


 

اولويت ها و محورهاي اصلي كميته مديريت عملكرد 

 
 انجام ارزيابي عملكرد دانشگاه  -1

آسيب شناسي و بهبود ارزيابي عملكرد دانشگاه   -2

 

 10-12 دوشنبه ها ساعتزمان برگزاري جلسات :
 

 تاريخ 

 96سال 
27/10/96 23/12/96 - 

شش ماهه اول 
 97سال 

3/02/97 
 

25/4/97 
19/06/97 

 

شش ماهه دوم 
 97سال 

16/07/97 21/08/97 19/09/97 

10/10/97 27/12/97  -



                                  
        

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

- ��ی�ه �د�يت �مل��دکار��وه �و��ه �د�يت             
"97-96ارزيابي عملكرد دانشگاه در سالهاي "جدول زمان بندي برنامه  

97سال  96سال  
ف   فعاليت                                                                              زمان

دي
ر

 مسئول پيگيري íÏ بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور 

سازمان مديريت و  برنامه          
 ريزي استان

 اعالم شروع فرايند ارزيابي عملكرد دانشگاه به انضمام بخشنامه سازمان 
 1 اداري و استخدامي كشور در مورد شاخص هاي عمومي ارزيابي 

معاونت توسعه مديريت و          
 منابع وزارت متبوع

 2 ابالغ شاخص هاي اختصاصي توسط وزارت متبوع 
مديريت توسعه سازمان و          

 تحول اداري دانشگاه
اعالم شاخص هاي عمومي و اختصاصي به معاونتها، مديريت ها،واحدها 

 3 وكميته هاي مربوطه حسب مورد و تعيين مهلت ارسال پاسخ 
         

 معاونتهاي دانشگاه
تكميل و ارسال مستندات از سوي معاونتهاو مديريت هاي دانشگاه در 

 4 مهلت مقرر
معاونتهاي انشگاه - مديريت          

 5 بازبيني و بررسي مستندات و رفع نواقص در صورت لزوم توسعه سازمان و تحول اداري 
مديريت توسعه سازمان و          

 تحول اداري دانشگاه
ورود اطالعات و مستندات در سامانه مديريت عملكرد وزارت متبوع در 

 6 مهلت تعيين شده در مرحله خود ارزيابي
معاونت توسعه مديريت و          

 منابع وزارت متبوع
بررسي كارشناسي و امتياز دهي به شاخص ها توسط كارشناسان وزارت 

 7 متبوع و ارجاع به سازمان مديريت و  برنامه ريزي استان 

   
 

سازمان مديريت و  برنامه       
 ريزي استان

بررسي و امتياز دهي به شاخص ها توسط كارشناسان سازمان مديريت و  
 8 برنامه ريزي استان

سازمان مديريت و  برنامه          
 ريزي استان

اعالم امتياز دانشگاه در ابعاد عمومي و اختصاصي شاخصهاي ارزيابي 
 9 عملكرد

 



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

- ��ی�ه �د�يت �مل��دکار��وه �و��ه �د�يت      
 "97آسيب شناسي و بهبود ارزيابي عملكرد دانشگاه در سال"     جدول زمان بندي برنامه

 

ÑÐÂ رديف فعاليت                                                          زمان مسئول پيگيري شهريور مهر آبان 

    
 سازمان مديريت و  برنامه ريزي استان

اعالم امتياز دانشگاه در ابعاد عمومي و اختصاصي شاخصهاي 
 1 ارزيابي عملكرد

    
 2 گزارش گيري از سامانه مديريت توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه

    
 3 تحليل شاخص ها و گزارشات سامانه در كميته مديريت توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه

    
معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه - مديريت 

 توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه

برگزاري جلسات با  معاونتها، مديريت ها،واحدها و 
سايركميته هاي مربوطه حسب مورد به منظور آسيب شناسي 

 برنامه
4 

    
معاونتهاو مديريت هاي دانشگاه - مديريت توسعه 

 سازمان و تحول اداري دانشگاه
برنامهريزي و اتخاذ تصميم اقدامات  اصالحي در جهت بهبود 

 5 عملكرد
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