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  مقدمه

هاي كالن دانشگاه مانند دوين و نظارت بر برنامهدار تعهدهدانشگاه به عنوان معاونت فرابخشي ريزي و توسعه منابع برنامهمعاونت 

ها و ابزارهاي مديريتي، ايجاد ها، نظامترين رويكردها، روشمناسبكارگيري ه مطالعه و ب باشد.مي و راهبردهارسالت انداز، چشم

هاي اصلي اين دانشگاه از جمله فعاليت جايگاهمنابع مورد نياز جهت توسعه و اعتالي  و تخصيص هدفمند تامين، هازيرساخت

همواره تالش  هاي كالن دانشگاه،تر برنامهبا هدف ايجاد بستري براي تحقق هرچه مناسبمعاونت  اين گردد.معاونت محسوب مي

هاي كالن آموزش عالي در دستور كار خود قرار جهت توسعه متوازن و همسو با سياستنظارت راهبردي را ريزي و نموده برنامه

برنامه، بودجه و نظارت راهبردي، مديريت منابع انساني، تشكيالت و  هاي زيرمجموعه اين معاونت شامل مديريتدهد. حوزه

  باشد. مي هاي خراسان رضويدبيرخانه هيات امناي دانشگاهفرايندها، مركز فناوري اطالعات و ارتباطات و 

برنامه، بودجه و نظارت  در قالب مديريت ١٤٠٠سال  در اونتاين معشده هاي انجامكننده خطوط اصلي فعاليتگزارش حاضر بيان

هاي و دبيرخانه هيات امناي دانشگاهمركز فناوري اطالعات و ارتباطات  مديريت منابع انساني، تشكيالت و فرايندها،راهبردي، 

  باشد. ميخراسان رضوي 
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  گروه برنامه و بودجه 

  ريزيمهواحد برنا

  ريزي راهبرديبرنامه
 ها: شامل اصالح و به روزرساني الگوي شناسنامه هاي دومين برنامه راهبردي درتعامل با مالكان شاخصتكميل شناسنامه شاخص

ها در خصوص انجام اصالحات مربوط به عنوان مضامين محوري، عنوان ها، برگزاري جلسات با هر يك از مالكان شاخصشاخص

ها ف عملياتي، تكميل مقادير موجود و مطلوب، تعيين نحوه گردآوري اطالعات شاخصها، تكميل تعاريها، كدگذاري شاخصشاخص

 و ...

 ها)ها و شناسنامه آنها به واحدهاي مختلف دانشگاه (شامل واحدهاي ستادي و دانشكدهابالغ شاخص 

  عنوان سازوكار اجراي بخشي از رسالت به » پذيري اجتماعي در دانشگاه فردوسي مشهدسازي الگوي مصوب مسئوليتپياده«انجام پروژه

پذيري اجتماعي بخش مهم و كليدواژه اصلي رسالت دانشگاه است، دانشگاه در دومين برنامه راهبردي: با توجه به اينكه مسئوليت

 سازوكار تحقق و سنجش ميزان تحقق آن در قالب پروژه پژوهشي انجام گرديد.

  در راستاي شناسايي سازوكارهاي اجراي اين موضوع به عنوان بخشي از رسالت » انحكمت خراس«تشكيل جلسات مربوط به كارگروه

 دانشگاه

 هاي الزم جهت تعيين اعضاي شوراي راهبري ها: شامل انجام هماهنگيانجام امور مربوط به تشكيل شوراي راهبري هر يك از ماموريت

ها و ارايه سوابق و مستندات مانند ي با دبيران هر يك از ماموريتها و تدوين احكام مربوطه، تشكيل جلسات توجيههر يك از ماموريت

ها، برگزاري جلسات هماهنگي بين دبيران ها، حضور در جلسات شوراي راهبري هر يك از ماموريتمربوط به هر يك از ماموريت مدل

 ها و ...ماموريت

 هابندي پروژهها و نحوه اولويترم تدوين پروژهها: شامل طراحي فهاي مرتبط با ماموريتطراحي الگوي تدوين پروژه 

  خوداتكايي مالي«به عنوان مستندات پشتيبان در راستاي شناسايي مفهوم و ابعاد ماموريت » خوداتكايي مالي«تدوين گزارش« 

  بوم كارآفريني ه زيستتوسع«در راستاي شناسايي مفهوم و ابعاد ماموريت » آموختگانپذيري دانششناسي اشتغالمفهوم« تدوين گزارش

 »   آموختگانپذيري دانشو اشتغال

  هاي مستخرج از تحليل محتواي سازي يكي از كليدواژهبا توجه به اينكه تمدن»: سازيشناسي تمدنمفهوم«تدوين گزارش مربوط به

 با اين مفهوم گردآوري گرديد.     اسناد فرادستي بوده و اين مفهوم مورد تاكيد مراجع مختلف نيز بوده است، ادبيات موضوع مرتبط

 ها در تحقق دومين برنامه راهبردي: شامل تشكيل جلساتي با هاي آموزشي و دانشكدهطراحي سازوكار مربوط به نحوه مشاركت گروه

نامه مربوط ها در تحقق اهداف دومين برنامه راهبردي و تدوين شيوهها و دانشكدهها با هدف تعيين نحوه مشاركت گروهمالكان شاخص

 هاي آموزشي.به نحوه مشاركت گروه

 ساز در دومين برنامه راهبردي دانشگاه به زبان انگليسيانجام امور مربوط به ترجمه اركان جهت 

 هاي مربوط به طراحي اركان دومين برنامه راهبردي دانشگاه جهت سازي دومين برنامه راهبردي: شامل هماهنگيطراحي بسته فرهنگ

هاي فشرده با محتواي نمايش در نمايشگرهاي سطح پرديس دانشگاه، طراحي گزارش مديريتي دومين برنامه راهبردي، طراحي لوح
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مه بين واحدهاي مختلف دانشگاه، برگزاري دوره آموزشي مرتبط با دومين برنامه هاي دومين برنادومين برنامه و طراحي و توزيع قاب

 هاي آموزشي دانشگاه و ارايه سوابق و مستندات مربوطهراهبردي ويژه كاركنان دانشگاه، حضور در جلسات گروه

 مشاركت در طراحي سازوكار ارزيابي، كنترل و نظارت راهبردي دومين برنامه راهبردي 

 واي بيانيه گام دوم انقالب و تعيين مصاديق آن در دومين برنامه راهبردي دانشگاهتحليل محت 

 تحليل محتواي برنامه پيشنهادي وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و تعيين مصاديق آن در دومكين برنامه راهبردي دانشگاه 

 طالعاتي مديريتريزي دانشگاه در سامانه سيستم ااصالح و بروزرساني زير سامانه برنامه  

  هوشمندي رقابتي
 مبتني بر معيارهايي مانند ميانگين نرخ رشد مقادير موجود، مقادير  هاي دومين برنامه راهبرديب شاخصسنجي مقادير مطلوصحت

كان هاي مشابه و استانداردهاي موجود مرتبط مورد بررسي قرار گرفته و طي جلساتي با مالتراز در شاخصهاي برتر و همدانشگاه

 ها موارد نيازمند بازنگري، اصالح و بازنگري شدند. شاخص

  اين گزارش در دو »:  تحصيل در مقاطع باالتر بررسي ميزان تمايل دانش آموختگان دانشگاه  فردوسي مشهد به ادامه«تدوين گزارش

آموختگان دانشگاه فردوسي نگاهي به وضعيت حضور دانش«بخش بررسي كمي و كيفي طراحي شده است. بخش بررسي كمي آن شامل 

» آموختگان استعداد درخشان دانشگاه به مقطع باالتربررسي روند ورود دانش«و » هاي گذشتهمشهد در مقاطع تحصيلي باالتر در سال

و همچنين  ١٤٠٠-١٣٩٩هاي آموختگان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در سالش كيفي آن كه شامل مصاحبه با دانشطراحي و بخ

باشد. در اند نيز در حال انجام ميشدگان مقطع كارشناسي ارشد كه مقطع قبلي را نيز در دانشگاه فردوسي مشهد سپري كردهپذيرفته

هاي دو دانشكده علوم ه و پرسشنامه مصاحبه طراحي و با نمونه آماري مربوط به برخي از گروهحال حاضر جامعه و نمونه آماري مربوط

 اداري و علوم تربيتي و روانشناسي مصاحبه نيز انجام شده است. 

  هاي مرتبط با موضوع بازاريابي آموزش عالي در دانشگاهنامهروزرساني گزارش مربوط به نتايج پايانه ب  

 گيري در اين خصوصرساني فرم درخواست پروپوزال بازاريابي آموزش عالي و برگزاري جلسات بررسي و تصميمروزه اصالح و ب 

 گيري در اين خصوص و انعقاد قرارداد پژوهي، برگزاري جلسات بررسي و تصميماصالح و بروزرساني فرم درخواست پروپوزال آينده

 دوسي مشهدپژوهي در دانشگاه فرپژوهشي مربوط به اجراي آينده

 هاي وبومتريك، هاي تحليلي از نتايج مربوطه: شامل نتايج نظامبندي و طراحي گزارشهاي رتبههاي مربوط به نتايج نظامانتشار گزارش

٤ICU  ،سايماگو، اليدن، تايمز ،NTU ،شانگهاي ،QS نويژو ساي ، راند، يورپ 

 نمايندآوري ميها اطالعات را جمعهايي كه از طريق خوداظهاري دانشگاهمسازي و ارسال اطالعات مربوط به دانشگاه براي نظاآماده: 

 هاي تايمز و كيو اس شامل نظام

  ساير موارد
  المللي شامل: دانشگاه برتر كشور به تراز بين ٥انجام امور مربوط به پروژه ارتقاي 

  دانشگاه در اين پروژه ١٣٩٩ارزيابي عملكرد سال تكميل و ارسال اطالعات مربوط به دانشگاه فردوسي مشهد در خصوص 
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 دانشگاههاي منتخب پروژه ملي ١٣٩٩مشهد در خصوص جدول ارزيابي عملكرد سال  فردوسي دانشگاه پيشنهادات و مالحظات

 الملليپژوهشگاه برتر كشور به تراز بين ٥دانشگاه و  ٥ارتقاي 

  ريزيساله واحد برنامه ٨تدوين گزارش عملكرد 

  جهت  "مشهد فردوسي دانشگاه رسالت اجتماعي، پذيريمسئوليت"ها و اقدامات دانشگاه در خصوص گزارش مربوط به برنامهطراحي

 يدر اتاق بازرگانارايه رياست پيشين دانشگاه 

 هاي فرادستي شامل:پاسخ به نامه 

  بند مجزا براي وزارت عتف ١٠ارسال تجارب مديريتي در قالب 

  هاي يازدهم و دوازدهم جهت ارسال به وزارت عتفريزي در دولتواحد برنامهتهيه گزارش عملكرد 

 ريزي استانارسال نقطه نظرات صالحي در خصوص سند آمايش سرزمين جهت ارسال به سازمان مديريت و برنامه 

 اه جهت ارسال به هاي پيشنهادي در خصوص حل مشكالت اقتضادي كشور مبتني بر دومين برنامه راهبردي دانشگارسال برنامه

 ريزي استانسازمان مديريت و برنامه

 ريزي شامل: هاي تخصصي مرتبط با موضوعات برنامهشركت در نشست 

 و طراحي گزارش مربوطه ريزي آموزش عاليموسسه پژوهش و برنامهفرستنده  ميز آينده پژوهي آموزش عالي ٣٣پنل  شركت در 

 ارائه  يگزارش محتوا ميو تنظ ٦ ينگر ندهيتوسعه و آ يهامركز پژوهش ربرگزار شده د تخصصي -نشست علمي ٦ شركت در

 شده

  قاتيعلوم، تحق ريوز يشنهاديپ يهااز جمله برنامه (نان)،ا ازهيو ن هادهينظام ا»: ها و نيازهاشناسايي نظام ايده«تدوين گزارش مربوط به 

تدوين گرديده است. با هدف احصاي نيازهاي بخش خصوصي و دولت كه با هدف  بوده است ياسالم يبه مجلس شورا يو فناور

 برداري از آن گزارش مربوطه تنظيم گرديد.آشنايي با اين نظام و بهره

 ريزي در سايت مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي دانشگاههاي مرتبط با واحد برنامهروزرساني بخشه ب  

  

  واحد بودجه

 صالح يدفاع از آن در مراجع ذو ١٤٠١بودجه  حهيال ميتنظ 

  ١٤٠٠درخواست مجوز افزايش درآمد اختصاصي سال 

 ١٤٠١ بودجه يضوابط اجرائ نيتدو 

 واحد ستادي،  ٨دانشكده،  ١٣(، دانشگاه يبا واحدها ياهيسرما يهاييو تملك دارا يانهيموافقتنامه اعتبارات هز ٢٧و مبادله  ميتنظ

 ويژه و خودگردان)واحد  ٦پژوهشكده مطالعات اسالمي و 

 آن يو نظارت بر حسن اجرا ياهيسرما يهاييو تملك دارا يانهياعتبارات هز صيتخص 

 آن هيو اصالح يليمبادله موافقتنامه بودجه تفص 
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 دانشگاه  ١٣٩٨ يليبودجه تفص هياصالح   

 دانشگاه  ١٣٩٩ يليتفص بودجه  

 ي   پژوهشكده مطالعات اسالم ١٣٩٩ يليتفص بودجه  

 يپژوهشكده مطالعات اسالم ١٣٩٩ يليبودجه تفص هياصالح  

 با سازمان برنامه و بودجه كشور ياهيسرما يهاييمبادله موافقتنامه تملك دارا 

 ژهيو يواحدها ياندازو راه جاديا 
 كسب و كارپلي كلينيك  ژهيواحد و ياندازو راه جاداي 

 انيآبز ژهيواحد وو  مهد كودك ژهيواحد و جاديجهت ا يريگيپ  

 ژهيو يواحدها يهانامهنيياصالح آو  و خودگردان ژهيو يامور مربوط به واحدها يريگيپ 

 عمراني جلسه شوراي ٣ بودجه و سياستگذاري عالي برگزاري جلسه شوراي 

 شامل: ريزي بودجه سامانه جامع ارتقا و بهبود 
 با هدف تخصيص بودجه در راستاي تحقق اهداف سند راهبردي دوم ايجاد موافقتنامه جاري و راهبردي  

  تفصيلي مكانيزه نمودن فرايند تنظيم بودجه  

 دانشگاه كاركنان خدمت پايان پاداش جهت دريافت مكاتبه و پيگيري 

 ياهيسرما يهاييو تملك دارا يانهياعتبارات هز افتيدر يريگيپ 

 به وزارت عتفهاي متمركز در قالب طرح پروژه شنهاديپ  

 و يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق ٩برنامه و بودجه منطقه  رانيمدجلسه  يك يبرگزار 
 ياتيعمل يزيربودجه ستيچك ل يطراح   

 هاي تحليليو تهيه گزارش ٩هاي عضو منطقه برررسي وضعيت اجراي بودجه ريزي عملياتي دانشگاه  

 به الزم گزارش ارائه و بودجه وضعيت تحليل و ايدوره مديريتي، هايگزارش تهيه دانشگاه، مالي و اعتباري منابع ارزيابي و مطالعه 

 آتي هاي ريزي برنامه جهت ذيربط مسئولين

  سازمان برنامه و بودجه كشورانجام امور مربوط به نقل و انتقال كاركنان در سامانه جامع بودجه 
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   مديريتگروه نظارت راهبردي و سيستم اطالعات  

   واحد نظارت راهبردي

  ها، اهداف و ها، تعيين ميزان تحقق شاخصاولين برنامه راهبردي دانشگاه شامل گردآوري و اعتبارسنجي داده ١٣٩٩ارزيابي سال

  انداز دانشگاه و ارائه نتايج به شوراي راهبردي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاهچشم

  هاي ها طي سالانداز، اهداف و شاخصتحقق اولين برنامه راهبردي دانشگاه شامل ارائه ميزان تحقق چشمتدوين و انتشار گزارش ميزان

 شناسي و تحليل نقاط قوت و ضعف مختلف برنامه به همراه آسيب

  اي راهبردي نظارت، هاي ستادي دانشگاه بر اساس اولين برنامه راهبردي دانشگاه و ارائه نتايج به شورحوزه ١٣٩٩ارزيابي اثربخشي سال

 ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه

 به شوراي راهبردي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  جيها بر اساس اولين برنامه راهبردي دانشگاه و ارائه نتاارزيابي اثربخشي دانشكده

 هادانشگاه و رؤساي دانشكده

 هيها، تهنامهو آيين هانامه وهيش نيدانشگاه شامل تدو تيفيك نيو تضم يابينظارت، ارز يراهبرد يامور مرتبط با دبيرخانه شورا انجام 

 و انجام مصوبات مربوطه يريگيو ابالغ صورتجلسات و پ ميها، تنظآن يجلسات و برگزار يمحتوا

 ها، تنظيم نامهنو آيي هاوهنامهيش نيدانشگاه شامل تدو تيفيك نيو تضم يابيهاي تخصصي نظارت، ارزامور مرتبط با كارگروه انجام

 جلسات و انجام مصوبات مربوطه يدستور جلسات، پيگيري برگزار

 ريزي و توسعه منابع دانشگاه شامل معاونت برنامه تيفيك نيو تضم يابيامور مرتبط با دبيرخانه كارگروه تخصصي نظارت، ارز انجام

 و انجام مصوبات مربوطه يريگيو ابالغ صورتجلسات و پ ميها، تنظآن يجلسات و برگزار يمحتوا هيته

 ريزي شناسي اولين برنامه راهبردي دانشگاه، تهيه مدل برنامهدانشگاه شامل همكاري در آسيب يبرنامه راهبرد نيدوم نيدر تدو مشاركت

 ها، حضور در جلسات مربوطه و ...ها و شناسنامه شاخصو سازوكار اجرا، تدوين شاخص

 شناسي بردي دانشگاه شامل مطالعه مباني نظري، انجام مطالعات تطبيقي داخلي و خارجي، آسيبمدل كنترل دومين برنامه راه طراحي

ها با ها و شاخصها، جزء هدفها، تعيين وزن هدفها، طراحي فرمنامهها و آييننامهوضع موجود، تعيين مدل ارزيابي، تدوين شيوه

 و ... طههمكاري متوليان مربو

 و ثبت  يو اعتبارسنج يابيارز يهااطالعات و مستندات شاخص يآورهاي ارزيابي بيروني دانشگاه شامل جمعمامور مرتبط با نظا انجام

 صالحيبه مراجع ذ جيو ارائه نتا ميو تنظ يو جهان يامنطقه ،يمل يهايابيارز جينتا افتيمربوطه، در يكيها در سامانه الكترونآن

 بندي ملي، جهان اسالم و جهاني و تهيه و ارائه گزارش به شوراي راهبردي نظارت، هاي منتخب رتبهجايگاه دانشگاه در نظام تحليل

هاي تخصصي نظارت، ارزيابي و ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه به همراه پيگيري انجام اقدامات بهبودي الزم از طريق كارگروه

 دانشگاه هجايگاتضمين كيفيت جهت ارتقاء 
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 آموختگان از عملكرد دانشگاه شامل تشكيل پنل تخصصي، مطالعه مباني نظري، بررسي وضعيت طراحي مدل سنجش رضايت دانش

هاي ستادي مختلف دانشگاه و انديشي با حوزهموجود و اسناد فرادست، مطالعات تطبيقي داخلي و خارجي، برگزاري جلسات هم

 طراحي پرسشنامه اوليه 

 وري در دانشگاه، بررسي اسناد فرادست، تعامل با وري در دانشگاه شامل مطالعه مباني نظري، بررسي پيشينه بهرهل بهرهطراحي مد

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين خصوص و ...

  و طراحي فرم طراحي مدل ارزيابي واحدهاي خودگردان شامل بررسي اسناد فرادست، بررسي وضعيت موجود، انجام مطالعات تطبيقي

 اوليه ارزيابي

 اخبار واحد نظارت راهبردي در سايت و كانال تلگرام دانشگاه و بروزرساني مستمر اطالعات واحد در سايت معاونت  رسانياطالع

 و توسعه منابع و مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي دانشگاه يزير برنامه

  

 واحد سيستم اطالعات مديريت

 طالعات مديريت بازطراحي سيستم اMIS  

 دانشگاه ايجاد داشبورد اطالعاتي براي مديران ارشد 

 بازنگري ساختار سالنامه آماري دانشگاه 

  دانشگاه در دو نسخه فارسي و انگليسي ١٣٩٩تدوين و انتشار سالنامه آماري سال 

 تدوين و انتشار سه شماره نشريه اطالعاتي سامان آماري 

 بر اساس اولين  هاي ستاديحوزههاي فعاليتاثربخشي و همچنين ارزيابي لين برنامه راهبردي دانشگاه ارسال اطالعات جهت ارزيابي او

 برنامه راهبردي دانشگاه

 براي: ارسال اطالعات مورد درخواست 

  جهت اليحه بودجه ناوريفحقيقات و تلوم، وزارت ع 

 ريزي آموزش عاليموسسه پژوهش و برنامه 

  نظام رتبه بنديISC 

  نظام رتبه بنديTimes 

  نظام رتبه بنديQS 

  نظام رتبه بنديU-MULTIRANK 

  دانشگاه برتر كشور به تراز بين المللي ٥پروژه ارتقا 

 هاوري دانشگاهجهت پايش بهره ناوريفحقيقات و تلوم، وزارت ع 
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 شهرداري مشهد جهت انتشار آمارنامه ساليانه شهر 

  استانداري جهت فرم تحقيق و توسعه(R&D) 

 منابع انساني و وضعيت ايثارگري كاركنان در  ريزي استان خراسان رضوي جهت بررسي تشكيالت،سازمان مديريت و برنامه

 هاي استانسازمان

  ساله دانشگاه ٨دفتررياست و روابط عمومي دانشگاه جهت تدوين گزارش عملكرد 

 تحليل "جهت انجام طرح مطالعاتي ريزيبرنامه واحدواست مورد درخ ١٣٩٥-١٤٠٠موختگان سال هاي تحصيلي آارسال اطالعات دانش

 "تمايل دانشجويان به ادامه تحصيل در دانشگاه فردوسي مشهد در مقاطع باالتر

 شناسنامه  بررسيشناسي اولين برنامه راهبردي دانشگاه، دانشگاه شامل همكاري در آسيب يبرنامه راهبرد نيدوم نيدر تدو مشاركت

 حضور در جلسات مربوطه ، MISهاي غيرسيستمي در سيستم ول ثبت اطالعات شاخصايجاد جداها، شاخص

 هاي عملياتي و اطالعاتي دانشگاههاي بيروني جهت ارتقا سيستمتعامل با سازمان 

 كميته راهبري  امور مرتبط با دبيرخانه انجامMIS سيستم، ايجاد ، برگزاري جلسات نياز سنجي اطالعاتي با مديران ارشد، پايش مستمر

 MISهاي الزم براي كارشناسان و مديران ارشد پس از انتصاب به سمت جديد و ارائه گزارش پيشرفت به كميته راهبري دسترسي

 روزرساني مستمر اطالعات ه دانشگاه و ب شبكه هاي اجتماعي مربوط بهدر سايت و  سيستم اطالعات مديريتاخبار واحد  رسانياطالع

 و توسعه منابع و مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي دانشگاه يزيرونت برنامهواحد در سايت معا

   



 معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع

مديريت منابع انساني، تشكيالت و فرايندها-٢  

 ١٤٠٠گزارش عملكرد سال 
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  گروه توسعه منابع انساني و تشكيالت

  ارزيابي عملكرد كاركنان بهبود فرآيندانجام امور مربوط به  

  مغايرت هاي سامانه با برگزاري جلسات مشترك با مركز فاوا جهت تحويل سامانه ارزيابي عملكرد كاركنان و رفع نواقص و

 فرايند

 ارزيابي عملكرد كاركنان آشنايي با سامانه توليد محتوا و برگزاري دوره آموزشي 

 همكاري در اجراي ارزيابي عملكرد كاركنان به همراه مديريت اداري و رفاه 

  پژوهيتگزارش رواي ٢٦٦، گزارش اقدام پژوهي ٢٨٦لي كاركنان، درخواست تدريس به دانشجو ارسا ٣٠بررسي و امتيازدهي به، 

  "هاي لياقتساير نشان"نشان  لياقت ارسالي تحت عنوان  ٢٨

 هاي تحليلي ارزيابي عملكرد كاركنان به تفكيك واحد و تهيه گزارش تحليلي نتايج ارزيابي عملكرد طراحي و تدوين شاخص

 جهت ارائه به مديران واحدهاي دانشگاه

  و تهيه پوستر و برگزاري جلسات مرتبط با تعيين پاداش و  ٩٩متيازات ارزيابي عملكرد سال باالترين ا %٧و  %٣استخراج اسامي

 پيگيري اجراي آن

  استخراج اسامي افرادي كه طي پنج سال متناوب يا سه سال متوالي موفق به كسب باالترين امتيازات ارزيابي شدند و ارائه آن به

 ارتقاي افراده پروندمديريت امور اداري و رفاهي جهت درج در 

 )پياده سازي مديريت اطالعات منابع انسانيHIRS( 

 هاي اجرايي شامل:ها و دستورالعملنامهها، شيوهنامهتدوين و اصالح آيين 

 دستورالعمل فوق العاده سختي كار و حق تخصص نيروهاي خريد خدمات از بخش خصوصي 

 علمي شاغل در مشاغل مديريتي و ابالغ آنت فوق العاده مديريت اعضاي غير هيا شيوه نامه تعيين 

 شيوه نامه كسر واحد موظف 

 هادستورالعمل مديريت نقش 

 هاي آموزشي الزحمه مدرسان دورهبازنگري مصوبه پرداخت حق 

  دستورالعمل اجرايي آموزش منابع انساني 

 از طريق: ساماندهي اطالعات نيروهاي خريد خدمت از بخش خصوصي  

  ي خريد خدمتنيروها ازتهيه بانك اطالعاتي 

 نيروهاي خريد خدمت در اتوماسيون اداري  اصالح عنوان سمت هاي سازماني 

  تدوين گزارش آسيب شناسي و ساماندهي نيروهاي خريد خدمت از بخش خصوصي و متفرقه فاقد پست سازماني 

 كاركنان شرايط احراز و تكميل تدوين  

 نيرويابي و انتصاب 

  هاي آنمربوط به لبه توسعه منابع و ويرايش عناوين و جايگاهبررسي و ساماندهي منوهاي 
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 هاي سازماني در فرايندهاي انتصاب و ارسال نتيجه آن به هيات اجرايي منابع انساني جهت تصميم بررسي شرايط احراز پست

د انتصاب به پست مور ٢٠مورد انتصاب به پست رئيس اداره/گروه و  ٤مورد انتصاب به پست معاون مدير،  ٣گيري نهايي (

 كارشناس مسئول)

 ٥مورد)، تنزل پست سازماني ( ٣٦هاي سازماني افراد شامل جابجايي كاركنان (هاي مربوط به تغيير پستپيگيري درخواست 

 مورد)

  ايثارگران، %، تبديل وضعيت  ٧٠پيگيري امور مربوط به آزمون استخدام پيماني و آزمون استخدامي فرزندان شهيد و جانبازان باالي

 مال مدرك تحصيلي و ارتقاء كاركناناع

 ساختار و تشكيالت سازماني 

 ها طبق آخرين اصالحات هيات امنا، چاپ و ابالغ انجام اصالحات مربوط به تغييرات نمودار سازماني دانشگاه و دانشكده

 هاتصوير نمودار سازماني دانشگاه به صورت تابلو و ارسال به دانشكده

 مورد)،  ١٤مورد)، تبديل پست ( ٣هاي تغيير عنوان پست سازماني (حات پيرامون ساختار سازماني شامل: درخواستپيگيري  اصال

مورد) و تغيير وضعيت  ٣مورد)، اصالح عنوان واحد سازماني ( ٢هاي موجود (ايجاد عنوان پست سازماني جديد از محل پست

 هاي مرتبط سازماني و مليدر سامانهمورد) و اعمال تمام موارد ذكر شده  ٢پست سازماني (

 هاي مربوط به ايجاد پارك علم و فناوري در ساختار سازماني پيگيري 

 پذيري گلبهار جايابي و بررسي شرايط احراز منابع انساني پارك علم و فناوري و موسسه آموزش عالي مهارت افزايي و اشتغال

 در ساختار سازماني

 ماموريت و اضافه كار با سامانه تشكيالتمنطبق نمودن سامانه حضورو غياب ، 

 ها در سامانه مكاتبات اداريساماندهي و يكسان سازي سمت 

 نويس كتابچه هاي مربوط به شرح وظايف و تهيه فايل جهت بررسي در هيات اجرايي منابع انساني و تهيه پيشپيگيري درخواست

 اجرايي منابع انسانيشرح وظايف جهت ارسال به واحدها پس از تصويب در هيات 

  هاي شغلي در پرتال پويا و ابالغ آنامكان مشاهده شرايط احراز رشتهفراهم آوردن 

 فراهم آوردن امكان تعيين جانشين در حضور و غياب از طريق پرتال پويا و ابالغ آن 

 بالتصدي و شرايط احراز بكارگيري هاي مربوط به به كارگيري خريد خدمت از بخش خصوصي شامل استعالم پست پيگيري درخواست

 مورد) ٥٥نيرو در نامه درخواست (

 شامل: هاي آموزشيبرنامه برگزاري و سنجش اثربخشي  

 دوره آموزشي ويژه اعضاي هيات علمي و كاركنان  ١١٨ برگزاري 

 ه كارشناسان پژوهش هاي علم سنجي و ايجاد شناسه در آنها (ويژآشنايي با سامانه"آموزشي تخصصي  سنجش اثربخشي دو دوره

 "آشنايي با كاربردهاي ابزارهاي گوگل (ويژه كاركنان كتابخانه و مسئوالن دفاتر)"و  "و فناوري و كارشناسان نشريه)

 اصول گزارش نويسي و مكاتبات "، "اكسل پيشرفته"، "هاي ارتباط موثرمهارت"هاي آموزشي اجراي آزمون پايان دوره براي دوره

 "اداري
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  هاي آموزشيطراحي برنامهنيازسنجي و 

 ١٤٠١و تدوين تقويم آموزشي  ١٤٠١هاي آموزشي براي سال نيازسنجي دوره 

  ريزي و توسعه منابع براي كاركنان معاونت برنامه "طراحي مسير زندگي"اجراي  دوره بازي كاري 

  كاركنان دانشگاه فردوسي مشهدهاي كليدي تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان بر مبناي الگوي شايستگي”تدوين طرح” 
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 گروه توسعه فرايندهاي سازماني

 دانشگاه شامل: آموزشي فرايندهاي و بهبود بازطراحي ،طراحي  

  به كارگيري اعضاي هيات علمي مدعو  

 دانش آموختگان برتر  ياشتغال و توانمند تيمستمر وضع شيپا 

 عملكرد مدرسان يابيارز 

 دانشگاه  ديبر حضور اسات نظارت 

 نيحل تمر يهاكالس يبرگزار 

 يدرس يو حذف واحدها انتخاب 

 ليفراغت از تحص هيدييتا ايموقت  نامهيگواه صدور  

 محاسبه و پرداخت آموزه  يطراح 

 يو پژوهش يآموزش يعلم اتيه يآموزانه اعضا محاسبه 

 انيدانشجو يكارآموز  

  تدوين و بازنگري سرفصل دروس 

 يبدون شركت در آزمون ورود يترممتاز در مقطع دك انيدانشجو رشيپذ  

 يليتحص زنمراتيو ر ميمدارك دا صدور 

 آزاد يعال يهاآموزش يو برگزار بيتصو 

  ساير موارد 

 پرتال پويادر  يلبه آموزش هايكاربرگ يطراح 

 هاي شاخص هاي آموزشي كارنماي جامعطراحي كاربرگ 

 يدرس يزيبرنامه ر يجذب و شورا اتيه ،يموزشآ يبر مرجع شورا نظارت 

 دانشگاه اداري و ماليفرايندهاي و بهبود بازطراحي ، طراحي 

 كاركنان  يلغو قرارداد استخدام /ديصدور حكم تمد 

 دانشگاه ها يمراكز اقامت رياستفاده از سا ينامه برا يمعرف صدور 

 ايدر پرتال پو ياسناد پرسنل يريو بارگ ثبت 

 ژهيبه تمام وقت و يعلم اتيه ياعضا تيوضع ليحكم تبد صدور  

 انتظامات دانشگاه ابيو غ حضور 

 ژهيتمام وقت و يعلم اتيه ياعضا لغوحكم 

 دانشگاه يكاركنان شركت ابيو غ حضور 

  دانشگاه دياسات يسرادر اسكان 

 دانشگاه يمهمانسرا اسكان در 
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 فوق برنامه يها تيو فعال يآموزش كارگاه /دوره تيريمد 

 ارتقاي رتبه كاركنان دانشگاه 

 يعلم اتيرهيغ يادامه تحصيل اعضا 

 يعلم اتيرهيغ ياعضا يآموزش تيمأمور 

 مسروقه و .. ياموال مفقود فيتكل نييتع ، 

 اموال به انبار اسقاط دانشگاه انتقال 

 و انتقال اموال دانشگاه ييجابجا 

 فرستاده شده در دانشگاه/دهيصورتحساب اموال رس ثبت 

 به اعضا دانشگاه يها يغذاخور يخدمات رفاه هيارا 

 كاركنان دانشگاه  ياستحقاق يمرخص درخواست 

 ساير موارد 

 دستورالعمل  يطراحfumdrvie 

 نامه/ رساله انياز پا تينامه حمانييآ سينو شيپ هيته 

 كاال و خدمات يو نگهدار نيتام نديفرا شيپا 

 كاركنان دانشگاه ٣٨و  ٢٧پرداخت ماده  نديفرا شيپا 

 ايپرتال پو لبه اداري در هاكاربرگ يطراح 

 دانشگاه ريزي و توسعه منابعبرنامه فرايندهاي و بهبود بازطراحي ،طراحي  

 يسازمان ينرم افزار يهاستميتوسعه س 

 دانشگاه  يندهايتوسعه و بهبود فرا تيريمد 

 ) استقرار سامانه اطالعات مديريت فرايندهاPIS( 

 شنهادهايپ يو اجرا يبررس 

 نديفرا يريگو اندازه شيپا 

 يدانش سازمان تيريمد 

 اسناد تيريمد 

 اعتبار قبوض و تفكيك آموزانه و پژوهانهيحجم يقراردادها -آن يو نظارت بر حسن اجرا يانهياعتبارات هز صيتخص ، 

 ساير موارد 

 اطالعات و  يفناور يراهبر يبودجه و شورا يشورا ،يعمران يشورا سه،يير اتيدانشگاه و ه يبر دو مرجع شورا نظارت

 ارتباطات

 دروس قيتطب نديفرا شيپا 

 يدانش آموختگ نديفرا شيپا 

 در پورتال پويا لبه توسعه يهاكاربرگ يطراح 
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 هاي شاخص هاي اجرايي كارنماي جامعطراحي كاربرگ 

 دانشگاه پژوهشيفرايندهاي  و بهبود بازطراحي ،طراحي 

 شماره سه  ينظارت و خاتمه طرح پژوهش و فناور 

 شماره سه  يطرح پژوهش و فناور بيتصو 

 يبرون دانشگاه يپژوهش و فناور يطرح ها يازدهيامت  

 ١شماره  يدانشگاهدرون يطرح پژوهش و فناور يو نظارت بر اجرا يبانيپشت ب،يتصو 

 ٢شماره  يدانشگاهدرون يطرح پژوهش و فناور يو نظارت بر اجرا يبانيپشت ب،يتصو 

 محاسبه پژوهه ب 

 يو كتابخانه مركز ينرساركز اطالعدر م انيدانشجو يدوره آموزش يبرگزار 

 واحدهاي فناور در مراكز رشد پذيرش 

 يليتكم التينامه/ رساله تحص انيپا ييراهنما تيظرف تيريمد 

 يعلم اتيه ياعضا انهيپژوهه سال ازيامت نييتع 

 يشگاهيارائه خدمات آزما  

 يعلم اتيه ياعضا يصنعت يمطالعات فرصت 

 ساير موارد 

 ماديسامانه سفرايندهاي  يسازمستند 

 دانشگاه يفناور ونيسيو كم يوهش و فناورژپ ياخالق و شورا تهيبر دو مرجع كم نظارت 

 هاي لبه پژوهشي در پورتال پوياطراحي كاربرگ 

 هاي پژوهشي كارنماي جامعهاي شاخاصطراحي كاربرگ 

 دانشگاه فرهنگي، اجتماعي و دانشجوييفرايندهاي  و بهبود بازطراحي ،طراحي 

 ياجتماع يفرهنگ يهاتيفعال نيخالقانه و مشاركت در تدو يهارحط ارائه  

 يو رفاه يمال التيحساب تسه هيتسو 

 ونيناسياطالعات واكس ثبت 

 دالوروديجد انيبه دانشجو يو ارائه خدمات خوابگاه اسكان 

 و ارائه خدمات مشاوره به مراجعان مركز مشاوره رشيپذ 

 مهمان در خوابگاه رشيو پذ اسكان 

 (رستوران مكمل) انيبه دانشجو هيخدمات تغذ ارائه 

 يعلم اتيه ياعضا يو اجتماع يفرهنگ يهايهمكار 

 حساب خوابگاه هيتسو 

 دانشجو ياتاق در سرا ضيو تعو ليتحو 

 انيردانشگاهيغ ژهيواوقات فراغت  يهاكالس يبرگزار 
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 ييخدمات دانشجو ميتقو ميو تنظ هيته 

 ييكار دانشجو ارائه  

 يعلم اتيه يبه كاركنان و اعضا يهمگان يخدمات ورزش ارائه 

 ساير موارد 

 پورتال پويادر  يو اجتماع يلبه فرهنگهاي كاربرگ يطراح 

 جامع كارنماي هاي فرهنگي و اجتماعيهاي شاخصكاربرگ طراحي 

 سالمت يو شورا يو اجتماع يفرهنگ يامنا و شورا اتيمرجع ه بر دو نظارت 

 پايش فرايند ارايه كار دانشجويي 

 پايش فرايند شركت در مجامع داخلي 

 دانشگاه حوزه رياستفرايندهاي  و بهبود بازطراحي، طراحي 

 يفريك اتيثبت شكا 

 ها در سطح دانشگاه تيفعال هيبر كل نظارت 

 ياستان خراسان رضو يآموزش عال انهيسال يابيو ارز نظارت 

 جامع نگهبانان سامانه 

 تردد نگيتوريسامانه جامع مان بهبود 

  يرانيا ريغ انيدانشجوجذب 

  (نوبت دهي، امور كنسولي، خدمات كنسولي ثبت نام) مديريت و كنترل خدمات كنسولي 

 نام دانشجويان تبعه و غير ايراني و انجام امور آموزشي مربوطه ثبت 

 دوره هاي حضوري زبان فارسي برگزاري 

 المللتشريفات دانشجويان بين اجراي 

 زبانان يفارس ريبه غ يزبان فارس يآموزش مجاز-يالملل نيب يعلم يها يهمكار توسعه 

 ديبازد يگزارش ها هيته 

 اطالعات يفناور يكيزيمالحظات حفاظت ف تيبر رعا نظارت 

  ياستان خراسان رضو يآموزش عال انهيسال يابينظارت و ارز 

 بر اساس آيين نامه يعلم اتيه ياعضا مرتبه يارتقا 

 يرانيا رياز متخصص غ دعوت 

 ثارگريشاهد و ا اني(فرم دانشجو دالوروديجد انينام دانشجو ثبت( 

 تيوضع ليقرارداد/ تبد ديكاركنان مشمول تمد يعموم تيصالح يابيارز 

 ساير موارد 

 زهيمم اتيالملل و ه نيب ياستگذاريس يو شورا يياجرا اتيبر دو مرجع ه نظارت 

 ياستان يابينظارت و ارز نديفرا شيپا    



 معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطات-٣

 ١٤٠٠گزارش عملكرد سال 
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  و ارتباطات مركز فناوري اطالعات

  انجام گرفته است به شرح زير است.  ١٤٠٠هاي مهم و تاثيرگذاري كه در مجموعه مركز فاوا در سال ها و اقدامفعاليت

 كرونا يدميزمان با بحران اپو خدمات هم هايتفعال يو ارتقا يآمادگ 

 ايهاي رايانهها و شبكهارتقاي سطح امنيت در سامانه 

 از  يشپورتال با ب ٥سامانه و  ٨٣توسعه بزرگترين سامانه يكپارچه دانشگاهي به منظورخودكارسازي فرآيندهاي دانشگاهي شامل  تداوم

 منو و امكان ٥٠٠٠

 توسعه معماري و زيرساخت مناسب براي آموزش مجازي 

 آن يلذ يهافاوا و كارگروه يراهبر يشورا يهاجلسه برگزاري 

 حدانتخاب وا يندفرا ارتقاي 

 يندهانمودن فرا يكيالكترون يلو تكم يكيالكترون كامل دولت يبه اجرا اهتمام 

 نمودن حضور دانشجوبا هدف حداقل يآموزش يندهايفرآ نمودنالكترونيكي 

 هاسامانه يسپاربرون يبرا يمستندات فن تهيه 

 تهيه RFP يسپاربرون يقراردادها يو نظارت بر اجرا يبرون سپاريبرا 

 اطالعات يكاال و خدمات در حوزه فناور يدخر يمجوز برا ارائه 

 از مركز دانلود دانشگاه يبانيو پشت روزرسانيبه 

 ٩هاي بزرگ و منطقه ارتباط با مراكز فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه  

  شود.هاي مختلف مركز نيز مرور ميهاي ادارهدر ادامه فعاليت
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  هاي كاربردياداره سامانه
 

 هاي درصد درخواست ٩٣سامانه مديريت فرايندها، حدود  بر اساس مستندات و گزارش واردشده ينديفرا يهااقدام بر اساس درخواست

 شده فرايندي، اقدام شده است.ثبت

 را در سامانه هاي توسعه و پشتيباني خود هاي كاربردي دانشگاه، درخواستنفعان مختلف سامانهذي،  واردشده يبر اساس كارها اقدام

درصد  ٩٨,٦نمايند كه طبق مستندات، هاي كاربردي نيز بر اساس آن اقدام مينمايند و همكاران اداره سامانهمديريت كار ثبت مي

 شده، اقدام شده و پايان پذيرفته است.هاي ثبتدرخواست

 هاي كاربران نهايي از طريق سامانه تيكتينگ لهاي پشتيباني يا رفع خطا و سوابرخي درخواست، واردشده هاييكتبر اساس ت اقدام

 باشد.شود كه عملكرد همكاران بر اساس گزارش اين سامانه نيز، كامل و به روز ميگويي ميثبت و پاسخ

 و  هاي كاربردي دانشگاه به عنوان يك رويكرد كالنتغيير معماري سامانه، هاسامانه سازييادهدر پ يكروسرويسم ياز معمار استفاده

 ساختي در حال انجام و پيگيري استزير

 با هدف انتخاب واحد آسان و روان، اين فرايند در هر ترم بازنگري و اصالحات الزم انجام ، انتخاب واحد يافزارنرم يندفرا ارتقاي

 شود.مي

 سازي سدف و سامانه آموزش مجازيامكانات جديد در يكپارچه 

 هاسامانه يرابط كاربر تغييرات 

 يسپاربرون يهابر پروژه نظارت 

 ها مانند وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، گيگاليب، كتابخانه ملي ايران، ارتباط با ساير سازمان، تبادل اطالعات هاييسوب سرو ارائه

 هاي ملت، تجارت و صادراتبانك

 ) توسعه سامانه اطالعات مديريتMIS( ، در كشور از نظر مدل داده تحت  يدانشگاه يرانسامانه اطالعات مد ينترجامعاين سامانه

انباره  يبانيو پشت در آن تجميع شده است. توسعه ياتيمخزن داده عمل يجادشده دانشگاه و ا يبندبخش يهاداده يگاهپااست كه پوشش 

 يهاشاخصو  )يلو قابل تحل ياگزارش پو ٦٠٠از  يش(ب آماري – يليانواع گزارشات تحلاست و  ياطالعات يازسنجيبر اساس نآن داده 

 در آن طراحي شده است.  شاخص) ٥٥٠از  يش(ب يبر اساس اسناد باالدست يعملكرد
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 رسانيهاي اطالعاداره سامانه

 هاي توسعه و پشتيباني خود را در سامانه رساني دانشگاه، درخواستهاي اطالعنفعان مختلف سامانه، ذيواردشده ياقدام بر اساس كارها

هاي اطالع رساني شده، توسط همكاران اداره سامانههاي ثبتدرصد درخواست ٩٨,٦نمايند كه طبق مستندات، مديريت كار ثبت مي

 اقدام شده و پايان پذيرفته است.

 كتينگ هاي كاربران نهايي از طريق سامانه تيهاي پشتيباني يا رفع خطا و سوال، برخي درخواستواردشده هاييكتبر اساس ت اقدام

 باشد.شود كه عملكرد همكاران بر اساس گزارش اين سامانه نيز، كامل و به روز ميگويي ميثبت و پاسخ

  ها، واحدها، ها، مديريتگاه معاونتاصلي و خبري دانشگاه، وب گاه، شامل وبرساني و تعامليگاه اطالعوب ٣٠٠پشتيباني بيش از

 هاي آموزشي و . . .ها، گروهدانشكده

 روزرساني ي، بهو تعامل ياطالع رسان يهاوبگاه يروزرسانهو ب ارتقاCMS هاي تحت جومالگاهوب  

 هاي مختلف سامانه آموزش مجازي مبتني دهنده، شامل سرويسهاامتحان يكيالكترون يو برگزار يمجاز يهاآموزش يبانيو پشت توسعه

 يگذاراشتراكهاي الكترونيكي و سامانه ين، سامانه آموزشو آفال ينسامانه مشاهده جلسات آنال،  BBBو  Adobe Conectبر 

  يآموزش يهايلمف

 سامانه مديريت صفحات خانگي اعضاي هيات علمي سازييادهو پ طراحي 

 يسپاربرون يهابر پروژه نظارت 

 اداره زيرساخت شبكه و داده
 با هدف انتخاب واحد آسان و روان، اين فرايند در هر ترم انتخاب واحد يندفرآ يبرگزار يرساختز يافزارو سخت يافزارنرم يارتقا ،

 شود.بازنگري و اصالحات الزم انجام مي

 مركز داده يرساختز يمنابع سخت افزار ارتقاي 

 ،يرعاملپدافند غ يتسا يافزارو نرم يافزارسخت يرساختز يروزرسانو به ينگهدار تعميرات 

 يرعاملپدافند غ يتبرق و ژنراتور سا يرساختز يرسانروزو به ينگهدار يرات،بر انجام تعم نظارت 

 مركز داده ينگكالستر يرساختز يفناور ارتقاي 

 ،هايسسرو يروزرسانو به ينگهدار تعميرات 

 دوم يروالو فا ياصل يروالفا بندييكرهو پ استقرار 

 دانشگاه ينترنتا يعتوز يدجد يستمس يو اجرا طراحي 

 اتصال راه دور به شبكه داده دانشگاه ( يسوسر يانداز راهFUM Access( 

 يزممكان يساز پياده SSL Offloading يروالمتمركز بر بستر فا 
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 آپا يشگاهآزما يشنهاداتمطابق با پ يسشبكه داده پرد يرساختز ييو كارا يتامن ارتقاء 

 يرعاملپدافند غ يساز يادهپ يبرا ينور يبرف يزيكيف يرساختز اجراي 

 دانشگاه يهااز داده يريگ يبانپشت يمناسب برا يرساختو ارتقاء ز يسازآماده 

 يتورينگسامانه مان يروزرسانو به ارتقا 

 يسسرو يكپارچگيسامانه درايو دانشگاه و  روزرسانيبه ftp سامانه ينبا ا 

 يكيآموزش الكترون يمنابع در راستا يآزادساز يبرا يفن يندهايو فرا هايكربنديپ تغيير 

 دانشگاه يرينظارت تصو يرساختز يروزرسانو به نگهداري 

 مركز داده يرساختخودكار ز يريتسامانه مد توسعه 

 محرمانه حراست و انتظامات يوناتوماس يهااز سامانه يو نگهدار تعميرات 

 يرساختاداره ز يتخصص يآموزش يهادوره برگزاري 

 از سامانه كنترل ورژن  يو نگهدار ياندازراهgitlab 

 يااعضاء (پو يكپارچهپورتال  يرساختز روزرسانيبه( 

 يسپاربرون يهابر پروژه نظارت 

 اداره پشتيباني خدمات فناوري اطالعات
 يشپادو ويروسيآنت يبانيو پشت ياندازنصب، راه 

 پشتيباني سامانه گردش مكاتبات 

 ٣٠٤٠و  ٣٠٣٠ يهاتلفن يقمستمر از طر گوييپاسخ 

 هاي مديريت كار و تيكتينگيي از طريق سامانهاطالعات و ارتباطات دانشگاه و ارتباط با كاربران نها يخدمات فناور پشتياني 

 مركز تلفن  يبانيو پشت ارتقاVoIP 

 يسپاربرون يهابر پروژه نظارت 

   



 معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع

 هاي خراسان رضويدبيرخانه هيات امناي دانشگاه-٤

 ١٤٠٠گزارش عملكرد سال 
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  هاي خراسان رضويدبيرخانه هيأت امناي دانشگاه

 امنا ئتيه اراتيو اخت فيبا وظا قيامنا جهت تطب ئتياز موسسات عضو ه يافتيدر حيلوا ١١٢تعداد  يبررس 

 امنا ئتياز موسسات عضو ه يافتيدر حيلوا يبررس تهيجلسه كم  ٤ يبرگزار 

 دستوركار جلسه كميسيون دايمي همراه با آماده كردن مدارك، مستندات و اطالعات تكميلي مورد نياز تهيه 

 ازيمدارك و مستندات مورد ن هيبه همراه كل يميدا ونيسيدستوركار جلسه كم دياسال هيته  

 ناريمدارك و مستندات در سامانه وب هيبه همراه كل يو جلسات كارشناس يميدا ونيسيدستوركار جلسه كم يبارگذار 

 دستور ٨٥تعداد  بيامنا و تصو ئتيه يميدا ونيسيجلسه كم ٤ يبرگزار 

 يامنا جهت بررس ئتيو كارشناسان موسسات عضو ه رانيرنامه و بودجه، مدوزارت، سازمان ب ندگانيبا نما يجلسات كارشناس يبرگزار 

 يميدا ونيسيكم ياز سو يموضوعات ارجاع

 امنا ئتيامنا براي جلسه ه ئتياطالعات مورد نياز براي بروز كردن اطالعات فرم خالصه وضعيت موسسات عضو ه آوريجمع 

 امنا همراه با آماده كردن مدارك، مستندات و اطالعات تكميلي مورد نياز ئتيدستوركار جلسه ه تهيه 

 ناريمدارك و مستندات در سامانه وب هيامنا به همراه كل ئتيدستوركار جلسه ه يبارگذار 

 دستور ٧٥تعداد  بيامنا و تصو ئتيجلسه ه ٣ يبرگزار 

 وزارت ازيرد نامنا همراه با مدارك و مستندات مو ئتيصورتجلسات ه ميو تنظ هيته 


