اهم فعاليتهاي انجام شده معاونت ﺑﺮنامﻪريزي و توسعﻪ مناﺑع
در سال ١٣٩٧

ارديبهشت ١٣٩٨

ﻣﻘﺪﻣﻪ
مأموريت معاونت برنامهريزي و توسعه منابع دانشگاه فردوسي مشهد كمك به تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي دانشگاه از طريق برنامهريزي و
سازماندهي بهينه منابع انساني ،مالي و اطﻼعاتي در چارچوب نظام مديريتي داناييمحور در راستاي ارتقاي جايگاه دانشگاه ميباشد .از اين رو اين
معاونت همواره تﻼش نموده با توجه به وظيفه خطير و حساسي كه دارد و با هدف تهيه بستري براي تحقق هرچه مناسبتر رسالت دانشگاه ،برنامهريزي
جهت توسعه متوازن و همسو با سياستهاي كﻼن آموزش عالي را در دستور كار خود قرار دهد .انجام اين مهم تنها از طريق رصد منظم و مداوم عملكرد
و نقاط قوت و ضعف و بهرهگيري از آن به عنوان چراغ راهي براي پيشبيني فعاليتهاي مورد نياز آينده امكانپذير است.
گزارش حاضر بيانكننده خطوط اصلي فعاليتهاي انجامشده توسط معاونت برنامهريزي و توسعه منابع در سال  ١٣٩٧در قالب مديريت برنامه ،بودجه و
نظارت راهبردي ،مديريت منابع انساني و تحول سازماني و مركز فناوري اطﻼعات و ارتباطات ميباشد.

ﻣﺪيريت برناﻣﻪ ،بودجﻪ و نظارت راهبردي
گروه برناﻣﻪريزي
ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب

ميزان

سال ٩٧

تحقﻖ

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده
فراهمسازي مقدمات تدوين سند راهبردي آتي

 بررسي و تحليل محتواي اهم اسناد فرادستي در راستاي شناسايي رويكردها و جهتگيريهاي حاكم بر آنها

 بررسي و تحليل محتواي برنامه راهبردي  ٢٥دانشگاه همتراز /هممنطقه ٣٠ ،دانشگاه برتر جهان و  ٢٠وزارت علوم ساير
كشورها و استخراج هرم برنامه و رويكردهاي حاكم و غالب بر برنامه راهبردي آنها

 گردآوري ادبيات موضوعي مربوط به كارآفريني و دانشگاه كارآفرين

 طراحي مدل مفهومي دانشگاه كارآفرين براي دانشگاه فردوسي مشهد
موارد مرتبط با سند راهبردي

١

 گردآوري ادبيات موضوعي مربوط به مفهوم بينالملليسازي دانشگاهها
درصد تحقق نظام
برنامهريزي
راهبردي

 آسيبشناسي شاخصهاي پروژه  ٥-٢٠٠در خصوص ارتباط شاخصهاي آن با مفهوم واقعي بينالملليسازي ،اقتصاد
پايش

١

مقاومتي و ارتباط آن با شاخصهاي نظامهاي منتخب معرفي شده از سوي وزارت عتف

 گردآوري ادبيات موضوعي مربوط به مفهوم مسئوليتپذيري اجتماعي

 تحليل محتواي اسناد فرادستي با محوريت شناسايي مفهوم ”رفع نياز جامعه“ و مصاديق آن براي دانشگاه

 تحليل محتواي شاخصهاي كليه نظامهاي رتبهبندي ملي و بينالمللي ،شاخصهاي مستخرج از اسناد فرادستي و
شاخصهاي مستخرج اسناد راهبردي دانشگاه منتخب ايران و تعيين ميزان ارتباط آنها با هر يك از سه جهتگيري
بينالملليسازي ،مسئوليت پذيري اجتماعي و ارتقاي رتبه دانشگاه در رتبهبنديهاي جهاني

 برگزاري جلسات با نمايندگان شوراي صنفي اعضاي هيات علمي در راستاي تشريح سه جهتگيري دانشگاه و دستهبندي
شاخصهاي سند راهبردي در سه جهتگيري دانشگاه

 تدوين آييننامه جامع ساختار اجرايي جهتگيريهاي آينده دانشگاه

 بررسي آييننامههاي ارتقاء ،ترفيع و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي در  ٩دانشگاه برتر ايران جهت تحليل جايگاه
تاثير اعضاي هيات علمي در سه جهتگيري بينالملليسازي ،مسئوليت پذيري اجتماعي و ارتقاي رتبه دانشگاه

 ١براي آندسته از شاخصهايي كه اطﻼعات مربوط به آنها در دسترس نبوده و يا سياستگذاري براي آنها نياز به انجام اقدامات پيشنياز دارد ،سال  ٩٥به عنوان 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 در پايان سال  ،٩٥امكان تعيين مقادير مطلوب براي سالهاي  ٩٦تا  ٩٩امكانپذير باشد.

ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب
سال ٩٧

ميزان

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

تحقﻖ

 گردآوري مستندات و آمادهسازي فايلهاي مربوط به ارايه سه جهتگيري دانشگاه جهت ارايه در وزارت عتف ،هيات
رييسه دانشگاه ،شوراي دانشگاه و برخي از معاونتها و واحدهاي ستادي و دانشكدهها

 پيگيري براي طراحي مدل سه جهتگيري دانشگاه در قالب پوستر با طراحان خارج از دانشگاه
فرايند برنامهريزي و تداوم اجرا در سطح معاونتها و واحدهاي ستادي

 بررسي روشهاي مختلف اولويتبندي شاخصهاي سند راهبردي دانشگاه

 برگزاري جلسات با نمايندگان شوراي صنفي دانشگاه در راستاي تعيين شاخصهاي اولويتدار سند راهبردي )براي
اهداف  ١و  ٢سند راهبردي(

 بروزرساني شاخصهاي اولويت دار دانشگاه با توجه به موارد نظير تغيير برخي از شاخصهاي نظام هاي رتبهبندي
موارد مرتبط با سند راهبردي

١

 تعيين فرايندها و نوع اقدام مورد نياز براي فرايندها )طراحي ،بازطراحي ،بهبود و ...و( مرتبط با شاخصهاي اولويتدار
درصد تحقق نظام
برنامهريزي
راهبردي

دانشگاه و اعﻼم نتايج به مديريت منابع انساني و تحول اداري جهت بهرهبرداري از نتايج حاصله در خصوص فرايندها

پايش

 اصﻼح و بهبود مستمر زيرسيستم برنامهريزي در سامانه  : MISشامل مواردي مانند طراحي صفحه مربوط به شاخصهاي
اولويتدار ،طراحي صفحه مربوط به رصد اهداف دانشگاه،اصﻼح صفحه مربوط به سند راهبردي دانشكدهها و معاونتها

 شركت در جلسات هفتگي مربوط به سامانه MIS

 مدلسازي فعاليتهاي مرتبط با حوزه برنامهريزي جهت ارايه به معاونت برنامهريزي و توسعه منابع
فرايند برنامهريزي و تداوم اجرا در سطح دانشكدهها

 مكاتبه با دانشكدهها جهت تعيين مسئول سند راهبردي جديد )با توجه به اتمام مدت احكام مسئوﻻن سند راهبردي
دانشكدهها( و انجام اقدامات مربوط به صدور احكام جديد و گزارش عملكرد مسئوﻻن سند راهبردي

 برگزاري جلسات هفتگي مربوط به تعيين سهم دانشكدهها از شاخصهاي پژوهش و فناوري دانشگاه در سند راهبردي

 گردآوري و سازماندهي مستندات و اطﻼعات مربوط به تعيين سهم دانشكدهها از شاخصهاي پژوهش و فناوري دانشگاه
)شامل آمار و اطﻼعات مربوطه ،ارتباط با نظام رتبهبندي ﻻيدن در خصوص متدولوژي اين نظام و (...

 برگزاري جلسه با دانشكدههاي علوم ورزشي و علوم در راستاي تشريح وظايف و مسئوليتهاي آنها در سند راهبردي

 مكاتبه و پيگيري با مسئولين سند راهبردي دانشكدههاي معماري ،الهيات و كشاورزي در خصوص تدوين برنامههاي
عملياتي

رديف

مقدار مطلوب

ﺷاﺧﺺ

سال ٩٧

ميزان

تحقﻖ

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

پروژه ارتقاي تراز بينالمللي دانشگاه

 جمعآوري اطﻼعات شاخصهاي پروژه  ٢٠٠-٥براي سال ٩٦

 برگزاري و شركت در جلسات كميته تخصصي بينالمللي شدن دانشگاه و تهيه مستندات مورد نياز جلسات

 بروزرساني كتابچه ”گزارش دانشگاه فردوسي مشهد در تراز بينالمللي در افق  “١٤٠٤جهت ارسال به وزارت عتف
 تهيه گزارش عملكرد دانشگاه فردوسي مشهد جهت ارائه به ناظر پروژه ) ٢٠٠-٥دكتر سليمي(
 تعامﻼت با دبيرخانه پروژه  ٢٠٠-٥در خصوص اصﻼح اطﻼعات دانشگاه فردوسي مشهد

 پاسخ به نامه وزارت عتف در خصوص ارائه پيشنهاداتي در خصوص بهينهسازي روند امتيازدهي به شاخصهاي پروژه ”ارتقا و تبديل  ٥دانشگاه و  ٥واحد پژوهشي برتر كشور
به تراز بينالمللي“

 پاسخ نامه وزارت عتف با موضوع ”درخواست گزارش مكتوب از ارائه برنامه ارتقا به تراز بينالمللي“
هوﺷمندي رقابتي
ساير موارد

٢

 نظامهاي رتبهبندي

 oانتشار گزارشهاي مربوط به نتايج نظامهاي رتبهبندي شامل نتايج نظامهاي وبومتريك ،4ICU ،سايماگو ،ﻻيدن ،تايمز ،NTU ،شانگهاي ، QS ،راند ،يورپUS ،
 ،Newsدانشگاه سبز و سايويژن

 oبررسي و تحليل متدولوژي و انواع نتايج نظام رتبهبندي  U-Multi Rankبا توجه به سه جهتگيري دانشگاه
 oآمادهسازي و ارسال اطﻼعات مربوط به دانشگاه براي نظام رتبهبندي تايمز

 oآمادهسازي و ارسال اطﻼعات مربوط به دانشگاه براي نظام U-Multi Rank

 بازاريابي آموزش عالي

 oتكميل پيشنويس “طرح بازاريابي آموزش عالي در دانشگاه فردوسي مشهد“ و تدوين  (Request for Proposal) RFPبازاريابي آموزش عالي در دانشگاه فردوسي
مشهد

 oتهيه گزارش اول بازاريابي آموزش عالي با موضوع ”برندسازي و رضايت از خدمات ،مورد مطالعه دانشگاه فردوسي مشهد“
 oمطالعه و بررسي پاياننامههاي دانشگاه فردوسي مشهد با موضوع ”بازاريابي آموزش عالي در دانشگاه فردوسي مشهد“
ارزيابي و تحليل محيط دروني و بيروني

 اصﻼح و بروزرساني گزارش چارچوب فرايندي هوشمندي رقابتي در دانشگاه فردوسي مشهد

رديف

مقدار مطلوب

ﺷاﺧﺺ

سال ٩٧

ميزان

تحقﻖ

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

 آمادهسازي محتوا مرتبط با هوشمندي رقابتي در چارچوب فرايندهاي ارزيابي و تحليل محيط دروني و بيروني ،آيندهپژوهي و بازاريابي آموزش عالي جهت بارگذاري در وب
سايت واحد برنامهريزي

 آمادهسازي محتوا مرتبط با هوشمندي رقابتي جهت ارائه در جلسات معاونت برنامهريزي و توسعه منابع

 برگزاري جلسات هفتگي هوشمندي رقابتي با موضوع تعيين مقادير مطلوب شاخصهاي اولويتدار دانشگاه:

ل مطالعه و بررسي روششناسي تعيين مقادير مطلوب شاخصهاي مرتبط با “پروژه ارتقاء و تبديل  ٥دانشگاه و  ٥واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بينالمللي“

 oمكاتبه با منابع اطﻼعاتي درون دانشگاهي و بيرون دانشگاهي )واحد آمار و اطﻼعات و واحد علمسنجي دانشگاه و نيز وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و مؤسسه
پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي( درخصوص درخواست تكميل اطﻼعات مورد نياز هوشمندي رقابتي

 oبرگزاري جلسات مشورتي با واحد ارزيابي و برنامهريزي و دريافت مستندات مورد نياز

 oگردآوري و ساماندهي مستندات و اطﻼعات دريافتي از منابع درون دانشگاهي و بيرون دانشگاهي
 oبرگزاري جلسات مشورتي با معاونت پژوهش و فناوري
ساير موارد

٣

ساير موارد

 oانجام محاسبات تعيين مقادير مطلوب شاخصهاي مرتبط با “پروژه ارتقاء و تبديل  ٥دانشگاه و  ٥واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بينالمللي“

 بررسي برنامه راهبردي دانشگاه نيشابور و ارايه ايرادات و اصﻼحات مورد نياز در اين برنامه

 بررسي محتوايي ارتباط برنامهراهبردي با ساختار دانشگاه در پروژه طراحي سازمان تقصيلي دانشگاه

 بررسي فرم امتياز برنامههاي پيشنهادي نامزدهاي رياست دانشكدهها در ”دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب روساي دانشكدهها و پژوهشكدههادر دانشگاه“ و ارايه پيشنهادات
اصﻼحي در اين خصوص به مديريت منابع انساني و تحول سازماني

 بررسي فرم ”امتياز برنامههاي پيشنهادي نامزدهاي رياست دانشكدهها“ از سوي كانديدهاي رياست دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست و ارايه نتايج آن به مديريت منابع انساني
و تحول سازماني

 همكاري با مديريت منابع انساني و تحول سازماني در خصوص شناسايي شاخصهاي مرتبط با موضوع ”برنامهريزي نيروي انساني اعضاي هيات علمي“ در سند راهبردي
دانشگاه

 پاسخ به وزارت عتف در خصوص نامههاي:

 oگزارش عملكرد دانشگاه مبتني بر اولويتهاي ابﻼغي از سوي رياست جمهوري

 oتعيين سهم دانشگاه فردوسي مشهد از  ٧٥هزار دانشجوي بينالمللي مدنظر در انتهاي برنامه ششم توسعه

 oصدور ابﻼغيه جهت تكميل شاخصهاي ارزيابي فعاليتهاي علمي بينالمللي مراكز آموزش عالي ١٣٩٧

ﻣﺪيريت برناﻣﻪ ،بودجﻪ و نظارت راهبردي
گروه بودجﻪ
ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب

ميزان

سال ٩٧

تحقﻖ

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده




موارد مرتبط با سند راهبردي

١

تعداد منابع عمده درآمدي
دانشگاه )تنوع و پايداري

٤

منابع مالي(

٤



تدوين آييننامه اجرايي واحدهاي ويژه تحقيقاتي -آموزشي

پيگيري تصويب آييننامه اجرايي واحدهاي ويژه تحقيقاتي -آموزشي در هيات رئيسه دانشگاه

تدوينآييننامههاي داخلي واحدهاي ويژه تحقيقاتي -آموزشي

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 و واحد خودگردان مركز
رفاهي-آموزشي دانشگاه



نسبت درآمد اختصاصي

٢



پيگيري برگزاري جلسات كارگروههاي تنوع و پايداري منابع مالي در كليه واحدهاي دانشگاه

دانشگاه به هزينهها
)استقﻼل مالي(

%٤٠

%١٠



پيگيري تصويب واحد ويژه پليكلينيك روانشناسي و مشاوره دانشكده علومتربيتي و روانشناسي
پيگيري تصويب واحد ويژه خدمات تخصصي علوم سياسي

پيگيري برگزاري جلسات كارگروههاي تنوع و پايداري منابع مالي در كليه واحدهاي دانشگاه

 برگزاري جلسه شوراي عالي سياستگذاري بودجه

 تدوين ،اجرا و نظارت بر اجراي مدل توزيع بودجه سال ١٣٩٧

 بازنگري فرمهاي تخصيص اعتبارات هزينهاي و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي دانشگاه
ساير موارد

٣

 تكميل سامانه بودجه به منظور مكانيزه كردن فرايند بودجه دانشگاه

 تكميل و ارسال "فرمهاي موافقتنامه تملك دارائيهاي سرمايهاي سال ) ١٣٩٧مربوط به طرحهاي ملي(" به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از طريق سامانه مبادله
موافقتنامه

 تكميل و ارسال فرمهاي مربوط به اطﻼعات پروژههاي پيشنهادي دانشگاه در سال  ١٣٩٧براي تامين اعتبار از محل رديفهاي متمركز وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و
پيگيري جهت تصويب پروژهها

 تهيه و ابﻼغ تخصيصهاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونتها و دانشكدهها

ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب
سال ٩٧

ميزان

تحقﻖ

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

 پيگيري دريافت پاداش بازنشستگان سال  ١٣٩٦دانشگاه از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و ارسال اطﻼعات بازنشستگان سال  ١٣٩٧دانشگاه به وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري جهت دريافت پاداش

 پيگيري دريافت اعتبارات هزينهاي و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
 برگزاري جلسات كميته/شوراي عمراني و پيگيري جهت اجراي مصوبات
 تخصيص اعتبار تملك داراييهاي سرمايهاي دريافتي ملي ،استاني و اعتبارات از محل درآمد اختصاصي
ساير موارد

٣

 بازنگري و بهروزرساني مدل حق مديريت ،واحد موظف ،سقف تدريس ،حداكثر ميزان ساعات تدريس در وقت اداري و امتياز اجرايي پستهاي مديريتي دانشگاه
 تهيه و تنظيم گزارشهاي تخصصي مرتبط با بودجه و ارائه به مديريت دانشگاه و مراجع ذيصﻼح خارج از دانشگاه
 تهيه و ارسال موافقتنامه بودجه تفصيلي سال  ١٣٩٦و اصﻼحيه آن جهت طرح و تصويب در هيأت امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق كشور
 تهيه و ارسال موافقتنامه بودجه تفصيلي سال  ١٣٩٧جهت طرح و تصويب در هيأت امناي منطقه  ٩وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 پيشنهاد پروژه هاي ملي جديد به كميسيون ماده  ٢٣سازمان برنامه و بودجه
 تدوين ضوابط اجرايي بودجه سال  ١٣٩٨دانشگاه
 انجام مطالعات در خصوص تدوين مدل توزيع بودجه دانشگاه در سال ١٣٩٨

ﻣﺪيريت برناﻣﻪ ،بودجﻪ و نظارت راهبردي
گروه ارزيابي عملكرد
ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب

ميزان

سال ٩٧

تحقﻖ

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده
انجام امور مربوط به ارزيابي اثربخشي واحدهاي ستادي دانشگاه:

 دريافت مقادير موجود شاخصهاي سند راهبردي از واحد آمار و اطﻼعات و ثبت در فرمهاي مربوطه

 دريافت مقادير مطلوب و وزن شاخصهاي سند راهبردي دانشگاه از واحد برنامهريزي و ثبت در فرمهاي مربوطه
 طراحي مدل محاسباتي ارزيابي اثربخشي واحدهاي ستادي دانشگاه
 محاسبه امتياز شاخصهاي سند راهبردي دانشگاه

 محاسبه امتياز ارزيابي اثربخشي واحدهاي ستادي دانشگاه

١

موارد مرتبط با سند راهبردي

٢

ساير موارد

 آماده سازي نتايج ارزيابي اثربخشي واحدهاي ستادي دانشگاه جهت ارائه در هيأت رئيسه
درصد تحقق نظام
نظارت و ارزيابي
راهبردي

% ٧٠

% ٥٠

انجام امور مربوط به ارزيابي كارايي واحدهاي ستادي دانشگاه:

 دريافت نرم افزار كارايي از مشاور پروژه ،بررسي آن و پيشنهاد اصﻼحات مربوطه

 انجام امور مربوط به انتخاب برخي از فرايندهاي دانشگاه جهت اجراي آزمايشي ارزيابي كارايي ،شناسايي ورودي و
خروجيهاي آنها و تهيه فرمهاي مربوطه

 تنظيم پروتكل مصاحبه با ارزيابيشوندگان جهت تكميل فرمهاي ارزيابي كارايي
انجام امور مربوط به كارگروههاي تخصصي نظارت ،ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه:

 بازنگري مدلهاي سه گانه كنترل آيندهنگر ،حالنگر و گذشتهنگر جهت اجرا توسط كارگروهها به همراه ارتباط موجود
بين آنها و مثالهاي عيني

 بازنگري شيوهنامه كارگروههاي تخصصي نظارت و ارزيابي دانشگاه

 دريافت اعضا و دبيران پيشنهادي كارگروهها از معاونتها و تنظيم احكام ايشان
ارزيابي پايگاه استنادي علوم جهان اسﻼم )(ISC

 بررسي اطﻼعات و مستندات درخواست شده در خصوص شاخصهاي ارزيابي

 تهيه فرمهاي مربوطه و ارسال به واحد آمار و اطﻼعات جهت جمعآوري مقادير و مستندات شاخصهاي ارزيابي
 دريافت اطﻼعات و مستندات شاخصهاي ارزيابي از واحد آمار و اطﻼعات و بررسي و اعتبارسنجي آنها

ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب
سال ٩٧

ميزان

تحقﻖ

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

 ثبت اطﻼعات و مستندات شاخصهاي ارزيابي در سامانه الكترونيكي مربوطه
 دريافت نتايج ارزيابيهاي ملي ،منطقهاي و جهاني و بررسي و تحليل آنها

 تنظيم گزارش نتايج ارزيابيهاي ملي ،منطقهاي و جهاني و ارائه به مراجع ذيربط

 مكاتبه و مذاكره مستمر در خصوص ارائه اطﻼعات تفصيلي نتايج ارزيابيها توسط پايگاه

ارزيابي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

 معرفي نماينده دانشگاه در خصوص دريافت نام كاربري و رمز ورود سامانه ارزيابي و ثبت اطﻼعات
 بررسي اطﻼعات و مستندات درخواست شده در خصوص شاخصهاي ارزيابي

 تهيه فرمها و ضمائم مربوط به شاخص ها جهت ارسال به واحد آمار و اطﻼعات دانشگاه جهت جمعآوري مقادير و مستندات شاخصها
 دريافت اطﻼعات شاخصها از واحد آمار و اطﻼعات و بررسي و اعتبارسنجي آنها
 مرتب سازي و ثبت اطﻼعات شاخصها در سامانه ارزيابي عملكرد تسما

ساير موارد

٣

ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه

 تهيه دستور و محتواي جلسات كميته راهبري ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه ،تنظيم و ارسال دعوتنامه و صورتجلسات و پيگيري انجام مصوبات جلسه

 حضور در جلسات كارگروه اجرايي طرح ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه و ارائه مشاورههاي ﻻزم به معاونت اداري و مالي و مديريت منابع انساني دانشگاه در خصوص
اجراي طرح

 تحويل و توضيح اطﻼعات و مستندات ارزيابي عملكرد كاركنان به مديريت منابع انساني دانشگاه
دبيرﺧانه اقتصاد مقاومتي دانشگاه

 تشكيل جلسات ،تهيه محتواي جلسات ،تنظيم و ارسال دعوتنامه و صورتجلسات و پيگيري و انجام مصوبات مربوطه

 تهيه پيش نويس برنامهها و پروژههاي اقتصاد مقاومتي و رايزني با گروه آموزشي اقتصاد و پژوهشكده مطالعات اسﻼمي در خصوص اعتبارسنجي و اجرايي سازي آنها
 انجام مكاتبات مرتبط با اقتصاد مقاومتي با نهادهاي خارج از دانشگاه

ساير موارد

 طراحي مدل شبكه ارتباطات واحدهاي معاونت برنامهريزي و توسعه منابع دانشگاه

 تدوين مأموريت ،فرايند ،ساختار و وظايف واحد ارزيابي عملكرد براي پروژه ساختار تفصيلي دانشگاه

 تكميل فرم مأموريت  /فعاليت واحد ارزيابي براي موافقتنامه بودجه سال ١٣٩٧

ﻣﺪيريت برناﻣﻪ ،بودجﻪ و نظارت راهبردي
گروه آﻣار و اطﻼعات
ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب

ميزان

سال ٩٧

تحقﻖ

نسبت تعداد

گزارشهاي اطﻼعاتي

١
موارد مرتبط با سند راهبردي

٢

غيرخودكار به كل

٪٣٠

*%١٥

گزارشات اطﻼعاتي

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده
 الكترونيكي نمودن جداول اطﻼعاتي غيرسيستمي و ارجاع آن به واحدهاي مختلف جهت ثبت اطﻼعات در سامانه
اطﻼعات مديريت

 اعﻼم عدم فرايند گزارش مربوطه به مديريت منابع انساني و تحول سازماني
 برگزاري جلسات نيازسنجي با مديران ارشد

تحقق سيستم اطﻼعات
مديريت

 پياده سازي اقﻼم آماري درخواست شده

%٨٠

%٨٠

 الكترونيكي نمودن سالنامه آماري

 الكترونيكي نمودن جداول اطﻼعات غير سيستمي به منظور ثبت داده
 برگزاري جلسات استقرار سيستم اطﻼعات مديريت

 ايجاد دسترسي به كاربران  MISجهت ثبت اطﻼعات
 جمع آوري اطﻼعات و تهيه سالنامه آماري سال  ١٣٩٦دانشگاه فردوسي مشهد

 تكميل و ارسال اطﻼعات مورد نياز موسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي

 جمعآوري و تكميل اطﻼعات شاخصهاي ارزيابي پايگاه استنادي علوم جهان اسﻼم )(ISC

 جمعآوري اطﻼعات پژوهشي سال  ١٣٩٦دانشگاه و ارسال به سامانه مديريت اطﻼعات تحقيقاتي )سمات(
ساير موارد

٣

 جمعآوري اطﻼعات و تكميل شاخصهاي ارزيابي سال هاي  ٩٦-٩٢شوراي عالي انقﻼب فرهنگي
 همكاري و پاسخگويي به نيازهاي اطﻼعاتي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در قالب:

 oثبت اطﻼعات اعضاي هيات علمي ،مديران و اعضاي هيأت علمي طرح سربازي در سامانه به منظور پروژه ”سامانه فرايندهاي ستادي و ايجاد بانك اطﻼعاتي از دانشگاهها و
موسسات آموزش عالي كشور“HES-

 oتكميل شاخصهاي ارزيابي فعاليت هاي علمي بينالمللي )شناسنامه بينالمللي شدن(-

 oارسال احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي جديد اﻻستخدام دانشگاه فردوسي مشهد )جذب شده از ابتداي سال  (٩٧و سياستهاي مورد عمل در زمينه جذب و
بهكارگيري اعضاي هيات علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب
سال ٩٧

ميزان

تحقﻖ

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

 تكميل مقادير موجود شاخص هاي بين المللي دانشگاه براي سالهاي ٩٦-٩٠
 تكميل اطﻼعات شاخصهاي مربوط به نظام رتبه بندي) U-Multirank (٢٠١٧و نظام رتبه بندي تايمز٢٠١٧-
 تكميل اطﻼعات مربوط به طرح آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه  (R & D) ١٣٩٧مربوط به سازمان برنامه و بودجه كشور
ساير موارد

٣

 پاسخگويي به نيازهاي اطﻼعاتي و همكاري با استانداري خراسان رضوي و سازمان مديريت و برنامهريزي استان خراسان رضوي
 ثبت اطﻼعات آمارنامه شهرداري )هيات علمي -كارمند -دانشجو -فضاي كالبدي( در سامانه برداشت اطﻼعات )سبا(
 ارسال آمار بانوان شاغل در پستهاي مديريتي در سال  -١٣٩٧فرمانداري مشهد
 تهيه گزارش اطﻼعاتي از كاركنان بازنشسته ،كاركنان استخدام شده ،كاركنان تبديل وضعيت شده ،مديران دانشگاه ،دانشجويان جاري نيمسال اول  ٩٨-٩٧و نيمسال دوم ،٩٧-٩٦
دانش آموختگان سال تحصيلي  ٩٧-٩٦و تدريس اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه در سال تحصيلي٩٨-٩٧

 همكاري و ارائه آمار مورد نياز طرحهاي مطالعاتي جاري و نيز ساير واحدهاي درون دانشگاه

ﻣﺪيريت ﻣنابع انساني و تحول سازﻣاني
ﺷاﺧﺺ

رديف

درصد انتصابات پستهاي سازماني بر
اساس شرايط احراز به كل انتصابات

١

ساﻻنه

نسبت تعداد منابع انساني با عملكرد

٢

مطلوب به كل منابع انساني

درصد تحقق اثربخشي دورههاي

٣

٥

٦

٧

موارد مرتبط با سند راهبردي

٤

آموزشي

مقدار مطلوب
سال ٩٧

ميزان

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

تحقﻖ

٪٣٠

%٣٠

٪٧٠

%٧٠

%٧٠

%٧٠

١٤

٢٢

%٥٠

%٥٠

 اجراي پروژه احصاي شرح وظايف و شرايط احراز شغل براي كليه پستهاي ساختار سازماني
 طراحي فرايند انتصاب اعضاي هياتعلمي به مشاغل ستاره دار

 تدوين دستورالعمل انتخاب و انتصاب رئيس دانشكده هاي دانشگاه فردوسي مشهد
 برگزاري  ٥٥دوره آموزشي براي كاركنان با هدف افزايش مهارتها و توانايي كاركنان
 برگزاري  ٢٠دوره آموزشي براي اعضاي هيات علمي
 طراحي فرايند ارزيابي عملكرد مديران

 طراحي فرايند كارنما و ارزيابي جامع عملكرد عضو هيات علمي
 طراحي فرايند اثر بخشي دورههاي آموزشي
 برنامه ريزي و اجراي دورههاي آموزشي براي اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي دانشگاه:

سرانه ساليانه آموزش منابع انساني

 اعضاي هيات علمي 9628 :نفر ساعت

 اعضاي غير هيات علمي ٢٩١٩٥ :نفرساعت
 مديران ٩٦ :نفر ساعت

درصد تحقق برنامههاي انگيزشي رفاهي
پيشبيني شده

نسبت تعداد كارشناسان پژوهشي و

آموزشي به كل كاركنان دانشكدهها/
پژوهشكدهها

نسبت تعداد فرايندهاي بهبود يافته به
تعداد كل فرايندها

%٦٦

%٦٦

٠/٠٩

٠/٠٥٥

 تدوين بستههاي رفاهي و انگيزشي
 طراحي فرايند برآورد كاركنان غيرهيئت علمي دانشگاه)در مرحله استقرار سامانه(

 طراحي فرايند نيرويابي برون دانشگاهي و جذب كاركنان غيرهيئت علمي)در مرحله استقرار سامانه(
معاونت اداري و مالي

 فرايند عقد و نظارت بر قراردادهاي دانشگاه

 فرايند ارايه خدمات خودرويي به واحدهاي دانشگاه

 فرايند برنامهريزي توليد ،خريد و برونسپاري توليد سيستمهاي نرمافزاري كاربردي

ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب

ميزان

٠/٠٩

٠/٠٥٥

سال ٩٧

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

تحقﻖ

 فرايند تخصيص اعتبارات هزينهاي و نظارت بر حسن اجراي آن فاز ١

 فرايند تخصيص اعتبارات هزينهاي و نظارت بر حسن اجراي آن فاز ٢
 فرايند ايجاد سيستم خرانه داري در فرايندهاي مالي دانشگاه
 فرايند محاسبه حضور و غياب كارشناسان اموزشي

 طراحي سامانه آرشيو و بايگاني الكترونيكي جهت اسناد و پرونده هاي حقوقي
 طراحي سامانه آرشيو و بايگاني الكترونيكي جهت اسناد اداري و پرسنلي
معاونت پژوهش و فناوري

 فرايند مديريت اعتبار پژوهه الف

موارد مرتبط با سند راهبردي

٨

 فرايند تصويب طرح پژوهش و فناوري شماره ٣

 فرايند نظارت و خاتمه طرح پژوهش و فناوري شماره ٣
نسبت تعداد فرايندهاي بهبود يافته به
تعداد كل فرايندها

 فرايند شركت اعضاي هيات علمي در مجامع علمي داخل كشور
 فرايند امتيازدهي طرح پژوهش و فناوري برون دانشگاهي
 فرايند اجراي طرح تشويقي مقاﻻت

 فرايند پشتيباني و نظارت بر طرح پژوهش و فناوري برون دانشگاهي
حوزه رياست

 فرايند ثبت نام و برگزاري دوره هاي آموزش فارسي آموزان به غير فارسي زبانان
 فرايند رسيدگي به مشكﻼت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر
 طراحي فرايند مديريت ثبت گزارشهاي نگهبانها

معاونت فاد

 طراحي فرايند ارائه كار دانشجويي

 طراحي فرايند اسكان و ارائه خدمات خوابگاهي به دانشجويان جديدالورود
 فرايند تحويل و تعويض اتاق

 بازطراحي سامانه صدور مجوز فعاليت هاي علمي ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي

ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب

ميزان

٠/٠٩

٠/٠٥٥

١

٠/٨٣

سال ٩٧

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

تحقﻖ
معاونت برنامهريزي و توسعه منابع

 فرايند تدوين ،تصويب و ابﻼغ مقررات

 فرايند مستند سازي سامانه )(MISمديريت سيستم هاي اطﻼعاتي
 فرايند كارنما و ارزيابي جامع عملكرد عضو هيئت علمي

 فرايند تنظيم و مبادله موافقت نامه اعتبارات هزينه اي با واحدهاي دانشگاه
 انتصاب اعضاي هيات علمي به مشاغل ستاره دار
نسبت تعداد فرايندهاي بهبود يافته به

٩

تعداد كل فرايندها

 طراحي فرايند برآورد كاركنان غيرهيئت علمي دانشگاه

 طراحي فرايند نيرويابي برون دانشگاهي و جذب كاركنان غيرهيئت علمي
معاونت آموزﺷي

موارد مرتبط با سند راهبردي

 اعطاي تسهيﻼت به دانشجويان مستعد
 تدوين و بازنگري سرفصل دروس
 همكاري مدرسان مدعو

 ارزيابي جامع عملكرد آموزشي مدرسان

 همكاري اعضاي هيات علمي با ساير موسسات
 برگزاري امتحانات پايان نيمسال تحصيلي
معاونت اداري و مالي

 فرايند ارايه خدمات خودرويي به واحدهاي دانشگاه

 طراحي سامانه آرشيو و بايگاني الكترونيكي جهت اسناد اداري و پرسنلي
١٠

نسبت تعداد فرايندهاي الكترونيكي شده
به تعداد كل فرايندهاي مستند شده

 فرايند پرداخت كمك هزينه ازدواج وفوت

 فرايند محاسبه و پرداخت كمك هزينه مهد كودك

 فرايند واگذاري ويﻼهاي شمال به كاركنان دانشگاه
حوزه رياست

 فرايند حضور )تردد( دانشگاهيان در ايام تعطيل و خاص
 فرايند بازديد ساليانه هيات نظارت و ارزيابي استاني

ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب

ميزان

١

٠/٨٣

٠/٨

٠/٨

سال ٩٧

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

تحقﻖ
معاونت پژوهش و فناوري

 فرايند مديريت اعتبار پژوهه الف

 فرايند تصويب طرح پژوهش و فناوري شماره ٣

 فرايند نظارت و خاتمه طرح پژوهش و فناوري شماره ٣

 فرايند شركت اعضاي هيات علمي در مجامع علمي داخل كشور
 فرايند ظرفيت راهنمايي اعضاي هيات علمي

نسبت تعداد فرايندهاي الكترونيكي شده

١١

به تعداد كل فرايندهاي مستند شده

معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع

 فرايند تدوين ،تصويب و ابﻼغ مقررات

 فرايند برآورد كاركنان غيرهيئت علمي دانشگاه

موارد مرتبط با سند راهبردي

 فرايند نيرويابي برون دانشگاهي و جذب كاركنان غيرهيئت علمي
معاونت آموزﺷي

 فرايند همكاري مدرسان مدعو

 فرايند اعطاي تسهيﻼت به دانشجويان مستعد

 فرايند ارزيابي جامع عملكرد آموزشي مدرسان

 فرايند همكاري اعضاي هيات علمي با ساير موسسات
 فرايند برگزاري امتحانات پايان نيمسال تحصيلي
معاونت اداري و مالي

 تهيه نرم افزاربايگاني الكترونيكي جهت اسناد و پروندههاي حقوقي

١٢

نسبت تعداد فرايندهاي نهادينه شده به
تعداد فرايندهاي مستند شده

 طراحي سامانه آرشيو و بايگاني الكترونيكي جهت اسناد اداري و پرسنلي
 فرايند پرداخت كمك هزينه ازدواج وفوت

 واگذاري ويﻼهاي شمال به كاركنان دانشگاه

 محاسبه و پرداخت اضافه كار به كاركنان دانشگاه
 تامين ونگهداري كاﻻ و خدمات

 محاسبه و پرداخت كمك هزينه مهد كودك

ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب

ميزان

٠/٨

٠/٨

% ٠/٠٨

% ٠/٠٦

% ٠/٠٦

% ٠/٠٤

سال ٩٧

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

تحقﻖ
معاونت پژوهش و فناوري

 فرايند مديريت اعتبار پژوهه الف

 فرايند تصويب طرح پژوهش و فناوري شماره ٣

 فرايند نظارت و خاتمه طرح پژوهش و فناوري شماره ٣

 فرايند شركت اعضاي هيات علمي در مجامع علمي داخل كشور
 فرايند ظرفيت راهنمايي اعضاي هيات علمي
حوزه رياست

موارد مرتبط با سند راهبردي

١٣

نسبت تعداد فرايندهاي نهادينه شده به
تعداد فرايندهاي مستند شده

 فرايند حضور )تردد( دانشگاهيان در ايام تعطيل و خاص
 فرايند بازديد ساليانه هيئت نظارت و ارزيابي استاني

معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع

 مديريت توسعه و بهبود فرايندهاي دانشگاه

 نيرويابي درون دانشگاهي و انتصاب كاركنان غير هيئت علمي

معاونت آموزﺷي

 همكاري مدرسان مدعو

 ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي

 ارزيابي جامع عملكرد آموزشي مدرسان

 همكاري اعضاي هيات علمي با ساير موسسات
 پيگيري مستمر از دبيرخانه كميته هاي تخصصي واحدها جهت تعيين آخرين وضعيت پيشنهادها و اجراي
١٤

سرانه پيشنهادهاي ارايه شده دانشگاهيان

آنان

 پيگيري اعمال امتيازات نظام پيشنهادها در ارزيابي عملكرد و ارتقا كاركنان دانشگاه
 آموزش و ارائه راهنمايي ﻻزم به دبيران كميته تخصصي

١٥

نسبت تعداد دانشگاهيان پيشنهاد دهنده
به كل دانشگاهيان

-

ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب

ميزان

% ٠/٠٤

% ٠/٠٤

نسبت تعداد پيشنهادهاي اجرا شده به

١٦

كل پيشنهادهاي ارائه شده

تحقﻖ

سال ٩٧

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

 بازبيني چارت واحدها در راستاي طراحي سازمان تفصيلي
 oتكميل الگوبرداري داخلي و خارجي انجام شده

 oتهيه اسﻼيد بهرهگيري از سند راهبردي در طراحي سازمان تفصيلي و اثرگذاري آن بر چارت واحدها
 oتهيه و بازنگري اسﻼيد تغييرات چارت واحدها

 oبرگزاري جلسات بررسي اسﻼيد تغييرات چارت واحدها
 oاصﻼح گزارش چارت واحدها و دريافت امضا
 oتدوين شرح وظايف مشاغل
 oتدوين شرايط احراز مشاغل

 برنامهريزي نيروي انساني هيات علمي دانشگاه

 oبررسي ويرايش اوليه جدول برآورد هيأت علمي با مدير منابع انساني و تحول سازماني

ساير موارد

١٧

 oپيش بيني بازنشستگي اعضاي هيأت علمي تا پايان سال  ٩٩مطابق آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
 oبررسي و اصﻼح پيش بيني بازنشستگي با كارشناس كارگزيني
 پروژه به روز رساني نقشه فرايندي دانشگاه
 همكاري در فرايند محور نمودن شاخصهاي سند راهبردي
 تدوين نظام جامع مديريت منابع انساني

 oبرگزاري جلسات گروه براي تدوين مدل هر هفته به صورت مرتب

 oتهيه و طراحي كاربرگهاي برش يك ساله و پنج ساله برنامه تفصيلي
 oتدوين نقشه فرايندي مديريت منابع انساني برمبناي مدل نظام جامع

 oاحصاي وظايف هيات اجرايي در راستاي تكميل منابع اطﻼعاتي نظام جامع
 تدوين تقويم آموزشي ٩٨

 oتجميع اطﻼعات براي نياز سنجي دورههاي جديد و بررسي لزوم تكرار دورههاي قبلي
 oتجريه و تحليل اطﻼعات و دادههاي دورههاي قبل دريافتي از فاوا

-

ﺷاﺧﺺ

رديف

مقدار مطلوب
سال ٩٧

ميزان

تحقﻖ

 تدوين آييننامه برونسپاري خدمات دانشگاه فردوسي مشهد
 oمطالعه اسناد باﻻدستي

 oمطالعه مدلهاي برونسپاري موجود

 oجمع آوري شاخصهاي برونسپاري
 oتدوين آيين نامه برونسپاري

 oارسال آيين نامه برونسپاري براي خبرگان و جمعآوري نظرات و پيشنهادهاي آنها
 طراحي فرايند ارزيابي عملكرد مديران

 oمطالعه و بررسي نمونههاي مشابه در ساير دانشگاهها
 oبازنگري و عارضه يابي مدل ارزيابي گذشته
 oاحصاي شاخص هاي ارزيابي عملكرد

 oطراحي مدل جديد ارزيابي عملكرد مديران
ساير موارد

١٧

 oطراحي اوليه كاربرگهاي مربوطه

 oتهيه و تنظيم بخشي از آيين نامه ارزيابي عملكرد مديران
 تدوين دستورالعمل انتخاب و انتصاب رئيس دانشكدهها

 oالگو برداري از مدل انتخاب روساي دانشكدهها -دانشگاه گرگان
 oتطبيق با قوانين و مقررات باﻻدستي

 oتدوين دستورالعمل و اجراي آن به صورت پايلوت در دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
 oبررسي دستورالعمل در پنل خبرگان و تصويب آيين نامه شوراي دانشگاه
 تهيه پيشنويس اوليه آييننامه سﻼمت و رفاه
 برگزاري دورههاي آموزشي

 oبرگزاري  ٥٥دوره ويژه كاركنان دانشگاه

 oبرگزاري  ٢٠دوره ويژه اعضاي هيئتعلمي دانشگاه

 oشركت  ٢٨١٢نفر از اعضاي هيئتعلمي و كاركنان در دورههاي آموزشي
 oبرگزاري جلسات راتما به صورت منظم

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

ﻣركز فناوري اطﻼعات و ارتباطات
مقدار مطلوب

ميزان

١

درصد سطح پوشش اتصال سيمي داخل ساختمانها

٪١٠٠

٪١٠٠

٢

درصد سطح پوشش ارتباط بيسيم داخلي ساختمانها

٪٩٠

٪٨٠

-

٪٥٠

٠

-

٪٣٥

٪٣٥

-

٩

١,٨٨

-

٦

درصد سرورهاي داراي پشتيباني

٪٩٠

٪٩٠

-

٧

متوسط پهناي باند گروههاي كاربران دانشگاه )(Mb/s

٤٤٠

-

كاركنان70Mbps :

٠/٩

٠/٨

-

%٧٠

%٢٠

-

ﺷاﺧﺺ

رديف

سال ٩٧

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

تحقﻖ

 مكانهاي مورد نياز به دسترسي شبكه ،درصورتيكه كابلكشي مقدور بوده ،اقدام شده
است.

 پوشش  %١٠٠شبكه كابل ميباشد ولي درصد زيادي از آن به دليل گذر زمان ،نياز به

بازنگري و اصﻼح دارد .به همين دليل در موارد مرتبط بعدي به آماده نبودن زير

ساخت اشاره شده است.

درصد سطح پوشش ارتباطات بيسيم كل سطح

٣

٥

٨
٩

موارد مرتبط با سند راهبردي

٤

پرديس

متوسط درصد فضاي آزاد ذخيرهسازي اطﻼعات
متوسط فضاي ذخيرهسازي ابري اختصاصيافته براي
دانشگاهيان )گيگابايت(

نسبت تعداد سوييچهاي مديريتي امن به كل سوييچها
در ﻻيه دسترسي

درصد تحقق سيستم مديريت دانش

اعضاي هيات علمي95Mbps :
دانشجويان54Mbps :

مقدار مطلوب

ميزان

١٠

درصد تحقق سيستم اطﻼعات مديريت

٪١٠٠

٪٩٥

-

١١

درصد تحقق سيستم پشتيبان تصميم

٪٤٠

٪١٠

-

١٢

درصد تحقق سيستم پشتيبان مديريت ارشد

٪٩٠

%٧٠

-

١٣

درصد سامانههاي داراي تاييديه امنيتي

٪٥٠

٠

١٤

درصد وبسايتهاي داراي تاييديه امنيتي

٪٩٥

٠

٥٠

٥٠

-

٥٠

٥٠

-

١٠

١٠

-

 ٤٥الي

به دليل عدم كفايت منابع سخت افزاري مربوط به سرويس  HPCبا نيازهاي كاربران،

٨

-

رديف

١٦
١٧
١٨
١٩

موارد مرتبط با سند راهبردي

١٥

ﺷاﺧﺺ

تعداد مكعبهاي اطﻼعاتي و ابعاد انباره دادهي
دانشگاه به ازاي هر معاونت

تعداد سامانههاي داراي مستندات
متوسط زمان افزايش بار پردازشي سرورهاي اصلي
بيش از حد آستانهاي )دقيقه در روز(

متوسط زمان انتظار براي دريافت سرويس محاسبات
سنگين )روز(

تعداد هسته مجازي و  RAMقابل اختصاص به هر
طرح پژوهشي از فضاي ابري يا محاسبات سنگين

تعداد هسته مجازي و  RAMقابل اختصاص به هر

٢٠

طرح پژوهشي از فضاي ابري يا محاسبات سنگين

٢١

درصد اعضاي هيات علمي با ايميل فعال دانشگاه

درصد اعضاي هياتعلمي با ايميل فعال دانشگاه

سال ٩٧

١٠
هسته

گيگابايت
%٩٥

تحقﻖ

٦٠

٢٠

٤٨

ﺷرح اقدامات انجام ﺷده

چارچوب و دستورالعمل كدنويسي امن تهيه و به توسعهدهندگان ابﻼغشده است.

بازبيني كدها نيز صورت گرفته است و در چندين سامانه مشكﻼت مرتفع شده است .اما
هنوز گواهي امنيتي مورد تاييد آپا دريافت نشدهاست.

تﻼشهايي براي برنامهنويسي امن و امنيت وبگاهها انجام شده اما هنوز گواهي امنيتي

مورد تاييد آپا دريافت نشدهاست.

متوسط زمان انتطار كاربر افزايش يافته است.

٣٢

-

%٧٤

-

