بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت:سطح بندی و رتبه بندی دانشگاهها و

 -2شناسه خدمت 17871288182
( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

موسسات آموزش عالی
 -3ارائه دهنده
خدمت

نام دستگاه اجرایی :معاونت آموزشی

نام دستگاه مادر :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

شرح خدمت

در راستای تحقق هدفهای طرح ملی سطحبندی و رتبهبندی ،پردازش دادههای دانشگاههای دولتی با هدف
سطحبندی آنها به منظور ارزشیابی از عملکرد دانشگاه ها و کمک به بهبود و ارتقای آنها انجام پذیرفت .از این

طریق ،وضعیت دانشگاهها در دستههای مختلف دانشگاهی ارزیابی و نقاط قوت آنها در هر سطح روشن
خواهد شد.

 -4مشخصات خدمت

نوع مخاطبین

نوع خدمت

اهداف سطح بندی و رتبه بندی دانشگاهها:
 ارزیابی دانشگاهها و جداسازی آنها از یکدیگر بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی عالی کشور هدایت مجموعه برنامههای راهبردی آموزشیی ،پووهشیی ،فناوری در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی دولتی کشور به سمت اهداف مورد نظر در زمان مقتضی
 فراهم ساختن زمینه رقابت توسعهآفرین میان دانشگاههای دولتی کشور ارایه اطالعات معتبر به جامعه ،بهویوه مشتریان ملی و بینالمللی و در صدر آن دانشجویان و داوطلبانتحصیل ،درباره کیفیت زندگی
 خدمت به کسب و کار ()G2B
 موسسات و مراکز آموزش عالی خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G
 دانشجو پووهشگران مدیران آموزش عالی استاد سایر دستگاههای اجراییتصدی گری
 حاکمیتی
روستایی
شهری
استانی
منطقه ای
 ملی
کسب و کار
 آموزش
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
تولد
س
ل
ا
م
ت
سایر
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
تاسیسات شهری
ب
ی
م
ه
 تقاضای گیرنده خدمت
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
سایر... :
تشخیص دستگاه
فرم تکمیل شده (فرم به صورت برخط در سامانه به آدرس  www.unirank..msrt.irدر دسترس می باشد)

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت

قوانین و مقررات باالدستی

-

استقرار نظام جامع نظارت ،ارزیابی و رتبهبندی دانشگاههای دولتی کشور (بر اساس بند «و» ماده 11
برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور)
شیناسایی و پشتیبانی از دانشگاههای برتر دولتی کشور (بر اساس بند «الف» ماده  28برنامه پنج ساله
پنجم توسعه
ماده  4سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسالمی مصوبه جلسه
 887مورخ  1334/12/17شورای عالی انقالب فرهنگی

(128دانشگاه دولتی) خدمت گیرندگان در :روزانه
آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت :یک ماه
 در حال حاضر هر دو سال یک بار سطح بندی انجام می شود
تواتر
صفر
تعداد بار مراجعه حضوری
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان
رایگان است
...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

در مرحله اطالع رسانی خدمت

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه
ها )

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 -7نحوه دسترسی به خدمت

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونیک

unirank.msrt.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن :سامان سطح بندی و رتبه بندی دانشگاهها
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 الکترونیکی  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 الکترونیکی  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
 الکترونیکی  اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک
غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

 -1جزییات خدمت

ماه

فصل

 سال

-7ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر
 -3عناوین
فرایندهای خدمت

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)

برخط
online
دستهای
()Batch

 -8ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانکهای اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

برخط
online

نام سامانه های دیگر

غیرالکترونیکی

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونیکی
غیر
الکترونیکی

دستهای
()Batch

 الکترونیکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فیلدهای موردتبادل

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -1تکمیل شناسه ها و شاخص های اولیه سطح بندی(گردآوری اطالعات)
 -2صحت سنجی اطالعات و نظارت بر درستی آن و بهنگام و کامل بودن آن
 -3بررسی مجدد درخواست متقاضی در صورت رفع نقص مدرک و در صورت نیاز با مکاتبه با موسسات و مراکز آموزش عالی
 -4تائید و اعالم نتایج در سامانه یا جراید و ...
 -1ارائه شناسنامه موسسات سطح بندی شده در سامانه

 -18نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:
مریم اسدی راد

تلفن72233387 :

پست الکترونیکeducation@msrt.ir:

واحد مربوط :معاونت آموزشی
وزارت عتف

