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 (1فرم شماره )

 فرم تدوین برنامه عملیاتی -1فرم شماره 

ف
دی

ر
 

 واحد/واحدهای همکار زمان اجرا هدف/اهداف انجام برنامه واحد مسئول اجرا نام برنامه

1 
توسعه اتوماسیون خدمات و اصالح 

 خدمت برای مردم فرآیند، سازمانی

مدیریت آمار و فناوری 
 اطالعات

 فروردین تا سهولت و تسریع اجرای فرآیندهاکاهش مراجعه ارباب رجوع و 
49بهمن   

 کلیه واحدهای ستادی و تابعه

2 
توسعه داشبوردینگ اطالعات و پایگاه 

اطالعاتی تخصصی بر روی بانکهای 
 اطالعاتی

مدیریت آمار و فناوری 
 اطالعات

 تجمیع اطالعات موجود در پایگاه داده های مختلف -
 آماریساماندهی و تصحیح گزارشات  -
 افزایش سرعت دسترسی به اطالعات -

-49سالهای 
مستمر 49  

 کلیه واحدهای ستادی و تابعه

3 
آموزش کارکنان حوزه فناوری 

 اطالعات دانشگاه

مدیریت آمار و فناوری 
 اطالعات

 ارتقاء دانش راهبران  -
 افزایش کارآیی نیروها -

 فروردین تا
49بهمن   

 انسانیمدیریت آماری و مدیریت نیروی 

9 

به اشتراک گذاری بانک های 
اطالعاتی استفاده از بانکه ای 
 اطالعاتی مشترک در برنامه ها

مدیریت آمار و فناوری 
 اطالعات

 صرفه جویی در زمان و هزینه -
 ارتقاء اعتبار اطالعات و توسعه سیستمها با استفاده از هم افزایش -

 31/9/49از 
و سالهای 

49- 49- 
49 

 تابعه کلیه واحدهای

9 
اصالح ساختار شبکه و ایستگاههای 

 ی و دیتا سنترکار

مدیریت آمار و فناوری 
 اطالعات

 فراهم کردن امکان استفاده از نرم افزارهای کاربردی -
 افزایش سرعت و کارآیی شبکه و سرویس دهی -
 تخصیص بهینه منابع و تجهیزات -

49سال   معاونت توسعه 

9 
عمومی فرهنگ سازی و توانمندسازی 

با  در استفاده از خدمات الکترونیک
 استفاده از رسانه

 روابط عمومی 1349 ترغیب مردم و گروه هدف در استفاده از فناوری اطالعات - روابط عمومی
 کلیه واحدها 

7 
اطالع رسانی در خصوص فرآیند ارائه 

با استفاده از سایت  خدمت به مردم
 دانشگاه

 تکریم مردم - کلیه واحدها
 جلب رضایت ارباب رجوع -

 کلیه واحدهای ستادی و تابعه 1349

8 
توسعه سامانه ها به منظور کاهش 
مراجعه مردم به دستگاهی اجرایی 

 )به واحدهای کسب و کار(

مدیریت آمار و فناوری 
 اطالعات

 

 تسهیل ارائه خدمات به مردم -
 افزایش رضایت مشتریان -

1349سال   خدمتکلیه واحدهای ارائه کننده  

4 
ایجاد امکان پرداخت الکترونیکی به 

 حسابهای دولتی

مدیریت آمار و فناوری 
 اطالعات

استفاده از خدمات الکترونیکی جهت پرداخت به حسابهای  -
 دولتی

 تسهیل در امر پرداختهای ارباب رجوع -

1349سال   واحدهای تابعه –امور مالی  
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 فرم تدوین برنامه عملیاتی -1فرم شماره 

ف
دی

ر
 

 واحد/واحدهای همکار زمان اجرا هدف/اهداف انجام برنامه واحد مسئول اجرا نام برنامه

11 
خدمات قابل ارائه در دفاتر و 

 مراجعین خدماتیپیشخوان 

معاونت توسعها -49سالهای  کاهش مراجعین مردم - 
49-49  

 کلیه واحدهای مشمول ارائه خدمت
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(2فرم شماره)   

: فعالیتهای اصلی و زمانبندی اجرای برنامه های عملیاتی  

 پرداخت الکترونیک به حسابهای دولتی نام برنامه :

 نام مسئول برنامه: مدیریت آمار و فناوری اطالعات واحد مسئول اجرا:
 

 عنوان فعالیت های اصلی ردیف
وزن 

)%( 
 مسوول اجرای فعالیت

 1931سال  زمان اجرا )نیمه اول/دوم ماه(

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت

1 

 تعیین فرآیند پرداخت الکترونیک واحدهای

                        ذیربط

2 

)نماد پرداخت  ای نماد  درخواست مجوزهای

                        الکترنیک(

3 
 راه اندازی پایگاه پرداخت الکترونیک

                       

9 
 فراگیر نمودن پرداختهای کلیه واحدها

                       

                         

                         

 111 جمع
                      

 

  



4 
 

(2فرم شماره)   

: فعالیتهای اصلی و زمانبندی اجرای برنامه های عملیاتی  

 توسعه اتوماسیون خدمات و اصالح فرآیند سازمانی خدمات سوی مردم نام برنامه :

 نام مسئول برنامه: فناوری اطالعاتمدیریت آمار و  واحد مسئول اجرا:
 

 عنوان فعالیت های اصلی ردیف
وزن 

)%( 
 مسوول اجرای فعالیت

 1931زمان اجرا )نیمه اول/دوم ماه( سال 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت

1 
 الگوی ثبت فرآیندها

                       

2 
 مستندسازی فرآیندهای خدمات مردمی

                       

3 
 تهیه نرم افزارهای تولید سامانه

                       

9 
 اصالح و تولید سامانه مبتنی بر فرآیند

                       

                         

                         

 111 جمع
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(2فرم شماره)   

: فعالیتهای اصلی و زمانبندی اجرای برنامه های عملیاتی  

 توسعه سامانه های خدمت محور نام برنامه :

 نام مسئول برنامه: مدیریت آمار و فناوری اطالعات واحد مسئول اجرا:
 

 عنوان فعالیت های اصلی ردیف
وزن 

)%( 
 مسوول اجرای فعالیت

 1931زمان اجرا )نیمه اول/دوم ماه( سال 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت

1 
 ساماندهی بانکهای اطالعاتی

                       

2 
 تدوین نرم افزارهای واسط

                       

3 
 تعیین رکوردهای مورد نیاز

                       

9 
 پیاده سازی در روند تبادل اطالعات

                       

9 
 پایش تبادل اطالعات

                       

                         

 111 جمع
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(2فرم شماره)   

: فعالیتهای اصلی و زمانبندی اجرای برنامه های عملیاتی  

 ایجاد و توسعه شبکه ملی اطالعات و استعالمات بین دستگاهی نام برنامه :

 نام مسئول برنامه: اطالعاتمدیریت آمار و فناوری  واحد مسئول اجرا:
 

 عنوان فعالیت های اصلی ردیف
وزن 

)%( 
 مسوول اجرای فعالیت

 1931زمان اجرا )نیمه اول/دوم ماه( سال 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت

1 
 ایجاد بانک دانش آموختگان

                       

2 

 HISدر  امکان اهراز هویت بیماران از ثبت احوال

                        بیمارستانها

3 
 پاسخگویی به استعالمات امکان 

                       

                        مکانیزه نمودن خدمات سالمت محور 

                         

                         

 111 جمع
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(2فرم شماره)   

: فعالیتهای اصلی و زمانبندی اجرای برنامه های عملیاتی  

 ایجاد امکان اطالع رسانی الکترونیک و ارتقاء سایت دانشگاه()الکترونیکی کردن خدمات دولتی  نام برنامه :

 نام مسئول برنامه: مدیریت آمار و فناوری اطالعات مسئول اجرا:واحد 
 

 عنوان فعالیت های اصلی ردیف
وزن 

)%( 
 مسوول اجرای فعالیت

 1931زمان اجرا )نیمه اول/دوم ماه( سال 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت

1 
 توسعه سایتهای واحدهای زیرمجموعه 

                       

2 
 توسعه امکان اطالع رسانی عمومی

                       

3 
ایجاد امکان طراحی فرمها جمع آوری اطالعات 

                        الکترونیکی

9 
 ارائه خدمات به صورت الکترونیک

                       

                         

                         

 111 جمع
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(2فرم شماره)   

: فعالیتهای اصلی و زمانبندی اجرای برنامه های عملیاتی  

 توسعه داشبوردینگ تخصصی بر روی بانکهای اطالعاتی نام برنامه :

 نام مسئول برنامه: مدیریت آمار و فناوری اطالعات واحد مسئول اجرا:
 

 عنوان فعالیت های اصلی ردیف
وزن 

)%( 
 مسوول اجرای فعالیت

 1931زمان اجرا )نیمه اول/دوم ماه( سال 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت

1 
 ساماندهی بانکهای اطالعاتی موجود

                       

2 
 تهیه نرم افزارهای کاربردی داشبوردینگ

                       

3 
 گزارش های مورد نیازآماده سازی 

                       

9 
 پیاده سازی برنامه ها و تنظیم خروجی ها

                       

9 
 توسعه برنامه بر روی سایر بانکهای اطالعاتی

                       

                         

 111 جمع
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(2فرم شماره)   

: فعالیتهای اصلی و زمانبندی اجرای برنامه های عملیاتی  

 آموزش کارکنان حوزه های فناوری اطالعات نام برنامه :

 مسئول برنامه:نام  مدیریت آمار و فناوری اطالعات واحد مسئول اجرا:
 

 عنوان فعالیت های اصلی ردیف
وزن 

)%( 
 مسوول اجرای فعالیت

 1931زمان اجرا )نیمه اول/دوم ماه( سال 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت

                        نیازسنجی آموزشی 1

                        هماهنگی و اخذ مجوزه های الزم 2

                        برگزاری کالس ها و کارگاههای آموزشی 3

                         

                         

                         

 111 جمع
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(2فرم شماره)   

: فعالیتهای اصلی و زمانبندی اجرای برنامه های عملیاتی  

 ستگاههای کاری و دیتاسنترای، ارتقاء زیرساخت شبکه نام برنامه :

 نام مسئول برنامه: اطالعاتمدیریت آمار و فناوری  واحد مسئول اجرا:
 

 عنوان فعالیت های اصلی ردیف
وزن 

)%( 
 مسوول اجرای فعالیت

 1931زمان اجرا )نیمه اول/دوم ماه( سال 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت

                        انجام مطالعات اولیه 1

                        تهیه پروپوزال و تامین اعتبار 2

                        انتخاب پیمانکار 3

                        تهیه تجهیزات و امکانات 9

                        پیاده سازی و اجرای پروژه 9

                         

 111 جمع
                      

 


