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1
فرايند برنامه ريزي و تداوم اجرا 
در سطح معاونت ها و واحدهاي 

ستادي

 تعيين و ابالغ اولويت هاي برنامه راهبردي در سال هاي باقي مانده از افق برنامه بر اساس برنامه راهبردي و ساير 
منابع منتخب (نظام هاي رتبه بندي و پروژه ارتقا ٥ دانشگاه و واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين المللي)

%100خاتمه يافته

%100خاتمه يافته   تعيين و ابالغ اولويت هاي برنامه راهبردي در سال هاي باقي مانده از افق برنامه2

3
 تعامل با دانشكده ها در راستاي رفع ابهامات آنها در خصوص شاخص هاي برنامه راهبردي و تدوين برنامه هاي 

عملياتي
%9٥در دست اقدام

%70در دست اقدام تعامل با دانشكده ها در خصوص معرفي مسئوالن جديد سند راهبردي آنها4

٥
كنترل و ارزيابي برنامه 

راهبردي
 تعيين ميزان تحقق برنامه راهبردي (در سطح چشم انداز، اهداف كالن، اجزاي اهداف كالن و شاخص ها) از سال 

9٥ تا 97
%100خاتمه يافته

6
 گردآوري ادبيات موضوعي مربوط به برخي از موضوعات به روز و داراي گفتمان در دانشگاه مانند دانشگاه 

كارآفرين، مسئوليت پذيري اجتماعي و دانشگاه نسل چهارم
%70در دست اقدام

7
 برگزاري جلسه نقد و بررسي الگوي پياده سازي مسئوليت پذيري اجتماعي در دانشگاه فردوسي مشهد با حضور 7 

نفر از خبرگان دانشگاه
%100خاتمه يافته

%9٥خاتمه يافتهآسيب شناسي اولين برنامه راهبردي دانشگاه8

%90خاتمه يافتهتبيين فلسفه وجودي دانشگاه9

%90خاتمه يافتهواكاوي مدل هاي برنامه ريزي راهبردي و تدوين مدل برنامه ريزي دانشگاه10

%90خاتمه يافتهمطالعه تطبيقي برنامه راهبردي دانشگاه هاي داخل و خارج11

%90خاتمه يافتهتحليل انتظارات ذي نفعان، اسنادفرادست، محيط دروني و بيروني با نگاهي سيستمي12

%100در دست اقدامتعيين نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهديد و آرمان و چالش13

%90در دست اقدامتعيين پيشران هاي اثرگذار و آينده هاي ممكن دانشگاه14

%90در دست اقدامتعيين موضوعات راهبردي1٥

مستمردر دست اقدامبرگزاري جلسات شوراي راهبردي و ارايه نتايج حاصل از هر يك از مراحل و مطالعات انجام شده16

مستمردر دست اقدامانجام اقدامات مربوط به فرهنگ سازي برنامه محوري17

گزارش عملكرد مديريت برنامه بودجه و نظارت راهبردي (گروه برنامه ريزي) در سال ١٣٩٨

اقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف
شاخص هاي مرتبط با اهداف 

كالن

درصد 

پيشرفت
وضعيت

فرايند برنامه ريزي و تداوم اجرا 
در سطح دانشكده ها

فراهم سازي مقدمات تدوين 
سند راهبردي آتي

درصد تحقق نظام برنامه ريزي 
راهبردي در دانشگاه

 پروژه تدوين دومين برنامه 
راهبردي دانشگاه فردوسي 

مشهد

ي
ت راهبرد

ت برنامه بودجه و نظار
مديري



اقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف
شاخص هاي مرتبط با اهداف 

كالن

درصد 

پيشرفت
وضعيت

در دست اقدام18
مستمر حسب 

اقتضاء

%100خاتمه يافته19

%20در دست اقدام20

%100خاتمه يافته21

%100خاتمه يافته22

در دست اقدام23

مستمرمستمر24

مستمرمستمر2٥

%100خاتمه يافته26

%100خاتمه يافته27

%90در دست اقدام28

مستمردر دست اقدام29

ساير موارد

هوشمندي رقابتي

 تعامل با دبيرخانه پروژه ٥-200 در خصوص موضوعاتي مانند ابهامات مربوط به شاخص هاي پروژه، متدولوژي مربوط به تعيين امتيازات، ارسال 
اطالعات درخواستي توسط وزارت عتف در اين خصوص و ...

ارايه گزارش عملكرد دانشگاه فردوسي مشهد به صورت ساالنه شامل اطالعات درخواستي توسط وزارت عتف و ساير اطالعات موجود مرتبط با اين 
پروژه در دانشگاه تحت عنوان ”گزارش دانشگاه فردوسي مشهد در تراز بين المللي در افق 1404“

پيگيري تشكيل دبيرخانه پروژه ٥-200 و برگزاري يك جلسه از آن

 شركت در جلسات مربوط به كميته هدايت و نظارت پروژه در تهران و ارايه گزارش عملكرد و اطالعات مربوط به دانشگاه فردوسي مشهد در قالب 
الگوي ارسال توسط وزارت عتف (شركت كنندگان: سطوح مديريتي دانشگاه)

  شركت در جلسات توجيهي و يا آموزشي برگزار شده توسط وزارت عتف در خصوص موضوعات مرتبط با پروژه مانند آشنايي با پايگاه هاي اطالعاتي 
مورد استناد در پروژه و ... (شركت كنندگان: در سطح كارشناسان)

  تدوين گزارش ”بين المللي سازي آموزش عالي“ با هدف شناسايي ابعاد واقعي بين المللي سازي آموزش عالي و دانشگاه ها

 ، QS ،شانگهاي ،NTU  ،4، سايماگو، اليدن، تايمزICU ،انتشار گزارش هاي مربوط به نتايج نظام هاي رتبه بندي شامل نتايج نظام هاي وبومتريك
راند، يورپ،  دانشگاه سبز و ساي ويژن

 آماده سازي و ارسال اطالعات مربوط به دانشگاه براي نظام هايي كه از طريق خوداظهاري دانشگاه ها اطالعات را جمع آوري مي نمايند مانند نظام هاي 
U-Multi Rank و تايمز

  بررسي برنامه راهبردي دانشگاه هاي شمال شرق كشور (دانشگاه تربت حيدريه) به عنوان دبيرخانه هيات امناي دانشگاه هاي منطقه شمال شرق 
كشور

پاسخگويي به نامه هاي دريافت شده از سازمان هاي فرادست مانند گزارش عملكرد دانشگاه مبتني بر اولويت هاي ابالغي از سوي رياست جمهوري و 
 تعيين سهم دانشگاه فردوسي مشهد از 7٥ هزار دانشجوي بين المللي مدنظر در انتهاي برنامه ششم توسعه

پروژه ارتقاي تراز ٥ دانشگاه و 
٥ واحد پژوهشي برتر كشور به 
تراز بين المللي دانشگاه ( پروژه 

(200-٥

اصالح و بهبود مستمر زيرسيستم برنامه ريزي در سامانه MIS: شامل مواردي مانند طراحي و بهبود صفحه مربوط به رصد اهداف دانشگاه، 
بروزرساني برنامه هاي عملياتي مربوط به دانشكده ها در زيرسيستم برنامه ريزي و...

MIS  پاسخگويي به واحدهاي دانشگاه در خصوص سند راهبردي و سامانه  

ي
ت راهبرد

ت برنامه بودجه و نظار
مديري



اقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف
شاخص هاي مرتبط با اهداف 

كالن

درصد 

پيشرفت
وضعيت

1MIS 100خاتمه يافته دريافت مقادير موجود و مطلوب شاخص هاي سند راهبردي از سامانه%

%100خاتمه يافتهطراحي مدل محاسباتي ارزيابي اثربخشي حوزه هاي ستادي دانشگاه2
%100خاتمه يافتهمحاسبه امتياز ارزيابي اثربخشي حوزه هاي ستادي دانشگاه و انجام تحليل هاي مربوطه3

4
آماده سازي نتايج  ارزيابي اثربخشي حوزه هاي ستادي دانشگاه جهت ارائه در شوراي راهبردي نظارت، ارزيابي و 

تضمين كيفيت دانشگاه
%100خاتمه يافته

%100خاتمه يافتهطراحي مدل محاسباتي ارزيابي اثربخشي دانشكده ها٥
%100خاتمه يافتهمحاسبه امتياز ارزيابي اثربخشي دانشكده ها و انجام تحليل هاي مربوطه6

7
آماده سازي نتايج  ارزيابي اثربخشي دانشكده ها جهت ارائه در شوراي راهبردي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت 

دانشگاه
%100خاتمه يافته

%100خاتمه يافته بازنگري مدل هاي سه گانه كنترل كارگروه هاي تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه8

%100خاتمه يافته بازنگري شيوه نامه اجرايي كارگروه هاي تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه9

%80در دست اقدام دريافت اعضاي پيشنهادي كارگروه ها از حوزه هاي ستادي و تنظيم احكام ايشان10

%100خاتمه يافتهمطالعه اسناد فرادست و مباني نظري مربوطه11

%100خاتمه يافتهطراحي مدل هاي نظارتي قابل اجرا توسط كميته12

%100خاتمه يافتهآماده سازي فايل اقدامات انجام شده و ارائه در مراجع مربوطه13

%100خاتمه يافتهتهيه و صدور احكام اعضاي شورا14

%100خاتمه يافته برگزاري جلسات، تهيه محتواي جلسات و صورتجلسات، پيگيري و انجام مصوبات مربوطه1٥

%100خاتمه يافته تهيه فرم هاي مربوط به شاخص هاي ارزيابي جهت جمع آوري مقادير و مستندات16

17
 دريافت اطالعات و مستندات شاخص هاي ارزيابي و بررسي و اعتبارسنجي آن ها و ثبت آن در سامانه الكترونيكي 

مربوطه
%100خاتمه يافته

%100خاتمه يافته دريافت نتايج ارزيابي هاي ملي، منطقه اي و جهاني و بررسي و تهيه گزارش تحليلي18

%100خاتمه يافته تهيه فرم هاي مربوط به شاخص هاي ارزيابي جهت جمع آوري مقادير و مستندات19

%100خاتمه يافته دريافت اطالعات و مستندات شاخص هاي ارزيابي و بررسي و اعتبارسنجي آن ها20

%100خاتمه يافته ثبت اطالعات و مستندات شاخص هاي ارزيابي در سامانه ارزيابي عملكرد تسما21

22
استقرار سيستم اطالعات مديريت MIS (ارائه سامانه، نياز سنجي اطالعاتي، پيگيري از كارشناسان مركز فاوا 

جهت ارائه كوئري الزم و درخواست ايجاد گزارش نهايي و صحت سنجي خروجي )
%80در دست اقدام

گزارش عملكرد مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي ( گروه نظارت و ارزيابي راهبردي) در سال ١٣٩٨

پاسخگويي به نظام رتبه بندي 
پايگاه استنادي علوم جهان 

(ISC) اسالم

درصد تحقق نظام نظارت و 
ارزيابي راهبردي

ي
ت راهبرد

ت برنامه بودجه و نظار
مديري

طراحي و اجراي نظام ارزيابي 
اثربخشي حوزه هاي ستادي 

براي سال هاي 139٥ ،96 و 97

طراحي و اجراي نظام ارزيابي 
اثربخشي دانشكده ها براي 
سال هاي 139٥ ،96 و 97

انجام امور مربوط به 
كارگروه هاي تخصصي نظارت، 

ارزيابي و تضمين كيفيت 
دانشگاه

انجام امور مربوط به كميته 
سالمت اداري و صيانت از 
حقوق مردم در دانشگاه

انجام امور مربوط به دبيرخانه 
شوراي راهبردي نظارت، 
ارزيابي و تضمين كيفيت 

پاسخگويي به نظام ارزيابي 
وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوري



اقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف
شاخص هاي مرتبط با اهداف 

كالن

درصد 

پيشرفت
وضعيت

23
ايجاد دسترسي هاي الزم به كاربران و ارائه گزارش هاي دوره اي به مديران ارشد (گزارش ميزان همكاري 

كارشناسان و ميزان بهره برداري مديران)
%80در دست اقدام

%80در دست اقدامايجاد فيلتر براي گزارشات سامانه24
%80در دست اقدامايجاد مكعب هاي اطالعاتي جديد و حذف مكعب هاي اعالم شده از سوي واحدها2٥
%80در دست اقدامايجاد ابعاد الزم براي مكعب هاي اطالعاتي طراحي شده26
%80در دست اقدامويرايش كوئري مربوط به ليست جزييات داده هاي هر گزارش27
%80در دست اقدامثبت كوئري شاخص هاي مربوط به سامانه برنامه ريزي28

29
بررسي مستمر سامانه MIS ، رفع خطاهاي غيرفني، ارسال پيشنهادهاي بهبودي و اعالم خطاهاي فني به مركز 

فاوا
%80در دست اقدام

30
بررسي و صحت سنجي اطالعات غيرسيستمي  ،  اطالعات سيستمي و اطالعات شاخص هاي سامانه برنامه ريزي 

MIS و نيز بررسي اتصال كوئري ها در سامانه
%80در دست اقدام

31
برگزاري جلسات كميته راهبري MIS ، جلسات هماهنگي با ساير واحدها، تعامل با مديريت فرآيندها و 

كارشناسان مركز فاوا و پاسخگويي به كاربران سامانه
%80در دست اقدام

32
جمع آوري آمار و اطالعات و 
تدوين سالنامه آماري دانشگاه

%100خاتمه يافته

%100خاتمه يافته33

%100خاتمه يافته34

%100خاتمه يافته3٥

%100خاتمه يافته36

%100خاتمه يافته37

%100خاتمه يافته38

%100خاتمه يافته39

ميزان تحقق سيستم اطالعات 
مديريت

ي
ت راهبرد

ت برنامه بودجه و نظار
مديري

استقرار و توسعه سيستم 
 (MIS) اطالعات مديريت

دانشگاه

پاسخگويي به نيازهاي 
اطالعاتي متقاضيان درون و 

برون دانشگاهي

تهيه و ارسال اطالعات مورد نياز سامانه مديريت پژوهش و فناوري ايران (مپفا) به معاونت محترم پژوهش و فناوري

تهيه و ارسال اطالعات گزارش عملكرد از مشاورين دانشگاه ها در امور زنان و خانواده- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

جمع آوري آمار و اطالعات و تدوين  سالنامه آماري سال 1397 دانشگاه

تهيه گزارش مربوط به دستاوردهاي پژوهش و فناوري و عملكرد اعتبارات تحقيقاتي سال 1397 دانشگاه فردوسي مشهد جهت ارسال به سامانه 
اطالعات مديريت تحقيقاتي (سمات)

جمع آوري و تكميل اطالعات مورد نياز كتاب گزارش اقتصادي اجتماعي و فرهنگي استان و نيز  ارسال اطالعات منابع انساني دانشگاه به سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي

بروز رساني و ارسال اطالعات دانشجويي سال 99-98 و رشته مقطع هاي تحصيلي - مديريت امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري 
خراسان رضوي

تكميل اطالعات مورد نياز استانداري خراسان رضوي درخصوص تحقق ارزيابي شاخص هاي كليدي شهر هوشمند

جمع آوري آمار و  اطالعات مورد نياز موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و ثبت در سامانه وزارت و پيگيري نتايج ارسالي به دفتر بودجه 
وزارت عتف



اقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف
شاخص هاي مرتبط با اهداف 

كالن

درصد 

پيشرفت
وضعيت

%100خاتمه يافته40

%100خاتمه يافته41

%100خاتمه يافته42

%100خاتمه يافته43

%100خاتمه يافته44

%100خاتمه يافته4٥

%100خاتمه يافته46

%100خاتمه يافته47

%100خاتمه يافته48

%100خاتمه يافته49

پاسخگويي به نيازهاي 
اطالعاتي متقاضيان درون و 

برون دانشگاهي

ي
ت راهبرد

ت برنامه بودجه و نظار
مديري

تهيه گزارش هاي ماهانه اطالعاتي از مديران، كاركنان شاغل و بازنشسته، استخدام شده، تبديل وضعيت شده و ...

تهيه گزارش هاي اطالعاتي از دانشجويان ورودي و جاري و دانش آموختگان نيمسال اول 98-97 و نيمسال دوم 97-96، رشته هاي جاري و جديد، 
آموزانه ها، دروس سرويسي

تهيه گزارشهاي دوره اي از آمار 
و اطالعات دانشگاه

 جمع آوري مقادير موجود شاخص هاي داراي اولويت دانشكده ها براي سال هاي 97-94 - سند راهبردي

ارسال آمار و اطالعات سال 1398، جهت تهيه شناسنامه استان به استانداري خراسان رضوي

HES بررسي گزارشات، بروز رساني اطالعات و احكام اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سامانه

تهيه و تكميل اطالعات جهت بودجه تفصيلي و اليحه بودجه

بررسي سيستم آموزشي سدف ، نمايش خطاهاي سيستم و ارائه پيشنهادهاي بهبودي به معاون محترم آموزشي

تكميل جدول شاخص ها و متغيرهاي معرف عدالت جنسيتي در دستگاه هاي اجرايي- استانداري خراسان رضوي

جمع آوري آمار و  اطالعات آمارنامه شهرداري مشهد (هيات علمي- كارمند- دانشجو- فضاي كالبدي)  و ثبت  اطالعات در سامانه سباي شهرداري

جمع آوري آمار و  اطالعات مربوط به طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه 1398 (R & D)  و ارسال به سازمان برنامه و 

بودجه کشور



اقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف
شاخص هاي مرتبط با اهداف 

كالن

درصد 

پيشرفت
وضعيت

_مستمربرگزاري شوراي عالي سياستگذاري بودجه1

_مستمربرگزاري كميته/ شوراي عمراني2

_مستمرتدوين ضوابط اجرايي بودجه3

_مستمربرگزاري جلسه بودجه با واحدهاي دانشگاه4

_مستمرطراحي مدل هاي بودجه ريزي٥

_مستمرمبادله موافقتنامه با واحدهاي دانشگاه6

_مستمرطراحي و استقرار سامانه جامع بودجه ريزي7

_مستمرتهيه و ابالغ تخصيص هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت ها و دانشكده ها8

_مستمرايجاد واحدهاي خودگردان9

_مستمرايجاد واحدهاي ويژه آموزشي- پژوهشي10

_مستمرپيش بيني و پيشنهاد بودجه ساالنه دانشگاه11

_مستمرپيش بيني درآمد اختصاصي دانشگاه12

_مستمرپيگيري دريافت اعتبارات هزينه اي و اعتبارات تملك  دارايي هاي سرمايه اي13

_مستمرپيشنهاد و پيگيري پروژه هاي مورد نياز دانشگاه از محل رديف هاي متمركز14

_مستمرمبادله موافقت نامه تملك دارايي هاي سرمايه اي1٥

_مستمر مبادله موافقتنامه بودجه تفصيلي و اصالحيه آن16

_مستمرمكاتبه و پيگيري جهت دريافت پاداش بازنشتگان دانشگاه17

_مستمرتكميل اطالعات سامانه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي18

_مستمرتكميل و ارسال فرم هاي سيستم نظارت بر پروژه هاي عمراني ملي19

مديريت موثر منابع

انضباط بودجه اي

جذب منابع مالي متنوع و پايدارجذب منابع مالي

فعاليت هاي جاري بودجهفعاليت هاي جاري بودجه

ي
ت راهبرد

ت برنامه بودجه و نظار
مديري

گزارش عملكرد مديريت برنامه بودجه و نظارت راهبردي (گروه بودجه) در سال ١٣٩٨

انضباط قوانين و مقررات



طراحي فرايند اثربخشي دوره هاي آموزشي به همراه جدول هاي اطالعاتي مرتبط1
درصد تحقق اثربخشي دوره هاي 

آموزشي
%100در دست اقدام

2
نيازسنجي دوره هاي آموزشي و تدوين تقويم آموزشي ٩٨ اعضاي هيات علمي، اعضاي 

غيرهيات علمي و مديران و ابالغ آن
%100خاتمه يافته

4

برنامه ريزي و برگزاري 42 عنوان دوره آموزشي
صدور مجوز برگزاري 2٨ عنوان دوره به واحدهاي دانشگاه
صدور مجوز شركت در 1٨ دوره آموزشي خارج از دانشگاه

انجام امور مربوط به آموزش كاركنان
برگزاري جلسات راتما

صدور گواهينامه مدرسين و فراگيران
محاسبه و پرداخت آموزانه مدرسين

در دست اقدام
فعاليت به 

صورت مستمر 
انجام مي گيرد

%40در دست اقدامبازنگري ضوابط و مقررات آموزش و تدوين آيين نامه اجراي دوره هاي آموزشي5

%100خاتمه يافتهتدوين گزارش هاي تحليلي آموزش منابع انساني سال هاي ٩5، ٩6 و 6٩٧

%٨0در دست اقدامنيازسنجي طراحي و تدوين تقويم ٩٩ بر اساس رشته شغلي٧

%٧0در دست اقدامتحويل سامانه مديريت قوانين و مقررات واصالحات الزم براي مطابقت با فرايند٨

٩
ورود قوانين و مقررات چهار مرجع تصويب (هيات امنا، هيات رئيسه، شوراي دانشگاه و 

هيات اجرايي) به سامانه وتكميل شناسنامه مقررات
%100خاتمه يافته

گزارش عملكرد مديريت  منابع انساني و تحول سازماني (گروه توسعه منابع انساني و تشكيالت ) در سال ١٣٩٨

درصد پيشرفتشاخص هاي مرتبط با اهداف كالناقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف وضعيت

1- سرانه ساليانه آموزش منابع انساني
2- درصد تحقق اثربخشي دوره هاي 

آموزشي استقرار نظام آموزشي كارآمد و موثر نيروي انساني

سرانه ساليانه آموزش منابع انساني

تعداد فرايندهاي الكترونيكي شده به 
تعداد كل فرايندهاي مستند شده

كنترل اسناد و مديريت قوانين و مقررات دانشگاه

ت
شكيال

ي و ت
سان

ي-گروه توسعه منابع ان
ي و تحول سازمان

سان
ت منابع ان

مديري



درصد پيشرفتشاخص هاي مرتبط با اهداف كالناقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف وضعيت

%٨0در دست اقدامتدوين آئين نامه و شيوه نامه اجراي ارزيابي عملكرد كاركنان10

%100خاتمه يافتهطراحي فرايند ارزيابي عملكرد و كارنماي جامع اعضاي هيات علمي11

%٨0در دست اقدام طراحي فرآيند صدور مجوز تشكيل كارگروه هاي دانشگاه12

%50در دست اقدامطراحي فرايند ارزشيابي كاركنان توسط ذينفعان13

%٩0در دست اقدامبازطراحي فرايند ارزيابي عملكرد مديران دانشكده ها14

%100خاتمه يافتهطراحي فرايند مديريت رويداد (بخش برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان)15

%30در دست اقدامطراحي فرايند صدور مجوز شركت در دوره هاي آموزشي خارج از دانشگاه16

بررسي وضعيت مكانيزاسيون فعاليتهاي گروه منابع انساني و ارائه گزارشمستندسازي فرايندهاي دانشگاه1٧
نرخ رشد الكترونيكي شدن فرآيندهاي 

دانشگاه
%100خاتمه يافته

1٨

بروزرساني سامانه تشكيالت 
ورود اطالعات ساختار سازماني مصوب جديد در سامانه تشكيالت وزارت عتف وسامانه 

ملي مديريت ساختار سازمان اداري و استخدامي كشور
بروزرساني كتابچه تشكيالت

%٩5در دست اقدام

1٩

پيگيري تصويب و ابالغ ساختار سازماني در وزارت عتف
تدوين شرح ماموريت هاي دانشكده ها و واحدها

تدوين برنامه استقرار ساختار سازماني
ابالغ ساختار سازماني به تمامي واحدهاي دانشگاه

درخواست جايابي منابع انساني موجود در پست هاي سازماني مصوب

%100خاتمه يافته

ت
شكيال

ي و ت
سان

ي-گروه توسعه منابع ان
ي و تحول سازمان

سان
ت منابع ان

مديري

1- نسبت تعداد مشاغل موجود مصوب 
به كل مشاغل مصوب و غير مصوب

2- نسبت بكارگيري (جذب) كاركنان 
به برآورد ساالنه مطابق با برنامه ريزي 

نيروي انساني
3- درصد انتصابات پست هاي سازماني 
بر اساس شرايط احراز به كل انتصابات 

ساالنه
4- درصد انتصابات پست هاي مديريتي 

بر اساس مدل جانشين پروري

 طراحي و پياده سازي ساختار دانشگاه

طراحي و بازطراحي فرايندهاي دانشگاه
تعداد فرايندهاي بهبود يافته به تعداد 

كل فرايندها



درصد پيشرفتشاخص هاي مرتبط با اهداف كالناقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف وضعيت

20

بررسي وضعيت موجود پرداخت سختي كار كاركنان دانشگاه
بررسي سختي كار كاركنان دانشگاه تهران و دانشگاه اهواز

بررسي آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي در ارتباط با سختي كار
شركت در جلسات مرتبط با سختي كار با كميته سختي كار

محاسبه  و بروزرساني سختي كار كاركنان
تهيه گزارش سختي كار كاركنان

%60در دست اقدام

21

تكميل گزارش هاي مربوط به پست هاي سازماني مصوب و غيرمصوب
تهيه گزارش مربوط به تعداد پست هاي سازماني ساختار جديد و قديم به تفكيك واحد 

و پست هاي مديريتي
تهيه گزارش مربوط به بار مالي ساختار جديد در مقايسه با ساختار قديم

%٨0در دست اقدام

22

بررسي ابالغهاي انتصاب به پستهاي سازماني مديريتي از جهت تطبيق با 
ساختارسازماني مصوب و اعالم موارد مغاير به كارگزيني
اعمال  ابالغهاي بازنشستگي در ساختارسازماني مصوب

بررسي درخواستهاي تغيير پست سازماني و اختصاص پست به افراد واجد شرايط پس از 
كنترل شرايط احراز مشاغل و اعالم نظر به كارگزيني

بررسي ابالغهاي تعيين محل خدمت افراد از جهت تطبيق با ساختارسازماني مصوب و 
اعالم موارد مغاير به كارگزيني

بررسي درخواستهاي تغيير رشته و رسته شغلي افراد از جهت تطبيق با شرايط احراز 
مشاغل و اعالم نظر به كارگزيني

بررسي احكام كارگزيني صادره از جهت تطبيق با ساختارسازماني مصوب
بررسي درخواستهاي ايجاد سمت در اتوماسيون اداري از جهت تطبيق با ساختارسازماني 

مصوب و اعالم نظر به مركز فاوا
انجام مكاتبات الزم با واحدها

ارائه مشاوره تلفني و حضوري به ارباب رجوع و موسسات عضو هيات امنا در زمينه 
تشكيالت و طبقه بندي مشاغل

%100مستمر

ت
شكيال

ي و ت
سان

ي-گروه توسعه منابع ان
ي و تحول سازمان

سان
ت منابع ان

مديري

1- نسبت تعداد مشاغل موجود مصوب 
به كل مشاغل مصوب و غير مصوب

2- نسبت بكارگيري (جذب) كاركنان 
به برآورد ساالنه مطابق با برنامه ريزي 

نيروي انساني
3- درصد انتصابات پست هاي سازماني 
بر اساس شرايط احراز به كل انتصابات 

ساالنه
4- درصد انتصابات پست هاي مديريتي 

بر اساس مدل جانشين پروري

 طراحي و پياده سازي ساختار دانشگاه



درصد پيشرفتشاخص هاي مرتبط با اهداف كالناقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف وضعيت

%100خاتمه يافته اصالح و بروزرساني فرايند مديريت منابع انساني در نقشه فرايندهاي دانشگاه23

%100خاتمه يافتهطراحي  نظام جامع منابع انساني براساس مطالعات انجام شده در حوزه منابع انساني24

%100مستمر_شركت در جلسه كارگروه بررسي ارتقاي رتبه25

%100مستمر_شركت در جلسه كارگروه بررسي مدارك تحصيلي26

2٧
شركت در جلسه بررسي آيين نامه استخدامي

%100مستمر_

2٨
شركت در جلسه كارگروه بررسي شرايط احراز مشاغل

%100مستمر_

2٩
شركت در جلسه كارگروه بررسي سختي شرايط محيط كار

%100مستمر_

30
مطالعه و بررسي پيشينه و فعاليت هاي موجود منابع انساني و آسيب شناسي وضع 

موجود
%100مستمر_

ت
شكيال

ي و ت
سان

ي-گروه توسعه منابع ان
ي و تحول سازمان

سان
ت منابع ان

مديري

طراحي و استقرار نظام جامع منابع انساني

نسبت تعداد منابع انساني با عملكرد 
مطلوب به كل منابع انساني



درصد پيشرفتشاخص هاي مرتبط با اهداف كالناقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف وضعيت

100خاتمه يافته طراحي فرايند فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيالت تكميلي1

100خاتمه يافته طراحي فرايند صدور كارت دانش آموختگان2

100خاتمه يافتهطراحي فرايند انتصاب اعضاي هيات علمي به مشاغل ستاره دار3

100خاتمه يافتهطراحي فرايند محروميت از امتحان دانشجويان با غيبت غيرمجاز4

100خاتمه يافتهايجاد فرمهاي ورود داده و گزارش گيري در سامانه ارزيابي5

100خاتمه يافتهطراحي فرايند پرداخت آموزانه اعضاي هيات علمي پژوهشي6

100خاتمه يافتهتغييرات فرآيند و سامانه ترفيع اعضاي هيات علمي پيماني٧

100خاتمه يافتهطراحي فرايند  ارزيابي عمومي دانشجو٨

٩BPMS 100خاتمه يافتهبررسي و تحليل امكان استفاده از

10
طراحي فرايند پذيرش و ارائه خدمات مشاوره به مراجعان مركز مشاوره و جداول 

اطالعاتي آن
100خاتمه يافته

11
بازطراحي فرايند صدور مجوز فعاليت هاي علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در سطح 

دانشگاه و جداول اطالعاتي آن
100خاتمه يافته

100خاتمه يافتهطراحي فرايند اسكان موقت و پذيرش مهمان در خوابگاه و جداول اطالعاتي آن12

13
طراحي فرايند ثبت نام كالس هاي اوقات فراغت تربيت بدني ويژه غير دانشگاهيان و 

جداول اطالعاتي آن
100خاتمه يافته

14
طراحي فرايند مديريت ظرفيت راهنمايي پايان نامه/ رساله تحصيالت تكميلي (بهبود 

محاسبات)
100خاتمه يافته

ي-گروه توسعه فرايندها
ي و تحول سازمان

سان
ت منابع ان

مديري

تعداد فرايندهاي الكترونيكي شده به 
تعداد كل فرايندهاي مستند شده

طراحي و بازطراحي فرايندهاي دانشگاه

گزارش عملكرد مديريت  منابع انساني و تحول سازماني (گروه توسعه فرايندهاي سازماني) در سال ١٣٩٨



درصد پيشرفتشاخص هاي مرتبط با اهداف كالناقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف وضعيت

100خاتمه يافتهطراحي فرايند تعيين امتياز پژوهه ساليانه اعضاي هيات علمي (بهبود محاسبات)15

100خاتمه يافتهبازطراحي فرايند مديريت اعتبار پژوهه16

1٧
طراحي فرايند ارائه خدمات آموزشي مر كز اطالع رساني و كتابخانه مركزي (يكپارچه 

سازي در مديريت رويداد)
100خاتمه يافته

100خاتمه يافتهطراحي فرايند تصويب طرح پژوهش و فناوري شماره سه1٨

1٩
طراحي فرايند تصويب، پشتيباني و نظارت بر اجراي طرح پژوهش و فناوري 

درون دانشگاهي شماره 1
100خاتمه يافته

20
طراحي فرايند تصويب، پشتيباني و نظارت بر اجراي طرح پژوهش و فناوري 

درون دانشگاهي شماره 2
100خاتمه يافته

21
طراحي فرايند نظارت و خاتمه طرح پژوهش و فناوري شماره سه (ارائه گزارشات 

دورهاي دانشجويان دكتري)
100خاتمه يافته

خاتمه يافتهطراحي فرايند عقد و نظارت بر قراردادهاي دانشگاه22

خاتمه يافتهطراحي فرايند حضور و غياب كارشناسان اموزشي دانشگاه23

خاتمه يافتهطراحي فرايند اسكان اساتيد در استاد سرا24

خاتمه يافتهطراحي فرايند ارايه خدمات خودرويي به واحدهاي دانشگاه25

خاتمه يافتهطراحي فرايند ارايه خدمات رفاهي شمال به كاركنان دانشگاه26

خاتمه يافتهطراحي فرايند تخصيص اعتبارات هزينه اي و نظارت بر حسن اجراي آن2٧

خاتمه يافتهطراحي فرايند حضور و غياب انتظامات دانشگاه2٨

خاتمه يافتهطراحي فرايند ذخيره و بازخريد مرخصي اعضاي دانشگاه2٩

30
طراحي فرايند برنامه ريزي توليد، خريد و برون سپاري توليد سيستم هاي نرم افزاري 

كاربردي
خاتمه يافته

ي-گروه توسعه فرايندها
ي و تحول سازمان

سان
ت منابع ان

مديري

تعداد فرايندهاي الكترونيكي شده به 
تعداد فرايندهاي مستند شده

طراحي و بازطراحي فرايندهاي دانشگاه



درصد پيشرفتشاخص هاي مرتبط با اهداف كالناقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف وضعيت

%٩5در دست اقدامطراحي فرايند ارايه خدمات رفاهي مهمانسرا به كاركنان دانشگاه31

%٨0در دست اقدامايجاد سيستم خزانه داري- فاز 321

100خاتمه يافتهپشتيباني سامانه تشكيالت33

100خاتمه يافتهگزارش آسيب شناسي مديريت فرايندهاي دانشگاه جهت هيأت رئيسه34

100خاتمه يافتهطراحي فرايند پيگيري پرونده هاي اجرايي ثبتي اسناد تعهد كارمندي35

100خاتمه يافتهطراحي فرايند ثبت و نگهداري اسناد حقوقي دانشگاه36

٩0در دست اقدامطراحي فرايند طرح آموزشي3٧

٩0در دست اقدامطراحي فرايند هدايت استعدادهاي برتر3٨

٩0در دست اقدامطراحي فرايند آموزش در كالج3٩

50در دست اقدام طراحي فرايند ثبت شكايت كيفري40

40در دست اقدام سامانه جامع مانيتورينگ تردد41

30در دست اقدام طراحي فرايند محاسبه پاداش پايان خدمت و بازخريد سنوات42

30در دست اقدامطراحي فرايند جذب دانشجويان غير ايراني43

50در دست اقدامطراحي فرايند تهيه گزارش هاي بازديد44

30در دست اقدامطراحي فرايند تحويل و تعويض اموال اتاق دانشجو و جداول اطالعاتي آن45

ي-گروه توسعه فرايندها
ي و تحول سازمان

سان
ت منابع ان

مديري

تعداد فرايندهاي نهادينه شده به تعداد 
فرايندهاي مستند شده

تعداد فرايندهاي بهبود يافته به تعداد 
كل فرايندها

طراحي و بازطراحي فرايندهاي دانشگاه

تعداد فرايندهاي الكترونيكي شده به 
تعداد فرايندهاي مستند شده



درصد پيشرفتشاخص هاي مرتبط با اهداف كالناقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف وضعيت

٧0در دست اقداممديريت توسعه و بهبود فرايندهاي دانشگاه46

30در دست اقدامطراحي فرايند پايش و اندازه گيري فرايند4٧

4٨
طراحي فرايند ارائه طرح هاي خالقانه و مشاركت در تدوين فعاليت هاي فرهنگي 

اجتماعي و جداول اطالعاتي آن
50در دست اقدام

4٩
طراحي فرايند برگزاري نشست ها و ديدارهاي دوره اي اساتيد و مديران دانشگاه در 

خوابگاه و جداول اطالعاتي آن
30در دست اقدام

٨0در دست اقدامطراحي فرايند محاسبه پژوهه ب50

مستندسازي فرايند استفاده از فرصت تحقيقاتي شش ماهه دانشجويان دكتريمستندسازي فرايندهاي دانشگاه51
تعداد فرايندهاي بهبود يافته به كل 

فرايندها
٧0در دست اقدام

٧0در دست اقدامتدوين دستورالعمل استانداردسازي فرايندهااستقرار نظام كنترل و  پايش فرايندها52

53
آسيب شناسي و بهبود روش توسعه و مكانيزاسيون 

فرايندها دانشگاه
100خاتمه يافتهشناسايي مولفه هاي موثر بر مهندسي مجدد فرايندها

تدوين آيين نامه سالمت و رفاهطراحي و استقرار نظام جامع منابع انساني54
درصد تحقق برنامه هاي انگيزشي 

رفاهي پيش بيني شده
100خاتمه يافته

تدوين شرح وظايف مشاغل حوزه رياست طراحي و پياده سازي ساختار دانشگاه55
درصد تحقق طراحي و پياده سازي 
ساختار دانشگاه در تراز چشم انداز

100خاتمه يافته

100خاتمه يافتهطراحي فرايند ارايه كار دانشجويي56

100خاتمه يافتهپشتيباني سامانه اسكان و ارائه خدمات خوابگاهي به دانشجويان جديدالورود5٧

استقرار نظام كنترل و  پايش فرايندها
تعداد فرايندهاي الكترونيكي شده به 

تعداد كل فرايندهاي مستند شده

ي-گروه توسعه فرايندها
ي و تحول سازمان

سان
ت منابع ان

مديري

تعداد فرايندهاي بهبود يافته به كل 
فرايندها

طراحي و بازطراحي فرايندهاي دانشگاه

تعداد فرايندهاي نهادينه شده به تعداد 
فرايندهاي مستند شده



درصد پيشرفتشاخص هاي مرتبط با اهداف كالناقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف وضعيت

100خاتمه يافتهتدوين شرح وظايف مديريت هاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه5٨

100خاتمه يافتهتدوين شرح وظايف حوزه رياست5٩

100خاتمه يافتهبه روز رساني و اصالح برآورد اعضاي هيأت علمي60

100خاتمه يافتهبه روز رساني و اصالح توزيع كاركنان در سقف مجاز61

100خاتمه يافتهبه روز رساني مشاغل كارگري و تطبيق  كاركنان رسمي و پيماني با ساختار62

63
تدوين شرح وظايف واحدهاي معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع مبتني بر ماموريت 

مصوب آن
100خاتمه يافته

64
هماهنگي و اجراي توزيع پست هاي عضو هيأت علمي با معاونت آموزشي و معاونت 

پژوهش و فناوري
100خاتمه يافته

100خاتمه يافتهتنظيم گزارش تغييرات و اصالحات ساختار تفصيلي در تعامل با وزارت علوم65

100خاتمه يافتهتنظيم و آماده سازي مستندات ابالغ ساختار تفصيلي به واحدها66

6٧
تدوين شرح وظايف مشاغل معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع

100خاتمه يافته

100خاتمه يافتهتعيين نيازمندي هاي جذب اعضاي غير هيأت علمي 6٨٩٨

100خاتمه يافتهتهيه ساختار تفصيلي معاونت اداري و مالي6٩

100خاتمه يافتهتدوين شرح وظايف مشاغل معاونت اداري ومالي٧0

100خاتمه يافتهتدوين شرح وظايف واحدهاي معاونت اداري و مالي مبتني بر ماموريت مصوب آن٧1

درصد تحقق طراحي و پياده سازي 
ساختار دانشگاه در تراز چشم انداز

 طراحي و پياده سازي ساختار دانشگاه

ي-گروه توسعه فرايندها
ي و تحول سازمان

سان
ت منابع ان

مديري



۱۰۰خاتمه بافتهارتقاي نسخه و رفع مشكالت امنيتي براساس گزارش آپاپشتيباني و نگهداري از سامانه  vu -آموزش مجازي۱

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني  و نگهداري از سامانه  fum-elearning- آموزش مجازي۲

۵۰دردست اقدامارتقاي نسخه و امنيت سامانه ي fum-elearning و vu-آموزش مجازي۳

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني و نگهداري از سامانه  ocw.um.ac.ir-آموزش مجازي۴

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني و نگهداري از سيستم wowza- آموزش مجازي۵

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني  و نگهداري از سامانه telp-آموزش مجازي۶

۱۰۰خاتمه بافتهبازنويسي ocw با yii2- آموزش مجازي۷

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني و نگهداري از سيستم مديريت همايش ها۸

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني و نگهداري از سيستم مديريت محتوا جومال ٥,۹2

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني و نگهداري از سيستم مديريت صفحات خانگي۱۰

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني و نگهداري از سايت اصلي دانشگاه وسايت خبري۱۱

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني و نگهداري از سامانه ي كلينيك حقوقي(برون سپاري)۱۲

۱۰۰خاتمه بافتهتحليل و طراحي و نيازسنجي، كانورت داده، تست و استقرارپشتيباني و نگهداري از سامانه هاي وبينار- آموزش مجازي۱۳

۱۴
پشتيباني  و نگهداري از سامانه دانش آموختگان، بانك مقاالت استادان ، كتاب 

هاي خطي و  ١١٨
۱۰۰خاتمه بافتهارتقاي نسخه ، رفع مشكالت امنيتي براساس گزارش آپا

۱۵ojs ۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني و نگهداري از سيستم مديريت نشريات

۱۶ojs ۵۰دردست اقدامارتقا و رفع مشكالت امنيتي سيستم مديريت نشريات

۱۰۰خاتمه بافتهكمك به انتقال داده ها و پاسخگويي به  سواالت پيمانكارپشتيباني و نگهداري از سيستم مديريت رويدادهاي ورزشي۱۷

۱۸dspace ۵۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجراييهمكاري درانتقال منابع ديجيتال از پاد وساير پايگاه هاي داخلي به

۱۰۰خاتمه بافتهاقدام هاي فني و اجراييپشتيباني و نگهداري از سرويس پاد۱۹

ي
ي اطالع رسان

مركز فاوا-اداره سامانه ها

پيگيري و رفع مشكالت جهت عملكرد صحيح سامانه
پاسخگويي و تهيه  يا ويرايش راهنما
توسعه موردي و بهينه سازي سيستم

تمهيد راه كارهائي جهت پيشگيري از بروز خرابي ها
تعامل با كاركنان مركز آموزش هاي الكترونيك و آموزش آن ها

مانيتورينگ سامانه به صورت روزمره
پشتيبان گيري از اطالعات

پيگيري عقدقرارداد و حسن انجام تعهدات توسط پيمانكار

گزارش عملكرد مركز فناوري اطالعات و ارتباطات در سال ١٣٩٨

وضعيتاقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف
درصد 

پيشرفت



وضعيتاقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف
درصد 

پيشرفت

۲۰

پيگيري و تهيه مستندات فني و فهرست شركتهاي معتبر براي مناقصه تامين 
اينترنت دانشگاه، تامين زير ساخت و مشاركت در راه اندازي اينترنت جديد 

دانشگاه از فناوا از طريق فيبر نوري

اقدامات اجرايي و فني
مستند سازي

 ايجاد و كنترل چك ليستها
خودكارسازي

 تكميل مانيتورينگ

۱۰۰خاتمه بافته

۲۱
پشتيباني تامين اينترنت دانشگاه (پاسخگويي به اشكاالت در دسترسيها، پيگيري 

قطعي سررويس اينترنت، نظارت بر پهناي باند و چگونگي مصرف و ...)

مديريت كاربران
رفع خطا و اشكاالت
بروزرساني هاي الزم

۱۰۰خاتمه بافته

۱۰۰خاتمه بافتهپيگيري و راه اندازي دكل مخابراتي مركز فاوا۲۲

۲۳
بهينه كردن برخي ارتباطات بين بخشهاي مختلف خارج از پرديس (كاهش 

هزينه و بهبود كيفيت)
۱۰۰خاتمه بافته

۲۴

 Active Directory پاسخگويي و پشتيباني از درخواستهاي مربوط به
دانشگاه و خودكارسازي عمليات JOIN شدن كامپيوترهاي سازماني به زير 

Active Directory شاخه مربوطه در

توسعه و پشتيباني سرويس هاي Active Directory - SCCM - WSUS و مديريت كاربران، 
استثنائات و رفع مشكالت

۱۰۰خاتمه بافته

۲۵
پشتيباني و پاسخگويي به اشكاالت و نيازهاي اينترانتها و MPLS هاي دانشگاه 

(حراست، چاپخانه، دفتر تهران، بهشهر و ...)
۱۰۰خاتمه بافته

۲۶
پشتيباني، مشاوره و پاسخگويي به واحدهاي مختلف دانشگاه در حوزه تامين زير 

ساخت (سوئيچهاي اصلي، مشكالت شبكه و ...)
۱۰۰خاتمه بافته

۲۷
همكاري با انتظامات و حراست در زمينه توسعه سيستم نظارت تصويري دانشگاه 

(تامين زير ساختهاي ارتباطي)
۱۰۰خاتمه بافته

۲۸

بررسي و مشاوره در زمينه زير ساخت شبكه و فناوري اطالعات در ساختمانهاي 
جديد االحداث يا توسعه هاي ساختماني (مانند دانشكده حقوق و علوم سياسي، 

توسعه دانشكده هاي علوم پايه و علوم تربيتي، مهمانسرا و ...)
۱۰۰خاتمه بافته

ت داده و شبكه
مركز فاوا-اداره زيرساخ

اقدامات فني

مديريت كاربران
رفع خطا و اشكاالت
 بروزرساني هاي الزم



وضعيتاقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف
درصد 

پيشرفت

۲۹(NOC) ۱۰۰خاتمه بافتهراه اندازي اتاق مركز عمليات شبكه

۳۰
ايجاد بستر الزم براي مانيتورينگ تجهيزات شبكه و برخي تاسيسات برقي مركز 

zabbix داده بر روي
۱۰۰خاتمه بافته

۳۱RackTable ۱۰۰خاتمه بافتهمستند سازي كافوهاي فيبر نوري و مسي دانشگاه در نرم افزار

۳۲
مستندسازي تجهيزات مركز داده و تهيه ليستهاي بروز از تجهيزات بكاپ مورد 

نياز
۱۰۰خاتمه بافته

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني از زير ساخت تاسيسات مركز داده (كولينگ، UPS ها، ژنراتور)۳۳

۳۴RackTables در TR ۱۰۰خاتمه بافتهمستندسازي تجهيزات اتاق

۳۵
پيگيري، نظارت و همكاري در انجام فعاليتهاي مورد نياز براي تكميل مركز داده 

پشتيبان (در ساختمان انتظامات)
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فنيهمكاري در طراحي شبكه بي سيم دانشكده مهندسي۳۶

۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فنيمديريت VLAN هاي دانشگاه (مديريت دسترسي هاي درون و برون شبكه)۳۷

۳۸
تهيه شرح خدمات، مستندات فني و پيگيري انجام براي امور امنيت فاوا 

(SIEM ،فايروال، تست نفوذ شبكه)
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فنيپشتيباني و پيگيري امور مرتبط با شبكه تلفن آنالوگ دانشگاه۳۹

۴۰
راه اندازي سرويس ذخيره سازي توزيع شده Cepth و استفاده جهت بكاپهاي 

امن (ذخيره سازي در دو ساختمان مجزا و شش نود به صورت توزيع شده)
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

۴۱
توسعه داخلي سرويس توزيع ترافيك اينترنت (Traffic Shaper)، ايجاد 

مانيتورينگ الزم و بهينه سازي آن
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

۴۲

 Firmware توسعه و پشتيباني زير ساخت شبكه بيسيم دانشگاه (برورساني
دستگاه ها، راه اندازي نسخه جديد كنترلر، ايجاد زير ساخت مانيتورينگ، بهينه 

سازي بخشهايي از شبكه بيسيم مانند سالن مطالعه خواهران و ...)
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

ت داده و شبكه
مركز فاوا-اداره زيرساخ

اقدامات اجرايي و فني
 مستند سازي

 ايجاد و كنترل چك ليستها
خودكارسازي

 تكميل مانيتورينگ



وضعيتاقدامات مرتبط با برنامه/فعاليتعنوان برنامه/فعاليتنام حوزهرديف
درصد 

پيشرفت

۴۳
پشتيباني از زير ساخت Access Control هاي دانشگاه (شبكه و دستگاه 

هاي مربوطه)
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

۴۴Cepth و NAS، SAN مديريت فضاهاي ذخيره سازي مركز داده شامل
اقدامات فني و اجرايي براي راه اندازي SAN - مديريت اكانتهاي ceph و NAS - مانيتورينگ و رفع 

اشكاالت و استثنائات
۱۰۰خاتمه بافته

۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات اجرايي و فنيتهيه گزارشات تجهيزات، ارتباطات و امنيت فاوا براي نهادهاي باالدستي۴۵

۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فنيپشتيباني و نگهداري سرورهاي دانشگاه۴۶

۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فنيراه اندازي و تحويل منابع ابري بر اساس درخواستهاي رسيده۴۷

۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فنيپشتيباني و توسعه سرويس پايگاه داده هاي سامانه هاي كاربردي۴۸

۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فنيپشتيباني و توسعه زير ساخت مديريت نسخه بندي كدهاي دانشگاه۴۹

۵۰

 :(Zabbix) پشتيباني و توسعه زير ساخت مانيتورينگ سرورها و سرويس ها
 ،Nginx، MySQL تعريف انواع تمپلتها بر اساس سرويسهاي مختلف از جمله

Apache، NAS و ...، تعريف trigger ها و Action ها بر اساس نياز
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فنيمديريت پشتيبان گيري از داده هاي دانشگاه۵۱

۵۲
پروژه يكپارچه سازي فضاي ابري و محاسباتي جهت استفاده بهينه از منابع 

(Proxmox) موجود
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

۵۳Kibana ۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فنيراه اندازي سرويس جمع آوري و تحليل الگ

۵۴
پشتيباني از سرويس محاسبات سنگين دانشگاه (پاسخگويي به درخواستهاي 

متقاضيان)
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

۵۵

ايجاد زير ساخت مناسب براي انجام انتخاب واحد (بخش كنترل و محدود سازي 
درخواستها، مايتورينگ، جداسازي پايگاه داده ها، راه اندازي Ansible به 
منظور مديريت مركزي و افزايش سرعت اجراي دستورات روي سرورهاي 

مختلف، بهينه سازي منابع تخصيص داده شده به سرويسها و جابجايي سرورهاي 
مجازي بر اساس نياز و ...)

۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

۵۶
راه اندازي سرويس bitwarden براي تجميع نامهاي كاربري و كلمات عبور 

زير ساخت
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

ت داده و شبكه
مركز فاوا-اداره زيرساخ
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۵۷gitlab.um.ac.ir براي دانشگاه gitlab ۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني براي راه اندازي سرويسراه اندازي اوليه سرويس

۵۸
پشتيباني از سرويس FTP دانشگاه و انجام برخي بهينه سازي ها (افزايش 

پهناي باند سرور، بهينه سازي منابع و ...)
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

۵۹
راه اندازي سرور معادل سدف براي استفاده كنترل حضور و غياب براي شركت 

خردورزان
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فنيآموزش كامل مفاهيم مديريت نسخه بندي داده ها (GIT) به كاركنان مركز فاوا۶۰

۶۱
ثبت اطالعات زيرساختي مركز داده در نرم افزار نظارتي زيرساخت 

ansible و لينك آن با ابزار مديريتي racktables
۱۰۰خاتمه بافتهاقدامات فني

۶۲
سرويس مركز تماس فاوا : ٣٠٣٠ و٣٠٤٠ براي  پشتيباني كليه سرويسها و 

سامانه هاي مركز فاوا و سامانه مكاتبات
۱۰۰خاتمه بافتهسيستم تلفني – سامانه تيكتينگ – اتوماسيون اداري

۱۰۰خاتمه بافتهسامانه تيكتينگ – اتوماسيون اداريبررسي، پاسخگويي و توزيع تيكت هاي مركز فاوا در سامانه تيكتينگ۶۳

۱۰۰خاتمه بافتهاطالع رساني در پويا – اتوماسيون – ايميل و پيامك و …اطالع رساني و پاسخگويي تغييرات فني مركز فاوا به كليه كاربران۶۴

۱۰۰خاتمه بافته پشتيباني سرويس هاي DNS داخلي و خارجي۶۵

۶۶MailGateway ۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني سرويس ايميل، گروه هاي مباحثه و

۶۷Paccess – Uaccess ۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني سرويسهاي ارتباط راه دور

۶۸FumDrive ۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني سرويس

۶۹LDAP ۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني سرويس احراز هويت

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني سامانه نظارت تصويري۷۰

۷۱VOIP ۱۰۰خاتمه بافتهعمليات تحت وب – اصالحات و كدنويسي در پويا و سدفپشتيباني سرويس تلفن

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني سامانه مانيتورينگ۷۲

۱۰۰خاتمه بافتهپشتيباني سرويس Squid و ساير سرورهاي متفرقه۷۳

اقدام هاي فني و اجرايي

اقدام هاي فني و اجرايي

ت داده و شبكه
مركز فاوا-اداره زيرساخ

ي
شتيبان

مركز فاوا-اداره پ
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۲۰در دست اقداماقدام ها تحت وب و انجام تست هاي نرم افزار پس از تغييرات، اجراي سناريوهاي مختلفارتقاي سامانه مكاتبات دانشگاه، پيگيري و رفع مشكالت احتمالي۷۴

۷۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجرايي در سطح سخت افزار، نرم افزار و سيستم عاملتوسعه سامانه نظارت تصويري در راستاي افزودن دوربين هاي جديد انتظامات۷۵

۷۶
توسعه سامانه VOIP دانشگاه با توجه به نيازهاي جديد و پيگيري رفع مشكالت 

موجود
۳۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجرايي

۵۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجرايي – توسعه اكانتينگ – مديريت امكانات و فضاي كاربران و ..ارتقا و بروزرساني سرويس FumDrive دانشگاه۷۷

۴۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجراييارتقاي امنيت سرويس ايميل دانشگاه۷۸

۵۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجراييارتقاي امنيت سرويسهاي شبكه۷۹

۱۰۰خاتمه بافتهاقدام هاي فني و اجرايياطالع رساني تغييرات به كاربران و استفاده از شيوه هاي مختلف اطالع رساني۸۰

۸۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجراييتعامل با ساير دانشگاه ها و سازمانها براي استفاده از سدف۸۱

۸۲
توسعه سامانه هاي دانشگاه بر مبناي نيازهاي تحليل شده در گروه فرآيندهاي 

دانشگاه و ظرفيت تعريف شده در آن بخش
۸۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجرايي

۸۳
جداسازي ديتابيسهاي عملياتي جهت كاهش بار سرور اصلي و مستقل شدن 

(accountancy  - micropayment) عملكرد سامانه-ها
۷۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجرايي

۳۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجراييبازطراحي پايگاه داده ها براي داده هاي حجيم و آرشيوي۸۴

۲۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجراييتوسعه مبتني بر مايكروسرويس۸۵

۵۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجراييامن سازي كدهاي فعلي۸۶

۸۷
استاندارد سازي، تدوين روالها و ابزار الزم براي توسعه سدف و برون سپاري 

الكترونيكي كردن فرآيندها
۴۰در دست اقداماقدام هاي فني و اجرايي

ي
ي كاربرد

مركز فاوا-اداره سامانه ها
ي

شتيبان
مركز فاوا-اداره پ



%1٠٠خاتمه يافتهبررسي بيش از ٩٠ اليحه پيشنهادي موسسات عضو هيات امنا1
%1٠٠خاتمه يافتهتماس با دانشگاهها براي ارسال اسناد و مدارك و اطالعات مورد نياز لوايح2
%1٠٠خاتمه يافتهبرگزاري جلسات متعدد كميته بررسي لوايح پيشنهادي3
%1٠٠خاتمه يافتهپيگيري جهت رفع ايرادات سيستم هاي رايانه اي مورد نياز جلسات در مركز رفاهي4
%1٠٠خاتمه يافتهارسال نظرات كارشناسي براي طرح مسئوليت متقابل دولت و هيات امنا به موسسه پژوهش و برنامه ريزي5
%1٠٠خاتمه يافتهحضور فعال در جلسات و تصميم گيريهاي هيات اجرايي منابع انساني موسسات عضو6
%1٠٠خاتمه يافتهانعكاس آخرين آراي ديوان عدالت در خصوص تصميمات دانشگاها به مديريت مربوطه7

%5٠در دست اقدامانجام استعالم هاي الزم از دفتر مركزي در موارد ابهام يا مورد اختالف8

%1٠٠خاتمه يافتهتهيه دستوركار كميسيون دايمي٩
%1٠٠خاتمه يافتهبارگذاري دستوركار كميسيون دايمي در سامانه هيات امنا1٠
%1٠٠خاتمه يافتهتهيه اساليدهاي جلسات كميسيون دايمي (دو جلسه)11
%1٠٠خاتمه يافتههماهنگي با رئيس دانشگاه، رئيس كميسيون دايمي و مركز هياتهاي امنا براي تعيين وقت جلسه كميسيون دايمي12
%1٠٠خاتمه يافتهبرگزاري جلسات و تهيه صورتجلسات كميسيون دايمي (دو جلسه)13
%1٠٠خاتمه يافتهتهيه دستوركار هيات امنا (دو جلسه)15
%1٠٠خاتمه يافتهبارگذاري دستوركار هيات امنا در سامانه هيات امنا16
%1٠٠خاتمه يافتهتهيه اساليدهاي جلسه هيات امنا17
%1٠٠خاتمه يافتههماهنگي با رئيس دانشگاه و مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه براي تعيين وقت جلسه هيات امنا18
%1٠٠خاتمه يافتهبرگزاري جلسه عادي و تهيه صورتجلسات جلسات عادي هيات امنا1٩
%1٠٠خاتمه يافتهارسال صورتجلسات به وزارت و پيگيري آن تا حصول نتيجه21
%1٠٠خاتمه يافتهابالغ صورتجلسات هيات امنا به موسسات عضو هيات امنا22
%1٠٠خاتمه يافتهبارگذاري مصوبات هيات امنا در سامانه مديريت اسناد24
%1٠٠خاتمه يافتهانجام مكاتبات الزم با موسسات عضو و مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه25
%1٠٠خاتمه يافتهتهيه صورتجلسه فوق العاده هيات امنا در اسفند براي افزايش حقوق26
%1٠٠خاتمه يافتهگزارش ايرادات اليحه قانون مديريت خدمات كشوري به رئيس دانشگاه براي طرح در نشست روساي دانشگاهها27

درصد پيشرفت وضعيت

گزارش عملكرد دبيرخانه هيات امنا در سال ١٣٩٨

اقدامات انجام شدهرديف


