دفترچه ارزیابی عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دوره ارزیابی( 29/1/1لغایت )29/19/92

مرکس ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه

خرداد 1121

به نام خدا

مقدمه
در عػر کًٌَی ،تا گستردگی اًتظارات خاهعِ از داًطگاُ ٍ افسایص تغییرات هحیغی ًاضی از پیچیذگی ٍ پَیایی هحیظ ،داًطگاُ از سَیی تِ هٌظَر آگاّی از هیساى هغلَتیت
ٍ کیفیت فعالیتّای ٍ پیادُسازی راّثردّای خَد ٍ از سَیی دیگر پاسخگَیی تِ ًیازّای خاهعًِ ،یازهٌذ استمرار سیستن ارزیاتی ٍ پایص است .از ایي رٍ ،ارزیاتی تر پایِی
هعیارّای هطخع ٍ ازپیصهعیي تا تْرُگیری از خثرگاى حَزُّای تخػػی هیتَاًذ تِ اعتثارسٌدی ٍ در پی آى اعتثارتخطی تخصّای هختلف داًطگاُ تیاًداهذً .خستیي
دستاٍرد اعتثارسٌدی دستیاتی تِ اعالعات ٍ ضٌاسایی تخصّای هختلف ،چالصّا ٍ هعضالتً ،ماط لَت ٍ ًماط ضعف است .سپس ایي اهکاى فراّن هیگردد تا تا پایص
عولکرد تخصّای هختلف تر اساس ٍظایف ٍ ّذفّای داًطگاُ ،تػوینسازی هٌاسة اًدام گیرد ،تخصّای دارای عولکرد ضایستِ را تطَیك کرد ،از تخصّای تحت
فطار حوایت کرد ٍ ،اغالحات الزم را اعوال ًوَد .تٌاترایي ًْادیٌِکردى تفکر تْثَد ٍ ارتمای پیَستِ در داًطگاُ از عریك تْرُگیری از ارزیاتی ّای هذاٍم ،همایسِی عولکرد
خَد تا دیگراى ٍ الگَترداری از تدرتِّای داًطگاُّای هَفك را هیتَاى ّذف اغلی داًطگاُ از استمرار ًظام ًظارت ٍ ارزیاتی داًست .در ایي زهیٌِ ،تِ ترخی از
تازخَردّای حاغل از ارزیاتی هیتَاى اضارُ ًوَد:
 -1اخرای هَفك ترًاهِّای تذٍیيضذُ
 -2تذٍیي غحیح راّثردّا
 -3ارائِی ضاخعّای رضذ سازهاًی
 -4ضٌاسایی ٍضعیت هَخَد سازهاًی
 -5ضٌاسایی هَارد ًیازهٌذ تْثَد
 -6تعییي کارایی ٍ اثرتخطی ترًاهِّا ٍ فعالیتّا
 -7اعویٌاى از رًٍذ پیَستِی تْثَد عولکرد
 -8ضٌاختِ هطکالت ،فرغتّا ٍ هحذٍدیتّا
ً -9حَُی تخػیع هٌاتع ،اهکاًات ،هٌاتع اًساًی ٍ هیساى هطارکت کارکٌاى در اخرای ترًاهِّا

ضایاى رکر است ترای ارزیاتی داًطگاُ اتتذا از هذل «تٌیاد هذیریت کیفیتِ ارٍپا» هَسَم تِ  EFQMتِ عٌَاى ساختار کلی استفادُ ضذُ است .ایي هذل ضاهل  2هحَرِ
«تَاًوٌذسازّا» ٍ «ًتایح» ،تِ ترتیة ّر یک درترگیرًذُی  5هعیارِ رّثری ،راّثرد ،هٌاتع اًساًی ،ضراکتّا ٍ هٌاتع ٍ ،فرایٌذّا 4 ٍ ،هعیار ًتایح هطتریً ،تایح کارکٌاىً ،تایح
خاهعِ ٍ ًتایح کلیذی عولکرد است .در اداهِ ،در اخرای سَهیي دٍرُی ارزیاتی داًطگاُ ،تالش گردیذ  ،در تعییي ضاخعّایِ هعیارّای یادضذُ تَیژُ در تخص ًتایح ،تا
تْرُگیری از کارضٌاساى هرکس ،هطاٍراى خارج از داًطگاُ ٍ هطاٍراى هختلف در سغح داًطگاًُ ٍ ،یس تِ عَر خاظ استفادُ از ضاخعّای تعییيضذُ در الگَّای ریل ،هذلی
هتٌاسة تا ٍظایف ٍ کارکردّای داًطگاُ تذٍیي ضَد:
 .1ضاخعّای رتثِتٌذی ٍزارت علَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری
 .2ضاخعّای رتثِتٌذی خْاى اسالم
 .3ضاخعّای ضَرای عالی اًمالب فرٌّگی
 .4ضاخعّای خطٌَارُی ضْیذ رخایی
 .5ضاخعّای ٍبسٌدی
الزم تِ رکر است است در تذٍیي ضاخعّا ،تِ ضاخع ّای پیطٌْادی حَزُ ّای هختلف داًطگاُ ًظیر« :ضاخعّای ارزیاتی ّوکاریّای علوی-تیيالوللی»،
«ضاخعّای ارزتای فعالیتّای هرکس هطاٍرُ»« ،ضاخعّای فعالیتّای فَقترًاهِی ترتیت تذًی»« ،ضاخعّای فعالیتّای ارتثاط تا غٌعت» ٍ «ضاخعّای فعالیتّای
فرٌّگی» ٍ ً ....یس تَخِ ضذُ است.
در اخرا ًیس از هیاى رّیافتّای هَخَد (پرسطٌاهًِ ،وَدار هاتریسی ،کارگاُ ٍ ،پرٍفرها /ضثیِسازی خایسُ) ،از رّیافت پرٍفرها استفادُ ضذُ است .تِ ایي ترتیة ،ترای ّر
هعیار ،فرهی تْیِ ضذُ است کِ در ستَىّای سوت راست آى تَغیفی از هعیارّا ،زیرهعیارّا (ضاخعّای کالى) ٍ ضاخعّای خرد ٍ سپس در ستَىّای تعذی ضَاّذ،
هستٌذات ٍ هػذاقّا (چکلیست) آٍردُ ضذُ است.
ّوچٌیي تا تَخِ تِ ٍیژگیّا ،کارکردّا ٍ هأهَریت ّای هتفاٍت ٍاحذّای هختلف داًطگاُ ،تالش ضذ در ایي دٍرٍُ ،احذّای داًطگاُ تِ ضرح ریل تفکیک ضًَذ ٍ تر
ایي اساس ،تخطی از ضاخعّا – عوذتاً هرتَط تِ ًتایح – تا درًظرگرفتي هَارد یادضذُ تٌظین ضَد:
 .1داًطکذُّا
 .2هعاًٍت آهَزش ٍ تحػیالت تکویلی
 .3هعاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍری
 .4هعاًٍت اداری ٍ هالی

 .5هعاًٍت فرٌّگی ٍ اختواعی
 .6هعاًٍت داًطدَیی
 .7پژٍّطکذُی زًاى
ٍ .8احذّای حَزُی ریاست (دفتر عرح ٍ ترًاهِ ،هرکس فٌاٍری اعالعات ٍ ارتثاعات ،هذیریت رٍاتظ تیيالولل ،دفتر ریاست ٍ رٍاتظ عوَهی ،ستاد ضاّذ ٍ
ایثارگر ،دفتر حمَلی)
اهیذٍارین در ارزیاتی آیٌذُ ،سِ ّذف ریل تِ عَر خاظ هَرد تَخِ لرار گیرد:
ًْ« .1ادیٌِسازی» فرایٌذ ارزیاتی ٍ هستٌذسازی فعالیت ّای داًطگاُ
ً« .2ظامهٌذسازی» ٍ ثثت پیَستِی هستٌذات
« .3تازًواییِ ٍتگاّیِ» هستٌذات
تیضک ّر گًَِ ارزیاتی کاراهذ ًیازهٌذ تعاهل ٍ ّوکاری ّوِی ٍاحذّا ٍ ّوکاراى داًطگاُ تر هثٌای پایِی تاٍر تِ سَدهٌذی خَدارزیاتی است .از ایي رٍ ،از ّوکاری
ّوِی دستاًذرکاراى ارزیاتی (هذیراى ،ارزیاتاى ،راتغیي ٍ هطاٍراى) کِ در اغالح ضاخعّا ٍ هػذاقّا ،گردآٍری دادُّا ٍ هستٌذات یاریرساى تَدًذ ،پیطاپیص
سپاسگسارین.
فرهاد ساسانی
رئیس مرکس ارزیابی و پایش عملکرد
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محوس معیاس

ضاخص های کالن

ضاخص های خشد

سیبست گزاسی

تفىش ساّجشدی

چک لیست/مستنذات
غَستجلسبت ٍ پیطٌْبدات ساّجشدی ضَساّبی تػوین گیشی
آهَصضی (ضَسای هذیشاى ،ثشًبهِ سیضی)......
پیطٌْبدات یب الذاهبت هشتجظ ثب التػبد همبٍهتی

اًتظبسات هذیشاى ثبالدستی

اسٌبد ثبالدستی(گضاسش ّبی هجتٌی ثش اجشای ثخطٌبهِ ّب
،همشسات آییي ًبهِ ٍ دستَسات هبفَق )........

ػذالت هحَسی
اخالق حشفِ ای(هجتٌی ثش اسصش
ّبی اسالهی)

تعاسیف /توضیحات
تفکش ساهبشدی:
ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبیی وِ دس وٌبس ّن ثشای جبهؼِ اسصش ٍ ثشای داًطگبُ هضیت سلبثتی هیأفشیٌذ

انتظاسات مذیشان باالدستی:هیضاى تحمك ٍ دستشسی ثِ اّذاف تؼییي ضذُ اص عشف هذیشاى هبفَق

اسناد باالدستی:آییي ًبهِ ّب ،اسبسٌبهِ ّب ،ثخطٌبهِ ّب ٍ دستَسالؼول ّبی آهَصضیّ.یبت اهٌب ،ضَسای اًمالة
فشٌّگی ........

اجشای ًظبم ضبیستِ سبالسی ٍ ایجبد فشغت ّبی ثشاثش.......... ،

تذٍیي ٍ پبی ثٌذی ثِ هٌطَس اخاللی

توانمندسازها

مذیشیت و سهبشی

اسصش ّب ٍ اغَل اخاللی

سالهت اداسی ٍهبلی ٍ ضفبفیت

هستٌذات اعالع سسبًی هٌبست ٍوبفی اصهحتَای لَاًیي ٍ

ضفافیت پاسخگویی:ضفبف سبصی ولیِ تػَیت ًبهِّب  ،دستَسالؼولّب  ،ثخطٌبهِّب ٍ آئیي ًبهِّبی لبثل ثْشُ ثشداسی ثشای

پبسخگَیی

ثخطٌبهِ ّب،سٍیِ ّب،تػویوبت،،ضفبف سبصی فشایٌذّب........... ،

ریًفؼبى

پبسذاسی اص هحیظ صیست

پبسذاسی اص هیشاث ػلوی ٍ
فشٌّگی

اجشای ثشًبهِ هذیشیت سجض( تفىیه وبغزّبی ثبعلِ ،الىتًَیىی
وشدى ثشخی فشایٌذّبی وبغزی )..........

هؼشفی ٍ تشٍیج آحبس ٍ افتخبسات ػلوی (ّفتِ آهَصش ).........
تفَیض اختیبسات دس حیغِ اهَس هذیشیتی

ًحَُ تػوین گیشی

سجه سّجشی

تفىش خالق

غَستجلسبت ضَساّبی تػوین گیشی هطبسوتی ٍ هطَستی
ثبًه ایذًُ/ظبم پیطٌْبدات /فؼبلیت ّبی خاللبًِ/هستٌذات حل
هسلِ ثِ سٍش ثْیٌِ

ایجبد سٍحیِ ّوىبسی ٍ ّن

هستٌذات تطىیل فؼبلیت ّبی تیوی ٍ ّوىبسی ّبی هطتشن

افضایی دسًٍی

دسٍى حَصُ ای،وبسگشٍُ ّب .........

بانک ایذه :ایجبد ظشفیت ٍ ثستش هٌبست جْت عشح ایذُ ّبی خالق ٍ ًَیي
تفکش خالق:ایجبد استجبط ثیي تجشثیبت ٍ جٌجِ ّبی هختلف هَضَػی ثغَسیىِ ًْبیتب هٌجش ثِ حل هسئلِ هی گشدًذ.

هم افضایی :افضایص تَاى سبصهبى اص عشیك اجوبع تَاى ًفشات ٍ ٍاحذ ّبی سبصهبى
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محوس معیاس

ضاخص های کالن

ضاخص های خشد

یبدگیشی ٍ
سیبستتَاًوٌذی
گزاسی هذیش(هْبست ّبی فٌی)

تفىش ساّجشدی

چک لیست/مستنذات
غَستجلسبت ٍ پیطٌْبدات ساّجشدی ضَساّبی تػوین گیشی

تسلظ ثِ لَاًیي  ،آییي ًبهِ ّب ٍ

دس سیضی
،ثشًبهِ
هذیشاى
آهَصضی (
)......تخػػی اص
جلسبت
حضَس
ضَسای ثشای
دسیبفت ضذُ
دػَتٌبهِ ّبی

ثخطٌبهِ ّبی اجشایی

هشاجغ هختلف،تذٍیي ضیَُ ًبهِ ّب،دستَسالؼول ّب ٍ .............

تعاسیف /توضیحات
ساهبشدی
تفکش
آئیيً :بهِّب  ،ثخطٌبهِّب ٍ دستَسالؼولّبی غبدسُ دستگبُ ثب لَاًیي
تغجیك
*
ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبیی وِ دس وٌبس ّن ثشای جبهؼِ اسصش ٍ ثشای داًطگبُ هضیت سلبثتی هیأفشیٌذ

* تذٍیي آئیي ًبهِّب ٍ دستَسالؼولّبی اجشائی ٍ اًجبم ثبصًگشی هٌظن دٍسُ ای

* تْیِ ٍ ٍضغ آئیي ًبهِ  ،دستَسالؼول ٍ ثخطٌبهِّبی الصم ثشای تٌظین اهَس ٍ اًجبم غحیح ٍظبیف
دٍسُ ّبی آهَصضی خبظ هذیشیتی

سَاثك هذیشیتی

دٍسُ ّبی آهَصش تخػػی هذیشیت ثػَست سسوی یب غیش
سسوی /هغبلؼبت هَسدی.......

اثالؽ پست ّبی اجشایی لجلی دس عَل سَاثك خذهتی

توانمندسازها
توانمندسازها

مذیشیت و
سهبشی
مذیشیت وسهبشی

تغییشات سبصهبًی (هْبست ّبی ادساوی)

ًیبصسٌجی تغییشات هَسد ًیبص

فعالیت های بهبود:عشح ّب،ثشًبهِ ّب ٍ پشٍطُ ّبیی وِ حذالل ثِ یىی اص اّذاف افضایص ویفیت ،وبّص ّضیٌِ یب افضایص
سضبیت ری ًفؼبى دست یبثذ.

فؼبلیت ّبی ثْجَد
ثشًبهِ سیضی ٍ تػوین گیشی ّبیی وِ هٌجش ثِ ثْجَد
فؼبلیت ّب هی گشدد (غَستجلسبت گضاسضبت هشثَعِ )

ثشگضاسی جلسبت هَسدی

استجبط ثب داًطجَ

ّذفوٌذسبصی استجبعبت

استجبعبت(هْبست ّبی استجبعی)

ثشًبهِ ّبی هٌظن ثشای هاللبت حضَسی ٍ غیش حضَسی
ثبصدیذّبی دٍسُ ای

استجبط ثب وبسهٌذ
جلسبت پشسص ٍ پبسخ
تلفي  /ایویل ........ /

استجبط ثب ّیبت ػلوی

سبیش(پیوبًىبساى).......،
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محوس معیاس

ضاخص های کالن

تحلیل ری
سیبستنفعان
گزاسی

ضاخص های خشد

چک لیست/مستنذات

ضٌبسبیی ری ًفؼبى

ساّجشدی
ضَساّبی تػوین گیشی
ثشًبهِساّجشدی
غَستجلسبت ٍ پیطٌْبدات

تفىش ساّجشدی

آهَصضی (ضَسای هذیشاى ،ثشًبهِ سیضی)......

ًیبص سٌجی ٍ اًتظبست

گضاسضبت

ری ًفؼبى

غَستجلسبت

تعاسیف /توضیحات
تفکش ساهبشدی:
ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبیی وِ دس وٌبس ّن ثشای جبهؼِ اسصش ٍ ثشای داًطگبُ هضیت سلبثتی هیأفشیٌذ

مطالعات تطبیقی:ثشسسی ٍ هغبلؼِ هشاوض ػلوی هطبثِ ٍ تغجیك فؼبلیت ّبی ّوسبى ثِ هٌظَس دستیبثی ثِ

ًمبط لَت ٍضؼف

ثْتشیي ػولىشد

توانمندسازها
توانمندسازها

مذیشیت و سهبشی
استشاتژی

تحلیل محیطی

فشغت ّب ٍ تْذیذّب

هغبلؼبت تغجیمی

هضیت ّبی سلبثتی

هغبلؼبت هحیغی

مطالعات محیطی:ضٌبخت ٍضؼیت هَجَد ،اص عشیك ثشسسی ػَاهل هحیغی استٍ .ظیفِ تحلیلگشاى هحیغی
جْت ضٌبسبیی فشغتْب ٍ تْذیذات  ،چه وشدى دلیك احشات هتغیشّبی هحیغی ثش سٍی توبهی اسوبى سبصهبى است.
عوامل محیطی :ػَاهلی ّستٌذوِ هی تَاًٌذ ثِ ػٌَاى یه ػبهل فشغت یب تْذیذ ثشای آى سبصهبى ثبضذ.

هضیت ّبی ًسجی

بشنامه ساهبشدی

چطن اًذاص ٍ هبهَسیت

سٌذچطن اًذاص ٍ هبهَسیت

اّذاف ٍ ساّجشدّب

سٌذ اّذاف ٍ ساّجشدّب

ثشًبهِ ػولیبتی

سٌذ ثشًبهِ ػولیبتی
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کاربرگ ارزیابی حوزه آموزش و تحصیالت تکمیلی

محوس معیاس

ضاخص های کالن

ضاخص های خشد

سیبست
جزب گزاسی

ًیبص سٌجی
ساّجشدی
تفىش

چک لیست/مستنذات

تعاسیف /توضیحات

ساهبشدی:ضٌبسبیی ًیبصّب ثشاسبس اًجبم یه ًیبصسٌجی دسست  ،ثِ هٌظَس تٌظین غحیح اّذاف ثشًبهِ ،تخػیع هٌبثغ ٍ
تفکشسنجی :
چبست نیاص
ساّجشدی ٍ
هٌغجك ثب
اداسی
هىبتجبت
تػوین گیشی
ثشًبهِضَساّبی
ساّجشدی
پیطٌْبدات
غَستجلسبت ٍ
سبصهبًی،ثشًبهِ سیضی)......
آهَصضی (ضَسای هذیشاى

اهىبى سٌجی

لشاسدادّبی همبعغ یب خشیذ خذهت

ثشًبهِ سیضی

عشح ّبی تَجیْی اػالم ًیبص

تلفیك فؼبلیت ّبیی وِ دس وٌبس ّن ثشای جبهؼِ اسصش ٍ ثشای داًطگبُ هضیت سلبثتی هیأفشیٌذ
ػجبستست اص
دیذگبُ ّب
اسائِ
امکان سنجی:هغبلؼِ تَجیْی ،ثشًبهِ سیضی ٍ ضٌبسبیی اهىبًبت هَجَد ثِ هٌظَس تحمك ًیبصّبی ثشآٍسد ضذُ هی ثبضذ.

طشح های توجیهی:گضاسش ّبی تحلیلی ثش حست هَضبػبت هَسدًیبص ثِ هٌظَس تَجیِ هذیشاى هبفَق .

ثبصخَسّبی ًبضی اص گضاسش تحلیلی هشوض اسصیبثی(هحَس 3

اسصیبثی ٍ تطَیك
اًَاع تطَیك ّب(تمذیش هبدی ٍ هؼٌَی،هشخػی

توانمندسازها
توانمندسازها

نگهذاسی و استقاء

منابع انسانی)اعضای هیات علمی و
مذیشیت و
غیش هیات
سهبشیعلمی(

ٍ  7اسصیبثی سبصهبًی)

تطَیمی)............

فؼبلیت ّبی یبدگیشی

هسیش استمبء ضغلی

فؼبلیت ّبی یبدگیشی(دٍسُ ّبی آهَصضی،وبسگبُ ّبی
آهَصضی )...

اًغجبق تخػع ٍ هْبست ٍ سبثمِ ثب پست سبصهبًی

ثبصًطستگی
احىبم پست ّبی هذیشیتی

خشوج

ػلت ّبی سبختبسی

ػذم تغبثك پست ثب ضغل
تؼذیل ًیشٍ -هشخػی

ػلت ّبی غیشسبختبسی

ًبسضبیتی اص فضبی وبسی-اص ػولىشد ػضَ
اًتمبل،اًفػبل،استؼفب،ثبصخشیذ ....
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کاربرگ ارزیابی حوزه آموزش و تحصیالت تکمیلی

محوس معیاس

ضاخص های کالن

همکاسی و
گزاسی مطاسکت ها
سیبست

ضاخص های خشد

چک لیست/مستنذات

ّوىبسی ّبی ثشٍى

گیشی
ضَساّبی تػوین
ّبی ساّجشدی
پیطٌْبدات
تبثستبًی،سضتِ
دیگشثشای،تشم
غَستجلسبت ٍداًطگبُ
ّوىبسی ثب

سبصهبًی

اًتمبل)......
،ثشًبهِ سیضی
هطتشن،هجبدلِ هذیشاى
ّبی آهَصضی (ضَسای
داًطجَ
استبدً،مل ٍ

تفىش ساّجشدی

ّوىبسی ّبی دسٍى

ضٌبسبیی فشغت ّبی ّوىبسی ثب ًْبدّبی داخلی

سبصهبًی

(فؼبلیت ّبی ستبدی ٍ وبسگشٍّی )

تعاسیف /توضیحات
تفکش ساهبشدی:
ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبیی وِ دس وٌبس ّن ثشای جبهؼِ اسصش ٍ ثشای داًطگبُ هضیت سلبثتی هیأفشیٌذ

ثبًه اعالػبتی جبهغ ٍ ضجىِ استجبعی ثب داًص آهَختگبى

هؼشفی لبثلیت ّب ٍ تَاًبیی
ّبی حَصُ

ثبًه اعالػبت سوب،
آهَصش ّبی هجبصی

توانمندسازها
توانمندسازها

مذیشیت سشمایه های مطهود

تعامالت(ضشاکت
مذیشیت وها و
منابع)
سهبشی

ثَدجِ پیطٌْبدی

جزة هٌبثغ هبلی اص

ثَدجِ هػَة

خبسج داًطگبُ

تخػیع ثَدجِ ثشاسبس اٍلَیت ّب
دسآهذّبی جزة ضذُ(ضْشیِ)....

سشهبیِ ّبی فیضیىی

عشح ّبی تغییش وبسثشی
عشح ّبی ثْسبصی
استمبء ثْشُ ٍسی في آٍسی ّب

فٌأٍسی

فنآوسی:ػبهل تجذیل هٌبثغ عجیؼی ،سشهبیِ ٍ ًیشٍی اًسبًی ثِ وبال ٍ خذهبت است وِ ػٌبغش هتطىلِ ٍ یب اسوبى

وبسآهذی صیش سبخت ّب ثشای جزة هٌبفغ

مذیشیت سشمایه های نامطهود

فبیل ّبی الىتشًٍیىی یب فیضیىی دستِ ثٌذی ضذُ اص
هٌبثغ اعالػبتی ٍ داًص تخػػی حَصُ

مذیشیت دانص:فشایٌذ جوغ آٍسی،رخیشُ سبصی،پشداصش ٍ تَصیغ داًص هفیذ سبصهبًی دس فشهی هٌبست ثِ ولیِ افشاد ٍ
ًیبصهٌذاى آى  ،دس ّش صهبى ٍ دس ّش ًمغِ اص سبصهبى هی ثبضذ.

استبًذاسدسبصی هفبّین ٍ ولیذ ٍاطُ ّبی ثبیگبًی

هذیشیت داًص

اسٌبد
ثِ اضتشان گزاسی اعالػبت داًطی (وبسگبُ ،جلسِ
)....

مستنذساصی دانص:نگْذاسی ٍ ثبصیبثی دٍثبسُ داًص خشد ٍ تجشثیبت ثب اسصش افضٍدُ وبسوٌبى سبصهبى ثِ ػٌَاى ثخطی اص

هستٌذ سبصی داًص تخػػی هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى داسایی ّبی سبصهبى است.
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محوس معیاس

ضاخص های کالن

ضناسایی
سیبست گزاسی

ضاخص های خشد

چک لیست/مستنذات

ساّجشدیثٌذی
تفىشٍ عجمِ
ضٌبسبیی

غَستجلسبت ٍ پیطٌْبدات ساّجشدی ضَساّبی تػوین گیشی

فشایٌذّب ،خذهبت ٍ
هحػَالت

تفىیه فشایٌذّب،

توانمندسازها
توانمندسازها

اسصیابی

مذیشیت فشاینذها ،خذمات و
محصوالت
مذیشیت و سهبشی

پشداصش

خذهبت ٍ هحػَالت

تعاسیف /توضیحات
تفکش ساهبشدی:

فشایٌذّب ثب
هجوَػِ
اعالػبت اص
سیضی)......
هذیشاى ،ثشًبهِ
ضَسای
ایجبد ثبًهآهَصضی (
سلبثتیثِهیأفشیٌذ
هذیشیتثشای
ثَسیلِاسصش ٍ
ثشای جبهؼِ
ّبییوٌبس ّن
فؼبلیتوِ دس
فؼبلیت ّبیی
فشاینذهایتلفیك
تَجِ ثِ ضشح ػجبستست اص
اّذاف ،هَسد استفبدُ
هضیتسسیذى
داًطگبُثشای
سبصهبى
ّستٌذ وِ
مذیشیتی:
ٍظبیف ٍ هبهَسیت تؼشیف ضذُ

فشاینذهای اصلی ::ایي دستِ اص فشایٌذّب ّذف اغلی اص تطىیل سبصهبى هی ثبضٌذ ،ثِ ػجبست دیگش ایي فشایٌذّب هشتجظ ثب
هؼشفی فشایٌذّب دس سبیت ثِ تفىیه ًَع آًْب

اٍلَیت ثٌذی فشایٌذّب

عشح ّبی تَجیْی ثشای اٍلَیت ثٌذی فشایٌذّب

تحلیل ػولىشد

غَستجلسبت ،گضاسش ّبی ػولىشد هذیشاى صیشهجوَػِ

هحػَالت تَلیذی یب خذهبت اسائِ ضذُ تَسظ سبصهبى ّستٌذ.

فشاینذهای پطتیبان :ایي فشایٌذّب ثبػج اجشای احشثخص فشایٌذّبی اغلی هی گشدًذ .

آهَصضی

اسصیبثی هستوش

گضاسش ّبی ػولىشد،
ثبصًگشی فشایٌذّب

بهبود و استقاء

ثْیٌِ سبصی ٍ احشثخطی
فشایٌذّب

لشاس هی دّذ.

غَستجلسبت
ثْیٌِ سبصی فشایٌذّب(الىتشًٍیىی وشدى ثشخی فشایٌذّبی
سٌتی).............
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کاربرگ حوزه ارزیابی آموزش و تحصیالت تکمیلی
محًر شاخص های کالن شاخص های خرد
میشان رضایت اس
مذیزان

تکریم ارباب رجوع

میشان رضایت اس
کارکىان
میشان رضایت اس
امکاوات يتسُیالت

سواالت

چک لیست
فزم َای وظز سىجی

پست الکتزيویکی غىذيق پیطىُادات

جلسات پزسص ي پاسخ

تسُیالت خاظ

نتایج

میشان رضایت اس
عملکزد مذیزان

فزم َای وظز سىجی
پست الکتزيویکی

رضایت سنجی کارکنان

جلسات پزسص ي پاسخ

میشان رضایت اس
ارتباطات ي اطالع
رساوی

مالقات َای حضًری
دریافت تقطٍ وظزات
تحلیل پیطىُادات کلیذی

میشان رضایت اس
امکاوات يتسُیالت
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کاربرگ حوزه ارزیابی آموزش و تحصیالت تکمیلی
محًر شاخص های کالن شاخص های خرد
میشان رضایت اس
مذیزان رساوی
اسوحًٌ اطالع

سواالت

چک لیست
وظز يسىجی
فعالیتُای
َایاخبار
فزمَا ي
اطالعیٍ
معايوت

تکریم ارباب رجوع

آمًسش غیز حضًری

نتایج
نتایج

تامیه اوتظارات جامعٍ

اس وًع خذمات

رضتٍ َای خاظ سوان((رضتٍ َای

آمًسضی

پشضکی ي غیز پشضکی)

اس تامیه ویزيَای

تعذاد داوص آمًختگان جذب ضذٌ در

متخػع

مطاغل کلیذی

اسوتایج علمی،فزَىگی،آمًسضی ایجاد ضذٌ در جامعٍ

تعذاد اختزاعات
،آثارفزَىگی،تعذادپایان وامٍ َای
کاربزدی......
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کاربرگ ارزیابی حوزه آموزش و تحصیالت تکمیلی
محور معیار

سال90

کارنامه عملکرد
ًسثت داًطجَ تِ استاد
تؼذاد سضتِ ّا ٍ گشایص ّا ی هَجَد تِ تفکیک هقاطغ ٍ گشٍُ ّای آهَصضی
تؼذاد داًطجَیاى خاسجی تِ تفکیک هقاطغ تحصیلی(تِ تفکیک ضثاًِ ٍ سٍصاًِ)
تؼذاد داًطجَیاى تِ تفکیک هقطغ ،سٍصاًِ ،ضثاًِ ٍ هجاصی
تؼذاد دٍسُ ّای آهَصضی هیاى سضتِ ای فؼال
هیاًگیي هؼذل فاسؽ التحصیالى هقطغ کاسضٌاسی تِ تفکیک گشٍُ ّای آهَصضی
هیاًگیي سالیاًِ سضایتوٌذی داًطجَیاى اص کیفیت تذسیس اػضای ّیات ػلوی

آموزشی

نتایج

تؼذاد داًطجَیاًی کِ دس تیص اص یک هقطغ دس داًطکذُ هطغَل تِ تحصیل تَدُ اًذ
تؼذاد داًص آهَختگاى ایي داًطگاُ کِ دس سایش داًطگاُ ّا پزیشفتِ ضذُ اًذ
تؼذاد پزیشفتِ ضذگاى اص طشیق استؼذادّای دسخطاى ًسثت تِ ٍسٍدی ّواى سال
تؼذاد داًطجَیاًی کِ تیص اص یک هقطغ تحصیلی دس داًطگاُ هطغَل تِ تحصیل تَدُ اًذ(تِ تفکیک سضتِ)
تؼذاد سشفصل ّای آهَصضی تاصًگشی ضذُ
تؼذاد تشک تحصیل،اًصشاف ٍخشٍج اص سیستن آهَصضی داًطگاُ
تؼذاد پایاى ًاهِ ٍ سسالِ ّای کاستشدی
تؼذاد کل پایاى ًاهِ ّا
تؼذاد گشٍُ ّای آهَصضی داٍطلة اسصیاتی دسًٍی
تؼذاد اػضای ّیات ػلوی توام ٍقت تِ تفکیک هشتی ،استادیاس،داًطیاس،استاد
9
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سال92

کاربرگ ارزیابی حوزه آموزش و تحصیالت تکمیلی
محور معیار

سال90

کارنامه عملکرد
تؼذاد اػضای ّیات ػلوی استقاء یافتِ

آموزشی

تؼذاد اػضای ّیات ػلوی خاسجی
تؼذاد داٍطلثاى ٍسٍد تِ داًطگاُ ًسثت تِ کل داٍطلثاى هجاص تِ اًتخاب سضتِ دس ّواى سال
ًشخ فاسؽ التحصیلی تِ تفکیک هقاطغ تحصیلی(ًشخ هاًذگاسی تحصیلی)
ًسثت تؼذاد داًطجَیاى تِ کل کاسضٌاساى آهَصضی داًطگاُ
تِ سٍص سساًی ٍب سایت تا تَجِ تِ ضاخص ّای هؼتثش ٍب سٌجی
هؼشفی ساختاس تطکیالتی دس سایت
قشاس دادى فشم ّای کاستشدی هَسد ًیاص ری ًفؼاى دس سایت

نتایج
نتایج

آموزشی

هؼشفی فؼالیت ّای ػلوی – فشٌّگی اجشا ضذُ تا گضاسش هشتَطِ دس سایت ٍ تِ سٍص سساًی اخثاس

سایت هؼشفی کلیِ فشایٌذّای کلیذی تش سٍی سایت
هؼشفی ساُ ّای استثاطی ری ًفؼاى تا هذیشاى اجشایی تش سٍی سایت

هؼشفی هجالت ػلوی –پژّطی دس سایت
اسائِ آییي ًاهِ ٍ دستَسالؼول ّای الصم آهَصضی تشسٍی سایت
تشخَسداسی اص ٍتگاُ جاهغ تشاساس ضاخص ّای هؼتثشحذاقل تِ دٍ صتاى (تا ّوکاسی ّای تیي داًطکذُ ای تشای استفادُ اص قاتلیت ّای هَجَد)

شاخص های کلیدی عملکرد

هیضاى جزب اػٌثاسات سیالی اص هشاکض غیش دٍلتی
هیضاى اجشای تشًاهِ ّای آهَصضی گشٍُ ّای آهَصضی تشاساس تقَین آهَصضی داًطگاُ
تؼذاد جلسات تا هذیشاى گشٍُ ّای آهَصضی تِ هٌظَس اًؼکاس پیطٌْادات تِ هشاجغ ری ستط
تؼذاد تَافق ّای تِ ػول آهذُ تا گشٍُ ّای آهَصضی تِ هٌظَس تِ سٍص سساًی هحتَای دسسی
سشاًِ فضای کالثذی فؼال آهَصضی (تِ اصای ّش داًطجَ)
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کاربرگ ارزیابی حوزه آموزش و تحصیالت تکمیلی
محور معیار

سال90

کارنامه عملکرد

نتایج

شاخص های کلیدی عملکرد

تؼذاد قثَلی داًص آهَختگاى ایي داًطگاُ دس آصهَى ّای سشاسشی تشای هقاطغ تاالتش(ًشخ گزس تِ هقاطغ تاالتش)
تؼذاد پزیشفتِ ضذگاى اص طشیق استؼذاد ّای دسخطاى ًسثت تِ داًطجَیاى ٍسٍدی ّواى سال
تؼذاد ٍ اسصش افضٍدُ ّای حاصل اص هطاسکت تا داًطگاُ ّا ،هشاکض هؼتثش ػلوی،ساصهاى ّا ٍ هَسسات کِ هٌجش تِ تْثَد ضذُ اًذ
اجشای طشح تکشین استاب سجَع
هیضاى سضذ اهتیاص خَداسصیاتی کسة ضذُ ًسثت تِ سال قثل

نتایج

آموزشی
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کاربرگ ارزیابی حوزه آموزشی و تحصیالت تکمیلی

ارائِ ٍضؼیت ًیزٍی اًساًی در پایاى ّز سال اس طزیق ساهاًِ کارهٌذ ایزاى
رػایت ضَاتط ٍ ضزایط ارتقاء کارکٌاى در طثقات ٍ رتثِ ّای داخلی
تؼییي ضایستگی ّای تخصصی اًتخاب ٍ اًتصاب هذیزاى
تطکیل تاًک اطالػاتی هذیزاى حزفِ ای تزای اًتخاب ٍ اًتصاب هذیزاى
رػایت ضَاتط در تغییز ٍ اًتصاب هذیزاى

نتایج

ٍضؼیت خذهات ٍ فؼالیت ّای احصاء ضذُ تزای تؼییي قیوت توام ضذُ خذهات
تْیِ ٍ تذٍیي ضاخص ّای سالهت اداری
سٌجص سالهت اداری ٍ ارائِ گشارش ػولکزد ساالًِ
تطکیل کویتِ ارتقاء سالهت ًظام اداری
اًتخاب تاسرس یا تاسرساى اس طزف ریاست داًطگاُ ،اًجام ًظارت ّای السم ٍ ارائِ گشارش در حیطِ ٍظایف هحَلِ
آهَسش کارکٌاى تِ ًحَی کِ کارکٌاى اس هفاد آییي ًاهِ سالهت اداری تِ طَر کاهل هطلغ ضذُ تاضٌذ
ضٌاسایی ًقاط آسیة پذیز  ،اصالح فزایٌذّای هزتثط ٍ تکارگیزی راّکارّای هٌاسة ٍ ػولی کٌتزل
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تطَرکاهل اجزا ضذُ

اجزای طزح تکزین ارتاب رجَع

تطَرًاقص اجزا ضذُ

محور

اًجام ًطذُ

کارنامه عملکرد (فعالیت های بهبود)

کاربرگ ارزیابی حوزه آموزشی و تحصیالت تکمیلی
تطَرکاهل اجزا ضذُ

تطَرًاقص اجزا ضذُ

محور

اًجام ًطذُ

کارنامه عملکرد (فعالیت های بهبود)

تْیِ لیست هطاغل حساس ٍ اٍلَیت تٌذی کارکٌاًی کِ در هؼزض آسیة ّستٌذ
اجزای کاهل هصَتات کویتِ سالهت اداری

نتایج

تْیِ لیست هطاغل حساس ٍ اٍلَیت تٌذی کارکٌاًی کِ در هؼزض آسیة ّستٌذ
احصاء ٍ اٍلَیت تٌذی خذهات قاتل ارائِ اس طزیق الکتزًٍیکی(تؼاهلی  -تزاکٌطی)
تؼییي کیفیت خذهات پس اس ٍاگذاری تصذی ّا

نتایج

تعاملی:خذهاتی ّستٌذ کِ قسمتی

بهترشده

اس فزایٌذ خذهت تصَرت الکتزًٍیکی ارائِ هی گزدد.

تراکنشی:خذهاتی ّستٌذ کِ تمامی فزایٌذ خذهت تصَرت الکتزًٍیکی ارائِ هی گزدد.
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فرقی نکرده تنزل یافته

