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ساختار برنامه عملیاتی مشترك دانشگاه ها



برش دانشگاهی برنامه عملیاتی



پایش برنامه عملیاتی بر پایه دو رویکرد انجام می شود
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عملیاتی

ارزیابی 

انطباق
خوداظهاري



»خوداظهاري«پایش برنامه عملیاتی بر مبناي 

 اسبهمح فعالیت همان پایش مسئول توسط ماه هر پایان در فعالیت هر پیشرفت میزان•

.شد خواهد درج سامانه در مربوطه محل در »درصد« قالب در و اعالم یا

  ورمنظ قبل ماه در فعالیت ها پیشرفت میزان درج و محاسبه براي ماه هر ابتداي روز ده•

 .است شده

  شروع مانز که کنند اعالم را فعالیت هایی پیشرفت میزان صرفاً موظفند پایش مسئوالن•
  فتپیشر میزان درج که شده طراحی طوري سامانه .باشد رسیده فرا برنامه مطابق آن ها

  .نمی باشد مقدور است نرسیده فرا آن ها شروع تاریخ که فعالیت هایی براي

  را حرافان میزان سامانه پایش، مسئول توسط فعالیت یک »پیشرفت میزان« درج از پس•
  از یشب فعالیت یک منفی انحراف مطلق قدر که صورتی در .داد خواهد نمایش و محاسبه

  لمسئو ،)باشد داشته تاخیر زمان بندي به نسبت درصد 5 از بیش یعنی( باشد درصد 5

.نماید مشخص نیز را »انحراف دلیل« است موظف پایش

  به باشد، دانشکده/دانشگاه اختیار و اراده از خارج چنانچه فعالیت اجراي در تاخیر•
  اجراي در تاخیر موجه بودن تشخیص مرجع .شد خواهد تلقی موجه تاخیر عنوان

  .می باشد وزارتخانه ستاد در مربوط تخصصی معاونت فعالیت ها،



پایش بر مبناي خوداظهاري

وزن نسبیفعالیت هاوزن نسبیبرنامه  هاوزن نسبیهدف کمیهدف کلی
تاریخ 

شروع
پیش بینیانتاریخ پای

میزان  

پیشرفت

میزان  

انحراف

عنوان هدف کلی اینجا  

.قید می شود

درصد 160کمی هدف 

درصد 30برنامه الف

1/1/13951/2/1395درصد 125فعالیت 

1/2/13951/3/1395درصد 215فعالیت 

1/3/13951/8/1395درصد 350فعالیت 

1/8/139515/9/1395درصد 410فعالیت 

درصد 50برنامه ب

15/2/139515/4/1395درصد 50فعالیت الف

15/4/13951/6/1395درصد 20فعالیت ب

1/6/13951/7/1395درصد 10فعالیت ج

1/7/13951/9/1395درصد 20فعالیت د

درصد 20برنامه ج

درصد 240هدف کمی 

)95/02/31براي مثال (زمان تهیه گزارش 



=پیش بینی

روش محاسبه انحراف برنامه ها و فعالیت ها

وعیخ شررتاي منهاارش یخ گزرتان ماکه معادل است با زفته رست ن از دماز

کل زمان مورد نیاز براي انجام فعالیت

عملکرد ـ پیش بینی

پیش بینی =انحراف

<= X<%205%<= X <%5 0%‐%5 <= X<%0X < ‐%5

هیژوتوجه دبهبول حادر طبق برنامهو مناسب ویژه توجه



»ارزیابی انطباق«پایش برنامه عملیاتی بر مبناي 

  شواهد و مستندات اساس بر فعالیت ها پیشرفت میزان بررسی انطباق، ارزیابی از منظور•
  ربوطم نشانگرهاي منظور این براي .است وزارتخانه ستاد تخصصی معاونت هاي نظر مورد

 .است شده بارگذاري سامانه در پایش دبیرخانه توسط

  ، سامانه در فعالیت ها پیشرفت میزان درج با همزمان ماهه هردانشگاه ها پایش مسئوالن•
.ندمی نمای بارگذاري سامانه در نیز را فعالیت ها پیشرفت بر دال مستندات و شواهد

  ایشپ مسئوالن دانشگاه ها، پایش مسئوالن توسط مستندات و شواهد بارگذاري از پس•
  با و پرداخت خواهد آن ها بررسی به وزارتخانه ستاد تخصصی حوزه هاي در مربوطه
 هندخوا اعالم خود منظر از را فعالیت آن پیشرفت میزان مستندات، و شواهد به عنایت

  رفتپیش میزان و خوداظهاري مبناي بر پیشرفت میزان تفاوت سامانه نهایت، در .کرد

  .می کند اعالم و محاسبه را وزارتخانه ستاد مسئوالن سوي از اعالمی

  وسطت نیز میدانی بازدیدهاي مستندات، و شواهد بررسی بر عالوه انطباق، ارزیابی در•
  انیمید بازدیدهاي .شد خواهد انجام و برنامه ریزي وزارتخانه ستاد تخصصی معاونت هاي

.بود خواهد مستندات و شواهد بررسی طریق از انطباق ارزیابی مکمل

  طتوس ـ میدانی بازدیدهاي و مستندات و شواهد بررسی روش دو از ـ انطباق ارزیابی•

  .گرفت خواهد صورت وزارتخانه ستاد تخصصی معاونت هاي



»مسئول پایش«نقش ها و وظایف 

وظایف اصلی

مسئول پایش 

درج میزان پیشرفت هر یک از فعالیت ها

روز کاري ابتداي هر ماه 10ظرف 

بارگذاري مستندات و شواهد مورد نیاز

  5درج دلیل انحراف در صورت تاخیر بیش از 

درصد هر فعالیت



سواالت متداول

از سوي  چنانچه اعتبار یا آیین نامه موردنیاز براي انجام یک فعالیت. 1

ستاد ابالغ نشده باشد، چه باید کرد؟

  در و ،نموده درج صفر را »پیشرفت میزان« می بایست دانشگاه ها در پایش مسئوالن•

  سوي زا نیاز مورد آیین نامه/اعتبار ابالغ عدم« :نمایند مرقوم ،»انحراف دلیل« ستون

.»وزارتخانه ستاد

:سوال تکمیلی

نمود   درج» میزان پیش بینی«را معادل » میزان پیشرفت«آیا در اینگونه موارد می توان 

تا دانشگاه با انحراف منفی مواجه نشود، اما ستون دلیل انحراف را تکمیل کرد؟

 خیر، زیرا یکی از کارکردهاي اصلی نظام پایش، آسیب شناسی انحراف برنامه ها و

اسی  فعالیت هاست؛ و لذا چنانچه داشبوردها انحرافی را نشان ندهند، امکان آسیب شن

. عمالً وجود نخواهد داشت



سواالت متداول

ست؟محتواي سامانه برنامه عملیاتی بر چه اساسی تنظیم شده ا. 2

  عملیاتی برنامه« مجلد دانشگاه، هر در عملیاتی برنامه سامانه محتواي مبناي•

  ايامن هیات تصویب به که است )دانشگاهی برش( آن پیوست همراه به »دانشگاه

 .است رسیده کشور پزشکی علوم دانشگاه هاي همه

:سوال تکمیلی

اه را در چه صورت می توان مغایرت هاي محتواي سامانه با برنامه عملیاتی مصوب دانشگ

اعالم کرد؟ مغایرت ها باید به کجا اعالم شوند؟

:شرط زیر برقرار باشد 3براي اعالم مغایرت باید 

.  داشته باشد» برش دانشگاهی«عملیاتی، فعالیت مورد نظر در مجلد برنامه 1)

.  باشد در پیوست برنامه عملیاتی، آن فعالیت براي دانشگاه مورد نظر لحاظ شده2)

.  فعالیت در سامانه پایش برنامه عملیاتی گنجانده نشده باشد3)

.  کلیه مغایرت ها می بایست به طور یکپارچه به دبیرخانه پایش اعالم شوند



سواالت متداول

ه در سامانه آیا امکان رفع مغایرتها یا تعدیل برنامه عملیاتی دانشگا. 3

پایش وجود دارد؟

  عملیاتی برنامه« مجلد دانشگاه، هر در عملیاتی برنامه سامانه محتواي مبناي•

  ايامن هیات تصویب به که است )دانشگاهی برش( آن پیوست همراه به »دانشگاه

  عملیاتی هبرنام تعدیل امکان بنابراین است، رسیده کشور پزشکی علوم دانشگاه هاي

 ملیاتیع برنامه در تغییر هرگونه .نیست میسر دانشگاه یا پایش دبیرخانه سوي از

  اصالحات با همزمان و است وزارتخانه ستاد در تخصصی حوزه هاي تایید به منوط

  .شد خواهد انجام آبان ماه یا مهرماه در بودجه،

 اعالم هب بنا نیز دانشگاهی برش + عملیاتی برنامه مجلد با سامانه مغایرت هاي رفع•

  .شد خواهد انجام عملیاتی برنامه پایش دبیرخانه توسط دانشگاه ها



سواالت متداول

خطا » میزان پیشرفت«چرا گاهی اوقات سامانه در هنگام درج . 4

می دهد و سقف مشخصی را اعالم می کند؟

  است هشد برنامه ریزي طوري پایش سامانه عملیاتی، برنامه پایش شیوه نامه مطابق•

  وجود آن در درصد 20 از بیش مثبت انحراف به منجر پیشرفت میزان درج امکان که

  سئولم توسط درج شده پیشرفت میزان از ناشی مثبت انحراف اگر بنابراین .ندارد

  .کرد خواهد یادآوري را مجاز پیشرفت میزان سقف سامانه باشد، 20 از بیش پایش



سواالت متداول

ه چ» دلیل انحراف«چیست و ) داشبوردها(مبناي محاسبه انحراف . 5

تاثیري در آن دارد؟

 کلی، اهداف کمی، اهداف برنامه ها، فعالیت ها، :می شود محاسبه سطح 6 در انحراف•

  .دانشگاه ها و حوزه ها،

  .می شود محاسبه شیوه نامه در مندرج فرمول با فعالیت ها انحراف•

  .می گیرد نشات فعالیت ها انحراف از فعالیت ها، بجز سطوح سایر در انحراف•

 از دانشگاه ها، و حوزه ها کلی، اهداف کمی، اهداف برنامه ها، انحراف محاسبه براي•

  .می شود گرفته بهره نیز »نسبی وزن« عنصر

  یا حوزه داشبورد آن، تبع به و انحراف محاسبه در تاثیري هیچ »انحراف دلیل«•

  فارغ شد،با مواجه منفی انحراف با فعالیت یک چنانچه دیگر، بیان به .ندارد دانشگاه

  ويس از آن انحراف دلیل یا خیر، یا باشد شده نوشته آن براي انحراف دلیل که آن از

  رد منفی انحراف ایجاد باعث خیر، یا شود محسوب موجه ستادي پایش مسئوالن

  .شد خواهد دانشگاه داشبورد



سواالت متداول

ه چ» دلیل انحراف«چیست و ) داشبوردها(مبناي محاسبه انحراف . 5

تاثیري در آن دارد؟

داشبورد دانشگاه

داشبورد حوزه

هدف کلی

هدف کمی

برنامه

فعالیت



سواالت متداول

راي  چیست و چرا در حال حاضر ب» ارزیابی انطباق«مبناي محاسبه . 6

منظور شده است؟ -100اغلب فعالیت ها 

  ایشپ مسئوالن توسط انطباق ارزیابی عملیاتی، برنامه پایش شیوه نامه مطابق•

.می شود انجام وزارتخانه ستاد در تخصصی حوزه هاي

 ،»رفتپیش میزان« همزمان طور به ستادي پایش مسئول انطباق، ارزیابی انجام براي•

  یبررس را دانشگاه ها سوي از بارگذاري شده »مستندات و شواهد« و »انحراف دلیل«

  یتفعال هر براي »انطباق ارزیابی پیشرفت« عنوان به را عددي سپس، و می نماید

  .می نماید درج

 که معناست این به است، -100 فعالیت یک براي انطباق ارزیابی انحراف اگر بنابراین•

  یا ت،اس نداده انجام را مربوطه فعالیت انطباق ارزیابی ستادي پایش مسئول فعال

 .است نموده درج »انطباق ارزیابی پیشرفت میزان« عنوان به را صفر عدد



سواالت متداول

آیا امکان تعریف کاربر جدید در سامانه وجود دارد؟ چگونه؟. 6

 .دارد وجود دانشگاه »پایش مدیر« براي فقط جدید کاربر تعریف امکان•

 .ندارند را جدید کاربر تعریف امکان دانشگاه پایش مسئوالن•

 .نندک تعریف جدید پایش مسئول بعد اسالیدهاي مطابق می توانند پایش مدیران•



  قسمت به سپس و کنید کلیک »تنظیمات« عبارت روي راست، سمت آبی رنگ نوار از .1

  .شماست دانشگاه کاربران تمام حاوي صفحه این .بروید »کاربران مدیریت«



 صفحه تا دکنی کلیک »جدید کاربر ثبت« آبی رنگ کلید روي جدید، کاربر ثبت براي .2

  نیز ار آن حوزه و کرده تعریف را جدید کاربر می توانید شما صفحه این در .شود باز زیر

 .کنید تعیین



:کنید توجه نکته چند به حتماً جدید کاربر ثبت براي

  .باشد تکراري نباید جدید کاربر کاربري شناسه )1

  .باشد تکراري می تواند خانوادگی نام و نام )2

  .باشد حرفی 6 باید کم دست عبور رمز )3

 .کنید کلیک را خود دانشگاه باید حتما »سازمانی چارت« ستون در )4

  اطالعات ورود« و »برنامه اي اطالعات عناوین« روي ،»دسترسی سطح« صفحه در )5

  .بزنید تیک و کنید کلیک »عملکردي

  .دبزنی تیک و کنید کلیک مربوطه معاونت روي »چارت در دسترسی« صفحه در )6

 تیک و کنید کلیک مربوطه معاونت روي نیز »چارت در کاري حوزه« صفحه در )7

  .بزنید

 .بزنید را جدید کاربر ثبت کلید )8

  قابل نآ در نیز جدید کاربر بار این که آمد درخواهد نمایش به کاربران لیست دوباره )9

 .است مشاهده









سواالت متداول

عالیت آیا امکان محدودکردن دسترسی یک مسئول پایش به چند ف. 7

خاص وجود دارد؟

  حوزه همان فعالیت هاي کلیه به دانشگاه، حوزه هر پایش مسئول پیش فرض، طور به•

 و شواهد و نموده، درج را انحراف دلیل و پیشرفت میزان می تواند و دارد دسترسی

  .نماید بارگذاري نیز را نیاز مورد مستندات

  خاص فعالیت چند یا یک به پایش مسئول یک دسترسی محدودکردن امکان اما•

 .دارد وجود زیر اسالیدهاي مطابق



   رنگآبی نوار از فعالیت، چند یا یک به دلخواه کاربر هر دسترسی محدودکردن براي .1

  »پایش مسئول« روي آن جا از و کنید کلیک »تنظیمات« عبارت روي راست، سمت

)دانشگاه پایش مسئوالن فهرست( شود باز زیر پنجره تا کنید کلیک



  وزهح فعالیت هاي همه فهرست تا کنید کلیک خود نظر مورد پایش مسئول نام روي .2

  مورد رکارب است قرار که را فعالیت هایی سپس و .شود داده نمایش ذیل در وي تخصصی

 .دهید رفشا را »ذخیره« کلید و بزنید تیک باشد، داشته دسترسی آن ها به صرفاً نظر



سواالت متداول

وجود دارد؟) password(آیا امکان تغییر رمز عبور . 8

 .اردد وجود ـ پایش مسئوالن و مدیران ـ کاربران تمام براي عبور رمز تغییر امکان•



سواالت متداول

است  یک فعالیت در سامانه مشخص نشده» نشانگر«در مواردي که . 9

چه باید کرد؟

  ذاريبارگ سامانه در اگر بنابراین .است انطباق ارزیابی مبناي شواهد و مستندات•

  رجد »صفر« را انطباق ارزیابی پیشرفت میزان ستادي پایش مسئوالن نشوند،

  .رساند خواهد -100 به را انطباق ارزیابی انحراف که کرد خواهند

  شپای مسئوالن از نمی باشد، موجود سامانه در فعالیت یک نشانگر اگر حتی لذا•

  اب متناسب و مطابق شواهدي و مستندات خود کارشناسی تشخیص به بخواهید

 .نمایند بارگذاري سامانه در پیشرفت میزان



چند توصیه در خصوص مستندات و شواهد

 مانند نرم افزارهایی از استفاده با حتماً دارید، را فایل چند بارگذاري قصد اگر•

winzip یا winrar کنید یکپارچه و فشرده را آن ها. 

 تکیفی مثال براي .کنید فشرده را آن ها حتماً حجیم، فایلهاي بارگذاري از قبل•

 .یابد کاهش آن ها حجم تا دهید کاهش را عکس ها

  گريدی سایت یا دانشگاه سایت در را آن نبود، مقدور حجیم فایل یک بارگذاري اگر•

 .دهید قرار سامانه در را آن لینک و کنید بارگذاري

  مسئوالن با را )نیاز مورد شواهد و مستندات( نشانگرها خصوص در ابهام هرگونه•

 .بگذارید میان در ستادي پایش



و در پایان، چند مالحظه کلیدي

  با را یعملیات برنامه »محتواي« خصوص در ابهام یا سوال پیشنهاد، نظر، هرگونه لطفا•

 .بگذارید میان در ستادي پایش مسئوالن و مدیران

  تا رحداکث آبان ماه، یا مهرماه( اصالحیه زمان تا عملیاتی برنامه محتواي در تغییر•

 قلمنت پایش مسئوالن به را موضوع این لطفا .نمی باشد مقدور )درصد 15-10 سقف

  .فرمائید

  و کجای طور به و جمع بندي را دانشگاه مصوب عملیاتی برنامه با سامانه مغایرت هاي•

 .نمایید اعالم دبیرخانه به یکپارچه

  النمسئو سایر وضعیت پایش، مسئوالن توسط فنی نقص اعالم هرگونه از پیش•

 .کنید بررسی را دانشگاه پایش

 .کنید تشویق را دانشگاه پایش مسئوالن بین گروهی کار و یادگیري•

  بارگذاري و انحراف دلیل پیشرفت، میزان درج براي دهم تا یکم از ماه هر سامانه•

  .بود خواهد باز مستندات



و در پایان، چند مالحظه کلیدي

  ایشپ است رسیده فرا آن ها »شروع تاریخ« که فعالیت هایی کلیه می بایست ماه هر•

 .خیر یا باشد رسیده فرا آن ها پایان تاریخ که آن از فارغ شوند،

  سبزرنگ عالمت با است، رسیده فرا آن ها شروع تاریخ که فعالیت هایی ماه، هر•

  فقط که داشت خواهد را امکان این سامانه زودي به ان شاءاهللا .می شود مشخص

 .است رسیده فرا آن ها شروع تاریخ که شوند داده نمایش فعالیت هایی

  وير را )نشانگر( ماوس اگر که دارد قرار بزرگ سوال عالمت یک فعالیت هر روبروي•

  نآ با مرتبط کلی هدف و کمی هدف برنامه، عنوان ،)نکنید کلیک( دهید قرار آن

  نتکا سوال عالمت پیرامون در کمی را ماوس اطمینان، براي .شد خواهد داده نمایش

 .دهید

 .یدکن استفاده کروم مرورگر نسخه آخرین از حتماً سامانه از بهتر استفاده براي•

  .بود نخواهد مقدور سامانه به دسترسی فیلترشکن یا VPN از استفاده با•



و در پایان، چند مالحظه کلیدي

 .تاس ویرایش قابل موعد همان در فعالیت هر پیشرفت میزان تنها ماه، هر پایان در•

  این .داشت نخواهیم را 95/03/31 گزارش ویرایش امکان بعد، ماه هاي در بنابراین

  موعد از بعد آن ها تغییر امکان اما می شوند، نگهداري و ثبت سامانه در گزارش ها

 .ندارد وجود مقرر

  یا انحراف دلیل پیشرفت، میزان می توان دفعات به ماه، هر ابتداي روزه 10 مهلت در•

 .ندارد وجود محدودیتی هیچ بابت این از .کرد ویرایش را شواهد و مستندات


