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 بسمه تعالی
 

 مهندس چیت چیان برادر ارجمند جناب آقاي

 نیرو وزیر محترم
 

 ؛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 شاخصتأکید قرار گرفته( مورد 10و  10، 11فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری)مواد 

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

ی)به شماره قانون مدیریت خدمات کشور 10و  11آیین نامه اجرایی مواد  0گیرد. در همین راستا به استناد بند )ب( ماده می

( مصوب وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، به پیوست 15/1/1015تاریخ  5009/55007

های اصلی دستگاه؛ به ویژه که با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و مأموریت نیرو های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارتشاخص

های تی ابالغی مقام معظم رهبری، اسناد برنامه توسعه کشور و همچنین با همکاری و نشستهای کلی اقتصاد مقاومسیاست

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

های های اجرایی با محوریت شاخصعملکرد دستگاه گردد. با توجه به این که در نظر است؛ارسال می 1059عملکرد سال 

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن ضمن ارائه به مراجع ذیربط از جمله؛ ریاست محترم  1059عمومی و اختصاصی در سال 

ایی سال های مختلف، در مراسم جشنواره شهید رجبرداریق.م.خ.ک( و بهره 10جمهور و مجلس شورای اسالمی)به استناد ماده 

آتی نیز ارایه شود، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و پشتیبانی آن وزارتخانه قرار گرفته 

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

 

 
 

   
 رونوشت:

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

 

 

 جمشید انصاري 



 2 اس 1 صفحِ

 

  هاي اجرايي كشور فرم ارزياتي عملكرد دستگاه 
  14/01/89تاريد  4225/44327ق.م.خ.ك تصوية وامه شماره  82و  81وامه اجرايي مواد  هيأ ت وزيران و آييه 28/10/81هـ مورخ 27701/ت44642موضوع مصوته شماره 

 هاي اذتصاصي شاذص

 1395سال                                                                                                                                                                                                                 ويرو وزارت  

MUقانونی 
 SW 

 امتياز( 200)  آب و فاضالب محور -1

 33 9962 9566 9665 درصذ سٌذ تَسؼِ جوؼيت تحت پَشش شثىِ آب شْزي 1

 33 75 8962 8466 درصذ سٌذ تَسؼِ خاًَار( 23هٌذ اس آب آشاهيذًی سالن )تاالي  يت رٍستایی تْزُجوؼ 2

 33 253 - - هيليَى هتز هىؼة در سال سٌذ تَسؼِ صٌایغ  ٍ رٍستاّا شْزّا، تِ آتزساًی 3
 25 44 93627 8262 درصذ سٌذ تَسؼِ شْزي فاضالب شثىِ پَشش تحت يتجوؼ 4

5 
 آب احذاث)شزب هصارف تزاي آى سدایی ًوه ٍ دریا آب استحصال ظزفيت افشایش
 (ّا وي شيزیي

 25 24 - - هيليَى هتز هىؼة در سال سٌذ تَسؼِ

6 
 اًَاع اًؼماد اسعزیك خصَصی تخش تَسظ پساب/آب تَليذ ظزفيت افشایش

 خصَصی -ػوَهی هشاروتی لزاردادّاي
 25 66 - - هيليَى هتز هىؼة در سال سٌذ تَسؼِ

 23 2565 - - درصذ سٌذ تَسؼِ شْز)هؼىَس( در درآهذ تذٍى آب 7
 15 13 - - ويلَهتز سٌذ تَسؼِ وشَر تشري آب اًتمال خغَط تاسساسي 8

امتياز( 200) آبمحور  -2

 23 525 - - هيليَى هتز هىؼة  تزًاهِ التصاد هماٍهتی حجن هخاسى سذّا )غيز هزسي( 1

 23 556733 - - ّىتار هماٍهتی التصاد تزًاهِ ّاي آتياري ٍ سّىشی اصلی ٍ فزػی )هزسي ٍ غيز هزسي( احذاث شثىِ 2

 25 523 - - هيليَى هتز هىؼة تزًاهِ التصاد هماٍهتی حجن هخاسى سذّا )هزسي( 3

 15 6333 - - ويلَهتز سٌذ تَسؼِ ّا ٍ هزحلِ اٍل ساهاًذّی يي حذ تستز ٍ حزین رٍدخاًِتؼي 4

 13 933 - - ويلَهتز سٌذ تَسؼِ ّا ّا ٍ تاالب تؼييي حذ تستز ٍ حزین سَاحل دریا، دریاچِ 5

 15 6165 - - ويلَهتز سٌذ تَسؼِ ّا  اجزاي ػوليات ساهاًذّی رٍدخاًِ 6

7 

 تِ هضز تزداري تْزُ پزٍاًِ فالذ آب ّاي چاُ ًوَدى الوٌفؼِ هسلَب ٍ ًظارت وٌتزل،
 ّاي پزٍاًِ تؼذیل ٍ هجاس ّاي چاُ تزداشت اضافِ اس جلَگيزي ػوَهی، هصالح

 وشاٍرسي تزداري تْزُ

 27 1333 - - هيليَى هتز هىؼة تزًاهِ التصاد هماٍهتی

 24 76333 - - دستگاُ تزًاهِ التصاد هماٍهتی َّشوٌذ گيزي اًذاسُ اتشار تِ ّا چاُ تجْيش 8

 18 1333 - - تؼذاد ًماط تزًاهِ التصاد هماٍهتی جزیاى گيزي اًذاسُ اتشار تِ ًماط تجْيش 9

 



 2 اس 2 صفحِ

 

 1395سال                                                                                                                                                                                                                 ويرو وزارت  

MUقانونی 
 SW 

 16 14 - - درصذ سٌذ تَسؼِ اي هٌغمِ آب ّاي شزوت ػول هحذٍدُ در گيزي اًذاسُ ّاي ایستگاُ تجْيش ٍ تىويل 13

 13 693 - - هيليَى هتز هىؼة سٌذ تَسؼِ تأهيي حماتِ دریاچِ ارٍهيِ 11

 امتياز( 400) ترقمحور  -3

 افشایش ظزفيت تَليذ اسوی تزق حزارتی 1
اتالغيِ ستادفزهاًذّی التصاد 

 هماٍهتی
 73 1833 - - هگاٍات

 45 3767 - - درصذ سٌذ تَسؼِ ّاي حزارتی سظ راًذهاى الىتزیىی ًيزٍگاُهتَ 2

 53 273 - - ويلَ ٍات ساػت هيليارد سٌذ تَسؼِ ّاي حزارتی صي تَليذي ًيزٍگاُاًز 3

 35 779 - - گزم تز ويلَ ٍات ساػت سٌذ تَسؼِ  )هؼىَس(ّا تِ تَليذ تزق  دي اوسيذ وزتي ًيزٍگاُ هيشاى 4

 53 8533 - - آهپز هگاٍلت سٌذ تَسؼِ تَسیغ فَق ٍ اًتمال ّاي پست ظزفيت ایشافش 5

 33 2696 - - درصذ سٌذ تَسؼِ )هؼىَس(تَسیغ فَق ٍ اًتمال ّاي شثىِ در تلفات 6

 23 153 - - هگاٍات سٌذ تَسؼِ ّوجَار وشَرّاي تا تزق هثادالت ظزفيت افشایش 7

 23 3633 - - آهپز هگاٍلت سٌذ تَسؼِ تَسیغّاي  افشایش ظزفيت پست 8

 43 1369 - - درصذ تزًاهِ صٌؼت تزق )هؼىَس( تَسیغ تلفات در شثىِ 9

 تزًاهِ صٌؼت تزق واّش هذت خاهَشی در شثىِ تَسیغ 13
 اساي تِ رٍس شثاًِ در دليمِ

 هشتزن ّز
- - 2643 43 

(ازيامت 200) اقتصاد آب و ترق تا رويكرد اقتصاد مقاومتيور مح -4

 جذب شذُ یتِ ول هٌاتغ هال یهٌاتغ هال زیسْن جذب اس سا 1
ٍ هصَتات  3پيَست شوارُ

هجاهغ ػوَهی شزوتْاي 
 سیزهجوَػِ

 133 67 - - درصذ

 زٍيٍسارت ً یالتصاد هماٍهت يّا ػولىزد ساالًِ پزٍصُ یٍسً هتَسظ 2
هصَتِ ستاد فزهاًذّی التصاد 

 هماٍهتی
 133 133 - - درصذ

 1000 جمع امتياز

 


