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√√96/4/196/6/1مستندات و مدارک جمع آوری شده20  بررسی وضع موجود1- 1- 13- 27

√√96/6/196/12/29مستندات و مدارک جمع آوری شده20  نصب آسانسور دانشکده27-13-1-2

√√96/6/196/12/29مستندات و مدارک جمع آوری شده20  نصب راه پله اضطراری  ساختمان27-13-1-3

√√96/6/196/12/29مستندات و مدارک جمع آوری شده20  اصالح سیستم اطفاء حریق27-13-1-4

ماندگاری باال و گارانتی  )نظارت دقیق درخصوص خرید اقالم مورد نیاز 

(مدنظر می باشد
√√96/6/196/12/29مستندات و مدارک جمع آوری شده20

√√96/4/196/7/1مستندات و مدارک جمع آوری شده25 بررسی وضعیت موجود1 - 1- 12- 27

√√96/6/196/12/29تصاویر پروژه20 اصالح کاربری فضاها از طریق تغییر چیدمان1-2- 12- 27

√√96/6/196/12/29تصاویر پروژه30 ساخت فضاهای آموزشی طبقه دوم ساختمان3- 1- 12- 27

√√96/6/196/12/29مستندات  و گزارش15  مکاتبه با معاونت توسعه4 -1- 12- 27

√√96/6/196/12/29مستندات10  ارائه گزارش به معاونت مربوطه1-5- 12- 27

√√96/4/196/4/31چک لیست تهیه شده25تهیه چک لیست مصادیق فساد

 اجرای آزمایشی مصادیق فساد در واحدها و حوزه های منتخب 27-15-1-1

دانشگاه
√√96/4/3196/12/29گزارش مربوطه25

√√96/4/3196/12/29گزارش بازخوردها و نتایج حاصله25تهیه بازخورد و گزارش از نتایج- 27-15-1-2

√√96/4/3196/12/29گزارش مربوطه25تصمیم گیری و سیاست گذاری در تعمیم مصادیق- 27-15-1-3

√√96/4/196/6/1مستندات و گزارشی امور مالی50 بررسی وضعیت موجود و نقاط ضعف برنامه27-23-1-1

√√96/4/196/12/29گزارشات امور مالی20 ماه یکبار3 گزارش گیری اطالعات مالی هر 27-23-1-2

√√96/4/196/12/29مستندات و گزارش20 به روز کردن اطالعات سیستم مالی27-23-1-3

√√96/4/196/12/29مستندات و گزارش10 ماه یکبار3 کنترل دوره ای پرونده های مالی هر 27-23-1-4

 اجرای برنامه واگذاری واحد های 2-22-27واگذاری واحد های  عملیاتی

 و ثبت در 95 تکمیل آمار و اطالعات واحد های واگذاری شده سال 1-2-22-27عملیاتی و ثبت در سامانه واگذاری

سامانه واگذاری
√√96/4/196/6/29اطالعات ثبت شده در سامانه25

دانشکده و  ) در سامانه واگذاری 96 ثبت برنامه واگذاری سال 1027-22-2-2

(سازمان های وابسته به وزارت متبوع
√√96/5/196/12/29گزارش واحدها ی واگذار شده25

 جمع آوری و مستند سازی آمار و اطالعات در رابطه با واحد های 27-22-2-3

واگذار شده
√√96/5/196/12/29اطالعات ثبت شده در سامانه10

 ثبت و  جاریزی اطالعات و آمار عملکرد واحد های واگذار شده 27-22-2-4

دانشکده و سازمان های وابسته در سامانه یاد شده
√√96/5/196/12/29گزارش مربوطه20

 تهیه گزارش عملکرد واگذاری دانشکده و سازمان های وابسته جهت 27-22-2-5

ارائه به مبادی ذیربط
√√96/5/196/12/29گزارش سامانه/ تصویر سامانه 20

√√96/4/196/12/29تصویر مجوزها ی اخذ شده15 تدوین برنامه های آموزشی27-19-1-1

√√96/4/196/12/29لیست مخاطبین15تصویب برنامه ها در کارگروه آموزش و اخذ مجوزها ی الزم27-19-1-2

√√96/4/196/12/29گزارش اجرای دوره ها10 شناسایی و دسته بندی مخاطبین و ثبت اطالعات در سامانه آموزش27-19-1-3

√√96/4/196/12/29گزارش اجرای دوره ها25 تهیه گزارش از اجرای دوره های آموزشی در نیمه اول سال27-19-1-4

√√96/4/196/12/29مکاتبات و گزارش اقدامات صورت گرفته35 تهیه گزارش از اجرای دوره های آموزشی در نیمه دوم سال27-19-1-5

√√96/4/196/12/29مکاتبات و گزارش اقدامات صورت گرفته10 اطالع رسانی دستورالعمل ثبت ایده، پیشنهاد و تجربه به واحدها ی تابعه27-20-1-1

√√96/4/196/12/29گزارش مربوطه10 آموزش و توانمند سازی کارکنان و مدیران واحدها ی تابعه27-20-1-2

 تهیه گزارش از ثبت پیشنهادات و تجارب در سامانه و اجرای پیشنهادات 3 -27-20-1

منتخب در نیمه اول سال
√√96/4/196/12/29گزارش مربوطه15

 تهیه گزارش از ثبت پیشنهادات و تجارب در سامانه و اجرای پیشنهادات 27-20-1-4

منتخب در نیمه دوم سال
√√96/4/196/12/29گزارش مربوطه20

√√96/4/196/12/29مستندات15 انتخاب پیشنهادات و تجارب  برتر  و تقدیر از ارائه دهند گان5 -27-20-1

√√96/4/196/12/29صورتجلسات/ مکاتبات/ عناوین رشته ها20 تعیین رشته های ورزشی و تشکیل هیئت  های ورزشی27-17-1-1

√√96/4/196/12/29تصویر ابالغیه10 ابالغ دستورالعمل کمیته ورزش کارکنان به واحد های تابعه27-17-1-2

√√96/4/196/12/29تقویم ورزشی تدوین شده20 تدوین تقویم ورزشی کارکنان دانشگاه و واحدهای تابعه27-17-1-3

√√96/4/196/12/29تصویر ابالغیه هیئت ها و کمیته ها5 ابالغ اعضای هیئت  های ورزشی و کمیته اجرای برگزاری مسابقات27-17-1-4

√√96/4/196/12/29گزارش مربوطه20 تهیه گزارش از مسابقات برگزار شده در نیمه اول سال27-17-1-5

√√96/4/196/12/29گزارش مربوطه25 تهیه گزارش از مسابقات برگزار شده در نیمه دوم سال27-17-1-6

100 برنامه ریزی و اجرای برنامه رفاهی 27-17-2
√√96/4/196/12/29لیست خدمات رفاهی کنونی2 تهیه لیست خدمات رفاهی موجود دانشگاه1 -27-17-2

√√96/4/196/12/29گزارش مربوطه18 تعیین سطح رضایت کارکنان از ارائه خدمات رفاهی موجود2 -27-17-2

√√96/4/196/12/29عناوین برنامه های رفاهی/ گزارش وضع موجود15 تجزیه و تحلیل وضع موجود و تدوین برنامه های رفاهی در زمینه های مختلف3 -27-17-2

√√96/4/196/12/29گزارش مربوطه20 تهیه گزارش برنامه های اجرا شده در نیمسال اول سال4 -27-17-2

√√96/4/196/12/29گزارش مربوطه30 تهیه گزارش برنامه های اجرا شده در نیمسال دوم سال5 -27-17-2

√√96/4/196/12/29گزارش اثربخشی15 تعیین میزان اثربخشی برنامه های اجرا شده6 -27-17-2

√√96/4/196/6/31مدارک و مستندات20 شناسایی و ترسیم فرآیندهای اولویت دار جاری27-22-1-1

 تدوین شاخص و اولویت گذاری آن برای هر یک از فرآیند های 27-22-1-2

اولویت دار منتخب
√√96/6/3196/12/29مدارک و مستندات25

√√96/6/3196/12/29مدارک و مستندات30 ترسیم فرآیند استاندارد و بررسی و مقایسه آن با فرآیند جاری27-22-1-3
 اصالح و بهبود فرآیند های جاری و ارسال اصالحیه به واحد جهت 27-22-1-4

اجرا
√√96/6/3196/12/29مدارک و مستندات25

آب ،)ستقرار و اجرای سامانه جامع مدیریت انرژی 1-14-27   ا

(برق و سوخت های فسیلی
√√96/4/196/5/31تصویب نرم افزار تهیه شده10 تهیه نرم افزار جامع مدیریت انرژی از ستاد وزارتخانه27-14-1-1

√√96/4/196/4/31تصویر سامانه/ آدرس سامانه 10 استقرار نرم افزار در سرور دانشگاه27-14-1-2

√√96/4/196/8/1مکاتبات برگزاری دوره های آموزشی25 آموزش به کلیه کارشناسان مربوطه در واحد های ستادی و تابعه27-14-1-3

 10در حداقل  ) اجرای سامانه به صورت پایلوت در دانشکده 27-14-1-4

(ساختمان ستادی و تابعه براساس دستورالعمل  می شود 
20

گزارش اقدامات انجام شده و لیست ساختمان  

دانشکده
96/4/196/12/29√√

 اجرای کامل سامانه در ساختمان  و واحد های دانشکده براساس 27-14-1-5

دستورالعمل و ارائه گزارشات فصلی
√√96/8/196/12/29گزارش مربوطه35

100

10

100

100

10

 احصاء گلوگاه های فسادخیز طبق 27-15-1

 گانه برنامه ارتقاء سالمت نظام اداری32مصادیق 

100  ارتقای سیستم مالی موجود27-23-1

آب ، برق و سوخت های ) کاهش مصرف انرژی 27-14 

(فسیلی

10010

 افزایش سهم خدمات رفاهی و ورزشی از هزینه های 27-17

پرسنلی

 افزایش انگیزش و تعهد نیروی انسانی به میزان 19و27-20

 نسبت به وضعیت موجود1%

10

100

10

 کاهش پرونده های ارجاعی به هیئت تخلفات اداری15- 27

 افزایش بهره برداری از دارائی های ثابت27-23

حوزه معاونت اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامايی

 افزایش نسبت هزینه های نگهداشت به تعمیر منابع 13- 27

(ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات  )فیزیکی    

100

  افزایش سرانه فضا های آموزشی و برون سپاری پروژه عمرانی 12- 27

%90مربوطه  به بخش خصوصی به میزان 

 کاهش هزینه های جاری به نسبت رشد واحد ای27-22

عملیاتی

افزایش بهره وری منابع مالی فیزیکی و انسانی- 27 

100

100

100

 اجرای نظام ثبت و بهره برداری از 27-20-1

پیشنهادات ، ایده ها و تجارب مدیریتی

 برنامه ریزی و اجرای برنامه های 27-17-1

ورزشی کارکنان

100 اجرای نظام آموزش کارکنان و مدیران27-19-1

10

20

10

 تجهیز و تکمیل نیازهای اساسی  1- 13- 27

ساختمان دانشکده

100

100

 توسعه و احداث واحد های آموزشی دانشکده 1- 12- 27

پرستاری و مامایی

 5 شناسایی ، ترسیم و اصالح حداقل 27-22-1

فرآیند اولویت دار

 139 


