چارچوب نهادی و نظام اجرایی طرح
ثِ هٌظَس ًظبم هٌذ ًوَدى فعبلیت ّبی هشتجظ ثب اهَس اجشایی عشحً ،ظبم ًبهِ ای عشاحی ٍ ثِ تصَیت کویتِ
ساّجشی (اجشایی عشح) سسیذُ است .آًچِ پیص سٍ داسیذ خالصِ ای اص ًظبم ًبهِ یبد ضذُ است.

ارکان اجرایی
 .1شورای راهبردی
ایي ضَسا ثِ صَست فصلی جلسبتی سا تطکیل دادُ ٍ ثش سًٍذ اجشای عشح ًظبست عبلی داضتِ ٍ سبیش
تصویوبت کالى هشتجظ ثب سیبستگزاسی ّبی کالى اجشایی دس ایي ضَسا اتخبر هی ضَد

 .دثیشخبًِ ایي

ضَسا دس ًقص سبختبسّبی  ٍ (Institutional Research) IRاتبق فکش داًطگبّی عول ًوَدُ ٍ تحَالت
آهَصش عبلی سا ثب ّذف سٍصآهذی عشح سصذ خَاّذ ًوَد .
 .2کمیته راهبری طرح
ایي کویتِ ثب حضَس ًوبیٌذگبى ّش یک اص هعبًٍت ّب ،هجشی عشح تحَل ،هذیش دفتش اسصیبثیً ،وبیٌذُ ًْبد
ًوبیٌذگی هقبم هعظن سّجشی دس داًطگبُ ،هذیش سٍاثظ عوَهی داًطگبُ ،ثشخی اص اعضبی ضَسای
ساّتسدی ٍ ثِ سیبست سئیس داًطگبُ ثب ّذف ّذایت اجشایی عشح تطکیل ضذُ است کِ دثیشخبًِ ایي
کویتِ دس هذیشیت ثشًبهِ سیضی ٍ گستشش هستقش هی ثبضذ .
 .3واحدهای  2 PMO/ CMO 1معاونتها
ایي ٍاحذّب دس قبلت سبختبسّب ٍ هٌبثع هَجَد دس ّش یک اص هعبًٍت ّبی داًطگبُ تطکیل ٍ هذیش هشثَط
کِ ًوبیٌذُ ّش هعبًٍت دس کویتِ ساّجشی هی ثبضذ ،سًٍذ اجشای عشح سا دس هعبًٍت ری سثظ پیگیشی هی -
ًوبیذ .تعشیف ثستِ ّبی هَفقیت (ثخطی اص گبم ّبی اجشایی ّش سٍال ) ،صهیٌِ سبصی ثشای هَفقیت
سٍال ّبی ساّجشدی ٍ دس ٍاقع اجشای ثْیٌِ آى ّب اص جولِ ٍظبیف ٍاحذ هذیشیت ثشًبهِ  /هذیشیت تغییش
هی ثبضذ.
 .4واحد  PMOمرکسی
ایي ٍاحذ ًیض ثِ عٌَاى کبًَى ّذایت اصلی اجشای عشح هحسَة هی ضَد کِ هسئَلیت آى ثب هجشی
هغبلعبتی عشح تحَل ساّجشدی هی ثبضذ ٍ .ظیفِ اصلی ایي ٍاحذ ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی هَسد
ًیبصّ ،ذایت هَثش دفبتش هذیشیت ثشًبهِ هعبًٍت ّب ثشای تسلظ حشفِ ای ٍ علوی ثِ هجبحث هذیشیت تغییش
. Change Management Office
. Program Management Office

38

ٍ ثشًبهِ است ،اص عشفی ٍاحذّبی  PMOهعبًٍت ّب سا دس تعشیف ثستِ ّبی هَفقیت (ثخطی اص اقذاهبت
اجشایی – عولیبتی هشثَط ثِ ّش سٍال ) ٍ اجشای آى ّب ّذایت هی ًوبیذ.
 .5نهاد ارزیابی ،پایش و سنجش میسان پیشرفت اجرای طرح
پبیص اّذاف چْبس اٍلَیت ساّجشدی داًطگبُ ٍ هیضاى
ثْیٌِسبصی عولکشد داًطگبُ است.

پیطشفت اجشای عشح ثش عْذُ دفتش اسصیبثی ٍ

ساختار اجرایی کالن طرح تحول راهبردی دانشگاه
رئیس دانشگاه

شورای راهبردی

کمیته راهبری

 PMOمرکسی

دانشکده ها و مراکس تحقیقاتی

واحدهای  PMOمعاونت ها

نهاد ارزیابی و پایش

