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اهم اقدامات انجام شده در بخش بودجه -1
جاري 

هاي بندي هزینه، مالك بودجه82تا قبل از سال 
قطعی سال قبل بصورت کلی در دو قسمت فصل اول 

و اعمال افزایش و ) با گزارش ذیحسابی(و سایر فصول 
بودجه سال گذشته بوده است که این رشد رشد در 

ها و بودجه با نظر مسؤولین و کارشناسان مربوطه هزینه
.گردیدو با لحاظ کردن افزایشهاي  احتمالی انجام می

توجهی  با توجه به اشکال اصلی این روش که بی
هاي سازمان بود و در آن  محور به اهداف و برنامه

) بصورت کلی(هزینه اصلی تهیه و تنظیم بودجه مواد 
گرفت، همچنین بدلیل کمبود اطالعات دقیق قرار می

ریزي و تحلیل دقیق از شرح مواد هزینه، امکان برنامه
در سطوح مختلف واحدها، معاونت طرح و برنامه و 

با عنایت به این موارد  در . هیأت رئیسه وجود نداشت
سیستم بودجه و اعتبارات دانشگاه ابتدا با تدوین 

اي بندي عملکردهاي هزینهافزاري جهت طبقهنرم
آوري به بعد، اطالعات جمع1375واحدهاي مختلف از 

هاي مصوب و تحلیل گردید و عملکردها با شاخص
این اطالعات ابزار ارزشمندي براي .  مقایسه گردید

ها تدوین بودجه واحدها و ارزیابی مستمر فعالیت
ات و اطالعات ها، اعتبارعملکردها، شاخص. باشدمی

گیري و امکان سنجی بهنگام، مدیریت را در تصمیم
هاي جدید آموزشی و پژوهش نظیر اجراي برنامه

ها، گرایشها، کاهش یا تأسیس گروهها، پژوهشکده

یاري خواهد ... افزایش پذیرش دانشجویان ورودي و
.نمود

به منظور حل مشکالت 82اقدامات زیر در سال 
براي اولین بار و به صورت ناشی از ضعف اطالعات 

سال پایه در کلیه واحدهاي دانشگاه توسط کارشناسی 
بودجه جاري انجام گرفت که نتایج مثبتی نیز به همراه 

:داشته است
تهیه و تنظیم بودجه کلیه واحدهاي دانشگاه -

براساس مشورت و رایزنی به عمل آمده با کلیه 
دیل آوري پیشنهادها و اصالح و تعواحدها و جمع

این پیشنهادها براساس امکانات موجود و با لحاظ 
هاي ارائه شده توسط هر کردن اولویت و برنامه

.واحد و پیش بینی درآمدهاي اختصاصی واحدها
ابالغ بودجه به کلیه واحدها و اجراي آن در -

.هاي تعیین شدهچارچوب
گزارشگیري مالی و عملیاتی شامل تهیه اطالعاتی -

ارهاي انجام شده و مبالغ هزینه ککه نشان دهنده
ها در گروههاي بندي هزینهشده با طبقه

هاي پرسنلی، اجتناب ناپذیر، اداري، کیفی و هزینه
ایی، پژوهش و خرید تجهیزات وکمک سرمایه

.باشدهاي رفاهی می
ارائه گزارشهاي هزینه انجام شده و رسم -

نمودارهاي مربوط و ارسال براي مسؤولین مالی 
.ه و واحدهاي تابعهدانشگا

تجزیه و تحلیل گزارشها و ارائه پیشنهادها -
کاربردي به منظور تخصیص بهینه منابع و حل 

.مشکالت اعتباري واحدها
بررسی قراردادهاي دانشگاه به لحاظ آثار مالی-
تهیه شناسنامه هزینه ـ درآمدي براي واحدهاي -

% 80تابعه دانشگاه با ضریب اطمینان باالي 
کرد تجزیه و تحلیل مکانسیم خرجهمراه با 
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.واحدها
نگارش الگوریتم و معرفی کدهاي هزینه مورد نیاز -

براي تهیه نرم افزار حسابداري جدید با قابلیت 
اعما ل کد هزینه در کلیه واحدهاي دانشگاه و 
کنترل هزینه ها در چارچوب تخصیص هاي 

» براي اجتناب از کسري بودجه«ابالغی 
ها و کنترل آنها در چارچوب تتهیه دستور پرداخ-

.سقف اعتبار مصوب هر واحد
عملکرد در زمینه برنامه و بودجه عمرانی-2

ریزي در راستاي تحقق طرح جامع مطالعه و برنامه–
مصوب و نیازهاي دانشگاه 

هاي الزم به منظور آوري اطالعات و بررسیجمع–
بینی بودجه ساالنه طرحهاي عمرانی و پیش

ربط هاي ذيآن به سازمانپیشنهاد
هاي مورد نیاز و تشخیص نظارت بر پیشنهاد طرح–

ها اولویت
هاي بررسی، تهیه و مبادله موافقتنامه طرح–

عمرانی براساس اعتبار مصوب 
بررسی و اظهارنظر در مورد قراردادهاي مهندسین -

مشاور و پیمانکاران 
توزیع ابالغ بودجه مصوب تعمیرات به واحدها و –

تخصص پس از اخذ اعتبارات 
نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمرانی دانشگاه –
بررسی طرحها از نظر پیشرفت فیزیکی و مقایسه –

آن با اهداف تعیین شده و تهیه گزارش الزم به 
ها، موانع، مقامات ذي ربط در مورد عملکرد پروژه

هاي در دست اجراو نیازهاي پروژهپیشرفت
ت الزم جهت اخذ اعتبار از محل تمهیدا–

هاي بودجه هر سال براساس گزارشهاي تبصره
ربط ارسالی به مقامات ذي

تهیه و تنظیم اصالحیه موافقتنامه طرحهاي –

عمرانی و تحقیقاتی براساس نیاز و پیشنهادها 
واصله 

هاي عمرانی ارسال فرم مربوط به تخصیص طرح–
در حال حاضر (ریزي به سازمان مدیریت و برنامه

ریزي بدون ارسال فرم سازمان مدیریت و برنامه
)داردتخصیص پس از تأمین بودجه ارسال می

رسیدگی به صورت حسابهاي مهندسین مشاور –
ها و تعدیل بررسی نهایی صورت وضعیت–

از نیمه دوم (پیمانکاران و تهیه دستور پرداختها 
ت توسط مدیریت محترم ساختمانها و تأسیسا77

)گیردانجام می
پیگیري جهت تصویب اعتبار مورد نیاز و مبادله -

هایی که از محل اعتبارات استانی موافقتنامه پروژه
(گردندتأمین می مرکز آفرینشهاي فرهنگی و . 

) نگاريهنر و مرکز لرزه
41(مبادله موافقتنامه طرحهاي ملی تحقیقات -

)طرح 7پروژه در 
یصهاي مربوط به پیگیري و دریافت تخص–

طرحهاي ملی تحقیقات و ابالغ آن به تفکیک 
ها به معاونت پژوهشی پروژه

تهیه و تنظیم گزارش سالیانه از نحوه عملکرد –
طرحهاي تحقیقاتی، بررسی و تجزیه و تحلیل 

ها و مقایسه آن با اهداف پیشرفت فیزیکی پروژه
تعیین شده و تهیه گزارش الزم و راهکارهاي 

ربط به مقامات ذيپیشنهادي
توسط معاونت پژوهشی انجام 80موارد فوق از سال 

.گیردمی

تغییرتشکیالت دانشگاه فردوسی مشهد-3
واحدهاي سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد که در 

به تصویب سازمان اموراداري و استخدامی 1370سال 
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: کشور آن وقت رسید عبارتند از
:حوزه ریاست دانشگاه) الف
تر ریاست وروابط عمومی دف.1
دفترطرح وبرنامه.2
اداره حراست .3
دفتر روابط فرهنگی وهمکاري هاي دانشگاه .4

:حوزه معاونت اداري ومالی دانشگاه) ب
مدیریت مالی .1
مدیریت امورعمومی.2
مدیریت ساختمانها وتاسیسات .3
مدیریت کارگزینی ورفاه.4

:حوزه معاونت آموزشی) ج
مدیریت آموزشی .1
زي ومرکز اسنادکتابخانه مرک.2
مرکز کامپیوتر و آمار واطالعات.3

:حوزه معاونت دانشجویی) د 
مدیریت خدمات دانشجویی.1
مدیریت تربیت بدنی .2

:حوزه معاونت پژوهشی )هـ
مدیریت خدمات پژوهشی.1
دفتر ارتباط با صنعت وکشاورزي .2
موزه هرباریوم.3

در 1377تغییرات ساختاري که از آن زمان  تا سال 
اداري زمانی دانشگاه به تصویب سازمان امورسانمودار

: واستخدامی کشور رسیده است به شرح زیر بوده است
ایجاد گروه اموردانشجویان شاهد وایثارگر در حوزه -

ریاست دانشگاه
اصالح عنوان دفترروابط فرهنگی وهمکاري هاي -

دفترهمکاریهاي علمی وبین « دانشگاه  به 
» المللی

نی وشرح وظایف اداره انتقال پستهاي سازما-

دبیرخانه از مدیر امورعمومی  به دفتر ریاست 
وروابط عمومی

ایجاد نمایندگی دانشگاه در تهران در دفترریاست -
وروابط عمومی

معاون آموزشی « اصالح عنوان معاون آموزشی به -
»وتحصیالت تکمیلی 

ایجاد گروه معارف اسالمی در حوزه معاونت -
آموزشی و تحصیالت تکمیلی

ایجاد مدیریت تحصیالت تکمیلی-
معاون « اصالح عنوان معاون دانشجویی به -

»دانشجویی وفرهنگی 
ایجاد اداره امورفرهنگی وفوق برنامه در حوزه -

معاونت دانشجویی وفرهنگی 
اصالح عنوان مدیریت تربیت بدنی وفوق برنامه -

»مدیریت تربیت بدنی « به 
فی دانشگاه با توجه به توسعه و گسترش کمی و کی

فردوسی مشهد و بنا به ضرورت و نیاز دانشگاه به یک 
ریزي کالن دانشگاه معاونت دیگر که در جهت برنامه

تصمیم 1378گام بردارد، هیأت رئیسه دانشگاه در سال 
به ایجاد معاونت جدیدي به نام معاونت طرح و برنامه 
گرفتند و از آن زمان دفتر طرح وبرنامه مصوب سال 

مالً تبدیل به معاونت طرح وبرنامه دانشگاه ع1370
. گردید

در همان سال وزارت فرهنگ وآموزش عالی طی 
به دانشگاه 22/12/78مورخ 5292/71نامه شماره 

هاي فردوسی مشهد اعالم کرد که براساس شاخص
تعیین شده اي که به تایید سازمان اموراستخدامی 

گاه با توجه به کشور نیز رسیده و امتیازاتی که این دانش
5تواند حداکثرها کسب نموده است،  میآن شاخص

.مدیریت داشته باشد15معاونت و 
از این زمان عمالً کار بررسی نمودار سازمانی 

بعد ازبرگزاري جلسات متعدد، . شوددانشگاه شروع می
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نمودارسازمانی که  در هیات رئیسه دانشگاه و 
اي منطقه کمیسیون دائمی هیات امناي دانشگاهه

به 23/12/79شمال شرق کشور در جلسه مورخ 
مورخ 106631تصویب رسیده بود،  طی نامه شماره 

براي معاون محترم طرح و توسعه وزارت 26/2/80
واحدهاي پیش . علوم، تحقیقات و فناوري ارسال گردید

: بینی شده در این نمودارسازمانی عبارت بودند از

:حوزة ریاست دانشگاه شامل 
دفتر نظارت وارزیابی.1
دفتر ریاست وروابط عمومی.2
اداره گزینش .3
کارشناس مسؤول کمیته بهره وري وتحوالت .4

اداري
مدیریت حراست.5

حوزة معاونت آموزشی وتحصیالت تکمیلی دانشگاه 
:شامل 
مدیریت آموزشی .1
اداره تحصیالت تکمیلی .2
گروه معارف اسالمی.3
مدیریت دوره هاي شبانه وآموزشهاي آزاد.4
اداره اموردانشجویان ممتازو استعدادهاي .5

درخشان
اداره اموردانشجویان شاهدوایثارگر.6
کارشناس مسؤول دانشجویان خارجی.7

:حوزة معاونت طرح وتوسعه دانشگاه شامل 
مدیریت تشکیالت وآموزش نیروي انسانی.1
ریزي وبودجهدفتر برنامه.2
مدیریت طرحهاي عمرانی.3
مرکزکامپیوتر، آمار واطالعات.4

:حوزة معاونت پژوهشی وفناوري دانشگاه شامل
مدیریت خدمات پژوهشی .1
اداره فناوري وارتباطات با صنعت.2
کتابخانه مرکزي ومرکز اسناد.3
اداره همکاریهاي علمی وبین اللملی.4

:حوزة معاونت پشتیبانی واداري دانشگاه شامل
مدیریت مالی.1
مدیریت پشتیبانی واداري.2
کارشناس مسؤول حقوقی.3
چاپ وانتشاراتموسسه.4

فرهنگی دانشگاه حوزة معاونت دانشجویی و
:شامل
مدیریت خدمات دانشجویی.1
مدیریت تربیت بدنی.2
مدیریت امورفرهنگی وفوق برنامه .3
کارشناس مسؤول امورانضباطی.4
کارشناس مشاوردانشجویان.5

معاونت محترم طرح و توسعه وزارت طی نامه 
گاه نامه دانش20/4/80مورخ 5755/63شماره 

فردوسی مشهد را با انجام اصالحاتی به این شرح پاسخ  
:داده است

حذف باکس کارشناس مسؤول کمیته بهره وري و -
تحوالت اداري از حوزه ریاست دانشگاه و ایجاد 
پست سازمانی آن درحوزه ریاست دانشگاه یا دفتر 

ریاست و روابط عمومی
ارتقاء اداره تحصیالت تکمیلی به مدیریت -

تکمیلیتحصیالت
حذف باکس گروه معارف اسالمی و الحاق آن به -

دانشکده الهیات و معارف اسالمی
انتقال اداره اموردانشجویان شاهد و ایثارگر از -

حوزه معاونت آموزشی به حوزه معاونت دانشجویی
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حذف باکس کارشناس مسؤول دانشجویان -
خارجی از حوزه معاونت آموزشی و ایجاد پست 

زه معاونت دانشجوییسازمانی آن در حو
ادغام مدیریت تشکیالت و آموزش نیروي انسانی -

با دفتر برنامه و بودجه درقالب مدیریت یا دفتر 
برنامه، بودجه و تشکیالت در حوزه معاونت طرح و 

توسعه
اصالح اداره فناوري و ارتباط با صنعت به مدیریت -

فناوري و تحقیقات کاربردي در حوزه معاونت 
پژوهشی

کس کارشناس مسؤول حقوقی از حوزه حذف با-
معاونت پشتیبانی و اداري و ایجاد پست سازمانی 
آن در حوزه ریاست دانشگاه یا معاونت پشتیبانی 

واداري
حذف باکس هاي کارشناس مسؤول امور -

انضباطی و کارشناس مشاوره دانشجویان از حوزه 
معاونت دانشجویی و ایجاد پست سازمانی آن در 

همین حوزه

د از اصالحات فراوان، در نهایت نمودارسازمانی بع
هیات امناي 5/7/80دانشگاه فردوسی مشهد در جلسه 

دانشگاههاي منطقه شمال شرق کشورکه کارشناسان 
ریزي کشور نیز  در آن حضور سازمان مدیریت و برنامه

داشته اند،  به شرح زیر تصویب و طی نامه شماره 
دکتر دانش معاون براي آقاي26/7/80مورخ 28495

طرح و توسعه وزارت جهت تایید و امضاي مقام عالی 
30/8/80مورخ 34702وزارت و  طی نامه شماره 

ریزي کشور براي تایید به سازمان مدیریت و برنامه
این سازمان نیز نمودار سازمانی .  ارسال شده است

دانشگاه  را  طی نامه اي با امضاي معاون محترم امور 
آموزشی و پژوهشی آن سازمان به شماره فرهنگی،

براي امضاي وزیر علوم 15/10/80ش مورخ .ا/ 8350

دفتر هیأت امناء نمودار سازمانی امضاء . ارسال کرده
6371/15شده توسط وزیر علوم را طی نام شماره 

متأسفانه  از . دبه آن معاونت عودت دا29/11/80مورخ 
مانده است و هیچ این تاریخ عمًال این نامه مسکوت 

. اقدامی از سوي آن سازمان صورت نگرفته است
:واحدهاي پیش بینی شده در این نمودار عبارتند از

حوزه ریاست دانشگاه 
دفتر ریاست وروابط عمومی.1
)واحد جدید(دفتر نظارت وارزیابی .2
اداره حراست.3
قبالً (مدیریت همکاریهاي علمی وبین المللی .4

)دفتربوده

اداري ومالی دانشگاهحوزه معاونت 
قبالً مدیریت (مدیریت اداري وپشتیبانی .1

)امورعمومی بوده
مدیریت مالی.2
)واحد جدید(کارکنانوآموزشمدیریت تشکیالت.3

حوزه معاونت آموزشی وتحصیالت تکمیلی 
مدیریت آموزشی .1
مدیریت تحصیالت تکمیلی.2
مرکز آموزشهاي حرفه اي، تخصصی و امور .3

)د جدیدواح(هاي شبانه دوره

)معاونت جدید(وبرنامه دانشگاه حوزه معاونت طرح
)واحد جدید(مدیریت برنامه و بودجه .1
بجاي مدیریت (مدیریت طرحهاي عمرانی .2

)ساختمانها وتاسیسات
اصالح (رایانه اي امورمرکزآمار، اطالعات و.3

)عنوان شده
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)عنوان شدهاصالح(حوزه معاونت پژوهشی وفناوري 

مدیریت پژوهشی .1
اصالح (مدیریت ارتباط علمی دانشگاه وجامعه .2

)عنوان شده
اصالح (مرکز اطالع رسانی وکتابخانه مرکزي .3

)عنوان شده

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
مدیریت دانشجویی .1
از اداره به (مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه .2

)مدیریت اصالح عنوان شده
مدیریت تربیت بدنی.3
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اعم از مصوب (77بنا براین تغییراتی که از سال . 4
تا کنون در ) سازمان مدیریت و غیر مصوب

: تشکیالت دانشگاه انجام پذیرفته است عبارتند از

واحدهاي ایجادشده درسطح دانشگاه
یابیایجاد دفتر نظارت وارز.1

مدیریت برنامه وبودجه.2
مدیریت تشکیالت وآموزش کارکنان.3
مصوب (گروه ماشین آالت کشاورزي .4

)سازمان
)مصوب سازمان(گروه پژوهشی هرباریوم .5

واحدهاي تغییرنام یا تغییرکاریافته در سطح 
دانشگاه

دفتر طرح وبرنامه به معاونت طرح وبرنامه.1
مدیریت امورعمومی به مدیریت اداري و .2

تیبانیپش
دفتر آموزشهاي آزاد به مرکزآموزشهاي حرفه .3

اي، تخصص واموردوره هاي شبانه
مدیریت ساختمانها وتاسیسات به مدیریت طرح .4

هاي عمرانی
کتابخانه مرکزي ومرکزاسناد به مرکز اطالع .5

رسانی وکتابخانه مرکزي
دفتر ارتباط با صنعت وکشاورزي به مدیریت .6

ارتباط علمی دانشگاه وجامعه
فتر همکاریهاي علمی وبین المللی به د.7

مدیریت همکاریهاي علمی وبین المللی
اداره امورفرهنگی وفوق برنامه به مدیریت .8

امورفرهنگی وفوق برنامه
واحد نیشابور به دانشکده هنرنیشابور.9

واحدهاي محذوف در سطح دانشگاه 
) مصوب سازمان(موزه هرباریوم .1
مدیریت کارگزینی ورفاه .2
وردانشجویان شاهد وایثارگرگروه ام.3

بندي مشاغل اقدامات مربوط به طبقه-4
بندي مشاغل به عنوان دبیر کمیته کارشناس طبقه
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.82تا پایان سال 77بندي مشاغل دانشگاه ازسال فعالیتهاي واحدطبقه
سال

عنوان 
777879808182

375350292360230238ارتقاءگروه 
9510317510415687تغیرشغل 

252035503723گروههاي تخصصی
40661306045-گروههاي تشویقی

-36618720-رسمی به قطعی
-45485065-طرح همترازي 

مشهد276بیرجند 63-----طرح ویژه 
-39-58--آزمون کاردانی به کارشناسی 

بندي مشاغل دردانشگاه فردوسی اجرایی طرح طبقه
مشهد پس از بررسی درخواستهاي پرسنلی واحدها 

هاي تابعه دانشگاه درصورت قابل طرح بودن، ودانشکده
بندي مشاغل درکمیته اجرایی طرح طبقهآن پیشنهاد را

معاون اداري ومالی دانشگاه به عنوان –که متشکل از 
یا (ریاست کمیته ومعاون طرح وبرنامه دانشگاه 

ومدیرکارگزینی ) مشاوراجرایی معاونت طرح وبرنامه
یا معاون مدیریت کارگزینی ورفاه (ورفاه دانشگاه 

صورت به عنوان اعضاي اصلی، مطرح ودر)دانشگاه
تائید یا رد، آن را جهت اجرابه مدیریت کارگزینی ورفاه 

اهم امورمحوله به این .نمایددانشگاه اعالم می
:کارشناسی و اقدامات مربوط به آن  عبارتنداز

ارتقاي گروه ) الف
کلیه پرسنل اعم ازپیمانی ورسمی بعدازگذشت 

دارندگان مدرك . شوندزمانی مشمول ارتقاءگروه می
مدرك سیکل،دیپلم –سال 6دایی وکمتر هرششم ابت

سال و دارندگان مدرك تحصیلی 5وفوق دیپلم هر
سال مشمول ارتقاء گروه 4لیسانس و باالتر هر 

% 25که بطور معمول هرساله به پرونده .گردندمی
.شودکارکنان رسیدگی می

تغییرشغل وانتصابات ) ب
اغلب واحدها جهت تغییر شغل کارکنان ساعی 

نمایند که پس از خود تسهیالتی فراهم میوزحمتکش
رضایت واعالم کتبی مدیر واحد و بررسی پست  خالی 
و دارا  بودن  شرایط  الزم  احراز پست  و شغل  مـورد 

بندي مشاغل مطرح درخواست درکمیته طبقه
ودرصورت تایید به کارگزینی جهت صدورحکم ابالغ 

یه منتقل شدگان به دانشگاه جهت پرونده کل. گرددمی
. گرددتعیین پست وشغل سازمانی درکمیته مطرح می
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کارکنان را %15-%10تغییرشغل وانتصابات هرساله  
.گرددشامل می

تخیصص گروههاي تخصصی و تحقیقی ) ج
)به باال12هاي سنواتی گروه(

تخصیص امتیازات ایثارگران، همترازي تحصیالت 
هنرمندان، همترازي طرح حوزوي، همترازي طرح 

ورزشکاران، طرح ارزیابی مدیران واجراي ضوابط 
گروههاي تشویقی مدیران،ازمواردي هستندکه دراین 

.گردندکمیته بررسی می
طرح همترازي دارندگان مدارك تحصیلی فوق ) د

لیسانس ودکتري
کلیه دارندگان مدارك تحصیلی فوق لیسانس و 

ریزي طرح یریت وبرنامهمدباالتر درصورت تأییدسازمان
.بندي مشاغل انجام گیردهمترازي توسط کمیته طبقه

تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی ) هـ
آزمایشی ورسمی آزمایشی به رسمی قطعی
.گیردازجمله مواردي است که دراین کمیته انجام می

طرح فوق 81کارشناسان ازنیمه دوم سال جهت) و
) رشد،خبره،عالیکارشناس ا(العاده ویژه 

نفرکارشناس 275مطرح  گردید که پرونده بیش از 
نفر کارشناس دانشگاه 63دانشگاه مشهد و
نفر 23نفرازدانشگاه مشهد و 140بیرجندبررسی شد که 

از دانشگاه بیرجند مشمول استفاده مزایاي این طرح 
.گردیدند82ازسال 

هاي ایجاد واحد آمار و اطالعات و فعالیت-5
:احد این و

به منظور انسجام بخشیدن به  آمار و اطالعات 
دانشگاه و بهنگام سازي اطالعات و از طرفی ارائه 
خدمات آماري به واحدهاي درون دانشگاه و همچنین 

1380سازمان ها و ادارات خارج از دانشگاه، در سال 
تصمیم بر استقرار نظام آماري در دانشگاه گرفته شد و 

ر و اطالعات دانشگاه در حوزة براین اساس واحد آما
با توجه به نیاز . معاونت طرح و برنامه  تشکیل شد

روزافزون مدیران به اطالعات آماري، فعالیت این واحد  
خوشبختانه در . تاکنون روند رو به رشدي را طی نمود

سطح کالن کشور نیز ضرورت واحد وجود آمار و 
اطالعات مطرح شده و بر اساس آن شوراي عالی 
اداري کشور در یکصد و ششمین جلسه خود مورخ

هاي دولتی را ها و سازمان،  کلیه وزارتخانه17/8/82
موظف نمود که نسبت به ایجاد واحد آمار و  منابع 

لذا با عنایت به این مصوبه . اطالعات اقدام نمایند
توان نتیجه گرفت که تحول ساختاري که در سال می
. تا حال ادامه داشته استدر دانشگاه ایجاد شده و 80

براي دست یابی به آمار و اطالعات بهنگام، وظایف 
مرکز کامپیوتر دانشگاه بازنگري شد و به مرکز آمار و 

اي تغییر نام داد و رسالت مهم اطالعات و امور رایانه
ها را بندي اطالعات و آمار و ارائه شاخصتهیه و دسته

لیه اطالعات در اجراي این وظیفه ک. به عهده گرفت
اعم از دانشجویی، هیأت (مربوط به نیروي انسانی 

... ، فضاهاي فیزیکی، امور مالی و)علمی و کارکنان
ریزي بندي شده و یا در حال برنامهآوري و دستهجمع

هاي بلند مدت مربوط به همزمان، طرح. اجرایی است
رسانی، تدوین سیستم مدیریت توسعه شبکه اطالع

نرم افزارهاي الزم براي تبادل اطالعات و تهیه
واحدهاي ... آموزشی و–پرسنلی –اطالعات مالی 

.ستادي مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت

هاي واحد آمار و اطالعات عمده فعالیت
اعم از (تهیه بانک اطالعاتی مربوط به دانشجویان -

)التحصیلفارغ–جاري –پذیرفته 
أت علمی تهیه بانک اطالعاتی مربوط به هی-
تهیه بانک اطالعاتی مربوط به کارکنان دانشگاه -
تهیه جداول و نمودارهاي آماري مورد نیاز -
به سیستم مالی دانشگاه مربوطاطالعاتاستخراج-
تهیه اطالعات مورد نیاز جهت استقرار -
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هاي جدید تحت وب در دانشگاه سیستم

ا با بخشها یو همکاري واحد آمار و اطالعات ارتباط
سازمانهاي دیگر

درون دانشگاه -1
همکاري مستمر با مرکز کامپیوتر، آمار و ) الف

اطالعات
همکاري مستمر با مدیریت کارگزینی و رفاه ) ب

دانشگاه
همکاري مستمر با دفتر ریاست و روابط عمومی ) ج

دانشگاه
وري دانشگاههمکاري مستمر با کمیته بهره) د
ارزیابیبا دفتر نظارت و همکاري و هماهنگی ) و

مربوطهدانشگاه در تهیه شاخصهاي 
خارج از دانشگاهـ2

ت أهی(همکاري با شورایعالی انقالب فرهنگی ) الف
) و علمیفرهنگینظارت و ارزیابی 

ریزي همکاري با موسسه پژوهش و برنامه)ب
) و فناوريعلوم،تحقیقاتوزارت (عالیآموزش 

آمار سالنامهز بمنظور چاپ ارائه آمار مورد نیادر
آموزش عالی ایران

ریزي همکـاري با سازمان مدیـریت و برنامـه)ج
استانخراسان در تهیه کتاب آمار نامه استان

خراسان
همکاري با استانداري خراسان و فرمانداران )د

در تهیه کتاب سیماي شهرستان مشهدمشهد
ان آمار و سازم(همکاري با شهرداري مشهد )و

)و خدمات کامپیوترياطالعات

فعالیتهاي واحد آموزش -6
تاکنون عالوه 80هاي آموزشی برگزار شده از سال دوره

:باشدبر جداول ضمیمه به شرح زیر می

نفــر بـه مرکــز آمـوزش مــدیریت   150تعـداد  )الف
ــی و در دوره ــدیریت دولتــی کــه معرف هــاي م

ــدیریت آ   ــالی، م ــانی و ع ــه و می ــوزش، پای م
ــتخدامی،    ــررات اس ــوانین و مق ــشکیالت، ق ت

.کارگزینی و حسابداري شرکت نمودند
نفر جهت آزمون توجیهی بدو 60معرفی تعداد )ب

خدمت به مرکز آموزش یاد شده که در  آزمون 
.یاد شده شرکت نمودند

با 81کالسهاي تخصصی نگهبانی در سال )ت 
ل نفر در محل مرکز کامپیوتر تشکی150حضور 

.شد
برگزاري کالسهاي تخصصی جهت کتابداران )ج 

دانشگاه در کتابخانه مرکزي 
نفر جهت شرکت در کالسهاي 60معرفی )    د

مدیریت زمان، انبار داري، مهندسی آموزش به 
.سازمان صنایع و معادن

هاي آموزشی برگزاري دوره
آور برگزاري دوره نقش سوء مصرف مواد زیان. -1

سم  رواندر سالمت ج
به منظور برگزاري این دوره جهت انتخاب مدرس  

اي با استانداري و دانشگاه ذیصالح مکاتبات عدیده
علوم پزشکی و ستاد کاهش تقاضا انجام شده و دو نفر 
از استادانی که سابقه تدریس این دوره را داشتند هم به 
لحاظ مسائل پزشکی و درمان اعتیاد و هم به لحاظ 

مترتب بر این معضل انتخاب و دوره مسائل روانی 
نفر 39مذکور در محل دانشکده علوم تربیتی با حضور 

از کارکنان واحدهاي مختلف دانشگاهی از تاریخ 
ساعت برگزار 20و به مدت 1/4/82لغایت 3/3/82

.گردید
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دوره آموزش زبان انگلیسی -2
لغایت 1/2/82از تاریخ 4و 3این دوره در سطح 

نفر  از 8با حضور 5/4/82لغایت 25/1/82و19/4/82
کارکنان دانشگاه در محل دانشکده علوم اداري و 

. اقتصاد تشکیل شد

دوره کمکهاي اولیه و اطفاء حریق -3
به منظور برگزاري این دوره مراجعت مکرر به 
سازمان هالل احمر و آتش نشانی خراسان انجام شد و 

این دوره با حضور . مدرسین با تجربه انتخاب گردیدند
لغایت 22/6/82نیروهاي انتظامات دانشگاه از تاریخ 

نفر از دانشکده علوم ریاضی 40با حضور 7/8/82
.برگزار شد

دوره سیستم جدید حسابداري -4
با 11/4/82لغایت 17/3/82این دوره از تاریخ 

نفر از حسابداران دانشگاه در مرکز کامپیوتر، 24شرکت 
.عات دانشگاه تشکیل شدآمار و اطال

کارگاههاي آموزشی ویژه سرپرستان خوابگاهها -5
نفر از سرپرستان خوابگاهها 20این دوره با شرکت 

در مجتمع فرهنگی 3/9/82لغایت 28/8/82از تاریخ 
.تشکیل شد

افزارهاي کامپیوتر آموزش نرم-6
دوره در 8به منظور آموزش مهارتهاي کامپیوتر 

نفر به شرح گزارش 150مختلف با حضور تاریخهاي 
پیوست برگزار شد

برگزاري آزمون مهارتهاي هفتگانه کامپیوتر -7
این آزمون براساس مصوبه سازمان مدیریت و 

4/10/82هاي ریزي کشور در دو نوبت در تاریخبرنامه
نفر 150نفر در نوبت اول و 75با شرکت 14/12/82و 

. در نوبت دوم برگزار شد
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16 و برنامهمعاونت طرح

هاي آموزشی هاي دورهصدور گواهینامه

بعد از اتمام دوره و برگزاري آزمون هر دوره به 
قبول شدگان گواهینامه پایان دوره اعطا شد که جمعاً 

.گواهینامه توسط این واحد صادر شد460
همچنین جهت تسهیل در امر آموزش کارکنان 

ی شد که در این اقدام به خرید کتب و نوارهاي آموزش

جلد کتاب به صورت امانت در اختیار 500ارتباط حدوداً 
.ها قرار گرفتشرکت کنندگان دوره

هاي آموزشی از ابتداي به منظور تصویب دوره
ریزي مکاتبات سال جاري با سازمان مدیریت و برنامه

هاي مورد نیاز دانشگاه تعیین فراوانی انجام شد و دوره
د اطالعات الزم چندین نوبت در و بر آورد هزینه ش

. فرمهاي دلخواه سازمان مذکور تهیه و ارسال شد

مار و اطالعات دانشگاهآ،گزارش عملکرد مرکز کامپیوتر

انفورماتیک دانشگاهشوراي
مورخ 24343/11شورا با توجه به نامه شماره این

وزارتخانه و ضرورت ایجاد آن در دانشگاه 20/9/70
زمان تشکیل مقتضیاتبا توجه به شرایط و تاسیس و
با عنایت به حجم گسترده 1378از سال . شده است
دانشگاه فعالیتهاي این شورا نیز انفورماتیکیفعالیتهاي 

جهت انجام مجوزمورد 716پر رنگتر گردیده و تعداد 
فعالیتهاي نرم افزاري و سخت افزاري دانشگاه صادر 

ت گسترده شرایط کاري تغییرابهنظر . گردیده است
الزم بود که هم ساختار و هم آئین نامه این شورا نیز 

تعداد . این تغییرات انجام شد81کند که در سال تغییر
تا کنون هفت 81سالجلسات این شورا از بهمن ماه 

در همچنینجلسه و پنجاه و یک مصوبه بوده است 
به چالشهاي جدید پاسخگوییسالهاي اخیر به منظور 

ضمنعصر اطالعات ، شوراي انفورماتیک دانشگاه
را براي مرکز جدیديوظایفتغییر ساختار خود

ذیلکامپیوتر در نظر گرفته است که اهم آنها به شرح 
.باشدمی
خدمات مشاوره اي در کلیه زمینه هاي ارائه-

کامپیوتري به دانشگاه
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، طراحی وپیاده سازي سیستمهاي تحلیل-
کامپیوتري دانشگاه

دانشگاهکامپیوتريکاربرديسیستمهايپشتیبانی-
و طراحی و پیاده سازي اینترانت دانشگاه و تحلیل-

اینترنتنحوه اتصال آن به 
هاي کامپیوتري دانشگاهشبکهمدیریت-
هماهنگی در امور دیتاي دانشگاهلیتمسؤو-
سخت افزاري سیستمهاي کامپیوتري پشتیبانی-

دانشگاه
تجهیزات کامپیوتري و فنی در امرخریدمشاوره-

نرم افزاري واحدهاي مختلف
فرهنگ کامپیوتر و اطالع رسانی از طریق ارتقاء-

آموزش

ساختار سازمانی مرکز کامپیوتراصالح
و چارت تشکیالتی مرکزکامپیوتر سازمانیساختار

سخت، آمار واطالعات دانشگاه متناسب با ساختار 
این ساختار افزاري و نوع سرویسهاي قبلی آن بود که

تغییرPCبهMainهمزمان با تغییر کامپیوترهاي 
در این مرکزترین فعالیتهاي کرد قطعًا یکی از مشکل

زمینه انتخاب ساختار مناسب با توجه به منابع موجود 
سایر دانشگاهها و بررسیبود که این مهم ضمن 

تجربیات آنها و اصالح ساختار و شرح وظایف کارکنان 
انجام شد و آنچه 79و 78در سالهاي مرحلهطی دو 

پس از مرکزنمایند نمودار سازمانی در ذیل مشاهده می
.اعمال تغییرات است

دانشگاهریاست

امه طرح و برنمعاونت
دانشگاه

مرکزکامپیوتر ، آمار مدیریت
واطالعات دانشگاه

طرح واحدشبکهواحد
وتوسعه

پشتیبانیواحد
موزشآواحد

واطالع رسانی 
و 

homepage

آمار واحد
واطالعات

دانشگاهکمیته
مجازي

امورعمومی
دبیرخانه-
خدمات-
نقلیه-
انتظامات-

مالیامور
حسابداري-
کارپردازي-
و اموالانبار-

بخش
Accounting

پاسخگوئی به و
مراجعین

سخت کارگاه
افزار

تخصصی کتابخانه
مرکز

کارشناس
آموزش

واحد
امورعمومیاداره
دبیرخانه-
حدمات-

نقلیه-
انتظامات  -

ومالی

انفورماتیک دانشگاهشوراي
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آمارمرکزکامپیوتر در:انسانی متخصصنیروي
فقط یک مهندس 77و اطالعات دانشگاه در سال 

همکارانالبتهوداشت وجودنرم افزار گرایشمپیوتر کا
و پرتالش دیگري بودند که در زمینه کامپیوتر محترم

الزم به .نبودکامپیوترفعالیت داشتند ولی تخصص آنها 
مرکز کامپیوتر 83تا 77ذکر است در طول سالهاي 

–بازنشستگی (قدیمیرسمیپرسنلضمن کاهش 
در زمینه ) ر دانشگاهدیگهايبخشکارگیري در به

اقدامات جدید با پرسنل جوان و آموزش دیده 
یا وو شرکتی ویا پاره وقت قرارداديبصورتهاي 

به تکمیل کادر سازمانی خود نسبتاستخدام پیمانی 
زمینهاقدام نموده و همواره سعی کرده است در 

کارگیري و استخدام پرسنل متخصص در سطح به
.باشدداشتههاي الزم را دانشگاه مشاوره و فعالیت

حاضر تعداد پرسنل متخصص مرکز به حالدر
شرح ذیل میباشد

نفر3افزار نرمارشد کارشناس.1
نفر2و سخت افزار الکترونیککارشناس.2
نفر12افزار نرمکارشناس.3
نفر4کامپیوتر تکنسین.4

در حالی است که تعداد پرسنل اداري و مالی و این
کاهش یافته و سعی شده است طی این سالها خدماتی

الزم به ذکر .از حداکثر ظرفیت پرسنل استفاده شود 
است طی این سالها نه تنها کلیه عملیات مهندسی 

انجام شده است بلکه کامپیوترتوسط متخصصین مرکز 
سایر بخشها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی نیز از این 

.بی بهره نمانده اندخدمات

دانشگاهشبکهتوسعه
ارتباطات در جوامع امروزي نقشی زیربنایی نقش

گذاري در این امر سرمایهگونهاست ، بدین معنا که هر 
هاي باعث ایجاد فرصتها و امکانات جدید در عرصه

اهمیت . گردد، اجتماعی و سیاسی میاقتصادي
ارتباطات و تکنولوژي اطالعات در محیطهاي 

هاي موازنهکه بعنوان اهرمهاي اصلی دردانشگاهی
بارزتري بنحونمایند ، مختلف اجتماعی عمل می

.نمایدخودنمایی می
ودر جهت تأمین نیازهاي آکادمیکی راستااین در

تحصیالتبویژه دانشجویان (استادان و دانشجویان 
مرکز کامپیوتر دانشگاه فعالیتهاي زیادي را ) تکمیلی

ار عمدتاً حول چهفعالیتهاآغاز نموده است که این 
.باشندمحور اصلی متمرکز می

که بتواند بعنوان یک بستر مناسباینترانتایجاد-1
.استفاده گرددرسانیمناسب جهت امور اطالع 

روشهاي موجود ارتباط با اینترنت و تقویت-2
.بررسی راه حلهاي جدید

کردن امکانات نرم افزاري الزم در فراهم-3
.زمینه هاي مختلف

در بین استادان ، فرهنگ اطالع رسانیارتقاء-4
جامعهدانشجویان و سایر اقشار 

اهم این فعالیتها بصورت مختصر ارائه ادامه در
.شودمی
و اجراي شبکه کابلی بین واحدهاي طراحی-

3با توجه به بودجه و امکانات حدود دانشگاه
کیلومتر کابل مسی

ايماهوارهاندازي ارتباط یک طرفه و راهنصب-
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ابراتمخخصوصی خطهمچنین
از استفادهطرح توسعه ارتباطات پردیس با تهیه-

فیبر نوري
ارتباط شبکه دانشگاه با اینترنتتقویت-
استفادهو تجهیز شبکه ارتباطات پردیس با اجرا-

کیلومتر5/8از فیبر نوري حدود
وها هاي داخلی دانشکدهشبکهيو اجراطراحی-

سازمان -علوم ریاضی-علوم جدید(ي واحدها
-0کتابخانه مرکزي- الهیات- مرکزي

امور -ادبیات–کشاورزي جدید و قدیم 
گروه -سوله فرهنگی-دانشجویی و اداره تغذیه

-هاي آزاد و شبانهدوره- معارف و ایثارگر
مرکز -اداره کل آموزشی-شبکه هتل پردیسان

دامپزشکی کنونی و -مهندسی-کامپیوتر
–اقتصاد -پژوهشکده علوم گیاهی-جدید

.کیلومتر60حدود) تربیتیلوم ع
دانشگاهدر راستاي تحقق ارتباط شبکه تالش-

(GDN)به شبکه دولت 

بههاي مخرب در جهت عدم نفوذ برنامهتالش-
شبکه دانشگاه و تهیه سخت افزار مربوطه

ارائه شده به کاربران عبارتندسرویسهاي-

: از

هاي کاربرديبه برنامهدسترسی·
یونیکپست الکترسرویس·
ایجاد صفحه شخصیسرویس·
بااستفادهازمنزلارتباط تلفنی باشبکهسرویس·

.خطوط دیجیتالیاز
سرویسهاي شبکه ایجاد شده از طریق مدیریت-

نرم افزارهاي مربوطه
سیم بین پردیس شبکه ارتباط بیاجراي-

دانشگاه و واحدهاي خارج از دانشگاه
) مخابراتخط خصوصی (ارتباط کابلیبرقراري-

مرکز و مراکز خارج از پردیس اینبین
...)دانشکده نیشابور و دامپزشکی و(

سرویسهاي ارائه شدهمستندسازي-
سرویس حسابرسی براي مشتریان شبکهارائه-
تمهیدات فیزیکی و منطقی براي عدم ایجاد-

نفود به شبکه
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افزاري هاي نرمپشتیبانی سیستموتوسعه
مناسب جهت توسعه راهکارهايشناختمنظور به

نرم افزاري دانشگاه و تحلیل و طراحی و پیاده سازي 
. طرح و توسعه سیستمها ایجاد گردیدواحد،سیستمها

افزاري موجود و نرماین واحد با توجه به سیستمهاي 
اتوماسیون کامل کامپیوتري ،هاي هر سیستماولویت

.دارددانشگاه را 
اي اخیر با اساسی که در سالهفعالیتهاياز یکی

وتوجه به پیشرفت تکنولوژي اطالعات از یک طرف 
ها از طرف وضعیت نیروهاي موجود و آینده سیستم

براي مناسبplalformدیگر انجام شد انتخاب یک 
جز استفاده چیزيplalformاین.ها بودتوسعه سیستم

که در این راستا نبودopen sourceهاي از سیستم
Linuxو استفادهعامل مورد عنوان سیستمبهmysql

عنوان بهPHPعنوان مدیریت بانک اطالعات و به
در همین راستا کلیه . زبان برنامه نویسی انتخاب شد

مرکز کامپیوتر نیز به صورت توسطتولیدات نرم افزاري 
open sourceمراکز واختیار سایر دانشگاهها در

.گیردآموزش عالی کشور قرار می
هاي و قبل از آن مهمترین سیستم77سالهايدر

ونرم افزاري دانشگاه ، سیستم آموزش تحصیلی 
. شدمیاجراMain frameحقوق بود که با کامپیوتر 

محدود بسیاربسیارها نوعًا داراي امکانات این سیستم
وبخش کوچکی از نیازهاي جاري آموزش و مدیریت 

ن مبالغ و عالوه بر آ. کردمیبرآوردهمالی دانشگاه را 
main frameسنگینی بابت نگهداري کامپیوترهاي 

توان گفت نرم افزار همچنین می. شدهزینه میماهانه
مجموعه دانشگاه ازجامعی که بتواند نیازهاي بخشی 

برايمناسب بسترونداشتهرا برآورده کند وجود 
ساختمانهاي پراکندگیها با توجه به سیستمارتباط

هیچ شبکه بین واحدي وجود (شت دانشگاه وجود ندا
موارد پیش بینی شده نیاز به تحققلذا براي ) نداشت

در مورد برخی کهوقفه و همه جانبه بودتالشی بی
کارمجدد مهندسیاستفاده از روش باسیستمها  

سال با تمام مشکالت 5پس از گذشت اینکوشروع
نبود نیروي انسانی متخصص ، کمبود ازموجود اعم 
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مناسب، ارتباطیتبار براي تجهیز به موقع، نبود بستر اع
هاي ها و سیستمنبود فرهنگ استفاده از شبکه

اي به نقطه... وامورکامپیوتري درجهت تسهیل 
تنها در دانشگاه بلکه در نهبحمداهللایم کهرسیده

بسیاري وایران با قدرت تمام حرفی براي گفتن داریم 
هاي تولیدي ما استفاده سیستماز دانشگاههاي ایران از 

.کنندمی
سال تالش بی وقفه 5پس از کهآنچه اما

دریغ همکاران واحد طرح و توسعه با پشتیبانی بی
:داریم عبارتند ازمرکزمدیریت 

و توسعهطرحبعد نیروي انسانی در واحد در
9نفر به 1متخصص کامپیوتر از افرادکمی ارتقاء

نفر متخصص

دانشگاهالعات شناختی در سطح بعد مطاز
MISطرح مطالعاتی سیستم 1378سالاواخر در

دانشگاه شروع شد و رئیسهبا تصویب هیأت دانشگاه
حاصل تالش همکاران در این بخش تدوین 

که منجر به تهیه و دانشگاهنیازمندیهاي اطالعاتی 
جلد اول با عنوان . انتشار دو جلد گزارش این طرح شد

ت و جلد دوم با عنوان نیازمندیهاي شناخگزارش
که جلد استالزم به ذکر . اطالعاتی به پایان رسید

شهید رجاییجشنوارهاول این طرح به چهارمین 
اجرایی برتر کشوري را طرحهايدوممقامشد و ارائه

کسب کرد که تصویر درج خبر آن در نشریه خدمت 

ور نامه چهارمین جشنواره شهید رجایی در شهریویژه
.درج گردیده است1380سال 

در طراحی و پیاده سازي سایر تالشهااین حاصل
.ها استفاده میشودسیستم

هاي نرم افزاريبعد تولید سیستمدر
اخیر سالهايطرح و توسعه سیستمها در واحد

موفق به تولید نرم افزارهایی شده است که فهرست 
هریک هاياز ویژگیخالصهآنها در زیر آمده است و 

.باشدمیپیوستاز سیستم ها نیز به
آموزشی دانشگاهخدماتجامع تحت وب سیستم-
و صدور حسابداريجامع تحت شبکه سیستم-

چک دانشگاه
نیروي انسانی مدیریتجامع تحت وب سیستم-

شامل کارگزینی استادان کارگزینی کارمندان و 
سیستم حقوق

نشگاهمتمرکز داغیابوحضوروبتحتجامعسیستم-
دانشگاهاعتباراتجامع تحت شبکه سیستم-
دانشگاهاموالجامع تحت وب سیستم-
دانشگاهانبارجامع تحت وب سیستم-
امور خوابگاههاادارهجامع تحت وب سیستم-
استادانارزشیابیجامع تحت وب سیستم-
دانشگاهتحت وب حوزه پژوهشی سیستم-
و از کار افتادگانبازنشستگانتحت وب سیستم-
وامهاي اعطاییوتحت شبکه بیمه سیستم-
دانشجویاناطالعاتیتحت وب بانک سیستم-
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دانشگاهالتحصیالنتحت وب فارغ سیستم-
حوزه مدیریت فیشتحت وب صدور سیستم-

مالی دانشگاه
و نگهداري تعمیرتحت وب مدیریت سیستم-

تجهیزات
شناسایی کارتتحت شبکه صدور سیستم-

دانشگاهحراستPVCرتهاي اتوماتیک روي کا
ژتون و تغذیه اعتباريتحت وب خرید سیستم-

دانشگاه
الکترونیکی و گیريتحت وب رأي سیستم-

سري انتخابات از طریق این سیستم2اجراي 

بعد خرید نرم افزاردر
اتوماسیون اداري و مکاتبات بدون کاغذ کهآنجا از

مشغولیت واي برخوردار بود در دانشگاه از اهمیت ویژه
تمام وقت نیروهاي موجود ، مرکز را بر آن داشت که 

. خریداري و مستقر گرددالکترونیکیسیستم دبیرخانه 
کامپیوتريافزار گویا سیستم از شرکت در این راستا نرم

گویا که اوالً تحت وب بوده و دوماً در مراکز دولتی و 

ین اندازي شده بود تهیه و اراهوغیردولتی زیادي نصب 
نرم افزار در واحدهاي زیادي از جمله سازمان مرکزي 

–دانشکده علوم ریاضی –دانشکده اقتصاد –
–دانشکده علوم تربیتی –دانشکده کشاورزي 

کتابخانه مرکزي مستقر شده و بزودي –مرکزکامپیوتر
.شددر واحدهاي دیگر نیز مستقر خواهد 

ن نرم این نرم افزار به عنوان رابط بیکهآنجا از
عنوان بهافزارهاي دیگر و کاربران قرار می گیرد و 

باشد واحد طرح و توسعه هاي مهم مییکی از سیستم
.را آغاز کرده استآنخود طراحی و پیاده سازي 

بعد استقرار نرم افزارهادر
ایم استقرار که به تجربه کسب کردهآنچهشکبی

ازي آن سپیادهیک سیستم بسیار مهمتر و مشکلتر از 
است زیرا نه فرهنگ استفاده از سیستم ها وجود دارد 

باشند لذا هم باید به کامپیوتر میباونه نیروها آشنا 
شودتمام نیروها آموزشهاي مقدماتی کامپیوتر داده 

در این راستا کلیه . وهم فرهنگ سازي گردد
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افزار نرمبعالوه 3افزارهاي قید شده در بند نرم
در سطح دانشگاه مستقر شده و اتوماسیون اداري 

زیادي در این زمینه بسیارکه توان . باشندیعملیاتی م
.گذاشته شده است

بعد پشتیبانی نرم افزارهادر
توسعه سیستم ها پس از تولید نرم وطرح واحد

پشتیبانیکند وپس از استقرار نیز افزار آن را مستقر می

عه سیستم نیز آنها را جهت انجام تغییرات الزم وبا توس
. طلبدنیز خود توان زیادي را میاینکه . به عهده دارد

سایرهاي تولیدي در اختیار همچنین از آنجا که سیستم
دانشگاهها قرار گرفته است ، این واحد در قالب قرارداد 

دانشگاهها را نیز به عهده سایرپشتیبانی نرم افزارهاي 
-سبزوار-بیرجند-کاشاناز جمله دانشگاه . دارد

و غیرهزاهدان

83تا 77واحد پشتیبانی از سال عملکرد
تسریع، و تسهیل روند مشاوره فنی تقویت،·

:مرحلهدر چند ) اخذ مجوز خرید تجهیزات(
اصل ضرورت انجام مشاوره فنی تثبیت-

خریدازقبل 
صدور مشاوره فنی با تغییر مرجع تسریع-

اي آن براي اقالم جزئی از شورصدور
انفورماتیک به مرکز کامپیوتر

الزامی بودن مشاوره فنی براي حذف-
ها تدریجا براي اکثر دانشکدهکهاقالمی 

شناخته شده بود و نیز برخی مارکهاي 
معتبر

بخشهایی از این فرآیند به ارجاع-
مجرب محلیکارشناسان

عملیات تامین تجهیزات بصورت انبوه پشتیبانی·
و نیز وزارتخانهطریق در پنج مقطع مختلف، از 

:خریدهاي محلی، براي موارد زیر
اعضاي هیات علمیاتاقهاي-
هاکتابخانه-
کامپیوتر دانشجوییاتاقهاي-



24 معاونت طرح و برنامه

ادارياتوماسیون-
...پردیسان و هتل-

ارتقاي کیفی متصدیان امور رایانه پیگیري·
معرفی وبصورت تدریجی و در مقاطع مختلف 

هم اکنون نفر پرسنل قراردادي که8یا تایید 
نفر که از 4باشند، و رد در حال فعالیت می

حوزه این فعالیتها خارج شدند
و اجراي فرآیند تهیه شناسنامه براي طراحی·

بیش از صدورتجهیزات که تا کنون منجر به 
شده است)داراي نواقص(شناسنامه اولیه 3600

و پیگیري تولید سیستم پشتیبانی و طراحی·
شده عملیاتیاز آن تعمیرات که بخشهایی 

صدور شناسنامه، : است، این بخشها عبارتند از
کار از گزارشپذیرش و ثبت تعمیرات، تهیه 

کارکنان بخش تعمیرات
و تجهیز کارگاه بصورت تدریجی و توسعه·

متناسب با شرح وظایف آن
:نمودارهاوتقریبیآمار·
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ازرسانیآموزش و اطالع واحدعملکرد
83تا77سال 

هاي این واحد شامل پشتیبانی، توسعه، فعالیت
سایت وب دانشگاه و مدیریت نگهداريمدیریت و 

کتابخانه مرکز و برگزاري دوره هاي آموزشی و 
. استacmمسابقات

برگزاري دوره هاي آموزشی)الف

این مرکز دوره هاي عمومی 1377سال تا
و و قسمتهاي داخل بخشهاکامپیوتر را براي همه 

خارج از دانشگاه ارائه مینمود که با تغییر شرح وظایف 
تاسیس واحد دوره هاي آموزش آزاد دانشگاه ومرکز 

ل همکاري در امر آموزش مسؤواین مرکز فقط 
و عمومی کامپیوتر ویژه استادان و کارکنان تخصصی

ذیل انجام فعالیتهايدانشگاه میباشد در این خصوص 
:شده است

تخصصیکارگاه آموزشی هدور35برگزاري·
ویژه اعضاي هیات علمی دانشگاه با همکاري 

معاونت آموزشی
آموزشی تخصصی ویژه دوره38برگزاري·

کارکنان دانشگاه
تخصصی ویژه کارکنان دوره10برگزاري·

هال کامپیوتر دانشکدهمسؤوو کارشناسان مرکز
مورد13داخلیسمینارهاي تخصصی برگزاري·
7علمیر سمینارهاي پرسنل مرکز دشرکت·

مورد و بازدید از نمایشگاههاي تخصصی در 
مورد3مورد و خارج کشور 15داخل 

7دوره هاي کارآموزي هرساله بین برگزاري·
نفر10الی

:وب دانشگاه سایت)  ب
ور تکریم ارباب رجوع و ظبه منفردوسیدانشگاه

ارائه اطالعات صحیح و معرفی منابع موجود در 
به محققین و پژوهشگران کشورهاي مختلف هدانشگا

در راستاي بهینهو در یک کالم اطالع رسانی دقیق و 
تحقق اهداف دولت الکترونیک ایران با طراحی سایت 

contentبصورتمناسب ساختاريازوب خود

managementمحتوا بنام مدیریتیاenvolution

بصورت اطالعاتارائه ضمنکهنموده استفاده
گلیسی و فارسی از ساختاري پویا و مبتنی بر ان

Databaseدر ابتدااین وب سایت . استبرخوردار
و طی طراحیstaticبصورت 77دانشگاه در سال 

تغییرات فراوانی نموده است از جمله 83تا 78سالهاي 
:بردویژگیهاي فنی آن میتوان موارد ذیل را نام 

فزاري بر ساختار نرم افزاري و سخت امنطبق-1
Openبصورت و(PHP-mysql)مرکز

source

Linuxعامل سیستم-2

Apacheسرور وب-3

-java script-HTMLبرنامه نویسی زبانهاي-4

PHP

ماژوالر بوده و این قابلیت را بصورتسایت این
دردارد که متناسب با هر کاربر امکانات خاصی را 

انجام شده در این يهافعالیت.اختیار او قرار دهد
:میباشدزیرص به شرح خصو

:و توسعه نرم افزارها ي موجوداصالح-
تغییر، اخبارماژول(شامل ماژولها ي وب·

و اصالح نصب، envolutionهسته سیستم 
)ماژول مدیریت فایلنصب، نآماژول قر

سمینارها سیستم·
پایان نامه هاچکیده·
ماژولهاي تحت وenvolutionازيسفارسی·

آن
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رم افزارهاي جدید سعه نتو-
مدیریت کاربران شبکهسیستم·
وبماژولهاي·
دانشکده هاماژول·
شمايایجاد واطالعاتی جدیدبانکدایجا·

دوستانهدسترسیمنوي 
منويبر مبتنیو انگلیسیفارسیدوزبانایجاد·

پویا
جستجوامکانایجاد·
استادانماژول·
اطالعاتمشاهده·
اتاضافه نمودن اطالع/حذف/ویرایش·
تبدیل و انتقال اطالعات·
انتشاراتماژول·
تلفنها ماژول·
شرعیاوقات·

و مناجات هاي اسالمیادعیه·

مذکور ابتدا بصورت طرح پژوهشی سایتهمچنین
و سپس در قالب طرح تکفا انجام شده است براي 

مراجعهذیلتوانید به آدرسبیشتر میاطالعاتکسب 
ir.ac.um.www://http. نمایند

دانشگاهمرکزکامپیوتر،آمار و اطالعات کتابخانه)ج
مرکز کامپیوتر یکی از غنی تخصصیکتابخانه

ترین کتابخانه هاي تخصصی در زمینه کامپیوتر در 
تشکیل و در حال 1359است که از سال استانسطح 

و ،دانشجویاناستادانحاضر شاهد استقبال بی نظیر 
وعالقه مندان به دانش فن آوري اطالعات می باشد

مراجع اصلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی زیکی ا
.است

http://:@www.um.ac.ir/
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:امانتبخشفشرده دیسکهايتعداد
به کتب التین مربوطعنوان 150-

به کتب فارسی مربوطعنوان 25-
علوم اسالمی بهعنوان مربوط 25-
افزارهاي سیستم عامل ونرمبهمربوطعنوان500-

کاربردي

سازي دانشجویان برنامهبین المللی مسابقات)د
ACM
بخشی از مسابقات جهانی برنامه مسابقهاین

سال پیش توسط 27سازي دانشجویان است که از 
پس از ارجاع . ام آغاز شده استاسمعتبر ايانجمن
تیم نیپشتیبالیت انتخاب و آماده سازي و مسؤو

این مرکز هر 1379دانشگاه به مرکز کامپیوتر در سال 
هاي محترم دانشکدهاستادانساله با همکاري 

مهندسی ، علوم ریاضی و علوم پایه اقدام به برگزاري 

داخلی از بین دانشجویان دانشکده هاي مسابقه
نموده کشاورزيمهندسی ، علوم پایه ، علوم ریاضی و 

عنوان نماینده دانشگاه انتخاب که در پایان دو تیم ب
با توجه به محدودیت زمانی منتخبدو تیم . شوندمی

پس از آمادگی نسبی در مسابقه کشوري شرکت 
.نمایندمی

و زحمات باعث شد که تیم تالشهااین حاصل
منتخب تیمدو جزو1380دانشگاه فردوسی در سال 

کانادادرACMدر مسابقات بین المللی کشور
مند همچنین تالش دانشجویان عالقهایدنمشرکت

سطحجهت شرکت در مسابقات به نوعی سبب ارتقاء 
سازي علمی آنها و افزایش مهارتهاي آنها در برنامه

به همین آزمایشگاهدر حال حاضر یک . شده است
منظور در مرکزکامپیوتر دانشگاه وجود دارد که تیمهاي 

.پردازندمیتمرین و آزمایشات الزم بهمنتخب در آن 

فعالیتهاسایر
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مجازيدانشگاه-
ارزنده دانشگاه فردوسی توسعه و اقداماتاز یکی

ازهاي دیتا و آموزش گسترش دانش از طریق شبکه
راه دور است که در این میان دانشگاه با تشکیل کمیته 

مرکزکامپیوتر مستمردانشگاه مجازي و پیگیري 
زیر ساخت الزم ایجادضمنتوانسته است تاکنون 

تاریخ –فیزیک –مختلفی را نظیر ریاضیات دروس
متون اسالمی و تعداد زیادي دروس –اسالم 

هاي دانشگاه ارائه و زمینهدانشجویانکامپیوتري را به 
سیستم این. ارتقاء و رشد علمی دانشگاه را فراهم آورد

و ساختار آن با بودهATUTORمبتنی بر نرم افزار 
ابزارهاي فراوانی وري مرکز منطبق است چارچوب کا

جهت توسعه سریعتر و تولید دروس بصورت راحت تر و 
در همین راستا کمیته دانشگاه . استبهتر تهیه شده 

مجازي اقدام به برگزاري جلسات متعدد نموده و 
جهت تهیه محتوي دروس و برنامه ریزي ساختاري

تاداناسکارگیري این سیستم توسط براي آموزش و به
هاي مختلف ایجاد کرده است در حال حاضر دانشکده

ارائه دانشگاهس بصورت مجازي در ودري ازتعداد
.شودمی

مهم این سیستم دو زبانه بودن ویژگیهايجمله از
آن و کامًال فارسی بودن آن است و دیگر اینکه 

ریاضی به نحو مطلوب در آن نمایش داده فرمولهاي
و استاداندیریت توسط شود و محیط براي ممی

.شده استآمادهکیفیت مناسببااستفاده کاربران

ل کامپیوتر ؤوکارشناسان مسجلساتبرگزاري-
دانشکده ها و واحدها

توجه به رشد و توسعه شبکه دانشگاه و افزایش با
هاي کاربردي نیاز و ضرورت همکاري همه برنامه

ا و هدانشکدهجانبه پرسنل متخصص کامپیوتر در 
واحدها و ایجاد هماهنگی بین آنها جهت افزایش 

لذا در این .استقطعیکارایی و بهبود عملکرد 
خصوص فعالیتهاي ذیل انجام شده است

جهت مدیریت و پشتیبانی الزمساختار تدوین·

فعالیتهاي انفورماتیکی دانشکده ها و واحدها
کار گیري الزم جهت بهمشیخط و تدوین·

ائه خدمات پشتیبانیپرسنل متخصص درار
بیش از بیست جلسه جهت هماهنگی برگزاري·

ه لین کامپیوتر دانشکدمسؤواز نظرات استفادهو 
ازا و واحدها و ایجاد وحدت رویه و استفاده ه

تجربیات یکدیگر
هاي تخصصی جرایم کامپیوتري کمیتهتشکیل·

و توسعه شبکه
طرحهاي پژوهشی پیشنهادي به حوزه معاونت ارائه-

مرکز تاسیسهشی وزارت علوم و پیگیري پژو
دانشگاهICTپژوهشی 

با سازمانهاي دولتی استان خراسان از همکاري-
در جلسات شرکتطریق مشاوره و ارائه خدمات و 

استانITکمیته 
و سمینارها و همایشهاي کنفرانسهابا همکاري-

دانشگاه به ویژه کنفرانس کامپیوتر دانشگاه
ات وب بخشها و واحدهاي صفحتهیهدر همکاري-

مختلف دانشگاه 
طرح و توسعه وزارت علوم از معاونتبا همکاري-

طریق تست سیستمهاي نرم افزاري و طراحی و پیاده 
شبکه اینترانت هتل پردیسانسازي

به 82و 81تکفا در سالهاي طرحاعتبارات جذب-
میلیون تومان و تجهیز پنج آزمایشگاه 130میزان 

ICTشگاه به منظور توسعه در دانتخصصی
حفاظت الکترونیکی در مرکز کامپیوتر سیستمایجاد-

مرکزي دانشگاهسازمانو 
سایت مرکزي نیازارزي تجهیزات مورد خرید-

هزار دالر230دانشگاه حدود 
ساختمان مرکز و نصب و راه نگهداريسازي و باز-

اندازي مولد برق و توسعۀ فضاي سبز اطراف مرکز
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افزاريمشخصات فنی سیستمهاي نرم :پیوست

تحت وبجامع خدمات آموزشی سیستم

کلی نرم افزارمشخصات
معماري وببراساسشدهطراحی-
PHP: برنامه نویسی زبان-

MySql: اطالعاتی بانک-

تمامی وServer :Linuxعامل سیستم-
Windowsهاي نسخه

هاي تمامی نسخه: Clientعامل سیستم-
windowsملشاWindows 98باالترو

بستر شبکهدرTCP/IPاز پروتکل استفاده-
Tire-3از معماري پشتیبانی-

:سیستمامکانات
تعریفو سطوح دسترسی کاربرانتعریف·

تحصیلیتقویم
–انتقالی –کنکور (نام دانشجویان ثبت·

)جابجایی–میهمان
)PVCکارت (کارت دانشجویی عکسدار صدور·
،انتخاب ، انتخاب واحد ، حذف و اضافه پیش·

حذف تکدرس ، حذف شوراي آموزشی
دانشجوواحد از طریق اینترنت توسط انتخاب·
دروس براي هر ترم جهت انتخاب واحدارائه·
درسی استادان و دانشجویانبرنامه·
امتحانحضور و غیاب و لیست لیستانواعچاپ·
مالی و حسابداري مربوط به عملیات·

دوره شبانهویاندانشج
گواهیصدورو کارنامه فارغ التحصیلیصدور·

اشتغال به تحصیل

تفکیکبه (مدیریتی و آماري متنوع گزارشات·
...)دانشکده ، رشته ، سهمیه و

آماري مربوط به انتخاب واحدگزارشات·
آماري مربوط به وضعیت تحصیلی گزارشات·

...)دانشجویان ممتاز ، مشروط و(دانشجویان
:سیستم استادان شاملتالپور·

مشاهده دروس ارائه شده به همراه امکان-
ثبت نام شدهدانشجویان

مشاهده اطالعات دانشجوییامکان-
ثبت نمرات پایان ترمامکان-
ارزشیابی هاي انجام شدهمشاهده-
برنامه درس و کالس ترممشاهده-
لیست دانشجویان تحت سرپرستیمشاهده-
پیش انتخاب دانشجوتأئید-
کلیه کارهاي پژوهشی انجام شده مشاهده-

سیستم دانشجویی پورتالاستادتوسط
دروس ارائه شده در نیمسال جهت مشاهده-

واحدانتخاب
واحدانتخاب-
و اضافهحذف-
کالسیبرنامه-
نمرات ترماطالعیه-
تحصیلیکارنامه-
انتخاب واحدتأئید-
مالیکارنامه-
الکترونیکپست-

تون تحت وبفروش مکانیزه ژسیستم
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کلی نرم افزارمشخصات
زبانInter Base 5.5اطالعاتی بانک-

Delphi5،Cنویسیبرنامه 
اجرا قابلMIOASتکنولوژي باtier-3معماري-

WANبرروي شبکه 
IISاجرا برروي قابلISAP1وب با ساختار مؤلفه-

Personal web serverو
:سیستمامکانات

) مراجعهحتی بدون (ن مختلف خرید ژتوروشهاي-
از مکانهاي مختلف براي تمام غذاخوریها ، باجه، 

ژتونخریدهاي خودکار وب و برنامه
هاي غذایی براي غذاخوریهاي برنامهتعریف-

به تفکیک برادران و خواهران و دونوع مختلف
غذا براي هر وعده

وبرنامه غذایی، نظرسنجی، خرید ژتون ارائه-
WEBی دانشجو از طریق ي گزارشات مالمشاهده

کنندگانبینی تمهیدات الزم براي استفاده پیش-
ورزشکاران، متأهلین، میهمانان، فوق (خاص 
...)برنامه و

اطالعات از سایر قسمتهاي مکانیزه دریافت-
هاي اطالعاتی آموزشی، خوابگاه، پایگاه(دانشگاه

....)رفاه، پرسنلی، حقوق دستمزد و
تفکیکون و توزیع غذا به آمارهاي فروش ژتارائه-

انواع استفاده کنندگان ، انواع ژتون و انواع غذاها 
هاي مختلفدر وعده

حداقل رساندن مبادالت پولی، صرف زمان به-
خرید ژتون و آمارگیري، صرف زمان براي براي

تسویه حساب
موجودکارتهايازبارکدهاي استاندارد و استفاده-
ت کامالً استفاده از سیستم به صورامکان-

افزاربدون وابستگی به سختافزارينرم
کاغذي،اقتصادي باال با حذف چاپ ژتون بهره-

کارتهاي تغذیه ، جلوگیري از صدور کارت براي 
نقدینگی ایجادافراد غیرمجاز، کاهش آمار پخت، 

قابل توجه در حسابهاي اعتباري، امکان برنامه 
و موجودي انبارهاخامریزي براي خرید مواد 

انبارهاخروج مواد خام از خودکارصورتهايمحاسبه-
باتوجه به نوع غذاي هر وعده و آمار فروش آن

، کنندگانقیمتها به تفکیک انواع استفادهتعرفه-
هاي مختلف در سطح روزانواع ژتونها در وعده

فروشندگان و حساب صندوق آنها ، مدیریت-
عملکرد ، تسویه حسابصورت

گزارشات
صورتعملیاتی ومدیریتی بهاگزارشهدهشامل-

کامالً پارامتریک مشتمل بر گزارش کارتهاي 
گردش اعتبار،، تمدید اعتبار ، افزایش صادره

اعتبار، تسویه حساب، فروش ژتون، آمار توزیع 
نتایج نظرسنجی، ،غذا، برآورد مواد خام

...عملکرد فروشندگان، مطلوبیت غذاها و

دانشگاهچک مدیریت مالی وذیحسابی حسابداري وصدور سیستم

کلی نرم افزارمشخصات
جهتMysqlاز بانک اطالعاتی استفاده-

مدیریت بانک اطالعاتی
،windows 2000از سیستم عامل استفاده-

Linuxجهت سرور.... و.
بخشدر پارساWindows 98از استفاده-

client
.بستر شبکهدرTCP-IPاز پروتکل استفاده-
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تولید وجهتTire-2از معماري دهاستفا-
.سیستمسازيپیاده

.Delphi 6از زبان برنامه نویسی استفاده-

:امکانات
بصورت پنج سطحی در حسابها: حسابها تعریف

، 2و تفصیلی 1سطوح بودجه ، کل ، معین ، تفصیلی 
.شودمیتعریف 

اطالعات سند شامل : سنداطالعاتورود-
ارسال کننده واحدار، بستانکیاحساب بدهکار

.شودواردمی... وسند، شرح ردیف، مدرك سند
الزم ازجمله امکان کپی یک سند تسهیالت-

جهت راحتی کار و .... سندي دیگر و برروي
.سرعت عمل بیشتر وجود دارد

مسؤول و در سه سطح اپراتور، ثبت(:سندثبت-
توان شود و به این صورت میمینجامچک ا

طالعات سند، پس از ثبت ، تنها امکان تغییر ا
داده شده و یا با اجازه آنها مسؤولافرادبه 

.)باشد
:اطالعات چکورود-

توان براي حسابهاي از ورود سند میپس(
. نمود و سپس آنرا چاپ کردصادرالزم ، چک 

مربوط به دسته اطالعاتامکان ورود  
هاي صاحبان حساب و همچنین چک

ورود تصویر تیحمشخصات چکهاي هربانک 
.)چک، وجود دارد

در شروع هر توانمی(: مالی جدیددورهایجاد-
کرد و در صورت ایجادسال ، دوره جدیدي 

).هاي قبل را مشاهده کردنیاز اطالعات دوره

کاربران و تعیین سطح دسترسی آنهاتعریف-
ریز عملکرد کاربران در برنامهنگهداري-
ننده سند نام واحدهایی که ارسال کتعریف-

جهت استفاده در سندهستند
هاي ردیفهاي سند جهت استفاده شرحتعریف-

سنددر
سندانواع مدارك سند جهت استفاده در تعریف-
گزارشاتوچک و مجاز برگهامضاءهايتعریف-

گزارشات
2تفصیلیو 1دفترکل ، معین ، تفصیلی: دفاتر-
1حساب کل ، معین ، تفصیلی: عملیاتگردش-

2تفصیلیو
و 1تراز حسابهاي کل، معین، تفصیلی: تراز-

که در هر مورد امکان تهیه تراز به 2تفصیلی
صورت دو، چهار ، شش و هشت ستونی وجود 

دارد
بودجه ، کل حسابهاي:  سرفصل حسابهاچاپ-

2تفصیلیو 1، معین ، تفصیلی
هاها و چکو چاپ برگهجستجو-

ش تمامی گزارشات، امکان تعیین شرایط گزاردر
وجود دارد و چاپ ریزبه صورت کامالً تفکیک شده و 

پذیر ستونی امکان120ویاA4آن هم برروي کاغذ 
ها را این سیستم قابلیت نصب در تمام دانشکده. است

تنها به هردانشکدهباشد به صورتی که دارا می
اطالعات خود دسترسی دارد

علمی دانشگاههیأتضاء بازنشستگی واز کارافتادگی کارمندان و اعسیستم

نرم افزارکلیمشخصات
جهتMy SQLاز بانک اطالعاتی استفاده-

مدیریت بانک اطالعاتی

98و 95هايWindowsاجرا در قابل-
windows 2000استاندارد عربی و همچنین 
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professionalو.ًXP windows

Delphi 6.از زبان برنامه نویسی ستفادها-
هشبکاجرا تحت قابل

:سیستمامکانات
نمایش و اصالح اطالعات پرسنلی ،ذخیره -

مشخصات(کارمندان و هیأت علمی که شامل 
همچنین و) استخدامیمشخصات، فردي

جستجو و نمایش اطالعات براساس شماره 
نام خانوادگییاپرسنلی و

مربوط به خدمتهاي کارمندان اطالعاتذخیره -
رو همچنین محاسبه کل مدت خدمتهاي ه

ونیز جمع مدت پرداخت کسورفرد
و فردهاي هرمربوط به بدهیاطالعاتذخیره -

هابدهیهمچنین محاسبه جمع 
: مانندفردمربوط به احکام هراطالعاتذخیره -

و ... سنواتی وافزایشارتقاء گروه، ارتقاء مرتبه، 
،شغلالعاده محاسبه حقوق مبنا، فوق

کار، ختیسالعادهفوقالعاده برجستگی، فوق
العاده جذب و العاده نوبت کاري، فوقفوق

هالعادهاقو فوحقوقهمچنین محاسبه معدل 
در دو سال آخر

نمایش و اصالح انواع اطالعات،ذخیره -
احکامی که براي یک فرد از زمان بازنشستگی 

شودزده می
واصالح اطالعات مربوط به افراد نمایشذخیره،-

.یک از افرادتحت تکفل و همچنین وراث هر
گزارشات

برقراري ئیدتااطالعات مورد نیاز براي گزارش-
و وظیفه و اصالح و بازنشستگیحقوق 

افزایش آن
محاسبه مدت خدمت و تغییرات حقوق گزارش-

در دو سال آخر خدمتمزایاو 
برقراري حقوق وظیفهاعالمنامهگزارش-

کلی که لیست اسامی را براساس گزارش-
امکان تعیین (توسط کاربر تعیین شدهشرایط

و همچنین پارامترهایی که باید در) شرط29
دهدمینمایشقید شود راگزارش

امکان تعیین شرایط گزارش گزارشاتتمامی در
وجود دارد

پژوهشیسیستم

نرم افزارکلیمشخصات
استفادهشده براساس معماري وب و با طراحی-

از نرم افزارهاي منبع باز
PHP: برنامه نویسی زبان-

MySql: اطالعاتی بانک-

تمامی وServer :Linuxعامل سیستم-
Windows98شاملWindowsهاي نسخه

باالترو
هاي تمامی نسخه: Clientعامل سیستم-

windowsشاملWindows 98باالترو
بستر شبکهدرTCP/IPاز پروتکل استفاده-
Tire-3از معماري پشتیبانی-
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:سیستمامکانات
سطوح دسترسی کاربرانتعریف-
کاربردي و کالن طرحهاي پژوهشی ،ثبت-

، مجریان ، همکاران و پرونده هر دانشگاهی
طرح

آورندگان هر کتاب ، ها ، پدیدکتابثبت-
متفاوت و تاریخچه هر کتابچاپهاي

مقالهمقاالت ، نویسندگان و پرونده هر ثبت-
راهنماير و پایان نامه ها ، استادان مشاوثبت-

هر پایان نامه
هاي مطالعاتی استادانفرصتثبت-
شرکت در مجامع علمی استادانثبت-
...ها ، مجالت ومشخصات همایشثبت-
پرونده پژوهشی استادان یا مشاهده-

هاي پژوهشی ، شرکت شامل طرحدانشجویان

هاي مطالعاتی ، در مجامع علمی ، فرصت
مقاالتوکتابها 

نوع از تمامی اطالعات گزارشات متتهیه-
شده همراه با تعیین فیلدهاي نمایش داده ثبت

ها و شده در هر گزارش ، ترتیب آن
گزارش براساس فیلد تعیین خروجسازي مرتب
.شده

اعتباراتسیستم

نرم افزارکلیمشخصات
جهتMySqlاطالعاتی از بانکاستفاده-

مدیریت بانک اطالعاتی
Delphi6ن برنامه نویسی از زبااستفاده-

تولید و پیاده جهتTire-2از معماري استفاده-
سازي

:سیستمامکانات
موارد–اي واحدها تعریف کدهاي پایهامکان-

و همچنین کدینگ اعتبارات که ... مصرف و
سطح تعریف کد به ترتیب کد نوع 6شامل 
–1کد جزء –کد برنامه یا پروژه –بودجه

4کد جزء –3ء کد جز–2کد جزء 
ورود اطالعات اسناد و تعهدات و امکان-

و گزارشگیریهاي مخصوص مشاهده جستجو

بخشدکه امر ورود اطالعات را تسهیل می
: دسته کلی2گزارشگیري شامل صفحه-

گزارش کلی که گزارش ریز –ریزگزارش 
ً نوع میباشد و گزارشات کلی کامال4شامل 

قابلیت باالي گزارشگیري و با بودهدینامیک 
سازد گزارش مورد نظر خود را کاربر را قادر می

طراحی کرده و سپس گزارش بگیردابتدا
سالانتقال اطالعات هر سال مالی به امکان-

مالی بعد که شامل انتقال مانده مصرف نشده 
هاي مختلف و مانده بدهی واحدها بودجه

این عملیات در سیستم قبلی به –باشدمی
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.بودزیاديزمان شد که مستلزم صرف صورت دستی انجام می
ارزشیابی استادانسیستم

نرم افزارکلیمشخصات
محاسبه –جهت ذخیره سازي سیستماین

مشاهده و گزارشگیریهاي مختلف از نتایج ارزشیابی 
رودبه کار میاستادان

شده براساس معماري وبطراحی-
اده از زبان نویسی تحت وب با استفبرنامه-

PHP

مدیریت جهتMySqlاز بانکهاي استفاده-
بانک اطالعاتی

هاي عامل قابل نصب ، انواع گونهسیستم-
Linuxو ویندوز

بستر شبکهدرTCP/IPاز پروتکل استفاده-
Tire-3از معماري پشتیبانی-

:سیستمامکانات
تعریف اطالعات پایه توسط مدیر امکان-

ها بانک گزینه–شامل بانک سؤاالت (سیستم
...)بانک گروه سؤاالت –

تعریف فرمهاي مختلف ارزشیابی براي امکان-
هاي در ترم...) -عملی –تئوري (دروس انواع

مختلف
تعریف ضرایب محاسباتی در فرمهاي امکان-

ضرایب سؤاالت (توسط مدیر سیستم مختلف
...)رتبه بندي استادان و–ها گویه–

ورودبوسیله اپراتور و یا ورود اطالعات امکان-
اطالعات ازطریق فایلهاي متنی ایجاد شده 

بوسیله دستگاه عالمت خوان
ویرایش اطالعات مربوط به ارزشیابی امکان-

استادهر
تصورتهیه نتیجه ارزشیابی استادان به امکان-

مجزا یا بر حسب گروه یا دانشکده و چاپ آن
ابانتختهیه گزارشات متنوع آماري با امکان-

شرایط و ستونهاي گزارش به صورت پویا 
توسط کاربر

مجازاي توسط کاربر گزارشگیریهاي بازهامکان-
استادمشاهده پرونده ارزشیابی مربوط به امکان-
مشاهده کردن نتیجه ارزشیابی توسط امکان-

استاد از طریق سیستم استادانخود
معاونینگزارشگیري از اطالعات توسط امکان-

طریق سیستم آموزشیآموزشی از 

انبارسیستم

نرم افزارکلیمشخصات
جهت کنترل ورودي و خروجیها و سیستماین

این. گیردمحاسبه موجودي انبار مورد استفاده قرار می
سیستم داراي کاربران متعدد بوده که هر یک انباردار 

.باشندواحدي از دانشگاه می

شده براساس معماري وبطراحی-
ویسی تحت وب با استفاده از زبان نبرنامه-

PHP
مدیریت جهتMySqlاز بانکهاي استفاده-

بانک اطالعاتی
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هاي عامل قابل نصب ، انواع گونهسیستم-
Linuxو ویندوز

بستر شبکهدرTCP/IPاز پروتکل استفاده-
Tire-3از معماري پشتیبانی-

:سیستمامکانات
تعریف موجودي اول دوره براي انبارامکان-
ورودورود یک یا تعدادي کاال بوسیله مکانا-

قبض انبار مربوطه
مشخص کردن طبقه کاال در هنگام امکان-

قبض انبارورود
باخروج یک یا تعدادي کاال از انبار امکان-

صادر کردن حواله انبار مربوطه
ویرایش قبوض انبار و یا حواله هاي امکان-

توسط کاربرانبار
مانندع از اطالعات گزارشگیریهاي متنوامکان-

–ورودیها و خروجیها انبار در یک بازه خاص 
کاالهاي–مشاهده موجودي فعلی انبار 

تحویلی به کاربر مشخص در یک بازه زمانی 
...و

اموالسیستم

نرم افزارکلیمشخصات
جهت کنترل اموال دانشگاه به کار سیستماین

دری توان گزارشات جامعرود واز طریق آن میمی
خصوص اموال موجود در دانشگاه به تفکیک طبقات و 

.واحدها تولید کرد

برنامهشده براساس معماري وبطراحی-
PHPنویسی تحت وب با استفاده از زبان 

مدیریت جهتMySqlاز بانکهاي استفاده-
بانک اطالعاتی

هاي عامل قابل نصب ، انواع گونهسیستم-
Linuxو ویندوز

بستر شبکهدرTCP/IPکل از پروتاستفاده-
Tire-3از معماري پشتیبانی

:سیستمامکانات
تعریف اطالعات پایه توسط مدیر امکان-

شامل کاالهاي موجود در هر یک از (سیستم

بندي و کد دادن به و گروه) 14- 1(طبقات 
تعریف مکانهاي موجود در سطح –کاالها

دانشگاه و گروه بندي و کد دادن به آنها جهت 
...)کردن مکان اموال وصمشخ

فرمهايورود اطالعات دفاتر اموال در امکان-
ویژه هر طبقه

ویرایش اطالعات وارد شده و تعیین امکان-
گیرنده هر کاالتحویل

تاریخچه تحویل یک کاال به افراد نگهداري-
و امکان پیگیري آنمختلف

واردوع اطالعات ممتنوع از مجگزارشگیریهاي-
فرستاده –امل اموال رسیده ش(شده به سیستم 

که اموالیو مشاهده ...) انتقالی و–اهدایی –
.باشددر حال حاضر تحویل یک شخص می
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هاخوابگاهسیستم

نرم افزارکلیمشخصات
ها و مشاهده جهت اتوماسیون اداره خوابگاهسیستماین

اداره (کاربراین اطالعات با توجه به سطح دسترسی 
.طراحی شده است...) ور دانشجویی وام–خوابگاه 

شده براساس معماري وبطراحی-
PHPنویسی تحت وب با استفاده از زبان برنامه-

مدیریت جهتMySqlاز بانکهاي استفاده-
بانک اطالعاتی

هاي عامل قابل نصب ، انواع گونهسیستم-
Linuxو ویندوز

بستر شبکهدرTCP/IPاز پروتکل استفاده-
Tire-3عماري از مپشتیبانی-

:سیستمامکانات
ها ورود اطالعات مربوط به خوابگاهامکان-

خوابگاه از قبیل تعداد کلیاطالعات شامل
طبقات ، تعداد اتاقها ، ظرفیت خوابگاه ، 

...خوابگاه ، تلفن تماس ، آدرس ووضعیت
شاملها ورود اطالعات مربوط به اتاقامکان-

ظرفیت و مساحت اتاق
خوابگاه توسط دانشجودرخواستامکان-
ثبت فرم ضمیمه درخواست خوابگاه امکان-

خواهرانمخصوص

بهثبت فرم تعهد نامه محضرري مربوط امکان-
هر یک از دانشجویان

ثبت ورود و خروج کاال و مهمانامکان-
جستجو در لیست درخواستهاي ثبت امکان-

سیستم با ورود شماره دانشجویی ، درشده 
...عیت درخواست وتاریخ درخواست ، وض

هاي ثبت شده در بررسی درخواستامکان-
و تغییر وضعیت آنها به یکی از سیستم

حالتهاي تأیید شده ، تأیید نشده و بررسی 
نشده

جستجو در لیست دانشجویان معرفی امکان-
با ) درخواستهاي تأیید شده(به خوابگاه شده

...ورود شماره دانشجوئی ، تاریخ و
اق و اسکان دانشجو در انتخاب اتامکان-

خوابگاه
تسویه حساب دانشجو و ثبت موارد امکان-

ودیعه و هزینه خوابگاهپرداخت،پیشقبیلازمالی
نگهداريتعویض اتاق دانشجو همراه با امکان-

سوابق
فعالها ، تعریف ساختار درختی خوابگاهامکان-

ه بخش یا اتاقبو غیرفعال سازي 

گاهرفاهی دانشمرکزسیستم

کلی نرم افزارمشخصات
مربوط به رزو غذا فعالیتهايبرنامه براي مدیریت این

وسالن هاي پذیرایی مرکز رفاهی طراحی وپیاده سازي 
.استشده 

شده براساس معماري وب برنامه طراحی-
PHPوب با استفاده از زبان تتحنویسی

مدیریت جهتMYSQLاز بانکهاي استفاده-
بانک اطالعاتی 
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هاي عامل قابل نصب، انواع گونهسیستم-
Linuxو ویندوز

بستر شبکه درTCP/IPاز پروتکل استفاده-
Tire-3معمارياز پشتیبانی

:سیستمامکانات
سالن هاي پذیرایی وتغییرات تعریفامکان-

. روي مشخصات آن 
.غذاها تعریفامکان-
) غذاي روز(غذاهاي موجود تعریفامکان-

.وتعداد آنها 
سالن یا غذا توسط کاربران یا بخش رزوامکان-

.مدیریت 
.رزو سالن ها وغذاها مدیریتامکان-
وهاسالن,در مورد رزو ها مختلفگزارشات-

.غذاها

اطالعاتی دانشجویانبانکسیستم

نرم افزارکلیمشخصات

شده براساس معماري وب برنامه طراحی-
PHPتحت وب با استفاده از زباننویسی

مدیریت جهتMYSQLاز بانکهاي استفاده-
بانک اطالعاتی 

هاي عامل قابل نصب ، انواع گونهسیستم-
Linuxو ویندوز

بستر شبکه درTCP/IPاز پروتکل استفاده-
Tire-3معمارياز پشتیبانی

:سیستم امکانات

اطالعات مربوط به دانشجو شامل ورودامکان-
–بستگان وا–تحصیلی –اطالعات فردي 

تعهدات ومشاوره –رفاهی–اجتماعی 
جستجوي دانشجو با ورود شماره امکان-

ویا قسمتی از نام دانشجویی
ویرایش اطالعات دانشجو امکان-
بهمشاهده اطالعات وارد شده با توجه امکان-

سطوح دسترسی مختلف تعریف شده براي 
شامل امور ( واحدهاي مختلف دانشگاه 

-حراست–فرهنگی تمعاون–دانشجویی 
...) خوابگاه و–کمیته انظباطی 

حضوروغیابسیستم

:کلی نرم افزار مشخصات
شده بر اساس معماري وب وبا استفاده طراحی-

نرم افزارهاي منبع بازاز
PHPبرنامه نویسی  زبان-

MYSQL .    اطالعاتی  بانک-

تمامیوLinuxعامل سرور سیستم-
Windowsهاي نسخه

وتمامیClientعامل سرور سیستم-
Windowsهاي نسخه

بستر شبکه درTCP \IP  از پروتکل استفاده-
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Tire-3از معماري پشتیبانی-
:سیستم امکانات

نصب وراه اندازي تجهیزات -تنظیم -تهیه-
سخت افزاري ونرم افزاري مورد نیاز  

ارتباط این سیستم با سیستمهاي ایجاد-
دانشگاه

,گزارشات مختلف از وضعیت ورودي تهیه-

,عادي مرخصی,کار اضافه,خروجی

اداري وگزارشات آماري واحد هاي ماموریت

مختلف مرتبط با موارد فوق 
دسترسی دانشکده ها یا واحد هاي امکان-

به اطالعات کارکنان واعضاي هیئت سازمانی
علمی آن واحد جهت ثبت یا مشاهده اطالعات 

اص یا عملکرد آنها به اشخمربوط
اطالعات ورود وخروج هر شخص مشاهده-

خودشتوسط 

یانساننیرويمدیریتسیستم

:کلی نرم افزار مشخصات
استفادهشده بر اساس معماري وب وبا طراحی-

از نرم افزارهاي منبع باز
PHPبرنامه نویسی زبان-

MYSQLاطالعاتی  بانک-
یتماموLinuxعامل سرور سیستم-

Windowsهاي  نسخه
تمامیوClientعامل سرور سیستم-

Windowsهاي  نسخه
بستر شبکهدرTCP\IP از پروتکل استفاده-
Tire-3از معماري پشتیبانی-

:سیستم امکانات
وپیاده سازي طراحی,نرم افزار تحلیل این

مجموعه امور مربوط به کارگزینی کارمندان دانشگاه 
یئت علمی دانشگاه ومدیریت هاعضايکارگزینی,

پرداخت حقوق ودستمزد آنان را مکانیزه می نماید که 
برامکانات زیر است مشتمل

بروز رسانی اطالعات فردي مرتبط با وثبت-
صدور احکام وپرداخت حقوق –کارگزینی امور

کارمندان واعضاي هیئت علمی دانشگاه 

اداريوبروز رسانی کلیه سوابق ومدارك ثبت-
صدور احکام –د مرتبط با امور کارگزینی افرا

وپرداخت حقوق
هايوبروز رسانی آئین نامه هاوبخشنامه ثبت-

مربوط به امور کارگزینی وپرداخت حقوق در 
قابلیتهمراه با –سازمان به تفکیک موضوع 

جستجوواستناد به آنها درمواقع لزوم
وبروز رسانی اطالعات تشکیل چارت ثبت-

وکنترل تصدي آنها همراه ومدیریت سازمانی
با نگهداري سوابق 

بهونگهداري سوابق امتیازات متعلقه محاسبه-
مدارك وسوابق پرسنل در سازمان 

صورتانواع مختلف احکام کارگزینی به صدور-
موردي وگروهی 

ضرایب وجدول –سوابق امتیازات نگهداري-
حقوقی ونگهداري سوابق آن درسیستم مبناي

مزایا وکسورات متداول اطالعات دیریتم-
پرسنل وموردي

اطالعات ماموریتهاواضافه کاري مدیریت-
جهت استفاده در محاسبات حقوقی پرسنل
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حقوق پرداختی به پرسنل وصدور محاسبه-
حقوقیفیش 

–گزارشات مختلف از وضعیت فردي ارائه-
عملکردي وسوابق پرسنل –حقوقی –شغلی

مرتبط با وگزارشات آماري واحد هاي مختلف
فوق موارد

دسترسی دانشکده ها یا واحد هاي امکان-
به اطالعات کارکنان واعضاي هیئت سازمانی

علمی آن واحد جهت ثبت یا مشاهده اطالعات 
به اشخاص یا عملکرد آنها مربوط

اطالعات کارگزینی وحقوقی مشاهده-
. خود وي امکان پذیر باشد توسطهرشخص 

هاي این امکان به صورت ماژول
کنترل هاي امنیتی . شود پیش بینی میگزارشی

جهت اجراي این ماژولها ) (Authenticationالزم 
.فراخوانی کننده انجام می شود سیستمتوسط 

فیشصدورسیستم

کلی نرم افزار مشخصات

برنامهشده براساس معماري وب طراحی-
PHPنویسی تحت وب با استفاده از زبان 

مدیریت جهتMYSQLlز بانکهاي ااستفاده-
بانک اطالعاتی 

هاي عامل قابل نصب ، انواع گونهسیستم-
Linuxو ویندوز

بستر شبکهدرTCP/IPاز پروتکل استفاده-
Tire-3معمارياز پشتیبانی-

سیستم امکانات

بانک ها –انواع شرح پرداخت –تعاریف پایه -
مجاز وتعریف دوره مالی امضا

جدید پرسنل-
سند ثبت-
فیش چاپ-
دیسک بانک ایجاد-
درصد این سیستم آماده می باشد پنجاه-

تعمیر ونگهداري تاسیساتمدیریتسیستم

کلی نرم افزار مشخصات

شده براساس معماري وب برنامه طراحی-
PHPتحت وب با استفاده از زبان نویسی

مدیریت جهتMYSQLlاز بانکهاي استفاده-
بانک اطالعاتی

هاي عامل قابل نصب ، انواع گونهسیستم-
Linuxو ویندوز

.بستر شبکه درTCP/IPاز پروتکل استفاده-
Tire-3معمارياز پشتیبانی

سیستم امکانات

افزاردستگاههاي تعمیراتی اعم از نرم پذیرش-
وسخت افزا ر

تعمیرات انجام شده ثبت-
گیري از فعالیت هاي انجام شده گزارش-
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رتحساب صوصدور-
اطالعات مشخصات فنی واطالعات نگهداري-

کامپیوترها کاربري

دانشگاهگیري از تجهیزات کامپیوتري گزارش-

کارت کارکنان وهیأت علمیصدورسیستم

نرم افزارکلیمشخصات
جهتMy SQLاز بانک اطالعاتی استفاده-

مدیریت بانک اطالعاتی
98و 95هايWindowsاجرا در قابل-

windowsتاندارد عربی و همچنین اس 2000

professionalو.Windows XPاز استفاده
Delphi 6زبان برنامه نویسی 

شبکهاجرا تحت قابل-

سیستم امکانات

بین ردوگرفتن عکس از اسکنر وامکان-
وذخیره آن در بانک اطالعاتی دیجیتال

کارگزینی
بارکد وذخیره آن در بانک اطالعاتی تولید-

گزینیکار
کارت پرسنلی بر اساس اطالعات موجود چاپ-

نی بانک اطالعاتی کارگزیدر

داري مدیریت مالیدفترسیستم

نرم افزارکلیمشخصات
جهتMy SQLاز بانک اطالعاتی استفاده-

مدیریت بانک اطالعاتی
98و 95هايWindowsاجرا در قابل-

استاندارد عربی و همچنین
windows 2000 professionalو

Windows XP
Delphi 6.برنامه نویسی زباناز استفاده-
اجرا تحت شبکهقابل-

سیستم امکانات

گزار شات ویژه واحد دفتر داري از تهیه-
وبانک اطالعاتی سیستم حسابداري اطالعات

باشد گزارشات میحسابداري فاقدآنسیستمکه
داراییفرمهاي تفریق بودجه ده گانه براي تهیه-
ومغایرت بین سیستم حسابداري انجام-

اعتبارات

التحصیالنفارغسیستم
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کلی نرم افزار مشخصات

برنامه.شده براساس معماري وب طراحی-
PHPنویسی تحت وب با استفاده از زبان 

مدیریت جهتMYSQLlاز بانکهاي استفاده-
بانک اطالعاتی

هاي عامل قابل نصب ، انواع گونهسیستم-
Linuxو دوزوین

بستر شبکه درTCP/IPپروتکل ازاستفاده-
Tire-3پشتیبانی از معماري .

سیستم امکانات

درورود اطالعات ویژه فارغ التحصیالن امکان-
بانک اطالعاتی آموزش دانشگاه 

گرفتن لیست هاي متنوع از وضعیت امکان-
التحصیالن دانشگاه فارغ

وپایانرد تولید یکسري نامه هاي پرکاربامکان-
نامه ها

کمیته بهره وري و کمیته نظام پیشنهادها در دانشگاه فردوسی مشهد

تشکیل کمیته بهر ه وري و کمیته نظام پیشنهادها 
زیر نظر کمیسیون بهره وري و تحول اداري که 1378کمیته بهره وري دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

.لیت می کند ، تشکیل شده استتحت نظر مستقیم ریاست محترم دانشگاه فعا

کمیسیون بهره وري و تحول اداري

کمیته تحول اداريکمیته بهره وري                              کمیته نظام پیشنهادها 

81کمیته نظام پیشنهادهاي دانشگاه در سال 
ي مربوط به این تشکیل گردیده و قبل از آن فعالیتها

کمیته توسط کمیته بهره وري دانشگاه انجام می شده 
.است 

گزارش عملکرد
کمیته بهره وري و نظام پیشنهاد ها از زمان 
تشکیل تاکنون فعالیتهاي زیادي داشته است که به 

:برخی از آنها به این شرح اشاره می شود 
و 80و 79اجراي نظام پیشنهاد ها در سالهاي -1

فراخوان و گردآوري پیشنهاد ها ، شامل 82
ارزیابی و اهداء جوایز 

کمیته بهره وري براي اولین بار با 79در سال -2
طرح دو سؤال

درجهت تحول نظام پژوهشی و فناوري دانشگاه 
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)از اعضاي هیأت علمی ( چه پیشنهاد دارید ؟
)از کارکنان (ارتباطات شغلی شما چگونه است ؟

رآغاز خوبی براي ایجاد شروع به کار نمود که س
نظام مشارکت در دانشگاه بود و سواالت مطرح شده با 
استقبال خوب در سطح دانشگاه روبرو شد این کمیته 
پس از دریافت نظریات به مطالعه و بررسی پیشنهاد ها 
اقدام نمود و در نهایت به پیشنهادي برگزیده در هر 

از بخش هدایایی تقدیم کرد که افراد شامل یک نفر 
هیأت علمی ، هفت نفر از کارکنان و پنج نفر از 

.دانشجویان بودند

80اجراي نظام پیشنهاد ها در سال 
معیار هاي ارزیابی دقیق تر و در اجراي این دوره،

مسائلی همچون اهمیت موضوعی پیشنهاد ، دالیل و 
منطق پیشنهاد ، فراگیري و دامنه تأثیر پیشنهاد و قابل 

توجه به امکانات دانشگاه در نظر اجرا بودن آن با
.گرفته شد

آموزشی-
پژوهشی-
اداري و مالی-
بهره وري و تحول اداري-
دانشجویی و فرهنگی-
عمرانی-
موارد خاص بودجه-

:و مراحل اجرایی این بخش طبق جدول زیر انجام پذیرفته است

مجريشرح عملیاتیردیف
کمیته بهره وري79ام پیشنهادها ، با توجه به اجراي آزمایشی آن در سال تهیه پیش نویس اجراي نظ1
پیشنهاد همکاران انجام طرح و تعیین ترکیب اعضاي دبیرخانه نظام پیشنهاد ها و انتخاب 2

دانشجویان همکار در طرح
کمیته بهره وري

انه دبیرخطراحی و چاپ پوستر دعوت از دانشگاهیان و فرم دریافت پیشنهاد 3
دعوت از عموم دانشگاهیان و ارسال پوستر فراخوان و فرم هاي دریافت پیشنهاد به 4

بخش هاي مختلف دانشگاه 
دبیرخانه 

چاپ و ارسال نامه هاي رسمی جهت دعوت از اعضاي محترم هیات علمی و کارشناسان 5
) 657+ 222= 879به تعداد ( محترم دانشگاه 

سیستم خود کار 
دبیرخانه

تعیین هفت گروه آموزشی، پژوهشی ، اداري و مالی ، دانشجویی و فرهنگی، بهره وري و 6
تحول اداري ، عمرانی و موارد خاص به عنوان موضوع هاي قابل پیشنهاد ، با توجه به 

اهداف وجودي دانشگاه 

کمیته بهره وري

موضوع هاي پیشنهادي که در حوزه هاي زیر مورد نظر بوده است شامل امور



44 معاونت طرح و برنامه

مجريشرح عملیاتیردیف
ن پیشنهاد هاي عالمت دار کرد( مشخص نمودن موضوع پیشنهاد ، بر روي فرم دستخط 7

ارائه شده ، براي مشخص نمودن موضوع و بدنه پیشنهاد ، به منظور تسهیل و دقت در 
)ثبت پیشنهادها

دبیرخانه

ثبت و بایگانی نرم افزاري پیشنهادها با تفکیک موضوع و با توجه به مشخصات فردي و 8
، ) 87( زشی پیشنهاد در هفت موضوع آمو361جایگاه سازمانی پیشنهاد دهند ه شامل 

، بهره وري و تحول ) 28( ، دانشجویی و فرهنگی )42(، اداري و مالی )39 (پژوهشی 
) 83(و موارد خاص ) 15(، عمرانی )67(اداري 

سیتم خودکار دبیرخانه 

نظارت بر ورود اطالعات و اطمینان از دقت و صحت و تطابق متن تایپ شده با متن 9
دستخط پیشنهاد 

دبیرخانه 

اعضاي هیات علمی ، کارشناسان ، ( تهیه نمودارهاي آماري مشارکت دانشگاهیان 10
بر حسب تعداد پیشنهاد و تعداد پیشنهاد دهندگان ، در تمام و ) کارکنان و دانشجویان 

ها تک تک موضوع

سیستم خود کار 
دبیرخانه 

سیستم خودکار دبیرخانه چاپ و ارسال نامه اعالم وصول پیشنهاد ها به پیشنهاد دهندگان 11
انتخاب گروه کارشناسی از میان اعضاي هیأت علمی و کارشناسان بخش هاي مختلف 12

دانشگاه در موضوع هاي قابل پیشنهاد 
کمیته بهره وري

سیستم خودکار دبیرخانه ثبت اسامی کارشناسان به تفکیک موضوع هاي قابل پیشنهاد13
و تصویب معیارهاي ارزیابی پیشنهاد ها و تعیین ضرایب تشکیل جلسه کمیته کارشناسی14

متناسب براي هر یک از معیارها 
کمیته بهره وري 

کمیته بهره وريتصویب ایین نامه امتیاز دهی پیشنهاد ها بر اساس تصمیم هاي جلسه کمیته کارشناسی 15
ت شناسایی بدون عالمت جه( چاپ پیشنهاد ها به تفکیک موضوع و با کدي خاص 16

به همراه فرم ثبت امتیاز و آیین نامه امتیاز دهی ، و ارسال ) نشدن فرد پیشنهاد دهنده 
آنها براي کارشناسان 

سیستم خودکار دبیرخانه 

دبیرخانه ثبت امتیاز پیشنهاد ها از روي فرم هاي ثبت امتیاز کارشناسان 17
دستخط ثبت امتیاز با اطالعات ذخیره شده تایید و نظارت بر ورود اطالعات و تطابق فرم 18

در نرم افزار
دبیرخانه 

تهیه نمودارهاي آماري جهت نمایش میزان پراکندگی نظرات کارشناسان هر موضوع ، و 19
ارسال آن براي دبیر کمیته کارشناسی 

سیستم خودکار دبیرخانه 

کندگی در امتیاز دهی میان تایید نمرات کارشناسان و ارائه راه حل در مواردي که پرا20
کارشناسان یک موضوع ، زیاد بوده است 

دبیر کمیته کارشناسی 

سیستم خودکار دبیرخانه مرتب نمودن پیشنهاد ها ، به ترتیب امتیاز و تفکیک موضوع قابل پیشنهاد 21

ي ارسال پیشنهاد هاي برتر از نظر امتیاز ، به کمیسیون بهره وري و تحول اداري برا22
انتخاب پیشنهادهاي برگزیده و تعیین جوایز و هدایاي دانشگاه به پیشنهاد دهندگان 

دبیرخانه 
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82اجراي نظام پیشنهادها در سال 
79با توجه به تجربه به دست آمده در سال هاي 

این کار به صورت دقیق تر و یا معیارهاي ارزیابی 80و 
:به شرح زیر انجام شده است 

ه ها و افزایش درآمدهاـ کاهش هزین
ـ سرعت خدمات 
)میزان اثر بخش و کارآیی( ـ ارتقاي کیفیت 

ـ میـزان قابلیت اجرا 
ـ گزینه هاي پیشنهاد ي ارزیاب

به پیشنهاد هاي برتر جوایزي تعلق گرفت و به 
دستور ریاست  دانشگاه هر کدام از پیشنهاد ها به 

تا پس از معاونت هاي مربوط در دانشگاه ارسال گردید 
بررسی هاي الزم قابل اجرا بودن و یا قابل اجرا نبودن 

.پیشنهاد را اعالم نمایند 
محل دریافت و درصد پیشنهاد هاي واصله در 

:به شرح زیر بوده است1382سال 
متعلق به اعضاي هیات علمی دانشگاه % 24
متعلق به کارشناسان %  56
متعلق به کارکنان % 17
جویان متعلق به دانش% 3

نکته مهم و قابل ذکر این است که در پایان سال 
در زمینه ارزیابی کارشناسان بر اساس طرح 82

کارشناس ارشد ، خبره و عالی در بند مربوط به 
پیشنهاد ها ، این افراد توانستند از امتیازات بدست آمده 

.در نظام پیشنهاد ها استفاده نمایند
83اجراي نظام پیشنهاد ها درسال 

فراخوان پیشنهاد به همراه فرم هاي 83در سال 
ثبت پیشنهاد جهت اعضاي هیات علمی و کارشناسان 
دانشگاه به صورت رسمی ارسال گردیده که با توجه به 

فرم هاي تکمیل ) 83پایان آبان ( مهلت اعالم شده 
شده به تدریج به کمیته بهره وري رسیده و استقبال 

.نسبتا ً خوبی از آن شده است 

سیستم نرم افزار دبیرخانه نظام پیشنهاد ها
این سیستم که توسط نیرو هاي دانشگاهی از سال 

در دبیرخانه 12/5/81تهیه شده بود ، در مورخ 79
شوراي عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 

به نام کمیته بهره وري دانشگاه فردوسی 100425
تا حد مشهد به ثبت رسمی رسیده و در حال حاضر

زیادي جوابگوي نیازهاي سیستم نظام پیشنهاد ها می 
باشد ، ولی به هر حال نیاز به تغییرات جدي و مهم و 

از توانائی نرم افزار دبیرخانه نظام .به روز رسانی دارد 
:پیشنهادها می توان به موارد زیر اشاره کرد

تعریف دوره هاي کاري و متناسب با آن گزارش -
گیري دوره اي 

ت و بایگانی یکایک پیشنهاد ها ي ثب-
دانشگاهیهان با تفکیک موضوع 

تهیه نمودارهاي آماري میزان مشارکت -
دانشگاهیان در ارائه پیشنهاد 

چاپ و تهیه پیشنهاد ها در هر موضوع با کدي -
خاص ویژه کمیته کارشناسی

تهیه نمودارهاي آماري پراکندگی نظرات -
کارشناسان

د نیاز دبیرخانه انجام مکاتبات اداري مور-
مدیریت مصرف ( مدیریت مصرف بهینه انرژي -

) آب و برق ، گاز ، تلفن و زمان 
اجراي نظام ( پیش در آمدي در نظام پیشنهاد ها  -

...)و 79پیشنهاد ها در سال 
( ویژه نامه بهره وري سبز ، از اندیشه تا عمل -

، تعریف ) ویژه نامه یکم خرداد روز بهره وري
. طوح بهره وري ، بهره وري سبز  بهره وري س

بهره وري سبز تالشی است جامع و مانع و بر 
پایه محبت و رضا الهی که به بهره وري هیچ 

بهره وري سبز . سیستم دیگري لطمه وارد نکند 
در استفاده از منابع طبیعی و تالش جوامع انسانی 
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است براي استفاده بهینه از این منابع به طوري 
محیطی مخربی به دنبال نداشته که اثرات زیست

.باشد
گزارش از سازماندهی هزینه ها در دانشگاه -

فردوسی
روشهاي صحیح و ( ارگونومی یا مهندسی انسانی -

)غلط انجام کارهاي روزمره 
شماره فصلنامه سامان با 17تهیه و تدوین -

عناوین زیر و توزیع آن جهت مدیران در سطح 
خاصی در هر شماره در موضوعی( کشور 

):اطالعات ارائه می شود 

17تا 1عناوین شماره هاي 
ویژ ه نامه سال جهانی ریاضی: پیش شماره

آنچه یک مدیر کار آمد انجام می دهد :1شماره 
بهره وري:2شماره 
بهره وري آموزشی:3شماره 
ارزیابی پیشرفت درسی دانشجویان :4شماره 

یس و روشهاي تدر(مدیریت آموزشی :5شماره 
)تفویض اختیار

کارآیی آموزشی و ( مدیریت آموزشی :6شماره 
)روشهاي تدریس

روشهاي تدریس کالس ( مدیریت آموزشی : 7شماره 
)هاي بزرگ بهبود اصالح محیط کار 

روشهاي موثر استفاده از کمک آموزشی :8شماره 
ویژه نامه ( ویژه نامه بهره وري سبز : 9شماره 

)بهره وري ایرانپنجمین کنگره ملی
)کار کارشناسی در سازمان ( سامان :10شماره 
انگیزش کارکنان :11شماره 
مدیریت رفتار با افراد دشوار در سازمان :12شماره 
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حلقه هاي کیفیت: 13شماره 
گوش کردن فعال:14شماره 
برگزاري جلسات :15شماره 
)فشار عصبی ( استرس :16شماره

مدیریت هوش هیجانی:17اره شم
سامان با عنوان مدیریت تغییر رسانی در :18شماره 

حال آماده سازي و توزیع است
.نسخه تهیه می گردد2500از هر نشریه حدود 

توزیع فصلنامه سامان 
o اعضاي هیات علمی ( دانشگاه فردوسی مشهد

)و کارشناسان 
oمسووالن ادارت دولتی درسطح استان خراسان
oوساي دانشگاه هاي کشور ر
oسازمان بهزیستی
o وزارت علوم
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oآموزش و پرورش مشهد
o آستان قدس رضوي
o استانداري خراسان و فرمانداریهاي استان

خراسان 
oروساي بانکهاي استان خراسان
oسازمان دفاع ملی
oروساي دانشگاه هاي کل کشور
o بنیاد شهید خراسان
o مخابرات خراسان
oوسسات شرکت ها و برخی از م
o خراسان ، قدس و ( مطبوعات مشهد( ...

برگزاري کارگاه آموزشی مدیریت و بهبود بهره 
وري و یژه مدیران 

در راستاي تحقق مصوبه هیأت محترم وزیران 
مبنی بر استقرار چرخه مدیریت بهره وري در کلیه 
دستگاههاي اجرایی کشور و با عنایت به طرح موضوع 

ري و تحول اداري و در جلسه کمیسیون بهره و
موافقت رئیس  دانشگاه و رئیس کمیسیون بهره وري 
و تحول اداري دانشگاه فردوسی مشهد ، کمیته بهره 
وري دانشگاه نسبت به برنامه ریزي و برگزاري دوره 
آموزشی مدیریت بهبود بهره وري براي مدیران 
دانشگاه و برگزاري کارگاه آموزش مدیریت بهبود بهره 

در این دوره . ارشناسان دانشگاه اقدام نمود کوري ویژه
معاونین اداري و مالی دانشکده ها و مدیران ستاد 

نفر حضور داشتند و عناوین دوره 34دانشگاه به تعداد 
: که ارائه گردید شامل

نقش مدیران در بهبود بهره وري، مفاهیم بهره 
وري ، اندازه گیري و تحلیل بهره وري ، برنامه ریزي 

اي برنامه هاي بهبود بهره وري و جمع بندي و اجر
.مباحث و همچنین جلسه پرسش و پاسخ بود

حضور رئیس دانشگاه و معاون اداري و مالی دانشگاه 
در جمع مدیران و شرکت ایشان در یکی از

اهتمام هیات رئیسه دانشگاه به ها نشانگرسخنرانی
.مقوله بهره وري بود

ه توسط شرکت بر اساس نتایج فرم نظر سنجی ک
شرکت کنندگان درصد54کنندگان تکمیل گردید 

درصد متوسط 36خوب و عالی ، برگزاري دوره 
.ارزیابی نمودنددرصد کمتر از متوسط10 ،

برگزاري کارگاه هاي آموزشی مدیریت بهبود بهره 
وري ویژه کارشناسان 

در این دوره مسووالن آموزشی و امور عمومی 
ن امور عمومی واحدهاي مستقل ها و مسووالدانشکده

60هاي ستادي دانشگاه به تعداد و کارشناسان مدیریت
.نفر حضور داشتند

:عناوین دوره عبارت بودند از
لزوم برگزاري دوره و نقش کارشناسان در -

بهبود بهره وري
مفاهیم بهره وري-
اندازه گیري بهره وري-
تحلیل بهره وري -
اجراي برنامه ریزي بهبود بهره وري و-

هاي بهبود بهره وريبرنامه
در این دوره افراد شرکت کننده به چهار گروه 

گیري هر گروه جداگانه به اندازه. کارگاهی تقسیم شدند
و نیز برنامه ) کارگاه روز اول( و تحلیل بهره وري 

ریزي بهبود بهره وري و طراحی ساختار اجرایی برنامه 
رداختند و نتایج پ) کارگاه روز دوم( بهبود بهره وري 

کارهاي گروهی کارگاه ها توسط دبیران گروه ها در 
.جلسه عمومی ارائه گردید 

بر اساس فرم نظر سنجی که توسط شرکت کنندگان 
:تکمیل گردید
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درصد شرکت کنندگان برگزاري کارگاه را خوب و 80
درصد شرکت کنندگان برگزاري کارگاه را 16عالی ، 

گان  برگزاري کارگاه را درصد شرکت کنند4متوسط و 
.کمتر از متوسط ارزیابی نمودند

در در پایان برگزاري دوره آموزشی مدیران و کارگاه
پایان برگزاري دوره آموزشی مدیران و کارگاه آموزشی 
کارکنان به کلیه شرکت کنندگان هدایایی به رسم یاد 

.بود و همچنین گواهی شرکت در دوره اهدا شد

مدیریت راهبردي و بهره وري در برگزاري سمینار 
آموزش عالی 

با توجه به راهنمایی و مساعدت رئیس  دانشگاه و 
معرفی اقاي مهندس باقریان که تجارب ارزشمندي در 

امر مدیریت سازمانهاي کالن کشور و تدریس در 
دانشگاه ها در مقاطع تحصیالت تکمیلی و همچنین 

مدیریت ، داراي تالیفات و مقاالت متعددي در زمینه
توسعه ، تحول اداري و مسائل نظام اداري ایران بودند، 
از ایشان توسط کمیته بهره وري دانشگاه براي 

در مجموع حدود . برگزاري سمینار دعوت بعمل آمد 
یکصد نفر در این سمینار شرکت نموده و در انتها و 
جلسه پرسش و پاسخ و تکمیل فرم نظر سنجی اقدام 

سنجی به دست آمده در جدول زیر نمودند که فرم نظر
) 22/3/82(این سمینار به مدت یک روز . آمده است 

در تاالر اجتماعات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
.برگزار گردید

برگزاري سمینار علمی بهره وري انرژي و نقش آن در توسعه پایدار ایران 

82یریت راهبردي و بهر ه وري در آموزش عالی خرداد ماه جدول نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان در سمینار مد

کیفیت

عنوانردیف
خیلی ضعیفمتوسطخوبعالی

ضعیف
بدون 
پاسخ

سطح کیفیت مطالب مطرح شده در سخنرانی را چگونه 1
کنید ؟ارزیابی می

4252--1

تطابق مطالب ارائه شده با موضوع سخنرانی چگونه 2
بود؟

8212--1

2714513میزان عملی بودن مطال با رائه شده چه اندازه بود؟3
1-141511قدرت بیان مطالب توسط سخنران چه اندازه بود؟4
2-41871روشن نمودن هدف و محتواي ارائه مطالب چگونه بود؟5
رعایت پیوستگی مطالب ارائه شده را چگونه ارزیابی می 6

کنید ؟
81831-2

3--11144رعایت زمانبندي جلسه توسط سخنران چگونه بود؟7
1--17131تسلط سخنران بر موضوع چقدر بود؟8
1--6223در مجموع سخنران را چگونه ارزیابی می کنید ؟9
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اجراي طرح پژوهشی تعیین شاخص هاي بهره وري 
1379در دانشگاه فردوسی سال 

مورخ 14755/7وع بخشنامه شماره این طرح موض
معاونت اداري و پشتیبانی و رئیس کمیته 21/5/76

بهره وري وزارت فرهنگ و آموزش عالی بود که جهت 
این بخشنامه بر . اجرا به دانشگاه فردوسی ابالغ گردید 

قانون ) 35(آیین نامه اجرایی تبصره 2اساس ماده 
رهنگی برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و ف

جمهوري اسالمی ایران جهت ارزشیابی دانشگاه ها و 
.موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ابالغ گردیده بود 

بخشنامه مذکور ارزشیابی را به چهار بخش زیر 
:تقسیم کرده است 

سنجش عملکرد فرهنگی ، فوق برنامه رفاهی) الف
سنجش عملکرد اداري و پشتیبانی) ب
سنجش عملکرد آموزشی) ج
سنجش علمکرد پژوهشی ) د

در هر یک از چهار بخش شاخصهایی جهت اندازه 
تدوین . گیري بهره وري دانشگاه تعیین شده است 

شاخصهاي بهره وري در دانشگاه ها مدیریت را قادر 
می سازد تا میزان بهره وري دانشگاه تحت مدیریت 
خود را از طریق تقویت این شاخص ها افزایش داده و 

یا نزول شاخص ها را کنترل کند و در روند رشد و
نهایت تصویر روشنی از وضعیت دانشگاه ارائه نماید و 
. به دنبال آن قوت و ضعف دانشگاه را تشخیص دهد 

همچنین دانشگاه تحت مدیریت خود را با سایر 
دانشگاه هاي کشور مقایسه کند و در جهت رشد و 

.توسعه دانشگاه برنامه ریزي الزم را انجام دهد

توزیع کتب مناسب و مرتبط با بهره وري بین 
مدیران دانشگاه در طول سال

طی چند سال اخیر به مناسبتهاي مختلف کتابهاي 
مفید و راهگشایی براي مدیران تالیف یا ترجمه شده 
است که برخی از آنها بین مدیران دانشگاه توزیع شده 

).عناوین کتاب در بخش مقدمات آمده است (است 

ازه گیري و محاسبه شاخصها ي بهره وري در اند
1382سال 

بنا به درخواست دفتر کل بهره وري وزارت علوم ، 
82تحقیقات و فناوري و دستور رئیس  دانشگاه درسال 

آوري و محاسبه متغیر شاخصها جمعمربوط بهاطالعات
.صورت جدولی ارسال گردید گردید و در نهایت به

نار بهره وري به شرکت در نمایشگاه و سمی
)بهره وري در آموزش عالی ( مناسبت 

وزارت 6/2/82مورخ 1114/64عطف به نامه 
علوم در خصوص برگزاري همایش بهره وري در 
آموزش عالی در محل دانشگاه صنعتی شریف با 
موافقت رئیس  دانشگاه ، کمیته بهره وري به صورت 

جدي در این همایش شرکت نمود و طی آن نظام  
شنهاد هاي دانشگاه فردوسی مشهد  به صورت نرم پی

همچنین در نمایشگاه جنبی همایش . افزار ارائه گردید 
کمیته بهره وري دانشگاه فردوسی مشهد با در اختیار 
گرفتن دو غرفه همجوار و ارائه کارهاي این کمیته و 
تقدیم هدیه به شرکت کنندگان و برگزاري و ارائه 

کاریکاتور ، در زمینه بهره وري نمایشگاهی از تابلوهاي 
شد و لوح  تقدیر دریافت عنوان غرفه برتر شناختهبه

.نمود
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رویکردها و برنامه هاي آینده حوزه طرح و برنامه دانشگاه

اقدامات کلی) الف 
o تالش جهت روشن نمودن جایگاه واقعی معاونت

طرح و برنامه و تاکید بر نقش سیاستگذاري و 
هدفمند این معاونت با همکاري و برنامه ریزي

ارتباط با سایر معاونتها بویژه موارد مربوط به 
مسائل مالی ـ هزینه اي دانشگا ه

o تالش جهت تدوین برنامه ي راهبردي دانشگاه
شامل خط مشی ها ، سیاستهاي کلی و فعالیتهاي 
اجرایی بگونه اي که متناسب با امکانات موجود و 

.در عمل قابل اجرا باشد 
o تالش جهت بعهده گرفتن مسؤولیت انتشارات و

ارزیابی مستمر بر نحوة اجراي برنامه راهبردي 
دانشگاه و ایجاد تغییرات مناسب جهت اجراي 
بهتر برنامه ، و ارزیابیهاي ساالنه از دستاوردهاي 
تالش جهت ایجاد انضباط مالی و اعمال مدیریت 
بر منبع مالی دانشگاه به منظور رعایت صرف و

صالح بهینه کردن هزینه ها
oبندي تاکید بر اجرا و استقرار طرح طبقه

هاي واحد ها و دانشکده ها به منظور تهیه هزینه
آمار و اطالعات دقیق هزینه اي و استفاده از آن 
بعنوان ابزاري مهم جهت تصمیم گیریهاي 
مدیریت مالی و هزینه اي دانشکده ها و دانشگاه 

oن شاخصهاي مالی تالش جهت تعیین و تدوی
مناسب براي واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور 
تهیه و تنظیم اعتبارات واحدها بصورت بودجه 

عملیاتی
o اتخاذ سیاستهاي مالی مناسب جهت تشویق و

ترغیب واحدهاي دانشگاه به منظور ایجاد 

راههاي مناسب تامین اعتبارات مالی مورد نیاز 
خود 

در بخش آمار و اطالعات ) ب
o تالش جهت جمع آوري و طبقه بندي آمار و

اطالعات گوناگون دانشگاه و به روز نمودن آن و 
ارائه گزارشهاي آماري مناسب براي مدیران 

دانشگاه جهت اتخاذ تصمیم 
o ، تالش جهت شاخصهاي آموزشی ، پژوهشی

دانشجویی ، اداري و مالی دانشگاه به منظور 
نشگاههاي تعیین جایگاه دانشگاه در بین سایر دا

کشور برنامه ریزي براي ارتقاي سطح دانشگاه 
o اتخاذ سیاستهایی جهت نهادینه کردن امر مهم

جمع آوري و طبقه بندي آمار و اطالعات در 
سطح واحدهاي مختلف و در سطح کل دانشگاه 
و ایجاد هماهنگی ، نظارت و ارزیابی آمار و 

اطالعات تهیه شده 
oتی دانشگاه ، تالش جهت اصالح ساختار تشکیال

بازنگري نمودار سازمانی ، تأسیس واحدهاي مورد 
نیاز جدید، حذف یا ادغام برخی واحدها به منظور 
ایجاد ساختار تشکیالتی بهینه به گونه اي که 
تداخل وظایف و موازي کاري به حداقل برسد و 
مسؤولیتها ي هر واحد بطور شفاف مشخص باشد

oوهاي تالش جهت اصالح ساختار اداري نیر
انسانی دانشگاه با تشکیل کمیته ساماندهی 
نیروي انسانی به منظور استفاده بهینه از نیروي 
انسانی موجود در دانشگاه و ارتقاي سطح کیفی 
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به کارگیري نیروهاي جدید 
o تالش جهت ارزشیابی ویژه کارکنان دانشگاه

متناسب نبودن پرداختها با توانائیها و کارایی 
کارکنان

خش آموزش کارکناندر ب) ج 
o تالش جهت برنامه ریزي مناسب به منظور

آموزش مستمر مورد نیاز کارکنان دانشگاه بویژه 
مهارتهاي هفتگانه رایانه اي 

o اتخاذ سیاستهاي به منظور نظارت و ارزیابی
هاي آموزش کارکنان و تعیین میزان بازدهی دوره

آموزشها
در بخش بودجه عمرانی) د
o اطالعات دقیق از فضاهاي تالش جهت آمار و

فیزیکی موجود در واحدهاي مختلف و نحوه 
کارگیري آنها به منظور اتخاذ سیاستهایی در به

جهت افزایش بازدهی فضاهاي فیزیکی موجود 
o تعیین و تدوین شاخصهاي مورد نیاز و مطلوب

براي میزان فضاهاي فیزیکی فعالیتهاي مختلف 
یدن به در دانشگا ه و برنامه ریزي جهت رس

شاخصهاي مطلوب
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83–79مدیران  حوزه طرح و برنامه طی سالهاي 

پایان فعالیتآغاز فعالیتنام و نام خانوادگینوع مسؤولیت

دکتر حسن حاجی کاظمیمعاون طرح و برنامه

دکتر محسن حداد سبزوار
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83

83
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