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 بسمه تعالی
 

 دکتر رحمانی فضلی برادر ارجمند جناب آقاي

 وزیر محترم کشور
 

 ؛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 19و  19، 10فصل 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 19و  10آیین 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 05/0/0913تاریخ  5997/55995

های اصلی دستگاه؛ به کشور که با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و مأموریتهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت شاخص

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

است، های مشترک کارشناسان آن دستگاه با این سازمان و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی شدهنشست

های اجرایی با محوریت عملکرد دستگاه گردد. با توجه به این که در نظر است؛ارسال می 0937برای ارزیابی عملکرد سال 

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن ضمن ارائه به مراجع ذیربط از جمله؛  0937های عمومی و اختصاصی در سال شاخص

های مختلف، در مراسم جشنواره برداریق.م.خ.ک( و بهره 19ریاست محترم جمهور و مجلس شورای اسالمی)به استناد ماده 

ایی سال آتی نیز ارایه شود، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و پشتیبانی آن شهید رج

بندی تعیین شده، از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت به این وزارتخانه قرار گرفته و گزارش مربوط طبق زمان

 سازمان ارایه شود.
 

 

 
 

   
 رونوشت:

 جناب آقای دکتر نمکی معاون محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی برای آگاهی. 
 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 
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  َ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                                                                                                                                                                                                                                                                             كشًر يزارت

قانونی 
MU  SW 

 امتياز( 250)  ارتقاء امىيت پايدار داذليمحًر -1

 17 099667   فمشُ تشًاهِ ّای تَسؼِ )هؼکَس(سشلت ػادیهیضاى ٍلَع  1

 17 00   دسصذ تشًاهِ ّای تَسؼِ ًسثت كطف سشلت ّای هسلحاًِ تِ ٍلَع  2

 17 07567   فمشُ تشًاهِ ّای تَسؼِ )هؼکَس(سشلت اتَهثیل هیضاى ٍلَع 3

 17 6073   دسصذ تشًاهِ ّای تَسؼِ ًسثت كطف لتل تِ ٍلَع 4

 17 66717   دسصذ تشًاهِ ّای تَسؼِ ّای هسشٍلِ تِ ٍلَع ًسثت كطف اتَهثیل 5

 37 1777   تؼذاد تشًاهِ ّای تَسؼِ  )تاهیي اهٌیت پایذاس هشصی( -دٍستیي ّای هشالثتي ًصة 6

 77 757   تؼذاد تشًاهِ ّای تَسؼِ )تاهیي اهٌیت پایذاس هشصی(-ّای اهٌیتي طشح 7

 37 63   تؼذاد تشًاهِ ّای تَسؼِ ِ ٍ اجشای تشًاهِ ّای آهَصضي)تاهیي اهٌیت پایذاس هشصی(تْی 8

 77 07   تؼذاد تشًاهِ ّای تَسؼِ شش ضثکِ خثش)تاهیي اهٌیت پایذاس هشصی(گست 9

 37 06   دسصذ تشًاهِ ّای تَسؼِ )تاهیي اهٌیت پایذاس هشصی(تکویل طشح اًسذاد كاهل هشصّا 11

 37 7777600   ًفش ضشح ٍظایف ٍ تشًاهِ ّای تَسؼِ ایص اتثاع خاسجي لاًًَي )پایص جوؼیت (آه 11

 77 977371   ًفش ضشح ٍظایف ٍ تشًاهِ ّای تَسؼِ طشد اتثاع خاسجي غیش لاًًَي ٍْذاسی ًگ 12

 77 37757   دسصذ ضشح ٍظایف ٍتلَچستاى(سیستاى -خشاساى سضَی-لضٍیي-)الثشصاسدٍگاُ هشالثتي 0احذاث ثت پیطشفت ًس 13

 امتياز( 150)  تًسعٍ مشاركت ي وشاط سياسيًرمح -2

 57 67 - - حضب تشًاهِ ّای تَسؼِ تمَیت ٍ تَاًوٌذ ساصی احضاب ٍ تطکل ّای سیاسي 1

 77 99766 - - دسصذ تشًاهِ ّای تَسؼِ سفغ  اتْاهات هشصی ٍ اصالح هشصّای تمسیواتي 2

 37 177 - - دسصذ ٍظایف ضشح تأییذ ضذُ تِ كل صٌذٍق ّا سأی ًسثت تؼذاد صٌذٍق ّای 3

 37 77 - - دسصذ تشًاهِ ّای تَسؼِ هکاًیضُ كشدى ضؼة اخز سای 4

 77 67 - - دسصذ تشًاهِ ّای تَسؼِ هکاًیضُ كشدى فشایٌذ اخز سای 5
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 1395سال                                                                                                                                                                                                                                                                             كشًر يزارت

قانونی 
MU  SW 

 امتياز( 140محًر َماَىگي امًر اجتماعي ي فرَىگي) -3

 پیطشفت اجشای سٌذ كاّص هصشف هطشٍتات الکلي  1
 6/67679الکل )ضواسُ سٌذ كاّص هصشف 
 (67/0/19هَسخ 

 17 17 - - دسصذ

2 
تذٍیي تشًاهِ جاهغ/ تخص ّای اجتواػي )استماء سشهایِ اجتواػي ٍ كاّص آسیثْای 

 اجتواػي(ٍ پیَستْای هشتَطِ دس ضَسای ػالي اجتواػي كطَس
 77 9 - - تؼذاد تشًاهِ ّای تَسؼِ

3 
ٍ پیَستْای هشتَطِ  تذٍیي تشًاهِ استاًي )استماء سشهایِ اجتواػي ٍ كاّص آسیثْای اجتواػي(

 اجتواػي استاًْادس كاسگشٍُ اهَس 
 77 31 - - تؼذاد تشًاهِ ّای تَسؼِ

4 
جلة هطاسكْای اجتواػي ٍ ّواٌّگ ساصی )ساصهاًْای هشدم ًْاد ٍ خیشیِ ّا( دس تْثَد 

 ٍضؼیت هٌاطك
 17 7777 - - تطکل تشًاهِ ّای تَسؼِ

 17 177 - - تشًاهِ تشًاهِ ّای تَسؼِ ضاسی تشًاهِ ّای فشٌّگي ٍ اجتواػي دس سَاحل ٍ تفشجگاّْا تشگ 5
 17 7777 - - تطکل تشًاهِ ّای تَسؼِ افضایص كوي تطکلْای اجتواػي  6
 77 777777 - - ساػت-ًفش تشًاهِ ّای تَسؼِ صش فؼاالى تطکلْای اجتواػيآهَ 7
 17 77 - - تؼذاد تشًاهِ ّای تَسؼِ ایجاد خاًِ تطکلْا دس هشاكض استاًْا 8

 17 19 - - تؼذاد تشًاهِ ّای تَسؼِ یت اص تَلیذ  هجوَػِ ًوایطي دس حَصُ آسیثْا ٍ سشهایِ اجتواػي حوا 9
 77 377 - - تؼذاد ضشح ٍظایف تشًاهِ ّای اجشا ضذُ دس جْت استماء هٌضلت صًاى ٍ تحکین تٌیاى خاًَادُ   11

 امتياز( 150)تًسعٍ شُري ي ريستاييًر مح -4

 37 777 - - دسصذ ضشح ٍظایف افضایص ساالًِ سْن حول ٍ ًمل ػوَهي اص كل سفشّای ضْشی 1

 37 7 - - دسصذ ضشح ٍظایف ص ًشخ  هشگ ٍ هیش ًاضي اص تصادفات ساًٌذگي كاّ 2

 37 1 - - سال ضشح ٍظایف كاّص ساالًِ سي هتَسط ًاٍگاى حول ٍ ًمل ػوَهي  3

4 
ّای ّادی ضْشی تِ كل ضْشّای  ًفش جوؼیت اص طشح 75777ت تشخَسداسی ضْشّای صیش ًسث

 هطوَل 
 37 05 - - دسصذ ضشح ٍظایف

5 
ّای جاهغ تِ كل ضْشّای  ًفش جوؼیت اص طشح 75777ثت  تشخَسداسی ضْشّای تاالیًس 

 هطوَل 
 37 97 - - دسصذ ضشح ٍظایف

 امتياز( 70)مديريت بحرانر محً-5

 احذاث پایگاّْای چٌذ هٌظَسُ هذیشیت تحشاى 1
لاًَى تطکیل ساصهاى  6هادُ  9ٍ6تٌذ  

 هذیشیت تحشاى كطَس
 77 163 - - پایگاُ

 ِ طشح خطش پزیشی كطَستْی 2
لاًَى تطکیل ساصهاى هذیشیت  6هادُ 

 تحشاى كطَس
 77 31 - - طشح
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 1395سال                                                                                                                                                                                                                                                                             كشًر يزارت

قانونی 
MU  SW 

 ایجاد ساهاًِ تشآٍسد خساست 3
لاًَى تطکیل ساصهاى هذیشیت  6هادُ  5تٌذ 

 تحشاى كطَس
 15 31 - - ساهاًِ

 ت هشاكض كٌتشل هذیشیت تحشاى ساخ 4
لاًَى تطکیل ساصهاى  6هادُ  6ٍ تٌذ  7تٌذ 

 هذیشیت تحشاى كطَس
 15 77 - - هشكض

 امتياز( 70)َماَىگي امًر اقتصاديمحًر  -6

 17 17 - - دس صذ ضشح ٍظایف ًسثت ٍاحذّای تَلیذی فؼال ساصی ضذُ تِ كل ٍاحذّای ًیوِ فؼال ٍ ساكذ 1

2 
 -كشهاى-ِ گضاسش تحلیلي پشٍطُ ّای التصاد هماٍهتي دس استاًْای آرستایجاى ضشليتْی

 لشستاى
 37 39 - - گضاسش  60/9/37ّوَسخ 57007/ت 65771هصَتِ 

 37 17 - - گضاسش  60/9/33ّوَسخ 57007/ت 65771هصَتِ  تْیِ گضاسش تحلیلي پشٍطُ ّای التصاد هماٍهتي ٍصاست كطَس 3

 امتياز( 170ر ثبت ًَيت ايراويان)محً-7

 07 6076 - - دسصذ لاًَى ثثت احَال كطَس17ٍ15هادُ  ثثت ٍالدت دس هْلت لاًًَي 1

 07 6976 - - دسصذ لاًَى ثثت احَال كطَس77ٍ75هادُ  ٍفات دس هْلت لاًًَي ثثت 2

 07 15777777 - - كاست 09هادُ "د"تشًاهِ پٌجن تٌذ  صذٍس كاست َّضوٌذ هلي 3

 س ضٌاسٌاهِصذٍ 4

 سال 15ضٌاسٌاهِ تاالی 

 تشًاهِ ّای تَسؼِ

 13 3777177 - - تؼذاد

 17 367600 - - تؼذاد سال 15ضٌاسٌاهِ الوثٌي تاالی 

 13 1567753 - - تؼذاد سال 15ضٌاسٌاهِ صیش 

 17 70777 - - تؼذاد سال 15ضٌاسٌاهِ الوثٌي صیش 

 1000 جمع كل

 

 


