملکرد کمیته"بازنگري فرم نظرسنجی

  و درج آن در پرتال "پیشنهادها

 1391 سال برتر پیشنهاد انتخاب 

  و اولین  1391دهندگان آخرین پیشنهاد سال  ارایهقدردانی از

 1392پیشنهاد سال 

  تهیه مقاله براي نشریه سامان مدیریتی با موضوع نظام

  پیشنهادها

 مر و تصحیحات موردي سامانه نظام پیشنهادهاسازي مست بهینه  

اصالح ساز و کار مشارکت کارکنان و اعضاي 

هاي سطوح  گیري هیأت علمی در تصمیم

  مختلف دانشگاه

  -  بهبود مستمر  -  -
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  92هاي انجام شده در سال  اهم فعالیت

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

   و منابع انسانی مدیریت ساختار، فرآیندها

  آمار و اطالعات گروه

  برنامه عملیاتی مرتبط  عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی  ردیف
  92نتیجه مورد انتظار در سال 

  توضیحات   میزان تحقق

  گیري واحد اندازه  مقدار

1  

رد
وا

 م
یر

سا
  

  -  -  مستمر  -  -  با هدف ایجاد بهبود در آنبازنگري جداول سالنامه آماري 

  -  %100  -  -  -  1391النامه آماري سال س تدوین و انتشار  2

3  

  هاي مربوط به: تکمیل و ارسال فرم

 ریزي آموزش عالی اطالعات مورد نیاز موسسه پژوهش و برنامه  

  به ، 91-92سال تحصیلیخالصه گزارش عملکرد دانشگاه در

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  ه دانشگاه و ارسال آن به سامان 1391اطالعات پژوهشی سال

  مدیریت اطالعات تحقیقاتی(سمات)، وزارت متبوع

 ) در سیماي آموزش عالی به 84-91گزارش عملکرد دانشگاه (

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 به اداره کل تعاون، کار و ریزي جهت اشتغال شهرستان  برنامه

  رفاه اجتماعی استان

 تحقیق و توسعه "هاي داراي فعالیت  طرح آمارگیري از کارگاه

R&D"  دفتر آمار و اطالعات استانداريبه  

 خراسان رضوي اطالعات نیروي انسانی به استانداري  

-  -  -  100%  - 
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  ساختار، فرآیندها و منابع انسانیمدیریت 

  العاتگروه آمار و اط

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 
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  برنامه عملیاتی مرتبط  عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی  ردیف

  92نتیجه مورد انتظار در سال 

  توضیحات   میزان تحقق

  گیري واحد اندازه  مقدار

3  

رد
وا

 م
یر

سا
  

  هاي مربوط به: تکمیل و ارسال فرم

 هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي زنان و خانواده به استانداري شاخص 

  خراسان رضوي

 به  91-92عات اعضاي هیات علمی و دانشجویان در سال تحصیلی اطال

  جهت انتشار کتاب جامع آموزش عالی استان خراسان رضوي استانداري

  به اداره کل بهزیستی استان 1391شناسنامه اجتماعی سال  

  مشهد شهرداريبه  1391اطالعات آمار نامه  

 1391هاي شوراي عالی انقالب فرهنگی سال شاخص  

-  - - 100%  - 

4  

  تهیه گزارش اطالعاتی از:

 1391شده در سال  کارکنان بازنشسته و استخدام  

  92-93و دانشجویان نیمسال اول  91- 92دانشجویان نیمسال دوم           

 جاري و فارغ التحصیل)  (اعم از دانشجویان ورودي،

 و  91-92سال تحصیلی  تدریس اعضاي هیات علمی و کارکنان دانشگاه در

  92-93نیمسال اول 

  1392اعضاي هیات علمی و کارکنان دانشگاه پس از صدور احکام سال  

  1391اعضاي هیات علمی ارتقا یافته در سال  

 هاي جاري هاي تحصیلی جدید و رشته رشته  

-  -  -  100%  -  

 



  

  ساختار، فرآیندها و منابع انسانیمدیریت 

  گروه آمار و اطالعات

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 
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  برنامه عملیاتی مرتبط  عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی  ردیف

  92نتیجه مورد انتظار در سال 

  توضیحات   میزان تحقق

  گیري واحد اندازه  مقدار

5  

رد
وا

 م
یر

سا
  

در  "سامانه ملی سمات "شرکت در کارگاه آموزشی ثبت اطالعات پژوهشی در 

  استانداري
-  -  -  -  -  

6  
هاي مطالعاتی جاري و نیز سایر واحدهاي  مورد نیاز طرحهمکاري و ارائه آمار 

  درون دانشگاه
  -  مستمر  -  -  -

7  
معاونت  سایتآمار و اطالعات بر روي روز رسانی اطالعات مرتبط با واحد  هب

   طرح و برنامه 
  -  مستمر  -  -  -

 

 



  

  92سال  هاي انجام شده در اهم فعالیت

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

  سایر
 برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران در سطح دانشگاه فردوسی مشهد. الزامات پایش میزان اجراي -1

 هاي آمایش سرزمین. گیري دانشگاه با جهت ساله) (مندرج در برنامه تفصیلی پنج هاي عملیاتی پایش سازگاري برنامه -2

 .ها ها و پژوهشکده بط با دانشگاه به اعضاي محترم هیات رئیسه دانشگاه و رؤساي محترم دانشکدهبه همراه موارد مرت "نقشه جامع علمی کشور"معرفی و  ارسال  -3

هیـات  به اعضاي محترم  "قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري"و  "سند دانشگاه اسالمی"، "گزارش مدیریتی سند تحول راهبردي نظام آموزش عالی کشور"معرفی و  ارسال  -4

 .ها ها و پژوهشکده رئیسه دانشگاه و رؤساي محترم دانشکده

 کشور. خانواده بزرگ آموزش عالی استفاده جهت برنامه و طرح معاونت سایت ساختار و محتوا بهسازي مستمر، رسانی روز به -5

: جایگاه مدیریت راهبرد در مـدیریت راهبـردي،   51، شماره نهادها، گامی در راستاي ترویج مدیریت مشارکتی: نظام پیش50: ارزیابی عملکرد کارکنان، شماره 49سامان مدیریتی (شماره  نشریه شماره 4 انتشار -6

انشـگاه و ویـژه دانشـکده    شماره سامان آمـاري (ویـژه د   2نامه) و  : راهنمایی پایان20هاي استاد خوب از دیدگاه دانشجویان و شماره  : ویژگی19نامه آموزشی (شماره  ویژه 2)، : سازمان یادگیرنده52شماره 

  مهندسی).

 انجام امور مربوط به دبیرخانه هیأت امنا شامل:  -7

o  هاي نوین قوچان،  ی وفناوريهاي فردوسی مشهد، بیرجند، صنعتی بیرجند، حکیم سبزواري، نیشابور، بجنورد، دانشگاه مهندس (شامل: دانشگاهمؤسسات عضو هیأت امنا ارسالی  پیشنهادهايلوایح بررسی

دامپروي تربت جام، مجتمع آموزش عالی اسفراین) و  دانشگاه تربت حیدریه، کوثر بجنورد، تکنولوژي حضرت زینب سبزوار، مرکز آموزش عالی گناباد، مرکز آموزش عالی کاشمر، دانشکده کشاورزي و

  تهیه دستور کار جلسه به همراه اسناد و مدارك مربوطه.

o جهت پیگیري امور مربوطه. دانشگاههاي منطقه شمال شرقهاي ممیزه  ت هاي امنا و هیأ ارتباط مستمر با مرکز هیأتالعاده هیات امنا و  جلسه فوق 2 برگزاري 

o هاي منطقه شمال شرق. هاي دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ابالغ  مصوبات هیات امنا به معاونت 

o دانشگاه. 1391راي بررسی گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال برگزاري جلسه با موسسه ارقام پویا ب 
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  92سال  هاي انجام شده در اهم فعالیت

  

  اداريكارشناس كننده:  تهيه

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  سعيده باقري: امضاء

  معاون طرح و برنامهكننده:  تصويب

  ٠٤/٠٢/١٣٩٣ تاريخ:

  دكتر مرتضي خادميامضاء: 

 

 ."مشهد و سایت خبري دانشگاه فردوسی خبري آموزشی ماهنامه" در درج منظور به برنامه و طرح معاونت اخبار ارسال و دانشگاه عمومی روابط و ریاست دفتر با مستمر همکاري -8

 .رنامه و ارائه به دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاهمعاونت طرح و ب 84 -92ساله  تهیه گزارش عملکرد هشت -9

 دوره آموزشی. 11برنامه در قالب برگزاري  هاي آموزشی ویژه کارشناسان معاونت طرح و طراحی دوره -10

  .رسانی اطالع شوراي جلسه 7 تشکیل -11
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