دفترچه ارزیابی عملکرد دفتر ریاست
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

کاربرگ ارزیابی دفتر ریاست

محوز معیاز

ضاخص های کالن

ضاخص های خسد
تفىش ساّجشدي

چک لیست/مستندات

تعازیف/توضیحات

غَستجلسبت ٍ پیطٌْبدات ساّجشدي ّیبت سئیسِ،ضَساي
داًطگبُّ،یبت اهٌب،ضَساي فشٌّگی............ ،

تفکس زاهبسدی« ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبيی وِ دس وٌبس ّن ثشاي جبهؼِ اسصش ٍ ثشاي داًطگبُ هضيت سلبثتی

سیبست گزاسي

هی آفشيٌذ »

پیطٌْبدات ٍ الذاهبت هشتجظ ثب التػبد همبٍهتی

اًتظبسات همبهبت ثبالدستی

انتظازات مدیسان باالدستی:هیضاى تحمك ٍ دستشسی ثِ اّذاف تؼییي ضذُ اص عشف همبهبت هبفَق

اسٌبد ثبال دستی(گضاسش ّبي هجتٌی ثش اجشاي لَاًیي

،ثخطٌبهِ ّب ٍ،هػَثبت ٍصاست هتجَعّ،یبت اهٌب ٍ  ).........اسناد باالدستی:آيیي ًبهِ ّبي چْبسگبًِ،ضَساي اًمالة فشٌّگیّ،یبت اهٌب،هؼبًٍت تَسؼِ،دستَسالؼول ّبي همبم هؼظن
سّجشي................،
ػذالت هحَسي
اخالق حشفِ اي (هجتٌی ثش اسصش ّبي

توانمندسازها

مدیسیت و زهبسی

اسصش ّب ٍ اغَل اخاللی

اسالهی)

ساّىبسّبي اجشايی ثشاي پطتیجبًی ٍ حوبيت اص اجشاي
ًظبم ضبيستِ سبالسي ٍ ايجبد فشغت ّبي ثشاثش دس داًطگبُ

تذٍيي ٍ پبي ثٌذي ثِ هٌطَس اخاللی ،

ساّىبسّبي اجشايی ثشاي پطتیجبًی ٍ حوبيت اص اجشاي ًظبم
سالهت اداسي ٍهبلی ٍ ضفبفیت پبسخگَيی

ضفافیت :ضفبف سبصي ولیِ تػَيت ًبهِّب  ،دستَسالؼولّب  ،ثخطٌبهِّب ٍ آئیي ًبهِّبي لبثل ثْشُ ثشداسي ثشاي ريًفؼبى

سالهت اداسي ٍ هبلی  ،تبویذ ثش تطىیل وویتِ سالهت
اداسي ٍ هبلی،تبویذ ثش سػبيت ًظبم پبسخگَيی دس ولیِ
سغَح هذيشيتی ........

پبسذاسي اص هحیظ صيست
پبسذاسي اص هیشاث ػلوی ٍ فشٌّگی

تبویذ ثش اجشاي هذيشيت سجض(اغالح فشايٌذّبي ثْیٌِ
سبصي هػشف حبهل ّبي اًشطي .............
ًبهگزاسي اهبوي ثب اسبهی اسبتیذ ثشجستِ ػلوی ٍ
فشٌّگی،ثشگضاسي هشاسن گشاهیذاضت ضخػیت ّبي
ثشجستِ(ػلوی ،فشٌّگی) داًطگبُ
تفَيض اختیبسات دس حیغِ اهَس هذيشيتی

ًحَُ تػوین گیشي

سجه سّجشي

تفىش خالق
ايجبد سٍحیِ ّوىبسي ٍ ّن افضايی
دسًٍی

تػوین گیشي فشدي  /هطبسوتی /التضبيی

بانک ایده :ايجبد ظشفیت ٍ ثستش هٌبست جْت عشح ايذُ ّبي خالق ٍ ًَيي

هجوَػِ پیطٌْبدات خالق ٍوبسثشدي وِ هٌجش ثِ حل
هسبئل حبد دس داًطگبُ گشديذُ است /ثبًه ايذُ ............

تفکس خالق:ايجبد استجبط ثیي تجشثیبت ٍ جٌجِ ّبي هختلف هَضَػی ثغَسيىِ ًْبيتب هٌجش ثِ حل هسئلِ هی گشدًذ.

هستٌذات تطىیل فؼبلیت ّبي تیوی ٍستبدي ،وبسگشٍُ
ّبي تخػػی(.وویتِ خیشيي،التػبد همبٍهتی  ...........ستبد
ّبي تطىیل ضذُ دس داًطگبُ )

1

هم افصایی :افضايص تَاى سبصهبى اص عشيك اجوبع تَاى ًفشات ٍ ٍاحذ ّبي سبصهبى:

کاربرگ ارزیابی دفتر ریاست

یادگیسی و
توانمندساشی مدیس(مهازتهای فنی)
سیبست گزاسي

محوز معیاز

ضاخص های کالن

ضاخص های خسد
تفىش ساّجشدي

چک لیست/مستندات

تعازیف/توضیحات

غَستجلسبت ٍ پیطٌْبدات ساّجشدي ّیبت سئیسِ،ضَساي

تسلظ ثِ لَاًیي  ،آيیي ًبهِ ّب ٍ ثخطٌبهِ

 ............هذاسن
فشٌّگی،تغجیك
اهٌب،ضَسايدس صهیٌِ
اسٌبد ثبالدستی
دسغذ هشاجؼِ ثِ
داًطگبُّ،یبت

ّبي اجشايی

هَضَػی هبلی،اداسي،آهَصضی  ...........ثب لَاًیي

دستگبُ
غبدسُ
دستَسالؼول
ثخطٌبهِّب ٍ
ًبهِّب ،
تغجیك آئیي
لَاًیي اسصش ٍ ثشاي داًطگبُ هضيت سلبثتی
ثشايثب جبهؼِ
وٌبس ّن
ّبي دس
ّبيی وِ
تلفیك فؼبلیت
ػجبستست اص
زاهبسدی«
*تفکس
آفشيٌذثِ»هَلغ آئیي ًبهِّب ٍ دستَسالؼولّبي اجشائی لَاًیي
*هیتذٍيي
* تْیِ ٍ ٍضغ آئیي ًبهِ  ،دستَسالؼول ٍ ثخطٌبهِّبي الصم ثشاي تٌظین اهَس ٍ اًجبم غحیح ٍظبيف

دٍسُ ّبي آهَصضی خبظ هذيشيتی

حضَس دس وبسگبُ ّبي آهَصضی تخػػی(آضٌبيی ثب ثشًبهِ
سيضي استشاتظيه ،تىٌیه ّبي هذيشيتی ٍ)......
احىبم  /اثالؽ ّبي پست ّبي اجشايی لجلی

سَاثك هذيشيتی
سضتِ تحػیلی يب تجبسة هشتجظ ثب پست هذيشيتی

توانمند
سازها
توانمندسازها

مدیسیت
زهبسی
مدیسیتووزهبسی

تغییسات ساشمانی (مهازتهای ادزاکی)

فعالیت های بهبود :عشح ّب ،ثشًبهِ ّب ٍ پشٍطُ ّبيی وِ حذالل ثِ يىی اص اّذاف افضايص ویفیت ،وبّص ّضيٌِ

ًیبص سٌجی تغییشات هَسد ًیبص دس سغح داًطگبُ

يب افضايص سضبيت ري ًفؼبى دست يبثذ.

ةسًبهِ سيضي ٍتػوین گیشي ّبيی وِ هٌجش ثِ ثْجَد

فؼبلیت ّبي ثْجَد

فؼبلیتْب دس سغح داًطگبُ گشديذُ است(.غَستجلسبت
ٍگضاسش ّبي هشثَعِ)

ازتباطات(مهازتهای ازتباطی)

استجبط ثب غیشّیبت ػلوی
ثشگضاسي جلسبت هَسدي
ثشًبهِ ّبي هٌظن ثشاي هاللبت حضَسي

استجبط ثب ّیبت ػلوی
ثبصديذ ّبي دٍسُ اي
جلسبت پشسص ٍپبسخ

استجبط ثب داًطجَ
ًبهِ ،ايویل ،پیبهه  ،تلفي
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کاربرگ ارزیابی دفتر ریاست

محوز معیاز

ضاخص های کالن

تحلیل ذی
سیبست
نفعانگزاسي

ضاخص های خسد

چک لیست/مستندات

تعازیف/توضیحات

ضٌبسبيی ري ًفؼبى

ساّجشدي
غَستجلسبت ٍثشًبهِ
داًطگبُسئیسِ،ضَساي
ساّجشدي ّیبت
پیطٌْبدات

تفکس زاهبسدی« ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبيی وِ دس وٌبس ّن ثشاي جبهؼِ اسصش ٍ ثشاي داًطگبُ هضيت سلبثتی

تفىش ساّجشدي

داًطگبُّ،یبت اهٌب،ضَساي فشٌّگی............ ،

هی آفشيٌذ »

گضاسضبت/هىبتجبت

ًیبص سٌجی ٍ اًتظبست ري ًفؼبى

غَستجلسبت

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

ًمبط لَت ٍضؼف

ثِ ثْتشيي ػولىشد

توانمندسازها
توانمندسازها

مدیسیت و زهبسی
استساتژی

تحلیل محیطی

فشغت ّب ٍ تْذيذّب

هغبلؼبت تغجیمی

هضيت ّبي سلبثتی

هغبلؼبت هحیغی

مطالعات محیطی:ضٌبسبيی فشغتْب ٍ تْذيذات (هحیظ ثیشًٍی)ًمبط ضؼف ٍ لَت (هحیظ داخلی)ثِ
هٌظَس وٌتشل دلیك احشات هتغیشّبي هحیغی ثش سٍي توبهی اسوبى سبصهبى .

هضيت ّبي ًسجی

بسنامه زاهبسدی

چطن اًذاص ٍ هبهَسيت

سٌذچطن اًذاص ٍ هبهَسيت

اّذاف ٍ ساّجشدّب

سٌذ اّذاف ٍ ساّجشدّب

ثشًبهِ ػولیبتی

سٌذ ثشًبهِ ػولیبتی
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کاربرگ ارزیابی دفتر ریاست

محوز معیاز

ضاخص های کالن

ضاخص های خسد
تفىش ساّجشدي

ًیبص سٌجی

چک لیست/مستندات

تعازیف/توضیحات

صهیٌِ ّذايت
هىبتجبت دس
غَستجلسبت ٍيب
سئیسِ،ضَساي
ساّجشدي ّیبت
پیطٌْبدات
غَستجلسبت ٍ
هتخػع
ًیبصسٌجی ٍ
فشايٌذّبي
ًیشٍي............
جزةفشٌّگی،
اهٌب،ضَساي
داًطگبُّ،یبت

جرب
سیبست گزاسي

دسجْت اّذاف داًطگبُ

اهىبى سٌجی
ثشًبهِ سيضي

تفکس زاهبسدی« ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبيی وِ دس وٌبس ّن ثشاي جبهؼِ اسصش ٍ ثشاي داًطگبُ هضيت سلبثتی
نیاش سنجی  :ضٌبسبيی ًیبصّب ثشاسبع اًجبم يه ًیبصسٌجی دسست  ،ثِ هٌظَس تٌظین غحیح اّذاف ثشًبهِ،
هی آفشيٌذ »
تخػیع هٌبثغ ٍ اسائِ ديذگبُ ّب

پیطٌْبدات ٍتػویوبت اتخبر ضذُ دس صهیٌِ ّذايت امکان سنجی:هغبلؼِ تَجیْی ،ثشًبهِ سيضي ٍ ضٌبسبيی اهىبًبت هَجَد ثِ هٌظَس تحمك ًیبصّبي ثشآٍسد ضذُ .
عشح ّبي تَجیْی جزة ًیشٍ دس جْت هٌبفغ

طسح های توجیهی:گضاسش ّبي تحلیلی ثش حست هَضَػبت هَسدًیبص ثِ هٌظَس تَجیِ هذيشاى هبفَق .

داًطگبُ

ٍویفی هٌبثغ اًسبًی (ّیبت ػلوی ٍغیش ّیبت ػلوی)

اسصيبثی ٍ تطَيك
حوبيت ٍ ّذايت تطَيك ّب دس جْت افضايص

توانمندسازها
توانمندسازها

نگهدازی و ازتقاء

منابع انسانی)اعضای هیات
علمی وغیس
مدیسیت و
هیات علمی(
زهبسی

ساّىبسّبي پیطٌْبدي دس صهیٌِ اسصيبثی ووی

وبسايی وبسوٌبى

فؼبلیت ّبي يبدگیشي

ساّىبسّبي پیطٌْبدي ثشاي حوبيت ٍ ايجبد
تسْیالت هٌبست دس خػَظ آهَصش وبسوٌبى

پیطٌْبدات ٍ حوبيت ّبي اجشايی اص استمبء

هسیش استمبء ضغلی

ضغلی وبسوٌبى(اػضبي ّیبت ػلوی ٍ
غیشػلوی)
ثبصًطستگی

ػلت ّبي سبختبسي

احىبم پست ّبي هذيشيتی

خسوج

ػذم تغبثك پست ثب ضغل

اطالعات اش اموز ادازی اخر خواهد ضد.

تؼذيل ًیشٍ -هشخػی
ػلت ّبي غیشسبختبسي

ًبسضبيتی اص فضبي وبسي-اص ػولىشد ػضَ
اًتمبل،اًفػبل،استؼفب،ثبصخشيذ ....
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کاربرگ ارزیابی دفتر ریاست

محوز معیاز

ضاخص های کالن

ضاخص های خسد

ساّجشديسبصهبًی
ّبي ثشٍى
ّوىبسيتفىش
همکازی
مطازکت ها
سیبستوگزاسي

ّوىبسي ّبي دسٍى سبصهبًی

چک لیست/مستندات

تعازیف/توضیحات

سئیسِ،ضَساي تفکس زاهبسدی« ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبيی وِ دس وٌبس ّن ثشاي جبهؼِ اسصش ٍ ثشاي داًطگبُ هضيت سلبثتی
ّیبت داًطگبُ ّب
ّوىبسي ثب
لشاسدادّبي
تفبّن
ساّجشدي
ًبهِ ٍ ٍپیطٌْبدات
غَستجلسبت
............
فشٌّگی،
داًطگبُّ،یبت
ٍخبسجی
اهٌب،ضَسايداخلی
ٍسبصهبى ّبي
ًْبدّب

هی آفشيٌذ »

جلسبت هطتشن ثب ّش يه اص هذيشاى صيشهجوَػِ
جْت ّوفىشي ٍ ّن اًذيطی
ثبًه اعالػبتی جبهغ ٍ ضجىِ استجبعی ثب سبيش

هؼشفی لبثلیت ّب ٍ تَاًبيی ّب

داًطگبُ ّب ٍسبصهبى ّب
هؼشفی تَاًوٌذي ّبي داًطگبُ ٍ ايجبد صهیٌِ ثشاي
هطبسوت ثیطتش دس خبسج اص داًطگبُ
ثَدجِ سبل لجل

توانمندسازها
محورتوانمندسازها

مدیسیت
وضساکت ها)
منابع و زهبسی
تعامالت (

مدیسیت سسمایه های مطهود

جزة هٌبثغ هبلی اص خبسج

ثَدجِ سبل جبسي

داًطگبُ

دسغذ سضذ ثَدجِ ًسجت ثِ سبل لجل
دسآهذّبي جزة ضذُ اص هٌبثغ ثیشًٍی

سشهبيِ ّبي فیضيىی

اطالعات اش دفتس طسح وبسنامه اخر خواهد ضد

پشٍطُ ّبي ػوشاًی
عشح ّبي ثْسبصي
استمبء ثْشُ ٍسي ٍ ثْیٌِ سبصي في آٍسي ّب

فٌأٍسي

حوبيت اص هذيشيت هتوشوض دس يىسبى سبصي
صيشسبخت ّبي في آٍسي دس هَاسد هطبثِ ثشاسبع
ًیبصّب دس ول داًطگبُ

فنآوزی:ػبهل تجذيل هٌبثغ عجیؼی ،سشهبيِ ٍ ًیشٍي اًسبًی ثِ وبال ٍ خذهبت است وِ ػٌبغش هتطىلِ ٍ يب اسوبى
آى ػجبست است اص :سختافضاسً ،یشٍي اًسبًی هتخػع.،

مدیسیت سسمایه های نامطهود

فبيل ّبي الىتشًٍیىی يب فیضيىی دستِ ثٌذي ضذُ مدیسیت دانص:جوغ آٍسي،رخیشُ سبصي،پشداصش ٍ تَصيغ داًص هفیذ سبصهبًی دس فشايٌذي هٌبست
اص هٌبثغ اعالػبتی ٍ داًطی داًطگبُ ثشاي سَْلت
دستشسی دس هَالغ ًیبص

هذيشيت داًص

تػویوبت اتخبر ضذُ دس خػَظ اجشاي هذيشيت
دس داًطگبُ

هستٌذ سبصي تجشثیبت ٍ داًص تخػػی

مستندساشی تجسبیات:نگْذاسي ٍ ثبصيبثی دٍثبسُ داًص ٍ تجشثیبت ثب اسصش افضٍدُ وبسوٌبى ثِ ػٌَاى ثخطی اص

هذيشاى ٍ وبسضٌبسبى دفتش

داسايی ّبي سبصهبى .
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کاربرگ ارزیابی دفتر ریاست

محوز معیاز

ضاخص های کالن

ضاخص های خسد

ضناسایی
سیبست گزاسي

تفىش ساّجشدي

ضٌبسبيی ٍ عجمِ ثٌذي فشايٌذّب،
خذهبت ٍ هحػَالت

چک لیست/مستندات

تعازیف/توضیحات

سئیسِ،ضَساي تفکس زاهبسدی« ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبيی وِ دس وٌبس ّن ثشاي جبهؼِ اسصش ٍ ثشاي داًطگبُ هضيت سلبثتی
ّیبت هجوَػِ
اعالػبت اص
ثبًه
ضٌبسبيیٍ ٍ ايجبد
ساّجشدي
پیطٌْبدات
غَستجلسبت
فسایندهای»مدیسیتی :فؼبلیت ّبيی ّستٌذ وِ ثَسیلِ هذيشيت سبصهبى ثشاي سسیذى ثِ اّذاف ،هَسد استفبدُ
هبهَسيت
ٍ
ٍظبيف
ثِ
تَجِ
ثب
هذيشيتی
فشايٌذّبي
............
فشٌّگی،
اهٌب،ضَساي
داًطگبُّ،یبت
هی آفشيٌذ
تؼشيف ضذُ ثشاي هذيشاى(اًتخبة سٍسبي داًطىذُ لشاس هی دّذ.
،هذيشاى).........ٍ ،

فسایندهای اصلی ::ايي دستِ اص فشايٌذّب ّذف اغلی اص تطىیل سبصهبى هی ثبضٌذ ،ثِ ػجبست ديگش ايي فشايٌذّب

تفىیه فشايٌذّب ،خذهبت ٍ
هحػَالت

اٍلَيت ثٌذي فشايٌذّب

توانمندسازها
توانمندسازها

تحلیل ػولىشد
ازشیابی

مدیسیت فسایندها،مدیسیت
محصوالت
خدماتووزهبسی

پسداشش

هشتجظ ثب هحػَالت تَلیذي يب خذهبت اسائِ ضذُ تَسظ سبصهبى ّستٌذ.

فسایندهای پطتیبان :ايي فشايٌذّب ثبػج اجشاي احشثخص فشايٌذّبي اغلی هی گشدًذ .

پیطٌْبدات ٍ الذاهبت غَست گشفتِ ثِ هٌظَس
اٍلَيت ثٌذي فشايٌذّب

ًظشات تحلیلی هجتٌی ثش گضاسش ػولىشد ٍاحذّب

اسصيبثی هستوش

بهبود و ازتقاء

ثْیٌِ سبصي ٍ احشثخطی فشايٌذّب

ثبصًگشي ّبي اًجبم ضذُ دس فشايٌذّبي هَجَد دفتش
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کاربرگ ارزیابی دفتر ریاست
محور

شاخص های کالن

شاخص های خرد

سواالت

چک لیست

میسان رضایت از رئیس
دانشگاه
فرم های نظر سنجی

تکریم ارباب رجوع

میسان رضایت از کارشناسان
دفتر

پست الکترونیکی
صندوق پیشنهادات
سایر

میسان رضایت از امکانات و
تسهیالت

نتایج
میسان رضایت از نحوه

فرم های نظر سنجی

مدیریت

پست الکترونیکی

رضایت سنجی کارکنان

جلسات پرسش و پاسخ
مالقات های حضوری

میسان رضایت از نحوه

دریافت تقطه نظرات

ارتباطات
تحلیل پیشنهادات کلیدی

میسان رضایت از امکانات و
تسهیالت
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کاربرگ ارزیابی دفتر ریاست
محور

شاخص های کالن

شاخص های خرد
میسان رضایت جامعه :
از نحوه اطالع رسانی

سواالت

چک لیست
اخبار و اطالعات
نامه های دریافتی از وزارت مطبوع
وسازمان های ذی ربط

تکریم ارباب رجوع

از نحوه خدمات آموزشی

نتایج نتایج

تامین انتظارات جامعه

از نحوه خدمات دانشجویی

ازنحوه خدمات فرهنگی

سایر
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کاربرگ ارزیابی دفتر ریاست

محور

معیار

نتایج

ارتباطات

سال90

کارنامه عملکرد
تعذاد در خًاست َای رسیذٌ برای مالقات َای اوفرادی از داخل داوشگاٌ (اعضای َیات علمی)
تعذاد در خًاست َای رسیذٌ برای مالقات َای اوفرادی از داخل داوشگاٌ (اعضای غیر َیات علمی)
تعذاد در خًاست َای رسیذٌ برای مالقات َای اوفرادی از داخل داوشگاٌ (داوشچً)
تعذاد مالقات َای گريَی در داخل داوشگاٌ
تعذاد در خًاست َای رسیذٌ برای مالقات َای اوفرادی از بیرين داوشگاٌ
تعذاد مالقات َای گريَی از بیرين داوشگاٌ
تعذاد مالقات َیات َای خارجی از بیرين داوشگاٌ
تعذاد در خًاست َای رسیذٌ برای مصاحبٍ َای اوفرادی از رساوٍ َا
تعذاد وشست َای مطبًعاتی برگسار شذٌ
تعذاد جًابیٍ َای ارائٍ شذٌ بٍ اعضای غیر َیات علمی
تعذاد جًابیٍ َای ارائٍ شذٌ بٍ اعضای َیات علمی
تعذاد جًابیٍ َای ارائٍ شذٌ بٍ داوشجً
تعذاد جًابیٍ َای ارائٍ شذٌ بٍ رساوٍ َا
تعذاد جلسات برگسار شذٌ با تشکل َای داخل داوشگاٌ
تعذاد جلسات برگسار شذٌ با تشکل َای خارج داوشگاٌ
تعذاد جلسات برگسار شذٌ در خًابگاٌ داوشجًیی
درصذ استفادٌ از پیامک در برقراری ارتباطات با ری وفعان
درصذ استفادٌ از ایمیل در برقراری ارتباطات با ری وفعان
درصذ استفادٌ از تلفه در برقراری ارتباطات با ری وفعان
درصذ استفادٌ از جلسات حضًری در برقراری ارتباطات با ری وفعان
تعذاد بازدیذ از رستًران داوشجًیی
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سال91

سال92

توضیحات

کاربرگ ارزیابی دفتر ریاست

محور

معیار

سال90

کارنامه عملکرد
تعذاد کارمىذاوی کٍ با ابالغ رئیس داوشگاٌ عضً کارگريَای تخصصی شذٌ اوذ
تعذاد ياحذَای تًسعٍ یافتٍ داوشگاٌ (پردیس)

نتایج

سایر

نتایج

ارتباطات

تعذاد ياحذَای تًسعٍ یافتٍ داوشگاٌ (شعبٍ)
تعذاد اوعقاد قرارداد یا تفاَم وامٍ با مراکس ي وُادَا در سطح ملی
تعذاد اوعقاد قرارداد یا تفاَم وامٍ با مراکس ي وُادَا در سطح بیه المللی
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سال91

سال92

توضیحات

کاربرگ ارزیابی دفتر ریاست
هصداق ًدارد

هستٌد سازی فعالیت ّای داًطگاُ(اجرای هدیریت داًص در داًطگاُ)
احصاء ٍ اٍلَیت تٌدی خدهات قاتل ارائِ از طریق الکترًٍیکی(تعاهلی-تراکٌطی)
ایجاد پایگاُ اطالعات دادُ ّای اختصاصی

نتایج

هستٌدسازی ٍ اصالح تواهی فرایٌدّای هدیریتی

اقداهات صَرت گرفتِ در زهیٌِ ارتقای رتثِ ٍب سایت داًطگاُ
هعرفی ساختار تطکیالتی داًطگاُ تر رٍی سایت داًطگاُ
ارائِ چطن اًداز داًطگاُ تر رٍی سایت داًطگاُ
ارائِ هاهَریت داًطگاُ تر رٍی سایت داًطگاُ
ارائِ هٌطَر اخالقی داًطگاُ تر رٍی سایت داًطگاُ
گسارش خَد ارزیاتی(تْیِ ٍ تدٍیي گسارش تحلیلی ٍ آسیة ضٌاسی از ترًاهِ سال  92داًطگاُ)

تعاهلی :خذهاتی هستنذ که بخشی اس فزاینذ خذهت بصورت الکتزونیکی ارائه هی گزددهثل دریافت فزم ارسیابی اس سایت هزکش ارسیابی
تزاکنشی :خذهاتی هستنذ که تواهی فزاینذ خذهت بصورت الکتزونیکی ارائه هی گزددهثل رسرو غذا اس سایت دانشگاه ،سیستن نزم افشار سواء
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تطَرکاهل اجرا ضدُ

ارزیاتی داًص ٍهْارت کارکٌاى تا تَجِ تِ دٍرُ ّای آهَزضی ترگسار ضدُ در داًطگاُ

تطَرًاقص اجرا ضدُ

ارزیاتی ترًاهِ ّا،فعالیت ّا ٍ اقداهات داًطگاُ

اًجام ًطدُ

محور

کارناهه عولکزد

