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 بسمه تعالی
 

 برادر ارجمند جناب آقاي دکتر ظریف

 وزیر محترم امور خارجه
 

 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 70و  70، 71فصل 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 70و  71آیین 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 15/1/1077تاریخ  5001/55009

های اصلی دستگاه؛ های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه که با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و مأموریتشاخص

مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری، اسناد برنامه توسعه کشور و همچنین با همکاری و  های کلی اقتصادبه ویژه 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 ر است؛ عملکرد دستگاهگردد. با توجه به این که در نظارسال می 1071برای ارزیابی عملکرد سال 

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن ضمن ارائه به مراجع ذیربط از جمله؛  1071های عمومی و اختصاصی در سال شاخص

های مختلف، در مراسم جشنواره برداریق.م.خ.ک( و بهره 70ریاست محترم جمهور و مجلس شورای اسالمی)به استناد ماده 

هید رجایی سال آتی نیز ارائه شود، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و پشتیبانی آن ش

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                                                                                                                                                                                                                    امًر ذارجٍ يزارت  

قانونی 
MU  SW 

 امتياز( 052) المللي بيه -سياسيمحًر  -1

1 
ّای  اسٌاد دٍجاًثِ ٍ چٌذجاًثِ اهضا شذُ هیاى جوَْری اسالهی ایزاى ٍ وشَرّای ّذف در سهیٌِ

 سیاسی، دفاػی، اهٌیتی ٍ پارلواًی
 52 322 - - تؼذاد سالِ پٌجن( 5ق.ب. 212)تٌذ ج هادُ 

 52 1522 - - تؼذاد سالِ پٌجن( 5ق.ب. 212)تٌذ ج هادُ  ّای سیاسی، دفاػی، اهٌیتی ٍ پارلواًی هتثادلِ تِ هٌظَر تمَیت رٍاتظ دٍجاًثِ  ّیأت 2

3 
الوللی ٍ وشَرّای جْاى در خصَص تمَیت هماٍهت ٍ  الذاهات اًجام شذُ در سغح ًْادّای تیي

 هماتلِ تا تزٍریسن
 02 222 - - تؼذاد ّای تَسؼِ وشَر تزًاهِ

 32 222 - - تؼذاد سالِ پٌجن( 5ق.ب. 212)تٌذ ج هادُ   ّای هغالؼاتی حضَر ٍ هشاروت فؼال ٍ ّذفوٌذ در ًشست 4

5 
هزسی، الذام ٍ ّواٌّگی هَرد ًیاس تا  ای وٌتزل هٌشاءّای گزد ٍ غثار تزٍى تْیِ تزًاهِ هٌغمِ

 ّا وشَرّای هٌغمِ جْت اجزای تزًاهِ

 ّای ولی هحیظ سیست سیاست
ًاهِ اجزایی آهادگی هماتلِ تا  آییي

 پذیذُ گزد ٍ غثار
 52 1 - - تزًاهِ

امتياز( 250)اقتصادي محًر  -2

1 
ّای اختصاصی جوَْری اسالهی ایزاى ٍ سویٌارّای تزگشار شذُ در جْت تَسؼِ صادرات  ًوایشگاُ

ّای خارجی تِ هٌظَر هؼزفی واالّا ٍ  واالّای غیزًفتی وشَر ٍ حضَر ٍ هشاروت در ًوایشگاُ
 خذهات صادراتی وشَر تِ تفىیه

 32 122 - - تؼذاد سالِ پٌجن( 5ق.ب. 212)تٌذ ح هادُ 

 42 22 - - درصذ سالِ پٌجن( 5ق.ب. 212)تٌذ ح هادُ  گذاری خارجی در ایزاى هیشاى رشذ سزهایِ 2

 42 22 - - درصذ ّای تَسؼِ وشَر تزًاهِ گذاری ایزاًیاى خارج اس وشَر در ایزاى هیشاى رشذ سزهایِ 3

 22 2 - - درصذ پٌجن(سالِ  5ق.ب. 212)تٌذ ح هادُ  گذاری ایزاى در وشَرّای خارجی هیشاى رشذ سزهایِ 4

 22 5 - - درصذ ّای تَسؼِ وشَر تزًاهِ هٌْذسی -هیشاى رشذ صادرات واال ٍ خذهات فٌی 5

 22 02 - - تؼذاد سالِ پٌجن( 5ق.ب. 212)تٌذ ح هادُ  ّای التصادی اسٌاد اهضا شذُ در جْت افشایش ّوىاری 6

ّای وشَر هحل  هیشاى افشایش ارتثاعات تاًىی دٍ وشَر اس ًظز گشایش اػتثارات اسٌادی تَسظ تاًه 7
 ّا ٍ اتثاع ایزاًی تَلف تزای شزوت

 44 2 - - درصد ّای تَسؼِ وشَر تزًاهِ

 44 24 - - تعداد ّای تَسؼِ وشَر تزًاهِ ای وشَر ای رسوی تِ وشَرّای ّذف در چارچَب لَاًیي تَدجِ ّای تَسؼِ تٌظین ٍ اػغای ووه 8

(ازيامت 100) فرَىگيمحًر  -3

شٌاسی ٍ ستاى ٍ ادتیات فارسی )جْت ایزاًیاى همین ٍ  ّای ایزاى ایجاد ٍ تمَیت هزاوش ٍ وزسی 1
 شْزًٍذاى وشَر هتَلف فیِ(

ق.ب ٍ تزًاهِ الذام ٍسارت  212)هادُ 
 خارجِ(

 44 74 - - تعداد

 24 35 - - تعداد ّای فزٌّگی تا سایز وشَرّا  ًاهِ ّا ٍ هَافمت اهضای یادداشت تفاّن 2
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 1395سال                                                                                                                                                                                                                    امًر ذارجٍ يزارت  

قانونی 
MU  SW 

ّا، حضَر فؼال ٍ  ّای فزٌّگی، ػلوی، ٍرسشی ٍ ٌّزی )ًظیز تثادل استاد ٍ داًشجَ ٍ تَرسیِ ّوىاری 3
  ّای ػلوی ٍ فزٌّگی ٍ ...( ّذفوٌذ در ًشست

 

 24 264 - - تعداد

ّای اهام، ّفتِ فیلن ٍ  ّای فزٌّگی ٍ هٌاسثات هلی ٍ هذّثی )هاًٌذ شة شؼز، اًذیشِ تزًاهِ اجزای 4
  هَسیمی، ّفتِ ایزاى، ًَرٍس، دػای وویل ٍ ... تِ تفىیه(

 24 3344 - - تعداد

امتياز( 100) اي محًر ديپلماسي عمًمي ي رساوٍ  -4

1 
ّای هؼتثز وشَر هتَلف فیِ ٍ تَلیذ هحتَا )اس جولِ هصاحثِ، درج همالِ، تْیِ  حضَر هؤثز در رساًِ

 فیِ( وتاب ٍ ارائِ فیلن تِ هٌظَر تأثیزگذاری تز افىار ػوَهی وشَر هتَلف
لاًَى تزًاهِ پٌج  212)تٌذ ح هادُ 

 سالِ پٌجن(

 34 754 - - تعداد

سال 5ّای  ّزاسی ًسثت تِ هجوَع تزًاهِ ّای جاهغ هماتلِ تا ایزاى ّزاسی ٍ شیؼِ رشذ اجزای تزًاهِ 2
 گذشتِ

 34 54 - - درصد

 24 15 - - تعداد ای اهضا شذُ رساًِ اسٌاد 3

 24 34 - - تعداد  ق.ب ٍ تزًاهِ الذام  212)هادُ  تؼذاد هزاوش ٍ تشىیالت هزدهی حوایت شذُ در وشَرّای هختلف 4

 امتياز( 300) كىسًليمحًر  -5

اس الذاهات اًجام گزفتِ تزای تسْیل خذهات وٌسَلی ٍ تىزین ارتاب توٌذی افشایش هیشاى رضای 1
 خذهات الىتزًٍیه( در تخش داخلی ًسثت تِ سال لثلرجَع)اس جولِ تَسؼِ 

ق.ب ٍ تزًاهِ  212)تٌذ ح هادُ  
 الذام ٍسارت خارجِ(

 34 24 - - درصد

اس الذاهات اًجام گزفتِ تزای تسْیل خذهات وٌسَلی ٍ تىزین ارتاب توٌذی افشایش هیشاى رضای 2
 رجَع)اس جولِ تَسؼِ خذهات الىتزًٍیه( در تخش خارجی ًسثت تِ سال لثل

 34 24 - - درصد

ّا در چارچَب  استیفای حمَق ایزاًیاى خارج اس وشَر )اس جولِ حل ٍ فصل هشىالت حمَلی دیپلوات 3
 وٌَاًسیَى ٍیي، الذاهات هزتَط تِ آسادی اتثاع ایزاًی، رفغ هشىل تاتؼیت ایزاًی، ارائِ خذهات ٍ ...(

 24 1544 - - تعداد

 24 25 - - تعداد وٌسَلیّای  ّا ٍ اسٌاد اهضا شذُ وٌسَلی تِ هٌظَر تَسؼِ ّوىاری ًشست 4

 24 3,444,444 - - تعداد رٍادیذ صادرُ )سیارتی، جْاًگزدی، وار ٍ ... تِ تفىیه( 5

 24 1,544,444 - - تعداد وٌسَلی ارائِ شذُ ًظیز صذٍر گذرًاهِ ٍ تأییذ هذارن خذهات 6

ط هؤثز ٍ ّذفوٌذ تا ایزاًیاى همین تا اّذاف هلی ٍ تمَیت َّیت اسالهی اس عزیك تشىیل ٍ تمَیت ارتثا 7
 ّای ػلوی ٍ تخصصی ایزاًیاى همین اًجوي

 24 54 - - ها تعداد تشکل

 34 124 - - نفر تزداری اس ظزفیت تخصصی ایزاًیاى همین در سایز وشَرّا تْزُ 8

 44 14 - - درصد دّذ( ش اػتثار گذرًاهِ ایزاًی )تز اساس حمَلی وِ گذرًاهِ تِ شْزًٍذ هیافشای 9

 44 14 - - درصد ارتماء رتثِ گذرًاهِ ایزاًی در تیي سایز وشَرّای دًیا 14

 34 14 - - درصد افشایش اهىاى سفز تِ سایز وشَرّا تذٍى اخذ رٍادیذ)افشایش لغَ رٍادیذ( 11

 1000 جمع كل

 


