
 گروه طرح و ربانمه 
 معرفي 

رياست دانشگاه تعريف  هاي تابعه حوزهدر ساختار سازماني دانشگاه گروه طرح و برنامه بعنوان يكي از واحد

 آموزش و اطلاعات و تشكيلات، آمار برنامه و بودجه، كارشناسي هايبخش از متشكل دانشگاه گرديده است.كه

 .است كاركنان

 تاكنون دانشگاه ابتداي تاسيس مديران طرح و برنامه از

 هاي تصديسال نام و نام خانوادگي رديف

 3/29-1/88 چيسيد سعيد گيوه 1

 4/24-4/29 رضا فلاحمحمد  9

 6/29-4/24 چيسيد سعيد گيوه 3

 تاكنون - 9/29 محمد طالاري 4

 

 موقعيت در نمودار سازماني

 

 

 

 

 

 هيات امنا

هدانشگا رئيس دانشگاه شوراي   

دفتر رياست، روابط 

المللعمومي و امور بين   

گروه طرح و  اداره حراست

 برنامه

گروه نظارت و 

 ارزيابي

 گروه دانشجويان شاهد و

 ايثارگر



 

 

 تشكيلات سازماني

 رييس -1             

 كارشناس برنامه و بودجه -9             

 وريتحول اداري و بهره ،كارشناس تشكيلات -3             

 كارشناس آمار -4             

 

 اهداف و وظايف

 برنامه و بودجه

 دفاع از بودجه پيشنهادي دانشگاهتهيه، تدوين و 

 ايهاي سرمايهدارايي هاي اعتبارات تملكبررسي و مبادله موافقتنامه

 تهيه و تنظيم بودجه تفضيلي دانشگاه

 ريزي براي تامين فضاهاي كالبدي دانشگاهبرنامه

 هاي عمرانيتنظيم بودجه طرح

 هاي دانشگاه براي توسعه و عمرانهاي عمراني و پيشنهادات واحدبررسي طرح

 

 ، تحول اداري و بهره وريتشكيلات

 وري وتحول اداري دانشگاههاي بهرهفعاليت پشتيباني و هدايت و نظارت بر

 وريهاي تحول اداري و بهرهارزيابي عملكرد و تهيه گزارش ادواري از اجراي برنامه



 هاي سازمانيهاي سازماني و مجموعه اهداف و وظايف پستتصويب نمودار سازماني پست

 هاي تابعهمطالعه و بررسي سازمان و وظايف واحد

 وريهاي كار و تحول اداري و بهرهريزي و ارائه راهكار براي بهبود روشبرنامه

 آموزشي نگارش و تنظيم تقويم آموزشي پس از نيازسنجي

 هاي آموزش كاركناننامه دستورالعمل و فرمتهيه و تنظيم آيين

  عمومي و شغلي آموزشي ايههپيگيري امور مربوط به برگزاري دور

 

 آمار

 دانشجويي، پژوهشي، آموزشي،:  از اعم هاحوزه تمامي فعاليت با مرتبط جامع اطلاعاتي هايكبان تدوين و طراحي

  عمراني فني، مالي، اداري، فرهنگي،

  دانشگاه سالانه عملكرد گزارش تدوين و تهيه

 :شامل دانشگاه اساسي اطلاعات و آمار آوريجمع

  كالبدي فضاهاي آمار/ دانشجويان رآما/ كاركنان آمار/مدعو اساتيد علمي، هيأت اعضاي آمار

 دانشگاه و بيرون از درون واحدهاي اطلاعاتي نيازهاي و آماري هايدرخواست به پاسخگويي

 


