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  مقدمه

هاي پیشرو و الگو در امر توسعه مدیریت در سطح کشور مطرح بوده است.  دانشگاه فردوسی مشهد همواره به عنوان یکی از دانشگاه

رسالت  دار توسعه کیفیت، کمیت و رضایتمندي در تمام ابعاد عهدههاي ستادي دانشگاه است که  ، یکی از معاونتطرح و برنامهمعاونت 

ها و  ابزارهاي مدیریتی، ایجاد زیرساختها و  ها، نظام ترین رویکردها، روش مطالعه و بکارگیري مناسب باشد. و وظایف دانشگاه می

از این  گردد. هاي اصلی این معاونت محسوب می تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و اعتالي سطح عملکرد دانشگاه از جمله فعالیت

هرچه و با هدف تهیه بستري براي تحقق با توجه به وظیفه خطیر و حساسی که دارد همواره تالش نموده معاونت طرح و برنامه  رو

 .کار خود قرار دهد الی را در دستورهاي کالن آموزش ع و همسو با سیاست توسعه متوازن ریزي جهت برنامه تر رسالت دانشگاه، مناسب

بینی  به عنوان چراغ راهی براي پیشگیري از آن  رصد منظم و مداوم عملکرد و نقاط قوت و ضعف و بهره انجام این مهم تنها از طریق

مه شده توسط معاونت طرح و برنا انجامهاي  خطوط اصلی فعالیت کننده گزارش حاضر بیان پذیر است. امکان هاي مورد نیاز آینده فعالیت

  . باشد می مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات وفرآیندها و ساختار مدیریت  ،برنامه و بودجه  مدیریتدر قالب  1393در سال 
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  مدیریت برنامه و بودجه

  ریزي برنامهواحد 
  

  طراحی مدل بازنگري سند راهبردي: - 1

  مرتبط جهت ارائه مدل بازنگري سند راهبرديمبانی نظري متون و بررسی 

 تدوین پروپوزال بازنگري سند راهبردي دانشگاه 

 طرح و تصویب مدل بازنگري سند راهبردي دانشگاه در هیات رئیسه و شوراي راهبردي بازنگري سند راهبردي دانشگاه 

 نامه اجرا و بازنگري سند راهبردي دانشگاه فردوسی مشهد تدوین شیوه و طراحی فرایند تفصیلی 

  ها ها و گروه ارتباط با دانشکدهطراحی سازوکار چگونگی 

  :1هایی از مدل بازنگري سند راهبردي سازي بخش پیاده - 2

 سازي سند راهبردي در دانشگاه هاي مرتبط با فرهنگ طراحی بسته پیشنهادي فعالیت 

 انـداز   نصـب بنـر چشـم     ،آموزشی ویژه کارشناسـان   سازي سند راهبردي دانشگاه شامل: برگزاري نخستین دوره مرتبط با فرهنگ انجام اقدامات

ا          سند راهبردي در پردیس دانشگاه، برگزاري جلسات توجیهی براي افراد و واحـدها (ایـن جلسـات شـامل جلسـات رسـمی و خصوصـی ـب

 "ریـزي و نظـام آمـوزش عـالی     برنامـه "باشد)، تدوین اولین و دومین نسخه سامان مدیریتی با موضـوعات   مدیران و کلیه واحداي دانشگاه می

 ،"ریـزي راهبـردي   اصول و مبـانی برنامـه  "نویس سومین سامان مدیریتی با موضوع  و تدوین پیش"ایی با کارآفرینی و دانشگاه کارآفرینآشن"و

ریـزي و   گیري از نظام پیشنهادها از طریـق فراخـوان عمـومی در سـایت دانشـگاه و سـایت معاونـت طـرح و برنامـه بـا موضـوع برنامـه             بهره

 شناسـی در  الورودهـا، مکاتبـه بـا اسـاتید گـروه مـدیریت و روان       رفه آشنایی با سند راهبردي در نمایشگاه ویژه جدیـد محوري، برپایی غ برنامه

 محوري سازي برنامه راستاي فرهنگ

       ردي معاونـت آموزشـی و ازنگري، شـوراهاي راهـب شرکت در جلسات شوراهاي راهبري بازنگري سند راهبردي، دبیرخانه شوراي راهبري ـب

 کمیلی، پژوهش و فناوري، ارتباط علمی دانشگاه و جامعه، توسعه فناوري اطالعات و معاونت فرهنگی و اجتماعیتحصیالت ت

 هاي عملیاتی مرتبط با هر حوزه ها و برنامه هاي مختلف در راستاي تدوین شاخص ها و حوزه تعامل با معاونت 

 ها استخراج مقادیر موجود شاخص 

  خصوص بازنگري و تصویب سطح اهداف کالن دانشگاهبررسی و انجام اقدامات الزم در 

  

  

                                                   

ماهـه بـازنگري سـند     9، با عنوان شـرحی بـر فراینـد    1ها و الزامات مرتبط با فرایند بازنگري سند راهبردي، پیوست  ها، آسیب . جهت تشریح فعالیت١

  است.راهبردي دانشگاه فردوسی مشهد ارایه شده 
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  :ها در فرایند بازنگري سند راهبردي دانشگاه طراحی مدل مشارکت دانشکده - 3

 ها در فرایند بازنگري سند راهبردي دانشگاه نامه مشارکت دانشکده تدوین شیوه 

 اقدامات مرتبط با انتصاب آنهاها در خصوص معرفی مسوول سند راهبردي هر دانشکده و انجام  تعامل با دانشکده 

 مهندسی و ....  ها مانند معماري، برگزاري جلسات توجیهی با برخی از دانشکده 

 ها سازي مدل مشارکت دانشکده هاي آموزشی و توجیهی جهت پیاده طراحی سرفصل  

  :بندي هاي رتبه رصد و ارائه گزارش نتایج نظام - 4

 بندي لیدن، سایماگو، شانگهاي، وبومتریک، یورپ،  هاي رتبه نتایح نظامNTUسنجی  ، وبISC، 4ICU ،QS       ایج آنهـا منتشـر و تـایمز رصـد و نـت

 شده است.

   تعامل با واحدهاي دانشگاه در راستاي تحلیل نقش آنها در ارتقا یا تنزل جایگاه دانشگاه 

  مشکالت و تنگناها

  االجرا هاي الزم گرفته شده براي طراحی و اجراي مدل بازنگري سند راهبردي در مقایسه با حجم فعالیت محدودیت شدید زمان در نظر - 1

  عدم اعتماد و اعتقاد برخی از مدیران سطوح مختلف (صف و ستاد) دانشگاه به فرایند بازنگري برنامه راهبردي - 2

برخی اقدامات مربوط به فرهنگسازي سند راهبردي که به دلیل محدودیت هاي نیازمند منابع مالی (مانند  عدم تخصیص بودجه الزم براي فعالیت - 3

  منابع مالی انجام نشد)

سازي فرایند بازنگري سند و تبعبت نکردن از مراحل مصوب  پیاده ریزي در هاي دانشگاه با گروه برنامه عدم هماهنگی برخی از واحدها و معاونت - 4

  این فرایند

  ها و واحدهاي دانشگاه در مورد مراحل بازنگري سند راهبردي ت برخی از معاونتکیفی هنگام و با عدم پاسخگویی به - 5

 

  انتظارات و منابع مورد نیاز 

  جهت پیشبرد مراحل بازنگري سند راهبردي  ها براي معاونت االجل از سوي ریاست محترم دانشگاه دستور مستقیم و تعیین ضرب - 1

  :تحت مصادیقی مانند، محوري سازي برنامهتداوم حمایت جدي ریاست محترم دانشگاه از فرهنگ - 2

 ازنگري سـند راهبـردي، تشـریح        استفاده از ظرفیت جلسات شوراي دانشگاه جهت گزارش فعالیت هاي صورت گرفته در خصوص تـداوم اجـرا و ـب

 سازي و اجرایی شدن سند راهبردي بازنگري شده هاي مراحل بعدي و همچنین دستاوردهاي حاصل از پیاده فعالیت

 دیران    هاي آموزشی براي مدیران ستادي، روسـا و معـاونین دانشـکده    حضور کلیه اعضاي هیات رئیسه در برخی از جلسات توجیهی و کارگاه هـا و ـم

  ها گروه

  ها در فرایند بازنگري سند) ها براي مراحل آتی بازنگري سند راهبردي (مشارکت دانشکده تعیین سقف زمانی منطبق با حجم فعالیت - 3

  ها) ها و گروه بخش جهت مشارکت سطوح مختلف دانشگاه در فرایند بازنگري سند راهبردي (خصوصا دانشکده هاي انگیزه گرفتن مشوقدر نظر  - 4
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  بودجهواحد 

  

 93 سال بودجه توزیع مدل اجراي بر نظارت و اجرا  تدوین، -5

 واحدها تجهیز و تعمیر و اي هزینه اعتبارات تخصیص هاي فرم بازنگري -6

 آن ابالغ و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت در کارشناسی بررسی جهت دانشگاه 1392 سال تفصیلی بودجه نامه موافقت ارسال و تهیه -7

 و کشور شرق شمال منطقه هاي دانشگاه امناي هیأت در تصویب و طرح جهت دانشگاه 1393 سال تفصیلی بودجه نامه موافقت ارسال و تهیه -8

 آن ابالغ و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت در کارشناسی بررسی

 بودجه الیحه در انعکاس و جمهور رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت کارشناسان بررسی جهت بودجه الیحه سامانه هاي فرم تکمیل -9

 1394 سال

 فناوري و تحقیقات  علوم، وزارت از مرحله دو طی 1393 سال اختصاصی درآمد افزایش پیگیري و درخواست -10

 جمهور رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت کارشناسان بررسی جهت 1392 سال اي هزینه اعتبارات عملکرد سامانه هاي فرم تکمیل -11

 نظارت و ریزي برنامه معاونت به ")ملی هاي طرح به مربوط( 1393 سال اي سرمایه دارائیهاي تملک نامه موافقت هاي فرم" ارسال و تکمیل -12

 ها آن ابالغ دریافت و نامه موافقت مبادله سامانه طریق از جمهور رئیس راهبردي

 استانداري ریزي برنامه معاونت به ارسال ،")استانی هاي طرح به مربوط( 1393 سال اي سرمایه دارائیهاي تملک نامه موافقت" هاي فرم تکمیل -13

 آن ابالغ دریافت و 4 نظارت سیستم طریق از رضوي خراسان

 وزارت متمرکز هاي ردیف محل از اعتبار تامین براي 1393 سال در دانشگاه پیشنهادي هاي پروژه اطالعات به مربوط هاي فرم ارسال و یلتکم -14

 ها پروژه تصویب جهت پیگیري و فناوري و تحقیقات علوم،

 خراسان استان به دولت محترم هیات استانی سفرهاي پنجم دور در تصویب جهت رضوي خراسان استانداري به جدید هاي پروژه پیشنهاد -15

 رضوي

 و اول سفرهاي نشده اجرا مصوبات و رضوي خراسان استان به دولت محترم هیات استانی سفرهاي چهارم دور مصوبات تحقق براي پیگیري -16

 رضوي خراسان استانداري و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت از دوم

 مالی و اداري معاونت به) فصول سایر و اول فصل( ها دانشکده و ها معاونت از اعم دانشگاه واحدهاي کلیه ماهانه هاي تخصیص ابالغ و تهیه -17

 دانشگاه محترم ریاست به ارائه و ماه هر تخصیص انجام از پس و قبل ماهانه صورت به دانشگاه مصارف و منابع گزارش تهیه -18

 و تحقیقات علوم، وزارت به دانشگاه 1393 سال بازنشستگان به مربوط اطالعات ارسال و 1392 سال بازنشستگان پاداش دریافت پیگیري -19

 فناوري
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 مصوبات اجراي جهت پیگیري و عمرانی کمیته جلسه 19 برگزاري -20

 1393 سال  در ملی عمرانی هاي پروژه بر نظارت سیستم هاي فرم ارسال و تکمیل -21

 اطالعات کردن وارد و تاسیسات و ساختمانها مدیریت از عمرانی هاي پروژه اجرایی عملیات پیشرفت شده تکمیل هاي فرم ماهانه دریافت -22

 ها آن

 اختصاصی درآمد محل از اعتبارات و استانی ملی، دریافتی اي سرمایه هاي دارایی تملک اعتبار تخصیص -23

 دانشگاه فیزیکی جامع طرح بازنگري پروژه با مرتبط امور پیگیري -24

 اجرایی امتیاز و اداري وقت در تدریس ساعات میزان حداکثر تدریس، سقف موظف، واحد مدیریت، حق مدل روزرسانی به و بازنگري -25

 دانشگاه مدیریتی هاي پست

 ماهانه هاي حقوق لیست تر دقیق گزارش تهیه جهت مالی مدیریت به ارسال و کارکنان خدمت محل لیست اصالح -26

  

  مشکالت و تنگناها

 .است ریال میلیارد 373 معادل 94 سال در دانشگاه کسري حالت ترین خوشبینانه در :بودجه کسري -١

 مـالی  و اداري معاونـت  توسـط  نقـدینگی  محـل  از پرداخـت  دلیـل  بـه  ها تخصیص در ریزي برنامه وجود عدم :دانشگاه کرد هزینه نظام در اشکال -٢

 . است دانشگاه اصلی اهداف تحقق در اختالل باعث

 .ندارد وجود واحد توسط ها هزینه مدیریت امکان متمرکز هاي پرداخت دلیل به :واحد آن مالی هاي ریزي برنامه در واحدها مشارکت عدم -٣

 .است دانشگاه اهداف به توجه بدون و رویه بی صورت به واحدها کرد هزینه :عملیاتی ریزي بودجه استقرار عدم -٤

 .است اندك بسیار اختصاصی درآمد کسب در واحدها نقش :درآمد افزایش جهت مؤثر اقدام انجام عدم -٥

  کمبود منابع انسانی متخصص. -٦

  

  انتظارات و منابع مورد نیاز

ـه،  و طـرح  و مالی و اداري ینمعاون دانشگاه، رییس حضور با مالی هاي سیاستگذاري منظور به دانشگاه بودجه  شوراي تشکیل -1  مـالی  انمـدیر  برنام

  بودجه. مسئول کارشناس و بودجه و برنامه و

 .مورد نیازتامین منابع انسانی  -2
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  ارزیابی عملکردواحد 

  

شناسـی وضـع موجـود،     انجام امور مرتبط با طراحی نظام جامع ارزیابی دانشگاه شامل بررسی منابع و مستندات علمی، مطالعـات تطبیقـی، آسـیب    -1

  و تدوین تدوین شرح وظایف هاي ارزیابی، طراحی مدل تهیه بانک اطالعات نظام

هاي آموزشی دانشگاه شامل بررسـی منـابع و مسـتندات موجـود، طراحـی سـاختار، طراحـی         مدل جامع ارزیابی گروهانجام امور مرتبط با طراحی  -2

  با حضور مشاور طرح جلسات مشاورهبرگزاري  هاي اولیه، ، تهیه شاخصفرایند

، بـا مجـري محتـرم طـرح     گزارش نهـایی با مجري محترم طرح در تهیه انجام امور مرتبط با طرح ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه شامل همکاري  -3

ه     طراحی و پیاده  -اي، برگـزاري جلسـات آموزشـی    سازي فرایند ارزیابی در سیستم پویاي دانشگاه با همکاري مرکز آمـار، اطالعـات و امـور رایاـن

ـانی و سرپرسـتان، جمـع          عملکـرد  توجیهی در خصوص طرح ارزیـابی  ـه سـطح مـدیران ارشـد، مـدیران می ـان در س نتـایج ارزیـابی،   بنـدي   کارکن

  ت کمیته راهبري و کارگروه اجراییبرگزاري جلسا ،آوري پیشنهادات بهبودي نظري و اجرایی جمع

ـنهادات ارائـه      انجام امور مرتبط با طرح ارزیابی درون گروهی گروه -4 ـازنگري، پیگیـري اجـراي پیش ـا  شـده در طـرح   هاي آموزشی دانشگاه شامل ب  ،ه

  حضور در جلسات کمیته مرکزي

 در فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شـوراي  و ISC المللـی،  در سـطح بـین   Timesو  QSارزیابی  هاي نظام هاي شاخص مستندات و اطالعات وريآ جمع -5

  استانی سطح در استانداري ارزیابی نظام و ملی سطح

  و شانگهاي Times ،NTU، لیدن، وبومتریک، سایماگو،  Qs،4ICU المللی بین  ارزیابی هاي نتایج نظام گزارش ارائه بررسی و -6

ـه راهکارهـا و پیشـنهادهاي                امورانجام  -7 ـتندات موجـود، تهی ـابع و مس ـه و بررسـی من مرتبط بـا دبیرخانـه اقتصـاد مقـاومتی دانشـگاه شـامل مطالع

ـاد مقـاومتی در وزارت           پیاده ـتمر بـا دبیرخانـه اقتص علـوم و  سازي اقتصاد مقاومتی، تهیه سامان مدیریتی با موضـوع اقتصـاد مقـاومتی و تعامـل مس

  استانداري و ارائه گزارشات مربوطه

ـه      امورانجام  -8 ـام اعضـا و تهی مرتبط با کارگروه سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم شامل مطالعه و بررسی منابع و مستندات موجود، تهیـه احک

 شرح وظایف اعضا

  

  مشکالت و تنگناها

 هاي ارزیابی   ستندات مورد نیاز نظامآوري اطالعات و م عدم همکاري مناسب واحدهاي دانشگاه در جمع -1

 و استفاده از ساز و کارهاي تشویق و تذکر اثربخش در راستاي اقدامات بهبودي  هاي ارزیابی گیري از نتایج نظام عدم بهره -2

 ها هاي ارزیابی بیرونی در نتیجه عملکرد ضعیف در برخی از شاخص الزام به ارائه اطالعات و مستندات غیر واقعی به نظام -3

 ي کیفی) ها هاي ارزیابی (اغلب شاخص هاي نظام عدم دسترسی به اطالعات برخی از شاخص -4
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 هاي ارزیابی هاي نظام گیري از اطالعات و مستندات شاخص آوري، ذخیره و بهره افزار جامع ارزیابی عملکرد جهت جمع نبود نرم -5

ـه   -6 پوشـانی و بعضـاً تـداخل وظـایف واحـدهاي مربوطـه (مـدیریت نظـارت و          هـم وجود متولیان متعدد براي ارزیابی در سطح دانشگاه و در نتیج

 ارزیابی، واحد ارزیابی عملکرد معاونت طرح و برنامه)

 هاي مربوطه مانند آموزش نیروي جدید کاري وري و افزایش دوباره ورود و خروج زیاد منابع انسانی و در نتیجه کاهش بهره -7

  

  انتظارات و منابع مورد نیاز

 هاي ارزیابی آوري اطالعات و مستندات مورد نیاز نظام دیران ارشد دانشگاه در خصوص همکاري تمامی واحدهاي دانشگاه در جمعحمایت م -1

سـازي اقـدامات بهبـودي و سـاز و کارهـاي تشـویق و        هاي ارزیابی جهت پیاده گیري از نتایج نظام حمایت مدیران ارشد دانشگاه در خصوص بهره -2

 تذکر مورد نیاز

 سازي وظایف   احی ساختار مربوط به ارزیابی دانشگاه جهت تجمیع متولیان متعدد و شفافبازطر -3
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  منابع انسانی آموزش و بهسازي واحد

 جلسه کمیته راهبري آموزش  و توانمندسازي منابع اتسانی (راتما) 21برگزاري  -1

 ساعت) -نفر 6804دوره آموزشی براي اعضاي هیأت علمی دانشگاه (معادل  15برگزاري  -2

 ساعت) -نفر 15242دوره آموزشی براي کارکنان دانشگاه (معادل  31برگزاري  -3

 هاي آموزشی برگزارشده در سطح یک (سطح رضایت) بر اساس مدل کرك پاتریکارزیابی دوره -4

 )  اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمی( منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نامه آموزش و توانمندسازي آیین "تدوین  -5

ـابع انسـانی        "هاي بازنگري دستورالعمل -6 اجـراي دوره/ کارگـاه   "، "نیازسنجی آموزشی اعضاي غیـر هیـأت علمـی در نظـام آمـوزش و بهسـازي من

 "هاي آموزشی اعضاي غیر هیأت علمیمقررات و ضوابط شرکت در دوره"و  "آموزشی

 "زار شده منابع انسانی (مدیران، اعضاي هیأت علمی و کارکنان)هاي آموزشی برگ سنجش اثربخشی دوره"پیگیري امور مربوط به اجراي طرح  -7

 ساعت) -نفر 302آموزشی خارج از دانشگاه (معادل   دوره 28نفر از کارکنان به  21اعزام  -8

ـتفاده از ظرف   ها و موسسات آموزش عالی) به تعامل مستمر و روزآمد با مراکز آموزشی خارج از دانشگاه (به خصوص دانشگاه -9 هـا و   یـت منظـور اس

 ها تجارب آن

 دانشگاه هاي مصوب در حوزه آموزش به مدیران جدیدها و دستورالعملارسال تمام آیین نامه -10

  مشکالت و تنگناها

 عدم مشارکت کافی اعضاي هیأت علمی و کارکنان در نیازسنجی آموزشی (در سطح شاغل) -1

 هاي آموزشیاستقبال کم مدیران از شرکت در دوره -2

 هاي ارسالی از معاونتموقع و مناسب برخی از مدیران به نامهعدم پاسخگویی به  -3

 ها به علت خستگی فراگیرانهاي آموزشی در خارج از ساعت اداري و افت بازدهی کالسبرگزاري اغلب دوره -4

 عدم همکاري برخی از اعضاي هیأت علمی دانشگاه در برگزاري دوره آموزشی به عنوان مدرس دوره -5

  هاي آموزشی و به تبع آن عدم همکاري مجدد ایشان با این معاونتآموزانه مدرسین دورهعدم پرداخت به موقع  -6

  انتظارات و منابع مورد نیاز

 هاي آموزشیمدیریت ارشد از برنامهدر سطح حمایت بیشتر  -1

 سازي جهت مشارکت تمامی ذینفعان آموزش در فرایند نیازسنجی آموزشی در سطح شاغلفرهنگ -2

 هاي آموزشی حتی االمکان در ساعت اداريرشد دانشگاه جهت برگزاري دورهجلب رضایت مدیران ا -3

    هاي موزشیتعامل با مدیریت مالی جهت تسهیل فرایند پرداخت به موقع آموزانه مدرسین دوره -4
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 نظام پیشنهادهاواحد 

 هاي تخصصی برگزاري جلسات آسیب شناسی با پیشنهاد دهندگان برتر و اعضاي کمیته -1

  راهکار بهبود 18آسیب کالن  و ارائه  7شناسایی  -2

  بهبود سامانه نظام پیشنهادها -3

  برگزاري سه جلسه کمیته عالی نظام پیشنهادهاو  انتصاب اعضاي جدید کمیته عالی نظام پیشنهادها -4

 )1393هاي تخصصی نظام پیشنهادها و تقدیر از دبیران برتر (شش ماهه دوم  انتخاب دبیران برتر کمیته -5

 پیشنهاد  250اهداي پاداش بیش از  -6

  

 ها و تنگناها محدودیت

  عدم وقت گذاري مدیران براي تشکیل جلسه و بررسی پیشنهادها -1

 

  

  و منابع مورد نیاز انتظارات

  تشویق کارکنان و دانشجویان به ارائه پیشنهاد تمهید ساز و کار  -1

 حمایت مدیریت ارشد -2

 تقویت روحیه پیشنهاد پذیري در مدیران -3

 

   



 اھممممم

 

 

 10 1393ه در سال شدهاي انجام اهم فعالیت

 

  آمار و اطالعاتواحد 

  

 دانشگاه 1392سالنامه آماري سال و انتشار تدوین  -1

  :تکمیل و ارسال -2

 به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري92-93خالصه گزارش عملکرد دانشگاه در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی  ، 

 ریزي آموزش عالی اطالعات مورد نیاز موسسه پژوهش و برنامه 

 دانشگاه به سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی(سمات)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1392اطالعات سال 

  هاي شوراي عالی انقالب فرهنگی    شاخص 1392اطالعات سال 

  هاي ارزیابی پایگاه استنادي علوم جهان اسالم شاخص  1392اطالعات سال 

 حقیق و توسعه ت"هاي داراي فعالیت  اطالعات مربوط به طرح آمارگیري از کارگاهR&D" خراسان رضوي دفتر آمار و اطالعات استانداري 

  خراسان رضوي بانک اطالعات آموزش عالی استان به استانداري 1392اطالعات سال 

 خراسان رضوي به استانداري 1392در حوزه خانواده در سال در دانشگاه فردوسی مشهد هاي آموزشی برگزار شده  اطالعات دوره 

  آمارنامه شهرداري مشهدبراي  1392اطالعات سال 

  :تهیه گزارش اطالعاتی از -3

  1393اعضاي هیات علمی و کارکنان دانشگاه پس از صدور احکام سال 

 1393و شش ماهه اول سال  1392در سال استخدام شده و کارکنان بازنشسته 

  93-94و نیمسال اول  92-93دانشجویان نیمسال دوم 

 92-93سال تحصیلی  علمی و کارکنان دانشگاه در تدریس اعضاي هیات  

   1393و شش ماهه اول سال  1392اعضاي هیات علمی ارتقا یافته در سال 

 عنوان دقیق شغل هر فرد 

 هاي مطالعاتی جاري و نیز سایر واحدهاي درون دانشگاه همکاري و ارائه آمار مورد نیاز طرح -4

  

  مشکالت و تنگناها

باشند که  شوند. متقاضیان داخلی، مدیران و کارشناسان محترم دانشگاه می گاه به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میمتقاضیان اطالعات در دانش

ها و مؤسساتی اعم  هاي مدیریتی به اطالعات نیاز دارند و متقاضیان خارجی سایر سازمان گیري هاي مطالعاتی و تصمیم ها، طرح جهت انجام پروژه

باشند که از نتایج و  ریزي آموزش عالی و ... در سطح کشور می راي عالی انقالب فرهنگی، مؤسسه پژوهش و برنامهاز شوراي عالی عتف، شو

نمایند. مسئولیت تهیه پاسخ دقیق، بهنگام و جامع به هر دو  هاي مهم استفاده می گیري ها و تصمیم مشی ها، تعین خط بینی گزارشات آماري براي پیش
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تردید براي رسیدن به اطالعاتی یکپارچه و جامع که نیاز متقاضیان را برطرف  ول متوجه واحد آمار و اطالعات است. بیدسته فوق در اولویت ا

شود. خوشبختانه در سند راهبردي دانشگاه، این  احساس میهاي اطالعاتی جامع و یکپارچه  آمیز سیستم طراحی و استقرار موفقیتکند، لزوم 

مهم بعنوان یک راهبرد کالن در سه سطح طراحی، استقرار و توسعه مورد توجه قرار گرفته است، اما واضح است که تا رسیدن به این مطلوب 

شود که در اسرع زمان، اطالعات درخواست شده با مسیري طوالنی در پیش روست. تا آن زمان براي پاسخگویی به متقاضیان باید امکانی فراهم 

  باشد: که واحد آمار و اطالعات با آن مواجهه است به قرار ذیل می تگناهایینهایت دقت و بی کاستی تهیه گردد. برخی از 

 ي دانشگاهواحدهاهر یک از در و اطالعات متولی جمع آوري یا ارائه آمار  نبود -1

  واحد آن از اطالعات ابهامات رفع و سریع پاسخگویی منظور به دانشگاه (صف و ستاد) که  واحدهاي هر یک از در آماري رابطنداشتن  -2

 د نظام آمار ثبتی در دانشگاهي دانشگاه به علت نبوواحدهاهر یک از در آوري اطالعات   یکسان نبودن رویه ثبت و جمع -3

  بر ورود بهنگام اطالعاتعدم دقت کاربران در ورود اطالعات و عدم توجه جدي مدیریتی مبنی  -4

 ها عدم دسترسی واحد آمار و اطالعات به برخی از سیستم -5
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  ساختار  یندها وفرا مدیریت

  

  یندهاافرواحد 

  از طریق: 3فرایند تصویب، نظارت و خاتمه طرح پژوهشی شمارهبازطراحی  - 1

  فنـاوري  مرکـز  و با مـدیریت پژوهشـی    اي جلسهدر  3شماره هاي پژوهشی  تکمیل سامانه طرحو  ها نامه ساماندهی پایانبررسی امور مربوط به

    اطالعات و ارتباطات

 ین و  در جلسات کارشناسی هاي مربوط نامه نویس آیین تدوین پیش ـاي تـدوین   نامـه  بررسی آـی ـ  از طریـق برگـزاري جلسـه     شـده  ه ا معاون ت ـب

 پژوهش و فناوري و طرح و برنامه

 رسانی و کتابخانه مرکزي و اتصال آن به سامانه تسویه حساب   ها در مرکز اطالع نامه پیگیري استقرار سامانه مدیریت پایان  

 فناوري اطالعات و ارتباطاتبا کارشناسان مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزي و مرکز  اي جلسه در رفع نواقص سامانه  

 بررسی و اخذ نظرات ایشانهاي تدوین شده نامه آیینارائه ها جهت  برگزاري جلسه با روساي دانشکده ، 

 هاي مذکور در هیات رییسه دانشگاه و هیات امناي شمال شرق نامه پیگیري تصویب آیین 

 از طریق: طراحی فرایند عقد و نظارت بر قراردادهاي دانشگاه - 2

  کارشناسیبررسی مطالعات گذشته در کارگروه 

 ها انجام مطالعات تطبیقی در خصوص ساختار واحد قراردادها و انجام مصاحبه تلفنی با برخی کاربران سامانه قراردادها در سایر دانشگاه 

 ـه  ، مـدیر دانشـجویی  ، معـاون دانشـجویی  شناسی وضع موجود، بررسی و ارائه راهکارهاي الزم در جلساتی با حضور  آسیب ، ریـیس اداره تغذی

 کارشناسان معاونت اداري و مالیو مدیران  ،هاي مهندسی و کشاورزي ان اداري و مالی دانشکدهمعاون

  کارشناسی و بررسی آن در کارگروهعقد و نظارت بر قراردادهاي دانشگاه طراحی مدل 

 و مدیران ذیربطدانشگاه اي با حضور معاون اداري و مالی  تصویب مدل طراحی شده در جلسه 

  از طریق: مکانیزه ثبت ونگهداري اطالعات امالك دانشگاهطراحی فرایند  - 3

    ا    طراحی مدل ثبت اطالعات امالك در سامانه اموال و انبـار دانشـگاه کارشـناس مرکـز فنـاوري     و کارشـناس دفتـر حقـوقی   طـی جلسـاتی ـب

  اطالعات و ارتباطات

  از طریق: پذیرش دانشجویان دکتري بدون شرکت در آزمون وروديبازطراحی فرایند  - 4

  ـه  ورودي آزمـون  در شـرکت  بـدون  دکتـري  دانشجویان پذیرش هاي الزم در خصوص انجام تحلیلشناسی وضع موجود،  بررسی، آسیب ، ارائ

بـا حضـور مـدیر تحصـیالت تکمیلـی، کارشـناس دفتـر اسـتعدادهاي          از طریق برگـزاري جلسـاتی   و پیگیري اجراي آن  راهکارهاي پیشنهادي

  فناوري اطالعات و ارتباطات ه مرکزتوسع واحد طرح وکارشناسان درخشان، 
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 از طریق: بازطراحی فرایند ارائه خدمات و تسهیالت بانکی - 5

  ري و پشتیبانی و کارشناسان ذیربطبا مدیر ادا اي جلسه درموضوع ابعاد بررسی 

 ـناس مـدیریت مـالی و کارشـناس سـتاد      ، معـاون مـدیریت اداري و پشـتیبانی    شده در جلساتی با حضور طراحی مدل و بررسی طراحی کارش

 رفاهی  

  مدیر اداري و پشتیبانی دانشگاهمعاون اداري و مالی دانشگاه حضور با اي جلسه در تصویب مدلارائه و ، 

 اتباطـات،  مرکـز فنـاوري اطالعـات و    کارشناسان برگزاري جلسه با سازي مدل طراحی شده و اجراي نهایی سامانه از طریق  امکان سنجی پیاده

   مدیریت مالی و ستاد رفاهی

  از طریق: ریزي درسی نیمسال تحصیلی برنامهبازطراحی فرایند  - 6

 ـه  شـرکت راژمـان  شده توسط  ارائه ریزي درسی نیمسال تحصیلی برنامه افزار بررسی نرم ا حضـور    در جلس ـا  منتخـب کارشناسـان گـروه   اي ـب  ،ه

 شرکت   آن نمایندگانو ناوري اطالعات و ارتباطات مرکز فکارشناسان ها،  روساي ادارات آموزش دانشکده

 حضـور  در جلسـاتی بـا    آن در دانشگاه فردوسی مشـهد  سازي و تدوین فهرست الزامات مورد نیاز جهت پیادهافزار  سازي نرم سنجی پیاده امکان

 راژمان شرکت نمایندگانو مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات کارشناسان معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی، مدیر تحصیالت تکمیلی، 

 موافقت با انعقاد قرارداد با شرکت راژمان 

 نیمسال تحصیلی ریزي درسی افزار برنامه سازي نرم تنظیم برنامه زمانبندي جهت پیاده 

  :از طریق هاي دانشکده پردیس در کالس آموزانه دانشجویان مهمان محاسبه الکترونیکی فرایند طراحی - 7

 در سیسـتم   آن و پیگیـري اعمـال   هـاي دانشـکده    الملـل در کـالس   هاي الزم در خصوص آموزانه دانشجویان مهمان پـردیس بـین   انجام تحلیل

 آموزانه

 ردیس در دانشـکده هـا    92-93دوم  اول و  آموزانه نیمسال همحاسب براسـاس درخواسـت ریاسـت محتـرم پـردیس       بابت دانشجویان مهمان ـپ

 لالمل بین

  از طریق: فرایند ارزیابی مدرك تحصیلیطراحی  - 8

  ـه     و ارائه کارگزینی و رفاه جهت بررسی موضوعبا کارشناسان مدیریت  جلسات متعددبرگزاري ـات رییس پیشنهادات الزم جهت طـرح در هی

 دانشگاه

  :از طریق )2فرایند محاسبه آموزانه مدرسین (اجراي فاز سازي  پیاده - 9

 بـا حضـور معـاون آموزشـی و      برگزاري جلساتی فرایند محاسبه آموزانه از طریق 2گیري درخصوص اجراي فاز  و تصمیم پیشنهادي ارائه مدل

 مدیر فرایندها و ساختار   و تحصیالت تکمیلی، معاون پژوهش و فناوري، معاون طرح و برنامه، مدیر تحصیالت تکمیلی، مدیر پژوهشی

 فرایند 2و دریافت نظرات ایشان درخصوص اجراي فاز اه پیشنهادي به رئیس محترم دانشگه مدل ارائ 

 آن 2و تصویب اجراي فاز  دانشگاه رئیسهدر هیات  پیشنهادي ارائه مدل 
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 جلساتی با معاون مدیر پژوهشی دانشگاه طی/ رساله   نامه نامه نحوه توزیع پایان تدوین آیین 

  ا حضـور   در جلسـاتی   "التحقیق پرداخت حقنحوه "و  "نامه/ رساله نامه نحوه توزیع پایان آیین"بررسی معـاون  معـاون پـژوهش و فنـاوري،     ـب

 مدیر فرایندها و ساختار و مدیر پژوهشی، برنامه طرح و

 کارشـناس معاونـت آموزشـی و تحصـیالت      اي بـا حضـور   در جلسههاي الکترونیکی  اعمال تغییرات الزم در سیستمگیري در خصوص  تصمیم

 مرکز فناوري اطالعات و ارتباطاتتکمیلی، معاون مدیر پژوهشی، مسئول واحد تحقیق و توسعه 

  :از طریق تشکیل پرونده الکترونیک دانشجویانبازطراحی و مکانیزاسیون فرایند  - 10

 مـدیر فراینـدها و   بـا حضـور    جلسـاتی سازي مکانیزاسیون در  پیاده نام دانشجویان و تهیه فیلدهاي اطالعاتی مورد نیاز جهت بررسی فرایند ثبت

 کارشناسان مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات. و ، کارشناسان مدیریت آموزشیساختار

شرکت در جلسات نقد و بررسی و شده در پرتال  نظارت بر محتواي بازنگرياسیون فرایندهاي مرکز رشد فناوري از طریق مکانیز نظارت بر - 11

 پرتال طراحی شده

براي سیستم خرید و  آنگیري و امکانات الزم  طراحی بخش گزارش از طریق خرید و نگهداي کاال و خدماتسازي فرایند  نظارت بر پیاده - 12

  در جلساتی با مسئول سیستم خرید و نگهداري کاال و خدمات دانشگاه نگهداري کاال و خدمات

  :از طریق ها دانشجویان در خوابگاهاسکان تابستانی نظارت بر اجراي فرایند  - 13

 موزشی و تحصیالت تکمیلی و معاون دانشجوییاي با حضور معاون آ جلسهنامه اسکان در  روز رسانی و تصویب آیین به 

 نامه   یینآ در خصوص اطالع رسانی 

 هجهت اجراي سامانو ایجاد دسترسی براي ایشان کارشناسان و مدیران گروه  هاي الزم به آموزش ارائه 

  دانشگاه واحدهاي هاي فرم بازنگري و اصالح - 14

  درخواست تسهیالت شرکت در همایش علمی معتبر خارج از کشور (ویژه دانشجویان دکتري)"بازنگري فرم" 

  درخواست برگزاري دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد"بازنگري فرم" 

  درخواست تشویقی مقاله" فرمبازنگري"  

  از طریق: ها آن نمودن منسوخ نحوه و کار و ساز مستندات، تغییر یا صدور مستندات، نسخ توزیع دادن قرار کنترل تحت - 15

  دفتر ریاست و روابط عمومیو  عدد فرم مدیریت پژوهشی 1عدد فرم تغییر مستندات براي  1صدور 

 ـالی   دستورالعمل عنوان 93 نمودن منسوخ ت اداري و م  عنـوان  14، معاونـت آموزشـی و تحصـیالت تکمیلـی     دسـتورالعمل  عنـوان  29، معاوـن

ـاوري    دسـتورالعمل  عنـوان  9، معاونت طرح و برنامه دستورالعمل ـتورالعمل  عنـوان  9، معاونـت پـژوهش و فن  عنـوان  16، حـوزه ریاسـت   دس

حـوزه پژوهشــی   دســتورالعمل عنـوان  9، هــا اداره آمــوزش دانشـکده  دسـتورالعمل  عنــوان 4، هـا  اداره امــور عمـومی دانشــکده  دسـتورالعمل 

 ها هاي آموزشی دانشکده گروه دستورالعمل عنوان 1و ها اداره حسابداري دانشکده دستورالعمل عنوان  5، ها دانشکده
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  شامل: دانشگاه موجود داخلی هاي نامه آیین اصالح و بازنگري بررسی، - 16

 دکتري دانشجویان ویژه( کشور از خارج معتبر علمی  همایش در شرکت تسهیالت اعطاي تدوین دستورالعمل(  

 الحساب و تنخواه پرداخت، علی تدوین دستورالعمل اجرایی خرید کاال و خدمات و موارد مربوط به پیش 

 نامه همکاري مشترك   تدوین دستورالعمل مبادله تفاهم 

 نامه اجرایی شوراي دانشگاه تدوین آیین  

 3نامه و رساله تحصیالت تکمیلی (طرح پژوهشی شماره  نحوه پرداخت پژوهانه راهنمایی و مشاوره پایان تدوین دستورالعمل(  

 نامه و رساله تحصیالت تکمیلی راهنمایی و مشاوره  پایان ظرفیت نحوه تعیین تدوین دستورالعمل  

 تدوین دستورالعمل ماموریت روزانه اعضاي هیات علمی 

  شامل: بهبود تخصصی هاي کمیته در ها آن نمودن مستند و حوزه هر هاي فعالیت و فرآیندها شناسایی - 17

  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

  گذاري مستندات اجرایی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی در کمیته صحه روش 38تصویب 

 دستورالعمل قدیم 3روش اجرایی معادل  4سازي پیش نویس  آماده 

  معاونت اداري و مالی

  روش اجرایی در کمیته صحه گذاري 35تصویب 

  روش اجرایی جهت بررسی   22آماده سازي  

 معاونت پژوهش و فناوري

 معاونت طرح و برنامهدستورالعمل قدیم   8اجرایی معادل  روش 8نویس  سازي پیش آماده  

 دستورالعمل قدیم    2روش اجرایی معاونت طرح و برنامه معادل  4نویس  سازي پیش آماده  

 معاونت دانشجویی

  هت امضاروش اجرایی ج 1آماده سازي  

  روش اجرایی در کمیته صحه گذاري 12تصویب 

  معاونت فرهنگی و اجتماعی

  روش اجرایی معاونت فرهنگی و اجتماعی 6آماده سازي پیش نویس  

 روش اجرایی نهاد   1نویس  آماده سازي پیش  

  حوزه ریاست

 دستورالعمل قدیم 5روش اجرایی معادل  5نویس  سازي پیش آماده 
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  الملل بین واحد پردیس خودگردان

  هاي مختلف واحد بین الملل هاي حوزه احصاء عناوین فرایندها و فعالیت   

 روش اجرایی 4نویس  آماده سازي پیش 

  پشتیبانی پروژه حسابداري تعهدي از طریق: - 18

 ها آنفرایند و تعیین تکلیف  175بررسی از طریق  هاي مکانیزه نشده در دانشگاه که داراي رویداد مالی هستند بررسی چرخه 

 باشند شناسایی فرایندهایی که داراي عواید اختصاصی می  

 هاي دانشگاه مستند نمودن فرایندهاي مرتبط با درآمدهاي اختصاصی دانشگاه در کلیه حوزه  

 هاي آن    هاي مالی و الکترونیکی نمودن فعالیت ساماندهی سیستم 

  ها. هاي مرتبط با آن اتصال رویدادهاي مالی این فرایندها با سامانه حسابدري تعهدي و ثبت هدفبررسی فرایندها با  

 تنگناهامشکالت و 

  نبود ضمانت اجرایی براي اجراي نتایج مطالعات در دانشگاه -1

  هاي انجام شده طوالنی شدن روند تصویب و استقرار نتایج پروژه -2

سوي واحد و اعمال سالیق واحدهاي متولی در فاز استقرار و استقرار ناقص یا خالف مطالعه و ها از  مدیریت کامل استقرار نتایج پروژهعدم  -3

  اعتمادي اعضاي دانشگاه به مطالعات طرح و برنامه به تبع آن بی

  عدم تناسب تعداد کارشناسان واحد با حجم فعالیت ها و پروژه هاي واحد و به تبع آن تاخیر در پاسخگویی به درخواست ها -4

زمانبر بودن روند پذیرش همکار جدید و  زمانبر بودن روند انتقال اطالعات و تجربیات به همکاران جدید، زیاد تغییر کارشناسان واحدنرخ  -5

  از سوي واحدهاي کاري مرتبط در دانشگاه

  هاي در دست اقدام واحد رسانی مناسب درخصوص پروژه عدم اطالع -6

  عدم اطالع مدیران و کارکنان بسیاري از بخش ها از فعالیت هاي کنونی واحدکاهش گستره همکاري واحد با سایر واحدها و  -7

  وجود پروژه هاي نیمه تمام و رهاشده به دلیل تغییر مدیریت، کارشناسان و اولویت هاي کاري -8

  هاي انجام شده و به تبع آن عدم دفاع مناسب از نتایج این پروژه ها عدم اعتماد مدیریت ارشد به پروژه -9

ها و جلساتی که پیرو هماهنگی درخصوص  علیرغم کلیه پیگیري اي: مند با مرکز اطالعات آمار و امور رایانه ل مناسب و نظامعدم تعام -10

هاي مختلف مبنی بر مکانیزاسیون فرایندها، تعامل دو واحد چنانکه باید ایجاد نگردید. زمان اعالم شده براي پیاده سازي  سفارش حوزه

رایندهاي سفارش شده از سوي واحد فرایندها، توسط کارشناسان مرکز طوالنی اعالم شده است در حالی که از طرق الکترونیکی تعدادي از ف

هاي مربوطه است. به عنوان نمونه فرایند  غیر رسمی متوجه می شویم مرکز به طور مستقیم در حال تحلیل و پیاده سازي فرایندهایی با حوزه

دادي از فرایندهاي اداره پذیرش و ثبت نام که به طور مستقیم توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی سفارش شده نام المپیاد دانشجویان یا تع ثبت

  و توسط کارشناسان مرکز، پیاده سازي شده است.
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  و منابع مورد نیاز انتظارات

  مطالعاتتوجیه مدیران ارشد سازمان در اجراي نتایج پروژه ها و جلوگیري از اعمال سالیق شخصی ایشان در  -1

  اعتماد مدیریت ارشد به کارهاي کارشناسی -2

  ایجاد سازوکار تعامل موثر با تمامی واحدهاي دانشگاه -3

  اطالع رسانی مناسب از فعالیت هاي انجام شده -4

  هآسیب شناسانه به صورت آماري در جلسات هیات رئیسه دانشگا هاي ارائه گزارش -5

امل با حوزه ها و تع طریق از فرایندها واحد توسط فرایندها طراحی و تحلیل اینکه  ملزم نمودن واحدها باالخص مرکز فناوري اطالعات به -6

  پیاده سازي ان توسط مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات انجام گیرد.

 
  

   



 اھممممم

 

 

 18 1393ه در سال شدهاي انجام اهم فعالیت

 

  ساختارواحد 

 بازنگري و اصالح ساختار دانشگاه شامل:- 1

  تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت

 تکمیلی تحصیالت و آموزشی وضعیت منابع انسانی معاونت وظایف ویشینه تغییرات ساختار، شرح بررسی پ    

 تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت ساختارمرتبط با  گذشته مطالعات بررسی 

  هاي خارجی هاي برتر داخلی و دانشگاه دانشگاه تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونتبررسی ساختار شامل  تطبیقی مطالعاتانجام  

 یس مرکـز     مدیر تحصیالت تکمیلییلی، معاون آموزشی و تحصیالت تکموضع موجود از طریق جلسات با  شناسی آسیب ، مـدیر آمـوزش، رـی

ر ایمنـی و حفاظـت    ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و مشاور معاونت آموزشیهاي آزاد،  هاي الکترونیکی، رییس مرکز آموزش آموزش مدیر دفـت

هـاي آزاد و   مرکـز آمـوزش   کارشـناس هاي الکترونیکی،  وزشکارشناس مرکز آممعاون مدیر آموزشی، لل، الم و رییس پردیس بینها  آزمایشگاه

   ها از روساي ادارات آموزش دانشکده منتخبی

 تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت ساختارشده  هاي شناسایی  آسیببندي و تحلیل  جمع 

 سازي آن سنجی پیاده ها و واحدها و امکان مدیریتبه تفکیک  پیشنهادي ساختار ارائه مدل مفهومی 

  معاونت اداري و مالی

 معاونت اداري و مالی وضعیت منابع انسانیو  بررسی پیشینه تغییرات ساختار، شرح وظایف واحدها 

 اداري و مالی معاونت ساختارمرتبط با  گذشته مطالعات بررسی 

  هاي خارجی هاي برتر داخلی و دانشگاه اداري و مالی دانشگاهبررسی ساختار معاونت شامل  تطبیقی مطالعاتانجام  

 مدیر دفتر حقوقی دانشگاه، مـدیر اداري و پشـتیبانی دانشـگاه و کارشناسـان     وضع موجود از طریق جلسات با  شناسی برگزاري جلسات آسیب

 مدیریت مالی 

 معاونت پژوهش و فناوري 

 و وضعیت منابع انسانی معاونت پژوهش و فناوري بررسی پیشینه تغییرات ساختار، شرح وظایف واحدها 

 پژوهش و فناوري معاونت ساختارمرتبط با  گذشته مطالعات بررسی 

  هاي خارجی هاي برتر داخلی و دانشگاه بررسی ساختار معاونت پژوهشی دانشگاهشامل  تطبیقی مطالعاتانجام  

 ـاط علمـی دانشـگاه و جامعـه، مرکـز         مرکز رشـد  وضع موجود با کارشناسان شناسی  برگزاري جلسات آسیب اور، مـدیریت ارتب واحـدهاي فـن

 آزمایشگاه مرکزي و پژوهشکده مطالعات اسالمی رسانی و کتابخانه مرکزي، مرکز اطالع مدیریت پژوهشی، کارآفرینی و مالکیت فکري،

  معاونت دانشجویی 

  دانشجوییبررسی پیشینه تغییرات ساختار، شرح وظایف واحدها و وضعیت منابع انسانی معاونت 

 دانشجویی معاونت ساختارمرتبط با  گذشته مطالعات بررسی 

  هاي خارجی هاي برتر داخلی و دانشگاه دانشگاه دانشجوییبررسی ساختار معاونت شامل  تطبیقی مطالعاتانجام 
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 ادارات خوابگاه، اداره تغذیه، اداره رفاه، مـدیریت تربیـت بـدنی، مرکـز بهداشـت،      وضع موجود با کارشناسان شناسی  برگزاري جلسات آسیب

 مرکز مشاوره

  حوزه ریاست

  حوزه ریاستبررسی پیشینه تغییرات ساختار، شرح وظایف واحدها و وضعیت منابع انسانی 

 حوزه ریاست ساختارمرتبط با  گذشته مطالعات بررسی 

  هاي خارجی هاي برتر داخلی و دانشگاه دانشگاهحوزه ریاست بررسی ساختار شامل  تطبیقی مطالعاتانجام 

 ـاخر و      ،مـدیر حراسـت  ، مرکز آثار مفاخر و اسـناد دانشـگاه  وضع موجود با کارشناسان شناسی  برگزاري جلسات آسیب یس مرکـز آثـار مف رـئ

 ت و روابط عمومیمدیر دفتر ریاس ،اسناد دانشگاه

  عیین محل خدمت در کتابچه تشکیالتحکم ت 68حکم بازنشستگی و  74حکم انتصاب،  215بررسی و ثبت  -2

  ه افراد و ثبت در کتابچه تشکیالتپست ب 45بررسی و تخصیص  -3

 کارگزینی صادره با تشکیالت مصوب حکم 52بررسی و تطبیق  -4

کنکورسراسري همه مقاطع تحصیلی و اطالعات مندرج در سایت دفتر گسترش  هاي هاي تحصیلی براساس دفترچه بررسی و احصاي رشته -5

  آموزش عالی وزارت براي تهیه شرایط احراز مشاغل دانشگاه

  مغایر به کارگزینی به صورت مستمربه روز کردن کتابچه تشکیالت از طریق سیستم مدیریت منابع انسانی و اعالم موارد  -6

 شرق در خصوص نحوه طراحی ساختار سازمانی آنان. مؤسسات آموزش عالی جدیدالتاسیس منطقه شمالها و  ارائه مشاوره با دانشگاه -7

 شامل:  اي هیأت امناء امور دبیرخانهانجام  -8

 ـا،         انجا ـات هیـات امن ـیون دایمـی و صورتجلس ـات کمیس م اصالحات الزم براساس درخواست وزارت و دبیر هیات امنـا در مـورد صورتجلس

 ز وزارت و ابالغ مصویات به موسسات عضو هیات امناپیگیري صورتجلسات ا

 انجام مکاتبات مربوط به حسابرسی موسسات عضو هیات امنا 

 وارد کردن مصوبات جدید هیات امنا در سیستم مدیریت جلسات به منظور به روز نگهداشتن اطالعات سامانه 

 هاي غیر قابل طرح در جلسات درخواست بررسی درخواستهاي واصله از موسسات عضو هیات امنا و تهیه پاسخ براي 

 مراه تهیه مستندات مورد نیازه تهیه دستور کار جلسات کمیسیون دایمی و جلسات هیات امنا به 

 بررسی لوایح پیشنهاي موسسات عضو هیات امنا جلسه 7برگزاري  -9

 نشست کمیسیون دایمی هیات امنا 2برگزاري  -10
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 ها و تنگناها محدودیت

یکی از مواردي که از سال هاي قبل هم در دانشگاه حاکم بوده و اکنون  ساختاري بدون تصمیم گیري و اطالع معاونت طرح و برنامه:ایجاد تغییرات  - 1

ور حکم نهایی توسط ریاست محترم صد و مجوزها اخذ سپس و مختلف هاي حوزه توسط ساختاري مسایل مورد در گیري تصمیم دارد؛ ادامه  نیز

ونه اطالع و تصمیم گیري حوزه متولی آن (واحد ساختار و تشکیالت) می باشد. بنظر می رسد همانگونه که ریاست محترم دانشگاه، بدون هیچگ

مالی، فرهنگی و دانشجویی، تصمیم گیري و اعالم نظر نهایی را بر عهده معاون مربوطه  - دانشگاه در کلیه موارد تخصصی آموزش، پژوهش، اداري

مربوط به معاونت طرح و برنامه می باشد نیز بایستی همین رویه حاکم باشد. یکی از آخرین موارد، صدور حکم مدیر  می گذارند، در مسایلی که

  گرفت.دفتر برنامه ریزي و توسعه آموزش توسط ریاست محترم دانشگاه بود که متاسفانه حتی معاونت طرح و برنامه در جریان این تصمیم نیز قرار ن

هاي غیرساختاري است. قبل از استعالم از متولی ساختار که آیا چنین  مانی در بین مسئولین دانشگاه (شاهد مثال آن: انتصابمغفول ماندن ساختارساز - 2

  پستی در تشکیالت تفصیلی مصوب دانشگاه وجود دارد یا نه، حکم انتصاب فرد پیشنهادي صادر میشود)

 ي مالی آن ها نادیده گرفتن ساختارسازمانی در امر انتصابات و پرداخت - 3

 عدم باور قلبی مسئولین دانشگاه به ساختارسازمانی مصوب - 4

دخالت ندادن ساختارسازمانی در امر بکارگیري نیروي انسانی در سطح دانشگاه در جهت ساماندهی نیروي انسانی براساس ساختار مصوب  - 5

کنند بدون اینکه توجهی به تشکیالت تفصیلی و  د را تامین میاي نیروهاي مورد نیاز خو اي و رابطه (واحدهاي مختلف دانشگاه بصورت کامال سلیقه

جابجایی  شرایط احراز آن داشته باشند. اگر قرار باشد روزي براساس مجوزهاي استخدامی، افراد شاغل قراردادي به استخدام پیمانی دانشگاه درآیند،

 انی یک معظل بزرگ خواهد بود.)و تامین پست سازمانی آنان براساس شرایط احراز مشاغل براي ساختار سازم

  

  انتظارات و منابع مورد نیاز

  مسئولین محترم دانشگاه در تمام سطوح مدیریتی، عمل به ساختارسازمانی مصوب را جدید بگیرند و به هیچ وجه برخالف آن عمل ننمایند. - 1

 بگیرند و در صورت تایید، حکم فرد پیشنهادي صادر شود. قبل از هرگونه انتصاب، استخدام و بکارگیري نیروي انسانی، از متولی ساختار استعالم - 2

 از پرداختهاي مالی خارج از تشکیالت مصوب جدا پرهیز شود.(در حال حاضر یکی از شیوه غیرقانونی که متاسفانه از زمان تاسیس هیات اجرایی - 3

قت است که کامال خالف قوانین و مقررات است. این ) در دانشگاه مرسوم شده، بکارگیري نیروي ساعتی و یا به اصطالح پیمانکار مو85(سال 

 نیروها نه داراي مجوز از سوي هیات امنا هستند و نه محل تامین اعتبار آن مشخص است) 

آگهی براساس قوانین و مقررات کشور، بکارگیري هر نوع نیروي انسانی باید با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور آن هم از طریق انتشار  - 4

اساس عمومی و برگزاري آزمون و مصاحبه صورت گرفته باشد. توقع این است که این امر در دانشگاه نیز که به صورت هیات امنایی اداره میشود، بر

 مجوز هیات امنا انجام شود.

یه پذیر باشد. (مطمئنا تا زمانی که نامه مالی و معامالتی صورت میگیرد، توج آیین» 12«ماده » ب«حتی المقدر سعی شود پرداختهایی که از محل بند  - 5

سازمانی جدي تلقی نخواهد شد. اگر حق الزحمه این گونه افراد که  تمام موارد خارج از تشکیالت مصوب از این محل پرداخت شود، ساختار

 باور خواهند کرد.) تعدادشان هم زیاد است حتی یکماه پرداخت نشود، مسئولین محترم اهمیت ساختارسازمانی را بصورت واقعی و ملموس
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  مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات

  (پاد) در  پایگاه اشتراك دانش رفع مشکالت امنیتی و برقراري ارتباط با سیستم جدید کتابخانه مرکزي سازي عملکرد توسعه، پشتیبانی،  بهینه-1

 پشتیبانی و توسعه ي آنهاي آموزشی و  هاي آموزشی و استقرار سایت گروه تهیه ي الگوي مناسب سایت گروه-2

  ها ، مدیریت مجالت، و مدیریت همایشهاي آموزش الکترونیک توسعه، ارتقا، بهینه سازي، رفع مشکالت امنیتی و پاسخگویی سامانه-3

  ههاي واحدهاي دانشگاه و صفحات خانگی اعضاي دانشگا سایت سازي، رفع مشکالت امنیتی و پاسخگویی وب بهینه، توسعه، ارتقا، طراحی تم-4

پشتیبانی و و  ها ایجاد شده در سیستم مدیریت محتواي پست نیوك سایت نگهداري سرورها و پشتیبان گیري از اطالعات و پشتیبانی وب-5

  نگهداري از سایر  نرم افزارها وسیستم هاي موجود

  تگان)آموخ تغییر ساختار اساسی در سرویس پست الکترونیک دانشگاه (اساتید، کارکنان، دانشجویان، و دانش-6

از طریق سرورهاي پروکسی دانشگاه براي کلیه کاربران بدون نیاز به توزیع شناسه و رمز  sopusدسترسی به بانک هاي اطالعاتی اسنادي مانند -7

  بین کاربران

  موجود و رفع مشکالت سابق IBSngارتقاي نسخه نرم افزار -8

  با راه اندازي سرورهاي میکروتیک مجازي VPNتوزیع بار -9

  جهت مجازي سازي CPUمجدد منابع سخت افزاري سرورها اعم از هارد و رم بازنگري  -10

  تجمیع سرورهاي فیزیکی از اتاق سرور و نصب و پیکربندي مجدد هر سرور بصورت مجازي -11

  افزودن امکان آرشیو ایمیل ها در سامانه پست الکترونیک دانشگاه -12

  پشتیبانی کلیه سرورها و رفع اشکال کاربران -13

 مدیریت پهناي باند کاربران  -14

  ها و ارتباطات سایت سرور ساماندهی سویچ -15

  اصالح ساختارهاي کابلی و منطقی داخلی دانشکده ها و مرکز -16

  ها ها در دانشکده و جایگزینی تدریجی با هاب سوییچ 2هاي مدیریتی الیه  تهیه و نصب سویچ -17

  اتوزیع شبکه در دانشکده ه 3 هاي الیه استقرارتدریجی سوییچ -18

  خصوص پدافند انتظاماته ها و ب اصالح ساختار منطقی و فیزیکی ارتباطات زیرساخت مرکز با دانشکده -19

  شامل کابل کشی و فیوژن  توسعه ارتباطات فیبرنوري -20
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  )2xSTM1) به (1xSTM1افزایش پهناي باند اینترنت شرکت زیرساخت از ( -21

 2Mبه   256Kافزایش پهناي باند اینترنت دفتر نمایندگی تهران (پیچ شمیران) از  -22

  پوشش کامل  وایرلس  خوابگاه ها -23

  توسعه وایرلس در دانشکده ها -24

  جداسازي زیر شبکه اکسس پوینت ها از سایر کاربران -25

 پیگیري و پشتیبانی از مرکز تلفن -26

  شماره 2500 هزار شماره جایگزین مرکز 10خرید و نصب مرکز تلفن  -27

  ها و پیکره بندي و استقرار تلفن بنا به توسعه در دانشکده VOIPاتمام استقرار  -28

  بهره برداري از سرویس نمابر(ارسال و دریافت) بر روي مرکز تلفن فونیکس -29

  کت پشتیبان مرکز تلفنامکان ارسال نمابر از داخل پورتال ودریافت نمابر از اتوماسیون و یا پورتال با همکاري واحد طرح و توسعه و شر -30

  ی، اداري و مالی، دانشجویی، پژوهشیهاي آموزش توسعه، ارتقا، بهینه سازي، رفع مشکالت امنیتی و پاسخگویی سامانه -31

 گیري از اطالعات نگهداري سرورها و پشتیبان -32

 ها مدیریت، نگهداري و توسعه پایگاه داده سامانه -33

  مشاوره خرید تجهیزات سخت افزاري و  بررسی آن -34

  سامانه خرید و غیره)( صدور مجوز فنی و صدور شناسه براي خرید تجهیزات دانشگاه -35

  سامانه پیامکو  پشتیبانی سامانه اتوماسیون اداري -36

  ها سرویس و رسیدگی به مشکالت خوابگاه -37

  هاي محاسبات سنگین سیستم و پشتیبانی پیکر بندي -38

 توسعه سرویس مانیتورینگ سخت افزارهاي سطح دانشگاه -39

  


