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  بندي واحد ارزيابي عملكرد و رتبه ۲-۵-۲

 

 بندي دروني رزيابي عملكرد و رتبها) الف

  )DEA(ها   هاي دانشگاه براساس روش تحليل فراگير داده ها و دانشكده گروهسنجش كارايي 

 ٨٨-٩٠طي دوره ارزيابي  كارايي آموزشيها در هر يك از سطوح  توزيع گروه: ١-٢- ٥-٢جدول 

  ٨٨-٩٠در دوره سه ساله ها گروهتعداد   سطح كارايي

 ۳  )ي قوياكار% (۱۰۰كارايي : ۱سطح 

 ۱۰ )ي ضعيفاكار% (۱۰۰كارايي : ۲سطح 

 ۰ %۹۰تا % ۹۹كارايي : ۳سطح 

 ۲ %۸۰تا % ۸۹كارايي : ۴سطح 

 ۱۲ %۷۰تا % ۷۹كارايي : ۵سطح 

 ۱۲ %۶۰تا % ۶۹كارايي : ۶سطح 

 ۷ %۵۰تا % ۵۹كارايي : ۷سطح 

 ۵ %۴۰تا % ۴۹كارايي : ۸سطح 

  ۳  %۴۰كارايي كمتر از : ۹سطح 

  

 ۸۸- ۹۰ طي دوره ارزيابي كارايي پژوهشيها در هر يك از سطوح  توزيع گروه: ۲-۲- ۵-۲جدول 

  ٨٨-٩٠در دوره سه ساله ها گروهتعداد   سطح كارايي

 ۳  )ي قويكارا% (۱۰۰كارايي : ۱سطح 

 ۱۷ )ي ضعيفاكار% (۱۰۰كارايي : ۲سطح 

 ۰ %۹۰تا % ۹۹كارايي : ۳سطح 

 ۰ %۸۰تا % ۸۹كارايي : ۴سطح 

 ۰ %۷۰تا % ۷۹كارايي : ۵سطح 

 ۲ %۶۰تا % ۶۹كارايي : ۶سطح 

 ۱۶ %۵۰تا % ۵۹كارايي : ۷سطح 

 ۱۰ %۴۰تا % ۴۹كارايي : ۸سطح 

 ۵  %۳۰تا % ۳۹كارايي : ۹سطح 

  ۱  %۳۰كارايي كمتر از : ۱۰سطح 
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  ۸۸- ۹۰ها در هر يك از سطوح كارايي طي دوره ارزيابي  توزيع دانشكده: ۳-۲- ۵-۲جدول 

 ۸۷-۸۹ساله  در دوره سهها  تعداد دانشكده  سطح كارايي

 ۳ %۱۰۰كارايي : ۱سطح 

 ۳ %۹۰تا % ۹۹كارايي : ۲سطح 

 ۱ %۸۰تا % ۸۹كارايي : ۳سطح 

 ۱ %۷۰تا % ۷۹كارايي : ۴سطح 

 ۰ %۶۰تا % ۶۹كارايي : ۵سطح 

 ۳ %۶۰كارايي كمتر از : ۶سطح 
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 بندي بيروني  ارزيابي عملكرد و رتبه  ) ب

 ارزيابي عملكرد دانشگاه فردوسي مشهد توسط استانداري خراسان رضوي: در سطح استان )۱

  

  )۱۳۹۰سال (و امتياز دانشگاه در ارزيابي عملكرد استانداري خراسان رضوي  سطح: ٤-٢- ٥-٢جدول 

  

  )۱۳۹۰سال (امتياز دانشگاه در بعد اختصاصي ارزيابي عملكرد به تفكيك هر حوزه  :٥-٢- ٥-٢جدول 

  

  

  

  

  

 

  

  )۱۳۹۰سال (امتياز دانشگاه در بعد عمومي ارزيابي عملكرد به تفكيك هر محور : ٦-٢- ٥-٢جدول 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امتياز دانشگاه  سقف امتياز عنوان
  دانشگاه سطح

 )دستگاه ۶۱در بين(

ميزان رشد نسبت 

 ۱۳۸۹به سال 

 %۲۰ ۳۹ ۹۳۲  ۱۰۰۰ حوزه اختصاصي

 -%۴ ۳ ۹۰۴  ۱۰۰۰  حوزه عمومي

 %۷ ۱۲ ۹۱۸  ۱۰۰۰  كل

 امتياز دانشگاه سقف امتياز نام حوزه

  ۵۲۸  ۵۹۵ آموزشي و تحصيالت تكميلي

  ۱۷۵  ۱۷۵ پژوهش و فناوري

  ۲۱۸  ۲۳۰ دانشجويي و فرهنگي

  ۹۳۲  ١٠٠٠ جمع

 امتياز دانشگاه سقف امتياز نام محور  رديف

  ٢٥٦  ٣٠٠  استقرار و توسعه دولت الكترونيك  ۱

  ١٠٦  ١٤٠ ساماندهي نيروي انساني  ۲

  ٥٠  ٦٠  اصالح ساختارها و فرايندها  ۳

  ٢١٦  ٢٣٠  وري و بهرهاستقرار نظام جامع مديريت عملكرد   ۴

  ٥٠  ٥٠  سالمت نظام اداري  ۵

  ٦٠  ٦٠  توانمندسازي منابع انساني  ۶

  ٩٨  ١٦٠  رساني به مردم و شهروندمداري خدمت  ۷

  ٩٠٤  ١٠٠٠ جمع
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  :در سطح كشور )۲

ارزيابي پژوهش و فناوري وزارت دفتر نظارت و توسط و مؤسسات پژوهشي وابسته به آن ارزيابي عملكرد دانشگاه فردوسي مشهد ) ١-٢

  علوم، تحقيقات و فناوري

  

  )۱۳۸۹سال ( دفتر نظارت و ارزيابي پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوريامتياز دانشگاه در ارزيابي عملكرد : ٧-٢- ٥-٢جدول 

 

ف
دي

ر
  

  شاخص

رتبه دانشگاه 

 ۷۶در بين 

دانشگاه 

 كشور

 ؤسسهم ١١٥در بين  هاي وابسته به دانشگاه  رتبه پژوهشكده

  كشوروابسته به دانشگاه پژوهشي 

پژوهشكده 

مطالعات اسالمي 

 در علوم انساني

پژوهشكده علوم 

 گياهي

پژوهشي گروه 

  علوم زلزله

گروه پژوهشي 

  شناسي جونده

١  
  سرانه بودجه پژوهشي 

  )نسبت به پژوهشگران(
۲۱     

 ۵۵ ۳۰ ۴۴ ۲۴   نسبت پژوهشگران به كل نيروي انساني  ٢

 ۴۶  ۴۶ ۳۳  ٢٥  ها نسبت هزينه پژوهشي به كل هزينه  ٣

٤  

سازي و  نسبت درآمد حاصل از تجاري

يا فروش دستاوردهاي پژوهش و 

  فناوري به پژوهشگران

١٠      

٥  

ها مورد  هايي كه نتايج آن نسبت پروژه

هاي  برداري قرار گرفته به كل پروژه بهره

  يافته خاتمه

١   ۱  ۱ 

٦  

هاي پژوهشي برون سازماني  نسبت طرح

  هاي پژوهشي  به كل طرح

  )شده بر اساس مبلغ جذب(

١   ۱۸  ۱۹ 

٧  
نسبت مبلغ قراردادهاي منعقده جديد به 

  پژوهشگران
٤٠  ۵۵ ۴۲   

٨  
پژوهشي به  -نسبت مقاالت علمي

  پژوهشگران
١٣  ۸۳ ۵ ۷۵ ۳۱ 

٩  
ترويجي به  -نسبت مقاالت علمي

  پژوهشگران
٥  ۱۴ ۱۴  ۱۴ 

١٠  
هاي ملي و  نسبت مقاالت در كنفرانس

  المللي به پژوهشگران بين
١٠  ۶۶ ۱۶ ۶۶ ۶۶ 
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  )ادامه( :٧-٢- ٥-٢جدول 

  

  

ف
دي

ر
  

  شاخص

رتبه دانشگاه 

 ۷۶در بين 

دانشگاه 

 كشور

 ؤسسهم ١١٥در بين  هاي وابسته به دانشگاه  رتبه پژوهشكده

  كشوروابسته به دانشگاه پژوهشي 

پژوهشكده 

مطالعات اسالمي 

 در علوم انساني

پژوهشكده علوم 

 گياهي

گروه پژوهشي 

  علوم زلزله

گروه پژوهشي 

  شناسي جونده

 ۲۸ ۲۸ ۲۲ ۲۸  ٣١  اي به پژوهشگران نسبت كتب غيرترجمه  ۱۱

 ۳ ۱۷ ۷ ۱۷  ٨  اي به پژوهشگران نسبت كتب ترجمه  ١٢

١٣  
شده به  نسبت اختراعات ثبت

  پژوهشگران
٢٠  ۹ ۹ ۹ ۹ 

١٤  
نسبت نوآوري، اكتشاف، نظريه علمي، 

  آثار بديع ادبي و هنري به پژوهشگران
٧  ۸ ۲ ۸ ۸ 

١٥  
شده به  نسبت جوايز دريافت

  پژوهشگران
١٣  ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ 


