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  مقدمه

فرآیندها مدیریت  ،برنامه و بودجه  مدیریتدر قالب  1394سال شده توسط معاونت طرح و برنامه در  انجامهاي  خطوط اصلی فعالیت کننده گزارش حاضر بیان

  . باشد می مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات وو ساختار 

  

  مدیریت برنامه و بودجه

  ریزي برنامهواحد 

  تکمیل فرایند بازنگري سند راهبردي دانشگاه شامل: - 1

 هاي مرتبط با هر جزء هدف کالن برگزاري جلسات کمیته تلفیق سند راهبردي دانشگاه با موضوع بررسی و اعمال اصالحات مورد نیاز شاخص  

  ر خصوص اهداف کالن دانشگاه، سند راهبردي با موضوعات بررسی و تصویب نتایج کمیته تلفیق دبرگزاري جلسات شوراي راهبري بازنگري

  هاي سند راهبردي و .... شاخص

 هاي محوري و اهداف کالن دانشگاه انجام اقدامات مرتبط با اصالحات نگارشی و ویرایشی ماموریت، ارزش  

 سند راهبردي بازنگريها در خصوص تکمیل فرایند  تعامل با معاونت  

 هاي عملیاتی و تعاریف  مقادیر موجود، مقادیر مطلوب، برنامه  ها، هاي دانشگاه شامل تکمیل و بروزرسانی شاخص طراحی و تکمیل شناسنامه شاخص

  ها عملیاتی شاخص

 ی، تعداد رشته، گروه و ....)هاي مقادیر کمی متغیرهاي آموزشی (شامل تعداد دانشجو، عضو هیات علم طراحی و تکمیل اطالعات مربوط به فرم  

 تعامل با واحدهاي ستادي (حوزه ریاست و روابط عمومی، حراست و گزینش) در راستاي مشارکت آنان در فرایند بازنگري سند راهبردي  

  شامل: ریزي ریزي، ارزیابی عملکرد و بودجه مشارکت در طراحی چرخه برنامه - 2

 ریزي (جلسات مشاوران معاونت طرح و برنامه و جلسات  زي، ارزیابی عملکرد و بودجهری شرکت در جلسات مربوط به طراحی چرخه برنامه

  کارشناسی)

 ها)  هاي (به عنوان سیاست انجام مطالعات اسنادي و تطبیقی براي هر یک از اهداف کالن دانشگاه جهت اطمینان از روایی محتوایی و جامعیت شاخص

  مربوط به هر یک از اهداف کالن

 ها مبتنی بر مدل ارزیابی جامع عملکرد و تبدیل آنها به نشانگر مبتنی بر بند فوق شناسی در طراحی شاخص ت روشاعمال تغییرا  

 هاي تدوین شده ذیل هر یک از اهداف کالن ها جهت طرح و تصویب تغییرات صورت گرفته در شاخص برگزاري جلسه با هر یک از معاونت  

  :شامل ها در تداوم اجرا و بازنگري سند راهبردي دانشگاه زي فرایند مشارکت دانشکدهسا ها در راستاي پیاده تعامل با دانشکده - 3

 ها ریزي و رفع ابهامات در مورد محتواي شاخص هاي برنامه ها در راستاي نحوه تکمیل فرم برگزاري جلسات توجیهی در دانشکده  
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 در خصوص فرایند مشارکت آنها در بازنگري سند ها  و تعامل با آنا ه نظرات دانشکده ه منظور اخذبرگزاري جلسات با مسووالن سند راهبردي ب

  راهبردي و محتواي سند راهبردي

 ها در بازنگري سند راهبردي (شامل  ها و انجام تعامالت الزم با آنها جهت آغاز فرایند مشارکت دانشکده ریزي دانشکده هاي برنامه طراحی و تکمیل فرم

نشکده، برگزاري دو دوره نشست با مسووالن سند راهبردي، ارسال سند راهبردي بازنگري شده دانشگاه، ارسال انتصاب مسووالن سند راهبردي دا

  ها و ...) تعاریف عملیاتی مربوط به شاخص

 ها (متولیان شاخص) جهت  هاي سند راهبردي دانشگاه و برگزاري معاونت ها در خصوص شاخص بندي نظرات دانشکده گردآوري، تحلیل و جمع

  ها صمیم گیري در مورد تغییرات پیشنهادي دانشکدهت

 الزحمه مسووالن سند راهبردي انجام اقدامات الزم جهت پرداخت حق  

  سازي سند راهبردي فرهنگ - 4

 انداز در سطح پردیس دانشگاه هاي مربوط به چشم پیگیري نصب بنر  

 مختلف دانشگاههاي مربوط به سطوح کالن سند راهبردي جهت نصب در واحدهاي  طراحی قاب  

 ترجمه سطوح کالن سند راهبردي به زبان انگلیسی  

 دوره) 4محوري براي مخاطبان مختلف شامل اعضاي هیات علمی، مدیران و کارمندان دانشگاه (  هاي برنامه برگزاري دوره  

  انجام اقدامات الزم جهت طرح و تصویب سند راهبردي در هیات امنا - 5

 ها با سند راهبردي دانشگاه ادستی و تطابق آنانجام مطالعات مربوط به اسناد فر  

  نسخه مختلف در طی سال 5بروزرسانی گزارش مدیریتی در  

 برگزاري جلسه با نمایندگان وزارت و هیات امنا جهت طرح و تصویب مقدماتی سطوح مختلف سند راهبردي  

  هوشمندي رقابتی - 6

 مشارکت در طراحی مدل اولیه نظام هوشمندي رقابتی دانشگاه  

 انداز دانشگاه در هیات رییسه دانشگاه بندي مبناي چشم هاي رتبه یب نظامتصو  

 4هاي وبومتریک،  بندي شامل نتایج نظام هاي رتبه هاي مربوط به نتایج نظام انتشار گزارشICU ،شانگهاي ،QS و لیدن  

 بندي تایمز سازي و ارسال اطالعات مربوط به دانشگاه براي نظام رتبه آماده  

  سازمانی بات اطالعاتی درون و برونپاسخ به مطال - 7

 برداري سامانه سازي اطالعات مربوط به سند راهبردي جهت بهره آمادهMIS  مدل ارزیابی جامع عملکرد دانشگاه و مدل نیازسنجی آموزشی دانشگاه از ،

  اطالعات مربوط به سند راهبردي
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  و پاسخ به ابهامات و سواالت سازمان بازرسی در خصوص سند راهبردي تهیه گزارش عملکرد مربوط به اقدامات تاکیدي سند دانشگاه اسالمی

  دانشگاه

 تعامل با دانشگاه صنعتی اصفهان جهت ارایه تجربیات دانشگاه در خصوص تدوین و اجراي برنامه راهبردي در دانشگاه  

 انتشار دو شماره نشریه سامان  

 ی قوچان و برگزاري جلسه با نماینده آن دانشگاههاي گناباد و صنعت بررسی و داوري طرح سند راهبردي دانشگاه 

  عنوان فیلم هاي آموزشی مرتبط با مباحث استراتژیک 13تهیه  

 درج پیام هاي هدفمند در خصوص فرهنگ سازي برنامه راهبردي در پورتال پویا و سیستم اتوماسیون اداري به صورت هفتگی  

  نگ سازي برنامه راهبردي به اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمیدوره پیامک هاي هدفمند در خصوص فره 50ارسال بیش از 
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  بودجهواحد 

  محترم دانشگاه یسرئ یاستبودجه به ر گذاري یاستس یعال يشوراتشکیل 

 مصوبات يچهت اجرا یگیريبودجه و پ گذاري یاستس یعال يشورا اتجلس برگزاري 

 ،1394بودجه سال  یعمدل توز ياجرا و نظارت بر اجرا تدوین 

 مبادله موافقت نامه بودجه با دانشکده 

 دانشگاه اي یهسرما هاي ییاي و اعتبارات تملک دارا هاي تخصیص اعتبارات هزینه فرم بازنگري 

 بودجه دانشگاه یندکردن فرا یزهسامانه بودجه به منظور مکان ایجاد 

 دانشگاه یسهرئ یاتدر ه آن یبتصو پیگیريو  یآموزش -یقاتیتحق یژهو يواحدها ییاجرا نامه یینآ تدوین 

 یآموزش - یقاتیتحق یژهو يواحدها یداخل هاي نامه آیین تدوین 

 دانشگاه 95بودجه  ییضوابط اجرا تدوین 

 95بودجه دانشگاه در سال  یعمدل توز ینمطالعات در خصوص تدو انجام 

 هاي منطقه شمال شرق کشور طرح و تصویب در هیأت امناي دانشگاهو اصالحیه آن جهت  1393نامه بودجه تفصیلی سال  تهیه و ارسال موافقت 

 جهت بررسی کارشناسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1393نامه بودجه تفصیلی سال  تهیه و ارسال موافقت 

 شرق کشورهاي منطقه شمال  جهت طرح و تصویب در هیأت امناي دانشگاه 1394نامه بودجه تفصیلی سال  تهیه و ارسال موافقت 

 1395بودجه سال  یحهکشور و انعکاس در ال یزير و برنامه یریتکارشناسان سازمان مد یبودجه جهت بررس یحهسامانه ال يها فرم تکمیل 

 کشور یزير و برنامه یریتو سازمان مد يو فناور یقاتتحق  و ارسال به وزارت علوم، 95سال  یدرآمد اختصاص بینی پیش 

 يو فناور یقاتتحق  دو مرحله از وزارت علوم، یط 1394سال  یدرآمد اختصاص یشافزا یگیريو پ درخواست  

  کشور از طریق  یزير و برنامه یریتبه سازمان مد "هاي ملی) (مربوط به طرح 1394اي سال  نامه تملک دارائیهاي سرمایه هاي موافقت فرم"تکمیل و ارسال

 ها ابالغ آن یافتنامه و در سامانه مبادله موافقت

 استان خراسان  یزير و برنامه یریت، ارسال به سازمان مد"هاي استانی) (مربوط به طرح 1394اي سال  هاي سرمایه نامه تملک دارائی موافقت"هاي  فرم کمیلت

 و دریافت ابالغ آن 4رضوي از طریق سیستم نظارت 

 هاي متمرکز وزارت علوم،  براي تامین اعتبار از محل ردیف 1394 هاي پیشنهادي دانشگاه در سال هاي مربوط به اطالعات پروژه تکمیل و ارسال فرم

 ها تحقیقات و فناوري و پیگیري جهت تصویب پروژه

 ها (فصل اول و سایر فصول) به معاونت اداري و مالی ها و دانشکده هاي ماهانه کلیه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت تهیه و ابالغ تخصیص 
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 دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1394تگان سال پاداش بازنشس یافتدر پیگیري 

 یربطو ارائه گزارش به مراجع ذ 94) دانشگاه در سال یعمران يها و پروژه اي ینهاعتبارات (هز يکسر برآورد 

 رکشو یزير و برنامه یریتاز سازمان مد اي یهسرما هاي ییدارا  و اعتبارات تملک اي ینهاعتبارات هز یافتدر پیگیري 

 سابق) یکمحور (نوع  عرضه يها پژوهشکده يبودجه مستقل برا یفرد یجادا پیگیري 

  کمیته عمرانی و پیگیري جهت اجراي مصوبات هجلس 14برگزاري 

 هاي شمال و شمال شرق کشور شرکت در جلسات مدیران برنامه و بودجه دانشگاه 

 1394در  سال هاي عمرانی ملی  هاي سیستم نظارت بر پروژه تکمیل و ارسال فرم 

 یو اعتبارات از محل درآمد اختصاص یاستان ی،مل یافتیدر اي یهسرما هاي ییاعتبار تملک دارا تخصیص 

 دانشگاه یزیکیطرح جامع ف يامور مرتبط با پروژه بازنگر پیگیري 

 هاي مدیریتی  و امتیاز اجرایی پست ياردر وقت اد یسساعات تدر یزانحداکثر م یس،مدل حق مدیریت، واحد موظف، سقف تدر یروزرسان و به بازنگري

 دانشگاه

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

 خارج از دانشگاه صالح يدانشگاه و مراجع ذ یریتمرتبط با بودجه و ارائه به مد یتخصص يها گزارش یمو تنظ تهیه 

 دانشگاه یبط با پروژه اقتصاد آموزش عالامور مرت پیگیري 

 اطالعات و ارتباطات يفناور يسند راهبرد ینتدو«امور مرتبط با عقد قرارداد پروژه  پیگیري« 

 ها موافقتنامه با دانشکدهتبادل جلسه  برگزاري    
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  ارزیابی عملکردواحد 

  مبانی نظري، انجام مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی، بررسی مستندات موجود در انجام امور مربوط به طراحی نظام جامع ارزیابی دانشگاه از قبیل مطالعه

هاي مذکور و تهیه  گذاري فرم نامه نمره ها، تدوین شیوه هاي زیرنظام هاي نظام جامع ارزیابی دانشگاه، طراحی فرم دانشگاه، تعیین مدل ارزیابی، تعیین زیرنظام

 ا واحدها و افراد ذیربط و غیرهو ارائه اسالید مربوطه در جلسات متعدد ب

 ات متعدد با واحدها انجام امور مربوط به پروژه طراحی و استقرار نظام ارزیابی جامع دانشگاه از قبیل تهیه و ارائه مدل نظام ارزیابی جامع دانشگاه در جلس

بندي  دانشگاه و دسته يها يورود ییو انجام مصوبات، شناساو افراد ذیربط، تشکیل جلسات کارگروه پروژه، تنظیم صورتجلسه و ارسال به اعضا و پیگیري 

هاي  دهی به نظام تهیه پرسشنامه وزن یابی،منتخب در سطوح مختلف ارز يبند رتبه يها نظام ییندانشگاه، تع ییو خدمات نها ها یها، شناسایی خروج آن

 يبند رتبه يها رقبا در نظام یر کنونیمقاد یینتع یابی،ارز يها شاخص یفهرست درخت ینمنتخب، تدو یابیهاي ارز نظام يها مذکور، تهیه لیست شاخص

 و غیره یندهاها به فرا دانشگاه، اختصاص شاخص یاصل یندهايفرآ ییمنتخب، شناسا

 هاي ارزیابی استانداري از واحدهاي مربوطه دانشگاه آوري اطالعات و مستندات شاخص جمع 

 ارزیابی استانداري در سامانه ارزیابی مربوطه هاي بررسی و ثبت اطالعات و مستندات شاخص 

 ها جهت ارائه راهکارهاي بهبودي  شناسی آن هاي ارزیابی استانداري و تحلیل و آسیب بندي امتیازات شاخص جمع 

 هاي ارزیابی پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ( آوري اطالعات و مستندات شاخص جمعISCکور ها در سامانه پایگاه مذ ) و ثبت آن 

 ) دریافت و تحلیل نتایج ارزیابی پایگاه استنادي علوم جهان اسالمISCها از واحدهاي مربوطه دانشگاه ) و پیگیري علل رکود و یا افت برخی از شاخص 

 هاي جهان اسالم  دریافت و تحلیل نتایج ارزیابی دانشگاه 

 ها در سامانه پایگاه مذکور ت آنهاي ارزیابی شوراي عالی انقالب فرهنگی و ثب آوري اطالعات شاخص جمع 

 ها و شوراهاي تخصصی همانند کارگروه کارشناسی مدیریت برنامه، بودجه و ارزیابی، کارگروه اجرایی ارزیابی کارکنان و غیره حضور در کارگروه 

 همکاري و تعامل مستمر با داخل و خارج از دانشگاه جهت تبادل اطالعات و تجربیات 
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  منابع انسانی آموزش و بهسازي واحد

  نیازسنجی آموزشی منابع انسانی دانشگاه در سه سطح سازمان، شغل و شاغل 

 تدوین تقویم آموزشی منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد 

 ییسهر یأتهاي مربوط به آن و طرح در ه دانشگاه و بازنگري دستورالعمل یعلم یأته یرغ ياعضا يآموزش و توانمندساز نامه¬یینآ ینتدو 

 یکیبه صورت الکترون یآموزش یازسنجیمدل ن يو اجرا طراحی 

 کارکنان یژهنفر ساعت آموزش و 14052معادل  یآموزش  دوره 29 برگزاري 

 یعلم یاته ياعضا یژهنفر ساعت آموزش و 10006معادل  یآموزش  دوره 55 برگزاري 

 یرانمد یژهنفر ساعت آموزش و 362معادل  یآموزش  دوره 6 برگزاري 

 مختلف دانشگاه ينفر ساعت به درخواست واحدها 2611معادل  یدوره آموزش 20 برگزاري 

 نفر ساعت آموزش  465معادل  یدوره آموزش 17تن از کارکنان به خارج از دانشگاه جهت شرکت در  28 اعزام 

 یرانو مد یعلم یاته ي، اعضا در سه سطح کارکنان یآموزش يها دوره یطرح سنجش اثربخش سازي پیاده 

 هاي آموزشی التدریس به مدرسین دوره بازنگري در مدل اعطاي حق 

 همدان، بجنورد، تربت جام، سبزوار، قوچان و ... یراز،ها از جمله دانشگاه ش و تعامل مستمر با واحدهاي آموزش و بهسازي در سایر دانشگاه همکاري 

 بهبود مستمر سامانه آموزش منابع انسانی دانشگاه 

 اي آن راتما و انجام امور دبیرخانه یتهجلسه کم 28 برگزاري    
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 نظام پیشنهادهاواحد 

  

 بینی اقدامات انگیزشی به منظور اجراي پیشنهادهاي اخذ مجوز اجرا  پیش 

 پیگیري مستمر از دبیرخانه کمیته هاي تخصصی واحدها جهت تعیین آخرین وضعیت پیشنهادها و اجراي آنان 

 (دو دوره)  پیشنهادها و معرفی و تقدیر از  سه دبیر برترنظام  ارزیابی دبیران کمیته هاي تخصصی  

 فرهنگ سازي و تبلیغ نظام پیشنهادها با ارسال پیامک به اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه  

 شرکت در نمایشگاه دانشجویان جدیدالورود و معرفی نظام پیشنهادها  

 انداز، ماموریت و ... شرکت در نمایشگاه دانشجویان جدیدالورود و معرفی چشم  

 برگزاري چهار دوره کارگاه آموزشی برنامه محوري، الزامات و دستاوردها ویژه اعضاي غیر هیات علمی و کارشناسان دانشگاه  

  راه اندازي سایت جدید معاونت طرح و برنامه، بروزرسانی بهنگام آن 

 ان دانشگاهپیگیري اعمال امتیازات نظام پیشنهادها در ارزیابی عملکرد کارکن  
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  آمار و اطالعاتواحد 

  

 هاي  برگزاري جلسات کمیتهMIS ها و کمیته راهبري  معاونتMIS و پیگیري مصوبات جلسات 

  بررسی و صحت سنجی اطالعات ثبت شده در سامانهMIS 

 ها و درج در سامانه  اخذ نشانگر ها و بررسی منابع اخذ اطالعاتی آنMIS 

  به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 94شش ماهه اول و  93-94عملکرد دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلتکمیل و ارسال خالصه گزارش 

 دانشگاه و ثبت در سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی(سمات)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1393آوري اطالعات پژوهشی سال جمع 

  یابی پایگاه استنادي علوم جهان اسالمهاي ارز شاخص  1393جمع آوري و تکمیل اطالعات سال 

 1394-دانشگاهها يسطح بند"مربوط به  يفرم ها یلاطالعات و تکم يجمع آور" 

 1393 یانقالب فرهنگ یعال يشورا يشاخص ها یلاطالعات و تکم يآور جمع 

  هاي اختصاصی ارزیابی استانداري شاخص 1393جمع آوري و تکمیل اطالعات سال 

 بانک اطالعات آموزش عالی استان به استانداري 1393ات سال تکمیل و ارسال اطالع 

 استان به استانداري ییاجرا ياز دستگاهها یرو ارسال اطالعات در خصوص تقد تکمیل 

 افتی،یاطالعات در یصحت سنج یستمی،س يگزارش ها یندانشگاه و همچن ياطالعات از واحدها يجمع آور یلسالنامه از قب ینامور مربوطه به تدو انجام 

 شاخص ها و ... یلدرج اطالعات در جداول قالب سالنامه ،رسم نمودارها، تکم

 نسخه  تهیهPDF  لوح فشرده یرجهت تکث يسالنامه آمار 

 معاونت طرح و برنامه یتسا يرو 1394خالصه آمار و اطالعات سال  بارگذاري 

 90-93آوري و تکمیل اطالعات سند راهبردي دانشگاه براي سالهاي  جمع 

 گزارش اطالعاتی از تهیه: 

o جداول پر کاربرد یهاطالعات و ته ی، صحت سنج1394پس از صدور احکام سال  یعلم یاته ياعضا 

o جداول پر کاربرد یهاطالعات و ته ی، صحت سنج1393(بازنشسته، استعفا، اخراج و ...) در سال یستمخارج شده از س یعلم یاته ياعضا 

o  93- 94ارکنان دانشگاه در سال تحصیلیتدریس اعضاي هیات علمی و کوضعیت 

o  1393اعضاي هیات علمی ارتقا یافته در سال 

o جداول پر کاربرد یهاطالعات و ته ی، صحت سنج1393استخدام شده در سال  یعلم یاته ياعضا 

o  جداول پر کاربرد یهاطالعات و ته ی، صحت سنج1394کارکنان پس از صدور احکام سال 

o جداول پر کاربرد یهاطالعات و ته ی، صحت سنج1393در سال استخدام شده و (بازنشسته، استعفا، اخراج و ...) یستمکارکنان خارج شده از س 

o  94-95دانشجویان نیمسال اول و  93-94دانشجویان نیمسال دوم 
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  ساختار  یندها وفرا مدیریت

  یندهاافرواحد 

 هر حوزهبندي فرایندهاي  حوزه و تعیین و اولویتهر دار ها جهت معرفی فرایندهاي اولویت انجام مکاتبات با معاونت -1

 شامل: منتخب فرآیندهاي بازطراحی /طراحی سازي پیاده -2

 طراحی و مکانیزاسیون فرایند صدور مجوز اردو دانشگاهی 

 هاي داراي مجوز  طراحی فرایند ارزیابی فعالیت  

 رهنگیهاي سیاسی، اجتماعی و فطراحی و مکانیزاسیون فرایند صدور مجوز فعالیت 

 نامه پژوهه، پرتال خدمات آزمایشگاهی، تحلیـل فراینـد تعیـین ظرفیـت راهنمـایی و       طراحی و مکانیزاسیون فرایندهاي پژوهش و فناوري شامل: آیین

 رساله (مصوبه و نامه پایان مشاوره و راهنمایی پژوهانه پرداخت نحوه مشاوره اعضاي هیات علمی، طراحی فرایند بکارگیري دستیار پژوهشی و فرایند

 امنا) هیأت 19/11/93 مورخ

 کارکنان،  طراحی و مکانیزاسیون فرایندهاي طرح و برنامه شامل: نیازسنجی فعالیت تدوین تقویم آموزشی شغلی، نشان لیاقت از فرایند ارزیابی عملکرد

 یند صدور مجوز فعالیت واحد ویژهنامه با واحدها، تخصیص اعتبار مراکز هزینه دانشگاه و فرا فرایند تنظیم و مبادله موافقت

 آموختگی مقطع کارشناسی بازطراحی و مکانیزاسیون فرایند دانش 

 ها به دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري طراحی فرایند آموزش الزامی مباحث ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه  

  به خارج تبدیلیطراحی فرایند فرآیند تخصیص شهریه دانشجویان بورسیه اعزام  

 بازطراحی و مکانیزاسیون فرایند پذیرش دانشجویان دکتري بدون شرکت در آزمون ورودي  

 ریزي درسی نیمسال تحصیلی مکانیزاسیون فرایند برنامه  

 پـذیران   نام دانـش  تفرایند ثبها و فرایندهاي طراحی شده شامل:  و تصویب و اعمال اصالحات در سیستم هاي اطالعاتی کالج ها و بانک طراحی سامانه

 هاي کالج دانشگاه هاي کالج دانشگاه، فرایند اطالع رسانی دوره، سمینار، کارگاه کالج دانشگاه، فرایند تصویب و برگزاري دوره، سمینار، کارگاه

 هاي آموزش عالی آزاد  ها و برگزاري دوره نام متقاضیان، تصویب دوره طراحی و مکانیزاسیون فرایند ثبت 

 همکاري اعضاي هیأت علمی با سایر دانشگاه ها و موسساتانیزاسیون فرایند طراحی و مک  

 بازطراحی فرایند تقدیر از فرزندان ممتاز اعضاي هیات علمی و کارکنان  

 بازطراحی فرایند سامانه خودرو  

 (درخواست وام/ ضمانت) بازطراحی فرایند ارائه خدمات و تسهیالت بانکی  

  کاربازطراحی فرایند سامانه اضافه  

 بازطراحی فرایند صدور احکام ماموریت اداري اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه  

 بازطراحی فرایند ساماندهی اماکن (فضاهاي قابل واگذاري جهت اجاره سالیانه، رزوهاي روزانه فضاها و  واحدهاي خودگران) دانشگاه 

 شناسی فرایند ترفیع اعضاي هیأت علمی تحلیل و آسیب 

 المللی دانشگاه هاي بین ندهی اطالعات آموزشی و پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه مرتبط با طرح توسعه همکاريساما 
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 بازطراحی فرایند سامانه جامع خرید  

 طراحی  فرایند پذیرش مهمان در خوابگاه 

 کرد پژوهه بازطراحی و مکانیزاسیون فرایند مدیریت اعتبار و هزینه  

 فرایند اعزام اعضاي هیات علمی به مجامع علمی داخل کشور بازطراحی و مکانیزاسیون  

 کوتاه مدت  دانشجویی در دانشگاه متقاضیان فرصت تحقیقاتی طراحی فرایند پذیرش   

 بازطراحی فرایند صدور مجوز نشر کتاب  

 هاي پژوهشی درون دانشگاهی شماره یک و دو  بازطراحی و مکانیزاسیون فرایند ساماندهی گزارش طرح  

 ها ی فرایند کسر از حقوق اعضاي غیر هیات علمی دانشگاه بابت تاخیر و تعجیل و غیبتطراح  

 بازطراحی فرایند انتخاب کارمند نمونه در دانشگاه  

 طراحی فرایند خرید دوچرخه براي پرسنل دانشگاه  

 فرآیندها شامل: مجدد مهندسی اجراي و سازي پیاده بر نظارت و کنترل -3

  وخدماتفرایند تامین و نگهداري کاال 

 آموختگی پیگیري استقرار سیستمی فرایند دانش  

 ریزي درسی) پیگیري و همکاري در استقرار سامانه سهبا (نرم افزار برنامه  

 پیگیري استقرار فرایند صدور مجوز اردو دانشگاهی  

 فرهنگیهاي سیاسی، اجتماعی و پیگیري استقرار فرایند صدور مجوز فعالیت 

 نظارت بر استقرار فرایند نحوه پرداخت پژوهانه راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله  

 شامل:   دانشگاه واحدهاي هاي فرم بازنگري و اصالح -4

  فرم طرح دستیار پژوهشی طراحی 

 مرکزي آزمایشگاه(آزمایشگاهی  خدمات انجام بازنگري فرم درخواست( 

 و  هـاي کـالج دانشـگاه    ها، سمینار و کارگاه مرتبط با تصویب و برگزاري دوره، پذیران کالج دانشگاه نام دانش فرایندهاي ثبتهاي مرتبط با  بازنگري فرم

  اموختگی در مقطع کارشناسی مرتبط با فرایند دانش

 یی، درخواست خاتمه دوره فرصت پذیرش فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجو، پذیرش مهمان در خوابگاه، ارائه کار دانشجویی هاي طراحی کاربرگ

 ، درخواست شرکت در مجامع علمی داخل کشور2 و 1 شماره دانشگاهی درون پژوهشی طرح نامه تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویی، اصالت

 کاربرگ درخواست پرداخت اعتبار پژوهه وهای پژوهشی  متفرقه در طرح افراد اطالعات ثبت  بازطراحی کاربرگ 

  از طریق: ها آن نمودن منسوخ نحوه و کار و ساز مستندات، تغییر یا صدور مستندات، نسخ توزیع دادن قرار کنترل تحت -5

 اداره آمـوزش   دسـتورالعمل  عنوان 2، حوزه ریاست دستورالعمل عنوان 1، معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دستورالعمل عنوان 4 نمودن منسوخ

 ها دانشکده
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  ــالغ ــوان 7اب ــی روش عن ــوان 41ریاســت،  حــوزه اجرای ــی روش عن ــالی،  اجرای ــت اداري و م ــوان 39معاون ــی روش عن ــت آموزشــی و  اجرای معاون

حـوزه   اجرایـی  روش عنـوان  1حوزه طرح و برنامـه و    اجرایی روش عنوان 10معاونت پژوهش و فناوري،  اجرایی روش عنوان 18تکمیلی،  تحصیالت

 معاونت دانشجویی

  شامل: دانشگاه موجود داخلی هاي نامه آیین اصالح و بازنگري بررسی، -6

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

 اجرایی روش تدوین" دستورالعمل تدوین"  

 تربیتی رویکرد با انضباطی کمیته نامه آیین اجرایی دستورالعمل تدوین 

 خوابگاه در مهمان رشپذی اجرایی دستورالعمل تدوین 

 مشهد فردوسی دانشگاه در فناوري و تحقیقات علوم، وزارت مصوب دانشجویی مدت کوتاه تحقیقاتی فرصت دوره متقاضیان پذیرش نامه آیین تدوین 

 دانشگاه اماکن و فضاها مدت کوتاه واگذاري نامه آیین تدوین 

 دانشگاه قراردادهاي بر نظارت و عقد نامه آیین نویس  پیش تدوین 

 دانشگاه نمونه کارمند انتخاب نامه آیین نویس پیش تدوین 

  شامل: بهبود تخصصی هاي کمیته در ها آن نمودن مستند و حوزه هر هاي فعالیت و فرآیندها شناسایی -7

 :و  گذاري مسـتندات  اجرایی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی در کمیته صحه روش 27 و ابالغ تصویب معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 جهت بررسیروش اجرایی  5سازي پیش نویس  آماده

 :روش اجرایی جهت بررسی 7نویس  آماده سازي پیش معاونت اداري و مالی 

 مستندات روش اجرایی در کمیته صحه گذاري 7تصویب و  بررسیروش اجرایی جهت  17نویس  پیشآماده سازي  :معاونت دانشجویی 

 :مستندات روش اجرایی در کمیته صحه گذاري 1روش اجرایی جهت بررسی و تصویب  6نویس  آماده سازي پیش معاونت طرح و برنامه 

 گذاري مستندات صحهدر کمیته  روش اجرایی 2جهت بررسی و تصویب  روش اجرایی 3آماده سازي پیش نویس  :معاونت فرهنگی و اجتماعی  

 روش اجرایی  9نویس  سازي پیش آماده :حوزه ریاست 

  پشتیبانی پروژه حسابداري تعهدي از طریق: -8

  هـاي   هاي تفصیلی، کدهاي اعتباري، خریدهاي انجام شده از طـرح  در خصوص تحلیل سیستم اموال و انبار، تحلیل حساببرگزاري جلسات کارگروه

 گرند

 هاي طرح و برنامه، آموزشی و تحصیالت تکمیلی،  هاي دانشگاه در معاونت کدینگ هزینه خدمات در خصوص تمام فعالیت مربوط بههاي  ارائه گزارش

 پژوهش و فناوري، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، اداري و مالی وحوزه ریاست دانشگاه
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 94و  93یگیري مصوبات جلسات کارگروه سال پ 

 شامل: ها انسانی کتابخانه زي منابعری انجام امور مربوط به پروژه برنامه -9

 هاي ادبیات  دانشکده  مرکزي، کارشناس مسئول کتابخانه رسانیوکتابخانه هاي مرکز اطالع ها کارشناسان مسئول کلیه بخش برگزاري جلسات احصاء فعالیت

 شناسی تربیتی و روان اسالمی و علوم انسانی، الهیات و معارف و علوم

 مربوطه   شده در فرم هاي احصاء آوري جزئیات فعالیت جمع 

 هاي برتر خارجی هاي دانشگاه الگوبرداري از کتابخانه 

 شده  تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوري 

 ها انسانی کتابخانه ریزي منابع تهیه و تدوین گزارش اولیه پروژه برنامه 

بررسی مشاغل کل نیروهاي و  سال گذشته 10تهیه روند تغیرات نیروي انسانی دانشگاه در  :مشهد شامل ارائه گزارش نیروي انسانی دانشگاه فردوسی - 10

  دانشگاه و طبقه بندي سطح سازمانی، رسته و رشته شغلی هر کدام
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  ساختارواحد 

 بازنگري و اصالح ساختار دانشگاه شامل: -1

  تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت

 مدیر آموزشی، معاون مدیر آموزشی، رییس اداره پذیرش و ثبت نام، رییس اداره فارغ التحصیالن حضور شناسی با  برگزاري جلسات آسیب 

 تهیه و تدوین گزارش مدیریتی ساختار دانشگاه 

 تدوین ساختار تفصیلی معاونت آموزشی 

 هاي ساختاري بازنگري، اعمال اصالحات و بروزرسانی گزارش 

  اي با حضور معاون طرح و برنامه، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی، مدیر تحصیالت تکمیلـی،   جلسهارائه ساختار پیشنهادي معاونت آموزشی در

 هاي الکترونیک جهت دریافت نظرات و بازخوردها مدیر برنامه ریزي و مطالعات اموزشی، رییس مرکز آموزش

 بینی شده شهاي پی تدوین گزارش اولیه ساختار تفصیلی به همراه شرح وظایف بر اساس شغل/ پست 

  معاونت اداري و مالی

 مدیر اداري و پشتیبانی دانشگاه و مدیر مالی دانشگاهمدیر دفتر حقوقی دانشگاهحضور با شناسی  برگزاري جلسات آسیب ، 

 هاي داخلی و خارجی تکمیل مطالعات تطبیقی دانشگاه 

 تهیه و تدوین گزارش مدیریتی ساختار دانشگاه 

  تدوین ساختار تفصیلی معاونت 

 هاي ساختاري بازنگري، اعمال اصالحات و بروزرسانی گزارش 

 با حضور معاون طرح و برنامه و معاون اداري و مالی جهت دریافت نظرات و بازخوردها اي در جلسه ارائه ساختار پیشنهادي معاونت 

 تدوین گزارش اولیه ساختار تفصیلی 

 معاونت پژوهش و فناوري 

 مدیر پژوهشی و معاون مدیر پژوهشی، مدیر مرکز کارافرینی و مالکیت فکري، مدیر ارتباط علمی دانشگاه و حضور شناسی با  برگزاري جلسات آسیب

 جامعه و مدیر مرکز رشد فناوري دانشگاه، رییس موسسه چاپ و انتشارات

 هاي داخلی و خارجی تکمیل مطالعات تطبیقی دانشگاه 

 معاون طرح و برنامه، مدیر پژوهشی، مدیر ارتباط علمـی دانشـگاه و جامعـه،    ن پژوهش و فناوري، ي با حضور معاوا ارائه ساختار پیشنهادي در جلسه

 رییس موسسه چاپ و انتشارات و معاون مدیریت پژوهشی جهت دریافت نظرات و بازخوردها  مدیر مرکز کارافرینی و مالکیت فکري،

  معاونت دانشجویی 

 ها، مسـئول اداره تغذیـه، رئـیس مرکـز بهداشـت و      دانشجویی، مدیر دانشجویی، مسئول امور خوابگاهشناسی با حضور معاون  برگزاري جلسات آسیب

 رئیس اداره رفاه، رئیس مرکز مشاوره، رئیس مرکز بهداشت و دبیر کمیته انضباطی

 تدوین ساختار تفصیلی معاونت دانشجویی 

  بازنگري و اعمال اصالحات 
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  و مدیر فرایندها و ساختارمعاون دانشجویی، معاون طرح و برنامه حضور اي با  در جلسهارائه ساختار پیشنهادي 

 گزارش ساختار تفصیلی و نویس تهیه پیش   

  فرهنگی

 و مدیر فرایندها و ساختارطرح و برنامه  ، معاونشناسی با حضور معاون فرهنگی اجتماعی برگزاري جلسات آسیب  

 رئیسه و اعمال اصالحات الزمنویس و ارائه ساختار پیشنهادي در هیات  تهیه پیش  

 نویس و گزارش ساختار تفصیلی تهیه پیش 

  حوزه ریاست

 و کارشناس هیـات نظـارت و   مدیر حراست  بان فارسی به غیر فارسی زبانان،شناسی وضع موجود با رئیس مرکز بین المللی ز برگزاري جلسات آسیب

 ارزیابی آموزش عالی

 و خارجی هاي داخلی تکمیل مطالعات تطبیقی دانشگاه 

  تهیه گزارش ساختاري براي واحدهاي حوزه ریاست  

  عیین محل خدمت در کتابچه تشکیالتحکم ت 78حکم بازنشستگی و  85حکم انتصاب،  150بررسی و ثبت  -2

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

 کارگزینی صادره با تشکیالت مصوب حکم 58بررسی و تطبیق  -4

  مغایر به کارگزینی به صورت مستمربه روز کردن کتابچه تشکیالت از طریق سیستم مدیریت منابع انسانی و اعالم موارد  -5

 شرق در خصوص نحوه طراحی ساختار سازمانی آنان. ها و مؤسسات آموزش عالی جدیدالتاسیس منطقه شمال ارائه مشاوره با دانشگاه -6

 شامل:  اي هیأت امناء امور دبیرخانهانجام  -7

 م اصالحات الزم براساس درخواست وزارت و دبیر هیات امنا در مورد صورتجلسـات کمیسـیون دایمـی و صورتجلسـات هیـات امنـا، پیگیـري        انجا

 صورتجلسات از وزارت و ابالغ مصویات به موسسات عضو هیات امنا

 انجام مکاتبات مربوط به حسابرسی موسسات عضو هیات امنا 

 ید هیات امنا در سیستم مدیریت جلسات به منظور به روز نگهداشتن اطالعات سامانهوارد کردن مصوبات جد 

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

 زتهیه دستور کار جلسات کمیسیون دایمی و جلسات هیات امنا به همراه تهیه مستندات مورد نیا 

  نشست کمیسیون دایمی هیـات   3برگزاري و  جلسه عادي هیات امنا 2برگزاري ، بررسی لوایح پیشنهاي موسسات عضو هیات امنا جلسه 10برگزاري

 امنا

  نسخه و ارسال آن براي اعضاي جلسـه هیـات    18به بعد به تعداد  92تهیه فهرست موضوعی براي مصوبات هیات امنا، تکثیر و مجلد کردن مصوبات

 امنا و معاونین دانشگاه

 سی شرایط احراز مشاغل دانشگاهرجلسه کارگروه بر 30شرکت در  -8
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  مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات

  هاي سند راهبردي موارد مرتبط با شاخص

  عنوان شاخص مرتبط در سند راهبردي  عنوان فعالیت  ردیف

  مقدار شاخص

مورد انتظار در   توضیحات

  94سال

محقق شده در 

  94سال

  بهبود و نگهداري شبکه داده دانشگاه  1
 داخل سیمی اتصال پوشش درصد  

  ها ساختمان
100%  100%    

  سیم دانشگاه بهبود و تکمیل شبکه بی  2
 داخلی سیم بی ارتباط پوشش سطح درصد  

  ها ساختمان
70%  70%    

  سیم دانشگاه تکمیل شبکه بی  3
 کل سیم بی ارتباطات پوشش سطح درصد

  پردیس سطح
5%  5%    

    200  200  دانشگاه فعال آنالوگ تلفن خطوط تعداد  آزادسازي خطوط مخابرات قدیمی  4

  هاي مدیریتی دانشگاه ارتقاي سوئیچ  5
 کل به امن مدیریتی هاي سوئیچ تعداد نسبت

  دسترسی الیه در ها سوییچ
70%  70%    

    %60  %80  پشتیبان داراي سرورهاي درصد  پشتیبانی از سرورهاي دانشگاه  6

    %70  %70  پشتیبان داراي هاي درصد سوییچ  ارتقاي شبکه داده دانشگاه  7

  سازي اطالعات ارتقاي فضاي ذخیره  8
 سازي ذخیره آزاد فضاي درصد متوسط

  اطالعات
35%  35%    

9  
 و ابري زیرساخت اندازي راه و نصب

  مرتبط هاي سرویس سازي پیاده

 اختصاص ابري سازي ذخیره فضاي متوسط

  )گیگابایت( دانشگاهیان براي یافته
27/0  25/0  

مجموع تعداد نفرات 

نفر  28000دانشگاهیان 

برآورد شده است که بازاي 

مگابایت  250هر نفر تا کنون 

بر روي سرویس 

FUMDrive   تخصیص

  یافته

  باند پهناي خریداري  10
 دانشگاه کاربران هاي گروه باند پهناي  متوسط

)Mb/s(  
200  200  

 Kb/sاین شاخص بر اساس 

باشد (با توجه به  می

گیري بر مبناي تعداد  متوسط

کاربران فعال، این مقدار 

  حداقلی است)

11  

 اطالعاتی هاي نیازمندي شناسایی

 پیاده و طراحی دانشگاه و  هاي معاونت

  اطالعاتی هاي مکعب سازي

 انباره ابعاد و اطالعاتی هاي مکعب تعداد

  معاونت هر ازاي به دانشگاه ي داده
18  18    
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  عنوان شاخص مرتبط در سند راهبردي  عنوان فعالیت  ردیف

  مقدار شاخص

مورد انتظار در   توضیحات

  94سال

محقق شده در 

  94سال

12  
 هاي مستندات سامانه تدوین و طراحی

  اطالعاتی
  4  10  مستندات داراي هاي سامانه تعداد

  لکترونیکیسامانه پرداخت 

  سامانه حضور غیاب

  MISسامانه 

  سامانه خرید

13  
 سرویس استقرار و سرور خریداري

  سازي مجازي

  اختصاص قابل RAM و مجازي هسته تعداد

 یا ابري فضاي از پژوهشی طرح هر به

  سنگین محاسبات

  هسته12

  گیگابایت 16

  هسته12

  گیگابایت 16
  

14  
 هاي سامانه گزارشات بخش ارتقاء

  دانشگاه عملیاتی

 غیرخودکار اطالعاتی گزارشات تعداد نسبت

  دانشگاه اطالعاتی گزارشات کل به دانشگاه
40%  40%    

  عملیاتی سرورهاي رسانی بروز  15
 سرورهاي پردازشی بار افزایش زمان متوسط

  )روز در دقیقه(اي آستانه حد از بیش اصلی
10  10    

16  
 سرویس استقرار و سرور خریداري

  سازي مجازي

 سرویس دریافت براي انتظار زمان متوسط

  )روز(سنگین محاسبات
40  20     

17  
 اطالعاتی هاي سامانه و سایت وب ارتقاء

  دانشگاه
  دانشگاه وبومتریک ي رتبه

  3در ایران 

  600در جهان 

  5در ایران 

  722در جهان 

ایران با احتساب  5رتبه 

هاي علوم پزشکی  دانشگاه

  است

هاي  رتبه ایران در بین دانشگاه

  باشد می 4وزارت علوم، 

18  
تشویق اعضاي هیات علی به استفاده از 

  ایمیل دانشگاه

 فعال ایمیل با علمی هیات اعضاي درصد

  فردوسی مشهد دانشگاه
85%  75%    

 

 يتعهد يادامه استقرار سامانه حسابدار 

 یورزش یاد(المپ یورزش یدادهايرو یریتو توسعه سامانه مد طراحی( 

 اتاق سرور مرکز فاوا بازطراحی 

 سازي یرهذخ يفضا یو کم یفیک ارتقايو  تحت شبکه هاي یسخدمات و سرو ارتقاي، )یرساختشبکه داده و ارتباطات دانشگاه (ز ارتقاي 

 یکپارچه یکیخدمات الکترون افزایش 

 دانشگاه يها گاه وب یداز قالب جد برداري بهره 

 ،و توسعه سامانه  یلتحل طراحیMIS دانشگاه 

 اموال و انبار یدو استقرار سامانه جد سازي یادهپ 

 دانشگاه يابر یرساختاز ز برداري بهره 

 سامانه  اندازي راهFUMDrive 

 سامانه بودجهو استقرار  سازي یادهپ  


