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   :پیشگفتار 

وري در دانشگاه مقوله جدیدي است که به دنبال طرح موضوع بهره وري در جامعه روبه رشد و متحـول   بهره       

پـژوهش   ی،آموزشـ  ،تحقق اهداف و دستاوردها و نتایج مورد انتظار در ابعاد مختلف علمی . رددو پویا مطرح می گ

وري و اجراي کامل آنهاست و مدیریت دانشـگاه نمـی    وین برنامه اي جامع در زمینه بهرهمستلزم تد... و فناوري و 

  .ا بر فرایندها اعمال نمایدموثر خود ر مدیریتتواند بدون توجه به واقعیات و نتایج حاصل از فعالیتها، 

بهروري آن بـه عنـوان قطـب توسـعه      سنجشدر ضرورت تدوین نظامی جامع در ارزیابی عملکرد دانشگاه و        

وآنچه که می نماید تا در تخمین فاصله بین انتظارات و تجربیات یعنی آنچه که باید باشد بمنابع انسانی کشور ایجا

  ..تدوین نماییمبرنامه اي در زمینه استقرار چرخه بهره وري در دانشگاه  و شود تري برداشته هاي اساسی گام هست

آموزشــی،پژوهش و (عملکــرد حـوزه هــاي  میو جــامع بــه تمــا سیسـتمی  در ایـن رویکــرد بایســتی نگــاهی        

ایج حاصـل  دانشگاه نمود و کلیه ورودي ها، فرایندهاي اجرایی، بروندادها و نتـ  ...)فناوري،دانشجویی و فرهنگی و 

  .آنها بر دیگري را مدنظر داشت زو تاثیر و تاثر هر یک ا دانشگاه هاي از فعالیت

لی جدید در روند ارزیابی عملکرد دانشگاه و بحث بهره وري آن در جهت صامید است ارائه طرح بتواند سرف       

ثر در اسـتراتژي توسـعه منـابع    می تواند گامی مـو  خودکه در نوع  بگشایدتوسعه منابع علمی، فرهنگی و پژوهشی 

  .هاي ترقی و تعالی محسوب شود انسانی و پیوند حلقه

  

  واحد تشکیالت و روشها                                                                                                                                
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  :فصل اول        

  مروري اجمالی برمبانی نظري بهره وري                          
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  :اهداف 

   هاشناسایی و تعیین وضعیت بهره وري در دانشگاه از طریق تعریف و اندازه گیري شاخص -

  شناسایی و تجزیه و تحلیل علل کاهش یا افزایش بهره وري -

  قدامات بهبود بهره وري در سطح دانشگاهتعیین وتعریف ا -

  فراهم آوردن زمینه هاي مناسب براي گسترش مفاهیم و توسعه ابزارهاي ارتقاء بهره وري در دانشگاه -

  کمک به ایجاد و تقویت سیستمهاي کنترل کیفیت جامع در دانشگاه -

  اتاستفاده از نتایج و یافته هاي چرخه بهره وري در جهت ارتقاء کیفی ارائه خدم -

  اشاعه فرهنگ بهره وري و بهبود آن در دانشگاه و ایجاد خط فکري واحد و معتقد به نظام بهره وري  -
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  :وري  م بهرهیهامف

اي بهتر در گذران زندگی، ایجاد آسایش در مقابل استفاده از کار و  وري به منظور حصول به نتیجه مفهوم بهره       

به سخن دیگر هر تصمیم مبتنی بر . به اندازه حیات انسان هوشمند بر کره خاك داردنیروي فکر و ابزار، قدمتی 

بهره وري را به عنوان مفهومی جهت کسب نتیجه بهتر در نظر دارد . عقل و شعور که منجر به فعالیت یا تالش شود

  .کیفیت باالتر زندگی و و ارتقاء آن، یعنی بهتر زیستن

لذا الزم است هر یک از این . شوند با یکدیگر اشتباه می و اثربخشی کاراییوري  مواقع مفاهیم بهره بعضی       

  . مفاهیم به وضوح مشخص گردیده و وجه تمایز آنها تعیین شود

در اینجا کارایی تنها به . عبارت است از نسبت تولید کاالها یا خدمات نهایی به منابع به کار رفته در آن:  کارایی

میزان  ،با این حال، این مفهوم از بهره وري و شیوه اندازه گیري. یا عملکرد توجه داردافزایش کمی تولید و 

  .دستیابی به اهداف مطلوب یا مورد نظر را اندازه نمی گیرد

ن مقیاس، اثرات برنامه را بر یا. برخالف کارایی روشی است که چگونگی تحقق اهداف را می سنجد:  اثربخشی

کند که آیا برنامه از نهادها یا منابع براي نایل شدن به اهداف استفاده بهینه کرده یا  جامعه کمی کرده و مشخص می

  نه،

اثربخشی با عملکرد مرتبط است در حالیکه کارایی با  .ترکیبی از کارایی و اثربخشی استبهره وري :  بهره وري 

تعریف دیگري از بهره وري ارائه داد که  با توجه به مطالب پیش گفته می توان .استفاده مفید از منابع ارتباط دارد

  :مفهوم آن را بهتر و رساتر بیان می کند و در واقع بهره وري معیاري است که موارد زیر را شامل می شود 

  و نتایج مورد انتظار میزان تحقق اهداف .1

  خدماتارائه  کا ال یااز منابع جهت تولید  اچگونگی استفاده کار .2

  است آنچه امکان داشته آنچه بدست آمده بامقایسه  .3
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  :وري  مدیریت بهره

وري صورت  وري اداره کردن مجموعه فعالیتهایی است که به منظور ارتقاء بهره منظور از مدیریت بهره       

مدیریت موثر بهره وري مستلزم لحاظ داشتن دو معیار عملکرد، یعنی اثربخشی و کارایی به طور همزمان .پذیرد می

تنها هنگامی میتوان سیستمی را بهره ور دانست که در آن سیستم فعالیتهایی درست به درستی می باشد چرا که 

از این رو است که موقعیت مدیریت بهره وري، برقراري تعادل میان مدیریت عملیاتی و مدیریت . انجام شود

  .استراتژیک است

ناشی از ارتباط آنها با انسانها، به عنوان  مدیریت بهبود بهره وري به دلیل ویژگیهاي موضوع بهره وري که       

  .محور اصلی فرایند بهبود است با مسائل ویژه اي درگیر است که مهمترین آنها باز یا چند جوابی بودن آنها است

  :وري   سطوح بهره

ن عی است که بهره وري آوضوبهره وري مفهومی نسبی است که بررسی و تحلیل آن نیازمند تعریف دقیق م       

بهره وري در سطوح . ی قرار خواهد گرفت یکی از عناصر تعریف موضوع، سطح بهره وري استرسمورد بر

  .مختلف زیر قابل بحث می باشد

   : بهره وري فردي -1

از آنجا که عامل اول یعنی توان نیز . بهره وري فردي متاثر از عوامل توان، دانش و مهارت و انگیزش می باشد       

مسائل، موضوعات و مباحث مربوط به بهره . گیزش و انگیزش متاثر از نیازهاي روحی و روانی فرد استمتاثر از ان

  .وري فرد از جمله مباحث علوم انسانی مخصوصا  روانشناسی است 

  :بهره وري سازمانی  - 2

منابع انسانی (دارد بهره وري سازمانی نشان دهنده این است که یک سازمان چگونه از منابعی که در اختیار        

. استفاده میکنند) تولید کاال یا خدمات(دن به اهداف یبراي رس...) منابع مالی، فناوري و تجهیزات و امکانات و 

  .مهمترین عامل ارتقاء بهره وري اعمال مدیریت مناسب براي تعامل بهینه عناصر و موضوعات سیستم است
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  :چرخه مدیریت بهره وري 

یت بهره وري فرایندي است که طی آن بین مجموعه عوامل تولید بهترین ترکیب حاصل و چرخه مدیر       

با عنایت به اینکه بهبود فرایندي . متناسب با شرایط درون و برون سازمانی در بهره وري تغییراتی حاصل می گردد

. فرایندي مستمر تلقی نمود و آن را نمودتوجه  باید بی پایان است لذا در مدیریت بهره وري همواره به این نکته

مدیریت بهبود بهره وري در واقع چرخه اي مشتمل بر قدمهاي اصلی اندازه گیري، تحلیل، برنامه ریزي و بهبود 

  .است که بایستی به طور مداوم تکرار گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ان در مراحل ذیل خالصه نمودها و اقدامات مربوط به چرخه مدیریت بهره وري  را می تو ها، برنامه فعالیت

  اندازه گیري بهره وري  .1

ناسب با اهداف و تاندازه گیري بهره وري عبارت از فرایندي است که بر اساس آن شاخص هاي بهره وري م       

رسالتهاي اصلی سازمان در سطوح مختلف تعریف شده و با تعیین نظام آماري الزم ، امکان محاسبه شاخصهاي 

 ها به خروجینده به داده و یا ستاشکل کلی شاخص هاي بهره وري به صورت نسبت . اهم می شود بهره وري فر

کمی و مقداري در سطوح مختلف  ،)ریالی(ورودیهاي سیستم بوده و به اشکال مختلف شاخصهاي اقتصادي 

  .  سازمان و مدیریت فعالیتها مطرح می شود

  

  

  

  

 
 اندازه گیري بهره وري

 برنامه ریزي بهبود بهره وري

 اجرا و بهبود بهره وري تحلیل بهره وري         
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  تجزیه و تحلیل بهره وري  .2

هره وري فرایندي است که طی آن تغییرات بهره وري و علل آن  و یا تغییرات سیستم مورد مطالعه بر تحلیل ب       

برخی از مهمترین دالیل . اثر تغییرات بهره وري و ساز و کارهاي حاکم بر این تغییرات مورد بررسی قرار می گیرد 

   :بهره وري عبارتند از تحلیل 

  ش بهره وري و مدیریت کردن آنها بر حسب اهمیتبررسی و شناخت علل کاهش و یا افزای .1

 تنظیم اهداف  .2

 استفاده بهینه از منابع .3

 ت ها و مخاطراتفرصتشخیص  .4

 ممیزي کردن مدیران .5

 ارزیابی استراتژیها ، سیاست ها و عملیات  .6

 بهبود الگوي تخصیص منابع .7

 پرداخت دستمزد بر اساس عملکرد  .8

 عارضه یابی  .9

  خصهاي بهره وري به شرح ذیل می باشد برخی از روشهاي معمول تحلیل شا

  محک زنی  .1

 تحلیل روند ارقام شاخصها به صورت زمانی و مکانی  .2

 تجزیه به عناصر .3

 بررسی تطبیقی شاخص هاي واقعی و برنامه ریزي شده .4

  برنامه ریزي بهبود بهره وري .3

تدوین و در چارچوب آن برنامه ریزي بهبود بهره وري فرایندي است که طی آن رویکرد بهبود بهره وري        

 هاي  اولویت بندي و زمان بندي می شود تعدادي از فعالیت ،وري شناسایی هاي موردنیاز براي بهبود بهره فعالیت
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اجرایی بهبود بهره وري در قالب برنامه ریزي استراتژیک مشخص شده است و بسیاري از برنامه هاي اجرایی دیگر 

ارتقاء بهره وري و تدوین راهبردها و اهداف  يخصها و شناسایی زمینه هانیز پس از اندازه گیري و تحلیل شا

ارتقاء بهره وري مشخص می شود بررسی و امکان استفاده از تکنیک هاي مدیریتی مانند گروههاي حل مسئله و 

ود از جمله موضوعات و مطالب مورد توجه در برنامه ریزي بهب.... و  ISO ،)بهبود مستمر(کایزن ،5Sروشهاي 

   .بهره وري سازمان می باشد

  اجراي برنامه هاي بهبود بهره وري  .4

هاي بهبودبهره وري فعالیت هایی هستند که به منظور تحقق اهداف بهره وري سازمان مورد اجرا قرار  فعالیت       

ربوط به می گیرند در این مرحله فعالیت هاي تدوین شده بر حسب اولویت و با رعایت توالی و زمانبندي هاي م

  . اجرا در می آید تا اهداف بهبود بهره وري تحقق یابد 

نقش و همکاري مجدانه کمیته بهره وري سازمان و اعضاء کار گروها و  ،یادآور می شود در کلیه مراحل       

  . همکاري صمیمانه مدیران سازمان و کارکنان به طور مستمر نقش کلیدي و سازنده را ایفاء می  نماید 

  بهره وري  شاخص 

به . از شاخص هاي بهره وري استفاده می گردد ) سیستم(براي اندازه گیري سطح بهره وري در یک نظام         

طور کلی هر نسبتی که متشکل از ستاده سیستم در صورت و نهاده سیستم در مخرج باشد شاخص بهره وري 

چرخه  در اینشاخص هایی . ري یکسان نیست ولی ارزش تمامی انها در چرخه بهبود بهره و. شناخته می شود 

  . شوند که داراي سطح مطلوبی از ویژگیهاي ذیل باشند  مناسب شناخته می

  هقابلیت محاسبه ، سهولت دسترسی به داده هاي مربوط .1

شوند باید امکان محاسبه آنها به سهولت وجود  شاخص هایی که براي اندازه گیري بهره وري انتخاب می       

کل بودن محاسبه به خصوص در آغاز راه اندازي سیستم اندازه باشد چرا که در غیر این صورت مش داشته

 . براي استقرار آنها مبدل خواهد شد مانعی گیري به 
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  قابلیت محاسبه یکنواخت در طول زمان  .2

،  یابدتقرار می نظر به اینکه بخش عمده اي از تحلیلهاي بهره وري بر محور مطالعه روند بهره وري اس       

زمانی مختلف به صورت یکنواخت و بر پایه تعریفی مشابه  هايالزم است شاخص هاي بهره وري در دوره

  . قابل محاسبه باشند 

  دقت  .3

شوند باید داده هاي آنها با دقت در دسترس  شاخص هایی که براي اندازه گیري بهره وري انتخاب می       

  . می تواند به تحلیل اشتباه بخصوص در مطالعات مقایسه اي گردد  داده ها انتخابباشد عدم دقت در

  عینی ، ملموس و قابل فهم بودن  .4

ساز و کارهاي عملی منجربه  وباید براي تصمیم گیران معنی دار و قابل فهم باشد بهره وريشاخص هاي        

  . تغییرات آنها نیز برایشان مشخص باشد 

  جامعیت  .5

تصویري فراگیر از بهره وري  ایجادباید تمامی سیستم را پوشش دهند تا امکان  شاخص هاي منتخب       

   . گردد  فراهمسیستم 

  همگن و همسان بودن  .6

  شاخص هاي منتخب بهره وري باید مبناي محاسباتی مشترك و همخوان با هم داشته باشند        

  قابل تجدید بودن  .7

به زمان خاصی باشند بلکه باید در دوره هاي مختلف شاخص هاي منتخب بهره وري نباید مختص        

 .آنها با اعتبار و دقتی مشابه ممکن باشد  محاسبهزمانی 
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  قابلیت کنترل .8

به عبارت دیگر به درون سیستم معطوف باشد  ،منتخب باید توسط سیستم قابل کنترل باشند شاخص هاي

 و توانایی هاي درونی سیستم را نمایش دهند

  فیتیین کقابلیت تعی .9

کیفیت شاخص هاي بهره وري باید قابل تعیین باشد تا بتوان کیفیت سیستم اندازه گیري و تحلیل را        

  . تحت کنترل نگهداشت

  قابلیت تحلیل  .10

شاخص ها باید با ساختارهاي متداول فکري و توانایی هاي فکري استفاده کنندگان تناسب داشته باشد و در        

  . گیري سیستم قابل تحلیل و استفاده باشند  فرآیندهاي تصمیم

  :طراحی نظام اندازه گیري بهره وري

  :مراحل طراحی یک نظام مناسب اندازه گیري بهره وري می تواند به شرح ذیل باشند        

تعریف جایگاه و اهداف نظام اندازه گیري بهره وري و تعیین معیارهاي اختصاصی شاخص هاي : مرحله اول 

  مناسب 

  در این مرحله باید به سواالتی از قبیل موارد ذیل پاسخ داده شود 

  اهداف مشخص اندازه گیري بهره وري چیست  .1

 چرا این سیستم طراحی می گردد و ضرورتهاي آن چیست .2

 مشخصات شاخص هاي مناسب بهره وري در این سیستم چیست  .3

 چه کسی متولی این سیستم است  .4

د انتظار نظام اندازه گیري بهره وري یا به عبارتی سئواالتی که باید توسط تعریف خروجیهاي مور: مرحله دوم 

   این نظام پاسخ گفته شود
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 چه کسانی از این نظام استفاده خواهند کرد  .5

 نیازهاي استفاده کنندگان از این سیستم چیست و از این سیستم چگونه استفاده خواهند کرد  .6

 چیست سئواالت استفاده کنندگان از این سیستم 

 سطح دانش و تصمیم گیري استفاده کنندگان از این سیستم چگونه است  .7

  تعریف ورودیها و خروجیهاي ممکن و مورد نیاز نظام اندازه گیري :  3مرحله 

  در این مرحله باید به سئواالتی از قبیل موارد ذیل پاسخ داده شود 

 این نظام چه گزارشهایی را باید ایجاد نمایددر  .1

 این سیستم طی چه فرایندي ایجاد خواهند شدگزارش هاي  .2

 . به چه داده هاي ورودي نیاز دارد ) فرایند ایجاد گزارش(براي ایجاد گزارش هاي سیستم  .3

و فرایندهاي تبدیل ورودیها به خروجیها ) ارائه خدمات (تعریف ورودیها و خروجی هاي سیستم :  4مرحله 

  در این سیستم 

  : تی از قبیل موارد ذیل پاسخ داده شود در این مرحله باید به سئواال

  خروجی هاي سیستم اعم از کاال یا خدمات چیست  .1

 نه تغییر آنها چگونه است ممقدار ، کیفیت و نوع خروجی هاي سیستم چیست ؟ دا .2

 سیستم خروجی هاي خود را طی چه فرایندي ایجاد می کنند  .3

 چیست  مختصات اصلی فرایند چیست ؟ زیر فرایندهاي اصلی فرایند .4

 را مورد استفاده قرار می دهد ) اعم از کاال یا خدمات(فرایند چه ورودي هایی  .5

  تشکیل جدول تقاطعی ورودیها و خروجی هاي سیستم :  5مرحله 

عناصر جدول که محل تقاطع ورودیها و خروجی ها است شاخص هاي مختلف بهره وري سیستم نشان می        

  . دهد 
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  هاي مناسبتشخیص شاخص :  6مرحله 

شاخص هاي مناسب بر اساس معیارهاي تعریف شده براي هر یک از عناصر جدول تقاطعی مبتنی بر بررسی        

دقیق تمامی عناصر جدول به ویژه از لحاظ معنی دار بودن و ارتباط میان ورودیها و خروجیها در فرایند ارائه 

اسب وزن هر یک از معیارهاي منتخب و سپس جمع خدمات انتخاب می شود بدین منظور الزم است با روشی من

  . در این مرحله باید به سئواالتی از قبیل موارد ذیل پاسخ داده شود . بندي آنها شاخص هاي نهایی انتخاب شوند 

  وزن هر یک از معیارهاي مناسب بودن شاخص هاي بهره وري چقدر است ؟ـ 1

تهیه شده از نظر هر یک از معیارهاي مناسب بودن چقدر وزن هر یک از شاخص هاي حاصل از جدول تقاطعی ـ 2

  است ؟

  وزن کلی هر یک از شاخص هاي حاصل از جدول تقاطعی تهیه شده چقدر است ؟ ـ 3

این سیستم و طراحی نظام  طراحی نظام اطالعاتی و پایگاه داده هاي مورد نیاز :طراحی نظام اطالعاتی : 7مرحله 

ري شاخص هاي بهره وري نیازمند نظامی است که بتواند تامین داده هاي مورد تحلیل و گزارش و حل اندازه گی

نیاز اندازه گیري و تحلیل را به طور دائمی و با دقت کافی تضمین و تدارك اطالعات مناسب براي تحلیل موثر 

ري و متعاقب آن بهره وري را به گونه اي مهیا کند که بتوان تاز این اطالعات و تنظیم برنامه هاي بهبود بهره و

  . کنترل اجراي آنها استفاده نمود 

پاسخگویی به سئواالت اساسی ذیل می تواند بعنوان راهنمایی در طراحی سیستم هاي اندازه گیري بهره وري مورد 

  . استفاده قرار گیرد 

  شوند ؟ به چه دلیل و براي چه کسانی شاخص ها اندازه گیري میـ 1

 چه چیزي سنجیده می شود ؟ـ 2

 فرایند اساسی چیست؟ـ 3

  تحلیل بهره وري در چه سطحی از فرایند انجام می گیردـ 4
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  چه ترکیبی از عناصر ورودیها فعالیت ها ، خروجیها و تاثیرات نهایی سازمان اندازه گیري خواهد شد؟ ـ 5

 اندازه گیري چگونه انجام خواهد شد ؟ چه روشهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ ـ 6

 ندازه گیري شاخص هاي کیفی چگونه انجام خواهد شد ؟اـ 7

 کیفیت داده ها چگونه مورد قضاوت قرار خواهد گرفت؟ چه استانداردهایی استفاده خواهد شد؟ ـ 8

  سازماندهی وظایف در جایی که سیستم اندازه گیري در آن مستقر خواهد چگونه است؟ ـ 9

  :ها  توصیه
هاي مناسب و طراحی سیستم  وري، تدوین مجموعه شاخص هاي بهره خصبرغم سهولت ظاهري تعریف شا       

وري نیازمند رعایت نکات ظریفی است که درك آنها عالوه بر دانش، نیازمند تجربه و سعی و  گیري بهره اندازه

  . خطاست

  . وري رعایت نکات اساسی ذیل مورد تاکید است هاي بهره در طراحی نظام

  . وسط افرادي انتخاب شود که قرار است آنها را بکار گیرندهاي عملکرد باید ت ـ شاخص1

هاي واحدي تهیه شود و این امر  هایی است که باید بر اساس رویه هاي عملکرد نیازمند داده ـ توسعه شاخص2

  . ها داشت لذا نباید انتظار سرعتی غیرمعقول را در طراحی و استقرار این نظام. باشد بر می زمان

وري در این  گیري بهره ترین سطوح اجرایی، شرط الزم براي پذیرش سیستم اندازه عات به پائینـ بازخورد اطال3

  . سطوح است

  . گیري کمک نماید تواند به موفقیت سیستم اندازه ـ برخی از شرایط خاص سازمان می4

  . و هماهنگ تعریف شوند  ها و اهداف بطور شفاف ها، استراتژي ـ رسالت5

  . ان کلیدي را در فرایند توسعه و طراحی درگیر نماییدـ استفاده کنندگ6

  . دگیري و نیازهاي آنان را در تمامی طول فرایند مدنظر باش کندگان سیستم اندازه ـ استفاده7

کنندگان جزئیات کافی براي ایجاد  گیري را به صورتی طراحی نمایید که به هریک از استفاده ـ سیستم اندازه8

  . وري ارائه نماید تصویري روشن از بهره

  . ـ نوع و سطح فناوري مورد استفاده در سازمان را شناسایی نمائید9
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  . نمائید گیري در سازمان را مخفی ـ طول دوره زمانی چرخه فرایند اندازه10

  . ـ سهم هریک از منابع سازمان از مجموع منابع را مشخص نمائید11

  . ري و اصالح نمائیدگیري را بطور ادواري بازنگ ـ سیستم اندازه12
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  :فصل دوم

  چگونگی استقرار چرخه مدیریت بهره وري در دانشگاه                           
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  وري در دانشگاه  بهره
ر صنایع وري تنها د گیري بهره وري در دانشگاه یک موضوع جدید بوده و اساساً تاکنون اندازه موضوع بهره       

وري در دانشگاه ابتدا بایستی مشخص کنیم که آیا  براي ورود به بحث بهره. مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است

نماید؟ همانگونه که در بخش اهداف دانشگاه محقق  سازمان دانشگاه تک هدفی است یا اهداف متعددي را دنبال می

بنابراین . دهد هاي چند هدفی قرار می را در شمار سازمانگردید دانشگاه داراي اهداف متعدد بوده که آن 

وري در دانشگاه افزون بر اینکه به لحاظ ماهیتی و نوع کار با سازمان صنعتی تک هدفی متفاوت  بهره  گیري اندازه

ند چ(وري در سازمان چند منظوره  گیري بهره است، به لحاظ تعداد اهداف نیز متفاوت بوده و باید از روش اندازه

  . باشد هایی می وري در چنین سازمان گیري بهره هاي اندازه نمایانگر شاخص حقیقاین ت. استفاده نمود) هدفی

  اهداف دانشگاه
  تربیت و تامین نیروي انسانی متعهد و متخصص موردنیاز کشور ـ 

  هاي توسعه تحقیقات، نوآوري، انتقال و جذب فناوري  ـ فراهم نمودن زمینه

  اي آموزش عالی از نظر کمی و کیفی ه ـ بهبود شاخص

  ـ مشارکت در امر انطباق محتوي آموزش با نیازهاي تخصصی کشور 

ـ توام ساختن آموزش با پژوهش و فناوري در کلیه مقاطع تحصیلی و کمک به تامین نیازهاي بنیادي پژوهشی 

  کشور 

  د و دکتري هاي کارشناسی ارش ـ تغییر ساختار هرم دانشجویی دانشگاه به سوي دوره

  :وظایف
  هاي مصوب  هاي مختلف علوم و فنون بر طبق برنامه آموزش نظري و عملی دانشجویان در رشتهـ 

هاي مختلف علوم و فنون بر حسب نیازهاي فرهنگی، اجتماعی و  ـ انجام مطالعات و تحقیقات علمی در زمینه

  اقتصادي کشور و منطقه 

  هاي مختلف علوم و فنون  ر رشتهـ آموزش و تربیت متخصصان و کارشناسان د

  هاي مختلف علوم و فنون  ـ ترجمه و تألیف و تهیه کتب و نشریات و مقاالت علمی در زمینه
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ـ ارائه خدمات علمی و تحقیقاتی الزم و مفید براي بخش دولتی و خصوصی کشور در راستاي اهداف فرهنگی 

  . اجتماعی و اقتصادي کشور

  الزم براي پیشرفت امور دانشگاه و آموزش و پرورش دانشجویانـ تامین و ایجاد تسهیالت 

ـ تامین و ایجاد تسهیالت موردنیاز براي پرورش و رشد روح و روان فطري دانشجویان و ارتقاء سجایاي معنوي و 
  .اخالقی آنان در راستاي دین مبین اسالم

  : سیستم دانشگاه 
اي از  قی شده که داراي ورودي و خروجی و مجموعهدر این تحقیق دانشگاه بصورت یک سیستم تل       

از این دیدگاه . باشد می... هاي آموزشی، پژوهش و فناوري، دانشجویی و فرهنگی و  فرایندهاست که شامل فعالیت

سیستم دانشگاه در محیط جامعه فعال و پویا بوده و این سیستم بایستی بتواند خود را با محیط بیرون متعادل کرده و 

  . دار خود را حفظ کند دار باشد تا بتواند پویایی و حیات هدف ره داراي ارتباطات منظم و فعال و جهتهموا

ناپذیر است تا بتوان بر  ضرورتی اجتناب) ها مرکز کنترل فعالیت(در سیستم دانشگاه وجود مکانیزمی مناسب        

هارا بیابد و سپس در جهت رفع آنها و  ضعف سیستم را همواره مورد ارزیابی قرار داده، اشکاالت و ،اساس آن

  . تقویت نقاط قوت تدابیر الزم را آغاز نماید
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  "سیستم دانشگاه از منظر بهره وري"

  
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

                  
      

       

 سیستم دانشگاه

 بازخورد

 ورودي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 خروجي

 آموزش

 دانشجویي و فرھنگي

 پژوھش و فناوري

 مدیریت

 پشتیباني
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  : وري هاي بهره ضرورت تدوین شاخص
وري سیستم تحت مدیریت  سازد تا میزان بهره مدیریت را قادر می ،وري در دانشگاه هاي بهره تدوین شاخص       

از این طریق . ها را کنترل نماید داده و روند رشد یا نزول شاخص  ها افزایش خود را از طریق تقویت این شاخص

  توان؛  می

  . ـ تصویر روشنی از وضعیت دانشگاه ارایه کرد1

  . وري دانشگاه را با سال قبل مقایسه نمود هاي بهره وضعیت هر سال شاخصـ 2

  . هاي مشابه مقایسه نمود وري دانشگاه را با دانشگاه هاي بهره ـ وضعیت هر سال شاخص3

  . ـ نقاط قوت و ضعف دانشگاه را مشخص نمود4

  . ریزي نمود ـ براي اصالح و رشد و توسعه دانشگاه برنامه5

  . هاي کشور را ایجاد نمود ت سالم بین دانشگاهـ زمینه رقاب6

   :وري دانشگاه تعریف شاخص بهره
شود، تالش جهت توسعه و تدوین  وري و بهبود آن بطور روزافزون شناخته می همانگونه که اهمیت بهره       

اطمینان باشد وري باید مناسب و قابل  معیارهاي بهره. یابد وري نیز به صورت وسیعی شدت می هاي بهره شاخص

وري خوب رابطه بین متغیرهاي مختلف  یک معیار بهره. تا بتواند مبناي ایجاد بهبود عملکرد کلی دانشگاه قرار گیرد

وري  شاخص بهره« . شود وري در دانشگاه به صورت زیر تعریف می به طور کلی شاخص بهره. دهد را نشان می

  ». کند د و یکی از ابعاد دانشگاه را در رسیدن به هدف بیان میشو عبارتست از متغیري که به صورت نسبت بیان می

موفق » شاخص«هاي مهم عملکرد دانشگاه باشد، این نسبت یک   چنانچه این نسبت، نشان دهنده یکی از جنبه       

این  است با توجه به کلی بودن مفهوم پاسخ» کامل«وري  اما سئوال اینجاست که کدام شاخص بهره. شود نامیده می

اي از  نبوده بلکه هریک از آنها، منعکس کننده جنبه» کامل«وري  هاي بهره است که، در واقع هیچیک از شاخص

  . دهند اي از نقاط قوت و ضعف موجود را نشان می این شاخص بیان کننده جنبه. روابط بین متغیرهاست

  

  

  



 ٢٣

  

  :هاي مختلف دانشگاه ها در بخش نحوه توزیع شاخص
هاي اصلی  هاي مختلف که فعالیت وري دانشگاه الزم است دانشگاه را به بخش هاي بهره دوین شاخصبراي ت       

به همین منظور . هاي مربوط به هر بخش را طراحی و تدوین نمود شود تقسیم و شاخص دانشگاه را شامل می

  . شود میدانشگاه به هفت بخش به شرح ذیل تقسیم 

              بخش ورودي دانشگاه  .1

  خش آموزش دانشگاه ب .2

              بخش پژوهش و فناوري دانشگاه .3

  بخش خدمات و پشتیبانی دانشگاه  .4

              بخش بافت داخلی دانشگاه  .5

  بخش فرهنگی دانشگاه  .6

 بخش خروجی دانشگاه  .7

  :وري در دانشگاه  گیري بهره الگوي اندازه
یـک   از طرفی آنچه کـه .دمی دهدارتباط پیدا می کنن شاخصهاي اندازه گیري عملکردبه آنچه که سازمان انجام       

بـدین منظـور الزم   .سازمان انجام می دهدبراي دستیابی به ماموریت و اهداف تدوین شده براي آن سازمان می باشد

یک الگوي عمومی از آنچه که دانشگاه انجام می دهددر دسترس باشـدتا شاخصـهاي بهـره وري در راسـتاي      است

به عبارت دیگر دانشگاه می تواندشاخصـهاي مـورد نظـر خـود را بـا توجـه بـه        .د دانشگاه باشدیري عملکرگاندازه 

  اهداف خاص خود توسعه دهد

در این الگو،دانشگاه به عنوان یک سیستم در نظر گرفته شده است که در آن مجموعه اي از فرایندهادر تعامل        

خروجیها تبدیل می کنندتالش بر این است شاخصهاي بهره  با یکدیگرمجموعه اي از ورودیهارا به مجموعه اي از

وري عملکرداین جریان خروجی،فرایند و ورودي را اندازه گیري نمایند که به یکی از فعالیتهاي دانشگاه مرتبط 

  )آمده استدر ادامه  دانشگاهوري در  گیري بهره الگوي اندازه (.باشند

  



 ٢٤

  

  

  

                                                    ورودي                           هاي اصلی در دانشگاه فعالیت                                             خروجی    
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "وري در دانشگاه گیري بهره الگوي اندازه"          

  

  

  

  

  

  

  
 مدیریت

  
 آموزش

  
 پژوھش و فناوري 

  امور دانشجویي و   
  فرھنگي        

  
 پشتیباني

  
  دانشجو 

  
  اعتبارات 

  
  فضا، امكانات، تجھیزات 

  
  عضو ھیئت علمي

  
  

  كاركنان
  
  
  طالعات ا

  

  
  ) دكتري كارشناسي، ارشد،( التحصیالن فارغ             

  

  ... اختراع و كتب، مقاالت،( علمي دستاوردھاي           
  

  اعضاء ھیئت علمي ارتقاء یافتھ         
  

  درآمدھاي اختصاصي         
  

         
  توسعھ فضا، امكانات، تجھیزات  
  

  دانش        



 ٢٥

  

  :هوري در دانشگا عوامل مؤثر بر بهره
باشد لذا  ها تربیت نیروي انسانی از طریق آموزش و پژوهش می با توجه به اینکه ماموریت اصلی دانشگاه       

وري در دو بخش آموزش و پژوهش با تفکیک داخلی و خارجی و نیز کمی و کیفی ارایه  عوامل موثر بر بهره
  : شود می

  :عوامل داخلی کمی مؤثر بر پژوهش 

  ) ارزي و ریالی(ختصاص یافته به پژوهش میزان اعتبارات اـ 

  ـ امکانات چاپی و انتشاراتی 

  ـ تعداد محقق و پژوهشگر 

  ـ تعداد مؤسسات پژوهشی وابسته به دانشگاه 

  هاي تحقیقاتی اجرا شده و در دست اجراي محققین و اعضاي هیأت علمی  ـ تعداد طرح

  نظایر آن ها و  ها، کارگاه ـ ابزار و وسایل موردنیاز آزمایشگاه

  ـ تعداد سمینارهاي علمی و تحقیقی برگزار شده به وسیله دانشگاه 

  ـ تعداد کتب و مجالت تحقیقی مورد استفاده 

  الزحمه  ـ میزان حق التحقیق، حق

  ـ امکانات رفاهی محققین 

  ـ تعداد قراردادهاي پژوهشی با خارج دانشگاه 

  دکتري هاي کارشناسی ارشد و  ـ تعداد دانشجویان در دوره

  ـ تعداد مقاالت منتشر شده به وسیله اعضاي هیأت علمی 

  دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري  هـ تعداد مقاالت منتشر شده به وسیل

  ـ میزان درآمد اختصاصی دانشگاه 

  ـ خرید ساالنه کتب و مجالت 

  ـ خرید تجهیزات پژوهشی 

   :عوامل داخلی کیفی مؤثر بر پژوهش

  نشگاه ـ مدیریت دا



 ٢٦

  

  ـ مدیریت دانشکده 

  هاي تحقیقی و نظایر آن  ـ مدیریت گروه

  ـ شوراي تحقیق و پژوهش دانشگاه 

  هاي تحقیقاتی  ـ کیفیت طرح

  ـ میزان ارتباط اعضاي هیأت علمی با مراکز پژوهشی 

  ـ ایجاد مراکز انتشاراتی و خدماتی مربوط به انتشارات محققین 

  اي تحقیقاتی توسط استادان ه ـ میزان کاربردي نمودن پروژه

  از نیازهاي صنعتی و اقتصادي کشور  اتیدـ میزان آگاهی اس

  :عوامل خارجی کمی مؤثر بر پژوهش 

  هاي اختصاص یافته از طرف مجلس به پژوهش  ـ میزان بودجه

  هاي اختصاص یافته از طرف دولت به پژوهش  ـ میزان بودجه

  ها به پژوهش  خانهها و وزارت هاي سایر دستگاه ـ میزان کمک

  هاي مردمی به امر پژوهش  ـ میزان کمک

  ـ میزان ارز اختصاص یافته براي خرید وسایل پژوهشی 

  ـ میزان ارز اختصاص یافته براي تهیه کتب و مجالت 

  هاي مطالعاتی  المللی و فرصت ـ میزان ارز اختصاص یافته براي سفر محققین و پژوهشگران به سمینارهاي بین

  .ها و مراجع ذیربط هاي تحقیقاتی واگذاري به دانشگاه از سوي سازمان طرح ـ تعداد

   :عوامل خارجی کیفی مؤثر بر پژوهش

  ها به امر پژوهش  میزان توجه دولت، مجلس، صنایع و سایر دستگاهـ 

  هاي مختلف صنعتی و کشاورزي هاي پژوهشی دانشگاه در زمینه ـ استفاده از طرح

   ها با پژوهشگران و محققین دانشگاه سازمانها و  ـ همکاري دستگاه

  ـ همکاري بین پژوهشگران داخلی و خارجی 

  ـ شرکت محققین و پژوهشگران در سمینارهاي داخلی و خارجی



 ٢٧

  

  ـ رابطه معقول و منطقی بین پژوهشگران و مدیران 

  :عوامل داخلی کمی مؤثر بر آموزش

  هاي اختصاص یافته به دانشگاه  بودجهـ 

  آزمایشگاهی، کارگاهی و نظایر آن  ـ امکانات

  ـ فضاهاي آموزشی 

  ـ فضاهاي رفاهی و ورزشی دانشجویان 

  ها  ـ ظرفیت خوابگاه

  رسانی  ـ کتابخانه و مراکز اطالع

  اي و استفاده از رایانه  هاي رایانه ـ شبکه

  ها و نظایر آن  هاي زبان، مزارع، کارگاه ـ فضاهاي کمک آموزشی مانند آزمایشگاه

  عداد اعضاي هیأت علمی و کارشناسان آموزشی ـ ت

  در دانشگاه  عضاي هیات علمیـ میزان حضور ا

  ـ وام دانشجویی 

  ـ لوازم کمک آموزشی دانشجویی 

  هاي کارشناسی ارشد و دکتري ـ تعداد رشته

  ) نسبت دانشجو به استاد(ـ نسبت تعداد دانشجو به اعضاي هیأت علمی 

  ـ ظرفیت پذیرش دانشجو 

  اد کارکنان امور مالی، اداري، دبیرخانه و غیره ـ تعد

  ـ تعداد کتابداران متخصص 

  . شود ـ سمینارهاي علمی که در دانشگاه برگزار می

  ـ میزان حقوق و مزایاي اعضاي هیأت علمی 

  التدریس اعضاي هیأت علمی و کارشناسان  ـ میزان حق

  ـ امکانات رفاهی اعضاي هیأت علمی 



 ٢٨

  

  :موثر بر آموزش عوامل داخلی کیفی 

  ـ کیفیت مدیریت دانشگاه 

  ـ کیفیت مدیریت دانشکده 

  هاي آموزشی  ـ کیفیت مدیریت گروه

  ـ توان علمی اعضاي هیأت علمی 

  ـ ترکیب اعضاي هیأت علمی از نظر درجات علمی 

  هاي مطالعاتی اعضاي هیأت علمی  ها و فرصت بورسیه تـ وضع

  اه شدگان به دانشگ ـ توان علمی پذیرفته

  هاي تحقیقاتی در مورد آموزشی  ـ کیفیت طرح

  ـ نحوه تدریس در دانشگاه 

  مندي دانشجو به فراگیري و جدیت در تحصیل  ـ میزان عالقه

  هاي علمی دنیا  با تازه اعضاء هیات علمیـ میزان ارتباط 

  مندي استاد به امر آموزش  ـ میزان عالقه

  م آموزشی ـ میزان تشریک مساعی استاد در بهبود سیست

   :عوامل خارجی کمی مؤثر بر آموزش

  هاي اختصاص یافته از طریق مجلس ـ میزان بودجه

  هاي اختصاص یافته از طرف دولت  ـ میزان بودجه

  هاي مردمی به دانشگاه  ـ میزان کمک

  ها  ها و وزارتخانه هاي اختصاص یافته از سایر دستگاه ـ میزان سایر کمک

  براي خرید وسایل آزمایشگاهی، کارگاهی و نظایر آن  ـ میزان ارز اختصاص یافته

  ـ میزان ارز اختصاص یافته براي خرید کتب و مجالت خارجی 

  ـ میزان ارز اختصاص یافته براي اعضاي هیأت علمی و کارکنان 

  ـ تعداد دانشجوي پذیرش شده براي دانشگاه 



 ٢٩

  

  :عوامل خارجی کیفی مؤثر بر آموزش

  ها  آموختگان دبیرستان ـ توان علمی دانش

  ها و مؤسسات آموزشی  به دانشگاه) دولت، مجلس، صنایع و سایر مؤسسات(ـ میزان توجه 

  هاي صنعتی کشور  ـ همکاري بین دانشگاه و سازمان

  ـ همکاري بین دانشگاه و سایر مؤسسات آموزشی کشور 

  . داخل و خارج کشور ـ رابطه بین دانشگاه و مؤسسات تحقیقات و آموزشی

  :وري در بخش ورودي دانشگاه   گیري بهره هاي اندازه شاخص
  

  =                     ـ نرخ عالقمندي ورود به دانشگاه

                 

  =                                 ـ نرخ ورود به دانشگاه

    

  

  =                                      ـ کیفیت ورودي 

  

  =                       شدگان  ـ معدل کنکور پذیرفته

    

  =                            شدگان  ـ نرخ سنی پذیرفته

  

                                                            =                   شده بومی  نرخ دانشجویان پذیرفته
  تعداد دانشجویان پذیرفته شده بومی دانشگاه                                                                                                

 شدگان دانشگاه تعداد پذیرفته                                                                                                
  =                نسبت تعداد دانشجویان پذیرفته شده

            به تعداد دانش آموختگان

ه هاي فوق براي دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري جداگانه و به تفکیک روزانه و شبان کلیه شاخص :توضیح  

  . شود محاسبه می

  تعداد داوطلبین ورود به دانشگاه
 تعداد کل داوطلبین کنکور

  شدگان دانشگاه تعداد پذیرفته
 تعداد داوطلبین ورود به دانشگاه               

  شگاهشدگان در دان میانگین معدل پذیرفته
 ها شدگان در دانشگاه میانگین معدل پذیرفته

  شدگان  جمع معدل پذیرفته
 شدگان دانشگاه تعداد پذیرفته

  شدگان دانشگاه مجموع سن پذیرفته
 شدگان دانشگاه تعداد پذیرفته

  تعداد دانشجویان پذیرفته شده
 آموختگان تعداد دانش



 ٣٠

  

  :وري در بخش آموزش دانشگاه   گیري بهره هاي اندازه شاخص
       =                                           ـ نرخ تعداد استاد

       

  

  =                                      ـ نرخ تعداد دانشیار 

    

  

  =                                     ـ نرخ تعداد استادیار

     

  

  =                                        ـ نرخ تعداد مربی

                 

  

     =                                   ـ نرخ تعداد کارشناس

  

    

  =                               ـ نسبت دانشجو به استاد

    

  =                              ـ میانگین ساعات تدریس

  اعضاي هیأت علمی در هفته 
  

  =                      ـ نرخ اعضاي هیأت علمی مدعو

    

  =                   ـ کتب تألیف شده به ازاي یک استاد

    

  =                   ـ کتب ترجمه شده به ازاي یک استاد

    

  تعداد اعضاي ھیأت علمي با مرتبھ استاد 
  

 تعداد كل اعضاي ھیأت علمي

  تعداد اعضاي ھیأت علمي با مرتبھ دانشیار
  

 تعداد كل اعضاي ھیأت علمي

  تعداد اعضاي ھیأت علمي با مرتبھ استادیار 
  

 مي تعداد كل اعضاي ھیأت عل

  تعداد اعضاي ھیأت علمي با مرتبھ مربي
  

 تعداد كل اعضاي ھیأت علمي
 

  تعداد كارشناسان آموزشي    
  

 تعداد كل اعضاي ھیأت علمي    

  تعداد دانشجویان دانشگاه 
  
  

 تعداد كل اعضاي ھیأت علمي

  علمي در دو ترم  ھیأت اعضاي تدریس ساعات جمع
  

  ٣٤× تعداد اعضاي ھیأت علمي 

  اد اعضاي ھیأت علمي مدعو تعد
  

 تعداد اعضاي ھیأت علمي دانشگاه

  تعداد كتب تألیف شده بھ وسیلھ اعضاي ھیأت علمي

 تعداد كل اعضاي ھیأت علمي

  تعداد كتب تألیف شده بھ وسیلھ اعضاي ھیأت علمي

 تعداد كل اعضاي ھیأت علمي



 ٣١

  

    =                              ـ نرخ فعالیت آموزشی غیررسمی
  هر گروه آموزشی         

  

    =         همایش علمی برگزار شده به ازاي هر دانشکده ـ  

  
  

  =                               ـ میانگین تعداد واحد گرفته شده
  به وسیله هر دانشجو 

  

  

  =                              ـ میانگین تعداد دانشجو در کالس

  

    

  =                  معدل ساالنه دانشجویان دانشگاه ـ میانگین

    

  =                                     ـ نرخ دانشجویان مشروط

  

    

  =      به تعداد ـ نسبت تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد
  کارشناسی  دانشجویان 

     
  =                           ـ نسبت تعداد دانشجویان دکتري 

  تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد به 
  

  =              ـ نسبت تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی
  به دانشجویان کارشناسی ارشد  
       

     =                                    ـ نرخ دانشجویان منتخب در
  المپیادهاي دانشجویی   
  
  

  . عضاي رسمی، پیمانی و قراردادي استمنظور از تعداد اعضاي هیأت علمی، مجموع ا: توضیح

  تعداد قراردادھاي آموزشي با خارج دانشگاه
  
 آموزشي ھاي  تعداد گروه

  ھاي علمي برگزار شده تعداد ھمایش
  

 ھا  تعداد دانشكده

  جمع واحدھاي گرفتھ شده توسط دانشجویان
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  شده توسط دانشجویان در ترم  جمع دروس گرفتھ
  
 نام شده در ترم  تعداد دانشجویان ثبت

  جمع میانگین معدل دو ترم دانشجویان 
  
٢  
  

  جویان مشروط در سال تعداد دانش
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه 

  تعداد دانشجویان كارشناسي ارشد
  

 تعداد دانشجویان كارشناسي  

  تعداد دانشجویان دكتري 
  

 تعداد دانشجویان كارشناسي 

  تعداد دانشجویان منتخب در المپیادھاي دانشجویي
  
 ھاي آموزشي  تعداد گروه

  مجوع دوشاخص اخیر الذكر



 ٣٢

  

  :وري در بخش پژوهش دانشگاه  گیري بهره هاي اندازه شاخص

  =                    ـ نسبت مراکز تحقیقاتی به دانشکده

   

  =                  ـ فعالیت پژوهشی هر گروه آموزشی

     

  =                              هاي پایان یافته ـ نرخ پروژه

     

  =                           آموختگ هاي دانش نامه ـ پایان

  1پایان یافته به ازاي یک استاد
  
  

  =                              ـ سرانه عملکرد تحقیقاتی

  اعضاي هیأت علمی  
  

  =                   ـ سرانه بودجه پژوهشی هر دانشکده

  و مراکز تحقیقاتی 
  

  =                    ودجه پژوهشی دانشجویانـ سرانه ب

  تکمیلی  تحصیالت
  
     

  =                            ـ سرانه بودجه پژوهشی استاد

   

  =                           هاي مطالعاتی به ازاي یک رصت

  علمی  عضو هیئت
  

     =                         ـ مقاالت ارایه شده به ازاي یک
  ضو هیأت علمیع

                                            
 

 

  مراكز تحقیقاتي تعداد
  

 ھا تعداد دانشكده

  ھاي تحقیقاتي مستقل تعداد پروژه
  
 ھاي آموزشي  تعداد گروه

  ھاي خاتمھ یافتھ  تعداد پروژه
  

   ھا  تعداد كل پروژه
  
  

آموختگي  ھاي دانش نامھ تعداد پایان
  یافتھ پایان

  
 تعداد كل اعضاي ھیأت علمي

  ھاي مستقل همجموع ارزش ریالي عملكرد پروژ           
  
  

 تعداد اعضاي ھیأت علمی                        

  بودجھ ریالي پژوھشي 
  

 مراكز تحقیقاتي+ ھا  تعداد دانشكده

  تكمیلي تحصیالت دانشجویان بھ یافتھ اختصاص پژوھشي ریالي بودجھ
  

 تعداد دانشجویان تحصیالت عالي

  بودجھ ریالي پژوھشي 
  

 تعداد كل اعضاي ھیأت علمي

  ھاي مطالعاتي انجام شده عداد فرصتت
  

 تعداد كل اعضاي ھیأت علمي

  تعداد مقاالت ارایھ شده بھ وسیلھ اعضاي ھیأت علمي
  

 تعداد كل اعضاي ھیأت علمي



 ٣٣

  . شود این شاخص براي دانشجویان مقاطع مختلف جداگانه محاسبه می. 
 
  

  =                           ـ نرخ اختراعات و ابداعات

  

    

  =             هاي علمی برگزار شده ـ نرخ همایش 

    

   :وري در بخش خدمات و پشتیبانی  گیري بهره هاي اندازه شاخص
  

  =      ت دانشگاه از بودجه آموزش عالی  ـ سهم اعتبارا

  

  
     =                            ارزي دانشگاه از   ـ سهم بودجه

  بودجه کل آموزش عالی
  

  =                                   دانشجویی سرانهبودجه ـ 

                 

  =                               ارزي دانشجویی بودجه سرانه

    

  =               ـ متوسط بودجه هر دانشجو براي تجهیزات

  

      =                             ـ نرخ اسکان دانشجو در خوابگا

  

     =                   مند از وام تحصیل دانشجویان بهرهـ نرخ 

  

  =                     مند از وام مسکن ـ تعداد دانشجویان بهره

    

          

  =            به ازاي یک دانشجو  ) متر نفر(ـ فضاي آموزشی 

  تعداد اختراعات ثبت شده
  
 ھاي آموزشي تعداد گروه

  ھاي علمي برگزار شده تعداد ھمایش
  

 قیقاتي دانشگاهتعداد مراكز تح+ ھاي آموزشي  تعداد كل گروه

  بودجھ ارزي دانشگاه
  

 بودجھ ارزي آموزش عالي

  بودجھ ریالي دانشگاه
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  بودجھ ارزي دانشگاه
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  اعتبارات جذب شده جھت خرید تجھیزات 
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  داد دانشجویان ساكن خوابگاهتع
  

 تعداد دانشجویان غیربومي 

  مند از وام تحصیلي  تعداد دانشجویان بھره
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  مند از وام مسكن تعداد دانشجویان بھره
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  مساحت فضاي آموزشي دانشگاه
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  بودجھ ریالي دانشگاه
  

 بودجھ ریالي آموزش عالي



 ٣٤

  

  

  =به ازاي یک دانشجو   ) متر نفر(ـ فضاي کمک آموزشی 

  

  

  =                           ـ کتب موجود به ازاي یک دانشجو

  

     

  =                         ـ مجله موجود به ازاي یک دانشجو 

    

  =        آموزشی   علمی به ازاي تعداد گروهـ بازدیدهاي 

  

  =                                    ـ نرخ خدمات قراردادي 

   

 

  =                                         ـ نرخ تعداد رایانه 

     

  

  =                                هاي مصرفی  ـ نرخ هزینه

    

  =                                هـ نرخ خوداتکایی دانشگا

     

  =               ـ سهم آموزش در درآمد اختصاصی الف

     

  =                ـ سهم پژوهش در درآمد اختصاصی  ب

  

     

  

  دانشگاه مساحت فضاي كمك آموزشي
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  ھاي دانشگاه تعداد كتب موجود در كتابخانھ
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  تعداد مجالت آبونمان
  
 ان دانشگاهتعداد دانشجوی

  تعداد بازدیدھاي علمي
  

 ھاي آموزشي دانشگاه تعداد گروه

  و پشتیباني دانشگاه قراردادھاي خدمات  ھزینھ جمع
  

 بودجھ جاري دانشگاه

  تعداد رایانھ موجود
  

 تعداد اعضاي ھیأت علمي

  مصرفي آموزشي و پژوھشي مواد وتجھیزات ھزینھ میزان
  

 اعتبار جاري دانشگاه

  جمع درآمدھاي اختصاصي
  

 اعتبار جاري دانشگاه

  درآمد اختصاصي دانشگاه از طریق آموزش 
  

 جمع درآمدھاي اختصاصي  

  قدامات پژوھشيدرآمد اختصاصي دانشگاه از ا
  

 جمع درآمدھاي اختصاصي  



 ٣٥

  

     =                 اي ـ سهم امور خدمات و مشاوره ج

  در درآمد اختصاصی

  :ت داخلی دانشگاهوري در بخش باف  گیري بهره هاي اندازه شاخص
  

  =                             ـ  نرخ دانشجویان کارشناسی

  

  

  =                       ـ نرخ دانشجویان کارشناسی ارشد

  

    

  =                                    نرخ دانشجویان دکتري 

     

  

  =                                اي ـ نرخ دانشجویان سهمیه

     

  

  =                                    ـ نرخ دانشجویان متأهل 

  

    

  =                                ـ میانگین سنی دانشجویان

     

  =                             ـ نسبت دانشجو به کارمند  

    

  

  =                   ـ میانگین سنی اعضاي هیأت علمی 

  

     

  درآمد اختصاصي حاصل از خدمات و مشاوره
  

 جمع درآمدھاي اختصاصي  

  تعداد دانشجویان كارشناسي
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  تعداد دانشجویان كارشناسي ارشد
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  تعداد دانشجویان دكتري
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  اي تعداد دانشجویان سھمیھ
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  تعداد دانشجویان متأھل
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه
 

  جمع سن دانشجویان
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

 تعداد دانشجویان دانشگاه
  

 تعداد كاركنان

  مجموع سن اعضاي ھیأت علمي
  

 تعداد كل اعضاي ھیأت علمي



 ٣٦

  

  =                          ستاد به کارمندـ نسبت ا

     

  =              رسمی، قراردادي،(ـ نرخ کارکنان 
  ) شرکتی، تعدیل شده

  

  

  =                        ـ نرخ تحصیالت کارکنان
  

    

  

  =                      هاي بالتصدي ـ نرخ پست

   

  :ویی و فرهنگیوري در بخش دانشج  گیري بهره هاي اندازه شاخص
  

  =                            اي ـ نرخ خدمات مشاوره

     

  

  =                          ـ نرخ تخلفات دانشجویی 

    

  

  =                       ـ نرخ کتب فرهنگی موجود

  

  

    

  =        ـ نرخ فضاي فرهنگی به ازاي یک دانشجو

     

  =                                 ـ نرخ فضاي ورزشی

    

  تعداد اعضاي ھیأت علمي
  

 تعداد كاركنان

  )رسمي، قراردادي، شركتي، تعدیل شده(تعداد كاركنان 
  

 تعداد كل كاركنان

دیپلم،  فوق زیردیپلم، دیپلم(تعداد كاركنان با تحصیالت 
  كارشناسي ارشد، دكتري كارشناسي،

  
  تعداد كل كاركنان

  
 تعداد كل كاركنان

  ھاي سازماني بالتصدي تعداد پست
  
 ميھاي رس تعداد كل پست

  تعداد مراجعھ بھ واحد مشاوره
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  تعداد تخلفات ارجاع شده بھ كمیتھ انضباطي 
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  تعداد كتب فرھنگي موجود در كتابخانھ 
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  مساحت فضاي فرھنگي دانشگاه
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  مساحت فضاي ورزشي
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه
 



 ٣٧

  

  
  =،               فرهنگی و هنري(هاي  ـ نرخ فیلم

  موجود ) علمی و آموزشی
  

  =               ـ نرخ تجهیزات سمعی و بصري 

  

     

  =هاي هنري    ـ نرخ دانشجویان شرکت کننده در کالس

 

  

  =        کننده در سفرهاي ـ نرخ دانشجویان شرکت

  تیسیاحتی و زیار
  

  =    ـ نرخ دانشجویان شرکت کننده در مسابقات 

    

  

  =  هاي دانشجویی ـ نرخ دانشجویان عضو تشکل

              

  

  =         ـ نرخ دانشجویان فعال در امور اجرایی 

               

  =                  ـ نرخ مقاالت علمی دانشجویی 

    

  

  =   نشجوییـ نرخ مجالت و نشریات علمی، فرهنگی دا

                 

  

  =       هاي دانشجویی برگزار شده  ها، همایش ـ نرخ نمایشگاه

  )ھنري و فرھنگي، علمي و آموزشي(ھاي  تعداد فیلم
  در واحد سمعي و بصري

  

  
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  تعداد تجھیزات سمعي و بصري دانشجویي
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  ھاي ھنري در كالس كننده تعداد دانشجویان شركت
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه
 

  اد دانشجویان شركت كننده درسفرھاي سیاحتي و زیارتيتعد
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  ...علمي، ورزشي و  در مسابقات كننده شركت دانشجویان تعداد
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

تعداد تجھیزات سمعي و بصري دانشجویي  
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه
 

  در امور اجرایي دانشگاه فعال تعداد دانشجویان
  )مند از كار دانشجویي بھره(

  
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  تعداد مقاالت علمي دانشجویي
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  تعداد مجالت و نشریات علمي، فرھنگي دانشجویي
  
 ھاي آموزشي تعداد گروه

 

  ھاي برگزار شده ھا، ھمایش تعداد نمایشگاه
  

 ھاي دانشجویي تعداد تشكل
 



 ٣٨

  

  :وري در بخش خروجی دانشگاه   گیري بهره هاي اندازه شاخص
  

  =       آموخته در تخصص ـ نرخ جذب به کار دانش
  )کارشناسی، ارشد، دکتري(خود        

   
  

 =                     آموختگان ـ میانگین معدل دانش
  ) کارشناسی، ارشد، دکتري(
  
  

      =      آموختگان در مقطع ـ نرخ قبولی دانش
  ) کارشناسی، ارشد، دکتري(     

  
 

  =      آموختگان ـ نرخ موفقیت در ادامه تحصیل دانش

  دانشگاه در مقاطع تحصیلی باالتر           
  

  
  

     =             هـ میانگین مدت زمان تحصیل در دانشگا
  

  
  
  

  =             ـ نرخ دانشجویانی که تحصیالت خود
  اند را در مدت زمان رسمی به پایان رسانده

  ) کارشناسی، ارشد، دکتري(
  

  =                            ـ نرخ دانشجویان انصرافی
  ) کارشناسی، ارشد، دکتري(
  

  =                            ـ  نرخ دانشجویان اخراجی
  )کارشناسی، ارشد، دکتري( 
  
  . شود هاي فوق براي مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتري جداگانه محاسبه می کلیه شاخص :وضیحت

  

  
آموختگان جذب شده در مشاغل متناسب با  تعداد دانش

  رشتھ تحصیلي
  
  

 آموختگان د دانشتعدا

  آموختگان جمع معدل دانش
  
 آموختگان تعداد دانش

كارشناسي ارشد، (تعداد دانش آموختگان پذیرفتھ شده دانشگاه در مقاطع باالتر 
  )دكتري
  

  تعداد كل پذیرفتھ شدگان در مقطع باالتر
 )كارشناسي ارشد، دكتري(

  آموختگان  ھاي تحصیلي دانشجمع سال
  )كارشناسي، ارشد، دكتري(

  
  
  آموختگان تعداد كل دانش

 )كارشناسي ـ ارشد ـ  دكتري(

سال  ٢كارشناسي، سال  ٤(تعداد دانشجویاني كھ طي مدت زمان رسمي 
  اند آموختھ شده سال دكتري دانش ٣ارشد، 

  
  

  سال قبل) ٣ـ  ٢ـ  ٤(ھاي ھمان مقطع در  تعداد ورودي

  اد دانشجویان انصرافي در سالتعد
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  تعداد دانشجویان اخراجي در سال
  

 تعداد دانشجویان دانشگاه

  )كارشناسي ارشد، دكتري(تعداد قبولي در مقاطع 
  

  آموختگان دانشگاه در مقطع تعداد كل دانش
 )شد، دكتريكارشناسي ار(



 ٣٩

  
  : در دانشگاه تجزیه و تحلیل بهره وري

  آتیسالهاي  قرار دادن مبنا بر ايشاخصها در سال پایه و کلیه  محاسبه  .1
تایج بدست آمده در حوزه هاي مربوطه و طرح نتایج در شوراهاي ذیربط به منظور بررسی و تحلیل ن .2

  کمک متخصصین در امر بهره وري ابو  تحلیلها از طریق روشهاي تحلیل شاخصهاي بهره وري تعمیق
  مقایسه نتایج حاصل از شاخصها با نتایج شاخصهاي سایر دانشگاهها .3
  در شاخصهاي مورد نظر زایش بهره وريعلل کاهش و یا اف تجزیه و تحلیلو شناسایی .4

  :در دانشگاه برنامه ریزي بهبود بهره وري
نسبت به بهره وري در دانشگاه مستلزم ایجاد زیر بناهاي الزم در سطح مجموعه مـی  ایجاد نگرش استراتژیک        
ونیز بستر سازي الزم  اهاجراي برنامه هاي ویژه براي بهبود بهره وري بدون تغییر نگرش اقشار مختلف دانشگ. باشد

دستاوردهایی به همراه داشته باشدلکن در بلند مدت نمی تواند ضـامن بهبـود    مدتممکن است در کوتاه  ، اگر چه
لذا با ایجاد اعتماد، مشارکت و همکاري کامل تمامی کارکنـان و  . مستمرو قابل مالحظه اي در بهبود بهره وري باشد

   .تواندبه طور کارامد موجب بهبود بهره وري شود                                                                                                                     نگرش مثبت آنها ،مدیریت می
ري اگر دانشگاه بهره وري را به عنوان یک موضوع استراتژیک بپذیرد ،مسلما یک برنامه کوتـاه مـدت بهـره و          

یک فرایند براي بهبود بهره وري برقرار و در قالـب آن برنامـه   لش باشدبلکه باید انمی تواند پاسخ مناسبی به این چ
و پس از شـکل   ، این فرایند، مستمر و پیوسته بودهایدهاي متعدد را با توجه به وضعیت دانشگاه تعریف و اجراء نم

ود و به صورت چرخه مستمري از فعالیتهـاي انـدازه گیـري و    گیري به عنصر الینفک کارکرد سازمانی تبدیل می ش
تشخیص وضعیت موجود ،ارزیابی و ارائه راه حلهاي مناسب ،برنامه ریزي براي اجراءو پیاده سازي آنها به صـورت  

   .برنامه هاي مشخص در کلیه سطوح و بخشها به مورد اجراء گذاشته می شود
نصر الینفک کارکرد و فرهنگ سـازمانی تبـدیل شـود بایـد کلیـه کارکنـان از       براي اینکه بهبود بهره وري به ع       

اثرات آن آگاه شوند ،نسبت به آن احساس تعهد نمایندو این فرصت را داشته باشـندکه در فراینـد بهبـود مشـارکت     
ی کـه  در صـورت و کارکنان باید بهره وري را مسئولیت مسلم و مهم شـغلی خـود تلقـی کننـد ،     نداشته باشند مدیرا

پـا فراتـر نمـی    "برنامه اي کوتاه مـدت  "کارکنان بهره وري را به چشم یک مسئو لیت اضافی بنگرند ، بهره وري از 
 گذاردنهادینه کردن بهره وري تعهد و الزام بلند مدت است و موضوعی نیست که بتوان آن را با یک حرکـت سـریع  

  .و مقطعی انجام داد
اسـت کـه بـراي موفقیـت آن     و تحـول در دانشـگاه   ري ،تالشی فراگیر براي تغییرایجاد فرایند مدیریت بهره و       

  بایستی موارد ذیل به طور مناسب منظور نظر قرار گیرد
  در دانشگاهي بهبودرااعتقاد به کارگروهی و مداوم ب §
  اعتماد متقابل بین مدیریت و کارکنان §
 وجود رهبري و مدیریتی توانا و الیق براي ایجاد تغییر §
  ري سیستم ارتباطی موثر در دانشگاهبرقرا §
 دانشگاه تناسب تغییر با توان و امکانات §
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 و سهیم کردن کارکنان در منافع حاصل از بهبود برقراري مکانیزم تشویق و تنبیه §
  امنیت شغلی و ایجاد شرایطی که شغل کارکنان بخشی از زندگی آنها باشد §
  پذیرش مقاومت در مقابل تغییر  §
 افراد دانشگاهمختلف آموزش مستمر سطوح  §

  :ضرورت سازماندهی براي بهبود بهره وري
بـه   در بخشها مختلف دانشـگاه  سازماندهی عبارتست ازتوزیع و تخصیص وظایف و منابع به گروههاي کاري       

تقسیم کار میان افراد و گروههاي کاري و هماهنگی میـان   منظور تحقق نتایج مورد انتظارو فرایندي است که طی آن
ساختار و روشهاي سازمانی حرکت بهبود بهره وري دانشـگاه بایـد بـا اهـداف ، ماموریتهـا و      .آنها صورت می گیرد

  وظایف دانشگاه تطابق و هماهنگی داشته باشد
. نحوه شکل گیري وتوسعه حرکت بهره وري در دانشگاه در ساختار سازمانی ایـن حرکـت تجلـی مـی یابـد            

ود بهره وري ،نمایانگر نوع توجه به الزامات و ضرورتهاي روبه تزایدبراي بهبود بهره وري ساختار سازمانی براي بهب
  .و ارتقاء کیفی خدمات بوده و نحوه برقراري ارتباطات درونی بین واحدهاي مختلف را به نمایش می گذارد

 ن فرایند مطرح می گردداز ایـن پس از ایجاد فرایند مدیریت بهره وري در دانشگاه مدیریت ،راهبري و اداره ای       
  .رو به نظر میرسد وظایف عمده چنین تالش و فرایند به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد

  مربوط به بهره وري را مرور می نماییم ذیالوظایف و ماموریتها ي
 ایجاد آگاهی سازمانی نسبت به بهره وري §
  ایجاد تعهد درسطوح مختلف مدیریتی دانشگاه §
 یی و اولویت بندي مسایل و تنگناهاي موجوداز نظر بهره وري در دانشگاهبررسی،شناسا §
ــره وري   § ــود به ــهاي بهب ــنهاد روش ــایی،تحلیل و پیش ــژوهش و    شناس ــی ،پ ــف آموزش ــهاي مختل در بخش

  فناوري،دانشجویی و فرهنگی و اجرایی
  ب براي بهبود بهره وريساستقرار روشهاي منا §
  طقی کارکنان در امر بهبود بهره وري در دانشگاهاتخاذ تدابیر مناسب به منظور مشارکت من §
 اجراي روشهاي اندازه گیري و تحلیل بهره وري §
   در دانشگاه اجراي برنامه هاي بهبود بهره وري 

  فراهم بودن زمینه ها و شرایطی است که اجماالتبیین میگردد اجراي برنامه هاي بهبود بهره وري مستلزم
  چرخه مدیریت بهره وري استقرار کامل از مدیریت عالیحمایت همه جانبه  -
  دانشگاه   
 و تقویت کمیته بهره وري در دانشگاه ،تثبیتایجاد -
  کمیته متبوع برحسن اجراي چرخه مدیریت بهره وري در دانشگاهنظارت  -
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  :جایگاه سازمانی حرکت بهره وري در دانشگاه

یجاد کمیته اي به منظور سیاستگذاري و تعیین در دانشگاه مستلزم اپیشبرد فعالیتهاي بهبود بهره وري        
در راس هرم اهداف بخشهاي مختلف دانشگاه در قبال بهره وري ونیز توسعه و ترویج فرهنگ بهره وري 

  سازمانی دانشگاه می باشد
باتوجه به اهمیت موضوع بهره وري ساختار،جایگاه سازمانی و وظایف کمیته بهره وري در دانشگاه هادر        

وزارت 16/3/77مورخ3861/4900/71لب آیین نامه کمیسیون بهره وري و تحول اداري طی بخشنامه شمارهقا
  .فرهنگ و آموزش عالی ابالغ گردیده است

 کمیته بهره وري در دانشگاه کاشان با اهـداف،وظایف و ترکیـب ذیـل    با عنایت به آیین نامه فوق االشاره       
  .)به ضمیمه می باشدمه تشکیل کمیته بهره وري در دانشگاه کاشانآیین نا(.ایجادو فعالیت می نماید
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    :نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد 

بهره وري یک فرآیند تغییر است که اجراي مطلوب آن مستلزم هدفی ارزشـمندو مشـخص و بکـارگیري           
در تحقق اهداف مورد انتظار فراهم نمودن زمینـه   مهمترین عامل.امکانات موجود براي تحقق آن هدف می باشد

  است ... هاي الزم به منظور ترغیب نیروي انسانی به مشارکت و همیاري در ارائه تفکر،خالقیت،کارگروهی و 
موجـود نیـاز بـه بهبـود بهـره وري در سـطح        صرفه جویی در منابعو  دانشگاهافزایش توان رقابتی        

جهت بهبـود  . و آگاهی از وضع موجود است  دانشگاهمستلزم شناخت سیستم  مرمی باشد و این ا دانشگاه
 با اندازه گیـري بهـره وري در نقـاط مختلـف و گلوگاههـاي     . ابتدا آن را اندازه گرفت  بهره وري بایستی

را  دانشـگاه  ، اعداد و ارقام قابل تفسیري بدست خواهد آمد کـه نتـایج تحلیلهـا ، نقـاط بحرانـی      دانشگاه
قدرتمند داریم کـه ایـن    براي اندازه گیري بهره وري نیاز به ابزاري دقیق و از اینروخواهند نمود  مشخص

به تولید یکسري شاخصها می گردد کـه بـا    این پروژه نهایتا منجر. ابزار همانا شاخصهاي بهره وري هستند
در راسـتاي   "بهـره وري   چرخـه "نمود و با اسـتفاده از   را اندازه گیري دانشگاهآنها می توان بهره وري 

  .بهبود ، گام برداشت
  .پیامدها و دستاوردهاي استقرار چرخه مدیریت بهره وري در دانشگاه به شرح ذیل می باشد.

 سنجش میزان رشد علم و فناوريتبیین وارائه مدلی کاربردي براي  )1
 ي دانشگاهتوجه وعنایت ویزه در کیفیت ورودیها )2
  آموختگان قاء کیفی دانشاتخاذ تدابیر الزم به منظور ارت )3
در رتبه بندي دانشـگاه در سـطح ملـی و     ي بهره ورياستفاده از نتایج حاصل ازارزیابی شاخصها )4

  منطقه
 رشد و توسعه شاخصهاي آموزشی،پژوهش وفناوري و دانشجویی و فرهنگی )5
توسعه امکانات و تجهیزات آموزشی وکمک آموزشی به منظوررشد و اعتالي آموزش و پـژوهش   )6

 اوريو فن
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  :منابع و ماخذ

  ،مرکز نشردانشگاه صنعتی شمس،ناصر ومبلغ،مهدي،طراحی و تبیین شاخص هاي بهره وري دانشگاهها
  78امیر کبیر، پاییز 
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  ها ضمائم و پیوست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٥

  
     )1(پیوست 

  "شانکمیته بهره وري در دانشگاه کا تشکیل آیین نامه"

  
  :مقدمه

در جهـت ارتقـاي بهـره وري فـردي و      دانشـگاه ...)منـابع انسـانی،مالی و  (به منظور استفاده بهینه از منابع        
روشها وشاخصهاي مطلوب در بخشهاي مختلـف آموزشـی،پژوهش و    تبیینو نیز بررسی و تعریف و  سازمانی

مـورد انتظـاراین آیـین نامـه بـا       اهـداف و نتـایج  فناوري، دانشجویی و فرهنگی و اجرایی ارزیابی میزان تحقـق  
   اهداف،وظایف و ترکیب ذیل تشکیل می گردد

  :اهداف
 تبیین خط مشی ها و سیاستهاي کالن بهره وري در  دانشگاه -
  چرخه مدیریت بهره وري در دانشگاه و تثبیت فراهم آوردن زمینه هاي الزم به منظور استقرار -
سـطوح   جهت ایجاد خط فکري و معتقد به نظام بهـره وري اشاعه مفهوم و فرهنگ بهره وري در -

 مختلف دانشگاه
  ین اهداف عینی و کمی بهره وري در دانشگاه و انعکاس آن به واحدهاي مختلف دانشگاه وتد -
  دستابی به دستاوردها ورهیافتهاي علمی و عملی در جهت بهبود و ارتقاي بهره وري -
گـروه هـاي   بهره وري و ارائه توصـیه هـاي الزم بـه    شناسایی رویه هاو روشهاي موثر بر ارتقاي  -

 مربوطه کارشناسی
 ایجاد بسترهاي الزم براي ارتقاي بهره وري در واحدهاي مختلف دانشگاه -
 در دانشگاه وري فراهم اوردن زمینه هاي مناسب براي گسترش مفاهیم و ابزارهاي ارتقاي بهره -
 ي در دانشگاهتعیین ساختارها و سازوکارهاي مناسب بهبود بهره ور -
سایی عوامل بازدارنده بهبود بهره وري و ارائه راهکارهاي کارامد و مطلوب در جهت ارتقـاي  اشن -

 بهره وري
 ا،مصادیق و مزایاي بهره وريهترویج وشناسایی مفاهیم،روش -

  :وظایف
در بخشهاي مختلف  بهره وري ،تحلیل و بهبودتعیین شاخصها و روشهاي اندازه گیري -

 فناوري،دانشجویی و فرهنگی واجراییآموزشی،پژوهش و 
اعضاي هیات (مشارکت منطقی اقشار مختلف دانشگاه  فراهم نمودناتخاذ تدابیر مناسب به منظور -

 در امر بهبود بهره وري در دانشگاه) علمی،کارکنان ودانشجویان
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ارت بر تهیه و تدوین نظام نامه بهره وري دانشگاه و ارائه ان به هیات رئیسه جهت تصویب و نظ -

 حسن اجراي آن پس از تصویب 
 لعاتی و تحقیقاتی مرتبط با بهره ورياتعیین نیازهاي آموزشی،مط -
 کاهش یا افزایش بهره وري  علل بررسیو مطالعه و سنجش -
  بررسی و تعیین اولویتهاي بهره وري در بخشهاي مختلف -

  :دبیر کمیته

 هي منـابع اطالعـاتی و مطالعـاتی مناسـب جهـت اسـتفاد      آور جمع وجهت استقرارنظام بهره وري در دانشگاه        
مختلـف آموزشـی،پژوهش و   هـاي   وري در حـوزه  هـاي بهبـود بهـره    کارشناسـان و مجریـان برنامـه    ،اعضاي کمیته 

. تعیین فردي به عنوان دبیر اجرایی نظام بهره وري ضرورتی اجتناب ناپذیر اسـت  ...فناوري،دانشجویی و فرهنگی و
        .ارتبــاطی میــان مــدیریت و کارکنــان اســت کــه زیــر نظــر کمیتــه متبــوع فعالیــت مــی نمایــد دبیــر بــه منزلــه پــل

  :دبیرخانه کمیتهوظایف 

طرح و ارائه اطالعات الزم جهت موضوعات مرتبط با بهره وري جمع آوري ،جمعبندي بررسی ، -
 واحدهاي ذیربطمستند سازي مباحث و تصمیمات کمیته و ابالغ آنها به  و به کمیته متبوع وتصویب

  جهت اجراء
و مجریـان مـرتبط    اعضاء کمیته ،گروههاي کارشناسی پرداخت حق الزحمه به منظور وپیگیريتالش  -

 مراجع ذیربط پس از تصویب با بهره وري
،کارگاههاي آموزشی و جلسات توجیهی به منظور نهادینه برگزاري همایش بررسی و ارائه پیشنهاد  -

 .گاه به کمیته متبوعکردن نظام بهره وري در دانش
-  
وري و تنظیم دستور کار، گزارش فعالیـت، و نظـارت بـر اجـراي      پیگیري تشکیل جلسات کمیتۀ بهره -

  مصوبات آن 
سـطح  آن در  وري و بهبود آوري و جمعبندي تجارب و راهکارهاي ترویج فرهنگ توجه به بهره جمع -

 دانشگاه
هـاي آموزشـی و    هـا و برنامـه   رها، کارگـاه اي و همکـاري در برگـزاري سـمینا    ارائۀ خدمات مشاوره  -

 مرتبط با بهره وريپژوهشی 
وري به  همکاري در تألیف، تدوین، ترجمه و انتشار منابع مفید و موردنیاز مربوط به موضوع بهره  -

 تحقیقات و فناوريویژه در بخش 
دمات جلب خ و بهره ورينظام  بهعالقه مند  موسساتباسایر موثرو مستمر همکاري ارتباط و  -

درجهت  آنها در زمینه  بهره وريامکانات  و منابع و اي شی و مشاورههوژکارشناسی، آموزشی، پ
 .توسعه وپیشبرد نظام 
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هـاي ذیـربط در داخـل و خـارج از کشـور بـه منظـور جلـب          برقراري ارتباط و هماهنگی با سازمان  -

  بهره وري  آنها در زمینه امکانات و منابع ،)اي شی و مشاورههوژکارشناسی، آموزشی، پ (خدمات
جلب همکاري اندیشمندان، اساتید و صاحبنظران مربوطه در مراکـز آموزشـی و پژوهشـی داخـل و       -

 در زمینه هاي مورد نیازخارج از کشور 
هـاي پژوهشـی و مطالعـاتی و انتشـاراتی دربـارة مفـاهیم، مـدلها، رویکردهـا و          پیگیري انجام پروژه  -

 ...وري در بخشهاي مختلف آموزشی ،پژوهش و فناوري و قاي بهرهبهبود و ارت هاي مناسب روش
  ذیربط به منظور  هايسازمان سایروري کشور و سازمان بهره ارتباط و تعامل مستمر و سازنده -
 .خدمات آنها گیري از  هرهب -
  .نظام پیشنهادهاو پیگیري مصوبات کمیته متبوع درجلسات کمیتهو فعال  شرکت مستمر  -
  به ریاست دانشگاهوري  لکرد ساالنۀ کمیتۀ بهرهارائۀ گزارش عم -

  :ساختار و ترکیب کمیته
  معاون اداري ومالی -
  معاون آموزشی -
  معاون پژوهشی -
  معاون دانشجویی و فرهنگی  -
 مدیر طرح و برنامه -
 دو نفر صاحب نظر دانشگاهی متخصص در امر بهره وري به انتخاب رئیس دانشگاه -

  :گروههاي کارشناسی
یـا گروهـاي کارشناسـی بـا عضـویت       ه انجام امور کارشناسـی و مطالعـاتی از سـوي کمیتـه گـرو      به منظور       

  .می شودذیربط تشکیل  خبره  کارشناسان
  :منابع مالی

اعتبارات مورد نیاز کمیته بهره وري در ابتداي هر سال با تصویب هیات رئیسه از محل اعتبارات جاري        

اعتبارات تخصیصی . اقتصادي حاصل از پیشنهادهاي اجرایی تامین می شود دانشگاه، افزایش درآمدو یا صرفه

گروههاي کارشناسی،  اعضاي کمیته متبوع، به منظور ترویج فرهنگ بهره وري در دانشگاه ،حق الزحمه

توسط ... برگزاري جلسات ،همایش ها و کارگاه هاي آموزشی،انتشار نشریه داخلی در ارتباط با بهره وري و

  .هره وري هزینه می گرددکمیته ب
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  )2(پیوست   

  :وري در دانشگاه ده توصیه براي افزایش بهره 
  . توانید تغییراتی در محیط کارتان بوجود آورید باور، اعتقاد و ایمان داشته باشید که در هرجا که هستید می )1

  . وري را بیاموزید  اصول و مبانی بهره )2

  . کنید  استفاده...) ، کنترل کیفیت جامع و  نهادهانظام پیش(وري  هاي ارتقاي بهره از تکنیک )3

. نیروي محرك اصلی مدیریت سازمان یا تشکیالت است. وري نیاز به نیروي محرك دارد حرکت بهره )4

  . شود و هدایت آن بر عهده آنان است وري از مدیران آغاز می بهره

  . فراهم نماییدوري را  زمینه مناسب جهت حرکت بهره )5

  .و نقاط کلیدي محیط کار را شناسایی کنید مشکالت بحرانی )6

  . وري را از یک واحد کوچک آغاز کنید هاي بهبود بهره فعالیت )7

  . وري یک فرایند آرام است بهبود بهره. وري به کار برید تمام نیرو و تالش خود را بري تداوم بهره )8

  . هاي انگیزشی استفاده کنید از مکانیزم )9

 .وري بر نیروي انسانی اتکاء دارد پایه و اساس بهره. ی مبذول داریدحداکثر توجه را به نیروي انسان )10
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