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 1صفحه   

 

  مقدمه
انداز، اهداف و راهبردهاي دانشگاه از طريق  ريزي و توسعه منابع دانشگاه فردوسي مشهد كمك به تحقق چشم موريت معاونت برنامهمأ

محور در راستاي ارتقاي جايگاه دانشگاه  در چارچوب نظام مديريتي داناييه منابع انساني، مالي و اطالعاتي ريزي و سازماندهي بهين برنامه
همواره تالش نموده با توجه به وظيفه خطير و حساسي كه دارد و با هدف تهيه بستري براي تحقق هرچه اين معاونت از اين رو . باشد مي

هاي كالن آموزش عالي را در دستور كار خود قرار دهد.  ريزي جهت توسعه متوازن و همسو با سياست تر رسالت دانشگاه، برنامه مناسب
بيني  گيري از آن به عنوان چراغ راهي براي پيش ها از طريق رصد منظم و مداوم عملكرد و نقاط قوت و ضعف و بهرهانجام اين مهم تن

ريزي و  شده توسط معاونت برنامه هاي انجام كننده خطوط اصلي فعاليت گزارش حاضر بيانپذير است.  هاي مورد نياز آينده امكان فعاليت
مركز فناوري و  مديريت منابع انساني و تحول سازماني، برنامه، بودجه و نظارت راهبردي  مديريت در قالب 1396توسعه منابع در سال 
  باشد.  مي اطالعات و ارتباطات

 مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي
  ريزي برنامه گروه

  رديف
جزء 
هدف 
  كالن

  شاخص
مقدار 

مطلوب 
  96سال 

ميزان 
  تحقق

  شرح اقدامات انجام شده

1  

ارد
مو

 
دي

هبر
د را

 سن
ط با

رتب
م

  

استقرار 
مديريت 
  اثربخش

درصد تحقق نظام 
 ريزي راهبردي برنامه

  1*  پايش

ها  ريزي در سطح دانشگاه، معاونتفرايند برنامه -1
  و واحدهاي ستادي:

  شركت در جلسات مربوط به بازنگري
هاي  ها، مقادير موجود، مطلوب و برنامه شاخص

دانشجويي و هاي آموزشي،  عملياتي معاونت
 ريزي و توسعه منابع اجتماعي، برنامه -فرهنگي

 هاي مربوط به تكميل فرمت امضا  انجام پيگيري
 ها در معاونت

 ها جهت پيگيري  تعامل با هر يك از معاونت
هايي كه نيازمند پايش بوده و  تحقق شاخص

اند  براي نخستين بار در دانشگاه اجرا شده
فضاهاي هاي مربوط به موضوع  (شامل شاخص

هاي   كالبدي، سنجش ميزان رضايت گروه
  مختلف دانشگاهيان و دانشگاه سبز)

                                                            
به عنوان سال  95نياز دارد، سال  گذاري براي آنها نياز به انجام اقدامات پيش نبوده و يا سياستهايي كه اطالعات مربوط به آنها در دسترس  دسته از شاخص براي آن ١

، 95در پايان سال  پايش آن شاخص در نظر گرفته شده است. اين بدان معناست كه كليه اقدامات مقتضي در رابطه با شاخص مربوطه بايستي به نحوي انجام گردد كه
  پذير باشد. امكان 99تا  96هاي  ب براي سالامكان تعيين مقادير مطلو



 2صفحه   

 

  رديف
جزء 
هدف 
  كالن

  شاخص
مقدار 

مطلوب 
 96سال

ميزان 
  تحقق

  شرح اقدامات انجام شده

1  

دي
هبر

د را
 سن

ط با
رتب
د م

وار
م

  

استقرار 
مديريت 
  اثربخش

درصد تحقق نظام 
 ريزي راهبردي برنامه

  -  پايش

 هاي علوم  مستندسازي اطالعات مربوط به شاخص
انساني در سند راهبردي دانشگاه از طريق 

 جلسات كميته علوم انسانيبرگزاري 

  مكاتبه با دفتر دانشگاه سبز در خصوص تكميل
هاي  هاي ماموريت خاص و و بررسي فرم فرم

 دريافتي از آنان

  طراحي نسخه چاپي سند راهبردي دانشگاه
فردوسي مشهد و واحدهاي ستادي در راستاي 

 محوري در دانشگاه سازي برنامه فرهنگ

 هاي سند  شاخصسازي گزارش ميزان تحقق  آماده
  راهبردي جهت ارايه به هيات امنا

   دهي به اجزاي اهداف  سازي الگوي وزن آماده
ها  ها و تعامل با هر يك از حوزه كالن و شاخص

  در خصوص نحوه تكميل آن
 ها و واحدهاي ستادي  برگزاري جلسه با معاونت

هاي داراي اولويت در  در خصوص اعالم شاخص
 سند راهبردي  

  مديريت راهبردي دانشگاه بر اساس طراحي مدل
 چرخه دمينگ

  ها: ريزي در دانشكده فرايند برنامه -2
  گردآوري و سازماندهي مستندات و اطالعات

هاي  ها از شاخص مربوط به تعيين سهم دانشكده
پژوهش و فناوري دانشگاه (شامل آمار و اطالعات 

بندي اليدن در  رتبه  مربوطه، ارتباط با نظام
 اين نظام و ...) خصوص متدولوژي

  تعيين تعامل با معاونت پژوهش و فناوري جهت
هاي پژوهش و فناوري  ها از شاخص سهم دانشكده

از طريق برگزاري  دانشگاه در سند راهبردي
 جلسات هفتگي

 ها در خصوص اعالم گزارش  مكاتبه با دانشكده
عملكرد در زمينه سند راهبردي و ارسال نسخه 

  آنانبروز شده سند راهبردي 



 3صفحه   

 

  رديف
جزء 
هدف 
  كالن

  شاخص
مقدار 

مطلوب 
 96سال

ميزان 
  تحقق

  شرح اقدامات انجام شده

2  

راد
 مو

اير
س

  

  استقرار نظام هوشمندي رقابتي

 بندي  برگزاري جلسات در خصوص تحليل وضعيت دانشگاه در نظام رتبه
  وبومتريك

 سنجي دانشگاه براي مركز فاوا طراحي الگوي تدوين اقدامات بهبود جايگاه وب  
  بررسي اقدامات تدوين شده توسط مركز فاوا در راستاي بهبود جايگاه

هاي مختلف  دانشگاه و انجام اقدامات مربوط به ابالغ آنها به حوزهسنجي  وب
  دانشگاه

 هاي  بندي شامل نتايج نظام هاي رتبه هاي مربوط به نتايج نظام انتشار گزارش
، راند و  QS، شانگهاي، NTU، سايماگو، اليدن، تايمز،  4ICUوبومتريك، 

  ويژن، دانشگاه سبز  ساي
 بندي تايمز، مربوط به دانشگاه براي نظام رتبه سازي و ارسال اطالعات آماده  U‐ 

multi rank و تامسون رويترز  
 بندي  سازي اطالعات مربوط به نظام رتبه بررسي و مستندU‐ multi rank  
 بندي شانگهاي هاي برتر بر اساس نظام رتبه سازي مقدمات تجليل از گروه فراهم 

3  
ابي و تحليل محيط دروني و ارزي

پژوهي و بازاريابي  آينده - بيروني
  آموزش عالي

  آنتدوين ادبيات موضوعي و  هوشمندي رقابتيانجام مطالعات الزم در زمينه  
 آن از طريق و اصالح فرايندهاي  تصويب مدل هوشمندي رقابتي دانشگاه

  برگزاري جلسات كارشناسي
  تدوين و بروزرساني گزارش فرايندي هوشمندي رقابتي در دانشگاه  
 فرايند ارزيابي و سازي  مورد نياز جهت پيادهاقدامات اجرايي  و تمهيدبيني  پيش

  تحليل محيط دروني و بيروني
 خصوص تهيه  گردآوري اطالعات و انجام مطالعات موضوعي درRFP 

)Request for Proposal( پژوهي آينده  
 برگزاري جلسات ارزيابي و تصويب پيشنهاده آينده پژوهي دانشگاه  
  تدوين ادبيات موضوعي و  بازاريابي آموزش عاليانجام مطالعات الزم در زمينه

  آن
  تدوينRFP  بازاريابي آموزش عالي با توجه به مطالعات انجام شده در اين

  زمينه
 سازي محتوا مرتبط با هوشمندي رقابتي در چارچوب فرايندهاي ارزيابي و  آماده

 جهت يو بازاريابي آموزش عال پژوهي دهآين - تحليل محيط دروني و بيروني
  ريزي بارگذاري در وب سايت واحد برنامه



 4صفحه   

 

  رديف
جزء 
هدف 
  كالن

  شاخص
مقدار 

مطلوب 
 96سال

ميزان 
  تحقق

  شرح اقدامات انجام شده

4  

راد
 مو

اير
س

  

پاسخ به مطالبات اطالعاتي درون و 
 سازماني برون

 به وزارت  المللي شدن گزارش عملكرد دانشگاه در حوزه بين تهيه و ارسال
  علوم، تحقيقات و فناوري

  سند ويژه پيشگيري از وقوع انجام مقدمات مربوط به تشكيل كارگروه تدوين
  جرم و جنايت

  پاسخگويي به نامه وزارت عتف در خصوص گزارش عملكرد دانشگاه در
 ورزي و  اشتغال دانش آموختگان حوزه مهارت

 بررسي و ارزيابي سند راهبردي دانشگاه تربت جام  
  جهت تكميل  مديريت منابع انساني و تحول سازمانيتعامل و همكاري با

، بودجه و نظارت راهبردي، فرم  هاي مديريت برنامه ن ماموريتتعيي هاي فرم
ريزي و ساير واحدهاي دانشگاه در حوزه  شرح وظايف موجود واحد برنامه

ريزي و فرم شرح وظايف جديد ساير واحدهاي دانشگاه در حوزه  برنامه
  ريزي برنامه

  هاي دانشگاه  برنامهپاسخگويي به استانداري خراسان رضوي در خصوص
 هاي ملي آمايش گيري فردوسي مشهد در راستاي تحقق سند جهت

  تعيين ابهامات مربوط به نظام جامع ارزيابي دانشگاه و شركت در جلسات
 ريزي سازي اين مدل از منظر ارتباط آن با برنامه مربوطه در راستاي شفاف

 هاي مندرج در سند برنامه ششم توسعه كشور و  بررسي مقادير مطلوب شاخص
 ي تطابق آن با مقادير مطلوب سند راهبردي دانشگاه  بررس

 هاي ارسالي واحد بودجه در خصوص اعالم وضعيت عملكرد تكميل فرم 
و اعالم  1396اول سال ماهه ، شش1395دانشگاه فردوسي مشهد در سال 

 هاي سند راهبردي دانشگاه شاخص 97ها و مقادير سال  برنامه

 مرتبط با هاي  برنامهور در خصوص اعالم كش كل بازرسي نامه سازمان به پاسخ
  دانشگاه فردوسي مشهدسند راهبردي  هاي شاخص

 

   



 5صفحه   

 

  گروه بودجه
  

  شاخص  جزء هدف كالن رديف
مقدار 

مطلوب 
  96سال 

ميزان 
  تحقق

  شرح اقدامات انجام شده

1  

دي
هبر

د را
 سن

ط با
رتب
د م

وار
م

  

 مؤثر مديريت
  مالي منابع

هاي  سهم اعتبارات فعاليت
 كل اعتبار دانشگاه آموزشي از

38.5%  *  
نامه بودجه با كليه واحدهاي  مبادله موافقت

 دانشگاه

2  
هاي  اعتبارات فعاليت سهم

كل  از پژوهش و فناوري
  اعتبار دانشگاه

17.5% *  
نامه بودجه با كليه واحدهاي  مبادله موافقت

 دانشگاه

3  
هاي  سهم اعتبارات فعاليت

فناوري اطالعات و ارتباطات 
  كل اعتبار دانشگاهاز 

2%  *  
نامه بودجه با كليه واحدهاي  مبادله موافقت

 دانشگاه

4  
 هاي اعتبارات فعاليت سهم

كل  از و فرهنگي دانشجويي
  اعتبار دانشگاه

7%  *  
نامه بودجه با كليه واحدهاي  مبادله موافقت

 دانشگاه

6  
هاي  اعتبارات فعاليت سهم

كل  از پشتيباني اداري و
 دانشگاهاعتبار

18%  *  
نامه بودجه با كليه واحدهاي  مبادله موافقت

 دانشگاه

هاي سهم اعتبارات فعاليت  8
  اعتبار دانشگاهاز كل  رفاهي

2%  *  
نامه بودجه با كليه واحدهاي  مبادله موافقت

 دانشگاه

9  
هاي  سهم اعتبارات فعاليت

سازي از  تعميرات و محوطه
  كل اعتبار دانشگاه

5%   و طراحي مدل هاي تخصصي كارگروهايجاد   * 

10  
سهم اعتبارات توسعه 
تجهيزاتي از كل اعتبار 

  دانشگاه
5%   هاي تخصصي و طراحي مدل ايجاد كارگروه  * 

11  

 منابع جذب
 و متنوع مالي

 و پايدار
 گسترش

 هاي زمينه
  مالي استقالل

تعداد منابع عمده درآمدي 
دانشگاه (تنوع و پايداري 

  منابع مالي)
4  4  

 نامه اجرايي واحدهاي ويژه  تدوين آيين
 آموزشي -تحقيقاتي

 نامه اجرايي  پيگيري تصويب آيين
آموزشي در  -واحدهاي ويژه تحقيقاتي

 هيات رئيسه دانشگاه

 هاي داخلي واحدهاي ويژه  نامه آيين تدوين
  آموزشي -تحقيقاتي

باشد.ميها قابل محاسبه* در پايان سال مالي و با بسته شدن حساب



 6صفحه   

 

  شاخص  جزء هدف كالن رديف
مقدار 

مطلوب 
 96سال

ميزان 
  تحقق

  شرح اقدامات انجام شده

12  

دي
هبر

د را
 سن

ط با
رتب
د م

وار
م

  

 منابع جذب
 و متنوع مالي

 و پايدار
 گسترش

 هاي زمينه
  مالي استقالل

تعداد منابع عمده درآمدي 
دانشگاه (تنوع و پايداري 

  منابع مالي)
4  4  

 هاي  پيگيري برگزاري جلسات كارگروه
تنوع و پايداري منابع مالي در كليه 

  واحدهاي دانشگاه
  پيگيري امور مرتبط با برگزاري جلسات

 - شوراي سياستگذاري مجتمع پژوهشي
آموزشي صنايع غذايي، واحد ويژه 
خدمات تخصصي آزمايشگاهي دانشكده 
كشاورزي، واحد ويژه خدمات تخصصي 
علوم باغباني و فضاي سبز دانشكده 
كشاورزي، واحد خودگردان كالج دانشگاه 

زشي آمو-و واحد خودگردان مركز رفاهي
 دانشگاه

 كلينيك پيگيري تصويب واحد ويژه پلي
تربيتي روانشناسي و مشاوره دانشكده علوم

 و روانشناسي

  پيگيري تصويب واحد ويژه خدمات
  تخصصي علوم سياسي

13  
اختصاصي  درآمد نسبت

 ها هزينه به دانشگاه
  مالي)استقالل(

30%  *  
 هاي  پيگيري برگزاري جلسات كارگروه

منابع مالي در كليه  تنوع و پايداري
  واحدهاي دانشگاه

14  

ارد
 مو

اير
س

  

  گذاري بودجه جلسه شوراي عالي سياست 6 برگزاري

  1396 سال بودجه توزيع مدل اجراي بر اجرا و نظارت تدوين،  15

  اي دانشگاه هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي و اي هزينه اعتبارات تخصيص هاي فرم بازنگري  16

  سامانه بودجه به منظور مكانيزه كردن فرايند بودجه دانشگاهتكميل   17

سازمان مديريت  به ")ملي هاي طرح به مربوط( 1396 سال اي سرمايه هاي دارائي تملك نامه موافقت هاي فرم" ارسال و تكميل  18
  نامه موافقت مبادله سامانه طريق از ريزي كشور و برنامه

 هاي رديف محل از اعتبار تامين براي 1396 سال در دانشگاه پيشنهادي هاي پروژه اطالعات به مربوط هاي فرم ارسال و تكميل  19
  ها پروژه تصويب جهت پيگيري و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت متمركز

  ها دانشكده و ها معاونت از اعم دانشگاه واحدهاي كليه ماهانه هاي تخصيص ابالغ و تهيه  20



 7صفحه   

 

  شاخص  جزء هدف كالن رديف
مقدار 

مطلوب 
 96سال

ميزان 
  تحقق

  شرح اقدامات انجام شده

21  

ارد
 مو

اير
س

  

 فناوري و ارسال اطالعات بازنشستگان و تحقيقات علوم، وزارت از دانشگاه 1395 سال پيگيري دريافت پاداش بازنشستگان
  فناوري جهت دريافت پاداشوتحقيقاتعلوم،دانشگاه به وزارت 1396 سال

  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامهاي از  هاي سرمايه دارايي  اي و اعتبارات تملك پيگيري دريافت اعتبارات هزينه  22
  مصوبات اجراي جهت پيگيري و عمراني كميته/شوراي جلسه 11 برگزاري  23
  اختصاصي درآمد محل از اعتبارات و استاني ملي، دريافتي اي سرمايه هاي دارايي تملك اعتبار تخصيص  24

 و اداري وقت در تدريس ساعات ميزان حداكثر تدريس، سقف موظف، واحد مديريت، حق مدل روزرساني به و بازنگري  25
  دانشگاه مديريتي هاي پست اجرايي امتياز

  صالح خارج از دانشگاه هاي تخصصي مرتبط با بودجه و ارائه به مديريت دانشگاه و مراجع ذي تهيه و تنظيم گزارش  26
  برگزاري جلسه بودجه با واحدهاي دانشگاه  27

 منطقه هاي دانشگاه امناي هيأت در تصويب و طرح جهت و اصالحيه آن 1395 سال تفصيلي بودجه نامه موافقت ارسال و تهيه  28
 كشور شرق شمال

 و تحقيقات علوم، وزارت 9منطقه  امناي هيأت در تصويب و طرح جهت 1396 سال تفصيلي بودجه نامه موافقت ارسال و تهيه  29
  فناوري

  سازمان برنامه و بودجه 23جديد به كميسيون ماده هاي ملي  پيشنهاد پروژه  30
  دانشگاه 1397تدوين ضوابط اجرايي بودجه سال   31
  1397انجام مطالعات در خصوص تدوين مدل توزيع بودجه دانشگاه در سال   32
  هاها و معاونتبا واحدهاي دانشگاه اعم از دانشكده 1397و   1396مبادله موافقتنامه بودجه سال   33

ريزي كشور و انعكاس در اليحه هاي سامانه اليحه بودجه جهت بررسي كارشناسان سازمان مديريت و برنامهتكميل فرم  34
  1397بودجه سال 

  ريزي كشورو ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه 1397بيني درآمد اختصاصي سال پيش  35
  1396هاي عمراني ملي در سال هاي سيستم نظارت بر پروژهفرمتكميل و ارسال   36
  ريزي كشورجهت بررسي سازمان مديريت و برنامه 1396اي سال هاي سامانه عملكرد اعتبارات هزينهتكميل فرم  37

  
  
  

  

   



 8صفحه   

 

 ارزيابي عملكرد گروه

  شاخص  جزء هدف كالن  رديف
مقدار 

مطلوب 
  96سال 

ميزان 
  تحقق

  انجام شدهشرح اقدامات 

ط با  1
رتب
د م

وار
م

 
دي

هبر
د را

سن
  

استقرار 
مديريت 
 اثربخش

درصد تحقق 
نظام نظارت 
و ارزيابي 
 راهبردي

55 %  55 %  

انجام امور مربوط به ارزيابي اثربخشي فرايندهاي  - 1
اصــلي در ســطح اول سلســله مراتــب ســازماني  

  از قبيل: هاي دانشگاه) (معاونت
  دريافت مقادير موجود نشانگرهاي ارزيابي از سامانه

MIS ها با كارشناس آمار و اطالعات و ، اعتبارسنجي آن
  هاي مربوطه ثبت در فرم

 هاي سند  دريافت مقادير مطلوب و وزن شاخص
هاي  ها در فرم ها و ثبت آن راهبردي دانشگاه از معاونت

  مربوطه
 هاي ارزيابيتدوين نشانگرهاي ذيل شاخص  
 طراحي مدل محاسباتي ارزيابي  
 هاي  محاسبه مقدار موجود، مطلوب و وزن شاخص

و وزارت علوم،  ISCبندي اليدن،  هاي رتبه نظام
  تحقيقات و فناوري

 (افزايشي/ كاهشي) و  تعيين نوع نشانگرهاي ارزيابي
  تعيين واحد سنجش نشانگرهاي ارزيابي

  اعتبارسنجي نقش نشانگرها در فرايندهاي اصلي با
  مكاري واحد بهبود فرايندهاه
 ها، فرايندها و محاسبه نمرات ارزيابي نشانگرها، شاخص

  شوندگانارزيابي
 سازي گزارش نتايج ارزيابي و ارائه در شوراي  آماده

  نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه 
هاي تخصصي نظارت و انجام امور مربوط به كارگروه -2

  ارزيابي دانشگاه از قبيل:
  ها و شوراها در  موجود كارگروهبررسي وضع

هاي  هاي دانشگاه به منظور تطبيق با كارگروه معاونت
 دانشگاه تخصصي نظارت و ارزيابي

 ها و شوراها در  بررسي وضع موجود كارگروه
هاي  كارگروه هاي دانشگاه به منظور تطبيق با معاونت

  دانشگاه تخصصي نظارت و ارزيابي



 9صفحه   

 

  شاخص  جزء هدف كالن  رديف
مقدار 

مطلوب 
 96سال

ميزان 
  تحقق

  انجام شدهشرح اقدامات 

ط با  1
رتب
د م

وار
م

 
دي

هبر
د را

سن
  

استقرار 
مديريت 
 اثربخش

درصد تحقق 
نظام نظارت 
و ارزيابي 
 راهبردي

55 %  55 %  

  تعيين عناوين، تركيب اعضا، وظايف و اختيارات
هاي دانشگاه جهت ها و ارسال به معاونتكارگروه

  دريافت نظرات و پيشنهادات

 نگر و نگر، حالهاي سه گانه كنترل آيندهطراحي مدل
ها به همراه كارگروه نگر جهت اجرا توسطگذشته

  هاي عينيها و مثالارتباط موجود بين آن

 هاي تخصصي نظارت و نامه كارگروهتدوين شيوه
  ارزيابي دانشگاه

افـزار نظـام    نظارت بر ساخت و تهيه محتـواي نـرم   -3
  ارزيابي جامع دانشگاه 

 و نظـارت  شـوراي  و محتواي جلسات دستور تهيه -4
  دعوتنامـه  ارسال و دانشگاه، تنظيم راهبردي ارزيابي

مصــوبات  انجــام و صورتجلســات و نيــز پيگيــري
  شوراي مذكور از مراجع ذيربط

تدوين گزارش پروژه نظام ارزيابي جامع دانشگاه تا  -5
 آخرين مراحل انجام يافته 

پيگيــري مســتمر در خصــوص بروزرســاني نقشــه   -6
 فرآيندهاي دانشگاه از واحد فرايندها

ريزي و مركز مهبرگزاري جلسات منظم با واحد برنا -7
فاواي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي در خصـوص  
اجراي نظام ارزيـابي جـامع دانشـگاه و پيگيـري و     

 انجام مصوبات مربوطه

تهيه ساختار و مختصات نظارت و ارزيابي دانشـگاه   -8
 به همراه مدل مفهومي آن

سـازي و آمـوزش نظـارت و    هاي فرهنگتهيه بسته - 9
  ارزيابي در دانشگاه



 10صفحه   

 

  شاخص  جزء هدف كالن  رديف
مقدار 

مطلوب 
 96سال

ميزان 
  تحقق

  انجام شدهشرح اقدامات 

2  

ير 
سا

ارد
مو

  

ارزيابي پايگاه استنادي علوم 
  )ISCجهان اسالم (

  هاي ارزيابي درخواست شده در خصوص شاخص مستندات و اطالعات بررسي -1
ثبت اطالعـات و مسـتندات   هاي ارزيابي، اطالعات و مستندات شاخصآوري  جمع -2

  در سامانه الكترونيكي مربوطه هاشاخص
تنظيم گزارش نتايج ارزيـابي و ارائـه    و دريافت نتايج ارزيابي و بررسي و تحليل آن -3

  به مراجع ذيربط

ارزيابي وزارت علوم،   3
  تحقيقات و فناوري

معرفي نماينده دانشگاه در خصوص دريافت نام كاربري و رمز ورود سامانه ارزيابي  -1
 و ثبت اطالعات  

 هاي ارزيابي  درخواست شده در خصوص شاخص مستندات و اطالعات بررسي -2

آوري مقـادير و مسـتندات   جمـع  ضـمائم مربـوط بـه شـاخص هـا و     هـا و  تهيه فرم -3
  و ساير واحدهاي ذيربطواحد آمار و اطالعات  ها با همكاري شاخص

ارزيابي عملكرد مديران   4
  دانشگاه

  اي درجه 360بر اساس مدل ارزيابي  مطالعه مباني نظري و طراحي مدل ارزيابي -1
  مختلف مديريتيهاي ارزيابي به تفكيك سطوح  طراحي پرسشنامه -2
شوندگان و ارزيابي كنندگان   هاي ارزيابي و تعيين ارزيابي نامه ها و شيوه نامه تهيه آئين -3
سازي الكترونيكي مدل ارزيابي در سيستم پويـا و سيسـتم سـدف بـا همكـاري       پياده -4

 مركز فاوا

  تهيه گزارش اجراي ارزيابي به همراه تحليل نتايج و ارائه به رياست محترم دانشگاه -5

هاي ارزيابي دروني  طرح  5
  هاي آموزشي دانشگاه گروه

هـا و پيگيـري    هاي ارزيابي دروني از مجريـان و اصـالح آن   دريافت گزارشات طرح -1
 جهت تأييد گزارشات از سازمان سنجش آموزش كشور 

انجام ساير مكاتبات مربوطه در داخل دانشگاه پس از تأييد گزارش از جملـه تقـدير    -2
  مربوط به تسويه حساب مجريان و ...از مجري، امور 

ارزيابي عملكرد كاركنان   6
  دانشگاه

كميته راهبري ارزيـابي عملكـرد كاركنـان دانشـگاه،      و محتواي جلسات دستور تهيه -1
مصـوبات شـوراي    انجـام  و صورتجلسات و نيـز پيگيـري    دعوتنامه ارسال و تنظيم

 مذكور از مراجع ذيربط  

اجرايي طرح ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه و ارائـه  حضور در جلسات كارگروه  -2
  هاي الزم به معاونت اداري و مالي دانشگاه در خصوص اجراي طرحمشاوره

دبيرخانه اقتصاد مقاومتي   7
  دانشگاه

تشكيل جلسات، تهيه محتواي جلسات، تنظيم و ارسال دعوتنامه و صورتجلسـات و   -1
 پيگيري و انجام مصوبات مربوطه

هاي اقتصاد مقاومتي و رايزني بـا گـروه آموزشـي     ها و پروژه پيش نويس برنامهتهيه  -2
اقتصاد و پژوهشكده مطالعات اسالمي در خصوص اعتبارسـنجي و اجرايـي سـازي    

 ها آن

  دانشگاه از خارج نهادهاي با مقاومتي اقتصادبامرتبطانجام مكاتبات -3
  



 11صفحه   

 

  گروه آمار و اطالعات

  شاخص  جزء هدف كالن رديف
مقدار 

مطلوب 
  96سال 

ميزان 
   تحقق

  شرح اقدامات انجام شده

1  

ط با
رتب
د م

وار
م

 
دي

هبر
د را

سن
  

ارتقاي  و توسعه
ها  قابليت روزآمد

هاي  و كاربست
فناوري اطالعات 

  و ارتباطات

 تعداد نسبت
 هاي گزارش

 اطالعاتي
 به غيرخودكار

 گزارشات كل
  اطالعاتي

30٪  15%  

  غيرسيسـتمي و   الكترونيكي نمودن جداول اطالعـاتي
ارجاع آن به واحدهاي مختلف جهت ثبت اطالعـات  

 در سامانه اطالعات مديريت

    اعالم عدم فرايند گزارش مربوطه به مـديريت منـابع
  انساني و تحول سازماني

2  
تحقق سيستم 

اطالعات 
  مديريت

80%  80%  

 برگزاري جلسات نيازسنجي با مديران ارشد  
  شدهپياده سازي اقالم آماري درخواست  
 الكترونيكي شدن سالنامه آماري 

   الكترونيكي شدن جداول اطالعات غير سيستمي بـه
 منظور ثبت داده

 برگزاري جلسات استقرار سيستم اطالعات مديريت
      ايجاد دسترسي و برگـزاري جلسـات آموزشـي بـه

  جهت ثبت اطالعاتMISكاربران 

3  

ارد
 مو

اير
س

  

  دانشگاه فردوسي مشهد 1395جمع آوري و تنظيم سالنامه آماري سال 

  ريزي آموزش عالي تكميل و ارسال اطالعات مورد نياز موسسه پژوهش و برنامه  4

  )ISCهاي ارزيابي پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ( جمع آوري و تكميل اطالعات شاخص  5

تحقيقاتي (سمات)، وزارت علوم،  دانشگاه و ارسال آن به سامانه مديريت اطالعات 1395آوري اطالعات پژوهشي سال  جمع  6
 تحقيقات و فناوري

سامانه فرايندهاي "ثبت اطالعات بروز شده منابع انساني و هيات علمي بازنشسته در سامانه وزارت عتف به منظور پروژه   7
  "ستادي و ايجاد بانك اطالعاتي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور

  ، تحقيقات و فناوريعلمي طرح سربازي در سامانه وزارت علومثبت اطالعات اعضاي هيأت   8

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -اطالعات دانشگاه در سامانه سطح بندي و رتبه بندي دانشگاه هاي كشورثبت   9

و موسسات مربوط به شاخص هاي علم و فناوري در راستاي تعيين ماموريت هاي دانشگاه ها و ارسال اطالعات گردآوري   10
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -آموزش عالي



 12صفحه   

 

  شاخص  جزء هدف كالن رديف
مقدار 

مطلوب 
 96سال

ميزان 
   تحقق

  شرح اقدامات انجام شده

11  

ارد
 مو

اير
س

  

) به همراه 96احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي جديد االستخدام دانشگاه فردوسي مشهد(جذب شده از ابتداي سال ارسال 
وزارت علوم،  - سياستهاي مورد عمل در زمينه جذب و بكارگيري اعضاي هيات علمي درخواستي درخصوصاطالعات ساير 

  تحقيقات و فناوري

اطالعات جهت تكميل يادداشت هاي پيوست صورت هاي مالي در سامانه سامانه نظارت آني معاونت نظارت مالي و ارسال   12
  )سناما(خزانه داري كل كشور 

معاونت  -اطالعات اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد جهت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشورارسال   13
  1396سال  -علمي و فناوري رياست جمهوري

14  
تكميل و ارسال اطالعات اعضاي هيات علمي، دانشجويان و دانش آموختگان و پايان نامه هاي دفاع شده در حوزه رشته هاي 

  90-95يست فناوري براي سال هاي مرتبط با ز
  (معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري)

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -مديران زن شاغل در دانشگاه فردوسي مشهد اطالعات ارسال  15

  فرهنگستان علوم - ارائه اطالعات مربوط به نقش زنان در علم و فناوري در ايران  16

برنامه مصوب شبكه علمي استان و كارگروه آموزش،  21سياست كالن و  7عملياتي و فعاليت هاي متناظر با هاي  برنامهارسال   17
  استانداري خراسان رضوي -پژوهش، فناوري و نوآوري استان

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان و شهرستان هاي استان خراسان رضوي  هاي گزارش"اطالعات مورد نياز جهت تهيه ارسال   18
 سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوي -1395سال 

استانداري خراسان  -اطالعات درخواستي از دانشگاه فردوسي مشهد منظور تكميل شناسنامه فرهنگي و اجتماعي استانتكميل   19
  رضوي

  استانداري خراسان رضوي -اغل در دانشگاه فردوسي مشهدآمار پرسنل شارسال   20

  فضاي كالبدي) در سامانه برداشت اطالعات (سبا) -دانشجو -كارمند -ثبت اطالعات آمارنامه شهرداري (هيات علمي  21

  فرمانداري مشهد - اطالعات دانشگاه فردوسي مشهد -بروز رساني شناسنامه فرهنگي اجتماعي شهرستان  22

اداره كل ورزش و جوانان خراسان  -(YDI) اطالعات مربوط به بومي سازي شاخص هاي توسعه جوانانتكميل و ارسال   23
  رضوي

) به اداره كل ارتباطات و فناوري ICTارسال آمار اعضاي هيات علمي و دانشجويان حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات (  24
 اطالعات استان خراسان رضوي

  انجمن توسعه مهارت هاي شغلي و به منظور تاسيس مركز توانمند سازي و اشتغال دانشجويان اطالعات دانشجويان بهارسال   25

26  
برگزاري كارگاه آموزشي در دانشگاه آزاد اسالمي به درخواست سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسالمي خراسان رضوي به 

ري، مشكالت سامانه و نحوه ثبت اعالم خرابي در سامانه يدرخصوص نحوه ورود اطالعات،گزارش گمنظور آموزش 
  ندهاي ستادي آموزش عالييفرآ
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  شاخص  جزء هدف كالن رديف
مقدار 

مطلوب 
 96سال

ميزان 
   تحقق

  شرح اقدامات انجام شده

27  

ارد
 مو

اير
س

  

  97تكميل اطالعات مربوط به فرم اليحه بودجه 

  96 و 95سالهاي  اطالعات جهت بودجه تفضيليتكميل   28

 "حوزه پژوهش و فناوري دانشگاهارزيابي فعاليتهاي "آمار و اطالعات مورد نياز جهت اجراي طرح ارائه   29

  تكميل و ارسال اطالعات مورد نياز مشاور محترم رئيس دانشگاه در امور بانوان و جوانان  30

  مشاور محترم معاونت آموزشي دانشگاه - 93- 95اطالعات پژوهشي درخواستي براي سال هاي تكميل و ارسال   31

دانشگاه يتوسعه و انتقال فناور ريمد -پژوهش و فناوري كشور 9دانشگاه هاي منطقه آخرين اطالعات موجود مربوط به ارسال   32

دانشجويان  مديران دانشگاه،، كاركنان تبديل وضعيت شده، كاركنان استخدام شده، تهيه گزارش اطالعاتي از كاركنان بازنشسته  33
  96-97كاركنان دانشگاه در سال تحصيلي تدريس اعضاي هيات علمي وو  95-96و نيمسال دوم  96- 97نيمسال اول 

هاي آماري مورد نياز (واحدهاي بودجه، برنامه ريزي، آموزش  همكاري با واحدهاي محتلف دانشگاه و تهيه و ارائه گزارش  34
  منابع انساني، ساختار، دفتر رياست و روابط عمومي، دفتر نهاد، مديريت پژوهشي، مديريت كارگزيني و رفاه و...)

  

   



 14صفحه   

 

  مديريت منابع انساني و تحول سازماني

  

  شاخص  جزء هدف كالن  رديف
مقدار مطلوب 

  96سال 
ميزان 
  تحقق

  شده شرح اقدامات انجام

1  

دي
هبر

د را
 سن

ط با
رتب
د م

وار
م

  

 مديريت استقرار
 جمعي خرد بر مبتني
  مشاركتي نظام و

 تعداد سرانه
 ارايه پيشنهادهاي
 شده

7/0 6/0  
 تخصصي هاي كميته دبيرخانه از مستمر پيگيري 

 پيشـنهادها  وضعيت آخرين تعيين جهت واحدها

 آنان اجراي و

  نظـام  تخصصـي  هـاي  كميتـه  دبيـران  ارزيـابي 

  پيشنهادها

  در پيشـنهادها  نظـام  امتيـازات  اعمـال  پيگيـري 
 دانشگاه كاركنان ارتقا و عملكرد ارزيابي

 كميتـه  دبيـران  بـه  الزم راهنمايي ارائه و آموزش 

  تخصصي

2  
 تعداد

 به دهندگانپيشنهاد
  دانشگاهيان كل

5/0 21/0  

3  
 پيشنهادهاي تعداد
 كل به شده اجرا

  پيشنهادها
08/0 05/0  

4  

 منابع از برخورداري
 كارآمد، انساني
 به ملتزم و شايسته
 محوري هاي ارزش

  دانشگاه

 هاي طرح تعداد
 مصوب انساني منابع
 نظام هاي طرح به

 انسانيمنابعجامع

10٪  10٪  

   گروه بندي وظايف و تنظيم شرح شغل اعضـاي
 غير هيات علمي

  غيـر  اعضـاي  طراحي فرايند نيرويابي و انتصاب
  هيات علمي

5  
 ساليانه سرانه
 و كاركنان آموزش
  علمي هيات اعضاي

79/13  79/13  

هــاي آموزشـي اعضــاي   ريــزي و اجـراي دوره  برنامـه 
  هيات علمي و غير هيات علمي

   :ساعتنفر  4274هيات علمي 

   :نفر ساعت  32991غير هيات علمي 

  :نفر ساعت 116مديران  

6  
 كارشناسان تعداد

 آموزشي و پژوهشي
 كاركنانكلتعدادبه

27/0  27/0  
برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه در طرح 

  سازمان تفصيلي 

7  
 كاركنان تعداد نسبت
 اعضاي كل به

  علمي هيات
1.2  1.2  

برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه در طرح 
  سازمان تفصيلي 

8  
 تعداد نسبت

 كل به دانشجويان
 كاركنان

24.11  24.11  
برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه در طرح 

  سازمان تفصيلي 

9  
 مديريت استقرار

  اثربخش

 فرايندهاي تعداد
 تعداد به يافته بهبود

  فرايندها كل
04/0  04/0  

 حوزه رياست

 طراحي فرايند ارزيابي صالحيت عمومي كاركنان
  موسسـات   ارزيـابي  و بازطراحي فرايند نظـارت

  عالي آموزش



 15صفحه   

 

  شاخص  جزء هدف كالن  رديف
مقدار مطلوب 

  96سال 
ميزان 
  تحقق

  شده شرح اقدامات انجام

9  

دي
هبر

د را
 سن

ط با
رتب
د م

وار
م

  

 مديريت استقرار
  اثربخش

 فرايندهاي تعداد
 تعداد به يافته بهبود

  فرايندها كل
04/0  04/0  

  فراينــد ترفيــع و تمديــد اعضــاي هيــات علمــي
 پيماني

  ــت ــد پرداخ ــك فراين ــه كم ــيلي هزين ــه تحص  ب
 ايثارگر و شاهد روزانه دانشجويان

 نوبت دانشجويان فرايند برقراري تخفيف شهريه 
  ايثارگر و شاهد دوم

10  

 معاونت پژوهش و فناوري

 بازطراحي فرايند نشر كتاب 

 طراحي فرايند مديريت اعتبار پژوهه 

    هيـات   طراحي فرايند ظرفيـت راهنمـايي اعضـاي
 علمي

 معاونت آموزشي

 فرايند تطبيق درس بازطراحي 

 آموختگي مقطع تحصـيالت   طراحي فرايند دانش
 تكميلي

 طراحي فرايند پايه تشويقي اعضاي هيات علمي 

 بازطراحي فرايند ترفيع اعضاي هيات علمي 

 معاونت اداري و مالي

  38و  27طراحي فرايند محاسبه و پرداخت ماده 

 خـدمات رفـاهي شـمال بـه      فرايند ارايه طراحي
 كاركنان

    طراحي فرايند محاسبه و پرداخت اضافه كـار بـه
 كاركنان شركتي

    بازطراحي فرايند محاسبه و پرداخت اضـافه كـار
 به كاركنان

 فرايند تامين و نگهداري كاال و خدمات 

      طراحي فرايند برقراري حـق مهـد كـودك بـراي
 كاركنان

    ج و طراحي فرايند برقـراري كمـك هزينـه ازدوا
 فوت براي كاركنان

  ريزي و توسعه منابع معاونت برنامه
  فراينــد مــديريت توســعه و بهبـــود     طراحــي

  فرايندهاي دانشگاه



 16صفحه   

 

  شاخص  جزء هدف كالن  رديف
مقدار مطلوب 

  96سال 
ميزان 
  تحقق

  شده شرح اقدامات انجام

10  

دي
هبر

 را
سند

 با 
بط
مرت

رد 
موا

  

 مديريت استقرار
  اثربخش

 فرايندهاي تعداد
 تعداد به يافته بهبود

  فرايندها كل
04/0  04/0  

 فراينـد تـدوين و بـه روز رسـاني نقشـه      طراحي 
 جامع فرايندي

 ــي ــاختار    طراح ــازنگري س ــالح و ب ــد اص فراين
 سازماني  

 فرايند نيرويابي و انتصاب كاركنـان غيـر    طراحي
 هيات علمي دانشگاه

  فراينـد بــرآورد و جـذب اعضـاي غيــر     طراحـي
  هيات علمي دانشگاه

11  

 فرايندهاي تعداد
 به شده الكترونيكي

 فرايندهاي كل تعداد
  شده مستند

0.8  0.6  

 رياستحوزه 

 طراحي فرايند ارزيابي صالحيت عمومي كاركنان
 معاونت پژوهش و فناوري

 مديريت اعتبار پژوهه 

    طراحي فرايند ظرفيت راهنمايي اعضـاي هيـات
 علمي

 معاونت آموزشي

 فرايند تطبيق درس بازطراحي 

 پايه تشويقي اعضاي هيات علمي 

 فرايند ترفيع اعضاي هيات علمي 

 معاونت اداري و مالي

 38و  27د محاسبه و پرداخت ماده فراين 

 فرايند ارايه خـدمات رفـاهي شـمال بـه      طراحي
 كاركنان

    بازطراحي فرايند محاسبه و پرداخت اضـافه كـار
 به كاركنان

  ريزي و توسعه منابع معاونت برنامه
  مــديريت توســعه و بهبـــود   فراينــد   طراحــي

  فرايندهاي دانشگاه

 تـدوين و بـه روز رسـاني نقشـه     فراينـد   طراحي
  جامع فرايندي

12  

 فرايندهاي تعداد
 تعداد به شده نهادينه

 مستند فرايندهاي
  شده

0.7  1  

 معاونت پژوهش و فناوري

    طراحي فرايند ظرفيت راهنمايي اعضـاي هيـات
  علمي

 پايه تشويقي اعضاي هيات علمي  



 17صفحه   

 

  شاخص  جزء هدف كالن  رديف
مقدار مطلوب 

  96سال 
ميزان 
  تحقق

  شده شرح اقدامات انجام

12  

دي
هبر

د را
 سن

ط با
رتب
د م

وار
م

  

 مديريت استقرار
  اثربخش

 فرايندهاي تعداد
 تعداد به شده نهادينه

 مستند فرايندهاي
  شده

0.7  1  

 فرايند ترفيع اعضاي هيات علمي 

 معاونت اداري و مالي

  38و  27فرايند محاسبه و پرداخت ماده  
    بازطراحي فرايند محاسبه و پرداخت اضـافه كـار

  به كاركنان

13  

ارد
 مو

اير
س

  

نمـودار  تـدوين  ، برآورد منابع انساني واحدها، واحدهاتدوين ماموريت انجام اقدامات الزم درخصوص طراحي سازمان تفصيلي شامل: 
  تدوين شرح شغل (شناسنامه شغل)و  واحدها سازماني

  هاي حفاظت فيزيكي دانشگاه و برآورد تعداد پرسنلبهبود فعاليتطراحي فرايند  14
  ها دستورالعمل انتخاب و انتصاب روساي دانشكدهتدوين   15

16  
نامه استخدامي  آئين 23(موضوع ماده  معادل سازي سنوات كاركنان داراي مقاطع تحصيلي متعددانجام اقدامات الزم در خصوص 

  اعضاي هيأت علمي)

  زير مجموعه  شركت خردورزان بندي مشاغل كاركنان طرح طبقهانجام   17
  

  

  

   



 18صفحه   

 

 مركز فناوري اطالعات و ارتباطات

  شاخص  جزء هدف كالن رديف
مقدار مطلوب 

  96سال 
ميزان 
   تحقق

  شرح اقدامات انجام شده

1  

ط با
رتب
د م

وار
م

 
دي

هبر
د را

سن
  

ارتقاي  و توسعه
 روزآمد
 هاي زيرساخت

 تجهيزاتي،
 و فناورانه
  كالبدي

 اتصال سطح پوشش درصد
  ها ساختمان داخل سيمي

100٪  100٪  -  

 ارتباط پوشش سطح درصد  2
  ها ساختمان داخلي سيم بي

90٪  80٪  -  

 آزاد فضاي درصد متوسط  3
  اطالعات سازي ذخيره

35٪  35٪  -  

 داراي سرورهاي درصد  4
 پشتيباني

90٪  85%  -  

 داراي هاي درصد سوييچ  5
 پشتيباني

100٪  80٪  -  

 هاي گروه باند پهناي متوسط  6
 )Mb/s(دانشگاهكاربران

340  785  -  

7  
 هاي سوييچ تعداد نسبت
 ها سوييچ كل به امن مديريتي
  دسترسي اليه در

9/0  8/0  -  

درصد تحقق سيستم مديريت   8
 دانش

40٪  20%  -  

درصد تحقق سيستم مديريت   9
 محتوا

100٪  100٪  -  

درصد تحقق سيستم اطالعات   10
  مديريت

90٪  90٪  -  

11  

 وارتقاي توسعه
 ها قابليت روزآمد

 هاي كاربست و
 اطالعات فناوري

   ارتباطات و

سيستم پشتيبان درصد تحقق 
  تصميم

20٪  10٪  -  

درصد تحقق سيستم پشتيبان   12
  مديريت ارشد

80٪ 70% -  

13  
 و اطالعاتي هاي مكعب تعداد
 به دانشگاه ي داده انباره ابعاد

 معاونتهرازاي
40 40 -  

دارايهايسامانهتعداد  14
  -  40 15 مستندات



 19صفحه   

 

  شاخص  جزء هدف كالن رديف
مقدار مطلوب 

  96سال 
ميزان 
   تحقق

  شرح اقدامات انجام شده

15  

ط با
رتب
د م

وار
م

 
دي

هبر
د را

سن
  

وارتقاي توسعه
 ها قابليت روزآمد

 هاي كاربست و
 اطالعات فناوري

  ارتباطات و

 بار افزايش زمان متوسط
 اصلي سرورهاي پردازشي

  )روز در دقيقه(
10 10  -  

16  

  
 براي انتظار زمان متوسط
 محاسبات سرويس دريافت

  )روز(سنگين 
20  45  

به دليل عدم كفايت منابع سخت افزاري 
با نيازهاي  HPCمربوط به سرويس  

متوسط زمان انتطار كاربر در  ،كاربران
  است.افزايش يافته روز  45به ،  96سال 

17  

 RAM و مجازي هسته تعداد  
 طرح هر به اختصاص قابل

 يا ابري فضاي از پژوهشي
 سنگينمحاسبات

    16  20  هسته

18  

 RAM و مجازي هسته تعداد  
 طرح هر به اختصاص قابل

 يا ابري فضاي از پژوهشي
  سنگين محاسبات

 با علمي هيات اعضاي درصد
  دانشگاه فعال ايميل

  -  32  48 گيگابايت

 


