مقدمه:
یکی از مهم تریی ممرهزه یرقر نریما ل ایر لیرم الریهم امتربه مردمم لری مریده ل ایقزم رداا قم ری
اسم  .از دیرداقه مکبرح ایرقت اه ایر لیرم الریهم امتربه مردمب اارر لری اهریاد قم ری ارد ل مریزر
ادارد ل یک دی لقلر اقیقی در تمرقه حره ی یرقر زاردای لرق امهرقه از ری ریاا مسرمقای مرهیه مری ه رد
تررق لررقرر را از دلگ دی رریاا لرریدارد ل مرردمبی را لرری ل رری ارا رری ررد; ارری رری هررید مارردله یررم رریه ال
ا ق د ام بی مدمم لی ای ایمرقا ایمیرم لیراه ار دارد  .رهر ایرقز اق بم رداا ل مرک لری ارلرق ،ر ره
از اکقت نقل ته هی اسم ری در هامر ارد یثی ل م رقل هقهری لا رهقر متربقلی لریار ما م درهر رده
اسررم .در مررب ایر اهبقریررقر سررهدم د اهررالا لرری یهالهررقر امرریلر مرردمم رسررقای لرری ابررقی یلررقر ایر
س م مدا تر داای در دایرق ایرا ا رقره رده اسرم .در مردمب اارر لری مریده یرک ریس اسقسری ل رهد دارد
رری لرردلا ما امر ایررک ارزگ لان رری مررهد را از دسررم مهایررد داد ل ما ای کرری مرردمم لرری مرریده لقیررد از
راه حهیح ل رق یاه ااارقه ردیید  .ل لری اسرقا تقرها ل ق ردام ی ل لریار مردا لق رد لایاری مردمم رسرقای
لی مقطی مققحد اهتقای ل یهایقر ریاقای یریگ اهاری ترقیییر ااهایرد دا رم; ریا ری امر میری لقیرد از
راه میی ل ایک اااقه دیید
لرردلا تیدیررد قسررقیی اقررقس نررهت مرردییاا ل لهییم رردر از ماهررق ل ایررا قسررقیی اقررقس ر ای ررقا ل
ترربگ در هررم ره ر لاحرربی ماهررق میبهااررد اقرره ااکررقر اق رردییر را در هررم ر ررد ل ت ررقمی سررقزمقا ایهررق
امقیررد.ل ررقلیای اسرربهقده امررهدا از الااریررقر مررهیی نرررقلت ل دالرر هررم قسررقیی اقررقس نررهت ل ر
تهسررص حررقا دیاا الررهه مرردیییم تهحرریی ررده اسررم .یمرری ااررم از اهرریاد مت ر همی رراخ مررهد را در
م یض اقد ل اابققد نیار دی رد ل لرق لیرقا ریها ل م بقری لری اابقرقدات قسری یرقر م ری دی رد.اابققد لقار
رل رر رردا اقررقس رر ل ارر رردا ما لررق یرردی اهرراایه لهرریه لرر ل ایرر لرری مههقیررم مرری
هاره سرقنای رهید ر رقیی لرق یردی لارادا رم ارقه ایر رهید لارارهار ل ار اهرقدا لری زامرقت
هد.
تب یاا ل مدمب ااراا لی مریده در اسربقا لیاراار مری ایدد.مردییاا ار رد ارارقا یرق مری تهاا رد لرقزمهرد
املکررید مررهد را در سررق  79دریقهررم امهده لررق اقررقس نررهت ل ر مررهد م ر ق ررده ل ات ر م لرری ره ر

م کبت ل اقخ یقر اراقا مهد لرق یردی مردمم مرهییتی لری مریده انرداه امقی د.امیرد اسرم لرق ام رهلیدارر
از هیداا لاراهار ر قیی ل لقی ی در مدمب اارر لی لمی ا مبقامقا میده لاراهار اییاا لکه یم.
مردیییم املکررید لرری ا ررهاا لیرردر ترریی مکقایترم در رای رریر تهرره در ادررقه ادارر ل ایاررقد ااترراقه در
یررقده سررقزر سیقسررم یررق ل لیاقمرری یررقر م رره ،در طرری دل دیرری اد رربی یمررهاره مررهرد ته رری لررهده ل لرری
مرریلر در اررق تکقم ر اسررم.ام ه سررقزر از املکیدیررقر لی ترربی ل ایاررقد ادررقه اا یا رری از المهیررم یررقر
المیرری در ترریلی هیی ررد له ررهد یتررب د.ااباق ،ل تالیرر از دسررب قه یررقر ا یایرری لیترری اسرربقا لیاسررقا
مد م راخ ل نردرداای از لیاایرداقا مردت هیحرم م قسر ی اسرم ری لرق مریلر املکرید دسرب قه یرقر
ا یایرری ل لیرسرری اقررقس رر ل نهت زمی رری املکررید مالررهلبی ماهررق هرریایم ررهد.در راسرربقر ا رریار
لا ر قمی ررمقره  ۸۸۶۸۶۶مررهر  ۸۸79/۸۸/8۶مه رره لیارراارر رر هاره ررهید ر ررقیی  ۸۸79ه رر
یررقزدیم نررقاها مرردیییم مرردمقت ررهرر میی اقمرری مررهاد  ۶۸ل  ۶8ق.ه. .ک مه رره ارزیررقلی املکررید
دسررب قه یررقر ا یایرری ررهر-م ررهلی ییررقت لزیرریاا لرری م دررهر ارزیررقلی میررااا مههقیررم دسررب قه یررقر
ا یایرری اسرربقا در تهقررف ایرردای لیاقمرری یررقر تهرره ادارر ل لیررقی تا رری ارزیقلی املکررید دسررب قه
یقر ا یایی اسبقا در ال قد قمخ یقر امهمی امب قحی ل اسبقای اااقه ایدید.

سیاستهای کلی نظام اداری
اریت میماهلل مقم یار لق البغ "سیقسمیقر لی ادقه ادارر" ی س از م هرت لق مام ت ایخ م رلهم
ادقه ت یی ده اسم لییر ماقط قا ای سیقسمیق را مهی یداد ی زمقال در م راخ لریار املیرقتی
رررررردا ما را تهیرررررری ل ی رررررریهم ما را در ههاحرررر ر زمررررررقای م رررررری ارررررراارگ ررررررد.
 -۸اهقدی ی سقزر هیی د سقزمقای م ب ی لی ارزگ یقر اسبمی ل یامم ااتقای ل ار اهقدا لی سریمقیی یرقر
ااتقای ل ا بمقای.
 -8دامم مههرر در د ،تداله مدمم ل ارتققر م قل ااتقای.
 -۸له هد م یقریق ل رلزممدر رل هقر اای ه م قل ااتقای لی م دهر د ،ایریلر ااترقای تهاام رد مب هرد ل
قیتبی ل یییا از ت د ادیر یق ل ا ی هقر سلیقی ار لغییایهی ار.
 -4دااررره ایایررری ل قیتررربی سرررقنرر م ب ررری لررری امررربق اسررربمی در ا رررح ل ارتقرررقر مررردییاا.
 -5ایاقد زمی ی ر د م رهر م رقل ااترقای ل لهترقزر ل ارتقرقر سراح دااره تا رخ ل مهقرتهرقر مارقا.
 -۸راقیم ادامم در ادقه یدامم ل یاا مدمقت لق تأ ید لی املکید تهاام در قی قه ل لیاایهقر رل ل
رررررقغ ل ترررررأمی اررررردان م ی رررررم لرررررق ته ررررری لررررری ررررریایص انب رررررقدر ل ا بمرررررقای.

 -9زمی ی سقزر د ،ل ا هردارر اییلیرقر مبا رخ در اسربقاهقر مبری تهسر ی یقهبری ل م رقطف مهریله.
 -۶اهظ یامم ل اات ل تأمی م ی م لقزا تب قا ل متبمیر ل ییاا ل لهیه اییر از ادیات ل تاقر ،مهید
ماهق.
 -7ته ررری لررری اسررربهکقه مرررقاهاده ل ایارررقد ت رررقد لررری رررقر ل زاررردای اهررریاد در ادرررقه ادارر.
 -۸8قلک سقزر مب قسح سقزر ل م اقی سقمب ت کیبت ادقه ادارر در هم تهقف ایدای رم اارداز.
 -۸۸اا اقی دییر ل اده تمی ا ادارر ل سقزمقای لرق رلیکرید اهراایه اییلا ری سریام ل یهیرم مردمقت
هرر.
 -۸8ته ی لی اییلا ی ل قرمیی در هیمی دیق ل رل هقر ادارر لری م درهر تتریی ل تترهی در ارا ری مردمقت
هرر.
 -۸۸ارررردامم مهررررهرر ررررهقهیم ل رلزممرررردر در ت درررریم ل ت قرررریح نررررهاای ل مقرررریرات ادارر.
ا یر یمتهسقزر یمقی ی ل ت قم اییلاه دسب قیهقر ادارر لی م دهر تهقف ایدای هیالا ی ل
-۸4
م ااداز.
 -۸5تهس ی ادرقه ادارر امکبیلایرک ل هریایم ملردا اماامرقت ما لری م درهر ارا ری مالره ،مردمقت امرهمی.
 -۸۸دااه ل یقا یدا ادقه ادارر از طییف لکقراییر احه مدیییم دااه ل یکپقر ی سقزر اطباقت لق الب قء
لی ارز هقر اسبمی.
 -۸9مرردمقت رسررقای لیترری اررهی ل یهرری لرری م دررهر ارتقررقر سرراح ر ررقیبم در ل اابمررقد مرریده.
 -۸۶هقی سقزر ل ماقیی لا ی ات م لی اقهق ل تکقمی مبققل میده ل ادقه ادارر لق تأ یرد لری دسبیسری
مسقا ل قلای م د میده لی اطباقت حهیح.
 -۸7زمی رررری سررررقزر لرررریار ررررد ،ل اسرررربهقده از ییهیررررم یررررقر میدمرررری در ادررررقه ادارر.
 -88نقاها یایی ا قای هیی د مت همیم دییر ادارر ل ا بمقای قسا هیی ل تکییم ارلق ،ر ه ل هیلاداا
ل ا ب ق ،از لیمهرد سلیقی ار ل هیدر در لیی ه قمیم یق.
 -8۸اهقدی ی سقزر ل داا قرر اار قس ا بمقای هیی د مهد بیمری امقارم دارر حریهی رهیی سرقده
زیتبی ل اهظ لیم اممق .
 -88ت دیم رلالص ل م قس قت ادارر لی اسقا ام یم رلاای ا بمقای انب قدر لهدا بی هیی ی ل ایرا رهرقه
ات ی ماقد قم ی.

 -8۸اهظ اقهق میده ل یاا متقرتهقر لارده لی ا اقص اقیقری ل اقرهنی در ایری ن رهر یرق تق ریی در
ت میمقت ل اندامقت مبی نقاها ل مقیرات در ادقه ادارر.
 -84ارتققر سبمم ادقه ادارر ل ر د ارز هقر امبنی در ما از طییف احبی هیمی دیقر نقاهای ل ادارر لهیه
ایرررریر از امکقاررررقت هیی رررری ل لکررررقراییر ادررررقه مررررهیی ی رر ر ییر ل لیمررررهرد لررررق تالهررررقت.
 -85قرممد سقزر ل یمقی ی سرقمبقریق ل ریهه یرقر ادرقرت ل بری در ادرقه ادارر ل یکپقر ری سرقزر
اطباقت.
 -8۸امقیم از رلایری ارهملرر ل البکرقر ل ا رق ای هیی رد ل له رهد متربمی لری م درهر هیرقیی ادرقه ادارر.
ماقط قا مهبیه ای سیقسبهق (رؤسقر مهبیه سی نهه اییلیقر متلح مت هنا اهقدیقر غییدلمبری مهیه رد
زمقا ل در م اخ لیار املیقتی دا ما را تهیی ل ی یهم ما را در ههاح زمقای م ی ااارگ امقی د.

راهبردهای اصلی برنامه جامع اصالح نظام اداری
– قلکسقزر دلمم
– مب قسح ل م اقی سقزر اام ل اادازه دلمم
– تمی ا لی ارتققر یهیم لاادیقر سبقدر ل قرممدر ادقه ادارر
– تهس ی دلمم امکبیلایک ل لهیهاییر از ه قلرریقر اهی
– ته ی مقص لی تهاام د سقزر قر قا ل ارتققء یهی مدییاا دلمم
اداره لاادیقر املیقتی(مایر در هرقر رنقلبی (انب قدرتی یدا مدمقت دلمم– حیقام از اقهق هیلاداا در ادقه ادارر
– ارتققر هقهیم قسا هیی ل سبمم ادقه ادارر ل مققللی مهیی لق هتقد
– ارتققء لهیهلرر(سقزمقا ل اییلر ااتقای
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محور برنامه اصالح ساختار سازمانی
ااترربی لیاقمرری از مامهارری لیاقمرری یررقر مهررهر امررهمی ارزیررقلی املکررید سررق  ۸۸79لیاقمرری مه دسرری
اقرره ل سررقمبقر دلمررم دارار  4ررقمخ لررق امبیررقز  ۸85امبیررقز مرری لق ررد .یرردی لرری از ارزیررقلی مامهارری
ررقمخ یررق در ایر لیاقمرری لرریملرد اقرره م قسررح ه ررقنا تهسر ی ررهر ل دسرربیقلی لرری سررقمبقرر تتررهی
ای قلک مب قسررح ل غیرری مبمی ررا لرریار دلمررم در ت قمر لررق لارره م هحی سررقزمقا یررقر مرریده اهررقد ل...
می لق د.

ردیف

شاخص

توضیحات

واحد سنجش سقف امتیاز

۸

متب دات نقل ارا ی از سهر
لاادارر لاادیقر املیقتی
دسب قه :ااارگ اندامقت اااقه
ل مدمقت دسب قهیقر
ده در رالای لق لاادارر
ا یایی لی کییقر
لاادیقر املیقتی ل مدمقت
ایهیار لاه م هحی ل
دسب قه لی اسقا لیاقمی م ه،
سم یق
ل نیاردادیقر م قد ده

درحد

8

اههه س اه لی اسقا تهقف
یدی تهقیم اقمی .متب دات
میااا ا یایی دا نقل ارا ی از سهر دسب قه :ارا ی
لاادارر لیقی سبقد
ههیسم قم لیقی ل
دسب قه لی اسبقا لی م دهر امبیقرات لاادار ده از سبقد
تمی ازدایی
لی اسبقا ل ااارگ میااا
ا یایی دا ماهق( دل
میمی قمخ تکمی ایدد

ت داد

۸

4

ای قمخ لیار دسب قیهقر
تهکیک لیقی اسبقای ل هقند لااد هیسبقای اده
م داق اسم .متب دات نقل
هیسبقای لی م دهر
ارا ی از سهر دسب قه :ارا ی
تمی ازدایی ل لاادارر
ههیسم قم لیقی ل
ادا ثیر امبیقرات ل
امبیقرات لاادار ده از اسبقا
لیقی لی ساهی
لی هیسبقا ل ااارگ میااا
هیسبقای
ا یایی دا ماهق( دل
میمی قمخ تکمی ایدد
ا یار لا قمی سقمقای ملی اههه س اه لی اسقا
مدیییم سقمبقر دسب قه اطباقت م در در سقمقای
سقمبقر.ایقز لی ارا ی متب د
یقر ا یایی
امی لق د.

58.88

85.88

سقف امتیاز
مصداق دار

58.88

85.88

هدف

-

۸.88

عملکرد

-

8.58

امتیاز

۸۶.85

۸8.58

درصد
تحقق

9۸.58

58.88

درحد

88.88

88.88

-

-

8.88

8.88

درحد

۸8.88

۸8.88

-

-

8۶.88

7۸.۸۸

در زمی ری ا یایرری امررهدا لیاقمرری احرربی سررقمبقر سقزمقای سررقزمقا ترربگ زیررقدر در راسرربقر ا رریار لیاقمرری
یقر تدلی ده امهده اسم.

درصد تحقق برنامه اصالح ساختار سازمانی در برنامه جامع
اصالح نظام اداری

89
63

سال 97

63

سال 96

سال 95

28

28

سال 94

سال 93

محور برنامه اصالح توسعه دولت الکترونیک
دلمرری لیاقمرری از مامهارری لیاقمرری یررقر مهررهر امررهمی ارزیررقلی املکررید سررق  7۸لیاقمرری تهسرر ی دلمررم
امکبیلایرک ررقم  ۶لاره لررق مامرره  8۶8امبیرقز مرری لق رد.یدی لرری ررقیه مامهاری انرردامقت حررهرت
ایهبی در زمی ی تتهی ل تتیی دسبیقلی میده لی مدمقت دلمبی هقرغ از زمقا ل مکقا می لق د.

ته یهقت

لااد س اه

سق امبیقز

سق امبیقز
م داق دار

یدی

املکید

امبیقز

درحد
تهقف

اههه س اه لی اسقا تهقف
ایدای سق  79تهقیم اقمی.
ایقز لی ارا ی متب د امی لق د.

ت داد

88.88

88.88

54.88

5۸.88

88.88

۸88.88

8

ارا ی مدمقت ل هرت قمب اههه س اه لی اسقا تهقف
ایدای سق  79تهقیم اقمی.
امکبیلایکی
ایقز لی ارا ی متب د امی لق د.

ت داد

48.88

48.88

54.88

5۸.88

48.88

۸88.88

۸

اههه س اه لی اسقا تهقف
اسبهقده از دهقتی ی اهاا ایدای سق  79تهقیم اقمی.
در ارا ی مدمم
ارا ی متب دات میت ص در
سقمقای.

ت داد

4

اههه س اه لی اسقا ک
اسبقاداردسقزر تقرامق(ل،
میتم رای مقر ارزیقلی
سقیم دسب قه
قمخ .ایقز لی ارا ی متب د
امی لق د.

درحد

ردی
۸

5

۸

9

قمخ
ارا ی درمهاسم مدمقت
ل هرت امکبیلایکی

۸5.88

۸5.88

۸5.88

۸5.88

85.88

-

8.88

-

8.88

۸۸.58

8.88

75.9۸

ت داد مدمقت نقل له هد
هیای د طی سق  79تهقیم اقمی
احبی هیای دیقر ارا ی
لی ا هاا یدی لارد ایدد.
مدمقت
دال میمی قمخ تکمی
ایدد.

ت داد

58.88

58.88

54.88

۸۸.88

۸8.5۸

۸۸.۸۸

اسبهقده از ه قلرر یقر متب دات نقل ارا ی از سهر
اهی در ارا ی مدمم دسب قه :ارا ی متب دات میت ص
لق امقاییقر قمخ.

درحد

88.88

88.88

-

-

8.88

8.88

درحد

۸8.88

۸8.88

۸88.88

98.88

8۸.88

98.88

ارا ی تامی مدمقت در میا
مدمم دسب قه

ارا ی متب دات میت ص لق
قمخ

اههه س اه لی اسقا تهقف
تهس ی زییسقمم دلمم اقمی .ایدای سق  79تهقیم
امکبیلایکی
ارا ی متب دات میت ص لق
امقاییقر قمخ

درحد

85.88

85.88

-

-

۸۶.88

98.88

7

م قر م امکبیلایکی

متب دات نقل ارا ی از سهر
دسب قه :ارا ی متب دات میت ص
لق امقاییقر قمخ

درحد

85.88

85.88

-

-

۸۸.55

4۸.88

۸8

ات ق لی سقمقای رحد

متب دات نقل ارا ی از سهر
دسب قه :ارا ی متب دات میت ص
لق امقای قمخ

درحد

88.88

8.88

ادی دریقهم پی مدارک متب دات نقل ارا ی از سهر
یهیبی( قرت ملی ل دسب قه :ارا ی متب دات میت ص
قس قمی از مدمم
لق قمخ.
اییاداقا

درحد

۶

۸۸

88.88

88.88

اده م داق اده م داق اده م داق اده م داق

۸88.88

۸88.88

88.88

۸88.88

درصد تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک در برنامه جامع

اصالح نظام اداری

69.5

سال 97

63
89

سال 96

سال 95

28

28

سال 94

سال 93

محور برنامه مدیریت سرمایه انسانی
سررهمی لیاقمرری از مامهارری لیاقمرری یررقر مهررهر امررهمی ارزیررقلی املکررید سررق  79در سرراح دسررب قیهقر
ا یایرری اسرربقا لیاقمرری مرردیییم سرریمقیی ااتررقای لررق  5ررقمخ ل  ۸95امبیررقز مرری لق ررد.در ایرر لیاقمرری
انرردامقت حررهرت ایهبرری در زمی رری ررد ،ایرریلر ااتررقای مب قسررح لررق ایقزیررق دسرربیقلی لرری ت ررقمی سرریمقیی
ااتقای ل اسبهقده لهیه لر از قر قا قیه می هد.

قمخ

سقمقادیی ل مب قسح سقزر
اییلر ااتقای

ت قسح ل ل قغ

قیتبی سقنرر در ااب ق،
مدییاا ل لهیه اییر از
تهاام در یقر زاقا ل هااقا

ته یهقت

لااد سق سق یدی املکید امبیقز درحد
تهقف
س اه امبیقز امبیقز

م داق
دار

ایقز لی ارا ی متب د امی لق د .اطباقت زیی قمخ  ۸-۸-4ل  ۸-۸-۸در
دل میمی در ایدد .در حهرت اده تکمی دل میمی امبیقز درحد - ۸8.88 ۸8.88
قمخ حهی می ایدد.

-

۶5.۸9 5۸.88

متب دات نقل ارا ی از سهر دسب قه :دل مقره  ۸ل  9در نتمم
میمی ایدد.
دسبهرام م قمخ تکمی ل در سقمقای لی ا هاا هقی

درحد - ۸8.88 ۸8.88

-

۸88.88 ۸8.88

متب دات نقل ارا ی از سهر دسب قه :دل مقره  ۶در نتمم
میمی ایدد.
دسبهرام م قمخ تکمی ل در سقمقای لی ا هاا هقی

درحد - ۸5.88 ۸5.88

-

۸88.88 ۸5.88

متب دات نقل ارا ی از سهر دسب قه -:ارا ی ااارگ املکید از دلره یقر
ممهز ی ا یا ده لیار مدییاا ل قرم داا لااد اسبقای قم  :ااارگ
مدیییبی از لیاقمی ریار ل ا یار دلره یق ت داد دلره مایر دلره
مدرا دلره ل.....
 ارا ی متب دات لقاک اطباقت مدرسقا لا د یایص ل اطباقت مدرسقامهرد اسبهقده
ا یار دلره یقر ممهز ی
مدییاا ل قر قا

 ارا ی ههیسم مؤستقت ممهز ی طیی نیارداد لیار ا یار دلره یقرممهز ی قر قا در سق ۸۸79
 -ارا ی

د امهای از اهایی قمی یقر حقدره ده در سق ۸۸79

 -ارا ی متب دات ت کی

قس قمی ممهز ی لیار قرم داا ل مدییاا

 ارا ی مدر ی م ی لی اابه اتای ار از لیاقمی یقر ممهز ی سقنایم ه ،مدییاا ل قر قا (رسمی یمقای ل نیارداد لی سقزمقا مدیییم ل
لیاقمی ریار اسبقا

درحد - 58.88 58.88

-

۸88.88 58.88

متب دات نقل ارا ی از سهر دسب قه :ارا ی ت هیی امهای هیه یقر تکمی
ده ارز یقلی مدییاا قر قا رسمی یمقای ل نیاردادر ل ت قلیی
ارز یقلی املکید مدییاا
درحد - 88.88 88.88
قرم داا ل قر قا نیاردادر م هیقر میلهس لی سقمقای مدیییم املکید دسب قه ل امهای ااارگ میلهطی
ت قلیی م هیق ل دمهیقر ایه اهاار ارز یقلی املکید

-

۸4.88 ۸8.۶8

درصد تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی در برنامه جامع
اصالح نظام اداری

90.86

97

سال 97

سال 96

69

سال 95

71

71

سال 94

سال 93

محور برنامه شفافیت و مدیریت مالی
هررقرمی لیاقمرری از مامهارری لیاقمرری یررقر مهررهر امررهمی ارزیررقلی املکررید سررق  79سررقزمقا هررقد ررقلرزر ماررقلف لررق
لا ر قمی لیاقمی ررهقهیم ل مرردیییم مررقمی لررق  8ررقمخ ل مامهاررق  ۸8امبیررقز مرری لق ررد .در ای ر لیاقمرری مامهارری انرردامقت
ح هرت ایهبی در زمی ری ارا ری مردمقت امرهمی لرق یهیرم لیتری نیمرم م قسرح ل زمرقا هترقه در هررقر رنرقلبی رقیه رده
اسم.
ردی

قمخ

ته یهقت

لااد سق سق یدی املکید امبیقز درحد
تهقف
س اه امبیقز امبیقز

م داق
دار

۸

اههه س اه لی اسقا اطباقت م در در سقمقای سبقد ل لق ته ی لی یهه
لی قراییر سقمقای
اقمی ارزیقلی قمخ.ارزیقلی ای قمخ تهسص می ا تهس ی تاقرت
تدار قت امکبیلایکی
امکبیلایکی لزارت ح م م دا ل تاقرت حهرت می ایید.ایقز لی ارا ی درحد ۸88.88 ۸8.88 ۸8.88 ۸.88 ۸8.88 ۸8.88
دلمم(سقمقای سبقد در
متب د امی لق د .در حهرت اده تکمی دل میمی امبیقز قمخ
م قمبت دسب قه
حهی می ایدد.

ارزیقلی ای قمخ تهسص اداره امهر انب قدر ل دارایی اسبقا حهرت
می ایید .ت هیی حهرت یقر مقمی م در در ادقه اتقلدارر لاه
درحد - ۸8.88 ۸8.88
 8ا یار اتقلدارر ت هدر
امهمی ل اسبقادارد مقره ( ۸لق ا هاا اههه ارایی حهرت یقر مقمی ک
هر.
میتم تهیی ده تهسص م قلام ادقرت مقمی ل مااای دارر

7۶.۸۸ 87.58

محور برنامه بهبود و فضای کسب و کار
امرری لیاقمرری از مامهارری لیاقمرری یررقر مهررهر امررهمی ارزیررقلی املکررید سررق  79در سرراح دسررب قیهقر ا یایرری
اسبقا لیاقمی له هد هررقر ترح ل رقر لرق  ۸رقمخ ل مامهارق  78امبیرقز مری لق رد .در ایر لیاقمری انردامقت حرهرت ایهبری
در زمی رری له ررهد هرررقر تررح ل ررقر ل احرربی ل امکبیلایکرری امررهدا هیمی رردیقر مرریت ص لررق مه رره تررح ل ررقر ل اماامررقت
ما سررقمقادیی سررقمبمقا یق هرررقیقر ادارر ل تاهیرراات مب قسررح لررق تهسر ی دلمررم امکبیلایررک ررقیه ااررم ل اارردازه دلمررم
ل سقیی تلیییات لالتبی ل مدیییم س ا ارزیقلی می هد.
ردی

قمخ

ته یهقت

لااد سق
س اه امبیقز

یدی املکید امبیقز درحد
سق
تهقف
امبیقز

م داق دار
۸

ارزیقلی ای قمخ تهسص لزارت امهر انب قدر ل دارایی اااقه
له هد هرقر تح ل قر مهاید ایهم .ایقز لی ارا ی متب دات امی لق د .در حهرت اده درحد 48.88
تکمی دل میمی امبیقز قمخ حهی می ایدد.

48.88

-

-

۸88.88 48.88

درحد 88.88

88.88

-

-

۸88.88 88.88

درحد ۸8.88

۸8.88

-

-

۶8.۸9 84.9۸

ی م اطباقت هرقیقر ادارر
 8در سقمقای سقدا(سقمقای امها
دسب قیهقر ا یایی

۸

مدیییم س ا

ایقز لی ارا ی متب د امی لق د.

متب دات نقل ارا ی از سهر دسب قه :متب دات میلهطی لی
یییک از مهارد مهاسبی ده در ک میتم ارزیقلی
قمخ.ارزیقلی ای قمخ تهسص اداره اهقیم مهیص

زیتم اسبقا حهرت می ایید.

قسررقیی ل المهیررم ل رردر م ررکبت لارره م هحرری ااررم از
سررقزمقا هررقد ررقلرزر در سررق  79در زمی رری ت یی
ماهزیق ل هیمی ردیق ل ایرا تترهی هیمی رد حردلر مارهز یرقر ترح ل رقر لرق ارزیرقلی اداره امرهر انب رقدر ل دارایری املکرید
نقل مبادی ار دا بی ل درحد تهقف املکید در ای مههر  ۸88درحد ااارگ ده اسم.
سررقمقادیی سررقمبمقا یررق ل هرررقیقر ادارر ل ی ررم اطباررقت در سررقمقای سررقدا در سررق  ۸88 79درحررد امبیررقز را تررح رریده
اسم.
در مهررهر مرردیییم سر ا الرری رغررم اااررقه انرردامقت نزه در راسرربقر ا رریار مرردیییم سررقزمقا امبیررقز  84.9۸از  ۸8را دریقهررم
امهده اسم.

محور برنامه ارتقاء سالمت اداری ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی
ررمی لیاقمرری از مامهارری لیاقمرری یررقر مهررهر امررهمی ارزیررقلی املکررید سررق  79در سرراح دسررب قیهقر ا یایرری
اسبقا لیاقمی ارتققء سبمم ادارر مت همیم دییر ل قسا هیی

ردی

قمخ

ته یهقت

سق
لااد سق
س اه امبیقز امبیقز
م داق دار

۸

متب دات نقل ارا ی از سهر دسب قه :متب دات میت ص لق یی یک
از زیی قمخ یق تکمی ل در سقمقای لی ا هاا هقی میمی
ارتققء سبمم ادقه
درحد 48.88
یهسم هد.اههه س اه لی اسقا ک میتم ارزیقلی
ادارر
قمخ.

48.88

8

متب دات نقل ارا ی از سهر دسب قه :متب دات میت ص لق یی یک
از زیی قمخ یق تکمی ل در سقمقای لی ا هاا هقی میمی
درحد 48.88
یهسم هد .اههه س اه لی اسقا ک میتم رای مقر
ارزیقلی قمخ.

48.88

حیقام از اقهق
هیلاداا در ادقه
ادارر

یدی املکید امبیقز درحد
تهقف

-

-

-

-

9۶.۸۸ ۸۸.85

74.۸۸ ۸9.۸5

اسبقیار ادقه قم ارزیقلی ای قمخ لی اسقا ااارگ یقر دریقهبی از سبقد انقمی
 ۸تهس ی ل تیلی هیی د امقز حهرت ایهبی ل ابقی ارزیقلی تهسص سبقد مد هر امبیقزدیی درحد 88.88
مهاید د .ایقز لی ارا ی متب د امی لق د.
انقمی امقز

۸88.88 88.88 ۸88.88 ۸88.88 88.88

درحد 88.88

88.88

-

-

۸88.88 88.88

درحد ۸8.88

۸8.88

-

-

79.88 87.۸8

4

رسیدای لی کقیقت
میدمی در لتبی سقمد

ایقز لی ارا ی متب د امی لق د.

م قسح سقزر هرقیقر اههه س اه لی اسقا ک میتم ارزیقلی قمخ.ارزیقلی ای
قمخ تهسص اداره لهایتبی اسبقا اااقه مهاید ایهم.
 5ادارر هم اسبهقده
ایقز لی ارا ی متب د امی لق د.
م لهمی ل قا قزاا

در راسرربقر الرربغ سیقسررم یررقر لرری ادررقه ادارر از سررهر مقررقه م دررم ری رریر (مدیلرری ام قمی سررقزمقا
هرقد رقلرزر له ررهی هرم رهقی سررقزر ل مارقیی لا ری لرری اقرهق ل تکرقمی مبققلر مریده ل ادررقه
ادارر اهررظ اقررهق میده نررقاها ایایی ا ررقای هیی ررد مت ر همیم رردییر ادارر ل ا بمررقای قسررا هیی ل
تکررییم ارلررق ،ر رره ل ررهیلاداا مرردمم رسررقای لیترری ل ارتقررقر سرراح ر ررقیم م رردر ل اابمررقد
میده ارتقررقر سرربمم ادارر ل ر ررد ارزگ یررقر امبنی اهقدی رری سررقزر ل ررداا قرر اار ر قس ا بمررقای ل
هیی د مهد بیمی اندامقت نقل ته هی دا بی اسم.

در قمخ " ررر برامهره یرمخ رق رم سرحهت رخ" سرقزمقا در هرم له رهد املکرید لیاقمری یرقر
املیقتی را لی م دهر لیرسری ل قسرقیی الهاقیهرقر هترقد میرا ل اقرقس مسریح ردیی ل ایرا ارتقرقء سربمم
ل ررقیه هتررقد ادارر ترردلی امررهده اسررم.اندامقت سررقزمقا هررقد ررقلرزر در ررقمخ "صرریمات
ح رروش شررزر از د ر ااررمی رخ" ا قرت ررد از:له ررهد ل احرربی هیمی رردیقر ارا رری مرردمم لرری
میده تدلی ل البغ م هر امبنری سرقزمقا اطرب رسرقای اهرهه ارا ری مردمم لری ارلرق ،ر ره امب رقص
هرق ل امکقارقت م قسرح لریار ارلرق ،ر ره لیاراارر دلره یرقر ممهز ری لرق مه ره ر رقیبم در ل تکرییم
ارلق ،ر ه س اه قیه ل ارزیقلی متبمی ل ر قیبم در ارلق ،ر ه .
ارزیقلی رقمخ " س ر ر اامی رمهع قوسرعه قرر یف فری رق همهره امرم " لیاسرقا اراارگ یرقر
ارسقمی لی سبقد انقمری امرقز ل ی رم اطبارقت در سرقمقای ماربخ لری ایر رقمخ حرهرت ایهبری ل ارزیرقلی
تهسص سبقد مد هر امبیقزدیی ده اسم.

درصد تحقق برنامه سالمت اداری،مسئولیت پذیری و پاسخگویی
در برنامه جامع اصالح نظام اداری

100

92

93

سال 97

سال 96

100

76

سال 95

سال 94

سال 93

محور برنامه استقرار نظام مدیریت عملکرد
یهبمرری لیاقمرری از مامهارری لیاقمرری یررقر مهررهر امررهمی ارزیررقلی املکررید سررق  79در سرراح دسررب قیهقر ا یایرری
اسرربقا لیاقمی اسرربقیار ادررقه مرردیییم املکررید  8ررقمخ مامهاق  ۸88امبیررقز مرری لق ررد.در ایرر مهررهر سررقزمقا از ادرری
قرممد سرقزر ل یمرقی ی سرقمبقریق ل ریهه ادرقرت ل بری ادرقه ادارر ل یکپقر ری سرقزر اطبارقت رقیه رده اسرم.در
ای راسبق سقزمقا هقد قلرزر ادقه قم مدیییم املکید را در ساح سقزمقا مدییاا ل قر قا متبقی امهد.
ردی

۸

8

قمخ

سق امبیقز یدی املکید امبیقز درحد
لااد سق
تهقف
س اه امبیقز م داق دار

ته یهقت

متب دات نقل ارا ی از سهر دسب قه :متب دات میت ص لق یی یک از
اسبقیار ادقه
زیی قمخ یق تکمی ل در سقمقای لی ا هاا هقی میمی یهسم
ارزیقلی املکید
هد.
ت کی قرایله
تهس ی مدیییم
دسب قه

درحد

۶8.88

۶8.88

-

-

7۸.۶۶ 99.58

درحد

88.88

88.88

-

-

۶9.88 ۸9.48

درصد تحقق برنامه ارتقاء نظام مدیریت عملکرد در برنامه
جامع اصالح نظام اداری
100

100

94.9
100
88

سال 97

سال 96

سال 95

سال 94

سال 93

سپاس بیکران از تیم ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر
 گر ه اوسم خ قحو

رخ

 الیه امرا رمد ر هر ار رزرم امرم ر خرهزیریت شزرسر مد یرم هعم ارت هرزیریت
یمخ سم همد
 حز ف م رخ طحعمت
 هزیریت بم رسیر ر یمبی عملکر
 حو ه اممی زگی یی ف یه
 هزیریت هور

رخ

 هزیریت هور رفمه پم یبمای
 هزیریت هور همیی

پمسفگویی به شکمیمت

