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 بسمه تعالی
 

 برادر ارجمند جناب آقاي سلطانی فر

 وزیر محترم ورزش و جوانان
 

 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 ( مورد19و  17، 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

ری)به شماره قانون مدیریت خدمات کشو 17و  11آیین نامه اجرایی مواد  9گیرد. در همین راستا به استناد بند )ب( ماده می

( مصوب وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، به پیوست 19/1/1914تاریخ  9772/99972

های اصلی های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان که با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و مأموریتشاخص

تصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری، اسناد برنامه توسعه کشور و همچنین با همکاری های کلی اقدستگاه؛ به ویژه سیاست

های مشترک کارشناسان آن دستگاه با این سازمان و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی و نشست

های اجرایی با ر نظر است؛ عملکرد دستگاهگردد. با توجه به این که دارسال می 1942است، برای ارزیابی عملکرد سال شده

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن ضمن ارائه به مراجع ذیربط از  1942های عمومی و اختصاصی در سال محوریت شاخص

های مختلف، در مراسم برداریق.م.خ.ک( و بهره 17جمله؛ ریاست محترم جمهور و مجلس شورای اسالمی)به استناد ماده 

ره شهید رجایی سال آتی نیز ارائه شود، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و جشنوا

بندی تعیین شده، از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد پشتیبانی آن وزارتخانه قرار گرفته و گزارش مربوط طبق زمان

 دولت به این سازمان ارایه شود.
 

 

 
 

   
 رونوشت:

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

 

 

 جمشید انصاري 



 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                                                                                                                                                                                                                    يرزش ي جًاوان يزارت  

قانونی 
MU  SW 

 امتياز( 250) جًاوانمحًر  -1

 ًسبت افراد ٍام گیرًذُ بِ کل افراد هتقاضی 1
)فرٌّگی، تربیتی(  4بستِ اجرایی فرعی

 5، ردیف 51صفحِ
 75 100 - - درصذ

 تعذاد هراکس هطاٍرُ تخصصی ازدٍاج ٍ خاًَادُ بِ کل جَاًاى کطَر 2
)فرٌّگی، تربیتی( صفحِ  4بستِ اجرایی فرعی

 8، ردیف 47
 75 150 - - تعذاد

 50 1.5 - - درصذ هصَبِ ضَرای عالی جَاًاى ًسبت جَاًاى ضرکت کٌٌذُ در برًاهِ ّای فراغتی بِ کل جوعیت جَاى کطَر 3

 ًسبت سازهاى ّای هردم ًْاد جَاًاى بِ کل جوعیت جَاى کطَر 4

آئیي ًاهِ اجرایی تاسیس ٍ  32هادُ  2تبصرُ 
فعالیت سازهاى ّای هردم ًْاد جَاًاى )ضوارُ 

 (8/5/84هَرخ  ـّ 31281/ت 27862

 50 0.4 - - در پٌج ّسار

امتياز( 150) فرَىگي، آمًزشي ي پژيَشيمحًر  -2

 20 10 - - ّسار ًفر هصَبِ ضَرای عالی جَاًاى  هلی افسایص تعذاد ًفرات ضرکت کٌٌذُ)جَاى ٍ ٍرزضکار( در برًاهِ ّای فرٌّگی 1

 20 5 - - تعذاد هصَبِ ضَرای عالی جَاًاى افسایص تعذاد برًاهِ ّای فرٌّگی هلی بِ ًسبت ٍرزضکاراى  2

 30 10 - - درصذ ّای ٍرزضی برًاهِ عولیاتی فذراسیَى اًذ ًسبت داٍراى ٍ هربیاى ارتقاء یافتِ بِ کل داٍراى ٍ هربیاًی کِ اهکاى ارتقاء داضتِ 3

 35 3 - - فذراسیَى تعذاد ّای تَسعِ کطَر برًاهِ ّای ٍرزضی هذیریت آهَزضی در فذراسیَىپیادُ سازی هذل استاًذارد  4

5 
عقذ قراردادّای پژٍّطی اثربخص در حَزُ جَاًاى ٍ ٍرزش کطَر هتٌاظر با ًیازّا ٍ 

 بیٌی ضذُ در حَزُ ٍرزش ٍ جَاًاىّای پیصاٍلَیت

 217ّای اجرایی ٍزارتخاًِ طبق هادُ بستِ
 تَسعِ برًاهِ پٌجن

 15 25 - - تعذاد

6 
ّای تحصیالت تکویلی در حَزُ ٍرزش ٍ جَاًاى در سال ًاهِحوایت اثربخص از پایاى

 جاری

ّای برًاهِ پٌجن تَسعِ ٍ بستِ 217هادُ 
 اجرایی ٍزارتخاًِ

 30 50 - - تعذاد

(ازيامت 280) َمگاويمحًر  -3

 50 9 - - تعذاد دٍرُ برًاهِ عولیاتی برگساری هسابقات کطَری رٍستایی ٍ عطایری  1

 50 17 - - تعذاد دٍرُ برًاهِ عولیاتی دٍرُ ّای آهَزش تربیت ًیرٍی اًساًی )داٍر ٍ هربی( ٍیژ هٌاطق رٍستایی ٍ عطایری  2

 30 196952 - - تعذاد برًاهِ عولیاتی ٍرزضکاراى سازهاى یافتِ رٍستایی ٍ عطایری  3

 75 19.85 - - درصذ برًاهِ عولیاتی هطارکت عوَهی زًاى در ٍرزش ّوگاًی 4

 



 2 از 2 صفحِ

 

 1395سال                                                                                                                                                                                                                    يرزش ي جًاوان يزارت  

قانونی 
MU  SW 

 75 29.2 - - درصذ برًاهِ عولیاتی هطارکت عوَهی هرداى در ٍرزش ّوگاًی  5

امتياز( 320محًر قُرماوي )  -4

 30 0.52 - - هتر هربع برًاهِ پٌجن تَسعِ سراًِ فضاّای ٍرزضی)رٍباز ٍ سرپَضیذُ( 1

 30 62 - - درصذ ّای جْاًی تقَین فذراسیَى ًسبت تعذاد هذالْای کسب ضذُ بِ تعذاد ٍرزضکاراى اعسام ضذُ بِ هسابقات جْاًی 2

 30 68 - - درصذ ّای آسیایی تقَین فذراسیَى ًسبت هذالْای کسب ضذُ بِ ٍرزضکاراى اعسام ضذُ بِ هسابقات قْرهاًی آسیا 3

 30 77 - - درصذ الوللی ّای بیي تقَین فذراسیَى ّای کسب ضذُ بِ ٍرزضکاراى اعسام ضذُ بِ هسابقات بیي الوللی ًسبت هذال 4

 30 30 - - تعذاد ّا برًاهِ عولیاتی فذراسیَى هیسباًی رٍیذاد ٍرزضی بیي الوللی 5

 30 19 - - تعذاد ّای تَسعِ کطَر برًاهِ تَسعِ ٍ تجْیس پایگاّْای ٍرزش قْرهاًی 6

 30 0.02 - - درصذ ّای تَسعِ کطَر برًاهِ ّای ٍرزش قْرهاًی افسایص ظرفیت بْرُ برداری از پایگاُ 7

 40 16 - - رتبِ ّای تَسعِ کطَر برًاهِ )هعکَس(ِ در بازیْای الوپیکحفظ رتب 8

 40 11 - - رتبِ ّای تَسعِ کطَر برًاهِ )هعکَس(حفظ رتبِ در بازیْای پاراالوپیک 9

 30 12 - - درصذ ّای تَسعِ کطَر برًاهِ افسایص جوعیت هعلَل ٍ جاًباز دارای فعالیت بذًی هٌظن  11

 1000 ع كلجم

 

 


