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معاونت آموزشی

معاون
ت
آموز
شی

کارگروه تعالی خدمت در آموزش دانشگاه
کمیته تعالی خدمت در ستاد آموزش دانشگاه

تاریخ :شهریور 97
شماره سند96-97 :
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معاون
ت
آموز
شی
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معاون

-1

حیطه اصالح ساختار تشکیالتی و فرایند های اجرایی معاونت آموزشیت

رديف

برنامه

1-1

تهيه ليست خدمات آموزشي
و مشخص كردن
مسئوليتها و پاسخگوها

آم
وز
وضعيت

اقدامات

تهيه شرح وظایف و مسئوليت های هر یك بخش های زیر مجموعه

در انتظار تایيد
معاونت و شی
هيات
ریيسه
در حال اجرا

تهيه ،تصویب و ابالغ شرح وظایف كاركنان آموزش

در حال اجرا

تدوین فرایندهای مرتبط با
2-1
ترفيع اعضای هيات علمي

بررسي آیين نامه و دستورالعمل اعطای پایه ترفيع
اصالح فرایند و تدوین دستور العمل اجرایي
تصویب در شورای تحول ،شورای اموزشي دانشگاه و ابالغ جهت اجرا

خاتمه یافته
در حال انجام
در انتظار تایيد
معاونت

طراحي رویه یکپارچه
ارزشيابي اعضای هيات
3-1
علمي پيش از اجرایي شدن
حاكميت آكادميك

طراحي پرسشنامه های ارزشيابي اعضای هيات علمي توسط معاونت
آموزشي مراكز و دانشکده ها و مدیران گروه ها ،روسای بخش ها
طراحي پرسشنامه ارزشيابي اعضای هيات علمي از دیدگاه دانشجویان به
تفکيك مقطع
استقرار ارزشيابي اساتيد در بالين و فرآیند ارائه بازخورد و ارزیابي

اصالح چارت تشکيالتي معاونت آموزشي و مدیریت های تابعه

3

در حال انجام
در حال انجام
در انتظار

مسئول پيگيري

زمان اجرا

دكتر شادنيا -آقای بلوردی

هر یك از مدیریت ها با
هماهنگي دكتر شادنيا
هر یك از مدیریت ها با
هماهنگي دكتر شادنيا

اردیبهشت 97
خرداد ماه 97

دكتر شادنيا -آقای بلوردی
دكتر شادنيا -آقای بلوردی

 20اسفند

دكتر شادنيا – آقای بلوردی

 20اسفند

دكتر شادنيا – آقای بلوردی

 20اسفند

دكتر شادنيا – آقای بلوردی
–مهندس احمدی نژاد

مهر 97
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رديف

برنامه

4-1

بازنگری فرآیندهای عمليات
اجرایي

5-1

راه اندازی مركز اعضای
هيات علمي

6-1

وضعيت

اقدامات
استقرار ارزشيابي اساتيد در دانشکده ها و فرآیند ارائه بازخورد و ارزیابي
بازنگری فرآیند ارجاع پزشکان جهت دریافت پروانه مطب
بازنگری فرآیندهای اداری درخواستهای اعضای هيات علمي از جمله
مرخصي ،ماموریت و  ...در دانشکده ها و مراكز
اصالح فرم های حضور فيزیکي
بررسي سوابق موضوعات بررسي شده در جلسات و اصالح رویه ها و
مقررات آموزشي
طراحي رویه پاسخگویي به نيازمندی ها و درخواست های مطرح شده

مسئول پيگيري
دكتر شادنيا – آقای بلوردی
مهندس احمدی نژاد

در انتظار
خاتمه یافته

معاون

خاتمه یافته
ت
دردست اجرا
در انتظار آموز

دكتر شادنيا – آقای بلوردی
مدیریت واحدها با
هماهنگي دكتر شادنيا
دكتر شادنيا -آقای بلوردی

دكتر جرجاني

مهيا سازی فضای فيزیکي و زیرساخت ها

خاتمه یافته

دكتر شادنيا

راه اندازی مركز توسعه
آموزش EDC

ایجاد تغييرات پرسنلي و جابجایي

در حال اجرا

دكتر شادنيا  -دكتر رجایي

جابجایي اداره استعداد درخشان از حوزه ریاست به معاونت آموزشي

خاتمه یافته

دكتر شادنيا  -دكتر پيری
حوزه ریاست

7-1

طراحي فرآیندهای محاسبه
بهای تمام شده ارائه خدمات

تهيه پيشنهاد برآورد بهای تمام شده دانشجویان با بهره گيری از روش
هزینه یابي بر مبنای فعاليت ()ABC
اجرای عمليات

خاتمه یافته

دكتر شادنيا با هماهنگي
معاونت توسعه و دكتر یزداني

در انتظار تایيد
معاونت

دكتر شادنيا با هماهنگي
معاونت توسعه

8-1

بررسي وضعيت گروههای

خاتمه یافته

دكتر شادنيا – خانم نگهبان

تایيد مركز اعضای هيات علمي
جابجایي فيزیکي دبيرخانه مميزه

پایش وضعيت مدیران گروه ها و تهيه گزارشهای مرتبط از جمله نحوه
انتصاب
4

مهر 97

دكتر شادنيا -دكتر فرهادی
نصب – دكتر علي بابایي
دكتر شادنيا – آقای بلوردی

در دست ش
اجرای
خاتمه یافته
در انتظار تایيد
معاونت آموزشي و
هيات ریيسه
در انتظار

مهيا سازی فضای فيزیکي و زیرساخت ها

زمان اجرا

 20اسفند
خرداد 97
به مرور

دكتر شادنيا

فروردین 97
 20اسفند

 9ماه پس از
تایيد
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رديف

برنامه

آموزشي ،ابالغ مدیران
گروهها و كاركردهای مورد
انتظار

9-1

بازنگری و اصالح
فرآیندهای مالي معاونت
آموزشي

وضعيت

اقدامات
طراحي رویه نحوه انتصاب مدیران گروهها

در حال اجرا

اصالح رویه پرداخت دانشجویان و پيگيری مطالبات از دانشکدهها

در انتظار معاون

ایجاد رویه تخفيف دانشجویي از طریق مصوب كردن وام دانشجویي

خاتمه یافتهت
آموز

رديف

1-2

بهبود زیرساخت های رفاهي و
خدماتي

2-2
ارتقا مهارتهای ارتباطي و
فرهنگ مشتری مداری برای
مسئولين دفاتر و كارشناسان

3-2

ایجاد امکان پيگيری وضعيت
مکاتبات از راه دور

دكتر طبيبي – دكتر زرقي

انتهای اسفند

مدیران واحدها – آقای
بهرامي
دكتر شادنيا – آقای بهرامي
با هماهنگي معاونت توسعه

مهر 97

شی

 -2حیطه تکریم ارباب رجوع
برنامه

مسئول پيگيري

زمان اجرا

مسئول پيگيري

زمان اجرا

وضعيت

اقدامات
ایجاد امکانات رفاهي در دفتر معاونت
آموزش به نيروهای خدماتي
ایجاد تغييرات پرسنلي جهت ارائه خدمات بهتر

خاتمه یافته
خاتمه یافته
بررسي جهت انتخاب

آقای بهرامي
دكتر علي بابایي -آقای بهرامي
دكتر شادنيا

فروردین 97

برنامه ریزی دوره مسئولين دفاتر
اجرا

خاتمه یافته
در انتظار دوره

دكتر علي بابایي
دكتر علي بابایي -آقای بهرامي

برنامه ریزی دوره مهارت های ارتباطي و مشتری مداری برای
كارشناسان
اجرا

در انتظار

دكتر علي بابایي

در انتظار

دكتر علي بابایي-آقای بهرامي

هماهنگي با فناوری اطالعات جهت بهره گيری از امکانات

انجام شده

دكتر علي بابایي -مهندس
احمدینژاد
مهندس احمدی نژاد – دكتر
وحيدشاهي

در حال اجرا

اجرای سيستم به شکل پایلوت

5

اردیبهشت
97
اردیبهشت
97
تابستان 97

اواخر اسفند
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رديف

برنامه

4-2

دریافت نظرات مراجعه كنندگان از
كيفيت خدمات معاونت آموزشي

وضعيت
در انتظار

مسئول پيگيري
مهندس احمدی نژاد  -مدیران
واحدها

اقدامات

بررسي راهکارها

خاتمه یافته

انتخاب راهکار

خاتمه یافته

انتخاب سواالت
مهيا كردن زیرساخت ها
مهيا كردم نرم افزار
اجرای عملياتي

خاتمه یافته
در حال اجرا آموز
در حال اجرا
شی

در انتظار

دكتر علي بابایي -مهندس
احمدینژاد
دكتر شادنيا -دكتر علي بابایي-
مهندس احمدی نژاد
دكتر شادنيا -دكتر علي بابایي
دكتر شادنيا – آقای بهرامي
دكتر علي بابایي -مهندس
احمدی نژاد
دكتر شادنيا

ایجاد كانال تلگرامي
ایجاد پایگاه دریافت SMS
بررسي دریافت نظرات و انتقادات دانشجویان و اعضای هيات
علمي از طریق اپليکيشن ببين و گو
سفارش سامانه موبایل به فناوری اطالعات

در حال اجرا
در حال اجرا
در حال اجرا
خاتمه یافته

پيگيری سفارش و اجرای آن

در حال اجرا

دكتر شادنيا – آقای بلوردی
دكتر شادنيا – دكتر علي بابایي
مهندس احمدی نژاد –دكتر علي
بابایي
دكتر علي بابایي – مهندس
احمدی نژاد
مهندس احمدی نژاد

اطالع رساني و راه اندازی سامانه

درانتظار

مهندس احمدی نژاد

برگزاری جلسات دوره ای معاونت با پرسنل
اختصاص زماني ثابت برای مالقات با اعضای هيات علمي و
دانشجویان

در انتظار تصميم
معاونت

اجرای كامل

5-2

بهبود وضعيت ارتباطي با
دانشجویان و اعضای هيات علمي

6-2

ارتباط نزدیکتر معاونت با پرسنل،
دانشجویان و اعضای هيات علمي

6

معاون
ت

زمان اجرا
خرداد 97

 20اسفند
 20اسفند
 25اسفند
 20اسفند
انتهای اسفند

اردیبهشت
97
مهر 97
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معاون
ت

 -3حیطه ایجاد سامانه یکپارچه اطالعات آموزش دانشگاه و بهبود پورتال
رديف برنامه

1-3

یکپارچه سازی پایگاههای اطالعاتي و
ایجاد سيستم  BIو گزارشهای سطوح
مختلف

2-3
بهبود وب سایت معاونت آموزشي

آموز
شی

اقدامات

وضعيت

بررسي راهکارهای مختلف جهت دریافت گزارشات مرتبط با
اعضا هيئت علمي
تهيه گزارش اوليه از آذرخش در خصوص اعضای هيات
علمي
بروزرساني اطالعات اعضای هيات علمي در سامانه آذرخش

خاتمه یافته

دكتر شادنيا-دكتر علي بابایي

خاتمه یافته

دكتر شادنيا-دكتر علي بابایي

در حال اجرا

بررسي چگونگي ایجاد پایگاه داده یکپارچه
ایجاد پایگاه داده یکپارچه
طراحي گزارشهای مدیریت مورد نياز

در حال اجرا
در انتظار
در انتظار

بهبود ساختار پرتال معاونت آموزشي

در انتظار روابط
عمومي دانشگاه
در حال اجرا

ایجاد رویه ای جهت مدیریت محتوای پرتال معاونت
آموزشي
ایجاد  FAQدر خصوص موارد آموزشي دانشگاه
7

در انتظار

مسئول پيگيري

دكتر شادنيا – خانم نگهبان (با
هماهنگي معاونت توسعه)
مهندس احمدی نژاد
مهندس احمدی نژاد
مهندس احمدی نژاد

زمان اجرا

اسفند 96
مهر 97
مهر 97

مهندس احمدی نژاد

انتهای اسفند

مدیریت واحدها – مهندس
احمدی نژاد

خرداد 97
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3-3
ایجاد سياستهای مرتبط با روابط
عمومي و طراحي دوره های آموزشي
مرتبط برای ذینفعان

در اختيار قرار دادن فرآیندهای آموزش به اعضای هيات
علمي و مشتریان

در حال اجرا

مدیریت واحدها – مهندس
احمدی نژاد

به مرور

جذب كارشناس روابط عمومي
طراحي سياستهای روابط عمومي

در حال اجرا
در انتظار

دكتر شادنيا

 20اسفند
اردیبهشت 97

برنامه ریزی دوره های آموزشي

در انتظار

معاون

دكتر شادنيا – مسئول روابط
عمومي با هماهنگي روابط
عمومي دانشگاه

ت

دكتر شادنيا -مسئول روابط
عمومي

خرداد 97

آموز

 -4سایر اقدامات واگذار شده به کارگروهها

ش

ی
وابسته به اقدامات كارگروههای بسته های تحول
برخي دیگر از فعاليتهایي كه در ابتدا در ليست اقدامات تعالي تعریف شده بود ،با توجه به ماهيت

ميباشند.
رديف

1-4
2-4
3-4
4-4
5-4
6-4
7-4
8-4
9-4
10-4
11-4

كارگروه

برنامه

برگزاری دوره های توانمندسازی اعضای هيات علمي
ایجاد رویه  Mentoringبرای اعضای هيات علمي جدید
برگزاری جلسه  Orientationبرای اعضای هيات علمي جدید
مشخص كردن شرح خدمات آموزشي دانشکده ها و ارائه مدل ارزیابي عملکرد
ایجاد رویه همکاری با دانش آموختگان
ایجاد رویه همکاری با موسسات و شركت های خصوصي
كارسنجي و زمانسجي فعاليت های و تخمين فعاليت هر یك از واحدها و برنامه ریزی منابع انساني
آموزش برنامه ریزی و مدیریت منابع انساني به مدیران
ایجاد فرهنگ تمركز بر بيمار در دانشگاه
ایجاد زیرساخت ارائه دروس به شکل مجازی
طراحي فرآیندهای ارائه دروس به شکل مجازی و Blended
8

كارگروه توسعه و مدیریت سرمایه انساني آكادميك
كارگروه توسعه و مدیریت سرمایه انساني آكادميك
كارگروه توسعه و مدیریت سرمایه انساني آكادميك
كارگروه توسعه و مدیریت سرمایه انساني آكادميك
كارگروه توسعه رسالتمدری و مرجعيت علمي
كارگروه توسعه رسالتمدار و مرجعيت علمي
كارگروه توسعه رسالتمدار و مرجعيت علمي
كارگروه توسعه پاسخگو نظام آموزشي دانشگاه
كارگروه توسعه ارزش های آكادميك و اخالق حرفه ای
كارگروه توسعه آموزش مجازی
كارگروه توسعه آموزش مجازی
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12-4

كارگروه توسعه پژوهش و نوآوری آموزشي و EDC

مداخله بيشتر دانشجویان در فرآیندهای آموزشي

معاون
ت
آموز
شی

9

