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  امتیاز نهایی  عملکرد نهایی  امتیازخودارزیابی  عملکرد  سقف امتیاز  هدف  واحد سنجش  عنوان  ردیف

  امتیاز) 250(استقرار و توسعه دولت الکترونیک  1

  اختصاصی   ها ایجاد پایگاه اطالعات داده

واگذاري خدمات به دفاتر 

   پیشخوان

  بلی/خیر  انعقاد تفاهم نامه

توزیع خدمات در 

  دفاتر

ارائه خدمات به صورت 
  الکترونیکی

  رسانی اطالع

  تعاملی

  تراکنشی

فهرست اطالعات 

 عمومی

  بلی/خیر  دورکاري به روش الکترونیکی

 الکترونیکی کردن فرایندهاي مشترك

  بلی/خیر شناسه ملی اشخاص حقوقی
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  امتیاز نهایی  عملکرد نهایی  امتیازخودارزیابی  عملکرد  سقف امتیاز  هدف  سنجش واحد  عنوان  ردیف

  امتیاز) 40(عدالت استخدامی و نظام پرداخت  2

  جذب نیرو از طریق آزمون

تر تخصیص مجوزهاي استخدامی مناطق کم

  یافته توسعه

  امتیاز) 80(ساماندهی نیروي انسانی  3

  کاهش ساالنه کارکنان در امور غیرحاکمیتی

 عات کارکنان در سامانهورود اطال

karmandiran.ir 

هاي قابل دورکاري دستگاه از  انجام فعالیت

  طریق دورکاري

  امتیاز) 50(اصالح ساختارها و تمرکززدایی  4

هاي  بازتوزیع وظایف، اختیارات و فعالیت

هاي اجرایی میان حوزه استان و  دستگاه

  ها شهرستان

   گري واگذاري وظایف تصدي



٣ 
 

  امتیاز نهایی  عملکرد نهایی  امتیازخودارزیابی  عملکرد  سقف امتیاز  هدف  واحد سنجش  عنوان   ردیف

امتیاز) 190(وري استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و ارتقاء بهره5

 �

 

 

  

  عملکرد مدیریت  استقرار و اجراي نظام جامع

  امتیاز) 90( سالمت ادارينهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش هاي اسالمی و    6

  میزان ارتقاي سالمت اداري دستگاه

هاي ارتقاي سالمت اداري و یا کارگروه  فعال نمودن کمیته

   مبارزه با رشوه و فساد

 اسالمیاستقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ 

  ی در بستر سامدی در بستر سامدرسیدگی به شکایات مردمرسیدگی به شکایات مردم
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  امتیاز نهایی  عملکرد نهایی  امتیازخودارزیابی  عملکرد  سقف امتیاز  هدف  واحد سنجش  عنوان   ردیف

  امتیاز) 60(سازي منابع انسانی توانمند  7

   اجراي دوره هاي آموزش مدیران

   کارمندان  اجراي دوره هاي آموزش

  تهیه و ارایه گزارش عملکرد ساالنه آموزش

  امتیاز) 240(خدمت رسانی به مردم و شهروندمداري   8

  آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود 

غیر  ارائه خدمات تدوین استانداردهاي

  الکترونیکی 

  ارتباطات مردم و دولت در بستر سامد

  ارتقاي میزان رضایت مردم

بر  أت دولتتحقق مصوبات سفرهاي استانی هی

  اساس برنامه زمان بندي

 استقرار میز خدمت

 مدیریت سبز

 انمیزان مشارکت جمعی دستگاه در است
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  13139191هاي عمومی ارزیابی عملکرد سال هاي عمومی ارزیابی عملکرد سال   شاخصشاخص  جداول نتایج عملکردجداول نتایج عملکرد
 

  و    
  خصصی تجدول فهرست بانک هاي اطالعاتی 

 اختصاصی ملی یا استانی عنوان پایگاه اطالعات 
  وضعیت

  ایجاد نشده  به روز شده  ایجاد شده

     

 

  خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوانو تفاهم نامه ها  جدول انعقاد

 عناوین خدمت واگذار شده به دفاتر پیشخوان (بلی/خیر)مهانعقاد تفاهم نا

  

    

  
  از طریق سایت دستگاه عمومی اطالعات) فهرست جدول الف
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(پست مختلفدریافت سوال وارسال پاسخ به مردم  از طریق کانال هاي ارتباطی 

  الکترونیکی ،پیامک ،تلفن و....)

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  نظرسنجی 
 

 دستگاه  تیکننده خدمات در سا پیشخوان ارائهدرج فهرست و مشخصات دفاتر 

  مطابق جدول ذیل

 

  مشخصات دفاتر دریافت کننده خدمات در سایت  دستگاه جدول ب)درج فهرست و

  ردیف

          

  جدول ج) فهرست کلیه خدمات تخصصی دستگاه در پرتال یا سایت

  عنوان خدمت ردیف
 1ارائه  اطالعات مربوط به خدمت

 (بلی/خیر)

هاي  قابل دسترس بودن فرم

مورد نیاز براي انجام خدمت از 

 طریق جایگاه اینترنتی

هاي  امکان تکمیل و ارسال فرم

مرتبط با خدمت از طریق جایگاه 

 اینترنتی دستگاه

امکان اخذ خدمت به صورت کامالً 

از طریق  (e-service)الکترونیکی

 جایگاه اینترنتی دستگاه

  URLآدرس  بلی/خیر  URLآدرس  بلی/خیر  URLرس آد بلی/خیر

          

 
  اختصاصی در محل دورکاري اتوماسیون اداري و سامانه هاي  جدول دسترسی به

                                                
١   



٧ 
 

 مستندات شاخص:

 
  اییر دستگاه هاي اجریبانک هاي اطالعاتی سا دسترسی به الف) جدول

  دستگاهاختصاصی ب) دسترسی سایر دستگاه هاي اجرایی به بانک هاي اطالعاتی جدول 
  نام دستگاه یا دستگاه هایی که از بانک اطالعاتی استفاده می کنند

  ECEده از پروتکل ارتباط کامل الکترونیکی با سیستم دبیرخانه سایر دستگاه هاي اجرایی با استفا ج) جدول

  دستگاه مقصد سیستم دبیرخانهنام   نام سیستم دبیرخانه دستگاه مبدا  دستگاه مقصد  دستگاه مبدا  ردیف

  

 29/1/1388هـ تاریخ  39271/ت 16169شماره  :  آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانیمستندات شاخص

  شماره شناسه ملی  ردیف

                          

 :تحلیل عملکرد محور
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،(

 ،
معاونت توسـعه مـدیریت و سـرمایه انسـانی ریـیس       بخشنامهو هیأت وزیران 28/5/1391ك تاریخ 107441/44444شماره   نامه تصویب)،

22/1/1391تاریخ  1309/91/200شماره به  پیمانی به رسمی آزمایشی در رابطه با شرایط تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه هاي اجرایی از جمهور
  یص مجوزهاي استخدامی مناطق کمتر توسعه یافتهتخصو جذب نیرو از طریق آزمون  جدول

 ردیف
تعداد سهمیه 

  استخدامی

تعداد استخدام 

  1391سال 

تعداد جذب از 

طریق آگهی و 

  آزمون

تعداد 

جذب 

  عادي

تعداد جذب 

  ایثارگر

تعداد 

جذب 

  معلول

تعداد جذب در 

  مناطق محروم

نسبت نیروي انسانی جذب شده در 

طق محروم و کمتر توسعه یافته به کل منا

  نیروي انسانی جذب شده

سهمیه 

  باقی مانده

 تحلیل عملکرد محور:

کاهش ساالنه کارکنان در امور غیرحاکمیتی

  جدول میزان کاهش کارکنان در امور غیرحاکمیتی
  

  
  

  
  

تا  کل کارکنان در امور غیرحاکمیتی تعداد

  1390پایان سال 

تا  تعداد کل کارکنان در امور غیرحاکمیتی

  1391پایان سال 
  90به  91سال شاغل غیرحاکمیتی مکارکنان  کاهش نسبت
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karmandiran.ir ورود اطالعات کارکنان در سامانه

  رکنان در سامانه کارمندایرانجدول میزان ورود اطالعات کا

  
  

  

موضوع دستورالعمل اجرایی ارزیابی 

  عملکرد و نحوه اعمال مقررات اداري و استخدامی کارمندان دورکار 

  هاي دستگاه از طریق دورکاري جدول انجام فعالیت

 عملکردمحور: تحلیل

  تعداد کل کارکنانتعداد کل کارکنان
ها به ها به   تعداد کارکنانی که اطالعات آنتعداد کارکنانی که اطالعات آن

  سامانه وارد شدهسامانه وارد شده

اطالعات خود را تکمیل اطالعات خود را تکمیل   نانی کهنانی کهککتعداد کارتعداد کار

  نموده اندنموده اند

ن ها را ن ها را آآنانی که کارگزینی اطالعات نانی که کارگزینی اطالعات ککتعداد کارتعداد کار

  تکمیل و تأیید نموده استتکمیل و تأیید نموده است

  تعداد کارمندان

  (رسمی، پیمانی و قراردادي)
  مشمول دورکاري تعداد کارمندان

تعداد کارمندان اعزام شده به 

  دورکاري

نسبت کارمندان اعزام شده به 

تعداد مشاغل مشمول   کارمندان مشمول دورکاري

  دورکاري

درصد فعالیت ها و وظایف 

  قابل دورکاري
  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن
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  جدول فهرست وظایف قابل انتقال دستگاه

   ردیف

        

  هاي سازمانی قبل و بعد از اصالح تشکیالت جدول مقایسه پست

گري واگذاري وظایف تصدي

  
  

  هاي دستگاه و امکان ارائه خدمات از طریق بخش غیردولتی  وین فعالیتجدول عنا

  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:
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 تحلیل عملکرد محور:

)
بخشنامه ) قانون مدیریت خدمات کشوري(16) آیین نامه اجرایی ماده (4تبصره ذیل ماده (و الگوي تفاهم نامه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات موضوع  )

  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 17/12/1389تاریخ  61349/89/200شماره 
  جدول نتایج اقدام هاي قیمت تمام شده

  نام واحد مجرينام واحد مجري  ردیفردیف
عنوان خدمات/فعالیتهاي  احصا شده براي انجام/ارائه عنوان خدمات/فعالیتهاي  احصا شده براي انجام/ارائه 

  به روش قیمت تمام شدهبه روش قیمت تمام شده
واحد اندازه گیري واحد اندازه گیري 

  فعالیت/ خدمتفعالیت/ خدمت
قیمت/هزینه تمام قیمت/هزینه تمام 
  شده خدمت/فعالیتشده خدمت/فعالیت

کل مبلغ تفاهمنامه کل مبلغ تفاهمنامه 
  منعقده با واحد مجريمنعقده با واحد مجري

  وضعیت اجراوضعیت اجرا
در حال در حال 

  اجرااجرا
اجرا اجرا 
  شدهشده

متوقف متوقف 
  شدهشده

  

 

  اصالح فرایندهاي اختصاصی دستگاه و هاي مرتبط با مستندسازي نتایج اقدامجدول الف) 

  فرایند/خدمت تعداد کل

  فرایندکلی وضعیت 

مستند 

 شده

اصالح 

  شده

اتوماسیون 

  شده

ارایه به صورت 

  غیر حضوري

میزان کاهش 

  گام (مرحله)

میزان کاهش 

  زمان

میزان کاهش 

  هزینه
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  اي مشترك دستگاهو اصالح فراینده هاي مرتبط با مستندسازي نتایج اقدامجدول ب) 

  فرایند/خدمت تعداد کل

  فرایند کلی وضعیت

 مستند شده
اصالح 

  شده

اتوماسیون 

  شده

ارایه خدمت به 

  صورت غیر حضوري

میزان کاهش 

  گام (مرحله)

میزان 

  کاهش زمان

میزان کاهش 

  هزینه

  

اصالحیه آن به شوراي عالی اداري 1/4/1391تاریخ  7539/206مصوبه شماره   
28/1/1391تاریخ  1880/91/206شماره 

  هاي مرتبط با تطبیق فضاي اداري با دستورالعمل مربوط نتایج اقدامجدول 

  ختیارهاي در ا تعداد کل ساختمان
هاي  تعداد ساختمان

  ساماندهی شده

ها و  درصد تطبیق ساختمان

  نیروي انسانی(سرانه فضا)

  هاي مازاد ساختمان

تعداد کل 

  هاي مازاد ساختمان

هاي  تعداد ساختمان

  تخلیه شده

هاي  د ساختمانتعدا

  واگذار شده 

هاي  تعداد ساختمان

  فروخته شده

 

  جدول نتیجه اجراي نظام پیشنهادها
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ها  مجموع کاهش هزینه

پس از اجراي 

  پیشنهادها(ریال)

مدها پس آمیزان افزایش در

  (ریال)از اجراي پیشنهادها

میزان کاهش زمان 

از اجراي انجام کار پس 

  (ساعت)پیشنهادها

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان

  

                                                
  

١
 کارکنان ضرب در عدد صدکارکنان ضرب در عدد صد  تعداد پیشنهادهاي دریافت شده تقسیم بر کلتعداد پیشنهادهاي دریافت شده تقسیم بر کل 

  تعداد پیشنهادهاي پذیرفته شده تقسیم بر پیشنهادهاي دریافت شده ضرب در عدد صدتعداد پیشنهادهاي پذیرفته شده تقسیم بر پیشنهادهاي دریافت شده ضرب در عدد صد  22

  ضرب در عدد صدضرب در عدد صد  پذیرفته شدهپذیرفته شدهتعداد پیشنهادهاي اجرا شده تقسیم بر تعداد پیشنهادهاي تعداد پیشنهادهاي اجرا شده تقسیم بر تعداد پیشنهادهاي   33
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  3/2/1391تاریخ  2617/91/200شماره بخشنامه جشنواره شهید رجایی به و  
  کشوريقانون مدیریت خدمات   82 و 81جدول نتیجه اجراي مواد 

ارایه برنامه ساالنه تحول 

اداري به استانداري پس 

از تصویب کمیسیون 

تحول اداري دستگاه و 

  1اجراي کامل آن

  (بلی/ خیر)

ارزیابی برنامه در 

کمیسیون تحول 

شناسی و  اداري(آسیب

  بیان نقاط قوت و

  ضعف برنامه در اجرا)

  (بلی/ خیر)

استقرار و اجراي کامل 

نظام مدیریت عملکرد 

واحدهاي استانی و در 

 شهرستانی(بلی/ خیر)

  

روزرسانی  اقدام در جهت به

هاي اختصاصی،  شاخص

ضریب اهمیت و استاندارد 

ها(با توجه به  شاخص

مکاتبات انجام شده با ستاد 

  مرکزي) (بلی/ خیر)

تهیه و تدوین گزارش خود 

هاي  ارزیابی(گزارش تحلیلی از شاخص

عمومی و اختصاصی) و راهکارهاي 

در جهت بهبود عملکرد و ارایه  مناسب

در مهلت مقرر و تعامل مؤثر با 

  استانداري(بلی/ خیر)

درصد انطباق امتیاز 

  خودارزیابی دستگاه

  با امتیاز مکتسبه 

  درصد ارتقا و بهبود نتیجه

  ارزیابی عملکرد دستگاه  

  نسبت به سال قبل (بهره گیري

  از نتایج ارزیابی عملکرد سال 

اصالحی قبل و انجام اقدام هاي  

  جهت بهبود عملکرد)در

  اجرایی نمودن

دستورالعمل ارزیابی 

عملکرد مدیران و 

  کارمندان(بلی/ خیر)

  انعقاد تفاهم نامه 

  شاخص هاي عمومی

  و پیش بینی اهداف 

  کمی ساالنه 

  (بلی/خیر)

  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:

  نامه مربوط.  براي هر یک از واحدهاي مجري به همراه یک نسخه از تفاهمیک نسخه از جدول نتایج اقدام هاي قیمت تمام شده  

 و ارایه گزارش کمبودها و مازادهاي آن به کمیته ساماندهی فضاهاي اداري.و ارایه گزارش کمبودها و مازادهاي آن به کمیته ساماندهی فضاهاي اداري.  تطبیق وضعیت فضاهاي اداري دستگاه با دستورالعمل 

 در آن  دستگاه اجرا شده است به همراه منافع حاصل از آن، بعنوان مستندات و شواهد ارائه شود. 1390نهاد برتر که در سال پیش 10عالوه بر تکمیل جدول نتیجه اجراي نظام پیشنهادها، الزم است مستندات کامل  

 دول نتایج عملکردي شاخص وارد شود.به هر دستگاه در ج اطالعات مربوط به فرایندها در فایل اکسل پیوست شده در نرم افزار درج و ضمن پیوست فایل تکمیل شده به نرم افزار، جمع ردیف هاي مربوط 

 یاتی منبعث از آن.لبرنامه راهبردي دستگاه و برنامه هاي عم 

 ها، واحدها و تیم کاري برگزیده در جشنواره سال قبل و جوایز اهدا شده در مراسم جشنواره فهرست دستگاه 

  هاي ارزیابی عملکرد تکمیل شده مدیران و کارمندان(هدف گذاري شده) نمونه فرم 

  محور تحلیل عملکرد
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میزان ارتقاي سالمت اداري دستگاه

ون اول رییس جمهو ،
21/12/1390تاریخ  250893شماره 

نظرسنجی از مردم، امتیاز هر دستگاه محاسبه و مالك عمل قرار خواهد طرح  13 و 12توسط استانداري و بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی در خصوص سوال هاي شاخص ارزیابی این 
  .گرفت

 (آیین نامه اجرایی آن 

  جدول فعال سازي کمیته ارتقاي سالمت اداري

  پاسخگویی به مکاتبات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور(بلی/خیر)پاسخگویی به مکاتبات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور(بلی/خیر)  فعال سازي کمیتهفعال سازي کمیته

اعالم اسامی اعضاي کارگروه و به روزرسانی آن اعالم اسامی اعضاي کارگروه و به روزرسانی آن 

  (بلی/خیر)(بلی/خیر)
  ضعیفضعیف  متوسطمتوسط  خوبخوب  عالیعالی  ارسال صورتجلسات(بلی/خیر)ارسال صورتجلسات(بلی/خیر)

    

هیات وزیران و اصالحیه بعدي آن به شماره  30/1/1376هـ تاریخ 17323/ت51867تصویب نامه شماره ، قانون برنامه چهارم توسعه 104ماده ريبنه مقام معظم رهگا 21پیام هاي 
نظام جامع و  هیأت وزیران 18/9/1385هـ تاریخ 33324/ت116077تصویب نامه شماره ، شوراي عالی انقالب فرهنگی 4/5/1381مورخ  566مصوبه جلسه ، 2/11/1381هـ تاریخ 24713/ت5154

  و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دستگاه هاي اجرایی برنامه ریزي، نظارت و ارزیابی توسعه
    صورت گرفته و نتایج ارزیابی توسط ستاد مذکور به استانداري اعالم و امتیازدهی خواهد شد.استان شاخص بر اساس گزارش هاي ارسالی به ستاد اقامه نماز ارزیابی این 

    

(  
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  م در بستر سامدرسیدگی و پاسخگویی به شکایات مرد جدول

نسبت شکایات نسبت شکایات   تعداد شکایات رسیدگی شدهتعداد شکایات رسیدگی شده  تعداد شکایات دریافت شدهتعداد شکایات دریافت شده

  9090به به   9191سال سال 

نسبت شکایات رسیدگی شده به نسبت شکایات رسیدگی شده به 

  9191دریافت شده در سالدریافت شده در سال

پاسخگویی به شکایات در زمان پاسخگویی به شکایات در زمان 

  ١١تعیین شده (بلی/خیر)تعیین شده (بلی/خیر)

میانگین زمان پاسخگویی میانگین زمان پاسخگویی 

  9191سالسال  9090سالسال  9191سالسال  9090سالسال  9191به شکایات سال به شکایات سال 

                

  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:

  

  

  

 تحلیل عملکرد محور

  
  اجراي دوره هاي آموزش مدیراناجراي دوره هاي آموزش مدیران  

  جدول تعداد و میزان ساعات آموزش اجرا شده مدیران

  تعالی حرفه اي یدوره هاي آموزش  تعالی معنويدوره هاي آموزش 
دوره هاي آموزشی اختصاصی 

  مدیریت سطح دستگاهی(مقدماتی)

 اختصاصی آموزشی هاي دوره

  )پیشرفته( دستگاهی سطح مدیریت

                                                
١

 شده همان میانگین زمانی است که در ارزیابی سال گذشته توسط دستگاه متبوع ارائه گردید. زمان تعیین
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  اجراي دوره هاي آموزش کارمنداناجراي دوره هاي آموزش کارمندان  

  کارمندانجدول تعداد و میزان ساعات آموزش اجرا شده 
  دوره هاي آموزشی بدو خدمت  دوره هاي آموزشی عمومی و فرهنگی  دوره هاي آموزشی شغلی

  

  تهیه و ارایه گزارش عملکرد ساالنه آموزشتهیه و ارایه گزارش عملکرد ساالنه آموزش  

  جدول تهیه و ارایه گزارش عملکرد ساالنه آموزش
  عملکرد زارشارایه گ

  عدم ارایه  ناقص  کامل

  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:

  

تحلیل عملکرد محور
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  جدول میزان آشنایی مردم با حقوق و تکالیف خود

  

  جدول تدوین استانداردهاي ارایه خدمات

    

  

  دسترسی مردم به مسئولین جدول

میانگین زمان پاسخگویی به   نسبت دستورات اجرا شده به صادره  تعداد دستورات صادر شده  ١تعداد مالقات هاي باالترین مقام مسئول دستگاه با مردم

  1391سال   1390سال   1391سال   1390سال   1391سال   1390سال   دستورات

              

  

  جدول مالقات هاي رییس جمهور و هیات دولت در سفرهاي استانی

تعداد دستورات ارجاع شده 

  رییس جمهور به دستگاه

نسبت تعداد دستورات اجرا شده به تعداد 

  رییس جمهور کل دستورات ارجاعی

میانگین زمان پاسخگویی 

  جمهوربه دستورات رییس 

تعداد دستورات صادر 

  شده وزیر متبوع

نسبت تعداد دستورات اجرا شده به تعداد 

  کل دستورات صادره وزیر متبوع

میانگین زمان پاسخگویی 

  به دستورات وزیر

            

                                                
  در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرد که در نرم افزار سامد ورود اطالعات شده باشد. 91آمار مالقاتهاي مردمی در سال  ١
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  معاونین و نمایندگان تام االختیار وزرا در سفرهاي استانیجدول مالقات هاي 

مایندگان تام االختیار هاي معاونین وزرا و ن تعداد مالقات

  در سفرهاي استانی
میانگین زمان   نسبت دستورات اجرا شده به صادره  تعداد دستورات صادر شده

  پاسخگویی
  91سال  90سال  91سال   90سال   91سال  90سال

              

  جدول ارتباطات مردمی در  سامد

نصب و راه اندازي 

نرم افزار سامد 

  (بلی/خیر)

نظارت مستمر بر 

و ارائه  سامد

  1گزارشات نظارتی

بررسی موارد ارجاع شده به   2مشارکت مردمی

کارتابل دستگاه به صورت 

  روزانه (بلی/خیر)

ارائه آموزش هاي تخصصی 

  3به کاربران سامد

  (بلی/ خیر)

ارائه گزارشات عملکرد 

سامد و نظرات 

  (بلی/ خیر) 4مردمی

درصد رضایت مردم 

از پاسخگویی 

  5دستگاه

ادهاي تعداد پیشنه

  مردمی دریافت شده

تعداد پیشنهادهاي 

  پذیرفته شده

                

  جدول بررسی و تحلیل مشکالت مردمی و ارائه راهکارهاي اجرایی

درصد پاسخگویی به موارد (نسبت   تعداد کل موارد

  موارد پاسخ داده شده به کل موارد)

درصد ثبت خدمت (نسبت  موارد ثبت خدمت 

  ه شده)به کل موارد پاسخ داد

اهم مشکالت 

  6مردمی

تعداد راهکارهاي اجرایی 

  جهت کاهش مشکالت مردم

هاي  تعداد برنامه

  طرح و پیشنهاد   شکایت و انتقاد و گزارش  درخواست  اجرا شده

                

ارتقاي میزان رضایت مردم  

  این شاخص براساس نتایج طرح نظرسنجی در قالب جداول مربوط که از سوي استانداري صورت می گیرد، محاسبه و اعمال خواهد شد.امتیاز  
  

  ی و با توجه به میزان تحقق مصوبات سفرهاي استانی تعیین خواهد شد.امتیاز این شاخص بر اساس اطالعات دریافتی از دستگاه هاي اجرایی استان
  

                                                
  خواهد گرفت.در صورت ارائه گزارش مستمر از نتایج نظارت، امتیاز مربوطه تعلق  ١

  گیري مناسب دستگاه یا سازمان مربوطه از پیشنهاد، طرح و ایده هاي مردمی است.  مشارکت مردمی در بهره 2

  پژوهان، مدت زمان، تاریخ و مکان آموزش ارائه گردد. در صورت ارائه آموزش به کاربران و مدیران سامد گزارشی از پودمانهاي آموزشی، لیست مدرسان و دانش 3

  دمی امتیاز کامل تعلق خواهد گرفت.صورت ارائه گزارش عملکرد دستگاه و نظرات مردم در بستر سامد به مرکز ارتباطات مردمی مطابق با زمانبندي نظامنامه مدیریت ارتباطات مر در 4

 در بستر سامد و درصد رضایت مردم ارائه گردد. گزارش مبسوطی از شیوه نظرسنجی از مردم در مورد عملکرد دستگاه در برقراري ارتباط و پاسخگویی به مردم 5

الزامی  برنامه هاي اجرا شده در جهت کاهش و یا رفع علل بروز مشکالت در دستگاه و سازمانهاي وابستهارائه گزارش مبسوطی از بررسی  و تحلیل مشکالت مردمی، علل اصلی بروز شکایات، علل عدم ارائه خدمت و ارائه راهکارهاي اجرایی و اعالم  6
  است.
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  در دستگاه استقرار میز خدمتوضعیت  جدول

        

  هیک خدمات قابل اراین برحسب تفکیآمار مراجع

            
            

  مدیریت سبزمدیریت سبز  

  تحقق برنامه هاي مدیریت سبزوضعیت  جدول

    ردیف
مصرف انواع حامل هاي میزان صرفه جویی ناشی از بهینه سازي 

  انرژي(آب، برق، گاز و ...)(هزار ریال)

  میزان صرفه جویی ناشی از بهینه سازي مصرف مواد اولیه، 

  مواد مصرفی، کاغذ و تجهیزات(هزار ریال)

ارایه برنامه هاي آموزشی الزم به منظور ارتقاء اگاهی عمومی 

  کارکنان در زمینه مدیریت سبز(نفرساعت)

          

  

  میزان مشارکت جمعی دستگاه در استان  

اقـدام بـه امتیـازدهی از    افزار سامانه جامع مدیریت عملکرد دولـت،  براي امتیازدهی این شاخص، ابتدا معیارها و نحوه ارزیابی به دستگاه هاي استانی اعالم و پس از درج شاخص هاي مربوط در ذیل آن در نرم 

طریق نرم افزار مذکور گردد.
  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:

  
  
  
  
 ارایه مستندات مربوط به صرفه جویی هاي انجام شده در خصوص مدیریت سبز. 

 تحلیل عملکرد محور 


