
 های مختلف دانشگاهواحدتدوین گزارش عملکرد ساالنه  شیوه نامه

 مقدمه

 ساالنه عملکرد  گزارش تدوين جهتهای مختلف دانشگاه  ها و حوزهها، دانشکده بین معاونت مشترك  زبان ايجاد منظور به

ای نظارتی و همچنین سگگگاير هسگگگاير نهاد، وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری به ارائه برای دانشگگگگاه

 تهیه باشد، می فوق گزارش تدوين راهنمای حاوی كه شیوه نامه  اين ،اجرايی هایبرنامه تدوينجهت نیز  وو ... ها دانشگاه 

 های عملکرد اقدام نمايند.نسبت به تهیه و ارسال گزارشاين شیوه نامه ها موظفند بر اساس و كلیه واحد است شده

 

 اهداف -1

های آماری صگگگحیا سگگگاویانه و      انتشگگگار گزارش، عملیاتی كردن آن دانشگگگگاه و   راهبردیبرنامه   تحقق الش در جهت  ت

ها، شگگناسگگايی نقاف وگگعف و قوت، باز ورد وويتهای كاری و حصگگول ایمینان از تحقق اووويتكارشگگناسگگانه، تمركز بر او

سب در  صوص میزان تحقق معیارهای موفقیت، بهبود عملک   ها فراهم آوردن ابزاری جهت كنترل مديريت و هزينهرد، منا

 به حساب آورد.ترين اهداف اين شیوه نامه از مهمتوان میو ... را و ايجاد بینش و نگرش صحیا نسبت به ارزيابی عملکرد 

 

 نحوه تنظیم گزارش -2

)حداكثر دو ویا مختصری از هر بخش نیز   تو .باشد  مختلف هایبخش / هابه تفکیک مديريتها معاونتگزارش  -1-2

 :پاراگراف( در ابتدا آورده شود

ر آموزشی، مديريت تحصیالت تکمیلی،   شامل مديريت امو  و تحصیالت تکمیلی  برای معاونت آموزشی  ،بعنوان مثال

 باشد. .مديريت برنامه ريزی و نیاز سنجی آموزشی و..

 باشد. فرهنگیدانشجويی و و  آموزشی، پژوهشیامور  به تفکیکها دانشکدهگزارش  -2-2

 ل گردند.ارسا عنوان و تاريخ ذكر با، wordج در فايل عالوه بر در، نیز عکس ها بصورت جداگانه -3-2

مورد نظر در   Template)آموزش اسگگتفاده از  .باشگگدنمونه ارسگگاوی، ، همانند )سگگتونی( ایتمامی نمودارها میله -4-2

 .(آورده شده استشیوه نامه پیوست 

 باشند. عنوان دارایحتما جداول  -5-2

 تنظیم گردد. Boldو تیترها بصورت  14و فونت  Nazaninگزارش با قلم  -6-2

سفند  5اوی  1ارش عملکرد در بازه زمانی گز -7-2 سال  ا ستی ا  هر  سال گردد. گزارش هايی كه پس از تاريخ  باي فوق ر

 گرفت.ارسال گردد در گزارش نهايی قرار نخواهند 



صورت نموداری يا  ه)ب مورد نیاز است  هامعاونت موارد ذكر شده در گزارش عملکرد  داقلحموارد ذيل به عنوان  -8-2

 :های مختلف تا كنون(ای در سالمقايسه

 موضوعات کلیدی معاونت مربوطه ردیف

ش و   1
ت آموز

معاون

ی
ت تکمیل

صیال
تح

عداد دانشگگگجو )تجمعی و نیز به تفکیک سگگگال، دانشگگگکده، جنسگگگیت، مق    ت 

 تحصیلی و ...(

نحوه به تفکیک مرتبه علمی، دانشگگگکده،      عداد كل هیات علمی )تجمعی و نیز   ت  2

 ... ( حضور و

 عداد رشته ها در مقای  تحصیلی مختلفت  3

4  

ت 
معاون

ی
ش و فناور

پژوه
 

به تفکیک دانشگگگکده ها،            ISIعداد مقاالت   ت مايه بین اوملل )تجمعی و نیز  و ن

 اساتید و ...(

)تجمعی و نیز به تفکیک دانشکده  مقاالت علمی پژوهشی و علمی ترويجی  عدادت  5

 ها، اساتید و ...(

 هاتعداد كنفرانس  6

 درون و برون دانشگاه یرح های پژوهشی و مبلغ عدادت  7

 عداد عنوان مجالت )با درجات علمی مختلف(ت  8

 داد عنوان كتاب تاویف شده و ترجمه شدهعت  9

 منجر به تجاری سازی و يا ثبت ا تراع یو پايان نامه ها و عنوان یرح ها عدادت  10

 و پتنت ها عداد ا تراعاتت  11

 عداد فرصت م اوعاتیت  12

13  

 معاونت فرهنگی

 و بین اومللی عداد مقام يا مدال كسب شده در مسابقات و جشنواره های ملیت

های فرهنگی )به تفکیک انجمن های علمی، كانون های   فعاویت   عداد و عناوين  ت  14

 فرهنگی، تشکل ها و ...(

ی  15
ت دانشجوي

معاون
 ن استفاده كننده از وام دانشجويیتعداد دانشجويا 

 رائه آمار  وابگاه های موجودا  16

برای دانشگگجويان و اجرا شگگده عداد و عناوين برنامه های سگگالمت و بهداشگگت ت  17

 كاركنان

 ای دانشجويانارائه آمار تغذيه  18

ی  19
ی و ماو

ت ادار
معاون

 ودجه كل )میلیارد ريال(ب 

 ودجه عمرانی، آموزشی، پژوهشی و ... به تفکیکب  20

 رصد هزينه های جارید  21

 رصد مخارج سرمايه اید  22

 درآمدهای ا تصاصیرصد مناب  د  23

 اركنانك  24



 پیوست

ست كرده  شده، نام دوخواه را  ا. در كنتخاب كنیدارا  …Save as Templateو گزينه  بر روی نمودار زير كلیک را در باز 

 ذ یره نمايید. (توصیه میشود مسیر پیش فرض) در مسیری دوخواه( و chart1كرده )مثال وارد 

 

 

سپس انتخاب گزينه     ب نمودار مورد نظر  ودتوانید با انتخااز اين پس می ست كردن بر روی آن و   Changeو كلیک را

Chart Type…        ( ست، گزينه دوم سمت را سمت  شده، ق ذ یره  موردرا انتخاب كرده و  (Templateاز پنجره ی باز 

 شده در مرحله قبل را انتخاب نمايید. مشاهده میکنید كه به راحتی تمامی تغییرات بر روی نمودار اعمال  واهد شد.
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تا 84تعداد رشته های کارشناسي ارشد در حال اجرا از سال 
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