
نام سازمان: دانشگاه بيرجند
رئيس دانشگاه: دكتر محمدرضا ميري

معاون اداري و مالي: دكتر غالمرضا زماني
تعداد كاركنان و  هيًات علمي: 740 نفر

سيستم مورد استفاده: اتوماسيون اداري تحت وب

درباره ی دانشگاه بيرجند 
دانشگاه بيرجند، در شهر بيرجند واقع شده و به عنوان قدیمی ترین دانشگاه منطقه ، قطب علمی شرق كشور را شکل داده 
است. این دانشگاه در ۱۳ خرداد ۱۳۵4، با تصویب شورای گسترش آموزش عالی با نام مؤسسه ی آموزش عالی بيرجند 
تاس��يس شد و در مهر ماه ۱۳۵۶، با پذیرش ۱۲0 دانش��جو در رشته های شيمی، فيزیک و ریاضی، در دانشکده ی علوم، 
رس��ماً فعاليت خود را آغاز كرد. این موسسه با تاسيس آموزشکده ی كشاورزی درسال ۱۳۵۸، آموزشکده ی فنی درسال 
۱۳۶7 و دانشکده ی ادبيات درسال ۱۳۶۸، موقعيت علمی خود را گسترش داد و در سال ۱۳۶۸ به مجتمع آموزش عالی 

تبدیل شده و در سال ۱۳7۱ به كسب افتخار نام دانشگاه بيرجند نایل شد. 
در حال حاضر دانشگاه بيرجند به عنوان معتبرترین دانشگاه شرق كشور شامل  ۱0 دانشکده  با ۲40 عضو هيات علمي است 

و آموزش حدود ۸000 دانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري را بر عهده دارد. 

درباره ی دكتر غالمرضا زماني
)معاون اداري و مالي دانشگاه بيرجند(

دكتر غالمرضا زماني، دارای درجه ی دكتراي فيزیولوژي گياهان 
زراعي اس��ت. وی از س��ال ۱۳7۳ به عنوان عضو هيات علمي با 
دانش��گاه بيرجند همکاری داشته است. ایشان در سال ۱۳۸۲ به 
سمت معاون پژوهش��ي دانشگاه منصوب شده  و در حال حاضر 

معاونت مالي و اداري دانشگاه بيرجند را برعهده دارد.

 داس�تان موفقيت
دانش��گاه بيرجن��د



نياز به استقرار سيستم اتوماسيون اداري
دانش��گاه بيرجند گرچه در سال هاي گذشته در حوزه هاي تخصصي-

آموزشي خود از سيستم هاي نرم افزاري استفاده كرده، اما  اغلب كارها 
در حوزه ی اداري و مکاتبات به صورت غيرسيس��تمي انجام مي ش��ده 
اس��ت. بنابه اظهارات آقاي غالمرضا زماني معاون مالی-اداری دانشگاه، 
انجام غيرسيس��تمي كارهاي اداري در طول این س��ال ها مش��کالت 
متعددی را براي دانشگاه در پی داشته كه از آن جمله می توان به موارد 
زیر اش��اره كرد: نبود ارتباطات و مکاتبات مناسب و بعضاً عدم ردیابی 
كامل نامه های اداری؛ پراكندگی بخش  های مختلف دانشگاه و مکاتبات 

سخت و زمان بر؛ جزیره ای عمل كردن واحدهای مختلف دانشگاه.
معاون مالی-اداری دانشگاه همچنين اضافه می كند: این معضالت بود كه 
ایجاد تمركز و مدیریت یکپارچه ی ارتباطات و مکاتبات را به عنوان نيازی 
مبرم و ضرورتی اجتناب ناپذیر پيش روی مدیران و مس��ئولين دانشگاه 
قرار داد. وی در ارتباط با مش��کالت انتقال از سيس��تم قدیم دانش��گاه 
به سيس��تم جدید، معتقد است كه چالش های به كارگيری اتوماسيون 
اداری در دانشگاه شامل موارد متعدد زیر بوده است: دغدغه ی فرهنگ 
و س��اختار سنتي در دانش��گاه، عدم آمادگی كاركنان سازمان برای كار 
با سيس��تم جدید و تالش های ناموفق برخی سازمان ها و دانشگاه ها در 

پياده سازی اتوماسيون اداری. 

چالش هاي انتخاب سيستم مناسب
در پي احس��اس نياز به یک  سيستم اتوماس��يون اداري، در ارتباط با 
جس��ت و جو و یافتن شركتی كه بتواند این نياز را مرتفع سازد، معاون 
مالی-اداری دانش��گاه بيرجند چنين اظهار م��ی دارد: چالش اصلي ما 
شناس��ایي و ارزیابي ش��ركت ها و راهکارهاي ارائه شده در این زمينه 

بود. با بررسي های انجام ش��ده چندین شركت شناسایي شدند و 
سپس بررس��ي امکانات و طرح های ارائه ش��ده از سوی آنان آغاز 
ش��د. پس از بررس��ي گزینه هاي مختلف و امکانات و شرایط آنها، 
اطالعات به دست آمده جمع بندی و تجزیه و تحليل شد و در نهایت 
از ميان شركت های متعدد، شركت همکاران سيستم انتخاب شد. 
از جمله دالیلی كه موجب برگزیده ش��دن همکاران سيستم شد، 
س��ابقه ی طوالنی در صنعت نرم افزار و بدنه تخصصی نيرومند آن 
بود و البته تایيد مشتریان قبلی و رضایت آنها از همکاران سيستم 
نيز در پيروزی آن ش��ركت در چالش بزرگ دانشگاه نقش مهمی 

را ایفا كرد.

مزایای پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري 
در ارتباط با مشکالت پياده سازی سيستم اتوماسيون، دكتر غالمرضا 
زمانی بر این اعتقاد اس��ت كه س��اكنين مناطق خشک نوآوري را 
بدون تجربه كردن آن، به س��ختي مي پذیرند. به عبارت دیگر آنها 
می خواهند از پيش��برد درس��ت كارها اطمينان حاصل كنند. این 
منطق در پياده س��ازي سيستم اتوماسيون اداري دانشگاه بيرجند 

نيز حکمفرما بوده است. 
دكتر غالمرضا زمانی معاون مالی-اداری دانشگاه بيرجند می افزاید: 
در حال حاضر در  س��ازمان مركزي و 4 دانش��کده ی این دانشگاه، 
سيستم اتوماسيون اداري به صورت كامل راه اندازي شده و كليه ی 
این مجموعه ها به صورت یکپارچه با هم در حال كار  هستند. طبق 
برنامه ریزي انجام شده، دانشکده هاي دیگر نيز طي ماه هاي آتي به 
این مجموعه ی یکپارچه خواهند پيوس��ت. وی مزایای استقرار و 
به كارگيری سيستم اتوماسيون اداری را در سرعت و دقت در تبادل 
اطالعات و انجام مکاتبات، اطالع رس��انی سریع و آسان در سراسر 
سازمان، حذف مشکالت فاصله ای بين دانشکده ها، مشخص شدن 
مسئوليت و جایگاه افراد در سازمان و پيگيری آسان و مطمئن امور 

ذكر می كند. 

خدمات پشتيباني همكاران سيستم بيرجند
نقش پش��تيباني را در موفقيت یک سيستم مي توان همتراز خود 
سيس��تم و امکانات آن ارزیابی كرد. دكتر غالمرضا زماني  معتقد 
اس��ت: همکاران سيستم بيرجند توانس��ته است با پشتيباني هاي 
لحظه اي خود در موفقيت استقرار این  سيستم نقش به سزایي ایفا 

كند و تا حد زیادي از مقاومت هاي احتمالی در مجموعه بکاهد.
دكتر زماني می گوی��د: برخورداری دانش��گاه از نيروهای خبره ی 
نرم اف��زاری در كن��ار همراهی با كاربران و آموزش مس��تمر عماًل 

موفقيت این سيستم را تضمين كرده است. 
غالمرضا زماني معتقد است كه پشتيبانی واقعی از سوی همکاران 
سيس��تم بيرجند و انعطاف پذیری باالی آنها اعتماد دانش��گاه در 
توسعه و بهره وری مناسب از این سيستم را به همراه داشته است. 

 موفقيت یک سيستم نرم افزاری به استقرار مناسب،
 همراه�ی با كارب�ران، آموزش دقيق و پش�تيبانی
 مس�تمر  وابسته اس�ت؛ موضوعی كه مزیت اصلی

.محصوالت همكاران سيستم به شمار می آید


