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مقدمه :
در سال هاي اخير توجه روزافزوني نسبت به برنامه ريزي استراتژيك ،بعمل آمده وتنها راه اثربخشي و كارآمدي مديران ،در بهره گيري از اين شيوه برنامهريزي جستجو شده است .برنامه
ريزي استراتژيك قبل از آنكه يك تكنيك و فن باشد ،يك نحوه تلقي و باور است كه مديران را به تفكر درازمدت و آينده نگري و پيش بيني افقهااي دوردسات ،تربياي ماي كناد .در
سازماني كه اين باور و اعتقاد وجود نداشته باشد ،بستر مناسبي براي رشد ونضج برنامه ريزي استراتژيك وجود نخواهد داشت .برنامه ريزي استراتژيك چون چتري بر سازمان و عمليات و
اقدامات آن سايه مي گسترد و مديران و مسئوالن امور را در انجام فعاليتهايشان هدايت مي كند .اما اين برنامه ريزي راهنما ،مديران و مسئوالن رده هاي پايين سازمان را از وظيفاه الالي-
شان كه برنامه ريزي عملياتي است ،بي نياز نمي سازد .آنان بايد با الهام از استراتژيهاي تعيين شده و با توجه به اهداف كلي سازمان به برنامه ريزي عملياتي بپردازند و اهداف جزئاي شاده
در واحد خود را تحقق بخشند .دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به عنوان سازمانهايي كه مشتريان آنها آحاد مردم كشور و شهروندان به شمار مي آيند متولي پاسخگويي لحيح مبتني بار
برنامه ريزي دقيق به مشتريان خود مي باشند .از اين ر و تدوين برنامه هاي استراتژيك و عملياتي يك ركن اساسي در نيل به اين مهم به شمار مي آيد .اهميت وجود برنامه و برناماه ريازي
در هر سازمان به عنوان ركن اساسي پيگيري هر هدف يا حركتي ،در فرآيند تجربه به اين باور منتهي شده است كه داشتن يك نظام برنامه ريزي مناسي متضمن اجراي موفاق ايان برناماه
هاست.
لذا با توجه به اين مهم معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي قم ،كه زيرمجموعه خود مديريتهاي نوسازي و تحاول اداري ،ماديريت مناابع انسااني ،ماديريت اماور ماالي،
مديريت امور عمومي ،مديريت توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني ،مديريت بودجه و اداره امور حقوقي را در بردارد ،با همكاري مديريت هااي حاوزه معاونات اقادام باه تادوين برناماه
راهبردي و برنامه عملياتي خود نموده است.
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رسالت
معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم بهعنوان بسترساز ساير معاونتها و واحدهاي تابعه دانشگاه و در راستاي سند چشمانداز بيست ساله
جمهوري اسالمي ايران در افق  ،1404قانون برنامه پنجساله پنجم ،سياستهاي كلي نظام اداري ابالبي مقام معظم رهبري و ده برنامه تحول در نظام اداري كشور در جهت انجام موثر
وظايف و مسئوليتهاي خود تالش ميورزد.
اين معاونت ضمن تأمين ،جذب ،رشد و توسعه منابع انساني ،مالي ،فيزيكي به ارائه خدمات رفاهي ،حقوقي ،فني ،پشتيباني و تجهيزاتي پرداخته ،با استفاده از شيوههاي نوين مديريتي و
نيروهاي متخصص و متعهد خود در جهت رفع نيازهاي مجموعه دانشگاه تالش ميورزد.
معاونت توسعه مديريت و منابع با توجه به جايگاه استان قم به عنوان ام القراي جهان تشيع با هدف خدمترساني به زائرين و مجاورين كريمه اهل بيت (عليهاسالم) و تكريم اربابرجوع و
همكاران ،قانونمحوري ،شايستهساالري ،حفظ ارزشهاي اليل و فرهنگ بني اسالمي ايراني ،تحقق عدالتفراگير با بهرهگيري از تمام امكانات مادي و معنوي و كاركنان توانمند مصمم
است حداكثر رضايتمندي مجموعه دانشگاه را فراهم نمايد.
چشمانداز
اين معاونت مصمم است با تأكيد بر خدمت لادقانه و تالش مستمر ،با استفاده كارا و اثربخش از امكانات و منابع نسبت به انجام وظايف و مأموريتهاي خود در جهت تحقق اهداف
دانشگاه اقدام و تا پايان برنامه به باالترين سطح عملكرد در بين معاونتهاي توسعه دانشگاههاي همتراز كشور دست يابد.
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اهداف
اهداف نهایی
تأمين ،توسعه و تخصيص بهينه منابع انساني ،مالي و فيزيكي به منظور مديريت كارا و اثربخش دانشگاه و مجموعه هاي تابعه
اهداف اختصاصی

 .1افزايش انگيزه و تعهد كاري سرمايه انساني
 .2افزايش توانمندي و مهارت سرمايه انساني
 .3افزايش ميزان رضايت كاركنان و مراجعين از خدمات دانشگاه
 .4افزايش ميزان بهره وري منابع در مجموعه دانشگاه
 .5افزايش ميزان برون سپاري وظايف و خدمات بيرحاكميتي
 .6افزايش كمي و كيفي سرمايه فيزيكي و تجهيزاتي و مديريت و نگهداشت آن
 .7استفاده بهينه و مؤثر از ظرفيتهاي قوانين ابالبي
 .8استقرار نظارت مستمر و سيستم خودنظارتي بر توسعه منابع و وظايف و خدمات محوله
 .9تهيه ،پيشنهاد و دفاع از سياستهاي اجرايي دانشگاه در زمينه بودجه ريزي و اجراي بودجه در چارچوب سياستها و راهبردهاي كالن دانشگاه
 .10استيفاي حقوق و منابع دانشگاه در مراجع قضايي و ديگر نهادهاي قانوني ،طبق قوانين و مقررات موجود
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موضوعات راهبردی:
 .1مديريت كيفيت فرآيندها
 .2مديريت منابع انساني
 .3مديريت و سازماندهي
 .4مديريت منابع مالي
 .5مديريت منابع فيزيكي
 .6قانون مداري
 .7واگذاري و كاهش تصدي گري
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فرصتها

 موقعيت جغرافيايي استان

 امكان استفاده از تجربيات دانشگاههاي مادر در زمينه مستندسازي و
الالح فرآيندها

تهديدها

موضوع راهبردی :مدیریت کیفیت فرآیندها

 تركيي نيروهاي تحصيلكرده جوان در كنار نيروهاي با تجربه

 بوروكراسي و تعدد سازمانهاي نظارتي

 نبود نگرش مناسي در بين مديران و كاركنان نسبت به مستندسازي و

 استفاده از نرم افزارهاي تخصصي در راستاي دولت الكترونيك

الالح فرآيندها و روشهاي انجام كار

 اخذ گواهينامه استاندارد مديريت كيفيت ( )ISOتوسط مديريت حوادث
و فوريتهاي پزشكي

ضعفها

قوتها

 هماهنگي بيرمطلوب و ناكافي سازمانهاي مسئول استاني

 پايين بودن تعامل و ارتباط بين واحدها
 تخصيص ناكافي اعتبارات

 مقاومت حوزه هاي مختلف در خصوص ايجاد وحدت رويه در
اجراي امور پشتيباني

راهکارها:
 oاستقرار مديريت فرآيند
 oانجام مطالعات مستمر و ارائه راهكار هاي الزم در زمينه بكارگيري فناوري هاي نوين اداري در ارتباط با سيستم ها و روشهاي انجام كار
شاخص پايه

شاخص هدف

()1393

()1395

O1

افزايش نسبت فرآيندهاي كاري شناسايي شده

درلد

%50

100

O2

افزايش نسبت فرآيندهاي مستند شده

درلد

%90

100

O3

افزايش نسبت فرآيندهاي الالح شده يا بهبود يافته

درلد

%70

100

O4

افزايش تعداد واحدها يا خدمات داراي گواهينامه استاندارد مديريت كيفيت

تعداد

2
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كد

شاخص

اهداف و نتايج مورد انتظار
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 پتانسيل مطلوب نيروي انساني تحصيلكرده و جوان در سطح استان

تهديدها

فرصتها

موضوع راهبردی :مدیریت منابع انسانی
 توسعه و ايجاد رشته هاي تحصيلي مورد نياز در مركز آموزش علمي
كاربردي

 كاهش اعتبارات مالي و تأخير در پرداختهاي پرسنلي
 بي ثباتي قوانين و آئين نامه ها

 استقبال كم متقاضيان استخدام بصورت شركتي در مشابل تخصصي

 تركيي نيروهاي تحصيلكرده جوان در كنار نيروهاي باتجربه

 توجه ناكافي به نظرات كارشناسي

 باال بودن سطح كمّي آموزش كاركنان

 كمبود دوره هاي آموزشي تخصصي در برخي از رشته هاي شغلي
 پايين بودن انگيزه و تعهد كاري

 راه اندازي دانشگاه جامع علمي و كاربردي

 راه اندازي سامانه جامع آموزش ضمن خدمت

قوتها

ضعفها

 رعايت نكردن مسير ارتقاء شغلي
 نامتناسي بودن برخي پرداختهاي پرسنلي
 كمبود امكانات و اعتبارات رفاهي
 ناكارآمدي سيستم تشويق و تنبيه

 توزيع نامناسي نيروي انساني بين واحدها متناسي با سطح فعاليت
 بروز نبودن آمار و اطالعات منابع انساني بخش سالمت

 محدوديت شديد در تأمين نيروي انساني بخش ستادي ،بهداشتي -درماني

راهکارها:
 oتوانمندسازي نيروي انساني
 oافزايش رضايتمندي كاركنان
 oبرنامه ريزي علمي نيروي انساني
 oبهبود سيستم جبران خدمات
 oبهينه سازي نگهداشت كاركنان
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كد

اهداف و نتايج مورد انتظار

شاخص پايه

شاخص هدف

()1393

()1395

ميانگين وزني سال تحصيلي /تعداد كاركنان

13/14

15

درلد تطابق دوره ها با نيازهاي آموزشي واقعي كاركنان

50

100

شاخص

O1

ارتقاء تحصيلي كاركنان

O2

بهينه سازي آموزش هاي شغلي و عمومي

O3

استانداردسازي ارزشيابي كاركنان

O4

بهينه سازي وضعيت امور رفاهي كاركنان

O5

توزيع مناسي نيروي انساني

O6

بهبود وضعيت استمرار خدمت كاركنان

O7

يكپارچه سازي بانك اطالعات منابع انساني

O8

بهبود وضعيت احكام حقوقي كاركنان

O9

توزيع عادالنه پرداختهاي بيرمستمر

توزيع عادالنه در حداقل  %70واحدهاي ستادي

O10

ارتقاء سالمت شغلي كاركنان

كاهش  %50مخاطرات ،بيماريها و مواجهات شغلي

استانداردسازي ارزشيابي رشته
تعداد ارزيابي هاي استاندارد شده

هاي پرستاري ،مامايي ،اتاق عمل،
بيهوشي

استانداردسازي ارزشيابي كليه
رشته هاي درمان و ستادي

افزايش سرانه رفاهي -تعداد خدمات رفاهي
تعداد شاخص توليد شده

0

تبديل وضعيت  380نفر پرسنل

تبديل وضعيت حداقل  %40كاركنان پيماني بيرحاكميتي

حداقل  %80وظايف منابع انساني
ارتقاء  %10ارقام حقوقي
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3
پيماني

 2حوزه پرسنلي و حقوق و
دستمزد

پرسنلي ،حقوق و دستمزد،
تشكيالت ،آموزش ،ارزيابي
عملكرد

موضوع راهبردی :مدیریت و سازماندهی
 كمبود بودجه و اعتبارات

 امكان استفاده از فناوريهاي نوين در بخشهاي مختلف دانشگاه
 رويكرد دولت به استفاده و توسعه خدمات الكترونيك

 نامتناسي بودن شرح وظايف در سطح واحدها و مشابل تخصصي حوزه هاي

 تالش جهت استفاده مطلوب از اختيارات هيأت امنا در جهت بازنگري و

تابعه دانشگاه ها

 عدم تناسي نمودار سازماني دانشگاه با تشكيالت تفصيلي مصوب ستاد

الالح ساختار سازماني و تصويي تشكيالت تفصيلي مراكز تازه تأسيس
ايجاد پست هاي سازماني

تهديدها

فرصتها

 بخشنامه تفويض اختيار امور تشكيالتي در خصوص تغيير عنوان ،انتقال و

 عدم امكان تصويي تشكيالت تفصيلي برخي مراكز تازه تأسيس به دليل عدم
امكان افزايش تعداد پست هاي سازماني دانشگاه
 تصويي نمودار سازماني دانشگاه در جلسه هيأت امنا بدون كسي نظرات
كارشناسي مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع و نامتناسي بودن
با اهداف و مأموريت هاي سازمان

 عدم امكان افزايش تعداد پست هاي سازماني دانشگاه و كمبود شديد تعداد
پست هاي سازماني مصوب
 نبود فرهنگ مناسي براي تبديل نقش دستگاهها از تصدي گري به هدايت گري
و تسهيل گري
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 تركيي نيروهاي تحصيل كرده جوان در كنار نيروهاي باتجربه

 ارتباط ضعيف برنامه ريزي عملياتي و ارزيابي عملكرد فردي و سازماني

 بازنگري و تصويي تشكيالت تفصيلي مراكز بهداشتي درماني تابعه بر

 توجه ناكافي به ايجاد بستر مناسي براي رشد خالقيت و نوآوري كاركنان

 ايجاد مديريت توسعه سازمان و تحول اداري

 عدم اجراي لحيح نظام ارزشيابي عملكرد

اساس طرح هاي گسترش شبكه هاي بهداشتي و درماني

 ضعف در مديريت استعدادها

 تصويي و ايجاد تشكيالت مراكز بهداشت شماره يك و دو شهرستان قم

 رعايت نشدن كامل ضوابط انتخاب و انتصاب مديران

قوتها

پست هاي مورد نياز دانشگاه
 بازنگري و الالح تشكيالت تفصيلي دانشكده ها

ضعف ها

 حذف كليه پست هاي سازماني بالتصدي بيرضروري و تغيير عنوان به

 توجه ناكافي به نظرات كارشناسي

 ضعف هماهنگي و همكاري بين بخشي و درون بخشي در سطح دانشگاه ها و
حوزه هاي تخصصي وزارت متبوع

 مغايرت ساختار جاري با ساختار مصوب دانشگاه بدون اخذ نظر كارشناسي
 عدم برخورداري از نرم افزار تشكيالت

 آگاهي ناكافي كاركنان (كاركنان امور اداري و مديران) در خصوص تشكيالت
و ساختار سازماني
 نبود شرح وظايف جامع و بروز براي مشابل تخصصي و مديريتي

راهکارها :
 oسازماندهي مديران
 oاستقرار مديريت مشاركتي
 oطراحي سازمان
 oتوسعه سازماني فعاليت هاي بهبود كيفيت
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كد

شاخص

اهداف و نتايج مورد انتظار

شاخص پايه

شاخص هدف

()1393

()1395

%4

%6

% 20

% 70

O1

افزايش مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادات

O2

بهينه سازي ساختار و تشكيالت با تمركز بر اهداف ،مأموريتها و وظايف سازمان

O3

نظام مند كردن انتخاب ،انتصاب و بكارگيري مديران

استقرار كامل نظام حداقل در وظايف ستادي

O4

توسعه دفاتر بهبود كيفيت

تعداد دفاتر

6

O5

استقرار سيستم ارزيابي عملكرد حوزه هاي ستادي مراكز

تعداد كارنامه براي حوزه هاي وظيفه اي

0

تعداد كاركنان پيشنهاد داده به تعداد كل كاركنان
درلد بازنگري و تصويي نهايي تشكيالت ستاد و
مراكز آموزشي درماني

وجود ندارد
10
طراحي كارنامه براي حوزه
هاي مديريت مالي ،مديريت
منابع انساني ،مديريت نوسازي
وتحول اداري
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موضوع راهبردی  :مدیریت منابع مالی
 تحريم هاي بين المللي

 رشد و توسعه دانشگاه

 ماده  4قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهها و ماده 105

 تأخير در پرداخت مطالبات از سوي سازمانهاي بيمهگر و مطالبات مربوط به ماده  37تصادفات از

آيين نامه مالي و معامالتي
 وجود خيرين در سطح استان

 برونسپاري در راستاي اجرايي شدن كميسيون ماده 24
 موقعيت جغرافيايي استان و نزديكي به پايتخت

تهديدها

فرصتها

 رشد نامتناسي اعتبارات در مقايسه با هزينهها
وزارتخانه

 هماهنگي بيرمطلوب و ناكافي سازمانهاي مسئول استاني

 ضعف نظارت بر عملكرد مالي دانشگاه ها در راستاي اجراي كامل و به موقع فرآيندهاي حسابداري مالي
 وجود كسري در اعتبارات جاري و عمراني دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني
 توجه ناكافي به نظرات كارشناسي

 هيأت امنايي بودن دانشگاه با توجه به اختيارات بند ب ماده 20

 استفاده از نرم افزارهاي تخصصي در راستاي دولت الكترونيك

 عدم استقرار مديريت دانش

 باال بودن سطح كمي آموزش كاركنان

 توجه ناكافي به توليد ثروت با توجه به ظرفيت هاي خالي و زيرساخت هاي قابل اتكا (بالاستفاده ماندن

 نابساماني در اجرايي نمودن مصوبات جلسات

 تركيي نيروهاي تحصيلكرده جوان در كنار نيروهاي باتجربه

قوتها

ضعفها

بسياري از ظرفيت ها و منابع در ساعات بيراداري)

 نبود ساز و كار مناسي جهت ثبت و شناسايي منابع مالي و پولي خيرين
 انعقاد قراردادها قبل از انجام تأمين اعتبار

 متمركز نبودن خريدهاي كارپردازي كه منجر به مسائل و تبعات بعدي از قبيل تغيير نصاب معامالت و ...
مي گردد.
 ع دم دسترسي به اسناد و مدارك و پيگيري مكرر دستگاههاي نظارتي جهت تسويه حساب اين پرداخت ها
 عدم تناسي منابع مالي و فيزيكي در اختيار با توجه به ابالغ هاي خارج از ساختار تشكيالتي ستاد

12

راهکار ها:
 oبودجه ريزي عملياتي
 oمديريت هزينه ها
 oاستقرار نظام نوين مالي

كد

اهداف و نتايج مورد انتظار

 O1اجراي بودجه ريزي بر مبناي برنامه عملياتي
 O2كاهش هزينه هاي بدون ارزش افزوده
 O3بهبود پايش و نظارت بر نحوه هزينه كرد منابع
 O4بهينه سازي سودآوري دانشگاه

شاخص پايه

شاخص هدف

()1393

()1395

10

50

0

10

درلد

0

75

كاهش نسبت كسورات -ميزان

كاهش نسبت كسورات به 4

كاهش هزينه ها

درلد

شاخص
درلد
درلد هزينه هاي بدون ارزش افزوده
كه كاهش پيدا كرده

13

كاهش نسبت كسورات به
2درلد -افزايش 100
درلدي درآمد

موضوع راهبردی :مدیریت منابع فیزیکی
 اظهار نظرهاي مداخلهجويانه برخي مديران در امور تخصصي ساختماني و

 نزديكي به تهران و امكان بازديد از پروژه ها و بيمارستانها و
همچنين تسريع در سرويس و نگهداري تجهيزات

 تسامح زياد با پيمانكاران و مشاوران در بعضي موارد توسط دانشگاه به دليل

تهديدها

فرصتها

تأسيساتي

محدوديت هاي زماني و اجتماعي

 نامتناسي بودن اعتبارات با نيازهاي مراكز تابعه
 تحريم هاي اقتصادي

 مشكالت عوارض ساختمان ها ،اخذ پروانه ساختماني و خريد خدمات
مهندسي در پروژه
 وجود نواقص در پروژه هاي در دست احداث توسط وزارت راه و شهرسازي
 تركيي نيروهاي تحصيلكرده جوان ،پرانرژي و متعهد

 عدم وجود نقشه هاي مراكز

 برگزاري جلسات منظم در دفتر فني و ارائه گزارشهاي منظم

 توجه به كمترين قيمت به جاي مناسيترين قيمت در مناقصات

قوتها

ضعفها

 كمبود نيروي كارشناس در اداره فني
 عدم وجود نرم افزار نگهداري و تعميرات ( ) PM
 كمبود زمينه هاي آموزشي براي پرسنل و بازديد از طرح هاي مشابه
 عدم وجود گروهي منسجم و تحت كنترل اداره فني در مراكز جهت نگهداري
و تعميرات
 اتالف انرژي و نبودن مديريت بهينه مصرف انرژي
 نابساماني امالك و مستغالت

14

راهکار ها:
 oاستانداردسازي زيرساخت هاي عمراني دانشگاه
 oبودجه ريزي عملياتي در پروژه هاي عمراني و نگهداري تأسيسات
 oبهينه سازي مديريت نگهداشت منابع فيزيكي

كد

شاخص پايه

شاخص هدف

()1393

()1395

تعداد پروژه هاي بهره برداري شده

2

14

ميزان تطابق هزينه كرد دفتر فني با نيازسنجي

% 50

% 100

تعداد مراكز

1

3

اهداف و نتايج مورد انتظار

O1

استانداردسازي فضاهاي آموزشي درماني

O2

استقرار نظام نيازسنجي مراكز جهت نوسازي ،تعمير و تجهيز

O3

افزايش بكارگيري برنامه نگهداري و تعميرات

شاخص
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موضوع راهبردی :قانون مداری
 عدم وجود سيستم خودكنترلي و خودنظارتي

 وجود قوانين موجود در مورد تخلفات لورت گرفته

فرصتها

 هيأت امنايي شدن دانشگاهها و اختيارات بند ب ماده  20قانون برنامه
پنجم توسعه

تهديدها

 استفاده از پتانسيل همكاران جوان و تحصيلكرده جهت انجام نظارت
بر امور و وظايف محوله

 عدم شفافيت در مورد شاخص هاي عمومي و عيني نظارت بر عملكرد واحدهاي

 ماده  4قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهها و ماده 105

واگذار شده
 بي ثباتي قوانين و مقررات

 تفسير متفاوت از قوانين ابالبي

آيين نامه مالي و معامالتي
 امكان برگزاري دوره هاي تخصصي مربوط به قوانين و مقررات

 استفاده از پتانسيل سايت معاونت جهت تبيين مسئله استراتژيك موجود

ضعفها

قوتها

 وضعيت مطلوب دانشگاه در مورد واحدها و خدمات برون سپاري شده

 نظارت ناكافي بر واحدهاي تابعه معاونت توسعه
 پايين بودن سطح كمي و كيفي نظارت بر واحدهاي برون سپاري شده
 عدم وجود بانك قوانين و مقررات در برخي از حوزه هاي تابعه معاونت توسعه
 اطالع ناكافي برخي از كاركنان و مراجعين از قوانين و مقررات موجود و ابالبي

راهکار ها:
 oايجاد و بروزرساني بانك اطالعات قوانين و بخشنامهها
 oجاري سازي و بومي سازي قوانين
شاخص پايه

شاخص هدف

()1393

()1395
25

كد

اهداف و نتايج مورد انتظار

شاخص

O1

جاري سازي قوانين و بومي سازي بخشنامه هاي سازمان توسط تيم هاي كارشناسي

تعداد بخشنامه هاي بررسي شده

0

O2

ايجاد بانك اطالعات قوانين و بخشنامه ها

استقرار بانك

وجود ندارد
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وجود بانك اطالعات
قوانين و بخشنامه ها

 شفاف نبودن شيوه نامه و روش هاي مربوط به دستورالعمل هاي واگذاري

 سياست هاي دولت در نقشه راه الالح نظام اداري

تهديدها

فرصتها

موضوع راهبردی :واگذاری و کاهش تصدی گری

خدمات و كاهش تصدي گري
 عدم تمايل و استقبال بخش بيردولتي در مشاركت ارائه خدمات بخش

قوتها

 وضعيت مطلوب دانشگاه در مورد واحدها و خدمات برون سپاري شده

ضعفها

سالمت
 پايين بودن سطح كمي و كيفي نظارت بر واحدهاي برون سپاري شده
 مقاومت برخي حوزه هاي عملياتي در خصوص واگذاري خدمات سالمت
به بخش بيردولتي

راهکار ها:
 oدسته بندي و اولويت بندي فعاليت ها و واحدهاي قابل واگذاري
 oبرنامه ريزي به منظور جلي مشاركت بخش بيردولتي

كد

اهداف و نتايج مورد انتظار

O1

آماده سازي دانشگاه جهت واگذاري

O2

تعيين و احصاء تصدي هاي قابل واگذاري بر اساس اولويت هاي مربوطه

O3

واگذاري خدمات انتخاب شده

O4

آماده سازي بخش بيردولتي

شاخص

شاخص پايه

شاخص هدف

()1393

()1395

اجراي حداقل  %80واگذاري ها (لفي و
ستادي) بر اساس نظام نامه
بررسي حداقل  %30تصدي هاي لفي
درلد واگذاري ها
حداقل  3شركت براي هر تصدي قابل
واگذاري
17

%20

