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  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  زنجان  یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

  و منابعتوسعه مدیریت معاونت 

  مدیریت منابع انسانی
  

  يراهبرد برنامه

  منابع انسانی 

  )1396- 1400سال هاي (
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 الرحمن بسم اهللا

  میالرح
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  :مدیریت منابع انسانی  (Mission)رسالت 

  سرمایه انسانی برنامه ریزي در راستاي تامین ،توسعه و نگهداشت وجبران خدمت 

  :مدیریت منابع انسانی (Vision)دورنماي 

انسانی با به راهبردي در زمینه تامین و نگهداري و به کارگیري بهینه سرمایه چهارم  تا پایان برنامه

دانشـگاه برتـر قطـب     5ی بـه یکـی از   کارگیري فناوري هاي جدید و با استقرار مدل تعالی منابع انسان

  .کشوري تبدیل گرددآمایشی 

  ):values(ارزش ها 

خالقیـت و  -4بـراي ذي نفعـان   ارزش آفرینی -3پایبندي به اخالق حرفه اي -2عدالت محوري -1

  نوآوري در ارائه خدمات

  اهداف

  :ییف نهااهدا

مـورد   بهینه منـابع انسـانی  ، توسعه و تخصیص نیتأمابزارهاي نوین مدیریتی، جهت  ازاستفاده 

  نیاز واحدهاي تابعه دانشگاه 

  :یاهداف اختصاص

 سرمایه انسانی دانشگاه   ، نگهداشت نیتأم -

 کارکنانانگیزش  افزایش -

 عدالت محوري و شایسته ساالري -

 عملکردکارکنانبهبود نظام ارزیابی  -
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  )SWOT Analysis(برنامه  محیطیجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ت

  )EFEMماتریس (عوامل استراتژیک محیط بیرونی ) الف

نظرات اعضاء لیسـت گردیـد و پـس از     بارش افکار، ابتدا از طریق )ها تهدیدات و فرصت(براي انجام تجزیه و تحلیل محیط بیرونی 

از موارد بـا توجـه بـه اهمیـت      کیهر در جداول زیر در ستون وزن به . تلفیق و تعدیل به صورت جدول زیر ادغام و تکمیل گردید

. گردد 100، نمره داده شده است به طوري که مجموع ستون وزن در دو جدول برابر در انجام وظایف مدیریت منابع انسانی  ها آن

  ،3، واکـنش خـوب   4در گذشـته داشـته اسـت، واکـنش عـالی       مدیریت منابع انسانیبر حسب واکنشی که  )واکنش( Rدر ستون 

هـا درج گردیـده    اعضاء حاضر در جلسه در این ستون ظراتپس از تلفیق ن نمره داده شده و 1و واکنش ضعیف  2واکنش متوسط 

  است

  ماتریس تهدیدات:  1جدول 

 R(1-4) RW  وزن  تهدیدات  ردیف

T1 
 0.14 2  0.07  وجود سامانه هاي متعدد وزارتی و عدم لینک آنها باهم 

T2 
 0.05 1  0.05  یافت مزایااالت استخدامی  وعدم برابري در دروجود تنوع در ح

T3 
 0.12  2  0.06  عدم تناسب اعتبارات مصوب دانشگاه در قوانین بودجه با نیازهاي واقعی

T4 

ي پرسنلی و سایر ها پرداخت در خصوصگرفتن اعتبار الزم  در نظربدون  ها بخشنامهتصویب و ابالغ 

 0.09  1.5 0.06  موارد

T5 

قراردادي و خدمات بهداشتی درمانی در ناکارآمدي بخش خصوصی در ارائه خدمات مشاوره اي ، 

 0.08  2  0.04  سطح استان

T6 
 0.15  2.5  0.06  ي بالتصديها فیردناکارآمدي ساختار سازمانی فعلی و عدم صدور مجوز هاي استخدام براي 

T7 
 0.08  2  0.04  ي اجراییها دستگاهعدم اجراي کامل قوانین مصوب توسط 

T8 
 0.06  1  0.06  حوزه سالمتکمبود منابع انسانی متخصص در 

T9 

زنشستگی در محاسبه حقوق با دانشگاهحقوقی افزایش یافته مصوبات هیات امناي  اقالمعدم پذیرش 

 0.06 1.5 0.04  توسط سازمان بازنشستگی کشوري

T10 
 0.06 2 0.03  عدم وحدت رویه در سامانه جامع آموزشی دانشگاهها

T11  
 0.06 2 0.03  براي مدیران و کارکنان اموزشی در سطح دانشگاهها نبود فرایند مناسب طراحی نیاز سنجی

T12 
 0.05 1 0.05  عدم تفویض اختیار دانشگاه در خصوص توزیع مجوزهاي استخدام

 1.54 - 0.59  جمع کل 

  

  

  ها ماتریس فرصت: 2جدول 
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 R(1-4) RW  وزن  ها فرصت  ردیف

O1 0.18  3  0.06 ت دولت در واگذاري اختیارات به استانسسیا 

O2 0.24  3  0.08  توسعه کشور  احکامو قانون برنامه هاي  توسعه ششمموجود در قانون برنامه  يها تیظرف 

O3 0.125 2.5  0.05  بجهت انتقال تجاردانشگاهی   هاي بین هاي مناسب ایجاد همکاري وجود بستر 

O4 0.09  3  0.03  وجود قوانین مناسب جهت توسعه مشارکت بخش غیردولتی در انجام خدمات 

O5  0.24  3  0.08  ي نوین در حوزه منابع انسانیها يفناورامکان استفاده از 

O6 

امکان استفاده از ظرفیت فارغ التحصیالن دانشگاهها با رویکرد پژوهش کاربردي در حوزه 

 0.18  3  0.06  منابع انسانی

O7 
  وجود منابع انسانی جوان تحصیلکرده در کشور

0.05 3  0.15 

  1.20  -  0.41  جمع کل

  2.74  جمع امتیازات عوامل بیرونی

  

  )IFEMماتریس (عوامل استراتژیک محیط درونی ) ب

نظرات اعضاء لیست گردید و پس از تلفیق  بارش افکار، ابتدا از طریق )ها ها و قوت ضعف(براي انجام تجزیه و تحلیل محیط داخلی 

  . و تعدیل به صورت جدول زیر ادغام و تکمیل گردید

، نمـره  مـدیریت منـابع انسـانی   در انجام وظایف و رسالت  ها آناز موارد با توجه به اهمیت  کیهر در این جداول در ستون وزن به 

ایـن   که یدر صورتها،  در جدول قوت  R  در ستونگردد و  100داده شده به طوري که جمع نمرات این ستون در دو جدول برابر 

در جـدول  . در نظر گرفته شده اسـت  3هاي معمولی امتیاز  و براي قوت 4گردد، امتیاز  وب میتکیه محس و قابلقوت، قوت اساسی 

داده  2هایی که اهمیت کمتري دارنـد، امتیـاز    و براي ضعف 1گردد، نمره  این ضعف، ضعف مهمی تلقی می که یصورتها، در  ضعف

  . شده است
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  ها ماتریس قوت: 3جدول 

  ها ماتریس ضعف: 4جدول 

R  وزن  ها ضعف  ردیف )2یا  1(  RW 

W1  0.12  2  0.06  نبود فرایند مناسب جهت نیازسنجی، جذب و بکارگیري نیروي انسانی 

W2 
هاي مورد تصدي و اشتغال آنان با ابالغ  کارکنان با پست رشته شغلیمرتبط نبودن 

   انشایی
0.06  2 0.12 

W3  0.14 2  0.07  امکانات رفاهی و تفریحی براي کارکنانکمبود 

W4  0.07 1  0.07  حوزه منابع انسانی کمبود فضاهاي فیزیکی 

W5  0.105 1.5  0.07  قوانین و مقررات تسلط نا کافی بر 

W6 0.105 1.5  0.07  مقررات منابع انسانی  و ضعف در مستندسازي قوانین 

W7  
عدم تناسب حقوق و مزایاي کارکنان ستاد در مقایسه با واحدهاي تابعه با توجه به 

  ها تیمسئولحجم کار و گستردگی 
0.06  1 0.06 

W8 0.075 1.5  0.05   و کارشناسان عدم وجود تشریک مساعی مسائل منابع انسانی با مدیران 

W9  0.06 1.5  0.04  آموزش ها  4و 3عدم سنجش اثر بخشی سطح 

W10 
خروج نیروهاي کارآمد به دلیل ضعیف بودن نظام انگیزش بخصوص در مناطق 

  محروم
0.08  2 0.16 

  1.015  -  0.62  جمع کل

  2.54  جمع امتیازات عوامل درونی

-R(1  وزن  ها قوت  ردیف
4) 

RW 

S1 0.315  3.5 0.09   هاي مختلف کرده و باتجربه در حوزه افراد تحصیل وجود 

S2 0.32  4  0.08  هاي  اداري و استخدامی امنایی بودن دانشگاه و امکان تصویب دستورالعمل ئتیه 

S3 0.245 3.5  0.07  تفویض اختیارات اداري از سوي مدیریت ارشد به مدیران میانی و روساي واحدها 

S4 0.21 3  0.07  آموزش ها 2و  1و سنجش اثر بخشی سطح   استقرار سیستم جامع آموزش کارکنان 

S5 

ي اطالعاتی یکپارچه و حمایت مدیریت ارشد دانشگاه از برنامه هاي ها بانکاستقرار 

   ITتوسعه زیرساختهاي 

  

0.07  3 0.21 

S6  0.24  4  0.06  شغلی مناسب کارکنان امنیتوجود 

  1.53  -  0.38  جمع کل
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  : SWOTجایگاه حوزه منابع انسانی در ماتریس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرصت ها

 تهدیدها

 قوت ها ضعف ها
٢.۵

۴ 
١ ٢ 

١ 

٢ 

٢.٧۴ 
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  جهت استخراج استراتژي هاي حوزه منابع انسانی SWOTجدول 

  عوامل درونی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عوامل بیرونی       

  

  :قوت هاي عمده

S1 :معاونت توسعه مدیریت و منابع هاي مختلف کرده و باتجربه در حوزه افراد تحصیل وجود 

S2 :هاي  اداري و استخدامی امنایی بودن دانشگاه و امکان تصویب دستورالعمل ئتیه 

S3 :تفویض اختیارات اداري از سوي مدیریت ارشد به مدیران میانی و روساي واحدها 

S4 : 2و 1و سنجش اثربخشی سطح  کارکناناستقرار سیستم جامع آموزش 

S5 : ي اطالعاتی یکپارچه و حمایت مدیریت ارشد دانشگاه از برنامه هاي توسعه ها بانکاستقرار

   ITزیرساختهاي 

S6 :  شغلی مناسب کارکنان امنیتوجود  

  

  

 :ضعف هاي عمده

W1: نبود فرایند مناسب جهت نیازسنجی، جذب و بکارگیري نیروي انسانی   

W2: هاي مورد تصدي و اشتغال آنان بـا ابـالغ    مرتبط نبودن رشته شغلی کارکنان با پست

     انشایی

W3: کمبود امکانات رفاهی و تفریحی براي کارکنان  

 W4:  کمبود فضاهاي فیزیکی حوزه منابع انسانی 

W5: عدم آشنایی کامل با قوانین و مقررات     

W6: ع انسانیضعف در مستندسازي و قوانین مقررات مناب  

: W7  عدم تناسب حقوق و مزایاي کارکنان ستاد در مقایسه با واحدهاي تابعه با توجه به

  ها تیمسئولحجم کار و گستردگی 

W8 :عدم وجود تشریک مساعی مسائل منابع انسانی با مدیران  

W9:  آموزش ها 4و 3عدم سنجش اثر بخشی سطح  

W10 : نظام انگیزش بخصوص در مناطق خروج نیروهاي کارآمد به دلیل ضعیف بودن

  محروم

 :فرصت هاي عمده

O1 :ت دولت در واگذاري اختیارات به استانسسیا 

SO1 :سرمایه هاي انسانی  در راستاي توانمند سازي مدیریت دانشتوسعه و  

SO2 :و ارتقاي فرهنگ سازمانی ترویج الگوي تعالی منابع انسانی  

WO1 :نسانینگهداشت سرمایه اایمنی و و  رفاهی -خدمات پشتیبانی ساماندهی  

WO2 : جذب سرمایه هاي انسانیانتخاب و  ،برنامه ریزي  
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O2 :ي موجود در قانون برنامه ششم توسعه و قانون برنامه هـاي  ها تیظرف

 احکام توسعه کشور

O3 :جهـت  دانشـگاهی    هـاي بـین   هاي مناسب ایجاد همکاري وجود بستر

 انتقال تجارب

O4 : قوانین مناسب جهت توسعه مشارکت بخش غیردولتی در انجام وجود

   خدمات

O5 : ي نوین در حوزه منابع انسانیها يفناورامکان استفاده از  

O6 :       امکان استفاده از ظرفیـت فـارغ التحصـیالن دانشـگاهها بـا رویکـرد

  پژوهش کاربردي در حوزه منابع انسانی

O7 : کشوروجود منابع انسانی جوان تحصیلکرده در  

SO3: به کار گیري فناوري هاي نوین جهت توسعه ارتباطات در حوزه سرمایه انسانی  

SO4 : کارکنانو ارتقاي مشارکت ارزیابی عملکرد  

  

  

  :تهدیدات عمده

T1 :وجود سامانه هاي متعدد وزارتی و عدم لینک آنها باهم  

T2 :وجود تنوع در حاالت استخدامی  وعدم برابري در دریافت مزایا 

T3 : تناسب اعتبارات مصوب دانشگاه در قـوانین بودجـه بـا نیازهـاي     عدم

 واقعی

T4:   در گـرفتن اعتبـار الزم    در نظـر بـدون   هـا  بخشـنامه تصویب و ابـالغ

 ي پرسنلی و سایر مواردها پرداخت خصوص

ST2:استراتژي پرداخت و جبران خدمات سرمایه هاي انسانی  

  

WT1 :ساماندهی منابع فیزیکی و انسانی  در راستاي اصالح وضعیت موجود  
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T5 :   ناکارآمدي بخش خصوصی در ارائه خدمات مشـاوره اي ، قـراردادي و

 خدمات بهداشتی درمانی در سطح استان

T6 :ساختار سازمانی فعلی و عدم صدور مجوز هـاي اسـتخدام    ناکارآمدي

  بالتصدي يها فیبراي رد

T7:  ي اجراییها دستگاهعدم اجراي کامل قوانین مصوب توسط  

T8: کمبود منابع انسانی متخصص و بومی در حوزه سالمت  

T9: عدم پذیرش اقالم حقوقی افزایش یافته مصوبات هیات امناي دانشگاه 

  زنشستگی توسط سازمان بازنشستگی کشوريدر محاسبه حقوق با

T10  :عدم وحدت رویه در سامانه جامع آموزشی دانشگاهها  

T11 : نبود فرایند مناسب طراحی نیاز سنجی اموزشی در سطح دانشگاهها

  براي مدیران و کارکنان

T12: عدم تفویض اختیار دانشگاه در خصوص توزیع مجوزهاي استخدام  
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  :لیست گردید به شرح زیر مدیریت منابع انسانی ها، موضوعات استراتژیک ها و ضعف ها و قوت پس از تعیین ماتریس تهدیدات و فرصت

  

 :موضوعات راهبردي

S1   توسعه ومدیریت دانش در راستاي توانمند سازي سرمایه هاي انسانیاستراتژي  

S2  نگهداشت سرمایه انسانی ؛ ایمنی ورفاهی -ساماندهی خدمات پشتیبانی استراتژي  

S3   و ارتقاي فرهنگ سازمانی ترویج الگوي تعالی منابع انسانیاستراتژي 

S4  سرمایه هاي انسانی و ارتقاء جذب ،برنامه ریزي ، انتخاب استراتژي  

 S5  به کار گیري فناوري هاي نوین جهت توسعه ارتباطات در حوزه سرمایه انسانی استراتژي  

S6       استراتژي پرداخت و جبران خدمات سرمایه هاي انسانی  

S7       ساماندهی منابع فیزیکی و انسانی در راستاي اصالح وضعیت موجود استراتژي  

       S8کارکنان و ارتقاي مشارکت ارزیابی عملکرد ارتقاي استراتژي       
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  استراتژي ها                                                              

  

  ضعف ها/قوت ها

  وزن

W 

S1  
توسعه ومدیریت دانش استراتژي 

در راستاي توانمند سازي سرمایه 

  هاي انسانی

S2  
ساماندهی خدمات  استراتژي

رفاهی؛ ایمنی و  -پشتیبانی

  نگهداشت سرمایه انسانی

S3  
استراتژي ترویج الگوي تعالی 

منابع انسانی و ارتقاي فرهنگ 

 سازمانی

S4  
برنامه ریزي ، انتخاب،  استراتژي

 جذب و ارتقاء سرمایه هاي انسانی

A AW A AW A AW A AW 

S136  4  27  3  27  3  27  3  9   هاي مختلف کرده و باتجربه در حوزه افراد تحصیل وجود  

S232  4  24  3  32  4  16  2  8  هاي  اداري و استخدامی امنایی بودن دانشگاه و امکان تصویب دستورالعمل ئتیه  

S321  3  14  2  21  3  7  1  7  تفویض اختیارات اداري از سوي مدیریت ارشد به مدیران میانی و روساي واحدها  

S414  2  14  2  21  3  21  3  7  آموزش ها 2و  1و سنجش اثر بخشی سطح   استقرار سیستم جامع آموزش کارکنان  

S5 ي اطالعاتی یکپارچه و حمایت مدیریت ارشد دانشگاه از برنامه هاي توسعه ها بانکاستقرار

   ITزیرساختهاي 
7  3  21  1  7  3  21  2  14  

S618  3  18  3  18  3  6  1  6  وجود امنیت شغلی مناسب کارکنان  

W1 18  3  12  2  6  1  12  2  6  نبود فرایند مناسب جهت نیازسنجی، جذب و بکارگیري نیروي انسانی  

W218  3  12  2  18  3  12  2  6   هاي مورد تصدي و اشتغال آنان با ابالغ انشایی مرتبط نبودن رشته شغلی کارکنان با پست  

W314  2  14  2  28  4  7  1  7  کمبود امکانات رفاهی و تفریحی براي کارکنان  

W4 14  2  14  2  21  3  7  1  7  کمبود فضاهاي فیزیکی حوزه منابع انسانی  

W521  3  21  3  14  2  21  3  7  تسلط نا کافی بر  قوانین و مقررات  

W6 14  2  21  3  14  2  21  3  7  ضعف در مستندسازي قوانین و مقررات منابع انسانی  

W7 عدم تناسب حقوق و مزایاي کارکنان ستاد در مقایسه با واحدهاي تابعه با توجه به حجم کار

  ها تیمسئولو گستردگی 
6  1  6  3  18  2  12  3  18  

W8 10  2  10  2  10  2  15  3  5  عدم وجود تشریک مساعی مسائل منابع انسانی با مدیران و کارشناسان  

W9 8  2  8  2  8  2  16  4  4  آموزش ها  4و 3عدم سنجش اثر بخشی سطح  

W1024  3  16  2  32  4  8  1  8  خروج نیروهاي کارآمد به دلیل ضعیف بودن نظام انگیزش بخصوص در مناطق محروم  
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  استراتژي ها                                                                

  

  ضعف ها/قوت ها

  وزن

W 

S5  
به کار گیري فناوري  استراتژي

هاي نوین جهت توسعه ارتباطات 

 در حوزه سرمایه انسانی

S6  
استراتژي پرداخت و جبران 

 خدمات سرمایه هاي انسانی

S7  
ساماندهی منابع  استراتژي

فیزیکی و انسانی در راستاي 

 اصالح وضعیت موجود

S8  
ستراتژي ارتقاي ارزیابی عملکرد و 

       ارتقاي مشارکت کارکنان

A AW A AW A AW A AW 

S127  3  27  3  9  1  18  2  9   هاي مختلف کرده و باتجربه در حوزه افراد تحصیل وجود  

S224  3  32  4  32  4  16  2  8  هاي  اداري و استخدامی امنایی بودن دانشگاه و امکان تصویب دستورالعمل ئتیه  

S3 21  3  14  2  21  3  14  2  7  روساي واحدهاتفویض اختیارات اداري از سوي مدیریت ارشد به مدیران میانی و  

S414  2  7  1  7  1  21  3  7  آموزش ها 2و  1و سنجش اثر بخشی سطح   استقرار سیستم جامع آموزش کارکنان  

S5 ي اطالعاتی یکپارچه و حمایت مدیریت ارشد دانشگاه از برنامه هاي توسعه ها بانکاستقرار

   ITزیرساختهاي 
7  3  21  1  7  1  7  3  21  

S6 12  2  6  1  12  2  12  2  6  امنیت شغلی مناسب کارکنانوجود  

W1 12  2  12  2  6  1  6  1  6  نبود فرایند مناسب جهت نیازسنجی، جذب و بکارگیري نیروي انسانی  

W26  1  12  2  18  3  6  1  6   هاي مورد تصدي و اشتغال آنان با ابالغ انشایی مرتبط نبودن رشته شغلی کارکنان با پست  

W3 7  1  7  1  21  3  7  1  7  رفاهی و تفریحی براي کارکنانکمبود امکانات  

W4 7  1  21  3  14  2  7  1  7  کمبود فضاهاي فیزیکی حوزه منابع انسانی  

W514  2  7  1  7  1  21  3  7  تسلط نا کافی بر  قوانین و مقررات  

W6 21  3  7  1  7  1  21  3  7  ضعف در مستندسازي قوانین و مقررات منابع انسانی  

W7 عدم تناسب حقوق و مزایاي کارکنان ستاد در مقایسه با واحدهاي تابعه با توجه به حجم کار

  ها تیمسئولو گستردگی 
6  1  6  3  18  2  12  1  6  

W8 15  3  10  2  10  2  10  2  5  عدم وجود تشریک مساعی مسائل منابع انسانی با مدیران و کارشناسان  

W9 4  1  4  1  4  1  8  2  4  آموزش ها  4و 3عدم سنجش اثر بخشی سطح  

W108  1  24  3  24  3  8  1  8  خروج نیروهاي کارآمد به دلیل ضعیف بودن نظام انگیزش بخصوص در مناطق محروم  
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  استراتژي ها                                                                

  

  فرصت ها و تهدیدها

  وزن

W 

S1  
توسعه ومدیریت دانش استراتژي 

توانمند سازي سرمایه در راستاي 

  هاي انسانی

S2  
ساماندهی خدمات  استراتژي

رفاهی؛ ایمنی و  -پشتیبانی

  نگهداشت سرمایه انسانی

S3  
استراتژي ترویج الگوي تعالی 

منابع انسانی و ارتقاي فرهنگ 

 سازمانی

S4  
برنامه ریزي ، انتخاب،  استراتژي

 جذب و ارتقاء سرمایه هاي انسانی

A AW A AW A AW A AW 

T1 7  1  7  1  7  1  14  2  7  وجود سامانه هاي متعدد وزارتی و عدم لینک آنها باهم  

T215  3  5  1  15  3  5  1  5  وجود تنوع در حاالت استخدامی  وعدم برابري در دریافت مزایا  

T318  3  6  1  18  3  18  3  6  عدم تناسب اعتبارات مصوب دانشگاه در قوانین بودجه با نیازهاي واقعی  

T4 در خصوصگرفتن اعتبار الزم  در نظربدون  ها بخشنامهتصویب و ابالغ 

  ي پرسنلی و سایر مواردها پرداخت

6  1  6  3  18  1  6  3  18  

T5 ناکارآمدي بخش خصوصی در ارائه خدمات مشاوره اي ، قراردادي و خدمات

  بهداشتی درمانی در سطح استان

4  2  8  1  4  1  4  1  4  

T6 ناکارآمدي ساختار سازمانی فعلی و عدم صدور مجوز هاي استخدام براي

  ي بالتصديها فیرد

6  2  12  2  12  1  6  2  12  

T7 4  1  4  1  4  1  4  1  4  ي اجراییها دستگاهعدم اجراي کامل قوانین مصوب توسط  

T818  3  6  1  6  1  18  3  6  کمبود منابع انسانی متخصص در حوزه سالمت  

T9 در  حقوقی افزایش یافته مصوبات هیات امناي دانشگاهعدم پذیرش اقالم

  زنشستگی توسط سازمان بازنشستگی کشوريمحاسبه حقوق با

4  1  4  2  8  1  4  1  4  

T103  1  3  1  3  1  9  3  3  عدم وحدت رویه در سامانه جامع آموزشی دانشگاهها  

T11 نبود فرایند مناسب طراحی نیاز سنجی اموزشی در سطح دانشگاهها براي

  مدیران و کارکنان

3  3  9  1  3  2  6  2  6  

T1220  4  5  1  10  2  5  1  5  عدم تفویض اختیار دانشگاه در خصوص توزیع مجوزهاي استخدام  

O16  1  6  1  18  3  6  1  6 ت دولت در واگذاري اختیارات به استانسسیا  

O2ي موجود در قانون برنامه ششم توسعه و قانون برنامه هاي ها تیظرف

  احکام توسعه کشور

8  4  32  4  12  3  24  4  32  
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O3جهت دانشگاهی   هاي بین هاي مناسب ایجاد همکاري وجود بستر

  انتقال تجارب

5  4  20  1  5  2  10  1  5  

O4 وجود قوانین مناسب جهت توسعه مشارکت بخش غیردولتی در انجام

  خدمات

3  1  3  1  3  1  3  1  3  

O5 16  2  24  3  16  2  32  4  8  ي نوین در حوزه منابع انسانیها يفناورامکان استفاده از  

O6 امکان استفاده از ظرفیت فارغ التحصیالن دانشگاهها با رویکرد پژوهش

  کاربردي در حوزه منابع انسانی

6  4  24  1  6  3  18  3  18  

O715  3  10  2  5  1  15  3  5  وجود منابع انسانی جوان تحصیلکرده در کشور  

  518  415  468  467   جمع
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  استراتژي ها                                                                

  

  فرصت ها و تهدیدها

  وزن

W 

S5  
به کار گیري فناوري  استراتژي

هاي نوین جهت توسعه ارتباطات 

 در حوزه سرمایه انسانی

S6  
استراتژي پرداخت و جبران 

 خدمات سرمایه هاي انسانی

S7  
ساماندهی منابع  استراتژي

فیزیکی و انسانی در راستاي 

 اصالح وضعیت موجود

S8  
ستراتژي ارتقاي ارزیابی عملکرد و 

       ارتقاي مشارکت کارکنان

A AW A AW A AW A AW 

T1 14  2  7  1  7  1  21  3  7  وجود سامانه هاي متعدد وزارتی و عدم لینک آنها باهم  

T25  1  10  2  15  3  5  1  5  برابري در دریافت مزایا وجود تنوع در حاالت استخدامی  وعدم  

T36 1  12  2  18  3  12  2  6  عدم تناسب اعتبارات مصوب دانشگاه در قوانین بودجه با نیازهاي واقعی  

T4 در خصوصگرفتن اعتبار الزم  در نظربدون  ها بخشنامهتصویب و ابالغ 

  ي پرسنلی و سایر مواردها پرداخت

6  1  6  3  18  2  12  1 6  

T5 ناکارآمدي بخش خصوصی در ارائه خدمات مشاوره اي ، قراردادي و خدمات

  بهداشتی درمانی در سطح استان

4  1  4  1  4  1  4  1 4  

T6 ناکارآمدي ساختار سازمانی فعلی و عدم صدور مجوز هاي استخدام براي

  ي بالتصديها فیرد

6  1  6  1  6  2  12  1 6  

T7 4 1  4  1  8  2  4  1  4  ي اجراییها دستگاهعدم اجراي کامل قوانین مصوب توسط  

T86 1  12  2  6  1  6  1  6  کمبود منابع انسانی متخصص در حوزه سالمت  

T9در  عدم پذیرش اقالم حقوقی افزایش یافته مصوبات هیات امناي دانشگاه

  زنشستگی توسط سازمان بازنشستگی کشوريمحاسبه حقوق با

4  1  4  2  8  1  4  1 4  

T10 3 1  3  1  3  1  9  3  3  آموزشی دانشگاههاعدم وحدت رویه در سامانه جامع  

T11 نبود فرایند مناسب طراحی نیاز سنجی اموزشی در سطح دانشگاهها براي

  مدیران و کارکنان

3  2  6  1  3  1  3  1 3  

T125 1  5  1  5  1  5  1  5  عدم تفویض اختیار دانشگاه در خصوص توزیع مجوزهاي استخدام  

O16 1  12  2  18  3  6  1  6 ت دولت در واگذاري اختیارات به استانسسیا  

O2ي موجود در قانون برنامه ششم توسعه و قانون برنامه هاي ها تیظرف

  احکام توسعه کشور

8  4  32  4  32  4  32  4 32  
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O3جهت دانشگاهی   هاي بین هاي مناسب ایجاد همکاري وجود بستر

  انتقال تجارب

5  3  15  1  5  1  5  1  5  

O4 غیردولتی در انجام وجود قوانین مناسب جهت توسعه مشارکت بخش

  خدمات

3  1  3  1  3  1  3  1  3  

O5 16  2  16  2  8  1  32  4  8  ي نوین در حوزه منابع انسانیها يفناورامکان استفاده از  

O6 امکان استفاده از ظرفیت فارغ التحصیالن دانشگاهها با رویکرد پژوهش

  کاربردي در حوزه منابع انسانی

6  2  12  1  6  2  12  1  6  

O75  1  5  1  5  1  10  2  5  جوان تحصیلکرده در کشور وجود منابع انسانی  

  358  382  395  400   جمع
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از تکمیل ماتریس جذابیت هر یک از استراتژي ها ،ماتریس تحلیل جذابیت استراتژي ها به صورت زیر تکمیل و هر یک از استراتژي ها بر س پ

  :ت زیر اولویت بندي گردیدشترین میزان جذابیت به صوراساس بی

  

  منابع انسانی) QSPM(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژي 

 

  استراتژي به ترتیب بیشترین امتیاز جذابیت
WSΣ  TOΣ WS+ΣTOΣ  

  برنامه ریزي ، انتخاب، جذب و ارتقاء سرمایه هاي انسانی استراتژي
294  224  518  

  رفاهی؛ ایمنی و نگهداشت سرمایه انسانی -ساماندهی خدمات پشتیبانی استراتژي
295  173  468  

  توسعه ومدیریت دانش در راستاي توانمند سازي سرمایه هاي انسانیاستراتژي 
223  244  467  

 استراتژي ترویج الگوي تعالی منابع انسانی و ارتقاي فرهنگ سازمانی
258  157  415  

  به کار گیري فناوري هاي نوین جهت توسعه ارتباطات در حوزه سرمایه انسانی استراتژي
202  198  400  

  استراتژي پرداخت و جبران خدمات سرمایه هاي انسانی
217  178  395  

  ساماندهی منابع فیزیکی و انسانی در راستاي اصالح وضعیت موجود استراتژي
209  173  382  

 و ارتقاي مشارکت کارکناناستراتژي ارتقاي ارزیابی عملکرد 
219  139  358  
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 برنامه  عملیاتی حوزه مدیریت منابع انسانی

S1 : توسعه ومدیریت دانش در راستاي توانمند سازي سرمایه هاي انسانیاستراتژي  

O1 :افزایش سطح علمی کارکنان  

O2:استفاده از پتانسیل هاي علمی در جهت ارتقاء آگاهی کارکنان  

هدف سال   1395  عنوان شاخص 

1396  

هدف 

سال 

1397 

هدف سال 

1398 
هدف 

سال

1399 

هدف سال 

1400 

برگزاري دوره هاي آموزشی بدو خدمت براي کارکنان 

  جدیداالستخدام

100%  100%  100%  100%  100%  100%  

انتقال تجارب کارشناسان مجرب به کارکنان جدیداالستخدام 

  به روش استادشاگردي

100%  100%  100%  100%  100%  100%  

  %90  %85  %80  %75  %72  -  انتخاب کارشناسان کلیدي جهت جانشین پروري مدیران

بهره گیري از نرم افزارهاي نوین آموزشی در راستاي برگزاري 

  1400دوره ها بصورت مجازي تا 35%

-  1.5%  10%  15%  25%  35%  

ساعت  20به مدت (برگزاري دوره هاي عمومی فرهنگ سازمانی

در راستاي ارتقاء فرهنگ سازمانی و ایجاد فضاي ) 1400تا 

  اعتماد براي افزایش آگاهی کارکنان

0  0  8  12  16  20  

  %100  %100  %100  %100  %100  -  سرانه کل آموزشی

  %100  %100  %100  %100  %100  -  سرانه آموزش مدیران و کارکنان

350000000  -  )میلیون ریال(بودجه آموزشی

0  

385000

0000  

4200000

000  

465800

0000  

51250000

00  

  ICDL -  100%  100%  100%  100%  100%تعداد معرفی شده به دوره 

  95  90  85  80  75  -  تعداد مصوبات کمیته آموزش

  12  10  9  8  7  -  تعداد جلسات کمیته آموزش

  %100  %100  %100  %100  %100  -  تعداد انتصابات مدیران

  %100  %100  %100  %100  %100  -  ارزشیابی شده نیروي قراردادي مشاغل کارگريتعداد افراد 

  %100  %100  %100  %100  %100  -  ضریب نفوذ آموزش

  %100  %100  %100  %100  %100  -  انتخاب کارمند نمونه

  %100  %100  %100  %100  %100  -  انتصاب مدیریت

  %100  %100  %100  %100  %100  -  تمدید قرارداد

  %100  %100  %100  %100  %100  -  وضعیتتبدیل 



20 

 

  %100  %100  %100  %100  %100  -  ارتقاء رتبه

ف
دی

ر
  

تاریخ   تاریخ شروع  مسئول اجرا  فعالیت/  عنوان برنامه 

  پایان

بودجه مورد 

  نیاز

  علت عدم تحقق  عدم تحقق  تحقق

  برنامه ریزي در راستاي تاثیر فرآیند اشتراك و انتقال دانش جهت بهره گیري از دانش و تجربیات : برنامه 

  معاونت تحقیقات  تعامل با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی  1

  معاونت آموزشی

بطور منظم در 

  طول سال

    *      

استفاده از مدیران و کارشناسان بعنوان مدرس در دوره هاي   2

  آموزشی

بطور منظم در   آموزش کارکنان

  طول سال

    *      

بطور منظم در   مدیریت منابع انسانی  توسعه کارهاي تیمی بین کارکنان  3

  طول سال

    *      

  تدوین برنامه هاي کسب و ارتقاء دانش مدیران و کارشناسان در راستاي توانمندي منابع انسانی: برنامه 

بطور منظم در   مدیریت منابع انسانی  کارکنان و مدیرانتسهیل فرآیند ادامه تحصیل   1

  طول سال

          

اجراي منظم برنامه هاي واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان   2

  و مدیران

بطور منظم در   آموزش کارکنان

  طول سال

  300000000  *      

در دوره هاي ) داخلی و خارجی(ااستفاده از اساتید برتر علمی  

  آموزشی کارکنان و مدیران

بطور منظم در   معاونت آموزشی

  طول سال

          

  ارتقاء کیفیت دوره هاي آموزشی با اجراي سطوح اثربخشی در راستاي توانمند سازي کارکنان دانشگاه: برنامه 
 4و  3برگزاري کارگاه توجیهی در مورد اثربخشی سطوح   

  )مهر ماه انجام گردید 2و1سطوح (

      *  10000000  3/7/97  1/8/96  واحد آموزش

و  3ارتقاء سامانه آموزشی کارکنان و عملیاتی نمودن سطوح   

  اثربخشی در سامانه 4

      *  150000000  31/6/97  1/8/96 واحد آموزش

/29/12  5/7/97 واحد آموزش  دوره هاي آموزشی 4و  3انجام اثربخشی   

97  
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S2 :رفاهی ، ایمنی و نگهداشت سرمایه انسانی - ساماندهی خدمات پشتیبانی استراتژي  

O1 :افزایش رضایت کارکنان  

O2افزایش سطح سالمت کارکنان  

هدف سال    1395  عنوان شاخص 

1396  

هدف 

سال 

1397 

هدف سال 

1398 
هدف 

سال

1399 

هدف سال 

1400 

  85  80  75  61  41  -  انگیزش شغلی

  80  75  70  61  -  -  رضایت از همکار

  80  75  70  62  -  -  رضایت از مدیریت

  75  70  60  55  -  -  رضایت از نحوه ارتقاء

  80  75  70  64  65  -  رضایت از نوع کار

  80  75  70  71/60  19  -  ورزشی -رضایت از خدمات رفاهی

  75  70  65  58  -  -  تعهد هنجاري

  80  75  70  62  -  -  تعهد مستمر

  85  80  75  60  -  -  تعهد سازمانی

  80  75  70  59  -  -  تعهد عاطفی

  %100  %100  %100  %50  %30  -  )سامانه سیب(تشکیل پرونده سالمت براي کلیه کارکنان 

  %100  %90  %70  %50  %35  -  انجام معاینات دوره اي ساالنه کارکنان

  %100  %50  %30  %12  %10  -  ارزیابی ریسک خطر در کلیه واحدها

  %100  %60  %40  %20  %15  -  کلیه واحدهاارزیابی آالینده هاي محیط کار 

  %100  %70  %50  %10  -  -  تهیه شناسنامه ایمنی ساختمانهاي ستادي

  %100  %100  %100  %70  %50  -  تهیه شناسنامه ایمنی مواد شیمیایی پرمصرف

  %100  %75  %50  %25  %20  -  آموزش موازین ایمنی و بهداشتی براي کلیه کارکنان

  %30  %20  %10      -  مطابق با موازین ارگونومیتهیه تجهیزات اداراي 

  %100  %100  %100  %100  %100  %100  ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان

  %100  %100  %100  %100  %100  %100  اعمال مدرك تحصیلی کارکنان

  25  25  22  14  14  -  مرکز فروش تا پایان برنامه25انعقاد تفاهم نامه با 

  16  14  12  10  8  --  آموزشی تا پایان برنامه مرکز 16انعقاد تفاهم نامه با 

  20  19  17  14  10  - تا پایان برنامه مرکزورزشی و تفریحی 20انعقاد تفاهم نامه با 

  18  16  14  12  10  - تا پایان برنامه مرکز خدماتی 18انعقاد تفاهم نامه با 
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  10  8  6  4  2  - پایان برنامهافزایش تعداد مراکز اسکان ارائه شده به کارکنان به ده مرکز تا 

ف
دی

ر
  

تاریخ   تاریخ شروع  مسئول اجرا  فعالیت/ عنوان برنامه 

  پایان

بودجه مورد 

  نیاز

  علت عدم تحقق  عدم تحقق  تحقق

  برنامه ارتقاي امکانات رفاهی

350000000  1400  1395  پشتیبانی و رفاهی  )استخر و مهدکودك(افزایش سرانه رفاهی کارکنان  

  ریال 0

*      

          1400  1395  پشتیبانی و رفاهی  )هزینه و استفاده(افزایش سرانه ورزشی کارکنان  

نظارت و مشارکت (توسعه شرکت تعاونی مصرف کارکنان  

  )کارکنان

عدم امکان نظارت   *    300000000  1400  1395  پشتیبانی و رفاهی

  دانشگاه بر تعاونی

فراهم نمودن زمینه عقد قرارداد با کلیه مراکز تفریحی و   

  رفاهی 

      *  -  1400  1395  پشتیبانی و رفاهی

          1400  1395  پشتیبانی و رفاهی  )مانند استخر(ایجاد مجموعه ورزشی   

پیشنهاد تخصیص سرانه مهد کودك به خود کارکنان به جاي   

  دانشگاهتعیین نمودن چند مهد کودك خاص به هیات رئیسه 

در دست   450000000  1400  1395  پشتیبانی و رفاهی

  اقدام

    

افزایش سرانه فضاي فیزیکی اداري کارکنان حوزه منابع   

  انسانی

در دست   -  1400  1395  پشتیبانی و رفاهی

  اقدام

    

  برنامه ارتقاي سطح سالمت کارکنان

            1396    تشکیل پرونده سالمت براي کارکنان ستاد دانشگاه  

انجام معاینات دوره اي شش ماهه براي کارکنان ستاد   

  دانشگاه
  1396            

S3 :و ارتقاي فرهنگ سازمانی استراتژي ترویج الگوي تعالی منابع انسانی  

O1 :شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود  

O2ارزیابی مستمر عملکرد سازمانی در حوزه منابع انسانی  

  

هدف سال    1395  عنوان شاخص 

1396  

هدف سال 

1397 
هدف سال 

1398 
هدف 

سال

1399 

هدف سال 

1400 

  NA 250  300  350  370  400امتیاز خود ارزیابی بر اساس 



23 

 

  مدل تعالی منابع انسانی

ف
دی

ر
  

عدم   تحقق  بودجه مورد نیاز  تاریخ پایان  تاریخ شروع  مسئول اجرا  عنوان فعالیت

  تحقق

  علت عدم تحقق

      *  -  31/3/97  1/3/97  آقاي صدیقیان  تشکیل کمیته تعالی منابع انسانی  1
        ریال 000/000/35  31/7/97  1/5/97  خانم گرجی  آموزش مدل تعالی منابع انسانی به کارکنان و مدیران  2
        -  31/6/97  1/4/97  کمیته تعالی  تدوین اظهار نامه تعالی منابع انسانی   3
        -  15/7/97  1/7/97  کمیته تعالی  انجام خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی منابع انسانی  4
 000/000/300  31/4/97  1/3/97  آقاي صدیقیان  شرکت در فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی  5

  ریال

*      

دریافت گزارش بازخورد از دبیرخانه جایزه جهت شناسایی پروژه هاي   6

  بهبود

        -  30/9/97  30/8/97  آقاي صدیقیان
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S4 :سرمایه هاي انسانیو ارتقاء جذب  ،برنامه ریزي ، انتخاب  استراتژي  

O1 :افزایش بهره وري و کارایی سازمانی  

  

هدف سال    1395  عنوان شاخص 

1396  

هدف سال 

1397 
هدف سال 

1398 
هدف 

سال

1399 

هدف سال 

1400 

 %100 %100 %100 %100 %100  %100  تبدیل وضعیت نیروهاي شاغل در دانشگاه بر اساس بخشنامه هاي موجود

 %100 %100 %100 %100 %100  %100  میزان معاینات بدو خدمت 

توزیع بهینه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با اولویت 

  )در صورت وجود متقاضی(مناطق محروم به میزان مورد نیاز در طول برنامه

-  100% 100% 100% 100% 100% 

ف
دی

ر
  

تاریخ   مسئول اجرا  عنوان فعالیت

  شروع

بودجه   تاریخ پایان

  مورد نیاز

  علت عدم تحقق  عدم تحقق  تحقق

      *    ادامه دارد  1/1/96  خانم اختري  نیاز سنجی نیروي انسانی از واحد هاي تابعه دانشگاه  1

در صورت امکان جا به جایی یا انتقال نیروها از واحدهاي تابعه جهت   

  جبران کمبود نیروي سایر مراکز

      *    ادامه دارد  1/1/96  آقاي خاصی

      *    ادامه دارد  1/1/96  خانم اختري  اخذ مجوز استخدام از وزارت متبوع  

      *    ادامه دارد  1/1/96  کمیته استخدام  برگزاري آزمون استخدامی  

      *    ادامه دارد  1/1/96  کمیته استخدام  مصاحبه و انجام مراحل گزینش جهت انتخاب فرد شایسته تر  
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S5 :به کار گیري فناوري هاي نوین جهت توسعه ارتباطات در حوزه سرمایه انسانی استراتژي  

O1 :توسعه ارتباطات سازمانی  

O2 :تسهیل در فرایندها  

  

هدف سال    1395  عنوان شاخص 

1396  

هدف سال 

1397 
هدف سال 

1398 
هدف 

سال

1399 

هدف سال 

1400 

  %100  %90  %80  %70  %50  %20  منابع اطالعاتی قوانین و مقررات درصد بروزرسانی

به اتوماسیون اداري براي کارکنانی که دسترسی ایجاد زمینه 

  ضرورت آن تشخیص داده شده است

100%  100%  100%  100%  100%  100%  

  %100  %100  %100  %100  %100  -  دسترسی به سامانه اطالعات و عملکرد کارکنان

سیستم ارتباط مدیران و کارکنان از طریق درصد استفاده کنندگان 

VOIP )صدا و تصویر از طریق اینترنت(  

-  20%  25%  25%  25%  25%  

ف
دی

ر
  

تاریخ   مسئول اجرا  فعالیت/ برنامه عنوان 

  شروع

بودجه   تاریخ پایان

  مورد نیاز

  علت عدم تحقق  عدم تحقق  تحقق

  و بخشنامه هاایجاد بانک اطالعاتی قوانین برنامه 

گرد آوري کلیه بخشنامه ها و آیین نامه   1

  هاي موجود

      *    29/12/96  1/1/96  مهندس داوود حیدري

      *    29/12/96  1/1/96  خانم لیال محمدي  طبقه بندي اطالعات جمع آوري شده  

ایجاد منبع اطالعاتی قوانین و مقررات در   

حوزه منابع اسانی جهت ارتقاي سطح 

  کارکنانتوانمندي 

      *    29/12/96  1/1/96  مهندس داوود حیدري

منبع اطالعاتی و به روز رسانی بارگذاري   

قوانین و مقررات در قسمت منابع انسانی 

  وب سایت دانشگاه

      *    ادامه دارد  1/1/95  مدیریت منابع انسانی

شناسایی نقاط قوت و ضعف آیین نامه ها   

  و ارائه پیشنهادات اصالحی

      *      مداوم  منابع انسانیمدیریت 

  برنامه ساماندهی سامانه هاي موجود در حوزه منابع  انسانی

    -  *ده   97  94  مدیریت منابع انسانیبازنگري در مفاد قرارداد پشتیبانی سامانه   
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  میلیون  ک سامانه هاي اصلیها و امکان لین

شناسایی اشخاص کارآمد و توانمند به   

عنوان نماینده بومی دانشگاه جهت تسهیل 

  در قرارداد هاي پشتیبانی سامانه ها

    -  *  -  تاکنون  86  مدیریت منابع انسانی

ارزیابی وضعیت موجود سامانه ها در   

  راستاي بهبود عملکرد 

    -  *  -  ادامه دارد  86  مدیریت منابع انسانی

کارشتاسی شناسایی تشکیل کارگروه   

سامانه هاي مناسب جهت استقرار 

  دردانشگاه

    -  *  -  ادامه دارد  90  مدیریت منابع انسانی

انجام پایلوت سامانه هاي شناسایی شده و   

  تایید مناسب ترین آنها

    -  *  -  تاکنون  86  مدیریت منابع انسانی
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S6 : انسانیاستراتژي پرداخت و جبران خدمات سرمایه هاي  

O1 :افزایش انگیزه کارکنان  

O2 :افزایش کارایی نیروي انسانی  

هدف سال   1396هدف سال   1395  عنوان شاخص 

1397 
هدف سال 

1398 
هدف 

 1399سال
هدف سال 

1400 

  3500  3000  3000  2500  2500  -  فقره تا پایان برنامه 3500افزایش تعداد تسهیالت قرض الحسنه به 

  1500  1300  1300  1200  1200  -  فقره تا پایان برنامه 1500تسهیالت لوازم خانگی به افزایش تعداد 

  400  300  300  200  200  -  فقره تا پایان برنامه 400افزایش تعداد تسهیالت جعاله به 

  2000000  1500000  1500000  1000000  1000000  -  )ریال(افزایش مبلغ کمک هزینه رفاهی

  %25  %20  %18  %15  %12  -  دستمزد کارکنان افزایش میانگین حقوق و

ف
دی

ر
  

بودجه مورد   تاریخ پایان  تاریخ شروع  مسئول اجرا  فعالیت/ برنامه عنوان 

  نیاز

  علت عدم تحقق  عدم تحقق  تحقق

  برنامه پرداخت هاي پرسنلی

خانم لیال محمدي و   صدور احکام پرسنلی و انجام پرداخت هاي ثابت بر اساس قوانین  

  کاظمی خانم بهاره

      *    -  سالیانه

      *    مستمر  1/1/97  مدیر امور مالی  ...)اضافه کار ، کارانه و(پرداخت هاي متغیر   

مدیریت امور مالی و   پاداش هاي پایان خدمت   

  مدیریت بودجه

  بودجه ناکافی        در حال انجام  1/1/96

  ستاد و مناطق کم برخورداربرنامه ارتقاي نظام انگیزشی سرمایه هاي انسانی به ویژه کارکنان 

مدیریت توسعه   تدوین آیین نامه نظام تشویقات  

  سازمان

      *    ادامه دارد  1/12/96

      *    ادامه دارد  1/5/96  مدیریت منابع انسانی  بازنگري در نحوه ارتقاي کارکنان به ویژه ستاد دانشگاه  
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S7 :ساماندهی منابع فیزیکی و انسانی در راستاي اصالح وضعیت موجود استراتژي  

O1 :هدف سال    1395  عنوان شاخص   افزایش رضایت کارکنان

1396  

هدف سال 

1397 
هدف سال 

1398 
هدف 

سال

1399 

هدف سال 

1400 

  %80  %75  %70  %59  %37  -  افزایش رضایتمندي کلی کارکنان

ف
دی

ر
  

بودجه مورد   تاریخ پایان  تاریخ شروع  اجرامسئول   فعالیت/ عنوان برنامه 

  نیاز

  علت عدم تحقق  عدم تحقق  تحقق

استفاده از اختیارات هیات امنا و جا به جایی حالت استخدام نیروهاي   

  با درخواست شخصی 4و  3تبصره 

محمد مهدي 

  حیدري

د مورخ /1543/209نامه شماره   *    100000000  29/12/97  1/1/97

در خصوص  وزارت متبوع 19/3/97

  عدم صدور مجوز تبدیل وضعیت

مدیر منابع   درصدي نیروهاي ستادي 10تعدیل   

  انسانی

1/1/96  29/12/97      *    

مدیریت   استاندارسازي فضاهاي فیزیکی کارکنان  

  منابع انسانی

  در حال انجام        ادامه دارد  1/1/97
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S8 :و ارتقاي مشارکت کارکنان ارزیابی عملکرد  استراتژي  

O1 :هدف سال    1395  عنوان شاخص   افزایش کارایی نیروي انسانی

1396  

هدف سال 

1397 
هدف سال 

1398 
هدف 

سال

1399 

هدف سال 

1400 

افزایش مشارکت کارکنان در انجام امور مدیریتی به میزان ساالنه یک 

  )برنامهکارشناسان در طول %45(پیشنهاد به ازاي هر کارمند

-  5%  10%  10%  10%  10%  

ف
دی

ر
  

عدم   تحقق  بودجه مورد نیاز  تاریخ پایان  تاریخ شروع  مسئول اجرا  فعالیت/ عنوان برنامه 

  تحقق

  علت عدم تحقق

  ارزیابی عملکرد کارکنانبرنامه 

      *  میلیون ریال600  31/3/96  1/1/96  شهباز توکلی  استقرار سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان  

      *  -  31/4/97  25/11/96  اکرم شاه محمدي  نظارت بر ثبت به موقع اطالعات در سامانه  

      *  -  31/5/97  1/5/97  اکرم شاه محمدي  رسیدگی به اعتراضات و تایید نمرات  

ارائه گزارش بازخورد به کارکنان و ارتقاي سطح آگاهی ایشان از نحوه   

  و اهمیت ارزیابی  عملکرد

ارتقاي سطح آگاهی در صورت         29/12/97  1/5/97  اکرم شاه محمدي

ابالغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد 

کارکنان از سوي وزارت امکان 

  .پذیر خواهد بود

                سنجش اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان  

  مشارکت کارکنانبرنامه ارتقاي 

  در حال بررسی    %50  -  30/11/97  1/4/97  تحول اداري  پیشنهاداتآیین نامه نظام بازبینی   

  در حال انجام    %50  20000000  1/6/97  1/4/97 تحول اداري  تدوین،چاپ و توزیع پوسترها و نشریات آموزشی:فعالیت  

      %100  150000000  1/6/97  1/4/97 تحول اداري  استقرار سامانه نظام پیشنهادها:فعالیت  

فرآیندها و سامانه نظام برگزاري دوره هاي آموزشی آشنایی با :فعالیت  

  پیشنهادها

  انجام خواهد شد        30/7/97  1/6/97 تحول اداري

تدوین گزارش نهایی اجراي نظام پیشنهادات در نیمه دوم سال :فعالیت  

  و ارسال آن به ستاد وزارتخانه

  انجام خواهد شد        30/11/97  1/4/97 تحول اداري

  انجام خواهد شد      100000000  30/11/97  1/4/97 تحول اداري  برگزاري جشنواره نظام پیشنهادات:فعالیت  
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