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 بسمه تعالی
 

 خواهر گرامی سرکار خانم دکتر ابتکار 

 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
 

 با سالم و احترام؛
های مدیریت عملکرد که در های اجرایی به عنوان یکی از زیرنظامهمانگونه که استحضار دارند؛ ارزیابی عملکرد دستگاه

های است، همه ساله در ابعاد شاخص( مورد تأکید قرار گرفته70و  70، 71خدمات کشوری)مواد فصل یازدهم قانون مدیریت 

ها قرار های اجرایی توسط سازمان، اجرایی شده و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاهعمومی و اختصاصی با همکاری دستگاه

قانون مدیریت خدمات کشوری)به شماره  70و  71واد آیین نامه اجرایی م 0گیرد. در همین راستا به استناد بند )ب( ماده می

( مصوب وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، به پیوست 19/1/1074تاریخ  9001/99008

های های اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست که با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و مأموریتشاخص

های مشترک های کلی محیط زیست، اسناد برنامه توسعه کشور و همچنین با همکاری و نشستاصلی دستگاه؛ به ویژه سیاست

است، برای ارزیابی عملکرد کارشناسان آن دستگاه با این سازمان و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی شده

های عمومی و های اجرایی با محوریت شاخصاین که در نظر است؛ عملکرد دستگاه گردد. با توجه بهارسال می 1041سال 

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن ضمن ارائه به مراجع ذیربط از جمله؛ ریاست محترم جمهور و  1041اختصاصی در سال 

اسم جشنواره شهید رجایی سال آتی نیز های مختلف، در مربرداریق.م.خ.ک( و بهره 70مجلس شورای اسالمی)به استناد ماده 

ارائه شود، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و پشتیبانی آن سازمان قرار گرفته و گزارش 

 بندی تعیین شده، از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت به این سازمان ارایه شود.مربوط طبق زمان

 
 
 

 
 

   
 رونوشت:

 جناب آقای دکتر پورمحمدی معاون محترم توسعه امور تولیدی برای آگاهی. 
 جناب آقای صفدری معاون محترم نوسازی اداری برای آگاهی. 
 رفیع زاده رئیس محترم امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی برای آگاهی و اقدام الزم. جناب آقای 

 

 

 جمشید انصاری 



 2 از 1 صفحِ

 

  َاي اجرايي كشًر فرم ارزيابي عملكرد دستگاٌ 
  14/01/89تاريد  4225/44327ق.م.خ.ك تصًيب وامٍ شمارٌ  82ي  81وامٍ اجرايي مًاد  َيأ ت يزيران ي آييه 28/10/81َـ مًرخ 27701/ت44642مًضًع مصًبٍ شمارٌ 

 َاي اذتصاصي شاذص

 1395سال                                                                                                                                                                                                                    سازمان حفاظت محيط زيست  

قانونی 
MU  SW 

امتياز( 570)محيط زيست اوساوي محًر  -1

1 
کٌترل هٌبثع آالیٌذُ آة، خبک ٍ َّا ٍ پیطگیری ٍ کٌترل   55ّبی سبل  اجرای ثرًبهِ

 آلَدگی هٌبثع آة ٍ خبک کطَر

قبًَى حفبظت ٍ ثْسبزی ، هحیط زیستسیبست ّبی کلی 
قبًَى ًحَُ جلَگیری ، قبًَى هذیریت پسوبًذ، هحیط زیست

 ًبهِ جلَگیری از آلَدگی آة آییيٍ  از آلَدگی َّا
 53 33 - - درصذ

 ّبی هطوَل ثررسی گسارضبت ارزیبثی زیست هحیطی پرٍشُ 2
 سیبستْبی کلی هحیط زیست

 قبًَى ثرًبهِ پٌجن 152ثٌذ الف هبدُ 
 33 133 - - درصذ

 33 245 - - تعذاد  سیبست ّبی کلی هحیط زیست ًظبرت ثر عولکرد آزهبیطگبّْبی هعتوذ  3

 53 153 - - تعذاد  ّبی کلی هحیط زیست سیبست ارتقبء ٍ افسایص ایستگبّْبی پبیص کیفی َّا 4

 الوللی( ای)قبثل قجَل در هراجع ثیي تعییي ٍ اثالغ رٍش هحبسجِ گبزّبی گلخبًِ 5
ًبهِ ّیئت ٍزیراى درخصَظ تطکیل کبرگرٍّی ثرای  تصَیت

 23 1 - - اثالغیِ اجرای ثرًبهِ جبهع کبّص آلَدگی َّای کالًطْرّب

 سیبست ّبی کلی هحیط زیست گبزّبی گلخبًِ ایًظبرت ثر هیساى کبّص اًتطبر  6
هیلیَى تي در 

 سبل
- - 3.73 43 

7 
ّبی هرثَطِ در هَرد هذیریت  تذٍیي ثرًبهِ عول اجرایی استبًی ٍ اثالغ آى ثِ دستگبُ

 هٌطأ داخلی گرد ٍ غجبر

 سیبستْبی کلی هحیط زیست
 53 1 - - ثرًبهِ ًبهِ اجرایی آهبدگی هقبثلِ ثب پذیذُ گرد ٍ غجبر آییي 

8 
هرزی، اقذام ٍ ّوبٌّگی هَرد  ای کٌترل هٌطبءّبی گرد ٍ غجبر ثرٍى تْیِ ثرًبهِ هٌطقِ

 ّب ًیبز ثب کطَرّبی هٌطقِ جْت اجرای ثرًبهِ

 سیبستْبی کلی هحیط زیست
 ًبهِ اجرایی آهبدگی هقبثلِ ثب پذیذُ گرد ٍ غجبر آییي

 53 1 - - ثرًبهِ

 53 273 - - درصذ ثرًبهِ پٌجن تَسعِ)هتَسط سبلیبًِ( کبّص هٌبطق تحت تبثیر پذیذُ ریسگردّبراّجری  9

11 
ًبهِ اجرایی آهبدگی هقبثلِ ثب پذیذُ گرد ٍ  آییي»هبِّ اجرای  اٍلیي گسارش ضص  ارائِ

 ثِ ّیئت دٍلت« غجبر
 25 1 - - گسارش ًبهِ اجرایی آهبدگی هقبثلِ ثب پذیذُ گرد ٍ غجبر آییي

11 
ثیٌی آلَدگی  اًجبم هطبلعبت هٌطبءیبثی ررات هعلق در ّطت کالًطْر ٍ تَلیذ هذل پیص

 َّای آًْب

ًبهِ ّیئت ٍزیراى درخصَظ تطکیل کبرگرٍّی ثرای  تصَیت
 اجرای ثرًبهِ جبهع کبّص آلَدگی َّای کالًطْرّب

 53 1 - - گسارش

 ثِ ّیئت ٍزیراى« هذیریت تقبضبی سفر»ارائِ ثستِ  12
ًبهِ ّیئت ٍزیراى درخصَظ تطکیل کبرگرٍّی ثرای  تصَیت

 اجرای ثرًبهِ جبهع کبّص آلَدگی َّای کالًطْرّب
 53 1 - - ثستِ 

 



 2 از 2 صفحِ

 

 1395سال                                                                                                                                                                                                                    سازمان حفاظت محيط زيست  

قانونی 
MU  SW 

13 
ّبی هجرهبًِ کِ هٌجر ثِ آلَدگی هحیط زیست)َّا(  ثرخَرد ثب فعبلیت»ارائِ الیحِ 

 ثِ ّیئت ٍزیراى« گردد هی
ًبهِ ّیئت ٍزیراى درخصَظ تطکیل کبرگرٍّی ثرای  تصَیت

 اجرای ثرًبهِ جبهع کبّص آلَدگی َّای کالًطْرّب
 25 1 - - ثستِ 

 53 13 - - درصذ سیبستْبی کلی هحیط زیست کالًطْرّب ًسجت ثِ سبل قجل)کبّص تعذاد رٍزّبی ًبسبلن(ثْجَد کیفیت َّای  14

(ازيامت 180) طبيعي محيط زيستمحًر  -2

 133 23 - - تبالة ّبی تَسعِ کطَر ثرًبهِ ّبی داخلی تبهیي حقبثِ تبالة ّب ٍ دریبچِراّجری تعییي ٍ  1

 53 233333 - - ّکتبر سیبستْبی کلی هحیط زیست تفصیلی هٌبطق تحت هذیریت -اجرای طرحْبی تَجیْی 2

 33 133333 - - ّکتبر ضرح ٍظبیف ضٌبسبیی ٍ هعرفی عرصِ ّبی طجیعی ٍاجذ ضرایط ثرای افسایص سطح ٍ درجِ حفبظتی 3

(ازيامت 100) محيط زيست درياييمحًر  -3

 53 3 - - تعذاد سیبستْبی کلی هحیط زیست تذٍیي، ثبزًگری ٍ ًظبرت ثر اجرای ضَاثط ٍ استبًذاردّبی هحیط زیست دریبیی 1

2 
ّبی  ارایِ گسارضبت هلی، هٌطقِ ای ٍ ثیي الوللی در حَزُ زیست ثَهْبی دریبیی، آلَدگی

 دریبیی ٍ هذیریت سَاحل
 53 3 - - تعذاد ّبی تَسعِ کطَر ثرًبهِ

امتياز( 150)اي  َاي مىطقٍ َمكاريي  پژيَشمحًر   -4

 سیبست ّبی کلی هحیط زیست ترٍیج، داًص افسایی ٍتَسعِ تَاًوٌذی ّبی هردم ثرای حفظ هحیط زیست 1
 هیلیَى 

 133 175 - - سبعت-ًفر

 53 5 - - تعذاد تَافق سٌذ تَسعِ راّجردی هحیط زیست  ظرفیت سبزی ثرای تقَیت ّوکبری ّبی هٌطقِ ای جْت رفع چبلطْبی زیست هحیطی 2

 1000 جمع كل

 

 


