


 

 اولويت ها و محورهاي اصلي كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي 

 طراحي مدل نظام پيشنهادات دانشگاه  -1

  استقرار مدل جديد نظام پيشنهادات دانشگاه -2

 اصالح و به روز رساني سامانه نظام پيشنهادات دانشگاه -3

 بازنگري و تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه -4

 به روز رساني فرآيندهاي ارايه خدمات در واحدهاي مختلف دانشگاه -5

 ارتقا فرآيندهاي ارايه خدمات در واحدهاي مختلف دانشگاه -6

 ساماندهي و راهبري كارگروه كاهش تصدي گري دانشگاه  -7

 ي و راهبري كميته بهره وري دانشگاهسامانده -8
 
 

 11-13يكشنبه ها ساعت زمان برگزاري جلسات: 
 

 تاريخ 

   20/12/96 96سال 

شش ماهه 

 97اول سال 

19/01/97 16/02/97 20/03/97 

17/04/97 14/05/97 11/06/97 

شش ماهه 

 97دوم سال 

22/07/97 13/08/97 11/09/97 

16/10/97 14/11/97 19/12/97 



 
                              

��ی �ما�ی کاش                                        اندا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا   

  سا�تار و �ناوری �ی �د�ي�ی- ��ی�ه کار��وه �و��ه �د�يت    
 "96 دانشگاه در سالطراحي مدل نظام پيشنهادات"     جدول زمان بندي برنامه

 رديف عنوان فعاليت مسئول پيگيري íÏ ÑÐÂ بهمن اسفند

    
مديريت توسعه سازمان و تحول اداري 

 دانشگاه
 1 بررسي مدل هاي مورد استفاده در وزارت متبوع و دانشگاه هاي علوم پزشكي

    

روابط عمومي دانشگاه-  مديريت توسعه 
 نفر 4سازمان و تحول اداري دانشگاه-

صاحب نظر از دست اندركاران كميته 
 قبلي

 2 بررسي و تحليل نقاط ضعف و قوت مدل قبلي نظام پيشنهادات دانشگاه

    
 رضا رضائي- اعظم كاظمي- 

 3 تدوين مدل جديد پيشنهادي نظام پيشنهادات دانشگاه حسن عرب سعيدي

 مدل جديد نظام پيشنهادات در كميته تخصصي ساختار و فناوري  كردنمطرح و فناوري هاي مديريتي دبير كميته ساختار    
 4 هاي مديريتي دانشگاه جهت تأييد

 مدل تأييدشده نظام پيشنهادات در كارگروه توسعه مديريت دانشگاه   كردنمطرح دبير كارگروه توسعه مديريت دانشگاه    
 5 جهت تصويب

 
 
 
 
 



 
                                 
��ی �ما�ی کاش                                                               اندا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا                      

  سا�تار و �ناوری �ی �د�ي�ی- ��ی�ه کار��وه �و��ه �د�يت  
 "97 دانشگاه در سالاستقرار مدل جديد نظام پيشنهادات"     جدول زمان بندي برنامه

 

 رديف فعاليت                                         زمان مسئول پيگيري فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان íÏ ÑÐÂ بهمن اسفند

            
معاونت توسعه مديريت و منابع 

 دانشگاه

ابالغ نظام جديد پيشنهادات مصوب 
 به كارگروه توسعه مديريت دانشگاه

 واحدها
1 

            
مديريت توسعه سازمان و تحول اداري 

 دانشگاه
تشكيل كميته اصلي و كميته هاي 

 2 واحدهاي دانشگاه

مديريت منابع انساني دانشگاه-             
مديريت توسعه سازمان و تحول اداري 

 دانشگاه

آموزش شيوه نامه نظام جديد 
 3 پيشنهادات به  اعضاي كميته ها

            
كميته هاي پيشنهاداتدبيران   

برگزاري جلسات كميته اصلي و 
 4 كميته هاي پيشنهادات واحدها

            
كميته هاي واحدهادبيران   

ارائه فصلي گزارش عملكرد به كميته 
 5 اصلي

 
 
 
 
 

 
                                 
        



                                        
      

��ی �ما�ی کاش                              اندا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا                      

  سا�تار و �ناوری �ی �د�ي�ی- ��ی�ه کار��وه �و��ه �د�يت  
  " 97 در سالاصالح و به روز رساني سامانه نظام پيشنهادات دانشگاه "جدول زمان بندي برنامه

 رديف فعاليت                                              زمان مسئول پيگيري فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان íÏ ÑÐÂ بهمن اسفند

روابط عمومي دانشگاه-  مديريت توسعه             
 سازمان و تحول اداري دانشگاه

 1 بررسي سامانه هاي پيشنهادات ساير سازمانها

مديريت توسعه سازمان و تحول اداري             
 دانشگاه

 2 تكميل فرم درخواست نرم افزار

            
انتخاب شركت هاي فعال در زمينه سامانه مذكور  مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه

 demoجهت ارائه 
3 

            
 مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه

انتخاب نرم افزار مورد تأييد مديريت تحول و مركز 
فن آوري اطالعات بر اساس جلسات كارشناسي 

 برگزار شده و تماس با كاربران نرم افزار
4 

            
برآورد هزينه خريد نرم افزار و تأمين تجهيزات  مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه

 5 سخت افزاري 

            
خريد نرم افزار و تجهيزات سخت تامين اعتبار  معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه

 6 افزاري

 7 انعقاد قرارداد با شركت هاي صالحيت دار معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه            

            
 8 پياده سازي سامانه شركت طرف قرارداد

- مركز آمار و فن شركت طرف قرارداد            
آوري اطالعات دانشگاه- مديريت منابع 

 انساني
 9  به دبيرخانه هاي كميته ها آموزش و اجراي سامانه

معاونت توسعه مديريت و منابع             
 10 ابالغ به كليه واحدها  دانشگاه(رئيس كميته پيشنهادات)

 11 بهره برداري كامل از سامانه كليه كاربران            
 



 
 

                                 
��ی �ما�ی کاش                                                   اندا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا                            

   سا�تار و �ناوری �ی �د�ي�ی- ��ی�ه کار��وه �و��ه �د�يت  
 "97بازنگري و تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه در سال"     جدول زمان بندي برنامه

 رديف فعاليت                                              زمان مسئول پيگيري فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان íÏ ÑÐÂ بهمن اسفند

مديريت توسعه سازمان و تحول اداري             
و فناوري هاي  دانشگاه(دبير كميته ساختار

  )مديريتي

تشكيل كارگروه تخصصي با حضور 
نمايندگان معاونت هاي دانشگاه و افراد 

 صاحب نظر
1 

            
 كارگروه تخصصي

 بازنگري مأموريت و چشم انداز دانشگاه
2 

            
 كارگروه تخصصي

 تحليل وضعيت داخلي و خارجي دانشگاه
3 

            
 كارگروه تخصصي

تدوين اهداف كلي و اهداف اختصاصي 
 دانشگاه

4 

            
 5 تدوين استراتژي هاي دانشگاه كارگروه تخصصي

            
 و فناوري هاي مديريتي دبير كميته ساختار

يك مطرح نمودن و تأييد برنامه استراتژ
ساختارتدوين شده در كميته   6 

            
  توسعه مديريت دانشگاهدبير كارگروه

 كارگروه توسعه مديريت  ÑÏتصويب
 7 دانشگاه

            
  توسعه مديريت دانشگاهدبير كارگروه

 ابالغ به واحدهاي تحت پوشش دانشگاه و
 8 دستور در ج در پورتال دانشگاه 

                                 
        



 
 

                                 
��ی �ما�ی کاش                                                   اندا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا                            

   سا�تار و �ناوری �ی �د�ي�ی- ��ی�ه کار��وه �و��ه �د�يت    
 "97به روز رساني فرآيندهاي ارايه خدمات در واحدهاي مختلف دانشگاه در سال"                                                            جدول زمان بندي برنامه

 

 رديف فعاليت                                              زمان مسئول پيگيري فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان íÏ ÑÐÂ بهمن اسفند

مديريت توسعه سازمان و تحول             
 اداري دانشگاه

مكاتبه با واحدهاي مختلف دانشگاه جهت 
 بررسي فرآيندهاي ثبت شده موجود

1 

            
 كليه واحدهاي دانشگاه

 2  فعاليت هاي فاقد فرآيندءاحصا 

            

 3 تدوين نمودار فرآيند براي فعاليتهاي فاقد فرآيند كليه واحدهاي دانشگاه

            
مركز كليه واحدهاي دانشگاه- 

آمار و فن آوري اطالعات 
 دانشگاه

درج كليه نمودار  فرآيندها در پورتال واحد با 
هماهنگي مركز آمار و فن آوري اطالعات 

 دانشگاه
4 

            

 كليه واحدهاي دانشگاه
ارسال ليست كل فرآيندها به مديريت توسعه 

 سازمان و تحول اداري دانشگاه
5 

                                 
        



 
 

                                 
��ی �ما�ی کاش                                          اندا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا                            

   سا�تار و �ناوری �ی �د�ي�ی- ��ی�ه کار��وه �و��ه �د�يت    
 "97ارتقا فرآيندهاي ارايه خدمات در واحدهاي مختلف دانشگاه در سال"                                                            جدول زمان بندي برنامه

 

 رديف فعاليت                                              زمان مسئول پيگيري فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان íÏ ÑÐÂ بهمن اسفند

            
مديريت توسعه سازمان و تحول 

íÑÇÏÇ 
مورد بررسي و بخشنامه به واحدهاي دانشگاه در 

 بازنگري  فرآيندهاي جاري 
1 

            
 واحدهاي دانشگاه

تعيين اولويت فرآيندهاي نيازمند به اصالح و 
بندي مربوطùارسال برنامه زمان  2 

            
 3 اصالح فرآيندها در واحدها واحدهاي دانشگاه

            
 4 تأييد فرآيندهاي اصالحي در كميته مربوطه كارگروه تخصصي

معاونت توسعه مديريت و             
 ( دبير كارگروهمنابع دانشگاه

 توسعه مديريت)

 ابالغ فرآيندهاي ارتقاء يافته به واحدهاي مجري
 æدرج در پورتال مربوط 

5 

                                 
        



 
                                                                                 

��ی �ما�ی کاش                                                      اندا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا                               

   سا�تار و �ناوری �ی �د�ي�ی- ��ی�ه کار��وه �و��ه �د�يت    
  "97ساماندهي و راهبري كارگروه كاهش تصدي گري دانشگاه در سال"     جدول زمان بندي برنامه 

 رديف فعاليت                                 زمان مسئول پيگيري فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان íÏ ÑÐÂ بهمن اسفند

با مطابق سازي كارگروه كاهش تصدي گري دانشگاه  فعال  توسعه مديريت دانشگاهدبير كارگروه            
 1 بخشنامه مربوطه

مديريت هاي توسعه سازمان و تحول اداري،             
 امورمالي

آموزش به مديران ستادي و اجرايي دانشگاه در مورد 
 2 روش ها و امور قابل واگذاري

 دانشگاه تا ارائه ليست فعاليتها و واحدهاي واگذار شده در دبيركارگروه كاهش تصدي گري            
 3  هاي مديريتيساختار و فناوري به كميته 96 پايان سال

 دبيركارگروه كاهش تصدي گري            
اخذ درخواست هاي واگذاري فعاليتها و امور قابل واگذاري 

 4 از واحدهاي دانشگاه

بررسي و تصميم گيري در مورد درخواست هاي واگذاري با  كارگروه كاهش تصدي گري            
 5 رعايت ضوابط با تعيين نتايج واگذاري

 گري به ابالغ نتايج و مصوبات كارگروه كاهش تصدي  معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه            
 6 واحدهاي متقاضي

 گري توسط اجراي مصوبات كارگروه كاهش تصدي  واحدهاي ذيربط            
 7 واحدهاي متقاضي با هماهنگي واحدهاي ستادي ذيربط

 به كميته ساختار  ها ارايه فصلي گزارش عملكرد واگذاري دبيركارگروه كاهش تصدي گري            
 8  هاي مديريتيو فناوري

تحليل گزارش واگذاري هاي انجام شده و ارايه راهكارهاي   كميته ساختار و فناوري هاي مديريتيدبير            
 9 اصالحي توسط كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي

 10 كارگروه كاهش تصدي گريابالغ راهكارهاي اصالحي به   توسعه مديريت دانشگاهدبير كارگروه            

 
 



 
                                                                                 

��ی �ما�ی کاش                                                      اندا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا                               

   سا�تار و �ناوری �ی �د�ي�ی- ��ی�ه کار��وه �و��ه �د�يت    
  "97ي و راهبري كميته بهره وري دانشگاه در سالسامانده"     جدول زمان بندي برنامه

 رديف فعاليت                                 زمان مسئول پيگيري فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان íÏ ÑÐÂ بهمن اسفند

دبيركميته ساختار و فناوري هاي             
 مديريتي هاي مديريتي دانشگاه

 1 دانشگاهبررسي وضعيت موجود كميته بهره وري 

            
 بازنگري تركيب اعضا كميته بهره وري دبير كارگروه توسعه مديريت دانشگاه

 2 

مديريت  هاي منابع انساني، توسعه             
 سازمان و تحول اداري

آموزش در زمينه مرتبط به مديران ستادي و اجرايي و 
 3  كميته بهره وريءاعضا

            
ارائه گزارش اجرايي فصلي چرخه بهره وري به كميته  كميته بهره وريدبير

 4 ساختار و فناوري هاي مديريتي

كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي             
  دانشگاه

بررسي و تصويب راهكارهاي بهبود بهره وري 
 5 دانشگاه 

            
 كميته بهره وريدبير

 1396ارائه گزارش نهايي انجام چرخه بهره وري سال 
 6 به كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي

            
 سازمان مديريت و  برنامه ريزي استان

بررسي و امتياز دهي به استقرار چرخه بهره وري 
دانشگاه توسط كارشناسان سازمان مديريت و  برنامه 

 ريزي استان
7 
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