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   مقدمه
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع عهده دار تدوین و نظارت 
و  رسالت  مانند چشم انداز،  دانشگاه  کالن  برنامه های  بر 
راهبردهاست. مطالعه و به کارگیری مناسب ترین رویکردها، 
روش ها، نظام ها و ابزارهای مدیریتی، ایجاد زیرساخت ها 
اعتالی جایگاه  و  توسعه  موردنیاز جهت  منابع  تأمین  و 
دانشگاه ازجمله فعالیت های اصلی این معاونت محسوب 
می شود. معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع همواره تالش 
نموده با توجه به وظیفۀ خطیر و حساسي که دارد و با هدف 

بستري  ایجاد 
تحقق  براي 
مناسب تر  هرچه 
ی  مه ها نا بر
دانشگاه،  کالن 
و  برنامه ریزي 

پیگیری جهت توسعه متوازن و همسو با سیاست هاي کالن 
آموزش عالي را در دستور کار خود قرار دهد.

حوزه های زیرمجموعۀ این معاونت شامل مدیریت  برنامه، 
بودجه و نظارت راهبردی، مدیریت منابع انساني، تشکیالت 
و فرایندها، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و دبیرخانه 

هیئت امنا است.
مهم ترین فعالیت هایي که این معاونت از سال  ۹2 تاکنون 
انجام داده است در این گزارش در قالب مدیریت  برنامه، 
بودجه و نظارت راهبردی، مدیریت منابع انساني، تشکیالت 
و فرایندها، مرکز 
فناوری اطالعات 
و  ارتباطات  و 
هیئت  دبیرخانۀ 
منعکس  امنا 

گردیده است.

فهرست فعالیت های شاخص

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
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دکتر سعید کیوانفر
1396 -1397

دکتر محمد مهر آیین
1393 -1396

دکترمرتضی خادمی
1386 -1393

دکتر فریبرز رحیم نیا
1397- تاکنون

معاونان برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه از سال 1392 تاکنون

افزایش جذب دانشجویان نخبه و مستعد، دستیابی به جایگاه ممتاز آموزشی به ویژه در تحصیالت تکمیلی، توسعه محیط 
یادگیری جذاب و خالق، ارتقاء اثربخشی آموزش، تأسیس حوزه های میان رشته ای و تربیت دانش آموختگان توانمند 

افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی، توسعه متوازن واحدهای پژوهشی و دستیابی به جایگاه ممتاز پژوهشی و 
فناوری در سطح ملی و بین المللی

ارتقاء توانمندی در کارآفرینی، افزایش تولید فناوری، توسعه قابلیت های بهره برداری و انتقال فناوریهای نوین و تولید 
و ارائه خدمات و محصوالت دانش بنیان

تقویت تعلق و تعهد به ایران و اسالم، تعمیق فضایل اخالقی و ارزشهای انقالب اسالمی، تقویت مشارکت جمعی و 
انضباط اجتماعی و ارتقای سالمت جسمانی و نشاط روانی و اجتماعی

استقرار  مدیریت اثربخش، پاسخگو و مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی 

برخورداری از منابع انسانی کارآمد، شایسته و ملتزم به ارزشهای محوری دانشگاه 
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مدیریت مؤثر منبع مالی، جذب منابع مالی متنوع و پایدار و گسترش زمینه های استقالل مالی

گسترش و تعمیق تعامالت سازنده و هم افزا با مراکز علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی

ارتقاء تعلق خاطر دانشجویان و دانش آموختگان به دانشگاه

توسعه و ارتقای روزآمد فضاهای کالبدی و زیرساخت های تجهیزاتی، فناورانه و کالبدی

توسعه و ارتقای روزآمد قابلیت ها و کاربست های فناوری اطالعات و ارتباطات

تحقق دانشگاه سبز و ایفای نقش مؤثر در حفظ و بهبود محیط زیست
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اهداف کالن ده ساله دانشگاه فردوسی مشهد



ــع کشــور  دانشــگاه فردوســی مشــهد یکــی از دو دانشــگاه برترجام
ــوردار از  ــاوری، برخ ــعه فن ــردازی و توس ــه پ ــم، نظری ــد عل در تولی
جایــگاه معتبــر در بیــن 10 دانشــگاه اول جهــان اســالم و در شــمار 
ــی - اســالمی اســت.  ــی ایران ــا هویت ــان ب ــاز جه 500 دانشــگاه ممت

چشم انداز 
10 ساله دانشگاه 
فردوسی مشهد 

)1399-1390(

دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه عنــوان برتریــن دانشــگاه جامــع شــرق کشــور و بــا برخــوداری 
از قطــب هــای علمــی مــی کوشــد بــا التــزام بــه اصــول متعالــی دیــن مبیــن اســالم  و بــا اتــکاء 
بــه ســرمایه هــای انســانی و اجتماعــی کارآمــد، ضمــن رعایــت اخــالق حرفــه ای بــه تربیــت 
انســان هــای متعهــد، خــالق، متخصــص، پژوهشــگر و کارآفریــن بپــردازد و از ایــن رهگــذر 
ــن  ــام ورزد. ای ــی آن اهتم ــالی فرهنگ ــتای اعت ــد و در راس ــه باش ــای جامع ــخگوی نیازه پاس
مأموریــت را از طریــق بــه کارگیــری فنــاوری هــای پیشــرفته، رعایــت اســتانداردهای جهانــی 
و تقویــت همــکاری بــا مراکــز علمــی و فرهنگــی تحقــق مــی بخشــد و بــرای تولیــد و ترویــج 

علــم نافــع در ســطح ملــی و بیــن المللــی تــالش مــی نمایــد.  

مأموریت ده ساله دانشگاه فردوسی مشهد

توحید محوری، عدالت محوری 
و اعتالی اصل والیت فقیه

خودباوری، رقابت پذیری، 
نوآوری و آزاد اندیشی علمی

پایبندی به مصالح عمومی و 
تقویت روحیه مشارکت جمعی

تعامل سازنده و مؤثر در 
همکاری های علمی و فرهنگی 

اعتالی زبان فارسی در شمار 
یکی از زبانهای علمی جهان

مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
در قبال نیازهای علمی

دانش آفرینی، دانش گستری و 
ارج نهادن به آفرینش های فکری

اعتالی کرامت و منزلت انسانی، 
تکریم علم و عالم و شاگردپروری

اعتالی فرهنگ ایرانی - اسالمی

ارزشهای محوری دانشگاه فردوسی مشهد
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از  یکی  راهبردی  نظارت  و  بودجه  برنامه،  مدیریت 
منابع  توسعۀ  و  برنامه ریزی  معاونت  تابع  مدیریت های 
و  سیاست ها  از  الهام  با  مدیریت  این   است.  دانشگاه 
خط مشی های کلی آموزش عالی، به منظور تهیه و تنظیم 
چارچوب  در  بودجه  اجرای  دانشگاه،  راهبردی  برنامۀ 
برنامه و بودجۀ مصوب ساالنه، نظارت بر حسن اجرای 
آمار و اطالعات دانشگاه  برنامۀ راهبردی و سامان دهی 
این مدیریت،  ایجاد شده است. واحدهای زیرمجموعۀ 
گروه برنامه و بودجه و گروه نظارت راهبردی و سیستم 

اطالعات مدیریت هستند.
   مأموریت ها

* طراحی و استقرار نظام هوشمندی رقابتی و برنامه ریزی 
راهبردی دانشگاه؛

ارزیابی  و  راهبردی  نظارت  نظام  استقرار  و  طراحی   *
عملکرد دانشگاه؛

و  عملیاتی  برنامه ریزی  نظام  استقرار  و  طراحی   *
بودجه ریزی برنامه محور؛

* برنامه ریزی و بسترسازی جهت توسعۀ منابع درآمدي 
دانشگاه و جذب منابع مالی پایدار؛

* برنامه ریزی فضای کالبدی دانشگاه و نظارت بر آن
   وظایف

* طراحی و استقرار نظام هوشمندی رقابتی در دانشگاه؛
* طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی 

دانشگاه؛

در  راهبردی  مدیریت  چرخۀ  استقرار  و  طراحی   *
دانشگاه؛

اجتماعی  مسئولیت پذیری  مدل  استقرار  و  طراحی   *
دانشگاه؛

و  دانشگاه   5 تبدیل  و  »ارتقاء  ملی  پروژۀ  راهبری   *
پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین المللی« در دانشگاه؛

ارزیابی  و  راهبردی  نظارت  نظام  استقرار  و  طراحی   *
عملکرد دانشگاه؛

و  عملیاتی  بودجه ریزی  نظام  استقرار  و  طراحی   *
برنامه محور؛

* برنامه ریزی و بسترسازی جهت توسعۀ منابع درآمدي 
دانشگاه و جذب منابع مالی پایدار.

مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی

دکتر یعقوب مهارتی
1392- تاکنون

مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی 
دانشگاه از سال 1392 تاکنون
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   واحد برنامه
1- برنامه ریزی

* فرهنگ سازی برنامه محوری در دانشگاه
با ابالغ اولین برنامۀ راهبردی دانشگاه در سال 13۹0 و شروع 
فرایند اجرای این برنامه، فرهنگ سازی برنامه محوری همواره 
یکی از محورها و موضوعات موردتوجه واحد برنامه ریزی 
و  اقدامات  مجموعه  بر  مشتمل  موضوع  این  است.  بوده 
گام هایی برای اطالع رسانی و فرهنگ سازی برنامۀ راهبردی 
است تا سازوکارهای مشارکت حداکثری و فرهنگ سازی 
تفکر و عملکرد مبتنی بر برنامه طراحی و پیاده سازی گردد.

* تداوم اجرا و بازنگری اولین برنامۀ راهبردی دانشگاه
پس از گذشت چند سال از شروع فرایند اجرایي شدن اولین 
برنامۀ راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، بازنگری این برنامه 
در سال های 13۹3-13۹2 با هدف بهبود مستمر برنامه، در 
نظر گرفتن مفاد اسناد فرادستي ابالغی جدید و تغییرات 
مدیریتی و لزوم مشارکت مدیریت جدید و لزوم تعیین 
ارتباط و پیوستگي هر سطح از برنامه با سطوح دیگر انجام 
گردید. به این ترتیب با مشارکت حداکثری دانشگاهیان، 
ارکان مختلف اولین برنامۀ راهبردی بازخوانی و مبتنی بر 
مطالعات کارشناسانه مورد بازنگری قرار گرفت. مبتنی بر 
این فرایند، اصالحاتی روی سطوح کالن برنامۀ راهبردی 
انجام و فرایند اجرای آن مبتنی بر اقتضائات جدید طراحی 
شد. تدوین شاخص ها و اهداف کمی و توجه ویژه به سهم 

و نقش دانشکده ها  از جمله ویژگی های این فرایند است.
براساس فرایند بازنگری اولین برنامۀ راهبردی، هرم برنامۀ 

از ۷ سطح، چشم انداز، مأموریت، اهداف کالن،  دانشگاه 
راهبردهای کالن، راهبردهای عملیاتی، برنامه های عملیاتی 
و اقدمات اجرایی )پیش از بازنگری( به 5 سطح چشم انداز، 
مأموریت، اهداف کالن، شاخص ها و برنامه های عملیاتی 
تقلیل یافت. ارزش های محوری نیز به عنوان مفاهیم حاکم 

بر برنامه حفظ شد.
* تدوین دومین برنامۀ راهبردی دانشگاه 

با پایان یافتن افق اولین برنامۀ راهبردی دانشگاه در سال 
بر  تأکید  با  برنامۀ راهبردی ده ساله  13۹۹، تدوین دومین 
چابک و عملیاتی بودن برنامه و توجه به حل مسائل و 
مشکالت جامعه به عنوان مطالبۀ ریاست دانشگاه در سال 
13۹۸ برعهدۀ معاونت برنامه ریزی و توسعۀ منابع گذاشته 
شد. با تشکیل دبیرخانۀ تدوین دومین برنامه در این معاونت، 
نخستین تالش ها آغاز و رسمیت یافت. طیف وسیعی از 
این زمینه دعوت  به همکاری در  متخصصان و خبرگان 
شدند و بسیجی همگانی در راستای بهره گیری از سرمایه های 
درونی دانشگاه در تدوین برنامه شکل گرفت. کارگروه های 
تخصصی متعددی نیز تشکیل گردید که مسئولیت تضمین 
کیفیت مراحل مختلف را بر عهده داشتند. در نهایت برنامه ای 
مبتنی بر خرد جمعی و روش های علمی به روز، با تکیه بر 
تجربیات دانشگاه در خصوص برنامه محوری تدوین و مورد 
تصویب شورای راهبردی دانشگاه به عنوان عالی ترین مرجع 
مرتبط قرار گرفت. در کلیۀ مراحل تالش بر آن بود ضمن 
بهره گیری از روش های بدیع و نوآورانه، اقتضائات دانشگاه 
فردوسی مشهد لحاظ شده و برنامه ای بومی و مختص به آن 

هفتمین جلسة کمیتة تلفیق دومین برنامة راهبردی دانشگاه شانزدهیمن جلسة شوراي راهبردي دانشگاه
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تدوین گردد.
درواقع  مشهد  فردوسی  دانشگاه  راهبردی  برنامۀ  دومین 
استمرار چرخۀ مدیریت راهبردی دانشگاه است که در قالب 
تدوین دومین برنامه، به سازوکارهای اجرا و پیاده سازی و 
همچنین مدل ارزیابی و کنترل راهبردی آن نیز می پردازد. 
ارزش های محوری به عنوان روح حاکم بر این برنامه بوده 
و رسالت، چشم انداز، اهداف و مأموریت ها، ارکان اصلی 
این برنامه هستند که آینده نگرانه و بلندپروازانه اما مبتنی بر 
واقعیت تدوین شده اند. موانع، تسهیل گرها و زیرساخت های 
مرتبط با تحقق این ارکان همواره مورد بررسی بوده است تا 

کاربردی بودن و اجرا پذیری آن تضمین شود.
افق  برای  دانشگاه  راهبردی  برنامۀ  دومین  نهایت،  در 
140۹-1400 تدوین و پس از تأیید و تصویب در شورای 
هیئت امناي  نشست  چهاردهمین  در  دانشگاه  راهبردی 
دانشگاه هاي خراسان رضوي مورد تصویب قرار گرفته و 
توسط ریاست محترم دانشگاه به کلیۀ معاونت ها، واحدهاي 
ستادي، دانشکده ها و گروه هاي آموزشي جهت اجرا  از 
ابتدای سال 1400 ابالغ شد. این برنامه مشتمل بر چهار 
رکن رسالت، چشم انداز، اهداف کالن و مأموریت بوده و 
ارزش های محوری به عنوان روح حاکم بر کلیۀ سطوح و 
زمینه و بستر فعالیت دانشگاه در نظر گرفته شد. همچنین 

در راستای اجرای اهداف این برنامه 54 شاخص کلیدی 
نتیجه ای تدوین که مبنای عمل حوزه های مختلف دانشگاه 

قرار گرفته است.
و  سیاست های  با  مرتبط  مفهومی  مدل های  طراحی   *

جهت گیری های کالن دانشگاه فردوسی مشهد
واحد  کار  دستور  در  همواره  که  فعالیت هایی  از  یکی 
مفهومی  مدل های  طراحی  است  داشته  قرار  برنامه ریزی 
مرتبط با سیاست ها و جهت گیری های کالن دانشگاه بوده 
است. با توجه به لزوم حرکت علمی و منسجم در دانشگاه، 
شناسایی ابعاد، مؤلفه ها، شرایط اثرگذار و زمینه ای، اقدامات 
و فعالیت های انجام شده در سایر دانشگاه های برتر و مصادیق 
این جهت گیری ها در اسناد فرادستی ازجمله مواردی است 
که باید مورد توجه قرار گیرد تا ضمن شناخت دقیق آن، 

شرایط و اقتضائات متناسب با آن نیز در نظر گرفته شود.

تشکیل شورای راهبردی بازنگری سند راهبردی 
دانشگاه، دبیرخانه و شورای راهبردی معاونت ها

بازخوانی اهداف کالن دانشگاه و در صورت لزوم 
پیشنهاد هدف کالن مرتبط با چشم انداز

تدوین شاخص و مقدار مطلوب و همچنین برنامه 
های عملیاتی برای اهداف کالن

پایش، ارزیابی و به روز رسانی مستمر برنامه های 
مربوط به سند راهبردی دانشگاه

تعیین سهم بودجه معاونت ها و واحدها بر اساس 
برنامه های مصوب

ابالغ برنامه های مصوب به واحدهای مربوطه 
جهت اجرا

فرآیند اصلي تداوم 

اجرا و بازنگري اولین 

برنامة راهبردي 

دانشگاه

1

2

34

5

6

رونمایی از دومین برنامة راهبردی دانشگاه در افق 1400-1409

شکل 5-1-فرآیند اصلی تداوم اجرا و بازنگری برنامه راهبردی دانشگاه
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2- هوشمندی رقابتی 
* طراحي و پیاده سازی مدل هوشمندي رقابتي در دانشگاه 
این  در  الزم  کارشناسی  و  اولیه  مطالعات  انجام  از  پس 
خصوص، مراحل اجرایی هوشمندی رقابتی در دانشگاه 
گرفتن  نظر  در  با  مدل  این  شد.  تدوین  مشهد  فردوسی 
منبع  و  سازمانی  استراتژیکی، ساختار  نیازهای  معیار  سه 
و  متمرکز  ساختار  از  ترکیبی  به صورت  تصمیم گیری، 
غیرمتمرکز طراحی شده است، به طوری که هستۀ مرکزی 
)واحدهای  اجرایی  بازوهای  طریق  از  رقابتی  هوشمندی 
ستادی( با حوزه های عملکردی )آموزشی، پژوهشی، مالی، 

فناوری اطالعات و ارتباطات( در ارتباط است.
در این مدل عالوه بر تجزیه و تحلیل های عمومی مبتنی بر 
نیاز واحدهای مختلف دانشگاه، بازاریابی آموزش عالی و 
آینده پژوهی به عنوان دو بخش اساسی به دنبال شناسایی 
بازارهای آموزش عالی و ترسیم فضای آینده برای دستیابی 
به مزیت رقابتی هستند که قسمتی از اطالعات موردنیاز خود 

را از بخش گردآوری اطالعات دریافت می کنند و با بخش 
تحلیل و گزارش دهی عمومی نیز در ارتباط هستند. در مدل 
مذکور ارزیابی و بازخورد فرایند نیز به منظور بهبود چرخۀ 

هوشمندی رقابتی مدنظر است.
نظام هاي  در  دانشگاه  وضعیت  اطالع رسانی  و  رصد   *

رتبه بندي بین المللي و ارائۀ گزارش های تحلیلی
یکی از راه  های دستیابی به ارتقای کیفیت دانشگاه ها، رقابت 
در عرصه جهانی با دانشگاه  های برتر است و دانشگاه  های 
برتر دنیا در حال حاضر، با استفاده از رتبه  بندی  های جهانی 
رتبه  بندی  شیوه  های  شناخت  با  می  باشند.  شناسایی  قابل 
دانشگاه  ها در سطح جهان و شناسایی معیارها و شاخص  های 
الزم برای کسب رتبه برتر در سطح دنیا، می  توان نقاط قوت 
و ضعف دانشگاه را شناسایی و تصمیم های الزم برای بهبود 
رصد  اساس  همین  بر  نمود.  اتخاذ  را  دانشگاه  وضعیت 
وضعیت دانشگاه در نظام هاي رتبه بندي بین المللي و ارائۀ 
گزارش های تحلیلی به مدیران دانشگاه همواره در دستور 

شکل 5-2- ارکان جهت ساز دومین برنامة راهبردی دانشگاه
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شکل 5-3- مدل بین المللی سازی دانشگاه

شکل 5-4- مدل مفهومی هوشمندی رقابتی دانشگاه
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کار واحد برنامه ریزی قرار داشته است. 

3- طراحی الگوی پیاده سازی مسئولیت پذیری اجتماعی در 
دانشگاه 

بررسی سیاست ها و جهت گیری های کالن ملی و بین المللی 
در عرصۀ آموزش عالی نشان گر آن است که ایفای رسالت ها 
و مسئولیت های اجتماعی یکی از مهم ترین وظایفی است 
که بر عهدۀ دانشگاه ها و دانشگاهیان قرار داده شده است. 
کانون  اجتماعی  مسئولیت های  ملی،  در جهت گیری های 
عالی  آموزش  بخش  کفایت  با  و  همه جانبه  نقش  ایفای 
بوده و اصل »در خدمت جامعه بودن دانشگاه ها« یکی از 
اصول حاکم بر تحقق دانشگاه اسالمی معرفی شده است. 
تحقق این جهت گیری ها نیازمند ترسیم نقشۀ راهی است که 
ضمن تدقیق ابعاد مختلف این موضوع، دربردارندۀ مراحل و 

گام های نیل به مسئولیت پذیری اجتماعی باشد.
گونه ای  به  اجتماعی  مسئولیت پذیری  پیاده سازی  الگوی 
طراحی شد که کلیۀ مراحل الزم و ضروری برای پیاده سازی 

این مفهوم را دربرگیرد. بنابراین مدلی جامع و کلی بوده که 
می تواند در شرایط و اقتضائات مختلف به کارگرفته شود. 
این الگو، الگویی چندمرحله ای و فرایندی است که هدف 
از طراحی آن ارائۀ نقشۀ راه و مسیر در این زمینه است. 
پیاده سازی این الگو نیاز به ایجاد زیرساخت ها و الگوهای 
فرعی )یا زیرالگوهای مربوط به هر مرحله از الگوی مذکور( 
و همکاری، مشارکت و تقسیم کاری سراسری میان کلیۀ 
واحدها و اعضای دانشگاه دارد. هریک از مراحل این الگو، 
متولی مخصوص به خود و ابزارهای ویژۀ خود را خواهد 

داشت.
با طراحی این الگو، شناسایی اقدامات و برنامه های عملیاتی 
در راستای تحقق آن و تقسیم کار میان واحدهای مختلف 
دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است. همچنین پس از 
در نظر گرفتن بازۀ زمانی اجرا برای اقدامات و برنامه های 
در  آن  پیشرفت  تحقق  میزان  از  ارزیابی  پیش بینی شده، 

دانشگاه انجام خواهد شد.

شکل 5-5- مدل پیاده سازی مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه  فردوسی مشهد
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4- سایر موارد
*پیاده سازی پروژۀ ملی »ارتقای تراز 5 دانشگاه و 5 واحد 

پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی« در دانشگاه 
از 16  یکی  به عنوان  مشهد  فردوسی  دانشگاه  انتخاب  با 
دانشگاه برتر کشور جهت مشارکت در پروژۀ ملی )اقتصاد 
مقاومتی( »ارتقاء تراز 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشی برتر 
کشور به تراز بین المللی« از سوی وزارت عتف کلیۀ وظایف 
محوله درخصوص اجرای مفاد این قرارداد در دستور کار 

واحد برنامه ریزی قرار گرفته است. 
* مشارکت در تدوین سیاست ها و برنامه های کالن کشوری
سابقۀ دیرینۀ دانشگاه فردوسي مشهد در امر برنامه ریزي 
و عملکرد مبتني بر برنامه، این دانشگاه را به عنوان یکي از 
پیشگامان امر برنامه محوري در سطح آموزش عالي کشور 
مطرح ساخته است. در این راستا دانشگاه فردوسی مشهد 
به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور در تدوین و اصالح 
سیاست ها و برنامه های کالن کشوری نقش بسزایی داشته 

است. 
 

   واحد بودجه
* ایجاد واحدهاي خودگردان 

واحد خودگردان واحدي است تحت پوشش دانشگاه که 
در راستاي فعالیت هاي آموزشي، کمک آموزشي، پژوهشي 
تقاضامحور، فرهنگي،  فوق برنامه، رفاهي ، تفریحي و نظایر 
آن به منظور استفادۀ حداکثري از ظرفیت هاي بالقوه و امکان 
مدیریت مؤثر و بهره ورانۀ منابع ایجاد شده است. این واحد 

داراي شخصیت حقوقي وابسته به دانشگاه بوده و به صورت 
خودگردان )درآمد- هزینه( اداره خواهد شد.

در  عملکرد  بر  مبتنی  بودجه ریزی  استقرار  و  طراحی   *
دانشگاه

در نظام بودجه ریزي مبتني بر عملکرد، اعتبارات بر مبناي 
عملکرد مراکز هزینه و در راستاي ارائۀ خدمات یا دستیابي 
به پیامدها تخصیص مي یابد و به این ترتیب واحدها به سمت 
افزایش شفافیت در نحوۀ مصرف منابع براي انجام فعالیت ها 
و دستیابي به اهداف و استراتژي ها و نیز پاسخ گویي بیشتر 
سوق مي یابند. در این نظام، اعتبار هر واحد در قبال ارزیابي 
فعالیت ها و خروجي آن  برنامه ها،  شاخص هاي عملکرد 
تخصیص مي یابد. بدیهي است همواره ارزیابي عملکرد بر 
مبناي اهداف انجام مي شود. در اجراي نظام بودجه ریزي 
و  هزینه یابي  برنامه ریزي،  عنصر  سه  عملکرد  بر  مبتني 
مدیریت عملکرد قابل توجه است. عالوه بر سه عنصر فوق 
به  نیز  تغییر  پاسخ گویي و مدیریت  نظام  انگیزشي،  نظام 
عناصر توانمندساز معروف هستند و به منظور کارکرد هرچه 

بهتر سه عنصر اولیه به آن ها اضافه مي شوند.
* مبادلۀ موافقت نامۀ عملکردی با واحدهای دانشگاه

برقراری انطباق بین بودجه و برنامه ها و فعالیت های واحد در 
راستای تحقق اهدافی همچون تدوین بودجۀ اثربخش، بهبود 
عملکرد واحد، مدیریت بهای تمام شده و افزایش کارآیي و 

اثربخشي.
فرم هاي موافقت نامه با محوریت واحد و تعیین برنامه هاي 
اجرایي و خروجي هایي که آن واحد موظف به انجام آن ها 

نشست مجازی کمیته هدایت و نظارت پروژه ملی اقتصاد مقاومتی  اولین جلسة کمیتة تخصصي ارتقاء جایگاه بین المللي دانشگاه
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است، تکمیل مي گردد.
*  مبادلۀ موافقت نامۀ بودجۀ تفصیلی

هدف از مبادله بودجه های تفصیلی ساالنه، تعیین اهداف کّمی 
و کیفی و وظایف دستگاه بر مبنای اهداف پیش  بینی شده در 
برنامۀ راهبردی دانشگاه و قوانین و مقررات موجود است. 
به این منظور با گردآوری و آنالیز داده ها و اطالعات مالی، 
اداری، عمرانی و غیره، توزیع اعتبارات هزینه ای، اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات متفرقه و ردیف های 
متمرکز سال جاری و مانده های سنواتی، براساس برنامه ها و 
شاخص های مورد نظر صورت می پذیرد. موافقت نامه های 
مذکور پس از طرح و تصویب در هیئت امنا با وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری مبادله می گردد.
* مبادلۀ موافقت نامۀ طرح های عمرانی

مبادلۀ موافقت نامۀ طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
به منظور تحقق بخشیدن به هدف های برنامه های پنج سالۀ 
توسعه و پس از انجام مطالعات توجیهی، فني، اقتصادی، 
زیست محیطي، انجام مطالعات طراحي تفصیلي و غیره و 
حصول اطمینان از وجود اعتبار کافي یا تأمین منابع صورت 

مي  پذیرد و دارای چهار فرم اصلي خالصه طرح، گزارش 
توجیهی طرح، خالصه پروژه و اعتبارات برحسب فصول 
سازمان  با  مذکور  موافقت نامه های  است.  سرمایه گذاری 

برنامه و بودجۀ کشور مبادله می شود.
* طراحی و استقرار سامانۀ جامع بودجۀ دانشگاه

با هدف  و  بودجه  فرایندهای  نمودن  مکانیزه  راستای  در 
اطالعات،  شفافیت  و  پاسخ گویی  در  تسهیل  و  تسریع 
سامانۀ جامع بودجه ریزی دانشگاه طراحی شده است. کلیۀ 
توزیع  از  اعم  دانشگاه  بودجه ریزی  به  مربوط  فرایندهای 
اعتبار، مبادلۀ موافقت نامه، پیش بینی برنامه ها و فعالیت های 
ساالنه، درخواست تخصیص و غیره از طریق این سامانه 

صورت می پذیرد.
* تشکیل شورای عالی سیاست گذاری بودجه در دانشگاه

شورای عالی سیاست گذاری بودجه در سال 13۹4 با هدف 
بررسی مسائل کالن مربوط به بودجۀ دانشگاه به پیشنهاد 
گروه بودجه تشکیل گردید. اهم وظایف شورا به شرح زیر 

است:
- سیاست گذاري طرح هاي منابع انساني دانشگاه که داراي 

خدمات تخصصی علوم 
باغبانی و فضای سبز 

دانشکده کشاورزی

کلینیک تندرستی 
دانشکده علوم ورزشی

خدمات تخصصی 
آزمایشگاهی دانشکده 

کشاورزی

کالج دانشگاه
مراکز رفاهی، آموزشی

مشاوره کسب و کار

مرکز سیاست شناسی

مرکز تحقیقات گاو 
شیری دانشکده 

کشاورزی

کلینیک حقوقی

واحدهای

خودگردان

مجتمع پژوهشی، 
آموزشی صنایع غذایی 

دانشکده کشاورزی

پلی کلینیک روانشناسی 
ومشاوره دانشکده علوم 

تربیتی و روانشناسی

شکل 5-6- واحدهای خودگردان ایجادشده در دانشگاه 
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واحد خودگردان مجتمع پژوهشي- آموزشي صنایع غذایي دانشکدة کشاورزي

واحد خودگردان خدمات تخصصي علوم باغباني و فضاي سبز

واحد خودگردان خدمات تخصصي آزمایشگاهي دانشکدة کشاورزي

واحد خودگردان مرکز رفاهي- آموزشي

واحد خودگردان کلینیک تندرستي دانشکدة علوم ورزشي 

واحد خودگردان کلینیک حقوقی

بار مالي است؛
- سیاست گذاري نحوۀ انعقاد قراردادها و معامالت در سطح 

دانشگاه؛
و  هیأت علمي  اعضاي  جذب  سیاست گذاري   -

غیرهیأت علمي؛
- سیاست گذاري هزینه هاي توسعۀ ساختار اداري دانشگاه؛

- تدوین ضوابط اجرایي بودجه و سیاست گذاري کوتاه مدت 
و میان مدت؛

- پیگیري اجراي طرح ها و مصوبات مالي؛

- سیاست گذاري واگذاري فعالیت ها به بخش خصوصي؛
- برنامه ریزي در راستاي کاهش هزینه هاي غیرضروري و 

صرفه جویي مالي در دانشگاه؛
و  عمومي  درآمدهاي  تحقق  براي  الزم  تدابیر  اتخاذ   -

اختصاصي و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمدي؛
- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایي هاي نقدي، 
همچنین  و  دانشگاه  غیرمنقول  و  منقول  اموال  و  جنسي 

نظارت بر حساب درآمدها و هزینه ها.
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* برگزاری جلسات شورای عمرانی دانشگاه
شورای عمرانی دانشگاه با هدف بررسی مسائل کالن مربوط 
به پروژه های عمرانی دانشگاه تشکیل می شود. اهم وظایف 

شورا به شرح زیر است:
- برنامه ریزي و ارائۀ الگوهاي توسعۀ فضاهاي آموزشي، 

پژوهشي، خدماتي و رفاهي دانشگاه؛
- مطالعه و بررسي نحوۀ عملکرد و اجراي طرح هاي عمراني 
پیشرفت هاي  افزایش  مناسب جهت  ارائۀ رهنمودهاي  و 

فیزیکي و ریالي پروژه هاي مورد نظر؛
- بررسي و نظارت درمورد وضعیت پیشرفت هاي ساختاري 
طرح هاي عمراني و هماهنگي هاي الزم جهت رفع مشکالت 

پیمانکاران و مهندسان مشاور؛

- مطالعه و تهیه و تنظیم طرح فضاهاي کالبدي موردنیاز 
دانشگاه و پیشنهاد به هیئت امناي دانشگاه جهت تصویب؛

- تعیین و تبیین خط مشي امور مربوط به طرح هاي عمراني 
و عملیات اجرایي پروژه هاي عمراني؛

- ارزشیابي و بازرسي عملیات اجرایي و نظارت بر اجراي 
جلسات  تشکیل  و  راه حل ها  ارائه  و  عمراني  طرح های 
اجراي  در  تسریع  و  پیشبرد  منظور  به  لزوم  صورت  در 

فعالیت هاي عمراني؛
- صدور مجوز جهت انتخاب پیمانکار از طریق برگزاری 

مناقصات؛
- بررسي و اظهارنظر دربارۀ اموري که به آن ارجاع مي شود.

عنوان طرحسال 

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

احداث و تجهیز دانشکدة تربیت بدني
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

احداث و تجهیز دانشکدة تربیت بدني
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

احداث و تجهیز دانشکدة تربیت بدني
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

احداث و تجهیز دانشکدة تربیت بدني
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

احداث و تجهیز دانشکدة تربیت بدني
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

احداث و تجهیز دانشکدة تربیت بدني
تکمیل پژوهشکدة اخترفیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی
احداث و تجهیز دانشکدة تربیت بدني

تکمیل پژوهشکدة اخترفیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

جدول 5-1- عنوان طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه از سال 92 تا 99 
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* دبیری جلسات مدیران برنامه و بودجۀ منطقۀ ۹ وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری

هدف  با   ۹ منطقه  بودجه  و  برنامه  مدیران  گردهمایي 
انتقال  و  دانش  سطح  افزایش  نظر،  تبادل  هم اندیشی، 
تجربیات اعضا، بررسی برنامه ها و فعالیت های دانشگاه هاي 

منطقه، مدل توزیع اعتبارات و وضعیت بودجه دانشگاه ها

   واحد نظارت راهبردی
اهم دستاوردها و اقدامات ۸ ساله 

مباني  از  برآمده  دانشگاه  جامع  ارزیابي  نظام  طراحي   *
نظري، مطالعات تطبیقي داخلي و خارجي، آسیب شناسي 
وضع موجود و بانک اطالعات نظام هاي ارزیابي مختلف در 

دانشگاه )سال هاي ۹3-۹5(
* ارزیابي میزان تحقق سند راهبردي دانشگاه شامل طراحی 
مدل محاسباتی، گردآوري و اعتبارسنجي مقادیر ارزیابی، 
تعیین میزان تحقق چشم انداز، اهداف و شاخص ها به همراه 

تهیه گزارش جامع مربوطه )سال هاي ۹5-۹۹(
دانشکده هاي  و  ستادي  حوزه هاي  اثربخشي  ارزیابي   *

دانشگاه و ارائۀ نتایج به مراجع ذي صالح )سال هاي ۹5-۹۹(
گروه هاي  گروهي  درون  ارزیابي  طرح هاي  اجراي   *
اجراي  پیگیري  مدل،  بازنگري  شامل  دانشگاه  آموزشي 
پیشنهادات ارائه شده در طرح ها و انجام مکاتبات مربوطه با 

سازمان سنجش آموزش کشور )سال هاي ۹2-۹6(
* طراحي مدل ارزیابي عملکرد کارکنان دانشگاه به همراه 
فرهنگ سازي و ارائۀ آموزش های الزم، راهبري اجراي مدل، 
تحلیل نتایج ارزیابي و انجام بهبودهای مورد نیاز )سال هاي 

)۹2-۹۷

* طراحي مدل ارزیابي عملکرد رؤسا و معاونان دانشکده هاي 
دانشگاه )سال هاي ۹2-۹3(

* پاسخ گویي به نظام هاي ارزیابي بیروني دانشگاه نظیر وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري، پایگاه استنادي علوم جهان اسالم، 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، استانداري خراسان رضوي و 

ارائه و تحلیل نتایج مربوطه )سال هاي ۹2-۹۹(
تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  راهبردی  شورای  تشکیل   *
کیفیت در دانشگاه و برگزاری جلسات مربوطه )سال هاي 

)۹6-۹۹

* تشکیل کارگروه های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت در حوزه های مختلف ستادی دانشگاه و برگزاری 

جلسات مربوطه )سال  13۹۹(
* طراحي مدل کنترل دومین سند راهبردي دانشگاه شامل 
و  داخلي  تطبیقي  مطالعات  انجام  نظري،  مباني  مطالعه 
خارجي، آسیب شناسي وضع موجود، تعیین مدل ارزیابي، 

تدوین شیوه نامه ها و غیره )سال ۹۹( 
* تشکیل و برگزاری جلسات کارگروه اقتصاد مقاومتي 
دانشگاه با حضور نمایندگانی از بخش های مختلف ستادی 

)سال هاي ۹3-۹۹(

   واحد سیستم اطالعات مدیریت
* تشکیل و برگزاری جلسات کمیتۀ راهبری MIS )سال هاي 

)۹4-۹۹

* طراحي و استقرار زیر سامانه برنامه ریزي به منظور رصد 
آنالین میزان تحقق اهداف راهبردي دانشگاه )سال هاي ۹6-۹۸(

* ایجاد مانیتور آنالین اعضاي هیئت رئیسۀ دانشگاه به منظور 
مشاهدۀ آنالین گزارش دانشگاه در یک نگاه )سال 13۹۹(

* تدوین سالنامۀ آماري دانشگاه و ارائۀ روندهاي آماري از 
شاخص هاي مهم راهبردي )سال هاي ۹2-۹۹(

شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه
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سرآغاز اقدامات و فعالیت ها در حوزه های آموزش منابع 
انسانی و تشکیالت در دهۀ 13۸0شکل گرفت و در ادامه 
و  دانشگاه  کّمي  و  کیفي  توسعه و گسترش  به  توجه  با 
ضرورت توجه به منابع انسانی دانشگاه و تصویب ساختار 
سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 13۹5، »مدیریت 
از  یکی  به عنوان  فرایندها«،  و  تشکیالت  انسانی،  منابع 
مدیریت های زیرمجموعه »معاونت برنامه ریزی و توسعۀ 
تعریف  گروه  دو  مدیریت  این  ذیل  گرفت؛  قرار  منابع« 
شده است که از سال 13۹۸ با تصویب ساختار سازمانی 

به صورت رسمی مشغول به فعالیت شده است.
   مأموریت ها

* بازطراحی، بازنگری و پیاده سازی ساختار و تشکیالت 
مصوب دانشگاه؛

* برنامه ریزی و اجرای طرح های بازمهندسی فرایندهای 
دانشگاه؛

استقرار  و  بهسازی  طراحی،  کار،  و  کسب  تحلیل   *
فرایندهای دانشگاه و پایش آن؛

* برنامه ریزی تأمین، توسعه، نگهداشت و خروج کارکنان 
دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن؛

* پشتیبانی تصمیم گیری در دانشگاه و بسترسازی اجرای آن.

   گروه توسعه منابع انسانی و تشکیالت
وظایف

* بازطراحی و بازنگری ساختار و تشکیالت دانشگاه و 
راهبری سامانه های تشکیالت و نیرویابی دانشگاه؛

* بررسی اولیۀ درخواست های   تشکیالتی در سطح واحد 
و پست  سازمانی؛

* بررسی درخواست های  تغییر ماموریت واحد ها و شرح 
وظایف مشاغل )پست ها(؛

و  دانشگاه  مصوب  تشکیالت  و  ساختار  پیاده سازی   *
نظارت بر حسن اجرای آن؛

* تدوین و بازنگری نظام جامع منابع انسانی دانشگاه؛
انسانی  منابع  و خروج  نگهداشت  تأمین،  برنامه ریزی   *

دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن؛
فرایندها،  بازنگری  طراحی/  به  مربوط  امور  انجام   *
و  انسانی  منابع  اجرایی  دستورالعمل های  و  آیین  نامه ها 

نظارت بر حسن اجرای آن؛
* شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی و برنامه های 
توسعۀ شایستگی های کارکنان هیأت علمی و غیرهیأت علمی 

دانشگاه؛
کارکنان  شغلی  آموزشی  کارگاه  دوره/  برگزاری   * 
هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشگاه و ارزیابی اثربخشی 

آن ها؛
* تصمیم گیری در رابطه با شرکت کارکنان هیأت علمی و 
غیرهیأت علمی دانشگاه در دوره/ کارگاه آموزشی شغلی 

خارج از دانشگاه؛
* راهبری ارزیابی عملکرد کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه 

و نظارت بر اجرای آن.
دستاوردها و اقدامات شاخص ۸ ساله

* تصویب نمودار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد )13۹5(؛
* بازنگری و طراحی ساختار تفصیلی دانشگاه فردوسی 

مشهد )13۹۸-13۹5(؛
* تصویب ساختار تفصیلی دانشگاه فردوسی مشهد )13۹۸(؛

* استقرار ساختار سازمانی مصوب )13۹۹-13۹۸(؛
* تدوین و طراحی نظام جامع منابع انسانی )13۹۸-13۹۷(؛

خدمت  ضمن  آموزش  دوره های  ساالنه  برگزاری   *
کارکنان؛

مدیران  آموزشی  نیازهای  »شناسایی  مطالعاتی  طرح   *
براساس مدل شایستگی«؛

* بازنگری و طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان )13۹۹-
13۹6(؛

اعضای  عملکرد  ارزیابی  مدل  طراحی  و  تدوین   *
هیأت علمی )13۹۹-13۹۷(؛

مدیریت منابع انسانی، تشکیالت و فرآیندها
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شکل 5-7- روند نفر ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت برگزار شده توسط واحد

شکل 5-8- روند آموزش اعضای دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک مخاطب )نفر- ساعت(

دکتر علیرضا پویا
1396- تاکنون

دکتر محمدمهدی فراحی
1393 -1396

دکترحمیدرضا کوشا
1391 -1393

مدیران منابع انسانی، تشکیالت و فرآیندها دانشگاه از سال 1392 تاکنون
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* تدوین و طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران )13۹۹-13۹۸(؛
منابع  اطالعات  مدیریت  سیستم  طراحی  و  تحلیل   *

انسانی-HIS )13۹۹(؛
به  انسانی و تشکیالت  منابع  فرایندهای گروه  * تحلیل 

منظور طراحی سامانه های موردنیاز؛
* تدوین شیوه نامه ها، مقررات، دستورالعمل های مرتبط با 

منابع انسانی و تشکیالت.
اقدامات و فعالیت های گروه

* بازنگری و طراحی ساختار تفصیلی دانشگاه فردوسی مشهد
- تدوین و طراحی ساختار تفصیلی؛

- تدوین شرح وظایف پست ها؛
- تدوین شرایط احراز شغلی پست ها؛

- تدوین شرح مأموریت واحدها.
* استقرار ساختار سازمانی مصوب

- برگزاری جلسات کارگروه بررسی شرایط احراز؛
- بررسی شرایط احراز پست ها و افراد منتسب به آن؛

- تعیین تکلیف افراد فاقد پست سازمانی مناسب؛
- تصویب فهرست نهایی شاغالن در هیأت اجرایی منابع انسانی؛
- تهیۀ فهرست نهایی اعضای غیرهیأت علمی جهت صدور 

احکام بر مبنای عنوان و شماره پست سازمانی جدید؛
- تکمیل پیش نویس شرح وظایف پست های سازمانی؛

- پیگیری صدور احکام اعضای هیأت علمی و کارکنان در 
ساختار جدید؛

- درج سازمان تفصیلی دانشگاه در سامانۀ ملی ساختار کشور؛
- درج سازمان تفصیلی دانشگاه در سامانۀ آموزش عالی؛

- ثبت اطالعات واحدها، رسته های شغلی،  رشته های شغلی 
و پست های سازمانی در سامانۀ تشکیالت؛

- تطبیق سمت ها در اتوماسیون اداری با پست سازمانی افراد؛
وظایف  شرح  بازنگری  درخواست های  به  رسیدگی   -
پست ها/ عناوین پست ها/ عناوین واحدها/ شرح مأموریت 

واحدها.
* تدوین و طراحی نظام جامع منابع انسانی

- مطالعه و بررسی مدل های منابع انسانی موجود؛
- طراحی مدل نظام جامع منابع انسانی؛

انسانی  منابع  مدیریت  فرایندهای  و  فعالیت ها  تعریف   -
منطبق بر مدل APQC؛

- تدوین و به روزرسانی نقشۀ فرایندی مدیریت منابع انسانی.
* برگزاری ساالنۀ دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان

گروه منابع انسانی و تشکیالت هر سال با تدوین تقویم 
آموزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای 
می نماید.  مدیران  و  غیرهیأت علمی  اعضای  هیأت علمی، 
دوره های خارج از تقویم در دو دستۀ درخواستی و اعزامی 
دوره هایی است که به درخواست واحدهای دانشگاه برگزار 
در  کارکنان  آموزشی  ساعت  نفر   )۷-5( نمودار  می شود. 

هشت سال اخیر را نشان می دهد.
اعضای  عملکرد  ارزیابی  مدل  طراحی  و  بازنگری   *

غیرهیأت علمی
ارزیابي  نحوۀ  بررسي  و  موجود  وضع  آسیب شناسي   -

عملکرد جاري در دانشگاه؛
- بررسي اسناد باالدستي و قوانین و مقررات خارج از دانشگاه؛

- بررسي آیین نامه ها، اسناد و قوانین و مقررات داخلي؛
- بررسي منابع علمي و کتابخانه  اي و نظریات، الگوها و 

مدل هاي مربوطه؛
- بنچ مارکینگ از سایر دانشگاه هاي داخل و خارج از کشور؛
- تشکیل کارگروه ارزیابي عملکرد کارکنان و بررسي موانع 

و مشکالت و راهکارها در کارگروه؛
- برگزاري جلسه با خبرگان و دریافت نظرات و پیشنهادات؛

- طراحي شیوه نامۀ ارزیابي عملکرد کارکنان؛
- طراحي فرایند ارزیابي عملکرد کارکنان.

* تدوین و طراحی مدل ارزیابی عملکرد اعضای هیأت 
 علمی

- طراحی مدل مفهومی کارنمای اعضای هیأت علمی؛
- ارائۀ مدل در هیأت رئیسه و تصویب مدل؛

اعضای  کارنمای  و  عملکرد  ارزیابی  کمیتۀ  تشکیل   -
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هیأت علمی؛
- احصای شاخص های ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی؛

- تحلیل و طراحی فرایند به منظور طراحی سامانه کارنمای 
جامع هیأت علمی.

* تدوین و طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران
ارزیابي  نحوۀ  بررسي  و  موجود  وضع  آسیب شناسي   -

عملکرد جاري در دانشگاه؛
- بررسي اسناد باالدستي و قوانین و مقررات خارج از دانشگاه؛

- بررسي آیین نامه ها، اسناد و قوانین و مقررات داخلي؛
- بررسي منابع علمي و کتابخانه اي و نظریات، الگوها و 

مدل هاي مربوطه؛
- بنچ مارکینگ از سایر دانشگاه هاي داخل و خارج از کشور؛
- تشکیل کارگروه ارزیابي عملکرد کارکنان و بررسي موانع 

و مشکالت و راهکارها در کارگروه؛
- برگزاري جلسه با خبرگان و دریافت نظرات و پیشنهادات؛

- طراحي شیوه نامۀ ارزیابي عملکرد مدیران؛
- طراحي فرایند ارزیابي عملکرد مدیران.

HIS-تحلیل و طراحی سیستم مدیریت اطالعات منابع انسانی *

- شناسایی و مطالعه شاخص های منابع انسانی با رویکرد 
نظام جامع منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد؛

- طراحی شاخص های مربوط به اطالعات منابع انسانی دانشگاه؛
احصاء  جهت  موردنیاز  اطالعاتی  فیلدهای  تعیین   -
شاخص های منابع انسانی جهت گزارش گیری از سامانۀ 

کارگزینی و MIS؛
- احصاء مقادیر مربوط به شاخص های هر بخش براساس 

برش های نظام جامع منابع انسانی؛
- تحلیل و برآورد شاخص ها؛

- ترسیم نمودارهای تحلیلی و طراحی داشبورد منابع انسانی با 
نرم افزار Power BI به تفکیک حوزه های نظام جامع منابع انسانی.
* تحلیل فرایندهای گروه توسعه منابع انسانی و تشکیالت 

به منظور طراحی سامانه های موردنیاز
با توجه به اینکه گروه توسعۀ منابع انسانی و تشکیالت 
فعالیت خود را از سال 13۹5 آغاز نموده است؛ داده های 
مربوط به قبل از این سال به صورت »–« نمایش داده شده 
است. قبل از سال 13۹5 فعالیت های این حوزه به آموزش 

منابع انسانی محدود بوده است.

شکل 5-9- فراوانی فرایندهای گروه توسعة منابع انسانی و تشکیالت دانشگاه

شکل 5-10- روند تدوین شیوه نامه، دستورالعمل و مقررات در گروه توسعة منابع انسانی و تشکیالت
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منابع  با  مرتبط  تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های   *
انسانی و تشکیالت

به منظور اجرای مدل های منابع انسانی الزم است مقررات 
موردنیاز در این حوزه تدوین شده و در مراجع ذی صالح 
تصویب گردد. نمودار )5-10( روند مقررات تدوین شده در 

گروه منابع انسانی و تشکیالت را نشان می دهد:
   گروه توسعه فرآیندهای سازمانی

وظایف
نقشۀ  به روزرسانی  و  فعالیت ها  و  فرایندها  شناسایی   *

فرایندی دانشگاه؛
* تعیین و پیشنهاد اولویت هاي بهبود فرایندها و فعالیت ها؛
و  فرایندها  تحلیل  اندازه گیری شاخص های  و  تعیین   *

فعالیت ها؛
* مستندسازی وضعیت موجود فرایند و طراحی وضعیت 

مطلوب آن؛
آیین  نامه، دستورالعمل و فرم های  بازنگری  یا  * تدوین 

مرتبط با فرایند و نظارت بر انجام آن توسط واحدها؛
* برنامه ریزی استقرار و آموزش فرایندهای دانشگاه؛

* پایش و ارزیابی فرایندها و فعالیت های دانشگاه؛
* پشتیبانی مستمر فرایندها و فعالیت های دانشگاه؛

به سایر  ارائۀ مشاوره و راهنمایی در حوزۀ فرایندها   *
واحدهای دانشگاه؛

آیین  نامه ها/  ایجاد  و  تولید  هماهنگی  و  برنامه ریزی   *
سایر  همکاری  با  دانشگاه  دستورالعمل های  شیوه نامه ها/ 
واحدهای دانشگاه و راهبری سامانه مدیریت اسناد دانشگاه؛
* استقرار مدیریت مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی 

در دانشگاه به ویژه نظام پیشنهادها.
دستاورها و اقدامات شاخص ۸ ساله

* تدوین و بازنگری نقشۀ جامع فرایندهاي دانشگاه؛
* مستندسازی، طراحی یا بازطراحی فرایندهای دانشگاه؛

* کنترل اسناد و مدارک دانشگاه؛
* تدوین آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی؛

* استقرار نظام پیشنهادها؛
* پایش و اندازه گیری فرایندها.

اقدامات و فعالیت های گروه
* تدوین و بازنگری نقشۀ جامع فرآیندهاي دانشگاه

نقشه فرایندی یک تصویر بزرگ و جامع از سازمان ارائه 
می نماید تا بتوان چگونگی گردش کار در سطح کالن را 
نمایش داد. سازمان ها باید انواع فرایندهای مورد نیاز برای 
تحقق اهداف کسب و کار سازمان خود را مشخص نمایند، 
سازمان  هر  ماهیت  و  نوع  به  بسته  فرایندها  این  اگرچه 
منحصربه فرد است، ولی می توان این فرایندها را به صورت 
عمومی طبقه بندی نمود. برای شناسایی فرایندهای سازمان، 
که  هستند  دسترس  در  متعددی  فرایندی  چارچوب  های 

شکل 5-11- روند بهبود فرآیندهای دانشگاه
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هرکدام، نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. دانشگاه 
فردوسی مشهد در سال 13۹1 اولین نسخه نقشه فرایندی 
خود را در قالب پنج سطح شامل 11 فرایند کالن، 43 گروه 
فرایند، 11۷ فرایند، 212 زیرفرایند و 63۹ فعالیت و بر پایۀ 
مدل مرجع APQC تدوین نمود. پس از آن، طبق برنامه ها 
نقشۀ  موردی  و  دوره ای  به روزرسانی  جدید  نیازهای  و 

فرایندها صورت می گیرد.
* مستندسازی، طراحی یا بازطراحی فرآیندهای دانشگاه

مهم ترین مأموریت گروه توسعۀ فرایندهای سازمانی، بهبود 
فرایندها و فعالیت های دانشگاه است. مستندات فرایندی 
برای پایین ترین سطح نقشۀ فرایندی دانشگاه یعنی سطح 
پنجم تهیه می شود و همان طور که اشاره شد این مهم از 
سال 13۸6 در دانشگاه در حال انجام است. شکل 12-5 
روند مستندسازی و بهبود فرایندها را در دورۀ ۸ ساله نشان 
می دهد. شایان ذکر است در سال 13۹2 تمرکز فعالیت های 
این واحد صرفاً بر روی مستندسازی و بهبود فرایندها بوده 
و در سال های ۹۷-۹3 پروژۀ بازطراحی ساختار کالن و 
طراحی ساختار تفصیلی دانشگاه اولویت کاری بوده است. 

* کنترل اسناد و مدارک دانشگاه
باعث  دانشگاه  مدارک  و  اسناد  از  مناسب  بهره گیری 
سرعت بخشی و بهبود تصمیم ها در خصوص فعالیت های 
فعالیت های  اثربخشی  و  کارآمدی  و  شده  دانشگاهی 

همکاران دانشگاه را به همراه دارد. به این منظور استفاده 
از سیستم مدیریت اسناد و بانک اطالعاتی قوی آن، امکان 
و  اسناد  انواع  از  بهره برداری  و  نگهداری  ذخیره سازی، 
مدارک را به صورت الکترونیکی و هوشمند فراهم می کند. 
این سامانه در سال 13۹۹ استقرار یافت و بر مبنای سطوح 
هیأت علمی،  اعضای  کلیۀ  برای  مصوبات  دسترسی، 
غیرهیأت علمی و دانشجویان دانشگاه قابل استفاده است. 
در سال ۹۸ سه مرجع هیئت امنای دانشگاه، هیئت رئیسه و 
شوراي دانشگاه به طور کامل ثبت و در سال ۹۹ مصوبات 
اجرایی جذب  هیأت  ممیزه،  هیأت  دیگر؛  مرجع  هفت 
هیأت علمی، هیأت اجرایی منابع انسانی، شورای پژوهش 
شورای  دانشگاه،  آموزشی  شورای  دانشگاه،  فناوری  و 
سیاست گذاری امور بین الملل دانشگاه و کمیتۀ دانشگاهی 

اخالق در پژوهش های زیست پزشکی ثبت شدند.
دستورالعمل های  و  شیوه نامه ها  آیین نامه ها،  تدوین   *

اجرایی
تدوین آیین نامه ها به علت اینکه فرایندها بر مبنای آن ها 
ماهیت  آیین نامه ها  برخی  بعضاً  و  می شوند  طراحی 
فرابخشی داشته و حدود و اختیارات واحدهای دانشگاه 
را مشخص می نماید، از اهمیت باالیی برخوردار است. 
شامل  دوره  این  در  تدوین شده  آیین نامه های  برخی 
دستورالعمل اعطای تسهیالت شرکت در همایش علمی 

شکل 5-12- مستندات سامانة مصوبات دانشگاه
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معتبر خارج از کشور، آیین نامۀ اجرایی شورای دانشگاه، 
هیأت علمی،  اعضای  روزانۀ  مأموریت  دستورالعمل 
دانشگاه،  اماکن  و  فضاها  کوتاه مدت  واگذاری  آیین نامۀ 
و  دانشکده ها  رؤسای  انتصاب  و  انتخاب  دستورالعمل 
غیره است. بنابراین، به عنوان وظیفه ای دیگر، گروه توسعۀ 
بر  را  آیین نامه ها  تدوین  مسئولیت  سازمانی  فرایندهای 
یا  تدوین  آیین نامه های  تعداد  راستا  این  در  دارد.  عهده 

بازنگری شده مطابق شکل)5-13( است.
* پایش و اندازه گیری فرایندها

در چرخۀ مدیریت فرایندها، نظارت و کنترل از اهمیت 
باالیی برخوردار است و بدون اجرای این فاز، مدیریت 
فرایندها ناتمام خواهد ماند. در همین راستا، پروژۀ پایش 
و اندازه گیری فرایندها در سال 13۹۹ برای تعداد یازده 
فرایند منتخب شروع شد که پیشرفت آن در شکل 14-5 
نمایش داده شده است. این پروژه در سال 1400 خاتمه 
به صورت  فرایندها  پایش  آن،  از  پس  و  یافت  خواهد 
مستمر توسط گروه توسعۀ فرایندهای سازمانی با همکاری 

واحدهای مالک فرایند اجرا می شود.
* سایر پروژه های تحول سازمانی

توسعۀ  گروه  جاری  وظایف  و  مأموریت ها  کنار  در 
فرایندهای سازمانی، طراحی و اجرای پروژه های تحول 
سازمانی نیز از وظایف حائز اهمیت این گروه است. در 
سال های ۹۹-۹2 پروژ ه های تحول سازمانی نظیر سنجش 
در  همکاری  دانشگاه،  هیأت علمی  اعضای  بهره وری 
پیاده سازی حسابداری تعهدی، برنامه ریزی منابع انسانی 
ساختار  طراحی  مرکزی،  کتابخانۀ  و  اطالع رسانی  مرکز 
کالن و تفصیلی دانشگاه، ارتقاء سامانۀ گردش مکاتبات 
دانشگاه،  اعضای  پویای  پورتال  سامان دهی  دانشگاه، 
بازنگری دوره ای نقشۀ فرایندی دانشگاه و غیره انجام شد.

* استقرار نظام پیشنهادها
استقرار مدیریت مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی 
از وظایف گروه  نیز  دانشگاه  پیشنهادها در  نظام  به ویژه 
استقرار  فرایندهای سازمانی است که طراحی و  توسعۀ 
اولیۀ آن در سال 13۸6 انجام شد و پس از آن، دو مرتبه 
مورد بازنگری و بهبود قرار گرفت. شکل 5 -16 عملکرد 
نظام پیشنهادها را در سه موضوع پیشنهادهای ثبت شده 
پیشنهادهای  و  )آبی(  قابل قبول  پیشنهادهای  )سبز(، 

اجراشده )زرد( نمایش می دهد.

شکل 5-13- تدوین و بازنگری آیین نامه  های دانشگاه
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شکل 5-14- گزارش پیشرفت پروژة پایش و اندازه گیری فرایندها

شکل 5-16- استقرار نظام پیشنهادها در دانشگاه

شکل 5-15- پروژه های تحول سازمان
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   مأموریت ها 
پشتیباني  و  اجرا  مدیریت،  طراحي،  مشاوره،  نظارت، 
پروژه هاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح 
با بهترین  دانشگاه فردوسی مشهد، شهر، استان و کشور 

سطح کیفیت.
   راهبردها

* آماده سازی بستر فنی برای طراحي نظام مدیریت مبتني 
بر اطالعات؛

* تجهیز دانشگاه به امکانات زیرساختی و فناوری های نوین؛
* تحقیق و پژوهش در زمینۀ توسعه، بهبود و ارتقاء مداوم 

سامانه ها و شبکه های رایانه ای؛
* مدیریت، اجرا و در صورت لزوم برون سپاری پروژه هاي 

مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاه؛
* ایجاد امنیت و پایداري مناسب در زمینۀ فناوري اطالعات 

و ارتباطات؛
و  اطالعات  فناوري  زمینۀ  در  اطالع رساني  و  آموزش   *

ارتباطات؛
* بهبود مداوم ساختار مرکز و فرایندهای داخلی آن با هدف 

پاسخ گویی مؤثر و پویا؛
* گسترش فرهنگ تولید و استفاده از سامانه های متن باز؛

* مشاوره در زمینۀ فناوري اطالعات و ارتباطات.
   دستاوردها و اقدامات شاخص 8 ساله

* طراحی و اجرای مرکز داده جدید دانشگاه؛
* طراحی و اجرای مرکز دادۀ پدافند دانشگاه؛

* تجهیز، نگهداری و ارتقاء شبکه بی سیم داخل ساختمان ها؛
ارتقاء شبکه نظارت  * همکاری در تجهیز، نگهداری و 

تصویری دانشگاه؛
و  فنی  ارتقاء   *
امنیتی زیرساخت و 
سرویس های شبکۀ 

دانشگاه؛

* ایجاد و توسعۀ مرکز تلفن VoIP؛
* ایجاد سرویس محاسبات سنگین )انتقال به ابر فردوسي(؛

* تأمین اینترنت پایدار و پهنای باند مناسب؛
* تجهیز درهای ورودی ساختمان های پردیس دانشگاه به 

سامانۀ هوشمند؛
* ارتقاء فضای ذخیره سازی؛

دانشگاهي  یکپارچۀ  سامانۀ  بزرگ ترین  توسعۀ  تداوم   *
 ۸3 شامل  دانشگاهي  فرایندهاي  به منظورخودکارسازي 

سامانه و 5 پورتال با بیش از 4۷00 منو و امکان؛
تکمیل  و  الکترونیکی  دولت   کامل  اجرای  به  اهتمام   *

الکترونیکی نمودن فرایندها؛
* الکترونیکی نمودن فرایندهای آموزشی با هدف حداقل 

نمودن حضور دانشجو؛
* کاربری فناوری های نوین طراحی و پیاده سازی سامانه ها؛

* ارتقاء امنیتی سامانه های دانشگاه؛
* توسعه و پشتیبانی بیش از 400 وب گاه و 10 سامانۀ 

اطالع رسانی و تعاملی؛
* طراحی و پیاده سازی نسخۀ موبایلی پورتال دانشجویی 

و اساتید؛
* توسعه و پشتیبانی 
آموزش های مجازی 

و الکترونیکی؛
* توسعۀ سامانه های 

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

دکتر امین حسینی سنو
1395- تاکنون

رؤسای مرکز فناوری اطالعات و 
ارتباطات دانشگاه از سال 1392 تاکنون

دکتر محسن کاهانی
1377 -1395
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مدیریت محتوای دانشگاه همگام با فناوری های نوین؛
بر  نظارت  و  نرم افزاری  پروژه های  برخی  برون سپاری   *
حسن انجام آن ها )مانند سامانۀ مکاتبات، سامانۀ مدیریت 
مدیریت  سامانۀ  همایش ها،  مدیریت  سامانۀ  نشریات، 

رخدادها و حوادث امنیتی، سامانۀ صفحات خانگی(؛
* پشتیانی خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه و 

ارتباط 24*۷ با کاربران نهایی؛

* تمهیدات نرم افزاری و سخت افزاری هم زمان با اپیدمی کرونا؛
* توسعۀ معماري و زیرساخت مناسب براي دورکاري کارکنان؛
عتف  وزارت  ارزیابی های  در  برتر  عنوان های  کسب   *
و دستگاه های اجرایی، جشنوارۀ فاوا وزارت ارتباطات و 
و  )وبومتریک  جهانی  رتبه بندی های  اطالعات،  فناوری 
و  وب  حاکمیتی، جشنوارۀ  وب گاه های  غیره(، جشنوارۀ 

موبایل ایران.

برگزارکننده عنوان جشنواره عنوان رتبهسال 

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

اولین همایش مدیران فناوری اطالعات 
کشور

چهارمین جشنوارة ملی فناوری اطالعات 
و ارتباطات

پنجمین جشنوارة ملی فناوری اطالعات 
و ارتباطات

سومین همایش مدیران فناوري 
اطالعات مراکز علمي کشور

سومین همایش مدیران فناوري 
اطالعات مراکز علمي کشور

هشتمین جشنوارة وب ایران

ارزیابی وب گاه های دانشگاهی 
)وبومتریک(

uniRank نظام رتبه بندی

نهمین جشنوارة وب ایران

معاونت پشتیبانی و اداری نهاد ریاست 
جمهوری

یازدهمین جشنواره وب ایران

هفتمین همایش مدیران فناوری 
اطالعات کشور

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران )ایرانداک(

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران )ایرانداک(

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران )ایرانداک(

جشنوارة وب ایران

آزمایشگاه سایبرمتریک اسپانیا

4ICU مؤسسة رتبه بندی

جشنوارة وب ایران

معاونت پشتیبانی و اداری نهاد ریاست 
جمهوری

جشنواره وب ایران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران )ایرانداک(

»تجربة طراحی، پیاده سازی و استقرار سامانه های متن باز در 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور«

ICT رتبة سوم پایگاه های اطالع رسانی در زمینة

برگزیده در محور ارائة محتوا و خدمات بر بستر شبکة ملي 
اطالعات

جایزة فناوري اطالعات برتر )فاب نقره اي( براي سامانة پایگاه 
اشتراک دانش )پاد(

جایزه وب گاه برگزیده براي وب گاه دانشگاه فردوسي 
مشهد

برگزیده در بخش »دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي« - 
وب گاه فارسی دانشگاه

رتبه های برتر بین دانشگاه های وزرات علوم، تحقیقات و 
فناوری

جایگاه 1061 در جهان، 132 در آسیا
و 2 در ایران

برگزیده در بخش »دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي« - 
وب گاه انگلیسی دانشگاه

عرضة خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در نظام 
اداری

محور وب گاه دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی برای 
وب گاه اصلی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر برتر فناوری اطالعات )مبفا( - دکتر سیدامین حسینی 
سنو

جدول 5-2- افتخارات دانشگاه فردوسی مشهد در حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات
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   اداره سامانه های کاربردی
طراحی، توسعه و پشتیبانی از سامانه های نرم افزاری دانشگاه، 
ارتباطات  فناوری اطالعات و  از مهم ترین وظایف مرکز 
که  دانشگاه  در  استفاده  مورد  سامانه های  تمامی  است. 
شامل سامانه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و 
مالی است توسط کارشناسان مرکز طراحی و توسعه یافته 
است. این سامانه ها که بخش اعظم آن نیز به نام سامانه های 
فناوری  و  متن باز   سکوی  پایۀ  بر  است  مشهور  سدف 
طراحی،  مدیریت  تمرکز  است.  شده  طراحی     LAMP

دانشگاه  در  استفاده  مورد  سامانه های  پشتیبانی  و  توسعه 
سبب ایجاد یکپارچگی و کارایی باالی آن ها شده است. 
بر این اساس رسالت ادارۀ سامانه های کاربردی مرکز در 

تهیۀ ابزارها و سرویس های الکترونیکی نیز مهم و راهبردی 
است. می توان گفت دانشگاه فردوسی مشهد تنها دانشگاهی 
است که تمامی سامانه های نرم افزاری آن به صورت یکپارچه 
و متمرکز طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی می گردد که این 
سیاست سبب ارائۀ گسترۀ وسیعی از خدمات الکترونیکی 
)از خدمات آموزشی و پژوهشی تا خدمات دانشجویی و 

رفاهی( به اعضای دانشگاه شده است.
خدمات ادارۀ سامانه های کاربردی

* توسعه و پشتیبانی سامانه های دانشگاه، پورتال پویا و 
سامانه های سدف؛

* مدیریت بانک هاي اطالعاتي و اعمال تدابیر الزم امنیتي در 
خصوص سامانه های نرم افزاري؛

شکل 5-17- روند افزایش امکانات سامانه های دانشگاه

شکل 5-18- میزان پهنای باند اینترنت دانشگاه )مگابیت بر ثانیه(

* کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید نرم افزارهای موردنیاز 
تمام واحدهای دانشگاه در جهت یکنواختی و یکپارچگي 

سامانه ها و پشتیباني آن ها؛
* مستندسازي کامل سامانه های نرم افزاري دانشگاه و تهیۀ 

گزارش های موردنیاز؛
* ارائۀ مشاوره در امور طراحي و پیاده سازي سامانه های 

اطالعاتي دانشگاه؛
   اداره سامانه های اطالع رسانی

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات در سالیان گذشته حضور 
هدف مند و پویایی در فضای مجازی و اینترنت داشته است. 
وظیفۀ طراحی، توسعه و پشتیبانی وب گاه های دانشگاه بر 
عهدۀ ادارۀ سامانه های اطالع رسانی مرکز فناوری اطالعات 
و ارتباطات است. همچنین خدمات مهم توسعه و پشتیبانی 
سامانه های آموزش مجازی، سامانۀ مدیریت کنفرانس ها، 
مجالت، وبالگ، و برخی سامانه های اطالع رسانی دیگر، در 

حوزۀ کاری این اداره است.
خدمات ادارۀ سامانه های اطالع رسانی

از  پشتیباني  و  پیاده سازي  توسعه،  طراحي،  تحلیل،   *
سامانه های اطالع رسانی شامل:

* وب گاه  اصلی دانشگاه و وب گاه خبری؛
* وب گاه های معاونت ها، دانشکده ها و واحدها؛

* سامانه های آموزش مجازی؛
و  کارکنان  اساتید،  خانگي  صفحات  مدیریت  سامانۀ   *

دانشجویان تحصیالت تکمیلي؛
* سامانۀ مدیریت کنفرانس ها؛

* سامانۀ مدیریت مجالت؛
* سامانۀ دانش آموختگان؛

* سامانۀ جست وجوی بانک مقاالت همایش ها؛
و  دانشگاه  اعضای  مقاالت  جست وجوی  سامانۀ   *

پایان نامه ها.
   اداره زیرساخت شبکه و داده

و  اطالعات  فناوری  مرکز  دادۀ  و  شبکه  زیرساخت  ادارۀ 
ارتباطات وظیفۀ مدیریت سرویس دهندگان شبکه، طراحی، 
توسعه و پشتیبانی سرویس های شبکه، و طراحی، توسعه و 

پشتیبانی شبکۀ رایانه ای دانشگاه را بر عهده  دارد.
خدمات ادارۀ زیرساخت شبکه و داده

شبکۀ  پشتیباني  و  نگهداري  توسعه،  طراحي،  تحلیل،   *
اینترنت و اینترانت دانشگاه؛
* توسعۀ ارتباطات پردیس؛

* مدیریت امنیت شبکۀ دانشگاه و جلوگیري از نفوذ به آن؛
* مدیریت و نظارت بر شبکه هاي داخلي دانشکده ها و 

واحدها؛
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شکل 5-19- تعداد وب گاه های جدید ایجادشده به تفکیک سال
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* طراحی و اجراي شبکه ارتباط بي سیم بین پردیس دانشگاه 
و واحدهاي خارج از دانشگاه؛

* مشاوره، کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید تجهیزات شبکه؛
* تهیۀ پهنای باند دسترسی به اینترنت دانشگاه؛

ایجاد  و  دانشگاه  شبکۀ  سرویس های  امنیت  مدیریت   *
فایروال های الزم جهت جلوگیری از نفوذ به شبکه؛

* مدیریت ثبت دامنه های اینترنتی و اینترانتی دانشگاه؛
* مدیریت سیستم احراز هویت مرکزی مبتنی بر LDAP؛

الکترونیک  پست  سیستم  کیفیت  ارتقای  و  مدیریت   *
کاربران دانشگاه؛

* مدیریت کنترل پهنای باند و حجم دانلود کاربران اینترنتی 
دانشگاه اعم از VPN، Proxy و غیره؛

کلیۀ  مانیتورینگ  سامانه  ارتقای  و  مدیریت  استقرار،   *
تجهیزات سخت افزاری، شبکه، نرم افزاری، تجهیزات برق 
اضطراری، دوربین ها و غیره با استفاده از فناوری های نوین 
جهت اعالم آنالین اخطارها به متصدیان و مدیران مربوطه؛

* تهیۀ نسخه های پشتیبان از کلیۀ اطالعات شبکه کاربران 
به صورت مدون و در بازه های زمانی تعریف شده؛

* مستندسازي کلیۀ سرویس ها و خدمات ارائه شده در اداره 
و تدوین گزارش های موردنیاز؛

* ارائۀ خدمات مشاورۀ فنی به سایر سازمان ها و مراکز 
آموزش عالی؛

* مطالعه و تحقیق در زمینۀ ارائه سرویس های جدید شبکه 
با درجۀ اطمینان و پایداری مناسب؛

* ارتباط و هماهنگي  با متصدیان امور رایانه دانشکده ها و 
واحدها و در صورت نیاز برگزاری دوره های آموزشی؛

* مدیریت و نظارت بر دسترسی کاربران شبکه دانشگاه به 
سایت ها و سامانه های خارج از شبکه؛

* پیگیری و تهیه گزارشات موردنیاز در زمینۀ رخنه های 
امنیتی ایجادشده در شبکۀ دانشگاه، همکاری با آزمایشگاه 

آپا، همکاری با پلیس فتا و ارائۀ گزارش های موردنیاز.

   اداره پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات
فناوری  مرکز  اطالعات  فناوری  خدمات  پشتیباني  ادارۀ 
و  ساماندهي  هماهنگي،  عهده دار  ارتباطات  و  اطالعات 
رایانه اي  تجهیزات  نرم افزاري  و  سخت افزاري  پشتیباني 

دانشگاه و نظارت بر تهیۀ آن هاست.
خدمات ادارۀ پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات

* ارائۀ مشاوره در امور فني و پشتیباني و کنترل و نظارت بر 
خرید تجهیزات رایانه ای؛

* طراحی، توسعه و پشتیبانی شبکۀ مخابرات دانشگاه مبتنی 
بر سامانۀ مرکز تلفن مبتنی بر )IP VOIP(؛

فناوري هاي  خصوص  در  کارشناسي  و  تحقیق   *
سخت افزاري جدید و موردنیاز دانشگاه؛

* تحقیق درمورد تعمیر و پشتیباني تجهیزات جدید و خاص؛
* تعمیرات و پشتیباني تجهیزات رایانه ای مرکز و آن بخش 

از تعمیرات دانشکده ها که در محل قابل انجام نباشد؛
* مراجعه به دانشکده ها در مواقع ضروري و رفع نیاز آن ها؛
* کمک به جذب نیروهاي متخصص امور رایانه موردنیاز 

دانشکده ها )شناسایي افراد مستعد، مصاحبۀ اولیه، معرفي(؛
رایانۀ  امور  متصدیان  با  الزم  هماهنگي هاي  و  ارتباط   *

دانشکده ها و واحدها؛
* اطالع رساني به کاربران دانشگاه در خصوص خدمات 

فناوری اطالعات و ارتباطات؛
خدمات  درخصوص  دانشگاه  کاربران  به  پاسخ گویی   *

فناوری اطالعات و ارتباطات؛
* تقویت، تسریع، و تسهیل روند مشاورۀ فني )اخذ مجوز 

خرید تجهیزات(؛

* تحقیق و توسعه به منظور کاربست فناوری های نوین؛
* اطالع رسانی به کاربران در رابطه با گردش کار، نحوۀ 

استفاده، قابلیت ها و فناوری های جدید؛
* برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی و تشریح نحوۀ 

استفاده از امکانات؛
* هماهنگی و مدیریت امور کارآموزان مرکز؛
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   معرفی
دبیرخانۀ هیئت امنا در طول سالیان گذشته در حوزۀ طرح و 
برنامۀ سابق و معاونت برنامه ریزی و توسعۀ منابع فعلی دانشگاه 
عمالً فعال بوده است، اما تا سال 13۹۷ فاقد ساختار سازمانی 
مصوب بود. این دبیرخانه در سال 13۹۷ براساس مصوبۀ 
هیئت امنا دارای ساختار سازمانی مصوب شد و در ذیل معاونت 
برنامه ریزی و توسعۀ منابع دانشگاه تعریف شد. انتصاب اولین 

رئیس دبیرخانۀ هیئت امنا در سال 13۹۷ انجام شد.

   مهم ترین مأموریت و شرح وظایف
* بررسی و تطبیق درخواست های مؤسسات عضو هیئت امنا 

با قوانین و مقررات باالدستی؛
* تهیه و تنظیم دستورکار جلسات،  جمع آوری اطالعات و 

مستندات موردنیاز؛
* تهیه و تنظیم صورت جلسات هیئت امنا و ارسال به وزارت 

و پیگیری آن تا حصول نتیجه؛
* ابالغ مصوبات هیئت امنا به مؤسسات عضو هیئت امنا و 

سایر اعضای جلسه؛
* نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابالغ شده در مؤسسات 

عضو هیئت امنا؛
* پاسخ گویی به مسئولین مؤسسات عضو هیئت امنا،  افراد 

ذی نفع، وزارت علوم و سایر مراجع؛
* اصالح، بازنگری، حذف، الحاق، تطبیق و تدوین لوایح 

دریافتی برای در دستور کار قرار گرفتن؛
* انجام سایر امور ارجاعی از سوی مراجع مربوط؛

* انجام مشاوره به مؤسسات عضو هیئت امنا در زمینۀ مسائل 
اداری، ساختاری، تشکیالتی، و غیره؛

* انجام مشاوره به مؤسسات عضو هیئت امنا در زمینۀ دستور 
کارها و مصوبات هیئت اجرایی منابع انسانی مؤسسه.

   مهم ترین اقدامات و دستاوردها
پیشنهادی  لوایح  بررسی  کمیتۀ  جلسۀ   3۷ برگزاری   *

مؤسسات عضو هیئت امنا؛
موارد  در  کارگروه های تخصصی  برگزاری 41 جلسۀ   *

ارجاعی از سوی کمیسیون دائمی و هیئت امنا؛
دانشگاه  مختلف  حوزه های  کارگروه های  در  شرکت   *

حسب مورد پیرامون موضوعات طرح شده؛
* برگزاری 21 جلسۀ کمیسیون دائمی؛

* برگزاری 20 جلسۀ هیئت امنا؛
* تصویب 622 مصوبه در هیئت امنا.

دبیرخانه هیأت امناء

دکتر فرشید حمیدی
1397- تاکنون
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