دفترچه ارزیابی عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی
دوره ارزیابی( 29/1/1لغایت )29/19/92

مرکس ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه

خرداد 1121

کاربرگ ارزیابی حوزه فرهنگی

محوز معیاز

ضاخص های کالن

ضاخص های خسد

چک لیست/مستندات

تفىش ساّجشدی

غَستجلسبت ٍ پیطٌْبدات ساّجشدی ضَسای فشٌّگی ..........

سیبست گزاسی

پیطٌْبد یب الذاهبت هشتجظ ثب التػبد همبٍهتی

اًتظبسات هذیشاى ثبالدستی

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

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

تعازیف  /توضیحات
تفکس زاهبسدی «:ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبیی وِ دس وٌبس ّن ثشای جبهؼِ اسصش ٍ ثشای داًطگبُ هضیت سلبثتی هی
آفشیٌذ »
انتظازات مدیسان باالدستی:هیضاى تحمك ٍ دستشسی ثِ اّذاف تؼییي ضذُ اص عشف هذیشاى هبفَق
اسناد باالدستی :آییي ًبهِ ّبی چْبسگبًِ،هػَثبت ّیبت اهٌب ،ضَسای اًمالة فشٌّگی،دستَسالؼول ّبی همبم هؼظن سّجشی.........،

اجشای ًظبم ضبیستِ سبالسی ٍ ایجبد فشغت ّبی ثشاثش

تذٍیي ٍ پبی ثٌذی ثِ هٌطَس اخاللی

توانمندسازها

مدیسیت و زهبسی

اسصش ّب ٍ اغَل اخاللی

سالهت اداسی ٍهبلی ٍ ضفبفیت

هستٌذات اعالع سسبًی هٌبست اص هحتَای لَاًیي،ثخطٌبهِ ّب،سٍیِ

پبسخگَیی

ّب،تػویوبت،ضفبف سبصی فشایٌذّب ثِ ری ًفؼبى

ضفبفیت پبسخگَیی:ضفبف سبصی ولیِ تػَیت ًبهِّب  ،دستَسالؼولّب  ،ثخطٌبهِّب ٍ آئیي ًبهِّبی لبثل ثْشُ ثشداسی ثشای ریًفؼبى
الىتشًٍیىی وشدى ًطشیبت

پبسذاسی اص هحیظ صیست

اجشای هذیشیت سجض(ساُ اًذاصی سبهبًِ ّبی الىتشًٍیىی(ّLEDب).....
تفىیه وبغزّبی ثبعلِ

پبسذاسی اص هیشاث ػلوی ٍ

هؼشفی ٍ تشٍیج آحبس ٍ افتخبسات ػلوی ٍ فشٌّگی (سبخت تٌذیس ّب ٍ

فشٌّگی

ًػت دس فضبی داًطگبُ )..........
تفَیض اختیبسات دس حیغِ اهَس هذیشیتی

ًحَُ تػوین گیشی

سجه سّجشی

تفىش خالق

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

ایجبد سٍحیِ ّوىبسی ٍ ّن

هستٌذات تطىیل فؼبلیت ّبی تیوی ٍ ّوىبسی ّبی هطتشن دسٍى

افضایی دسًٍی

حَصُ ای وبسگشٍُ ّب

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

هم افصایی :افضایص تَاى سبصهبى اص عشیك اجوبع تَاى ًفشات ٍ ٍاحذ ّبی سبصهبى
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کاربرگ ارزیابی حوزه فرهنگی

محوز معیاز

ضاخص های کالن

یبدگیشی ٍ
تَاًوٌذی هذیش(هْبستْبی فٌی)
سیبست گزاسی

ضاخص های خسد

چک لیست/مستندات

تسلظ ثِ لَاًیي  ،آییي ًبهِ ّب ٍ

غَستجلسبت ٍ پیطٌْبدات ساّجشدی ضَسای فشٌّگی ..........
دػَتٌبهِ ّبی اسسبلی اص هشاوض هختلف حْت ضشوت دس جلسبت ً،طست

ثخطٌبهِ ّبی اجشایی

ّب یب سویٌبسّبی تخػػی

تفىش ساّجشدی

تعازیف  /توضیحات
جبهؼِ اسصش ٍ ثشای داًطگبُ هضیت سلبثتی هی
وٌبس ّن
وِ دس
تلفیك فؼبلیت
ػجبستست اص
زاهبسدی«:
*تفکس
ثشای لَاًیي
دستگبُ ثب
غبدسُ
ّبییّبی
دستَسالؼول
ثخطٌبهِّب ٍ
ًبهِّب ،
تغجیك آئیي
*آفشیٌذ »
تذٍیي ثِ هَلغ آئیي ًبهِّب ٍ دستَسالؼولّبی اجشائی لَاًیي
* 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 ٍ غیشسوی ،هغبلؼبت
هَسدی ..........

اثالؽ پست ّبی اجشایی لجلی دس عَل سَاثك خذهتی

توانمندسازها
توانمندسازها

مدیسیت و زهبسی
مدیسیت و زهبسی

تغییشات سبصهبًی(هْبستْبی 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 فؼلت ّب هی
گشدد (غَستجلسبت /گضاسضبت هشثَعِ )

استجبعبت(هْبستْبی استجبعی)

استجبط ثب داًطجَ

ثشگضاسی جلسبت هَسدی

ّذفوٌذسبصی استجبعبت

ثشًبهِ ّبی هٌظن ثشای هاللبت حضَسی

استجبط ثب وبسهٌذ
ثبصدیذّبی دٍسُ ای
جلسبت پشسص ٍ پبسخ

استجبط ثب ّیبت ػلوی
تلفي ٍ .......
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کاربرگ ارزیابی حوزه فرهنگی

محوز معیاز

ضاخص های کالن

تحلیل ذی
نفعان
سیبست
گزاسی

ضاخص های خسد

چک لیست/مستندات

ضٌبسبیی ری ًفؼبى

ثشًبهِ ساّجشدی

ًیبص سٌجی ٍ اًتظبست

گضاسضبت

ری ًفؼبى

غَستجلسبت

تفىش ساّجشدی

غَستجلسبت ٍ پیطٌْبدات ساّجشدی ضَسای فشٌّگی ..........

تعازیف  /توضیحات
تفکس زاهبسدی «:ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبیی وِ دس وٌبس ّن ثشای جبهؼِ اسصش ٍ ثشای داًطگبُ هضیت سلبثتی هی
آفشیٌذ »

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

ًمبط لَت ٍضؼف

ثْتشیي ػولىشد

توانمندسازها
توانمندسازها

مدیسیت و زهبسی
استساتژی

تحلیل محیطی

فشغت ّب ٍ تْذیذّب

هغبلؼبت تغجیمی

هضیت ّبی سلبثتی

هغبلؼبت هحیغی

مطالعات محیطی:ضٌبسبیی فشغتْب ٍ تْذیذات (هحیظ ثیشًٍی)ًمبط ضؼف ٍ لَت (هحیظ داخلی)ثِ هٌظَس
وٌتشل دلیك احشات هتغیشّبی هحیغی ثش سٍی توبهی اسوبى سبصهبى .

هضیت ّبی ًسجی

بسنامه زاهبسدی

چطن اًذاص ٍ هبهَسیت

سٌذچطن اًذاص ٍ هبهَسیت

اّذاف ٍ ساّجشدّب

سٌذ اّذاف ٍ ساّجشدّب

ثشًبهِ ػولیبتی

سٌذ ثشًبهِ ػولیبتی
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کاربرگ ارزیابی حوزه فرهنگی

محوز معیاز

ضاخص های کالن

جرب
سیبست گزاسی

ضاخص های خسد

چک لیست/مستندات

ًیبص سٌجی
ساّجشدی
تفىش

سبصهبًی
ساّجشدی
پیطٌْبداتثشًبهِ
هٌغجك ثب
هىبتجبت اداسی
چبست..........
ضَسای ٍفشٌّگی
ساّجشدی
غَستجلسبت ٍ

اهىبى سٌجی

لشاسدادّبی همبعغ یب خشیذ خذهت

ثشًبهِ سیضی

عشح ّبی تَجیْی اػالم ًیبص

تعازیف  /توضیحات
داًطگبُثشًبهِ،
غحیح اّذاف
ثشای هٌظَس
دسست  ،ثِ
فؼبلیتیه
ثشاسبس اًجبم
ضٌبسبیی
تفکسسنجی :
نیاش
تخػیعهی
هضیت سلبثتی
تٌظین ٍ ثشای
جبهؼِ اسصش
ًیبصسٌجیوٌبس ّن
ّبیی وِ دس
ًیبصّباص تلفیك
ػجبستست
زاهبسدی«:
آفشیٌذٍ»اسائِ دیذگبُ ّب
هٌبثغ
امکان سنجی:هغبلؼِ تَجیْی ،ثشًبهِ سیضی ٍ ضٌبسبیی اهىبًبت هَجَد ثِ هٌظَس تحمك ًیبصّبی ثشآٍسد ضذُ .

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

ثبصخَسّبی ًبضی اص گضاسش تحلیلی هشوض اسصیبثی(هحَس7 ٍ 3
اسصیبثی سبصهبًی)

اسصیبثی ٍ تطَیك

توانمندسازها
توانمندسازها

نگهدازی و ازتقاء

منابع انسانی)اعضای غیس
مدیسیت
زهبسی
هیاتو علمی(

اًَاع تطَیك ّب(تمذیش ًبهِ،تمذیشهبدی ٍ هؼٌَی،هشخػی
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

خسوج

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 ....

4

کاربرگ ارزیابی حوزه فرهنگی

محوز معیاز

ضاخص های کالن

ضاخص های خسد

چک لیست/مستندات

ّوىبسی ّبی ثشٍى

ّوىبسی ثب داًطگبُ ّبی دیگش دس خػَظ ّوبیص

سبصهبًی

،گشدّوبیی،وبسگبُ ّبی آهَصضی......

تفىش ساّجشدی

غَستجلسبت ٍ پیطٌْبدات ساّجشدی ضَسای فشٌّگی ..........

همکازی و
گزاسیمطازکت ها
سیبست

ّوىبسی ّبی دسٍى

فؼبلیت ّبی ستبدی دس هشاسوی اص لجیل ّفتِ

سبصهبًی

خَاثگبُ،داًطجَیبى جذیذ الَسٍد .....

تعازیف  /توضیحات
تفکس زاهبسدی «:ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبیی وِ دس وٌبس ّن ثشای جبهؼِ اسصش ٍ ثشای داًطگبُ هضیت سلبثتی هی
آفشیٌذ »

جَایضوست ضذُ/همبم ّبی وست ضذُ دس سغَح هختلف

هؼشفی لبثلیت ّب ٍ تَاًبیی

فشٌّگی ......،

ّبی حَصُ

ّوىبسی ثب ٍاحذّبی دسٍى یب ثشٍى داًطگبّی دس حَصُ فؼبلیت
ّبی ٌّشی
ثَدجِ پیطٌْبدی

توانمندسازها
توانمندسازها

مدیسیت
ضساکتو ها و
منابع)
زهبسی
تعامالت(

مدیسیت سسمایه های مطهود

جزة هٌبثغ هبلی اص

ثَدجِ هػَة

خبسج داًطگبُ

تخػیع ثَدجِ ثشاسبس اٍلَیت ّب
دسآهذّبی جزة ضذُ اص هحل .........

سشهبیِ ّبی فیضیىی

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

فٌأٍسی

وبسآهذی صیش سبخت ّب ثشای جزة هٌبفغ

فنآوزی:ػبهل تجذیل هٌبثغ عجیؼی ،سشهبیِ ٍ ًیشٍی اًسبًی ثِ وبال ٍ خذهبت است وِ ػٌبغش هتطىلِ ٍ یب
اسوبى آى ػجبست است اص :سختافضاسً ،یشٍی اًسبًی هتخػع.،

مدیسیت سسمایه های نامطهود

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

عشاحی سیستن هذیشیت داًص ثِ جْت استبًذاسد سبصی مدیسیت دانص:
هذیشیت داًص

هفبّین
ثِ اضتشان گزاسدى اعالػبت داًطی(وبسگبُ،جلسِ،لیٌه اعالػبت.)......... ،

هستٌذ سبصی تجشثیبت ٍ داًص تخػػی هذیشاى ٍ

جوغ آٍسی،رخیشُ سبصی،پشداصش ٍ تَصیغ داًص هفیذ سبصهبًی دس فشایٌذی هٌبست
مستند ساشی تجسبیاتً:گْذاسی ٍ ثبصیبثی دٍثبسُ داًص ٍ تجشثیبت ثب اسصش افضٍدُ وبسوٌبى ثِ ػٌَاى ثخطی
اص داسایی ّبی سبصهبى .

وبسضٌبسبى
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کاربرگ ارزیابی حوزه فرهنگی

محوز معیاز

ضاخص های کالن

ضاخص های خسد

ضناسایی
سیبست گزاسی

ساّجشدیثٌذی
تفىشٍ عجمِ
ضٌبسبیی
فشایٌذّب ،خذهبت ٍ
هحػَالت

تفىیه فشایٌذّب،

اٍلَیت ثٌذی فشایٌذّب

توانمندسازها
توانمندسازها

تحلیل ػولىشد
ازشیابی

مدیسیت فسایندها ،خدمات و
محصوالت
مدیسیت و زهبسی

پسداشش

خذهبت ٍ هحػَالت

چک لیست/مستندات

تعازیف  /توضیحات

تفکس زاهبسدی «:ػجبستست اص تلفیك فؼبلیت ّبیی وِ دس وٌبس ّن ثشای جبهؼِ اسصش ٍ ثشای داًطگبُ هضیت سلبثتی هی
غَستجلسبت ٍ پیطٌْبدات ساّجشدی ضَسای فشٌّگی ..........
فسایندهای مدیسیتی:فؼبلیت ّبیی ّستٌذ وِ ثَسیلِ هذیشیت سبصهبى ثشای سسیذى ثِ اّذاف ،هَسد استفبدُ لشاس هی
ایجبد ثبًه اعالػبت اص هجوَػِ فشایٌذّب ثب تَجِ ثِ ضشح ٍظبیف آفشیٌذ »
ٍ هبهَسیت تؼشیف ضذُ

دّذ.

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

عشح ّبی تَجیْی ثشای اٍلَیت ثٌذی فشایٌذّب

ثب هحػَالت تَلیذی یب خذهبت اسائِ ضذُ تَسظ سبصهبى ّستٌذ.

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

غَستجلسبت ،گضاسش ّبی ػولىشد ٍاحذّبی صیشهجوَػِ

اسصیبثی هستوش

گضاسش ّبی ػولىشد
ثبصًگشی فشایٌذّب

بهبود و ازتقاء

ثْیٌِ سبصی ٍ احشثخطی
فشایٌذّب

غَستجلسبت
ثْیٌِ سبصی فشایٌذُ(الىتشًٍیىی وشدى ثشخی فشایٌذّبی
سٌتی)..........
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کاربرگ ارزیابی حوزه فرهنگی
محًر

شاخص
های کالن

تکریم ارباب رجوع

شاخص های خرد

چک لیست/مستندات

میسان رضایت از مدیران

فرم َای وظر سىجی

میسان رضایت از کارکىان

پست الکتريویکی صىديق پیشىُادات

میسان رضایت از امکاوات يتسُیالت

جلسات پرسش ي پاسخ

سواالت

سایر

نتایج

میسان رضایت کارکىان از عملکرد
مدیران

فرم َای وظر سىجی
پست الکتريویکی

رضایت سنجی کارکنان

جلسات پرسش ي پاسخ

میسان رضایت کارکىان از ارتباطات ي

مالقات َای حضًری

اطالع رساوی

دریافت تقطٍ وظرات
تحلیل پیشىُادات کلیدی

میسان رضایت کارکىان از امکاوات ي
تسُیالت
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کاربرگ ارزیابی حوزه فرهنگی
محًر

شاخص
های کالن

شاخص های خرد

چک لیست/مستندات

میسان رضایت از مدیران

فرم َای وظر سىجی

ازوحًٌ اطالع رساوی

اطالعیٍ َا ي اخبار ي فعالیتُای معايوت

سواالت

نتایج

تکریم ارباب
رجوع
انتظارات جامعه
تامین

وًع خدمات فرَىگی
وًع خدمات امًزشی

از وًع خدمات

نتایج

از تامیه اوتظار سازماوُا یا مراکس
بیريوی کٍ خدمات دریافت کردٌ اود

تقدیر ي تشکرَای بعمل آمدٌ
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کاربرگ ارزیابی حوزه فرهنگی

کارنامه عملکرد

محور

سال90

تعذاد ًطزیات داًطجَیی
تعذاد سفزّای سیارتی ٍ سیاحتی عوَهی تزگشار ضذُ تزای اعضای ّیات علوی
تعذاد سفزّای سیارتی ٍ سیاحتی عوَهی تزگشار ضذُ تزای اعضای غیز ّیات علوی
تعذاد سفزّای سیارتی ٍ سیاحتی عوَهی تزگشار ضذُ تزای داًطجَیاى
تعذاد تطکل ّای علوی داًطجَیی
تعذاد تطکل ّای سیاسی داًطجَیی
تعذاد تطکل ّای فزٌّگی داًطجَیی
تعذاد داًطجَیاى عضَ ّیت ّای هذّثی
تعذاد داًطجَیاى ضزکت کٌٌذُ در دٍرُ ّای فزٌّگی در همطع کارضٌاسی
تعذاد داًطجَیاى ضزکت کٌٌذُ در دٍرُ ّای فزٌّگی همطع کارضٌاسی ارضذ
نتایج

تعذاد ًطزیِ ّای علوی داًطجَیاى اًتطار یافتِ(عٌَاى/تیزاص)
تعذاد ًطزیِ ّای فزٌّگی داًطجَیاى اًتطار یافتِ(عٌَاى/تیزاص)
تعذاد ّوایص ّای علوی  -فزٌّگی
تعذاد سویٌارّای تزگشار ضذُ داخلی
تعذاد سویٌارّای تزگشار ضذُ هطتزن تا داًطگاّْا یا خارج اس کطَر

تعذاد کل ًوایطگاُ ّای تزگشار ضذُ
تعذاد دٍرُ ّای هساتمات لزاًی تزگشار ضذُ در داًطگاُ
سزاًِ فضاّای فزٌّگی تزاساس استاًذاردّای ٍسارت علَم
تعذاد داًطجَیاى هَفك در اخذ جَایش علوی ٍ فزٌّگی
تعذاد هماالت داًطجَیی
تعذاد داًطجَیاى ضزکت کٌٌذُ در تزًاهِ ّای علوی،فزٌّگی ٍ ٌّزی
تعذاد تزًاهِ ّای سیاسی ٍ کزسی ّای آساد اًذیطی
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سال91

سال92

کاربرگ ارزیابی حوزه فرهنگی

کارنامه عملکرد

محور

سال90

تعذاد تزًاهِ ّای هذّثی هٌطثك تا تزًاهِ ّای هصَب اعالهی هعاًٍت فزٌّگی ٍ اجتواعی ٍسارت
تعذاد داًطجَیاى ضزکت کٌٌذُ در تاسدیذّا ٍ اردٍّای علوی ،فزٌّگی
تعذاد داًطجَیاى ضزکت کٌٌذُ در تاسدیذّا ٍ اردٍّای سیاحتی
تعذاد اعضای ّیات علوی ّوکار در تزًاهِ ّای فزٌّگی(ًحَُ ٍ هیشاى ّوکاری هطخص گزدد)
تعذاد دٍرُ هساتمات فزٌّگی داخلی تزگشار ضذُ
تعذاد دٍرُ هساتمات فزٌّگی خارجی تزگشار ضذُ
ًفز ساعت سزاًِ فزٌّگی داًطجَیاى
تعذاد کارهٌذاى ضزکت کٌٌذُ در فعالیت ّای فزٌّگی
تزخَرداری اس ٍتگاُ جاهع فزٌّگی تزاساس ضاخص ّای ٍسارت علَم(حذالل تِ دٍ ستاى )
هَفمیت ّای کسة ضذُ در سطح استاًی
نتایج
نتایج

هَفمیت ّای کسة ضذُ در سطح کطَری
هَفمیت ّای کسة ضذُ در سطح تیي الوللی
هیشاى اعتثارات ّشیٌِ ضذُ تِ هیشاى اعتثارت هصَب فزٌّگی
ارسش تفاّن ًاهِ ّا ٍ لزارداد ّای ّوکاری تا سایز ساسهاى ّا
درصذ رضذ تَلیذات فزٌّگی ساالًِ تزاساس استاًذارد ٍسارت علَم
داًطجَیاى خارجی هطارکت کٌٌذُ در فعالیت ّای فزٌّگی
تعذاد هتماضیاى "استعذاد درخطاى" تزای هطارکت در فعالیت ّای فزٌّگی
ساعات آهَسضی فزٌّگی داًطجَیاى
ساعات آهَسضی فزٌّگی اساتیذ
تعذاد داًطجَیاى ضزکت کٌٌذُ در اردٍّای فزٌّگی
تعذاد تزًاهِ ّای سیاسی تزگشار ضذُ در داًطگاُ
تعذاد دارایی ّای فکزی ٍ هعٌَی (اهتیاسات یا حمَق اًحصاری اًحصاری).....،
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سال91

سال92

کاربرگ ارزیابی حوزه فرهنگی
هصذاق ًذاسد

تطَسکاهل اجشا شذُ

تطَسًالص اجشا شذُ

محور

اًجام ًشذُ

کارنامه عملکرد

اجشای طشح تکشین استاب سجَع
تْیِ تشًاهِ ٍاگزاسی تصذی ّا(تعییي ٍظایف ،فعالیت ّا ٍ ٍاحذّای لاتل ٍاگزاسی )
احصاء ٍ اٍالَیت تٌذی خذهات لاتل اسائِ اص طشیك الکتشًٍیکی(تعاهلی-تشاکٌشی)
تعییي خذهات لاتل اسائِ دس دفاتش پیشخَاى دٍلت
هستٌذساصی فشایٌذّای هَسد عول کِ هٌجش تِ اسائِ خذهت تِ ری ًفعاى هی گشدد
اشتشان ٍ اتصال تِ پایگاُ ّای اطالعاتی کتاتخاًِ ّا ٍ هشاکض اطالع سساًی داخلی کِ دستشسی تِ آًْا هستلضم پشداخت ٍجِ هی تاشذ
پژٍّشگاُ اطالعات ٍ هذاسن علوی ایشاى

نتایج

هشکض هٌطمِ ّای اطالع سساًی علَم ٍ فٌاٍسی
سایش
اشتشان ٍ اتصال تِ پایگاُ ّای اطالعاتی ششکت ّای اطالع سساًی تیي الوللی کِ دستشسی تِ آًْا هستلضم پشداخت ٍجِ هی تاشذ
پژٍّشگاُ اطالعات ٍ هذاسن علوی ایشاى
هشکض هٌطمِ ّای اطالع سساًی علَم ٍ فٌاٍسی
سایش
تذٍیي استاًذاسدّای اسائِ خذهت
گضاسش خَد اسصیاتی(تْیِ ٍ تذٍیي گضاسش تحلیلی ٍ آسیة شٌاسی اص تشًاهِ عولیاتی)
تْتششذُ فشلی ًکشدُ تٌضل یافتِ

تعییي کیفیت خذهات پس اص ٍاگزاسی تصذی ّا
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