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 تعالیبسمه
 

 جناب آقای دکتر تویسرکانی

 معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
 

 باسالم 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 گرفته19و  12،  19کشوری )مواد  فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات

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

قانون مدیریت خدمات کشوری )به شماره  12و  19 نامه اجرایی موادآیین 9گیرد. در همین راستا به استناد بند )ب( ماده می

( مصوب وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، به پیوست 95/59/9911تاریخ 5224/55924

های ریتهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور که با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و مأموشاخص

های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری، اسناد برنامه توسعه کشور و همچنین با اصلی دستگاه؛ به ویژه سیاست

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

های اجرایی با گردد. با توجه به این که در نظر است؛ عملکرد دستگاهارسال می 9914د سال است، برای ارزیابی عملکرشده

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن ضمن ارائه به مراجع ذیربط از  9914های عمومی و اختصاصی در سال محوریت شاخص

های مختلف، در مراسم برداریم.خ.ک( و بهرهق. 12جمله؛ ریاست محترم جمهور و مجلس شورای اسالمی )به استناد ماده 

جشنواره شهید رجایی سال آتی نیز ارایه شود، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و 

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

 به این سازمان ارایه شود.

 
 
 

  
  

 رونوشت:
 عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور برای استحضار.جناب آقای دکتر نمکی معاون محترم توسعه امور اجتماعی و  
 جناب آقای رفیع زاده رئیس محترم امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی برای آگاهی و اقدام الزم. 

 

 

 علی صفدری 

 معاون نوسازی اداری 



 2 اس 1 صفحِ

 

  َاي اجرايي كشًر فرم ارزيابي ػملكرد دستگاٌ 
 14/01/1389تاريد  4225/44327ق.م.خ.ك تصًيب وامٍ شمارٌ  82ي  81وامٍ اجرايي مًاد  ت يزيران ي آييهَيأ 28/10/1381َـ مًرخ 27701/ت44642مًضًع مصًبٍ شمارٌ 

 َاي اذتصاصي شاذص

 1395سال                                                                                                                                                                                                                                                    ثبت اسىاد ي امالك كشًرسازمان   

قانونی 
MU  SW 

 امتياز( 400محًر امالك ) -1

1 
صذٍر   ّای( صادرُ تِ درخَاستیىی)الىتزًٍیواداستز تیًسثت اسٌاد هالى

 جاهغ اهالن تیزیتا استفادُ اس ساهاًِ هذ تیاسٌاد هالى
 71 111   درصذ لاًَى تزًاهِ پٌجن تَسؼِ 211تٌذ )ُ( هادُ  2جشء 

2 
 یاراض فیتىل يییضذُ)هَضَع لاًَى تؼ فیتىل يییًسثت اهالن تذٍى سٌذ تؼ

 1394هصَب  ِی( تِ سْوتیفالذ سٌذ هالى ّایٍ ساختواى

فالذ سٌذ  ّایٍ ساختواى یاراض فیتىل يییلاًَى تؼ
 یرسو

 45 111   درصذ

3 
ٍ ػزضِ هسىي...تِ  یهَضَع لاًَى ساهاًذّ ّایأتیًسثت آراء صادرُ ّ

 هسىي                                                                                            ادیاس تٌ یارسال ّایپزًٍذُ

ٍ ػزضِ هسىي در رٍستاّا ٍ  ذیتَل یلاًَى ساهاًذّ
 ًفز 25111 زیس یضْزّا

 41 111   درصذ

لاًَى تزًاهِ  211ٍ تٌذ )م( هادُ  46تٌذ )ٍ( هادُ 2جشء  یافتیصادرُ تِ ول استؼالهات در یىیًسثت پاسخ استؼالهات الىتزًٍ 4
 پٌجن تَسؼِ

 45 111   درصذ

لاًَى تزًاهِ  211ٍ تٌذ )م( هادُ  46تٌذ )ٍ( هادُ 2جشء  تِ استؼالهات اهالن)هؼىَس( ییسهاى پاسخگَ يیاًگیه 5
 پٌجن تَسؼِ

 41 2.5   رٍس

6 
در تاًه اهالن  یافتیخالصِ هؼاهالت در یىیسهاى ثثت الىتزًٍ يیاًگیه

 )هؼىَس(

لاًَى تزًاهِ  211ٍ تٌذ )م( هادُ  46تٌذ )ٍ( هادُ 2جشء 
 پٌجن تَسؼِ

 41 2.5   رٍس

7 
سٌذ  یاصالح ٍ افزاس اهالن دارا غ،تجوی ،(اهالن ٍ ّا)آپارتواىهیًسثت تفى

 ٍاصلِ ّایدرخَاستتِ ول  هیتصَرت الىتزًٍ

لاًَى ثثت ٍ  154اس جولِ هادُ  یٍ همزرات ثثت يیلَاً
 لاًَى افزاس ٍ فزٍش اهالن هطاع ٍ ...

 41 98   درصذ

8 
 یدر اجزا تیضذُ تِ ول اسٌاد هالى ضیتؼَ ایدفتز چِ تیًسثت اسٌاد هالى

 (یطزح فزاخَاى... )تجوؼ

لاًَى تزًاهِ  211( تٌذ )ح( هادُ 2لاًَى ثثت ٍ جشء )
 پٌجن تَسؼِ

 45 35   درصذ

 35 111   درصذ یلاًَى اصالحات ارض يیهالى یًسثت تِ تماضا یوطاٍرس ّایيیسه تیصذٍر اسٌاد هالى 9

 (ازيامت 400) سىادمحًر ا -2

 35 2381   الیاردریلیه فیٍ ضزح ٍظا یاسٌاد رسو یاجزا ًاهِيیآئ ییاجزا ّایپزًٍذُ اس االجزاٍصَل حك 1

2 
  يیًظارت تِ آراء صادرُ اس ا أتیاحالِ ضذُ تِ ّ ییاجزا ّایًسثت پزًٍذُ

 ییاجزا ّایدر خصَظ پزًٍذُ ّاأتیّ
 35 71   درصذ فیٍ ضزح ٍظا یاسٌاد رسو یاجزا ًاهِيیآئ

 35 41111   الیاردریلیه فیضزح ٍظا یزدٍلتیٍ غ دٍلتی هؤسسات ٍ ّاٍصَل هطالثات هؼَلِ تاًه 3

4 
 یزتجارغی هؤسسات ٍ ّااًَاع ضزوت سیتأس یىیًٍثثت الىتز یسهاً يیاًگیه

 )هؼىَس(

، لاًَى تجارت یاصالح حِیال 197ٍ  195هَاد 
 ّاضزوت یىیثثت  الىتزًٍ یدستَرالؼول چگًَگ

 35 15   رٍس

5 
 یزتجارغی هؤسسات ٍ ّااًَاع ضزوت زاتییتغ یىیثثت الىتزًٍ یسهاً يیاًگیه

 )هؼىَس(

دستَرالؼول ، لاًَى تجارت یاصالح حِیال 211هادُ
 هؤسسات ٍ ّاضزوت یىیثثت الىتزًٍ یچگًَگ

 35 15   رٍس

 



 2 اس 2 صفحِ

 

 1395سال                                                                                                                                                                                                                                                    ثبت اسىاد ي امالك كشًرسازمان   

قانونی 
MU  SW 

 31 11   رٍس لاًَى تجارت  12ٍ 11هادُ  )هؼىَس( یدفاتز تجار یىیپلوپ الىتزًٍ یسهاً يیاًگیه 6

7 
 یٌذگیٍ ضؼة ًوا یزتجارغی هؤسسات ٍ ّاًام ضزوت يییتؼ یسهاً يیاًگیه

 )هؼىَس( یخارج ّایضزوت

، 1386هصَب  یطزح اصالح یاصالح ًاهِيیآئ 2هادُ 
 ٍ ّاضزوت یىیثثت الىتزًٍ یدستَرالؼول چگًَگ

 یزتجارغی هؤسسات
 31 2   رٍس

 )هؼىَس( وسة ٍ وار یتْثَد رتثِ ضزٍع فضا 8
لاًَى  7ٍ  6ٍ  1هادُ ، لاًَى پٌجن تَسؼِ 69هادُ 

 یلاًَى اساس  44اصل  یاجزا
 31 87   الوللیرتثِ تیي

 31 2   رٍس لاًَى تجارت 16هادُ  )هؼىَس( یثثت دفاتز تجار یسهاً يیاًگیه 9

 35 195   رٍس لاًَى تزًاهِ پٌچن تَسؼِ 48هادُ  )هؼىَس( ثثت اختزاػات ُادار یتا صذٍر گَاّ یذگیسهاى رسهتَسط  11

 35 147   رٍس لاًَى تزًاهِ پٌچن تَسؼِ 48هادُ  یادارُ ثثت ػالئن تجار یتا صذٍر گَاّ یذگیسهاى رسهتَسط  11

 35 118   رٍس لاًَى تزًاهِ پٌچن تَسؼِ 48هادُ  یصٌؼت ّایطزح ادارُ ثثت یتا صذٍر گَاّ یذگیسهاى رس هتَسط 12

 (ازيامت 100) يمحًر وظارت ي بازرس -3

1 
اس دفاتز  یدر ًظارت ٍ تاسرس یىیشیٍ ف یىیضذُ تصَرت الىتزًٍ یذگیاسٌاد رس

 ٍ ثثت ضذُ نیٍ دفاتز اسدٍاج ٍ طالق اس ول اسٌاد تٌظ یاسٌاد رسو
 51 111   درصذ ضزح ٍظایف

2 
 یاس ٍاحذّا یىیشیٍ ف یىیاًجام ضذُ تصَرت الىتزًٍ ّاییًظارت ٍ تاسرس

 اّاستاى ثثت ولٍ ادارات یثثت
 51 4181   تؼذاد ضزح ٍظایف

 (ازيامت 100مد )آمحًر در -4

1 

، تیهالى یسٌذّا ضیتؼَی، صٌؼت تیهالى الوللیيیثثت ت :حاصل اسّای درآهذ
ٍ  هیتفى ٌِیّشی، ًمطِ حذًگار یثثت هله در دفاتز اهالن ٍ فزٍش ٍاگذار

تِ  هیتؼزفِ پاسخ الىتزًٍ صیافشا، ُضذ اهالن ثثت یپاسخ استؼالم تزا
 اهالن اس تاًه جاهغ اطالػات تیاستؼالهات ٍ اػالم ٍضؼ

لاًَى ثثت اختزاػات  64هَضَع هادُ  ییاجزا ًاهِيیآئ
 یٍ ػالئن تجار یصٌؼت یّاطزح

 51 3556   الیر اردیلیه

 یدرآهذ حاصلِ اس خذهات ثثت 2
لاًَى ٍصَل   هیهادُ ، لاًَى ثثت یاصالح 124هادُ 

 دٍلت یاس درآهذّا یتزخ
 51 12437   الیر اردیلیه

 1000 كلجمغ

 

 


