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مروری بر اهم ، فعالیت ها  

  و دستاوردهای سال 

  1396لغایت  1394

 

 

  مطالعات تطبیقی و بهینه کاوی از موضوعات نظارت ارزیابی و تعالی سازمانی 

  ای مفهومی متناظر با موضوعات نظارت ، ارزیابی و تعالی سازمانی هتدوین مدل 

 لفه های ارزیابی کیفیت عملکرد مدیریت از منظر دانشجویان ؤشناسایی م 

 آموزشی های گروه درونی ارزیابی مدل بومی طراحی و تدوین 

  )1393نفر در بهمن سال  43000پیمایش مطلوبیت خدمات دانشگاهی از منظر دانشجویان )سرشماری کشوری  

 استانی /پردیس و واحد های تابعه های دانشگاه به صورت کشوری /  هلفؤتدوین گزارش آسیب شناسانه هر یک از م 

 ود بازخورد نتایج پیمایش و پیگیری اقدامات اصالحی در موضوعات قابل بهب 

 ( 31ارزیابی عملکرد مدیران پردیس ها و واحد های آموزشی به منظور درک میزان توفیق ، حفظ و نگهداشت ایشان در) و ارائه گزارش به ستاد ارتقاء جهت  پردیس

 اتخاذ تصمیمات الزم

  گروه و دانشجویان و اعتبار سنجی آن ان ن آموزشی ، مدیریاز منظر معاونطراحی و تدوین مدل ارزیابی چند وجهی عملکرد استادان 

 ( 94-93می اساتید در سراسر کشور سال تحصیلی )یان و ارسال نتایج محرمانه به تمادهی یادگیری استادان از منظر دانشجوارزشیابی کیفیت عملکرد فرایند یاد

 نفر درس  11000تعداد کارنامه صادره بالغ بر

 لکرد استادان از منظر )معاون آموزشی ، مدیر گروه ، دانشجویان و همتایان( طراحی و تدوین مدل ارزیابی چند وجهی عم 

  گانه سنجش عملکرد مدیران امور پردیس های استان و ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن طی دوره استقرار و ارائه گزارش نهایی به هیات رئیسه  26تدوین شاخص های

 دانشگاه 

 از منظر عامالن متناظر در صف  تخصصی دانشگاه  حوزه هایمدیران  نظر سنجی کیفیت عمل 

  1394-95تدوین شاخص های مربوط به ارزیابی اجرای منشور کیفیت آموزش و اجرای آن برای نیمسال اول سال تحصیلی 

 های متناظرو ارائه گزارش نتایج به حوزه 94-95مسال اول تدوین نشانگرهای صحت اعتبار اجرای منشور کیفیت آموزش و اجرای آن در نی 

  تدوین گزارش میزان انحراف از استاندارد های منشور به هر یک از حوزه های اجرا و درخواست پیگیری و تدوین عملیات اصالحی 

  استقرار سامانه مدیریت عملکرد سازمانی و ارزیابی کیفیت عملکرد حوزه های تخصصی ستاد دانشگاه و ارائه گزارش به هیات رئیسه 

  و ارائه نتایج جهت اعمال مزایای قانونی مترتب به 1392 -93ارزیابی کیفیت عملکرد منابع انسانی دانشگاه و اجرای آن در سال دستورالعمل تدوین شاخص های

 هیات اجرایی منابع انسانی 

 هت اعمال مزایای قانونی مترتب به هیات اجرایی منابع انسانی استقرار سامانه مدیریت عملکرد و ارزیابی کیفیت منابع انسانی در بستر سامانه  و ارائه نتایج ج 



 اجرایی منابع انسانی  استقرار سامانه مدیریت عملکرد و ارزیابی کیفیت منابع انسانی در بستر سامانه  و ارائه نتایج جهت اعمال مزایای قانونی مترتب به هیات 

 1394 سال در شش ماه اولاه ارزیابی کیفیت اجرا و عمل به مصوبات هیات رئیسه دانشگ 

 1394نشست ها و رخدادهای ادواری و موردی هر یک از حوزه های تخصصی در سراسر کشور سال  ،ارزیابی کیفیت اجرا و تاثیر همایش 

  (1393-94دوره آموزشی سال ارزیابی و تضمین کیفیت ) طراحی آزمون ، اجرای مصاحبه و برگزاری مورد نیاز معاونت نظارت، اجرای فرایند جذب نیروی انسانی 

  94برگزاری دومین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی اردیبهشت  

  94ارزیابی کیفیت عمل منابع انسانی در موضوع اتوماسیون اداری و ارائه گزارش عملکرد به حوزه های متناظر و هیات رئیسه دانشگاه  

  کیفیت اجرای برگزاری آزمون و مصاحبه متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش 

  1395زمستان اجرا و تعیین منتخبین  انتخاب کارمند نمونه دانشگاهتدوین شیوه نامه 

  شش ماهه اول و دوم ( 1395ارزیابی کیفیت اجرا و تاثیر همایش نشست ها و رخدادهای ادواری و موردی هر یک از حوزه های تخصصی در سراسر کشور سال( 

  در دو مرحله شش ماهه 1395ممیزی عملکرد حوزه های تخصصی دانشگاه در موضوع برنامه عملیاتی سال 

  تدوین روش شناسی نظارت و ارزیابی میدانی و برنامه ریزی مبتنی بر آن 

 ،و ارائه باز خورد واحدهای تابعه ، تدوین گزارش و ارسال به حوزه های ذیربط موردی، مدیریتی ، سرزده و تعقیبی از استان / پردیس و انجام بازدید های ادواری 

  پیگیری نتایج حاصل از بازدیدها به منظور رصد اقدامات اصالحی در بازه زمان تعیین شده در هر یک از حوزه ها 

 95شور فروردینتفاهم درون سازمانی در موضوع تدوین شاخص های اختصاصی دستگاه به منظور ارزیابی بیرونی وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ک  

 1395کشور بهمن  ارزیابی عملکرد هر یک از حوزه های تخصصی در موضوع شاخص های اختصاصی اعالمی به وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

  تمهید مقدمات ارزیابی بیرونی دفاتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی از واحد های تابعه دانشگاه 

  1395بهمن –دانشگاه از منظر دانشجو معلمان پیمایش مطلوبیت خدمات  

  1395دومین پیمایش مطلوبیت خدمات دانشگاه از منظر دانش آموختگان شهریور  

  دانشجو  1395( دانش آموختگان )شهریور 1393پیمایش های مطلوبیت خدمات دانشگاه دانشجو معلمان )بهمن نگرشی دانشجو معلمان در وند تغییرات رتحلیل ( )

 (1395معلمان بهمن 

 ،مدیران گروه ها با رویکرد ارزیابی چند وجهی و ارائه  -1395بهار ماموران آموزشی  ، 95اداری شهریور ماموران مدیریت عملکرد منابع انسانی سرپرستان شبانه ریزی

  1395نتایج به حوزه های مرتبط 

 یران گروه ها با رویکرد ارزیابی چند وجهی و ارائه مد-1395 ،ماموران آموزشی بهار 95اداری شهریور مدیریت عملکرد منابع انسانی سرپرستان شبانه ریزی،ماموران

  1396نتایج به حوزه های مرتبط اردیبهشت و خرداد

  مشهد مقدس   -1395ارزیابی کیفیت مراسم دانش آموختگی دانشجو معلمان دانشگاه تحت عنوان پیمان با امام رئوف تابستان 

 ع انسانی دانشگاه در موضوع اسکان نوروزی و ارائه باز خورد به حوزه های ذیربطارزیابی کیفیت تمهیدات و مواجهه با خدمات رفاهی مناب 

 طی سال مدیریت دانشگاه در  یارزیابی کیفیت عملکرد مدیران پردیس ها و واحد های تابعه به سفارش ستاد ارتقا 

 ( 53ارزیابی کیفیت عملکرد مدیران امور پردیس های استانی با رویکرد جدید  ) مدیریت به منظور اتخاذ  یارائه گزارش به هیات رئیسه و ستاد ارتقاو گویه ای



 1395استمرار مدیریت  هتصمیم در نحو

 ( و ارائه گزارش به هیات رئیسه و ستاد ارتقا 53ارزیابی کیفیت عملکرد مدیران امور پردیس های استانی با رویکرد جدید ) مدیریت به منظور اتخاذ  یگویه ای

 96تابستان مرار مدیریت است هتصمیم در نحو

 های پایانی هر نیمسال تحصیلی  ارزیابی کیفیت برگزاری آزمون 

 ارائه گزارش انحراف از معیار های مورد انتظار به هر یک از واحد های تابعه و حوزه های تحصیلی در سازمان مرکزی  تحلیل مراقبت های ویژه در برگزاری آزمون ها و

 1396تیر ماه 

  اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ( تدوین کتابچه  28پیمایش مطلوبیت اولین دوره مهارت آموزان )ماده 

  اساسنامه 28ارزیابی کیفیت برگزاری آزمون های پایانی اولین دوره مهارت آموزی ماده 

 1396کترونیکی تدوین شاخص های ممیزی مدیریتی در هر یک از حوزه های تخصصی دانشگاه در قالب تقویم اجرایی ال  

  گروه آموزشی  58استان با گستره  12اجرای آزمایشی طرح ارزیابی درونی گرو های آموزشی در 

  تدوین گزارش تحلیلی عملکرد هر یک از گروه های آموزشی طرح 

  بی وضعیت نماز خانه ها و برگزاری نماز تدوین شاخص های ارزیاتوجیهی طرح ارزیابی درونی به منظور آماده سازی مجریان طرح –برگزاری دوره های آموزشی

 جماعت با اجرای کشوری و ارائه گزارش به مبادی امر

 تدوین ستادی به منظور تصمیم در استمرار مدیریت  لفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیرانؤم 

 نگزینی مدیرادر راستای شایسته  ش شایستگی های مدیریتی معرفی شدگان به ستاد ارتقاجتدوین ابزار سن 

 

2 
اهم مسائل و مشکالت 

 رفع شده

 در مجموعه دانشگاهو خودارزیابی اعتالی فرهنگ پایش و ارزیابی عملکرد 

 تدوین  و تثبیت شاخص های ارزیابی عملکرد استادان 

 تبیین شاخص های ارزیابی مدیران  امور پردیس های استانی 

 ( منابع نیروی انسانی مورد نیاز  ناکافیتخصیص ) هر چند 

   94 – 95و طراحی و تدوین شاخص های ارزیابی برای دوره  93 – 94بازنگری شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان در دوره 

 ، پس از ارزیابی دو دوره آن دقیق  منشور کیفیت آموزش دانشگاهتالش و جدیت در اجرای 

3 
اهم مسائل و مشکالت 

 باقی مانده

 عدم کفایت تخصیص منابع نیروی انسانی مورد نیاز معاونت در استان ها 

 و نیاز به فرهنگ سازی بیشترمقاومت و برخورد با امر پایش و ارزیابی در بعضی از حوزه ها 

 استفاده و بکارگیری سامانه جامع ارزیابی 

 جذب نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز معاونت در سازمان مرکزی

 


