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 معرفی. 1

ت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه است. یکی از مدیریت های تابع معاونمدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی 

برنامه راهبردی دانشگاه، تنظیم  وبه منظور تهیه ، های کلی آموزش عالیها و خط مشیمدیریت با الهام از سیاستاین  

ساماندهی آمار و راهبردی و نظارت برحسن اجرای برنامه و بودجه مصوب ساالنه،  اجرای بودجه در چارچوب برنامه

 . ت دانشگاه ایجاد شده استاطالعا

 مدیریت :  کالن حاکم بررویکردهای 

 يراهبرد يزيتحقق نظام برنامه ر 

  ي مالیزيرو بهبود نظام برنامه یو توسعه منابع مال نيمديريت مؤثر، تامتحقق 

 و تضمين كيفيت دانشگاه یابيتحقق نظام نظارت، ارز 

  نظام مديريت مبتنی بر اطالعاتتحقق 

  باشند.مینظارت راهبردی و سیستم اطالعات مدیریت گروه  گروه برنامه و بودجه و ،موعه این مدیریتواحدهای زیرمج

 

 برنامه، بودجه و نظارت راهبردي مدير

 کنونتا92سال از  جناب آقاي دكتر يعقوب مهارتی
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بر این . است 1392-1400های سال طولمدیریت در اهم اقدامات انجام شده توسط این  ،آنچه در این نوشتار آمده

 ،، به معرفیو در ادامهشود می اشارهرت راهبردی ظامدیریت برنامه، بودجه و نو وظایف  ها مأموریتاساس در ابتدا 

 .شودپرداخته می زیرمجموعه این مدیریت واحدهایم شده توسط ااهم اقدامات انجو وظایف 

 

 ها  مأموریت .2

 راهبردی دانشگاه ریزیطراحی و استقرار نظام برنامه 

  طراحی و استقرار نظام هوشمندی رقابتی 

 طراحی و استقرار نظام نظارت راهبردی و ارزیابی عملکرد دانشگاه 

 ریزی برنامه محورریزی عملیاتی و بودجهطراحی و استقرار نظام برنامه 

 رریزی و بسترسازی جهت توسعه منابع درآمدی دانشگاه و جذب منابع مالی پایدابرنامه 

 ریزی فضای کالبدی دانشگاه و نظارت بر آنبرنامه 

 . وظایف 3

 طراحی و استقرار چرخه مدیریت راهبردی در دانشگاه 

 طراحی و استقرار نظام هوشمندی رقابتی در دانشگاه 

 ریزی راهبردی و عملیاتی دانشگاهطراحی و استقرار نظام برنامه 

 شگاهطراحی و استقرار مدل مسئولیت پذیری اجتماعی دان 

  در دانشگاه "المللیدانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین 5ارتقاء و تبدیل "راهبری پروژه ملی 

 طراحی و استقرار نظام نظارت راهبردی و ارزیابی عملکرد دانشگاه 

 ریزی عملیاتی و برنامه محورطراحی و استقرار نظام بودجه 

 مدی دانشگاه و جذب منابع مالی پایدارریزی و بسترسازی جهت توسعه منابع درآبرنامه 

 ریزی فضای کالبدی دانشگاه و نظارت بر آنبرنامه 
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 ریزی  واحد برنامه 

 ریزی . معرفی واحد برنامه1
گیرد و در واقع فرایندی است کید قرار میریزی به عنوان یکی از وظایف اصلی و با اهمیت در بحث مدیریت صحیح، مورد تأبرنامه

ریزی، مدیران با نگاه به آینده، اهداف سازمان را مشخص نماید. در برنامهکه چگونگی دستیابی سازمان به اهداف خود را تعیین می

های خود اند از تالشتونمایند. با داشتن برنامه راهبردی، سازمان مینموده و راهبردها را برای رسیدن به این اهداف تدوین می

های مختلف سازمان را داشته و اقدامات کننده بین بخشحداکثر خروجی را کسب نماید زیرا اهداف و راهبردها نقش هماهنگ

 .دهندگیری مدیران را کاهش میبخشند. از سوی دیگر مخاطرات تصمیمواحدهای مختلف را در یك مسیر جهت می

مواره یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه دانشگاه فردوسی مشهد بوده است. این موضوع ریزی راهبردی همدیریت و برنامه

مورد توجه قرار گرفت و منجر به تدوین و ابالغ نخستین برنامه  1385برای نخستین بار به صورت سیستماتیك و رسمی از سال 

برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، واحد  ( گردید. با تدوین و ابالغ نخستین1390-1399ساله دانشگاه ) 10راهبردی 

، زیر نظر این معاونت به مسئولیت انجام کلیه اقدامات مرتبط با ترویج تفکر و عملکرد 1390ریزی به صورت رسمی از سال برنامه

 دار شده است. مبتنی بر برنامه را عهده

 ریزیهای واحد برنامه. مأموریت1-1

 ریزی راهبردی و عملیاتی دانشگاهانی مدل برنامهطراحی، پیاده سازی و بروزرس •

 طراحی، پیاده سازی و بروزرسانی مدل هوشمندی رقابتی دانشگاه •

 طراحی، پیاده سازی و بروزرسانی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه •

 المللی در دانشگاهدانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین 5راهبری پروژه ارتقاء و تبدیل  •

 ریزیشرح وظایف واحد برنامه. 2-1

 رسانی برنامه راهبردی در دانشگاهسازی و اطالعارایه پیشنهادات در راستای فرهنگ •

 ریزی راهبردی و عملیاتی دانشگاهمشارکت در طراحی و بروزرسانی مدل برنامه •

 دانشگاه در سطوح مختلف  راهبردی و عملیاتی سازی برنامهطراحی و اجرای مدل پیاده •

 نفعانتهیه و ارائه گزارشات تحلیلی مربوط به خروجی هوشمندی رقابتی به مدیران و سایر ذی •

ها، انجام مکاتبات و گردآوری و ارسال اطالعات و مستندات الزم به این المللی دانشگاهبندی ملی و بینهای رتبهشناسایی نظام •

 هانظام

 نفعانرسانی نتایج به مدیران و سایر ذیالمللی و تحلیل و اطالعبین بندی ملی وهای رتبهرصد وضعیت دانشگاه در نظام •

 طراحی و بروزرسانی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه •

 ارائه گزارشات دورهای از وضعیت تحقق مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه •

و طراحی و ارایه  "المللیبرتر کشور به تراز بین دانشگاه و پژوهشگاه 5ارتقاء و تبدیل "تعامل مستمر با دبیرخانه پروژه ملی  •

 های درخواستی آنگزاش

دانشگاه و  5ارتقاء و تبدیل "های پروژه ملی تعامل با واحدهای دانشگاه در راستای گردآوری اطالعات مربوط به شاخص •

 "المللیپژوهشگاه برتر کشور به تراز بین

 ها و موسسات آموزشی و پژوهشی منطقه شمال شرق کشورانشگاهبررسی و اعالم نظر در خصوص برنامه راهبردی د •
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 (1392-1400ریزی )ساله واحد برنامه 8. اهم دستاورها و اقدامات 2

 ریزی. برنامه2-1

 محوري در دانشگاهسازي برنامه. فرهنگ2-1-1

ه، فرهنگسازی برنامه محوری همواره یکی از و شروع فرایند اجرای این برنام 1390با ابالغ اولین برنامه راهبردی دانشگاه در سال 

رسانی هایی برای اطالعریزی بوده است. این موضوع مشتمل بر مجموعه اقدامات و گاممحورها و موضوعات مورد توجه واحد برنامه

برنامه طراحی  سازی تفکر و عملکرد مبتنی برباشد تا سازوکارهای مشارکت حداکثری و فرهنگسازی برنامه راهبردی میو فرهنگ

 باشد: سازی گردد. از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص به شرح زیر میو پیاده

 گیری از ظرفیت نظام ارزیابی دانشگاه و ارزیابی راهبردی واحدهای مختلف مبتنی بر برنامه راهبردیبهره •

  توجه به سهم و نقش برنامه راهبردی در فرایند توزیع بودجه واحدهای مختلف •

 های مربوط به برنامه راهبردی دانشگاه در سطح پردیس نصب بنر •

ها و واحدهای ستادی و های مربوط به برنامه راهبردی دانشگاه جهت نصب در واحدهای مختلف شامل معاونتطراحی قاب •

 هادانشکده

 کارمندان دانشگاهعلمی، مدیران و  هیأتمحوری برای مخاطبان مختلف شامل اعضای  های برنامهبرگزاری دوره •

 انتشار نشریه ویژه مربوط به برنامه راهبردی دانشگاه با موضوعات:  •

 راهبرد -

 مدیریت راهبردی -

 های محوریانداز، ماموریت و ارزشچشم -

 ریزی راهبردی منابع انسانیبرنامه -

 جایگاه اجرای راهبرد در مدیریت راهبردی -

 ریزی و نظام آموزش عالیبرنامه -

 ریزی راهبردیمهاصول و مبانی برنا -

 فرایند تدوین سندراهبردی دانشگاه فردوسی مشهد -

 ریزی در آموزش عالیتدوین دومین برنامه راهبردی برنامه -

 رویکرد آینده پژوهی در دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد -

 

 

 

 مدیریتی در خصوص برنامه راهبردی نشریه سامان -1تصویر
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 سازیرسانی و فرهنگهای مختلف در راستای اطالعسایت دانشگاه و سامانهوبگیری از ظرفیت بهره •

 دهای دانشگاه در خصوص ابعاد مختلف تدوین، بازنگری و اجرای برنامه راهبردی دانشگاه گیری از ظرفیت نظام پیشنهابهره •

 هبردیاندیشی برای اقشار مختلف دانشگاه در خصوص برنامه رابرگزاری جلسات توجیهی و هم •

 و... •

 

 محوری رسانی و فرهنگسازی برنامهها در راستای اطالعحضور در دانشکده -2تصویر 

 (1392-1393اولين برنامه راهبردي دانشگاه ) و تداوم اجرا  . بازنگري2-1-2

 بازنگري 

زنگری این برنامه در پس از گذشت چند سال از شروع فرایند اجرایی شدن اولین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، با

با هدف بهبود مستمر برنامه، در نظر گرفتن مفاد اسناد فرادستی ابالغی جدید و تغییرات مدیریتی و لزوم  1392-1393های سال

مشارکت مدیریت جدید و لزوم تعیین ارتباط و پیوستگی هر سطح از برنامه با سطوح دیگر انجام گردید. به این ترتیب با مشارکت 

دانشگاهیان، ارکان مختلف اولین برنامه راهبردی بازخوانی و مبتنی بر مطالعات کارشناسانه مورد بازنگری قرار گرفت.  حداکثری

مبتنی بر این فرایند، اصالحاتی روی سطوح کالن برنامه راهبردی انجام و فرایند اجرای آن مبتنی بر اقتضائات جدید طراحی 

باشد. اهم های این فرایند میاز جمله ویژگی هاتوجه ویژه به سهم و نقش دانشکدهها و اهداف کمی و گردید. تدوین شاخص

 مراحل فرایند بازنگری و تداوم اجرای اولین برنامه راهبردی به شرح ذیل است:

 تشکیل شورای راهبری بازنگری سند راهبردی دانشگاه  •

 تشکیل دبیرخانه شورای راهبری بازنگری سند راهبردی دانشگاه •

 هایل شورای راهبردی هر یك از معاونتتشک •

مرور اهداف کالن و اجزاء آن و انتخاب اجزاء مرتبط با معاونتها در شورای راهبردی هر معاونت و در صورت لزوم پیشنهاد هدف  •

 انداز در شورای راهبردی هر معاونتکالن مرتبط با چشم

 بردی هر معاونتتدوین شاخص برای سنجش تحقق اجزاء اهداف کالن در شورای راه •

 ها در شورای راهبردی هر معاونتتعیین مقادیر مطلوب برای شاخص •

 ها در شورای راهبردی هر معاونتهای عملیاتی برای تحقق مقادیر مطلوب شاخصتدوین برنامه •

 ها در شورای راهبردی هر معاونتهای عملیاتی مرتبط با دانشکدهتعیین برنامه •

 سند راهبردی بازنگری شده  بندی سطوح مختلفبررسی و جمع •
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 ها جهت دریافت نظرات آنان ارائه سند راهبردی بازنگری شده به دانشکده •

 تصویب سند راهبردی بازنگری شده در شورای راهبردی دانشگاه •

 ابالغ سند راهبردی به متولیان جهت اجرا •

 های مصوبها و واحدها براساس برنامهتعیین سهم بودجه معاونت •

 ها های عملیاتی توسط معاونتتدوین برنامه •

 پایش میزان تحقق سند راهبردی دانشگاه •

 هفرایند اصلی تداوم اجرا و بازنگری اولین برنامه راهبردی دانشگا -3تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه راهبردی  شورای راهبری بازنگری اولین”های مختلفی انجام گردید که های فوق از طریق شوراها و کارگروهمجموعه فعالیت

شورای ”و “ دبیرخانه شورای راهبردی اولین برنامه راهبردی”، “دبیرخانه شورای راهبردی اولین برنامه راهبردی”، “دانشگاه

 باشد. از جمله این موارد می“ هاراهبردی هر یك از دانشکده

 

  

های دوین شاخص و مقدار مطلوب و همچنین برنامهت  -3

 عملیاتی برای اهداف کالن

 های مصوب به واحدهای مربوط جهت اجراابالغ برنامه -4

تشکیل شورای راهبری بازنگری سند راهبردی -1

دبیرخانه آن و  شورای راهبردی هر یك از  دانشگاه،

 هامعاونت

صورت لزوم  پیشنهاد  بازخوانی اهداف کالن دانشگاه و در  -2

 هدف کالن مرتبط با چشم انداز

های ها و واحدها براساس برنامهتعیین سهم بودجه معاونت -5

 مصوب  

های مربوط به پایش، ارزیابی و بروزرسانی مستمر برنامه  -6

 سند راهبردی دانشگاه
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 انشگاهاعضا و شرح وظایف شورای راهبری بازنگری اولین برنامه راهبردی د -1جدول 

   رئیس دانشگاه رئیس شورا

 مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دبير شورا

 ریزیعلمی متخصص در حوزه برنامه هیأتنفر از اعضای  4رئیسه و  هیأت اعضاي شورا

 شرح وظايف

 

 بررسی فرایند پیشنهادی معاونت طرح و برنامه در خصوص بازنگری سند راهبردی دانشگاه -

 اجرای فرایند بازنگری سند راهبردی شامل: نظارت بر -

 ها در اجزاء اهداف کالنبررسی و تایید نقش هر یك از معاونت -

تغییر )حذف/ اضافه، تفکیك/ ترکیب و یا ویرایش( اهداف کالن بر اساس پیشنهادات شورای راهبردی هر یك از  -

 هامعاونت

 ای مرتبط با هر شاخص هها، مقادیر مطلوب و برنامهبررسی و تایید شاخص -

 بررسی و تایید سهم اختصاص یافته به هر سطح از سند در اجرای سطح باالتر -

 ها به تفکیك هر معاونتهای ابالغی و پیشنهادی دانشکدهبررسی و تایید برنامه -

 تصویب سند راهبردی بازنگری شده -

تعداد جلسات برگزار 

 شده
15 

 انه شورای راهبردی اولین برنامه راهبردیاعضا و شرح وظایف دبیرخ -2جدول 

 مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دبیر 

 اعضا 
ریزی و کارشناسان گروه علمی متخصص در حوزه برنامه هیأتنفر از اعضای  4ریزی و توسعه منابع ، معاون برنامه

 ریزیبرنامه

 شرح وظايف

بدنه دانشگاه )در سطوح مدیران عالی، مدیران میانی و کارشناسان(  محوری درسازی برنامهبررسی راهکارهای فرهنگ -

 و ارائه به شورای راهبری بازنگری سند راهبردی دانشگاه جهت تصویب

ها در خصوص  اهداف کالن دانشگاه با حضور معاونت مربوطه و ارائه بررسی پیشنهادات شوراهای راهبردی معاونت -

 سند راهبردی دانشگاه جهت تصویبنتایج به شورای راهبری بازنگری 

ها با حضور معاونت مربوطه و ارائه به شورای راهبری بازنگری های پیشنهادی شورای راهبردی معاونتبررسی شاخص -

 سند راهبردی دانشگاه جهت تصویب

و ارائه به ها با حضور معاونت مربوطه های اعالم شده از سوی شورای راهبردی معاونتبررسی مقدار مطلوب شاخص -

 شورای راهبری بازنگری سند راهبردی دانشگاه جهت تصویب

ها( ها و دانشکدههای عملیاتی مرتبط با معاونتها )برنامههای عملیاتی پیشنهادی شورای راهبردی معاونتبررسی برنامه -

 یببا حضور معاونت مربوطه و ارائه به شورای راهبری بازنگری سند راهبردی دانشگاه جهت تصو

 ها جهت اظهارنظربندی سند راهبردی بازنگری شده و ارائه آن به دانشکدهبررسی و جمع -

 انداز و ارائه آن به شورای راهبری بازنگری سند راهبردی دانشگاهبازنگری در اهداف کالن دانشگاه در راستای چشم -

ارائه آن به شورای راهبری بازنگری سند بندی سند راهبردی بازنگری شده و ها، جمعبررسی پیشنهادات دانشکده -

 راهبردی دانشگاه جهت تصویب

 های حسن اجرای سند راهبردی دانشگاه بررسی و ارائه راهکارها و شیوه -

 های پایش مستمر سند راهبردیبررسی و تعیین روش -

تعداد جلسات برگزار 

 شده
23 



  

9 
 

 

 

 

 گاهسطوح کالن اولین برنامه راهبردی دانش -4تصویر 
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انداز، ماموریت، اهداف کالن، راهبردهای سطح، چشم 7مبتنی بر فرایند بازنگری اولین برنامه راهبردی، هرم برنامه دانشگاه از 

انداز، ماموریت، اهداف کالن، سطح چشم 5های عملیاتی و اقدمات اجرایی )پیش از بازنگری( به کالن، راهبردهای عملیاتی، برنامه

 های محوری نیز به عنوان مفاهیم حاکم بر برنامه حفظ گردید. های عملیاتی تقلیل یافت. ارزشها و برنامهشاخص

 12مورد به  11به لحاظ محتوایی عالوه بر انجام اصالحات نگارشی برای دو سطح ماموریت و اهداف کالن، تعداد این اهداف از 

های تحقق اهداف و ابزار سنجش آنها تعیین و به عنوان رویکرد هامورد افزایش یافت. در فرایند بازنگری دومین برنامه، شاخص

هدف کالن تعیین و مقادیر مطلوب  12شاخص برای  304های عملیاتی قرار گرفتند. به این ترتیب، در مجموع مبنای تدوین برنامه

های عملیاتی خود در راستای تدوین برنامهها نیز اقدام به و مورد انتظار دانشگاه برای افق برنامه راهبردی تعیین گردید.  دانشکده

ها و وظایف خود نمودند. به این ترتیب همکاری و هماهنگی بین واحدهای ستادی و صفی در های مرتبط با ماموریتشاخص

 تحقق سطوح مختلف یرنامه ایجاد گردید. 

 تداوم اجرا 

مدنظر قرار داد.  های مختلفی را ها و فعالیتیزی سیاسترتحقق بیش از پیش برنامه راهبردی دانشگاه، واحد برنامه در راستای

 باشد:اهم این موارد به شرح زیر می

 ریزی در سامانه طراحی زیرسیستم برنامه MIS  

 های عملیاتیها در تدوین برنامهمشارکت دانشکده 

 های اولین برنامه راهبردی دانشگاهتعیین اولویت 

 یهای برنامه راهبردفرایندمحوری شاخص 

 در مدل توزیع بودجه درنظرگرفتن سهمی برای تحقق برنامه 

  

 

 و طراحی سازوكارهاي اجراي اين برنامهدانشگاه  يبرنامه راهبرد نيدوم نيتدو. 3-1-2

 تدوين 

 عملیاتی و چابك بر تاکید با سالهده راهبردی برنامه دومین تدوین ،1399 سال در دانشگاه راهبردی برنامه اولین افق یافتن پایان با

 ریزیبرنامه معاونت عهده بر1398در سال  دانشگاه ریاست مطالبه عنوان به جامعه مشکالت و مسائل حل به توجه و برنامه بودن

 طیف. یافت رسمیت و آغاز هاتالش نخستین معاونت، این در برنامه دومین تدوین دبیرخانه تشکیل با. شد گذاشته منابع توسعه و

 هایسرمایه از گیریبهره راستای در همگانی بسیجی و شدند دعوت زمینه این در همکاری به خبرگان و متخصصان از وسیعی

 کیفیت تضمین مسئولیت که گردید تشکیل نیز متعددی تخصصی هایکارگروه. گرفت شکل برنامه تدوین در دانشگاه درونی

 دانشگاه تجربیات بر تکیه با روز،به علمی هایروش و معیج خرد بر مبتنی ایبرنامه درنهایت. داشتند عهده بر را مختلف مراحل

 کلیه در. گرفت قرار مرتبط مرجع ترینعالی عنوان به دانشگاه راهبردی شورای تصویب مورد و تدوین محوریبرنامه خصوص در

 ایبرنامه و شده لحاظ مشهد فردوسی دانشگاه اقتضائات نوآورانه، و بدیع هایروش از گیریبهره ضمن بود آن بر تالش مراحل

  گردد. تدوین آن به مختص و بومی

 دومین تدوین قالب در است که دانشگاه راهبردی مدیریت چرخه استمرار در واقع مشهد فردوسی دانشگاه راهبردی برنامه دومین

 عنوان به محوری هایارزش. پردازدنیز می آن راهبردی کنترل و ارزیابی مدل همچنین و سازیاجراوپیاده به سازوکارهای برنامه،

 و نگرانهآینده که باشندمی برنامه این اصلی ارکان ها،ماموریت و اهداف انداز،چشم رسالت، و بوده برنامه این بر حاکم روح

 بررسی دمور همواره ارکان این تحقق با مرتبط هایزیرساخت و تسهیلگرها موانع،. اندشده تدوین واقعیت بر مبتنی اما بلندپروازانه
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کار برای انجام این مهم، مراحل و فرایندهای علمی وسیع و متنوعی به .گردد تضمین آن پذیریاجرا و بودن کاربردی تا است بوده

 گردد: گرفته شد که در ادامه به اهم این موارد اشاره می

 دانشگاه یبرنامه راهبرد نیاول یشناس بیآس •

 دانشگاه یفلسفه وجود نییتب •

 دانشگاه یزیرمدل برنامه نیو تدو یراهبرد یزیربرنامه یهامدل یواکاو •

 داخل و خارج یهادانشگاه یبرنامه راهبرد یقیتطب مطالعه •

 نفعان یانتظارات ذ لیتحل •

 اسنادفرادست لیتحل •

 یستمیس یبا نگاه یرونیبی و درون طیمح لیتحل •

 دانشگاه یهاو آرمان و چالش دینقاط قوت، ضعف، فرصت، تهد نییتع •

 ممکن دانشگاه یهاندهیاثرگذار و آ یهاشرانیپ نییتع •

 یموضوعات راهبرد نییتع •

 یبرنامه محور یاقدامات مربوط به فرهنگ ساز انجام •

 نهیزم نیو انجام اقدامات الزم در ا یساز برنامه راهبردارکان جهت نیدر تدو مشارکت •

 یبرنامه راهبرد نیاجرا و کنترل دوم یسازوکارها یطراح •

 امنا اتیبرنامه دانشگاه در ه نیدوم بیمربوط به تصو امور انجام •

 یبرنامه راهبرد نیاجرا و کنترل دوم یسازوکارها یسازادهیو پ لوتیپا •

 

 ریزی راهبردی دانشگاه فردوسی مشهدمدل برنامه -5تصویر  
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خصصی مرتبط با هر یك از مراحل های تدر راستای انجام، نظارت بر حسن انجام و تایید هر یك از مراحل فوق، عالوه بر کمیته

مدل تدوین دومین برنامه که انجام مطالعات و اقدامات مرتبط با هر مرحله را بر عهده داشته و متشکل از خبرگان و متخصصان 

برنامه  نیدوم نیتدو یراهبرد یشورا رخانهیدب”،“دانشگاه یبرنامه راهبرد نیدوم نیتدو یراهبرد یشورا”اند، موضوع بوده

اند. در گیری و نظارت بر امور بودهسه مرجع اصلی در تصمیم“ دانشگاه یبرنامه راهبرد نیدوم کمیته تلفیق”و “ دانشگاه یردراهب

 گردد: ادامه هر یك از این موارد تشریح می

 دانشگاه یبرنامه راهبرد نیدوم نیتدو یراهبرد یشورا -3جدول 

   رئیس دانشگاه رئیس شورا

 نامه، بودجه و نظارت راهبردیمدیر بر دبیر شورا

 ریزینفر از اعضای حیات علمی متخصص در حوزه برنامه 3ات رئیسه و وی اعضای شورا

 شرح وظایف

 

 تصویب سیاستها و رویکردهای کالن حاکم بر برنامه راهبردی -

 شناسی تدوین برنامه راهبردیتصویب مدل و روش -

 انداز، ماموریت، ارزش و ...(شمتصویب سطوح )عناصر( برنامه راهبردی )چ -

 ای ارسالی از سوی دبیرخانه تدوینتصویب گزارشات مرحله -

تعداد جلسات برگزار 

 شده
23 

 

 

 

 

 جلسه شورای راهبردی دانشگاه -6تصویر  
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 دانشگاه یبرنامه راهبرد نیدوم نیتدو یراهبرد یشورا رخانهیدب -4جدول 

 ظارت راهبردیمدیر برنامه، بودجه و ن دبیر 

 اعضا 
ی و کارشناسان زیرمتخصص در حوزه برنامه یعلم اتیه ینفر از اعضا 7، و توسعه منابع یزیرمعاون برنامه

 ریزیواحد برنامه

 فیشرح وظا

 تعیین شرح وظایف و تقسیم کار بین گروههای مطالعاتی -

 از تصویب در شورای راهبردیمحوری در دانشگاه و اجرای آن پس طراحی بسته فرهنگسازی برنامه -

 ریزی شده کارگروهها بر اساس نمودار پیشرفت پروژهنظارت بر حسن اجرای فعالیتهای برنامه -

 بررسی و تایید نتایج پژوهشهای گروههای مطالعاتی و تلفیق اطالعات و نتایج حاصله و ارایه مستمر و گام -

 شورای راهبردی گام به به

 بوط به فلسفه، سیاستها و رویکردهای کالن حاکم بر برنامه راهبردیسازی اطالعات مرآماده -

 ناسی تدوین برنامه راهبردی جهت تصویب در شورای راهبردیشطراحی مدل و روش -

تعداد جلسات برگزار 

 شده
100 

 دانشگاه یبرنامه راهبرد نیدوم کمیته تلفیق -5جدول 

 مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دبیر 

 یراهبرد یشورا ندگانینماو  هامعاونت هیکل ندگانینما ضا اع

 فیشرح وظا

و  یاجهینت یدیکل یهاها در خصوص شاخصو گروه یو پژوهش یآموزش یهامعاونت شنهاداتیپ یبررس -

 یسازی و یکپارچگی سطوح برنامه راهبردها و هماهنگبرنامه

 یشورا ندهیمربوط به آنها )به عنوان نما یهادف و برنامهمرتبط با هر ه یاجهینت یدیکل یهاشاخص بیتصو -

 دانشگاه( یراهبرد

تعداد جلسات برگزار 

 شده
9 

 

 دانشگاه یبرنامه راهبرد نیدوم قیتلف تهیجلسه کم -7تصویر 

ی دانشگاه تدوین و پس از تایید و تصویب در شورای راهبرد 1400-1409در نهایت، دومین برنامه راهبردی دانشگاه برای افق 

 کلیه به دانشگاه محترم ریاست های خراسان رضوی مورد تصویب قرار گرفته و توسطامنای دانشگاهدر چهاردهمین نشست هیات
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ابالغ گردید.  این برنامه مشتمل  1400آموزشی جهت اجرا  از ابتدای سال  هایگروه و هادانشکده ستادی، واحدهای ها،معاونت

 زمینه و سطوح کلیه بر حاکم های محوری به عنوان روحانداز، اهداف کالن و ماموریت بوده و ارزشچشمبرای چهار رکن رسالت، 

ای تدوین که شاخص کلیدی نتیجه 54همچنین در راستای اجرای اهداف این برنامه  .شد گرفته نظر در دانشگاه فعالیت بستر و

 های مختلف دانشگاه قرار گرفته است. مبنای عمل حوزه

 

 ساز دومین برنامه راهبردی دانشگاهارکان جهت -8تصویر 

 

 

 1400-1409ونمایی از دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد در افق ر -9تصویر
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 اجرا 

 رخانهیهمواره مدنظر دب نیمراحل تدو نیبرنامه از نخست یاجرا یو توجه به سازوکارها یسازادهیاجرا و پ تیبا قابل یابرنامه نیتدو

است. در این راستا، مدنظر بوده  زیشدن آن ن ییاجرا یتوجه به ابزارها ر،یپذاجرا یابرنامه نیلذا همگام با تدو. قرار داشته است

از  یریگموضوع، بهره اتیبر ادب یمبتن یمتفاوت یو ابزارها دیبرنامه انجام گرد یاجرا یهادر خصوص مدل یاگسترده مطالعات

به این ترتیب سازوکار اجرای هر یك از . دیگرد ییو نظرات تخصصی خبرگان امر شناسا یو خارج یداخل یهادانشگاه اتیتجرب

 ها و مطالعات علمی طراحی گردید. دومین برنامه مبتنی بر مدلهاي رسالت، اهداف و ماموريتارکان 

مورد « پذیری اجتماعیاسان، مسئولیتهویت اصیل برخاسته از حکمت خر»در خصوص اجرای رسالت دو محور اصلی پاسداشت 

از  یریگبهره، تحقق آن نهیحکمت خراسان و فراهم ساختن زم شیاز پ شیب تیدر خصوص پاسداشت و تقوتوجه بوده است. 

در دستور خصوص  نیرا در ا یو کاربرد ژهیو یراهکارهاو  ابعاد مختلف موضوع ییشناسا جهتنظرات خبرگان و متخصصان امر

ای تخصصی، این موضوع پیگیری گردد. طراحی سازوکار تحقق ریزی قرار گرفت تا از طریق تشکیل کمیتهنامهکار واحد بر

مفاهیم و موضوعات مندرج در دومین  ریفراتر از سا یگاهیجا ،یشناسحاظ معرفتپذیری اجتماعی با توجه به آنکه به لمسئولیت

ای برخوردار بوده است. لذا واحد ارد از اهمیت ویژهمشهد اشاره د یسدانشگاه فردو یبه فلسفه وجود قایداشته و دق برنامه

های مهم در این ریزی موظف به بررسی علمی، جامع و یکپارچه این مفهوم گردید تا ضمن بررسی نتایج تحقیقات و پژوهشبرنامه

طراحی نماید. به این ترتیب حرکت در مسیر های مرتبط با این مفهوم را شناسایی و مدل تحقق و اجرا آن را زمینه، ابعاد و مولفه

پذیری اجتماعی دانشگاه، ساختاریافته و مبتنی بر منطق ویژه خود خواهد بود. الگوی مربوطه در ادامه ارایه شده تحقق مسئولیت

 است. 

 

 مشهد یفردوس در دانشگاه یاجتماع یریپذتیمسئول یسازادهیپ مدل -10تصویر 
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 مفهوم این سازیپیاده برای ضروری و الزم مراحل کلیه گردید که طراحی ایگونه به اجتماعی پذیریلیتمسئو سازیپیاده الگوی

 چند الگویی الگو، این .شود بکارگرفته مختلف اقتضائات و شرایط در تواندمی که بوده کلی و جامع مدلی بنابراین. دربرگیرد را

 ایجاد به نیاز الگو این سازیپیاده. است زمینه این در مسیر و راه نقشه ارایه آن طراحی از هدف که باشدمی فرایندی و ایمرحله

 سراسری کاری تقسیم و مشارکت همکاری، و( مذکور الگوی از مرحله هر به مربوط زیرالگوهای یا) فرعی الگوهای و هازیرساخت

 خواهد را خود ویژه ابزارهای و خود به مخصوص متولی الگو، این مراحل از یك هر. دارد دانشگاه اعضای و واحدها کلیه میان

 خود شد، خواهد دانشگاه اجتماعی هایمسئولیت تبیین باعث که آنها انتظارات و نفعانذی شناسایی مثال عنوان به. داشت

 اگرچه نوشتار این در شده ارایه الگوی لذا. داشت خواهد را متفاوتی مراحل آن انجام که باشدمی گسترده و حساس موضوعی

  باشد.می نیز دیگری علمی متعدد هایگام نیازمند آن تحقق اما است اجتماعی پذیریمسئولیت اجرای در اساسی و مهم چهارچوبی

های عملیاتی در راستای تحقق آن و تقسیم کار میان واحدهای مختلف دانشگاه در با طراحی این الگو، شناسایی اقدامات و برنامه

بینی شده، ارزیابی از میزان های پیش. همچنین پس از درنظر گرفتن بازه زمانی اجرا برای اقدامات و برنامهدستور کار قرار گرفت

 پیشرفت تحقق آن در دانشگاه انجام خواهد شد.

 

 مشهد یدانشگاه فردوس یاجتماع یریپذ تیمسئول یسازادهیپ یالگو یجلسه نقد و بررس -11تصویر 

. دینمایانداز و رسالت را مشخص متحقق چشم ریکه مس باشدیم یو ثابت برنامه راهبرد یاهبردر ،یاز ارکان اصل یکیاهداف 

و  یاجهینت یدیکل یهاشاخص نییدانشگاه، تع یراهبرد یشورا بیصورت گرفته و با تصو یهایبر مطالعات و بررس یمبتن

 یو بروندادها هایدانشگاه، خروج بیترت نیبه ا .فته شدندتحقق اهداف در نظر گر یبه عنوان دو سازوکار اصل یاتیعمل یهابرنامه

و  نییگانه تعاز اهداف سه كیهر  لیذ یاجهینت یدیکل یهاانداز، در قالب شاخصتحقق چشم ریخود را در مس یو راهبرد ینیع

  .دینمایمحقق م یاتیعمل یهابرنامه قیاز طر
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 سازوکار تحقق اهداف -12تصویر

فرادست بر عهده دانشگاه  یهااسناد و سازمان قیکه از طر ی هستندفیوظامین برنامه راهبردی دربرگیرنده ها در دوماموریت

 رییهرگونه تغ کهیداشته و در طول زمان قابل حذف و اضافه باشند به طور یموقت یتیماه توانندیم فیوظا نیگذاشته شده است. ا

در خصوص  ادشدهی یهایگژیتوجه به و باد. وارد نکن یاند خللشده دهیهداف دا البدانشگاه که در ق یراهبرد فیدر آنها به وظا

مجزا  یادانشگاه در قالب پروژه تیاز سه مامور كیبه عنوان سازوکار تحقق آنها در نظر گرفته شد تا هر  یمحورپروژه ها،تیمامور

و  اراتیاخت سازدیامکان را فراهم م نیا هاتیورمحور در تحقق مامواگذار گردد. استفاده از ساختار پروژه یمتول كیبه 

 برخوردار باشد.   یکاف تیپروژه از شفاف انیمتول یهاتیمسئول

 

 هاسازوکار تحقق ماموریت -13تصویر 

ها با توجه به لزوم حرکت علمی و منسجم در دانشگاه در های مفهومی مرتبط با با هر یك از ماموریتدر این راستا طراحی مدل

های انجام شده در سایر ای، اقدامات و فعالیتها، شرایط اثرگذار و زمینهریزی قرار گرفت تا ابعاد، مولفهتور کار واحد برنامهدس

ها در اسناد فرادستی شناسایی  و متناسب با شرایط و اقتضائات دانشگاه مورد گیریهای برتر و مصادیق این جهتدانشگاه
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آموختگان و پذیری دانشبوم کارآفرینی و اشتغالالمللی شدن دانشگاه، توسعه زیستیه مدل علمی بین برداری قرار گیرد. لذابهره

 خوداتکایی مالی طراحی و جهت بررسی و ادامه مسیر اجرا در اختیار متولیان امر قرار گرفت. 

 

 

 سازی دانشگاهالمللیمدل بین -14تصویر 

 رديبينی سازوكار ارزيابی و كنترل راهبپيش 

موثر  یگریهستند که هر کدام بدون د یراهبرد تیریجامع مد یسه بخش به هم وابسته الگو یاجرا و کنترل راهبرد ن،یتدو

با نظارت بر نحوه عملکرد سازمان در مسیر تحقق  ،یکنترل راهبرد .خواهد شد یسه بخش موجب اثربخش نیا بینبوده بلکه ترک

پردازد. میدارند  یشتریبه توجه ب ازیکه ن ییهاحوزهبه پشتیبانی از  ند،یفرا نیدر ا ینه خللدر صورت بروز هرگوهای خود، برنامه

همزمان با تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد و طراحی سازوکارهای اجرای آن، توجه به قابلیت ارزیابی و 

با توجه برنامه  نیا یو کنترل راهبرد یابیمدل ارز در این راستا. های جدی مدنظر بوده استکنترل برنامه به عنوان یکی از دغدغه

 هاستمیس نیا یریمرتبط و نحوه بکارگ یهاو روش هاستمیانواع س ،یجامع کنترل راهبرد یهامدل نیروزترو به نیمعتبرتر به

ت تخصصی گروه نظارت راهبردی و و اقتضائات و شرایط دانشگاه فردوسی مشهد و بر اساس نظراو جهان  رانیا یدر آموزش عال

 سیستم اطالعات مدیریت به عنوان متولی امر طراحی گردید.
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 . هوشمندی رقابتی 2

  مدل هوشمندی رقابتی در دانشگاه یسازادهیپو  طراحی. 2-1

کسب اطالعات  قیز طرها است تا بتوانند ااغلب سازمان یانکار برا رقابلیاز الزامات غ یکی یرقابت یامروز کسب هوشمند یایدن در

 ریدانش است که تصو نی. در پرتو اندیفزایخود ب یهاتیبر قابل ،یآگاه جادیدانش و ا شیافزا طورنیآن، و هم لیو تحل هیو تجز

. بدون شك بنددینقش م رانیمد یرو شیدر پ ،یراهبرد ماتیصحنه رقابت به منظور اخذ تصم یآتو  یفعل تیاز وضع یکامل

 ازمندیمواجه خواهد بود، ن یشتریب یهاکه هر روز با چالش یطیدر مح اتیادامه ح یبرا زین یو دانشگاه یشآموز یهاسازمان

 در .باشندیخود م یو برون سازمان یاطالعات درون سازمان لیو تحل هیو تجز یو گردآور یرقابت یهوشمند یهاتیقابل یریبکارگ

. پس از انجام مطالعات یدگرد جادیا یرقابت طیمستمر مح شیبا هدف پا یبترقا یهوشمندسازی مدل طراحی و پیادهراستا  نیهم

مدل با  نی. ادیگرد نیمشهد تدو یدر دانشگاه فردوس یرقابت یهوشمند ییمراحل اجرادر این خصوص، الزم  یو کارشناس هیاول

از ساختار متمرکز و  یبیصورت ترکبه  ،یریگمیو منبع تصم یساختار سازمان ،یکیاتژاستر یازهاین اریدر نظر گرفتن سه مع

( با یستاد ی)واحدها ییاجرا یبازوها قیاز طر یرقابت یهوشمند یهسته مرکز کهیاست به طور دهیگرد یطراح رمتمرکزیغ

 است. طاطالعات و ارتباطات( در ارتبا یفناور ،یمال ،یپژوهش ،ی)آموزش یعملکرد یهاحوزه

بازاريابی آموزش عالی و مبتنی بر نیاز واحدهای مختلف دانشگاه،  عمومیهاي تجزيه و تحليلدر این مدل عالوه بر 

به عنوان دو بخش اساسی به دنبال شناسایی بازارهای آموزش عالی و ترسیم فضای آینده برای دستیابی به مزیت  پژوهیآينده

کنند و با بخش تحلیل و افت میباشند که قسمتی از اطالعات مورد نیاز خود را از بخش گردآوری اطالعات دریرقابتی می

باشند. در مدل مذکور ارزیابی و بازخورد فرایند نیز به منظور بهبود چرخه هوشمندی رقابتی دهی عمومی نیز در ارتباط میگزارش

 مدنظر است.
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 ی دانشگاهرقابت یهوشمندمفهومی  مدل -15تصویر 

 

گیری های واحدهای مختلف دانشگاه تدوین و در اختیار مراجع تصمیمهای مختلفی  بر اساس نیازسنجیبر مبنای این مدل، تحلیل

دانشگاه برتر جهان  200المللی و قرار گرفتن در میان قرار گرفت. به عنوان مثال در خصوص ارتقاء جایگاه دانشگاه در سطح بین

شناسایی گردید. از جمله موضوعات های مورد نیاز در این زمینه گیریهای مختلفی انجام و نقاط قوت و ضعف و جهتتحلیل

 باشد:مورد بررسی بر اساس این مدل به شرح زیر می

 های دومین برنامه راهبردی دانشگاهسنجی مقادیر مطلوب شاخصصحت •

 روی دانشگاه در افق دومین برنامه راهبردیسناریوهای پیش •

 های آتی ر سالهای مختلف دعلمی جدید در رشتهبررسی میزان نیاز به جذب اعضای هیات •
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به  یلیو ارائه گزارشات تحل المللیبندی بینهای رتبهوضعیت دانشگاه در نظامو اطالع رسانی   رصد. 2-2

 مدیران دانشگاه 

در  ایبرتر دن یهابرتر است و دانشگاه یهابا دانشگاه یرقابت در عرصه جهان ،هادانشگاه تیفیک یبه ارتقا یابیدست یهااز راه یکی

ها در سطح جهان دانشگاه یبندرتبه یهاوهی. با شناخت شباشندیم ییقابل شناسا یجهان یهایبندال حاضر، با استفاده از رتبهح

نقاط قوت و ضعف دانشگاه را شناسایی و  توانیم ا،یکسب رتبه برتر در سطح دن یالزم برا یهاو شاخص ارهایمع ییو شناسا

 المللیبین بندیرتبه هاینظام در دانشگاه وضعیت هبود وضعیت دانشگاه را اتخاذ نمود. بر همین اساس رصدهای الزم برای بتصمیم

 دانشگاه همواره در دستور کار واحد برنامه ریزی قرار داشته است.  مدیران به تحلیلی گزارشات ارائه و

 بندی مورد بررسی در این واحدهای رتبهفهرستی از نظام -6جدول 

 تعداد گزارشات در سال بندینام نظام رتبه فردی

 )كلی و موضوعی( 2 الیدن 1

 )كلی، موضوعی و آسيا ( 3 تایمز 2

 )كلی( 1 سایماگو 3

 )كلی و موضوعی( 2 شانگهای 4

 و موضوعی( ايزمينه )كلی، 3 دانشگاه ملی تایوان 5

 )كلی و موضوعی( 2 یورپ 6

7 QS 2 )كلی و موضوعی( 

8 Round 1 )كلی( 

9 US News 1 )كلی( 

 )كلی( 1 دانشگاه سبز 10

 )ژانويه و جوالي( 2 وبومتریک 11

 )ژانويه و جوالي( 2 یونی رنک 12

 گزارش 20 جمع کل           

 

 . سایر موارد3

در  "المللیواحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین 5دانشگاه و  5ارتقای تراز " ملیپروژه ی سازادهیپ. 3-1

 انشگاه د

ارتقای "دانشگاه برتر کشور جهت مشارکت در پروژه ملی )اقتصاد مقاومتی(  16با انتخاب دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از 

از سوی وزارت عتف کلیه وظایف محوله در خصوص اجرای مفاد  "المللیواحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین 5دانشگاه و  5تراز 

توان به موارد ریزی قرار گرفته است. از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در این خصوص میتور کار واحد برنامهاین قرار داد در دس

 ذیل اشاره نمود:

  المللی دانشگاهبین گاهیجا یکمیته تخصصی ارتقاتشکیل و راهبری  -

نشگاه جهت قرار گرفتن در بین ی دانشگاه فردوسی مشهد در شاخصهای کلیدی و تعیین مقادیر مطلوب داکنون تیوضع لیتحل -

 المللیدانشگاه اول ایران در تراز بین 5
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دانشگاه به تراز  یپروژه ارتقا در راستایمشهد  یدانشگاه فردوس یکرد تا سقف پنج درصد از درآمد اختصاص نهیهز ”بیتصو -

ها و موسسات آموزش عالی شگاهدر چهاردهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای دان “یپروژه اقتصاد مقاومت -یالمللنیب

 97/4/19استان خراسان رضوی مورخ 

های اولویت دار تعریف شده در ها و پروژهمیلیارد تومان از محل پروژه مربوطه و تخصیص آن به طرح 1جذب اعتبار به مبلغ  -

 المللیراستای ارتقا به تراز بین

خصوص متدلوژی ارزیابی، شاخصها، تعاریف عملیاتی و ... به  تهیه و ارائه گزارشات آسیب شناسی و پیشنهادات بهبودی در -

 وزارت عتف

 تهیه گزارشات ساالنه از عملکرد دانشگاه فردوسی مشهد در محورهای تعیین شده از سوی وزارت عتف -

 شرکت در جلسات ارزیابی کمیته نظارت و راهبری وزارت عتف  -

 پیگیری و تحقق مطالبات دبیرخانه پروژه -

 المللی دانشگاه فردوسی مشهده تخصصی ارتقای جایگاه بینکمیت -7جدول 

 مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دبیر 

 اعضا 

 ،معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

 نیو ب یعلم یهایهمکار ریمدی، پژوهش ریمدی، مشاور معاون آموزشی،معاون پژوهش و فناوری،معاون آموزش

 یگروه نوآور سیرئی و الملل

 فیح وظاشر

 یالمللنیها به تراز بدانشگاه یسنجش ارتقا یهاشاخص یمنابع اصل نییو تع ییشناسا -

ن )در قالب شاخص( المللی آبین گاهیجا یارتقا ریدانشگاه در مس یاصل یهایریگو جهت هااستیس نییتع -

 آنها یمتول نییاز منابع مختلف و تع

تعداد جلسات برگزار 

 شده
10 

 

 

 المللی دانشگاهبین گاهیجا یجلسه کمیته تخصصی ارتقا -16تصویر 
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برتر به تراز  یپنج دانشگاه و پنچ واحد پژوهش لیارتقا و تبد» یاقتصاد مقاومت یو نظارت پروژه مل تیهدا تهیکم ینشست مجاز -17تصویر

 وزارت عتف «یالمللنیب

 های کالن کشوریها و برنامه.  مشارکت در تدوین سیاست3-2

ریزی و عملکرد مبتنی بر برنامه، این دانشگاه را به عنوان یکی از پیشگامان امر سابقه دیرینه دانشگاه فردوسی مشهد در امر برنامه

در این راستا دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاههای محوری در سطح آموزش عالی کشور مطرح ساخته است. برنامه

توان به موارد ذیل اشاره ی نقش بسزایی داشته است که میکالن کشور یهاو برنامه هااستیساصالح برتر کشور در تدوین و 

 نمود:

مشهد در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه با مضمون رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش، تعامل  یپیشنهادات دانشگاه فردوس •

 سازنده با جهان و اقتصاد مقاومتی

های مختلف اقتصادی، تدوین سند تفصیلی برنامه ششم توسعه کشور در بخشمشهد در خصوص  یدوسپیشنهادات دانشگاه فر •

 فرهنگی، آموزش عالی و ...،

 درافق برنامه ششم توسعه یالمللنیب انیجذب دانشجو یمشهد در راستا یدانشگاه فردوس یهاو برنامه استهایس •

 خراسان رضویسند بخشی برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی استان  •

 مقاومتی اقتصاد خصوص در هادانشگاه با مرتبط پیشنهادی موضوعات •

 تحقیقات و فناورینویس سند راهبردی وزارت علوم، پیشنهادات دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص پیش •

 بخش آموزش عالی -برنامه هفتم توسعه کشور در خصوص یشنهادیپ یکل هایاستیمحورها و س •

های علمی بین المللی در برنامه هفتم ه فردوسی مشهد در خصوص بندها و مواد مهم و اثرگذار همکاریپیشنهادات دانشگا •

 توسعه

 ظرات و پیشنهادات دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص سند استانی آمایش سرزمینن •

 های شمال شرق کشور . بررسی برنامه راهبردی دانشگاه3-3

موظف   98تا  93های های منطقه شمال شرق کشور در طی ساله هیات امنای دانشگاهدانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیرخان

های این های منطقه جهت طرح در هیات امنا بوده است. لذا برنامه راهبردی دانشگاهی دانشگاهبرنامه راهبردبه بررسی و تایید 

شده است. از جمله امنا ارایه میجهت تصویب به هباتریزی دانشگاه فردوسی مشهد، منطقه در صورت بررسی و تایید واحد برنامه
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 شابورین، تربت جامهای گناباد، هایی که برنامه راهبردی آنها در این واحد مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از دانشگاهدانشگاه

 .هیدریتربت حو 

 های مدیریتیعنوان شنبه های مدیریتی و معرفی آن به دانشگاهیان تحت. تهیه و تنظیم خالصه کتاب3-4

 اهاصل در مدیریت انسان 53کتاب  •

 کتاب کار کردن با تو مرا بیچاره کرده است •

 های کاربردی تفکر استراتژیك در سطح ملی، سازمانی و فردیتکنیك کتاب ذهن استراتژیست، •

 مدیریت بدون زور و اجبارکتاب  •

 های شب برای مدیرانکتاب قصه •

 هایی برای برقراری ارتباط موثر و مشارکتیو تمرین هاهفت چالش: نکتهکتاب  •

 شوندآیند، ساخته میمدیران بزرگ به دنیا نمیکتاب  •

 نوآفرینی: دنیا را با خودتان سازگار کنیدکتاب  •

 خورندکتاب رهبران آخر غذا می •

 اصل مذاکره 53 کتاب •

 کار عمیقکتاب  •
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 بودجه واحد 

 معرفی واحد بودجه   .1
رسد. ضرورت بودجه می ها از طریق بودجه به مرحله ظهورها و راهبردهائی است که اعمال آنمشیها، خط سیاستبین بودجه م

، نظارت و دست آوردن معیارهای سنجشهها و بها، تعیین منابع مورد نیاز اجرای برنامهبندی نشان دادن مفهوم مالی برنامه

 باشد.ها میتحقق برنامه

 ی واحد بودجه هامأموریت .2
 تنظیم الیحه، اصالحیه و متمم بودجه و دفاع از آن در مراجع ذی صالح. 

 تنظیم و مبادله موافقتنامه بودجه تفصیلی و اصالحیه آن با وزارت متبوع. 

 ای استانی و ملی با سازمان برنامه و بودجه استان و کشورهای سرمایهتنظیم و مبادله موافقتنامه تملك دارایی. 

 های متمرکز به مراجع ذی صالحهای جدید در قالب طرحهای استانی، ملی و فعالیتاد پروژهپیشنه.  

 ریزی مبتنی بر عملکردطراحی و استقرار مدل بودجه. 

 ایهای سرمایهای و تملك داراییطراحی و اجرای مدل سرانه اعتبارات هزینه.  

 ای با واحدهای دانشگاههای سرمایهداراییای و تملك تنظیم و مبادله موافقتنامه اعتبارات هزینه. 

 ای و نظارت بر حسن اجرای آنهای سرمایهای و تملك داراییتخصیص اعتبارات هزینه. 

 های مصوبهای سرمایه ای بین پروژهتوزیع اعتبار تملك دارایی. 

 ریزی فضای کالبدی دانشگاه و نظارت بر آنبرنامه. 

 ویژه/خودگردان اندازی واحدهای مستقلایجاد و راه(). 

 های کالن توسعه منابع مالی جهت طرح در مراجع ذی صالح دانشگاهپیشنهاد سیاست. 

 مطالعه و بررسی راهکارهای افزایش منابع درآمدی پایدار. 
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 شرح وظایف واحد بودجه .3

   دانشگاه و پیشنهاد به  کرد بودجهتامین، تخصیص و هزینه بینی،های مربوط به پیشها و سیاستمشیتدوین و بازنگری خط

 هیات رئیسه و هیات امنا.

 های دانشگاه.ها منطبق با اهداف و سیاستبینی و تنظیم بودجه سالیانه با رویکرد عملیاتی و هدایت درآمدها و هزینهپیش 

 به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طرح و  تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه تفصیلی سالیانه و اصالحیه آن جهت ارسال

 تصویب در هیات امنا.

 .پیشنهاد اصالحیه و یا متمم بودجه سالیانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 بینی و پیشنهاد بودجه ساالنه دانشگاه جهت انعکاس در الیحه بودجه کل کشور.پیش 

 ودجه دانشگاه.نویسی و تهیه مدل بمطالعه و ساماندهی نظام بودجه 

 مطالعه راهکارهای کاهش هزینه 

 گذاری در جهت شناسایی و جذب منابع مالی متنوع و پایدارسیاست 

 فراهم نمودن زیرساخت های الزم در جهت استقالل مالی دانشگاه 

 ربط.ای با مراجع ذیهای هزینهنامهتنظیم و مبادله موافقت 

 اداری، خدماتی و رفاهی، مطالعه و مقایسه فضاهای فیزیکی و کالبدی ارایه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی ،

 ها و استانداردها.ها، شاخصدانشگاه با سرانه

 ریزی و نظارت ای مربوطه به معاونت برنامههای عمرانی دانشگاه و پیشنهاد پروژهبررسی و مشخص کردن نیازها و اولویت

 های مربوطه آن معاونت.میسیونراهبردی رئیس جمهور جهت طرح و تصویب در ک

 ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت ای با معاونت برنامههای سرمایهتملك دارائی نامهتنظیم و مبادله موافقت

 ریزی استانداری خراسان رضوی.برنامه

 وم، تحقیقات و فناوری.های متمرکز وزارت علهای مورد نیاز دانشگاه جهت تامین اعتبار از ردیفپیشنهاد پروژه 

 .بررسی قوانین و مقررات مرتبط با بودجه جهت مشخص نمودن موارد مرتبط با دانشگاه و بررسی اثرات آن 

 خودگردان ویژه و های مالی و معامالتی متناسب با نیازهای واحدهایتدوین آئین نامه. 

 ها.ها و دانشکدهابالغ اعتبارات و تخصیص بودجه معاونت 

 ها.ها و دانشکدهبینی بودجه سالیانه به معاونتهای پیشها و فرمها، دستورالعملنامه بودجه، سیاستابالغ بخش 

 ها و تحقق درآمدها.تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه به منظور کنترل هزینه 

 های قبل.ای بودجه سالیانه با سالنگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه 

 های منظم و مرتبط با بودجه.هیه گزارشت 
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 های سه ماهه و ارسال آن به مراجع های ملی در بازهای ساالنه بین طرحهای سرمایهتوزیع تخصیص اعتبار تملك دارائی

 ذیصالح.

 ن به اداره های سه ماهه و ارسال آهای ملی در بازهای اعالم شده ساالنه بین طرحهای سرمایهتخصیص اعتبارات تملك دارائی

ریزی و نظارت راهبردی رئیس داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهکل خزانه معاونت هزینه و خزانه

 جمهور.

 ها و فصول ای ملی، استانی، متمرکز و از محل درآمد اختصاصی به تفکیك پروژههای سرمایهتخصیص اعتبارات تملك دارائی

 هزینه. 

 (1392-1400ساله واحد بودجه  ) 8ستاورها و اقدامات اهم د. 4

  خودگردانو ویژه ایجاد واحدهای .4-1

 :پژوهشی در راستای تبدیل دانشگاه به دانشگاه کارآفرین و تحقق اهداف ذیل -ایجاد واحدهای ویژه آموزشی

 وانمند و متعهد همسو با نیازهای آموختگان تتوسعه محیط یادگیری خالق و جذاب، ارتقاء اثربخشی آموزش و تربیت دانش

 .جامعه

 المللیافزایش کیفی و کمی تولیدات علمی و دستیابی به جایگاه ممتاز پژوهشی و فناوری در سطح ملی و بین. 

 های نوین و تولید و برداری و انتقال فناوریهای بهرهارتقاء توانمندی در کارآفرینی، افزایش تولید فناوری، توسعه قابلیت

 .بنیانمحصوالت و خدمات تخصصی دانش ارائه

 افزا با مراکز علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و اقتصادی در سطح ملی و گسترش و تعمیق تعامالت سازنده و هم

 .المللیبین

 های تجهیزاتی، فناورانه و کالبدیتوسعه و ارتقاء روزآمد فضاهای کالبدی و زیرساخت. 

 های فناوری اطالعات و ارتباطاتا و کاربستهتوسعه و ارتقاء روزآمد قابلیت. 
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 خودگردانويژه و ضرورت ايجاد واحدهاي  .4-1-1         

 

 خودگردان ویژه و ضرورت ایجاد واحدهای -18تصویر 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

وابستگی بسیار زیاد به حوزه آموزش  

 )درآمدهای حاصل از شهریه(

استفاده بسیار محدود از حوزه پژوهش برای  

 درآمدزایی

ها و استفاده بسیار محدود از حوزه هدایا، کمك 

 وقف برای درآمدزایی

                                    

1 

منابع درآمدی دانشگاه نوسان در  

 از محل بودجه دولت

 نوسان درآمدهای آموزشی 

2 

               

درصد  80اتکای بیش از         

های دانشگاه به بودجه هزینه

                                عمومی

                

3 
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 ي واحدهاي ويژه و خودگردانها، نتايج مورد انتظار و مزايابرنامه4-1-2. 

 ایج مورد انتظار و مزایاها، نتبرنامه -19تصویر

 

 

 

 

  ز   
    ج      

    ظ  
ه  ر   ه  

ده وري از طريق استفابهبود بهره•

هاي واحد )با حداکثري از ظرفيت

هاي آموزشي و اولويت فعاليت

 پژوهشي(

تبديل دانش به سرمايه از طريق •

تجاري کردن توليدات و خدمات و 

ها به داخل و خارج امکان فروش آن

 دانشگاه

کسب منابع مالي و امکان •

روزرساني تجهيزات با توجه به به

 پيشرفت فناوري

مندي از تشويق به نوآوري و بهره•

هاي نوين در توليد محصوالت روش

 و خدمات

هاي بين توسعه همکاري•

اي از طريق استفاده از دانشکده

 هادانش و خدمات ساير دانشکده

هاي بين توسعه همکاري•

 دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي

روزرساني تجهيزات و به•

هاي پژوهشي از زيرساخت

 طريق مديريت موثر منابع

هاي ليتگذاري فعاارزش•

پژوهشي )پژوهش تقاضامحور، 

مقاالت چاپ شده در مجالت 

 المللي و ...(معتبر ملي و بين

آموخته پرورش دانش•

آموخته کارآفرين به جاي دانش

 جوياي کار

حرکت به سمت دانشگاه •

 نسل سوم )دانشگاه کارآفرين(

هاي استفاده از نتايج فعاليت•

سازي پژوهشي و امکان تجاري

 آن

کاري و ارتباط دانشگاه با توسعه هم•

هاي جامعه )صنعت( در زمينه

هاي هاي کاربردي و پژوهشآموزش

 تقاضامحور

گذاري صنعت در سرمايه•

روزرساني تجهيزات آزمايشگاهي با به

 توجه به پيشرفت فناوري

فراهم آوردن فرصت اشتغال براي •

دانشجويان مستعد و توانمند )معرفي 

 به صنعت و بازار کار(

واحدها به استفاده حداکثري  ترغيب•

هاي موجود با مشارکت از ظرفيت

 گذارسرمايه

مشارکت دانشگاه و صنعت در زمينه •

تبديل دانش به سرمايه از طريق 

 سازي توليدات و خدماتتجاري

هاي آشنايي دانشجويان با روش•

 نوين توليد محصوالت و خدمات
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 ويژه. تعريف واحد 4-1-3

 هایظرفیت حداکثری از استفاده منظور به پژوهشی و آموزشی هايفعاليت راستای در که دانشگاه پوشش تحت است واحدی 

 دارای و انشگاهد به وابسته حقوقی شخصیت دارای واحد این. است شده ایجاد ابعنم ورانهبهره و موثر مدیریت امکان و بالقوه

 و آموزشی تخدامی،اس الی،م رراتمق رنظ از و یدهرس دانشگاه رئیسه هیات تصویب به که اینامهآیین چارچوب در ویژه اختیارات

 .باشدمی دانشگاه جاری هاینامهآیین و ضوابط و مقررات قوانین، کلیه تابع پژوهشی

 تعريف واحد خودگردان. 4-1-4

 آموزشی، پژوهشی تقاضامحور، فرهنگی،هاي آموزشی، كمكفعاليتنشگاه که در راستای واحدی است تحت پوشش دا

ورانه های بالقوه و امکان مدیریت موثر و بهرهبه منظور استفاده حداکثری از ظرفیت، تفريحی و نظاير آن برنامه، رفاهیفوق

هزینه( اداره  -اه بوده و به صورت خودگردان )درآمدمنابع ایجاد شده است. این واحد دارای شخصیت حقوقی وابسته به دانشگ

 خواهد شد.

 خودگردان ايجاد شدهو  ويژه واحدهاي. 4-1-5

 

 

 

 خودگردان ایجاد شدهویژه و واحدهای  -20تصویر
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 آموزشی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی -مجتمع پژوهشی ویژهواحد  -21تصویر 

 

 

 آموزشی -رفاهی مرکز خودگردانواحد  - 22تصویر 

 

 
 خدمات تخصصی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی ویژهواحد  -23تصویر 
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 کلینیك تندرستی دانشکده علوم ورزشی  ویژهواحد  -24تصویر

 

 

 خدمات تخصصی آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی ویژهواحد  -25تصویر

 واحد خودگردان کالج دانشگاه -26تصویر

 
 

 

 پلی کلینیك خدمات تخصصی روانشناسی -27تصویر
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 کلینیك حقوقی -28تصویر

                           

 
 مرکز تحقیقات گاو شیری دانشکده کشاورزی -29تصویر

 

 خودگردانويژه و دستاوردهاي واحدهاي .4-1-6

 

 خودگردانویژه و دستاوردهای واحدهای  -30تصویر

هاي کارآموزي در تعداد دانشجويان گذرانده دوره

 واحدهاي ويژه و خودگردان

  ز یش 

 8 
 ز  یش 

280،000 

      یلی ن 

 دستاوردها

 تعداد کارکنان واحدهاي ويژه و خودگردان

 خودگردانويژه و درآمد واحدهاي 

 خودگردانويژه و شده واحدهاي هاي آموزشي و پژوهشي ثبتتعداد طرح
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 ار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه. طراحی و استقر4-2

گویی، شفافیت عملکرد، افزایش کارآیی، اثربخشی گیری بر اصول ارائه خدمات با کیفیت باالتر، پاسخامروزه فرآیندهای تصمیم

ذیر تخصیص پریزی مبتنی بر عملکرد منابع را بر مبنای تحقق اهداف سنجشها استوار است. بودجهوری و کاهش هزینهو بهره

 کند. ای اضافه میریزی برنامهدهد و صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی را به بودجهمی

ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتبارات بر مبنای عملکرد مراکز هزینه و در راستای ارائه خدمات و یا دستیابی به در نظام بودجه

ها و زایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیتیابد و بدین ترتیب واحدها به سمت افپیامدها تخصیص می

یابند. در این نظام، اعتبار هر واحد در قبال ارزیابی گویی بیشتر سوق میها و نیز پاسخدستیابی به اهداف و استراتژی

کرد بر مبنای اهداف یابد. بدیهی است همواره ارزیابی عملها و خروجی آن تخصیص میها، فعالیتهای عملکرد برنامهشاخص

یابی و مدیریت عملکرد قابل توجه ریزی، هزینهریزی مبتنی بر عملکرد سه عنصر برنامهشود. در اجرای نظام بودجهانجام می

گویی و مدیریت تغییر نیز به عناصر توانمندساز معروف هستند و به است. عالوه بر سه عنصر فوق نظام انگیزشی، نظام پاسخ

ریزی مبتنی بر عملکرد در شوند. از اهداف نهایی اجرای بودجهها اضافه میهرچه بهتر سه عنصر اولیه به آنمنظور کارکرد 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:دانشگاه می

 ها و نتایجها و منابع به خروجیتغییر رویکرد از تاکید بر ورودی .1

 دهششده و خدمات ارائهبرقراری ارتباط شفاف میان منابع صرف .2

 ریزی و مدیریت عملکرد سازمانیتبدیل بودجه به ابزاری برای برنامه .3

 ای در ازای ارائه خدماتاختصاص اعتبار بودجه .4

 افزایش انگیزه برای ارائه خدمات با هزینه کمتر، کمیت و کیفیت باالتر .5

 های مدیرانسازی اختیارات و مسئولیتمتناسب .6

 های برتر ارائه خدمات و ترویج و تعمیم آنهاستانداردسازی خدمات از طریق شناسایی شیو .7

ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه فردوسی و با مشارکت کلیه شده در راستای استقرار نظام بودجهبا توجه به اقدامات انجام

از آن در شده خدمات قابل محاسبه بوده و امکان استفاده مدیران و کارکنان و حمایت ریاست محترم دانشگاه، بهای تمام

 . های موازی و ... وجود داردها، حذف فعالیتهای مدیریتی جهت کاهش هزینهگیریتصمیم
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 . مبادله موافقتنامه عملکردی با واحدهای دانشگاه4-3

 های واحد در راستای تحقق اهداف ذیل:ها و فعالیتبرقراری انطباق بین بودجه و برنامه

 تدوین بودجه اثربخش 

 احدبهبود عملکرد و 

 مدیریت بهای تمام شده 

   افزایش کارآیی و اثربخشی 

ها استتتت، هایی که آن واحد موظف به انجام آنهای اجرایی و خروجیهای موافقتنامه با محوریت واحد و تعیین برنامهفرم

ای اجرایی واحد هآمار دانشتتجویان، اعضتتای هیات علمی و کارکنان و برنامهها منابع، مصتتارف، گردد. در این فرمتکمیل می

 واحدهایی که موافقتنامه با آنها مبادله می شود به شرح جدول ذیل می باشد:گردد. درج می

 واحدهایی که موافقتنامه با آنها مبادله می شود -8جدول

 نام واحد ردیف نام واحد  ردیف

 معاونت آموزشي  16 دانشكده ادبيات و علوم انساني 1

 معاونت اداري و مالي 17 سالميو معارف ا هيأتدانشكده ال 2

 معاونت برنامه ریزي و توسعه منابع  18 دانشكده حقوق و علوم سياسي 3

 معاونت پژوهش و فناوري 19 دانشكده دامپزشكي 4

 اجتماعي و دانشجویي-معاونت فرهنگي 20 دانشكده علوم  5

 پژوهشكده مطالعات اسالمي  21 دانشكده علوم اداري و اقتصادي 6

 مجتمع رفاهي آموزشي دانشگاه 22 دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي  7

پلي کلينيک روانشناسي و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و  23 دانشكده علوم ریاضي 8
 روانشناسي

 کلينيک تندرستي دانشكده علوم ورزشي  24 دانشكده علوم ورزشي  9

اني و فضاي سبز دانشكده خدمات تخصصي علوم باغب 25 دانشكده کشاورزي  10
 کشاورزي

 خدمات تخصصي آزمایشگاهي دانشكده کشاورزي 26 دانشكده معماري و شهرسازي  11

دانشكده منابع طبيعي و محيط   12
 زیست

 واحد ویژه صنایع غذایي 27

 کالج دانشگاه 28 دانشكده مهندسي  13

 مدیریت شبكه آزمایشگاهها 29 حوزه ریاست 14

المللي هاي علمي و بينكاريمدیریت هم 15
 و اداره دانشجویان غيرایراني
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 استقرار سامانه جامع بودجه دانشگاه . طراحی و4-4

 سامانه جامع بودجه ریزی -31تصویر                                         

ریزی شفافیت اطالعات، سامانه جامع بودجه در راستای مکانیزه نمودن فرایندهای بودجه و با هدف تسریع و تسهیل در پاسخگویی و

بینی ریزی دانشگاه اعم از توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه، پیشدانشگاه طراحی گردیده است. کلیه فرایندهای مربوط به بودجه

 .پذیردهای ساالنه، درخواست تخصیص و ... از طریق این سامانه صورت میها و فعالیتبرنامه

 

 مانه جامع بودجه ریزیسا -32تصویر

 . تشکیل شورای عالی سیاستگذاری بودجه در دانشگاه4-5

با هدف بررسی مسایل کالن مربوط به بودجه دانشگاه به پیشنهاد گروه  1394شورای عالی سیاستگذاری بودجه در سال 

 باشد:بودجه تشکیل گردید. اهم وظایف شورا به شرح زیر می
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 باشدانی دانشگاه که دارای بار مالی میهای منابع انسسیاستگذاری طرح. 

 سیاستگذاری نحوه انعقاد قراردادها و معامالت در سطح دانشگاه. 

 سیاستگذاری جذب اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی. 

 های توسعه ساختار اداری دانشگاهسیاستگذاری هزینه. 

 مدتمدت و میانتدوین ضوابط اجرایی بودجه و سیاستگذاری کوتاه. 

 ها و مصوبات مالییگیری اجرای طرحپ. 

 ها به بخش خصوصیسیاستگذاری واگذاری فعالیت. 

 جویی مالی در دانشگاههای غیرضروری و صرفهریزی در راستای کاهش هزینهبرنامه. 

 اتخاذ تدابیر الزم برای تحقق درآمدهای عمومی و اختصاصی و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمدی. 

 های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه و همچنین نظارت و حفظ سرمایه و دارایی نظارت بر حسن اداره

 .هابر حساب درآمدها و هزینه

 باشد:اعضای شورا به شرح زیر می

 شورای عالی سیاستگذاری بودجه در دانشگاهاعضای  -9جدول

 عنوان پست سازمانی رديف

 رئیس دانشگاه 1

 و توسعه منابع ریزیمعاون برنامه 2

 معاون اداری و مالی 3

 مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی 4

 مدیر مالی 5

 هادو نفر از روسای دانشکده 6

 کارشناس مسئول بودجه 7

 تعداد جلسات برگزارشده شورای عالی سیاستگذاری بودجه در دانشگاه -10جدول

 تعداد جلسات سال

1394 1 

1395 4 

1396 6 

1397 7 

1398 6 

1399 3 

 

 . برگزاری جلسات شورای عمرانی دانشگاه4-6

گردد. اهم وظایف شورا های عمرانی دانشگاه تشکیل میشورای عمرانی دانشگاه با هدف بررسی مسایل کالن مربوط به پروژه

 باشد:به شرح زیر می

 رفاهی دانشگاهریزی و ارائه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی، خدماتی و برنامه. 
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 های فیزیکی های عمرانی و ارائه رهنمودهای مناسب جهت افزایش پیشرفتمطالعه و بررسی نحوه عملکرد و اجرای طرح

 .های مورد نظرو ریالی پروژه

 های الزم جهت رفع مشکالت های عمرانی و هماهنگیهای ساختاری طرحبررسی و نظارت در مورد وضعیت پیشرفت

 .هندسان مشاورپیمانکاران و م

 هیأت امنای دانشگاه جهت تصویب  مطالعه و تهیه و تنظیم طرح فضاهای کالبدی مورد نیاز دانشگاه و پیشنهاد به. 

 های عمرانیهای عمرانی و عملیات اجرایی پروژهمشی امور مربوط به طرحتعیین و تبیین خط. 

 ها و تشکیل جلسات در صورت ی عمرانی و ارائه راه حلهایابی و بازرسی عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای طرحارزش

 .های عمرانیلزوم به منظور پیشبرد و تسریع در اجرای فعالیت

 صدور مجوز جهت انتخاب پیمانکار از طریق برگزاری مناقصات. 

 شودبررسی و اظهار نظر درباره اموری که به آن ارجاع می. 

 باشد:اعضاي شورا به شرح زیر مي

 عضای شورای عمرانیا  -11جدول

 عنوان پست سازمانی رديف

 رئیس دانشگاه 1

 ریزی و توسعه منابعمعاون برنامه 2

 معاون اداری و مالی 3

 مشاور رئیس دانشگاه 4

 مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی 5

 مدیر مالی 6

 مدیر امور اداری و پشتیبانی 7

 کارشناس مسئول بودجه 8

 

 :گزارشدهتعداد جلسات بر

  شورای عمرانی تعداد جلسات برگزار شده -12جدول

 تعداد جلسات سال

1391 18 

1392 9 

1393 19 

1394 14 

1395 12 

1396 11 

1397 4 

1398 5 

1399 11 
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 9. دبیری جلسات مدیران برنامه و بودجه منطقه 4-7

ها و اندیشي، تبادل نظر، افزایش سطح دانش و انتقال تجربيات اعضا، بررسي برنامهبا هدف هم 9منطقه گردهمایي مدیران برنامه و بودجه 

 پذیرد.انجام مي هاهاي منطقه، مدل توزیع اعتبارات و وضعيت بودجه دانشگاههاي دانشگاهفعاليت

 باشد:به شرح زیر مياعضاي جلسه 

 9 ه و بودجه منطقهاعضای جلسه گردهمایی مدیران برنام -13جدول 

 عنوان پست سازماني عنوان دانشگاه ردیف

 مدیر برنامه و بودجه و نظارت راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد 1

 مدیر طرح و برنامه دانشگاه بجنورد 2

 مدیر طرح و برنامه دانشگاه دامغان 3

 مدیر برنامه و بودجه دانشگاه صنعتي شاهرود 4

 ح و برنامهمدیر طر دانشگاه نيشابور 5

 مدیر مالي دانشگاه گرمسار 6

 مدیر برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه سمنان 7

 مدیر برنامه و بودجه دانشگاه صنعتي قوچان 8

 مدیر طرح و برنامه دانشگاه تربت حيدریه 9

 وريمدیر برنامه، بودجه، تحول اداري و بهره دانشگاه حكيم سبزواري 10

 سرپرست برنامه و بودجه، تحول اداري بيرجند دانشگاه صنعتي 11

 مدیر برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه بيرجند 12

 طرح و برنامه مدیر دانشگاه کوثر بجنورد 13

 مدیر مالي دانشگاه بزرگمهر قاینات 14

 مدیر طرح و برنامه مجتمع آموزش عالي گناباد 15

 مدیر امور مالي ي تربت جاممجتمع آموزش عالي کشاورزي و دامپرور 16

 رئيس گروه طرح و برنامه مرکز آموزش عالي کاشمر 17

 مدیر طرح و برنامه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراین 18

 مدیر امور مالي مجتمع آموزش عالي شيروان 19

 مدیر طرح و برنامه پزوهشكده علوم و صنایع غذایي خراسان رضوي 20

12  هاریزي و توسعه سيستممدیر برنامه ناوري استان خراسان رضويپارک علم و ف 

22  مدیر مالي پارک علم و فناوري استان خراسان شمالي 

32  مدیر اداري و مالي، طرح و برنامه و بودجه پارک علم و فناوري استان خراسان جنوبي 

42  مدیر طرح و برنامه پارک علم و فناوري استان سمنان 

 9گردهمایی مدیران برنامه و بودجه منطقه  د جلسات برگزارشدهتعدا -14جدول 

 تعداد جلسات سال

1395 1 

1396 1 

1398 2 

1399 2 

1400 1 
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 مبادله موافقتنامه بودجه تفصیلی .4-8

ستگاه بر مبناي اهداف پيشهدف از مبادله بودجه ساالنه، تعيين اهداف کمي و کيفي و وظایف د شدههاي تفصيلي  در برنامه راهبردي  بيني 

ها و اطالعات مالي، اداري، عمراني و ...، توزیع اعتبارات باشگگد. بدین منظور با گردآوري و آناليز دادهدانشگگگاه و قوانين و مقررات موجود مي

سرمایهاي، اعتبارات تملک دارائيهزینه سال جاري و ماندههاي  سنوااي و اعتبارات متفرقه و ردیفهاي متمرکز  ساس برنامههاي  ها و تي، برا

امنا با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبادله  هيأتهاي مذکور پس از طرح و تصویب در پذیرد. موافقتنامهشاخصهاي مورد نظر صورت مي

 گردد.مي

 99تا  92عنوان موافقتنامه بودجه تفصیلی مبادله شده از سال  -15جدول 

 عنوان  ردیف

 1391بودجه تفصيلي سال  1

 1392بودجه تفصيلي سال  2

 1393بودجه تفصيلي سال  3

 1393اصالحيه بودجه تفصيلي سال  4

 1394بودجه تفصيلي سال  5

 1394اصالحيه بودجه تفصيلي سال  6

 1395بودجه تفصيلي سال  7

 1395اصالحيه بودجه تفصيلي سال  8

 1396بودجه تفصيلي سال  9

 1396اصالحيه بودجه تفصيلي سال  10

 1397بودجه تفصيلي سال  11

 1397اصالحيه بودجه تفصيلي سال  12

 1398بودجه تفصيلي سال  13

 های عمرانی. مبادله موافقتنامه طرح4-9

 از پس و توسعه ساله پنج هايبرنامه هايهدف به بخشيدن به منظور تحقق ايسرمایه هايدارایي تملک هايطرح موافقتنامه مبادله

 کافي اعتبار وجود از اطمينان حصول و تفصيلي و ...  طراحي مطالعات انجام اقتصادي، زیست محيطي، فني، لعات توجيهي،مطا انجام

اصلي خالصه طرح، گزارش توجيهي طرح، خالصه پروژه و اعتبارات برحسب فصول  فرم پذیرد و داراي چهارمي صورت منابع تامين یا

 گردد.هاي مذکور با سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله ميباشد. موافقتنامهسرمایه گذاري مي
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 99تا  92ای دانشگاه از سال سرمایه هایدارایی عنوان طرح های تملك -16جدول 

 عنوان طرح سال  ردیف

 تامين فضاهاي آموزشي و کمک آموزشي 1392 1

 ربنایيتعميرات اساسي، خرید تجهيزات و محوطه سازي و تاسيسات زی 1392 2

 بدنياحداث و تجهيز دانشكده تربيت 1392 3

 تعميرات اساسي، خرید تجهيزات و محوطه سازي و تاسيسات زیربنایي 1393 4

 بدنياحداث و تجهيز دانشكده تربيت 1393 5

 تعميرات اساسي، خرید تجهيزات و محوطه سازي و تاسيسات زیربنایي 1394 6

 بدنيربيتاحداث و تجهيز دانشكده ت 1394 7

 تعميرات اساسي، خرید تجهيزات و محوطه سازي و تاسيسات زیربنایي 1395 8

 بدنياحداث و تجهيز دانشكده تربيت 1395 9

 تعميرات اساسي، خرید تجهيزات و محوطه سازي و تاسيسات زیربنایي 1396 10

 بدنياحداث و تجهيز دانشكده تربيت 1396 11

 ید تجهيزات و محوطه سازي و تاسيسات زیربنایيتعميرات اساسي، خر 1397 12

 بدنياحداث و تجهيز دانشكده تربيت 1397 13

 تكميل پژوهشكده اختر فيزیک دانشگاه فردوسي مشهد 1398 14

 تعميرات اساسي، خرید تجهيزات و محوطه سازي و تاسيسات زیربنایي 1398 15

 بدنياحداث و تجهيز دانشكده تربيت 1398 16

 تكميل پژوهشكده اختر فيزیک دانشگاه فردوسي مشهد 1399 17

 تعميرات اساسي، خرید تجهيزات و محوطه سازي و تاسيسات زیربنایي 1399 18
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 گروه نظارت راهبردی و سیستم اطالعات مدرییت
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 معرفی. 1
المللی انداز، مأموریت، رسالت و اهدافی؛ نهایتاً در یك قلمرو ملی و یا بینشمهای اجرایی با هر چها و دستگاهمؤسسات، سازمان 

نفعان هستند تا بتوانند هدف خود را که اجرای کامل و دقیق رجوع و ذیگویی به مشتریان، اربابکنند و ملزم به پاسخعمل می

. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یك فرایند مهم وظایف قانونی و کمك به تحقق اهداف توسعه و تعالی کشور است محقق سازند

ها و اعتماد عمومی گویی سازمانشود و در صورتی که به طور صحیح و مستمر انجام شود، موجب ارتقاء پاسخراهبردی تلقی می

های یجاد قابلیتگردد. همچنین این امر موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمك به توسعه ملی، اها میبه عملکرد آن

 .باشدشود از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمیها میجدید، پایداری و ارتقای کالس جهانی سازمان

بدین منظور گروه نظارت راهبردی و سیستم اطالعات مدیریت دانشگاه، مطابق با سازمان تفصیلی دانشگاه فردوسی مشهد که در 

های مدیریت برنامه، بودجه و نظارت یید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است؛ به عنوان یکی از گروهبه تأ 1398سال 

های ریزی و توسعه منابع دانشگاه تشکیل گردیده است. این گروه با دو هدف اصلی انجام نظارت و ارزیابیراهبردی معاونت برنامه

ها تشکیل شده است. های ارزیابی بیرونی و تحلیل و رصد جایگاه دانشگاه در آنظامراهبردی درونی دانشگاه و نیز پاسخگویی به ن

پذیر نیست. در این راستا واحد سیستم اطالعات مدیریت نیز بدیهی است که انجام نظارت و ارزیابی، بدون داده و اطالعات امکان

های بیرون طالعاتی واحدهای مختلف دانشگاه و سازماندر ذیل این گروه قرار گرفته است که عالوه بر پاسخگویی به نیازهای ا

 نماید.فراهم می MISدانشگاه، اطالعات مورد نیاز ارزیابی را نیز در قالب سامانه 

 موریت أ.  م2

 

 های گروه نظارت راهبردی و سیستم اطالعات مدیریتمأموریت  -33 تصویر
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 هاي درونی در سطح سازمانیانجام ارزيابی 

های درونی در سطح سازمانی همواره شوند. انجام ارزیابیهای درونی در دانشگاه به دو سطح سازمانی و فردی تقسیم میارزیابی

ستم اطالعات مدیریت بر عهده گروه  سی سطح فردی همزمان با نظارت راهبردی و  ست ولی ارزیابی درونی در  شگاه بوده ا دان

 روه توسعه منابع انسانی و تشکیالت دانشگاه قرار گرفته است.بر عهده گ 1397تغییر ساختار دانشگاه از سال 

های دانشتتگاه انجام ها و گروهارزیابی درونی ستتطح ستتازمانی از طریق ارزیابی اثربخشتتی و کارایی واحدهای ستتتادی، دانشتتکده

هدف از ارزیابی  شتتود. هدف از ارزیابی اثربخشتتی کستتب اطمینان از تحقق اهداف دانشتتگاه توستتط واحدهای متولی استتت ومی

 کارایی کسب اطمینان از عملکرد واحدها در دستیابی به اهداف مذکور با صرف بهینه منابع است.

 هاي بيرونیپاسخگويی به ارزيابی 

باشد. دانشگاه میگروه نظارت راهبردی و سیستم اطالعات مدیریت بیرونی یکی دیگر از وظایف  های ارزیابیپاسخگویی به نظام

ها هر ستتتاله اقدام به ارزیابی و ( به عنوان یکی از نهادهای ارزیابی کننده دانشتتتگاهISCتنادی علوم جهان استتتالم )پایگاه استتت

شگاهرتبه شور میبندی دان سالم و ک سطح جهان، جهان ا سه  ستندات آمادهنماید و وظیفه ها در  سال اطالعات و م سازی و ار

نظارت راهبردی و سیستم اطالعات مدیریت گروه ایج به مراجع ذیربط بر عهده مذکور و نیز تحلیل و ارسال نت های نظامشاخص

 دانشگاه است.

 استقرار و توسعه سيستم اطالعات مديريت 

در ستتند راهبردی دانشتتگاه فردوستتی مشتتهد، بر تحقق نظام مدیریت مبتنی بر اطالعات و توستتعه فناوری اطالعات و ارتباطات 

شده تا به عنوان یك کاتال ستیابی به اهداف و راهبردساز، حوزهیزور و توانمندتأکید  شگاهی را در جهت د های های مختلف دان

ساند ستم اطالعات مدیریت ) .خود یاری ر سی سریعMISاز این رو طراحی  های کاربردی در مدیریت و ترین حوزه( که یکی از 

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه آغاز شده و  با همت کارشناسان این گروه و 1394باشد، از سال فناوری اطالعات می

 .باشدهم اکنون در حال استقرار، توسعه و بهبود می

  وظایف. 3
  های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهطراحی مدل 

  های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهاجرای مدل 

  ردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای اجرا شده به شورای راهبارائه نتایج مدل 

  شناسیهای اجرا شده جهت آسیبتحلیل نتایج مدل 

   ارائه پیشنهادات بهبودی در راستای افزایش نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف به شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین

 کیفیت دانشگاه

  ین کیفیت دانشگاهسازی و آموزش در راستای نظارت، ارزیابی و تضمفرهنگ 

  های مرتبط با نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و ارائه به شورا جهت ها و دستورالعملنامهها، شیوهنامهتدوین آیین

 تصویب

  های جدیدو قوانین نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه متناسب با نیازها و تئوری هابروزرسانی مستمر مدل 

  مربوط به دبیرخانه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه انجام امور 

  های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهانجام امور مربوط به کارگروه 

  حلیل و کننده و تهای ارزیابیهای ارزیابی بیرونی دانشگاه به سازمانهای نظامسازی و ارسال اطالعات و مستندات شاخصآماده

 ارسال نتایج به مراجع ذیربط

  استقرار، بهبود و توسعه سیستم اطالعات مدیریت (MIS) 

  ریزی برای ارائه بهنگام آن در سامانهنیازسنجی مستمر آماری به منظور تعیین نیازهای آماری مدیران و برنامه MIS 

  برگزاری جلسات مستمر کمیته راهبری MIS است محترم دانشگاهو ارائه گزارش پیشرفت به ری 
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  آموزش سامانه MIS به کاربران و کارشناسان ثبت ورود دستی داده 

  )شناسایی و اعالم اقالم آماری مورد نیاز و فاقد سیستم جهت تعیین فرایند )تعامل با وحد فرایندها 

  مل با کلیه واحدهای دانشگاه(بندی و مدون کردن آمار و اطالعات در قالب سالنامه آماری )تعاصحت سنجی، طبقه آوری،جمع 

  های مهم دانشگاهای بر اساس نظام نامه آماری و بررسی تغییرات آماری شاخصتدوین و انتشار گزارشات دوره 

  های اطالعاتی دانشگاه در قالب گزارش و ارائه بروی سایت معاونت به منظور پذیر کردن اطالعات موجود در بانكدسترس

 پاسخگویی سریع

  های آماری و بررسی نتایج آمارهای تهیه شدهتجزیه و تحلیل انجام 

  هاهای اطالعاتی موجود در بانك دادهشناسایی و اعالم مغایرت 

  افزارهای آماری مناسب به منظور ارتقاء کیفیت پردازش و تحلیل اطالعاتبررسی و مطالعه جهت بکارگیری نرم 

  های موجود به مدیران ارشدکیفیت داده های اطالعاتی وارائه مستمر از وضعیت سیستم 

  های ذیصالح و واحدهای داخل دانشگاهارائه اطالعات جامع و بهنگام به سازمان 

  انجام امور مربوط به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دانشگاه 

  های دولتی و خصوصی.ها و سازمانهمکاری و تعامل با واحدهای داخل دانشگاه و سایر دانشگاه 

 (1392-1400ساله گروه نظارت راهبردی و سیستم اطالعات مدیریت ) 8دستاوردها و اقدامات اهم  .4

 (1393-1395های طراحی نظام ارزیابی جامع دانشگاه )سال. 4-1

سیب شگاه که بتواند آ سطوح مختلف دان ستای طراحی نظامی جهت ارزیابی  شش های مدلها و محدودیتدر را های قبلی را پو

 حال برنامه محور و فرایند محور نیز باشد مدل نظام ارزیابی جامع دانشگاه طراحی گردید. دهد و در عین

 

 مدل مفهومی نظام ارزیابی جامع دانشگاه  -34 تصویر

نظام ارزيابی سطح عالی 
جامع دانشگاه 
فردوسی مشهد

سطح ميانی

سطح عملياتی

كنترل آينده نگر

هاي حوزه مربوطه به بررسی اهداف و شاخ 
هاهمراه مقادير مطلوب آن

كنترل حال نگر

پايش برنامه هاي عملياتی

پايش فرآيندها

هاپايش دستورالعمل 

كنترل گ شته نگر                       

حوزه  هايشاخ بررسی 

ها، تحليل نتايج و ارا ه ارزيابی شاخ 
راه ارهاي بهبودي

هاي ها در بازهتعيين مقدار موجود شاخ 
زمانی ارزيابی 

تقسيم بازه زمانی ارزيابی ساالنه به 
تر هاي زمانی كوتاهبازه

ها در تعيين مقدار مطلوب شاخ 
هاي زمانی ارزيابی بازه

شوراي نظارت و  
ارزيابی راهبردي 

دانشگاه

هاي كارگروه
 ،   تخ  ی نظارت
ارزيابی و تضمين 
كيفيت دانشگاه

واحدهاي عملياتی 
دانشگاه

اثربخشی

كارايی

بررسی ام ان پ يري تحقق 

هامقدار مطلوب شاخ 
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بررسی ادبيات و پيشينه نظام ارزيابی جامع

وضعيت ارزيابی در  بررسیبررسی ادبيات موضو  
هاي داخلی و خارجیدانشگاه

بررسی وضع موجود ارزيابی در دانشگاه 

بررسی ارزيابی دانشگاه در سطح 
بيرونی مشتمل بر ارزيابی ملی، 

اي و جهانی استانی، منطقه

بررسی ارزيابی دانشگاه در سطح 
ها و درونی مشتمل بر ارزيابی گروه

هادانش ده

بررسی ارزيابی دانشگاه در سطح 
ها مشتمل بر ارزيابی مديران سمت

ها و اعضا هيات علمی و گروه
 يرهيات علمی

آسي  شناسی وضع موجود ارزيابی در دانشگاه

بندي اطالعات تحليل و جمع

هاي سيستم ارزيابیها و مؤلفهتجزيه و تحليل سند راهبردي دانشگاه فردوسی مشهد به منظور استخرا  شاخ 

مرور ادبيات موضو  در زمينه 
اندازه گيري و انجام هاي شاخ 

مطالعات تطبيقی

هر يك از هاي لفهؤمشناسايی 
اجزا  اهداف كالن با مراجعه به 

منابع

ت ميل نشانگرهاي هر يك از اجزا  
هاي لفهؤماهداف كالن متناس  با 
شناسايی شده 

تعيين ماهيت نشانگرهاي شناسايی 
شده برحس  نو  عمل رد

هاي سيستم ارزيابیها و مؤلفهبندي بين المللی به منظور استخرا  شاخ هاي رتبهتجزيه و تحليل نظام

تعيين وضع موجود دانشگاه 
بندي رتبهفردوسی مشهد در نظام 

منتخ  بين المللی

تعيين وضع موجود رقباي دانشگاه 
بندي رتبهفردوسی مشهد در نظام 

منتخ  بين المللی

مقايسه وضع موجود دانشگاه و  
منتخ  بين بندي رتبهرقبا در نظام 

المللی

ارا ه  ار وبی براي تحليل روند 
گ شته و آينده رقبا در نظام

منتخ  بين المللیبندي رتبه 

هاي سيستم ارزيابیها و مؤلفهبندي منطقه اي و ملی به منظور استخرا  شاخ هاي رتبهتجزيه و تحليل نظام

بندي منطقه هاي رتبهبررسی نظام
اي و ملی و شناسايی نقا  قوت و 

ضعف آنها

بندي منتخ  و سند راهبردي دانشگاههاي رتبهارا ه  ار وب نظام جامع ارزيابی مبتنی بر تلفيق نظام

دهیتعيين روش وزن
بندي منتخ هاي رتبهبه نظام

هاي مقايسه تطبيقی شاخ 
بندي منتخ  در هاي رتبهنظام

سطوح مختلف

طراحی  ار وب ارزيابی در سطح فرآيندهاي ا لی دانشگاه

شناسايی فرآيندهاي ا لی 
دانشگاه

ها، شناسايی  احبان، ورودي
هاي فرآيندهاي منابع و خروجی

ا لی

طراحی مدل، تعيين سلسله مرات  
هاي برون زاي و محدوديت

فرآيندهاي ا لی

تعيين نشانگرهاي فرآيندهاي 
ا لی

طراحی و اجراي مدل محاسباتی

محاسبه مقادير 
موجود نشانگرها

محاسبه مقادير 
مطلوب نشانگرها

محاسبه وزن 
نشانگرها

محاسبه امتياز نهايی 
نشانگر

محاسبه امتياز نهايی  
فرايند

محاسبه امتياز نهايی 
شوندهارزيابی

ابی جامع دانشگاه فردوسی مشهديافته در خ و  نظام ارزيقدامات انجامخال ه ا

ارا ه نقشه راه دستيابی به نظام ارزيابی جامع دانشگاه 

معرفی نظام ارزيابی جامع دانشگاهتعريف و تبيين نظام ارزيابی جامع 

طراحی مدل 
محاسباتی

 

 اهم اقدامات طراحی نظام ارزیابی جامع دانشگاه  -35 تصویر
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 (1395-1400های دانشگاه )سال راهبردیاولین برنامه  ارزیابی میزان تحقق . 4-2

سال  شگاه در  سال  1386تدوین اولین برنامه راهبردی دان ابالغ گردید. همچنین در  1390-99با بازه اجرای  1389آغاز و در 

، گروه 1395ها از ستتال ها انجام شتتد و با توجه به تعیین مقادیر مطلوب شتتاخصبازنگری برنامه و تدوین شتتاخص 1393ستتال 

ها بر اساس مقادیر مطلوب تعیین شده، رصد عالوه بر ارزیابی میزان تحقق شاخصو سیستم اطالعات مدیریت ارت راهبردی نظ

 انجام نمود. انداز و اهداف دانشگاه را میزان تحقق چشم

سی صورت گرفته جهت میزان تحقق چشممطابق برر ساس آخرین های  شگاه، بر ا های نتایج نظامانداز اولین برنامه راهبردی دان

انداز خود را که قرارگیری در بین دو دانشگاه برتر در سطح ملی چشم گردید، دانشگاه فردوسی مشهد موفق بندیمنتخب رتبه

شور در تولید علم، نظریه شمار جامع ک سطح جهانی که در  سعه فناوری و در  شگاه ممتاز جهان با هویتی  500پردازی و تو دان

 دانشتتگاه اول جهان استتالم استتت، 10را محقق نماید. ولی در ستتطح جهان استتالم که قرارگیری در بین ایرانی استتت  -استتالمی

 1395های اصلی طی سال رویکرد دانشگاه بر اساس دو. همچنین بررسی میزان تحقق اهداف انداز دانشگاه محقق نگردیدچشم

شاخصاول انجام گردید. در رویکرد  1399تا  صفرود یا مطلوب بدون مقدار موجهای به  صاص امتیاز  شد اخت و در رویکرد  داده 

های دارای مقدار موجود و مطلوب هر هدف در محاستتبه های انجام شتتده، تنها شتتاخصتر فعالیتدوم به منظور انعکاس دقیق

شدمیزان تحقق  سال. آن هدف در نظر گرفته  شگاه طی  شان داد اهداف کالن دان سطح ی های مختلف برنامه راهبردنتایج ن تا 

رویکرد دوم باالتر از رویکرد اول بود. عالوه بر آن روند میزان تحقق هر بدیهی استتتت که نتایج در  اند وقابل قبولی تحقق یافته

یلهدف طی ستتتال قاط قوت و های مختلف تحل یابی و ن تایج ارز گردید. همچنین میزان تحقق تعیین ها ضتتتعف برآمده از ن

سه مقدار موجود و مطلوب آنذیل هر یك از اهدا هایشاخص ساس مقای سالف بر ا سبه و به  1395-1399های ها طی  محا

 ها ارائه گردید. تفکیك جزء هدف

ستا تمامی ارزیابی سالدر این را شده طی  شگاه، های انجام  سات متعدد در های مختلف اولین برنامه راهبردی دان شورای جل

ضمین کیفیت دان ضای حقیقی ارائه و جهت  شگاهراهبردی نظارت، ارزیابی و ت سایر اع شگاه، معاونین و  ست دان ضور ریا با ح

سی و ضمین کیفیت کارگروه ی بهبهبود انجام اقدامات برر ستادی حوزههای تخصصی نظارت، ارزیابی و ت شگاههای مختلف   دان

 ذیصالح ارائه شد. گزارش میزان تحقق اولین برنامه راهبردی دانشگاه نیز تدوین و در مراجع ارجاع گردید و 

سیب سیهمچنین با توجه به آ سط ها و تحلیلشنا شگاه تو صوص میزان تحقق اولین برنامه راهبردی دان شده در خ های انجام 

مشخص  ،تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای گروه نظارت راهبردی و سیستم اطالعات مدیریت و کارگروه

ها، عالوه بر عملکرد ضعیف برخی از واحدها، وجود نقص در انداز، اهداف و شاخصقق کامل چشمگردید از جمله دالیل عدم تح

ها در سیستم اطالعات مدیریت دانشگاه ها و ثبت آنآوری مقادیر موجود شاخصهای تعریف شده و نیز عدم امکان جمعشاخص

(MIS)  .گیری های عینی، شفاف و قابل اندازهشاخصسعی گردید  بنابراین در تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاهبوده است

 ها به آسانی و به صورت سیستمی فراهم آید.های دقیق آنآوری دادهتعریف گردد که امکان جمع
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 گزارش میزان تحقق اولین برنامه راهبردی دانشگاه  -36 تصویر

 (1395-1400های ه )سالهای دانشگاهای ستادی و دانشکدهارزیابی اثربخشی حوزه. 4-3

شاخص شگاه دارای یك یا چند متولی جهت برنامهبا توجه به اینکه هر یك از  ریزی و اجرا بودند، های اولین برنامه راهبردی دان

شی حوزه شاخصارزیابی اثربخ شگاه بر مبنای  ستادی دان سالهای متعلق به آنهای  و از طریق  1399تا  1395های ها برای 

 محاسبه شد. ها ریزی شده شاخصدیر موجود تحقق یافته با مقادیر مطلوب برنامهمقایسه مقا

و دار برنامه راهبردی های اولویتبا توجه به شاخص 1399تا  1397های ها نیز برای سالعالوه بر این ارزیابی اثربخشی دانشکده

های ستتتادی در جلستتات شتتورای ابی اثربخشتتی حوزهانجام و به همراه نتایج ارزیها از طریق نرخ رشتتد موزون مقادیر شتتاخص

راهبردی نظارت، ارزیابی و تضتتمین کیفیت دانشتتگاه با حضتتور ریاستتت محترم دانشتتگاه، معاونین و تعدادی از اعضتتای حقیقی 

شگاه ارائه گردید. دامات شناسی و انجام اقها جهت بررسی، آسیبها به رؤسای آنهمچنین نتایج ارزیابی اثربخشی دانشکده دان

 بهبودی الزم ارسال گردید.

 (1392-1396های های آموزشی دانشگاه )سالهای ارزیابی درون گروهی گروهاجرای طرح. 4-4

ها )درون گروهی( به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و فراهم آوردن بستتتتر و شتتترایط الزم برای ارزیابی درونی گروه

های آموزشی و به ی و محققان در بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی با همکاری گروهت علمچه بیشتر اعضای هیأ مشارکت هر

 گردید:گروه آموزشی انجام  40برای حدود های ذیل ترتیب گام

 در دانشگاه معرفی ارزشیابی درونی )آشنایی اعضای هیأت علمی با ارزشیابی درونی( -

 ههای آموزشی دانشگاتشکیل کمیته ارزشیابی درونی در گروه -

 های آموزشی دانشگاهتدوین یا تصریح رسالت و اهداف آموزشی گروه -

 هاهای هر یك از آنهای ارزشیابی و مالکتعیین حوزه -

 ها تعیین وضعیت مطلوب متناسب با هریك از مالک -
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 گیریها و تدوین ابزارهای اندازههای جمع آوری دادهتعیین روش -

 هاجمع آوری، تحلیل و تفسیر داده -

 ها ارش مقدماتی و بحث پیرامون دادهتهیه گز -

 تهیه گزارش نهایی و ارائه پیشنهادها  -

 پیگیری نتایج طرح  -

  های ارزیابی درون گروهی دانشگاهوضعیت انجام طرح -17جدول 

 رديف عنوان گروه وضعيت انجام طرح ارزيابی درون گروهی

 1 زبان و ادبیات فارسی اتمام و تأیید طرح

 2 زبان و ادبیات عرب اتمام و تأیید طرح

 3 زبان و ادبیات انگلیسی عدم انجام طرح

 4 زبان و ادبیات فرانسه اتمام و تأیید طرح

 5 زبان و ادبیات روسی عدم انجام طرح

 6 زبانشناسی همگانی اتمام و تأیید طرح

 7 تاریخ عدم انجام طرح

 8 جغرافیا اتمام و تأیید طرح

اعیعلوم اجتم اتمام و تأیید طرح  9 

 10 فقه و مبانی حقوق اسالمی اتمام و تأیید طرح

 11 تاریخ و تمدن ملل اسالمی اتمام و تأیید طرح

 12 علوم قرآن و حدیث اتمام و تأیید طرح

 13 ادیان و عرفان اتمام و تأیید طرح

 14 فلسفه و حکمت اسالمی اتمام و تأیید طرح

 15 معارف اسالمی اتمام و تأیید طرح

نجام طرحعدم ا  16 علوم درمانگاهی 

 17 فیزیك اتمام و تأیید طرح

 18 شیمی اتمام و تأیید طرح

 19 زیست شناسی اتمام و تأیید طرح

 20 زمین شناسی عدم انجام طرح

 21 مدیریت اتمام و تأیید طرح

 22 علوم اقتصادی اتمام و تأیید طرح

 23 حسابداری اتمام و تأیید طرح

وم سیاسیعل عدم انجام طرح  24 

 25 حقوق عدم انجام طرح

 26 علم اطالعات و دانش شناسی اتمام و تأیید طرح

 27 علوم تربیتی اتمام و تأیید طرح

 28 روانشناسی اتمام و تأیید طرح

 29 آمار اتمام و تأیید طرح
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 )ادامه( های ارزیابی درون گروهی دانشگاهوضعیت انجام طرح -17جدول 

ارزيابی درون گروهیوضعيت انجام طرح   رديف عنوان گروه 

 30 ریاضی کاربردی اتمام و تأیید طرح

 31 ریاضی محض اتمام و تأیید طرح

 32 علوم و صنایع غذایی اتمام و تأیید طرح

 33 گیاهپزشکی عدم انجام طرح

 34 بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی اتمام و تأیید طرح

اتزراعت و اصالح نبات عدم انجام طرح  35 

 36 علوم خاک اتمام و تأیید طرح

 37 علوم دامی عدم انجام طرح

 38 اقتصاد کشاورزی اتمام و تأیید طرح

 39 مهندسی آب اتمام و تأیید طرح

های کشاورزیمکانیك ماشین اتمام و تأیید طرح  40 

 41 مدیریت مناطق خشك و بیابانی اتمام و تأیید طرح

ستمحیط زی اتمام و تأیید طرح  42 

 43 مهندسی برق اتمام و تأیید طرح

 44 مهندسی عمران عدم انجام طرح

 45 مهندسی شیمی اتمام و تأیید طرح

 46 مهندسی کامپیوتر اتمام و تأیید طرح

 47 مهندسی متالورژی و مواد اتمام و تأیید طرح

 48 مهندسی صنایع اتمام و تأیید طرح

یمرتع و آبخیزدار اتمام و تأیید طرح  49 

 50 مهندسی مکانیك اتمام و تأیید طرح

 

 (1392-1397های مدل ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه )سالو راهبری اجرای طراحی . 4-5

شگاه فردوسی مشهد، پروژه مطالعاتی با هدف  با علم به لزوم اجرای ارزیابی عملکرد فردی برای دارندگان مشاغل مختلف در دان

ستقرار طرح ارزیابی عملکرد » شگاه تعریف و گامدر مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبرد« کارکنانطراحی و ا های ذیل ی دان

  سازی آن اجرا گردید:جهت پیاده

 های مربوط به هر شغل از میان مستندات و منابع موثقهای شغلی در دانشگاه و استخراج دادهشناسایی عنوان -

 های مصوب آناناحصای وظایف شغلی هر یك از مشاغل کارمندی بر حسب وظیفه -

 های ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاهرزیابی عملکرد هر شغل، هماهنگ با مؤلفهگذاری اشناسایی معیارها و شاخص -

 های مرتبط با ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاهآوری دادهشناسایی روش مناسب جمع -

 ساخت ابزار ارزیابی عملکرد شغلی -

           و ستتتازواری با طرح مفرو   طراحی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشتتتگاه با هدف انطباق با مختصتتتات و اهداف دانشتتتگاه -

 مدیریت عملکرد در دانشگاه

file:///K:/PA%20FUM%201391.pdf
file:///K:/PA%20FUM%201391.pdf
file:///K:/PA%20FUM%201391.pdf
file:///K:/PA%20FUM%201391.pdf
file:///K:/PA%20FUM%201391.pdf
file:///K:/PA%20FUM%201391.pdf
file:///K:/PA%20FUM%201391.pdf
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 سازی سکوها و طرح عملیاتی کردن اجرای ابزار از طریق سیستم پویای دانشگاهآماده -

 طرح عملیاتی کردن اجرای ارزیابی در ساختار کنونی دانشگاه و تهیه شرح وظایف متولیان ارزیابی در ساختار مورد نظر -

 های اجرای طرح ارزیابی عملکرد کارکناننامهها و شیوهنامهسازی آیینتهیه و آماده -

اندرکار در اجرای ارزیابی عملکرد از طریق طراحی و تهیه برنامه آموزش پیش از اجرای ارزیابی آماده ساختن مدیران دست -

 عملکرد کارکنان دانشگاه

های آموزش مستتتقیم و غیر یگاه آن از طریق ارایه برنامهمداخله در فرهنگ جاری دانشتتگاه در مورد ارزیابی عملکرد و جا -

 شوندگاناندرکاران اجرای ارزیابی و ارزیابیمستقیم برای دست

 و انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز مشارکت در اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه -

 سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه  -37 تصویر

 (1392 دانشگاه )سال مدیرانمدل ارزیابی عملکرد سازی دهو پیاطراحی . 4-6

های موجود جهت مند عملکرد و تعیین ظرفیتستتتنجش نظام با هدف دانشتتتگاه مدیرانمدل ارزیابی عملکرد طراحی و اجرای 

 های ذیل انجام گردید:آنان به ترتیب گام رشد و بهبود

 لمللی، ملی و درون دانشگاهیاآوری اطالعات مربوط به منابع و مستندات بینجمع -

 ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاههای بندی و تصویب اولیه شاخصتعیین، دسته -

 ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاههای ها و مخاطبان پاسخگو به شاخصاعتبارسنجی و تصویب نهایی شاخص -

 ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاههای دهی شاخصوزن -

  ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاههای گو به شاخصدهی مخاطبان پاسخوزن -

 عملکرد مدیران دانشگاه های ارزیابیطراحی کاربرگ -

 از طریق سیستم پویا عملکرد مدیران دانشگاه سازی الکترونیکی ارزیابیپیاده -

 عملکرد مدیران دانشگاه اجرای ارزیابی -

 بهبودی و ارائه پیشنهاداتارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه تحلیل نتایج  -

file:///C:/Users/s.mabhoot/Desktop/تحليل%20نتايج%20ارزيابي%20عملكرد%20مديران%20گروههاي%20دانشگاه.pdf
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 سامانه ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه  -38 تصویر

 (1392-1400های بوطه )سالهای ارزیابی بیرونی دانشگاه و ارائه و تحلیل نتایج مرپاسخگویی به نظام. 4-7

با هدف اطالع از جایگاه واقعی دانشگاه در بین سایر رقبا و تالش در جهت بهبود های ارزیابی بیرونی دانشگاه نظامپاسخگویی به 

شاخص آوریجمعهایی از قبیل آن و از طریق فعالیت ستندات  سنج یابیارز یهااطالعات و م سامانه  هاآنثبت و  یو اعتبار در 

انجام  یصتتالحو ارائه به مراجع ذات نتایج گزارشتت میتنظ، هاآن لیو تحل یو بررستت هایابیارز جینتا افتیدر، مربوطه یکیلکترونا

 پذیرفته است.

های مورد ارزیابیهای ارزیابی بیرونی دانشگاه به همراه سالفهرست نظام -18جدول   

 سال مورد ارزيابی عنوان نظام ارزيابی بيرونی رديف

 1392-1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1

 1392-1396 شورای عالی انقالب فرهنگی 2

 1392-1394 استانداری خراسان رضوی 3

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 4

 2018-2020 جهان

 2013-2020 جهان اسالم

 1392-1399 کشور

 

 (1396-1398های )سال دانشگاه در تیفیک نیتضم و یابیارز نظارت، بازنگری ساختار. 4-8

شورا و مدیریت نظارتآیینپیرو ابالغ  شکیل  ضمین کیفیت نامه ت سال ، ارزیابی و ت سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در  از 

ساختار 1396 سی منطبق با  سا سه رکن ا شگاه مورد بازنگری قرار گرفت و  ضمین کیفیت در دان ساختار نظارت، ارزیابی و ت  ،

 نامه یاد شده به ترتیب ذیل تعریف گردید:دی آیینپیشنها
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 : ساختار نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فردوسی مشهد39تصویر 

 شوراي راهبردي نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت دانشگاه 

کیفیت دانشگاه به  هیأت رئیسه محترم دانشگاه، شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین 09/12/1394مطابق مصوبه مورخ 

شگاه، مدیر برنامه، بودجه و نظارت عنوان عالی ضور رئیس و معاونان دان ست و با ح شده ا شگاه تعیین  ترین نهاد ارزیابی در دان

راهبردی، رئیس گروه نظارت و ارزیابی راهبردی و پنج نفر از اعضتتای هیأت علمی متخصتتص و دارای تجربه مرتبط در مباحث 

 باشد:گردد. وظایف این شورا به شرح ذیل میارزیابی تشکیل می

 ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهمدت و کوتاه مدت نظارت های بلند مدت، میانها و تصویب برنامهمشیتعیین خط -

 ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای نظارتبررسی و تصویب مدل -

 ی و تضمین کیفیت دانشگاه، ارزیابهای نظارتبررسی و تصویب مراحل اجرایی مدل -

 ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای نظارتنظارت بر اجرای مدل -

 ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای نظارتنامهها و شیوهنامهبررسی و تصویب آئین -

          ورد نیاز به ، ارزیابی و تضتتتمین کیفیت دانشتتتگاه و تصتتتویب و ابالغ اقدامات بهبودی مهای نظارتبررستتتی نتایج مدل -

 های ذیربط دانشگاهبخش

 ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای نظارتبررسی و تصویب منابع و امکانات مورد نیاز برای اجرای مدل -

  مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي دانشگاه 

صوبه مورخ  ضمین کیفی 19/10/1396مطابق م شگاه، مدیریت برنامه، بودجه و نظارت شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و ت ت دان

راهبردی دانشتتگاه به عنوان متولی اصتتلی کنترل راهبردی در دانشتتگاه و دبیرخانه شتتورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضتتمین 

 باشد:کیفیت دانشگاه تعیین شده است و شرح وظایف نظارتی آن به شرح ذیل می

 کیفیت دانشگاه های نظارت، ارزیابی و تضمین طراحی مدل -

 های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اجرای مدل -

 های اجرا شده به شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ارائه نتایج مدل -

 شناسی  های اجرا شده جهت آسیبتحلیل نتایج مدل -

ط ضعف به شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین ارائه پیشنهادات بهبودی در راستای افزایش نقاط قوت و کاهش نقا -

 کیفیت دانشگاه

 سازی و آموزش در راستای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهفرهنگ -

های مرتبط با نظارت، ارزیابی و تضتتمین کیفیت دانشتتگاه و ارائه به شتتورا ها و دستتتورالعملنامهها، شتتیوهنامهتدوین آیین -

 جهت تصویب
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 های جدید و قوانین نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه متناسب با نیازها و تئوری های مستمر مدلبروزرسان -

 انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه  -

 یفیت دانشگاههای تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کانجام امور مربوط به نماینده رئیس دانشگاه در کارگروه -

 هاي تخ  ی نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت دانشگاه كارگروه 

صوبه مورخ کارگروه شگاه، مطابق م ضمین کیفیت دان شورای راهبردی نظارت،  19/10/1396های تخصصی نظارت، ارزیابی و ت

ها کمك به تحقق چشم انداز آن باشند و هدف از تشکیلارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، متولی کنترل عملیاتی دانشگاه می

ست. همانطور که در  شگاه ا سطوح میانی و عملیاتی دان شگاه و بهبود کیفیت نظام ارزیابی راهبردی از طریق کنترل  و اهداف دان

صویر  ست کارگروه 37ت شده ا شامل حوزهها در حوزهنمایش داده  شگاه  ستادی دان شی، اداری و مالی، های  ست، آموز های ریا

شدهبرنامه شکیل  شجویی ت سعه منابع، پژوهش و فناوری و فرهنگی، اجتماعی و دان ضای کارگروهریزی و تو ها اند و انتخاب اع

های مربوطه محول گردیده ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به حوزهنظارت،  شورای راهبردی 29/11/1398طبق مصوبه مورخ 

 باشد:ی تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به شرح ذیل میهااست. همچنین وظایف تعیین شده برای کارگروه

 های کالن شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در واحدهای حوزه مربوطهتبیین سیاست -

 همکاری در فرایند ارزیابی راهبردی دانشگاه  -

 ربوطه در سند راهبردی دانشگاه های حوزه مهای عملیاتی مربوط به شاخصپایش مستمر برنامه -

        تر از ارزیابی راهبردی دانشگاه های زمانی ارزیابی کوتاههای حوزه مربوطه در بازهتعیین مقدار مطلوب و موجود شاخص -

 ها گیری و تحلیل آنو اندازه

 سازوکارهای تشویق و تذکر به آنان های انجام شده به واحدهای حوزه مربوطه و تعیین و ابالغارائه بازخورد نتایج ارزیابی -

       های انجام شده به واحدهای حوزه مربوطه و پیگیری انجام تعیین و ابالغ اقدامات بهبودی بدست آمده از نتایج ارزیابی -

 هاآن

 شگاههای انجام شده به شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانهای تحلیلی ارزیابیارائه نتایج و گزارش -

 بررسی تخصصی و کارشناسی سایر موضوعات ارجاع شده از سوی شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه -
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 شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهجلسه  -40 تصویر

شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ی اعضاترکیب  -19جدول   

دانشگاه سیرئ  سير   

یراهبرد نظارت و بودجه برنامه، ریمد  دبير  

 یمعاونان دانشگاه، رئیس گروه نظارت راهبردی و سیستم اطالعات مدیریت و پنج نفر از اعضا اعضا

یابیمتخصص در حوزه ارز یعلم أتیه  

تعداد جلسات 

 برگزار شده
13 

 بی و تضمین کیفیت دانشگاههای تخصصی نظارت، ارزیاکارگروهی اعضاترکیب  -20 جدول

 مدیر ارشد حوزه  سير 

 سير  ندهينما

 در دانشگاه

 كارگروه

مدیریت اطالعات سیستم و یراهبرد نظارت گروه سیرئ  

هیك نفر از کارشناسان خبره حوزی، یك تا سه نفر عضو حقیق، حوزه رانیمد اعضا  

 یك نفر از اعضا به انتخاب رئیس کارگروه دبير 

 تجلسا تعداد

شده برگزار  
باشد.در هر حوزه متفاوت می  
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 (1399-1400های راهبردی دانشگاه )سال برنامهطراحی مدل کنترل دومین . 4-9

موثر  یگریهستند که هر کدام بدون د یراهبرد تیریجامع مد یسه بخش به هم وابسته الگو یاجرا و کنترل راهبرد ن،یتدو

با نظارت بر نحوه عملکرد سازمان در مسیر تحقق  ،یکنترل راهبرد .خواهد شد یبخشسه بخش موجب اثر نیا بینبوده بلکه ترک

پردازد. میدارند  یشتریبه توجه ب ازیکه ن ییهاحوزهبه پشتیبانی از  ند،یفرا نیدر ا یدر صورت بروز هرگونه خللهای خود، برنامه

طراحی سازوکارهای اجرای آن، توجه به قابلیت ارزیابی و همزمان با تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد و 

با توجه برنامه  نیا یو کنترل راهبرد یابیمدل ارز در این راستا. های جدی مدنظر بوده استکنترل برنامه به عنوان یکی از دغدغه

 هاستمیس نیا یریو نحوه بکارگمرتبط  یهاو روش هاستمیانواع س ،یجامع کنترل راهبرد یهامدل نیروزترو به نیمعتبرتر به

 و اقتضائات و شرایط دانشگاه فردوسی مشهد طراحی گردید.و جهان  رانیا یدر آموزش عال

 مدل کنترل دومین برنامه راهبردی دانشگاه -41تصویر 

دانشگاه بر بر اساس آنچه در بخش ساختار نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه توضیح داده شد، وظیفه کنترل راهبردی 

شگاه میعهده مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی معاونت برنامه شد که گروه نظارت راهبردی و ریزی و توسعه منابع دان با

ساز نماید. کنترل راهبردی به صورت کلی دو وظیفه مهم را در قبال ارکان جهتسیستم اطالعات مدیریت این مهم را انجام می

شگاه بر عهده دا سنجیدان شگاه را از دو طریق نظر شاخص اهداف راهبردی رد. اول اینکه میزان تحقق اهداف دان های و ارزیابی 

های های مورد انتظار پروژههای دانشگاه را از طریق ارزیابی خروجیای مشخص نماید و دوم میزان تحقق مأموریتکلیدی نتیجه

باشند نیز از دو منظر ای که در واقع نمایانگر اهداف میهای کلیدی نتیجهها تعیین کند. ارزیابی شاخصذیل هر یك از مأموریت

صورت می شی و کارایی  شاناثربخ شی ن شاندهنده میزان تحقق اهداف میپذیرد. ارزیابی اثربخ شد و ارزیابی کارایی ن دهنده با

 تحقق بهینه اهداف است.

شگاه بر عهده کارگروههمچنین  شگاه میهوظیفه کنترل عملیاتی دان باشد که ای تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دان

ای و های کلیدی نتیجههای مربوط به شتتاخصگردند. تضتتمین کیفیت اجرای برنامههای مختلف ستتتادی تشتتکیل میدر حوزه
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در کنترل عملیاتی  ها دو وظیفه مهمها و نظارت بر آنها و نیز تضتتتمین کیفیت اقدامات اجرایی مربوط به پروژهنظارت بر آن

 باشد.میساز دانشگاه قبال ارکان جهت

 (1393-1399های )سال دانشگاه مقاومتی اقتصاد کارگروه جلسات یبرگزار و لیتشک. 4-10

صاد مقاومتی و نیز ابالغ آیین نامه  11گانه مقام معظم رهبری و فرامین  24پیرو ابالغات  ست جمهوری در خصوص اقت گانه ریا

 1395ها از ستتوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ستتال در دانشتتگاههای تبیین و ترویج اقتصتتاد مقاومتی تشتتکیل کمیته

صاد مقاومتی سازی وظیفه پیاده شگاه اقت ست محترم دان سوی ریا شگاه از  سعه منابع به معاونت برنامهدر دان واگذار ریزی و تو

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:میگردید. از جمله اقدامات انجام شده در این راستا 

 تشکیل و برگزاری جلسات کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه  -

 ها در کشور های کلی اقتصاد مقاومتی با محوریت دانشگاهسازی سیاستطراحی راهکارهای پیاده -

 با همکاری جناب آقای دکتر ارشدی سازي اقت اد مقاومتی در دانشگاهالگوي پيادهطراحی  -

بررسی مسائل مرتبط با "علوم انسانی دانشگاه در خصوص انجام طرح پژوهشی  پژوهشکده مطالعات اسالمی درهمکاری با  -

  "ی راه حلاقتصاد مقاومتی و تعیین ابزارهای در اختیار دانشگاه برای ارائه

سایی تکانه - سازمان و ارا ه راه هايموجود در حوزههای شنا هاي م كور با هم اري هاي پيشگيري و مقابله با ت انهمختلف 

 آنان

 اقتصاد مقاومتی دار اولویتهای روژههمکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اجرای پ -

 های محوری اقتصاد مقاومتی استان همکاری با استانداری خراسان رضوی در خصوص اجرای پروژه -

، وزارت علوم، های فرادست از جمله مجلس شورای اسالمی، سازمان برنامه و بودجه کشورارتباط و تعامل سازنده با سازمان -

 انداری خراسان رضوی و فرمانداری مشهدتحقیقات و فناوری، دیوان محاسبات، است

 دانشگاهاقتصاد مقاومتی  کارگروهی اعضاترکیب  -21 جدول

 جناب آقای دکتر ارشدی عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد اسالمی دانشگاه دبير

  اعضا

دانشگاه مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی  

 مشاور معاونت آموزشی دانشگاه

دانشگاه و پشتیبانی مدیر امور اداری  

 مدیر پژوهشی دانشگاه

 مدیر رفاه و سالمت دانشجویان دانشگاه

های داوطلبانه دانشگاهمدیر فرهنگی و فعالیت  

 مدیر گروه پژوهشی اقتصاد اسالمی دانشگاه

 سه نفر از اعضای هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد دانشگاه

 دبیر شورای راهبردی دانشگاه سبز

شگاهمدیر حراست دان  

 کارشناس حراست دانشگاه

 دانشگاهراهبردی مسئول نظارت و ارزیابی کارشناس 

 جلسات تعداد

شده برگزار  
7 
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  کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه هجلس -42 تصویر
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های سازی از داده( به منظور گزارشMIISطراحی و استقرار سیستم اطالعات مدیریت دانشگاه ). 4-11

 (1394-1400های های عملیاتی به صورت آنالین و ارائه داشبورد مدیریت )سالستمسی
 

شگاه بر  سند راهبردی دان سعه فناوری اطالعات و ارتباطات"در اولین  شده  "مدیریت مبتنی بر اطالعات "و  "تو ست تأکید  تا ا

های خود یاری رساند. ت دستیابی به اهداف و راهبردهای مختلف دانشگاهی را در جهساز، حوزهبه عنوان یك کاتالیزور و توانمند

 اطالعات فناوری و مدیریت در رشتتد حال در کاربردی های حوزه ترین ستتریع از یکی (MIIS)یت مدیر اطالعات هایستتیستتتم

ستند سال ه شگاه در تیرماه  شورای فاوای دان ستا  ستم " پروژه  1394. در همین را سی ستقرار  را  "اطالعات مدیریتطراحی و ا

 تحت نظارت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع تصویب نمود.

 در چهار فاز ذیل اجرا گردید: "طراحی و استقرار سیستم اطالعات مدیریت "پروژه 

 برنامه ریزی در خصوص طراحی انباره داده برای ذخیره سازی اطالعات -1

 های اطالعاتی داخلی و خارجی مدیراناستخراج نیازمندی -2

 (ETL)ها پیاده سازی فرآیند استخراج، تبدیل بارگذاری داده -3

 .تهیه گزارشات و استقرار سیستم -4

گزارش تحلیلی همراه با نمایش نموداری با قابلیت ارجاع به اتوماسیون اداری مدیران ارشد،  ایجاد گردیده  300تا کنون بیش از  

 است.

  

 (MISسیستم اطالعات مدیریت دانشگاه ) -43 تصویر
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 (MISسیستم اطالعات مدیریت دانشگاه )گزارش جدولی و نموداری  -44 تصویر
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 (1394-1400های )سال MIS یراهبر تهیجلسات کم یو برگزار لیتشک. 4-12
 

و بررسی خدمات قابل های الزم ، ارائه مشاوره تیم فنی و مسئول پروژه نظارت بر حسن انجام کارهدف  با  MIS کمیته راهبری

تشکیل و گزارش های نهایی کمیته بصورت مستمر در شورای فاوای  منظم( بصورت 1394، از ابتدای کار )سالرون سپاریب

 دانشگاه ارائه گردیده است.

         MISکمیته راهبری  -22 جدول

 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ر يس كميته راهبري

و سیستم اطالعات مدیریترئیس گروه نظارت راهبردی  دبير كميته راهبري  

 اعضاي كميته

 مدیران حوزه

 یك تا سه نفر عضو متخصص

یك نفر از کارشناسان خبره  واحد آمار و اطالعات و مرکز فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

 مدعو متخصص و صاحب نظر

  30 تعداد جلسات برگزار شده

 

 

       دانشگاه  MIS کمیته راهبریجلسه  -45 تصویر
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ریزی به منظور رصد آنالین میزان تحقق اهداف راهبردی دانشگاه طراحی و استقرار زیر سامانه برنامه. 4-13

 (1396-1398های )سال

در سیستم اطالعات مدیریت  به منظور بررسی و رصد میزان تحقق اهداف راهبردی دانشگاه، زیرسامانه برنامه ریزی 1396از سال 

MIS، شاخص های مربوطه و درصد تحقق هر   . در این سامانه اهداف راهبردی دانشگاه به تفکیكطراحی و پیاده سازی گردید

شود. سامانه برنامه ریزی به گونه ای طراحی شده است که اهداف راهبردی با نمایش داده می 99-95شاخص، برای سالهای 

 .بیشترین و کمترین میزان تحقق را در یك نگاه به مدیران ارشد، نمایش می دهد

 

 سامانه برنامه ریزی -46 تصویر
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 میزان تحقق اهداف به تفکیکی هر هدف – سامانه برنامه ریزیخروجی  -47 تصویر

 

 

 سامانه برنامه ریزیخروجی  -48 تصویر
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 دانشگاه به منظور مشاهده آنالین گزارش دانشگاه در یك نگاه  سامانه اطالعات مدیرانایجاد . 4-14

 (1399)سال 
 

و همچنین طراحی  و توسعه گزارش ها و نیز ارتقا نمایش گرافیکی سیستمبه منظور بهبود  1399در سال  MISاهبری کمیته ر

و  "دانشگاه در یك نگاه"، ابالغ نمود. باز طراحی در بخش MISداشبود مدیریت ارشد، دستور بازطراحی سامانه را به تیم فنی 

 ، انجام گردیده و در سایر بخش ها در دست اقدام است."نابعداشبورد معاون برنامه ریزی و توسعه م"طراحی 

 

 

  
 

 سامانه اطالعات مدیران -49 تصویر
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 های مهم راهبردی تدوین سالنامه آماری دانشگاه و ارائه روندهای آماری از شاخص. 4-15

 (1392-1400های )سال

سط واحد آمار و اطالعات )واحد سیستم اطالعات مدیریت بصورت مستمر و هرساله تو 1387سالنامه آماری دانشگاه ، از سال 

 کنونی(، تدوین و برای عالقه مندان در سایت معاونت ارائه می گردد. 

دانشگاه سازمانی که بر اساس تشکیالت را ساختار سالنامه گروه نظارت راهبردی و سیستم اطالعات مدیریت،  1399در سال 

داد و ساختار جدیدی بر اساس اهداف، منابع و بود، مورد بازنگری قرار شکده ها( دانشکده/پژوه-معاونت ها-)حوزه ریاست

همچنین برای دسترسی سایر مخاطبان غیر فارسی زبان، تهیه و تدوین سالنامه انگلیسی زبان  دستاوردهای دانشگاه، معرفی نمود.

نشگاه به زبان انگلیسی ای آماری و دستاوردهای مهم داگزارش هرا در دستور کار قرار داد که برای اولین بار در تاریخ دانشگاه، 

 د.منتشر ش

 

دانشگاهفارسی سالنامه آماری   -47 تصویر

 
 دانشگاهانگلیسی سالنامه آماری  -48 تصویر
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  HES,های اطالعاتی جامع در سطح کشور نظیر سامانه های ذیصالح در تهیه بانكهمکاری با سازمان. 4-16

,ISC ،SAHAM  (1394-1400های )سالو غیره 

، با کلیه ر عهده ارگان ها و سازمان های دولتی گذاشته شدب 1394، وظیفه ای که از سال در راستای استقرار دولت الکترونیك

، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، سامانه آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیسازمان های مرتبط نظیر 

کاری الزم در خصوص تکمیل اطالعات مورد نیاز و برنامه ریزی جهت ایجاد زیرساخت های مناسب برای ارسال عتف، هم وزارت

 اطالعات بصورت وب سرویس انجام گرفته است.

 

 سامانه هوشمند آمار موسسات آموزش عالی  -49 تصویر

رداری و ...در ارائه همکاری و تعامل با سازمان های ذیصالح نظیر وزارت عتف، استانداری، شه. 4-17

 ( 1392-1400های های اطالعاتی )سالها در خصوص تبادل نظر جهت ارتقای سیستماطالعات و سایر دانشگاه

و انجام سایر طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی در  شهر مقدس مشهد مارنامه استان خراسان رضوی، آمارنامهبه منظور تهیه آ

توسط واحد سیستم اطالعات مدیریت گردآوری و ارائه میشود. همچنین در مورد نیاز ات هر ساله اطالع صالح،یسازمان های ذ

نظیر دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی  بزرگو سازمان های  های معتبر راستای بروزرسانی سیستم های اطالعاتی با دانشگاه

به منظور ارتقا دانش کارشناسان نظیر دوره تخصصی های آموزشی و ... تعامل الزم صورت گرفته و دوره مشهد، شهرداری مشهد

Power BI  برگزار گردیده است.   
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همواره مصمم است تا با همدلی و همکاری  سازد خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهددر پایان، خاطرنشان می

برداشته و روز به  منسجم، بیش از پیش، در راستای تحقق سطوح مختلف دومین برنامه راهبردی دانشگاه گام

ایم حاصل پشتکار و پیگیری روز بر افتخارات این نهاد علمی و فاخر بیافزاید؛ آنچه تاکنون بدان دست یافته

ریزی و توسعه دانشگاه، به ویژه همکاران محترم مدیریت برنامه، یکایك همکاران توانمند حوزه معاونت برنامه

همدلی و نگاه مثبت شما بزرگواران تداوم یافته و به لطف و  بودجه و نظارت راهبردی است که با همراهی،

 همتا در ادامه راه بر کیفیت و کمیت آن نیز افزوده خواهد شد.عنایت پروردگار بی

 

 

 

 

 

 

 


