
گزارش عملکر 12 ماهه سال 1393زمان پایانفعالیت هاردیف

1
ارائه پیشنهاد براي تعیین تعداد پستهاي سازمانی با رعایت 

راهبردهاي فصل دوم قانون م.خ.ك
خرداد93

دي 93انجام اصالحات در ساختار سازمانی مطابق با ضوابط مصوب2

3
اصالح فرایندها با اولویت فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات 

الکترونیکی به مردم می شوند
پایان سال 93

در سال 1393 با توجه به تاکید کمیسیون تحول اداراي سازمان خصوصی سازي، کلیه فرآیندهاي عملیاتی دفاتر/ 

مدیریتها احصاء و براساس آن فرآیندهاي مرتبط با ارائه خدمات به ارباب رجوع تعیین گردید . همچنین فرآیندهاي 

عملیاتی 4 واحد سازمانی نیز احصاء گردیده و خدمات قابل ارائه از طریق بستر الکترونیکی مرتبط تعیین شده است.

پایان سال 93ایجاد سامانه دریافت پرسش،انتقاد، پیشنهاد و شکایت4

در سال 1393 سامانه اختصاصی پرسش، انتقاد، پیشنهاد و شکایات در سازمان خصوصی سازي راه اندازي شده و 

تمامی درخواستها و شکایات دریافت شده است و با توجه به ارتباط موضوعی به واحدهاي مختلف ارجاع و پاسخ الزم 

تهیه شده و از طریق سامانه مزبور ارسال گردیده است.

مرداد 93تهیه برنامه واگذاري تصدي ها5

6
اجراي برنامه واگذاري ها براي حداقل 10درصد از خدمات و 

واحدهاي عملیاتی
پایان سال 93

در سال 1393، اداره واحدها به روش قیمت تمام شده براي سازمان خصوصی سازي مصداقی ندارد.پایان سال 93اداره حداقل 5 درصد از واحدهاي به روش قیمت تمام شده7

8
تنظیم برنامه ساماندهی نیروي انسانی هر دستگاه،تطبیق نیروي 

انسانی موجود با برنامه تنظیم شده و تعیین تکلیف حداقل 15 

درصد نیروهاي مازاد قراردادي تا سقف تعیین شده در تبصره 

در سال 1393، پایان کار 5 نفر از نیروهاي قراردادي سازمان خصوصی سازي انجام پذیرفته است.پایان سال 93

ضمیمه «ب»: بسته اجرایی نقشه راه اصالح نظام اداري

در سال 1393 جلساتی با واحدهاي سازمان خصوصی سازي، با موضوع تعیین شرح وظایف و اصالح ساختار سازمانی 

برگزار شد. الزم به ذکر است طی دوره مورد بررسی  تشکیالت اصالحی سازمان خصوصی سازي توسط معاونت 

توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوري تصویب گردید.

با توجه به اینکه کلیه مشاغل سازمان خصوصی سازي به استناد نامه شماره 210/91/5132 مورخ 1391/02/27 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، حاکمیتی تلقی گردیده است و  ماموریتهاي سازمان خصوصی 

سازي با استناد قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (44) قانون اساسی و اساسنامه این سازمان انجام می شود که در 

راستاي وظایف حاکمیتی می باشد. لذا این سازمان وظیفه تصدیگري ندارد و طی سال 1393صرفاً وظایف پپشتیبانی و 

خدماتی نظیر استفاده از آژانس، پشتیبانی از نرم افزارهاي سازمان، تهیه پرینت و قرائت هوشمند فرمهاي مربوط به 

طرح توزیع سهام  عدالت، استفاده از خدمات آموزشی موسسات آموزشی، ارسال مراسالت، برخورداري از خدمات 

کارشناسان رسمی دادگستري و موسسات حسابرسی؛ از طریق برون سپاري صورت پذیرفته است.
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ضمیمه «ب»: بسته اجرایی نقشه راه اصالح نظام اداري

9
نهادینه سازي فرهنگ کار، خود کنترلی و امانت داري، تعلق و تعهد 

سازمانی و انضباط اداري
مطابق زمانبندي

طی دوره مورد بررسی در خصوص بند مزبور، اقدامات زیر انجام شده است:

-منشور اخالقی سازمان خصوصی سازي تهیه و درخصوص آن اطالع رسانی شده است.

-بخشنامه ارتقاي انضباط اداري داخلی سازمان تصویب و ابالغ شده است.

-دستورالعمل پاداش کارایی و آموزش به تصویب هیأت عامل سازمان خصوصی سازي رسیده است و مطابق دستورالعمل مزبور پاداش 

پرداخت می شود.

-به منظور ایجاد انگیزه و افزایش تعهد سازمانی برنامه رفاهی نظیر کمک هزینه هاي رفاهی، تسهیالت ورزشی، سیاحتی و ...؛ پیش بینی و اجرا 

شده است.

10
حفظ و صیانت از حقوق مردم، افزایش پاسخگویی، مسئولیت 

پذیري، ارتقاي سالمت اداري و کاهش فساد
مطابق زمانبندي

طی دوره مورد بررسی در خصوص بند مزبور، اقدامات زیر انجام شده است:

-اجراي طرح تکریم ارباب رجوع

-پاسخگویی به پیشنهادات و شکایات ارباب رجوع از طریق سامانه اختصاصی رسیدگی به شکایات سازمان، سامد، سامانه رسیدگی به شکایات 

سازمان بازرسی کل کشور

-تشکیل کمیته سالمت اداري و پیگیري تکالیف قانونی مربوطه

-ارائه گزارش در خصوص عملکرد تکالیف قانونی سازمان در حوزه سالمت اداري به مراجع ذیربط

-برنامه ریزي و برگزاري دوره هاي آموزشی با موضوع سالمت اداري.

11
کسب اطمینان از صحت فرایند برنامه ریزي و مدیریت اجراي 

برنامه ها در راستاي تحقق اهداف چشم انداز کشور
مطابق زمانبندي

الزم به ذکر است اطمینان و صحت فرآیند برنامه ریزي  و مدیریت اجراي بر نامه ها، با توجه به فرآیند تهیه، تدوین، روزآمدسازي و ابالغ سند 

راهبردي سازمان خصوصی سازي توسط وزیر محترم وزارت امور اقتصادي، مورد تأیید قرار گرفته است. گزارش عملکرد  این سازمان با 

تناوب سه زمانی سه ماهه در خصوص شاخصهاي اختصاصی و ارزیابی به روشهاي زیر ارائه شده است و به این طریق تحقق اهداف چشم انداز 

مورد بررسی قرار گرفته و قابل دسترس می باشد:

-طریق سامانه مربوطه .

- ضمیمه گزارشات عملکرد سند راهبردي سازمان خصوصی سازي در هر سه ماه.

ا-گزارشات دوره اي

پایان سال 93اجراي نظام بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد12

در سال 1393، در راستاي اجراي ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه موضوع استقرار بودجه ریزي عملیاتی در 

سازمان، اقدامات زیر انجام شده است:

-تشکیل کارگروه اجراي بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد و اقدامات

-برگزاري اولین جلسه کارگروه و انجام اقدامات الزم در خصوص اجراي بودجه ریزي عملیاتی
2


