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  مقدمه 
ي دولتي و خصوصي، براي توسعه، رشد و پايداري در عرصه رقابتي امروز به نوعي سيستم ارزيابي عملكرد  ها سازمان همه  

هاي سازمان، فرايند و منابع انساني خود را مورد سنجش قرار  نياز دارند كه در قالب آن بتوانند كارايي و اثربخشي برنامه 
به جمعهاسازمان دهند.   كارا  تحليل داده   ري آوي  نميو  بسنده  داده ها  اين  از  بلكه  تحقق  كنند،  و  سازمان  ها براي بهبود 
  پردازند.عملكرد مي به مديريت  ،كنند. به عبارتي ديگر، به جاي ارزيابي عملكردها استفاده ميها و استراتژي رسالت 

د مستمر و توسعه عملكرد فرد، تيم  بهبو  گيري،يك فرآيند مستمر به منظور شناسايي، سنجش و اندازه   ،مديريت عملكرد
  . و سازمان است

عملكرد مديريت  سيستم  ،هدف  تمام  رويه ارزيابي  و  فرآيندها  تها،  سازمان  عملكرد  كيفيت  بر  كه  است  منابعي  و   ثيرأها 
مديريت عملكردگذارند.  مي هدف اصلي  گفت  بتوان  صحت و دقت اقدامات    ،شايد  از  ارزيابي و كسب اطمينان  و پايش، 

در  گيري تصميم  مهايي  سيستمكليه  ها  سازمان  خروجي  بر  كه  و  ميثر  ؤاست  و آن  تمركز  باشند  تحليل  شناسايي،  بر 
بر تدوين ،  سنجش و تحليل عملكرده بر  وعالملكرد  ديريت ع. همچنين م استسنجش عملكرد و عوامل موثر بر بهبود آن  

محوري و كليدي  عامل    .  كيد دارد أنيز توري و افزايش كارايي  و بهبود بهره براي ارتقاء عملكرد   هاي توسعهبرنامه   و اجراي 
  . شودهسته اصلي آن محسوب ميدر واقع است و  ملكرد ، ارزيابي عدر مديريت عملكرد

 براساس  آلايده  يا  مطلوب  وضع  با  موجود  وضع  مقايسه  طريق  از  عملكرد  گيري اندازه   از   ستاعبارت   عملكرد   ارزيابي
ويژگي تعيين ش ازپي  ي هاشاخص  واجد  خود  كه  باشد.  شده  معين  مي هاي  عبارتي  گفت  به    فرايندي   عملكرد  ارزيابيتوان 

  پردازد.  اي معين ميگذاري و قضاوت درباره عملكرد طي دوره ارزش  گيري،اندازه  و  سنجش به كه است

اهداف و  ست. منظور از اثربخشي ميزان دستيابي به  ا  ها مترادف اثربخشي فعاليت معموالً  سازماني  بعد  در  عملكرد   ارزيابي
ارزيابي عملكرد در واقع ميزان كارايي تصميمات مديريت    سيستم  ها و عمليات است.ها با ويژگي كارا بودن فعاليت برنامه

  دهد.  در خصوص استفاده بهينه از منابع و امكانات را مورد سنجش قرار مي 

 با  مطلوب  وضعيت  به  دستيابي  نحوه  و  زانمي  مقايسه  و  گيري اندازه   و  سنجش  فرايند،  عملكرد  ارزيابي  سيستم  كلي  طور  به
ف بازنگري، هد  با  معين   زماني   دوره   در  و   معين  ي هاشاخص   با  معين  پوشش   تحت  حوزه   و   دامنه  در   معين   نگرش  و  معيارها

  . است اصالح و بهبود مستمر آن 

يي گوپاسخو    ءارزيابي عملكرد با ديدگاه فرايندي و بطور صحيح و مستمر انجام شود، در بخش دولتي موجب ارتقا   چنانچه 
  .شودو كارايي و اثربخشي دولت مي  هازمان اسي اجرايي و اعتماد عمومي به عملكرد هادستگاه 
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  		فرايند ارزيابي عملكرد 

. در فرايند ارزيابي استتيب خاص منطقي و هدفدار  اقدامات با توالي و تر ها و  اي از فعاليت هر فرايندي شامل مجموعه 
   است:ل ضروري ذي هاي عملكرد نيز هر مدل و الگويي كه انتخاب شود، طي مراحل و رعايت نظم و توالي فعاليت 

  و ابعاد و محورهاي مربوطه و تعيين واحد سنجش آنها  هاشاخص تدوين  
 هميت آنها و سقف امتيازات مربوطهلحاظ ابه  ،هاشاخص وزن تعيين  
  شاخص   هر مطلوب وضعيت تعيين  و استانداردگذاري  
 ندارد مطلوب از قبل تعيين شدهقعي پايان دوره ارزيابي، با استاوا عملكرد  مقايسه  طريق  از ي گيراندازه  و سنجش  
 نتايج تحليل و استخراج 
 نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات جهت بهبود    

  مواد قانوني ارزيابي عملكرد 

  قانون مديريت خدمات كشوري  82و   81مواد 
  1397 -99اصالح نظام اداري دور ه دوم جامع برنامه  
  هاي ابالغي ساليانه ارزيابي و بخشنامه   89/ 14/1ورخ م 44327/ 4225به شماره  82و   81آئين نامه اجرايي مواد

 كشور  استخداميعملكرد از سوي سازمان اداري و 
  نه اجرايي ساالي هابخشنامه 

  برنامه جامع اصالح نظام اداري  

  :اداري نظام  اصالح جامع  برنامه قانوني  مباني

 ي كلي نظام اداري ابالغي از سوي مقام معظم رهبري هاسياست  
 كشوري  ريت خدماتقانون مدي 

 



  

      1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال  ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز                                                                          15

  نقشه راه اصالح نظام اداري 

   نظام اداري اهداف اصلي برنامه جامع اصالح 

  :دولتي به دولت تبديل
 ارا و اثر بخش ك  
 ها و متكي به اعتماد مردم (به عنوان يك سرمايه اجتماعي)تعهد به آرمان  
 چابك، انعطاف پذير و پيشران توسعه  

  ام اداري راهبردهاي اصلي برنامه جامع اصالح نظ

 سازي دولتچابك  
 سازي حجم و اندازه دولت متناسب و منطقي  
  تمركز بر ارتقاي كيفيت واحدهاي ستادي و كارآمدي نظام اداري  
  هاي نوينگيري از فناوري توسعه دولت الكترونيك و بهره  
  توجه خاص به توانمندسازي كاركنان و ارتقاء كيفي مديران دولت  
  تر كردن خدمات دولت) ) در فضاي رقابتي (اقتصادي اداره واحدهاي عملياتي(مجري  
 وندان در نظام اداري صيانت از حقوق شهر  
  ،يي و سالمت نظام اداري و مقابله موثر با فساد گوپاسخارتقاي شفافيت  
  وري(سازمان و نيروي انساني)ارتقاء بهره 

، نقشه  بالغي مقام معظم رهبري م اداري اي كلي نظاهاسياستمبتني بر رئوس كه اصالح نظام اداري كشور  برنامه جامع
ثمره و نتيجه غايي اجراي دقيق آن، محقق شدن «نظام  .قانون مديريت خدمات كشوري استراه اصالح نظام اداري و 

 و افزايش اعتماد عمومي به خدمات دولت خواهد بود.رضايت مردم  ، هاي اسالمي» ور بر پايه ارزش اداري بهره 

  

  جامع اصالح نظام اداري عبارتند از :اهداف برنامه  تحقق  مي براي هاي عموشاخص ي محورها

    محور اصالح ساختار سازماني  
   محور توسعه دولت الكترونيك  
   محور مديريت سرمايه انساني  
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  وري بهره محور بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي   
  يي گوپاسخپذيري و محور ارتقاء سالمت اداري، مسئوليت  
 يريت عملكرد محور استقرار مد 

  است،  از قوانين و مقررات اداري و برنامه اصالح نظام اداري كه برگرفته  ي عمومي ارزيابي عملكرد سطح استاني  هاشاخص 
ترتيب    بودهامتياز    1000  داراي  اصالح ساختار سازماني،    125كه به  محور  به  توسعه دولت   330امتياز  محور  امتياز به 

وري، امتياز به محور بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي بهره   90مديريت سرمايه انساني،    امتياز به محور  175الكترونيك،  
امتياز به محور استقرار مديريت عملكرد   130  ويي  گوپاسخ پذيري و  امتياز به محور ارتقاء سالمت اداري، مسئوليت   150

  ي عمومي به ترتيب عبارتند از :  هاخص اشيافته است. سهم هريك از محورها از مجموع امتيازات  در اين سال اختصاص 

  درصد   12.5:  محور اصالح ساختار سازماني  
  درصد  33: محور توسعه دولت الكترونيك  
 درصد   17.5:  محور مديريت سرمايه انساني    
  درصد   9: وري محور بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي بهره  
  درصد   15:  ييگوپاسخپذيري و  محور ارتقاء سالمت اداري ، مسئوليت  
  درصد   13: محور استقرار مديريت عملكرد 

موع امتيازات، داراي  درصدي از مج  33محور توسعه دولت الكترونيك با دارا بودن سهم    ،شود،گونه كه مشاهده ميهمان 
 9دل  وري با سهمي معا. محور بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي بهرهاستدر اين سال  از امتياز  ييشترين مقدار سهم  

  . استكمترين مقدار از اين لحاظ  درصد داراي 

  

  

  : استبه قرار ذيل ي عمومي ارزيابي عملكرد براي دستيابي به اهداف برنامه اصالح نظام اداري در اين سال هاشاخص 

  محور اصالح ساختار سازماني :  - ١

  باشد : به قرار ذيل ميو امتياز هر شاخص اخص ش 4اين محور داراي  
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 امتياز  50مديريت محلي ي اجرايي به بخش خصوصي و هادستگاه مات ي عملياتي و خدواگذاري واحدها 
 امتياز   25اجرايي شدن تفويض ستاد دستگاه به استان  ميزان  
 امتياز  20 و وظايف استاني به سطوح شهرستاني تفويض اختياراتوظايف استاني و شهرستاني و  تفكيك  
  امتياز  30هاي اجرايي اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه  

 محور توسعه دولت الكترونيك  - ٢

 :  استبه قرار ذيل شاخص و امتياز هر شاخص  7محور داراي اين  

 امتياز  40 (وب سايت) ازي تارنمااستانداردس  
 امتياز  60 فرآيندهاي ارائه خدمات  اصالح  
 امتياز  100 ارائه خدمات در ميز خدمت حضوري و الكترونيكي  
 امتياز  25 توسعه زيرساخت دولت الكترونيكي  
  امتياز  25 ي اجراييهادستگاه مات  ، فرآيندها، تصميمات و اقداهاسياست مشاركت الكترونيكي شهروندان در  
 امتياز   50 انگ احراز هويت الكترونيكي خدمت گيرند  
 امتياز  30 به كارگيري سامانه تداركات الكترونيكي دولت 

 محور مديريت سرمايه انساني   - ٣

  : استشاخص و امتيازات هر كدام به شرح ذيل  6اين محور داراي 

  تياز م ا 60 نيروي انساني سازي متناسبساماندهي و  
 امتياز  10 تناسب شغل و شاغل  
  امتياز  35 هاي زنان و جوانانگيري از توانمندي ساالري در انتصاب مديران و بهره شايسته  
  امتياز  40  مديران و كاركنانهاي آموزشي اجرا و ارزشيابي دوره  
 امتياز  20 ارزشيابي عملكرد كاركنان  
 امتياز   10 اجراي طرح ارزيابي و تربيت مديران 

 وري ود فضاي كسب و كار و ارتقاي بهره بهب محور - ٤
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  : استو امتيازات هر كدام به شرح ذيل شاخص   3اين محور داراي 

 امتياز  40 اصالح نظام مجوزدهي كشور  
  امتياز   20 ي اجرايي)هادستگاه ثبت اطالعات فضاهاي اداري در سامانه سادا (سامانه اموال  
  امتياز   30اجراي برنامه مديريت سبز  

 ييگوپاسخو   پذيري مسئوليت قاء سالمت اداري ، ارت محور - ٥

  : استو امتيازات هر كدام به شرح ذيل شاخص   5اين محور داراي 

  امتياز  40ارتقاء سالمت اداري نظام اداري  
  امتياز  40صيانت از حقوق شهروندان نظام اداري  
 امتياز   20 استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز  
 امتياز   20ايات مردم در بستر سامد به شك  رسيدگي  
  امتياز  30سازي فضاهاي اداري جهت استفاده معلولين و جانبازان مناسب 

 محور استقرار نظام مديريت عملكرد   - ٦

  : استو امتيازات هر كدام به شرح ذيل شاخص   3اين محور داراي 

   امتياز   70انجام ارزيابي عملكرد دستگاه  
 امتياز  20  عه مديريت دستگاهسازي كارگروه توسفعال  
   امتياز   40دستگاه اجرايي  افزايش ميزان رضايتمندي مردم از خدمات 

   در استان بوشهر فرايند ارزيابي عملكرد

  در استان بوشهر مطابق با گام هاي زير صورت گرفته است:   98مراحل اجراي فرايند ارزيابي عملكرد سال  

   ي اجرايي  هادستگاه و ابالغ آن به    وري سازمان اداري و استخدامي كشبخشنامه ارزيابي عملكرد از سودريافت
 .استان
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 باماهنگي ه كشور  استخدامي  و  اداري  سازمان  با  مكرر  هم  هاي  جلسات  در  جهت حضور  در  انديشي 
 . ي اجراييهادستگاه گذاري در زمينه نحوه ارزيابي سياست

 آم توجيهي،  جلسات  مسئولين  برگزاري  و  رابطين  براي  جهت  ها تگاه سدوزشي  اجرايي  و  ي  توجيه  آموزش 
 . عموميي هاشاخص 

 همكاران از) اختصاصيـ عمومي سازي و آموزش اعضاي تيم هاي تخصصي (تيم . 
   با هماهنگي  جلسات  بررسي  هادستگاه برگزاري  جهت  در  استان  اجرايي  پيشنهادي هاشاخصي  اختصاصي  ي 

 .مان اداري و استخدامي كشورئيديه اوليه توسط دفاتر تخصصي سازأت  وزارتخانه ها و
   شده  ي تعيينهاشاخص ي سال قبل از سامانه مديريت عملكرد جهت انطباق آن با  هاشاخص دريافت فايل اكسل

 .سايت سازمان اداري و استخدامي كشوروب  سال ارزيابي واحدهاي استاني مندرج در
   فايل نهايي  برگزارهاشاخص تائيد  با  استان  اجرايي  دستگاه  اختصاصي  نمايندگان ي  با  كارشناسي  جلسات  ي 

 .ي استاني و ارسال آن به سازمان اداري و استخدامي كشور جهت درج در سامانه مديريت عملكردهادستگاه 
   و عملكرد  مديريت  امور  كارشناسان  همكاري  با  استان  عملكرد  ارزيابي  سامانه  سازي  آماده  ارتقاء  هماهنگي، 

 .فرهنگ سازماني
 ي عمومي و  هاشاخص هاي اجرايي استان در بعد  اوليه عملكرد دستگاه و انجام ارزيابي  ريزي، سازماندهي  برنامه

 .اختصاصي
 فعال جهت  كشور  استخدامي  و  اداري  سازمان  با  به هماهنگي  رسيدگي  و  ثبت  جهت  ارزيابي  سامانه  سازي 

 .هاي ارزيابي شوندههعتراضات دستگاا
 ي اجرايياهاه دستگ م ارزيابي مجدد و بررسي اعتراضات ثبت شده انجا. 
 و تاييد نهايي هاي ارزيابي شونده زنگري و بررسي عملكرد دستگاه با . 
 تصويب نهايي نتايج در شوراي راهبري توسعه استان. 
  كاركنان واحدهاي برتر تقدير از مديران و ي منتخب و برتر و هادستگاه برگزاري جشنواره شهيد رجايي و اعالم 
   مجموع در  ارزيابي  نتايج  اختصاصي،  هاخص شااستخراج  و  عمومي  عمومي،  هاشاخص ي  ي  هاشاخصي 

جهت طرح در شواري راهبري توسعه مديريت  تهيه گزارش  گانه، محورهاي عمومي و  هاي پنجاختصاصي، گروه
     .شناسي ارزيابي عملكردو آسيب  استان
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    در استان بوشهر 1398ملكرد سال  ارزيابي ع  تفصيلي  نتايج 

شركتها دستگاه تعداد   فراين نكي  در  ارزيابي  نده  بوشهر  98سال  عملكرد  د  استان  در    كه  استدستگاه    52  تعداد  در 
شماره   اين    1جدول  است.  محور    هادستگاه آمده  بعد  دو  در  كشور  استخدامي  و  اداري  سازمان  بخشنامه  اساس  بر 

ارزيابي عملكرد  ير در فرايند  گزارش حاضر به بررسي ابعاد ز  گيرند.مي   ي عمومي و اختصاصي مورد ارزيابي قرارهاشاخص 
  پردازد :  مي 98سال 

شركت هادستگاه اسامي    سال  كننده  ي  ميزان    98در  لحاظ  از  استان  وضعيت  اهداف  ،  مجموع  به  ي هاشاخص دستيابي 
به صورت مجموع و به تفكيك، وضعيت استان از لحاظ تحقق اهداف محورهاي عمومي به تفكيك هر  عمومي و اختصاصي 

و   محور،  ها دستگاه   ندي به رتبمحور  هر  اساس  بر  اجرايي  اهداف  ي  تحقق  لحاظ  از  استان  تفكيك   هاشاخصوضعيت    به 
ي اجرايي بر اساس هر شاخص، وضعيت تحقق هر فعاليت به صورت جداگانه و در نهايت ها دستگاه بندي  و رتبه   شاخص

  . ي اجرايي استان بر اساس فعاليتهادستگاهبندي رتبه 
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  1398ي مورد ارزيابي در سال هادستگاه - الف 

 98ي مورد ارزيابي در سال هادستگاه:  1جدول شماره    

  نام دستگاه   رديف   دستگاه نام   رديف   نام دستگاه  رديف 

  37  شهرسازي  و راه كل اداره  19  دامپزشكي كل اداره  1
  و آموزش و تحقيقات سازمان

  كشاورزي ترويج

  حكومتي  تعزيرات كل اداره  38  جوانان  و  ورزش كل اداره  20  احوال ثبت كل اداره  2

 و معدن صنعت،  كل اداره  3
 و كودكان فكري  پرورش كانون  21  تجارت 

  هواشناسي  كل اداره  39  نوجوانان

  خيريه امور و  اوقاف كل اداره  40  ) ره( خميني امام  كميته امداد  22  استاندارد كل اداره  4

 رفاه و تعاون كار كل اداره  5
 ارشاد و فرهنگ كل اداره  23  اجتماعي

  واقدامات ها زندان كل اداره  41  اسالمي
  تربيتي و  تامنيتي

  بازرگاني خدمات و غله شركت  24  ايحرفه  و فني كل اداره  6
  فرهنگي  ميراث كل اداره  42  3 منطقه 

  صنعتي  ها شهرك شركت  43  خون   انتقال كل اداره  25  زيست  محيط حفاظت  كل اداره  7
  روستايي تعاون كل اداره  44  عشاير امور كل اداره  26  اتي مالي امور كل اداره  8
  قانوني  پزشكي كل اداره  45  فارس  خليج دانشگاه  27  ايمنطقه آب شركت  9

 جديد شهر  عمران شركت  46  بازنشستگي  سازمان نمايندگي  28  شهري  فاضالب و آب شركت  10
  شهر  عالي

 نقل و حمل و راهداري  كل اداره  11
  اسالمي  تبليغات كل اداره  47 خاك مكانيك و  فني شگاهآزماي  29  ايجاده

 و  اقتصادي  امور كل اداره  12
تأمين   درمان مديريت  48  بهزيستي كل اداره  30  رايياد

  اجتماعي

  و طبيعي منابع كل اداره  49  برق نيروي  توزيع شركت  31  كشاورزي جهاد كل اداره  13
  آبخيزداري

  و پزشكي م علو  دانشگاه  14
  امور و شهيد  بنياد كل اداره  50  زيارت  و حج كل اداره  32 درماني استان   شتي دابه خدمات

  ايثارگران 

 و توسعه نوسازي، كل اداره  15
  دريانوردي و بنادر كل اداره  51  پرورش  و آموزش  كل اداره  33  مدارس  تجهيز

تأمين   سازمان كل اداره  52  شيالت كل اداره  34  امالك و اسناد ثبت كل اداره  16
  جتماعيا

      پست  كل اداره  35  گمركات استان  نظارت ستاد  17
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  نام دستگاه   رديف   دستگاه نام   رديف   نام دستگاه  رديف 
      ها فرودگاه كل اداره  36  سالمت  بيمه كل اداره  18

 ي عمومي و اختصاصي  ها شاخصمجموع اهداف     تحققگزارش وضعيت استان در  - ب

ي و اختصاصي در اين  مومي عهاشاخص درصدي در مجموع اهداف    74.23بيانگر تحقق    98نتايج ارزيابي عملكرد سال     
 84.72ي اختصاصي  هاشاخص سهم  درصد و    63.74در اين سال    از تحقق اهداف  ي عموميهاشاخص . سهم  استسال  

، قوانين و مقررات،  هاي اصالح نظام اداري توان گفت ميزان دستيابي به اهداف برنامهبه عبارت ديگر ميباشد.  درصد مي 
دستورالعمل   هابخشنامه  مربوو  را هاي  در  برنامهطه  آن  ميزان  ها  ستاي  شده درصد    63.74به  محقق  استان  است.    در 

ها و  كه مبتني بر سياست تعيين شده    اهدافدستيابي به  هاي اجرايي استان در  هاي دستگاه تحقق برنامه ميزان  همچنين  
ي  هادستگاه زان تحقق  ي م  5است. جدول شماره    درصد بوده  84.72در اين سال    است،آنان  و وظايف تخصصي    هامأموريت

گونه كه همان   .دهدنشان مي  به ترتيب درصد تحقق هدف  ي اختصاصي و عمومي هاشاخص اجرايي استان را در مجموع  
مي  امتياز   ،شود،مشاهده  كسب  با  استان  احوال  ثبت  كل  مجموع    1864اداره  مجموع   2000از  به  دستيابي  در  امتياز 

، تعاون، كار  اي حرفه دارات كل دامپزشكي، فني و  درصد موفق بوده است. ا   93.2ي عمومي و اختصاصي  هاشاخص اهداف  
  89.45،    89.46،   90.58،    92.83و رفاه اجتماعي و دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استان به ترتيب با  

رده درصد   دارند.  در  قرار  بعدي  بين  هاي  شركت  52از  سال،  دستگاه  اين  در  استان  دستگا  27كننده  ميانگين  از  باالتر  ه 
هاي پايين قرار ي عمومي و اختصاصي در رتبه هاشاخص گاه كه در دستيابي به اهداف  دست  5باشند.  درصد) مي  74.23(

درصد، اداره كل ميراث فرهنگي صنايع    44.22به ترتيب عبارتند از: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي    ،دارند
درصد و اداره   53.23ليج فارس  درصد، دانشگاه خ  51.77درصد، اداره كل اوقاف و امورخيريه    49.05دستي و گردشگري  

زندان  اقدامكل  و  تاها  تربيتي  أت  و  سال  درصد  54.17ميني  عملكرد  ارزيابي  نتيجه  كلي  طور  به  مي  98.  در  نشان  دهد 
و اختصاصي عملكرد  هاشاخص مجموع   دستگاه    8دستگاه متوسط و    18  خوب،دستگاه    23  عالي،دستگاه    3ي عمومي 
  .  استضعيف 
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  هاي عمومي و اختصاصي سطح نهاييميانگين امتياز ارزيابي شونده در مجموع شاخص:  2جدول شماره 

  

  

  

  سطح نهاييهاي عمومي شاخص ارزيابي شونده درميانگين امتياز :  3جدول شماره  

مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق   سقف امتياز 
 63.74 637.40 159.11 1000.00 

  

  هاي اختصاصي سطح نهاييميانگين امتياز ارزيابي شونده در شاخص:  4جدول شماره 

مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق   سقف امتياز 

 84.72 847.28 0.00 .001000  
  

 هاي عمومي و اختصاصي سطح نهايياساس مجموع ارزيابي شاخص بر بنديرتبه:  5جدول شماره 

مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق 
 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  مصداق 

 1 اداره كل ثبت احوال  2000.00 148.00 1864.00 93.20 

شكي اداره كل دامپز  2000.00 88.00 1856.61 92.83   2 

اي حرفه اداره كل فني و   2000.00 140.00 1811.69 90.58   3 

 4 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  2000.00 123.00 1789.21 89.46 

 5 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  2000.00 84.00 1789.01 89.45 

تاندارد اداره كل اس  2000.00 130.00 1785.65 89.28   6 

 7 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   2000.00 123.00 1780.63 89.03 

 8 اداره كل امور مالياتي  2000.00 103.00 1774.90 88.74 

 9 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  2000.00 268.00 1771.62 88.58 

مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق   سقف امتياز 

 74.23 1484.68 159.11 2000.00 
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مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق 
 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  مصداق 

 10 شركت آب و فاضالب شهري  2000.00 290.00 1765.87 88.29 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  2000.00 88.00 1765.61 88.28   11 

اي شركت آب منطقه  2000.00 108.00 1752.65 87.63   12 

 13 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  2000.00 200.00 1687.62 84.38 

ه و تجهيز  مدارس اداره كل نوسازي، توسع  2000.00 190.00 1675.09 83.75   14 

 15 اداره كل حفاظت محيط زيست  2000.00 100.00 1663.83 83.19 

 16 اداره كل ثبت اسناد و امالك  2000.00 76.00 1650.47 82.52 

آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و   2000.00 55.00 1642.13 82.10   17 

كشاورزي    اداره كل جهاد  2000.00 73.00 1626.75 81.33   18 

 19 اداره كل بيمه سالمت  2000.00 140.00 1618.21 80.91 

 20 ستاد نظارت گمركات  2000.00 110.00 1607.69 80.38 
 21 اداره كل فرودگاه ها  2000.00 212.00 1556.99 77.84 

 22 نمايندگي سازمان بازنشستگي  2000.00 460.00 1537.14 76.85 

 76.62 471532.  23 اداره كل  پست  2000.00 105.00 

 24 اداره كل شيالت  2000.00 115.00 1528.01 76.40 

 25 اداره كل بهزيستي  2000.00 73.00 1508.81 75.44 
تأمين اجتماعي مديريت درمان   2000.00 256.00 1506.72 75.33   26 

وردي  اداره كل بنادر و دريان  2000.00 113.00 1499.73 74.98   27 

 28 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  2000.00 140.00 1441.54 72.07 

 29 اداره كل حج و زيارت  2000.00 171.00 1428.78 71.43 

 30 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  2000.00 278.00 1424.66 71.23 

 31 اداره كل ورزش و  جوانان  2000.00 90.00 1423.54 71.17 

 32 اداره كل پزشكي قانوني  2000.00 245.00 1419.81 70.99 

 33 اداره كل تعاون روستايي  2000.00 155.00 1417.63 70.88 
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مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق 
 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  مصداق 

انتقال خون اداره كل   2000.00 253.00 1407.08 70.35   34 

 35 اداره كل تبليغات اسالمي  2000.00 195.00 1406.95 70.34 

 70.20 1404.13 0103.0  36 اداره كل آموزش و پرورش  2000.00 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   2000.00 140.00 1404.12 70.20   37 

شهيد و امور ايثارگران اداره كل بنياد   2000.00 73.00 1363.42 68.17   38 

 39 شركت شهرك ها صنعتي  2000.00 92.00 1359.78 67.98 

 40 اداره كل تعزيرات حكومتي  2000.00 178.00 1346.08 67.30 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   2000.00 196.00 1318.52 65.92   41 

شهرسازي اداره كل راه و   2000.00 73.00 1285.82 64.29   42 
 43 اداره كل هواشناسي  2000.00 133.00 1272.02 63.60 
ر امور عشاي اداره كل   2000.00 180.00 1221.84 61.09   44 

 45 شركت توزيع نيروي برق  2000.00 380.00 1190.98 59.54 

 46 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  2000.00 133.00 1162.61 58.13 

 47 كميته امداد امام خميني (ره)  2000.00 147.00 1105.78 55.28 

ت  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها واقداما  2000.00 195.00 1083.41 54.17   48 

 49 دانشگاه خليج فارس  2000.00 254.00 1064.71 53.23 

 50 اداره كل اوقاف و امور خيريه  2000.00 141.00 1035.46 51.77 

 51 اداره كل ميراث فرهنگي  2000.00 123.00 981.10 49.05 

ترويج كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش و   2000.00 235.00 884.44 44.22   52 

  ي اختصاصي  هاشاخصاهداف     تحققگزارش وضعيت استان در  -ج 

سال     عملكرد  ارزيابي  فرايند  از  آمده  دست  به  تحقق    98نتايج  درصد  كه  است  اين  در  هاشاخص بيانگر  اختصاصي  ي 
 ياتي، ثبت احوال، كانون ي اختصاصي ادارات كل امور مالهاشاخص. اهداف  استدرصد    84.72استان در اين سال برابر با  

كشپ بازنشستگي  نمايندگي  و  نوجوانان  و  كودكان  فكري  طور  رورش  به  است.  100وري  شده  محقق  بين    درصد    52از 
دستگاه)   35درصد (  67اند. حدود  درصد بوده   90دستگاه داراي عملكردي بيش از    24  ،كننده در اين سالدستگاه شركت 
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اجرايي  هادستگاه از   عملكردي  مياداراي  از  بيش  ميي  سال  اين  در  استان  مينگين  كلي  طور  به  گفت باشند.  توان 
اهداف  هادستگاه  به  دستيلبي  در  استان  اجرايي  به  هاشاخص ي  توجه  با  كه  اختصاصي  دستگاه  مأموريتي  اصلي  هاي 

مكانيك خاك،  اند. اداراتي چون آزمايشگاه فني و  ي عمومي عملكرد بهتري داشته هاشاخص نسبت به    ،طراحي شده است
گردشگري، دانشگاه خليج فارس و كميته امداد امام خميني (ره)    يراث فرهنگي، صنايع دستي و اوقاف و امور خيريه، م 

خود در سال  عملكرد  بهبود  عملكرد قابل قبولي نبوده و براي  موثر  داراي  و  اساسي  راهكارهاي  به دنبال  آينده بايد  هاي 
واند به طور قطع نشان تتر از ميانگين استان هستند نميادارات و اداراتي كه پايين  باشند. البته درصد تحقق اهداف اين

اين  دهنده  باشد.  ادارات  اين  پايين  عملكرد  آسيب   هادستگاه ي  ضمن  عملكرد  بايد  ارزيابي  خودهاشاخص شناسي  به   ،ي 
پايين را    هاشاخص تحليل   عملكرد  در خصوص  الزم را  و راهكارهاي    سيبرربپردازند و داليل عدم دستيابي به اهداف و 
سال عملكرد  بهبود   از  در  تعدادي  پايين  نمره  نمايند.  ارائه  آتي  ارزيابي    هادستگاههاي  مسئولين  آشنايي  عدم  دليل  به 

نتايج ارزيابي   توجهي مديران بهكم انگاري دستگاه در اين خصوص و  عملكرد با نحوه ارائه مستندات هر شاخص و سهل
به    در اين سال ي استان راهادستگاه اختصاصي    ي هاشاخص توان نتايج ارزيابي عملكرد  به طور كلي ميد.  باشعملكرد مي 

نمود:   خالصه  ترتيب  عالي،    28اين  عملكرد  داراي  اهداف،  به  دستيابي  در  خوب،    11دستگاه  عملكرد  داراي    8دستگاه 
  اند. دستگاه داراي عملكردي ضعيف بوده  5دستگاه داراي عملكرد متوسط و 

  هاي اختصاصي سطح نهاييميانگين امتياز ارزيابي شونده در شاخص:  6جدول شماره 

 سقف امتياز  مجموع وزن عدم مصداق  امتياز  درصد تحقق 

 84.72 847.28 0.00 1000.00 
 

رتبه گزارش  سال  نتيجه  ارزيابي  دوره  نهايي  امتياز  اساس  بر  زيرمجموعه   1398بندي  واحدهاي 
  ريزي استان بوشهرت و برنامهسازمان مديري

  اختصاصي سطح نهاييهاي  ر اساس ارزيابي شاخصببندي رتبه:  7جدول شماره  

مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق 
 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  مصداق 

 

 1 اداره كل امور مالياتي  1000.00 0.00 1000.00 100.00

 

بت احوال كل ث   اداره  1000.00 0.00 1000.00 100.00  2 
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مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق 
 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  مصداق 

 

نوجوانان كانون پرورش فكري كودكان و   1000.00 0.00 1000.00 100.00  3 

 

 4 نمايندگي سازمان بازنشستگي  1000.00 0.00 1000.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  1000.00 0.00 987.50 98.75  5 

 

اي استان قل جاده اداره كل راهداري و حمل و ن  1000.00 0.00 987.14 98.71  6 

 

 7 شركت آب و فاضالب شهري  1000.00 0.00 986.09 98.60

 

 8 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   1000.00 0.00 983.69 98.36

 

 9 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  1000.00 0.00 976.00 97.60

 

اي شركت آب منطقه  1000.00 0.00 967.97 96.79  10 

 

696.6  11 اداره كل دامپزشكي  1000.00 0.00 966.66 

 

 12 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  1000.00 0.00 963.94 96.39

 

 13 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  1000.00 0.00 958.75 95.87

 

 14 اداره كل انتقال خون  1000.00 0.00 955.73 95.57

 

95.33 4953.3  15 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  1000.00 0.00 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   1000.00 0.00 950.00 95.00  16 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   1000.00 0.00 947.71 94.77  17 

 

 18 اداره كل استاندارد  1000.00 0.00 945.11 94.51

 

94.31 943.16 0.00 .001000  19 اداره كل بيمه سالمت  

 

 20 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  1000.00 0.00 941.76 94.17

 

 21 اداره كل فرودگاه ها  1000.00 0.00 924.61 92.46

 

 22 اداره كل شيالت  1000.00 0.00 911.55 91.15
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مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق 
 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  مصداق 

 

 23 اداره كل ثبت اسناد و امالك  1000.00 0.00 911.00 91.10

 

1.009  24 ستاد نظارت گمركات  1000.00 0.00 910.00 

 

 25 اداره كل تعاون روستايي  1000.00 0.00 907.81 90.78

 

 26 اداره كل بهزيستي  1000.00 0.00 905.55 90.55

 

 27 اداره كل  پست  1000.00 0.00 905.00 90.50

 

هيز  مدارس اداره كل نوسازي، توسعه و تج  1000.00 0.00 904.37 90.43  28 

 

 29 اداره كل تعزيرات حكومتي  1000.00 0.00 895.17 89.51

 

 30 اداره كل تبليغات اسالمي  1000.00 0.00 887.20 88.72

 

 31 شركت شهرك ها صنعتي  1000.00 0.00 882.61 88.26

 

 32 اداره كل پزشكي قانوني  1000.00 0.00 879.88 87.98

 

عالي شهر شركت عمران  شهر جديد   1000.00 0.00 879.83 87.98  33 

 

 34 اداره كل حفاظت محيط زيست  1000.00 0.00 876.13 87.61

 

 35 اداره كل جهاد كشاورزي   1000.00 0.00 866.29 86.62

 

 36 اداره كل بنادر و دريانوردي   1000.00 0.00 825.32 82.53

 

ت حج و زيار اداره كل   1000.00 0.00 819.44 81.94  37 

 

 38 اداره كل هواشناسي  1000.00 0.00 817.13 81.71

 

 39 اداره كل آموزش و پرورش  1000.00 0.00 771.64 77.16

 
 40 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  1000.00 0.00 726.84 72.68

 
 41 اداره كل ورزش و  جوانان  1000.00 0.00 703.79 70.37
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مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق 
 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  مصداق 

 
569.9  42 اداره كل امور عشاير  1000.00 0.00 699.56 

 
 43 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  1000.00 0.00 673.40 67.34

 
تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   1000.00 0.00 667.50 66.75  44 

 
 45 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  1000.00 0.00 639.35 63.93

 
 46 شركت توزيع نيروي برق  1000.00 0.00 604.04 60.40

 
 47 اداره كل راه و شهرسازي  1000.00 0.00 602.13 60.21

 

 48 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  1000.00 0.00 597.19 59.71

 

 49 اداره كل اوقاف و امور خيريه  1000.00 0.00 568.75 56.87

 

 50 اداره كل ميراث فرهنگي  1000.00 0.00 523.28 52.32

 

 51 دانشگاه خليج فارس  1000.00 0.00 503.61 50.36

 

 52 كميته امداد امام خميني (ره)  1000.00 0.00 454.06 45.40

 ي عمومي هاشاخصاهداف     تحققگزارش وضعيت استان در  - د

ي عمومي در استان در  هاشاخصاست كه درصد تحقق  اين  بيانگر    98نتايج به دست آمده از فرايند ارزيابي عملكرد سال  
ي آن به ترتيب عبارتند از:  هاشاخص . سهم هر محور به ترتيب درصد تحقق در اهداف استدرصد  63.74برابر با اين سال 

ارتقاي  محور   و  وكار  كسب  فضاي  ا محور  درصد،    73.13  وري بهره بهبود  سالمت  و  مسئوليت محور  داري،  ارتقاء  پذيري 
درصد،    64.01توسعه دولت الكترونيك  محور  درصد،    65.9استقرار نظام مديريت عملكرد  محور  درصد،    68.78يي  گوسخاپ

  درصد.  55.07اصالح ساختار سازماني   محوردرصد و  60.54مديريت سرمايه انساني  محور 

  

  هاي عمومي سطح نهاييميانگين امتياز ارزيابي شونده در شاخص:  8جدول شماره  

ق تحق   درصد   سقف امتياز  مجموع وزن عدم مصداق  امتياز  
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 63.74 637.40 159.11 1000.00 

شماره   اهداف    9جدول  تحقق  تفكيك  هاشاخص درصد  به  را  عمومي  نشان هادستگاه ي  رتبه  اساس  بر  استان  اجرايي  ي 
ي هاشاخص ابي به اهداف  تيدسدر  ،  درصد  88.99اداره كل دامپزشكي استان با    ،شود،گونه كه مشاهده ميهمان   .دهدمي

، اداره  درصد  86.4ي اداره كل ثبت احوال با  ها دستگاه هاي دوم تا پنجم به ترتيب به  . رتبه ي اول قرار داردعمومي در رتبه 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات    ودرصد    83.04  با  ، اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعيدرصد  84.05  با   كل استاندارد
باالتر از  ي عمومي  هاشاخص از لحاط دستيابي به اهداف  اه  دستگ   25درصد تعلق دارد.    82.5ني استان با  بهداشتي درما

. استدرصد    50كمتر از  دستگاه استان    10در  ي عمومي  هاشاخص قرار دارند. تحقق  استان  درصد )    63.74ميانگين (  
كمترين سال  اين  در  كه  دستگاهي  تحقق    ميزان  پنج  در  را  داشته هاشاخصعملكرد  عمومي  سازمان   ،اندي  از:  عبارتند 

درصد، اداره كل    44.4ميني و تربيتي  أاقدامات ت  ،هادرصد، اداره كل زندان   21.1يقات و آموزش و ترويج كشاورزي  تحق
  درصد.   45.41و شركت غله و خدمات بازرگاني  درصد 45.13درصد، اداره كل انتقال خون  45.09تعزيرات حكومتي 

كلي   طور  عملكرد    توانميبه  ارزيابي  عمومي  هاشاخص نتايج  نمود:  ها دستگاه ي  خالصه  ترتيب  اين  به  را  استان   15ي 
اهداف به  دستيابي  در  خوب،  ،  دستگاه  عملكرد  و    17داراي  متوسط  عملكرد  داراي  عملكرد   20دستگاه  داراي  دستگاه 

  . باشندمي ضعيف 

  سطح نهايي ي عموميهابر اساس ارزيابي شاخص بنديرتبه:  9جدول شماره 

مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق 
 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  مصداق 

 

 1 اداره كل دامپزشكي  1000.00 88.00 889.95 88.99

 

 2 اداره كل ثبت احوال  1000.00 148.00 864.00 86.40

 

 3 اداره كل استاندارد  1000.00 130.00 840.54 84.05

 

83.04 46830.  4 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  1000.00 123.00 

 

 5 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  1000.00 84.00 825.07 82.50

 

اي اداره كل فني و حرفه  1000.00 140.00 824.19 82.41  6 
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مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق 
 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  مصداق 

 

 7 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   1000.00 123.00 796.94 79.69

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   1000.00 268.00 795.62 79.56  8 

 

 9 اداره كل حفاظت محيط زيست  1000.00 100.00 787.70 78.77

 

اي شركت آب منطقه  1000.00 108.00 784.68 78.46  10 

 

فاضالب شهري شركت آب و   1000.00 290.00 779.78 77.97  11 

 

77.84 778.47 88.00 0.00100 اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده    12 

 

 13 اداره كل امور مالياتي  1000.00 103.00 774.90 77.49

 

 14 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  1000.00 190.00 770.72 77.07

 

 15 اداره كل جهاد كشاورزي   1000.00 73.00 760.46 76.04

 
73.94 739.47 6.007  16 اداره كل ثبت اسناد و امالك  1000.00 

 
 17 اداره كل ورزش و  جوانان  1000.00 90.00 719.75 71.97

 
 18 ستاد نظارت گمركات  1000.00 110.00 697.69 69.76

 
طبيعي و آبخيزداري اداره كل منابع   1000.00 55.00 688.79 68.87  19 

 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان ون  كان  1000.00 200.00 687.62 68.76  20 

 
 21 اداره كل راه و شهرسازي  1000.00 73.00 683.69 68.36

 
 22 اداره كل بيمه سالمت  1000.00 140.00 675.05 67.50

 
 23 اداره كل بنادر و دريانوردي   1000.00 113.00 674.41 67.44

 
ام خميني (ره) كميته امداد ام  1000.00 147.00 651.72 65.17  24 

 
تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   1000.00 196.00 651.02 65.10  25 

 
 26 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  1000.00 73.00 636.58 63.65
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مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق 
 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  مصداق 

 
 27 اداره كل آموزش و پرورش  1000.00 103.00 632.49 63.24

 
گاه ها اداره كل فرود  1000.00 212.00 632.38 63.23  28 

 
 29 اداره كل  پست  1000.00 105.00 627.47 62.74

 
 30 اداره كل شيالت  1000.00 115.00 616.46 61.64

 
 31 اداره كل حج و زيارت  1000.00 171.00 609.34 60.93

 
 32 اداره كل بهزيستي  1000.00 73.00 603.26 60.32

 

رق ع نيروي ب شركت توزي  1000.00 380.00 586.94 58.69  33 

 

 34 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  1000.00 133.00 565.42 56.54

 

 35 دانشگاه خليج فارس  1000.00 254.00 561.10 56.11

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   1000.00 256.00 559.01 55.90  36 

 

 37 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  1000.00 278.00 544.83 54.48

 

 38 اداره كل پزشكي قانوني  1000.00 245.00 539.93 53.99

 

 39 نمايندگي سازمان بازنشستگي  1000.00 460.00 537.14 53.71

 

امور عشاير اداره كل   1000.00 180.00 522.28 52.22  40 

 

 41 اداره كل تبليغات اسالمي  1000.00 195.00 519.75 51.97

 

 42 اداره كل تعاون روستايي  1000.00 155.00 509.82 50.98

 

 43 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  1000.00 140.00 499.78 49.97

 

 44 شركت شهرك ها صنعتي  1000.00 92.00 477.17 47.71

 

 45 اداره كل اوقاف و امور خيريه  1000.00 141.00 466.71 46.67
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مجموع وزن عدم   امتياز  درصد تحقق 
 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  مصداق 

 

رهنگي ميراث ف   اداره كل  1000.00 123.00 457.82 45.78  46 

 

 47 اداره كل هواشناسي  1000.00 133.00 454.89 45.48

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   1000.00 140.00 454.12 45.41  48 

 

 49 اداره كل انتقال خون  1000.00 253.00 451.35 45.13

 

 50 اداره كل تعزيرات حكومتي  1000.00 178.00 450.91 45.09

 

 51 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  1000.00 195.00 444.06 44.40

 

كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج   1000.00 235.00 211.04 21.10  52 
 

 به تفكيك محورها  ي عمومي هاشاخصدر  گزارش وضعيت استان -ه

ي عمومي در استان هاشاخص ميزان تحقق محورهاي    ،98عملكرد سال    بر اساس نتايج به دست آمده از فرايند ارزيابي   
ارتقاء سالمت اداري،  محور    ، 73.13 وري بهره بهبود فضاي كسب وكار و ارتقاي  محور  به ترتيب عبارت است از:  بوشهر  

 64.01  ترونيكتوسعه دولت الك محور  ،    65.9  استقرار نظام مديريت عملكرد   محور   ،  68.78  ييگوپاسخپذيري و  مسئوليت 
  . 55.07 اصالح ساختار سازمانيمحور  و  60.54  مديريت سرمايه انسانيمحور ، 

  

  

  

  1398گزارش ميانگين درصد تحقق محور ارزيابي عمومي در دوره ارزيابي سال نتيجه 

  وضعيت ميانگين محور بر اساس ارزيابي عمومي سطح نهايي :  10شماره  جدول

تياز   سقف ام  امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  محور  سقف امتياز 
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سازماني اصالح ساختار   125.00 102.25 56.31 55.07   1 

 2 توسعه دولت الكترونيك  330.00 237.19 151.82 64.01 

 3 مديريت سرمايه انساني  175.00 159.00 96.26 60.54 

وري ره به بهبود فضاي كسب وكار و ارتقاي   90.00 73.69 53.89 73.13   4 

و    پذيري مسئوليت ارتقاء سالمت اداري،   150.00 140.71 96.78 68.78 
يي گو پاسخ   

5 

 6 استقرار نظام مديريت عملكرد  130.00 130.00 85.68 65.90 

  اصالح ساختار سازماني  محور اول:  

دولت   ساختار  و  نقش  مهندسي  برنامه  اهداف  به  دستيابي  براي  محور  برنامه( اين  د  اولين  برنامه  نظام  از  اصالح  دوم  وره 
درصد از حجم   12كاهش  اين برنامه    برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت درتعيين شده براي  هدف كمي    .است)  اداري 

پايان    است دولت   تا  تجميعي  صورت  به  بايد  سوم  كه  (سال  سال  گردد.99برنامه  محقق  محور   )  اين  قانوني  مباني 
اداري سياست نظام  كلي  كلي  هاسياست،    14و    19،  10بندهاي  ،  هاي  مقاومتيي  كلي هاسياست ،  16بند  ،  اقتصاد  ي 

  . باشدمي  19و  3بندهاي  ،  برنامه ششم توسعه

  عبارتند از :  اساسي و الزم جهت دستيابي به اهداف محور اصالح ساختار سازماني اقدامات 

  ، محلي  حدهاي و وا هاسازمان باز طراحي ساختار دولت در سطح وزارتخانه ها  
  هاي محلي  ي اجرايي به مديريت هادستگاه واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات  
   كاهش سطوح مديريت ستادي  
 هاي سازماني دستگاه  كاهش سقف پست  
  هرستاني  شتمركززدايي در اداره امور و واگذاري وظايف به سطوح استاني و  

 دستاوردهاي زير حاصل خواهد شد :ي ي محور اصالح ساختار سازمانهابرنامه در صورت تحقق 

  هاي دولت و ارتقاي كيفيت خدماتكاهش هزينه 
  تسريع در انجام خدمات و تسهيل دسترسي مردم به خدمات 
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 توسعه مشاركت مردم و بخش غيردولتي در توليد و ارائه خدمات 
  ها و مداخالت دولت و تقويت نقش ستادي و اعمال حاكميت آن كاستن از تصدي 
 اي هاي استاني و منطقهاز اداره امور و تقويت نقش و اختيارات مديريت ييتمركززدا 

سال   عملكرد  ارزيابي  فرايند  از  آمده  دست  به  تحقق  دهنده نشان  98نتايج  محور    55.07ي  اين  سال  در  درصدي  اين 
جدول    گونههمان.  باشدمي در  ادا  شودميمشاهده    11شماره  كه  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  كل  نوسازي ادارات  كل  ره 

درصدي در اهداف اين محور، بيشترين عملكرد را    100از كسر امتياز عدم مصداق با تحقق    توسعه و تجهيز مدارس پس
بين   دارا  هادستگاه در  اجرايي  جاده   باشند.مي ي  نقل  و  حمل  و  راهداري  كل  در  ادارات  دامپزشكي  و  مالياتي  امور  اي، 

در ميانه قرار درصد    46.93  ه اهداف اين محور با  راه و شهرسازي از لحاظ دسترسي بهاي بعدي قرار دارند. اداره كل  رتبه 
داراي عملكردي كمتر از    هادستگاهاز ميانگين استان و مابقي    ترداراي عملكردي بيش   دستگاه اجرايي استان  21دارد .  

استان   و شركت عمر  باشند.ميميانگين  ترويج كشاورزي  تحقيقات، آموزش و  شهر در عاليـ  ان شهرهاي جديد  سازمان 
هيچ  محور  نداشته اين  عملكردي  ديگر    .اندگونه  بيان  محور    ميزانبه  اين  اهداف  به  صفر دستيابي  دستگاه  دو  اين  در 

ميني  أها، اقدامات تدرصدي اين محور در ادارات كل زندان   20حاكي از عملكرد زير    آمدهدستبه. همچنين نتايج  باشدمي
تعزي تربيتي،  هواشناو  و  حكومتي  استان  رات  كلي.  باشدميسي  طور  سازماني   توانمي   به  ساختار  اصالح  محور  در    گفت 

و    5،  متوسطدستگاه    8،  عاليدستگاه    7عملكرد   متوسط  واقع    32دستگاه  در  كه  مجوع   61.5دستگاه  از  درصد 
   .باشندميداراي عملكردي ضعيف  شوند،مي ي اجرايي را در اين سال شامل هادستگاه 

  

برنامه  بنديرتبه و  مديريت  سازمان  زيرمجموعه  واحدهاي  عمومي  ارزيابي  بوشهر محور  استان  ريزي 
  1398در دوره ارزيابي سال 

  وضعيت ارزيابي شوندگان بر اساس محور اصالح ساختار سازماني سطح نهايي :  11شماره  جدول

سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   125.00 75.00 75.00 100.00

 

 2 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  125.00 90.00 90.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  125.00 125.00 120.00 96.00  3 
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سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 4 اداره كل امور مالياتي  125.00 110.00 104.00 94.54

 

 5 اداره كل دامپزشكي  125.00 110.00 104.00 94.54

 

 6 اداره كل ثبت احوال  125.00 65.00 61.00 93.84

 

 7 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  125.00 125.00 116.75 93.40

 

اشتي   دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهد  125.00 125.00 112.25 89.80
درماني

8 

 

اي اداره كل فني و حرفه  125.00 125.00 112.00 89.60  9 

 

 10 اداره كل حج و زيارت  125.00 55.00 49.00 89.09

 

 11 اداره كل استاندارد  125.00 125.00 108.50 86.80

 

 12 اداره كل بيمه سالمت  125.00 125.00 105.00 84.00

 

83.63 46.00 55.00 00125. اقتصادي  و دارايي اداره كل امور     13 

 

 14 دانشگاه خليج فارس  125.00 30.00 24.00 80.00

 

 15 اداره كل فرودگاه ها  125.00 55.00 42.50 77.27

 
 16 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  125.00 65.00 47.50 73.07

 
انان اداره كل ورزش و  جو  125.00 125.00 87.15 69.72  17 

 
 18 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  125.00 125.00 84.63 67.71

 
 19 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  125.00 125.00 79.00 63.20

 
 20 اداره كل ميراث فرهنگي  125.00 125.00 76.53 61.23

 

 21 اداره كل جهاد كشاورزي   125.00 125.00 71.79 57.43

 

3353.  22 اداره كل حفاظت محيط زيست  125.00 110.00 58.66 
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سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   125.00 75.00 40.00 53.33  23 

 

 24 اداره كل تبليغات اسالمي  125.00 125.00 66.36 53.09

 

 25 اداره كل آموزش و پرورش  125.00 125.00 64.50 51.60

 

كل امور عشاير ره  ادا  125.00 125.00 64.04 51.23  26 

 

خيريه اداره كل اوقاف و امور   125.00 125.00 62.50 50.00  27 

 

 28 نمايندگي سازمان بازنشستگي  125.00 30.00 15.00 50.00

 

 29 اداره كل پزشكي قانوني  125.00 75.00 37.00 49.33

 

 30 اداره كل بنادر و دريانوردي   125.00 125.00 60.35 48.28

 

 31 اداره كل بهزيستي  125.00 125.00 59.66 47.73

 

 32 شركت آب و فاضالب شهري  125.00 95.00 44.90 47.26

 

 33 اداره كل ثبت اسناد و امالك  125.00 125.00 59.00 47.20

 

 34 اداره كل راه و شهرسازي  125.00 125.00 58.66 46.93

 

خميني (ره)   داد امام كميته ام  125.00 125.00 53.06 42.45  35 

 

تعاون روستايي اداره كل   125.00 125.00 51.50 41.20  36 

 

 37 اداره كل شيالت  125.00 110.00 42.05 38.22

 

 38 اداره كل انتقال خون  125.00 75.00 28.00 37.33

 

اي شركت آب منطقه  125.00 90.00 30.00 33.33  39 

 

31.60 39.50 125.00 0125.0 3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه     40 

 

 41 ستاد نظارت گمركات  125.00 90.00 26.55 29.50

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   125.00 125.00 34.91 27.92  42 
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سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 43 اداره كل  پست  125.00 125.00 32.70 26.16

 

مي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسال  125.00 125.00 28.00 22.40  44 

 

طبيعي و آبخيزداري اداره كل منابع   125.00 125.00 27.00 21.60  45 

 

 46 اداره كل هواشناسي  125.00 125.00 24.00 19.20

 

 47 اداره كل تعزيرات حكومتي  125.00 75.00 13.50 18.00

 

84 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  125.00 125.00 22.00 17.60  

 

صنعتي شركت شهرك ها   125.00 105.00 12.00 11.42  49 

 

 50 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  125.00 45.00 0.00 0.00

 

 51 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  125.00 30.00 0.00 0.00

 52 شركت توزيع نيروي برق  125.00 0.00 -  -  

  

  

تحقق   زمينه  كه  اساسي  سازماني  اقدامات  ساختار  اصالح  دولت  در  محور  ساختار  و  نقش  مهندسي  برنامه 
 :   عبارتند از  كند،مي فراهم 

  ها و وظايف دولت در ميان واحدهاي ستادي و اجراييمأموريتبازطراحي  
  و واحدهاي محلي  هاسازمانها، سازي حجم دولت از طريق باز طراحي ساختار آن در سطح وزارتخانهمتناسب 
  خدمات  واحدها  واگذاري و  عملياتي  به  هادستگاهي  اجرايي  (شهرداري هامديريت ي  محلي  دهياري ي  و  ها)، ها 

 هاها و خريد خدمات از آنها و سمن اي، بخش خصوصي، تعاونيهاي حرفهشبكه
  اجتماعي، فرهنگي، زيرساختي و خدماتي ي ها بخش ي محلي در هامديريتي هافعاليت توسعه وظايف و 
  از قبيل مديركل، معاون مديركل، رييس اداره و همترازان  ديريت ستادي كاهش سطوح م 
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 غيرضرور  سازماني ي هاپست و حذف واحدها و  هادستگاه هاي سازماني كاهش سقف پست 
  واگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني 
 ت بخش دولت تشكيال گيري در ها و ساير مجامع تصميم ساماندهي شوراها، كميسيون 

به قرار ذيل   ،تعريف شده است 98محور اصالح ساختار سازماني در سال  ي كه به منظور سنجش اقداماتيهاشاخص 
   :  باشدمي

  مديريت محليي اجرايي به بخش خصوصي و هادستگاه واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات  
 ميزان اجرايي شدن تفويض ستاد دستگاه به استان  
 تاني و شهرستاني و تفويض اختيارات و وظايف استاني به سطوح شهرستانيظايف استفكيك و  
  ي اجراييهادستگاه اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار 

بوشهر  12شماره  جدول   استان  در  را  شاخص  هر  تحقق  ميانگين  سال  ،  مشاهده همان   دهد.مينشان    98در  كه  گونه 
ي  هادستگاه شاخص واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات  از :  ترتيب عبارت است  تحقق هر شاخص به  ن  ميزا  شود،مي

محلي   مديريت  و  به بخش خصوصي  استاندرصد،    47.62اجرايي  به  دستگاه  ستاد  تفويض  اجرايي شدن    51.89  ميزان 
شهرستاني  درصد، سطوح  به  استاني  وظايف  و  اختيارات  تفويض  و  شهرستاني  و  استاني  وظايف    و درصد    53.06  تفكيك 

  .   67.56 ي اجراييهادستگاه اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار 

 

  ميانگين شاخص بر اساس ارزيابي عمومي در محور اصالح ساختار سازماني :  12جدول شماره 

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  شاخص  سقف امتياز  

 

هاي  مات دستگاه ي عملياتي و خد واگذاري واحدها  50.00 45.75 21.78 47.62
 1 اجرايي به بخش خصوصي و مديريت محلي 

 

 2 ميزان اجرايي شدن تفويض ستاد دستگاه به استان  25.00 25.00 12.97 51.89

 

تفكيك وظايف استاني و شهرستاني و تفويض   20.00 20.00 10.61 53.06
 3 اختيارات و وظايف استاني به سطوح شهرستاني 

 
667.5 اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار   30.00 30.00 20.26 

هاي اجرايي دستگاه   4 
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  :  گيردمي ي محور اصالح ساختار مورد بررسي قرار هاشاخص در اين قسمت  

  ي اجرايي به بخش خصوصي و مديريت محلي هادستگاه شاخص اول : واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات 

ي اجرايي به بخش خصوصي و مديريت  هادستگاهذاري واحدهاي عملياتي و خدمات  واگ  شاخص   ميانگين درصد تحقق  
سال    47.62محلي   اين  در  خدمات    باشد.ميدرصد  و  عملياتي  واحدهاي  واگذاري  شاخص  تحقق  ي هادستگاه درصد 

تفكيك   به  محلي  مديريت  و  خصوصي  بخش  به  شماره  هادستگاه اجرايي  جدول  در  استان  اجرايي   است. مده  آ  13ي 
نوسازي، توسعه و   اي،حرفه درصد تحقق اين شاخص در ادارات كل امور مالياتي، فني و    ،شود،گونه كه مشاهده ميهمان 

با   برابر  مدارس  نقل    باشد.مي درصد    100تجهيز  و  حمل  و  راهداري  اجتماعي،  رفاه  و  كار  تعاون،  كل  و   اي جاده ادارات 
دستگاه    22تعداد    دهدمينتايج ارزيابي اين سال نشان    باشند.ميدرصد    90دامپزشكي استان داراي عملكردي باالتر از  
  باشند. مياز ميانگين استان    ترپايين دستگاه داراي عملكردي    12) و    62/47اجرايي استان عملكردي بيش از ميانگين (  

خص داراي يز در اين شادستگاه ن  12  .دستگاه صفر و به عبارتي فاقد عملكرد بوده است  5درصد تحقق اين شاخص در  
   اند.بودهعدم مصداق 

    بر اساس ارزيابي عمومي در محور اصالح ساختار سازماني بنديرتبه

هاي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاه بنديرتبه  :13جدول شماره 
  اجرايي به بخش خصوصي و مديريت 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 1 اداره كل امور مالياتي  50.00 35.00 -  -  35.00 100.00 

اي اداره كل فني و حرفه  50.00 50.00 -  -  50.00 100.00   2 

 3 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  50.00 35.00 -  -  35.00 100.00 

 4 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  50.00 50.00 -  -  48.63 97.27 

اي استان جاده اداره كل راهداري و حمل و نقل   50.00 50.00 -  -  46.00 92.00   5 

 6 اداره كل دامپزشكي  50.00 35.00 -  -  32.00 91.42 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 7 اداره كل ثبت احوال  50.00 35.00 -  -  31.00 88.57 

 88.00 44.00  -  - 0050.  8 اداره كل ورزش و  جوانان  50.00 

دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    50.00 50.00 -  -  43.25 86.50 
 درماني 

9 

 10 اداره كل استاندارد  50.00 50.00 -  -  42.50 85.00 

 11 اداره كل بيمه سالمت  50.00 50.00 -  -  35.00 70.00 

كت آب و فاضالب شهري ر ش  50.00 50.00 -  -  32.50 65.00   12 

 13 اداره كل ميراث فرهنگي  50.00 50.00 -  -  31.42 62.85 

 14 اداره كل اوقاف و امور خيريه  50.00 50.00 -  -  27.50 55.00 

 15 كميته امداد امام خميني (ره)  50.00 50.00 -  -  26.81 53.63 

 16 اداره كل بهزيستي  50.00 50.00 -  -  26.50 53.00 

 17 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  50.00 50.00 -  -  25.00 50.00 

 18 اداره كل ثبت اسناد و امالك  50.00 50.00 -  -  25.00 50.00 

 19 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  50.00 50.00 -  -  25.00 50.00 

نوجوانان   كانون پرورش فكري كودكان و  50.00 35.00 -  -  17.50 50.00   20 

 21 اداره كل جهاد كشاورزي   50.00 50.00 -  -  24.60 49.21 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   50.00 50.00 -  -  21.66 43.33   22 

 23 اداره كل  پست  50.00 50.00 -  -  19.16 38.33 

 24 اداره كل راه و شهرسازي  50.00 50.00 -  -  19.16 38.33 

 35.00 5017.  25 اداره كل امور عشاير  50.00 50.00 -  -  

تبليغات اسالمي اداره كل   50.00 50.00 -  -  17.25 34.50   26 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   50.00 50.00 -  -  17.00 34.00   27 

 28 اداره كل آموزش و پرورش  50.00 50.00 -  -  12.50 25.00 

 25.00 8.75  -  - 35.00 0050.  29 اداره كل شيالت  

 30 اداره كل بنادر و دريانوردي   50.00 50.00 -  -  10.58 21.17 

 31 اداره كل تعاون روستايي  50.00 50.00 -  -  10.00 20.00 

 32 شركت شهرك ها صنعتي  50.00 50.00 -  -  7.00 14.00 

 33 ستاد نظارت گمركات  50.00 35.00 -  -  3.75 10.71 

اسالمي اداره كل فرهنگ و ارشاد   50.00 50.00 -  -  3.00 6.00   34 

 35 اداره كل حفاظت محيط زيست  50.00 35.00 -  -  0.00 0.00 

 36 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  50.00 50.00 -  -  0.00 0.00 

 37 اداره كل هواشناسي  50.00 50.00 -  -  0.00 0.00 

 0.00 0.00  -  - 50.00 0050. تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها واقدامات      38 

 39 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  50.00 15.00 -  -  0.00 0.00 

اي شركت آب منطقه  50.00 35.00 -  -  0.00 0.00   40 

يي اقتصادي  و دارا اداره كل امور   50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    41 

مصداق عدم   عدم مصداق    42 اداره كل انتقال خون  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

 43 اداره كل پزشكي قانوني  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 44 اداره كل تعزيرات حكومتي  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ق مصدا عدم   عدم مصداق   مصداق عدم   عدم مصداق    45 اداره كل حج و زيارت  50.00 0.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 46 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 47 اداره كل فرودگاه ها  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

داق مص   عدم  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    48 دانشگاه خليج فارس  50.00 0.00 

 49 شركت توزيع نيروي برق  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 50 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي يريت درمان  د م  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

  ميزان اجرايي شدن تفويض ستاد دستگاه به استان شاخص دوم :  

ميزان شاخص  تحقق  استان  ميانگين درصد  به  دستگاه  تفويض ستاد  شدن  سال  درصد    51.89  اجرايي  اين   باشد.مي در 
ي اجرايي استان در جدول  هادستگاه ، به تفكيك  شاخص ميزان اجرايي شدن تفويض ستاد دستگاه به استاندرصد تحقق  

درصد تحقق اين شاخص در ادارات كل استاندارد، امور اقتصادي و    ،شود،گونه كه مشاهده ميهمان  است.آمده    14شماره  
ايثارگران، حج و زيارت، دامپزشكي، صنعت، معدن و تجارت، نوسازي، توسعه و دارايي، امور مالياتي، بنياد شهيد و امور  

تأمين  ريت درمان  مديو    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني،  آزمايشگاه فني و مكانيك خاك تجهيز مدارس، 
با    اجتماعي نشان    باشد.ميدرصد    100برابر  سال  اين  ارزيابي  اجرادستگا  20تعداد    دهدمي نتايج  استانه    داراي   يي 

درصد تحقق اين   باشند.مي از ميانگين استان    ترپايين دستگاه داراي عملكردي    18) و  51.89عملكردي بيش از ميانگين ( 
    اند.بوده دستگاه نيز در اين شاخص داراي عدم مصداق  7، انددستگاه صفر و به عبارتي فاقد عملكرد بوده  7شاخص در 

  بر اساس ارزيابي عمومي شاخص ميزان اجرايي شدن تفويض ستاد دستگاه به استان  نديبهرتب:   14جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  امتياز سقف     رديف  ارزيابي شونده  

 1 اداره كل استاندارد  25.00 25.00 -  -  25.00 100.00 

اقتصادي  و دارايي ر  اداره كل امو  25.00 25.00 -  -  25.00 100.00   2 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  امتياز سقف     رديف  ارزيابي شونده  

 3 اداره كل امور مالياتي  25.00 25.00 -  -  25.00 100.00 

شهيد و امور ايثارگران اداره كل بنياد   25.00 25.00 -  -  25.00 100.00   4 

 5 اداره كل حج و زيارت  25.00 25.00 -  -  25.00 100.00 

 6 اداره كل دامپزشكي  25.00 25.00 -  -  25.00 100.00 

 7 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   25.00 25.00 -  -  25.00 100.00 

تجهيز  مدارس اداره كل نوسازي، توسعه و   25.00 25.00 -  -  25.00 100.00   8 

 9 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  25.00 25.00 -  -  25.00 100.00 

و خدمات بهداشتي   دانشگاه  علو م پزشكي   25.00 25.00 -  -  25.00 100.00 
ني درما   10 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   25.00 25.00 -  -  25.00 100.00   11 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  25.00 25.00 -  -  24.00 96.00   12 

 13 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  25.00 25.00 -  -  22.91 91.66 

 14 اداره كل بنادر و دريانوردي   25.00 25.00 -  -  21.42 85.71 

 15 اداره كل بيمه سالمت  25.00 25.00 -  -  20.00 80.00 

 16 اداره كل تبليغات اسالمي  25.00 25.00 -  -  17.85 71.42 

 17 اداره كل حفاظت محيط زيست  25.00 25.00 -  -  16.66 66.66 

اث فرهنگي كل مير اداره   25.00 25.00 -  -  16.66 66.66   18 

اي اداره كل فني و حرفه  25.00 25.00 -  -  15.00 60.00   19 

 20 اداره كل ورزش و  جوانان  25.00 25.00 -  -  14.70 58.82 

 21 اداره كل جهاد كشاورزي   25.00 25.00 -  -  12.50 50.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  امتياز سقف     رديف  ارزيابي شونده  

 22 اداره كل راه و شهرسازي  25.00 25.00 -  -  12.50 50.00 

 23 اداره كل فرودگاه ها  25.00 25.00 -  -  12.50 50.00 

3خدمات بازرگاني منطقه  شركت غله و   25.00 25.00 -  -  12.50 50.00   24 

 25 اداره كل آموزش و پرورش  25.00 25.00 -  -  10.00 40.00 

 26 اداره كل  پست  25.00 25.00 -  -  8.33 33.33 

 27 اداره كل تعاون روستايي  25.00 25.00 -  -  7.50 30.00 

 28 اداره كل تعزيرات حكومتي  25.00 25.00 -  -  7.50 30.00 

 29 اداره كل شيالت  25.00 25.00 -  -  7.50 30.00 

 30 اداره كل امور عشاير  25.00 25.00 -  -  7.14 28.57 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   25.00 25.00 -  -  6.57 26.31   31 

 32 شركت آب و فاضالب شهري  25.00 25.00 -  -  6.25 25.00 

 33 كميته امداد امام خميني (ره)  25.00 25.00 -  -  6.25 25.00 

 34 اداره كل انتقال خون  25.00 25.00 -  -  5.00 20.00 

 35 اداره كل ثبت اسناد و امالك  25.00 25.00 -  -  5.00 20.00 

 20.00 5.00  -  - 25.00 .0025  36 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  

صنعتي شركت شهرك ها   25.00 25.00 -  -  5.00 20.00   37 

 38 اداره كل بهزيستي  25.00 25.00 -  -  2.50 10.00 

 39 اداره كل اوقاف و امور خيريه  25.00 25.00 -  -  0.00 0.00 

 40 اداره كل پزشكي قانوني  25.00 25.00 -  -  0.00 0.00 

 41 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  25.00 25.00 -  -  0.00 0.00 



 

 46    1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز
  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  امتياز سقف     رديف  ارزيابي شونده  

 42 اداره كل هواشناسي  25.00 25.00 -  -  0.00 0.00 

 43 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  25.00 25.00 -  -  0.00 0.00 

 44 ستاد نظارت گمركات  25.00 25.00 -  -  0.00 0.00 

اي شركت آب منطقه  25.00 25.00 -  -  0.00 0.00   45 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    46 اداره كل ثبت احوال  25.00 0.00 عدم مصداق  

 47 دانشگاه خليج فارس  25.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ترويج كشاورزي   ات و آموزش و سازمان تحقيق  25.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    48 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    49 شركت توزيع نيروي برق  25.00 0.00 

 50 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  25.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

كان و نوجوانان ش فكري كود كانون پرور  25.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  25.00 0.00 

  تفكيك وظايف استاني و شهرستاني و تفويض اختيارات و وظايف استاني به سطوح شهرستاني شاخص سوم : 

در    تانياختيارات و وظايف استاني به سطوح شهرس  تفكيك وظايف استاني و شهرستاني و تفويضميانگين تحقق شاخص  
تفكيك وظايف استاني و شهرستاني و تفويض اختيارات و وظايف    شاخص درصد تحقق    باشد.مي درصد    53.06اين سال  

شهرستاني سطوح  به  تفكيك  استاني  به  شماره  هادستگاه ،  جدول  در  استان  اجرايي  كه همان   است.آمده    15ي  گونه 
ادارات  دستگاه استان به ميزان صد درصد تحقق يافته است كه عبارتند از:    10اين شاخص در    اهداف  ،شود،مشاهده مي 

تجارت، فني و  اي جاده بيمه سالمت، دامپزشكي، راهداري و حمل و نقل  كل استاندارد، امور مالياتي،   ، صنعت، معدن و 
.  كميته امداد امام خميني (ره)  و  ت بهداشتي درمانيدانشگاه علو م پزشكي و خدماكار، تعاون و رفاه اجتماعي،    اي،حرفه 

  20) و  53.06دستگاه اجرايي استان داراي عملكردي بيش از ميانگين (  15تعداد    دهدمينتايج ارزيابي اين سال نشان  
ه  تگادس 14 . باشدمي دستگاه صفر  7اين شاخص در   عملكرد باشند.مياز ميانگين استان  ترپايين دستگاه داراي عملكردي 
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دستگاه اجرايي در اين سال داراي عملكرد    12به عبارت ديگر بايد گفت    اند.بوده نيز در اين شاخص داراي عدم مصداق  
از   غير  به  و  متوسط  دستگاه  يك  خوب،  داراي عملكرد  دستگاه  يك  مصداق  هادستگاه عالي،  عدم  شاخص  اين  كه در  يي 

   اند.بوده دي ضعيف لكرعم دستگاه) داراي  21(  هادستگاه داشته اند مابقي 

بر اساس ارزيابي عمومي شاخص تفكيك وظايف استاني و شهرستاني و تفويض اختيارات  بنديرتبه :  15جدول  شماره  
  و وظايف استاني به سطوح 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 100.00 20.00  -  - 20.00 020.0  1 اداره كل استاندارد  

 2 اداره كل امور مالياتي  20.00 20.00 -  -  20.00 100.00 

 3 اداره كل بيمه سالمت  20.00 20.00 -  -  20.00 100.00 

 4 اداره كل دامپزشكي  20.00 20.00 -  -  20.00 100.00 

ي استان ا نقل جاده   اداره كل راهداري و حمل و  20.00 20.00 -  -  20.00 100.00   5 

 6 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  20.00 20.00 -  -  20.00 100.00 

اي اداره كل فني و حرفه  20.00 20.00 -  -  20.00 100.00   7 

 8 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  20.00 20.00 -  -  20.00 100.00 

خدمات بهداشتي   دانشگاه  علو م پزشكي و   20.00 20.00 -  -  20.00 100.00 
 9 درماني 

 10 كميته امداد امام خميني (ره)  20.00 20.00 -  -  20.00 100.00 

 11 اداره كل آموزش و پرورش  20.00 20.00 -  -  18.00 90.00 

 12 اداره كل حفاظت محيط زيست  20.00 20.00 -  -  18.00 90.00 

اعي اجتم   تأمين مديريت درمان   20.00 20.00 -  -  15.00 75.00   13 

 14 اداره كل بنادر و دريانوردي  20.00 20.00 -  -  13.33 66.66 

 15 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  20.00 20.00 -  -  10.63 53.19 

 16 اداره كل تبليغات اسالمي  20.00 20.00 -  -  10.25 51.28 

 17 اداره كل امور عشاير  20.00 20.00 -  -  10.00 50.00 

 18 اداره كل پزشكي قانوني  20.00 20.00 -  -  10.00 50.00 

 19 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  20.00 20.00 -  -  10.00 50.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   20.00 20.00 -  -  10.00 50.00   20 

كشاورزي اداره كل جهاد   20.00 20.00 -  -  7.69 38.46   21 

 22 اداره كل بهزيستي  20.00 20.00 -  -  6.66 33.33 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   20.00 20.00 -  -  6.66 33.33   23 

 24 شركت آب و فاضالب شهري  20.00 20.00 -  -  6.15 30.76 

 25 اداره كل تعزيرات حكومتي  20.00 20.00 -  -  6.00 30.00 

 26 اداره كل شيالت  20.00 20.00 -  -  6.00 30.00 

 27 اداره كل انتقال خون  20.00 20.00 -  -  5.00 25.00 

 28 اداره كل اوقاف و امور خيريه  20.00 20.00 -  -  5.00 25.00 

 29 اداره كل ثبت اسناد و امالك  20.00 20.00 -  -  5.00 25.00 

مكانيك خاك   آزمايشگاه فني و  20.00 20.00 -  -  5.00 25.00   30 

 31 اداره كل ميراث فرهنگي  20.00 20.00 -  -  4.44 22.22 

 32 اداره كل ورزش و  جوانان  20.00 20.00 -  -  4.44 22.22 

 33 اداره كل  پست  20.00 20.00 -  -  4.00 20.00 

 34 اداره كل تعاون روستايي  20.00 20.00 -  -  4.00 20.00 

 10.00 2.00  -  - 0020.  35 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  20.00 

 36 اداره كل راه و شهرسازي  20.00 20.00 -  -  0.00 0.00 

 37 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  20.00 20.00 -  -  0.00 0.00 

 38 اداره كل هواشناسي  20.00 20.00 -  -  0.00 0.00 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    39 

 40 اداره كل ثبت احوال  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

زيارت اداره كل حج و   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    41 

رودگاه ها كل ف   اداره  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    42 

 43 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 44 دانشگاه خليج فارس  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ورزي آموزش و ترويج كشا سازمان تحقيقات و   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    45 

 46 ستاد نظارت گمركات  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اي شركت آب منطقه  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    47 

 48 شركت توزيع نيروي برق  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

صداق عدم م    49 شركت شهرك ها صنعتي  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 50 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    51 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  20.00 0.00 عدم مصداق  

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

  ي اجرايي هادستگاه اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار شاخص چهارم : 

درصد    67.56استان در اين سال برابر با    ي اجراييهادستگاه اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار  ميانگين تحقق  
تحقق    .باشدمي ساختاردرصد  مديريت  ملي  سامانه  بخشنامه  اجراي  تفكيك      ،شاخص  در  هادستگاه به  استان  اجرايي  ي 

شماره   مي همان   است.آمده    16جدول  مشاهده  كه  با  اين    ،شود،گونه  سازماني  ساختار  اصالح  محور  در    67.56شاخص 
رتبه  داراي  اهداف  تحقق  در  اول  درصد  ا  باشد.ميي  اهداف  تحقق  در  درصد  شاخص  ميزان دست   10ين  به  استان  گاه 

كه عبارتند از : ادارات كل اوقاف و امور خيريه، بيمه سالمت، تعاون روستايي، ثبت احوال، راهداري و   باشدميصددرصد  
و كانون   اي منطقهها، نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، شركت آب  ، صنعت، معدن و تجارت، فرودگاه اي جادهحمل و نقل  

دستگاه اجرايي استان داراي عملكردي    35تعداد    دهدمي  وجوانان. نتايج ارزيابي اين سال نشانفكري كودكان و نپرورش  
  8اين شاخص در    عملكرد   باشند.مي از ميانگين استان    ترپاييندستگاه داراي عملكردي    7 ) و67.56بيش از ميانگين (

با  دستگاه   ش  2  . باشدميصفر  برابر  اين  در  نيز  مصداق  دستگاه  عدم  داراي  گفت    اند.بوده اخص  بايد  ديگر  عبارت    17به 
عالي،   عملكرد  داراي  سال  اين  در  اجرايي  خوب،    15دستگاه  عملكرد  داراي  از    6دستگاه  غير  به  و  متوسط  دو  دستگاه 

   اند.بوده داراي عملكردي ضعيف  دستگاه  12 .اندكه در اين شاخص عدم مصداق داشته دستگاهي
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بندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار رتبه:  16جدول  شماره  
  هاي اجرايي دستگاه

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

امور خيريه اداره كل اوقاف و   30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00   1 

 2 اداره كل بيمه سالمت  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00 

 3 اداره كل تعاون روستايي  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00 

 4 اداره كل ثبت احوال  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00 

اي استان حمل و نقل جاده اداره كل راهداري و   30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00   5 

 6 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00 

 7 اداره كل فرودگاه ها  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00 

 8 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00 

اي ه شركت آب منطق  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00   9 

 10 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00 

 11 اداره كل امور عشاير  30.00 30.00 100.00 -  29.40 98.00 

 12 اداره كل پزشكي قانوني  30.00 30.00 100.00 -  27.00 90.00 

كشاورزي  اداره كل جهاد   30.00 30.00 100.00 -  27.00 90.00   13 

 14 اداره كل دامپزشكي  30.00 30.00 100.00 -  27.00 90.00 

 15 اداره كل راه و شهرسازي  30.00 30.00 100.00 -  27.00 90.00 

اي اداره كل فني و حرفه  30.00 30.00 100.00 -  27.00 90.00   16 

آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و   30.00 30.00 100.00 -  27.00 90.00   17 

 18 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  30.00 30.00 100.00 -  25.20 84.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 19 اداره كل امور مالياتي  30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00 

 20 اداره كل آموزش و پرورش  30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00 

شهيد و امور ايثارگران   ل بنياد اداره ك  30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00   21 

 22 اداره كل بهزيستي  30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00 

 23 اداره كل ثبت اسناد و امالك  30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00 

زيارت اداره كل حج و   30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00   24 

ه كل حفاظت محيط زيست ار اد  30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00   25 

 26 اداره كل ميراث فرهنگي  30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00 

 27 اداره كل هواشناسي  30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00 

جوانان اداره كل ورزش و    30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00   28 

انيك خاك فني و مك   آزمايشگاه  30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00   29 

دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00 
 درماني 

30 

 31 دانشگاه خليج فارس  30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00 

 32 ستاد نظارت گمركات  30.00 30.00 100.00 -  22.80 76.00 

 70.00 21.00  - 100.00 30.00 0030.  33 اداره كل استاندارد  

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   30.00 30.00 100.00 -  21.00 70.00   34 

 35 اداره كل تبليغات اسالمي  30.00 30.00 100.00 -  21.00 70.00 

 36 اداره كل شيالت  30.00 30.00 100.00 -  19.80 66.00 

كل انتقال خون ره  ادا  30.00 30.00 100.00 -  18.00 60.00   37 

 38 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  30.00 30.00 100.00 -  18.00 60.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 39 اداره كل بنادر و دريانوردي   30.00 30.00 100.00 -  15.00 50.00 

 40 نمايندگي سازمان بازنشستگي  30.00 30.00 100.00 -  15.00 50.00 

 40.00 12.00  - 100.00 30.00 0.003  41 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  

 42 اداره كل  پست  30.00 30.00 100.00 -  1.20 4.00 

 43 اداره كل تعزيرات حكومتي  30.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   30.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00   44 

 0.00 0.00  - 00100.  45 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  30.00 30.00 

 46 شركت شهرك ها صنعتي  30.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00 

جديد عالي شهر شركت عمران  شهر   30.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00   47 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   30.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00   48 

 49 كميته امداد امام خميني (ره)  30.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   30.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00   50 

 51 شركت آب و فاضالب شهري  30.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

0030. 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 شركت توزيع نيروي برق  

شد  گونههمان  اشاره  قبال  داراي    ،كه  سازماني  ساختار  اصالح  اين    باشد.ميشاخص    4محور  از  كدام  هر  تحقق  براي 
  :  شودمي پرداخته   هاذيل به آنكه در  صورت گيرديي بايد هافعاليت هاشاخص 

اول:   خدمات  شاخص  و  عملياتي  واحدهاي  ا هادستگاه واگذاري  مديريت  جراي  و  خصوصي  بخش  به  يي 
  :  محلي

  براي تحقق اين شاخص اقداماتي بايد به شرح ذيل بايد انجام شود:  
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  واگذاري واحدهاي عملياتي دستگاه بر اساس برنامه مصوب شده  
  واگذاري خدمات دستگاه بر اساس برنامه مصوب شده  
   شاخص ارتقاء كارايي از طريق واگذاري ها بر اساس نتايج جدول ضميمه 

 ي اجرايي به بخش خصوصي و مديريت محلي هادستگاه در شاخص واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات  مات  ااين اقد  
و در نتيجه منطقي نمودن ساختار  شاخص  ها زمينه دستيابي به اهداف آننجام آورده شده است كه ابه عنوان زير شاخص 

گردد، كه مشاهده مي   گونههمان  است.آمده   17جدول شماره  درصد تحقق هر زير شاخص در. دولت را موجب خواهد شد
شاخص   زير  هدف  تحقق  شده درصد  مصوب  برنامه  اساس  بر  دستگاه  عملياتي  واحدهاي  با  واگذاري  برابر  سال  اين   در 

  ميزان ارتقاء كارايي از طريق درصد و    55.22،  ميزان واگذاري خدمات دستگاه بر اساس برنامه مصوب شده  درصد،  44.04
ي اجرايي هادستگاه  ي رتبه   20الي    18جداول    باشد.مي درصد    44.28،  ها براساس نتايج جدول ضميمه شاخصواگذاري 

ي اجرايي به بخش خصوصي و مديريت هادستگاه شاخص واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات  ي  هافعاليت را بر اساس  
  .  دهدمينشان  محلي

هاي اجرايي به بخش خصوصي و مديريت  ستگاهي عملياتي و خدمات دشاخص واگذاري واحدها:  17جدول شماره 
  محلي 

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  فعاليت  سقف امتياز 

 

ميزان واگذاري واحدهاي عملياتي دستگاه بر اساس   15.00 15.00 6.60 44.04
 1 برنامه مصوب شده 

 

اساس برنامه  دمات دستگاه بر  ميزان واگذاري خ  15.00 15.00 8.28 55.22
 2 مصوب شده 

 

44.28 8.85 20.00 20.00 
ميزان ارتقاء كارايي از طريق واگذاري ها بر اساس  

 3 نتايج جدول ضميمه شاخص 



 

 54    1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز
  

  

دستگاه خدمات  و  عملياتي  واحدهاي  واگذاري  مديريت هاي  شاخص  و  خصوصي  بخش  به  اجرايي 
  محلي 

 ه بر اساس برنامه مصوب شدهواحدهاي عملياتي دستگافعاليت ميزان واگذاري :  18جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

امور خيريه اداره كل اوقاف و   15.00 15.00 2.00 50.00 15.00 100.00  1 

 

ي ا اداره كل فني و حرفه  15.00 15.00 2.00 2.00 15.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل ورزش و  جوانان  15.00 15.00 4.00 4.00 15.00 100.00

 

 4 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  15.00 15.00 100.00 100.00 15.00 100.00

 

 5 شركت آب و فاضالب شهري  15.00 15.00 1.00 1.00 15.00 100.00

 

 6 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  15.00 15.00 11.00 10.00 13.63 90.90

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  15.00 15.00 15.00 12.00 12.00 80.00  7 

 

 8 اداره كل ثبت اسناد و امالك  15.00 15.00 15.00 10.00 10.00 66.66

 

3رگاني منطقه  شركت غله و خدمات باز  15.00 15.00 15.00 10.00 10.00 66.66  9 

 

 10 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  15.00 15.00 32.00 20.00 9.37 62.50

 

 11 اداره كل ميراث فرهنگي  15.00 15.00 7.00 4.00 8.57 57.14

 

 12 اداره كل  پست  15.00 15.00 1.00 0.50 7.50 50.00

 

ستاندارد كل ا   اداره  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00  13 

 

 14 اداره كل بهزيستي  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00

 

 15 اداره كل جهاد كشاورزي   15.00 15.00 10.00 5.00 7.50 50.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 16 اداره كل راه و شهرسازي  15.00 15.00 10.00 5.00 7.50 50.00

 

و مكانيك خاك آزمايشگاه فني   15.00 15.00 4.00 2.00 7.50 50.00  17 

 

 18 اداره كل تبليغات اسالمي  15.00 15.00 40.00 15.00 5.62 37.50

 

 19 كميته امداد امام خميني (ره)  15.00 15.00 22.00 7.00 4.77 31.81

 

 20 اداره كل بنادر و دريانوردي   15.00 15.00 34.00 10.00 4.41 29.41

 

25.00 3.75 0.50 2.00 15.00 015.0  21 اداره كل آموزش و پرورش  

 

 22 اداره كل شيالت  15.00 15.00 1.00 0.25 3.75 25.00

 

 23 اداره كل تعاون روستايي  15.00 15.00 100.00 20.00 3.00 20.00

 

 24 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  15.00 15.00 100.00 10.00 1.50 10.00

 

6.66 1.00 1.00 15.00 15.00 0015.  25 شركت شهرك ها صنعتي  

 

 26 اداره كل امور عشاير  15.00 15.00 8.00 0.00 0.00 0.00

 

 27 اداره كل بيمه سالمت  15.00 15.00 2.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   15.00 15.00 3.00 0.00 0.00 0.00  28 

 

بيعي و آبخيزداري منابع ط   اداره كل  15.00 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00  29 

 

 30 اداره كل هواشناسي  15.00 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 

واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها   15.00 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00  31 

 

 32 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  15.00 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00

داق عدم مص   اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    33 

 34 اداره كل امور مالياتي  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 35 اداره كل انتقال خون  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 36 اداره كل پزشكي قانوني  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

حكومتي اداره كل تعزيرات   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    37 

 38 اداره كل ثبت احوال  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

00.0 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    39 اداره كل حج و زيارت  15.00 

 40 اداره كل حفاظت محيط زيست  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم     41 اداره كل دامپزشكي  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

دن و تجارت  اداره كل صنعت، مع  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    42 

 43 اداره كل فرودگاه ها  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 44 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 45 دانشگاه خليج فارس  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 46 ستاد نظارت گمركات  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اي شركت آب منطقه  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    47 

 48 شركت توزيع نيروي برق  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اق عدم مصد  عدم مصداق  عدم مصداق    49 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  15.00 0.00 عدم مصداق  

 50 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي مديريت درمان   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

داق مص   عدم  عدم مصداق  عدم مصداق    52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  15.00 0.00 عدم مصداق  
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  خدمات دستگاه بر اساس برنامه مصوب شده فعاليت ميزان واگذاري :  19جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  15.00 15.00 100.00 100.00 15.00 100.00

 

 2 اداره كل امور مالياتي  15.00 15.00 1.00 1.00 15.00 100.00

 

 3 اداره كل بهزيستي  15.00 15.00 100.00 100.00 15.00 100.00

 

 4 اداره كل بيمه سالمت  15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 100.00

 

احوال   كل ثبت اداره   15.00 15.00 10.00 10.00 15.00 100.00  5 

 

 6 اداره كل دامپزشكي  15.00 15.00 1.00 1.00 15.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 100.00  7 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   15.00 15.00 3.00 3.00 15.00 100.00  8 

 

100.00 15.00 2.00 02.0 اي اداره كل فني و حرفه  15.00 15.00   9 

 

 10 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  15.00 15.00 8.00 8.00 15.00 100.00

 

 11 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  15.00 15.00 2.00 2.00 15.00 100.00

 

ن اداره كل ورزش و  جوانا  15.00 15.00 4.00 4.00 15.00 100.00  12 

 

(ره) كميته امداد امام خميني   15.00 15.00 22.00 19.00 12.95 86.36  13 

 

 14 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 

 15 اداره كل ثبت اسناد و امالك  15.00 15.00 15.00 10.00 10.00 66.66

 

 16 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  15.00 15.00 32.00 20.00 9.37 62.50

 

 17 اداره كل ميراث فرهنگي  15.00 15.00 7.00 4.00 8.57 57.14

 

 18 اداره كل امور عشاير  15.00 15.00 12.00 6.00 7.50 50.00

 

 19 اداره كل اوقاف و امور خيريه  15.00 15.00 6.00 3.00 7.50 50.00

 

0050.  20 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  15.00 15.00 4.00 2.00 7.50 

 

 21 شركت آب و فاضالب شهري  15.00 15.00 1.00 0.50 7.50 50.00

 

 22 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  15.00 15.00 2.00 1.00 7.50 50.00

 

 23   اداره كل جهاد كشاورزي  15.00 15.00 19.00 9.00 7.10 47.36

 

تبليغات اسالمي اداره كل   15.00 15.00 40.00 15.00 5.62 37.50  24 

 

 25 اداره كل  پست  15.00 15.00 9.00 3.00 5.00 33.33

 

 26 اداره كل راه و شهرسازي  15.00 15.00 15.00 5.00 5.00 33.33

 

3قه  شركت غله و خدمات بازرگاني منط  15.00 15.00 15.00 5.00 5.00 33.33  27 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 28 اداره كل بنادر و دريانوردي   15.00 15.00 34.00 10.00 4.41 29.41

 

 29 اداره كل آموزش و پرورش  15.00 15.00 2.00 0.50 3.75 25.00

 

 30 ستاد نظارت گمركات  15.00 15.00 2.00 0.50 3.75 25.00

 

ستايي اداره كل تعاون رو  15.00 15.00 100.00 20.00 3.00 20.00  31 

 

 32 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  15.00 15.00 100.00 10.00 1.50 10.00

 

 33 شركت شهرك ها صنعتي  15.00 15.00 15.00 1.00 1.00 6.66

 

 34 اداره كل حفاظت محيط زيست  15.00 15.00 5.00 0.00 0.00 0.00

 

ري طبيعي و آبخيزدا اداره كل منابع   15.00 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00  35 

 

 36 اداره كل هواشناسي  15.00 15.00 3.00 0.00 0.00 0.00

 

 37 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  15.00 15.00 3.00 0.00 0.00 0.00

 

اي شركت آب منطقه  15.00 15.00 100.00 0.00 0.00 0.00  38 
داق مص   عدم  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق   اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   15.00 0.00   39 
 40 اداره كل انتقال خون  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 41 اداره كل پزشكي قانوني  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
0015. 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق   تعزيرات حكومتي اداره كل     42 
 43 اداره كل حج و زيارت  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 44 اداره كل شيالت  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
رت  اداره كل صنعت، معدن و تجا  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    45 
 46 اداره كل فرودگاه ها  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 47 دانشگاه خليج فارس  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
آموزش و ترويج كشاورزي سازمان تحقيقات و   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    48 
مصداق م  عد    49 شركت توزيع نيروي برق  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 50 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
تأمين اجتماعي مديريت درمان   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 
مصداق م  عد  عدم مصداق    52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  
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  فعاليت ميزان ارتقاء كارايي از طريق واگذاري ها بر اساس نتايج جدول ضميمه شاخص:  20جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

100.00 0020.  1 اداره كل استاندارد  20.00 20.00 100.00 100.00 

 

 2 اداره كل امور مالياتي  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 3 اداره كل بيمه سالمت  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  20.00 20.00 4.00 4.00 20.00 100.00  4 

 

100.00 0.002  5 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  20.00 20.00 8.00 8.00 

 

 6 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  20.00 20.00 2.00 2.00 20.00 100.00

 

اي استان راهداري و حمل و نقل جاده اداره كل   20.00 20.00 20.00 19.00 19.00 95.00  7 

 

 8 اداره كل دامپزشكي  20.00 20.00 100.00 85.00 17.00 85.00

 

 9 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  20.00 20.00 100.00 85.00 17.00 85.00

 

 10 اداره كل ثبت احوال  20.00 20.00 20.00 16.00 16.00 80.00

 

 11 اداره كل ميراث فرهنگي  20.00 20.00 7.00 5.00 14.28 71.42

 

70.00 4.001  12 اداره كل ورزش و  جوانان  20.00 20.00 100.00 70.00 

 

 13 اداره كل امور عشاير  20.00 20.00 12.00 6.00 10.00 50.00

 

 14 اداره كل جهاد كشاورزي   20.00 20.00 44.00 22.00 10.00 50.00

 

 15 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  20.00 20.00 4.00 2.00 10.00 50.00

 

 16 شركت آب و فاضالب شهري  20.00 20.00 1.00 0.50 10.00 50.00

 

 17 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  20.00 20.00 2.00 1.00 10.00 50.00

 

 18 كميته امداد امام خميني (ره)  20.00 20.00 22.00 10.00 9.09 45.45

 

 19 اداره كل  پست  20.00 20.00 9.00 3.00 6.66 33.33

 

 20 اداره كل راه و شهرسازي  20.00 20.00 15.00 5.00 6.66 33.33

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   20.00 20.00 3.00 1.00 6.66 33.33  21 

 

 22 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  20.00 20.00 32.00 10.00 6.25 31.25

 

 23 اداره كل تبليغات اسالمي  20.00 20.00 40.00 12.00 6.00 30.00

 

 24 اداره كل آموزش و پرورش  20.00 20.00 2.00 0.50 5.00 25.00

 

اوقاف و امور خيريه اداره كل   20.00 20.00 2.00 0.50 5.00 25.00  25 

 

 26 اداره كل ثبت اسناد و امالك  20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 25.00

 

25.00 5.00 25.00 100.00 .0020  27 اداره كل شيالت  20.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 28 شركت شهرك ها صنعتي  20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 25.00

 

 29 اداره كل بهزيستي  20.00 20.00 100.00 20.00 4.00 20.00

 

 30 اداره كل تعاون روستايي  20.00 20.00 100.00 20.00 4.00 20.00

 

3و خدمات بازرگاني منطقه    غله   شركت  20.00 20.00 20.00 2.00 2.00 10.00  31 

 

 32 اداره كل بنادر و دريانوردي   20.00 20.00 34.00 3.00 1.76 8.82

 

 33 اداره كل حفاظت محيط زيست  20.00 20.00 5.00 0.00 0.00 0.00

 

 34 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  20.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 .001  35 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  20.00 20.00 

 

 36 اداره كل هواشناسي  20.00 20.00 3.00 0.00 0.00 0.00

 

 37 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  20.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 38 ستاد نظارت گمركات  20.00 20.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 

اي شركت آب منطقه  20.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00  39 
اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    40 
 41 اداره كل انتقال خون  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
صداق عدم م  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    42 اداره كل پزشكي قانوني  20.00 0.00 
تعزيرات حكومتي اداره كل   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    43 
 44 اداره كل حج و زيارت  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
ت، معدن و تجارت  كل صنع اداره   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    45 
 46 اداره كل فرودگاه ها  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 47 دانشگاه خليج فارس  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
ويج كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش و تر  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    48 
 49 شركت توزيع نيروي برق  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
مصداق عدم     50 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
ي تأمين اجتماع مديريت درمان   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 
 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

  باشند.ميتوضيح است شاخص دوم و سوم داراي زير شاخص نالزم به  
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 ي اجرايي هادستگاه اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار  : چهارم  اخصش

   بايد انجام شود : ح ذيل به شر براي تحقق اين شاخص اقداماتي بايد

  ثبت شرح وظايف واحد هاي سازماني  
  رفع فهرست خطاها  
   تاريخچه مربوط به تشكيالت و نمودار سازماني كاغذي ثبت اطالعات  
  (تشكيالت اسمي)   روزرساني شاغلين رسمي و پيماني ه ثبت و ب  
  (تشكيالت اسمي)   روزرساني شاغلين قرارداد معين و قرارداد كارگري ه ثبت و ب 

هر شاخص به    كه ميزان تحقق   بيانگر اين است   98ي اجرايي استان در سال  ها دستگاه آمده از ارزيابي عملكرد  دست نتايج به 
ذيل   با    باشد. مي قرار  برابر  سال  اين  در  سازماني  واحدهاي  وظايف  شرح  ثبت  شاخص  زير  تحقق  رفع    درصد،  79درصد 

خطاها   مرب   درصد،  56.8فهرست  تاريخچه  اطالعات  نمودار  ثبت  و  تشكيالت  به  كاغذي وط  و    درصد،  48،  سازماني  ثبت 
پيماني   روزرساني به  و  رسمي  اسمي   شاغلين  و    81)  (تشكيالت  و  درصد  قرارداد    روزرساني به ثبت  و  معين  قرارداد  شاغلين 

مانه  شاخص اجراي بخشنامه سا ي  ها فعاليت   بندي رتبه   26الي    22جدول    است. بوده  درصد    73  (تشكيالت اسمي)   كارگري 
  .  دهد مي نشان    ي اجرايي ها دستگاه را به تفكيك  ر  ملي مديريت ساختا 

  هاي اجراييشاخص اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه:  21جدول شماره 

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  فعاليت  سقف امتياز  

 

سازماني ثبت شرح وظايف واحد هاي   6.00 6.00 4.74 79.00  1 

 

 2 رفع فهرست خطاها  6.00 6.00 3.40 56.80

 

ثبت اطالعات تاريخچه مربوط به تشكيالت و   6.00 6.00 2.88 48.00
 3 نمودار سازماني كاغذي 

 

روزرساني شاغلين رسمي و  ثبت و به  6.00 6.00 4.86 81.00
 4 پيماني(تشكيالت اسمي) 

 
ين قرارداد معين و قرارداد  زرساني شاغل رو ثبت و به  6.00 6.00 4.38 73.00

 5 كارگري(تشكيالت اسمي) 
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  هاي اجرايي شاخص اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه

 فعاليت ثبت شرح وظايف واحد هاي سازماني:  22جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل امور عشاير  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

تي اداره كل امور ماليا  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  4 

 

 5 اداره كل آموزش و پرورش  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 6 اداره كل انتقال خون  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

خيريه اداره كل اوقاف و امور   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  7 

 

و دريانوردي    اداره كل بنادر  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  8 

 

 9 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 10 اداره كل بهزيستي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 11 اداره كل بيمه سالمت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 6.00 100.00 100.00 6.00 06.0  12 اداره كل پزشكي قانوني  

 

 13 اداره كل تبليغات اسالمي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 14 اداره كل تعاون روستايي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 15 اداره كل ثبت احوال  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 6.00 100.00 6.00 6.00 .006  16 اداره كل ثبت اسناد و امالك  

 

 17 اداره كل جهاد كشاورزي   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 18 اداره كل حج و زيارت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 19 اداره كل حفاظت محيط زيست  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 6.00 100.00 0.0010  20 اداره كل دامپزشكي  6.00 6.00 

 

 21 اداره كل راه و شهرسازي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اي استان جاده اداره كل راهداري و حمل و نقل   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  22 

 

 23 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 24 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 25 اداره كل فرودگاه ها  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  26 

 

رفاه اجتماعي   ار تعاون و اداره كل ك  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  27 

 

 28 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

فرهنگي اداره كل ميراث   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  29 

 

 30 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

.00100  31 اداره كل هواشناسي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 

 

 32 اداره كل ورزش و  جوانان  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 33 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

ي و مكانيك خاك گاه فن آزمايش  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  34 

 

 35 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 36 دانشگاه خليج فارس  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 37 ستاد نظارت گمركات  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

اي شركت آب منطقه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  38 

 

 39 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 40 اداره كل شيالت  6.00 6.00 100.00 30.00 1.80 30.00

 

 41 اداره كل  پست  6.00 6.00 100.00 20.00 1.20 20.00

 

0.00 0.00 0.00 100.00 06.0  42 اداره كل تعزيرات حكومتي  6.00 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  43 

 

 44 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 45 شركت شهرك ها صنعتي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 00.0  46 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  6.00 6.00 100.00 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  47 

 

 48 كميته امداد امام خميني (ره)  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  94  

 

 50 نمايندگي سازمان بازنشستگي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

فاضالب شهري   شركت آب و  6.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

 52 شركت توزيع نيروي برق  6.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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  خطاهافعاليت رفع فهرست :  23جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل امور مالياتي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 2 اداره كل آموزش و پرورش  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

ه كل اوقاف و امور خيريه ار اد  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 5 اداره كل بيمه سالمت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 6 اداره كل تعاون روستايي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 7 اداره كل ثبت احوال  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 8 اداره كل ثبت اسناد و امالك  6.00 6.00 6.00 80.00 6.00 100.00

 

 9 اداره كل حج و زيارت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 10 اداره كل حفاظت محيط زيست  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 6.00 0100.0  11 اداره كل دامپزشكي  6.00 6.00 100.00 

 

اي استان نقل جاده اداره كل راهداري و حمل و   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  12 

 

 13 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

ا اداره كل فرودگاه ه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  14 

 

 15 اداره كل ميراث فرهنگي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 16 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 17 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 18 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 19 دانشگاه خليج فارس  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

اي شركت آب منطقه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  20 

 

 21 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 22 اداره كل امور عشاير  6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00

 

 23 ستاد نظارت گمركات  6.00 6.00 100.00 80.00 4.80 80.00

 

 24 اداره كل استاندارد  6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00  25 

 

0050.  26 اداره كل بنادر و دريانوردي   6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 

 

 27 اداره كل پزشكي قانوني  6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00

 

 28 اداره كل تبليغات اسالمي  6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00

 

 29 اداره كل جهاد كشاورزي   6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00

 

 30 اداره كل راه و شهرسازي  6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00

 

 31 اداره كل شيالت  6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00  32 

 

 33 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00

 

 34 نمايندگي سازمان بازنشستگي  6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00

 

 35 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  6.00 6.00 100.00 20.00 1.20 20.00

 

 36 اداره كل  پست  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 37 اداره كل انتقال خون  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 38 اداره كل بهزيستي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 39 اداره كل تعزيرات حكومتي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  40 

 

 41 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 42 اداره كل هواشناسي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 43 اداره كل ورزش و  جوانان  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 44 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

شاورزي آموزش و ترويج ك   سازمان تحقيقات و  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  45 

 

 46 شركت شهرك ها صنعتي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 47 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  48 

 

 49 كميته امداد امام خميني (ره)  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 51 شركت آب و فاضالب شهري  6.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 52 شركت توزيع نيروي برق  6.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 تشكيالت و نمودار سازماني كاغذي فعاليت ثبت اطالعات تاريخچه مربوط به :  24جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل امور عشاير  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 6.00 100.00 100.00 .006  2 اداره كل اوقاف و امور خيريه  6.00 

 

 3 اداره كل بهزيستي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 4 اداره كل بيمه سالمت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 5 اداره كل پزشكي قانوني  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 6.00 100.00 100.00 006.  6 اداره كل تعاون روستايي  6.00 

 

 7 اداره كل ثبت احوال  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 8 اداره كل جهاد كشاورزي   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 9 اداره كل دامپزشكي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 6.00 100.00 100.00 6.00 006.  10 اداره كل راه و شهرسازي  

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  11 

 

 12 اداره كل شيالت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 13 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 14 اداره كل فرودگاه ها  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  15 

 

 16 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

و آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  17 

 

 18 اداره كل ميراث فرهنگي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 19 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 20 اداره كل هواشناسي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

ورزش و  جوانان اداره كل   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  21 

 

 22 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  23 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 24 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 25 اداره كل  پست  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 26 اداره كل استاندارد  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  27 

 

 28 اداره كل امور مالياتي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 .000  29 اداره كل آموزش و پرورش  6.00 6.00 100.00 0.00 

 

 30 اداره كل انتقال خون  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 31 اداره كل بنادر و دريانوردي   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 32 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 33 اداره كل تبليغات اسالمي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 34 اداره كل تعزيرات حكومتي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 35 اداره كل ثبت اسناد و امالك  6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00

 

 36 اداره كل حج و زيارت  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 37 اداره كل حفاظت محيط زيست  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  38 

 

 39 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

و تربيتي   تامنيتي    واقدامات  ادراه كل زندان ها   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  40 

 

 41 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 42 دانشگاه خليج فارس  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 43 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

0.00 0.00 0.00 100.00 6.00 006.  44 ستاد نظارت گمركات  

 

 45 شركت شهرك ها صنعتي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 46 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  47 

 

0.00 0.00 0.00 100.00 6.00 .006  48 كميته امداد امام خميني (ره)  

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  49 

 

 50 نمايندگي سازمان بازنشستگي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

فاضالب شهري شركت آب و   6.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

م مصداق د ع  عدم مصداق    52 شركت توزيع نيروي برق  6.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

روزرساني شاغلين رسمي و پيماني(تشكيالت اسمي)فعاليت ثبت و به:  25جدول شماره   

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

100.00 6.00 100.00 100.00 6.00 006.  1 اداره كل استاندارد  

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل امور عشاير  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

مالياتي اداره كل امور   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  4 

 

100.00 6.00 100.00 100.00 006.  5 اداره كل آموزش و پرورش  6.00 

 

 6 اداره كل انتقال خون  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 7 اداره كل اوقاف و امور خيريه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 8 اداره كل بنادر و دريانوردي   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

100.00 6.00 0100.0  9 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  6.00 6.00 100.00 

 

 10 اداره كل بهزيستي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 11 اداره كل بيمه سالمت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 12 اداره كل پزشكي قانوني  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 13 اداره كل تبليغات اسالمي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 14 اداره كل تعاون روستايي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 15 اداره كل ثبت احوال  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 16 اداره كل ثبت اسناد و امالك  6.00 6.00 6.00 100.00 6.00 100.00

 

 17 اداره كل جهاد كشاورزي   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 18 اداره كل حج و زيارت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

زيست اداره كل حفاظت محيط   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  19 

 

 20 اداره كل دامپزشكي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 21 اداره كل راه و شهرسازي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  22 

 

 23 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 6.00 100.00 100.00 06.0  24 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  6.00 

 

 25 اداره كل فرودگاه ها  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  26 

 

 27 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 28 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 29 اداره كل ميراث فرهنگي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 30 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

هواشناسي   ه كل ادار  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  31 

 

 32 اداره كل ورزش و  جوانان  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

تربيتي ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  33 

 

 34 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 006.  35 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  6.00 6.00 100.00 100.00 

 

 36 دانشگاه خليج فارس  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 37 ستاد نظارت گمركات  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  38 

 

 39 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

بازنشستگي نمايندگي سازمان   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  40 

 

 41 اداره كل شيالت  6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00

 

 42 اداره كل  پست  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 43 اداره كل تعزيرات حكومتي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

اجتماعي تأمين  اداره كل سازمان   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  44 

 

 45 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

ها صنعتي   شركت شهرك  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  46 

 

 47 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  48 

 

 49 كميته امداد امام خميني (ره)  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 100.00 6.00 06.0 تأمين اجتماعي مديريت درمان     50 

 51 شركت آب و فاضالب شهري  6.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم     52 شركت توزيع نيروي برق  6.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

كارگري(تشكيالت اسمي)  روزرساني شاغلين قرارداد معين و قراردادفعاليت ثبت و به:  26جدول شماره   

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  2 

 

100.00 6.00 00100.  3 اداره كل امور عشاير  6.00 6.00 100.00 

 

مالياتي اداره كل امور   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  4 

 

 5 اداره كل آموزش و پرورش  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 6 اداره كل انتقال خون  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 7 اداره كل اوقاف و امور خيريه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 8 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 9 اداره كل بهزيستي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 10 اداره كل بيمه سالمت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

00100.  11 اداره كل پزشكي قانوني  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 

 

 12 اداره كل تبليغات اسالمي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 13 اداره كل تعاون روستايي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 14 اداره كل ثبت احوال  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 15 اداره كل ثبت اسناد و امالك  6.00 6.00 6.00 100.00 6.00 100.00

 

 16 اداره كل جهاد كشاورزي   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 17 اداره كل حج و زيارت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

ت اداره كل حفاظت محيط زيس  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  18 

 

 19 اداره كل راه و شهرسازي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  20 

 

 21 اداره كل شيالت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اره كل صنعت، معدن و تجارت  د ا  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  22 

 

 23 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 24 اداره كل فرودگاه ها  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  25 

 

 26 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 27 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 28 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

واشناسي كل ه   اداره  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  29 

 

 30 اداره كل ورزش و  جوانان  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 31 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 32 دانشگاه خليج فارس  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

نظارت گمركات   اد ست  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  33 

 

اي شركت آب منطقه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  34 

 

 35 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 36 نمايندگي سازمان بازنشستگي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

50.00 3.00 50.00 100.00 006.  37 اداره كل دامپزشكي  6.00 

 

 38 اداره كل  پست  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 39 اداره كل بنادر و دريانوردي   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 40 اداره كل تعزيرات حكومتي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي سازمان    اداره كل  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  41 

 

 42 اداره كل ميراث فرهنگي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 43 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 44 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 45 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 46 شركت شهرك ها صنعتي  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 47 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3بازرگاني منطقه    شركت غله و خدمات  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  48 

 

 49 كميته امداد امام خميني (ره)  6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 51 شركت آب و فاضالب شهري  6.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

داق مص   عدم  عدم مصداق  عدم مصداق    52 شركت توزيع نيروي برق  6.00 0.00 عدم مصداق  
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  توسعه دولت الكترونيك :  دوممحور 

بيني شده  هدف كمي پيش   باشد.مياهداف توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري    محور دستيابي به   هدف اين 
اي كمتر از  الكترونيك به رتبهدولت    توسعهشاخص    ي رتبه بهبود    ،در برنامه دوره دوم اصالح نظام اداري براي اين برنامه

ملل)    بندي رتبه (براساس    70 سال    باشدمي سازمان  پايان  تا  تجميعي  صورت  به  بايد  هدف  اين  گردد.   99كه  محقق 
ي كلي برنامه هاسياست و    15و    12ي كلي نظام اداري بندهاي  هاسياستي كلي ناظر بر اجراي برنامه شامل  هاسياست

يي كه زمينه تحقق دولت الكترونيك را موجب خواهد شد  هافعاليت اقدامات و    باشد.مي  44و    32اي  ششم توسعه بنده
  عبارتند از:  

 گيري از مشاركت آنان با توجه به مراحل الكترونيكي كردن خدمات با اولويت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره
و   هاي سالمت، آموزش، كشاورزي، ماليات، معامالتالكترونيكي خدمات و با تأكيد بر خدمات در بخشبلوغ ارائه  

 دريافت اطالعات  -ها، جارائه فرم -رساني الكترونيكي، باطالع  -امور بانكي، به شرح : الف
 دولت همراهبرنامه سمت استقرار يكپارچه  حركت به  و  توسعه « Mobile Government » ريزي  آن به   و 

 درصد، به صورت ساالنه 25ميزان 
   ي اجرايي از طريق دفاتر پيشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات  هادستگاهي خدمات  واگذارتوسعه

 روستايي 
  انجام اصالحات ساختاري و فرآيندهاي اجرايي متناسب با الزامات توسعه دولت الكترونيك 
  هاي دستگاهي، استاني و محلياستانداردسازي پورتال توسعه و 
   و كردن  ساير  گوسخاپالكترونيكي  استعالم  به  طريقهادستگاه يي  از  اجرايي  رايگان  GSB ي  صورت  به 

اشتراك (يكپارچه و  استعالم  اطالعات،  تبادل  سازوكارهاي  بانكسازي  بين  گذاري  اطالعاتي  ي  هادستگاه هاي 
 اجرايي) 

  نجره واحد توسعه استقرار پ 
  هاي دولتي فراگيري پرداخت الكترونيكي به حساب 
   ي اجرايي براي اشخاص حقيقي و حقوقي هادستگاه صادره توسط  تجميع مجوزهاي حذف، اصالح و 
   قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (تنظيم    7ي اجرايي به واحدهاي توليدي، ماده  هادستگاه كاهش مراجعه

 ن اداري و استخدامي كشور) ضوابط و راهبري توسط سازما 
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   الزامات آن  نمودن فرآيندهاي مرتبط با موضوع كسب و كار و بهبود فضاي كسب و كار و اصالح و الكترونيكي  
كشور) استخدامي  و  اداري  سازمان  و  دارايي  و  اقتصادي  امور  وزارت  توسط  ساختمان  (راهبري  ها، ساماندهي 

دو توسعه  با  متناسب  تجهيزات  و  اداري  تغييرات  فضاهاي  ساير  و  دولت  اندازه  و  حجم  كاهش  الكترونيك،  لت 
 وابسته 

  نحاستاندار جمعدسازي  دادهوه  نمايش  و  نقشه  هادستگاه هاي  آوري  روي  بر بر  مبني  بومي  شده  ژئوكد  هاي 
 Geo coded National Address File ( GNAF ) استاندارد

 پرداخت گردش اجرايي دولت كارگيري روش الكترونيكي در كليه موارد دريافت و  هب 

  ي اداري و خدمات ارائه شده توسط ها فعاليت در تمامي  پستي محل اقامت    استفاده از شماره ملي هويت و كد
 ي اجراييهادستگاه 

كه    در شده و    هابرنامهصورتي  ذكر  اهدافاقدامات  به  دستيابي  در  باال  الكترونيك    ي  زير    ،گرددانجام  دولت  نتايج 
 حاصل خواهد شد : 

  ارتقاي كيفيت در ارايه خدمات 

 افزايش سرعت و تسهيل در دسترسي به خدمات 

 مندي مردم از دولت تقاي سطح رضايترا 

  سازي دولتسازي و كوچكچابك 

  زدايي و بهبود شاخص فضاي كسب و كار مقررات 

 كاهش فساد اداري، ارتقاي شفافيت و اعتماد عمومي 

  اي دولت و مردمهكاهش هزينه 

جدول    باشد.مي ين محور  درصدي ا  64.01ي تحقق  دهندهنشان   98آمده از فرايند ارزيابي عملكرد سال  دستنتايج به
درصد تحقق هر شاخص به ترتيب    .دهدميدر محور توسعه دولت الكترونيك را نشان    ها شاخص ميانگين    27شماره  

ا از:  تارنماعبارتند  سايت)   ستانداردسازي  الكترونيكيا  درصد،  71.27  (وب  و  حضوري  خدمت  ميز  در  خدمات    رائه 
الكتروني  درصد،  65.05 دولت  زيرساخت  در    درصد،  83.97  كيتوسعه  شهروندان  الكترونيكي  ،  هاسياستمشاركت 

اقدامات   و  تصميمات  اجراييهادستگاه فرآيندها،  گيرندا  درصد،  56.87  ي  خدمت  الكترونيكي  هويت    60  انگحراز 
  درصد.   47.07  به كارگيري سامانه تداركات الكترونيكي دولت (سامانه ستاد) درصد،
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جدول  گونههمان  در  و    شودميمشاهده    28شماره    كه  فني  كل  ادارات  محور    اي حرفه ،  اين  در  استاندارد  و  استان 
تحقق اين محور در    باشند.ميكننده در اين سال  ي اجرايي شركت هادستگاه داراي باالترين عملكرد در بين   درصد 

با   برابر  ترتيب  به  دستگاه  دو  اي  30  .استدرصد    92.27و    95.42اين  در  استان  اجرايي  داراي دستگاه  محور  ن 
به طور كلي   اند.بودهداراي عملكردي كمتر از ميانگين استان    هادستگاه ستان و مابقي  تر از ميانگين ا عملكردي بيش 

الكترونيك،    توانمي دولت  توسعه  محور  در  عملكرد    2گفت  داراي  خوب،    10،  عاليدستگاه  دستگاه    16دستگاه 
و   در واقع    24متوسط  كه  م  46دستگاه  از  شامل  هادستگاه جموع  درصد  سال  اين  در  را  اجرايي  داراي   ،شوندميي 

   باشد.مي شاخص   6اين محور داراي  اند.بوده عملكردي ضعيف 

  ميانگين شاخص بر اساس ارزيابي عمومي در محور توسعه دولت الكترونيك :27جدول شماره 

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  شاخص  سقف امتياز  

 
.2771  1 استانداردسازي تارنما(وب سايت)  50.00 50.00 35.63 

 
الكترونيكي ارائه خدمات در ميز خدمت حضوري و   120.00 99.23 64.55 65.05  2 

 

 3 توسعه زيرساخت دولت الكترونيكي  35.00 18.73 15.72 83.97

 

ها،  مشاركت الكترونيكي شهروندان در سياست  35.00 34.81 19.79 56.87
جرايي هاي ا فرآيندها، تصميمات و اقدامات دستگاه   4 

 
گيرندكان احراز هويت الكترونيكي خدمت   55.00 55.00 33.00 60.00  5 

 

به كارگيري سامانه تداركات الكترونيكي دولت   35.00 35.00 16.47 47.07
 6 (سامانه ستاد) 

  ه دولت الكترونيك سطح نهاييوضعيت ارزيابي شوندگان بر اساس محور توسع : 28شماره  جدول

سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

اي اداره كل فني و حرفه  330.00 207.00 197.52 95.42   1 

 2 اداره كل استاندارد  330.00 257.00 237.15 92.27 

اسناد و امالك اداره كل ثبت   330.00 257.00 225.44 87.72   3 
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سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 4 اداره كل دامپزشكي  330.00 257.00 224.10 87.19 

 5 شركت آب و فاضالب شهري  330.00 207.00 179.05 86.49 

 6 اداره كل بنادر و دريانوردي   330.00 257.00 221.98 86.37 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   330.00 187.00 157.54 84.24   7 

 280.8  8 اداره كل ثبت احوال  330.00 257.00 207.72 

بيمه سالمت اداره كل   330.00 247.00 197.90 80.12   9 

 10 اداره كل حفاظت محيط زيست  330.00 275.00 215.24 78.26 

 11 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  330.00 275.00 211.00 76.72 

اي آب منطقه   كت شر  330.00 257.00 195.45 76.05   12 

بهداشتي   دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات   330.00 257.00 190.30 74.04 
درماني

13 

 14 اداره كل جهاد كشاورزي   330.00 257.00 189.55 73.75 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  330.00 257.00 188.35 73.29   15 

 72.74 150.57 207.00 30.003  16 كميته امداد امام خميني (ره)  

 17 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  330.00 257.00 181.40 70.58 

 18 ستاد نظارت گمركات  330.00 275.00 191.40 69.60 

 19 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  330.00 207.00 142.57 68.87 

تأمين اجتماعي ن  ل سازما اداره ك  330.00 257.00 175.30 68.21   20 

امور مالياتي اداره كل   330.00 257.00 174.70 67.98   21 

 22 اداره كل حج و زيارت  330.00 257.00 165.32 64.32 

 23 اداره كل  پست  330.00 257.00 163.45 63.59 
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سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 24 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  330.00 207.00 131.34 63.45 

 663.2  25 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  330.00 207.00 130.96 

 26 اداره كل ورزش و  جوانان  330.00 257.00 156.33 60.83 

 27 اداره كل بهزيستي  330.00 257.00 156.05 60.71 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   330.00 207.00 124.50 60.14   28 

 29 اداره كل راه و شهرسازي  330.00 257.00 152.89 59.49 

 30 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  330.00 207.00 120.15 58.04 

 31 دانشگاه خليج فارس  330.00 242.00 139.73 57.74 

 32 اداره كل اوقاف و امور خيريه  330.00 257.00 148.22 57.67 

واشناسي كل ه   اداره  330.00 257.00 147.25 57.29   33 

 34 نمايندگي سازمان بازنشستگي  330.00 102.00 58.10 56.96 

 35 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   330.00 257.00 145.35 56.55 

 36 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  330.00 257.00 144.55 56.24 

تي شركت شهرك ها صنع  330.00 275.00 150.45 54.70   37 

 38 اداره كل تعاون روستايي  330.00 207.00 111.67 53.94 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   330.00 257.00 137.08 53.33   39 

 40 اداره كل تعزيرات حكومتي  330.00 257.00 134.05 52.15 

تي ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربي  330.00 207.00 105.88 51.14   41 

 42 اداره كل تبليغات اسالمي  330.00 207.00 103.22 49.86 
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سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 43 اداره كل شيالت  330.00 257.00 128.14 49.86 

 44 اداره كل امور عشاير  330.00 207.00 102.70 49.61 

 45 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  330.00 207.00 100.50 48.55 

 48.09 123.60 .00257 نيروي برق شركت توزيع   330.00   46 

 47 اداره كل پزشكي قانوني  330.00 207.00 99.35 47.99 

 48 اداره كل فرودگاه ها  330.00 257.00 123.35 47.99 

 49 اداره كل آموزش و پرورش  330.00 257.00 119.72 46.58 

 50 اداره كل ميراث فرهنگي  330.00 207.00 87.30 42.17 

 51 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  330.00 225.00 77.05 34.24 

 52 اداره كل انتقال خون  330.00 187.00 52.54 28.10 

شدهمان  اشاره  قبال  كه  الكترونيكمحور    ،گونه  اين    باشد.مي شاخص    6داراي    دولت  از  هركدام  تحقق    ها شاخص براي 
  :  شودمي پرداخته  هاآن كه در ذيل به   يي بايد صورت گيردهافعاليت 

  : (وب سايت)   شاخص استانداردسازي تارنما شاخص اول :   

سال   عملكرد  ارزيابي  با    دهدمي نشان    98نتايج  برابر  تارنما  استانداردسازي  شاخص  تحقق  درصد    71.27درصد 
شماره    گونههمان  باشد.مي جدول  در  استاندارد  ،شودميمشاهده    29كه  كل  دامپزادارات  و  سالمت  بيمه  با  ،  شكي 

دستگاه اجرايي استان در اين سال داراي عملكردي    22اول قرار دارند.    ي رتبه درصدي اين شاخص در    100عملكرد  
مابقي   و  بوده  استان  ميانگين  از  كلي    ترپايين   هادستگاهبيش  طور  به  دارند.  قرار  استان  ميانگين    : گفت   توانمياز 

اجرايي    7كرد  عمل عالي،  دستگاه  شاخص  اين  خوب،    11در  متوسط،    23دستگاه  و    10دستگاه  ضعيف  دستگاه 
   باشد.ميمديريت بازنشستگي نيز در اين شاخص داراي عدم مصداق 
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  براي تحقق اين شاخص اقداماتي بايد به شرح ذيل بايد انجام شود:   

  كاربرپسند بودن تارنما  
  شفافيت تارنما  
  كيفيت خدمات تارنما 
  ما تارن   پذيري دسترسي 
  پذيري اطالعات دسترسي 
  داشتن بيانيه حريم خصوصي 
  داشتن بيانيه سطح توافق خدمات 

در     اقدامات  تارنمااين  استانداردسازي  سايت)  شاخص  انجام   (وب  كه  است  شده  آورده  شاخص  زير  عنوان  به 
اهداف  آن تحقق هر زير شرا    دولت الكترونيكها زمينه دستيابي به  شد. درصد  جدول  موجب خواهد  اخص در 

 شاخص استانداردسازي تارنماي اجرايي را بر اساس  هادستگاه  يرتبه   37الي    31جداول    است.آمده    30شماره  
  .  دهد مينشان   (وب سايت)

  بندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص استانداردسازي تارنما(وب سايت)رتبه:  29جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 1 اداره كل استاندارد  50.00 50.00 100.00 -  50.00 100.00 

 2 اداره كل بيمه سالمت  50.00 50.00 100.00 -  50.00 100.00 

 3 اداره كل دامپزشكي  50.00 50.00 100.00 -  50.00 100.00 

ه كل فرودگاه ها ار اد  50.00 50.00 100.00 -  47.20 94.40   4 

 5 شركت آب و فاضالب شهري  50.00 50.00 100.00 -  46.75 93.50 

 6 ستاد نظارت گمركات  50.00 50.00 100.00 -  45.95 91.90 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  50.00 50.00 100.00 -  45.09 90.19   7 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 8 اداره كل بهزيستي  50.00 50.00 100.00 -  44.05 88.10 

اي اداره كل فني و حرفه  50.00 50.00 100.00 -  43.92 87.84   9 

 10 اداره كل جهاد كشاورزي   50.00 50.00 100.00 -  43.25 86.50 

 11 اداره كل بنادر و دريانوردي   50.00 50.00 100.00 -  42.48 84.97 

احوال   كل ثبت اداره   50.00 50.00 100.00 -  41.22 82.45   12 

 13 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  50.00 50.00 100.00 -  41.07 82.14 

دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    50.00 50.00 100.00 -  41.00 82.00 
 درماني 

14 

 15 اداره كل حفاظت محيط زيست  50.00 50.00 100.00 -  40.18 80.36 

 16 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   50.00 50.00 100.00 -  39.60 79.20 

پزشكي قانوني اداره كل   50.00 50.00 100.00 -  39.30 78.60   17 

 18 اداره كل هواشناسي  50.00 50.00 100.00 -  38.20 76.40 

 19 دانشگاه خليج فارس  50.00 50.00 100.00 -  37.18 74.37 

 20 اداره كل امور مالياتي  50.00 50.00 100.00 -  37.15 74.31 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   50.00 50.00 100.00 -  37.04 74.08   21 

 22 اداره كل آموزش و پرورش  50.00 50.00 100.00 -  36.02 72.05 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   50.00 50.00 100.00 -  35.55 71.10   23 

 70.60 035.3  24 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  50.00 50.00 100.00 -  

 25 شركت توزيع نيروي برق  50.00 50.00 100.00 -  35.15 70.30 

 26 اداره كل اوقاف و امور خيريه  50.00 50.00 100.00 -  35.02 70.05 

 27 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  50.00 50.00 100.00 -  34.85 69.70 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

اسالمي اداره كل فرهنگ و ارشاد   50.00 50.00 100.00 -  34.36 68.72   28 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   50.00 50.00 100.00 -  33.73 67.46   29 

 30 اداره كل تعزيرات حكومتي  50.00 50.00 100.00 -  33.50 67.00 

نعتي شركت شهرك ها ص  50.00 50.00 100.00 -  33.50 67.00   31 

فرهنگي اداره كل ميراث   50.00 50.00 100.00 -  32.50 65.00   32 

 33 اداره كل راه و شهرسازي  50.00 50.00 100.00 -  32.49 64.98 

 34 اداره كل تعاون روستايي  50.00 50.00 100.00 -  32.37 64.75 

 35 اداره كل شيالت  50.00 50.00 100.00 -  32.34 64.69 

 4.676 جوانان اداره كل ورزش و    50.00 50.00 100.00 -  32.33   36 

 37 اداره كل  پست  50.00 50.00 100.00 -  31.80 63.60 

 38 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  50.00 50.00 100.00 -  31.24 62.49 

اي شركت آب منطقه  50.00 50.00 100.00 -  31.00 62.00   39 

كودكان و نوجوانان كانون پرورش فكري   50.00 50.00 100.00 -  30.35 60.70   40 

 41 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  50.00 50.00 100.00 -  30.05 60.10 

 42 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  50.00 50.00 100.00 -  29.00 58.00 

تبليغات اسالمي   ه كل ادار  50.00 50.00 100.00 -  28.77 57.55   43 

 44 اداره كل امور عشاير  50.00 50.00 100.00 -  28.50 57.00 

 45 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  50.00 50.00 100.00 -  28.03 56.06 

 46 اداره كل حج و زيارت  50.00 50.00 100.00 -  27.07 54.15 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 53.00 26.50  - 100.00 .0050 3بازرگاني منطقه  شركت غله و خدمات   50.00   47 

 48 اداره كل ثبت اسناد و امالك  50.00 50.00 100.00 -  25.44 50.89 

 49 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  50.00 50.00 100.00 -  25.00 50.00 

 50 اداره كل انتقال خون  50.00 50.00 100.00 -  17.99 35.99 

 51 كميته امداد امام خميني (ره)  50.00 50.00 100.00 -  17.02 34.05 

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

  شاخص استانداردسازي تارنما(وب سايت):  30جدول شماره  

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  فعاليت  سقف امتياز 

 

 1 كاربر پسند بودن تارنما  7.50 7.50 7.10 94.67

 

 2 شفافيت تارنما  7.50 7.50 6.60 88.01

 
 3 كيفيت خدمات تارنما  10.00 10.00 6.73 67.34

 

 4 دسترسي پذيري تارنما  6.00 6.00 4.67 77.87

 

 5 دسترسي پذيري اطالعات  6.00 6.00 4.89 81.65

 

بيانيه حريم خصوصي داشتن   4.00 4.00 2.25 56.42  6 

 

 7 داشتن بيانيه سطح توافق خدمات  9.00 9.00 3.37 37.48
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  فعاليت كاربرپسند بودن تارنمابندي : رتبه  31جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 100.00 7.50 100.00 100.00 7.50 07.5  1 اداره كل  پست  

 2 اداره كل استاندارد  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00   3 

 4 اداره كل امور مالياتي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 5 اداره كل آموزش و پرورش  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 6 اداره كل انتقال خون  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 7 اداره كل اوقاف و امور خيريه  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 8 اداره كل بنادر و دريانوردي   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 100.00 7.50 100.00 0100.0  9 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  7.50 7.50 

 10 اداره كل بهزيستي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 11 اداره كل بيمه سالمت  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 12 اداره كل پزشكي قانوني  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 100.00 7.50 00.001  13 اداره كل تعزيرات حكومتي  7.50 7.50 100.00 

 14 اداره كل ثبت احوال  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 15 اداره كل ثبت اسناد و امالك  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 16 اداره كل جهاد كشاورزي   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 00100.  17 اداره كل حج و زيارت  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 

 18 اداره كل حفاظت محيط زيست  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 19 اداره كل راه و شهرسازي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

اي استان ل جاده اداره كل راهداري و حمل و نق  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00   20 

 21 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 22 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 23 اداره كل فرودگاه ها  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

اي اداره كل فني و حرفه  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00   24 

 25 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 26 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

ان اداره كل ورزش و  جوان  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00   27 

 28 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 29 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

اي شركت آب منطقه  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00   30 

 100.00 7.50 00100.  31 شركت آب و فاضالب شهري  7.50 7.50 100.00 

 32 شركت توزيع نيروي برق  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 33 شركت شهرك ها صنعتي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 34 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

 100.00 .507  35 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  7.50 7.50 100.00 100.00 

 36 كميته امداد امام خميني (ره)  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 

شيالت اداره كل   7.50 7.50 100.00 93.33 6.99 93.33   37 

 38 اداره كل امور عشاير  7.50 7.50 100.00 90.00 6.75 90.00 

 39 اداره كل هواشناسي  7.50 7.50 100.00 90.00 6.75 90.00 

 40 دانشگاه خليج فارس  7.50 7.50 100.00 90.00 6.75 90.00 

اجتماعي تأمين  مديريت درمان   7.50 7.50 100.00 85.00 6.37 85.00   41 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 42 اداره كل تعاون روستايي  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00 

 080.0 تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   7.50 7.50 100.00 80.00 6.00   43 

 44 ستاد نظارت گمركات  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00 

3خدمات بازرگاني منطقه  شركت غله و   7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00   45 

مي اداره كل تبليغات اسال  7.50 7.50 100.00 70.00 5.25 70.00   46 

 47 اداره كل ميراث فرهنگي  7.50 7.50 100.00 70.00 5.25 70.00 

 48 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  7.50 7.50 100.00 70.00 5.25 70.00 

 49 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  7.50 7.50 100.00 50.00 3.75 50.00 

ق مصدا عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    50 نمايندگي سازمان بازنشستگي  7.50 0.00 عدم مصداق  

  فعاليت شفافيت تارنما :  32جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

100.00 7.50 100.00 0.0010  2 اداره كل استاندارد  7.50 7.50 

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  3 

 

 4 اداره كل بيمه سالمت  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 5 اداره كل پزشكي قانوني  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

100.00 7.50 00100.  6 اداره كل جهاد كشاورزي   7.50 7.50 100.00 

 

 7 اداره كل حفاظت محيط زيست  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  8 

 

 9 اداره كل فرودگاه ها  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

اي اداره كل فني و حرفه  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  10 

 

 11 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 12 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 13 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 14 شركت آب و فاضالب شهري  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 15 شركت توزيع نيروي برق  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 16 شركت شهرك ها صنعتي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

96.67 7.25 6796.  17 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  7.50 7.50 100.00 

 

 18 اداره كل ثبت اسناد و امالك  7.50 7.50 100.00 96.00 7.20 96.00

 

 19 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  7.50 7.50 100.00 96.00 7.20 96.00

 

 20 دانشگاه خليج فارس  7.50 7.50 100.00 95.00 7.12 95.00

 

 21 اداره كل امور عشاير  7.50 7.50 100.00 90.00 6.75 90.00

 

 22 اداره كل بهزيستي  7.50 7.50 100.00 90.00 6.75 90.00

 

 23 اداره كل ميراث فرهنگي  7.50 7.50 100.00 90.00 6.75 90.00

 

 24 اداره كل هواشناسي  7.50 7.50 100.00 90.00 6.75 90.00

 

90.00 756.  25 اداره كل ورزش و  جوانان  7.50 7.50 100.00 90.00 

 

 26 ستاد نظارت گمركات  7.50 7.50 100.00 90.00 6.75 90.00

 

اي شركت آب منطقه  7.50 7.50 100.00 90.00 6.75 90.00  27 

 

 28 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  7.50 7.50 100.00 90.00 6.75 90.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  7.50 7.50 100.00 86.67 6.50 86.67  29 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 30 اداره كل آموزش و پرورش  7.50 7.50 100.00 85.00 6.37 85.00

 

 31 اداره كل تعاون روستايي  7.50 7.50 100.00 85.00 6.37 85.00

 

ال اداره كل ثبت احو  7.50 7.50 100.00 85.00 6.37 85.00  32 

 

 33 اداره كل حج و زيارت  7.50 7.50 100.00 85.00 6.37 85.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   7.50 7.50 100.00 85.00 6.37 85.00  34 

 

 35 اداره كل شيالت  7.50 7.50 100.00 83.33 6.24 83.33

 

 36 اداره كل بنادر و دريانوردي   7.50 7.50 100.00 83.00 6.22 83.00

 

 37 اداره كل تعزيرات حكومتي  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

 38 اداره كل راه و شهرسازي  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

 39 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

منيتي  و تربيتي ها واقدامات  تا ادراه كل زندان   7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00  40 

 

ايثارگران اداره كل بنياد شهيد و امور   7.50 7.50 100.00 76.67 5.75 76.67  41 

 

 42 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  7.50 7.50 100.00 76.67 5.75 76.67

 

 43 اداره كل اوقاف و امور خيريه  7.50 7.50 100.00 75.00 5.62 75.00

 

 44 اداره كل تبليغات اسالمي  7.50 7.50 100.00 75.00 5.62 75.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   7.50 7.50 100.00 70.00 5.25 70.00  45 

 

 46 اداره كل امور مالياتي  7.50 7.50 100.00 67.33 5.04 67.33

 

 47 اداره كل انتقال خون  7.50 7.50 100.00 63.33 4.74 63.33

 

 48 كميته امداد امام خميني (ره)  7.50 7.50 100.00 63.00 4.72 63.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 49 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  7.50 7.50 100.00 50.00 3.75 50.00

 50 نمايندگي سازمان بازنشستگي  7.50 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

نمات خدمات تارفعاليت كيفي:  33جدول شماره    

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 2 اداره كل بنادر و دريانوردي   10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

100.00 10.00 100.00 00.001  3 اداره كل بيمه سالمت  10.00 10.00 

 

 4 اداره كل پزشكي قانوني  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 5 اداره كل ثبت احوال  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 6 اداره كل حفاظت محيط زيست  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

100.00 010.0  7 اداره كل راه و شهرسازي  10.00 10.00 100.00 100.00 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  8 

 

 9 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

100.00 10.00 100.00 100.00 10.00 010.0  10 اداره كل فرودگاه ها  

 

 11 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 12 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 13 ستاد نظارت گمركات  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 14 شركت آب و فاضالب شهري  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 15 دانشگاه خليج فارس  10.00 10.00 100.00 92.50 9.25 92.50

 

 16 اداره كل بهزيستي  10.00 10.00 100.00 80.00 8.00 80.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 17 اداره كل شيالت  10.00 10.00 100.00 80.00 8.00 80.00

 

0.008  18 اداره كل ورزش و  جوانان  10.00 10.00 100.00 80.00 8.00 

 

 19 اداره كل امور مالياتي  10.00 10.00 100.00 70.00 7.00 70.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  10.00 10.00 100.00 70.00 7.00 70.00  20 

 

مات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها واقدا  10.00 10.00 100.00 70.00 7.00 70.00  21 

 

 22 اداره كل هواشناسي  10.00 10.00 100.00 65.00 6.50 65.00

 

 23 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  10.00 10.00 100.00 65.00 6.50 65.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   10.00 10.00 100.00 65.00 6.50 65.00  24 

 

60.00 6.00 60.00 0100.0  25 اداره كل  پست  10.00 10.00 

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00  26 

 

 27 اداره كل تعاون روستايي  10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00

 

 28 اداره كل تعزيرات حكومتي  10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00

 

60.00 6.00 .0060  29 اداره كل جهاد كشاورزي   10.00 10.00 100.00 

 

 30 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00

 

 31 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00

 

صنعتي شركت شهرك ها   10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00  32 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00  33 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   10.00 10.00 100.00 58.00 5.80 58.00  34 

 

 35 اداره كل اوقاف و امور خيريه  10.00 10.00 100.00 55.00 5.50 55.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

55.00 5.50 55.00 0100.0  36 اداره كل ميراث فرهنگي  10.00 10.00 

 

 37 اداره كل حج و زيارت  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

 38 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

 39 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

 40 اداره كل آموزش و پرورش  10.00 10.00 100.00 45.00 4.50 45.00

 

 41 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  10.00 10.00 100.00 40.00 4.00 40.00

 

اي شركت آب منطقه  10.00 10.00 100.00 40.00 4.00 40.00  42 

 

زيع نيروي برق و ت شركت   10.00 10.00 100.00 40.00 4.00 40.00  43 

 

 44 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  10.00 10.00 100.00 34.00 3.40 34.00

 

 45 اداره كل امور عشاير  10.00 10.00 100.00 30.00 3.00 30.00

 

 46 اداره كل تبليغات اسالمي  10.00 10.00 100.00 30.00 3.00 30.00

 

10.00 1.00 10.00 100.00 .0010  47 اداره كل ثبت اسناد و امالك  10.00 

 

 48 اداره كل انتقال خون  10.00 10.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 49 كميته امداد امام خميني (ره)  10.00 10.00 100.00 0.00 0.00 0.00

بازنشستگي نمايندگي سازمان   10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    50 
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 فعاليت دسترسي پذيري تارنما :  34ول شماره  دج

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل بيمه سالمت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 4 اداره كل پزشكي قانوني  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 5 اداره كل ثبت احوال  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

ماعي اداره كل كار تعاون و رفاه اجت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  6 

 

 7 اداره كل ميراث فرهنگي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 8 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي سازمان   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  9 

 

100.00 6.00 00.001  10 شركت آب و فاضالب شهري  6.00 6.00 100.00 

 

 11 اداره كل امور عشاير  6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00

 

 12 اداره كل آموزش و پرورش  6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00

 

 13 اداره كل اوقاف و امور خيريه  6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00

 

 14 اداره كل تعاون روستايي  6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00  15 

 

 16 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00  17 

 

 18 اداره كل هواشناسي  6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 19 دانشگاه خليج فارس  6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00

 

 20 اداره كل بنادر و دريانوردي   6.00 6.00 100.00 86.00 5.16 86.00

 

 21 اداره كل تعزيرات حكومتي  6.00 6.00 100.00 85.00 5.10 85.00

 

0.008  22 اداره كل  پست  6.00 6.00 100.00 80.00 4.80 

 

 23 اداره كل بهزيستي  6.00 6.00 100.00 80.00 4.80 80.00

 

 24 اداره كل تبليغات اسالمي  6.00 6.00 100.00 80.00 4.80 80.00

 

 25 ستاد نظارت گمركات  6.00 6.00 100.00 80.00 4.80 80.00

 

80.00 4.80 80.00 .00100  26 شركت توزيع نيروي برق  6.00 6.00 

 

 27 شركت شهرك ها صنعتي  6.00 6.00 100.00 80.00 4.80 80.00

 

 28 اداره كل جهاد كشاورزي   6.00 6.00 100.00 79.17 4.75 79.17

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  6.00 6.00 100.00 78.33 4.69 78.33  29 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   6.00 6.00 100.00 78.00 4.68 78.00  30 

 

 31 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  6.00 6.00 100.00 75.00 4.50 75.00

 

 32 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  6.00 6.00 100.00 75.00 4.50 75.00

 

ن پرورش فكري كودكان و نوجوانان نو كا  6.00 6.00 100.00 75.00 4.50 75.00  33 

 

 34 اداره كل فرودگاه ها  6.00 6.00 100.00 70.00 4.20 70.00

 

 35 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  6.00 6.00 100.00 70.00 4.20 70.00

 

اي شركت آب منطقه  6.00 6.00 100.00 66.67 4.00 66.67  36 

 

65.00 3.90 65.00 00.001  37 اداره كل حفاظت محيط زيست  6.00 6.00 

 

 38 اداره كل شيالت  6.00 6.00 100.00 60.00 3.60 60.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 39 اداره كل امور مالياتي  6.00 6.00 100.00 59.00 3.54 59.00

 

 40 اداره كل ورزش و  جوانان  6.00 6.00 100.00 58.33 3.49 58.33

 

 41 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  6.00 6.00 100.00 58.33 3.49 58.33

 

 42 اداره كل حج و زيارت  6.00 6.00 100.00 55.00 3.30 55.00

 

 43 اداره كل انتقال خون  6.00 6.00 100.00 54.17 3.25 54.17

 

 44 اداره كل ثبت اسناد و امالك  6.00 6.00 100.00 54.17 3.25 54.17

 

50.00 3.00 50.00 0.0010  45 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  6.00 6.00 

 

امور ايثارگران اداره كل بنياد شهيد و   6.00 6.00 100.00 45.83 2.74 45.83  46 

 

 47 اداره كل راه و شهرسازي  6.00 6.00 100.00 38.00 2.28 38.00

 

ه) كميته امداد امام خميني (ر  6.00 6.00 100.00 38.00 2.28 38.00  48 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   6.00 6.00 100.00 37.50 2.25 37.50  49 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    50 نمايندگي سازمان بازنشستگي  6.00 0.00 عدم مصداق  

  فعاليت دسترسي پذيري اطالعات :  35جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 2 اداره كل استاندارد  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 3 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 4 اداره كل بهزيستي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 5 اداره كل بيمه سالمت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 6 اداره كل ثبت احوال  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 7 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 6.00 100.00 100.00 06.0  8 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  6.00 

 

فرودگاه ها اداره كل   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 11 اداره كل هواشناسي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 6.00 00.001  12 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  6.00 6.00 100.00 

 

 13 دانشگاه خليج فارس  6.00 6.00 100.00 96.00 5.76 96.00

 

 14 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  6.00 6.00 100.00 95.00 5.70 95.00

 

اي و حرفه   اداره كل فني  6.00 6.00 100.00 92.00 5.52 92.00  15 

 

خيريه اداره كل اوقاف و امور   6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00  16 

 

 17 اداره كل پزشكي قانوني  6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00

 

 18 اداره كل تبليغات اسالمي  6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00

 

تأمين اجتماعي ن  ل سازما اداره ك  6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00  19 

 

ميراث فرهنگي اداره كل   6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00  20 

 

 21 ستاد نظارت گمركات  6.00 6.00 100.00 90.00 5.40 90.00

 

 22 اداره كل حفاظت محيط زيست  6.00 6.00 100.00 88.00 5.28 88.00

 

زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي   ه كل ادرا  6.00 6.00 100.00 88.00 5.28 88.00  23 

 

 24 اداره كل آموزش و پرورش  6.00 6.00 100.00 85.00 5.10 85.00

 

 25 اداره كل بنادر و دريانوردي   6.00 6.00 100.00 85.00 5.10 85.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 26 اداره كل تعزيرات حكومتي  6.00 6.00 100.00 85.00 5.10 85.00

 

85.00 05.1  27 شركت توزيع نيروي برق  6.00 6.00 100.00 85.00 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   6.00 6.00 100.00 85.00 5.10 85.00  28 

 

 29 اداره كل امور مالياتي  6.00 6.00 100.00 84.00 5.04 84.00

 

ستان اي ا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  6.00 6.00 100.00 83.33 4.99 83.33  30 

 

امور عشاير اداره كل   6.00 6.00 100.00 80.00 4.80 80.00  31 

 

 32 اداره كل تعاون روستايي  6.00 6.00 100.00 80.00 4.80 80.00

 

 33 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  6.00 6.00 100.00 80.00 4.80 80.00

 

صنعتي   هرك ها شركت ش  6.00 6.00 100.00 80.00 4.80 80.00  34 

 

اي شركت آب منطقه  6.00 6.00 100.00 79.17 4.75 79.17  35 

 

 36 شركت آب و فاضالب شهري  6.00 6.00 100.00 79.17 4.75 79.17

 

 37 اداره كل جهاد كشاورزي   6.00 6.00 100.00 75.00 4.50 75.00

 

 38 اداره كل شيالت  6.00 6.00 100.00 75.00 4.50 75.00

 

3غله و خدمات بازرگاني منطقه  شركت   6.00 6.00 100.00 66.67 4.00 66.67  39 

 

 40 اداره كل راه و شهرسازي  6.00 6.00 100.00 62.00 3.72 62.00

 

 41 اداره كل ورزش و  جوانان  6.00 6.00 100.00 60.00 3.60 60.00

 

اقتصادي  و دارايي   اداره كل امور  6.00 6.00 100.00 59.00 3.54 59.00  42 

 

 43 اداره كل ثبت اسناد و امالك  6.00 6.00 100.00 58.33 3.49 58.33

 

 44 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  6.00 6.00 100.00 58.33 3.49 58.33
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 45 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00

 

تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي سازمان   6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00  46 

 

 47 كميته امداد امام خميني (ره)  6.00 6.00 100.00 42.00 2.52 42.00

 

 48 اداره كل حج و زيارت  6.00 6.00 100.00 35.00 2.10 35.00

 

 49 اداره كل انتقال خون  6.00 6.00 100.00 33.33 1.99 33.33

ق مصدا عدم    مصداق عدم   عدم مصداق    50 نمايندگي سازمان بازنشستگي  6.00 0.00 عدم مصداق  

 

 فعاليت داشتن بيانيه حريم خصوصي:  36جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

ندارد اداره كل استا  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  1 

 

 2 اداره كل آموزش و پرورش  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 3 اداره كل بنادر و دريانوردي   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 4 اداره كل بيمه سالمت  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

ت احوال اداره كل ثب  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  5 

 

 6 اداره كل جهاد كشاورزي   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 7 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 8 ستاد نظارت گمركات  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 9 شركت توزيع نيروي برق  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   4.00 4.00 100.00 80.00 3.20 80.00  10 

 

 11 اداره كل هواشناسي  4.00 4.00 100.00 80.00 3.20 80.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 12 اداره كل امور مالياتي  4.00 4.00 100.00 75.00 3.00 75.00

 

75.00 3.00 75.00 100.00 4.00 .004  13 اداره كل فرودگاه ها  

 

اي شركت آب منطقه  4.00 4.00 100.00 75.00 3.00 75.00  14 

 

 15 اداره كل حفاظت محيط زيست  4.00 4.00 100.00 60.00 2.40 60.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  4.00 4.00 100.00 60.00 2.40 60.00  16 

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00  17 

 

 18 اداره كل اوقاف و امور خيريه  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

 19 اداره كل بهزيستي  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

 20 اداره كل پزشكي قانوني  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

 21 اداره كل تبليغات اسالمي  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

 22 اداره كل تعاون روستايي  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

 23 اداره كل تعزيرات حكومتي  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

امالك اداره كل ثبت اسناد و   4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00  24 

 

050.0  25 اداره كل راه و شهرسازي  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 

 

 26 اداره كل شيالت  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

 27 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

ارشاد اسالمي اداره كل فرهنگ و   4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00  28 

 

اي اداره كل فني و حرفه  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00  29 

 

 30 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 31 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

توسعه و تجهيز  مدارس   نوسازي،   اداره كل  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00  32 

 

 33 اداره كل ورزش و  جوانان  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

 34 دانشگاه خليج فارس  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

 35 شركت آب و فاضالب شهري  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

50.00 2.00 50.00 100.00 4.00 04.0  36 شركت شهرك ها صنعتي  

 

 37 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00  38 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   4.00 4.00 100.00 50.00 2.00 50.00  39 

 

45.00 1.80 0045.  40 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  4.00 4.00 100.00 

 

 41 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  4.00 4.00 100.00 40.00 1.60 40.00

 

 42 اداره كل حج و زيارت  4.00 4.00 100.00 25.00 1.00 25.00

 

34 اداره كل انتقال خون  4.00 4.00 100.00 12.50 0.50 12.50  

 

 44 اداره كل  پست  4.00 4.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 45 اداره كل امور عشاير  4.00 4.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 46 اداره كل ميراث فرهنگي  4.00 4.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 47 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  4.00 4.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 48 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  4.00 4.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 49 كميته امداد امام خميني (ره)  4.00 4.00 100.00 0.00 0.00 0.00

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    50 نمايندگي سازمان بازنشستگي  4.00 0.00 
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ه سطح توافق خدماتشتن بيانيفعاليت دا:  37جدول شماره    

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00

 

 2 اداره كل بهزيستي  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00

 

 3 اداره كل بيمه سالمت  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00

 

 4 اداره كل جهاد كشاورزي   9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00

 

اي استان جاده اداره كل راهداري و حمل و نقل   9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00  5 

 

 6 اداره كل فرودگاه ها  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00

 

100.00 .009 اي اداره كل فني و حرفه  9.00 9.00 100.00 100.00   7 

 

 8 ستاد نظارت گمركات  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00

 

فاضالب شهري شركت آب و   9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل امور مالياتي  9.00 9.00 100.00 67.00 6.03 67.00

 

50.00 4.50 0.005 اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   9.00 9.00 100.00   11 

 

 12 اداره كل بنادر و دريانوردي   9.00 9.00 100.00 50.00 4.50 50.00

 

 13 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  9.00 9.00 100.00 50.00 4.50 50.00

 

مور خيريه اداره كل اوقاف و ا  9.00 9.00 100.00 40.00 3.60 40.00  14 

 

 15 اداره كل حفاظت محيط زيست  9.00 9.00 100.00 40.00 3.60 40.00

 

 16 اداره كل ميراث فرهنگي  9.00 9.00 100.00 40.00 3.60 40.00

 

 17 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  9.00 9.00 100.00 40.00 3.60 40.00

 

40.00 3.60 40.00 100.00 9.00 009.  18 اداره كل هواشناسي  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 19 اداره كل آموزش و پرورش  9.00 9.00 100.00 35.00 3.15 35.00

 

اسالمي اداره كل تبليغات   9.00 9.00 100.00 30.00 2.70 30.00  20 

 

 21 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   9.00 9.00 100.00 30.00 2.70 30.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   9.00 9.00 100.00 30.00 2.70 30.00  22 

 

 23 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  9.00 9.00 100.00 29.00 2.61 29.00

 

 24 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  9.00 9.00 100.00 25.00 2.25 25.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   9.00 9.00 100.00 25.00 2.25 25.00  25 

 

 26 شركت توزيع نيروي برق  9.00 9.00 100.00 25.00 2.25 25.00

 

 27 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  9.00 9.00 100.00 23.00 2.07 23.00

 

 28 اداره كل امور عشاير  9.00 9.00 100.00 20.00 1.80 20.00

 

ي اداره كل تعاون روستاي  9.00 9.00 100.00 20.00 1.80 20.00  29 

 

 30 اداره كل تعزيرات حكومتي  9.00 9.00 100.00 20.00 1.80 20.00

 

 31 اداره كل حج و زيارت  9.00 9.00 100.00 20.00 1.80 20.00

 

 32 اداره كل ثبت احوال  9.00 9.00 100.00 15.00 1.35 15.00

 

 33 اداره كل ثبت اسناد و امالك  9.00 9.00 100.00 11.11 0.99 11.11

 

 34 اداره كل شيالت  9.00 9.00 100.00 11.11 0.99 11.11

 

اي شركت آب منطقه  9.00 9.00 100.00 11.11 0.99 11.11  35 

 

 36 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  9.00 9.00 100.00 11.11 0.99 11.11

 

3ه  شركت غله و خدمات بازرگاني منطق  9.00 9.00 100.00 11.11 0.99 11.11  37 

 

 38 اداره كل راه و شهرسازي  9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

جوانان اداره كل ورزش و    9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00  39 

 

 40 اداره كل پزشكي قانوني  9.00 9.00 100.00 10.00 0.90 10.00

 

14 دانشگاه خليج فارس  9.00 9.00 100.00 10.00 0.90 10.00  

 

 42 شركت شهرك ها صنعتي  9.00 9.00 100.00 10.00 0.90 10.00

 

كودكان و نوجوانان كانون پرورش فكري   9.00 9.00 100.00 10.00 0.90 10.00  43 

 

 44 اداره كل  پست  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 45 اداره كل انتقال خون  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

000.  46 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 

 

 47 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 48 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 .000  49 كميته امداد امام خميني (ره)  9.00 9.00 100.00 

 50 نمايندگي سازمان بازنشستگي  9.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 

  ارائه خدمات در ميز خدمت حضوري و الكترونيكي  شاخص دوم: 

ي  ها دستگاه   بندي رتبه   38شماره  ول  جد  .باشدميدرصدي اين شاخص    65.05بيانگر تحقق    98نتايج ارزيابي سال  
و كميته امداد امام    اي حرفهادارات كل فني و    ،شود،گونه كه مشاهده ميهمان   .دهدمينشان    در اين سال   اجرايي را

ميزان   به  عملكردي  داراي  كلي    باشند.مي درصد    100خميني(ره)   طور  ارائه    توانميبه  شاخص  عملكرد  گفت 
دستگاه متوسط و    14  خوب،دستگاه    15  عالي،و الكترونيكي در سه دستگاه استان    خدمات در ميز خدمت حضوري 

ضعيف    20 (  26تعداد    باشد.ميدستگاه  استان  ميانگين  از  بيش  عملكردي  داراي  استان  درصد  65.05دستگاه   (
  است.خص كمتر از ميانگين استان در اين سال بوده دستگاه ديگر عملكردشان در اين شا 26و  باشدمي
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الكترونيكي            و  الكترونيكي  حضوري  خدمت  ميز  در  خدمات  ارائه  شاخص  تحقق  بايد  ها فعاليت براي  زير  ي 
  صورت گيرد :  

  ارائه تجميع شده خدمات دستگاه در ميز خدمت حضوري  
   الكترونيكي ارائه تجميع شده خدمات دستگاه در ميزخدمت 

جدول    گونههمان  در  سال    ايجنت  ،شودميمشاهده    39شماره  كه  عملكرد  تحقق    :دهدمينشان    98ارزيابي  درصد 
عملكرد اين شاخص    .استدرصد    62.85برابر با    ارائه تجميع شده خدمات دستگاه در ميز خدمت حضوري فعاليت  

خدمات   كه  است  اين  شركت   52بيانگر  اجرايي  ارائه  دستگاه  حضوري  صورت  به  ميز خدمت  سال در  اين  در  كننده 
در اين سال برابر    شده خدمات دستگاه در ميزخدمت الكترونيكيرائه تجميع ليت اصد تحقق فعا. همچنين درشودمي
ي اجرايي استان درصد  هادستگاه   دهدميسبت به فعاليت قبلي نشان  باال بودن رقم اين فعاليت ن  باشد.مي  69.16با  

هاي بعد افزايش  د اين فعاليت در سال وربيشتري از خدمات خود را به صورت الكترونيكي ارائه مي دهند و انتظار مي
وري  و به بهره شده  تحقق دولت الكترونيك  موجب    اين كار   .يافته و خدمات بيشتري به صورت الكترونيكي ارائه گردد

شماره   جدول  انجاميد.  خواهد  نشان  هادستگاه   بندي رتبه   41و    40بيشتر  فعاليت  دو  اين  خصوص  در  را  اجرايي  ي 
  . دهدمي

  

  بندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص ارائه خدمات در ميز خدمت حضوري و الكترونيكي رتبه :  38  جدول شماره

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

اي اداره كل فني و حرفه  120.00 70.00 100.00 -  70.00 100.00   1 

 100.00 70.00  - 100.00 0.007  2 كميته امداد امام خميني (ره)  120.00 

ثبت اسناد و امالك اداره كل   120.00 120.00 100.00 -  113.00 94.16   3 

 4 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  120.00 120.00 100.00 -  104.50 87.08 

 5 اداره كل استاندارد  120.00 120.00 100.00 -  104.40 87.00 

 6 شركت آب و فاضالب شهري  120.00 70.00 100.00 -  59.50 85.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 7 نمايندگي سازمان بازنشستگي  120.00 50.00 100.00 -  42.50 85.00 

 8 اداره كل بنادر و دريانوردي   120.00 120.00 100.00 -  101.00 84.16 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   120.00 50.00 100.00 -  42.00 84.00   9 

 10 اداره كل حج و زيارت  120.00 120.00 100.00 -  99.50 82.91 

 11 اداره كل حفاظت محيط زيست  120.00 120.00 100.00 -  99.50 82.91 

 12 اداره كل دامپزشكي  120.00 120.00 100.00 -  98.00 81.66 

 13 اداره كل بيمه سالمت  120.00 120.00 100.00 -  97.50 81.25 

 .2581 استان اي  اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  120.00 120.00 100.00 -  97.50   14 

 15 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  120.00 120.00 100.00 -  97.50 81.25 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   120.00 120.00 100.00 -  93.50 77.91   16 

 77.50 93.00  - 100.00 0120.0  17 اداره كل امور مالياتي  120.00 

 18 ستاد نظارت گمركات  120.00 120.00 100.00 -  91.00 75.83 

اي شركت آب منطقه  120.00 120.00 100.00 -  85.00 70.83   19 

 20 اداره كل هواشناسي  120.00 120.00 100.00 -  84.90 70.75 

پست    ه كل ادار  120.00 120.00 100.00 -  83.00 69.16   21 

 22 اداره كل ثبت احوال  120.00 120.00 100.00 -  83.00 69.16 

 23 اداره كل بهزيستي  120.00 120.00 100.00 -  82.50 68.75 

 24 اداره كل تعزيرات حكومتي  120.00 120.00 100.00 -  80.60 67.16 

اعي اجتم   تأمين مديريت درمان   120.00 120.00 100.00 -  79.50 66.25   25 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 26 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  120.00 120.00 100.00 -  78.50 65.41 

 27 اداره كل اوقاف و امور خيريه  120.00 120.00 100.00 -  77.50 64.58 

دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    120.00 120.00 100.00 -  77.50 64.58 
 درماني 

28 

 062.5 ورزش و  جوانان اداره كل   120.00 120.00 100.00 -  75.00   29 

 30 اداره كل پزشكي قانوني  120.00 70.00 100.00 -  42.00 60.00 

 31 اداره كل ميراث فرهنگي  120.00 70.00 100.00 -  42.00 60.00 

ورزي سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشا  120.00 70.00 100.00 -  42.00 60.00   32 

 33 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  120.00 70.00 100.00 -  40.60 58.00 

 34 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  120.00 70.00 100.00 -  39.90 57.00 

 35 اداره كل امور عشاير  120.00 70.00 100.00 -  38.50 55.00 

نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس اداره كل   120.00 70.00 100.00 -  38.50 55.00   36 

 37 دانشگاه خليج فارس  120.00 50.00 100.00 -  27.50 55.00 

 38 شركت شهرك ها صنعتي  120.00 120.00 100.00 -  63.50 52.91 

 39 اداره كل جهاد كشاورزي   120.00 120.00 100.00 -  62.00 51.66 

 40 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  120.00 70.00 100.00 -  35.00 50.00 

 41 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  120.00 70.00 100.00 -  35.00 50.00 

 42 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  120.00 70.00 100.00 -  35.00 50.00 

عدن و تجارت  اداره كل صنعت، م  120.00 120.00 100.00 -  59.50 49.58   43 

 44 اداره كل آموزش و پرورش  120.00 120.00 100.00 -  54.00 45.00 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   120.00 70.00 100.00 -  31.50 45.00   45 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 46 شركت توزيع نيروي برق  120.00 120.00 100.00 -  51.50 42.91 

 47 اداره كل انتقال خون  120.00 50.00 100.00 -  20.00 40.00 

 48 اداره كل راه و شهرسازي  120.00 120.00 100.00 -  47.00 39.16 

 49 اداره كل شيالت  120.00 120.00 100.00 -  35.00 29.16 

 50 اداره كل فرودگاه ها  120.00 120.00 100.00 -  35.00 29.16 

مي بليغات اسال اداره كل ت  120.00 70.00 100.00 -  14.00 20.00   51 

 52 اداره كل تعاون روستايي  120.00 70.00 100.00 -  7.00 10.00 

  شاخص ارائه خدمات در ميز خدمت حضوري و الكترونيكي :  39جدول شماره  

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  فعاليت  سقف امتياز 

 
دستگاه در ميز خدمت  ارائه تجميع شده خدمات   70.00 70.00 43.99 62.85

ري حضو   1 

 
ارائه تجميع شده خدمات دستگاه در ميزخدمت   50.00 50.00 34.58 69.16

 2 الكترونيكي 
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  شاخص ارائه خدمات در ميز خدمت حضوري و الكترونيكي 

  خدمت حضوري فعاليت ارائه تجميع شده خدمات دستگاه در ميز :  40جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل ثبت اسناد و امالك  70.00 70.00 70.00 85.00 70.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 100.00  2 

 

ره) كميته امداد امام خميني (  70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل استاندارد  70.00 70.00 100.00 92.00 64.40 92.00

 

 5 اداره كل  پست  70.00 70.00 100.00 90.00 63.00 90.00

 

 6 اداره كل امور مالياتي  70.00 70.00 100.00 90.00 63.00 90.00

 

 7 اداره كل ثبت احوال  70.00 70.00 100.00 90.00 63.00 90.00

 

 8 اداره كل دامپزشكي  70.00 70.00 100.00 90.00 63.00 90.00

 

 9 اداره كل حج و زيارت  70.00 70.00 100.00 85.00 59.50 85.00

 

 10 اداره كل حفاظت محيط زيست  70.00 70.00 100.00 85.00 59.50 85.00

 

 11 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  70.00 70.00 100.00 85.00 59.50 85.00

 

 12 شركت آب و فاضالب شهري  70.00 70.00 100.00 85.00 59.50 85.00

 

 13 اداره كل بنادر و دريانوردي   70.00 70.00 100.00 80.00 56.00 80.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   70.00 70.00 100.00 80.00 56.00 80.00  14 

 

 15 ستاد نظارت گمركات  70.00 70.00 100.00 80.00 56.00 80.00

 

 16 اداره كل بهزيستي  70.00 70.00 100.00 75.00 52.50 75.00

 

 17 اداره كل بيمه سالمت  70.00 70.00 100.00 75.00 52.50 75.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  70.00 70.00 100.00 75.00 52.50 75.00  18 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 19 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  70.00 70.00 100.00 75.00 52.50 75.00

 

اي شركت آب منطقه  70.00 70.00 100.00 75.00 52.50 75.00  20 

 

قانوني اداره كل پزشكي   70.00 70.00 100.00 60.00 42.00 60.00  21 

 

 22 اداره كل جهاد كشاورزي   70.00 70.00 100.00 60.00 42.00 60.00

 

0060.  23 اداره كل ميراث فرهنگي  70.00 70.00 100.00 60.00 42.00 

 

 24 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  70.00 70.00 100.00 60.00 42.00 60.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   70.00 70.00 100.00 60.00 42.00 60.00  25 

 

ه كل تعزيرات حكومتي ار اد  70.00 70.00 100.00 58.00 40.60 58.00  26 

 

 27 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  70.00 70.00 100.00 58.00 40.60 58.00

 

هواشناسي اداره كل   70.00 70.00 100.00 57.00 39.90 57.00  28 

 

 29 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  70.00 70.00 100.00 57.00 39.90 57.00

 

 30 اداره كل امور عشاير  70.00 70.00 100.00 55.00 38.50 55.00

 

 31 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  70.00 70.00 100.00 55.00 38.50 55.00

 

 32 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  70.00 70.00 100.00 55.00 38.50 55.00

 

 33 شركت شهرك ها صنعتي  70.00 70.00 100.00 55.00 38.50 55.00

 

 34 اداره كل اوقاف و امور خيريه  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

 35 اداره كل شيالت  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

 36 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

50.00 35.00 0.005  37 اداره كل فرودگاه ها  70.00 70.00 100.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 38 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

 39 اداره كل ورزش و  جوانان  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

خدمات بهداشتي  درماني   دانشگاه  علو م پزشكي و  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00  40 

 

 41 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   70.00 70.00 100.00 45.00 31.50 45.00  42 

 

 43 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   70.00 70.00 100.00 35.00 24.50 35.00

 

0.002  44 اداره كل آموزش و پرورش  70.00 70.00 100.00 20.00 14.00 

 

اسالمي اداره كل تبليغات   70.00 70.00 100.00 20.00 14.00 20.00  45 

 

 46 شركت توزيع نيروي برق  70.00 70.00 100.00 20.00 14.00 20.00

 

ي اداره كل تعاون روستاي  70.00 70.00 100.00 10.00 7.00 10.00  47 

 

 48 اداره كل راه و شهرسازي  70.00 70.00 100.00 10.00 7.00 10.00

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   70.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    49 

 50 اداره كل انتقال خون  70.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 51 دانشگاه خليج فارس  70.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  70.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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 فعاليت ارائه تجميع شده خدمات دستگاه در ميزخدمت الكترونيكي :  41جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
ار د مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل بنادر و دريانوردي   50.00 50.00 100.00 90.00 45.00 90.00

 

 2 اداره كل بيمه سالمت  50.00 50.00 100.00 90.00 45.00 90.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  50.00 50.00 100.00 90.00 45.00 90.00  3 

 

آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و   50.00 50.00 100.00 90.00 45.00 90.00  4 

 

 5 اداره كل هواشناسي  50.00 50.00 100.00 90.00 45.00 90.00

 

 6 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  50.00 50.00 100.00 90.00 45.00 90.00

 

مالك ت اسناد و ا اداره كل ثب  50.00 50.00 100.00 86.00 43.00 86.00  7 

 

 8 اداره كل اوقاف و امور خيريه  50.00 50.00 100.00 85.00 42.50 85.00

 

 9 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  50.00 50.00 100.00 85.00 42.50 85.00

 

 10 نمايندگي سازمان بازنشستگي  50.00 50.00 100.00 85.00 42.50 85.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   50.00 50.00 100.00 84.00 42.00 84.00  11 

 

 12 اداره كل استاندارد  50.00 50.00 100.00 80.00 40.00 80.00

 

 13 اداره كل آموزش و پرورش  50.00 50.00 100.00 80.00 40.00 80.00

 

د و امور ايثارگران اداره كل بنياد شهي  50.00 50.00 100.00 80.00 40.00 80.00  14 

 

 15 اداره كل تعزيرات حكومتي  50.00 50.00 100.00 80.00 40.00 80.00

 

 16 اداره كل حج و زيارت  50.00 50.00 100.00 80.00 40.00 80.00

 

 17 اداره كل حفاظت محيط زيست  50.00 50.00 100.00 80.00 40.00 80.00

 

80.00 40.00 80.00 100.00 050.0 شهرسازي اداره كل راه و   50.00   18 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
ار د مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 19 اداره كل ورزش و  جوانان  50.00 50.00 100.00 80.00 40.00 80.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   50.00 50.00 100.00 75.00 37.50 75.00  20 

 

 21 شركت توزيع نيروي برق  50.00 50.00 100.00 75.00 37.50 75.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   50.00 50.00 100.00 75.00 37.50 75.00  22 

 

 23 اداره كل دامپزشكي  50.00 50.00 100.00 70.00 35.00 70.00

 

 24 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   50.00 50.00 100.00 70.00 35.00 70.00

 

 25 ستاد نظارت گمركات  50.00 50.00 100.00 70.00 35.00 70.00

 

اي شركت آب منطقه  50.00 50.00 100.00 65.00 32.50 65.00  26 

 

 27 اداره كل امور مالياتي  50.00 50.00 100.00 60.00 30.00 60.00

 

 28 اداره كل بهزيستي  50.00 50.00 100.00 60.00 30.00 60.00

 

 29 دانشگاه خليج فارس  50.00 50.00 100.00 55.00 27.50 55.00

 

 30 شركت شهرك ها صنعتي  50.00 50.00 100.00 50.00 25.00 50.00

 

 31 اداره كل  پست  50.00 50.00 100.00 40.00 20.00 40.00

 

 32 اداره كل انتقال خون  50.00 50.00 100.00 40.00 20.00 40.00

 

 33 اداره كل ثبت احوال  50.00 50.00 100.00 40.00 20.00 40.00

 

40.00 20.00 0.004  34 اداره كل جهاد كشاورزي   50.00 50.00 100.00 

 

 35 اداره كل شيالت  50.00 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 36 اداره كل فرودگاه ها  50.00 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 37 اداره كل امور عشاير  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

م مصداق د ع  عدم مصداق    38 اداره كل پزشكي قانوني  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
ار د مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 39 اداره كل تبليغات اسالمي  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 40 اداره كل تعاون روستايي  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق    41 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

اي اداره كل فني و حرفه  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    42 

 43 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

م مصداق د ع  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    44 اداره كل ميراث فرهنگي  50.00 0.00 

 45 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تربيتي ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و   50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    46 

داق مص   عدم  عدم مصداق    47 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

 48 شركت آب و فاضالب شهري  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

جديد عالي شهر شركت عمران  شهر   50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    49 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    50 

 51 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 52 كميته امداد امام خميني (ره)  50.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 

 شاخص توسعه زيرساخت دولت الكترونيكي شاخص سوم : 

در    توسعه زيرساخت دولت الكترونيكيدرصدي شاخص    83.97تحقق    ي دهنده نشان  98نتايج گزارش ارزيابي سال  
بين   در  و  است  سال  داراي  هاشاخصاين  الكترونيك  دولت  توسعه  محور  شماره    باشد.مي اول    ي رتبه ي    42جدول 

  . دهد مينشان    اين سالرا در    شاخص توسعه زيرساخت دولت الكترونيكيي اجرايي استان را در  هادستگاه   بندي رتبه 
  31درصد تحقق    باشند.مي درصد    100دستگاه استان داراي عملكردي برابر با    22  ،شود،گونه كه مشاهده مي همان 

قرار دارند. اين    استان  از ميانگين  ترنپايي  هادستگاه و مابقي    باشدميدستگاه در اين شاخص باالتر از ميانگين استان  
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و تنها سازمان تحقيقات و  درصد محقق شده است    50دستگاه استان باالتر از    51شاخص تنها شاخصي است كه در  
ميزان   به  عملكردي  داراي  كه  است  استان  بوده    14.28كشاورزي  كلي    است.درصد  طور  اين    توانميبه  عملكرد 

  7دستگاه متوسط و    2دستگاه خوب،    17دستگاه داراي عملكرد عالي،    26  :نمودشاخص را به صورت زير خالصه  
   باشند.ميدستگاه ضعيف  

  بايد انجام پذيرد:    فعاليت براي تحقق شاخص توسعه زير ساخت دولت الكترونيكي سه  

   داشتن پست الكترونيكي سازماني  
  الزم ي  ها ها و زيرساخت هاي امنيتي مورد نياز سامانه داشتن گواهينامه  
   دستگاهي شبكه سراسري درون	

هر   تحقق  شماره    فعاليتميزان  جدول  است  43در  مي  گونههمان  .آمده  مشاهده  تحقق   ،گرددكه  درصد 
شبكه سراسري درون دستگاهي از اين   .باشد ميدرصد    98.26زيرشاخص داشتن پست الكترونيكي برابر با  

ر رتبه دوم اين شاخص قرار دارد. همچنني درصد تحقق  درصد د  70.86لحاظ با دارا بودن عملكردي برابر با  
درصد    54.4در اين سال    هاي الزمها و زيرساختهاي امنيتي مورد نياز سامانهداشتن گواهينامهزيرشاخص  
است بودن  بوده  پايين  داليل  جمله  بيش  از  در  آن  مصداق  عدم  فعاليت  اين  تحقق  ي هادستگاهتر  ميزان 

ك  است  بوده  استان  استان  اجرايي  ميانگين  شده  باعث  شوده  داده  نشان  آن  واقعي  ميزان  از  جداول كمتر   .  
در اين   98ي اجرايي استان را به ترتيب ميزان تحقق هدف در سال  هادستگاه   بندي رتبه   46الي    44  شماره

  .  دهد مينشان  هاشاخصزير 

  دولت الكترونيكي بندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص توسعه زيرساخت رتبه :  43جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 1 اداره كل  پست  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

 2 اداره كل استاندارد  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

اقتصادي  و دارايي مور  اداره كل ا  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00   3 

 4 اداره كل امور مالياتي  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 5 اداره كل بنادر و دريانوردي  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

 6 اداره كل بيمه سالمت  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

زشكي قانوني كل پ   اداره  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00   7 

 8 اداره كل تبليغات اسالمي  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

 9 اداره كل ثبت اسناد و امالك  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

 10 اداره كل جهاد كشاورزي  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

امپزشكي كل د   اداره  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00   11 

 12 اداره كل راه و شهرسازي  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00   13 

 14 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

 100.00 17.00  - 100.00 17.00 035.0  15 اداره كل فرودگاه ها  

نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس اداره كل   35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00   16 

 17 اداره كل هواشناسي  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

 18 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

 0.0010 بهداشتي   دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات   35.00 17.00 100.00 -  17.00 
 درماني 

19 

 20 دانشگاه خليج فارس  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

اي شركت آب منطقه  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00   21 

ي (ره) كميته امداد امام خمين  35.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00   22 

زيارت   اداره كل حج و  35.00 17.00 100.00 -  16.30 95.88   23 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 24 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  35.00 35.00 100.00 -  32.90 94.00 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  35.00 17.00 100.00 -  15.95 93.82   25 

اي اداره كل فني و حرفه  35.00 17.00 100.00 -  15.60 91.76   26 

 27 اداره كل بهزيستي  35.00 17.00 100.00 -  15.25 89.70 

 28 شركت شهرك ها صنعتي  35.00 35.00 100.00 -  30.80 88.00 

 29 اداره كل اوقاف و امور خيريه  35.00 17.00 100.00 -  14.90 87.64 

يشگاه فني و مكانيك خاك ما آز  35.00 17.00 100.00 -  14.90 87.64   30 

 31 شركت توزيع نيروي برق  35.00 17.00 100.00 -  14.90 87.64 

 32 اداره كل تعاون روستايي  35.00 17.00 100.00 -  14.20 83.52 

 33 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  35.00 17.00 100.00 -  13.55 79.70 

 79.41 13.50  - 100.00 .0017  34 اداره كل انتقال خون  35.00 

 35 اداره كل ثبت احوال  35.00 17.00 100.00 -  13.50 79.41 

 36 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  35.00 17.00 100.00 -  13.50 79.41 

 37 شركت آب و فاضالب شهري  35.00 17.00 100.00 -  13.50 79.41 

 79.41 13.50  - 100.00 17.00 5.003  38 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   35.00 17.00 100.00 -  13.50 79.41   39 

 40 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  35.00 17.00 100.00 -  13.50 79.41 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   35.00 17.00 100.00 -  13.50 79.41   41 

 42 اداره كل آموزش و پرورش  35.00 17.00 100.00 -  13.15 77.35 

 43 ستاد نظارت گمركات  35.00 35.00 100.00 -  26.90 76.85 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 44 اداره كل ميراث فرهنگي  35.00 17.00 100.00 -  11.75 69.11 

 45 اداره كل شيالت  35.00 17.00 100.00 -  10.70 62.94 

 58.82 10.00  - 0.0010 تعزيرات حكومتي اداره كل   35.00 17.00   46 

 47 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  35.00 17.00 100.00 -  10.00 58.82 

 48 اداره كل ورزش و  جوانان  35.00 17.00 100.00 -  10.00 58.82 

 49 نمايندگي سازمان بازنشستگي  35.00 17.00 100.00 -  10.00 58.82 

 457.6  50 اداره كل امور عشاير  35.00 17.00 100.00 -  9.80 

 51 اداره كل حفاظت محيط زيست  35.00 35.00 100.00 -  19.36 55.31 

 52 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  35.00 35.00 100.00 -  5.00 14.28 

 شاخص توسعه زيرساخت دولت الكترونيكي :  43جدول شماره 

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  فعاليت  سقف امتياز  

 

 1 داشتن پست الكترونيك سازماني  10.00 10.00 9.82 98.26

 

داشتن گواهينامه هاي امنيتي مورد نياز سامانه ها   18.00 18.00 9.79 54.40
ي الزم ها ساخت و زير   2 

 
 3 شبكه سراسري درون دستگاهي  7.00 7.00 4.96 70.86
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  شاخص توسعه زيرساخت دولت الكترونيكي 

  فعاليت داشتن پست الكترونيك سازماني :   44جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 2 اداره كل استاندارد  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل امور مالياتي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 5 اداره كل آموزش و پرورش  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 6 اداره كل انتقال خون  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 7 اداره كل اوقاف و امور خيريه  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 8 اداره كل بنادر و دريانوردي   10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

ستي اداره كل بهزي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل بيمه سالمت  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 11 اداره كل پزشكي قانوني  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 12 اداره كل تبليغات اسالمي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

كل تعاون روستايي ره  ادا  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  13 

 

 14 اداره كل تعزيرات حكومتي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 15 اداره كل ثبت احوال  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

امالك اداره كل ثبت اسناد و   10.00 10.00 10.00 100.00 10.00 100.00  16 

 

100.00 10.00 100.00 0.0010  17 اداره كل جهاد كشاورزي   10.00 10.00 

 

 18 اداره كل حج و زيارت  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 19 اداره كل حفاظت محيط زيست  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 20 اداره كل دامپزشكي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

100.00 0.001  21 اداره كل راه و شهرسازي  10.00 10.00 100.00 100.00 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  22 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  23 

 

100.00 10.00 100.00 100.00 0010.  24 اداره كل شيالت  10.00 

 

 25 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 26 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 27 اداره كل فرودگاه ها  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

100.00 0.001 اي اداره كل فني و حرفه  10.00 10.00 100.00 100.00   28 

 

 29 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 30 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

100.00 10.00 100.00 100.00 10.00 0010.  31 اداره كل ميراث فرهنگي  

 

 32 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

هواشناسي اداره كل   10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  33 

 

 34 اداره كل ورزش و  جوانان  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 35 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 36 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 37 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 38 دانشگاه خليج فارس  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 39 ستاد نظارت گمركات  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  40 

 

 41 شركت آب و فاضالب شهري  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

.00100  42 شركت توزيع نيروي برق  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 

 

 43 شركت شهرك ها صنعتي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 44 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

3ي منطقه  دمات بازرگان شركت غله و خ  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  45 

 

 46 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 47 كميته امداد امام خميني (ره)  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  48 

 

 49 نمايندگي سازمان بازنشستگي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

ايثارگران اداره كل بنياد شهيد و امور   10.00 10.00 100.00 90.00 9.00 90.00  50 

 

 51 اداره كل امور عشاير  10.00 10.00 100.00 70.00 7.00 70.00

 

حقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي ان ت سازم  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00  52 

هاي الزمفعاليت داشتن گواهينامه هاي امنيتي مورد نياز سامانه ها و زيرساخت:  45جدول شماره   

تحقق درصد   سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

بع طبيعي و آبخيزداري كل منا اداره   18.00 18.00 100.00 100.00 18.00 100.00  1 

 

 2 شركت شهرك ها صنعتي  18.00 18.00 100.00 100.00 18.00 100.00

 

 3 ستاد نظارت گمركات  18.00 18.00 100.00 55.00 9.90 55.00
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تحقق درصد   سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 4 اداره كل حفاظت محيط زيست  18.00 18.00 100.00 17.00 3.06 17.00

 

0.00 0.00 0.00 100.00 18.00 018.0  5 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  

 6 اداره كل  پست  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم     7 اداره كل استاندارد  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ي  و دارايي صاد اقت اداره كل امور   18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    8 

 9 اداره كل امور عشاير  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 10 اداره كل امور مالياتي  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 11 اداره كل آموزش و پرورش  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

صداق عدم م    12 اداره كل انتقال خون  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    13 اداره كل اوقاف و امور خيريه  18.00 0.00 

 14 اداره كل بنادر و دريانوردي   18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اق عدم مصد  عدم مصداق    15 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    16 اداره كل بهزيستي  18.00 0.00 عدم مصداق  

 17 اداره كل بيمه سالمت  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

م مصداق د ع  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    18 اداره كل پزشكي قانوني  18.00 0.00 

 19 اداره كل تبليغات اسالمي  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 20 اداره كل تعاون روستايي  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 21 اداره كل تعزيرات حكومتي  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ثبت احوال اداره كل   18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    22 
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تحقق درصد   سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 23 اداره كل ثبت اسناد و امالك  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ورزي  اداره كل جهاد كشا  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    24 

 25 اداره كل حج و زيارت  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 26 اداره كل دامپزشكي  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 27 اداره كل راه و شهرسازي  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

داق عدم مص  عدم مصداق   اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق    28 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    29 

 30 اداره كل شيالت  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

داق عدم مص  عدم مصداق    31 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

 32 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 33 اداره كل فرودگاه ها  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

صداق عدم م  عدم مصداق  عدم مصداق   اي اداره كل فني و حرفه  18.00 0.00 عدم مصداق    34 

 35 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 36 اداره كل ميراث فرهنگي  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ق مصدا عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    37 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  18.00 0.00 

 38 اداره كل هواشناسي  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 39 اداره كل ورزش و  جوانان  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

.000 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    40 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  18.00 

 41 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 42 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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تحقق درصد   سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

مصداق م  عد  عدم مصداق    43 دانشگاه خليج فارس  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

اي شركت آب منطقه  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    44 

 45 شركت آب و فاضالب شهري  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

00.0 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    46 شركت توزيع نيروي برق  18.00 

 47 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    48 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    0.00 8.001  49 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  

 50 كميته امداد امام خميني (ره)  18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي مديريت درمان   18.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  18.00 0.00 عدم مصداق  

 فعاليت شبكه سراسري درون دستگاهي :  46جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 

 1 اداره كل  پست  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00

 

100.00 7.00 100.00 100.00 7.00 .007  2 اداره كل استاندارد  

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل امور مالياتي  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00

 

 5 اداره كل بنادر و دريانوردي   7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00

 

 6 اداره كل بيمه سالمت  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00

 

 7 اداره كل پزشكي قانوني  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 

 8 اداره كل تبليغات اسالمي  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00

 

 9 اداره كل ثبت اسناد و امالك  7.00 7.00 7.00 100.00 7.00 100.00

 

100.00 7.00 00100.  10 اداره كل جهاد كشاورزي   7.00 7.00 100.00 

 

 11 اداره كل دامپزشكي  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00

 

 12 اداره كل راه و شهرسازي  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00  13 

 

 14 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00

 

 15 اداره كل فرودگاه ها  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00

 

توسعه و تجهيز  مدارس اداره كل نوسازي،   7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00  16 

 

واشناسي اداره كل ه  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00  17 

 

 18 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00

 

بهداشتي  درماني دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات   7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00  19 

 

 20 دانشگاه خليج فارس  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00

 

.00100  21 ستاد نظارت گمركات  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 

 

اي شركت آب منطقه  7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00  22 

 

امداد امام خميني (ره) كميته   7.00 7.00 100.00 100.00 7.00 100.00  23 

 

 24 اداره كل حج و زيارت  7.00 7.00 100.00 90.00 6.30 90.00

 

 25 اداره كل حفاظت محيط زيست  7.00 7.00 100.00 90.00 6.30 90.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  7.00 7.00 100.00 85.00 5.95 85.00  26 

 

اي اداره كل فني و حرفه  7.00 7.00 100.00 80.00 5.60 80.00  27 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 

تي اداره كل بهزيس  7.00 7.00 100.00 75.00 5.25 75.00  28 

 

 29 اداره كل اوقاف و امور خيريه  7.00 7.00 100.00 70.00 4.90 70.00

 

 30 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  7.00 7.00 100.00 70.00 4.90 70.00

 

 31 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  7.00 7.00 100.00 70.00 4.90 70.00

 

كت توزيع نيروي برق ر ش  7.00 7.00 100.00 70.00 4.90 70.00  32 

 

 33 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  7.00 7.00 100.00 65.00 4.55 65.00

 

تعاون روستايي اداره كل   7.00 7.00 100.00 60.00 4.20 60.00  34 

 

 35 اداره كل انتقال خون  7.00 7.00 100.00 50.00 3.50 50.00

 

50.00 3.50 50.00 100.00 007.  36 اداره كل ثبت احوال  7.00 

 

 37 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  7.00 7.00 100.00 50.00 3.50 50.00

 

و فاضالب شهري شركت آب   7.00 7.00 100.00 50.00 3.50 50.00  38 

 

 39 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  7.00 7.00 100.00 50.00 3.50 50.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   7.00 7.00 100.00 50.00 3.50 50.00  40 

 

 41 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  7.00 7.00 100.00 50.00 3.50 50.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   7.00 7.00 100.00 50.00 3.50 50.00  42 

 

رش اداره كل آموزش و پرو  7.00 7.00 100.00 45.00 3.15 45.00  43 

 

 44 اداره كل امور عشاير  7.00 7.00 100.00 40.00 2.80 40.00

 

 45 شركت شهرك ها صنعتي  7.00 7.00 100.00 40.00 2.80 40.00

 

 46 اداره كل ميراث فرهنگي  7.00 7.00 100.00 25.00 1.75 25.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 

 47 اداره كل شيالت  7.00 7.00 100.00 10.00 0.70 10.00

 

0.00 .000  48 اداره كل تعزيرات حكومتي  7.00 7.00 100.00 0.00 

 

 49 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  7.00 7.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 50 اداره كل ورزش و  جوانان  7.00 7.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج   7.00 7.00 100.00 0.00 0.00 0.00  51 

 

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  7.00 7.00 100.00 0.00 0.00 0.00

ي  ها دستگاه ، فرآيندها، تصميمات و اقدامات ها سياست مشاركت الكترونيكي شهروندان در  :  چهارمشاخص  
 اجرايي 

هروندان در  مشاركت الكترونيكي ش درصدي شاخص    56.87تحقق    ي دهنده نشان   98نتايج گزارش ارزيابي سال  
  بندي رتبه   47در اين سال است. جدول شماره    ي اجرايي ها دستگاه ، فرآيندها، تصميمات و اقدامات  ها سياست 
را در    ي اجرايي ها دستگاه ، فرآيندها، تصميمات و اقدامات  ها سياست مشاركت الكترونيكي شهروندان در  شاخص  

مي همان    . دهد مي نشان    98سال   مشاهده  كه  ثبت  صد  در   ، شود، گونه  چون  اداراتي  در  شاخص  اين  تحقق 
امالك  و  اسناد  ثبت  خميني(ره)   ، احوال،  امام  امداد  كميته  با    و  تحقق    باشد. مي درصد    100برابر  اين  درصد 

.  استان قرار دارند   از ميانگين   تر پايين دستگاه نيز    20و    باشد مي دستگاه باالتر از ميانگين استان    32شاخص در  
  11دستگاه داراي عملكرد عالي،    5   : كرد اين شاخص را به صورت زير خالصه نمود مل ع   ن توا مي به طور كلي  

    باشند. مي دستگاه ضعيف    21دستگاه متوسط و    15دستگاه خوب،  

  : باشد مي فعاليت    2تحقق اين شاخص منوط به انجام  

  داشتن راهبرد مشاركت مصوب  
  گيري، مشاوره و اطالعات الكترونيكي تصميم  

هر  عملكرد  جدول   ميزان  در  است    48شماره    فعاليت  مشاهده    گونه همان آمده  تحقق    گردد، مي كه  ميزان 
مصوب فعاليت   مشاركت  راهبرد  سال    داشتن  در  آن  عملكرد  ميانگين  با    98و    باشد. مي درصد    71.82برابر 
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الكترونيكي گيري تصميم فعاليت   اطالعات  و  مشاوره  يافته    50.84نيز    ،  تحقق  دستيابي   است. درصد    ميزان 
زير  ها دستگاه  اهداف  به  استان  اجرايي  شاخص  ها شاخص ي  در  ي  شهروندان  ،  ها سياست مشاركت الكترونيكي 

  50و    49در استان به ترتيب ميزان تحقق در جداول شماره    ي اجرايي ها دستگاه فرآيندها، تصميمات و اقدامات  
    است. آمده  

ها، اركت الكترونيكي شهروندان در سياستبندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص مشرتبه:  47جدول شماره 
  رآيندها، تصميمات و اقداماتف

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 1 اداره كل ثبت احوال  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

سناد و امالك اداره كل ثبت ا  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00   2 

 3 كميته امداد امام خميني (ره)  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

اي اداره كل فني و حرفه  35.00 35.00 100.00 -  33.00 94.28   4 

 5 اداره كل جهاد كشاورزي  35.00 35.00 100.00 -  32.30 92.28 

ندارد اداره كل استا  35.00 35.00 100.00 -  30.75 87.85   6 

 7 اداره كل  پست  35.00 35.00 100.00 -  30.60 87.42 

اي استان راهداري و حمل و نقل جاده اداره كل   35.00 35.00 100.00 -  28.76 82.17   8 

 9 اداره كل حفاظت محيط زيست  35.00 35.00 100.00 -  28.20 80.57 

تأمين اجتماعي مان  اداره كل ساز  35.00 35.00 100.00 -  28.20 80.57   10 

 11 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  35.00 35.00 100.00 -  28.20 80.57 

اي شركت آب منطقه  35.00 35.00 100.00 -  27.45 78.42   12 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   35.00 35.00 100.00 -  26.50 75.71   13 

اره كل امور مالياتي د ا  35.00 35.00 100.00 -  26.50 75.71   14 

 15 اداره كل بنادر و دريانوردي  35.00 35.00 100.00 -  26.50 75.71 

 16 ستاد نظارت گمركات  35.00 35.00 100.00 -  26.50 75.71 

 17 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  35.00 35.00 100.00 -  26.10 74.57 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

ه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي   شگا دان  35.00 35.00 100.00 -  25.75 73.57 
 18 درماني 

 19 شركت آب و فاضالب شهري  35.00 35.00 100.00 -  24.30 69.42 

 20 اداره كل دامپزشكي  35.00 35.00 100.00 -  24.10 68.85 

 21 دانشگاه خليج فارس  35.00 35.00 100.00 -  24.00 68.57 

 66.00 23.10  - 100.00 35.00 .0035  22 اداره كل تعاون روستايي  

 23 اداره كل فرودگاه ها  35.00 35.00 100.00 -  23.10 66.00 

 24 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  35.00 35.00 100.00 -  22.35 63.85 

 25 شركت شهرك ها صنعتي  35.00 35.00 100.00 -  21.60 61.71 

 61.42 21.50  - 100.00 035.0 اجتماعي اداره كل كار تعاون و رفاه   35.00   26 

 27 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  35.00 35.00 100.00 -  21.40 61.14 

 28 اداره كل تبليغات اسالمي  35.00 35.00 100.00 -  21.40 61.14 

 29 اداره كل حج و زيارت  35.00 35.00 100.00 -  21.40 61.14 

 30 اداره كل راه و شهرسازي  35.00 35.00 100.00 -  21.40 61.14 

 31 شركت توزيع نيروي برق  35.00 35.00 100.00 -  21.00 60.00 

 32 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  35.00 35.00 100.00 -  20.60 58.85 

يتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها واقدامات  تامن  35.00 35.00 100.00 -  19.90 56.85   33 

 34 اداره كل اوقاف و امور خيريه  35.00 35.00 100.00 -  19.75 56.42 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   35.00 35.00 100.00 -  18.00 51.42   35 

 36 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  35.00 35.00 100.00 -  16.60 47.42 

 44.28 15.50  - 100.00 .0035 آموزش و پرورش اداره كل   35.00   37 

 38 اداره كل شيالت  35.00 35.00 100.00 -  15.10 43.14 

 39 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  35.00 35.00 100.00 -  15.00 42.85 

 40 اداره كل بهزيستي  35.00 35.00 100.00 -  13.20 37.71 

 37.42 13.10  - 100.00 35.00 .0035 فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره كل     41 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   35.00 35.00 100.00 -  9.30 26.57   42 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 43 اداره كل تعزيرات حكومتي  35.00 35.00 100.00 -  8.90 25.42 

 44 اداره كل بيمه سالمت  35.00 25.00 100.00 -  5.40 21.60 

 17.42 6.10  - 100.00 35.00 5.003  45 اداره كل هواشناسي  

 46 نمايندگي سازمان بازنشستگي  35.00 35.00 100.00 -  5.60 16.00 

 47 اداره كل ورزش و  جوانان  35.00 35.00 100.00 -  4.00 11.42 

 48 اداره كل امور عشاير  35.00 35.00 100.00 -  2.45 7.00 

انتقال خون اداره كل   35.00 35.00 100.00 -  0.00 0.00   49 

 50 اداره كل پزشكي قانوني  35.00 35.00 100.00 -  0.00 0.00 

 51 اداره كل ميراث فرهنگي  35.00 35.00 100.00 -  0.00 0.00 

 52 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  35.00 35.00 100.00 -  0.00 0.00 

هاي فرآيندها، تصميمات و اقدامات دستگاه ها،دان در سياست الكترونيكي شهرونشاخص مشاركت :  48جدول شماره 
  اجرايي

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  فعاليت  سقف امتياز  

 
 1 داشتن راهبرد مشاركت مصوب  10.00 10.00 7.18 71.82

 

اطالعات الكترونيكي ، مشاوره و  گيري تصميم  25.00 24.81 12.61 50.84  2 
 

  



  

      1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال  ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز                                                                          131

مش ال شاخص  سياستاركت  در  شهروندان  دستگاهكترونيكي  اقدامات  و  تصميمات  فرآيندها،  هاي ها، 
  اجرايي 

  فعاليت داشتن راهبرد مشاركت مصوب :  49جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

ل  پست اداره ك  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00  1 

 

 2 اداره كل استاندارد  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل امور مالياتي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

دريانوردي    اداره كل بنادر و  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00  5 

 

 6 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

 7 اداره كل تبليغات اسالمي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

روستايي اداره كل تعاون   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00  8 

 

 9 اداره كل ثبت احوال  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

 10 اداره كل ثبت اسناد و امالك  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

 11 اداره كل جهاد كشاورزي   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

زيارت اداره كل حج و   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00  12 

 

حفاظت محيط زيست   ه كل ادار  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00  13 

 

 14 اداره كل دامپزشكي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

 15 اداره كل راه و شهرسازي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

اي استان راهداري و حمل و نقل جاده اداره كل   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00  16 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00  17 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 18 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

 19 اداره كل فرودگاه ها  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

 20 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

 21 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

 22 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

 23 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

 24 ستاد نظارت گمركات  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00  25 

 

 26 شركت توزيع نيروي برق  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

 27 شركت شهرك ها صنعتي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

100.00 10.00  - 100.00 10.00 010.0  28 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00  29 

 

 30 كميته امداد امام خميني (ره)  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00

 

 31 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  10.00 10.00 100.00 -  9.50 95.00

 

 32 شركت آب و فاضالب شهري  10.00 10.00 100.00 -  9.00 90.00

 

 33 اداره كل آموزش و پرورش  10.00 10.00 100.00 -  8.00 80.00

 

اي حرفه اداره كل فني و   10.00 10.00 100.00 -  8.00 80.00  34 

 

 35 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  10.00 10.00 100.00 -  6.00 60.00

 

 36 اداره كل اوقاف و امور خيريه  10.00 10.00 100.00 -  5.00 50.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 37 اداره كل بهزيستي  10.00 10.00 100.00 -  5.00 50.00

 

فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره كل   10.00 10.00 100.00 -  5.00 50.00  38 

 

 39 دانشگاه خليج فارس  10.00 10.00 100.00 -  5.00 50.00

 

.0050  40 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  10.00 10.00 100.00 -  5.00 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   10.00 10.00 100.00 -  4.00 40.00  41 

 

 42 اداره كل بيمه سالمت  10.00 10.00 100.00 -  3.00 30.00

 

 43 اداره كل شيالت  10.00 10.00 100.00 -  1.00 10.00

 

 44 اداره كل امور عشاير  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00

 

 45 اداره كل انتقال خون  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00

 

قانوني اداره كل پزشكي   10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00  46 

 

 47 اداره كل تعزيرات حكومتي  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00

 

0.00 0.00  - 100.00 010.0  48 اداره كل ميراث فرهنگي  10.00 

 

 49 اداره كل هواشناسي  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00

 

 50 اداره كل ورزش و  جوانان  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00

 

 51 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00

 

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00
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 گيري، مشاوره و اطالعات الكترونيكي فعاليت تصميم:  50جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل ثبت احوال  25.00 25.00 100.00 -  25.00 100.00

 

 2 اداره كل ثبت اسناد و امالك  25.00 25.00 100.00 -  25.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  25.00 25.00 100.00 -  25.00 100.00  3 

 

 4 كميته امداد امام خميني (ره)  25.00 25.00 100.00 -  25.00 100.00

 

 5 اداره كل جهاد كشاورزي   25.00 25.00 100.00 -  22.30 89.20

 

83.00 520.7  6 اداره كل استاندارد  25.00 25.00 100.00 -  

 

 7 اداره كل  پست  25.00 25.00 100.00 -  20.60 82.40

 

 8 دانشگاه خليج فارس  25.00 25.00 100.00 -  19.00 76.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  25.00 25.00 100.00 -  18.76 75.04  9 

 

72.80 18.20  - 0.0010  10 اداره كل حفاظت محيط زيست  25.00 25.00 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   25.00 25.00 100.00 -  18.20 72.80  11 

 

 12 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   25.00 25.00 100.00 -  18.20 72.80

 

اي شركت آب منطقه  25.00 25.00 100.00 -  17.45 69.80  13 

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   25.00 25.00 100.00 -  16.50 66.00  14 

 

مالياتي اداره كل امور   25.00 25.00 100.00 -  16.50 66.00  15 

 

 16 اداره كل بنادر و دريانوردي   25.00 25.00 100.00 -  16.50 66.00

 

 17 ستاد نظارت گمركات  25.00 25.00 100.00 -  16.50 66.00

 

64.40 6.101  18 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  25.00 25.00 100.00 -  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني   دانشگاه  علو م  25.00 25.00 100.00 -  15.75 63.00  19 

 

 20 شركت آب و فاضالب شهري  25.00 25.00 100.00 -  15.30 61.20

 

امور خيريه   اداره كل اوقاف و  25.00 25.00 100.00 -  14.75 59.00  21 

 

 22 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  25.00 25.00 100.00 -  14.60 58.40

 

 23 اداره كل دامپزشكي  25.00 25.00 100.00 -  14.10 56.40

 

 24 اداره كل شيالت  25.00 25.00 100.00 -  14.10 56.40

 

تايي اداره كل تعاون روس  25.00 25.00 100.00 -  13.10 52.40  25 

 

 26 اداره كل فرودگاه ها  25.00 25.00 100.00 -  13.10 52.40

 

 27 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  25.00 25.00 100.00 -  12.85 51.40

 

 28 شركت شهرك ها صنعتي  25.00 25.00 100.00 -  11.60 46.40

 

تماعي عاون و رفاه اج اداره كل كار ت  25.00 25.00 100.00 -  11.50 46.00  29 

 

ايثارگران اداره كل بنياد شهيد و امور   25.00 25.00 100.00 -  11.40 45.60  30 

 

 31 اداره كل تبليغات اسالمي  25.00 25.00 100.00 -  11.40 45.60

 

 32 اداره كل حج و زيارت  25.00 25.00 100.00 -  11.40 45.60

 

45.60 11.40  - 100.00 25.00 5.002  33 اداره كل راه و شهرسازي  

 

نيروي برق شركت توزيع   25.00 25.00 100.00 -  11.00 44.00  34 

 

 35 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  25.00 25.00 100.00 -  10.00 40.00

 

 36 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  25.00 25.00 100.00 -  9.90 39.60

 

 37 اداره كل تعزيرات حكومتي  25.00 25.00 100.00 -  8.90 35.60

 

 38 اداره كل بهزيستي  25.00 25.00 100.00 -  8.20 32.80
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 39 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  25.00 25.00 100.00 -  8.10 32.40

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   25.00 25.00 100.00 -  8.00 32.00  40 

 

 41 اداره كل آموزش و پرورش  25.00 25.00 100.00 -  7.50 30.00

 

 42 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  25.00 25.00 100.00 -  6.60 26.40

 

 43 اداره كل هواشناسي  25.00 25.00 100.00 -  6.10 24.40

 

 44 نمايندگي سازمان بازنشستگي  25.00 25.00 100.00 -  5.60 22.40

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   25.00 25.00 100.00 -  5.30 21.20  45 

 

 46 اداره كل بيمه سالمت  25.00 15.00 100.00 -  2.40 16.00

 

 47 اداره كل ورزش و  جوانان  25.00 25.00 100.00 -  4.00 16.00

 

 48 اداره كل امور عشاير  25.00 25.00 100.00 -  2.45 9.80

 

0.00 00.0  49 اداره كل انتقال خون  25.00 25.00 100.00 -  

 

 50 اداره كل پزشكي قانوني  25.00 25.00 100.00 -  0.00 0.00

 

 51 اداره كل ميراث فرهنگي  25.00 25.00 100.00 -  0.00 0.00

 

 52 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  25.00 25.00 100.00 -  0.00 0.00

 احراز هويت الكترونيكي خدمت گيرندكان : پنجم   شاخص

در  گيرندكان  احراز هويت الكترونيكي خدمت درصدي شاخص    60تحقق    ي دهنده نشان   98نتايج گزارش ارزيابي سال  
  ،شود،گونه كه مشاهده مي همان   . دهد مي را در اين سال نشان    شاخص اين    بندي رتبه   51اين سال است. جدول شماره  

در اين شاخص    ها دستگاه مابقي    ،باشد مي درصد تحقق هدف    60اراي  انشگاه خليج فارس كه د اين شاخص به غير از د 
دريافت كپي مدارك هويتي (كارت ملي  ي اجرايي  ها دستگاه براي تحقق اين شاخص بايد    باشند. مي داراي عدم مصداق  

براي    ي و استخدامي كشور مشخص نيست به چه دليل سازمان ادار را حذف كنند و    گيرندگان و شناسنامه) از خدمت 
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گرفته  ها دستگاه كليه   نظر  در  مصداق  عدم  استان  اجرايي  مدارك    است. ي  از  كپي  دريافت  كه  صورتي  در 
كه بهتر است در مورد آن با دقت و    است ي اجرايي يكي از معضالت اساسي ارباب رجوع  ها دستگاه گيرندگان از  خدمت 

فعاليت    ،براي تحقق اين شاخص   اقدام كرد.   ها دستگاه داق براي  وسواس بيشتري نسبت به عدم لحاظ نمودن عدم مص 
  52جدول شماره    است. تعريف شده    گيرندگان حذف دريافت كپي مدارك هويتي (كارت ملي و شناسنامه) از خدمت 

  .  دهد مي ي اجرايي را در اين فعاليت نشان  ها دستگاه   بندي رتبه 

  خدمت گيرندكان  مي شاخص احراز هويت الكترونيكيبندي بر اساس ارزيابي عمورتبه:  51جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 1 دانشگاه خليج فارس  55.00 55.00 100.00 -  33.00 60.00 

 2 اداره كل  پست  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

صداق عدم م    3 اداره كل استاندارد  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    4 

 5 اداره كل امور عشاير  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

صداق عدم م  عدم مصداق  عدم مصداق    6 اداره كل امور مالياتي  55.00 0.00 عدم مصداق  

آموزش و پرورش اداره كل   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    7 

 8 اداره كل انتقال خون  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 9 اداره كل اوقاف و امور خيريه  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 10 اداره كل بنادر و دريانوردي   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 11 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

0055. 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    12 اداره كل بهزيستي  

 13 اداره كل بيمه سالمت  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 14 اداره كل پزشكي قانوني  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

51 اداره كل تبليغات اسالمي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

روستايي اداره كل تعاون   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    16 

 17 اداره كل تعزيرات حكومتي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 18 اداره كل ثبت احوال  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ق عدم مصدا  عدم مصداق    19 اداره كل ثبت اسناد و امالك  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

 20 اداره كل جهاد كشاورزي   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 21 اداره كل حج و زيارت  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

داق عدم مص  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    22 اداره كل حفاظت محيط زيست  55.00 0.00 

مصداق عدم   عدم مصداق    23 اداره كل دامپزشكي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

 24 اداره كل راه و شهرسازي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

استان   اي جاده ري و حمل و نقل  ل راهدا اداره ك  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    25 

مصداق عدم   عدم مصداق   تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق    26 

 27 اداره كل شيالت  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

معدن و تجارت    ل صنعت، اداره ك  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    28 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    29 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  55.00 0.00 عدم مصداق  

 30 اداره كل فرودگاه ها  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اي فه ر ح اداره كل فني و   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    31 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    32 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  55.00 0.00 

 33 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

فرهنگي   اداره كل ميراث  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    34 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    35 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  55.00 0.00 عدم مصداق  

 36 اداره كل هواشناسي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 37 اداره كل ورزش و  جوانان  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    38 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  55.00 0.00 عدم مصداق  

 39 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

هداشتي   پزشكي و خدمات ب دانشگاه  علو م   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 درماني 

40 

 41 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 42 ستاد نظارت گمركات  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اي منطقه كت آب  ر ش  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    43 

 44 شركت آب و فاضالب شهري  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 45 شركت توزيع نيروي برق  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 46 شركت شهرك ها صنعتي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

صداق عدم م   مصداق عدم   عدم مصداق    47 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  55.00 0.00 عدم مصداق  

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    48 

 49 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم     50 كميته امداد امام خميني (ره)  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي مديريت درمان   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

ازنشستگي ب نمايندگي سازمان   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 
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  احراز هويت الكترونيكي خدمت گيرندكان خصشا

  فعاليت حذف دريافت كپي مدارك هويتي (كارت ملي و شناسنامه) از خدمت گيرندگان :  52جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

س خليج فار دانشگاه   55.00 55.00 100.00 60.00 33.00 60.00  1 

 2 اداره كل  پست  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 3 اداره كل استاندارد  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    4 

مصداق م  عد  عدم مصداق    5 اداره كل امور عشاير  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

 6 اداره كل امور مالياتي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 7 اداره كل آموزش و پرورش  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق   ق عدم مصدا    8 اداره كل انتقال خون  55.00 0.00 

 9 اداره كل اوقاف و امور خيريه  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 10 اداره كل بنادر و دريانوردي   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق   اره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران د ا  55.00 0.00   11 

 12 اداره كل بهزيستي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 13 اداره كل بيمه سالمت  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

قانوني اداره كل پزشكي   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    14 

 15 اداره كل تبليغات اسالمي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 16 اداره كل تعاون روستايي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تعزيرات حكومتي اداره كل   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    17 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

صداق عدم م    18 اداره كل ثبت احوال  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 19 اداره كل ثبت اسناد و امالك  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 20 اداره كل جهاد كشاورزي   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ق مصدا عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    21 اداره كل حج و زيارت  55.00 0.00 عدم مصداق  

 22 اداره كل حفاظت محيط زيست  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

دامپزشكي اداره كل   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    23 

055.0 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    24 اداره كل راه و شهرسازي  

استان   اي جاده اداره كل راهداري و حمل و نقل   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    25 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    26 

000. عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    27 اداره كل شيالت  55.00 

 28 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره كل   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    29 

فرودگاه ها   ه كل ادار  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    30 

اي حرفه اداره كل فني و   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    31 

رفاه اجتماعي اداره كل كار تعاون و   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    32 

ري طبيعي و آبخيزدا اداره كل منابع   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    33 

 34 اداره كل ميراث فرهنگي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس اداره كل   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    35 

واشناسي اداره كل ه  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    36 

 37 اداره كل ورزش و  جوانان  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    38 

يك خاك فني و مكان آزمايشگاه   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    39 

 40 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    41 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  55.00 0.00 عدم مصداق  

ق عدم مصدا  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    42 ستاد نظارت گمركات  55.00 0.00 

اي منطقه شركت آب   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    43 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    44 شركت آب و فاضالب شهري  55.00 0.00 

رق شركت توزيع نيروي ب  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    45 

 46 شركت شهرك ها صنعتي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

عمران  شهر جديد عالي شهر شركت   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    47 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    48 

 49 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 50 كميته امداد امام خميني (ره)  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي مديريت درمان   55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  55.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 الكترونيكي دولت (سامانه ستاد) به كارگيري سامانه تداركات  شاخص ششم : 

سال   ارزيابي  گزارش  شاخص    47.07تحقق    ي دهنده نشان   98نتايج  الكترونيكي  به درصدي  تداركات  سامانه  كارگيري 
ستاد) دو  (سامانه  شماره    لت  جدول  است.  سال  اين  در  شاخص  اين    بندي رتبه   53در  تداركات  را  سامانه  كارگيري  به 

دولت   ستاد) الكترونيكي  ترتيب    (سامانه  اجرايي ها دستگاه به  سال    ي  مشاهده  همان   . دهد مي نشان    98در  كه  گونه 
ثبت احوال، ثبت  اداراتي چون    است. محقق شده   دستگاه استان به طور كامل  19درصد تحقق اين شاخص در    ،شود،مي 
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دستگاه باالتر از ميانگين استان    32درصد تحقق اين شاخص در  و ... .     كميته امداد امام خميني(ره) اسناد و امالك،  
ن  درصد عملكرد در اي   3دستگاه استان فقط داراي    25از ميانگين استان قرار دارند.    تر پايين دستگاه نيز    20و    باشد مي 

اي عملكرد  دستگاه دار   5   : عملكرد اين شاخص را به صورت زير خالصه نمود   توان مي به طور كلي     باشند. مي شاخص  
    باشند. مي دستگاه ضعيف    21دستگاه متوسط و    15دستگاه خوب،    11عالي،  

ي دولت (سامانه بندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص به كارگيري سامانه تداركات الكترونيكرتبه :  53جدول شماره 
  ستاد)

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 1 اداره كل استاندارد  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00   2 

 3 اداره كل بنادر و دريانوردي   35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

 4 اداره كل تعاون روستايي  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

 5 اداره كل ثبت احوال  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

 6 اداره كل ثبت اسناد و امالك  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

 100.00 35.00  - 0100.0  7 اداره كل جهاد كشاورزي   35.00 35.00 

 8 اداره كل دامپزشكي  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

 9 اداره كل راه و شهرسازي  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

 10 اداره كل شيالت  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

ه كل فرهنگ و ارشاد اسالمي ار اد  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00   11 

اي اداره كل فني و حرفه  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00   12 

 13 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

 14 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

 100.00 5.003  15 اداره كل ورزش و  جوانان  35.00 35.00 100.00 -  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

اي شركت آب منطقه  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00   16 

 17 شركت آب و فاضالب شهري  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

 18 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00 

3بازرگاني منطقه  شركت غله و خدمات   35.00 35.00 100.00 -  35.00 100.00   19 

دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    35.00 35.00 100.00 -  29.05 83.00 
 درماني 

20 

 21 اداره كل بيمه سالمت  35.00 35.00 100.00 -  28.00 80.00 

زيست فاظت محيط  اداره كل ح  35.00 35.00 100.00 -  28.00 80.00   22 

 23 اداره كل امور عشاير  35.00 35.00 100.00 -  23.45 67.00 

 24 اداره كل تبليغات اسالمي  35.00 35.00 100.00 -  22.05 63.00 

 25 كميته امداد امام خميني (ره)  35.00 35.00 100.00 -  11.55 33.00 

عه و تجهيز  مدارس وسازي، توس اداره كل ن  35.00 35.00 100.00 -  7.00 20.00   26 

 27 اداره كل  پست  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 28 اداره كل امور مالياتي  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 29 اداره كل آموزش و پرورش  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

ون اداره كل انتقال خ  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00   30 

 31 اداره كل اوقاف و امور خيريه  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 32 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 33 اداره كل بهزيستي  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

ني اداره كل پزشكي قانو  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00   34 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 35 اداره كل تعزيرات حكومتي  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 36 اداره كل حج و زيارت  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00   37 

تأمين اجتماعي ن  اداره كل سازما  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00   38 

 39 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 40 اداره كل فرودگاه ها  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 41 اداره كل ميراث فرهنگي  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 42 اداره كل هواشناسي  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 43 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 44 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 45 دانشگاه خليج فارس  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

آموزش و ترويج كشاورزي ات و  سازمان تحقيق  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00   46 

 47 ستاد نظارت گمركات  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 48 شركت توزيع نيروي برق  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

 49 شركت شهرك ها صنعتي  35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00 

ان و نوجوانان دك كو كانون پرورش فكري   35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00   50 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   35.00 35.00 100.00 -  1.05 3.00   51 

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  35.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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  : مديريت سرمايه انساني  سوممحور 

  12اين برنامه كاهش هدف كمي تعيين شده براي  .است انيمديريت سرمايه انساين محور براي دستيابي به اهداف برنامه 
كاركنان   مجموع  از  سال  هادستگاه درصد  پايان  تا  تجميعي  صورت  به  اجرايي  حداقل    99ي  انطباق  مديران   60،  درصد 

، نسبت مجموع مديران زن به كل   99تجميعي تا پايان سال  هاي عمومي مديريت به صورت  با شايستگي   اي حرفه فعلي  
   است.كيد بر مديران ارشد، مياني و پايه بوده  أدرصد با ت 30ران حداقل برابر با  مدي

، ي كلي نظام اداري هاسياست ،  ابالغي مقام معظم رهبري   ـ ي كلي ناظر بر اجراي برنامه  هاسياستمباني قانوني اين محور  
   اشد.بمي 16بند   ي كلي اقتصاد مقاومتيهاسياست و  9،  8، 7، 6، 5، 4،  3،  2بندهاي 

و بايد انجام شود به قرار   بينيپيش سرمايه انساني  جهت دستيابي به اهداف محور  كه در برنامه  اقدامات اساسي و الزم  
  : باشدميذيل 

 كار گرفته هپيماني و كاهش كاركنان قراردادي بسازي تعداد و تركيب نيروي انساني رسمي، متناسب
  ، مصوبات قانوني هاي مقرر و مغاير باشده مازاد بر نسبت

  هاي سپاري شده به يكي از روشي برونهافعاليتتعيين تكليف كاركنان واحدهاي واگذار شده و يا
  ،قانون مديريت خدمات كشوري 21شده در ماده نيبيپيش

 نيروي انساني با مدارك تحصيلي ليسانس و باالتر كارگيريبه ،  
 به انتخاب،   هادستگاهاي شايستگي) و الزام هس مدل (بر اسا اجراي برنامه ارزيابي و تربيت مديران

هاي مديريتي بر اساس اين برنامه و تشكيل بانك انتصاب و ارتقاء جديد در رابطه با تمام پست
  ، اطالعات مديران

 اي آموزش شغلي متناسب با نيازهاي عمومي و تخصصي هر دستگاه اجراييهاجراي برنامه،  
 مديريت مسير شغلي كارمندان پروري واستقرار نظام جانشين  ،  
 ريزي و ساماندهي نيروي كار بخش دولتي (مديريت عرضه و تقاضابرنامه(. 

  پيامدهاي زير حاصل خواهد شد:   ،در نتيجه اين اقدامات و دستيابي به اهداف محور سرمايه انساني

  تسهيل جذب و نگهداشت نيروهاي متخصص در ستاد دولت  
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 در بخش دولت وري نيروي انساني اي بهرهبهبود كيفيت عملكرد و ارتق  
  هاي دولتارتقاي همدلي و همراهي كارمندان با برنامه  
 در مديريت تربيت مديران كارآ و توانمند براي آينده و توسعه مشاركت زنان و جوانان  
  ي اجراييهادستگاه ارتقاي كيفيت مديريت  
 ي ي اجراياهاهدستگحجم نيروي انساني دولت و افزايش چابكي  سازيمتناسب  
 هاي جاري كاهش هزينه  

فرايند ارزيابي عملكرد سال    از  آمده  محور   98نتايج به دست  به اهداف  ميانگين دستيابي  اين است كه  بيانگر 
ميزان تحقق اين محور را   54جدول شماره    .است.درصد در اين سال    60.54در استان  مديريت سرمايه انساني  

ه كل توزيع نيروي برق استان ادار  شود،مشاهده ميگونه كه  همان  .دهد شان ميي اجرايي نهادستگاه به ترتيب  
برابر با   با درصد تحققي  اين محور    95.23داراي  به اهداف  عملكرد در دستيابي  باالترين    باشد. ميدرصد داراي 

داف اين محور اداره كل دامپزشكي و دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استان در دستيابي به اه
به طور كلي   باشد.ميدرصد    85.61و    85.8ي بعدي قرار دارند و ميزان عملكردشان به ترتيب برابر با  هارتبه در  
  22دستگاه متوسط و    19  خوب،دستگاه    10  عالي،گفت درصد تحقق اهداف اين محور در يك دستگاه    توانمي

    باشد.ميدستگاه ضعيف 

در    98ميزان تحقق هر شاخص را در سال    55دول شماره  ج   باشد.ميشاخص    محور سرمايه انساني داراي شش
سازي نيروي  : ساماندهي و متناسبباشد ميي اين محور به قرار ذيل  هاشاخص. ميزان تحقق  دهد مياستان نشان  

شاغل    درصد،  55.06انساني   و  شغل  بهرهشايسته  درصد،  75.9تناسب  و  مديران  انتصاب  در  از ساالري  گيري 
 درصد،  76.41هاي آموزشي مديران و كاركنان  اجرا و ارزشيابي دوره  درصد،  34.64اي زنان و جوانان  وانمندي هت

  درصد.   47.74اجراي طرح ارزيابي وتربيت مديران  درصد، 73.5ارزشيابي عملكرد كاركنان 
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  هاييسرمايه انساني سطح نشوندگان بر اساس محور مديريت وضعيت ارزيابي:  54شماره جدول 

سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 شركت توزيع نيروي برق  175.00 45.00 42.85 95.23

 

 2 اداره كل دامپزشكي  175.00 175.00 150.15 85.80

 

پزشكي و خدمات بهداشتي   دانشگاه  علو م   175.00 164.00 140.41 85.61
مانيدر

3 

 

 4 اداره كل حفاظت محيط زيست  175.00 145.00 122.34 84.37

 

 5 اداره كل ثبت احوال  175.00 160.00 132.43 82.76

 

 6 اداره كل ثبت اسناد و امالك  175.00 175.00 141.06 80.60

 

جوانان اداره كل ورزش و    175.00 175.00 139.41 79.66  7 

 

79.32 126.92 0160.0  8 اداره كل شيالت  175.00 

 

 9 اداره كل جهاد كشاورزي  175.00 175.00 137.96 78.83

 

 10 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  175.00 175.00 134.00 76.57

 

 11 اداره كل امور عشاير  175.00 175.00 132.56 75.74

 
 12 اداره كل امور مالياتي  175.00 160.00 119.87 74.92

 
 13 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  175.00 175.00 127.07 72.61

 
اي شركت آب منطقه  175.00 175.00 125.82 71.89  14 

 
 15 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  175.00 175.00 123.00 70.28

 
 16 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  175.00 175.00 122.85 70.20

 
 17 اداره كل انتقال خون  175.00 175.00 122.10 69.77

 
 18 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  175.00 175.00 120.03 68.59
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سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 
 19 اداره كل تبليغات اسالمي  175.00 160.00 108.14 67.58

 
 20 شركت آب و فاضالب شهري  175.00 50.00 33.00 66.00

 
اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   175.00 160.00 101.59 63.49  21 

 
 22 شركت شهرك ها صنعتي  175.00 175.00 110.13 62.93

 
 23 اداره كل راه و شهرسازي  175.00 175.00 109.66 62.66

 
فرودگاه ها اداره كل   175.00 175.00 109.50 62.57  24 

 
 25 ستاد نظارت گمركات  175.00 175.00 108.04 61.73

 
اي اداره كل فني و حرفه  175.00 175.00 107.78 61.59  26 

 
 27 كميته امداد امام خميني (ره)  175.00 159.00 96.46 60.66

 
 28 نمايندگي سازمان بازنشستگي  175.00 95.00 57.46 60.49

 
 29 اداره كل آموزش و پرورش  175.00 145.00 87.34 60.23

 
60.18 96.30 0160.0  30 اداره كل پزشكي قانوني  175.00 

 

 31 اداره كل بيمه سالمت  175.00 175.00 104.51 59.72

 

 32 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  175.00 160.00 95.00 59.37

 

 33 اداره كل استاندارد  175.00 175.00 100.61 57.49

 

اي استان جاده   ري و حمل و نقل اداره كل راهدا  175.00 160.00 90.21 56.38  34 

 

 35 اداره كل حج و زيارت  175.00 164.00 90.43 55.14

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   175.00 94.00 50.81 54.05  36 

 

 37 اداره كل هواشناسي  175.00 175.00 94.20 53.82

 

 38 اداره كل بهزيستي  175.00 175.00 93.99 53.71
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سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

53.33 5.338  39 اداره كل  پست  175.00 160.00 

 

 40 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  175.00 175.00 91.19 52.11

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   175.00 104.00 53.83 51.76  41 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   175.00 175.00 88.00 50.28  42 

 

47.27 75.63 160.00 00175.  43 اداره كل تعزيرات حكومتي  

 

 44 اداره كل بنادر و دريانوردي  175.00 160.00 75.15 46.96

 

 45 اداره كل اوقاف و امور خيريه  175.00 164.00 71.90 43.84

 

 46 دانشگاه خليج فارس  175.00 164.00 71.34 43.50

 

 47 اداره كل ميراث فرهنگي  175.00 175.00 72.20 41.25

 

 48 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  175.00 160.00 54.80 34.25

 

 49 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  175.00 175.00 57.93 33.10

 

 50 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  175.00 175.00 57.67 32.95

 

 51 اداره كل تعاون روستايي  175.00 160.00 44.53 27.83

 

 52 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  175.00 145.00 0.00 0.00
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  ميانگين شاخص بر اساس ارزيابي عمومي در محور مديريت سرمايه انساني :  55جدول شماره 

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  شاخص  سقف امتياز 

 

نيروي انساني   سازي اسب متن ساماندهي و   60.00 52.96 29.16 55.06  1 

 

 2 تناسب شغل و شاغل  10.00 9.80 8.35 85.20

 

از    گيري بهره در انتصاب مديران و    ساالري شايسته  35.00 33.46 13.04 38.99
 3 توانمندي هاي زنان و جوانان 

 

ي آموزشي مديران و  ها دوره اجرا و ارزشيابي   40.00 40.00 30.56 76.41
كاركنان

4 

 
3.507  5 ارزشيابي عملكرد كاركنان  20.00 20.00 14.70 

 

 6 اجراي طرح ارزيابي و تربيت مديران  10.00 10.00 4.77 47.74

قبالً  گونههمان  محور    كه  شد  انساني  اشاره  سرمايه  اين   باشد.مي شاخص    6داراي  مديريت  از  كدام  هر  تحقق  براي 
  : شودمي پرداخته   هال به آنيي بايد صورت گيرد كه در ذيهافعاليت هاشاخص 

  نيروي انساني سازي ساماندهي و متناسبشاخص  شاخص اول :   

 سازي متناسب ساماندهي و  ميانگين درصد تحقق شاخص  كه    دهدمي نشان    98آمده از ارزيابي عملكرد سال  دست هنتايج ب
ي اجرايي استان را در تحقق  ها تگاه سد  بندي رتبه   56جدول شماره    .استدرصد    55.06در استان برابر با    نيروي انساني

مل اداراتي  شادستگاه اجرايي استان    8  تحقق اهداف  ،گرددمي كه مشاهده    گونههمان  .دهدمي اهداف اين شاخص نشان  
زيست محيط  حفاظت  امالك،  و  اسناد  ثبت  اسالمي،  تبليغات  عشاير،  امور  و  چون  پزشكي  علوم  دانشگاه  دامپزشكي،   ،

درما و  بهداشتي  شركتخدمات  صددرصد  شهرك   ني،  ميزان  به  استان  بازنشستگي  نمايندگي  و  صنعتي   باشد.مي هاي 
هنگي و گردشگري، سازمان تحقيقات كشاورزي و شركت عمران شهر جديد عالي  تعاون روستايي، ميراث فر ادارات كل  

دستگاه    10ه  ز اين است كآمده حاكي ادسته همچنين نتايج ب  باشند.ميشهر داراي هيچ گونه عملكردي در اين شاخص ن
دستگاه متوسط،   3  خوب،دستگاه    9  عالي،داراي عملكرد    نيروي انساني  سازي متناسب ساماندهي و  شاخص  در شاخص  

    است.براي سه دستگاه نيز اين شاخص عدم مصداق در نظر گرفته شده دستگاه نيز ضعيف بوده و 17

عنوان و   .باشدمي به قرار ذيل  زير شاخص    4كه در قالب  ي زير بايد صورت گيرد  هافعاليتبراي تحقق اين شاخص  
  آمده است:   57و در جدول شماره   درصد تحقق هر كدام به ترتيب در زير
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   قانون مديريت    32شده در تبصره ذيل ماده  معين مازاد بر سقف تعيين كاهش كاركنان قرارداد كار
 درصد    60.17  خدمات كشوري 

  درصد    55.48  ارداد كار معين و كارگري كاهش كاركنان رسمي و پيماني، قر 
   34.04  ي سازماني مصوب ها پست درصد    10نيروي قرارداد كار معين حداكثر تا    كارگيري به رعايت  

 درصد  
   ي سازماني مصوب ها پست نسبت موجودي نيروي انساني (رسمي، پيماني و قرارداد كار معين) به كل  

 درصد    71.42

جهت كسب    .دهدميي فوق نشان هاشاخص ي اجرايي استان را در زير هادستگاه  بندي رتبه  61الي   58شماره  جداول 
  هر دستگاه به جداول مربوطه رجوع شود. يرتبه و   فعاليتاطالعات بيشتر در خصوص درصد تحقق هر 

  سازي نيروي انسانيبندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص ساماندهي و متناسبرتبه:   56جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 1 اداره كل امور عشاير  60.00 60.00 100.00 -  60.00 100.00 

 2 اداره كل تبليغات اسالمي  60.00 45.00 100.00 -  45.00 100.00 

ك اداره كل ثبت اسناد و امال  60.00 60.00 100.00 -  60.00 100.00   3 

 4 اداره كل حفاظت محيط زيست  60.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00 

 5 اداره كل دامپزشكي  60.00 60.00 100.00 -  60.00 100.00 

دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    60.00 60.00 100.00 -  60.00 100.00 
 6 درماني 

صنعتي   هرك ها شركت ش  60.00 60.00 100.00 -  60.00 100.00   7 

 8 نمايندگي سازمان بازنشستگي  60.00 15.00 100.00 -  15.00 100.00 

 9 شركت توزيع نيروي برق  60.00 45.00 100.00 -  42.85 95.23 

 10 اداره كل جهاد كشاورزي  60.00 60.00 100.00 -  56.25 93.75 

 11 اداره كل شيالت  60.00 45.00 100.00 -  39.37 87.50 

 12 اداره كل ثبت احوال  60.00 45.00 100.00 -  37.50 83.33 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 13 اداره كل ورزش و  جوانان  60.00 60.00 100.00 -  48.00 80.00 

 14 اداره كل آموزش و پرورش  60.00 30.00 100.00 -  22.50 75.00 

 15 اداره كل راه و شهرسازي  60.00 60.00 100.00 -  45.00 75.00 

 16 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  60.00 60.00 100.00 -  45.00 75.00 

 17 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  60.00 60.00 100.00 -  45.00 75.00 

 18 اداره كل هواشناسي  60.00 60.00 100.00 -  45.00 75.00 

3ازرگاني منطقه  شركت غله و خدمات ب  60.00 60.00 100.00 -  45.00 75.00   19 

 20 كميته امداد امام خميني (ره)  60.00 60.00 100.00 -  40.38 67.30 

 21 اداره كل  پست  60.00 45.00 100.00 -  30.00 66.66 

 22 اداره كل امور مالياتي  60.00 45.00 100.00 -  30.00 66.66 

ها   اداره كل فرودگاه  60.00 60.00 100.00 -  35.00 58.33   23 

 24 اداره كل انتقال خون  60.00 60.00 100.00 -  30.00 50.00 

 25 اداره كل اوقاف و امور خيريه  60.00 60.00 100.00 -  30.00 50.00 

 26 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  60.00 60.00 100.00 -  30.00 50.00 

معدن و تجارت   ل صنعت، اداره ك  60.00 60.00 100.00 -  30.00 50.00   27 

 28 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  60.00 60.00 100.00 -  30.00 50.00 

اي شركت آب منطقه  60.00 60.00 100.00 -  30.00 50.00   29 

 30 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  60.00 60.00 100.00 -  27.85 46.42 

 40.00 18.00  - 100.00 045.0  31 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  60.00 

 32 اداره كل بهزيستي  60.00 60.00 100.00 -  23.25 38.75 

 33 اداره كل استاندارد  60.00 60.00 100.00 -  21.00 35.00 

دارايي اقتصادي  و  اداره كل امور   60.00 45.00 100.00 -  15.00 33.33   34 

 33.33 5.001  35 اداره كل پزشكي قانوني  60.00 45.00 100.00 -  

 36 اداره كل تعزيرات حكومتي  60.00 45.00 100.00 -  15.00 33.33 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  60.00 45.00 100.00 -  15.00 33.33   37 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

ه و تجهيز  مدارس اداره كل نوسازي، توسع  60.00 45.00 100.00 -  15.00 33.33   38 

 39 ستاد نظارت گمركات  60.00 60.00 100.00 -  18.60 31.00 

 40 دانشگاه خليج فارس  60.00 60.00 100.00 -  16.87 28.12 

 41 اداره كل بيمه سالمت  60.00 60.00 100.00 -  15.00 25.00 

 42 اداره كل حج و زيارت  60.00 60.00 100.00 -  15.00 25.00 

 43 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  60.00 60.00 100.00 -  9.64 16.07 

 44 اداره كل بنادر و دريانوردي  60.00 45.00 100.00 -  6.60 14.66 

اي اداره كل فني و حرفه  60.00 60.00 100.00 -  5.35 8.92   45 

 46 اداره كل تعاون روستايي  60.00 45.00 100.00 -  0.00 0.00 

 47 اداره كل ميراث فرهنگي  60.00 60.00 100.00 -  0.00 0.00 

 48 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  60.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00 

 49 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  60.00 60.00 100.00 -  0.00 0.00 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   60.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    50 

 51 شركت آب و فاضالب شهري  60.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي مديريت درمان   60.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 
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  سازي نيروي انسانيشاخص ساماندهي و متناسب:  57جدول شماره 

حقق د ت درص  سقف امتياز   امتياز  
دار مصداق   رديف  فعاليت  سقف امتياز  

 
60.17 9.02 15.00 15.00 

كاهش كاركنان قرارداد كار معين مازاد بر سقف  
قانون مديريت    32تعيين شده در تبصره ذيل ماده  

 خدمات كشوري 
1 

 

ن  كاهش كاركنان رسمي و پيماني، قرارداد كار معي  15.00 15.00 8.32 55.48
 2 و كارگري 

 

نيروي قرارداد كار معين حداكثر    كارگيري به رعايت   15.00 15.00 5.10 34.04
ي سازماني مصوب ها پست درصد    10تا    3 

 
71.42 10.71 15.00 15.00 

نسبت موجودي نيروي انساني (رسمي، پيماني و  
ي سازماني  ها پست قرارداد كار معين) به كل  
 مصوب 

4 

  ساني سازي نيروي انناسبشاخص ساماندهي و مت

قانون  32فعاليت كاهش كاركنان قرارداد كار معين مازاد بر سقف تعيين شده در تبصره ذيل ماده :  58جدول شماره 
  مديريت خدمات كشوري

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل امور عشاير  15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 100.00

 

 2 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 100.00

 

 3 اداره كل ثبت اسناد و امالك  15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 100.00

 

 4 اداره كل جهاد كشاورزي   15.00 15.00 0.00 4.00 15.00 100.00

 

 5 اداره كل حج و زيارت  15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 100.00

 

 6 اداره كل دامپزشكي  15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 100.00

 

 7 اداره كل راه و شهرسازي  15.00 15.00 4.00 15.00 15.00 100.00

 

 8 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   15.00 15.00 2.00 2.00 15.00 100.00

 

100.00 15.00 .009  9 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  15.00 15.00 5.00 

 

اجتماعي اداره كل كار تعاون و رفاه   15.00 15.00 5.00 5.00 15.00 100.00  10 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 11 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 100.00

 

ناسي اداره كل هواش  15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 100.00  12 

 

 13 اداره كل ورزش و  جوانان  15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 100.00

 

 14 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  15.00 15.00 8.00 10.70 15.00 100.00

 

 15 ستاد نظارت گمركات  15.00 15.00 1.00 4.00 15.00 100.00

 

100.00 15.00 0.00 0.00 15.00 5.001  16 شركت شهرك ها صنعتي  

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 100.00  17 

 

 18 كميته امداد امام خميني (ره)  15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 100.00

 

 19 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  15.00 15.00 7.00 6.00 12.85 85.71

 

0040.  20 اداره كل استاندارد  15.00 15.00 5.00 2.00 6.00 

 

فرودگاه ها اداره كل   15.00 15.00 6.00 2.00 5.00 33.33  21 

 

 22 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  15.00 15.00 7.00 1.00 2.14 14.28

 

 23 دانشگاه خليج فارس  15.00 15.00 16.00 2.00 1.87 12.50

 

 24 اداره كل انتقال خون  15.00 15.00 2.00 0.00 0.00 0.00

 

امور خيريه اداره كل اوقاف و   15.00 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00  25 

 

 26 اداره كل بهزيستي  15.00 15.00 6.00 0.00 0.00 0.00

 

 27 اداره كل بيمه سالمت  15.00 15.00 2.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 0015.  28 اداره كل پزشكي قانوني  

 

0.00 0.00  -3.00  29 اداره كل تعزيرات حكومتي  15.00 15.00 1.00 

 

اي اداره كل فني و حرفه  15.00 15.00 11.00 0.00 0.00 0.00  30 

 

 31 اداره كل ميراث فرهنگي  15.00 15.00 11.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00  -1.00 اي آب منطقه   كت شر  15.00 15.00 2.00   32 

 

0.00 0.00  -1.00  33 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  15.00 15.00 3.00 

 34 اداره كل  پست  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    35 

ق عدم مصدا    36 اداره كل امور مالياتي  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق    37 اداره كل آموزش و پرورش  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

 38 اداره كل بنادر و دريانوردي   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

داق مص   عدم  عدم مصداق  عدم مصداق    39 اداره كل تبليغات اسالمي  15.00 0.00 عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    40 اداره كل تعاون روستايي  15.00 0.00 عدم مصداق  

 41 اداره كل ثبت احوال  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 42 اداره كل حفاظت محيط زيست  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    43 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    44 

صداق عدم م  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    45 اداره كل شيالت  15.00 0.00 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    46 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  15.00 0.00 

 47 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ق مصدا عدم   عدم مصداق  عدم مصداق   كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج   15.00 0.00 عدم مصداق    48 

 49 شركت آب و فاضالب شهري  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 50 شركت توزيع نيروي برق  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي مديريت درمان   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

فعاليت كاهش كاركنان رسمي و پيماني، قرارداد كار معين و كارگري :  59جدول شماره   

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  15.00 15.00 0.00 8.00 15.00 100.00

 

 2 اداره كل امور عشاير  15.00 15.00 0.00 1.00 15.00 100.00

 

 3 اداره كل انتقال خون  15.00 15.00 2.00 6.00 15.00 100.00

 

 4 اداره كل اوقاف و امور خيريه  15.00 15.00 0.00 2.00 15.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 5 اداره كل تبليغات اسالمي  15.00 15.00 1.00 3.00 15.00 100.00

 

 6 اداره كل ثبت اسناد و امالك  15.00 15.00 7.00 7.00 15.00 100.00

 

 7 اداره كل دامپزشكي  15.00 15.00 3.00 9.00 15.00 100.00

 

شهرسازي اداره كل راه و   15.00 15.00 8.00 20.00 15.00 100.00  8 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  15.00 15.00 18.00 18.00 15.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   15.00 15.00 2.00 4.00 15.00 100.00

 

 11 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  15.00 15.00 4.00 4.00 15.00 100.00

 

 12 اداره كل فرودگاه ها  15.00 15.00 5.00 5.00 15.00 100.00

 

 13 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  15.00 15.00 9.00 9.00 15.00 100.00

 

 14 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  15.00 15.00 209.00 238.00 15.00 100.00

 

100.00 15.00 5.00 .004 اي شركت آب منطقه  15.00 15.00   15 

 

 16 شركت شهرك ها صنعتي  15.00 15.00 1.00 1.00 15.00 100.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 100.00  17 

 

 18 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  15.00 15.00 3.00 4.00 15.00 100.00

 

.7185  19 شركت توزيع نيروي برق  15.00 15.00 7.00 6.00 12.85 

 

 20 اداره كل جهاد كشاورزي   15.00 15.00 40.00 30.00 11.25 75.00

 

 21 كميته امداد امام خميني (ره)  15.00 15.00 13.00 9.00 10.38 69.23

 

 22 اداره كل شيالت  15.00 15.00 8.00 5.00 9.37 62.50

 

 23 اداره كل بهزيستي  15.00 15.00 20.00 11.00 8.25 55.00

 

 24 اداره كل آموزش و پرورش  15.00 15.00 30.00 15.00 7.50 50.00

 

 25 اداره كل ثبت احوال  15.00 15.00 4.00 2.00 7.50 50.00

 

 26 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  15.00 15.00 2.00 1.00 7.50 50.00

 

 27 اداره كل بنادر و دريانوردي   15.00 15.00 25.00 11.00 6.60 44.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  15.00 15.00 14.00 5.00 5.35 35.71  28 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 29 ستاد نظارت گمركات  15.00 15.00 25.00 6.00 3.60 24.00

 

 30 اداره كل ورزش و  جوانان  15.00 15.00 5.00 1.00 3.00 20.00

 

 31 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  15.00 15.00 5.00 1.00 3.00 20.00

 

 32 اداره كل استاندارد  15.00 15.00 3.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00  -3.00 اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   15.00 15.00 3.00   33 

 

0.00 0.00  -1.00 لياتي اداره كل امور ما  15.00 15.00 21.00   34 

 

0.00 0.00  -1.00  35 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  15.00 15.00 8.00 

 

 36 اداره كل بيمه سالمت  15.00 15.00 2.00 0.00 0.00 0.00

 

 37 اداره كل تعاون روستايي  15.00 15.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

و زيارت   اداره كل حج  15.00 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00  38 

 

0.00 0.00  -13.00  39 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  15.00 15.00 7.00 

 

 40 اداره كل ميراث فرهنگي  15.00 15.00 5.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00  -1.00  41 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  15.00 15.00 2.00 

 

0.00 0.00 0.00 2.00 15.00 5.001  42 اداره كل هواشناسي  

 

 43 دانشگاه خليج فارس  15.00 15.00 12.00 0.00 0.00 0.00

 

 44 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  15.00 15.00 2.00 0.00 0.00 0.00

قانوني اداره كل پزشكي   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    45 

داق مص   عدم  عدم مصداق  عدم مصداق    46 اداره كل تعزيرات حكومتي  15.00 0.00 عدم مصداق  

 47 اداره كل حفاظت محيط زيست  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اجتماعي تأمين  اداره كل سازمان   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    48 

مصداق م  عد  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    49 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  15.00 0.00 

 50 شركت آب و فاضالب شهري  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي مديريت درمان   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

مصداق م  عد  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  15.00 0.00 
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هاي سازماني مصوبدرصد پست 10كارگيري نيروي قرارداد كار معين حداكثر تا فعاليت رعايت به:  60جدول شماره   

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

100.00 15.00 47.1  1 اداره كل امور عشاير  15.00 15.00 -  

 

 2 اداره كل امور مالياتي  15.00 15.00 -  9.31 15.00 100.00

 

 3 اداره كل تبليغات اسالمي  15.00 15.00 -  10.00 15.00 100.00

 

 4 اداره كل ثبت احوال  15.00 15.00 -  7.60 15.00 100.00

 

ه كل ثبت اسناد و امالك ار اد  15.00 15.00 -  2.26 15.00 100.00  5 

 

 6 اداره كل جهاد كشاورزي   15.00 15.00 -  5.73 15.00 100.00

 

 7 اداره كل حفاظت محيط زيست  15.00 15.00 -  1.75 15.00 100.00

 

 8 اداره كل دامپزشكي  15.00 15.00 -  4.98 15.00 100.00

 

ت اداره كل شيال  15.00 15.00 -  0.75 15.00 100.00  9 

 

منابع طبيعي و آبخيزداري اداره كل   15.00 15.00 -  3.89 15.00 100.00  10 

 

 11 اداره كل هواشناسي  15.00 15.00 -  9.82 15.00 100.00

 

 12 اداره كل ورزش و  جوانان  15.00 15.00 -  3.55 15.00 100.00

 

دمات بهداشتي  درماني دانشگاه  علو م پزشكي و خ  15.00 15.00 -  9.91 15.00 100.00  13 

 

 14 شركت توزيع نيروي برق  15.00 15.00 -  0.00 15.00 100.00

 

 15 شركت شهرك ها صنعتي  15.00 15.00 -  6.25 15.00 100.00

 

 16 كميته امداد امام خميني (ره)  15.00 15.00 -  0.65 15.00 100.00

 

 17 اداره كل  پست  15.00 15.00 -  30.56 0.00 0.00

 

استاندارد اداره كل   15.00 15.00 -  37.86 0.00 0.00  18 

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   15.00 15.00 -  12.12 0.00 0.00  19 

 

 20 اداره كل انتقال خون  15.00 15.00 -  23.64 0.00 0.00

 

 21 اداره كل اوقاف و امور خيريه  15.00 15.00 -  12.68 0.00 0.00

 

.000  22 اداره كل بنادر و دريانوردي   15.00 15.00 -  113.81 0.00 

 

 23 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  15.00 15.00 -  11.72 0.00 0.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 24 اداره كل بهزيستي  15.00 15.00 -  17.69 0.00 0.00

 

 25 اداره كل بيمه سالمت  15.00 15.00 -  24.69 0.00 0.00

 

0.00 .000  26 اداره كل پزشكي قانوني  15.00 15.00 -  14.79 

 

 27 اداره كل تعاون روستايي  15.00 15.00 -  100.00 0.00 0.00

 

 28 اداره كل تعزيرات حكومتي  15.00 15.00 -  16.20 0.00 0.00

 

 29 اداره كل حج و زيارت  15.00 15.00 -  66.67 0.00 0.00

 

شهرسازي اداره كل راه و   15.00 15.00 -  13.79 0.00 0.00  30 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  15.00 15.00 -  14.58 0.00 0.00  31 

 

 32 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   15.00 15.00 -  48.26 0.00 0.00

 

 33 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  15.00 15.00 -  49.38 0.00 0.00

 

0.00 000.  34 اداره كل فرودگاه ها  15.00 15.00 -  37.86 

 

اي اداره كل فني و حرفه  15.00 15.00 -  48.98 0.00 0.00  35 

 

 36 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  15.00 15.00 -  31.94 0.00 0.00

 

 37 اداره كل ميراث فرهنگي  15.00 15.00 -  90.11 0.00 0.00

 

 38 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  15.00 15.00 -  12.50 0.00 0.00

 

 39 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  15.00 15.00 -  11.40 0.00 0.00

 

 40 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  15.00 15.00 -  385.71 0.00 0.00

 

14 دانشگاه خليج فارس  15.00 15.00 -  23.13 0.00 0.00  

 

 42 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  15.00 15.00 -  100.00 0.00 0.00

 

 43 ستاد نظارت گمركات  15.00 15.00 -  11.50 0.00 0.00

 

اي شركت آب منطقه  15.00 15.00 -  20.37 0.00 0.00  44 

 

 45 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  15.00 15.00 -  52.94 0.00 0.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   15.00 15.00 -  14.63 0.00 0.00  46 

 

 47 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  15.00 15.00 -  132.56 0.00 0.00

 48 اداره كل آموزش و پرورش  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

مصداق م  عد  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق   تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   15.00 0.00   49 

 50 شركت آب و فاضالب شهري  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي مديريت درمان   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    .000  52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  15.00 

هاي فعاليت نسبت موجودي نيروي انساني (رسمي، پيماني و قرارداد كار معين) به كل پست:  61جدول شماره 
 سازماني مصوب

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  15.00 15.00 -  62.50 15.00 100.00

 

 2 اداره كل استاندارد  15.00 15.00 -  65.05 15.00 100.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   15.00 15.00 -  67.42 15.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل امور عشاير  15.00 15.00 -  53.57 15.00 100.00

 

 5 اداره كل امور مالياتي  15.00 15.00 -  91.72 15.00 100.00

 

 6 اداره كل آموزش و پرورش  15.00 15.00 -  95.25 15.00 100.00

 

 7 اداره كل انتقال خون  15.00 15.00 -  53.64 15.00 100.00

 

 8 اداره كل اوقاف و امور خيريه  15.00 15.00 -  43.66 15.00 100.00

 

شهيد و امور ايثارگران   ل بنياد اداره ك  15.00 15.00 -  85.52 15.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل بهزيستي  15.00 15.00 -  87.07 15.00 100.00

 

 11 اداره كل بيمه سالمت  15.00 15.00 -  71.60 15.00 100.00

 

 12 اداره كل پزشكي قانوني  15.00 15.00 -  38.03 15.00 100.00

 

اسالمي   تبليغات   اداره كل  15.00 15.00 -  82.05 15.00 100.00  13 

 

 14 اداره كل تعزيرات حكومتي  15.00 15.00 -  46.37 15.00 100.00

 

 15 اداره كل ثبت احوال  15.00 15.00 -  53.80 15.00 100.00

 

 16 اداره كل ثبت اسناد و امالك  15.00 15.00 -  81.20 15.00 100.00

 

ي هاد كشاورز اداره كل ج  15.00 15.00 -  48.46 15.00 100.00  17 

 

 18 اداره كل حفاظت محيط زيست  15.00 15.00 -  41.11 15.00 100.00

 

 19 اداره كل دامپزشكي  15.00 15.00 -  61.21 15.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 20 اداره كل راه و شهرسازي  15.00 15.00 -  66.21 15.00 100.00

 

 21 اداره كل شيالت  15.00 15.00 -  28.79 15.00 100.00

 

 22 اداره كل فرودگاه ها  15.00 15.00 -  87.86 15.00 100.00

 

 23 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  15.00 15.00 -  81.02 15.00 100.00

 

آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و   15.00 15.00 -  59.53 15.00 100.00  24 

 

عه و تجهيز  مدارس وسازي، توس اداره كل ن  15.00 15.00 -  100.00 15.00 100.00  25 

 

 26 اداره كل هواشناسي  15.00 15.00 -  50.00 15.00 100.00

 

 27 اداره كل ورزش و  جوانان  15.00 15.00 -  65.09 15.00 100.00

 

 28 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  15.00 15.00 -  65.03 15.00 100.00

 

 29 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  15.00 15.00 -  56.39 15.00 100.00

 

 30 دانشگاه خليج فارس  15.00 15.00 -  39.38 15.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  15.00 15.00 -  66.05 15.00 100.00  31 

 

 32 شركت توزيع نيروي برق  15.00 15.00 -  51.01 15.00 100.00

 

100.00 5.001  33 شركت شهرك ها صنعتي  15.00 15.00 -  58.33 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   15.00 15.00 -  46.34 15.00 100.00  34 

 

بازنشستگي نمايندگي سازمان   15.00 15.00 -  100.00 15.00 100.00  35 

 

 36 اداره كل بنادر و دريانوردي  15.00 15.00 -  184.98 0.00 0.00

 

 37 اداره كل تعاون روستايي  15.00 15.00 -  200.00 0.00 0.00

 

 38 اداره كل حج و زيارت  15.00 15.00 -  166.67 0.00 0.00

 

اي استان حمل و نقل جاده اداره كل راهداري و   15.00 15.00 -  163.75 0.00 0.00  39 

 

جارت اداره كل صنعت، معدن و ت  15.00 15.00 -  112.21 0.00 0.00  40 

 

 41 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  15.00 15.00 -  148.15 0.00 0.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  15.00 15.00 -  133.67 0.00 0.00  42 

 

 43 اداره كل ميراث فرهنگي  15.00 15.00 -  147.25 0.00 0.00

 

خاك آزمايشگاه فني و مكانيك   15.00 15.00 -  485.71 0.00 0.00  44 

 

 45 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  15.00 15.00 -  200.00 0.00 0.00

 

 46 ستاد نظارت گمركات  15.00 15.00 -  113.50 0.00 0.00

 

 47 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  15.00 15.00 -  129.41 0.00 0.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

نوجوانان كري كودكان و  كانون پرورش ف  15.00 15.00 -  183.72 0.00 0.00  48 

 

 49 كميته امداد امام خميني (ره)  15.00 15.00 -  105.84 0.00 0.00
تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    50 
 51 شركت آب و فاضالب شهري  15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
تأمين اجتماعي مديريت درمان   15.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 

    تناسب شغل و شاغلدوم :  شاخص 

سال    آمدهدستبهنتايج   عملكرد  ارزيابي  شاخص  كه    دهد مينشان    98از  تحقق  درصد  و  ميانگين  شغل  تناسب 
استان برابر با    شاغل شماره    .است درصد    85.2در  تحقق ها دستگاه  بنديرتبه  62جدول  استان را در  ي اجرايي 

صد    برابر بادستگاه اجرايي استان    41عملكرد    گردد،ميكه مشاهده    گونههمان  . دهد مياهداف اين شاخص نشان  
و امور خيريه، راه و شهرسازي و نمايندگي بازنشستگي استان داراي عملكردي    اوقافادارات كل    باشد.ميدرصد  
گونه دستگاه استان در اين شاخص هيچ  5  است. درصد بوده    25نيز  تعاون روستايي  درصد و اداره كل    50برابر با  

    است.دستگاه نيز عدم مصداق در نظر گرفته شده عملكردي نداشته و براي دو 

شغل و شاغل  براي تحقق شاخص   صورت گيرد كه در قالب  هافعاليتتناسب  بايد  زير  به   2ي  شاخص  زير 
  آمده است:  63و در جدول شماره  عنوان و درصد تحقق هر كدام به ترتيب در زير  .د باشميقرار ذيل 

   درصد   87  انتصابات سال مورد ارزيابي رعايت شرايط احراز مشاغل در 
  درصد    83.33  رعايت عدم اعمال مدرك تحصيلي بيش از يك مقطع 

جهت   .دهد ميي فوق نشان هاشاخصر ي اجرايي استان را در زيهادستگاه بنديرتبه 65و  64شماره جداول 
  هر دستگاه به جداول مربوطه رجوع شود.  يرتبهو  فعاليتكسب اطالعات بيشتر در خصوص درصد تحقق هر 
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  بندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص تناسب شغل و شاغلرتبه:  62جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

ي شونده ياب ارز  سقف امتياز   رديف  

 1 اداره كل  پست  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 2 اداره كل استاندارد  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   3 

ير اداره كل امور عشا  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   4 

 5 اداره كل امور مالياتي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 6 اداره كل آموزش و پرورش  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 7 اداره كل انتقال خون  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 8 اداره كل بنادر و دريانوردي   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 9 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 10 اداره كل بهزيستي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 11 اداره كل بيمه سالمت  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

ي اداره كل پزشكي قانون  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   12 

 13 اداره كل تبليغات اسالمي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 14 اداره كل تعزيرات حكومتي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 15 اداره كل ثبت احوال  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

الك اداره كل ثبت اسناد و ام  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   16 

 17 اداره كل جهاد كشاورزي   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 18 اداره كل حج و زيارت  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 19 اداره كل حفاظت محيط زيست  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

ي شونده ياب ارز  سقف امتياز   رديف  

 20 اداره كل دامپزشكي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   21 

 22 اداره كل شيالت  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 23 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

و ارشاد اسالمي   ل فرهنگ اداره ك  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   24 

 25 اداره كل فرودگاه ها  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

اي اداره كل فني و حرفه  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   26 

 27 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 100.00 10.00  - 100.00 010.0  28 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  10.00 

 29 اداره كل ميراث فرهنگي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

توسعه و تجهيز  مدارس اداره كل نوسازي،   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   30 

 31 اداره كل هواشناسي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 32 اداره كل ورزش و  جوانان  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 33 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 
 درماني 

34 

يج فارس دانشگاه خل  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   35 

 36 ستاد نظارت گمركات  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

اي شركت آب منطقه  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   37 

 38 شركت آب و فاضالب شهري  10.00 5.00 100.00 -  5.00 100.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

ي شونده ياب ارز  سقف امتياز   رديف  

 39 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 40 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

(ره) كميته امداد امام خميني   10.00 5.00 100.00 -  5.00 100.00   41 

 42 اداره كل اوقاف و امور خيريه  10.00 10.00 100.00 -  5.00 50.00 

و شهرسازي   كل راه اداره   10.00 10.00 100.00 -  5.00 50.00   43 

 44 نمايندگي سازمان بازنشستگي  10.00 10.00 100.00 -  5.00 50.00 

تعاون روستايي اداره كل   10.00 10.00 100.00 -  2.50 25.00   45 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00   46 

ان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي كل زند ادراه   10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00   47 

 48 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 

 49 شركت شهرك ها صنعتي  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00   50 

صداق عدم م    51 شركت توزيع نيروي برق  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي مديريت درمان   10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 

  شاغل  وشاخص تناسب شغل :  63جدول شماره 

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  فعاليت  سقف امتياز  

 

رعايت شرايط احراز مشاغل در انتصابات سال مورد   5.00 5.00 4.35 87.00
 1 ارزيابي 

 

اعمال مدرك تحصيلي بيش از يك  رعايت عدم   5.00 5.00 4.16 83.33
 2 مقطع 
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  شاخص تناسب شغل و شاغل

  ر انتصابات سال مورد ارزيابيدفعاليت رعايت شرايط احراز مشاغل :  64جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 2 اداره كل استاندارد  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

ي اقتصادي  و داراي اداره كل امور   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل امور عشاير  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 5 اداره كل امور مالياتي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 6 اداره كل آموزش و پرورش  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 7 اداره كل انتقال خون  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 8 اداره كل اوقاف و امور خيريه  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 9 اداره كل بنادر و دريانوردي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 10 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 11 اداره كل بهزيستي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 12 اداره كل بيمه سالمت  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 13 اداره كل پزشكي قانوني  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 14 اداره كل تبليغات اسالمي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

100.00 5.00 100.00 100.00 5.00 .005  15 اداره كل تعزيرات حكومتي  

 

احوال اداره كل ثبت   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  16 

 

 17 اداره كل ثبت اسناد و امالك  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 18 اداره كل جهاد كشاورزي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

100.00 5.00 100.00 00100.  19 اداره كل حج و زيارت  5.00 5.00 

 

 20 اداره كل حفاظت محيط زيست  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 21 اداره كل دامپزشكي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  22 

 

00.001  23 اداره كل شيالت  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 

 

 24 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 25 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

ا اداره كل فرودگاه ه  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  26 

 

اي حرفه اداره كل فني و   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  27 

 

 28 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 29 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

100.00 5.00 100.00 100.00 005.  30 اداره كل ميراث فرهنگي  5.00 

 

 31 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 32 اداره كل هواشناسي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 33 اداره كل ورزش و  جوانان  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

100.00 05.0 مكانيك خاك آزمايشگاه فني و   5.00 5.00 100.00 100.00   34 

 

 35 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 36 دانشگاه خليج فارس  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

گمركات ستاد نظارت   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  37 

 

اي شركت آب منطقه  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  38 

 

 39 شركت آب و فاضالب شهري  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 40 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

نوجوانان كودكان و    ورش فكري كانون پر  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  41 

 

 42 كميته امداد امام خميني (ره)  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 43 اداره كل تعاون روستايي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 44 اداره كل راه و شهرسازي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 45 نمايندگي سازمان بازنشستگي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  46 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 47 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

كشاورزي رويج  سازمان تحقيقات و آموزش و ت  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  48 

 

 49 شركت شهرك ها صنعتي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 51 شركت توزيع نيروي برق  5.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق م  د ع  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق   تأمين اجتماعي مديريت درمان   5.00 0.00   52 

  فعاليت رعايت عدم اعمال مدرك تحصيلي بيش از يك مقطع :  65جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 2 اداره كل استاندارد  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل امور عشاير  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

اتي مالي اداره كل امور   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  5 

 

 6 اداره كل آموزش و پرورش  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 7 اداره كل انتقال خون  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 8 اداره كل بنادر و دريانوردي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

ايثارگران   د شهيد و امور اداره كل بنيا  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل بهزيستي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 11 اداره كل بيمه سالمت  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 12 اداره كل پزشكي قانوني  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

ه كل تبليغات اسالمي ار اد  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  13 

 

 14 اداره كل تعزيرات حكومتي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 15 اداره كل ثبت احوال  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 16 اداره كل ثبت اسناد و امالك  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

100.00 5.00 100.00 100.00 005.  17 اداره كل جهاد كشاورزي  5.00 

 

 18 اداره كل حج و زيارت  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 19 اداره كل حفاظت محيط زيست  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

دامپزشكي اداره كل   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  20 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  21 

 

 22 اداره كل شيالت  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 23 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 24 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 25 اداره كل فرودگاه ها  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  26 

 

اجتماعي اداره كل كار تعاون و رفاه   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  27 

 

طبيعي و آبخيزداري   ل منابع اداره ك  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  28 

 

 29 اداره كل ميراث فرهنگي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 30 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 31 اداره كل هواشناسي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

100.00 5.00 00100.  32 اداره كل ورزش و  جوانان  5.00 5.00 100.00 

 

 33 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

بهداشتي  درماني دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  34 

 

ج فارس دانشگاه خلي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  35 

 

 36 ستاد نظارت گمركات  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  37 

 

شهر جديد عالي شهر شركت عمران    5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  38 

 

و نوجوانان فكري كودكان  كانون پرورش   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  39 

 

 40 اداره كل راه و شهرسازي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 41 نمايندگي سازمان بازنشستگي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 42 اداره كل اوقاف و امور خيريه  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 100.00 5.00 .005  43 اداره كل تعاون روستايي  

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  44 

 

تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها واقدامات    5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  45 

 

زي سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاور  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  46 

 

 47 شركت شهرك ها صنعتي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  48 

 49 شركت آب و فاضالب شهري  5.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 50 شركت توزيع نيروي برق  5.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 51 كميته امداد امام خميني (ره)  5.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق   تأمين اجتماعي مديريت درمان   5.00 0.00   52 

    هاي زنان و جوانان مندي توان از    گيري بهره در انتصاب مديران و    ساالري شايسته سوم:  شاخص  

در انتصاب    ساالري شايسته ، ميانگين درصد تحقق شاخص    دهدمينشان    98از ارزيابي عملكرد سال    آمدهدستبهنتايج  
 بندي رتبه   66جدول شماره    باشد.مي درصد    38.99در استان برابر با    هاي زنان و جوانان گيري از توانمندي مديران و بهره 

ادارات كل غله   گردد،مي كه مشاهده    گونههمان   . دهدمياستان را در تحقق اهداف اين شاخص نشان    راييي اج هادستگاه 
در رتبه اول و اداره كل انتقال خون استان   82.85استان و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با عملكردي برابر با  

در انتصاب    ساالري شايسته در شاخص    دستگاه  2  كه   دهدمين  نشا   آمده دستبههمچنين نتايج  بعدي قرار دارد.    ي رتبه در  
وده دستگاه نيز ضعيف ب  38دستگاه متوسط،    7  خوب،داراي عملكرد    هاي زنان و جوانان گيري از توانمندي مديران و بهره 

زندان   است. چون  تاداراتي  اقدامات  و  ت أها  سازمان  و  استان  خاك  مكانيك  و  فني  آزمايشگاه  تربيتي،  و  حقيقات، ميني 
اين شاخص عدم مصداق در نظر    دردستگاه    دوبراي  همچنين  و  گونه عملكردي نداشته  آموزش و ترويج كشاورزي هيچ

   است.گرفته شده  
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عنوان و   .باشدمي زير شاخص به قرار ذيل    3ي زير بايد صورت گيرد كه در قالب  هافعاليتبراي تحقق اين شاخص  
  آمده است:   67و در جدول شماره  درصد تحقق هر كدام به ترتيب در زير

   درصد   56.6مديران  رعايت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب   
  درصد    21.93  كاهش متوسط سن مديران 
  درصد    38.3  فزايش نسبت مديران زن به كل مديران ا 

جهت كسب    .دهدميي فوق نشان هاشاخص ي اجرايي استان را در زير هادستگاه  بندي رتبه  70الي   68شماره  جداول 
  هر دستگاه به جداول مربوطه رجوع شود. يرتبه و   فعاليتاطالعات بيشتر در خصوص درصد تحقق هر 

گيري از  ر انتصاب مديران و بهرهدساالري بندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص شايستهرتبه:  66جدول شماره 
 هاي زنان و جوانانتوانمندي

  متياز سقف ا  هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

3بازرگاني منطقه  شركت غله و خدمات   35.00 35.00 100.00 -  29.00 82.85   1 

 2 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  35.00 35.00 100.00 -  29.00 82.85 

 3 اداره كل انتقال خون  35.00 35.00 100.00 -  25.15 71.86 

اي شركت آب منطقه  35.00 35.00 100.00 -  24.11 68.88   4 

 5 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  35.00 35.00 100.00 -  24.00 68.57 

اي اداره كل فني و حرفه  35.00 35.00 100.00 -  23.93 68.37   6 

 7 اداره كل دامپزشكي  35.00 35.00 100.00 -  23.00 65.71 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   35.00 35.00 100.00 -  22.28 63.67   8 

 9 اداره كل ثبت اسناد و امالك  35.00 35.00 100.00 -  21.80 62.28 

 10 اداره كل جهاد كشاورزي  35.00 35.00 100.00 -  20.71 59.17 

 11 اداره كل ورزش و  جوانان  35.00 35.00 100.00 -  20.60 58.85 

 12 اداره كل شيالت  35.00 35.00 100.00 -  20.51 58.62 

 13 اداره كل استاندارد  35.00 35.00 100.00 -  20.00 57.14 

 14 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  35.00 35.00 100.00 -  18.03 51.52 
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  متياز سقف ا  هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 15 اداره كل پزشكي قانوني  35.00 35.00 100.00 -  18.00 51.42 

 51.42 .0018  16 شركت آب و فاضالب شهري  35.00 35.00 100.00 -  

 17 اداره كل حج و زيارت  35.00 24.00 100.00 -  12.00 50.00 

دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    35.00 24.00 100.00 -  12.00 50.00 
 18 درماني 

 19 دانشگاه خليج فارس  35.00 24.00 100.00 -  12.00 50.00 

 20 اداره كل امور عشاير  35.00 35.00 100.00 -  17.00 48.57 

 21 اداره كل ثبت احوال  35.00 35.00 100.00 -  16.67 47.63 

 22 اداره كل امور مالياتي  35.00 35.00 100.00 -  15.86 45.32 

 23 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  35.00 35.00 100.00 -  14.00 40.00 

 24 اداره كل بيمه سالمت  35.00 35.00 100.00 -  13.50 38.59 

 25 اداره كل بهزيستي  35.00 35.00 100.00 -  13.40 38.28 

 26 اداره كل حفاظت محيط زيست  35.00 35.00 100.00 -  13.33 38.09 

 27 اداره كل بنادر و دريانوردي  35.00 35.00 100.00 -  12.55 35.85 

 .8135 اسالمي اداره كل فرهنگ و ارشاد   35.00 35.00 100.00 -  12.53   28 

 29 ستاد نظارت گمركات  35.00 35.00 100.00 -  12.44 35.55 

 30 اداره كل ميراث فرهنگي  35.00 35.00 100.00 -  12.20 34.85 

 31 اداره كل راه و شهرسازي  35.00 35.00 100.00 -  12.11 34.60 

آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و   35.00 35.00 100.00 -  12.00 34.28   32 

 33 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  35.00 35.00 100.00 -  11.06 31.61 

 34 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  35.00 35.00 100.00 -  10.80 30.85 

ريه اف و امور خي اداره كل اوق  35.00 24.00 100.00 -  6.40 26.66   35 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   35.00 24.00 100.00 -  6.00 25.00   36 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   35.00 24.00 100.00 -  6.00 25.00   37 

 38 اداره كل  پست  35.00 35.00 100.00 -  6.00 17.14 
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  متياز سقف ا  هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

غات اسالمي اداره كل تبلي  35.00 35.00 100.00 -  6.00 17.14   39 

 40 اداره كل تعزيرات حكومتي  35.00 35.00 100.00 -  6.00 17.14 

 41 اداره كل فرودگاه ها  35.00 35.00 100.00 -  6.00 17.14 

 42 شركت شهرك ها صنعتي  35.00 35.00 100.00 -  6.00 17.14 

 43 اداره كل آموزش و پرورش  35.00 35.00 100.00 -  4.34 12.40 

 44 اداره كل تعاون روستايي  35.00 35.00 100.00 -  2.40 6.85 

 45 كميته امداد امام خميني (ره)  35.00 24.00 100.00 -  1.20 5.00 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  35.00 35.00 100.00 -  1.20 3.42   46 

ناسي اداره كل هواش  35.00 35.00 100.00 -  1.20 3.42   47 

 48 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  35.00 35.00 100.00 -  0.00 0.00 

 49 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  35.00 35.00 100.00 -  0.00 0.00 

 50 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  35.00 35.00 100.00 -  0.00 0.00 

 51 شركت توزيع نيروي برق  35.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  35.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

  هاي زنان و جوانان گيري از توانمنديبهره وساالري در انتصاب مديران شاخص شايسته:  67جدول شماره 

ياز  سقف امت  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  فعاليت  سقف امتياز  

 

 1 رعايت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مديران  12.00 12.00 6.79 56.60

 

 2 كاهش متوسط سن مديران  12.00 12.00 2.63 21.93

 

 3 افزايش نسبت مديران زن به كل مديران  11.00 11.00 4.21 38.30
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  ا انتخاب و انتصاب مديرانبابط مرتبط فعاليت رعايت ضو:  68جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل امور مالياتي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 4 اداره كل بنادر و دريانوردي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 5 اداره كل جهاد كشاورزي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

ج و زيارت كل ح   اداره  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  6 

 

 7 اداره كل دامپزشكي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 8 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  9 

 

100.00 12.00 100.00 100.00 0012.  10 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  12.00 

 

 11 دانشگاه خليج فارس  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  12 

 

 13 شركت آب و فاضالب شهري  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 14 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  12.00 12.00 100.00 90.00 10.80 90.00

 

 15 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  12.00 12.00 100.00 80.00 9.60 80.00

 

 16 اداره كل ثبت احوال  12.00 12.00 100.00 80.00 9.60 80.00

 

ي ون و رفاه اجتماع اداره كل كار تعا  12.00 12.00 100.00 80.00 9.60 80.00  17 

 

 18 اداره كل ورزش و  جوانان  12.00 12.00 100.00 80.00 9.60 80.00

 

 19 اداره كل  پست  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

 20 اداره كل امور عشاير  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

خون انتقال    اداره كل  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00  21 

 

 22 اداره كل بيمه سالمت  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

 23 اداره كل پزشكي قانوني  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

 24 اداره كل تبليغات اسالمي  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

يرات حكومتي كل تعز اداره   12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00  25 

 

 26 اداره كل ثبت اسناد و امالك  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

زيست اداره كل حفاظت محيط   12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00  27 

 

 28 اداره كل راه و شهرسازي  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

50.00 6.00 50.00 100.00 0012. تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   12.00   29 

 

 30 اداره كل شيالت  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

فرودگاه ها اداره كل   12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00  31 

 

 32 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

50.00 006.  33 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  12.00 12.00 100.00 50.00 

 

 34 ستاد نظارت گمركات  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

 35 شركت شهرك ها صنعتي  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

3بازرگاني منطقه  شركت غله و خدمات   12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00  36 

 

 37 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00  38 

 

 39 اداره كل اوقاف و امور خيريه  12.00 12.00 100.00 20.00 2.40 20.00

 

20.00 2.40 .0020  40 اداره كل بهزيستي  12.00 12.00 100.00 

 

 41 اداره كل تعاون روستايي  12.00 12.00 100.00 20.00 2.40 20.00

 

 42 اداره كل آموزش و پرورش  12.00 12.00 100.00 10.00 1.20 10.00

 

ن اي استا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  12.00 12.00 100.00 10.00 1.20 10.00  43 

 

 44 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  12.00 12.00 100.00 10.00 1.20 10.00

 

 45 اداره كل ميراث فرهنگي  12.00 12.00 100.00 10.00 1.20 10.00

 

 46 اداره كل هواشناسي  12.00 12.00 100.00 10.00 1.20 10.00

 

ره) امام خميني ( كميته امداد   12.00 12.00 100.00 10.00 1.20 10.00  47 

 

 48 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 49 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 50 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00
 51 شركت توزيع نيروي برق  12.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  12.00 0.00 
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 فعاليت كاهش متوسط سن مديران :  69جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل پزشكي قانوني  12.00 12.00 6.00 6.00 12.00 100.00

 

 2 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  12.00 12.00 5.00 5.00 12.00 100.00

 

100.00 12.00  -2.00   -2.00 3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   12.00 12.00   3 

 

100.00 012.0  4 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  12.00 12.00 4.00 8.00 

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   12.00 12.00 3.50 3.00 10.28 85.71  5 

 

 6 اداره كل انتقال خون  12.00 12.00 4.00 3.00 9.00 75.00

 

هيز  مدارس اداره كل نوسازي، توسعه و تج  12.00 12.00 6.00 4.00 8.00 66.66  7 

 

اي اداره كل فني و حرفه  12.00 12.00 5.00 3.00 7.20 60.00  8 

 

 9 اداره كل بيمه سالمت  12.00 12.00 2.00 1.00 6.00 50.00

 

 10 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  12.00 12.00 1.00 0.50 6.00 50.00

 

اي شركت آب منطقه  12.00 12.00 4.00 2.00 6.00 50.00  11 

 

 12 شركت آب و فاضالب شهري  12.00 12.00 4.00 2.00 6.00 50.00

 

 13 اداره كل ثبت اسناد و امالك  12.00 12.00 5.00 2.00 4.80 40.00

 

 14 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  12.00 12.00 5.00 1.95 4.68 39.00

 

 15 اداره كل اوقاف و امور خيريه  12.00 12.00 6.00 2.00 4.00 33.33

 

نظارت گمركات ستاد   12.00 12.00 3.00 1.00 4.00 33.33  16 

 

 17 اداره كل شيالت  12.00 12.00 5.00 1.64 3.93 32.80

 

 18 اداره كل امور مالياتي  12.00 12.00 3.14 0.54 2.06 17.19

 

نگ و ارشاد اسالمي كل فره اداره   12.00 12.00 6.00 0.81 1.62 13.50  19 

 

0.00 0.00  -2.00  20 اداره كل  پست  12.00 12.00 3.00 

 

0.00 0.00  -4.00  21 اداره كل استاندارد  12.00 12.00 6.00 

 

0.00 0.00  -3.00  22 اداره كل امور عشاير  12.00 12.00 5.00 

 

0.00 0.00  -2.00 ورش اداره كل آموزش و پر  12.00 12.00 2.00   23 

 

 24 اداره كل بنادر و دريانوردي  12.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00  -1.00  25 اداره كل بهزيستي  12.00 12.00 1.00 

 

0.00 0.00  -2.00  26 اداره كل تبليغات اسالمي  12.00 12.00 2.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 27 اداره كل تعاون روستايي  12.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00

 

 28 اداره كل تعزيرات حكومتي  12.00 12.00 6.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00  -3.00  29 اداره كل ثبت احوال  12.00 12.00 6.00 

 

0.00 0.00  -0.23  30 اداره كل جهاد كشاورزي  12.00 12.00 5.00 

 

 31 اداره كل حج و زيارت  12.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 000. حفاظت محيط زيست اداره كل   12.00 12.00 6.00 0.00   32 

 

0.00 0.00  -1.91  33 اداره كل دامپزشكي  12.00 12.00 5.00 

 

 34 اداره كل راه و شهرسازي  12.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00  -2.00 اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  12.00 12.00 5.00   35 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   12.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00  36 

 

0.00 0.00  -2.00  37 اداره كل فرودگاه ها  12.00 12.00 5.00 

 

0.00 0.00  -1.00  38 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  12.00 12.00 5.00 

 

0.00 0.00  -2.00 بيعي و آبخيزداري اداره كل منابع ط  12.00 12.00 5.00   39 

 

 40 اداره كل ميراث فرهنگي  12.00 12.00 6.00 0.00 0.00 0.00

 

 41 اداره كل هواشناسي  12.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00

 

 42 اداره كل ورزش و  جوانان  12.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00

 

تربيتي   اقدامات  تامنيتي  و ادراه كل زندان ها و  12.00 12.00 6.00 0.00 0.00 0.00  43 

 

 44 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  12.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00  -9.00  45 دانشگاه خليج فارس  12.00 12.00 5.00 

 

 46 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  12.00 12.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 

شهرك ها صنعتي شركت   12.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00  47 

 

0.00 0.00  -2.00  48 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  12.00 12.00 5.00 

 

 49 كميته امداد امام خميني (ره)  12.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   12.00 12.00 3.00 0.00 0.00 0.00  50 
اق عدم مصد  عدم مصداق    51 شركت توزيع نيروي برق  12.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  
 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  12.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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  فعاليت افزايش نسبت مديران زن به كل مديران :  70جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  متياز سقف ا    رديف  ارزيابي شونده  

 

 1 اداره كل امور عشاير  11.00 11.00 0.00 0.00 11.00 100.00

 

 2 اداره كل بهزيستي  11.00 11.00 0.00 11.00 11.00 100.00

 

 3 اداره كل ثبت اسناد و امالك  11.00 11.00 5.00 7.00 11.00 100.00

 

دامپزشكي   ه كل ادار  11.00 11.00 1.39 1.39 11.00 100.00  4 

 

 5 اداره كل ميراث فرهنگي  11.00 11.00 8.00 17.00 11.00 100.00

 

 6 اداره كل ورزش و  جوانان  11.00 11.00 12.00 12.00 11.00 100.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   11.00 11.00 0.00 0.00 11.00 100.00  7 

 

100.00 11.00 0.00 0.00 11.00 1.001  8 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  

 

 9 اداره كل شيالت  11.00 11.00 9.48 9.12 10.58 96.20

 

 10 اداره كل انتقال خون  11.00 11.00 13.00 12.00 10.15 92.30

 

 11 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  11.00 11.00 6.00 5.30 9.71 88.33

 

 12 اداره كل جهاد كشاورزي  11.00 11.00 10.00 7.92 8.71 79.20

 

 13 اداره كل استاندارد  11.00 11.00 11.00 8.00 8.00 72.72

 

 14 اداره كل حفاظت محيط زيست  11.00 11.00 3.00 2.00 7.33 66.66

 

 15 اداره كل ثبت احوال  11.00 11.00 14.00 9.00 7.07 64.28

 

55.55 6.11 5.00 9.00 11.00 .0011  16 اداره كل راه و شهرسازي  

 

اي شركت آب منطقه  11.00 11.00 9.00 5.00 6.11 55.55  17 

 

اي اداره كل فني و حرفه  11.00 11.00 1.00 0.43 4.73 43.00  18 

 

 19 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  11.00 11.00 9.20 3.14 3.75 34.13

 

28.57 3.14 1.20 4.20 011.0  20 اداره كل آموزش و پرورش  11.00 

 

 21 ستاد نظارت گمركات  11.00 11.00 9.00 2.00 2.44 22.22

 

 22 اداره كل امور مالياتي  11.00 11.00 7.94 1.30 1.80 16.37

 

 23 اداره كل بيمه سالمت  11.00 11.00 40.80 5.60 1.50 13.72

 

كل كار تعاون و رفاه اجتماعي ره  ادا  11.00 11.00 15.00 2.00 1.46 13.33  24 

 

 25 اداره كل بنادر و دريانوردي  11.00 11.00 20.00 1.00 0.55 5.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  متياز سقف ا    رديف  ارزيابي شونده  

 

 26 اداره كل  پست  11.00 11.00 3.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00  -0.69 اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   11.00 11.00 5.43   27 

 

 28 اداره كل پزشكي قانوني  11.00 11.00 0.60 0.00 0.00 0.00

 

 29 اداره كل تبليغات اسالمي  11.00 11.00 18.46 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00  -6.33  30 اداره كل تعاون روستايي  11.00 11.00 25.00 

 

 31 اداره كل تعزيرات حكومتي  11.00 11.00 10.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 14.00 11.00 1.001 اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده    32 

 

 33 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  11.00 11.00 13.00 0.00 0.00 0.00

 

 34 اداره كل فرودگاه ها  11.00 11.00 17.50 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00  -1.00  35 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  11.00 11.00 2.00 

 

 36 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  11.00 11.00 2.00 0.00 0.00 0.00

 

 37 اداره كل هواشناسي  11.00 11.00 12.00 0.00 0.00 0.00

 

تربيتي ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و   11.00 11.00 15.00 0.00 0.00 0.00  38 

 

يشگاه فني و مكانيك خاك ما آز  11.00 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00  39 

 

 40 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  11.00 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 

 41 شركت آب و فاضالب شهري  11.00 11.00 7.00 0.00 0.00 0.00

 

 42 شركت شهرك ها صنعتي  11.00 11.00 14.00 0.00 0.00 0.00

 

 43 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  11.00 11.00 9.10 0.00 0.00 0.00
 44 اداره كل اوقاف و امور خيريه  11.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 45 اداره كل حج و زيارت  11.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
تأمين اجتماعي سازمان    ه كل ادار  11.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    46 
 47 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  11.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
فارس دانشگاه خليج   11.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    48 
 49 شركت توزيع نيروي برق  11.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 50 كميته امداد امام خميني (ره)  11.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
تأمين اجتماعي مديريت درمان   11.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 
تگي زمان بازنشس نمايندگي سا  11.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 

  



 

 182    1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز
  

   ي آموزشي مديران و كاركنان ها دوره اجرا و ارزشيابي   چهارم:  شاخص

ي  ها دوره اجرا و ارزشيابي  ميانگين درصد تحقق شاخص  كه    دهدمينشان    98از ارزيابي عملكرد سال    آمدهدستبهنتايج  
كاركنان  و  مديران  با    آموزشي  برابر  استان  شم  باشد.ميدرصد    76.41در  اجرايي  هادستگاه  بندي رتبه   71اره  جدول  ي 

اداره كل صنعت، معدن و تجارت    گردد،ميكه مشاهده    گونههمان   .دهدمياستان را در تحقق اهداف اين شاخص نشان  
اجرا و ارزشيابي  دستگاه در شاخص    12  دهد مينشان    آمده دستبه نتايج    است.داراي عملكردي به ميزان صددرصد بوده  

دستگاه نيز ضعيف بوده    8دستگاه متوسط،    6 خوب،دستگاه   24  عالي،داراي عملكرد    و كاركنان مديران    ي آموزشي ها دوره 
    است.اين شاخص عدم مصداق در نظر گرفته شده در دستگاه نيز   2و براي 

عنوان و   .باشدمي زير شاخص به قرار ذيل    7ي زير بايد صورت گيرد كه در قالب  هافعاليتبراي تحقق اين شاخص  
  آمده است:   72و در جدول شماره   هر كدام به ترتيب در زير  درصد تحقق

   بيني شده مصوب ي آموزشي مديران به تفكيك سطوح مختلف مديريتي بر اساس برنامه ساالنه پيش ها دوره اجراي  
 درصد   76.21

   درصد   78.83  شده مصوب   بيني پيش ي آموزشي كارمندان بر اساس برنامه ساالنه  ها دوره اجراي 
  درصد   93.8  اده از مدرسان واجد شرايط عمومي و موضوعي تدريس بر اساس بخشنامه مربوط تف اس 
  درصد    81.94يك و دو  ي آموزشي سطح  ها دوره زشيابي  ار 
   درصد   27.44سه و چهار  ي آموزشي سطح  ها دوره ارزشيابي و بررسي اثربخشي 
   درصد   51.4  استان   زي ري برنامه تدوين و اعالم برنامه آموزشي مصوب به سازمان مديريت و 
  درصد    90.3  تهيه شناسنامه آموزشي شاغلين و تشكيل بانك اطالعات آموزشي بر اساس نيازسنجي فردي 

جهت كسب    .دهدميي فوق نشان هاشاخص ي اجرايي استان را در زير هادستگاه  بندي رتبه  79الي   73شماره  جداول 
  هر دستگاه به جداول مربوطه رجوع شود. يرتبه و   فعاليتاطالعات بيشتر در خصوص درصد تحقق هر 
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  هاي آموزشي مديران و كاركنان ارزشيابي دوره وبندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص اجرا رتبه:  71جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 1 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 2 اداره كل امور مالياتي  40.00 40.00 100.00 -  39.01 97.52 

 3 اداره كل حفاظت محيط زيست  40.00 40.00 100.00 -  39.01 97.52 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  40.00 40.00 100.00 -  39.01 97.52   4 

 97.52 0139.  5 اداره كل ورزش و  جوانان  40.00 40.00 100.00 -  

اي فني و حرفه اداره كل   40.00 40.00 100.00 -  38.50 96.25   6 

 7 اداره كل ثبت احوال  40.00 40.00 100.00 -  38.26 95.65 

اي شركت آب منطقه  40.00 40.00 100.00 -  37.51 93.77   8 

 9 كميته امداد امام خميني (ره)  40.00 40.00 100.00 -  37.07 92.69 

گمركات ستاد نظارت   40.00 40.00 100.00 -  37.00 92.50   10 

 11 اداره كل استاندارد  40.00 40.00 100.00 -  36.01 90.02 

 12 اداره كل بيمه سالمت  40.00 40.00 100.00 -  36.01 90.02 

اه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي   دانشگ  40.00 40.00 100.00 -  35.91 89.78 
 13 درماني 

 14 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  40.00 40.00 100.00 -  35.01 87.52 

 15 اداره كل فرودگاه ها  40.00 40.00 100.00 -  35.00 87.50 

 16 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  40.00 40.00 100.00 -  35.00 87.50 

 .6286  17 اداره كل دامپزشكي  40.00 40.00 100.00 -  34.65 

 18 اداره كل شيالت  40.00 40.00 100.00 -  34.23 85.58 

 19 اداره كل بهزيستي  40.00 40.00 100.00 -  33.34 83.35 

 20 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  40.00 40.00 100.00 -  33.00 82.50 

 21 اداره كل پزشكي قانوني  40.00 40.00 100.00 -  33.00 82.50 

 22 اداره كل امور عشاير  40.00 40.00 100.00 -  32.76 81.90 

 23 اداره كل ثبت اسناد و امالك  40.00 40.00 100.00 -  32.26 80.65 

 24 اداره كل راه و شهرسازي  40.00 40.00 100.00 -  32.25 80.62 

 80.02 32.01  - 00.001 تأمين اجتماعي مديريت درمان   40.00 40.00   25 

 26 اداره كل آموزش و پرورش  40.00 40.00 100.00 -  31.50 78.75 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 27 اداره كل تعزيرات حكومتي  40.00 40.00 100.00 -  31.33 78.33 

 28 شركت شهرك ها صنعتي  40.00 40.00 100.00 -  31.33 78.33 

 77.50 31.00  - 00100.  29 اداره كل بنادر و دريانوردي  40.00 40.00 

 30 اداره كل انتقال خون  40.00 40.00 100.00 -  30.75 76.87 

 31 اداره كل تبليغات اسالمي  40.00 40.00 100.00 -  30.34 75.85 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   40.00 40.00 100.00 -  30.31 75.77   32 

خيريه اداره كل اوقاف و امور   40.00 40.00 100.00 -  30.00 75.00   33 

 34 اداره كل ميراث فرهنگي  40.00 40.00 100.00 -  30.00 75.00 

 35 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  40.00 40.00 100.00 -  30.00 75.00 

ودكان و نوجوانان كانون پرورش فكري ك  40.00 40.00 100.00 -  30.00 75.00   36 

 37 اداره كل جهاد كشاورزي  40.00 40.00 100.00 -  29.00 72.50 

 38 اداره كل تعاون روستايي  40.00 40.00 100.00 -  26.83 67.08 

 39 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  40.00 40.00 100.00 -  26.00 65.00 

 65.00 26.00  - 100.00 40.00 .0040  40 اداره كل هواشناسي  

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   40.00 40.00 100.00 -  25.33 63.33   41 

 42 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  40.00 40.00 100.00 -  24.33 60.83 

 43 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  40.00 40.00 100.00 -  23.63 59.08 

زيارت اداره كل حج و   40.00 40.00 100.00 -  23.43 58.58   44 

 45 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  40.00 40.00 100.00 -  23.36 58.40 

 46 اداره كل  پست  40.00 40.00 100.00 -  23.33 58.33 

 47 نمايندگي سازمان بازنشستگي  40.00 40.00 100.00 -  23.06 57.66 

فارس دانشگاه خليج   40.00 40.00 100.00 -  22.46 56.16   48 

 49 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  40.00 40.00 100.00 -  0.00 0.00 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   40.00 40.00 100.00 -  0.00 0.00   50 

 51 شركت آب و فاضالب شهري  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق    52 شركت توزيع نيروي برق  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  
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  كاركنان  وهاي آموزشي مديران شاخص اجرا و ارزشيابي دوره:  72جدول شماره  

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف   فعاليت  سقف امتياز 

 

تفكيك سطوح  ي مديران به  هاي آموزش اجراي دوره  8.00 8.00 6.09 76.21
بيني  مختلف مديريتي بر اساس برنامه ساالنه پيش  1 

 

هاي آموزشي كارمندان بر اساس برنامه  اجراي دوره  8.00 8.00 6.30 78.83
 2  شده مصوب بيني ساالنه پيش 

 

استفاده از مدرسان واجد شرايط عمومي و   6.00 6.00 5.62 93.80
 3  بخشنامه مربوط ساس  موضوعي تدريس بر ا 

 

 4  2و    1هاي آموزشي سطح  ارزشيابي دوره  8.00 8.00 6.55 81.94

 

هاي آموزشي  ارزشيابي و بررسي اثربخشي دوره  3.00 3.00 0.82 27.44
 5  4و    3سطح  

 

تدوين و اعالم برنامه آموزشي مصوب به سازمان   3.00 3.00 1.54 51.40
ريزي استان مديريت و برنامه   6 

 

تهيه شناسنامه آموزشي شاغلين و تشكيل بانك   4.00 4.00 3.61 90.30
 7 اطالعات آموزشي بر اساس نيازسنجي فردي 

  هاي آموزشي مديران و كاركنانشاخص اجرا و ارزشيابي دوره

برنامه  ديران به تفكيك سطوح مختلف مديريتي بر اساس  مهاي آموزشي فعاليت اجراي دوره:  73جدول شماره  
  شده مصوببينيساالنه پيش

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  8.00 8.00 60.00 60.00 8.00 100.00

 

 2 اداره كل امور مالياتي  8.00 8.00 60.00 108.00 8.00 100.00

 

100.00 8.00 60.00 60.00 008.  3 اداره كل بيمه سالمت  8.00 

 

 4 اداره كل ثبت احوال  8.00 8.00 60.00 60.00 8.00 100.00

 

 5 اداره كل جهاد كشاورزي   8.00 8.00 60.00 60.00 8.00 100.00

 

 6 اداره كل حفاظت محيط زيست  8.00 8.00 60.00 60.00 8.00 100.00

 

داره كل دامپزشكي ا  8.00 8.00 60.00 60.00 8.00 100.00  7 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  8.00 8.00 60.00 60.00 8.00 100.00  8 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 9 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   8.00 8.00 60.00 60.00 8.00 100.00

 

اي حرفه اداره كل فني و   8.00 8.00 60.00 60.00 8.00 100.00  10 

 

 11 اداره كل ورزش و  جوانان  8.00 8.00 60.00 60.00 8.00 100.00

 

 12 ستاد نظارت گمركات  8.00 8.00 60.00 60.00 8.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  8.00 8.00 60.00 97.95 8.00 100.00  13 

 

خميني (ره) كميته امداد امام   8.00 8.00 60.00 56.00 7.46 93.33  14 

 

 15 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  8.00 8.00 60.00 52.36 6.98 87.26

 

 16 اداره كل بنادر و دريانوردي   8.00 8.00 60.00 48.00 6.40 80.00

 

 17 اداره كل امور عشاير  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00

 

 18 اداره كل انتقال خون  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00

 

 19 اداره كل اوقاف و امور خيريه  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00

 

 20 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00

 

 21 اداره كل پزشكي قانوني  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00

 

مالك اداره كل ثبت اسناد و ا  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00  22 

 

 23 اداره كل راه و شهرسازي  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00

 

 24 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00

 

 25 اداره كل فرودگاه ها  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00

 

و رفاه اجتماعي   اداره كل كار تعاون  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00  26 

 

 27 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00

 

 28 اداره كل ميراث فرهنگي  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00

 

 29 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00

 

75.00 6.00 45.00 0060.  30 اداره كل هواشناسي  8.00 8.00 

 

 31 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00

نوجوانان كانون پرورش فكري كودكان و   8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00   32 

 

عي تأمين اجتما مديريت درمان   8.00 8.00 60.00 45.00 6.00 75.00  33 

 

 34 اداره كل شيالت  8.00 8.00 60.00 43.00 5.73 71.66

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   8.00 8.00 60.00 42.00 5.60 70.00  35 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

پست اداره كل    8.00 8.00 60.00 40.00 5.33 66.66  36 

 

 37 اداره كل بهزيستي  8.00 8.00 60.00 40.00 5.33 66.66

 

66.66 335.  38 اداره كل تبليغات اسالمي  8.00 8.00 60.00 40.00 

 

 39 اداره كل تعاون روستايي  8.00 8.00 60.00 40.00 5.33 66.66

 

حكومتي اداره كل تعزيرات   8.00 8.00 60.00 40.00 5.33 66.66  40 

 

 41 اداره كل حج و زيارت  8.00 8.00 60.00 40.00 5.33 66.66

 

66.66 5.33 .0040 تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   8.00 8.00 60.00   42 

 

 43 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  8.00 8.00 60.00 40.00 5.33 66.66

 

شهرك ها صنعتي شركت   8.00 8.00 60.00 40.00 5.33 66.66  44 

 

 45 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  8.00 8.00 60.00 40.00 5.33 66.66

 

3363.  46 نمايندگي سازمان بازنشستگي  8.00 8.00 60.00 38.00 5.06 

 

 47 دانشگاه خليج فارس  8.00 8.00 60.00 32.00 4.26 53.33

 

 48 اداره كل آموزش و پرورش  8.00 8.00 60.00 30.00 4.00 50.00

 

 49 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  8.00 8.00 60.00 0.00 0.00 0.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   8.00 8.00 60.00 0.00 0.00 0.00  50 
 51 شركت آب و فاضالب شهري  8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 52 شركت توزيع نيروي برق  8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 بيني شده مصوبهاي آموزشي كارمندان بر اساس برنامه ساالنه پيشي دورهفعاليت اجرا:  74جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  8.00 8.00 40.00 91.00 8.00 100.00

 

اقتصادي  و دارايي امور  اداره كل   8.00 8.00 40.00 90.00 8.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل امور مالياتي  8.00 8.00 40.00 97.50 8.00 100.00

 

پرورش اداره كل آموزش و   8.00 8.00 40.00 40.00 8.00 100.00  4 

 

 5 اداره كل بيمه سالمت  8.00 8.00 40.00 40.00 8.00 100.00

 

ثبت احوال   اداره كل  8.00 8.00 40.00 40.00 8.00 100.00  6 



 

 188    1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز
  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 7 اداره كل جهاد كشاورزي   8.00 8.00 40.00 40.00 8.00 100.00

 

 8 اداره كل حفاظت محيط زيست  8.00 8.00 40.00 60.00 8.00 100.00

 

 9 اداره كل دامپزشكي  8.00 8.00 40.00 40.00 8.00 100.00

 

اي استان حمل و نقل جاده اداره كل راهداري و   8.00 8.00 40.00 40.00 8.00 100.00  10 

 

 11 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   8.00 8.00 40.00 40.00 8.00 100.00

 

 12 اداره كل فرودگاه ها  8.00 8.00 40.00 47.00 8.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  8.00 8.00 40.00 40.00 8.00 100.00  13 

 

100.00 8.00 40.00 40.00 8.00 .008  14 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  

 

 15 اداره كل ورزش و  جوانان  8.00 8.00 40.00 40.00 8.00 100.00

 

 16 ستاد نظارت گمركات  8.00 8.00 40.00 40.00 8.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  8.00 8.00 40.00 41.45 8.00 100.00  17 

 

99.17 7.93 39.67 40.00 8.00 008.  18 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  

 

 19 اداره كل بنادر و دريانوردي   8.00 8.00 40.00 38.00 7.60 95.00

 

 20 اداره كل  پست  8.00 8.00 40.00 35.00 7.00 87.50

 

 21 كميته امداد امام خميني (ره)  8.00 8.00 40.00 33.00 6.60 82.50

 

 22 اداره كل امور عشاير  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00

 

 23 اداره كل انتقال خون  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00

 

 24 اداره كل اوقاف و امور خيريه  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00

 

 25 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

.0075  26 اداره كل پزشكي قانوني  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 

 

 27 اداره كل تعاون روستايي  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00

 

 28 اداره كل راه و شهرسازي  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00  29 

 

 30 اداره كل شيالت  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00

 

 31 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00

 

 32 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00

 

 33 اداره كل ميراث فرهنگي  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00

 

تجهيز  مدارس اداره كل نوسازي، توسعه و   8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00  34 

 

 35 اداره كل هواشناسي  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00

 

 36 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00

 

75.00 6.00 30.00 40.00 8.00 .008  37 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  

 

 38 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   8.00 8.00 40.00 30.00 6.00 75.00  39 

 

 40 اداره كل بهزيستي  8.00 8.00 40.00 25.00 5.00 62.50

 

62.50 5.00 25.00 .0040  41 اداره كل تبليغات اسالمي  8.00 8.00 

 

 42 اداره كل تعزيرات حكومتي  8.00 8.00 40.00 25.00 5.00 62.50

 

 43 اداره كل حج و زيارت  8.00 8.00 40.00 25.00 5.00 62.50

 

 44 شركت شهرك ها صنعتي  8.00 8.00 40.00 25.00 5.00 62.50

 

 45 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  8.00 8.00 40.00 25.00 5.00 62.50
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 46 دانشگاه خليج فارس  8.00 8.00 40.00 21.00 4.20 52.50

 

 47 اداره كل ثبت اسناد و امالك  8.00 8.00 40.00 20.00 4.00 50.00

 

 48 نمايندگي سازمان بازنشستگي  8.00 8.00 40.00 20.00 4.00 50.00

 

0.00 0.00 0.00 40.00 008. ترويج كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش و   8.00   49 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   8.00 8.00 40.00 0.00 0.00 0.00  50 

 51 شركت آب و فاضالب شهري  8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

توزيع نيروي برق شركت   8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 
 

 فعاليت استفاده از مدرسان واجد شرايط عمومي و موضوعي تدريس بر اساس بخشنامه مربوط :  75جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

د اداره كل استاندار  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  1 

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل امور عشاير  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 4 اداره كل امور مالياتي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

زش و پرورش اداره كل آمو  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  5 

 

 6 اداره كل انتقال خون  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 7 اداره كل اوقاف و امور خيريه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 8 اداره كل بنادر و دريانوردي   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

بنياد شهيد و امور ايثارگران داره كل  ا  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل بهزيستي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 11 اداره كل بيمه سالمت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 12 اداره كل پزشكي قانوني  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 13 اداره كل تبليغات اسالمي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 14 اداره كل تعاون روستايي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 15 اداره كل تعزيرات حكومتي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 16 اداره كل ثبت احوال  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 6.00 100.00 00.001  17 اداره كل ثبت اسناد و امالك  6.00 6.00 

 

 18 اداره كل جهاد كشاورزي   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 19 اداره كل حفاظت محيط زيست  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 20 اداره كل راه و شهرسازي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  21 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  22 

 

 23 اداره كل شيالت  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

صنعت، معدن و تجارت  اداره كل   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  24 

 

 25 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 26 اداره كل فرودگاه ها  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  27 

 

100.00 6.00 100.00 100.00 .006  28 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  6.00 

 

 29 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 30 اداره كل ميراث فرهنگي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

ز  مدارس نوسازي، توسعه و تجهي اداره كل   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  31 

 

 32 اداره كل هواشناسي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 33 اداره كل ورزش و  جوانان  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 34 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

100.00 6.00 100.00 00100.  35 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  6.00 6.00 

 

 36 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 37 دانشگاه خليج فارس  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 38 ستاد نظارت گمركات  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  39 

 

 40 شركت شهرك ها صنعتي  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

 41 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

و نوجوانان كانون پرورش فكري كودكان   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  42 

 

 43 كميته امداد امام خميني (ره)  6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  44 

 

بازنشستگي نمايندگي سازمان   6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00  45 

 

 46 اداره كل دامپزشكي  6.00 6.00 100.00 80.00 4.80 80.00

 

 47 اداره كل حج و زيارت  6.00 6.00 100.00 60.00 3.60 60.00

 

 48 اداره كل  پست  6.00 6.00 100.00 50.00 3.00 50.00

 

ترويج كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش و   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  49 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 51 شركت آب و فاضالب شهري  6.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 52 شركت توزيع نيروي برق  6.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 2و  1ي آموزشي سطح هادورهفعاليت ارزشيابي :  76جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  2 

 

اره كل امور عشاير اد  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل امور مالياتي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 5 اداره كل آموزش و پرورش  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 6 اداره كل انتقال خون  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

كل اوقاف و امور خيريه   اداره  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  7 

 

 8 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 9 اداره كل بهزيستي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 10 اداره كل بيمه سالمت  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 11 اداره كل پزشكي قانوني  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 12 اداره كل تبليغات اسالمي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

حكومتي اداره كل تعزيرات   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  13 

 

 14 اداره كل ثبت احوال  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

100.00 8.00 100.00 0.0010  15 اداره كل ثبت اسناد و امالك  8.00 8.00 

 

 16 اداره كل حفاظت محيط زيست  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 17 اداره كل راه و شهرسازي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

استان اي  اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  18 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 19 اداره كل شيالت  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 20 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 21 اداره كل فرودگاه ها  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

اي حرفه   اداره كل فني و  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  22 

 

 23 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 24 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 25 اداره كل ميراث فرهنگي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

100.00 8.00 100.00 .00100  26 اداره كل ورزش و  جوانان  8.00 8.00 

 

واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  27 

 

 28 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

100.00 8.00 100.00 100.00 8.00 08.0  29 ستاد نظارت گمركات  

 

اي شركت آب منطقه  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  30 

 

 31 شركت شهرك ها صنعتي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 32 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

100.00 8.00 100.00 100.00 08.0  33 كميته امداد امام خميني (ره)  8.00 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  34 

 

 35 اداره كل دامپزشكي  8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00

 

 36 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  8.00 8.00 100.00 67.00 5.36 67.00

 

50.00 4.00 0050.  37 اداره كل  پست  8.00 8.00 100.00 

 

 38 اداره كل بنادر و دريانوردي   8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 39 اداره كل تعاون روستايي  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 40 اداره كل حج و زيارت  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

50.00 4.00 50.00 00100. تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   8.00 8.00   41 

 

 42 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 43 اداره كل هواشناسي  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 44 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 45 دانشگاه خليج فارس  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 46 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 47 نمايندگي سازمان بازنشستگي  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 48 اداره كل جهاد كشاورزي   8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

آموزش و ترويج كشاورزي سازمان تحقيقات و   8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00  49 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 51 شركت آب و فاضالب شهري  8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اق عدم مصد  عدم مصداق  عدم مصداق    52 شركت توزيع نيروي برق  8.00 0.00 عدم مصداق  

 4و  3هاي آموزشي سطح فعاليت ارزشيابي و بررسي اثربخشي دوره:  77جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

صنعت، معدن و تجارت  اداره كل   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  1 

 

 2 اداره كل استاندارد  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00  3 

 

 4 اداره كل امور عشاير  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

كل امور مالياتي   اداره  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00  5 

 

 6 اداره كل بهزيستي  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

 7 اداره كل بيمه سالمت  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

 8 اداره كل تبليغات اسالمي  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

 9 اداره كل ثبت احوال  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

 10 اداره كل ثبت اسناد و امالك  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

 11 اداره كل حفاظت محيط زيست  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00  12 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

67.00 2.01 67.00 100.00 3.00 003. تعاون و رفاه اجتماعي اداره كل كار     13 

 

 14 اداره كل ورزش و  جوانان  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

اي شركت آب منطقه  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00  15 

 

 16 كميته امداد امام خميني (ره)  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

67.00 2.01 67.00 .00100 تأمين اجتماعي مديريت درمان   3.00 3.00   17 

 

 18 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  3.00 3.00 100.00 50.00 1.50 50.00

 

 19 اداره كل دامپزشكي  3.00 3.00 100.00 50.00 1.50 50.00

 

 20 اداره كل شيالت  3.00 3.00 100.00 50.00 1.50 50.00

 

50.00 1.50 050.0 اي اداره كل فني و حرفه  3.00 3.00 100.00   21 

 

 22 اداره كل  پست  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 23 اداره كل آموزش و پرورش  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 24 اداره كل انتقال خون  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

داره كل اوقاف و امور خيريه ا  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  25 

 

 26 اداره كل بنادر و دريانوردي   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 27 اداره كل پزشكي قانوني  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 28 اداره كل تعاون روستايي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 29 اداره كل تعزيرات حكومتي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 30 اداره كل جهاد كشاورزي   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 31 اداره كل حج و زيارت  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 32 اداره كل راه و شهرسازي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي ازمان  اداره كل س  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  33 

 

 34 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 35 اداره كل فرودگاه ها  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 36 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

0.00 0.00 0.00 100.00 3.00 003.  37 اداره كل ميراث فرهنگي  

 

 38 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 39 اداره كل هواشناسي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تربيتي ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  40 

 

 41 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 42 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 43 دانشگاه خليج فارس  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

و ترويج كشاورزي   سازمان تحقيقات و آموزش  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  44 

 

 45 ستاد نظارت گمركات  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 46 شركت شهرك ها صنعتي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 47 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3بازرگاني منطقه    شركت غله و خدمات  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  48 

 

 49 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 50 نمايندگي سازمان بازنشستگي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

فاضالب شهري شركت آب و   3.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

اق عدم مصد  عدم مصداق    52 شركت توزيع نيروي برق  3.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

  استان  ريزيبرنامهفعاليت تدوين و اعالم برنامه آموزشي مصوب به سازمان مديريت و :  78جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

100.00 3.00 00100.  1 اداره كل امور مالياتي  3.00 3.00 100.00 

 

 2 اداره كل بنادر و دريانوردي   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 3 اداره كل بهزيستي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 4 اداره كل پزشكي قانوني  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

100.00 3.00 .00100  5 اداره كل تعزيرات حكومتي  3.00 3.00 100.00 

 

 6 اداره كل جهاد كشاورزي   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 7 اداره كل حفاظت محيط زيست  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

استان اي  اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  8 

 

 9 اداره كل شيالت  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 10 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 11 اداره كل فرودگاه ها  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

اي رفه اداره كل فني و ح  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  12 

 

 13 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 14 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 15 اداره كل ورزش و  جوانان  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

100.00 3.00 100.00 .00100  16 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  3.00 3.00 

 

 17 ستاد نظارت گمركات  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 18 شركت شهرك ها صنعتي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 19 كميته امداد امام خميني (ره)  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 20 اداره كل دامپزشكي  3.00 3.00 100.00 85.00 2.55 85.00

 

 21 اداره كل ثبت احوال  3.00 3.00 100.00 75.00 2.25 75.00

 

 22 اداره كل ثبت اسناد و امالك  3.00 3.00 100.00 75.00 2.25 75.00

 

 23 اداره كل راه و شهرسازي  3.00 3.00 100.00 75.00 2.25 75.00

 

0.005  24 اداره كل آموزش و پرورش  3.00 3.00 100.00 50.00 1.50 

 

 25 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  3.00 3.00 100.00 50.00 1.50 50.00

 

تعاون روستايي اداره كل   3.00 3.00 100.00 50.00 1.50 50.00  26 

 

رت اداره كل حج و زيا  3.00 3.00 100.00 50.00 1.50 50.00  27 

 

 28 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  3.00 3.00 100.00 50.00 1.50 50.00

 

اي شركت آب منطقه  3.00 3.00 100.00 50.00 1.50 50.00  29 

 

امور عشاير اداره كل   3.00 3.00 100.00 25.00 0.75 25.00  30 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 31 اداره كل انتقال خون  3.00 3.00 100.00 25.00 0.75 25.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   3.00 3.00 100.00 10.00 0.30 10.00  32 

 

 33 اداره كل  پست  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

استاندارد اداره كل   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  34 

 

 35 اداره كل اوقاف و امور خيريه  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

00.0  36 اداره كل بيمه سالمت  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 

 

 37 اداره كل تبليغات اسالمي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  38 

 

 39 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 40 اداره كل ميراث فرهنگي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 41 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 42 اداره كل هواشناسي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها واقدامات    3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  43 

 

 44 دانشگاه خليج فارس  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

ترويج كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش و   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  45 

 

 46 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  47 

 

 48 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  49 

 

 50 نمايندگي سازمان بازنشستگي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

اق عدم مصد    51 شركت آب و فاضالب شهري  3.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

نيروي برق شركت توزيع   3.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 

  

   



 

 200    1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز
  

فعاليت تهيه شناسنامه آموزشي شاغلين و تشكيل بانك اطالعات آموزشي بر اساس نيازسنجي  :  79جدول شماره  
  فردي

تحقق   درصد  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 2 اداره كل استاندارد  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 3 اداره كل امور عشاير  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 4 اداره كل امور مالياتي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 5 اداره كل آموزش و پرورش  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 6 اداره كل انتقال خون  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 7 اداره كل اوقاف و امور خيريه  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 8 اداره كل بنادر و دريانوردي   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

بنياد شهيد و امور ايثارگران اداره كل   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل بهزيستي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

ه كل بيمه سالمت ادار  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  11 

 

 12 اداره كل پزشكي قانوني  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 13 اداره كل تبليغات اسالمي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 14 اداره كل تعاون روستايي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 15 اداره كل تعزيرات حكومتي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 16 اداره كل ثبت احوال  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 17 اداره كل ثبت اسناد و امالك  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 18 اداره كل جهاد كشاورزي   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 19 اداره كل حج و زيارت  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 20 اداره كل حفاظت محيط زيست  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 21 اداره كل راه و شهرسازي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  22 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  23 

 

 24 اداره كل شيالت  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 25 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00
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تحقق   درصد  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

ها   اداره كل فرودگاه  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  26 

 

اي اداره كل فني و حرفه  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  27 

 

 28 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 29 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 30 اداره كل ميراث فرهنگي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس اداره كل   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  31 

 

 32 اداره كل هواشناسي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 33 اداره كل ورزش و  جوانان  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

100.00 .004  34 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  4.00 4.00 100.00 100.00 

 

 35 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 36 دانشگاه خليج فارس  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 37 ستاد نظارت گمركات  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

اي منطقه شركت آب   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  38 

 

 39 شركت شهرك ها صنعتي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 40 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 41 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 42 كميته امداد امام خميني (ره)  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  43 

 

44 نمايندگي سازمان بازنشستگي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  

 

 45 اداره كل دامپزشكي  4.00 4.00 100.00 85.00 3.40 85.00

 

 46 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  4.00 4.00 100.00 20.00 0.80 20.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   4.00 4.00 100.00 10.00 0.40 10.00  47 

 

رشاد اسالمي اداره كل فرهنگ و ا  4.00 4.00 100.00 0.00 0.00 0.00  48 

 

تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي سازمان   4.00 4.00 100.00 0.00 0.00 0.00  49 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   4.00 4.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 
 51 شركت آب و فاضالب شهري  4.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
دم مصداق ع  عدم مصداق   نيروي برق شركت توزيع   4.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق    52 
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    ارزشيابي عملكرد كاركنان پنجم : شاخص 

  ارزشيابي عملكرد كاركنان درصد تحقق شاخص  ميانگين  كه    دهدمي نشان    98از ارزيابي عملكرد سال    آمدهدست بهنتايج  
ي اجرايي استان را در تحقق اهداف اين  هادستگاه  بندي رتبه  80جدول شماره    باشد.ميدرصد    55.06در استان برابر با  

  100دستگاه اجرايي استان در اين شاخص برابر با    17عملكرد    گردد،ميكه مشاهده    گونههمان   .دهدميشاخص نشان  
  آمده ت دسبههمچنين نتايج    باشند. ميدستگاه استان داراي عملكردي بيش از ميانگين كل استان    43  است.درصد بوده  

شاخص    19عملكرد  كه    دهدمينشان   شاخص  در  و  دستگاه  انساني  سازي متناسب ساماندهي  دستگاه    2  عالي،  نيروي 
دستگاه نيز اين شاخص عدم مصداق در نظر گرفته شده    2  دستگاه نيز ضعيف بوده و براي   7  متوسط،دستگاه    22  خوب،
   است.

شاخص   اين  تحقق  گيرد  يي  هافعاليتبراي  صورت  قالب  بايد  در  ذيل    2كه  قرار  به  شاخص  و    .باشدمي زير  عنوان 
  آمده است:   81و در جدول شماره  درصد تحقق هر كدام به ترتيب در زير 

  89.5  انجام ارزشيابي عملكرد مديران و كارمندان رسمي، پيماني و كاركنان قراردادي بر اساس فرآيندها و فرم ها  
 درصد  

   49.5  رزشيابي عملكرد مديران و كارمندان رسمي، پيماني و كاركنان قراردادي نمودن اجراي دستورالعمل ا مكانيزه 
 درصد 

جهت كسب   .دهدميي فوق نشان هاشاخص ي اجرايي استان را در زير ها دستگاه  بندي رتبه   83و   82شماره  جداول 
  ود.هر دستگاه به جداول مربوطه رجوع ش يرتبه و   فعاليتاطالعات بيشتر در خصوص درصد تحقق هر 

  شيابي عملكرد كاركنان زبندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص اررتبه :  80جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 1 اداره كل امور مالياتي  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

 100.00 20.00  - 100.00 20.00 .0020  2 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  

 3 اداره كل بيمه سالمت  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

احوال اداره كل ثبت   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00   4 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 5 اداره كل حج و زيارت  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

 100.00 20.00  - 100.00 20.00 .0020  6 اداره كل حفاظت محيط زيست  

 7 اداره كل دامپزشكي  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

اي استان نقل جاده اداره كل راهداري و حمل و   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00   8 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00   9 

 100.00 0020.  10 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  20.00 20.00 100.00 -  

 11 اداره كل فرودگاه ها  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

اي اداره كل فني و حرفه  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00   12 

 13 اداره كل ميراث فرهنگي  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

 100.00 0.002  14 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  20.00 20.00 100.00 -  

بهداشتي   دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 
 15 درماني 

 16 ستاد نظارت گمركات  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

پرورش فكري كودكان و نوجوانان كانون   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00   17 

اي شركت آب منطقه  20.00 20.00 100.00 -  19.20 96.00   18 

 19 اداره كل آموزش و پرورش  20.00 20.00 100.00 -  18.00 90.00 

 20 اداره كل انتقال خون  20.00 20.00 100.00 -  17.20 86.00 

ل كار تعاون و رفاه اجتماعي اداره ك  20.00 20.00 100.00 -  16.00 80.00   21 

 22 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  20.00 20.00 100.00 -  14.40 72.00 

 23 نمايندگي سازمان بازنشستگي  20.00 20.00 100.00 -  14.40 72.00 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   20.00 20.00 100.00 -  14.00 70.00   24 

 70.00 14.00  - .00100 3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   20.00 20.00   25 

استاندارد اداره كل   20.00 20.00 100.00 -  13.60 68.00   26 

 27 اداره كل امور عشاير  20.00 20.00 100.00 -  12.80 64.00 

 28 اداره كل پزشكي قانوني  20.00 20.00 100.00 -  12.80 64.00 

 64.00 12.80  - 00100.  29 اداره كل تبليغات اسالمي  20.00 20.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

روستايي اداره كل تعاون   20.00 20.00 100.00 -  12.80 64.00   30 

 31 اداره كل تعزيرات حكومتي  20.00 20.00 100.00 -  12.80 64.00 

 32 اداره كل راه و شهرسازي  20.00 20.00 100.00 -  12.80 64.00 

 33 اداره كل شيالت  20.00 20.00 100.00 -  12.80 64.00 

ارشاد اسالمي اداره كل فرهنگ و   20.00 20.00 100.00 -  12.80 64.00   34 

 35 اداره كل ورزش و  جوانان  20.00 20.00 100.00 -  12.80 64.00 

 36 شركت شهرك ها صنعتي  20.00 20.00 100.00 -  12.80 64.00 

 64.00 12.80  - 100.00 20.00 0.002  37 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  

امداد امام خميني (ره) كميته   20.00 20.00 100.00 -  12.80 64.00   38 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   20.00 20.00 100.00 -  12.80 64.00   39 

 40 اداره كل بهزيستي  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00 

 60.00 12.00  - 100.00 0.002  41 اداره كل ثبت اسناد و امالك  20.00 

 42 اداره كل جهاد كشاورزي  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00 

 43 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00 

 44 اداره كل بنادر و دريانوردي  20.00 20.00 100.00 -  11.00 55.00 

 50.00 0.001  45 دانشگاه خليج فارس  20.00 20.00 100.00 -  

 46 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  20.00 20.00 100.00 -  6.80 34.00 

 47 اداره كل  پست  20.00 20.00 100.00 -  6.00 30.00 

 48 اداره كل هواشناسي  20.00 20.00 100.00 -  6.00 30.00 

 49 اداره كل اوقاف و امور خيريه  20.00 20.00 100.00 -  0.00 0.00 

 50 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  20.00 20.00 100.00 -  0.00 0.00 

 51 شركت آب و فاضالب شهري  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

0020. 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 شركت توزيع نيروي برق  
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  ارزشيابي عملكرد كاركنان شاخص :  81جدول شماره  

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  فعاليت  سقف امتياز 

 

انجام ارزشيابي عملكرد مديران و كارمندان رسمي،   12.00 12.00 10.74 89.50
پيماني و كاركنان قراردادي بر اساس فرآيندها و   1 

 

اجراي دستورالعمل ارزشيابي  مكانيزه نمودن   8.00 8.00 3.96 49.50
عملكرد مديران و كارمندان رسمي، پيماني و   2 

  شيابي عملكرد كاركنانزشاخص ار 

بر اساس  سمي، پيماني و كاركنان قراردادي ر فعاليت انجام ارزشيابي عملكرد مديران و كارمندان :  82جدول شماره  
  فرآيندها و فرم ها

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 2 اداره كل امور عشاير  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

100.00 12.00 0100.0 امور مالياتي اداره كل   12.00 12.00 100.00   3 

 

 4 اداره كل آموزش و پرورش  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 5 اداره كل انتقال خون  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

ن اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگرا  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  6 

 

 7 اداره كل بهزيستي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 8 اداره كل بيمه سالمت  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 9 اداره كل پزشكي قانوني  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

ت اسالمي اداره كل تبليغا  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  10 

 

 11 اداره كل تعاون روستايي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 12 اداره كل تعزيرات حكومتي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 13 اداره كل ثبت احوال  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

100.00 12.00 100.00 100.00 12.00 0012. ثبت اسناد و امالك اداره كل     14 

 

 15 اداره كل جهاد كشاورزي   12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 16 اداره كل حج و زيارت  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 17 اداره كل حفاظت محيط زيست  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 18 اداره كل دامپزشكي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 19 اداره كل راه و شهرسازي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  20 

 

تأمين اجتماعي سازمان    اداره كل  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  21 

 

 22 اداره كل شيالت  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 23 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 24 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

100.00 12.00 0.0010  25 اداره كل فرودگاه ها  12.00 12.00 100.00 

 

اي اداره كل فني و حرفه  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  26 

 

 27 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

يعي و آبخيزداري اداره كل منابع طب  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  28 

 

 29 اداره كل ميراث فرهنگي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 30 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

جوانان اداره كل ورزش و    12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  31 

 

100.00 012.0  32 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  12.00 12.00 100.00 100.00 

 

 33 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 34 ستاد نظارت گمركات  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  35 

 

 36 شركت شهرك ها صنعتي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 37 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

3خدمات بازرگاني منطقه  شركت غله و   12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  38 

 

100.00 012.0  39 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  12.00 12.00 100.00 100.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 40 كميته امداد امام خميني (ره)  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

اجتماعي تأمين  مديريت درمان   12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00  41 

 

 42 نمايندگي سازمان بازنشستگي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 43 اداره كل  پست  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00  44 

 

 45 اداره كل هواشناسي  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

 46 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

 47 دانشگاه خليج فارس  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

 48 اداره كل بنادر و دريانوردي   12.00 12.00 100.00 25.00 3.00 25.00

 

 49 اداره كل اوقاف و امور خيريه  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 50 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00

شهري شركت آب و فاضالب   12.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

 52 شركت توزيع نيروي برق  12.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

عاليت مكانيزه نمودن اجراي دستورالعمل ارزشيابي عملكرد مديران و كارمندان رسمي، پيماني و  ف:  83جدول شماره  
  كاركنان قراردادي

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

ي داراي اقتصادي  و  اداره كل امور   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  1 

 

 2 اداره كل امور مالياتي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 3 اداره كل بنادر و دريانوردي   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 4 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 5 اداره كل بيمه سالمت  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 6 اداره كل ثبت احوال  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 7 اداره كل حج و زيارت  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 8 اداره كل حفاظت محيط زيست  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

ره كل دامپزشكي ادا  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  9 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  10 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  11 

 

 12 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

00100.  13 اداره كل فرودگاه ها  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 

 

اي اداره كل فني و حرفه  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  14 

 

 15 اداره كل ميراث فرهنگي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

مدارس    اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  16 

 

 17 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 18 ستاد نظارت گمركات  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 19 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

90.00 7.20 0090. اي شركت آب منطقه  8.00 8.00 100.00   20 

 

 21 اداره كل آموزش و پرورش  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 22 اداره كل انتقال خون  8.00 8.00 100.00 65.00 5.20 65.00

 

 23 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

50.00 4.00 0.005  24 دانشگاه خليج فارس  8.00 8.00 100.00 

 

 25 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  8.00 8.00 100.00 30.00 2.40 30.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 26 نمايندگي سازمان بازنشستگي  8.00 8.00 100.00 30.00 2.40 30.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00  27 

 

 28 اداره كل استاندارد  8.00 8.00 100.00 20.00 1.60 20.00

 

 29 اداره كل امور عشاير  8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00

 

 30 اداره كل پزشكي قانوني  8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00

 

 31 اداره كل تبليغات اسالمي  8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00

 

 32 اداره كل تعاون روستايي  8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00

 

 33 اداره كل تعزيرات حكومتي  8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00

 

شهرسازي اداره كل راه و   8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00  34 

 

 35 اداره كل شيالت  8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00

 

10.00 0.80 .0010  36 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  8.00 8.00 100.00 

 

 37 اداره كل ورزش و  جوانان  8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00

 

زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل   8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00  38 

 

صنعتي   شركت شهرك ها  8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00  39 

 

 40 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00

 

 41 كميته امداد امام خميني (ره)  8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   8.00 8.00 100.00 10.00 0.80 10.00  42 

 

اره كل  پست اد  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00  43 

 

 44 اداره كل اوقاف و امور خيريه  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 45 اداره كل بهزيستي  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 46 اداره كل ثبت اسناد و امالك  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

اورزي  اداره كل جهاد كش  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00  47 

 

 48 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 49 اداره كل هواشناسي  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 50 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

اق عدم مصد  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 شركت آب و فاضالب شهري  8.00 0.00 

 52 شركت توزيع نيروي برق  8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

    تربيت مديران اجراي طرح ارزيابي و  ششم: شاخص  

عملكرد سال    آمدهدستبهنتايج   ي و  اجراي طرح ارزياب ميانگين درصد تحقق شاخص  كه    دهدمينشان    98از ارزيابي 
مديران  با    تربيت  برابر  استان  شماره    باشد.مي درصد    47.74در  در  هادستگاه   بندي رتبه   84جدول  را  استان  اجرايي  ي 

صد  با    رابردستگاه اجرايي استان ب14  عملكرد  گردد،مي كه مشاهده    گونههمان  .دهدميتحقق اهداف اين شاخص نشان  
ع  14  باشد.مي درصد   داراي  استان  اجرايي  شاخص  دستگاه  اين  در  ميانگين  از  بيش  نتايج   اند.بوده ملكردي  همچنين 

شاخص    18  كه  دهدمينشان    آمدهدستبه در  مديران دستگاه  تربيت  و  ارزيابي  طرح  عملكرد    اجراي   1  عالي،داراي 
كل اداره  براي    گونه عملكردي نداشته ودستگاه هيچ   14  ،دستگاه نيز ضعيف بوده  16  متوسط،دستگاه    2  خوب،دستگاه  

   است.اين شاخص عدم مصداق در نظر گرفته شده   در  نيز توزيع نيروي برق استان

عنوان و   .باشدمي زير شاخص به قرار ذيل    4ي زير بايد صورت گيرد كه در قالب  هافعاليتبراي تحقق اين شاخص  
  آمده است:   85و در جدول شماره   درصد تحقق هر كدام به ترتيب در زير

   53.92  هاي ارزيابي هاي مديران از طريق كانون ي مربوط به اجراي برنامه ارزيابي شايستگي ا ه برنامه اقدامات و  
 درصد 

   درصد    41.56  مديريتي ي عمومي  ها شايستگي انتصابات و ارتقاء مديران از ميان دارندگان گواهينامه 

جهت كسب   .دهدمينشان ي فوق هاشاخص ي اجرايي استان را در زير ها دستگاه  بندي رتبه   87و  86شماره  جداول 
  هر دستگاه به جداول مربوطه رجوع شود. يرتبه و   فعاليتاطالعات بيشتر در خصوص درصد تحقق هر 
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  راي طرح ارزيابي و تربيت مديرانجعمومي شاخص ابندي بر اساس ارزيابي رتبه :  84جدول شماره  

رصد تحقق د  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق  زيابي شونده ار  سقف امتياز    رديف  

 1 اداره كل  پست  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   2 

 3 اداره كل بيمه سالمت  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

وال اداره كل ثبت اح  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   4 

 5 اداره كل جهاد كشاورزي   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 6 اداره كل حج و زيارت  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 7 اداره كل حفاظت محيط زيست  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 8 اداره كل شيالت  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

 .00100  9 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   10.00 10.00 100.00 -  10.00 

اي اداره كل فني و حرفه  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   10 

 11 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

توسعه و تجهيز  مدارس اداره كل نوسازي،   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   12 

 13 ستاد نظارت گمركات  10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00 

و فاضالب شهري شركت آب   10.00 10.00 100.00 -  10.00 100.00   14 

 15 اداره كل انتقال خون  10.00 10.00 100.00 -  9.00 90.00 

شهيد و امور ايثارگران اداره كل بنياد   10.00 10.00 100.00 -  9.00 90.00   16 

 17 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  10.00 10.00 100.00 -  9.00 90.00 

 18 اداره كل ورزش و  جوانان  10.00 10.00 100.00 -  9.00 90.00 

 19 اداره كل پزشكي قانوني  10.00 10.00 100.00 -  7.50 75.00 

 20 اداره كل هواشناسي  10.00 10.00 100.00 -  6.00 60.00 

 21 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  10.00 10.00 100.00 -  6.00 60.00 

 22 اداره كل امور مالياتي  10.00 10.00 100.00 -  5.00 50.00 

 23 اداره كل ثبت اسناد و امالك  10.00 10.00 100.00 -  5.00 50.00 
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رصد تحقق د  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق  زيابي شونده ار  سقف امتياز    رديف  

 50.00 5.00  - 100.00 10.00 0010. اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده    24 

اي شركت آب منطقه  10.00 10.00 100.00 -  5.00 50.00   25 

 26 اداره كل بنادر و دريانوردي   10.00 10.00 100.00 -  4.00 40.00 

 27 اداره كل تبليغات اسالمي  10.00 10.00 100.00 -  4.00 40.00 

 35.00 3.50  - 00100.  28 اداره كل فرودگاه ها  10.00 10.00 

 29 اداره كل دامپزشكي  10.00 10.00 100.00 -  2.50 25.00 

 30 اداره كل راه و شهرسازي  10.00 10.00 100.00 -  2.50 25.00 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   10.00 10.00 100.00 -  2.50 25.00   31 

 32 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  10.00 10.00 100.00 -  2.50 25.00 

خدمات بهداشتي   دانشگاه  علو م پزشكي و   10.00 10.00 100.00 -  2.50 25.00 
 33 درماني 

 34 اداره كل بهزيستي  10.00 10.00 100.00 -  2.00 20.00 

 35 اداره كل آموزش و پرورش  10.00 10.00 100.00 -  1.00 10.00 

 36 اداره كل اوقاف و امور خيريه  10.00 10.00 100.00 -  0.50 5.00 

تعزيرات حكومتي اداره كل   10.00 10.00 100.00 -  0.50 5.00   37 

 38 اداره كل استاندارد  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 

 39 اداره كل امور عشاير  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 

 40 اداره كل تعاون روستايي  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 

 41 اداره كل ميراث فرهنگي  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 

 42 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 

 43 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 

 44 دانشگاه خليج فارس  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 

تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي سازمان   10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00   45 

 46 شركت شهرك ها صنعتي  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 

 47 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 
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رصد تحقق د  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق  زيابي شونده ار  سقف امتياز    رديف  

 0.00 00.0 3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   10.00 10.00 100.00 -    48 

 49 كميته امداد امام خميني (ره)  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00   50 

 51 نمايندگي سازمان بازنشستگي  10.00 10.00 100.00 -  0.00 0.00 

 52 شركت توزيع نيروي برق  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

  

  يابي و تربيت مديران زشاخص اجراي طرح ار:  85جدول شماره  

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  فعاليت  سقف امتياز  

 

امه ارزيابي  هاي مربوط به اجراي برن اقدامات و برنامه  5.00 5.00 2.69 53.92
هاي ارزيابي هاي مديران از طريق كانون شايستگي   1 

 

انتصابات و ارتقاء مديران از ميان دارندگان   5.00 5.00 2.07 41.56
هاي عمومي مديريتي گواهينامه شايستگي   2 

  شاخص اجراي طرح ارزيابي و تربيت مديران

هاي مديران از طريق يابي شايستگيزه اجراي برنامه ار هاي مربوط بفعاليت اقدامات و برنامه:  86جدول شماره  
  ارزيابيهاي كانون 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

اقتصادي  و دارايي   اداره كل امور  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل انتقال خون  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 4 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 5 اداره كل بيمه سالمت  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

100.00 5.00 100.00 100.00 005.  6 اداره كل ثبت احوال  5.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 7 اداره كل جهاد كشاورزي   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 8 اداره كل حج و زيارت  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 9 اداره كل حفاظت محيط زيست  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

100.00 5.00 100.00 100.00 05.0  10 اداره كل شيالت  5.00 

 

 11 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  12 

 

 13 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

منابع طبيعي و آبخيزداري اداره كل   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  14 

 

 15 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 16 اداره كل ورزش و  جوانان  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

رت گمركات ستاد نظا  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  17 

 

اي شركت آب منطقه  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  18 

 

 19 شركت آب و فاضالب شهري  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 20 اداره كل بنادر و دريانوردي   5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

ليغات اسالمي اداره كل تب  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00  21 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00  22 

 

 23 اداره كل هواشناسي  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

 24 اداره كل امور مالياتي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

50.00 2.50 50.00 100.00 5.00 .005 پزشكي قانوني اداره كل     25 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 26 اداره كل ثبت اسناد و امالك  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 27 اداره كل دامپزشكي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 28 اداره كل راه و شهرسازي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

50.00 2.50 50.00 100.00 5.00 05.0 تأمين اجتماعي اداره كل سازمان     29 

 

 30 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 31 اداره كل فرودگاه ها  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 32 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 33 اداره كل آموزش و پرورش  5.00 5.00 100.00 20.00 1.00 20.00

 

 34 اداره كل بهزيستي  5.00 5.00 100.00 20.00 1.00 20.00

 

 35 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  5.00 5.00 100.00 20.00 1.00 20.00

 

يريه امور خ اداره كل اوقاف و   5.00 5.00 100.00 10.00 0.50 10.00  36 

 

 37 اداره كل تعزيرات حكومتي  5.00 5.00 100.00 10.00 0.50 10.00

 

 38 اداره كل استاندارد  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 39 اداره كل امور عشاير  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

روستايي اداره كل تعاون   5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  40 

 

 41 اداره كل ميراث فرهنگي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 42 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 43 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

فارس   دانشگاه خليج  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  44 

 

 45 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00



 

 216    1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز
  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 46 شركت شهرك ها صنعتي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 47 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3له و خدمات بازرگاني منطقه  شركت غ  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  48 

 

 49 كميته امداد امام خميني (ره)  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 

بازنشستگي نمايندگي سازمان   5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  51 

صداق عدم م  عدم مصداق  عدم مصداق    52 شركت توزيع نيروي برق  5.00 0.00 عدم مصداق  

 هاي عمومي مديريتيفعاليت انتصابات و ارتقاء مديران از ميان دارندگان گواهينامه شايستگي:  87جدول شماره  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

100.00 5.00 00100.  1 اداره كل  پست  5.00 5.00 100.00 

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل بيمه سالمت  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 4 اداره كل پزشكي قانوني  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

100.00 5.00 00100.  5 اداره كل ثبت احوال  5.00 5.00 100.00 

 

 6 اداره كل جهاد كشاورزي   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 7 اداره كل حج و زيارت  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 8 اداره كل حفاظت محيط زيست  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

100.00 5.00 0100.0  9 اداره كل شيالت  5.00 5.00 100.00 

 

 10 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  11 

 

 12 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

00.001 نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس اداره كل   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00   13 

 

 14 ستاد نظارت گمركات  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 15 شركت آب و فاضالب شهري  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

ودكان و نوجوانان كانون پرورش فكري ك  5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 100.00  16 

 

 17 اداره كل انتقال خون  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

 18 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

 19 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

80.00 4.00 80.00 0.0010 جوانان اداره كل ورزش و    5.00 5.00   20 

 

 21 اداره كل امور مالياتي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 22 اداره كل ثبت اسناد و امالك  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 23 اداره كل هواشناسي  5.00 5.00 100.00 40.00 2.00 40.00

 

20.00 1.00 20.00 .00100 بهزيستي اداره كل   5.00 5.00   24 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  5.00 5.00 100.00 20.00 1.00 20.00  25 

 

 26 اداره كل فرودگاه ها  5.00 5.00 100.00 20.00 1.00 20.00

 

 27 اداره كل استاندارد  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 28 اداره كل امور عشاير  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 29 اداره كل آموزش و پرورش  5.00 5.00 40.00 0.00 0.00 0.00

 

 30 اداره كل اوقاف و امور خيريه  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 31 اداره كل بنادر و دريانوردي   5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 0.0010  32 اداره كل تبليغات اسالمي  5.00 5.00 

 

 33 اداره كل تعاون روستايي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 34 اداره كل تعزيرات حكومتي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 35 اداره كل دامپزشكي  5.00 5.00 50.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 100.00 5.00 005.  36 اداره كل راه و شهرسازي  

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  37 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 38 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 39 اداره كل ميراث فرهنگي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 100.00 005.  40 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  5.00 

 

 41 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 42 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

فارس دانشگاه خليج   5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  43 

 

 44 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

اي شركت آب منطقه  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  45 

 

 46 شركت شهرك ها صنعتي  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

عالي شهر   شركت عمران  شهر جديد  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  47 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  48 

 

 49 كميته امداد امام خميني (ره)  5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   5.00 5.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 

ايندگي سازمان بازنشستگي نم  5.00 5.00 40.00 0.00 0.00 0.00  51 

 52 شركت توزيع نيروي برق  5.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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    وريبهرهمحور چهارم : بهبود فضاي كسب و كار 

اهداف    به  دستيابي  براي  محور  ارتقاء  اين  و  بهبود  كشور   وري بهرهبرنامه  اجرايي  و  اداري  كمي   باشد.مي   نظام  هدف 
قانون   3موضوع ماده    وري بهرهدرصدي رشد اقتصادي از محل ارتقاي    35دستيابي به سهم  برنامه  اين  شده براي  يين تع

) محقق گردد. مباني 99كه بايد به صورت تجميعي تا پايان سال سوم برنامه (سال    96برنامه ششم توسعه نسبت به سال  
، 3ي كلي اقتصاد مقاومتي بندهاي  هاسياست ،26  و    25،  17،  12بندهاي   ي كلي نظام اداري هاسياست ني اين محور  قانو

ي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، بند هاسياست ،30ي كلي برنامه ششم توسعه بند  هاسياست ،20و    5
   باشد.مي 3ي كلي اصالح الگوي مصرف، بند هاسياست و 13بند  ي كلي اشتغال، هاسياست  12

  دستاوردهاي زير حاصل خواهد شد:  وري بهره بهبود فضاي كسب و كار ي محور هابرنامه ق در صورت تحق

  ي اجراييهادستگاه در سطح دولت، نظام اداري و   وري بهره بهبود 
 سازي نسبت قيمت تمام شده با كيفيت خدمات دولتيمنطقي 
  ي دولتها هزينه كاهش  
  ي اقتصادي) هااه بنگدر واحدهاي توليدي و خدماتي ( وري بهره ارتقاي 
  وري تحقق يك سوم رشد اقتصادي، از محل ارتقاي بهره 
  نيروي كار بخش دولتي  وري بهره افزايش 
  هاي دولت و ارتقاي كيفيت خدماتكاهش هزينه 
 ات تسريع در انجام خدمات و تسهيل دسترسي مردم به خدم 

  عبارتند از :    كندمي را فراهم  ري و اجرايي كشورنظام ادا  وري بهره بهبود و ارتقاء اقدامات اساسي كه زمينه تحقق محور 

   ي سازمان استمرار آن با هماهنگي و نظارت عاليه و  ي اجرايي  ها دستگاه در    وري بهره استقرار چرخه مديريت
 ايران وري بهرهملي 

   ارتقاي نظام  كاهش    وري بهره استقرار  محوريت  توسعه    هاهزينه با  همچنين  و  خدمت  كيفيت  حفظ  با  و 
  ي مرتبط با حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و آموزشيهادستگاه بدون افزيش هزينه در   خدمات

   بهره روري در موفق بهبود  تجربيات  بهبود  هادستگاه شناسايي  با محوريت  اجرايي  م  وري بهره ي  ديريت در 
اجراي آن به در اجزا نظير نيروي كار و عوامل توليد و تعميم    وري بهره كل و بهبود    وري بهره منابع، بهبود  
 ساير دستگاه 
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  وري بهره هاي مشاور ارائه خدمات در حوزه ايجاد و تقويت شركت 
  وري طراحي و اجراي جايزه ملي بهره 

به سال  دست نتايج  عملكرد  ارزيابي  فرايند  از  فضاي  كه    دهد مينشان    98آمده  بهبود  محور  اهداف  به  دستيابي  ميانگين 
  گردد،ميمشاهده  88شماره كه در جدول  گونههمان .استدرصد  73.13ن برابر با در استا وري بهرهكسب و كار و ارتقاي 

با   نوجوانان  و  كودكان  فكري  پرورش  با    درصد،  98.11كانون  استان  زيست  محيط  كل  كل   95.6اداره  اداره  و  درصد 
محور  درصد    94.5نوسازي با   به اهداف اين  لحاظ دستيابي  داهارتبه در  از  سوم قرار  تا  .  ي اول  دستگاه اجرايي    30رند 

سازمان    باشند.مي داراي عملكردي كمتر از ميانگين استان    هادستگاه تر از ميانگين استان و مابقي  داراي عملكردي بيش 
و يا مستنداتي در اين خصوص ارائه نداده  گونه عملكردي نداشته  تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در اين محور هيچ 

كلي  ب  است. طور  ارتقاي    توانميه  و  كار  و  كسب  فضاي  بهبود  محور  در   عالي،دستگاه    10عملكرد  ،  وري بهره گفت 
   باشند.ميدستگاه داراي عملكرد ضعيف   13دستگاه متوسط و  12 متوسط،دستگاه 17

  وري سطح نهاييبهبود فضاي كسب وكار و ارتقاي بهره  ر وضعيت ارزيابي شوندگان بر اساس محو:  88شماره  جدول 

تحقق   درصد  سقف امتياز    امتياز كسب شده  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  90.00 90.00 88.30 98.11

 

 2 اداره كل حفاظت محيط زيست  90.00 90.00 86.04 95.60

 

رس اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدا  90.00 90.00 85.05 94.50  3 

 

 4 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  90.00 90.00 84.24 93.60

 

 5 اداره كل ثبت احوال  90.00 90.00 84.06 93.40

 

 6 اداره كل امور مالياتي  90.00 90.00 83.29 92.55

 

اي شركت آب منطقه  90.00 90.00 83.17 92.41  7 

 

زش و  جوانان اداره كل ور  90.00 90.00 82.98 92.20  8 

 

 9 شركت آب و فاضالب شهري  90.00 78.00 71.49 91.65
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تحقق   درصد  سقف امتياز    امتياز كسب شده  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 10 اداره كل ثبت اسناد و امالك  90.00 90.00 82.47 91.63

 

 11 اداره كل استاندارد  90.00 50.00 44.96 89.92

 

 12 اداره كل دامپزشكي  90.00 90.00 80.49 89.43

 

ه كل بهزيستي ادار  90.00 90.00 80.46 89.40  13 

 

 14 اداره كل جهاد كشاورزي   90.00 90.00 79.99 88.87

 

 15 كميته امداد امام خميني (ره)  90.00 82.00 71.02 86.60

 

شهرسازي اداره كل راه و   90.00 90.00 77.04 85.60  16 

 

 17 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  90.00 90.00 77.02 85.57

 

2.138  18 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   90.00 90.00 73.92 

 

 19 اداره كل فرودگاه ها  90.00 38.00 30.67 80.71

 

آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و   90.00 90.00 72.01 80.01  20 

 

 21 شركت شهرك ها صنعتي  90.00 90.00 71.91 79.90

 

اقتصادي  و دارايي امور    اداره كل  90.00 50.00 39.77 79.54  22 

 

 23 اداره كل شيالت  90.00 78.00 61.92 79.38

 

 24 شركت توزيع نيروي برق  90.00 38.00 29.99 78.92

 

دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    90.00 90.00 69.94 77.71
درماني

25 

 

 26 ستاد نظارت گمركات  90.00 90.00 69.94 77.71

 

.3376  27 اداره كل  پست  90.00 90.00 68.70 

 
 28 اداره كل تعزيرات حكومتي  90.00 50.00 37.38 74.76

 
 29 دانشگاه خليج فارس  90.00 50.00 36.96 73.92
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تحقق   درصد  سقف امتياز    امتياز كسب شده  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 
 30 اداره كل پزشكي قانوني  90.00 50.00 36.95 73.90

 
 31 اداره كل تعاون روستايي  90.00 90.00 65.97 73.30

 
.1672  32 اداره كل بيمه سالمت  90.00 50.00 36.08 

 
 33 اداره كل بنادر و دريانوردي   90.00 82.00 59.02 71.97

 
اي حرفه   اداره كل فني و  90.00 90.00 61.90 68.77  34 

 
 35 اداره كل آموزش و پرورش  90.00 90.00 60.98 67.75

 
اي استان و حمل و نقل جاده   اداره كل راهداري  90.00 90.00 60.00 66.66  36 

 
 37 اداره كل حج و زيارت  90.00 90.00 57.94 64.37

 
 38 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  90.00 90.00 57.94 64.37

 
 39 اداره كل ميراث فرهنگي  90.00 90.00 54.97 61.07

 

 40 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  90.00 50.00 29.99 59.98

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   90.00 90.00 52.00 57.77  41 

 

 42 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  90.00 50.00 28.15 56.30

 

 43 اداره كل هواشناسي  90.00 50.00 20.99 41.98

 

 44 اداره كل تبليغات اسالمي  90.00 50.00 19.92 39.84

 

دراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ا  90.00 50.00 18.40 36.80  45 

 

 46 نمايندگي سازمان بازنشستگي  90.00 50.00 18.00 36.00

 

 47 اداره كل امور عشاير  90.00 50.00 17.94 35.88

 

 48 اداره كل اوقاف و امور خيريه  90.00 50.00 16.98 33.96
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تحقق   درصد  سقف امتياز    امتياز كسب شده  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

ال خون اداره كل انتق  90.00 50.00 12.00 24.00  49 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   90.00 38.00 6.63 17.44  50 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   90.00 38.00 4.62 12.15  51 

 

 52 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  90.00 90.00 0.00 0.00

   باشد.مي شاخص  3داراي   وري بهره ي  بهبود فضاي كسب وكار و ارتقا محور  ،كه قبال اشاره شد گونههمان 

 صالح نظام مجوزدهي  ا  
  ي اجرايي)هادستگاه (سامانه اموال ثبت اطالعات فضاهاي اداري در سامانه سادا 
  اجراي برنامه مديريت سبز  

ي محور بهبود فضاي كسب و كار  هاشاخص بر اساس    را  98از ارزيابي عملكرد سال    آمدهدست بهنتايج    89جدول شماره  
مي همان   .دهدميان  نش مشاهده  كه  اميانگين    شود،گونه  شاخص  تحقق  مجوزدهيدرصد  نظام  با   صالح  برابر  استان  در 

  ي اجرايي) هادستگاهثبت اطالعات فضاهاي اداري در سامانه سادا (سامانه اموال  عملكرد شاخص    باشد.ميدرصد    96.96
  90شماره  ول  ا جد  باشد.ميدرصد    46.86ديريت سيز برابر با  درصد و شاخص اجراي برنامه م   83.13در اين سال برابر با  

  .  دهدميي اجرايي استان را در اين سه شاخص نشان هادستگاه  بندي رتبه   92الي 

  وريبهرهميانگين شاخص بر اساس ارزيابي عمومي در محور بهبود فضاي كسب وكار و ارتقاي  : 89جدول شماره  

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  شاخص  سقف امتياز  

 

 1 اصالح نظام مجوزدهي كشور  40.00 40.00 38.78 96.96

 

ثبت اطالعات فضاهاي اداري در سامانه سادا   20.00 18.31 15.21 83.13
ي اجرايي) ها دستگاه (سامانه اموال    2 

 

 3 اجراي برنامه مديريت سبز  30.00 30.00 14.06 46.86
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  وري كار و ارتقاي بهره اساس ارزيابي عمومي در محور بهبود فضاي كسب وبندي بر  رتبه

  ارزيابي عمومي شاخص اصالح نظام مجوزدهي كشوربندي بر اساس رتبه:  90جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 ارزيابي شونده  سقف امتياز 

داره كل  پست ا  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00   

 اداره كل امور مالياتي  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 اداره كل آموزش و پرورش  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 اداره كل بنادر و دريانوردي   40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

د و امور ايثارگران اداره كل بنياد شهي  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00   

 اداره كل بهزيستي  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 اداره كل تعاون روستايي  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 اداره كل ثبت احوال  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 اداره كل جهاد كشاورزي   40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 اداره كل حج و زيارت  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 اداره كل حفاظت محيط زيست  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 اداره كل دامپزشكي  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 اداره كل راه و شهرسازي  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00   

 اداره كل شيالت  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

اي اداره كل فني و حرفه  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00   

 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

داري اداره كل منابع طبيعي و آبخيز  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00   

فرهنگي اداره كل ميراث   40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00   

 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 اداره كل ورزش و  جوانان  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

پزشكي و خدمات بهداشتي   دانشگاه  علو م   40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 
 درماني 

 ستاد نظارت گمركات  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

اي شركت آب منطقه  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00   

 شركت آب و فاضالب شهري  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

ي شركت شهرك ها صنعت  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00   

3غله و خدمات بازرگاني منطقه  شركت   40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00   

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 كميته امداد امام خميني (ره)  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

حقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي سازمان ت  40.00 40.00 100.00 -  0.00 0.00   

مصداق عدم     اداره كل استاندارد  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    

شاير اداره كل امور ع  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    اداره كل انتقال خون  40.00 0.00 عدم مصداق  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 اداره كل اوقاف و امور خيريه  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 اداره كل بيمه سالمت  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

م مصداق عد  عدم مصداق  عدم مصداق    اداره كل پزشكي قانوني  40.00 0.00 عدم مصداق  

 اداره كل تبليغات اسالمي  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 اداره كل تعزيرات حكومتي  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

040.0 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق   تأمين اجتماعي اداره كل سازمان     

 اداره كل فرودگاه ها  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 اداره كل هواشناسي  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تامنيتي  و تربيتي   واقدامات  ادراه كل زندان ها   40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    

 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 دانشگاه خليج فارس  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 شركت توزيع نيروي برق  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي مديريت درمان   40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    

 نمايندگي سازمان بازنشستگي  40.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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ي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص ثبت اطالعات فضاهاي اداري در سامانه سادا (سامانه  بندرتبه:  91جدول شماره 
  هاي اجرايي)دستگاه )اموال

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

استاندارد اداره كل   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00  1 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00  2 

 3 اداره كل بنادر و دريانوردي   20.00 12.00 100.00 -  12.00 100.00

 4 اداره كل بهزيستي  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00

پزشكي قانوني اداره كل   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00  5 

 6 اداره كل ثبت احوال  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00

 7 اداره كل ثبت اسناد و امالك  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00

 8 اداره كل حفاظت محيط زيست  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00

دامپزشكي اداره كل   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00  9 

100.00 20.00  - 100.00 0020.  10 اداره كل راه و شهرسازي  20.00 

  اي جاده اداره كل راهداري و حمل و نقل   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00
 استان 

11 

 12 اداره كل شيالت  20.00 8.00 100.00 -  8.00 100.00

 13 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00

 14 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00

 15 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00

 16 اداره كل هواشناسي  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00

71 اداره كل ورزش و  جوانان  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00  

 18 شركت توزيع نيروي برق  20.00 8.00 100.00 -  8.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 19 شركت شهرك ها صنعتي  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00

 20 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00

12 كميته امداد امام خميني (ره)  20.00 12.00 100.00 -  12.00 100.00  

 22 اداره كل بيمه سالمت  20.00 20.00 100.00 -  19.76 98.80

 23 اداره كل تعزيرات حكومتي  20.00 20.00 100.00 -  19.44 97.20

اي منطقه شركت آب   20.00 20.00 100.00 -  19.20 96.00  24 

 25 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  20.00 20.00 100.00 -  19.20 96.00

 26 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  20.00 20.00 100.00 -  19.08 95.40

 27 اداره كل تعاون روستايي  20.00 20.00 100.00 -  19.04 95.20

فرودگاه ها اداره كل   20.00 8.00 100.00 -  7.60 95.00  28 

 29 اداره كل  پست  20.00 20.00 100.00 -  18.80 94.00

94.00 .527  30 شركت آب و فاضالب شهري  20.00 8.00 100.00 -  

 31 اداره كل امور مالياتي  20.00 20.00 100.00 -  18.40 92.00

واقدامات  تامنيتي  و  ادراه كل زندان ها   20.00 20.00 100.00 -  18.40 92.00
 تربيتي 

32 

 33 اداره كل جهاد كشاورزي   20.00 20.00 100.00 -  18.00 90.00

 34 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  20.00 20.00 100.00 -  17.68 88.40

 35 اداره كل آموزش و پرورش  20.00 20.00 100.00 -  16.00 80.00

 36 اداره كل امور عشاير  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00

 37 اداره كل انتقال خون  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 38 اداره كل اوقاف و امور خيريه  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00

 39 اداره كل تبليغات اسالمي  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00

 40 اداره كل حج و زيارت  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00

 41 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00

060.0 اي حرفه اداره كل فني و   20.00 20.00 100.00 -  12.00   42 

 43 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00

 44 اداره كل ميراث فرهنگي  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00

اشتيدانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهد  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00
درماني     

45 

 46 دانشگاه خليج فارس  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00

 47 ستاد نظارت گمركات  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00  48 

ازنشستگي نمايندگي سازمان ب  20.00 20.00 100.00 -  12.00 60.00  49 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   20.00 8.00 100.00 -  2.64 33.00  50 

اجتماعي تأمين  مديريت درمان   20.00 8.00 100.00 -  2.64 33.00  51 

سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج   20.00 20.00 100.00 -  0.00 0.00
 كشاورزي 

52 

  ديريت سبز مزيابي عمومي شاخص اجراي برنامه بندي بر اساس اررتبه:  92جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 1 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  30.00 30.00 100.00 -  29.10 97.00 

 2 اداره كل حفاظت محيط زيست  30.00 30.00 100.00 -  26.04 86.80 

 3 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  30.00 30.00 100.00 -  25.05 83.50 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 4 اداره كل استاندارد  30.00 30.00 100.00 -  24.96 83.20 

 5 دانشگاه خليج فارس  30.00 30.00 100.00 -  24.96 83.20 

 6 اداره كل امور مالياتي  30.00 30.00 100.00 -  24.89 82.99 

 7 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  30.00 30.00 100.00 -  24.24 80.80 

 8 اداره كل ثبت احوال  30.00 30.00 100.00 -  24.06 80.20 

اي شركت آب منطقه  30.00 30.00 100.00 -  23.97 79.90   9 

 10 شركت آب و فاضالب شهري  30.00 30.00 100.00 -  23.97 79.90 

 076.9  11 اداره كل فرودگاه ها  30.00 30.00 100.00 -  23.07 

جوانان اداره كل ورزش و    30.00 30.00 100.00 -  22.98 76.60   12 

 13 اداره كل ثبت اسناد و امالك  30.00 30.00 100.00 -  22.47 74.90 

 14 اداره كل جهاد كشاورزي   30.00 30.00 100.00 -  21.99 73.30 

 15 شركت توزيع نيروي برق  30.00 30.00 100.00 -  21.99 73.30 

دامپزشكي اداره كل   30.00 30.00 100.00 -  20.49 68.30   16 

 17 اداره كل بهزيستي  30.00 30.00 100.00 -  20.46 68.20 

 18 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  30.00 30.00 100.00 -  20.01 66.70 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   30.00 30.00 100.00 -  19.77 65.90   19 

 20 كميته امداد امام خميني (ره)  30.00 30.00 100.00 -  19.02 63.40 

 21 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  30.00 30.00 100.00 -  17.94 59.80 

ومتي اداره كل تعزيرات حك  30.00 30.00 100.00 -  17.94 59.80   22 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    30.00 30.00 100.00 -  17.94 59.80 
 درماني 

23 

 24 ستاد نظارت گمركات  30.00 30.00 100.00 -  17.94 59.80 

 25 اداره كل راه و شهرسازي  30.00 30.00 100.00 -  17.04 56.80 

كل پزشكي قانوني   اداره  30.00 30.00 100.00 -  16.95 56.50   26 

 27 اداره كل بيمه سالمت  30.00 30.00 100.00 -  16.32 54.40 

 28 اداره كل شيالت  30.00 30.00 100.00 -  13.92 46.40 

 29 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   30.00 30.00 100.00 -  13.92 46.40 

عتي شركت شهرك ها صن  30.00 30.00 100.00 -  11.91 39.70   30 

 31 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  30.00 30.00 100.00 -  10.47 34.90 

 32 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  30.00 30.00 100.00 -  9.99 33.30 

 33 اداره كل  پست  30.00 30.00 100.00 -  9.90 33.00 

اي اداره كل فني و حرفه  30.00 30.00 100.00 -  9.90 33.00   43  

 35 اداره كل تبليغات اسالمي  30.00 30.00 100.00 -  7.92 26.40 

 36 اداره كل بنادر و دريانوردي   30.00 30.00 100.00 -  7.02 23.40 

 37 اداره كل تعاون روستايي  30.00 30.00 100.00 -  6.93 23.10 

 38 نمايندگي سازمان بازنشستگي  30.00 30.00 100.00 -  6.00 20.00 

 39 اداره كل امور عشاير  30.00 30.00 100.00 -  5.94 19.80 

 40 اداره كل حج و زيارت  30.00 30.00 100.00 -  5.94 19.80 

 41 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  30.00 30.00 100.00 -  5.94 19.80 

 42 اداره كل آموزش و پرورش  30.00 30.00 100.00 -  4.98 16.60 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 43 اداره كل اوقاف و امور خيريه  30.00 30.00 100.00 -  4.98 16.60 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   30.00 30.00 100.00 -  3.99 13.30   44 

 45 اداره كل ميراث فرهنگي  30.00 30.00 100.00 -  2.97 9.90 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   30.00 30.00 100.00 -  1.98 6.60   46 

 47 اداره كل هواشناسي  30.00 30.00 100.00 -  0.99 3.30 

 48 اداره كل انتقال خون  30.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  30.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00   49 

ت  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها واقداما  30.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00   50 

 51 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  30.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   30.00 30.00 100.00 -  0.00 0.00   52 

شد  گونههمان اشاره  قبال  و  محور    ،كه  كار  و  كسب  فضاي  اين   اشد.بميشاخص    3داراي    وري بهره بهبود  از  كدام  هر  تحقق  براي 
  :   شودمي پرداخته  هايي بايد صورت گيرد كه در ذيل به آنهافعاليت هاشاخص

  ر اصالح نظام مجوزدهي كشو   اول :   شاخص 

عنوان و درصد  .آمده است 93در جدول شماره زير شاخص  2ي زير بايد صورت گيرد كه در قالب هافعاليت براي تحقق اين شاخص 
    :  باشدميقرار ذيل دام به تحقق هر ك

  درصد   96.96  سامانه دريافت، انعكاس و پيگيري شكايات متقاضيان صدور مجوزهاي كسب و كار (دادور)   كارگيري به  
  درصد   96.96  هاي بهبود محيط كسب و كار كشور (ياور) سامانه مركز فوريت   كارگيري به  

جهت كسب اطالعات بيشتر   .دهدمي ي فوق نشان  هاشاخصان را در زير  ي اجرايي استهادستگاه   بندي رتبه   95و    94شماره  جداول  
  هر دستگاه به جداول مربوطه رجوع شود. ي رتبهو  فعاليتدر خصوص درصد تحقق هر 
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 وزدهي كشورجشاخص اصالح نظام م:  93جدول شماره 

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  فعاليت  سقف امتياز  

 

كارگيري سامانه دريافت، انعكاس و پيگيري  به  20.00 20.00 19.39 96.96
شكايات متقاضيان صدور مجوزهاي كسب و كار   1 

 

هاي بهبود محيط  كارگيري سامانه مركز فوريت به  20.00 20.00 19.39 96.96
 2 كسب و كار كشور (ياور) 

  شاخص اصالح نظام مجوزدهي كشور

يگيري شكايات متقاضيان صدور مجوزهاي كسب و  پارگيري سامانه دريافت، انعكاس و كفعاليت به:  94جدول شماره 
  كار (دادور) 

تحقق درصد   سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

100.00 20.00 100.00 100.00 .0020  2 اداره كل امور مالياتي  20.00 

 

آموزش و پرورش اداره كل   20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل بنادر و دريانوردي   20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 5 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 6 اداره كل بهزيستي  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 7 اداره كل تعاون روستايي  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 8 اداره كل ثبت احوال  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

و امالك   اداره كل ثبت اسناد  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل جهاد كشاورزي   20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 11 اداره كل حج و زيارت  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 12 اداره كل حفاظت محيط زيست  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00
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تحقق درصد   سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

100.00 20.00 100.00 100.00 20.00 .0020  13 اداره كل دامپزشكي  

 

 14 اداره كل راه و شهرسازي  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  15 

 

 16 اداره كل شيالت  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

100.00 0.002  17 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   20.00 20.00 100.00 100.00 

 

 18 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  19 

 

اجتماعي كل كار تعاون و رفاه    اداره  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  20 

 

 21 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 22 اداره كل ميراث فرهنگي  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

ارس اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مد  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  23 

 

 24 اداره كل ورزش و  جوانان  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 25 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 26 ستاد نظارت گمركات  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  27 

 

 28 شركت آب و فاضالب شهري  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 29 شركت شهرك ها صنعتي  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  30 

 

 31 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00
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تحقق درصد   سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 32 كميته امداد امام خميني (ره)  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 33 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  20.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00

مصداق عدم   عدم مصداق   مصداق   عدم    34 اداره كل استاندارد  20.00 0.00 عدم مصداق  

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    35 

 36 اداره كل امور عشاير  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    37 اداره كل انتقال خون  20.00 0.00 عدم مصداق  

 38 اداره كل اوقاف و امور خيريه  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 39 اداره كل بيمه سالمت  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

پزشكي قانوني اداره كل   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    40 

 41 اداره كل تبليغات اسالمي  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 42 اداره كل تعزيرات حكومتي  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

عي تأمين اجتما اداره كل سازمان   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    43 

 44 اداره كل فرودگاه ها  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 45 اداره كل هواشناسي  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    64  

 47 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 48 دانشگاه خليج فارس  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

نيروي برق شركت توزيع   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    49 

ق عدم مصدا  عدم مصداق    50 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي مديريت درمان   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 
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تحقق درصد   سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

بازنشستگي نمايندگي سازمان   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 

 هاي بهبود محيط كسب و كار كشور (ياور) كارگيري سامانه مركز فوريتبه  فعاليت:  95جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

ه كل امور مالياتي ادار  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل آموزش و پرورش  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 4 اداره كل بنادر و دريانوردي   20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 5 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

100.00 .0020  6 اداره كل بهزيستي  20.00 20.00 100.00 100.00 

 

 7 اداره كل تعاون روستايي  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 8 اداره كل ثبت احوال  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 9 اداره كل ثبت اسناد و امالك  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 10 اداره كل جهاد كشاورزي   20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 11 اداره كل حج و زيارت  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

زيست اداره كل حفاظت محيط   20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  12 

 

امپزشكي اداره كل د  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  13 

 

 14 اداره كل راه و شهرسازي  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  15 

 

 16 اداره كل شيالت  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

100.00 20.00 100.00 0.0010  17 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   20.00 20.00 

 

 18 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

اي حرفه اداره كل فني و   20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  19 

 

و رفاه اجتماعي اداره كل كار تعاون   20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  20 

 

 21 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 22 اداره كل ميراث فرهنگي  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 23 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

.00100  24 اداره كل ورزش و  جوانان  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 

 

 25 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 26 ستاد نظارت گمركات  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

100.00 20.00 100.00 100.00 20.00 0.002 اي شركت آب منطقه    27 

 

 28 شركت آب و فاضالب شهري  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 29 شركت شهرك ها صنعتي  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00  30 

 

100.00 20.00 00.001  31 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  20.00 20.00 100.00 

 

 32 كميته امداد امام خميني (ره)  20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 100.00

 

 33 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  20.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00

اق عدم مصد  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    34 اداره كل استاندارد  20.00 0.00 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    35 

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق    36 اداره كل امور عشاير  20.00 0.00 عدم مصداق  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

ره كل انتقال خون ادا  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    37 

 38 اداره كل اوقاف و امور خيريه  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 39 اداره كل بيمه سالمت  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

04 اداره كل پزشكي قانوني  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    

 41 اداره كل تبليغات اسالمي  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تعزيرات حكومتي اداره كل   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    42 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    43 

داق عدم مص    44 اداره كل فرودگاه ها  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

هواشناسي اداره كل   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    45 

 46 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 47 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 48 دانشگاه خليج فارس  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 49 شركت توزيع نيروي برق  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

م مصداق عد  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    50 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  20.00 0.00 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    51 

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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  ي اجرايي) هادستگاهسادا (سامانه اموال ثبت اطالعات فضاهاي اداري در سامانه : ب

   . آمده است  96در جدول شماره  زير شاخص    2ي زير بايد صورت گيرد كه در قالب  هافعاليتبراي تحقق اين شاخص  
   : باشدميزير عنوان و درصد تحقق هر كدام به ترتيب 

   درصد   62.88ثبت اطالعات فضاهاي اداري در سامانه سادا 
  درصد   97.8  استان   ريزي برنامه نياز سازمان مديريت و    ارائه اطالعات مورد 
   درصد   97.8  استان   ريزي برنامه اجراي مصوبات سازمان مديريت و 

جهت   .دهدميي فوق نشان هاشاخص ي اجرايي استان را در زير هادستگاه  بندي رتبه  99الي   97شماره  جداول 
 هر دستگاه به جداول مربوطه رجوع شود. ي رتبه و  فعاليتكسب اطالعات بيشتر در خصوص درصد تحقق هر 

 هاي اجرايي)شاخص ثبت اطالعات فضاهاي اداري در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه:  96جدول شماره 

دار مصداق سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق   رديف  فعاليت  سقف امتياز  

 
ا سامانه ساد ثبت اطالعات فضاهاي اداري در   8.00 8.00 5.03 62.88  1 

 

ارائه اطالعات مورد نياز سازمان مديريت و   4.00 4.00 3.91 97.80
ريزي استان برنامه   2 

 

ريزي  اجراي مصوبات سازمان مديريت و برنامه  8.00 8.00 7.82 97.80
 3 استان 

  اجرايي) هاي شاخص ثبت اطالعات فضاهاي اداري در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه

  ا دسامانه سا رفعاليت ثبت اطالعات فضاهاي اداري د:  97جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

رايي اقتصادي  و دا اداره كل امور   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل بهزيستي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 4 اداره كل پزشكي قانوني  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 5 اداره كل ثبت احوال  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

ك اداره كل ثبت اسناد و امال  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  6 

 

 7 اداره كل حفاظت محيط زيست  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 8 اداره كل دامپزشكي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 9 اداره كل راه و شهرسازي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

اي استان مل و نقل جاده اداره كل راهداري و ح  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  10 

 

 11 اداره كل شيالت  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 12 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

رفاه اجتماعي اداره كل كار تعاون و   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  13 

 

 14 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 15 اداره كل هواشناسي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 16 اداره كل ورزش و  جوانان  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 17 شركت توزيع نيروي برق  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

0.0010  18 شركت شهرك ها صنعتي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 

 

 19 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 20 اداره كل بيمه سالمت  8.00 8.00 100.00 97.00 7.76 97.00

 

 21 اداره كل فرودگاه ها  8.00 8.00 100.00 95.00 7.60 95.00

 

4.009  22 شركت آب و فاضالب شهري  8.00 8.00 100.00 94.00 7.52 

 

 23 اداره كل تعزيرات حكومتي  8.00 8.00 100.00 93.00 7.44 93.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

ايثارگران اداره كل بنياد شهيد و امور   8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00  24 

 

اي شركت آب منطقه  8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00  25 

 

 26 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00

 

 27 اداره كل تعاون روستايي  8.00 8.00 100.00 88.00 7.04 88.00

 

 28 اداره كل  پست  8.00 8.00 100.00 85.00 6.80 85.00

 

ي اداره كل امور ماليات  8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00  29 

 

 30 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00

 

 31 اداره كل جهاد كشاورزي   8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 32 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  8.00 8.00 100.00 71.00 5.68 71.00

 

 33 اداره كل آموزش و پرورش  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   8.00 8.00 100.00 33.00 2.64 33.00  34 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   8.00 8.00 100.00 33.00 2.64 33.00  35 

 

 36 اداره كل امور عشاير  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 37 اداره كل انتقال خون  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 38 اداره كل اوقاف و امور خيريه  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 39 اداره كل تبليغات اسالمي  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 40 اداره كل حج و زيارت  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 100.00 8.00 08.0  41 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  

 

اي اداره كل فني و حرفه  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00  42 

 

آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و   8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00  43 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 44 اداره كل ميراث فرهنگي  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 45 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 46 دانشگاه خليج فارس  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 47 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 48 ستاد نظارت گمركات  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

000. 3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   8.00 8.00 100.00 0.00 0.00   49 

 

 50 نمايندگي سازمان بازنشستگي  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

مصداق عدم   عدم مصداق    51 اداره كل بنادر و دريانوردي   8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

 52 كميته امداد امام خميني (ره)  8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 

  ريزي استان  فعاليت ارائه اطالعات مورد نياز سازمان مديريت و برنامه:  98جدول شماره 
 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

ل  پست اداره ك  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  1 

 

استاندارد اداره كل   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  2 

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل امور عشاير  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

مور مالياتي اداره كل ا  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  5 

 

 6 اداره كل آموزش و پرورش  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 7 اداره كل انتقال خون  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 8 اداره كل اوقاف و امور خيريه  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

كل بنادر و دريانوردي    اداره  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل بهزيستي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 11 اداره كل بيمه سالمت  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 12 اداره كل پزشكي قانوني  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

ره كل تبليغات اسالمي ادا  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  13 

 

 14 اداره كل تعاون روستايي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 15 اداره كل تعزيرات حكومتي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 16 اداره كل ثبت احوال  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

100.00 4.00 100.00 100.00 4.00 004.  17 اداره كل ثبت اسناد و امالك  

 

 18 اداره كل جهاد كشاورزي   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 19 اداره كل حج و زيارت  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 20 اداره كل حفاظت محيط زيست  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

100.00 4.00 100.00 .00100 دامپزشكي اداره كل   4.00 4.00   21 

 

 22 اداره كل راه و شهرسازي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  23 

 

 24 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 25 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  26 

 

 27 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

100.00 4.00 100.00 100.00 4.00 004.  28 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 29 اداره كل ميراث فرهنگي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 30 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 31 اداره كل هواشناسي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 32 اداره كل ورزش و  جوانان  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 33 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 34 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 35 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 36 دانشگاه خليج فارس  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 37 ستاد نظارت گمركات  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  38 

 

100.00 4.00 100.00 .00100  39 شركت شهرك ها صنعتي  4.00 4.00 

 

 40 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  41 

 

انان كانون پرورش فكري كودكان و نوجو  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00  42 

 

 43 كميته امداد امام خميني (ره)  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

 44 نمايندگي سازمان بازنشستگي  4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00

 

بنياد شهيد و امور ايثارگران اداره كل   4.00 4.00 100.00 99.00 3.96 99.00  45 

 

 46 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  4.00 4.00 100.00 0.00 0.00 0.00

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   4.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    47 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

شيالت اداره كل   4.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    48 

داره كل فرودگاه ها ا  4.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    49 

 50 شركت آب و فاضالب شهري  4.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 51 شركت توزيع نيروي برق  4.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق   تأمين اجتماعي مديريت درمان   4.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق    52 

  ريزي استان فعاليت اجراي مصوبات سازمان مديريت و برنامه :  99جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

ره كل استاندارد ادا  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  2 

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل امور عشاير  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 5 اداره كل امور مالياتي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

100.00 8.00 100.00 100.00 8.00 08.0  6 اداره كل آموزش و پرورش  

 

 7 اداره كل انتقال خون  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 8 اداره كل اوقاف و امور خيريه  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 9 اداره كل بنادر و دريانوردي   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

100.00 8.00 100.00 00100.  10 اداره كل بهزيستي  8.00 8.00 

 

 11 اداره كل بيمه سالمت  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 12 اداره كل پزشكي قانوني  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 13 اداره كل تبليغات اسالمي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

100.00 8.00 100.00 0100.0  14 اداره كل تعاون روستايي  8.00 8.00 

 

 15 اداره كل تعزيرات حكومتي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

احوال اداره كل ثبت   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  16 

 

 17 اداره كل ثبت اسناد و امالك  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

100.00 8.00 .00100  18 اداره كل جهاد كشاورزي   8.00 8.00 100.00 

 

 19 اداره كل حج و زيارت  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 20 اداره كل حفاظت محيط زيست  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 21 اداره كل دامپزشكي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

100.00 8.00 00.001  22 اداره كل راه و شهرسازي  8.00 8.00 100.00 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  23 

 

 24 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره كل   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  25 

 

اي اداره كل فني و حرفه  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  26 

 

 27 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 28 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

100.00 008.  29 اداره كل ميراث فرهنگي  8.00 8.00 100.00 100.00 

 

مدارس اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز    8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  30 

 

 31 اداره كل هواشناسي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

ن اداره كل ورزش و  جوانا  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  32 



  

      1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال  ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز                                                                          247

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 33 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 34 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 35 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 36 دانشگاه خليج فارس  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

گمركات ستاد نظارت   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  37 

 

اي شركت آب منطقه  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  38 

 

 39 شركت شهرك ها صنعتي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 40 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

3خدمات بازرگاني منطقه    شركت غله و  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  41 

 

 42 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

ه امداد امام خميني (ره) كميت  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  43 

 

 44 نمايندگي سازمان بازنشستگي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 45 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  8.00 8.00 100.00 99.00 7.92 99.00

 

 46 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

م مصداق عد   تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    47 

مصداق عدم   عدم مصداق    48 اداره كل شيالت  8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

 49 اداره كل فرودگاه ها  8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ق عدم مصدا  عدم مصداق  عدم مصداق    50 شركت آب و فاضالب شهري  8.00 0.00 عدم مصداق  

 51 شركت توزيع نيروي برق  8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

تأمين اجتماعي مديريت درمان   8.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 
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  اجراي برنامه مديريت سبز :    شاخص سوم

ش اين  تحقق  نتيجه  براي  در  و  مصرف  كاهش  به  منجر  كه  پذيرد  انجام  صحيح  مديريت  زير  مصارف  در  بايد  اخص 
   : باشدميآمده و به قرار ذيل   100جدول شماره  عنوان و درصد تحقق هركدام به ترتيب در   .دستگاه گردد وري بهره

  درصد   45.67  مديريت مصرف آب 
  درصد    34.56مديريت مصرف انرژي 
  درصد   58.42  مديريت پسماند 
  درصد   54.42  مصرف سوخت وسايل نقليه 
  درصد    56.9  و تجهيزات   ها ساختمان 
  درصد    58.23  آموزش و فرهنگ سازي 

جهت  .دهدمي ي فوق نشان هاشاخص ي اجرايي استان را در زير  هادستگاه بندي رتبه   106الي   101شماره  جداول 
  به جداول مربوطه رجوع شود. ،ر دستگاهه ي رتبه يت و لكسب اطالعات بيشتر در خصوص درصد تحقق هر فعا

 بز سشاخص اجراي برنامه مديريت :  100جدول شماره 

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  فعاليت  سقف امتياز 

 

 1 مديريت مصرف آب  9.00 9.00 4.11 45.67

 

 2 مديريت مصرف انرژي  9.00 9.00 3.11 34.56

 

ديريت پسماند م  3.00 3.00 1.75 58.42  3 

 

 4 مصرف سوخت وسايل نقليه  3.00 3.00 1.63 54.42

 

ها و تجهيزات ساختمان  3.00 3.00 1.70 56.90  5 

 

 6 آموزش و فرهنگ سازي  3.00 3.00 1.74 58.23
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  سبزشاخص اجراي برنامه مديريت 

  فعاليت مديريت مصرف آب:  101جدول شماره 

قف امتياز  س  هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00

 

دارايي اقتصادي  و  اداره كل امور   9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل ثبت اسناد و امالك  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00

 

 4 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00

 

 5 دانشگاه خليج فارس  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00  6 

 

ري شركت آب و فاضالب شه  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00  7 

 

 8 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00

 

 9 اداره كل امور مالياتي  9.00 9.00 100.00 96.00 8.64 96.00

 

 10 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  9.00 9.00 100.00 92.00 8.28 92.00

 

 11 اداره كل حفاظت محيط زيست  9.00 9.00 100.00 89.00 8.01 89.00

 

 12 اداره كل ثبت احوال  9.00 9.00 100.00 78.00 7.02 78.00

 

 13 اداره كل ورزش و  جوانان  9.00 9.00 100.00 72.00 6.48 72.00

 

 14 اداره كل بيمه سالمت  9.00 9.00 100.00 70.00 6.30 70.00

 

ره كل دامپزشكي ادا  9.00 9.00 100.00 67.00 6.03 67.00  15 

 

 16 اداره كل فرودگاه ها  9.00 9.00 100.00 67.00 6.03 67.00

 

 17 اداره كل جهاد كشاورزي   9.00 9.00 100.00 61.00 5.49 61.00

 

 18 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  9.00 9.00 100.00 61.00 5.49 61.00
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قف امتياز  س  هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

مداد امام خميني (ره) كميته ا  9.00 9.00 100.00 61.00 5.49 61.00  19 

 

 20 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  9.00 9.00 100.00 56.00 5.04 56.00

 

 21 اداره كل بهزيستي  9.00 9.00 100.00 50.00 4.50 50.00

 

 22 اداره كل راه و شهرسازي  9.00 9.00 100.00 50.00 4.50 50.00

 

44.00 3.96 44.00 100.00 9.00 09.0  23 اداره كل پزشكي قانوني  

 

 24 اداره كل  پست  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

 25 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

 26 اداره كل تبليغات اسالمي  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

33.00 2.97 33.00 100.00 09.0  27 اداره كل تعاون روستايي  9.00 

 

 28 اداره كل تعزيرات حكومتي  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

 29 اداره كل حج و زيارت  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

 30 اداره كل شيالت  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

ره كل صنعت، معدن و تجارت  ادا  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00  31 

 

 32 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00  33 

 

 34 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

.0033  35 ستاد نظارت گمركات  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 

 

توزيع نيروي برق شركت   9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00  36 

 

 37 شركت شهرك ها صنعتي  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00
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قف امتياز  س  هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 38 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  9.00 9.00 100.00 22.00 1.98 22.00

 

 39 اداره كل امور عشاير  9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00

 

 40 اداره كل آموزش و پرورش  9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00

 

 41 اداره كل اوقاف و امور خيريه  9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00  42 

 

 43 اداره كل ميراث فرهنگي  9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00  44 

 

 45 نمايندگي سازمان بازنشستگي  9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00

 

 46 اداره كل انتقال خون  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 47 اداره كل بنادر و دريانوردي   9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00  48 

 

 49 اداره كل هواشناسي  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تربيتي ها واقدامات  تامنيتي  و    ادراه كل زندان  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 

 51 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00  52 
 
 

  فعاليت مديريت مصرف انرژي:  102جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00

 

 2 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

كل بنادر و دريانوردي  اداره   9.00 9.00 100.00 78.00 7.02 78.00  3 

 

 4 شركت توزيع نيروي برق  9.00 9.00 100.00 78.00 7.02 78.00

 

 5 اداره كل بيمه سالمت  9.00 9.00 100.00 67.00 6.03 67.00

 

 6 اداره كل حفاظت محيط زيست  9.00 9.00 100.00 67.00 6.03 67.00

 

امور مالياتي   اداره كل  9.00 9.00 100.00 62.33 5.60 62.33  7 

 

 8 اداره كل ثبت احوال  9.00 9.00 100.00 56.00 5.04 56.00

 

 9 اداره كل فرودگاه ها  9.00 9.00 100.00 56.00 5.04 56.00

 

 10 اداره كل جهاد كشاورزي   9.00 9.00 100.00 50.00 4.50 50.00

 

انان اداره كل ورزش و  جو  9.00 9.00 100.00 50.00 4.50 50.00  11 

 

 12 كميته امداد امام خميني (ره)  9.00 9.00 100.00 50.00 4.50 50.00

 

 13 اداره كل استاندارد  9.00 9.00 100.00 44.00 3.96 44.00

 

 14 اداره كل بهزيستي  9.00 9.00 100.00 44.00 3.96 44.00

 

51 اداره كل پزشكي قانوني  9.00 9.00 100.00 44.00 3.96 44.00  

 

 16 اداره كل دامپزشكي  9.00 9.00 100.00 44.00 3.96 44.00

 

 17 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  9.00 9.00 100.00 44.00 3.96 44.00

 

 18 دانشگاه خليج فارس  9.00 9.00 100.00 44.00 3.96 44.00

 

 19 اداره كل  پست  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

.0033  20 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 

 

 21 اداره كل تبليغات اسالمي  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 22 اداره كل تعاون روستايي  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

حكومتي اداره كل تعزيرات   9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00  23 

 

 24 اداره كل ثبت اسناد و امالك  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

 25 اداره كل حج و زيارت  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

 26 اداره كل شيالت  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

جارت  اداره كل صنعت، معدن و ت  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00  27 

 

 28 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00  29 

 

آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و   9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00  30 

 

 31 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

 32 ستاد نظارت گمركات  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

اي شركت آب منطقه  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00  33 

 

 34 شركت آب و فاضالب شهري  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

 35 شركت شهرك ها صنعتي  9.00 9.00 100.00 33.00 2.97 33.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   9.00 9.00 100.00 31.00 2.79 31.00  36 

 

 37 اداره كل راه و شهرسازي  9.00 9.00 100.00 28.00 2.52 28.00

 

 38 اداره كل امور عشاير  9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00

 

11.00 0.99 11.00 0100.0  39 اداره كل آموزش و پرورش  9.00 9.00 

 

 40 اداره كل اوقاف و امور خيريه  9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00  41 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 42 اداره كل ميراث فرهنگي  9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00

 

 43 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00

 

 44 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00  45 

 

 46 نمايندگي سازمان بازنشستگي  9.00 9.00 100.00 11.00 0.99 11.00

 

 47 اداره كل انتقال خون  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00  48 

 

 49 اداره كل هواشناسي  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

اقدامات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها و  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 

 51 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3خدمات بازرگاني منطقه  شركت غله و   9.00 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00  52 

  فعاليت مديريت پسماند :  103جدول شماره 

ف امتياز  سق  هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 2 اداره كل امور مالياتي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 3 اداره كل اوقاف و امور خيريه  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

100.00 .003  4 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  3.00 3.00 100.00 100.00 

 

 5 اداره كل بهزيستي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 6 اداره كل پزشكي قانوني  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00
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ف امتياز  سق  هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 7 اداره كل تعزيرات حكومتي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 8 اداره كل ثبت احوال  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 9 اداره كل ثبت اسناد و امالك  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 10 اداره كل جهاد كشاورزي   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

زيست اداره كل حفاظت محيط   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  11 

 

 12 اداره كل دامپزشكي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

شهرسازي اداره كل راه و   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  13 

 

 14 اداره كل فرودگاه ها  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

و رفاه اجتماعي   اداره كل كار تعاون  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  15 

 

 16 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 17 اداره كل ورزش و  جوانان  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 18 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

0.0010  19 دانشگاه خليج فارس  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 

 

 20 ستاد نظارت گمركات  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  21 

 

 22 شركت آب و فاضالب شهري  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 23 شركت توزيع نيروي برق  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

تجهيز  مدارس اداره كل نوسازي، توسعه و   3.00 3.00 100.00 70.00 2.10 70.00  24 

 

 25 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  3.00 3.00 100.00 70.00 2.10 70.00

 

ر جديد عالي شهر شركت عمران  شه  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00  26 
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ف امتياز  سق  هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 27 كميته امداد امام خميني (ره)  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00  28 

 

 29 نمايندگي سازمان بازنشستگي  3.00 3.00 100.00 34.00 1.02 34.00

 

 30 اداره كل  پست  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00  31 

 

 32 اداره كل امور عشاير  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

 33 اداره كل تبليغات اسالمي  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

33.00 0.99 33.00 100.00 3.00 003.  34 اداره كل شيالت  

 

 35 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00  36 

 

 37 اداره كل ميراث فرهنگي  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

 38 اداره كل هواشناسي  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

 39 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

 40 شركت شهرك ها صنعتي  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

 41 اداره كل آموزش و پرورش  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

انتقال خون اداره كل   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  42 

 

 43 اداره كل بنادر و دريانوردي   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 44 اداره كل بيمه سالمت  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 45 اداره كل تعاون روستايي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00
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ف امتياز  سق  هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

ت اداره كل حج و زيار  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  46 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  47 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  48 

 

 49 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها واقدامات    3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 

 51 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  52 
 

  فعاليت مصرف سوخت وسايل نقليه:  104جدول شماره 

صد تحقق در  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 2 اداره كل امور مالياتي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

ايثارگران شهيد و امور    اداره كل بنياد  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل بهزيستي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 5 اداره كل تعزيرات حكومتي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 6 اداره كل ثبت احوال  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

كل جهاد كشاورزي    اداره  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  7 

 

 8 اداره كل حفاظت محيط زيست  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 9 اداره كل فرودگاه ها  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 10 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00
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صد تحقق در  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 11 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 12 اداره كل ورزش و  جوانان  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 13 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

شتي  درماني پزشكي و خدمات بهدا دانشگاه  علو م   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  14 

 

 15 دانشگاه خليج فارس  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 16 ستاد نظارت گمركات  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  17 

 

ري شركت آب و فاضالب شه  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  18 

 

 19 شركت توزيع نيروي برق  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 20 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 21 كميته امداد امام خميني (ره)  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

100.00 3.00 100.00 100.00 3.00 003.  22 نمايندگي سازمان بازنشستگي  

 

 23 اداره كل پزشكي قانوني  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

 24 اداره كل راه و شهرسازي  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

عالي شهر شركت عمران  شهر جديد   3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00  25 

 

65.00 1.95 65.00 0100.0  26 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  3.00 3.00 

 

 27 اداره كل ثبت اسناد و امالك  3.00 3.00 100.00 50.00 1.50 50.00

 

 28 اداره كل دامپزشكي  3.00 3.00 100.00 50.00 1.50 50.00

 

 29 اداره كل  پست  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00
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صد تحقق در  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

اقتصادي  و دارايي اداره كل امور   3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00  30 

 

 31 اداره كل امور عشاير  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

 32 اداره كل بيمه سالمت  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

 33 اداره كل شيالت  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

33.00 0.99 33.00 0100.0  34 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   3.00 3.00 

 

اي اداره كل فني و حرفه  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00  35 

 

 36 شركت شهرك ها صنعتي  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

 37 اداره كل آموزش و پرورش  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 38 اداره كل انتقال خون  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 39 اداره كل اوقاف و امور خيريه  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 40 اداره كل بنادر و دريانوردي   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 41 اداره كل تبليغات اسالمي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 42 اداره كل تعاون روستايي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 43 اداره كل حج و زيارت  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  44 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  45 

 

0.00 .000  46 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  3.00 3.00 100.00 0.00 

 

 47 اداره كل ميراث فرهنگي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 48 اداره كل هواشناسي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

تي ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  49 
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صد تحقق در  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 50 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  51 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  52 
 

  ها و تجهيزات ن فعاليت ساختما:  105جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 2 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 3 اداره كل امور مالياتي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 4 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

بهزيستي اداره كل   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  5 

 

 6 اداره كل بيمه سالمت  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 7 اداره كل تعزيرات حكومتي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 8 اداره كل ثبت احوال  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

اسناد و امالك اداره كل ثبت   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل جهاد كشاورزي   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

0100.0  11 اداره كل حفاظت محيط زيست  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 

 

 12 اداره كل دامپزشكي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 13 اداره كل راه و شهرسازي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 14 اداره كل شيالت  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

100.00 .003  15 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   3.00 3.00 100.00 100.00 

 

 16 اداره كل فرودگاه ها  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 17 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

بيعي و آبخيزداري اداره كل منابع ط  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  18 

 

 19 اداره كل ورزش و  جوانان  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

خدمات بهداشتي  درماني دانشگاه  علو م پزشكي و   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  20 

 

 21 دانشگاه خليج فارس  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

100.00 3.00 00100.  22 ستاد نظارت گمركات  3.00 3.00 100.00 

 

اي شركت آب منطقه  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  23 

 

و فاضالب شهري شركت آب   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  24 

 

 25 شركت توزيع نيروي برق  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

100.00 3.00 100.00 .00100  26 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  3.00 3.00 

 

 27 اداره كل پزشكي قانوني  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

 28 كميته امداد امام خميني (ره)  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

ارس اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مد  3.00 3.00 100.00 60.00 1.80 60.00  29 

 

 30 اداره كل  پست  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

 31 اداره كل امور عشاير  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00  32 

 

 33 شركت شهرك ها صنعتي  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

 34 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 35 اداره كل آموزش و پرورش  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 36 اداره كل انتقال خون  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 37 اداره كل اوقاف و امور خيريه  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

000.  38 اداره كل بنادر و دريانوردي   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 

 

 39 اداره كل تبليغات اسالمي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 40 اداره كل تعاون روستايي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 41 اداره كل حج و زيارت  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 000. اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  3.00 3.00 100.00 0.00   42 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  43 

 

 44 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

راث فرهنگي اداره كل مي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  45 

 

 46 اداره كل هواشناسي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 47 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 48 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 100.00 3.00 03.0  49 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  

 

3بازرگاني منطقه  شركت غله و خدمات   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  51 

 

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00
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  فعاليت آموزش و فرهنگ سازي :  106شماره جدول 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  امتياز سقف     رديف  ارزيابي شونده  

 

 1 اداره كل استاندارد  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 2 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 3 اداره كل آموزش و پرورش  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 4 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 5 اداره كل بهزيستي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

حكومتي اداره كل تعزيرات   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  6 

 

 7 اداره كل ثبت احوال  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 8 اداره كل ثبت اسناد و امالك  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 9 اداره كل جهاد كشاورزي   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

ظت محيط زيست اداره كل حفا  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  10 

 

دامپزشكي اداره كل   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  11 

 

 12 اداره كل شيالت  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 13 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

فرودگاه ها اداره كل   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  14 

 

كار تعاون و رفاه اجتماعي اداره كل   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  15 

 

 16 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 17 اداره كل ورزش و  جوانان  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

درماني دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  18 

 

 19 دانشگاه خليج فارس  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  امتياز سقف     رديف  ارزيابي شونده  

 

 20 ستاد نظارت گمركات  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  21 

 

00100. شهري شركت آب و فاضالب   3.00 3.00 100.00 100.00 3.00   22 

 

 23 شركت توزيع نيروي برق  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

 24 شركت شهرك ها صنعتي  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00

 

ن كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانا  3.00 3.00 100.00 100.00 3.00 100.00  25 

 

 26 اداره كل پزشكي قانوني  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

 27 اداره كل راه و شهرسازي  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

 28 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00

 

م خميني (ره) كميته امداد اما  3.00 3.00 100.00 67.00 2.01 67.00  29 

 

 30 اداره كل امور مالياتي  3.00 3.00 100.00 55.00 1.65 55.00

 

 31 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  3.00 3.00 100.00 40.00 1.20 40.00

 

 32 اداره كل  پست  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

كل امور عشاير   اداره  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00  33 

 

 34 اداره كل تبليغات اسالمي  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

 35 اداره كل تعاون روستايي  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  3.00 3.00 100.00 33.00 0.99 33.00  36 

 

انتقال خون اداره كل   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  37 

 

 38 اداره كل اوقاف و امور خيريه  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  امتياز سقف     رديف  ارزيابي شونده  

 

 39 اداره كل بنادر و دريانوردي   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 40 اداره كل بيمه سالمت  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

زيارت   اداره كل حج و  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  41 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00   42 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  43 

 

 44 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 0.00 100.00 003. ميراث فرهنگي اداره كل   3.00   45 

 

 46 اداره كل هواشناسي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 47 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 48 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

0.00 0.00 .000  49 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  3.00 3.00 100.00 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  51 

 

زنشستگي با نمايندگي سازمان   3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00  52 
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  يي  گوپاسخو  پذيريمسئوليت، محور پنجم :  ارتقاء سالمت اداري

يي، شفافيت و مقابله با فساد گوپاسخ ارتقاء  و  برنامه صيانت از حقوق شهروندان (مردم)    اين محور براي دستيابي به اهداف
اداري  نظام  براي   باشد.مي  در  شده  تعيين  كمي  نيز  برنامه    اين  هدف  و  آنان  حقوق  تامين  از  مردم  رضايتمندي  افزايش 

كه بايد به صورت تجميعي   است)  96درصد نسبت به وضع موجود (پايان سال    40ي اجرايي به ميزان  هادستگاه خدمات  
، 22،  18بندهاي    ي كلي نظام اداري هاسياست ) محقق گردد. مباني قانوني اين محور  99تا پايان سال سوم برنامه (سال  

   باشد.مي  29بند   ي كلي برنامه ششم توسعههاسياست  و 25، 24، 23

 يي عبارتند از:  گوپاسخ و  پذيري مسئوليت ارتقاء سالمت اداري،  اقدامات اساسي و الزم جهت دستيابي به اهداف محور 

    رضايتمندي شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات ارباب    ي اجرايي و تكريمهادستگاه استقرار نظام سنجش 
 ،ي اجراييهادستگاه كرد رجوع و ايجاد ارتباط ميان اين نظام با نظام ارزيابي عمل

  ي اجراييها دستگاه استقرار نظام دريافت شكايات شهروندان (مردم) نسبت به عملكرد  ، 
 بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان،  
 ي توسعه دولت الكترونيكهابرنامه قرار نظام ارتقاي شفافيت در تعامل با تدوين و است  ، 
  ،شناسايي مستمر گلوگاه هاي فساد در نظام اداري 
 هاي ويژگي  تناسب  به...    و    گيري، شهروندان (مردم)ها و ارائه گزارش در سطوح تصميم پايش و كنترل گلوگاه 

 ،  يي در نظام اداري گواسخپتدوين (بازطراحي) و استقرار نظام  ، سطح هر
  سازي با محوريت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداري و تالش به منظور ايجاد  فرهنگ

 دركي صحيح از بروز اين مقوله، 
 اركان   ساير  نقش  با  مقايسه  در  خدمات  ارائه  و  اداري   نظام  در  مجريه  قوه  هاي   تبيين نقش و محدوده مسئوليت 

 .  مداري و همكاري در اجراي قوانين و مقرراتآموزش شهروندان با هدف ارتقاي سطح قانون، ذيصالح

تحقق   صورت  مردم،    محور  ي هابرنامه در  حقوق  از  اداري،  صيانت  سالمت   ،ييگوپاسخ و    پذيري مسئوليت ارتقاء 
 دستاوردهاي زير حاصل خواهد شد:

 ارتقاي سالمت اداري و كنترل و كاهش فساد  
 ييگوپاسخيزان بهبود م  
  ارتقاي شفافيت در نظام اداري 
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  كاهش وقوع تخلفات اداري  
  تقويت قانون گرايي و توسعه نظارت فراگير بر دولت 
  تسريع در انجام خدمات و تسهيل دسترسي مردم به خدمات 

اف محور  بيانگر اين است كه ميانگين دستيابي به اهد  98نتايج به دست آمده از فرايند ارزيابي عملكرد سال   
اداري،   سالمت  استان    ييگوپاسخو    پذيري مسئوليتارتقاء  با  در  در    گونههمان   باشد.مي درصد    68.78برابر  كه 

سه دستگاه اجرايي برتر در دستيابي به اهداف اين محور عبارتند از: اداره    ،شودميمشاهده    107شماره  جدول  
درصد و اداره كل صنعت، معدن و تجارت با    95.48د با  اداره كل استاندار  درصد،  96.73كل امور آب استان با  

ين محور  در ا  تر از ميانگين استانداراي عملكردي بيش در اين سال  دستگاه اجرايي استان    30درصد.     93.76
  دهد مينشان  همچنين نتايج بدست    باشند.ميداراي عملكردي كمتر از ميانگين استان    هادستگاه و مابقي  بوده  
محور  كه   اداري،  در  سالمت   خوب،دستگاه  19  عالي،دستگاه    5  عملكرد  ،ييگوپاسخو    پذيري مسئوليت ارتقاء 
   باشد.مي ضعيف دستگاه 17دستگاه متوسط و 11

ر سال  ديي گو پاسخ و  پذيريمسئوليت ارتقاء سالمت اداري، يي كه به منظور سنجش اقدامات محور هاشاخص 
  :   باشدمي به قرار ذيل  و   108جدول شماره در  درصد تحقق هر كدام . تعريف شده است 98

  درصد    63.88 ارتقاء سالمت نظام اداري  
  درصد   65.73 صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري  
  اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار  استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

 درصد   67.23 ي اجراييهادستگاه 
 درصد   87.43  ات مردمي در بستر سامدرسيدگي به شكاي 
  درصد    73.77 سازي فضاهاي اداري جهت استفاده جانبازان و معلولينمناسب 
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گويي سطح  پذيري و پاسخوضعيت ارزيابي شوندگان بر اساس محور ارتقاء سالمت اداري، مسئوليت : 107شماره  جدول
 نهايي

سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق  قف امتياز س    رديف  ارزيابي شونده  

 

اي شركت آب منطقه  150.00 150.00 145.10 96.73  1 

 

 2 اداره كل استاندارد  150.00 133.00 127.00 95.48

 

 3 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   150.00 150.00 140.65 93.76

 

 4 اداره كل دامپزشكي  150.00 150.00 137.09 91.39

 

90.50 5.7613 تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   150.00 150.00   5 

 

ثبت احوال اداره كل   150.00 150.00 133.91 89.27  6 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  150.00 150.00 132.16 88.10  7 

 

 8 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  150.00 150.00 131.27 87.51

 

 9 اداره كل جهاد كشاورزي   150.00 150.00 126.40 84.26

 

راه و شهرسازي اداره كل   150.00 150.00 126.27 84.18  10 

 

 11 ستاد نظارت گمركات  150.00 130.00 109.36 84.12

 

 12 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  150.00 150.00 125.29 83.52

 

اي ه كل فني و حرفه ادار  150.00 133.00 108.99 81.95  13 

 

بهداشتي   دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات   150.00 150.00 122.06 81.37
درماني

14 

 

 15 اداره كل امور مالياتي  150.00 150.00 121.80 81.20

 

 16 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  150.00 133.00 107.69 80.96

 

80.86 121.29 150.00 .00150  17 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  
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سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق  قف امتياز س    رديف  ارزيابي شونده  

 

امداد امام خميني (ره) كميته   150.00 150.00 121.00 80.66  18 

 

 19 اداره كل حفاظت محيط زيست  150.00 150.00 120.59 80.39

 

 20 اداره كل ورزش و  جوانان  150.00 133.00 106.09 79.77

 

كل آموزش و پرورش اداره   150.00 150.00 117.74 78.49  21 

 

 22 اداره كل  پست  150.00 133.00 100.60 75.64
 23 اداره كل بنادر و دريانوردي   150.00 133.00 100.15 75.30 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   150.00 150.00 112.58 75.05  24 

 
 25 شركت آب و فاضالب شهري  150.00 150.00 111.95 74.63

 
 26 اداره كل شيالت  150.00 150.00 111.52 74.35

 
 27 اداره كل فرودگاه ها  150.00 133.00 97.40 73.23

 
 28 اداره كل ثبت اسناد و امالك  150.00 147.00 107.49 73.12

 
 29 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  150.00 133.00 95.24 71.61

 
ره كل بهزيستي ادا  150.00 150.00 104.66 69.77  30 

 
نيروي برق شركت توزيع   150.00 150.00 102.46 68.30  31 

 
 32 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  150.00 133.00 90.59 68.11

 
 33 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  150.00 150.00 99.11 66.07

 
كل حج و زيارت   اداره  150.00 133.00 81.35 61.16  34 

 
بيمه سالمت اداره كل   150.00 133.00 80.05 60.18  35 

 

 36 اداره كل تعاون روستايي  150.00 133.00 78.97 59.37

 

 37 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  150.00 130.00 73.70 56.69
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سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق  قف امتياز س    رديف  ارزيابي شونده  

 

 38 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  150.00 130.00 69.80 53.69

 

.3052  39 دانشگاه خليج فارس  150.00 130.00 68.00 

 

 40 نمايندگي سازمان بازنشستگي  150.00 133.00 67.74 50.93

 

 41 اداره كل پزشكي قانوني  150.00 133.00 66.55 50.03

 

 42 اداره كل تعزيرات حكومتي  150.00 150.00 71.79 47.86

 

نتقال خون اداره كل ا  150.00 130.00 61.50 47.31  43 

 

 44 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  150.00 133.00 62.71 47.15

 

 45 اداره كل تبليغات اسالمي  150.00 133.00 61.74 46.42

 

 46 اداره كل اوقاف و امور خيريه  150.00 133.00 57.30 43.08

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   150.00 133.00 50.30 37.81  47 

 

 48 اداره كل ميراث فرهنگي  150.00 150.00 56.50 37.66

 

 49 اداره كل امور عشاير  150.00 133.00 49.82 37.46

 

 50 اداره كل هواشناسي  150.00 130.00 44.55 34.26

 

 51 شركت شهرك ها صنعتي  150.00 133.00 43.77 32.91

 

يقات و آموزش و ترويج كشاورزي سازمان تحق  150.00 130.00 35.40 27.23  52 
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و  پذيريمسئوليتميانگين شاخص بر اساس ارزيابي عمومي در محور ارتقاء سالمت اداري، :  108جدول شماره 
  يي گوپاسخ

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  شاخص  سقف امتياز  

 
 1 ارتقاء سالمت نظام اداري  40.00 40.00 25.55 63.88

 
 2 صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري  40.00 40.00 26.29 65.73

 
استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه   20.00 20.00 13.44 67.23

 3 نماز 

 

 4 رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد  20.00 12.38 10.82 87.43

 
ي اداري جهت استفاده  سازي فضاها مناسب  30.00 30.00 22.13 73.77

 5 جانبازان و معلولين 

براي تحقق   باشد.مي شاخص    5داراي  يي  گوپاسخو    پذيري مسئوليتارتقاء سالمت اداري،  محور    ،كه اشاره شد  گونههمان 
  ها موجبات تحقق هر شاخص را فراهم خواهد نمود.  يي تعريف شده است كه انجام آن هافعاليت ،هاشاخص هركدام از اين  

   رتقاء سالمت نظام اداريخص اول:  ا شا 

 رتقاء سالمت نظام اداريميانگين درصد تحقق شاخص اكه    دهد مينشان    98از ارزيابي عملكرد سال    آمدهدستبهنتايج  
با   برابر  استان  شماره  گونههمان  باشد.مي درصد    63.88در  جدول  در  صنعت، شودميمشاهده    109  كه  چون  اداراتي   ،
  ،دستگاه اجرايي بعد  اند.بودهموفق    100امور مالياتي استان در دستيابي به اهداف اين شاخص به طور  معدن و تجارت و  

   ي قرار دارد. بعد ي رتبه كه از اين لحاظ در  باشدميدرصد  96.25برابر با  ياداره كل امور آب استان با درصد تحقق

عنوان و   .باشدميزيرشاخص به قرار ذيل    3قالب  ي زير بايد صورت گيرد كه در  هافعاليتبراي تحقق اين شاخص  
  آمده است:   110جدول شماره درصد تحقق هر كدام به ترتيب در 

   درصد   60.76پيشگيري 
   درصد   62.21نظارت 
   درصد   71.05مقابله 
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جهت  .دهدمي ي فوق نشان هاشاخص ي اجرايي استان را در زير  هادستگاه بندي رتبه   113الي   111شماره  جداول 
  به جداول مربوطه رجوع شود. ،هر دستگاه ي رتبه يت و لاطالعات بيشتر در خصوص درصد تحقق هر فعاكسب 

  گويي پاسخپذيري و بندي بر اساس ارزيابي عمومي در محور ارتقاء سالمت اداري، مسئوليترتبه

  بندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص ارتقاء سالمت نظام اداريرتبه :  109دول شماره ج

رصد تحقق د  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 1 اداره كل امور مالياتي  40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

 2 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   40.00 40.00 100.00 -  40.00 100.00 

اي طقه شركت آب من  40.00 40.00 100.00 -  38.50 96.25   3 

 4 اداره كل استاندارد  40.00 40.00 100.00 -  37.00 92.50 

 5 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  40.00 40.00 100.00 -  37.00 92.50 

 6 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  40.00 40.00 100.00 -  37.00 92.50 

اره كل راه و شهرسازي اد  40.00 40.00 100.00 -  35.50 88.75   7 

 8 اداره كل ثبت احوال  40.00 40.00 100.00 -  34.75 86.87 

اي استان جاده اداره كل راهداري و حمل و نقل   40.00 40.00 100.00 -  34.75 86.87   9 

 10 ستاد نظارت گمركات  40.00 40.00 100.00 -  34.75 86.87 

 86.25 34.50  - 100.00 40.00 040.0  11 اداره كل جهاد كشاورزي   

دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    40.00 40.00 100.00 -  34.50 86.25 
 درماني 

12 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   40.00 40.00 100.00 -  33.75 84.37   13 

 14 اداره كل دامپزشكي  40.00 40.00 100.00 -  33.50 83.75 

 15 اداره كل آموزش و پرورش  40.00 40.00 100.00 -  33.25 83.12 
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رصد تحقق د  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 16 اداره كل شيالت  40.00 40.00 100.00 -  32.25 80.62 

اي اداره كل فني و حرفه  40.00 40.00 100.00 -  32.25 80.62   17 

 18 اداره كل ورزش و  جوانان  40.00 40.00 100.00 -  30.00 75.00 

 75.00 30.00  - 100.00 0.004  19 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  40.00 

 20 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  40.00 40.00 100.00 -  30.00 75.00 

 21 اداره كل حفاظت محيط زيست  40.00 40.00 100.00 -  29.50 73.75 

 22 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  40.00 40.00 100.00 -  29.00 72.50 

 23 اداره كل بنادر و دريانوردي   40.00 40.00 100.00 -  28.00 70.00 

 24 اداره كل بهزيستي  40.00 40.00 100.00 -  28.00 70.00 

 25 كميته امداد امام خميني (ره)  40.00 40.00 100.00 -  26.25 65.62 

 26 نمايندگي سازمان بازنشستگي  40.00 40.00 100.00 -  26.25 65.62 

 27 اداره كل تعاون روستايي  40.00 40.00 100.00 -  25.50 63.75 

 28 اداره كل  پست  40.00 40.00 100.00 -  25.00 62.50 

 29 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  40.00 40.00 100.00 -  23.75 59.37 

 30 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  40.00 40.00 100.00 -  23.75 59.37 

 31 اداره كل ثبت اسناد و امالك  40.00 40.00 100.00 -  23.00 57.50 

فاضالب شهري شركت آب و   40.00 40.00 100.00 -  22.50 56.25   32 

 33 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  40.00 40.00 100.00 -  21.50 53.75 

زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل   40.00 40.00 100.00 -  21.00 52.50   34 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   40.00 40.00 100.00 -  21.00 52.50   35 
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رصد تحقق د  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 36 اداره كل حج و زيارت  40.00 40.00 100.00 -  20.75 51.87 

 37 اداره كل تعزيرات حكومتي  40.00 40.00 100.00 -  20.00 50.00 

 38 دانشگاه خليج فارس  40.00 40.00 100.00 -  20.00 50.00 

 39 اداره كل بيمه سالمت  40.00 40.00 100.00 -  19.75 49.37 

 40 اداره كل فرودگاه ها  40.00 40.00 100.00 -  18.75 46.87 

 41 اداره كل امور عشاير  40.00 40.00 100.00 -  18.00 45.00 

وزيع نيروي برق شركت ت  40.00 40.00 100.00 -  18.00 45.00   42 

 43 اداره كل پزشكي قانوني  40.00 40.00 100.00 -  17.00 42.50 

 44 اداره كل هواشناسي  40.00 40.00 100.00 -  16.75 41.87 

 45 اداره كل انتقال خون  40.00 40.00 100.00 -  14.00 35.00 

د اسالمي اداره كل فرهنگ و ارشا  40.00 40.00 100.00 -  14.00 35.00   46 

 47 اداره كل ميراث فرهنگي  40.00 40.00 100.00 -  13.00 32.50 

 48 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  40.00 40.00 100.00 -  11.50 28.75 

 49 اداره كل اوقاف و امور خيريه  40.00 40.00 100.00 -  10.00 25.00 

 25.00 10.00  - 100.00 40.00 040.0  50 اداره كل تبليغات اسالمي  

 51 شركت شهرك ها صنعتي  40.00 40.00 100.00 -  10.00 25.00 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   40.00 40.00 100.00 -  10.00 25.00   52 
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  گويي پذيري و پاسخمحور ارتقاء سالمت اداري، مسئوليت

  اريشاخص ارتقاء سالمت نظام اد:  110جدول شماره 

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  فعاليت  سقف امتياز 

 
 1 پيشگيري  15.00 15.00 9.11 60.76

 
 2 نظارت  15.00 15.00 9.33 62.21

 
 3 مقابله  10.00 10.00 7.10 71.05

  شاخص ارتقاء سالمت نظام اداري 

  فعاليت پيشگيري:  111جدول شماره 

ملكرد ع  امتياز  درصد تحقق  سقف امتياز   هدف  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل امور مالياتي  15.00 15.00 100.00 100.00 15.00 100.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   15.00 15.00 100.00 100.00 15.00 100.00  2 

 

نعت، معدن و تجارت  اداره كل ص  15.00 15.00 100.00 100.00 15.00 100.00  3 

 

اي آب منطقه شركت   15.00 15.00 100.00 100.00 15.00 100.00  4 

 

 5 اداره كل استاندارد  15.00 15.00 100.00 90.00 13.50 90.00

 

 6 اداره كل راه و شهرسازي  15.00 15.00 100.00 90.00 13.50 90.00

 

ه كل كار تعاون و رفاه اجتماعي ادار  15.00 15.00 100.00 90.00 13.50 90.00  7 

 

 8 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  15.00 15.00 100.00 90.00 13.50 90.00

 

 9 اداره كل ثبت احوال  15.00 15.00 100.00 85.00 12.75 85.00

 

 10 اداره كل جهاد كشاورزي   15.00 15.00 100.00 85.00 12.75 85.00

 

85.00 512.7 اي استان جاده اداره كل راهداري و حمل و نقل   15.00 15.00 100.00 85.00   11 

 

 12 اداره كل آموزش و پرورش  15.00 15.00 100.00 80.00 12.00 80.00

 

 13 اداره كل دامپزشكي  15.00 15.00 100.00 80.00 12.00 80.00
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ملكرد ع  امتياز  درصد تحقق  سقف امتياز   هدف  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

اي و حرفه اداره كل فني   15.00 15.00 100.00 80.00 12.00 80.00  14 

 

 15 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  15.00 15.00 100.00 80.00 12.00 80.00

 

 16 اداره كل شيالت  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 

 17 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 

75.00 11.25 .0075 جوانان اداره كل ورزش و    15.00 15.00 100.00   18 

 

 19 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 

 20 ستاد نظارت گمركات  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 

 21 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 

 22 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 

 23 اداره كل بهزيستي  15.00 15.00 100.00 70.00 10.50 70.00

 

 24 اداره كل حفاظت محيط زيست  15.00 15.00 100.00 65.00 9.75 65.00

 

ل بنادر و دريانوردي  اداره ك  15.00 15.00 100.00 60.00 9.00 60.00  25 

 

 26 اداره كل تعاون روستايي  15.00 15.00 100.00 60.00 9.00 60.00

 

 27 كميته امداد امام خميني (ره)  15.00 15.00 100.00 60.00 9.00 60.00

 

 28 اداره كل  پست  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00

 

50.00 7.50 50.00 100.00 15.00 015.0  29 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  

 

 30 اداره كل پزشكي قانوني  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00

 

 31 اداره كل تعزيرات حكومتي  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00

 

امالك اداره كل ثبت اسناد و   15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00  32 

 

50.00 7.50 .0050  33 اداره كل حج و زيارت  15.00 15.00 100.00 

 

 34 دانشگاه خليج فارس  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00

 

 35 شركت آب و فاضالب شهري  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00

 

نيروي برق شركت توزيع   15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00  36 

 

 37 نمايندگي سازمان بازنشستگي  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00
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ملكرد ع  امتياز  درصد تحقق  سقف امتياز   هدف  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 38 اداره كل هواشناسي  15.00 15.00 100.00 45.00 6.75 45.00

 

 39 اداره كل بيمه سالمت  15.00 15.00 100.00 40.00 6.00 40.00

 

امور عشاير اداره كل   15.00 15.00 100.00 35.00 5.25 35.00  40 

 

 41 اداره كل انتقال خون  15.00 15.00 100.00 35.00 5.25 35.00

 

 42 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  15.00 15.00 100.00 35.00 5.25 35.00

 

 43 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  15.00 15.00 100.00 35.00 5.25 35.00

 

ي اداره كل ميراث فرهنگ  15.00 15.00 100.00 35.00 5.25 35.00  44 

 

 45 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  15.00 15.00 100.00 35.00 5.25 35.00

 

 46 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  15.00 15.00 100.00 35.00 5.25 35.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   15.00 15.00 100.00 30.00 4.50 30.00  47 

 

 48 اداره كل اوقاف و امور خيريه  15.00 15.00 100.00 25.00 3.75 25.00

 

 49 اداره كل تبليغات اسالمي  15.00 15.00 100.00 25.00 3.75 25.00

 

 50 اداره كل فرودگاه ها  15.00 15.00 100.00 25.00 3.75 25.00

 

 51 شركت شهرك ها صنعتي  15.00 15.00 100.00 25.00 3.75 25.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   15.00 15.00 100.00 25.00 3.75 25.00  52 

  فعاليت نظارت:  112جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل امور مالياتي  15.00 15.00 100.00 100.00 15.00 100.00

 

 2 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   15.00 15.00 100.00 100.00 15.00 100.00

 

 3 اداره كل استاندارد  15.00 15.00 100.00 90.00 13.50 90.00

 

دامپزشكي اداره كل   15.00 15.00 100.00 90.00 13.50 90.00  4 

 

ن و رفاه اجتماعي اداره كل كار تعاو  15.00 15.00 100.00 90.00 13.50 90.00  5 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 6 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  15.00 15.00 100.00 90.00 13.50 90.00

 

درماني دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    15.00 15.00 100.00 90.00 13.50 90.00  7 

 

 8 ستاد نظارت گمركات  15.00 15.00 100.00 90.00 13.50 90.00

 

0090. اي شركت آب منطقه  15.00 15.00 100.00 90.00 13.50   9 

 

 10 اداره كل آموزش و پرورش  15.00 15.00 100.00 85.00 12.75 85.00

 

 11 اداره كل جهاد كشاورزي   15.00 15.00 100.00 85.00 12.75 85.00

 

 12 اداره كل ثبت احوال  15.00 15.00 100.00 80.00 12.00 80.00

 

.0080  13 اداره كل راه و شهرسازي  15.00 15.00 100.00 80.00 12.00 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  15.00 15.00 100.00 80.00 12.00 80.00  14 

 

 15 اداره كل شيالت  15.00 15.00 100.00 80.00 12.00 80.00

 

امور اقتصادي  و دارايي   اداره كل  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00  16 

 

 17 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 

 18 اداره كل حج و زيارت  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 

 19 اداره كل حفاظت محيط زيست  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00  20 

 

اي اداره كل فني و حرفه  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00  21 

 

 22 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 

ش و  جوانان اداره كل ورز  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00  23 

 

 24 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 25 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 

 26 كميته امداد امام خميني (ره)  15.00 15.00 100.00 75.00 11.25 75.00

 75.00 11.25 0075.  27 نمايندگي سازمان بازنشستگي  15.00 15.00 100.00 

 

 28 اداره كل بنادر و دريانوردي   15.00 15.00 100.00 60.00 9.00 60.00

 

 29 اداره كل تعاون روستايي  15.00 15.00 100.00 60.00 9.00 60.00

 

03 اداره كل ثبت اسناد و امالك  15.00 15.00 100.00 60.00 9.00 60.00  

 

 31 اداره كل  پست  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00

 

 32 اداره كل بهزيستي  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00

 

 33 اداره كل تعزيرات حكومتي  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00

 

 34 اداره كل فرودگاه ها  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00

 

0050.  35 دانشگاه خليج فارس  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 

 

 36 شركت آب و فاضالب شهري  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00

 

 37 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00

 

عي تأمين اجتما مديريت درمان   15.00 15.00 100.00 50.00 7.50 50.00  38 

 

واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها   15.00 15.00 100.00 45.00 6.75 45.00  39 

 

 40 اداره كل پزشكي قانوني  15.00 15.00 100.00 40.00 6.00 40.00

 

 41 اداره كل هواشناسي  15.00 15.00 100.00 40.00 6.00 40.00

 

35.00 5.25 35.00 100.00 15.00 5.001  42 اداره كل امور عشاير  

 

 43 اداره كل انتقال خون  15.00 15.00 100.00 35.00 5.25 35.00

 

 44 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  15.00 15.00 100.00 35.00 5.25 35.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 45 اداره كل ميراث فرهنگي  15.00 15.00 100.00 35.00 5.25 35.00

 

 46 اداره كل اوقاف و امور خيريه  15.00 15.00 100.00 25.00 3.75 25.00

 

 47 اداره كل بيمه سالمت  15.00 15.00 100.00 25.00 3.75 25.00

 

 48 اداره كل تبليغات اسالمي  15.00 15.00 100.00 25.00 3.75 25.00

 

 49 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  15.00 15.00 100.00 25.00 3.75 25.00

 

شهرك ها صنعتي شركت   15.00 15.00 100.00 25.00 3.75 25.00  50 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   15.00 15.00 100.00 25.00 3.75 25.00  51 

 

 52 شركت توزيع نيروي برق  15.00 15.00 100.00 20.00 3.00 20.00

  فعاليت مقابله:  113جدول شماره 

ز امتيا  درصد تحقق  سقف امتياز   هدف  عملكرد  
دار مصداق  امتياز سقف     رديف  ارزيابي شونده  

 

 1 اداره كل  پست  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 2 اداره كل استاندارد  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 3 اداره كل امور مالياتي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 4 اداره كل بنادر و دريانوردي   10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 5 اداره كل بهزيستي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 6 اداره كل بيمه سالمت  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

وال اداره كل ثبت اح  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  7 

 

 8 اداره كل راه و شهرسازي  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

100.00 10.00 0.0010  11 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  10.00 10.00 100.00 
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ز امتيا  درصد تحقق  سقف امتياز   هدف  عملكرد  
دار مصداق  امتياز سقف     رديف  ارزيابي شونده  

 

 12 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

 13 ستاد نظارت گمركات  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00

 

اي منطقه آب    شركت  10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00  14 

 

 15 اداره كل جهاد كشاورزي   10.00 10.00 100.00 90.00 9.00 90.00

 

 16 اداره كل شيالت  10.00 10.00 100.00 90.00 9.00 90.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  10.00 10.00 100.00 90.00 9.00 90.00  17 

 

ندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ز ادراه كل   10.00 10.00 100.00 90.00 9.00 90.00  18 

 

 19 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  10.00 10.00 100.00 90.00 9.00 90.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   10.00 10.00 100.00 90.00 9.00 90.00  20 

 

ورش آموزش و پر اداره كل   10.00 10.00 100.00 85.00 8.50 85.00  21 

 

 22 اداره كل حفاظت محيط زيست  10.00 10.00 100.00 85.00 8.50 85.00

 

 23 اداره كل دامپزشكي  10.00 10.00 100.00 80.00 8.00 80.00

 

 24 اداره كل امور عشاير  10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00

 

ستايي اداره كل تعاون رو  10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00  25 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00  26 

 

 27 اداره كل فرودگاه ها  10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00

 

 28 اداره كل ورزش و  جوانان  10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00

 

يشگاه فني و مكانيك خاك آزما  10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00  29 

 

 30 شركت آب و فاضالب شهري  10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00

 

 31 شركت توزيع نيروي برق  10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00

 

نوجوانان كانون پرورش فكري كودكان و   10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00  32 

 

75.00 7.50 75.00 0.0010  33 نمايندگي سازمان بازنشستگي  10.00 10.00 

 

 34 اداره كل ثبت اسناد و امالك  10.00 10.00 100.00 65.00 6.50 65.00

 

 35 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  10.00 10.00 100.00 65.00 6.50 65.00

 

ره) كميته امداد امام خميني (  10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00  36 
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ز امتيا  درصد تحقق  سقف امتياز   هدف  عملكرد  
دار مصداق  امتياز سقف     رديف  ارزيابي شونده  

 

 37 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

 38 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

تعزيرات حكومتي اداره كل   10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00  39 

 

 40 دانشگاه خليج فارس  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

 41 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

 42 اداره كل هواشناسي  10.00 10.00 100.00 40.00 4.00 40.00

 

 43 اداره كل انتقال خون  10.00 10.00 100.00 35.00 3.50 35.00

 

35.00 3.50 35.00 00100.  44 اداره كل پزشكي قانوني  10.00 10.00 

 

 45 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  10.00 10.00 100.00 35.00 3.50 35.00

 

 46 اداره كل اوقاف و امور خيريه  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00

 

 47 اداره كل تبليغات اسالمي  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00

 

5.002  48 اداره كل ميراث فرهنگي  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 

 

 49 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00

 

صنعتي شركت شهرك ها   10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00  50 

 

3دمات بازرگاني منطقه  شركت غله و خ  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00  51 

 

 52 اداره كل حج و زيارت  10.00 10.00 100.00 20.00 2.00 20.00

  : صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري دومشاخص 

ميانگين درصد تحقق شاخص صيانت از حقوق شهروندان  كه    دهدمينشان    98از ارزيابي عملكرد سال    آمدهدستبهنتايج  
ادارات كل  ،  شودميمشاهده    114كه در جدول شماره    گونههمان  باشد.ميدرصد    65.73ر استان برابر با  د  در نظام اداري 

و   97،    97به ترتيب با درصد تحققي برابر با    اي جاده پست استان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راهداري و حمل و نقل  
  حور قرار دارند.  ي اول تا سوم در دستيابي به اهداف اين م هارتبه در   95.25

شاخص اين  تحقق  قالب    ييهافعاليت  ،براي  در  كه  گيرد  صورت  ذيل    3بايد  قرار  به  شاخص  و    .باشدميزير  عنوان 
  آمده است:   115جدول شماره درصد تحقق هر كدام به ترتيب در 



  

      1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال  ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز                                                                          283

  درصد  66.92 ه) تصويب نام   10و    8،  7و فرآيندهاي اداري به مردم(موضوع مواد    ها مأموريت بخشي وظايف،  آگاهي . 
  درصد  71.73تصويب نامه)    11و    6(موضوع مواد    دسترسي آسان و سريع مراجعين به خدمات اداري . 
  درصد  69.94 تصويب نامه)   3(موضوع ماده    رفتار محترمانه با مراجعين . 
  درصد   63.36تصويب نامه)    10و    5،  4(موضوع مواد    مقررات طرفانه قوانين و  اعمال بي . 
  درصد   68.94  نامه) تصويب   13كان جبران خسارات وارده احتمالي به مراجعين (موضوع ماده  فراهم نمودن ام . 
  درصد   68.51  ايجاد امكان دسترسي به اطالعات عملكردي و بسترسازي جلب دريافت انتقادات و پيشنهادات مردم .   
   55.82  نامه) تصويب   19و    18نامه حقوق شهروندي در نظام اداري (موضوع مواد  ضمانت اجراي تصويب راهبري و  

 . درصد 

جهت    .دهدمي ي فوق نشان  هاشاخص ي اجرايي استان را در زير  هادستگاه   بندي رتبه   122الي    116شماره  جداول  
  به جداول مربوطه رجوع شود. ،هر دستگاه ي رتبه و  فعاليتكسب اطالعات بيشتر در خصوص درصد تحقق هر 

  ابي عمومي شاخص صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداريبندي بر اساس ارزيرتبه:  114جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 1 اداره كل  پست  40.00 40.00 100.00 -  38.80 97.00 

 2 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  40.00 40.00 100.00 -  38.80 97.00 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  40.00 40.00 100.00 -  38.10 95.25   3 

 4 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  40.00 40.00 100.00 -  37.50 93.75 

 5 ستاد نظارت گمركات  40.00 40.00 100.00 -  37.10 92.75 

استاندارد   اداره كل  40.00 40.00 100.00 -  37.00 92.50   6 

 7 اداره كل آموزش و پرورش  40.00 40.00 100.00 -  37.00 92.50 

اي شركت آب منطقه  40.00 40.00 100.00 -  37.00 92.50   8 

 9 اداره كل امور مالياتي  40.00 40.00 100.00 -  36.30 90.75 

عي تأمين اجتما اداره كل سازمان   40.00 40.00 100.00 -  35.70 89.25   10 

 11 اداره كل ثبت احوال  40.00 40.00 100.00 -  35.25 88.12 

 12 اداره كل دامپزشكي  40.00 40.00 100.00 -  35.10 87.75 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 13 اداره كل فرودگاه ها  40.00 40.00 100.00 -  34.35 85.87 

 14 اداره كل صنعت، معدن و تجارت  40.00 40.00 100.00 -  34.25 85.62 

 5.378 اي اداره كل فني و حرفه  40.00 40.00 100.00 -  34.15   15 

 16 شركت آب و فاضالب شهري  40.00 40.00 100.00 -  32.00 80.00 

 17 اداره كل جهاد كشاورزي  40.00 40.00 100.00 -  31.90 79.75 

 18 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  40.00 40.00 100.00 -  31.80 79.50 

بهداشتي   دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات   40.00 40.00 100.00 -  31.75 79.37 
 19 درماني 

 20 اداره كل راه و شهرسازي  40.00 40.00 100.00 -  31.60 79.00 

 21 اداره كل حفاظت محيط زيست  40.00 40.00 100.00 -  30.20 75.50 

زيع نيروي برق شركت تو  40.00 40.00 100.00 -  29.80 74.50   22 

 23 نمايندگي سازمان بازنشستگي  40.00 40.00 100.00 -  29.79 74.47 

 24 اداره كل شيالت  40.00 40.00 100.00 -  29.70 74.25 

 25 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  40.00 40.00 100.00 -  29.30 73.25 

ي، توسعه و تجهيز  مدارس اداره كل نوساز  40.00 40.00 100.00 -  28.55 71.37   26 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   40.00 40.00 100.00 -  28.45 71.12   27 

 28 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  40.00 40.00 100.00 -  28.35 70.87 

 29 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  40.00 40.00 100.00 -  28.25 70.62 

خميني (ره) كميته امداد امام   40.00 40.00 100.00 -  28.05 70.12   30 

 31 اداره كل حج و زيارت  40.00 40.00 100.00 -  27.80 69.50 

 32 اداره كل ورزش و  جوانان  40.00 40.00 100.00 -  27.10 67.75 

 33 اداره كل انتقال خون  40.00 40.00 100.00 -  25.50 63.75 

 60.00 24.00  - .00100 روستايي اداره كل تعاون   40.00 40.00   34 

 35 دانشگاه خليج فارس  40.00 40.00 100.00 -  24.00 60.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 36 اداره كل ثبت اسناد و امالك  40.00 40.00 100.00 -  22.50 56.25 

 37 اداره كل امور عشاير  40.00 40.00 100.00 -  21.10 52.75 

 51.87 20.75  - 100.00 040.0 دريانوردي اداره كل بنادر و   40.00   38 

 39 اداره كل بيمه سالمت  40.00 40.00 100.00 -  20.60 51.50 

 40 اداره كل هواشناسي  40.00 40.00 100.00 -  20.00 50.00 

 41 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  40.00 40.00 100.00 -  20.00 50.00 

 35.00 014.0  42 اداره كل بهزيستي  40.00 40.00 100.00 -  

 43 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  40.00 40.00 100.00 -  14.00 35.00 

 44 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  40.00 40.00 100.00 -  14.00 35.00 

 45 اداره كل اوقاف و امور خيريه  40.00 40.00 100.00 -  10.00 25.00 

 46 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  40.00 40.00 100.00 -  10.00 25.00 

 47 اداره كل تبليغات اسالمي  40.00 40.00 100.00 -  10.00 25.00 

 48 اداره كل ميراث فرهنگي  40.00 40.00 100.00 -  10.00 25.00 

صنعتي   شركت شهرك ها  40.00 40.00 100.00 -  10.00 25.00   49 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   40.00 40.00 100.00 -  10.00 25.00   50 

 51 اداره كل تعزيرات حكومتي  40.00 40.00 100.00 -  8.75 21.87 

 52 اداره كل پزشكي قانوني  40.00 40.00 100.00 -  7.20 18.00 
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  در نظام اداري شهروندان شاخص صيانت از حقوق :  115جدول شماره 

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  فعاليت  سقف امتياز 

 
66.92 3.34 5.00 5.00 

ها و فرآيندهاي  بخشي وظايف، مأموريت آگاهي 
  10و    8،  7(موضوع مواد    اداري به مردم 

  نامه) تصويب 
1 

 
  ري مراجعين به خدمات ادا دسترسي آسان و سريع   8.00 8.00 5.73 71.73

 2  نامه) تصويب   11و    6(موضوع مواد  

 
  3(موضوع ماده    رفتار محترمانه با مراجعين  5.00 5.00 3.49 69.94

 3  نامه) تصويب 

 
،  4(موضوع مواد    طرفانه قوانين و مقررات اعمال بي  2.00 2.00 1.26 63.36

 4  نامه) تصويب   10و    5

 
خسارات وارده احتمالي    فراهم نمودن امكان جبران  2.00 2.00 1.37 68.94

 5  نامه) تصويب   13به مراجعين (موضوع ماده  

 
ايجاد امكان دسترسي به اطالعات عملكردي و   8.00 8.00 5.48 68.51

بسترسازي جلب دريافت انتقادات و پيشنهادات   6 

 

نامه حقوق  راهبري و ضمانت اجراي تصويب   10.00 10.00 5.58 55.82
 7  19و    18داري (موضوع مواد  شهروندي در نظام ا 

  

  شاخص صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري 

  10و  8، 7ها و فرآيندهاي اداري به مردم(موضوع مواد فعاليت آگاهي بخشي وظايف، مأموريت:  116جدول شماره 
  نامه) تصويب

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  زيابي شونده ار  سقف امتياز    رديف  

 

 1 اداره كل  پست  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 2 اداره كل استاندارد  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 3 اداره كل آموزش و پرورش  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

اي استان و حمل و نقل جاده اداره كل راهداري   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  4 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  زيابي شونده ار  سقف امتياز    رديف  

 

 5 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  5.00 5.00 100.00 95.00 4.75 95.00  6 

 

امور اقتصادي  و دارايي اداره كل   5.00 5.00 100.00 90.00 4.50 90.00  7 

 

90.00 4.50 90.00 0.0010  8 اداره كل امور مالياتي  5.00 5.00 

 

 9 اداره كل دامپزشكي  5.00 5.00 100.00 90.00 4.50 90.00

 

 10 ستاد نظارت گمركات  5.00 5.00 100.00 90.00 4.50 90.00

 

فاضالب شهري شركت آب و   5.00 5.00 100.00 90.00 4.50 90.00  11 

 

 12 اداره كل ثبت احوال  5.00 5.00 100.00 85.00 4.25 85.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   5.00 5.00 100.00 85.00 4.25 85.00  13 

 

 14 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   5.00 5.00 100.00 85.00 4.25 85.00

 

 15 اداره كل فرودگاه ها  5.00 5.00 100.00 85.00 4.25 85.00

 

85.00 4.25 85.00 100.00 05.0  16 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  5.00 

 

 17 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  5.00 5.00 100.00 85.00 4.25 85.00

 

 18 اداره كل بيمه سالمت  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

 19 اداره كل حج و زيارت  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

0.008  20 اداره كل راه و شهرسازي  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 

 

 21 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

 22 اداره كل جهاد كشاورزي   5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00

 

 23 اداره كل حفاظت محيط زيست  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00

 

 24 اداره كل شيالت  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  زيابي شونده ار  سقف امتياز    رديف  

 

اي اداره كل فني و حرفه  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00  25 

 

 26 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00

 

جوانان    اداره كل ورزش و  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00  27 

 

 28 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00

 29 دانشگاه خليج فارس  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00 

 

 30 شركت توزيع نيروي برق  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00

 

كودكان و نوجوانان كانون پرورش فكري   5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00  31 

 

 32 كميته امداد امام خميني (ره)  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00

اجتماعي تأمين  مديريت درمان   5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00   33 

 

 34 نمايندگي سازمان بازنشستگي  5.00 5.00 100.00 60.00 3.00 60.00

 

50.00 2.50 50.00 100.00 05.0  35 اداره كل انتقال خون  5.00 

 

 36 اداره كل بنادر و دريانوردي   5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

تعاون روستايي اداره كل   5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00  37 

 

 38 اداره كل ثبت اسناد و امالك  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

50.00 2.50 50.00 00100.  39 اداره كل هواشناسي  5.00 5.00 

 

 40 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 41 اداره كل امور عشاير  5.00 5.00 100.00 40.00 2.00 40.00

 

 42 اداره كل بهزيستي  5.00 5.00 100.00 35.00 1.75 35.00

 

35.00 1.75 5.003  43 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  5.00 5.00 100.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  زيابي شونده ار  سقف امتياز    رديف  

 

 44 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  5.00 5.00 100.00 35.00 1.75 35.00

 

 45 اداره كل اوقاف و امور خيريه  5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00

 

شهيد و امور ايثارگران   اداره كل بنياد  5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00  46 

 

 47 اداره كل پزشكي قانوني  5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00

 

تبليغات اسالمي اداره كل   5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00  48 

 

 49 اداره كل تعزيرات حكومتي  5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00

 

 50 اداره كل ميراث فرهنگي  5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00

 

 51 شركت شهرك ها صنعتي  5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00

 

3خدمات بازرگاني منطقه  شركت غله و   5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00  52 

  مه)تصويب نا 11و  6فعاليت دسترسي آسان و سريع مراجعين به خدمات اداري(موضوع مواد :  117جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 2 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 3 اداره كل امور مالياتي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 4 اداره كل حج و زيارت  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  5 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  6 

 

100.00 .008  7 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  8.00 8.00 100.00 100.00 

 

گمركات ستاد نظارت   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  8 

 

 9 شركت آب و فاضالب شهري  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 10 نمايندگي سازمان بازنشستگي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  8.00 8.00 100.00 95.00 7.60 95.00  11 

 

استاندارد اداره كل   8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00  12 

 

 13 اداره كل آموزش و پرورش  8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00

 

 14 اداره كل ثبت احوال  8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00

 

90.00 07.2  15 اداره كل دامپزشكي  8.00 8.00 100.00 90.00 

 

شهرسازي اداره كل راه و   8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00  16 

 

 17 اداره كل فرودگاه ها  8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00  18 

 

 19 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00

 

 20 اداره كل جهاد كشاورزي   8.00 8.00 100.00 85.00 6.80 85.00

 

 21 اداره كل حفاظت محيط زيست  8.00 8.00 100.00 85.00 6.80 85.00

 

 22 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   8.00 8.00 100.00 85.00 6.80 85.00

 

 23 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00

 

 24 شركت توزيع نيروي برق  8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00

 

 25 اداره كل انتقال خون  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

يانوردي  اداره كل بنادر و در  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00  26 

 

 27 اداره كل تعاون روستايي  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 28 اداره كل ثبت اسناد و امالك  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 29 اداره كل شيالت  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

وانان اداره كل ورزش و  ج  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00  30 

 

 31 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 32 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 33 دانشگاه خليج فارس  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

75.00 6.00 75.00 100.00 8.00 .008  34 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  

 

 35 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 36 كميته امداد امام خميني (ره)  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

تأمين اجتماعي مديريت درمان   8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00   37 

 

.0060  38 اداره كل امور عشاير  8.00 8.00 100.00 60.00 4.80 

 

 39 اداره كل بيمه سالمت  8.00 8.00 100.00 60.00 4.80 60.00

 

 40 اداره كل هواشناسي  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

تي ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربي  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00  41 

 

ارشاد اسالمي اداره كل فرهنگ و   8.00 8.00 100.00 35.00 2.80 35.00  42 

 

 43 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  8.00 8.00 100.00 35.00 2.80 35.00

 

 44 اداره كل بهزيستي  8.00 8.00 100.00 30.00 2.40 30.00

 

ره كل تعزيرات حكومتي ادا  8.00 8.00 100.00 30.00 2.40 30.00  45 

 

 46 اداره كل اوقاف و امور خيريه  8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00

 

 47 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00

 

 48 اداره كل پزشكي قانوني  8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

25.00 2.00 25.00 00.001  49 اداره كل تبليغات اسالمي  8.00 8.00 

 

 50 اداره كل ميراث فرهنگي  8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00

 

 51 شركت شهرك ها صنعتي  8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00  52 

  تصويب نامه) 3فعاليت رفتار محترمانه با مراجعين(موضوع ماده :  118جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

دارد استان اداره كل   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  2 

 

 3 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 4 اداره كل آموزش و پرورش  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 5 اداره كل انتقال خون  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

ثبت احوال   اداره كل  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  6 

 

 7 اداره كل حج و زيارت  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

 8 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   5.00 5.00 100.00 100.00 5.00 100.00  9 

 

97.00 4.85 97.00 100.00 5.00 05.0 اي شركت آب منطقه    10 

 

 11 اداره كل امور مالياتي  5.00 5.00 100.00 90.00 4.50 90.00

 

 12 اداره كل دامپزشكي  5.00 5.00 100.00 90.00 4.50 90.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  5.00 5.00 100.00 90.00 4.50 90.00  13 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

اي اداره كل فني و حرفه  5.00 5.00 100.00 90.00 4.50 90.00  14 

 

 15 ستاد نظارت گمركات  5.00 5.00 100.00 90.00 4.50 90.00

 

 16 اداره كل جهاد كشاورزي   5.00 5.00 100.00 85.00 4.25 85.00

 

اجتماعي تأمين  اداره كل سازمان   5.00 5.00 100.00 85.00 4.25 85.00  17 

 

85.00 4.25 85.00 0100.0  18 اداره كل شيالت  5.00 5.00 

 

 19 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  5.00 5.00 100.00 85.00 4.25 85.00

 

 20 شركت توزيع نيروي برق  5.00 5.00 100.00 85.00 4.25 85.00

 

تعاون روستايي اداره كل   5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00  21 

 

80.00 4.00 80.00 0100.0  22 اداره كل راه و شهرسازي  5.00 5.00 

 

 23 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

 24 اداره كل فرودگاه ها  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

 25 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

 26 شركت آب و فاضالب شهري  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

 27 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  5.00 5.00 100.00 80.00 4.00 80.00

 

 28 اداره كل حفاظت محيط زيست  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00

 

و  جوانان اداره كل ورزش   5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00  29 

 

 30 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00

 

 31 دانشگاه خليج فارس  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00

 

عالي شهر شركت عمران  شهر جديد   5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00  32 

 

ي سازمان بازنشستگي نمايندگ  5.00 5.00 100.00 75.00 3.75 75.00  33 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 34 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  5.00 5.00 100.00 70.00 3.50 70.00

 

 35 كميته امداد امام خميني (ره)  5.00 5.00 100.00 70.00 3.50 70.00

 

 36 اداره كل ثبت اسناد و امالك  5.00 5.00 100.00 60.00 3.00 60.00

 

50.00 2.50 0050.  37 اداره كل امور عشاير  5.00 5.00 100.00 

 

 38 اداره كل بيمه سالمت  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 39 اداره كل تعزيرات حكومتي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 40 اداره كل هواشناسي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 41 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  5.00 5.00 100.00 50.00 2.50 50.00

 

 42 اداره كل بهزيستي  5.00 5.00 100.00 35.00 1.75 35.00

 

اسالمي اداره كل فرهنگ و ارشاد   5.00 5.00 100.00 35.00 1.75 35.00  43 

 

كشاورزي   سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج  5.00 5.00 100.00 35.00 1.75 35.00  44 

 

 45 اداره كل اوقاف و امور خيريه  5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00

 

 46 اداره كل بنادر و دريانوردي   5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00

 

 47 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00

 

 48 اداره كل پزشكي قانوني  5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00

 

 49 اداره كل تبليغات اسالمي  5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00

 

 50 اداره كل ميراث فرهنگي  5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00

 

 51 شركت شهرك ها صنعتي  5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   5.00 5.00 100.00 25.00 1.25 25.00  52 
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  تصويب نامه) 10و  5، 4طرفانه قوانين و مقررات(موضوع مواد فعاليت اعمال بي:  119جدول شماره 

امتياز  سقف   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

كل استاندارد   اداره  2.00 2.00 100.00 100.00 2.00 100.00  1 

 

 2 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  2.00 2.00 100.00 100.00 2.00 100.00

 

 3 اداره كل انتقال خون  2.00 2.00 100.00 100.00 2.00 100.00

 

 4 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   2.00 2.00 100.00 100.00 2.00 100.00

 

100.00 2.00 100.00 100.00 02.0  5 اداره كل فرودگاه ها  2.00 

 

اي شركت آب منطقه  2.00 2.00 100.00 95.00 1.90 95.00  6 

 

 7 اداره كل  پست  2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00

 

 8 اداره كل امور مالياتي  2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00

 

پرورش   اداره كل آموزش و  2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00  9 

 

 10 اداره كل ثبت احوال  2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00

 

 11 اداره كل دامپزشكي  2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00  12 

 

كل كار تعاون و رفاه اجتماعي اداره   2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00  13 

 

 14 ستاد نظارت گمركات  2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00

 

 15 اداره كل جهاد كشاورزي   2.00 2.00 100.00 85.00 1.70 85.00

 

 16 اداره كل شيالت  2.00 2.00 100.00 80.00 1.60 80.00

 

اي فني و حرفه   اداره كل  2.00 2.00 100.00 80.00 1.60 80.00  17 

 

 18 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  2.00 2.00 100.00 80.00 1.60 80.00

 

 19 اداره كل تعاون روستايي  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00
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امتياز  سقف   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 20 اداره كل راه و شهرسازي  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00

 

75.00 1.50 75.00 100.00 2.00 .002  21 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  

 

درماني دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00  22 

 

 23 دانشگاه خليج فارس  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00

 

 24 شركت توزيع نيروي برق  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00

 

 25 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00

 

امام خميني (ره) كميته امداد   2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00  26 

 

 27 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  2.00 2.00 100.00 70.00 1.40 70.00

 

حفاظت محيط زيست   اداره كل  2.00 2.00 100.00 65.00 1.30 65.00  28 

 

 29 شركت آب و فاضالب شهري  2.00 2.00 100.00 60.00 1.20 60.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   2.00 2.00 100.00 60.00 1.20 60.00  30 

 

 31 اداره كل امور عشاير  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00

 

كل بنادر و دريانوردي  اداره   2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00  32 

 

 33 اداره كل بيمه سالمت  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00

 

 34 اداره كل ثبت اسناد و امالك  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00

 

 35 اداره كل حج و زيارت  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00

 

ره كل هواشناسي ادا  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00  36 

 

 37 اداره كل ورزش و  جوانان  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00

 

 38 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00
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امتياز  سقف   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 39 نمايندگي سازمان بازنشستگي  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00

 

40.00 0.80 040.0  40 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  2.00 2.00 100.00 

 

فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره كل   2.00 2.00 100.00 35.00 0.70 35.00  41 

 

 42 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  2.00 2.00 100.00 35.00 0.70 35.00

 

34 اداره كل بهزيستي  2.00 2.00 100.00 30.00 0.60 30.00  

 

 44 اداره كل اوقاف و امور خيريه  2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00

 

 45 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00

 

 46 اداره كل تبليغات اسالمي  2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00

 

ه كل تعزيرات حكومتي ادار  2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00  47 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00  48 

 

 49 اداره كل ميراث فرهنگي  2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00

 

 50 شركت شهرك ها صنعتي  2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00

 

3ركت غله و خدمات بازرگاني منطقه  ش  2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00  51 

 

 52 اداره كل پزشكي قانوني  2.00 2.00 100.00 10.00 0.20 10.00

 )13فعاليت فراهم نمودن امكان جبران خسارات وارده احتمالي به مراجعين (موضوع ماده :  120جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار اق مصد   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  2.00 2.00 100.00 100.00 2.00 100.00

 

 2 اداره كل استاندارد  2.00 2.00 100.00 100.00 2.00 100.00

 

 3 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  2.00 2.00 100.00 100.00 2.00 100.00

 

100.00 2.00 100.00 0100.0  4 اداره كل امور مالياتي  2.00 2.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار اق مصد   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 5 اداره كل جهاد كشاورزي   2.00 2.00 100.00 100.00 2.00 100.00

 

 6 اداره كل حج و زيارت  2.00 2.00 100.00 100.00 2.00 100.00

 

 7 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  2.00 2.00 100.00 100.00 2.00 100.00

 

100.00 2.00 00.001 بازنشستگي نمايندگي سازمان   2.00 2.00 100.00   8 

 

 9 اداره كل آموزش و پرورش  2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00

 

 10 اداره كل بيمه سالمت  2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00

 

 11 اداره كل حفاظت محيط زيست  2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00

 

اي استان راهداري و حمل و نقل جاده اداره كل   2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00  12 

 

 13 ستاد نظارت گمركات  2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00

 

اي شركت آب منطقه  2.00 2.00 100.00 90.00 1.80 90.00  14 

 

 15 اداره كل ثبت احوال  2.00 2.00 100.00 85.00 1.70 85.00

 

 16 اداره كل شيالت  2.00 2.00 100.00 85.00 1.70 85.00

 

 17 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   2.00 2.00 100.00 85.00 1.70 85.00

 

 18 اداره كل فرودگاه ها  2.00 2.00 100.00 85.00 1.70 85.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  2.00 2.00 100.00 85.00 1.70 85.00  19 

 

 20 اداره كل دامپزشكي  2.00 2.00 100.00 80.00 1.60 80.00

 

 21 اداره كل ورزش و  جوانان  2.00 2.00 100.00 80.00 1.60 80.00

 

 22 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  2.00 2.00 100.00 80.00 1.60 80.00

 

 23 اداره كل انتقال خون  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار اق مصد   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 24 اداره كل ثبت اسناد و امالك  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00

 

 25 اداره كل راه و شهرسازي  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00  26 

 

تجهيز  مدارس ، توسعه و  اداره كل نوسازي  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00  27 

 

 28 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00

 

 29 شركت آب و فاضالب شهري  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00

 

 30 شركت توزيع نيروي برق  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00

 

عمران  شهر جديد عالي شهر شركت   2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00  31 

 32 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00 

 

 33 كميته امداد امام خميني (ره)  2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00

تأمين اجتماعي مديريت درمان   2.00 2.00 100.00 75.00 1.50 75.00   34 

 

 35 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  2.00 2.00 100.00 70.00 1.40 70.00

 

 36 اداره كل امور عشاير  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00

 

 37 اداره كل بنادر و دريانوردي   2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00

 

 38 اداره كل بهزيستي  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00

 

 39 اداره كل تعاون روستايي  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00

 

 40 اداره كل هواشناسي  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00

 

 41 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00

 

ج فارس دانشگاه خلي  2.00 2.00 100.00 50.00 1.00 50.00  42 

 

 43 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  2.00 2.00 100.00 35.00 0.70 35.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار اق مصد   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 44 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  2.00 2.00 100.00 35.00 0.70 35.00

 

 45 اداره كل اوقاف و امور خيريه  2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00

 

25.00 0.50 25.00 0100.0  46 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  2.00 2.00 

 

 47 اداره كل تبليغات اسالمي  2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00

 

 48 اداره كل تعزيرات حكومتي  2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00

 

فرهنگي اداره كل ميراث   2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00  49 

 

25.00 .500  50 شركت شهرك ها صنعتي  2.00 2.00 100.00 25.00 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   2.00 2.00 100.00 25.00 0.50 25.00  51 

 

 52 اداره كل پزشكي قانوني  2.00 2.00 100.00 15.00 0.30 15.00

  ترسازي جلب دريافت انتقادات وفعاليت ايجاد امكان دسترسي به اطالعات عملكردي و بس:  121جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 2 اداره كل استاندارد  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

100.00 .008  3 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  8.00 8.00 100.00 100.00 

 

 4 اداره كل امور مالياتي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 5 اداره كل دامپزشكي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

اي استان اده اداره كل راهداري و حمل و نقل ج  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  6 

 

 7 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 8 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 9 ستاد نظارت گمركات  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

95.00 7.60 95.00 100.00 8.00 .008 اي شركت آب منطقه    10 

 

 11 اداره كل آموزش و پرورش  8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00  12 

 

 13 اداره كل فرودگاه ها  8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00

 

90.00 7.20 90.00 100.00 8.00 08.0  14 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  

 

 15 اداره كل ثبت احوال  8.00 8.00 100.00 85.00 6.80 85.00

 

 16 اداره كل حفاظت محيط زيست  8.00 8.00 100.00 85.00 6.80 85.00

 

 17 شركت آب و فاضالب شهري  8.00 8.00 100.00 85.00 6.80 85.00

 

85.00 6.80 85.00 100.00 .008  18 كميته امداد امام خميني (ره)  8.00 

 

 19 اداره كل جهاد كشاورزي   8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00

 

 20 اداره كل راه و شهرسازي  8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00

 

 21 اداره كل شيالت  8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00  22 

 

 23 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00

 

نيروي برق شركت توزيع   8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00  24 

 

 25 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00

 

 26 اداره كل انتقال خون  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 27 اداره كل ثبت اسناد و امالك  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 28 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

رزش و  جوانان اداره كل و  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00  29 

 

 30 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 31 دانشگاه خليج فارس  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

تأمين اجتماعي مديريت درمان   8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00   32 

 

مران  شهر جديد عالي شهر شركت ع  8.00 8.00 100.00 70.00 5.60 70.00  33 

 

 34 نمايندگي سازمان بازنشستگي  8.00 8.00 100.00 63.00 5.04 63.00

 

 35 اداره كل امور عشاير  8.00 8.00 100.00 60.00 4.80 60.00

 

 36 اداره كل بنادر و دريانوردي   8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 37 اداره كل بهزيستي  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 38 اداره كل بيمه سالمت  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 39 اداره كل تعاون روستايي  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 40 اداره كل هواشناسي  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي   ادراه كل  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00  41 

 

 42 اداره كل حج و زيارت  8.00 8.00 100.00 35.00 2.80 35.00

 

فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره كل   8.00 8.00 100.00 35.00 2.80 35.00  43 

 

 44 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  8.00 8.00 100.00 35.00 2.80 35.00

 

 45 اداره كل اوقاف و امور خيريه  8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00

 

 46 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00

 

 47 اداره كل تبليغات اسالمي  8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

ميراث فرهنگي اداره كل   8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00  48 

 

 49 شركت شهرك ها صنعتي  8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00

 

3منطقه  شركت غله و خدمات بازرگاني   8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00  50 

 

 51 اداره كل تعزيرات حكومتي  8.00 8.00 100.00 20.00 1.60 20.00

 

اره كل پزشكي قانوني اد  8.00 8.00 100.00 15.00 1.20 15.00  52 

و  18فعاليت راهبري و ضمانت اجراي تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري (موضوع مواد :  122جدول شماره 
  تصويب نامه) 19

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

100.00 10.00 100.00 100.00 0.001 اجتماعي تأمين  اداره كل سازمان   10.00   1 

 

 2 اداره كل  پست  10.00 10.00 100.00 90.00 9.00 90.00

 

 3 اداره كل آموزش و پرورش  10.00 10.00 100.00 90.00 9.00 90.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  10.00 10.00 100.00 90.00 9.00 90.00  4 

 

0090. اي اداره كل فني و حرفه  10.00 10.00 100.00 90.00 9.00   5 

 

 6 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  10.00 10.00 100.00 90.00 9.00 90.00

 

 7 اداره كل ثبت احوال  10.00 10.00 100.00 85.00 8.50 85.00

 

 8 ستاد نظارت گمركات  10.00 10.00 100.00 85.00 8.50 85.00

 

اي شركت آب منطقه  10.00 10.00 100.00 85.00 8.50 85.00  9 

 

 10 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  10.00 10.00 100.00 80.00 8.00 80.00

 

 11 اداره كل فرودگاه ها  10.00 10.00 100.00 80.00 8.00 80.00

 

بهداشتي  درماني و خدمات    دانشگاه  علو م پزشكي  10.00 10.00 100.00 80.00 8.00 80.00  12 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 13 اداره كل استاندارد  10.00 10.00 100.00 78.00 7.80 78.00

 

 14 اداره كل امور مالياتي  10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00

 

 15 اداره كل دامپزشكي  10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00

 

 16 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00

 

 17 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  10.00 10.00 100.00 75.00 7.50 75.00

 

 18 اداره كل جهاد كشاورزي   10.00 10.00 100.00 70.00 7.00 70.00

 

 19 اداره كل راه و شهرسازي  10.00 10.00 100.00 70.00 7.00 70.00

 

70.00 7.00 70.00 00.001  20 نمايندگي سازمان بازنشستگي  10.00 10.00 

 

 21 اداره كل حفاظت محيط زيست  10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00

 

 22 اداره كل شيالت  10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00

 

آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و   10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00  23 

 

0060.  24 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 

 

 25 شركت آب و فاضالب شهري  10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00

 

 26 شركت توزيع نيروي برق  10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00

 

هر جديد عالي شهر شركت عمران  ش  10.00 10.00 100.00 60.00 6.00 60.00  27 

 

 28 اداره كل امور عشاير  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

 29 اداره كل بنادر و دريانوردي   10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

 30 اداره كل تعاون روستايي  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

50.00 5.00 50.00 100.00 10.00 .0010  31 اداره كل حج و زيارت  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 32 اداره كل هواشناسي  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

 33 اداره كل ورزش و  جوانان  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها   10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00  34 

 

50.00 005.  35 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  10.00 10.00 100.00 50.00 

 

 36 كميته امداد امام خميني (ره)  10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   10.00 10.00 100.00 50.00 5.00 50.00  37 

 

فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره كل   10.00 10.00 100.00 35.00 3.50 35.00  38 

 

 39 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  10.00 10.00 100.00 35.00 3.50 35.00

 

 40 اداره كل انتقال خون  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00

 

 41 اداره كل اوقاف و امور خيريه  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00

 

25.00 2.50 5.002  42 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  10.00 10.00 100.00 

 

 43 اداره كل بهزيستي  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00

 

 44 اداره كل بيمه سالمت  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00

 

 45 اداره كل تبليغات اسالمي  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00

 

 46 اداره كل ثبت اسناد و امالك  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00

 

 47 اداره كل ميراث فرهنگي  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00

 

 48 شركت شهرك ها صنعتي  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00

 

3گاني منطقه  شركت غله و خدمات بازر  10.00 10.00 100.00 25.00 2.50 25.00  49 

 

 50 دانشگاه خليج فارس  10.00 10.00 100.00 20.00 2.00 20.00

 

 51 اداره كل پزشكي قانوني  10.00 10.00 100.00 10.00 1.00 10.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

تعزيرات حكومتي اداره كل   10.00 10.00 100.00 0.00 0.00 0.00  52 

  فرهنگ اقامه نماز شاخص استقرار نظام جامع توسعه و ترويج  شاخص سوم:  

شاخص استقرار نظام جامع ميانگين درصد تحقق شاخص  كه    دهدمينشان    98از ارزيابي عملكرد سال    آمدهدستبهنتايج  
مشاهده    123كه در جدول شماره    گونههمان  باشد.مي درصد    67.23در استان برابر با    توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

اجرا  7عملكرد  ،  شودمي با  دستگاه  برابر  شاخص  اين  در  استان  از:     باشد.مي  100يي  عبارتند  ادارات  كل  اين  اداره 
محيط  اداره كل حفاظت  ،  اداره كل جهاد كشاورزي ،  اداره كل ثبت اسناد و امالك،  كل آموزش و پرورش، اداره  استاندارد

. به طور كلي نتايج ارزيابي عملكرد  (ره)كميته امداد امام خميني،  منيتي و تربيتيأاقدامات ت  ها وكل زندان   ه رااد ،  زيست
  13  عالي،  استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نمازدستگاه در شاخص    17عملكرد    دهدمينشان    98سال  

اداره كل    ،اداره كل انتقال خوندستگاه اجرايي ضعيف و اداراتي چون    9  متوسط،دستگاه اجرايي    5  خوب،دستگاه اجرايي 
شركت    ،سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي ،  دانشگاه خليج فارس  ،آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  ،هواشناسي

شهر عالي  جديد  شهر  منطقه  ،  عمران   بازرگاني  خدمات  و  غله  سازمان  ،  3شركت  ي د عملكر  زنشستگيبانمايندگي 
  اند. نداشته 

  تقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز بندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص اسرتبه:  123جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 1 اداره كل استاندارد  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

 2 اداره كل آموزش و پرورش  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

 00100.  3 اداره كل ثبت اسناد و امالك  20.00 20.00 100.00 -  20.00 

 4 اداره كل جهاد كشاورزي   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

 5 اداره كل حفاظت محيط زيست  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

نيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها واقدامات  تام  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00   6 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 7 كميته امداد امام خميني (ره)  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

اي منطقه شركت آب   20.00 20.00 100.00 -  19.60 98.00   8 

 9 اداره كل دامپزشكي  20.00 20.00 100.00 -  19.00 95.00 

نوردي  اداره كل بنادر و دريا  20.00 20.00 100.00 -  18.40 92.00   10 

 11 اداره كل  پست  20.00 20.00 100.00 -  18.12 90.60 

امور ايثارگران اداره كل بنياد شهيد و   20.00 20.00 100.00 -  18.12 90.60   12 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   20.00 20.00 100.00 -  18.12 90.60   13 

فرهنگ و ارشاد اسالمي   اداره كل  20.00 20.00 100.00 -  18.12 90.60   14 

دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    20.00 20.00 100.00 -  18.12 90.60 
 درماني 

15 

 16 اداره كل راه و شهرسازي  20.00 20.00 100.00 -  18.08 90.40 

 17 اداره كل اوقاف و امور خيريه  20.00 20.00 100.00 -  18.00 90.00 

 18 اداره كل پزشكي قانوني  20.00 20.00 100.00 -  17.96 89.80 

اي اداره كل فني و حرفه  20.00 20.00 100.00 -  17.90 89.50   19 

 20 اداره كل بهزيستي  20.00 20.00 100.00 -  17.66 88.30 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  20.00 20.00 100.00 -  17.62 88.10   21 

 .3086  22 اداره كل تبليغات اسالمي  20.00 20.00 100.00 -  17.26 

ورزش و  جوانان اداره كل   20.00 20.00 100.00 -  17.00 85.00   23 

 24 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  20.00 20.00 100.00 -  16.48 82.40 

 25 شركت شهرك ها صنعتي  20.00 20.00 100.00 -  16.48 82.40 

 26 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   20.00 20.00 100.00 -  16.40 82.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 27 اداره كل تعزيرات حكومتي  20.00 20.00 100.00 -  16.04 80.20 

 28 شركت آب و فاضالب شهري  20.00 20.00 100.00 -  15.76 78.80 

 29 شركت توزيع نيروي برق  20.00 20.00 100.00 -  15.36 76.80 

 30 اداره كل شيالت  20.00 20.00 100.00 -  15.08 75.40 

 31 اداره كل ثبت احوال  20.00 20.00 100.00 -  14.92 74.60 

 32 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  20.00 20.00 100.00 -  14.54 72.70 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   20.00 20.00 100.00 -  14.54 72.70   33  

 34 اداره كل امور مالياتي  20.00 20.00 100.00 -  14.46 72.30 

 35 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  20.00 20.00 100.00 -  14.04 70.20 

 36 اداره كل حج و زيارت  20.00 20.00 100.00 -  11.80 59.00 

 37 اداره كل فرودگاه ها  20.00 20.00 100.00 -  11.30 56.50 

 38 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  20.00 20.00 100.00 -  11.30 56.50 

 39 اداره كل تعاون روستايي  20.00 20.00 100.00 -  11.28 56.40 

 40 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  20.00 20.00 100.00 -  11.00 55.00 

بيمه سالمت   اداره كل  20.00 20.00 100.00 -  10.00 50.00   41 

 42 اداره كل ميراث فرهنگي  20.00 20.00 100.00 -  10.00 50.00 

 43 ستاد نظارت گمركات  20.00 20.00 100.00 -  8.52 42.60 

 44 اداره كل امور عشاير  20.00 20.00 100.00 -  0.82 4.14 

 45 اداره كل انتقال خون  20.00 20.00 100.00 -  0.00 0.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 000.  46 اداره كل هواشناسي  20.00 20.00 100.00 -  0.00 

 47 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  20.00 20.00 100.00 -  0.00 0.00 

 48 دانشگاه خليج فارس  20.00 20.00 100.00 -  0.00 0.00 

 49 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  20.00 20.00 100.00 -  0.00 0.00 

 50 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  20.00 20.00 100.00 -  0.00 0.00 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   20.00 20.00 100.00 -  0.00 0.00   51 

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  20.00 20.00 100.00 -  0.00 0.00 

  رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد شاخص چهارم :  

ميانگين درصد تحقق شاخص صيانت از حقوق شهروندان  كه    دهدمينشان    98از ارزيابي عملكرد سال    آمدهدستبهنتايج  
، ادارات كل  شودميمشاهده    124كه در جدول شماره    گونههمان  باشد.ميدرصد    65.73در نظام اداري در استان برابر با  

و    97،  97به ترتيب با درصد تحققي برابر با    اي جاده و نقل  پست استان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راهداري و حمل  
  ي اول تا سوم در دستيابي به اهداف اين محور قرار دارند.  هارتبه در   95.25

شاخص   اين  تحقق  قالب    ييهافعاليتبراي  در  كه  گيرد  صورت  ذيل    3بايد  قرار  به  شاخص  و    .باشدمي زير  عنوان 
  آمده است:   125ل شماره جدودرصد تحقق هر كدام به ترتيب در 

   درصد 100،    98درصد شكايات پاسخ داده شده به شكايات دريافتي سال 
   درصد   100،    98درصد درخواست پاسخ داده شده به درخواست دريافتي سال 
   درصد   72متوسط زمان رسيدگي به شكايات 

جهت  .دهدمي ي فوق نشان هاص شاخي اجرايي استان را در زير  هادستگاه بندي رتبه   128الي  126شماره  جداول 
  به جداول مربوطه رجوع شود. ،هر دستگاه ي رتبه و  فعاليتكسب اطالعات بيشتر در خصوص درصد تحقق هر 
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  بندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامدرتبه:  124جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
ر دا مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 1 اداره كل  پست  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

 2 اداره كل استاندارد  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

 3 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

ل امور عشاير اداره ك  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00   4 

 5 اداره كل امور مالياتي  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

 6 اداره كل اوقاف و امور خيريه  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

 7 اداره كل بنادر و دريانوردي   20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

بنياد شهيد و امور ايثارگران اداره كل   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00   8 

 9 اداره كل بيمه سالمت  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

 10 اداره كل پزشكي قانوني  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

 11 اداره كل تبليغات اسالمي  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

تعاون روستايي   اداره كل  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00   12 

 13 اداره كل ثبت احوال  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

 14 اداره كل ثبت اسناد و امالك  20.00 17.00 100.00 -  17.00 100.00 

 15 اداره كل حج و زيارت  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

ت محيط زيست اداره كل حفاظ  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00   16 

 17 اداره كل دامپزشكي  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

 18 اداره كل راه و شهرسازي  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
ر دا مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00   19 

 100.00 20.00  - 100.00 20.00 .0020 تأمين اجتماعي اداره كل سازمان     20 

 21 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

 22 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

 23 اداره كل فرودگاه ها  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

 100.00 3.00  - .00100 اي اداره كل فني و حرفه  20.00 3.00   24 

 25 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

 26 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

 27 اداره كل ورزش و  جوانان  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها   20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00   28 

اي شركت آب منطقه  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00   29 

 30 شركت آب و فاضالب شهري  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

عتي شركت شهرك ها صن  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00   31 

3غله و خدمات بازرگاني منطقه  شركت   20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00   32 

 33 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

 34 كميته امداد امام خميني (ره)  20.00 20.00 100.00 -  20.00 100.00 

 100.00 20.00  - 100.00 20.00 0.002 تأمين اجتماعي مديريت درمان     35 

 36 نمايندگي سازمان بازنشستگي  20.00 3.00 100.00 -  3.00 100.00 

 37 اداره كل بهزيستي  20.00 20.00 100.00 -  15.00 75.00 

 38 اداره كل تعزيرات حكومتي  20.00 20.00 100.00 -  15.00 75.00 



 

 312    1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز
  

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
ر دا مصداق   

 رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز 

 75.00 15.00  - 100.00 20.00 020.0 بهداشتي   دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات   
 درماني 

39 

 40 شركت توزيع نيروي برق  20.00 20.00 100.00 -  15.00 75.00 

 41 اداره كل آموزش و پرورش  20.00 20.00 100.00 -  10.00 50.00 

 42 اداره كل جهاد كشاورزي   20.00 20.00 100.00 -  10.00 50.00 

 50.00 10.00  - 00.001 شيالت اداره كل   20.00 20.00   43 

 44 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  20.00 20.00 100.00 -  10.00 50.00 

 45 اداره كل ميراث فرهنگي  20.00 20.00 100.00 -  10.00 50.00 

 46 اداره كل انتقال خون  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

داق عدم مص   مصداق عدم   عدم مصداق    47 اداره كل هواشناسي  20.00 0.00 عدم مصداق  

 48 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 49 دانشگاه خليج فارس  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

دم مصداق ع  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    50 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  20.00 0.00 

 51 ستاد نظارت گمركات  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 52 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  20.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 

   



  

      1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال  ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز                                                                          313

  مردمي در بستر سامدشكايات  شاخص رسيدگي به:  125جدول شماره 

سقف امتياز    امتياز   درصد تحقق 
 رديف   فعاليت   سقف امتياز   دار مصداق 

 

درصد شكايات پاسخ داده شده به شكايات دريافتي   7.00 7.00 7.00 100.00
 1  98سال  

 

درصد درخواست پاسخ داده شده به درخواست   3.00 3.00 3.00 100.00
 98دريافتي سال  

2 

 
072.0  3  متوسط زمان رسيدگي به شكايات  10.00 10.00 7.20 

  شاخص رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد

 98فعاليت درصد شكايات پاسخ داده شده به شكايات دريافتي سال :  126جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

 2 اداره كل امور مالياتي  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

 3 اداره كل آموزش و پرورش  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

ايثارگران اداره كل بنياد شهيد و امور   7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00  4 

 

00.001  5 اداره كل بهزيستي  7.00 7.00 -  100.00 7.00 

 

 6 اداره كل تعزيرات حكومتي  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

 7 اداره كل ثبت احوال  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

 8 اداره كل ثبت اسناد و امالك  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

100.00 7.00 100.00  - .007  9 اداره كل جهاد كشاورزي   7.00 

 

 10 اداره كل حفاظت محيط زيست  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

 11 اداره كل دامپزشكي  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 12 اداره كل راه و شهرسازي  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

اي استان ل راهداري و حمل و نقل جاده اداره ك  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00  13 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00  14 

 

 15 اداره كل شيالت  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

 16 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

 17 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

 18 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

 19 اداره كل ميراث فرهنگي  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

 20 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00  21 

 

 22 شركت آب و فاضالب شهري  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

 23 شركت توزيع نيروي برق  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

 24 كميته امداد امام خميني (ره)  7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   7.00 7.00 -  100.00 7.00 100.00  25 

 26 اداره كل  پست  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 27 اداره كل استاندارد  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ور عشاير اداره كل ام  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    28 

 29 اداره كل انتقال خون  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 30 اداره كل اوقاف و امور خيريه  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 31 اداره كل بنادر و دريانوردي   7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

دم مصداق ع    32 اداره كل بيمه سالمت  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 33 اداره كل پزشكي قانوني  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق    34 اداره كل تبليغات اسالمي  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

داق عدم مص  عدم مصداق  عدم مصداق    35 اداره كل تعاون روستايي  7.00 0.00 عدم مصداق  

 36 اداره كل حج و زيارت  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم   عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    37 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  7.00 0.00 

 38 اداره كل فرودگاه ها  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اي اداره كل فني و حرفه  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    39 

 40 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

ه كل هواشناسي ادار  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    41 

 42 اداره كل ورزش و  جوانان  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 43 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

اه فني و مكانيك خاك آزمايشگ  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    44 

 45 دانشگاه خليج فارس  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 46 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

كات ستاد نظارت گمر  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    47 

 48 شركت شهرك ها صنعتي  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

عمران  شهر جديد عالي شهر شركت   7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    49 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    50 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 51 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  7.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
 

 98فعاليت درصد درخواست پاسخ داده شده به درخواست دريافتي سال :  127جدول شماره 

د تحقق درص  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 2 اداره كل استاندارد  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 3 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 4 اداره كل امور عشاير  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 5 اداره كل امور مالياتي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 6 اداره كل آموزش و پرورش  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 7 اداره كل اوقاف و امور خيريه  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

100.00 3.00 .00100  8 اداره كل بنادر و دريانوردي   3.00 3.00 -  

 

ايثارگران اداره كل بنياد شهيد و امور   3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00  9 

 

 10 اداره كل بهزيستي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 11 اداره كل بيمه سالمت  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 12 اداره كل پزشكي قانوني  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 13 اداره كل تبليغات اسالمي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 14 اداره كل تعاون روستايي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 15 اداره كل تعزيرات حكومتي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00
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د تحقق درص  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 16 اداره كل ثبت احوال  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 17 اداره كل جهاد كشاورزي   3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 18 اداره كل حج و زيارت  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 19 اداره كل حفاظت محيط زيست  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

ي اداره كل دامپزشك  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00  20 

 

 21 اداره كل راه و شهرسازي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00  22 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00  23 

 

كل شيالت اداره   3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00  24 

 

 25 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 26 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 27 اداره كل فرودگاه ها  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

اي رفه اداره كل فني و ح  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00  28 

 

 29 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 30 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 31 اداره كل ميراث فرهنگي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس   اداره كل  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00  32 

 

 33 اداره كل ورزش و  جوانان  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 34 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

ني دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درما  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00  35 
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د تحقق درص  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

اي شركت آب منطقه  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00  36 

 

 37 شركت آب و فاضالب شهري  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 38 شركت توزيع نيروي برق  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 39 شركت شهرك ها صنعتي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

100.00 3.00 .00100 3خدمات بازرگاني منطقه  شركت غله و   3.00 3.00 -    40 

 

 41 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

 42 كميته امداد امام خميني (ره)  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00  43 

 

 44 نمايندگي سازمان بازنشستگي  3.00 3.00 -  100.00 3.00 100.00

 45 اداره كل انتقال خون  3.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 46 اداره كل ثبت اسناد و امالك  3.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

م مصداق عد  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    47 اداره كل هواشناسي  3.00 0.00 

 48 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  3.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 49 دانشگاه خليج فارس  3.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

آموزش و ترويج كشاورزي يقات و  سازمان تحق  3.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    50 

 51 ستاد نظارت گمركات  3.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 52 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  3.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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  فعاليت متوسط زمان رسيدگي به شكايات:  128جدول شماره 

قق درصد تح  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  10.00 10.00 -  3.00 10.00 100.00

 

 2 اداره كل امور مالياتي  10.00 10.00 -  0.00 10.00 100.00

 

يد و امور ايثارگران اداره كل بنياد شه  10.00 10.00 -  10.00 10.00 100.00  3 

 

 4 اداره كل ثبت احوال  10.00 10.00 -  10.00 10.00 100.00

 

 5 اداره كل ثبت اسناد و امالك  10.00 10.00 -  2.00 10.00 100.00

 

زيست اداره كل حفاظت محيط   10.00 10.00 -  10.00 10.00 100.00  6 

 

مپزشكي اداره كل دا  10.00 10.00 -  1.00 10.00 100.00  7 

 

 8 اداره كل راه و شهرسازي  10.00 10.00 -  3.00 10.00 100.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  10.00 10.00 -  6.00 10.00 100.00  9 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   10.00 10.00 -  4.00 10.00 100.00  10 

 

 11 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   10.00 10.00 -  7.00 10.00 100.00

 

 12 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  10.00 10.00 -  8.00 10.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  10.00 10.00 -  8.00 10.00 100.00  13 

 

 14 شركت آب و فاضالب شهري  10.00 10.00 -  7.00 10.00 100.00

 

 15 كميته امداد امام خميني (ره)  10.00 10.00 -  1.00 10.00 100.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   10.00 10.00 -  5.25 10.00 100.00  16 

 

 17 اداره كل بهزيستي  10.00 10.00 -  20.00 5.00 50.00

 

 18 اداره كل تعزيرات حكومتي  10.00 10.00 -  11.50 5.00 50.00

 

ه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني دانشگا  10.00 10.00 -  15.00 5.00 50.00  19 
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قق درصد تح  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 20 شركت توزيع نيروي برق  10.00 10.00 -  20.00 5.00 50.00

 

 21 اداره كل آموزش و پرورش  10.00 10.00 -  50.00 0.00 0.00

 

 22 اداره كل جهاد كشاورزي   10.00 10.00 -  24.00 0.00 0.00

 

داره كل شيالت ا  10.00 10.00 -  25.00 0.00 0.00  23 

 

 24 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  10.00 10.00 -  25.00 0.00 0.00

 

 25 اداره كل ميراث فرهنگي  10.00 10.00 -  95.00 0.00 0.00

مصداق عدم   عدم مصداق    26 اداره كل  پست  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  

اق عدم مصد  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    27 اداره كل استاندارد  10.00 0.00 

 28 اداره كل امور عشاير  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 29 اداره كل انتقال خون  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

و امور خيريه اداره كل اوقاف   10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    30 

 31 اداره كل بنادر و دريانوردي   10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 32 اداره كل بيمه سالمت  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 33 اداره كل پزشكي قانوني  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 34 اداره كل تبليغات اسالمي  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

روستايي اداره كل تعاون   10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    35 

 36 اداره كل حج و زيارت  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

دم مصداق ع  عدم مصداق  عدم مصداق    37 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  10.00 0.00 عدم مصداق  

 38 اداره كل فرودگاه ها  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  
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قق درصد تح  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

اي اداره كل فني و حرفه  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    39 

داق عدم مص  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    40 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  10.00 0.00 

 41 اداره كل هواشناسي  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مصداق عدم     42 اداره كل ورزش و  جوانان  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

 43 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

مكانيك خاك آزمايشگاه فني و   10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    44 

 45 دانشگاه خليج فارس  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

000. عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    46 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  10.00 

گمركات ستاد نظارت   10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    47 

 48 شركت شهرك ها صنعتي  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

كت عمران  شهر جديد عالي شهر شر  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    49 

3بازرگاني منطقه  شركت غله و خدمات   10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    50 

 51 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  10.00 0.00 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  

.000 عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق    52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  10.00 
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    فضاهاي اداري جهت استفاده جانبازان و معلولين   سازي مناسب : پنجمشاخص 

سازي فضاهاي  مناسب يانگين درصد تحقق شاخص  كه م  دهدمينشان    98از ارزيابي عملكرد سال    آمدهدستبهنتايج  
مشاهده  129كه در جدول شماره    گونههمان   باشد. مي درصد    73.77برابر با    اداري جهت استفاده جانبازان و معلولين 

نشان    98نتايج سال    باشد.مي  100دستگاه اجرايي استان در دستيابي به اهداف اين شاخص برابر با    8عملكرد  ،  شودمي
گاه  دست  14دستگاه متوسط و    10  خوب،دستگاه    10  عالي،دستگاه اجرايي استان در اين شاخص    18عملكرد    كه  دهدمي

   است.ضعيف بوده 

عنوان و    .باشدمي زير شاخص به قرار ذيل    4ي زير بايد صورت گيرد كه در قالب  هافعاليت  ،براي تحقق اين شاخص
  آمده است:   130جدول شماره درصد تحقق هر كدام به ترتيب در 

   درصد 77.65  جهت تردد معلولين و جانبازان   ها ساختمان مناسب بودن ورودي . 
  درصد 55.87  جانبازان ضاهاي بهداشتي جهت استفاده معلولين و  مناسب بودن ف . 
   درصد   79.66  جهت استفاده معلولين و جانبازان   ها ساختمان مناسب بودن سطح شيب دار يا باالبر . 
  درصد  81.89  مناسب بودن آسانسورها جهت استفاده معلولين و جانبازان . 

جهت  .دهدمي ي فوق نشان هاشاخص يي استان را در زير  ي اجراهادستگاه بندي رتبه   134الي   131شماره  جداول 
  به جداول مربوطه رجوع شود. ،هر دستگاه ي رتبه و  فعاليتكسب اطالعات بيشتر در خصوص درصد تحقق هر 

فضاهاي اداري جهت استفاده جانبازان و   سازيمناسببندي بر اساس ارزيابي عمومي شاخص رتبه:  129جدول شماره 
  معلولين 

حقق درصد ت  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 1 اداره كل استاندارد  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00 

رايي ا اداره كل امور اقتصادي  و د  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00   2 

و دريانوردي    اداره كل بنادر  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00   3 

 4 اداره كل بهزيستي  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00 

 5 اداره كل جهاد كشاورزي   30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00 
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حقق درصد ت  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 6 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00 

گاه ها اداره كل فرود  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00   7 

اي شركت آب منطقه  30.00 30.00 100.00 -  30.00 100.00   8 

 9 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  30.00 30.00 100.00 -  29.49 98.32 

 10 اداره كل دامپزشكي  30.00 30.00 100.00 -  29.49 98.32 

ي و آبخيزداري اداره كل منابع طبيع  30.00 30.00 100.00 -  29.49 98.32   11 

 12 اداره كل ثبت احوال  30.00 30.00 100.00 -  28.99 96.65 

 13 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  30.00 30.00 100.00 -  28.99 96.65 

 14 اداره كل ورزش و  جوانان  30.00 30.00 100.00 -  28.99 96.65 

نظارت گمركات ستاد   30.00 30.00 100.00 -  28.99 96.65   15 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   30.00 30.00 100.00 -  28.59 95.32   16 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   30.00 30.00 100.00 -  28.19 93.97   17 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   30.00 30.00 100.00 -  27.30 91.00   18 

 89.00 26.70  - 100.00 030.0  19 اداره كل بيمه سالمت  30.00 

 20 كميته امداد امام خميني (ره)  30.00 30.00 100.00 -  26.70 89.00 

واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ها   30.00 30.00 100.00 -  26.59 88.65   21 

 22 اداره كل ثبت اسناد و امالك  30.00 30.00 100.00 -  24.99 83.32 

 23 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  30.00 30.00 100.00 -  24.60 82.00 

 24 اداره كل شيالت  30.00 30.00 100.00 -  24.49 81.65 

 25 شركت توزيع نيروي برق  30.00 30.00 100.00 -  24.30 81.00 

 26 دانشگاه خليج فارس  30.00 30.00 100.00 -  24.00 80.00 

 575.6 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي    30.00 30.00 100.00 -  22.69 
 27 درماني 

نوجوانان كانون پرورش فكري كودكان و   30.00 30.00 100.00 -  22.69 75.65   28 

 29 اداره كل انتقال خون  30.00 30.00 100.00 -  22.00 73.35 

اي ل فني و حرفه اداره ك  30.00 30.00 100.00 -  21.69 72.32   30 
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حقق درصد ت  سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  30.00 30.00 100.00 -  21.69 72.30   31 

 32 شركت آب و فاضالب شهري  30.00 30.00 100.00 -  21.69 72.30 

 33 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  30.00 30.00 100.00 -  21.60 72.00 

 71.62 21.48  - 00100.  34 اداره كل تبليغات اسالمي  30.00 30.00 

 35 اداره كل پزشكي قانوني  30.00 30.00 100.00 -  21.39 71.30 

 36 اداره كل راه و شهرسازي  30.00 30.00 100.00 -  21.09 70.32 

 37 اداره كل حفاظت محيط زيست  30.00 30.00 100.00 -  20.89 69.65 

 38 اداره كل حج و زيارت  30.00 30.00 100.00 -  18.00 60.00 

 39 اداره كل آموزش و پرورش  30.00 30.00 100.00 -  17.49 58.32 

 40 اداره كل اوقاف و امور خيريه  30.00 30.00 100.00 -  16.30 54.35 

 41 اداره كل  پست  30.00 30.00 100.00 -  15.68 52.27 

 50.65 15.19  - 100.00 30.00 030.0  42 اداره كل تعاون روستايي  

 43 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  30.00 30.00 100.00 -  13.59 45.32 

 44 اداره كل ميراث فرهنگي  30.00 30.00 100.00 -  13.50 45.00 

 45 اداره كل تعزيرات حكومتي  30.00 30.00 100.00 -  12.00 40.00 

 36.82 11.04  - 100.00 30.00 0.003  46 اداره كل امور مالياتي  

 47 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  30.00 30.00 100.00 -  10.50 35.00 

 48 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  30.00 30.00 100.00 -  9.90 33.00 

 49 نمايندگي سازمان بازنشستگي  30.00 30.00 100.00 -  8.70 29.00 

 50 اداره كل هواشناسي  30.00 30.00 100.00 -  7.80 26.00 

 51 اداره كل امور عشاير  30.00 30.00 100.00 -  6.90 23.00 

 52 شركت شهرك ها صنعتي  30.00 30.00 100.00 -  4.29 14.32 
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  سازي فضاهاي اداري جهت استفاده جانبازان و معلولينشاخص مناسب:  130جدول شماره 

امتياز    سقف  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   

 رديف  فعاليت  سقف امتياز 

 

جهت تردد    ها ساختمان مناسب بودن ورودي   7.50 7.50 5.82 77.65
 1 معلولين و جانبازان 

 

مناسب بودن فضاهاي بهداشتي جهت استفاده   7.50 7.50 4.19 55.87
 2 معلولين و جانبازان 

 

  ها ساختمان يا باالبر  مناسب بودن سطح شيب دار   7.50 7.50 5.97 79.66
 3 جهت استفاده معلولين و جانبازان 

 

مناسب بودن آسانسورها جهت استفاده معلولين و   7.50 7.50 6.14 81.89
 4 جانبازان 

  سازي فضاهاي اداري جهت استفاده جانبازان و معلولينشاخص مناسب

 و جانبازان ها جهت تردد معلولينفعاليت مناسب بودن ورودي ساختمان :  131جدول 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 2 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 3 اداره كل بنادر و دريانوردي   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 4 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 5 اداره كل بهزيستي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 6 اداره كل جهاد كشاورزي   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

100.00 507.  7 اداره كل دامپزشكي  7.50 7.50 100.00 100.00 

 

 8 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 9 اداره كل فرودگاه ها  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 10 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

اي منطقه شركت آب   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  11 

 

 12 اداره كل ثبت احوال  7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 93.30

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 93.30  13 

 

جتماعي اداره كل كار تعاون و رفاه ا  7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 93.30  14 

 

 15 اداره كل ورزش و  جوانان  7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 93.30

 

 16 ستاد نظارت گمركات  7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 93.30

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 93.30  17 

 

انوني اداره كل پزشكي ق  7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 88.00  18 

 

 19 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 88.00

 

 20 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 88.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 88.00  21 

 

بيمه سالمت اداره كل   7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00  22 

 

 23 اداره كل حفاظت محيط زيست  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

 24 اداره كل شيالت  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

 25 اداره كل ميراث فرهنگي  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

80.00 6.00 80.00 .00100 فكري كودكان و نوجوانان كانون پرورش   7.50 7.50   26 

 

 27 كميته امداد امام خميني (ره)  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  7.50 7.50 100.00 77.30 5.79 77.30  28 

 

و شهرسازي اداره كل راه   7.50 7.50 100.00 76.00 5.70 76.00  29 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

اي اداره كل فني و حرفه  7.50 7.50 100.00 76.00 5.70 76.00  30 

 

 31 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  7.50 7.50 100.00 76.00 5.70 76.00

 

 32 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  7.50 7.50 100.00 76.00 5.70 76.00

 

 33 شركت توزيع نيروي برق  7.50 7.50 100.00 76.00 5.70 76.00

 

 34 اداره كل ثبت اسناد و امالك  7.50 7.50 100.00 73.30 5.49 73.30

 

 35 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  7.50 7.50 100.00 72.00 5.40 72.00

 

 36 شركت آب و فاضالب شهري  7.50 7.50 100.00 72.00 5.40 72.00

 

 37 اداره كل آموزش و پرورش  7.50 7.50 100.00 66.60 4.99 66.60

 

 38 اداره كل تبليغات اسالمي  7.50 7.50 100.00 66.60 4.99 66.60

 

 39 اداره كل اوقاف و امور خيريه  7.50 7.50 100.00 64.00 4.80 64.00

 

ارشاد اسالمي اداره كل فرهنگ و   7.50 7.50 100.00 64.00 4.80 64.00  40 

 

 41 اداره كل  پست  7.50 7.50 100.00 62.60 4.69 62.60

 

 42 اداره كل انتقال خون  7.50 7.50 100.00 60.00 4.50 60.00

 

 43 اداره كل حج و زيارت  7.50 7.50 100.00 60.00 4.50 60.00

 

 44 اداره كل هواشناسي  7.50 7.50 100.00 60.00 4.50 60.00

 

 45 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  7.50 7.50 100.00 60.00 4.50 60.00

 

 46 اداره كل امور مالياتي  7.50 7.50 100.00 56.00 4.20 56.00

 

 47 اداره كل تعزيرات حكومتي  7.50 7.50 100.00 56.00 4.20 56.00

 

روستايي اداره كل تعاون   7.50 7.50 100.00 52.00 3.90 52.00  48 

 

 49 اداره كل امور عشاير  7.50 7.50 100.00 44.00 3.30 44.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 50 دانشگاه خليج فارس  7.50 7.50 100.00 44.00 3.30 44.00

 

 51 نمايندگي سازمان بازنشستگي  7.50 7.50 100.00 40.00 3.00 40.00

 

صنعتي شركت شهرك ها   7.50 7.50 100.00 16.00 1.20 16.00  52 
 

  فعاليت مناسب بودن فضاهاي بهداشتي جهت استفاده معلولين و جانبازان :  132جدول 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل استاندارد  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

ل امور اقتصادي  و دارايي اداره ك  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  2 

 

 3 اداره كل بنادر و دريانوردي   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 4 اداره كل بهزيستي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 5 اداره كل جهاد كشاورزي   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 6 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 7 اداره كل فرودگاه ها  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 8 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

اي شركت آب منطقه  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  9 

 

93.30 6.99 93.30 0.0010  10 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  7.50 7.50 

 

 11 اداره كل ثبت احوال  7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 93.30

 

 12 اداره كل دامپزشكي  7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 93.30

 

 13 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 93.30

 

093.3  14 اداره كل ورزش و  جوانان  7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 15 ستاد نظارت گمركات  7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 93.30

 

 16 اداره كل بيمه سالمت  7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 88.00

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 88.00  17 

 

088.0  18 كميته امداد امام خميني (ره)  7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 88.00  19 

 

ثبت اسناد و امالك اداره كل   7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00  20 

 

 21 دانشگاه خليج فارس  7.50 7.50 100.00 76.00 5.70 76.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   7.50 7.50 100.00 76.00 5.70 76.00  22 

 

 23 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  7.50 7.50 100.00 76.00 5.70 76.00

 

 24 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  7.50 7.50 100.00 72.00 5.40 72.00

 

66.60 4.99 66.60 0100.0  25 اداره كل شيالت  7.50 7.50 

 

 26 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  7.50 7.50 100.00 66.60 4.99 66.60

 

نيروي برق شركت توزيع   7.50 7.50 100.00 60.00 4.50 60.00  27 

 

 28 اداره كل تبليغات اسالمي  7.50 7.50 100.00 53.30 3.99 53.30

 

50.60 793.  29 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  7.50 7.50 100.00 50.60 

 

 30 اداره كل حفاظت محيط زيست  7.50 7.50 100.00 44.00 3.30 44.00

 

 31 شركت شهرك ها صنعتي  7.50 7.50 100.00 41.30 3.09 41.30

 

مور خيريه اداره كل اوقاف و ا  7.50 7.50 100.00 40.00 3.00 40.00  32 

 

 33 اداره كل راه و شهرسازي  7.50 7.50 100.00 40.00 3.00 40.00

 

 34 شركت آب و فاضالب شهري  7.50 7.50 100.00 34.60 2.59 34.60
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 35 اداره كل انتقال خون  7.50 7.50 100.00 33.40 2.50 33.40

 

اي فه اداره كل فني و حر  7.50 7.50 100.00 33.30 2.49 33.30  36 

 

 37 اداره كل پزشكي قانوني  7.50 7.50 100.00 29.30 2.19 29.30

 

 38 اداره كل  پست  7.50 7.50 100.00 26.60 1.99 26.60

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  7.50 7.50 100.00 26.60 1.99 26.60  39 

 

ل تعاون روستايي اداره ك  7.50 7.50 100.00 20.00 1.50 20.00  40 

 

 41 اداره كل امور مالياتي  7.50 7.50 100.00 18.00 1.35 18.00

 

اسالمي اداره كل فرهنگ و ارشاد   7.50 7.50 100.00 16.00 1.20 16.00  42 

 

 43 اداره كل آموزش و پرورش  7.50 7.50 100.00 13.34 1.00 13.34

 

ره كل امور عشاير ادا  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00  44 

 

 45 اداره كل تعزيرات حكومتي  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 46 اداره كل حج و زيارت  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 47 اداره كل ميراث فرهنگي  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 48 اداره كل هواشناسي  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 49 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00

 

كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج   7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 

 51 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00

 

يندگي سازمان بازنشستگي نما  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00  52 
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  ها جهت استفاده معلولين و جانبازان فعاليت مناسب بودن سطح شيب دار يا باالبر ساختمان :  133جدول 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

تاندارد اداره كل اس  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  1 

 

 2 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 3 اداره كل انتقال خون  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 4 اداره كل بنادر و دريانوردي   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

ايثارگران اداره كل بنياد شهيد و امور   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  5 

 

 6 اداره كل بهزيستي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 7 اداره كل ثبت احوال  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 8 اداره كل جهاد كشاورزي   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

100.00 7.50 100.00 100.00 507. دامپزشكي اداره كل   7.50   9 

 

 10 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 11 اداره كل فرودگاه ها  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 12 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

100.00 7.50 00.001  13 اداره كل ميراث فرهنگي  7.50 7.50 100.00 

 

 14 اداره كل ورزش و  جوانان  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 15 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

فارس   دانشگاه خليج  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  16 

 

 17 ستاد نظارت گمركات  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

اي شركت آب منطقه  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  18 

 

 19 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

3مات بازرگاني منطقه  خد شركت غله و   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  20 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  21 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   7.50 7.50 100.00 94.60 7.09 94.60  22 

 

 23 اداره كل پزشكي قانوني  7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 93.30

 

 24 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  7.50 7.50 100.00 93.30 6.99 93.30

 

 25 اداره كل بيمه سالمت  7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 88.00

 

 26 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 88.00

 

نيروي برق شركت توزيع   7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 88.00  27 

 

 28 كميته امداد امام خميني (ره)  7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 88.00

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  7.50 7.50 100.00 85.30 6.39 85.30  29 

 

 30 شركت آب و فاضالب شهري  7.50 7.50 100.00 82.60 6.19 82.60

 

اره كل ثبت اسناد و امالك اد  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00  31 

 

 32 اداره كل حج و زيارت  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

 33 اداره كل راه و شهرسازي  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

 34 اداره كل شيالت  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

اي فني و حرفه اداره كل   7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00  35 

 

 36 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

 37 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

 38 اداره كل آموزش و پرورش  7.50 7.50 100.00 73.34 5.50 73.34
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 39 اداره كل تبليغات اسالمي  7.50 7.50 100.00 66.60 4.99 66.60

 

 40 اداره كل حفاظت محيط زيست  7.50 7.50 100.00 66.60 4.99 66.60

 

 41 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  7.50 7.50 100.00 64.00 4.80 64.00

 

تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي سازمان   7.50 7.50 100.00 60.00 4.50 60.00  42 

 

 43 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  7.50 7.50 100.00 60.00 4.50 60.00

 

 44 اداره كل  پست  7.50 7.50 100.00 53.30 3.99 53.30

 

 45 اداره كل امور عشاير  7.50 7.50 100.00 48.00 3.60 48.00

 

 46 اداره كل تعاون روستايي  7.50 7.50 100.00 48.00 3.60 48.00

 

 47 اداره كل هواشناسي  7.50 7.50 100.00 44.00 3.30 44.00

 

 48 اداره كل امور مالياتي  7.50 7.50 100.00 40.00 3.00 40.00

 

 49 اداره كل اوقاف و امور خيريه  7.50 7.50 100.00 33.40 2.50 33.40

 

 50 اداره كل تعزيرات حكومتي  7.50 7.50 100.00 24.00 1.80 24.00

 

 51 شركت شهرك ها صنعتي  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00
 

 فعاليت مناسب بودن آسانسورها جهت استفاده معلولين و جانبازان :  134جدول 

تحقق درصد   سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق  زيابي شونده ار  سقف امتياز    رديف  

 

 1 اداره كل استاندارد  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 2 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 3 اداره كل انتقال خون  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00
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تحقق درصد   سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق  زيابي شونده ار  سقف امتياز    رديف  

 

اره كل بنادر و دريانوردي  اد  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  4 

 

 5 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 6 اداره كل بهزيستي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 7 اداره كل بيمه سالمت  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

100.00 7.50 100.00 0100.0  8 اداره كل تبليغات اسالمي  7.50 7.50 

 

 9 اداره كل ثبت احوال  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 10 اداره كل ثبت اسناد و امالك  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 11 اداره كل جهاد كشاورزي   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

100.00 7.50 0100.0  12 اداره كل حج و زيارت  7.50 7.50 100.00 

 

 13 اداره كل دامپزشكي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

اي استان نقل جاده اداره كل راهداري و حمل و   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  14 

 

عي تأمين اجتما اداره كل سازمان   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  15 

 

 16 اداره كل شيالت  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 17 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 18 اداره كل فرودگاه ها  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

اي فه اداره كل فني و حر  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  19 

 

 20 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  21 

 

 22 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00
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تحقق درصد   سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق  زيابي شونده ار  سقف امتياز    رديف  

 

100.00 507.  23 اداره كل ورزش و  جوانان  7.50 7.50 100.00 100.00 

 

 24 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 25 دانشگاه خليج فارس  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

مركات ستاد نظارت گ  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  26 

 

اي شركت آب منطقه  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  27 

 

 28 شركت آب و فاضالب شهري  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

 29 شركت توزيع نيروي برق  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

يد عالي شهر شركت عمران  شهر جد  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  30 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  31 

 

 32 كميته امداد امام خميني (ره)  7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00  33 

 

88.00 6.60 88.00 0.0010  34 اداره كل حفاظت محيط زيست  7.50 7.50 

 

 35 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  7.50 7.50 100.00 88.00 6.60 88.00

 

 36 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  7.50 7.50 100.00 86.60 6.49 86.60

 

و شهرسازي اداره كل راه   7.50 7.50 100.00 85.30 6.39 85.30  37 

 

 38 اداره كل تعاون روستايي  7.50 7.50 100.00 82.60 6.19 82.60

 

آموزش و پرورش اداره كل   7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00  39 

 

 40 اداره كل اوقاف و امور خيريه  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00

 

تعزيرات حكومتي   اداره كل  7.50 7.50 100.00 80.00 6.00 80.00  41 

 

 42 نمايندگي سازمان بازنشستگي  7.50 7.50 100.00 76.00 5.70 76.00
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تحقق درصد   سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  
دار مصداق  زيابي شونده ار  سقف امتياز    رديف  

 

 43 اداره كل پزشكي قانوني  7.50 7.50 100.00 74.60 5.59 74.60

 

 44 اداره كل  پست  7.50 7.50 100.00 66.60 4.99 66.60

 

و ارشاد اسالمي   اداره كل فرهنگ  7.50 7.50 100.00 37.30 2.79 37.30  45 

 

 46 اداره كل امور مالياتي  7.50 7.50 100.00 33.30 2.49 33.30

 

 47 اداره كل امور عشاير  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 48 اداره كل ميراث فرهنگي  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 49 اداره كل هواشناسي  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 50 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 51 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 52 شركت شهرك ها صنعتي  7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 0.00
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  استقرار نظام مديريت عملكرد: ششممحور 

محو  اين  مد  ،رهدف  نظام  اجراييهادستگاه در    عملكرد  تيرياستقرار  عملكرد گونهبه  ؛باشدمي  ي  ارزيابي  سيستم  كه    ،اي 
دهد.   نشان  را  اهداف  به  دستيابي  برنامهبيني پيش هدف  ميزان  اين  براي  اداري  نظام  اصالح  دوم  دوره  برنامه  در   ،شده 

كه بايد به صورت تجميعي تا پايان   باشدميدرصد    65ي  و اجراي قوانين و مقررات به باال   فافزايش ميزان تحقق اهدا
گردد.    99سال   شاملهاسياستمحقق  برنامه  اجراي  بر  ناظر  كلي  بند  هاسياست   ي  اداري  نظام  كلي   باشد.مي  25ي 

  عبارتند از:   ،را موجب خواهد شد عملكرد  تيرياستقرار نظام مد ي يي كه زمينههافعاليتاقدامات و 

 ي هابرنامه ي كلي نظام، هاسياستانداز، اجراي  ارزيابي براي پايش تحقق چشمرچه نظارت و اجراي نظام يكپا
 ساالنه  بودجه قوانين احكام  ساله، موضوعات محوري وپنج 

  ها متناسب با نتايج حاصل از نظارت و ارزيابي عملكرد آن هادستگاه ي هاموفقيتو عدم  هاموفقيتتحليل علل 

 هاي ساالنه ها بر عملكرد و خدمات دولتي و ارائه گزارش نظارت مردم و تشكل وين و استقرار نظام تد 

 ،انجام گردد  برنامه استقرار نظام مديريت عملكردي باال در دستيابي به اهداف  و اقدامات ذكر شده   هابرنامه صورتي كه    در
 نتايج زير حاصل خواهد شد :  

  شفافيت نظام اداري ارتقاي شاخص شفافيت و بهبود ادراك آحاد مردم از 

  نظام اداري  وري بهره ارتقاي سطح 

  هاي توسعه كشورشناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت 

  محوري در كنار فرايندمحوري در مديريت عملكرد بخش دولتي استقرار نظام نتيجه 

 محوري در نظارت و ارزيابيوسعه مشاركت ت  

محور نظام مديريت عملكرد  درصدي    65.9تحقق    ي دهندهنشان   98آمده از فرايند ارزيابي عملكرد سال  دستتايج بهن
ه كل صنعت، معدن و تجارت در اين  ادار   گردد،ميمشاهده    135شماره  كه در جدول    گونههمان   باشد.مي  در اين سال

با   برابر  عملكردي  داراي  مد  باشد.ميدرصد    100محور  تجهيز  و  نوسازي  و  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون  كل  با  اداره  ارس 
تر از  ش يب  ي عملكرد  ي محور دارا  نياستان در ا  ييدستگاه اجرا  26هاي بعدي قرار دارند.  درصدي در رده  97.23عملكرد  

گفت در محور    توانمي  يبه طور كل  اند.بودهاستان    نيانگيكمتر از م   ي عملكرد  ي دارا  هادستگاه  ياستان و مابق  نيانگيم
مد دارا  10،  عملكرد  تيرينظام  و    8  خوب،دستگاه    10  عالي،عملكرد    ي دستگاه  متوسط  دارا  23دستگاه    ي دستگاه 
   اند.بوده  في ضع ي عملكرد
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  وضعيت ارزيابي شوندگان بر اساس محور استقرار نظام مديريت عملكرد سطح نهايي : 135شماره  جدول

سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   130.00 130.00 130.00 100.00

 

كار تعاون و رفاه اجتماعي اداره كل   130.00 130.00 126.40 97.23  2 

 

 3 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  130.00 130.00 126.40 97.23

 

ت بهداشتي   دانشگاه  علو م پزشكي و خدما  130.00 130.00 120.80 92.92
 4 درماني 

 

اي اداره كل فني و حرفه  130.00 130.00 120.60 92.76  5 

 

اي شركت آب منطقه  130.00 130.00 120.40 92.61  6 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  130.00 130.00 119.24 91.72  7 

 

جتماعي تأمين ا اداره كل سازمان   130.00 130.00 119.00 91.53  8 

 

 9 اداره كل آموزش و پرورش  130.00 130.00 117.05 90.03

 

 10 اداره كل ثبت احوال  130.00 130.00 117.00 90.00

 

 11 اداره كل دامپزشكي  130.00 130.00 115.80 89.07

 

 12 ستاد نظارت گمركات  130.00 130.00 115.65 88.96

 

ت آب و فاضالب شهري شرك  130.00 130.00 113.25 87.11  13 

 

 14 اداره كل استاندارد  130.00 130.00 113.05 86.96

 

 15 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  130.00 130.00 112.20 86.30

 

 16 اداره كل  پست  130.00 130.00 110.80 85.23

 

 17 اداره كل راه و شهرسازي  130.00 130.00 109.25 84.03

 

 18 اداره كل حفاظت محيط زيست  130.00 130.00 106.05 81.57
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سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 19 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  130.00 130.00 100.40 77.23

 

 20 اداره كل جهاد كشاورزي   130.00 130.00 99.25 76.34

 
 21 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  130.00 130.00 96.60 74.30

 
73.61 95.70 0130.0  22 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  130.00 

 
 23 اداره كل فرودگاه ها  130.00 130.00 94.90 73.00

 
 24 اداره كل امور مالياتي  130.00 130.00 91.40 70.30

 
 25 اداره كل ورزش و  جوانان  130.00 130.00 83.00 63.84

 
و دريانوردي    اداره كل بنادر  130.00 130.00 81.55 62.73  26 

 
فارس دانشگاه خليج   130.00 130.00 78.55 60.42  27 

 
 28 اداره كل تعاون روستايي  130.00 130.00 78.15 60.11

 

 29 اداره كل شيالت  130.00 130.00 75.00 57.69

 

 30 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  130.00 130.00 74.20 57.07

 

56.73 73.75 130.00 30.001  31 نمايندگي سازمان بازنشستگي  

 

 32 اداره كل پزشكي قانوني  130.00 130.00 71.50 55.00

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   130.00 130.00 68.80 52.92  33 

 

 34 اداره كل ثبت اسناد و امالك  130.00 130.00 67.80 52.15

 

ا واقدامات  تامنيتي  و تربيتي ادراه كل زندان ه  130.00 130.00 65.80 50.61  35 

 

 36 شركت توزيع نيروي برق  130.00 130.00 65.00 50.00

 

 37 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  130.00 130.00 64.75 49.80

 

 38 اداره كل بهزيستي  130.00 130.00 64.40 49.53
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سقف امتياز    امتياز كسب شده  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

يني (ره) كميته امداد امام خم  130.00 130.00 63.80 49.07  39 

 

 40 اداره كل هواشناسي  130.00 130.00 63.40 48.76

 

 41 اداره كل امور عشاير  130.00 130.00 61.20 47.07

 

 42 اداره كل حج و زيارت  130.00 130.00 61.10 47.00

 

 43 اداره كل انتقال خون  130.00 130.00 61.00 46.92

 

ه كل تبليغات اسالمي ادار  130.00 130.00 59.00 45.38  44 

 

 45 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  130.00 130.00 59.00 45.38

 

 46 اداره كل بيمه سالمت  130.00 130.00 57.00 43.84

 

 47 اداره كل ميراث فرهنگي  130.00 130.00 54.00 41.53

 

شاورزي سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج ك  130.00 130.00 49.00 37.69  48 

 

 49 شركت شهرك ها صنعتي  130.00 130.00 45.00 34.61

 

 50 اداره كل اوقاف و امور خيريه  130.00 130.00 44.00 33.84

 

 51 اداره كل تعزيرات حكومتي  130.00 130.00 38.30 29.46

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   130.00 130.00 36.25 27.88  52 
 

محور    نهگوهمان  شد،  اشاره  عملكرد  كه  مديريت  نظام  اين    باشد.ميشاخص    3داراي  استقرار  از  هركدام  تحقق  براي 
آنهافعاليت  هاشاخص  انجام  كه  است  شده  تعريف  نمود.  يي  خواهد  فراهم  را  شاخص  هر  تحقق  موجبات  ي  هاشاخص ها 

آن تحقق  درصد  و  عملكرد  مديريت  نظام  شماره  استقرار  جدول  در  طور    136ها  به  هركدام  به  زير  در  كه  است  آمده 
  جداگانه پرداخته خواهد شد:  

  درصد   67.79 انجام ارزيابي عملكرد دستگاه  
  درصد   57.11  فعال سازي كارگروه توسعه مديريت دستگاه  
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  درصد    67.01  افزايش ميزان رضايتمندي مردم از خدمات دستگاه اجرايي 

 رزيابي عمومي در محور استقرار نظام مديريت عملكردميانگين شاخص بر اساس ا:  136جدول شماره 

سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  شاخص  سقف امتياز  

 
 1 انجام ارزيابي عملكرد دستگاه  70.00 70.00 47.45 67.79

 

توسعه مديريت دستگاه فعال سازي كارگروه   20.00 20.00 11.42 57.11  2 

 
67.01 26.80 40.00 0.004 افزايش ميزان رضايتمندي مردم از خدمات دستگاه   

 3 اجرايي 

    نجام ارزيابي عملكرد دستگاهشاخص اول :  ا

تعريف   فعاليت  انجام  به  منوط  شاخص  اين  دستگاه،  هاشاخص تحقق  باالدستي  اسناد  اساس  بر  دستگاه  ي هابرنامه ي 
اسناد   و...  هابرنامهعملياتي،  توسعه  ا   باشد. ميي  تحقق  فعاليتدرصد  استان،  ين  اين    .باشدمي درصد    67.79  در  عملكرد 

   است.آمده    137ي اجرايي استان در جدول شماره  هادستگاه فعاليت به ترتيب 

  فعاليت استقرار نظام مديريت عملكرد:  137جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

0.0010 تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   70.00 70.00 100.00 100.00 70.00   1 

 

 2 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 100.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 100.00  3 

 

اره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي اد  70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 100.00  4 

 

مدارس اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز    70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 100.00  5 

 

 6 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 100.00

 

اي ب منطقه شركت آ  70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 100.00  7 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  70.00 70.00 100.00 95.60 66.92 95.60  8 

 

 9 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  70.00 70.00 100.00 90.00 63.00 90.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 10 اداره كل ثبت احوال  70.00 70.00 100.00 90.00 63.00 90.00

 

90.00 63.00 0090.  11 اداره كل دامپزشكي  70.00 70.00 100.00 

 

استاندارد اداره كل   70.00 70.00 100.00 87.50 61.25 87.50  12 

 

 13 اداره كل آموزش و پرورش  70.00 70.00 100.00 87.50 61.25 87.50

 

 14 اداره كل جهاد كشاورزي   70.00 70.00 100.00 87.50 61.25 87.50

 

 15 اداره كل حفاظت محيط زيست  70.00 70.00 100.00 87.50 61.25 87.50

 

 16 اداره كل راه و شهرسازي  70.00 70.00 100.00 87.50 61.25 87.50

 

 17 ستاد نظارت گمركات  70.00 70.00 100.00 87.50 61.25 87.50

 

 18 شركت آب و فاضالب شهري  70.00 70.00 100.00 87.50 61.25 87.50

 

080.0  19 اداره كل  پست  70.00 70.00 100.00 80.00 56.00 

 

 20 اداره كل پزشكي قانوني  70.00 70.00 100.00 75.00 52.50 75.00

 

 21 اداره كل فرودگاه ها  70.00 70.00 100.00 75.00 52.50 75.00

 

 22 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  70.00 70.00 100.00 75.00 52.50 75.00

 

 23 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  70.00 70.00 100.00 72.00 50.40 72.00

 

 24 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  70.00 70.00 100.00 70.00 49.00 70.00

 

 25 اداره كل بنادر و دريانوردي   70.00 70.00 100.00 62.50 43.75 62.50

 

62.50 43.75 62.50 100.00 0.007  26 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  70.00 

 

 27 اداره كل تعاون روستايي  70.00 70.00 100.00 62.50 43.75 62.50

 

 28 دانشگاه خليج فارس  70.00 70.00 100.00 62.50 43.75 62.50

 

 29 نمايندگي سازمان بازنشستگي  70.00 70.00 100.00 62.50 43.75 62.50

 

.0050  30 اداره كل امور عشاير  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 

 

 31 اداره كل امور مالياتي  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

 32 اداره كل انتقال خون  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

 33 اداره كل اوقاف و امور خيريه  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 34 اداره كل بهزيستي  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

 35 اداره كل بيمه سالمت  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

 36 اداره كل تبليغات اسالمي  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

و امالك   اداره كل ثبت اسناد  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00  37 

 

شيالت اداره كل   70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00  38 

 

 39 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

 40 اداره كل ميراث فرهنگي  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

ه كل هواشناسي ادار  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00  41 

 

 42 اداره كل ورزش و  جوانان  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

 43 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

 44 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

ترويج كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش و   70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00  45 

 

 46 شركت توزيع نيروي برق  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

 47 شركت شهرك ها صنعتي  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00

 

ام خميني (ره) كميته امداد ام  70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00  48 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   70.00 70.00 100.00 50.00 35.00 50.00  49 

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   70.00 70.00 100.00 37.50 26.25 37.50  50 

 

 51 اداره كل تعزيرات حكومتي  70.00 70.00 100.00 25.00 17.50 25.00

 

 52 اداره كل حج و زيارت  70.00 70.00 100.00 25.00 17.50 25.00

  فعال سازي كارگروه توسعه مديريت دستگاه شاخص دوم :    

داراي دو فعاليت  شاخص فعال  مديريت  توسعه  كارگروه  آن و  سازي  شماره  عناوين و درصد تحقق  آمده    138ها در جدول 
مي همان   . است  مشاهده  كه  كارگروه  ف   شود،گونه  تشكيل  اي عاليت  سال،  در  ميزان  ن  و    60.28به  است  شده  محقق  درصد 

حقق هر فعاليت  ت ميزان  براي    است. ي استان اجرايي شده  ها دستگاه ها در اين سال توسط  درصد مصوبات كارگروه   55حدود  
  .     رجوع شود   140و    139ول شماره  ا جد   به ي اجرايي  ها دستگاه به تفكيك  
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  طريق سامانه    دبيرخانه از و ارسال گزارشات شورا به    98ر در سال  تشكيل جلسات كارگروه توسعه مديريت بصورت مستم
  درصد   60.28  مربوطه  

   درصد    55ميزان اجرايي شدن مصوبات 
 

 شاخص فعال سازي كارگروه توسعه مديريت دستگاه:  138جدول شماره 

  
سقف امتياز   امتياز  درصد تحقق 

دار مصداق   
 رديف  فعاليت  سقف امتياز 

 
60.28 4.82 8.00 .008  

مديريت بصورت  تشكيل جلسات كارگروه توسعه  
و ارسال گزارشات شورا به    98مستمر در سال  

 دبيرخانه ازطريق سامانه مربوطه 
1 

 

 2 ميزان اجرايي شدن مصوبات  12.00 12.00 6.60 55.00

  شاخص فعال سازي كارگروه توسعه مديريت دستگاه

و ارسال گزارشات   98سال توسعه مديريت بصورت مستمر در فعاليت تشكيل جلسات كارگروه :  139جدول شماره 
  شورا به دبيرخانه ازطريق سامانه مربوطه

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل امور مالياتي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

100.00 8.00 100.00 00.001 آموزش و پرورش اداره كل   8.00 8.00   2 

 

 3 اداره كل بنادر و دريانوردي   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 4 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 5 اداره كل پزشكي قانوني  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 6 اداره كل تبليغات اسالمي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 7 اداره كل ثبت احوال  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 8 اداره كل دامپزشكي  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 9 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 10 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

 11 اداره كل ورزش و  جوانان  8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00

 

بهداشتي  درماني دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات   8.00 8.00 100.00 100.00 8.00 100.00  12 

 

100.00 8.00 00100.  13 شركت آب و فاضالب شهري  8.00 8.00 100.00 

 

 14 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  8.00 8.00 50.00 50.00 8.00 100.00

 

اي شركت آب منطقه  8.00 8.00 100.00 90.00 7.20 90.00  15 

 

 16 اداره كل بهزيستي  8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00

 

80.00 6.40 80.00 .00100  17 اداره كل راه و شهرسازي  8.00 8.00 

 

 18 ستاد نظارت گمركات  8.00 8.00 100.00 80.00 6.40 80.00

 

 19 اداره كل استاندارد  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

تعزيرات حكومتي اداره كل   8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00  20 

 

 21 اداره كل جهاد كشاورزي   8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 22 اداره كل حج و زيارت  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 23 اداره كل حفاظت محيط زيست  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00  24 

 

 25 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 26 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00

 

 27 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  8.00 8.00 100.00 75.00 6.00 75.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

اي استان قل جاده اداره كل راهداري و حمل و ن  8.00 8.00 100.00 65.00 5.20 65.00  28 

 

 29 اداره كل  پست  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 30 اداره كل تعاون روستايي  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

اسناد و امالك اداره كل ثبت   8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00  31 

 

تأمين اجتماعي زمان  اداره كل سا  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00  32 

 

 33 اداره كل شيالت  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 34 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 35 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 36 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 37 دانشگاه خليج فارس  8.00 8.00 100.00 50.00 4.00 50.00

 

 38 اداره كل فرودگاه ها  8.00 8.00 100.00 35.00 2.80 35.00

 

 39 اداره كل هواشناسي  8.00 8.00 100.00 35.00 2.80 35.00

 

30.00 2.40 30.00 100.00 .008  40 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  8.00 

 

 41 اداره كل امور عشاير  8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00

 

 42 اداره كل اوقاف و امور خيريه  8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00

 

 43 اداره كل ميراث فرهنگي  8.00 8.00 100.00 25.00 2.00 25.00

 

25.00 2.00 025.0 تأمين اجتماعي مديريت درمان   8.00 8.00 100.00   44 

 

 45 اداره كل بيمه سالمت  8.00 8.00 100.00 15.00 1.20 15.00

 

 46 اداره كل انتقال خون  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 47 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 48 شركت توزيع نيروي برق  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 49 شركت شهرك ها صنعتي  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3بازرگاني منطقه  شركت غله و خدمات   8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 

 51 كميته امداد امام خميني (ره)  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

00.0  52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  8.00 8.00 100.00 0.00 0.00 

  فعاليت ميزان اجرايي شدن مصوبات :  140جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 1 اداره كل  پست  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

00.001  2 اداره كل امور مالياتي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 

 

 3 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 4 اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

100.00 12.00 100.00 100.00 12.00 012.0  5 اداره كل ورزش و  جوانان  

 

 6 شركت آب و فاضالب شهري  12.00 12.00 100.00 100.00 12.00 100.00

 

 7 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  12.00 12.00 50.00 50.00 12.00 100.00

 

 8 اداره كل آموزش و پرورش  12.00 12.00 100.00 90.00 10.80 90.00

 

 9 اداره كل ثبت احوال  12.00 12.00 100.00 90.00 10.80 90.00

 

پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني دانشگاه  علو م   12.00 12.00 100.00 90.00 10.80 90.00  10 

 

 11 ستاد نظارت گمركات  12.00 12.00 100.00 90.00 10.80 90.00

 

اي اداره كل فني و حرفه  12.00 12.00 100.00 85.00 10.20 85.00  21  

 

 13 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  12.00 12.00 100.00 80.00 9.60 80.00

 

 14 اداره كل حج و زيارت  12.00 12.00 100.00 80.00 9.60 80.00

 

 15 اداره كل دامپزشكي  12.00 12.00 100.00 80.00 9.60 80.00

 

شهرسازي اداره كل راه و   12.00 12.00 100.00 80.00 9.60 80.00  16 

 

 17 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  12.00 12.00 100.00 80.00 9.60 80.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 18 اداره كل استاندارد  12.00 12.00 100.00 75.00 9.00 75.00

 

 19 اداره كل بنادر و دريانوردي   12.00 12.00 100.00 75.00 9.00 75.00

 

75.00 9.00 75.00 100.00 12.00 .0012  20 اداره كل بهزيستي  

 

اي استان نقل جاده اداره كل راهداري و حمل و   12.00 12.00 100.00 75.00 9.00 75.00  21 

 

تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   12.00 12.00 100.00 75.00 9.00 75.00  22 

 

 23 اداره كل حفاظت محيط زيست  12.00 12.00 100.00 70.00 8.40 70.00

 

0.007  24 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  12.00 12.00 100.00 70.00 8.40 

 

 25 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  12.00 12.00 100.00 70.00 8.40 70.00

 

 26 اداره كل تبليغات اسالمي  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

50.00 6.00 50.00 100.00 12.00 2.001  27 اداره كل تعاون روستايي  

 

 28 اداره كل تعزيرات حكومتي  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

 29 اداره كل ثبت اسناد و امالك  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

 30 اداره كل شيالت  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

50.00 6.00 50.00 100.00 .0012  31 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  12.00 

 

 32 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

 33 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00

 

ارس دانشگاه خليج ف  12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00  34 

 

اي منطقه شركت آب   12.00 12.00 100.00 50.00 6.00 50.00  35 

 

 36 اداره كل فرودگاه ها  12.00 12.00 100.00 40.00 4.80 40.00

 

 37 اداره كل هواشناسي  12.00 12.00 100.00 40.00 4.80 40.00

 

 38 اداره كل امور عشاير  12.00 12.00 100.00 25.00 3.00 25.00

 

اوقاف و امور خيريه اداره كل   12.00 12.00 100.00 25.00 3.00 25.00  39 

 

 40 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  12.00 12.00 100.00 25.00 3.00 25.00

 

 41 اداره كل پزشكي قانوني  12.00 12.00 100.00 25.00 3.00 25.00

 

اره كل ميراث فرهنگي اد  12.00 12.00 100.00 25.00 3.00 25.00  42 

 

تأمين اجتماعي مديريت درمان   12.00 12.00 100.00 25.00 3.00 25.00  43 

 

 44 اداره كل انتقال خون  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق   رديف  ارزيابي شونده  سقف امتياز  

 

 45 اداره كل بيمه سالمت  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

ره كل جهاد كشاورزي  ادا  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00  46 

 

 47 سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 48 شركت توزيع نيروي برق  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 49 شركت شهرك ها صنعتي  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00  50 

 

 51 كميته امداد امام خميني (ره)  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 

 52 نمايندگي سازمان بازنشستگي  12.00 12.00 100.00 0.00 0.00 0.00
 

  اجرايي فزايش ميزان رضايتمندي مردم از خدمات دستگاه  شاخص سوم : ا 

ميزا ا  اجرايي فزايش  دستگاه  خدمات  از  مردم  رضايتمندي  عملكرد    ،ن  ارزيابي  محور  اهداف  تحقق  براي  فعاليت  سومين 
سال    باشد. مي  عملكرد  ارزيابي  دهنده   98نتايج  خدمات   67.01رضايت    ي نشان  خدمات  درصدي  از  ي  ها دستگاه گيرندگان 

ه تفكيك دستگاه و به ترتيب ميزان رضايت در  ب ي  ي اجراي ها دستگاه ميزان رضايت مردم از    باشد. مي اجرايي در اين سال  
     است. آمده    141جدول شماره  

  فعاليت افزايش ميزان رضايتمندي مردم از خدمات دستگاه اجرايي:  141جدول شماره 

سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  شونده ارزيابي   سقف امتياز    رديف  

 

 1 اداره كل صنعت، معدن و تجارت   40.00 40.00 100.00 100.00 40.00 100.00

 

 2 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  مدارس  40.00 40.00 100.00 100.00 40.00 100.00

 

 3 اداره كل  پست  40.00 40.00 100.00 97.00 38.80 97.00

 

ي اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماع  40.00 40.00 100.00 96.00 38.40 96.00  4 

 

اي استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  40.00 40.00 100.00 95.30 38.12 95.30  5 

 

 6 اداره كل امور اقتصادي  و دارايي  40.00 40.00 100.00 93.00 37.20 93.00

 

 7 ستاد نظارت گمركات  40.00 40.00 100.00 93.00 37.20 93.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  شونده ارزيابي   سقف امتياز    رديف  

 

93.00 37.20 93.00 100.00 0.004 اي شركت آب منطقه  40.00   8 

 

 9 اداره كل آموزش و پرورش  40.00 40.00 100.00 92.50 37.00 92.50

 

 10 اداره كل استاندارد  40.00 40.00 100.00 92.00 36.80 92.00

 

 11 اداره كل امور مالياتي  40.00 40.00 100.00 91.00 36.40 91.00

 

90.00 36.00 90.00 100.00 .0040 تأمين اجتماعي اداره كل سازمان   40.00   12 

 

 13 اداره كل ثبت احوال  40.00 40.00 100.00 88.00 35.20 88.00

 

 14 اداره كل دامپزشكي  40.00 40.00 100.00 88.00 35.20 88.00

 

 15 اداره كل فرودگاه ها  40.00 40.00 100.00 87.00 34.80 87.00

 

86.00 34.40 86.00 0.0010 اي اداره كل فني و حرفه  40.00 40.00   16 

 

 17 اداره كل جهاد كشاورزي   40.00 40.00 100.00 80.00 32.00 80.00

 

 18 اداره كل راه و شهرسازي  40.00 40.00 100.00 80.00 32.00 80.00

 

 19 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  40.00 40.00 100.00 80.00 32.00 80.00

 

 20 دانشگاه  علو م پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني  40.00 40.00 100.00 80.00 32.00 80.00

 

 21 شركت آب و فاضالب شهري  40.00 40.00 100.00 80.00 32.00 80.00

 

 22 اداره كل حفاظت محيط زيست  40.00 40.00 100.00 76.00 30.40 76.00

 

 23 اداره كل شيالت  40.00 40.00 100.00 75.00 30.00 75.00

 

 24 شركت توزيع نيروي برق  40.00 40.00 100.00 75.00 30.00 75.00

 

 25 شركت عمران  شهر جديد عالي شهر  40.00 40.00 100.00 75.00 30.00 75.00

 

 26 نمايندگي سازمان بازنشستگي  40.00 40.00 100.00 75.00 30.00 75.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  شونده ارزيابي   سقف امتياز    رديف  

 

 27 آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  40.00 40.00 100.00 73.00 29.20 73.00

 

 28 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  40.00 40.00 100.00 72.00 28.80 72.00

 

 29 كميته امداد امام خميني (ره)  40.00 40.00 100.00 72.00 28.80 72.00

 

مين اجتماعي تأ مديريت درمان   40.00 40.00 100.00 72.00 28.80 72.00  30 

 

 31 اداره كل حج و زيارت  40.00 40.00 100.00 70.00 28.00 70.00

 

 32 اداره كل ورزش و  جوانان  40.00 40.00 100.00 70.00 28.00 70.00

 

 33 اداره كل انتقال خون  40.00 40.00 100.00 65.00 26.00 65.00

 

گاه خليج فارس دانش  40.00 40.00 100.00 62.00 24.80 62.00  34 

 

 35 اداره كل تعاون روستايي  40.00 40.00 100.00 61.00 24.40 61.00

 

 36 اداره كل ثبت اسناد و امالك  40.00 40.00 100.00 57.00 22.80 57.00

 

 37 اداره كل امور عشاير  40.00 40.00 100.00 53.00 21.20 53.00

 

52.00 20.80 52.00 100.00 40.00 .0040  38 اداره كل بنادر و دريانوردي   

 

 39 اداره كل بيمه سالمت  40.00 40.00 100.00 52.00 20.80 52.00

 

هواشناسي اداره كل   40.00 40.00 100.00 52.00 20.80 52.00  40 

 

 41 ادراه كل زندان ها واقدامات  تامنيتي  و تربيتي  40.00 40.00 100.00 52.00 20.80 52.00

 

5.003  42 اداره كل بهزيستي  40.00 40.00 100.00 35.00 14.00 

 

 43 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  40.00 40.00 100.00 35.00 14.00 35.00

 

 44 اداره كل ميراث فرهنگي  40.00 40.00 100.00 35.00 14.00 35.00

 

وزش و ترويج كشاورزي سازمان تحقيقات و آم  40.00 40.00 100.00 35.00 14.00 35.00  45 

 

 46 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  40.00 40.00 100.00 25.00 10.00 25.00
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سقف امتياز   هدف  عملكرد  امتياز  درصد تحقق 
دار مصداق  شونده ارزيابي   سقف امتياز    رديف  

 

 47 اداره كل تبليغات اسالمي  40.00 40.00 100.00 25.00 10.00 25.00

 

 48 شركت شهرك ها صنعتي  40.00 40.00 100.00 25.00 10.00 25.00

 

3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه   40.00 40.00 100.00 25.00 10.00 25.00  49 

 

 50 اداره كل تعزيرات حكومتي  40.00 40.00 100.00 22.00 8.80 22.00

 

 51 اداره كل پزشكي قانوني  40.00 40.00 100.00 20.00 8.00 20.00

 

 52 اداره كل اوقاف و امور خيريه  40.00 40.00 100.00 10.00 4.00 10.00
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  نتيجه گيري و : 

زير از  يكي  دارد،  كشورها  امور  در  كه  موثري  و  گسترده  نقش  به  توجه  با  اداري  به  اصلي  ي  هاساختنظام  شمار توسعه 
اقتصادي، اجتماعي،   سيستمكشور از جمله    هاي سيستم آيد و كارآمدي و پويايي آن موجب ارتقاي سطح كارايي ساير  مي

  .شودمي و... رمانبهداشت و د ، فرهنگ،سياسي

اصالح و  ها در انديشه  هاي گذشته، همه دولت ها بوده و در دهه اصالح و تحول نظام اداري هميشه در دستور كار دولت 
 گيري بهرهمدت و بلندمدت و  اند، زيرا دستيابي به پيشرفت، توسعه و تحقق اهداف كوتاه تحول در نظام اداري كشور بوده

ي اصالح نظام اداري دوره هابرنامه  عملكرد سالم، يكپارچه و هماهنگ نظام اداري وابسته است.  بهينه از منابع، همگي به
   .استاول و دوم گواهي بر اين ادع 

عدم توجه كافي به مسئله نظام   ي اصالح نظام اداري وهابرنامهعليرغم وجود برنامه، اجراي    رسدبا اين همه، به نظر مي 
ي  هاسياستبه رغم اينكه اسناد و  و    مسئله را به چالشي مزمن در كشور مبدل ساخته استاداري در چند دهه اخير، اين  

مهمي به منظور اصالح نظام اداري و جلوگيري از ايجاد بحران در آن تدوين شده است، ولي گذشت زمان و شرايط كنوني 
  موفق نبوده اند.  هاسياست و   هابرنامه ين كه ا دهدمينشان 

ي اصالح نظام اداري هابرنامه و    هاسياست وليه و مهم جهت اصالح نظام اداري، بررسي و تحليل قوانين،  هاي ايكي از گام 
ي باالي نظام هاهزينه   پي برده شود.  هابرنامه شناسي آن است تا از اين رهگذر به علل عدم موفقيت اين  در كشور و آسيب

ظارات مردم و شهروندان از مسئوالن و مديران از طرف ديگر، اداري در وضعيت كنوني از يك طرف و افزايش نيازها و انت 
ي مربوطه و استفاده بهينه از منابع در اختيار از اين طريق  اههزينه لزوم توجه به اصالح هوشمندانه نظام اداري و كاهش  

  . را ضرورت مي بخشد

مي  نظر  دستورالعمبه  قوانين،  وجود  عدم  از  ايران  اداري  نظام  اصلي  مشكالت  نرسد  نشات  برنامه  و  وجود  گيردميل   .
ي دولتي و خدماتي، درست استفاده هاسازمان، به ويژه  هاسازماندر    است.ي اصالح نظام اداري مبين اين واقعيت  هابرنامه

هاي مختلف اداري و مديريتي از  هايي است كه در حوزه مربوط به نا كارآمدي   نكردن از منابع و امكانات در اختيار، عمدتاً
هاي كاربردي و عملياتي، نظارت  اداري و مديريتي، كيفيت نيروي انساني، آموزش يل ساختارهاي سازماني، فرايندهاي  قب

دارد وجود  و...  مي   .دقيق  نظر  به  ايجاب  بنابراين  پيش  از  بيش  كشور  فعلي  وضعيت  در  حاكم  شرايط  كه    كندميرسد 
شده در اين ي تدوينهاياستسصالح نظام اداري به كار گرفته و  ي اهابرنامهمديران اجرائي كشور عزم جدي را در اجراي  
نيازمند مشاركت جدي در تمام سطوح هستيم. براي همين منظور بايد به    ،زمينه را عملياتي كنند. در اصالح نظام اداري 
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عمده   اصليهابرنامهطور  حوزه  سه  در  منظمي  كار    :ي  سازمان  اجراي  و  «طراحي  سازي»،  فرهنگ  و  اجرائي «آموزش 
   شود.و اهداف عملياتي» طراحي و به اجرا گذاشته  هابرنامهشناسي و آسيبمناسب» و «تعيين، ارزيابي 

نشان   شده  انجام  تعيينكه    دهدميمطالعات  بسيار  نقش  عملياتي  موفقيت كننده مديران  اجراي  در  ي هابرنامه آميز  اي 
حال توسعه كه در تالش بودند تا مديريت دولتي نوين را اجرا و  در يك بررسي در ميان كشورهاي در    .اصالح اداري دارند

اصالح نظام اداري  هابرنامه دو متغير مهمي كه موجب شكست    شوند مي متوجه  عملياتي كنند،    : اند ازعبارت   ،شودمي ي 
ه بين لفاظي با ر مفهوم اول اعتقاد بر اين است كهاي علمي». د«لفاظي و واقعيت اصالحات» و «اصالحات به غير از روش 

به عبارت ديگر در حرف و ظاهر، اقدامات زيادي در حوزه اصالح نظام   .واقعيت اصالحات اداري فاصله زيادي وجود دارد
هي كنيم، در اغلب موارد اقدامات درخورتوجولي وقتي در عمل، اقدامات انجام شده را بررسي مي   ،دهنداداري انجام مي 

، ولي در  شودميبه اجرا گذاشته    هاسازمان هاي مختلفي به ادعاي برخي  ها و روشستم . براي مثال سيشودمي مشاهده ن
سيستم  عمل  و  اجرا  نداردمقام  اجرا  قابليت  يا  شده  طراحي  عمالً   ،هاي  و  است  مواجه  مختلفي  خطاهاي  با  اينكه  در    يا 

كيد أاست. در مفهوم دوم، آنچه مورد تبسياري مواقع نه تنها مشكلي را حل نكرده، بلكه مشكالت قبلي را دوچندان كرده  
فاصله زيادي   افتد، عمدتاًبا آنچه در عمل اتفاق مي  ،شودميهاي علمي مطرح  ها و مدل كه بين آنچه در روشاين  ،است

  شدهمغاير با هدف تعيين   نتايج كامالً  ،هاگونه سوءبرداشتشده ناشي از اينانجام  حتي در برخي موارد اقدامات  .وجود دارد
  .كندمي را نمايان 

  ز : چالش هاي نظام اداري 

  : را به صورت زير خالصه نمودي اصالح نظام اداري ها برنامه هاي نظام اداري در اجراي چالش  توانميبه طور كلي 

  التزام به موازين علمي مديريت.ضعف در نگرش راهبردي و 
 زدگي سياست  
  گيري در مختصات نظام اداري تعدد در مراجع تصميم .  
 .تعدد در مراجع عملياتي نظام اداري 
  هاي غلط، جايگزيني روابط بر ضوابط، عدم توانايي ريزي استراتژي هاي نادرست، طرح نگاه غيرتخصصي، پردازش

 .مديراناجرايي 
 نبود انگيزه، رخوت و سستي در نظام اداري و كاركنان.    
 توجهي به هزينه، كيفيت و سرعت ارائه خدمات نظام اداري.بي  



  

      1398هاي اجرايي استان بوشهر در سال  ي عملكرد دستگاهبايگزارش ارز                                                                          355

 نامناسب. وري عدم تعادل ميان منابع و مصارف، ناشي از بهره  
  ثر.ؤرساني مفقدان ارتباطات كارا و اطالع  
  .توزيع نامناسب اختيارات 
   ي اجرايي و تخلف آشكار و پنهان از تكاليف قانوني به جهت عدم امكان نظارت  هادستگاه عدم تمكين و تبعيت

  . شده و موقتي بودن آنتقاد و باور به ضوابط ترسيم عدم اع جامع از سوي مراجع مسئول و بعضاً
  هاي كالن ملي در ابعاد مختلف. ناهماهنگي در تصميم  
  هابرنامه نبودن بودجه مناسب و الزم در اجراي. 
  هاي جديدآوري عدم حمايت مديران از ابتكار، نوآوري و فن . 
  ي اصالح نظام اداري هابرنامهعدم اعتقاد و عزم جدي مديران به. 
   .تلقي منفي از مفهوم و نقش دولت  
 .تصدي بيش از انداره دولت در امور  
 هابخش وري پايين در كليه بهره. 
 در سازمان  فرهنگ مشاركتي و همكاري جمعي در حل مشكالت و بهبود روابط كاري  فقدان 
  فساد اداري 
  جنبه   البته    اي و پرورش شايستگي و شيوع گرايش به مدرك گرائي. هاي حرفه نبود نظام از  خود  درون  در  اداري  بهنظام  با  يا  آنها  تقويت  با  كه  است  برخوردار  نيز  مثبتي  مؤثر  هاي  ها آن كارگيري 

دغدغه مي برخي  از  تعيين تواند  جمله  از  بكاهد.  فوق  جنبه كنندههاي  و  مساعد  عوامل  اين  ميترين  قوت  موارد هاي  توان 
  ذيل را نام برد: 

  خصص و متعهدانساني مت برخورداري از نيروي.  
  .برخورداري از اختيارات رئيس دولت در ايجاد تحول اداري  
  در اصالح نظام اداري  مديراناعتقادات و باورهاي ارزشي .  
 كردهو تحصيل  وجود نيروهاي جوان مستعد و مشتاق.    
 و دسترسي جهت ايجاد دولت الكترونيك روند مناسب تحول فني و تكنولوژيك.   
 هاميان دولت ند همگرائي و همكاري رو. 
  وري بهرههاي الزم در جهت حركت به سمت و تئوري  هابرنامه وجود.   

 راهكارهاي اصالح و تحول نظام اداري  ح : 
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 هاي سياسيامور مديريتي از وابستگي  سازي جدا 
  توجه به الگوي حكمراني خوب 
  توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي نظام اداري 
 اداري   استانداردسازي خدمات 
 سازي آن اقتصاد و كوچك هش نقش دولت و نهادهاي حاكميتي در كا 
  يي عمومي در نظام اداري گوپاسخقانون  اجراي  
    توسعه مشاركت مردم  
   راهنماي عنوان  به  اداري  نظام  راهبردي  شناخت  بر  مبتني  اصالحات  مناسب  برنامه  يك  به  اداري  نظام  تجهيز 

  . د توجه قرار داده باشدعمل كه تحول در نظام اداري را به صورت جامع مور
  سياست براي  كشور  اداري  نظام  راهبري  مسئول  سازمان  در  تأثيرگذار  جايگاه  و  مناسب  قانوني  گذاري،  اقتدار 

  ي تحول اداري ها برنامه ريزي و هدايت برنامه
  اصالح ي  هابرنامهريزي و اجراي  ي اجرايي در برنامههادستگاه نظران، كارشناسان و مديران  مشاركت مؤثر صاحب

 ي اداري هاسازمان پذيري در  فقدان روحيه مشاركت نظام اداري و 
 ت و آموزش و بهسازي نيروي انساني توسعه منابع انساني و توجه به دو محور تأمين و رفاه كاركنان دول 
  اصالح نظام حقوق و دستمزد  
    ساالري در عزل و نصب مديران ارتقاء شايسته  
   ام اداري ترويج مديريت كيفيت فراگير در نظ  
   اجراي برنامه توانمندسازي مديران  
    اجراي برنامه توسعه فناوري اطالعات  
  ييگوپاسخاجراي برنامه ملي  
 -  اجراي برنامه نظارت و ارزيابي 
 وري اجراي برنامه ملي بهره  

  

  

 

 


