به نام خدا
گزارش فرايند تدوين برنامه راهبردي(ده اقدام كليدي) سازمان سنجش آموزش كشور
در راستاي برنامه وزير و ساير اسناد باالدستي مربوطه بر اساس چارچوب مصوب وزارت متبوع

 -1مقدمه
در راستاي استقرار دولت يازدهم و لزوم ارائه برنامه راهبردي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و حسب مصوبه
شورايِ معاونانِ وزارت متبوع مقرر گرديد که هر يک از معاونتهاي تابعه ،استراتژيها و اقدام هاي عملي
خود را با توجه به برنامه ارائه شده وزير به مجلس و نيز اسناد باالدستي ،تدوين و طبق فرم از پيش تعيين
شده ارائه نمايند .بنابراين سازمان در خصوص تحقق اين امر اقدام هاي الزم را به عمل آورده و مجموعه
استراتژيها و اقدام هاي عملي خود را در دو حوزه مأموريتهاي اصلي خود يعني سنجش علمي و ارزشيابي
و تضمين کيفيت آموزش عالي تهيه نموده است .بر اين اساس در گزارش حاضر ،فرايند تدوين برنامه
راهبردي سازمان تشريح و موانع و مشکالت موجود در مسير انجام آن شناسايي شده و راهکارهايي جهت
رفع آنها و تسهيل و بهبود کيفيت انجام امور مربوط به برنامهريزيها،گزارشدهي و مستندسازي فعاليتهاي
سازماني با چارچوب علمي و کار کارشناسي و صرف وقت و هزينه کمتر پيشنهاد شده است.

 -2مراحل اجراي پروژه
 -1مذاکره حضوري معاون وزير و رئيس سازمان با رئيس مرکز تحقيقات و ارائه فرم مربوطه وزارت
( )1937/8/72
 -7مکاتبه رئيس مرکز تحقيقات با مديران سازمان(معاونان :فني و آماري؛امور آزمون ها؛برنامه ريزي و
مديريت منابع؛مديرکل دفتر رياست،روابط عمومي و امور بين الملل؛مديرکل حراست و حفاظت آزمون ها) و
ارائه فرم مربوطه وزارت جهت تکميل ()1937/8/78
 -9پيگيري تلفني نامه مذکور توسط دفتر مرکز تحقيقات و يادآوري مجدد(  73و )1937/8/93
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 -4تکميل و ارائه فرم مربوطه در حوزه ارزشيابي کيفيت توسط بخش ارزشيابي آموزشي مرکز تحقيقات()37/3/13
 -5تماس تلفني مجدد رئيس مرکز تحقيقات به صورت مستقيم با معاونين ،مديران و کارشناسان متولي امر
 -6دريافت مکتوبات اوليه واحدها،بررسي،اعالم بازخورد و چندين مرحله مشاوره حضوري و تلفني رئيس و
کارشناس مسئول مربوطه از بخش ارزشيابي آموزشي مرکز تحقيقات با مديران يا کارشناسان ساير واحدها
تا تنظيم مکتوبات بر اساس فرم وزارت
 -2جمع بندي فرم کليه واحدها در حوزه سنجش علمي و ارسال براي معاونان و مديران سازمان جهت
اعالم نظر نهايي()37/3/18
 -8ارائه فرم مربوطه در دو مجموعه سنجش علمي و ارزشيابي کيفيت به معاون وزير و رئيس سازمان جهت
اعالم نظر
 -3نهايي کردن فرم مربوطه و ارسال براي وزارت متبوع(.)37/3/73

 -3اقدام هاي انجام شده به تفكيك واحدهاي سازمان:
نام واحد

معاونت فني و آماري

مرکز اجرا
معاونت
امور
آزمونها

شرح اقدام هاي انجام شده

زمان

 -ارسال نسخه اوليه به مرکز تحقيقات

37/3/16

 بررسي و ارجاع مجدد توسط مرکز تحقيقات به معاونت و کارشناسمسئول مربوطه

37/3/16

 -دريافت نسخه اصالح شده

37/3/12

 -بررسي و بازخورد مجدد بصورت تلفني در خصوص نواقص

37/3/12

 -رفع برخي نواقص بصورت تلفني

37/3/12

 عدم رفع برخي نواقص و تکميل آن توسط مرکز تحقيقات بهعلت محدويت زماني

37/3/12

 -ارسال رئوس فعاليت هاي واحد در قالب نامه

37/3/17

 تعبيه فعاليت ها در چارچوب فرم مربوطه توسط مرکز تحقيقاتو ارسال جهت تکميل ساير موارد

37/3/19

 -مشاوره تلفني مرکز تحقيقات به مسئول مربوطه

37/6/16

 -ارسال مجدد فرم تکميل شده به مرکز تحقيقات

37/6/16

 -بررسي و بازگشت مجدد توسط مرکز تحقيقات جهت تکميل

37/6/16
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نام واحد

اداره کل
انتشارات

شرح اقدام هاي انجام شده

 -ارسال فرم تکميل شده نهايي توسط مرکز تحقيقات

37/6/16

 -ارسال رئوس فعاليت هاي واحد در قالب نامه

37/3/13

 تعبيه فعاليت ها در چارچوب فرم مربوطه توسط مرکز تحقيقاتو بازخورد جهت تکميل ساير موارد

37/3/19

 -ارسال نامه اي مبني بر موارد تکميلي

37/3/12

 نقص موارد ارسالي و تکميل نهايي فرم توسط مرکز تحقيقات بهعلت محدوديت زماني

37/3/18

 -مشاوره اوليه حضوري مرکز تحقيقات به کارشناس مربوطه

37/6/17

مرکز
آزمونسازي  -ارائه فرم اوليه

اداره حراست

زمان

37/3/19

 بررسي و ارجاع فرم توسط مرکز تحقيقات به کارشناس مربوطه جهتاصالح و تکميل

37/6/16

 -مشاوره حضوري کارشناسان

37/3/16

 ارائه فرم تکميلي به مرکز تحقيقات و بازخورد مجدد آن ازطرف مرکز جهت رفع نواقص

37/3/12

 -ارسال فرم تکميل شده نهايي به مرکز تحقيقات

37/3/12

 -ارسال رئوس فعاليت هاي واحد در قالب نامه

37/3/19

 تعبيه فعاليت ها در چارچوب فرم مربوطه توسط مرکز تحقيقاتو ارسال جهت تکميل ساير موارد

37/6/16

 -مشاوره تلفني مرکز تحقيقات به کارشناس مربوطه

37/6/16

 -ارسال فرم تکميل شده نهايي توسط مرکز تحقيقات

37/3/16

دفتر رياست،امور بينالملل  -مذاکره تلفني با رئيس واحد
و روابط عمومي
 -مشاوره اوليه حضوري مرکز تحقيقات به کارشناس مربوطه

37/3/14
37/3/16

 -ارسال فرم اوليه

37/3/16

 بررسي و ارجاع فرم توسط مرکز تحقيقات به کارشناس مربوطهجهت اصالح و تکميل

37/6/16

 -ارسال فرم تکميل شده نهايي به مرکز تحقيقات

37/3/12

معاونت برنامه ريزي و  -مذاکره رئيس مرکز با معاون برنامه ريزي و مديريت منابع
مديريت منابع
 ارسال فرم اوليه به مرکز تحقيقات و بررسي و بازخورد آن -ارسال فرم تکميل شده نهايي به مرکز تحقيقات
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37/8/72
37/3/3
37/3/17

 -4موانع و مشكالت:
 -1ضعف مستندسازي و مکتوب کردن روند انجام فعاليت ها در کليه سطوح سازماني
 -7تلقي و نگرش منفي مديران سطوح مختلف به مقوله هاي تدوين برنامه و گزارش نويسي و ...
 -9عدم توجه به اين نکته کليدي که اصلي ترين وظيفه مديران سطوح تصميم سازي ،برنامه ريزي و
تدوين برنامه راهبردي است.
 -4عدم تعيين کارشناسي مشخص با صالحيت هاي الزم براي انجام اموري نظير تدوين برنامه،
مستندسازي و گزارشدهي اقدام هاي و  .....در هر واحد و معرفي افراد مختلف در زمانهاي مختلف
که اغلب از کارهاي قبلي انجام شده در واحد خود بياطالع هستند و صرف وقت اضافي جهت توجيه
مجدد آنها.
 -5شکايت کارشناسان مبني بر مشغله کاري خود و عدم وجود وقت کافي براي انجام امور مذکور و
کار اضافي تلقي کردن اين امور که در زمره مسئوليتهاي آنها نميباشد.
 -6ضعف مهارتهاي الزم در کارشناسان معرفي شده و صرف وقت بسيار جهت توجيه آنان.
 -2عدم توجيه مديران و کارشناسان پيش از شروع اقدام هاي مربوطه در خصوص چارچوبهاي
ارسالي از ساير نهادهاي ذيربط.
 -8محدوديت زماني در انجام اين امور و ضرورت تدوين آنها در اسرع وقت که با توجه به تعدد واحدها
و عدم انجام صحيح و جامع امور مذکور ،اکثراً منجر به تحميل مسئوليت انجام آن به مرکز تحقيقات
ميگردد که در کنار ساير وظايف خود و انجام امور مربوطه براي مرکز ،اين گونه امور را نيز ميبايست
ساماندهي نمايد.
 -9مشترک بودن برخي فعاليت ها بين دو يا چند واحد سازمان و عدم هماهنگي کارشناسان مربوط
به آن که موجب پراکنده کاري مي شود و چندين گزارش راجع به يک فعاليت ارائه مي شود.
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 -5راهكارها:
 -1اهميت دادن مديران سطوح عالي و مياني به فعاليت هاي اين چنيني و عدم تلقي آن به عنوان فعاليت
سطح پائين
 -7تعيين يک کارشناس مشخص از هر واحد که توجيه بوده و انجام اين امور در زمره مسئوليت
شغلي وي تعريف شده باشد تا تمرکز و توجه کافي را اعمال نمايد.
 -9توجيه مديران و لزوم اعمال توجه به انجام امور مذکور و نظارت بر کار کارشناس تعيين شده از واحد خود.
 -4تشکيل گروه تحقيق و توسعه در مرکز تحقيقات شامل کارشناسان داراي صالحيتهاي الزم (از
جمله ترجيحاً داراي مدرک کارشناسي ارشد ،آشنايي کامل و تجربه کافي با وظايف واحد خود و  )...از هر
يک از واحدهاي سازمان و نيز متخصصان مرتبط دعوت شده از خارج سازمان جهت راهبري امور مذکور،
مستندسازي اقدام هاي ،تهيه گزارشهاي عملکردي و نيز برنامهريزي و آينده پژوهشي براي اقدام هاي
توسعهاي آتي هر يک از واحدهاي سازماني بطور مستمر
 -5برگزاري دورههاي آموزشي خاص مرتبط با امور مذکور براي کارشناسان عضو اين گروه جهت
افزايش مهارتهاي شغلي آنان در زمينه هاي مورد نياز
 -6تدوين و ارائه مجموعهاي کامل از شرح وظايف هاي مستقل و مشترک واحدهاي سازمان
 -2هماهنگي بين کارشناسان واحدهايي که فعاليتهاي مشترک دارند و ارائه يک برنامه يا گزارش
در مورد فعاليت مربوطه و جلوگيري از پراکنده و موازيکاري.

مركز تحقيقات،ارزشيابي،اعتبارسنجي
و تضمين كيفيت آموزش عالي
بخش ارزشيابي آموزشي
آذرماه1392
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