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 تحول اداريارزيابي عملكرد و  گروه ٢-٦-٢

 

 رزيابي عملكرد درونيا) الف

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

 ٨٩-٩١طي دوره ارزيابي  كارايي آموزشيها در هر يك از سطوح  گروه تعداد :١-٢-٦-٢ جدول

 ٨٩-٩١در دوره سه ساله ها گروهتعداد  سطح كارايي

 ٦ )كاراي قوي% (١٠٠كارايي : ١سطح 

 ٢٧ )كاراي ضعيف% (١٠٠كارايي : ٢سطح 

 ٠ %٩٠تا % ٩٩كارايي : ٣سطح 

 ٧ %٨٠تا % ٨٩كارايي : ٤سطح 

 ٧ %٧٠تا % ٧٩كارايي : ٥سطح 

 ٤ %٦٠تا % ٦٩كارايي : ٦سطح 

 ٤ %٥٠تا % ٥٩كارايي : ٧سطح 

 ١ %٤٠تا % ٤٩كارايي : ٨سطح 

 ١ %٤٠كارايي كمتر از : ٩سطح 

 

 

 

 ٨٩-٩١سه ساله ها در هر يك از سطوح كارايي بر اساس اطالعات شكدهدانتعداد : ٢-٢-٦-٢جدول 

 ها  تعداد دانشكده سطح كارايي

 ١ %١٠٠كارايي : ١سطح 

 ٢ %٩٠تا % ٩٩كارايي : ٢سطح 

 ٦ %٨٠تا % ٨٩كارايي : ٣سطح 

 ٤ %٧٠تا % ٧٩كارايي : ٤سطح 
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 رزيابي عملكرد بيروني ا ) ب

 ارزيابي عملكرد دانشگاه فردوسي مشهد توسط استانداري خراسان رضوي: در سطح استان )١

 

 )١٣٩١سال (و امتياز دانشگاه در ارزيابي عملكرد استانداري خراسان رضوي  سطح: ٣-٢-٦-٢جدول  

 

 )١٣٩١سال (امتياز دانشگاه در بعد اختصاصي ارزيابي عملكرد به تفكيك هر حوزه  :٤-٢-٦-٢جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 )١٣٩١سال (امتياز دانشگاه در بعد عمومي ارزيابي عملكرد به تفكيك هر محور : ٥-٢-٦-٢جدول  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هاي عدم مصداق محاسبه گرديده است از لحاظ نمودن امتياز شاخصپس * 

 امتياز دانشگاه سقف امتياز عنوان
 دانشگاه سطح

 )دستگاه ٦٣ بيندر (

ميزان رشد نسبت 

 ١٣٩٠به سال 

 %٤ 18 977 ١٠٠٠ حوزه اختصاصي

 %٣ 10 935 ١٠٠٠ حوزه عمومي

 %٤ ٩ ٩٥٦ ١٠٠٠ كل

 امتياز دانشگاه سقف امتياز نام حوزه

 ٥٤٦.٩١ ٥٩٤.٦٦ آموزشي و تحصيالت تكميلي

 ١٧٤.٩٩ ١٧٤.٩٩ پژوهش و فناوري

 ٢٢٤.٩٣ ٢٣٠.٣٥ دانشجويي و فرهنگي

 ٩٧٧* ١٠٠٠ جمع

 سقف امتياز نام محور رديف
امتياز 

 دانشگاه

 ٢٢٠ ٢٥٠ استقرار و توسعه دولت الكترونيك ١

 ٠ ٤٠ عدالت استخدامي و نظام پرداخت 

 ٦٨ ٨٠ ساماندهي نيروي انساني ٢

 ٥٠ ٥٠ تمركز زدايياصالح ساختارها و  ٣

 ١٩٠ ١٩٠ وري بهرهارتقاء استقرار نظام جامع مديريت عملكرد و  ٤

 ٣٠ ٩٠ هاي اسالمي و سالمت اداري سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش نهادينه ٥

 ٦٠ ٦٠ توانمندسازي منابع انساني ٦

 ١٧٧ ٢٤٠ رساني به مردم و شهروندمداري خدمت ٧

 ٩٣٥* ١٠٠٠ جمع
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 :در سطح كشور )٢

 )ISC(ارزيابي عملكرد دانشگاه فردوسي مشهد توسط پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ) ١-٢

 )١٣٩٠سال (رتبه و امتياز دانشگاه فردوسي مشهد در ارزيابي عملكرد پايگاه استنادي علوم جهان اسالم : ٦-٢-٦-٢جدول 

 

 
 

 

 رتبه دانشگاه امتياز دانشگاه رتبه اول امتياز
ميزان رشد نسبت 

 ١٣٨٩به سال 

٢١٨ ٧ ٤٥٤.٧٤ ١٦٢٢.٩٥% 


