
 

 

 واحد جشنواره شهید مطهری برنامه عملیاتی

 هر سالشرکت در جشنواره شهید مطهری در اردیبهشت  :هدف کلی

 در جشنواره کشوری شهید مطهری 3هماهنگی با دانشگاه های کالن منطقه جهت حضور و ارائه دستاوردهای آموزشی کالن منطقه  :هدف اختصاصی

 شهید مطهریکشوری جشنواره  در غرفه کالن منطقه درارائه دستاوردهای دانشگاه ها  :پیامد

 شهید مطهری کشوری جشنوارههر چه بهتر غرفه کالن منطقه در  برگزاری :شاخص

مسئول  فعالیت نام ردیف

 اجرا

تاریخ 

 شروع

 گزارش پیشرفت شاخص دستیابی روش اجرا تاریخ پایان

به منظور  کالن منطقه بابرگزاری جلسات غیرحضوری   .1

 جهت برگزاری غرفه کالن متطقه هماهنگی

و نامه  از طریق واتساپ 15/12 15/11 فروغ زنگنه

 ی اتوماسیون

 یکماه وجود مستندات

هماهنگی در خصوص تهیه پوستر و کتابچه های کالن منطقه و   .2

 دانشگاه

و نامه  از طریق واتساپ 15/12 15/11 فروغ زنگنه

 اتوماسیون

 ماهیک وجود مستندات

هماهنگی در خصوص تهیه فیلم و عکس از دستیاوردهای   .3

 دانشگاهی جهت ارائه در غرفه کالن منطقه به صوت مجازی

و نامه  از طریق واتساپ 15/1 15/11 فروغ زنگنه

 اتوماسیون

 سه ماه وجود مستندات

 

  



 

 

 واحد جشنواره شهید مطهری برنامه عملیاتی

 هر سالهدف کلی: برنامه ریزی جشنواره شهید مطهری در اردیبهشت 

 هر سالهدف اختصاصی: آماده سازی و اعالم فراخوان دانشگاهی جشنواره شهید مطهری 

 افزایش مشارکت اعضای هیات علمی و مسئولین در برنامه های جشنواره شهید مطهری :پیامد

 جلب مشارکت اعضای هیات علمی و مسئولین در برنامه های جشنواره شهید مطهری :شاخص

 گزارش پیشرفت شاخص دستیابی روش اجرا تاریخ پایان تاریخ شروع اجرامسئول  نام فعالیت ردیف

 بررسی حیطه های معرفی شده در جشنواره شهید مطهری  .1

 

 روزیک وجود مستندات اتوماسیون 27/8 27/8 اعضای کمیته علمی

اعالم ایمیل جهت دریافت فرایندها و بارگذاری در سایت جشنواره   .2

 شهید مطهری

 چهارماه وجود مستندات اتوماسیون 1/8 4/4 کمیته علمی ایعضا

 تهیه و توزیع پوستر فراخوان  .3

 

 روزیک وجود مستندات اتوماسیون 9/10 9/10 فروغ زنگنه

 

  



 

 

 واحد جشنواره شهید مطهری برنامه عملیاتی

 هر سالداوری و تعیین فرایندهای برتر جشنواره شهید مطهری هدف کلی: 

 جشنواره و تعیین فرایندهای برگزیده براساس شاخص های داوریداوری فرایندهای دریافتی به دبیرخانه هدف اختصاصی:

 ارتقاء کمی فعالیت های نوآورانه/فرایندهای داتش پژوهی :پیامد

 افزایش تعداد طرح های نوآورانه/فرایندهای داتش پژوهی :شاخص

 پیشرفتگزارش  شاخص دستیابی روش اجرا تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعالیت ردیف

تعیین کمیته علمی و هیات داوران   .1

 جشنواره

معاون آموزشی، دبیر علمی و دبیر 

 اجرایی

 روزیک وجود مستندات وبیناری و غیرحضوری 28/8 28/8

ابالغ مسئولین کمیته علمی و اعضای   .2

 کمیته ها

 روزیک وجود مستندات وبیناری و غیرحضوری 26/6 26/6 معاون آموزشی، دبیر علمی

دبیر اجرایی، دبیر علمی، اعضای  برگزاری جلسه ارزیابی و داوری فرایندها  .3

 کمیته علمی و کارشناس جلسه

 روزیک وجود مستندات وبیناری و غیرحضوری 1/10 1/10

 



 

 

 واحد جشنواره شهید مطهری برنامه عملیاتی

 هر سالمعرفی فرایندهای برتر در جشنواره درون دانشگاهی ارتقاء کمی فرایندها در جشنواره و  هدف کلی: 

 هر سال شهید مطهریتقدیر از برگزیدگان کشوری و دانشگاهی  اختصاصی:هدف 

 : ارتقاء کمی فعالیت های نوآورانه/فرایندهای داتش پژوهیپیامد

 جلب مشارکت اعضای هیات علمی و مسئولین و : افزایش تعداد طرح های نوآورانه/فرایندهای داتش پژوهیشاخص

 گزارش پیشرفت شاخص دستیابی روش اجرا تاریخ پایان شروعتاریخ  مسئول اجرا نام فعالیت ردیف

تعیین چگونگی تقدیر از   .1

 برگزیدگان

معاون آموزشی، دبیر اجرایی، دبیر علمی و 

 کارشناس جلسه

 روزیک وجود مستندات اتوماسیون 24/11 24/11

مشخص کردن فرایند های   .2

 برتر دانشگاهی و کشوری

علمی، اعضای معاون آموزشی، دبیر اجرایی، دبیر 

 کمیته علمی و کارشناس جلسه

مکاتبات جلسه و  28/8 28/8

 اداری

 روزیک وجود مستندات

ارسال دعوت نامه به کلیه   .3

 برگزیدگان 

 روزیک وجود مستندات اتوماسیون 3/12 3/12 دبیر اجرایی، دبیر علمی و کارشناس جلسه

برگزاری همایش دانشگاهی   .4

جشنواره شهید مطهری به 

 وبیناریصورت 

 روزیک وجود مستندات وبیناری و غیرحضوری 9/12 9/12 دبیر اجرایی، دبیر علمی و کارشناس جلسه

 



 

 

 واحد جشنواره شهید مطهری برنامه عملیاتی

 هر سالهدف کلی: ارتقاء کمی فرایندها در جشنواره و  معرفی فرایندهای برتر به جشنواره کشوری 

 کشوری شهید مطهریهدف اختصاصی: آماده سازی و بارگذاری فرایندهای برتر در سامانه 

 : افزایش مشارکت اعضای هیات علمی و مسئولین در برنامه های جشنواره شهید مطهریپیامد

 : جلب مشارکت اعضای هیات علمی و مسئولین در برنامه های جشنواره شهید مطهریشاخص

 پیشرفتگزارش  شاخص دستیابی روش اجرا تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعالیت ردیف

معیار  6بررسی فرایندهای برتر طبق   .1

 اصلی گالسیک جشنواره کشوری

معاون آموزشی، دبیر اجرایی، دبیر 

علمی، اعضای کمیته علمی و 

 کارشناس جلسه

 روزیک وجود مستندات مطالعه جزئیات هر فرایند 28/8 28/8

 اصالح مشکالت و مشاوره فرایندها   .2

 

 روز 15 وجود مستندات اصالح فرایند و تکمیل مستندات 15/9 1/9 اعضای کمیته مشورتی

بارگذاری فرایندها در وب سایت   .3

 همایش

تکمیل بخش بخش های وب  1/10 1/10 رابط معرفی شده به وزارت

 سایت

 روزیک وجود مستندات

 


