
 

  

 

  

  

   ريزي و توسعه منابعبرنامهمعاونت  گزارش عملكرد

  1399در سال 
  

 
  

 1400فروردين  

 

 



  

  

  فهرست مطالب
  شماره صفحه  

    مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي

 1  گروه برنامه  

 4  گروه بودجه  

 5  گروه نظارت راهبردي و سيستم اطالعات مديريت  

    مديريت منابع انساني، تشكيالت و فرايندها

 7  گروه توسعه فرايندهاي سازماني  

 9  گروه توسعه منابع انساني و تشكيالت  

  13   مركز فناروي اطالعات و ارتباطات

  18  دبيرخانه هيات امنا

 

 

 



 

  

  

  مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي
  

 گروه برنامه  

 گروه بودجه  

 گروه نظارت راهبردي و سيستم اطالعات مديريت 

 

 

 



ه | ١ ح ف ص  

  

 )ريزيگروه برنامه(  مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي
نام 
  حوزه

هاي مرتبط با شاخص
درصد   وضعيت  99اقدامات انجام شده در سال   اهداف كالن 

  پيشرفت

امه
برن

وه 
گر

  

درصد تحقق نظام 
در  يراهبرد يزيربرنامه

 دانشگاه

   مشهد يدانشگاه فردوس يبرنامه راهبرد نيدومو تصويب  نيتدوپروژه 
 هت ساز دانشگااركان جه و موضوعات راهبردي ،ها و تهديدهافرصت ،هاها و ضعفقوتشامل ها و نتايج مطالعات انجام شده كنترل كيفي خروجي 
 ي ها،  برنامه راهبردمدل واكاويهاي: فلسفه دانشگاه، هاي مطالعات پشتيبان دومين برنامه راهبردي شامل گزارشكنترل كيفي گزارش همكاري در تكميل و

حليل محيط تها و پشتيباني، پژوهش و فناوري، فرهنگي و اجتماعي، زيرساختنفعان، محيط آموزش، ي، تحليل ذيها، تحليل اسناد فرادستساير دانشگاه
 ين برنامهساز و سازوكار اجراي دوموين اركان جهتتعيين موضوعات راهبردي، تد هاي ممكن،هاي اثرگذار و آينده، تعيين پيشرانPESTEL بيروني بر اساس

 هاي ممكن دانشگاه و تعيين موضوعات راهبرديهاي اثرگذار و آيندهتعيين پيشران 

 ومباني نظري  هاي مربوطه مبتني بر موضوعات راهبردي،نويسهاي محوري و تدوين پيشمشاركت در تدوين اركان جهت ساز برنامه راهبردي و ارزش 
 ات دانشگاهاقتضائ

 در دانشگاه“ شناسايي مفهوم حكمراني”و گزارش  در دانشگاه“شناسايي مفهوم مرجعيت علمي” تدوين گزارش 

 هاي دومين برنامه راهبرديطراحي سازوكارهاي اجراي اهداف و ماموريت 

 مشاركت در طراحي سازوكارهاي كنترل دومين برنامه راهبردي 

  راي انشگاه در شودراهبردي  انجام امور مربوط به ارايه مطالب و نتايج هر يك از مراحل و فازهاي تدوين دومين برنامهبرگزاري جلسات شوراي راهبردي و
 راهبردي

 اهبردي ساير بندي و برنامه رهاي رتبهاي در ادبيات موضوع، نظامهاي كليدي نتيجهنويسي، نمونه شاخصانجام مطالعات پشتيبان در خصوص مباني شاخص
 هاگاهدانش

 ايهاي كليدي نتيجهدر خصوص تعيين شاخص دانشگاه هايبرگزاري جلسه با معاونت 

  جلسه كميته تلفيق و ارايه نتايج حاصل از هر يك از مراحل و مطالعات انجام شده 9برگزاري 

 اهبرديربرنامه  شاركت آنها در تحقق دوميناي مرتبط با اهداف و شيوه مهاي كليدي نتيجهها در خصوص شاخصهاي آموشي و دانشكدهتعامل با گروه 

 هااي و تكميل مفاد آن با مشاركت مالكان شاخصهاي كليدي نتيجهطراحي الگوي شناسنامه شاخص 

  هااهدر آموزش عالي و دانشگ اكوسيستم كارآفرينيهاي واقعي با هدف شناسايي ابعاد و مولفه“ اكوسيستم كارآفريني ”تدوين گزارش 

 هاسازي در آموزش عالي و دانشگاهالملليهاي بينبا هدف شناسايي ابعاد و موالفه“ سازي الملليبين” تدوين گزارش 

  هاگاهپذيري دانشجويان در آموزش عالي و دانشهاي اشتغالبا هدف شناسايي ابعاد و موالفه“ پذيري دانشجوياناشتغال” تدوين گزارش 

 ردي دانشگاهتدوين گزارش مديريتي دومين برنامه راهب  
  

خاتمه 
  يافته

100%  
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نام 
درصد   وضعيت  99اقدامات انجام شده در سال ساير   حوزه

  پيشرفت

امه
برن

وه 
گر

  

  هوشمندي رقابتي

 
 4هاي وبومتريك، بندي شامل نتايج نظامهاي رتبههاي مربوط به نتايج نظامانتشار گزارشICU  ،سايماگو، اليدن، تايمز ،NTUاي، ، شانگهQS  ،راند، يورپ ،

  ويژن دانشگاه سبز و ساي

 هاي نمايند مانند نظامآوري ميها اطالعات را جمعهايي كه از طريق خوداظهاري دانشگاهسازي و ارسال اطالعات مربوط به دانشگاه براي نظامآمادهU‐Multi 

Rank تايمز، كيو اس و روند ،  

  در ، مزينظام تا يموضوع يبنددر رتبه “يعلوم اجتماع”و “ اقتصاد و تجارت” يمشهد در دو حوزه موضوع يدانشگاه فردوس گاهيجاارائه گزارش تحليلي
  )ي(جهان يبندمنتخب رتبه يهادر نظامو  2020-هاي آسيا نظام تايمز بندي دانشگاهرتبه

  مستمر مستمر

و  يطراحپروژه 
 تياستقرار مدل مسئول

 ياجتماع يريپذ
  دانشگاه

  

 

  و تعيين نحوه كاربست آن در دانشگاه“ پذيري اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهدمسئوليت”اصالحات مربوط به گزارش انجام  

 طراحي و بروزرساني مدل مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاه  

  ي از سوي ندات تحويلشامل بررسي مستو انجام امور مرتبط با آن “ پذيري اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهدسازي الگوي مصوب مسئوليتپياده”تعريف پروژه
  مجري پروژه، برگزاري جلسات تبادل نظر و ...

خاتمه 
 يافته

100%  

 5تراز  يپروژه ارتقا
واحد  5دانشگاه و 

برتر كشور به  يپژوهش
دانشگاه  يالمللنيتراز ب

  )5-200( پروژه 
  

 

  ارت عتف در اين هاي پروژه، ارسال اطالعات درخواستي توسط وزمربوط به شاخصدر خصوص موضوعاتي مانند ابهامات  200-5تعامل با دبيرخانه پروژه
  خصوص و ...

 به وزارت عتف هاي مرتبط با مسئوليت و مشاركت اجتماعي در راستاي نيل به دانشگاه نسل سومارائه پيشنهاد شاخص  

  الملليبين زترا به كشور برتر پژوهشي واحد و پنج دانشگاه جپن ارتقاء” پروژه خصوص در دانشگاه فردوسي مشهد 1398ارائه گزارش عملكرد سال“  

 ر قالب مشهد د شركت در جلسات مربوط به كميته هدايت و نظارت پروژه بصورت مجازي و ارايه گزارش عملكرد و اطالعات مربوط به دانشگاه فردوسي
  الگوي ارسال توسط وزارت عتف

در دست 
 اقدام

  مستمر 



ه | ٣ ح ف ص  

نام 
درصد   وضعيت  99انجام شده در سال  ساير اقدامات  حوزه

  پيشرفت

امه
برن

وه 
گر

  

  ات:فرادستي با موضوع هاينامهپاسخ به  
o  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه هفتم المللي در برنامههاي علمي بينبندها و مواد مهم و اثرگذار همكارينظرخواهي درباره 

o  توليدارسال برنامه ها و عملكرد در رابطه با سال جهش 

o گزارش اقدام هاي به عمل آمده در سه ماهه اول سال 

o نظرخواهي درباره سياستها و برنامه هاي اقدام شبكه (سكو) از دانشگاه ها 

o ديجهش تول يدر راستا 99هاي به عمل آمده در سه ماهه اول سال اقدام 
o ارائة گزارشي از نحوه كاربست بيانيه دانشگاه جامعه محور و كارآفرين 

  خالصه كتاب 8تهيه  

 مديريت برنامه بودجه و نظارت جديد اصالح سايت طراحي و  

  ر از گذ”، “گاه پژوهيتجربيات دانش ”، “پذيري اجتماعي در دوران كرونا و پسا كرونامسئوليت” ، “كرونا و حكمراني آموزش عالي” هاي مجازي با عنوان ها و كنفرانسمورد همايش  7شركت در
  “هاشگاهتغييرات محوري در آينده دان”، “جامعه محوري و كارآفريني”و “ هاي آينده دانشگاه در ايرانپيشران”، “ه دانشگاه در خدمت جامعهاي بدانشگاه گلخانه

خاتمه 
 يافته

100%  
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 مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي (گروه بودجه)

نام 
  حوزه

هاي مرتبط با اهداف شاخص
درصد   وضعيت  99انجام شده در سال اقدامات   كالن 

  پيشرفت

جه
ود

وه ب
گر

  

  مالي موثر منابع تيريمد

  -  مستمر  عملكرد بر مبتني ريزيبودجه مدل بازنگري
 - مستمر  ريزيبودجه سامانه جامع بازنگري و بهبود

 - مستمر  دانشگاه واحدهاي با ايسرمايه هايدارايي تملك و ايهزينه اعتبارات موافقتنامه مبادله و تنظيم
 - مستمر  آن اجراي حسن بر نظارت و ايسرمايه هايدارايي تملك و ايهزينه اعتبارات تخصيص

 جهت ذيربط مسئولين به الزم گزارش ارائه و بودجه وضعيت تحليل و ايدوره مديريتي، هايگزارش تهيه دانشگاه، مالي و اعتباري منابع ارزيابي و طالعهم
  آتي هايريزيبرنامه

 - مستمر

 - مستمر   بودجه سياستگذاري عالي شورايجلسه  3برگزاري 
 - مستمر  تدوين ضوابط اجرائي بودجه

جذب منابع مالي متنوع و 
  پايدار

 - مستمر  صالح ذي مراجع در آن از دفاع و بودجه  متمم و اصالحيه اليحه، تنظيم
 - مستمر  صياختصا درآمد افزايش جهت مناسب راهكارهاي ارائه و اختصاصي درآمد كرد هزينه نحوه بر نظارتبيني درآمد اختصاصي دانشگاه، پيش

 - مستمر  ايسرمايه هايدارايي تملك و ايهزينه اعتباراتپيگيري دريافت 
 - مستمر  هاي متمركزهاي مورد نياز دانشگاه از محل رديفپيشنهاد و پيگيري پروژه
 - مستمر  خودگردان واحدهايپيگيري امور مربوط به 
 - مستمر  ويژه واحدهايپيگيري امور مربوط به 

توسعه و ارتقاي كارآمد 
  فضاهاي كالبدي

 - مستمر  آن بر نظارت و دانشگاه كالبدي فضاي ريزيبرنامه
  -  مستمر  عمراني شوراي جلسه 10برگزاري 

  بودجه يجار يهاتيفعال

 - مستمر  استاني و ايسرمايه هاي دارايي تملك موافقتنامه مبادله
 - مستمر  آن اصالحيه و تفصيلي بودجه موافقتنامه مبادله

 - مستمر  ريزيهاي سازمان مديريت و برنامهتكميل اطالعات سامانه
 - مستمر  هاي عمراني مليهاي سيستم نظارت بر پروژهتكميل و ارسال فرم

 - مستمر  دانشگاه كاركنان خدمت پايان پاداش دريافتجهت  پيگيريمكاتبه و 
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  مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي (گروه نظارت راهبردي و سيستم اطالعات مديريت)

نام 
  حوزه

هاي مرتبط با اهداف شاخص
  درصد پيشرفت  وضعيت  99اقدامات انجام شده در سال   كالن 

تم 
سيس

ي و 
رد

اهب
ت ر

ظار
وه ن

گر
يت

دير
ت م

العا
اط

  

درصد تحقق نظام نظارت و 
  يراهبرد يابيارز

ميزان  يابي، تعييندير ارزانجام امور مرتبط با ارزيابي اثربخشي سند راهبردي دانشگاه شامل طراحي مدل محاسباتي، گردآوري و اعتبارسنجي مقا
  )1395-98هاي (سالانداز دانشگاه و ارائه نتايج به مراجع ذيصالح ها، اهداف و چشمتحقق شاخص

  100%  خاتمه يافته

 اعتبارسنجي دآوري وهاي ستادي دانشگاه بر اساس سند راهبردي شامل طراحي مدل محاسباتي، گرانجام امور مرتبط با ارزيابي اثربخشي حوزه
  )1395-98هاي ها و ارائه نتايج به مراجع ذيصالح (سالمقادير ارزيابي، تعيين امتيازات كسب شده حوزه

 100%  خاتمه يافته

دير بارسنجي مقاي و اعتها بر اساس سند راهبردي دانشگاه شامل طراحي مدل محاسباتي، گردآورانجام امور مرتبط با ارزيابي اثربخشي دانشكده
  )1395-98هاي ها و ارائه نتايج به مراجع ذيصالح (سالارزيابي، محاسبه نمرات ارزيابي دانشكده

 100%  خاتمه يافته

 50%  در حال انجام  تايجهاي آموزشي دانشگاه شامل بازطراحي مدل، اجراي آزمايشي و اعتبارسنجي نانجام امور مرتبط با ارزيابي كارايي گروه

ها، نامه، تدوين شيوهدانشگاه شامل صدور احكام كيفيت تضمين و ارزيابي هاي تخصصي نظارت،و كارگروه راهبردي شوراي مرتبط با امور انجام
  بوطهها، تنظيم و ابالغ صورتجلسات و پيگيري و انجام مصوبات مرهاي اجرايي، تهيه محتواي جلسات و برگزاري آنطراحي مدل

 100%  خاتمه يافته

انجام  ي نظري،ارائه مشاوره در خصوص تدوين و اجراي دومين سند راهبردي دانشگاه و همچنين طراحي مدل كنترل آن شامل مطالعه مبان
  ها و ...نامهشناسي وضع موجود، تعيين مدل ارزيابي، تدوين شيوهمطالعات تطبيقي داخلي و خارجي، آسيب

 60%  در حال انجام

 ستميتحقق س زانيم
  تيرياطالعات مد

  30%  در حال انجام MISبازطراحي و بهبود سيستم اطالعات مديريت 

هـاي مـورد نيـاز، آمـوزش هـا و مكعبسيستم، نيازسنجي اطالعات، ايجاد دسترسي هاي درخواسـتي، گزارشانجام امور مربوط به استقرار و ارائه 
  80%  در حال انجام  هاي احتماليكاربران و رفع باگ

 100%  يافتهخاتمه   و ميزان ثبت داده توسط كارشناسان   MIS برداري مديران از سيستم اطالعات مديريتارائه گزارش مستمر از ميزان بهره

 100%  خاتمه يافته  MISديريت مدانشگاه و دو شماره نشريه سامان آماري با استفاده از اطالعات موجود در سيستم اطالعات  1398تدوين سالنامه آماري سال 

اطالعـات  هاي دومين سند راهبردي دانشگاه و بررسي جايگـاه آن در سيسـتمارائه مشاوره در خصوص منبع گردآوري اطالعات مربوط به شاخص
 MISمديريت 

 100%  خاتمه يافته
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نام 
  درصد پيشرفت  وضعيت  99اقدامات انجام شده در سال ساير   حوزه

يت
دير

ت م
العا

 اط
ستم

 سي
ي و

رد
اهب

ت ر
ظار

وه ن
گر

  

 يكـيدر سـامانه الكترون هـاآنثبـت و  يو اعتبارسـنج يابيـارز يهااطالعات و مستندات شاخص آوريهاي ارزيابي بيروني دانشگاه شامل جمعانجام امور مربوط به نظام 
  يصالحمراجع ذو ارائه به ات نتايج گزارش ميتنظ، هاآن ليو تحل يو بررس يو جهان يامنطقه ،يمل يهايابيارز جينتا افتيدر، مربوطه

 هاي اطالعاتي وزارت عتف مانند سامانه هاي ذيصالح بيروني و تكميل سامانهارسال اطالعات مورد نياز متقاضيان داخلي، سازمانHES ،SAHAM . و..  

 هاي مختصر و ارائه بر روي سايت معاونتهاي اطالعاتي دانشگاه در قالب گزارشپذير كردن اطالعات موجود در بانكدسترس  

 انجام امور مرتبط با دبيرخانه كارگروه اقتصاد مقاومتي دانشگاه  

 100%  خاتمه يافته

  

  

   



 

  

  

  

  منابع انساني، تشكيالت و فرايندهامديريت 
  

  توسعه فرايندهاي سازمانيگروه  

 گروه توسعه منابع انساني و تشكيالت  

 

 

 



ه | ٧ ح ف ص  

  ي، تشكيالت و فرايندها  (گروه توسعه فرايندهاي سازماني)منابع انسان تيريمد

  درصد پيشرفت  وضعيت  99اقدامات انجام شده در سال   هاي مرتبط با اهداف كالن شاخص  نام حوزه

عه 
وس

وه ت
گر

ني
زما

 سا
اي

ده
راين

ف
  

 مستند يندهايشده به تعداد كل فرا يكيالكترون يندهايتعداد فرا
  شده

  فرايند از معاونت اداري و مالي 9تعداد 
  فرايند از معاونت آموزشي 8تعداد 
  فرايند از معاونت پژوهش و فناوري 11تعداد 
  اجتماعي و دانشجويي- فرايند از معاونت فرهنگي 2تعداد 
  ريزي و توسعه منابعفرايند از معاونت برنامه 7تعداد 

  %100  خاتمه يافته

  ندهايبه تعداد كل فرا افتهيبهبود  يندهايتعداد فرا

  فرايند از معاونت اداري و مالي 18تعداد 
  فرايند از معاونت آموزشي 18تعداد 
  فرايند از معاونت پژوهش و فناوري 22تعداد 
  اجتماعي و دانشجويي-فرهنگيفرايند از معاونت  23تعداد 
  ريزي و توسعه منابعفرايند از معاونت برنامه 14تعداد 
  فرايند از حوزه رياست 6تعداد 

  %100  خاتمه يافته

  %100  خاتمه يافته  فرايند در دانشگاه  37تعداد   دانشگاه يندهايشدن فرآ يكينرخ رشد الكترون

  مستند شده يندهايشده به تعداد فرا نهينهاد يندهايتعداد فرا

  فرايند از معاونت اداري و مالي 7تعداد 
  فرايند از معاونت آموزشي 6تعداد 
  فرايند از معاونت پژوهش و فناوري 11تعداد 
  اجتماعي و دانشجويي- فرايند از معاونت فرهنگي 2تعداد 
  ريزي و توسعه منابعفرايند از معاونت برنامه 7تعداد 

  %100  خاتمه يافته

 بازنگري آئين نامه نظام پيشنهادها   پيشنهادهاي ارائه شده دانشگاهيانسرانه 

 ارسال فراخوان موضوعي به منظور دريافت هدفمند پيشنهادها 

  176و كارمند  15، هيات علمي 35تعداد پيشنهاد دهنده: دانشجو 

  :85تعداد پيشنهاد اجرا شده 

  :944تعداد پيشنهادهاي ارائه شده 

  757بررسي شده: تعداد پيشنهادهاي  

  %100  خاتمه يافته

  %100  خاتمه يافته  نسبت تعداد دانشگاهيان پيشنهاد دهنده به كل دانشگاهيان

  %100  خاتمه يافته  نسبت تعداد پيشنهادهاي اجرا شده به كل پيشنهادهاي ارائه شده



ه | ٨ ح ف ص  

  درصد پيشرفت  وضعيت  99اقدامات انجام شده در سال ساير   نام حوزه

عه 
وس

وه ت
گر

ني
زما

 سا
اي

ده
راين

ف
  

 اجراي سامانه الكترونيكي مصوبات دانشگاه  

  ت پژوهش هاي زيس راي پژوهش و فناوري و كميته دانشگاهي اخالق درمرجع هيات ريسه، هيات امنا، شوراي دانشگاه، شو 10شناسنامه دار كردن مصوبات
  شوراي آموزشي و شوراي سياستگذاري امور بين الملل شامل:، هيات اجرايي منابع انساني، هيات اجرايي جذب ، هيات مميزه، پزشكي
 2938 مصوبه تك بندي  
 760 صورتجلسه  
 34 و .... آيين نامه، شيوه نامه، دستورالعمل 

 و  هشي، راهنماژوپموزشي، آهاي توسعه منابع، اداري، فرهنگي و اجتماعي، به روزرساني پرتال پويا در راستاي طراحي كارنماي جامع اعضاي هيات علمي در لبه
 امور اجرايي و رياست

 آسيب شناسي سامانه اتوماسيون اداري و رفع اشكاالت آن 

 نامه /شيوه نامه/دستورالعملتدوين آيين 

 بروزرساني آيين نامه نظام پيشنهادها 

 تدوين شيوه نامه بهبود فرايندها 

 صنعت و جامعه ينامه فرصت مطالعات وهيش نيتدو 

  ندهايفرا ياستانداردساز دستورالعملتهيه پيش نويس 

 تدوين نظام پايش و اندازه گيري فرايندها 

 گيري فرايندبررسي منابع و مراجع در خصوص پايش و اندازه 

  گيري فرايندطراحي و تصويب فرم پايش و اندازه 

 گيري هر فرايندهاي پايش و اندازهتعيين شاخص 

 فرايند 11ها براي تعيين نحوه پياده سازي شاخص  

  %100  يافته خاتمه

  

  

  



ه | ٩ ح ف ص  

  

  ي، تشكيالت و فرايندها  (گروه توسعه منابع انساني و تشكيالت)منابع انسان تيريمد

  درصد پيشرفت  وضعيت  99اقدامات انجام شده در سال   هاي مرتبط با اهداف كالن شاخص  نام حوزه

الت
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 يهادوره يدرصد تحقق اثربخش
  يآموزش

  بخشي تكميل تحليل و طراحي فرايند سنجش اثر هاي آموزشيفرايند سنجش ميزان يادگيري و اثربخشي دورهطراحي 

 ه فرايند براي كارشناسان فاوا جهت طراحي سامانه ارائ 

 ه فرايند در كنفرانس ملي توسعه سرمايه هاي انساني و دستاورهاي آموزشارائ  
  %100  خاتمه يافته

  يبع انسانآموزش منا انهيسرانه سال
  63/27سرانه آموزش اعضاي غير هيات علمي:  -دوره آموزشي اعضاي غير هيات علمينفرساعت  26815برگزاري   
  65/7سرانه آموزش اعضاي هيات علمي:  -اعت دوره آموزشي اعضاي هيات علمينفرس 6320برگزاري  
  46/1سرانه آموزش مديران:  -ه آموزشي مديراننفرساعت دور 282برگزاري  

  %100  خاتمه يافته

 يسازادهيو پ يدرصد تحقق طراح
  اندازساختار دانشگاه در تراز چشم

 بررسي اوليه فايل هاي دريافتي از واحدها به لحاظ وجود شرايط احراز افراد جانمايي شده 

 اي و شركتي)جانمايي كاركنان شاغل در پست هاي سازماني (رسمي/پيماني، قراردادي، روزمزد بيمه 

 برگزاري جلسات كارگروه بررسي شرايط احراز 

 ناقضتها و افراد منتسب به آن و رايزني با واحدها براي تعيين تكليف موارد داراي بررسي شرايط احراز پست 

 تعيين تكليف افراد فاقد پست سازماني مناسب 

 تصويب فهرست نهايي شاغالن در هيات اجرايي منابع انساني 

  غيرهيات علمي جهت صدور احكام بر مبناي عنوان و شماره پست سازماني جديدتهيه فهرست نهايي اعضاي 

 هاي سازمانينويس شرح وظايف پستتكميل پيش 

 پيگيري صدور احكام اعضاي هيات علمي و كاركنان در ساختار جديد 

 بازطراحي و استقرار سامانه حضور و غياب، اضافه كار، دوركاري و ارزيابي عملكرد 

 در اتوماسيون اداري با پست سازماني افرادها تطبيق سمت 

 اها/ عناوين واحدها/ شرح ماموريت واحدهها/ عناوين پستهاي بازنگري شرح وظايف پسترسيدگي به درخواست 
 هاي ايجاد سمت در اتوماسيون اداريبررسي درخواست 

 ات امناي ي و هيت اجرايي منابع انسانتدوين طرح توجيهي تغييرات سازماني جهت طرح در مراجع تصميم گيري از جمله هيا
 دانشگاه

 هاي متنوع ساختار و تشكيالت سازماني تدوين گزارش  

  %100  خاتمه يافته



ه | ١٠ ح ف ص  

  درصد پيشرفت  وضعيت  99اقدامات انجام شده در سال   هاي مرتبط با اهداف كالن شاخص  نام حوزه
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 و ت
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 يسازادهيو پ يدرصد تحقق طراح
  اندازساختار دانشگاه در تراز چشم

  حراز جهت رايط اشگردآوري و ساماندهي اطالعات مربوط به نيروهاي شركتي و تهيه نامه استعالم پست سازماني بالتصدي و
 بكارگيري نيروهاي شركتي

 پست،  حوزه نندبررسي سامانه تشكيالت و انجام اصالحات الزم درخصوص تكميل اطالعات مربوط به پست هاي سازماني ما
 مشخص كردن تاريخ شروع يا پايان اعتبار پست

 مزد و روز امي نيروهاي شركتيمشخص كردن تاريخ شروع يا پايان اعتبار پست، سطح شغل، نوع و وضعيت پست، ورود اس
  ايبيمه

  %100  خاتمه يافته

نسبت تعداد مشاغل موجود مصوب به 
  مصوب ريكل مشاغل مصوب و غ

 هاي انتصاب و اظهارنظر درخصوص وجود پست سازماني بالتصدي بررسي درخواست 

 هاي خريد خدمات كارشناسي از بخش خصوصيبررسي درخواست  
  %90  در حال انجام

 يهادرصد انتصابات پست
احراز به  طيبر اساس شرا يسازمان

  كل انتصابات ساالنه

 هاي شغلي بندي پست هاي سازماني در قالب رشتهگروه  
 تنظيم شرح وظايف رشته هاي شغلي 

 تدوين شرايط احراز رشته هاي شغلي 

 اعتبارسنجي شناسنامه مشاغل با خبرگان 

 بندي مشاغل در هيات اجرايي منابع انساني و هيات امناتصويب طرح طبقه 

 تشكيالتبندي مشاغل در سامانه ثبت اطالعات طبقه 

 خريد خدمت از بخش خصوصي و  تغيير پست سازمانيدر مشاغل مديريتي، هاي انتصاب بررسي درخواست  

  %95  در حال انجام

با  ينسبت تعداد منابع انسان
عملكرد مطلوب به كل منابع 

  يانسان

 تدوين شيوه نامه ارزيابي عملكرد  
  آنتصويب شيوه نامه در هيات اجرايي منابع انساني و ابالغ 

 بازطراحي سامانه ارزيابي عملكرد  
  %100  خاتمه يافته

طراحي سيستم اطالعات منابع 
  )HISانساني (

  هاي منابع انساني با رويكرد نظام جامع منابع انساني دانشگاه فردوسي مشهدمطالعه شاخصشناسايي و 

  به اطالعات منابع انساني دانشگاهطراحي شاخص هاي مربوط 

  گزيني وهاي منابع انساني جهت گزارش گيري از سامانه كاراطالعاتي مورد نياز جهت احصاء شاخصتعيين فيلدهاي MIS 

 احصاء مقادير مربوط به شاخص هاي هر بخش بر اساس برش هاي نظام جامع منابع انساني 

  تحليل و برآورد شاخص ها براي چهار سال اخير 

  افزار انساني با نرمترسيم نمودارهاي تحليلي و طراحي داشبورد منابعPower BI م جامع منابع انسانيبه تفكيك حوزه هاي نظا
 منابع انساني به مركز فاوا جهت طراحي تحويل داشبورد  

  %100  خاتمه يافته



ه | ١١ ح ف ص  

  درصد پيشرفت  وضعيت  99اقدامات انجام شده در سال ساير   نام حوزه
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 آموزش و يادگيري

 هاي آموزشي خارج از دانشگاهصدور مجوز شركت در دورهفرايند 

 تكميل فرايند و فرم هاي مربوطه 

 برگزاري جلسات مشترك با مركز فاوا جهت تحويل فرايند 

 (از طريق برون سپاري) تحويل فرايند به فاوا جهت طراحي سامانه  

  %100  خاتمه يافته

 هاي آموزش و توانمندسازي كاركناننامهآئين

  تدوين آيين نامه جامع آموزش ضمن خدمت منابع انساني دانشگاه فردوسي مشهد 

 تدوين دستورالعمل اجرايي سطح بندي زبان هاي خارجي كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد 

 وهشي وها و موسسات آموزش عالي، پژتدوين دستورالعمل شركت اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي ساير دانشگاه 
 هاي آموزش ضمن خدمت دانشگاه فردوسي مشهدهاي اجرايي در دورهاركنان دستگاهفناوري و ك

 تدوين شيوه نامه ماموريت و انتقال اعضاي غيرهيات علمي به دانشگاه فردوسي مشهد 

 بازطراحي فرم هاي آموزش كاركنان -بازنويسي آيين نامه هاي مربوط به آموزش  

  %100  خاتمه يافته

 1399تقويم آموزشي سال 

  1400نيازسنجي دوره هاي آموزشي منابع انساني سال 

 ي غلطراحي تقويم آموزشي كاركنان بر اساس رشته ش 

 گردآوري و دسته بندي دوره هاي آموزشي مورد نياز كاركنان به تفكيك رشته شغلي  

  %100  خاتمه يافته

 مديريت عملكرد

 ارزيابي عملكرد كاركنان

  سامانه  اوليه فاوا جهت طراحي سامانه ارزيابي عملكرد كاركنان و تحويل فرايند و تستبرگزاري جلسات مشترك با مركز
 مذكور

  شدند. 98در ارزيابي سال  93تهيه ليست افرادي كه موفق به كسب امتياز باالي  

  %100  خاتمه يافته

 ارزيابي عملكرد مديران

  ارزيابي عملكرد مديران و تحويل فرايندسامانه  1برگزاري جلسات مشترك با مركز فاوا جهت طراحي فاز  
  %100  خاتمه يافته

 ارزيابي عملكرد و كارنماي جامع اعضاي هيات علمي

  برگزاري جلسات با كارشناسان مركز فاوا جهت تحليل و طراحي شاخص ها در سامانه كارنماي جامع 

 تحويل سامانه كارنماي جامع عضو هات علمي و رفع اشكاالت سامانه  
  %100  يافتهخاتمه 



ه | ١٢ ح ف ص  

  درصد پيشرفت  وضعيت  99ساير اقدامات انجام شده در سال   نام حوزه
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برآورد بودجه فعاليت ها و 
اقدامات منابع انساني براي سال 

1400  

 محاسبه حقوق و دستمزد اعضا و تخصيص آن به هر فعاليت 

  يرهيات علمي غبه تفكيك براي اعضاي هيات علمي و اعضاي  1400اجرا براي سال پيش بيني تعداد دوره هاي آموزشي قابل
 و مديران و انجام محاسبات مربوط  به پيش بيني هزينه هاي برگزاري هر دوره حضوري و مجازي

  1400برآورد هزينه فعاليت ها و پروژه هاي منابع انساني براي سال  

  %100  خاتمه يافته

 توليد محتوا جهت درج در سايت مديريت، قسمت گروه توسعه منابع انساني و تشكيالت   معاونتبه روزرساني سايت 

 نيكپارچه سازي سايت مديريت منابع انساني، تشكيالت و فرايندها به لحاظ ظاهري و نمايشي و زيباسازي آ  
  %100  خاتمه يافته

بازطراحي مدل مزاياي مديريتي 
  مشاغل ستاره دار

  محاسبه حق مديريت اعضاي هيات علميبازنگري روش 

 برگزاري جلسات متعدد با رياست دانشگاه 

 تدوين شيوه نامه محاسبه مزاياي مديريتي مشاغل ستاره دار و تصويب در هيات رئيسه دانشگاه  
  %100  خاتمه يافته

نامه انتصاب مديران و تدوين شيوه
صدور احكام عضويت در 

  هاي دانشگاهكارگروه

 و مقررات و تدوين شيوه نامه بررسي ضوابط 

 نامه در هيات رئيسه دانشگاه و ابالغ به واحدهاتصويب شيوه  
  %100  خاتمه يافته

 بررسي آئين نامه ها و اسناد باالدستي   تدوين شيوه نامه تشويق مديران

 تهيه پيش نويس شيوه نامه تشويق مديران  
  %100  خاتمه يافته

تدوين شيوه نامه تشكيل شوراي 
  اداري تحول

 بررسي آئين نامه ها و اسناد باالدستي 

 بررسي شوراهاي موجود در ساير دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي 

 دوين شيوه نامه تشكيل شوراي اداري و ماليت 

 تدوين شيوه نامه تشكيل شوراي برنامه ريزي و توسعه منابع 

 تدوين شيوه نامه تشكيل شوراي تحول اداري  

  %100  خاتمه يافته

 

   



 

  

  

  

  

  مركز فناوري اطالعات و ارتباطات

 

 

 



ه | ١٣ ح ف ص  

  مركز فناوري اطالعات و ارتباطات

  درصد پيشرفت  وضعيت  99اقدامات انجام شده در سال   رديف

  %100 خاتمه يافته  اكرون يدميزمان با بحران اپو خدمات هم هايتفعال يو ارتقا يآمادگ  1

  %100 خاتمه يافته  ايهاي رايانهها و شبكهارتقاي سطح امنيت در سامانه  2

  %100 خاتمه يافته  و امكان منو 4700از  يشپورتال با ب 5سامانه و  83توسعه بزرگترين سامانه يكپارچه دانشگاهي به منظورخودكارسازي فرآيندهاي دانشگاهي شامل  تداوم  3

  %100 خاتمه يافته  گاه اطالع رساني و تعامليوب 400پشتيباني بيش از   4

  %100 خاتمه يافته  و دوركاري آموزش مجازيتوسعه معماري و زيرساخت مناسب براي   5

  %100 خاتمه يافته  انتخاب واحد يندفرا ارتقاي  6

  %100 خاتمه يافته  هاسامانه يسپاربرون يبرا يمستندات فن تهيه  7

  %100 خاتمه يافته  هاسازي سامانهدر پياده يكروسرويسم يمعماراستفاده از   8

  %100 خاتمه يافته  تبادل اطالعات هاييسوب سروارائه   9

  %100 خاتمه يافته  گاه اصلي دانشگاهتغيير وب  10

  %100 خاتمه يافته  هادهندهيسسرو يرساختز يروزرسانو به ينگهدار يرات،تعم  11

  %100 خاتمه يافته  ينمحاسبات سنگ هايدهندهيسسرو يلتحو  12

  %100 خاتمه يافته  FUM Accessاندازي سرويس گذر و سرويس راه  13

  %100 خاتمه يافته  يتورينگسامانه مان يروزرسانارتقاء و به  14

  %100 خاتمه يافته  )Firewall( آتش يوارهد يبنديكرهاستقرار و پ  15
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  درصد پيشرفت  وضعيت  99اقدامات انجام شده در سال   رديف

  %100 خاتمه يافته  3040و  3030هاي گويي مستمر از طريق تلفنپاسخ  16

  %100 خاتمه يافته  زمان با شروع اپيدمي كروناي همروزشبانه يرسانو اطالع ييگوتوان پاسخ يكال سنتر و ارتقا ياندازراه  17

  %100 خاتمه يافته  آن يلذ يهافاوا و كارگروه يراهبر يشورا يهاجلسه رگزاريب  18

  

  

  هاي دانشگاهها به تفكيك حوزههاي فرايندي، كارها و تيكتتعداد و درصد درخواست

 رياست مشترك 
ريزي  برنامهمعاونت 

 و توسعه منابع

معاونت اداري و 
  مالي

 –معاونت فرهنگي 
اجتماعي و 
  دانشجويي

معاونت  پژوهش 
  و فناوري

  جمع  معاونت آموزشي

  99  27  16  19  15  11  11  - وارد شده ينديفرآ يهادرخواست

 - اقدام شده ينديفرآ يهادرخواست
4  
36,4 ٪ 

6  
54,5 ٪ 

9  
60 ٪ 

13  
68,4 ٪ 

13  
81,2 ٪ 

24  
88,9 ٪ 

69  
69,7 ٪ 

  21808  11294  980  1157  3547  522  1295  3013  شده وارد يكارها

  شده يدگيرس يكارها
3099  

*103 ٪  
1242  
95,9 ٪  

440  
84,3 ٪  

3480  
98,1 ٪  

1119  
96,7 ٪  

950  
96,9 ٪  

11031  
97,7 ٪  

21361  
97,9 ٪  

 13517 3641 412 268 750 281 479 7686  شده وارد هايتيكت

  شده يدگيرس هايتيكت
7450  
96,9 ٪ 

454  
94,8 ٪ 

226  
80,4 ٪ 

692  
92,2 ٪ 

268  
100 ٪ 

379  
92 ٪ 

3576  
98,2 ٪ 

13045  
96,5 ٪  
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  سپاري در حال انجامهاي برونپروژه

  وضعيت پروژه  درصد پيشرفت  واحدهاي سازماني اصلي  عنوان پروژه سال شروع

 در حال انجام  100  ريزي و توسعه منابعمعاونت برنامه پشتيباني سامانه مكاتبات اداري  1399

  در حال انجام  100  يمعاونت پژوهش و فناور  ياتنشر يريتسامانه مد  1399

  در حال انجام  100  يمعاونت پژوهش و فناور  2و  1 هايشهمامديريت  سامانه  1399

  انجامدر حال   75  ريزي و توسعه منابعمعاونت برنامه  يتيامن يرخدادها يريتسامانه مد  1399

  در حال انجام  70  ريزي و توسعه منابعمعاونت برنامه  يسامانه صفحات خانگ قرارداد توسعه  1399

  در حال انجام  70  معاونت آموزشي  يدارو استقرار سامانه د توسعه  1399

  انجامدر حال   70  ريزي و توسعه منابعمعاونت برنامه  يشپادو ويروسيآنت يبانيو پشت ياندازنصب، راه  1399

  در حال انجام  60  يمعاونت آموزش  adobe جلسات ضبط شده يساز آفالين  1399

  در حال انجام  40  ريزي و توسعه منابعمعاونت برنامه  Process Makerسيستم مديريت فرآيندها مبتني بر   1399

 در حال انجام  35  ييو دانشجو ياجتماع-يمعاونت فرهنگ يگاه اصلو وب يورزش يدادرو يريتسامانه مد يبانيپشت  1399

 در حال انجام  30  معاونت اداري و مالي مههاي فوق برناتوسعه سامانه جامع مديريت دوره، كارگاه و فعاليت  1399
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  1399-1400سال اول و نيم 1398-1399سال دوم آموزش مجازي در نيم

 77353 تعداد كالس (جلسه) برگزارشده

  74668  شده(جلسه) آفالينتعداد كالس 

 

 

  آمار كلي زيرساخت شبكه و داده

 781  دانشگاه (مگابيت بر ثانيه) پهناي باند

 56  دهنده فيزيكي (دستگاه)تعداد سرويس

 18 (Tape ,NAS ,SAN, . . . )سازي تعداد تجهيزات ذخيره

 330  دهنده مجازيتعداد سرويس

 843  (دستگاه) Access Pointsتعداد 

 500  هاتعداد سوييچ

 

 



 

  

  

  

  

  دبيرخانه هيات امنا
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  دبيرخانه هيات امنا
 

درصد   وضعيت  99اقدامات انجام شده در سال   رديف
  پيشرفت

  %100  خاتمه يافته  لوايح دريافتي از موسسات عضو هيئت امنا جهت تطبيق با وظايف و اختيارات هيئت امنا 118بررسي تعداد   1

  %100 خاتمه يافته  موسسات عضو هيئت امناجلسه كميته بررسي لوايح دريافتي از   5برگزاري   2

  %100 خاتمه يافته  تهيه دستوركار جلسه كميسيون دايمي همراه با آماده كردن مدارك، مستندات و اطالعات تكميلي مورد نياز  3

  %100 خاتمه يافته  بارگذاري دستوركار جلسه كميسيون دايمي و جلسات كارشناسي به همراه كليه مدارك و مستندات در سامانه وبينار  4

  %100 خاتمه يافته  دستور 105جلسه كميسيون دايمي هيئت امنا و تصويب تعداد  3برگزاري   5

  %100 خاتمه يافته  ايميجلسه كارشناسي با نماينده وزارت و مديران و كارشناسان موسسات عضو هيئت امنا جهت بررسي برخي دستورات ارجاعي از سوي كميسيون د 4برگزاري   6

  %100 خاتمه يافته  هيئت امنا براي جلسه موسسات عضو هيئت امناآوري اطالعات مورد نياز براي بروز كردن اطالعات فرم خالصه وضعيت جمع  7

  %100 خاتمه يافته  همراه با آماده كردن مدارك، مستندات و اطالعات تكميلي مورد نياز هيئت امناتهيه دستوركار جلسه   8

  %100 خاتمه يافته  دستوركار جلسه هيئت امنا به همراه كليه مدارك و مستندات در سامانه وبيناربارگذاري   9

  %100 خاتمه يافته  دستور 100جلسه هيئت امنا و تصويب تعداد  3برگزاري   10

  %100 خاتمه يافته  دستورات ارجاعي از سوي هيئت امنابرگزاري جلسات كارشناسي با نماينده وزارت و نمايندگان موسسات عضو هيئت امنا جهت بررسي برخي   11

  %100 خاتمه يافته  تهيه و تنظيم صورتجلسات هيئت امنا همراه با مدارك و مستندات مورد نياز وزارت  12

  %100 خاتمه يافته  انجام مكاتبات دبيرخانه هيئت امنا و پيگيري صورتجلسات و مصوبات هيئت امنا تا حصول نتيجه  13

  %100 خاتمه يافته  ابالغ صورتجلسات و مصوبات هيئت امنا به موسسات عضو هيئت امنا  14

  %100 خاتمه يافته  بارگذاري صورتجلسات و مصوبات هيئت امنا در سايت دانشگاه و سامانه مديريت اسناد   15

 


