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10035درصدتھیھ برنامھ واگذاري تصدي ھا1.1

2.1
تهیه و اجراي برنامه ظرفیت سازي و توانمندسازي بخش غیردولتی براي اجراي 

تصدي ها
10025درصد

1080درصدواگذاري  حداقل ده درصد از خدمات و واحدهاي عملیاتی3.1

10060درصدانجام اصالحات در ساختار سازمانی مطابق با ضوابط مصوب4.1

5.1
پیشنهاد تعیین سقف پست هاي سازمانی با رعایت راهبردهاي فصل دوم قانون 

مدیریت خدمات کشوري
10040درصد

ضمیمه «الف»: شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد سال هاي 1392 و 1393 سازمان خصوصی سازي

به استناد نامه شماره 210/91/5132 مورخ 1391/2/27 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  

انسانی رئیس جمهور کلیه مشاغل این سازمان حاکمیتی تلقی گردیده و ماموریت هاي این 

سازمان نیز به استناد قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل 44  قانون اساسی و اساسنامه آن 

در راستاي وظایف حاکمیتی می باشد که منافع حاصل از اجراي وظایف بدون محدودیت 

شامل همه اقشار جامعه می گردد، لذا این سازمان وظیفه اي که قابل انجام به شیوه تصدي 

گري باشد ندارد و صرفاً برخی از خدمات پشتیبانی مورد نیاز خود را از طریق بخش غیر 

دولتی و در فضاي ررقابتی  تامین کرده است. از جمله خدمات برون سپاري شده؛ -

خدمات پشتیبانی نرم افزارهاي مالی- اداري،خدمات آموزشی،بررسی میزان تخفیف 

فروش اقساطی، سرویس و نگهداري آسانسور، انجام مطالعات پژوهشی، انجام خدمات 

حسابرسی، تعیین ارزش سهام، ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده، انجام خدمات 

بازرسی ویژه، خدمات پستی، خدمات نقلیه ( آژانس)و ...، می باشد.

در این خصوص الزم به ذکر است نسبت به برگزاري جلسات با واحدهاي مختلف سازمان 

با موضوع اصالح ساختار سازمانی اقدام؛ و تشکیالت جدید، پیشنهاد گردید؛ و تشکیالت 

اصالحی جدید و سقف پستهاي سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

تصویب و ابالغ گردید. 

همچنین موضوع تغییر ردیفهاي سازمانی به کارکنان این سازمان ابالغ و احکام کارگزینی 

با توجه به تشکیالت جدید اصالح گردید.

برنامھ مھندسي نقش و ساختار دولت (٢۴٠ امتیاز)
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10015درصداحصاء و اولویت بندي خدمات قابل ارایھ از طرق الكترونیكي1.2

الزم به ذکر است فرآیندهاي سازمان  با همکاري واحدهاي مختلف احصاء گردیده و 

فرآیندهاي مرتبط که قابل ارایه بصورت الکترونیکی می باشد احصاء گردید. همچنین یک 

بخش جداگانه با موضوع خدمات الکترونیکی در سایت سازمان ایجاد شده و خدمات قابل 

ارایه از طریق الکترونیکی در این بخش قرار داده شد.

10025درصداطالع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارایه خدمات2.2

در خصوص بند مزبور الزم به ذکر است اطالعات رسانی الکترونیکی از طریق سایت 

سازمان خصوصی سازي از جمله در موارد زیر صورت می گیرد:

1-قوانین و مقررات اجراي اصل 44 قانون اساسی

3-سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی

2-مصوبات هیات واگذاري

4-مصوبات هیات وزیران

5- آمار واگذاري از ابتداي سال 70 تا کنون

6-آگهی هاي عرضه سهام (واگذاري)

7-اطالعات شرکتهاي واگذار شده کنترلی

8-اطالعات آماده سازي و قیمت گذاري

9-احکام خصوصی سازي در قوانین بودجه

10-فهرست شرکتهاي قابل واگذاري

 11- فهرست عرضه ها به تفکیک شرکتها

12-اطالع رسانی در خصوص مقاالت خصوصی سازي

13-تکالیف بودجه اي

14-سند راهبردي 

15-شیوه ارائه خدمات مرتبط با ارباب رجوع.

برنامھ توسعھ دولت الكترونیك و ھوشمندسازي اداري (٢٠٠ امتیاز)
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20*تعدادارایه فرم هاي مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق الکترونیکی (تعاملی)3.2

در سال 1393، فرمهاي مورد نیاز انجام خدمات تعاملی مورد بازنگري قرار گرفت و س از 

اصالح و جمع بندي فرم هاي مذکور به شرح ذیل در سایت سازمان خصوصی سازي 

بارگذاري شد:

1- فرمهاي سهام ترجیحی

2- فرم پروپوزال طرحهاي پژوهشی

3- فرمهاي شرکت در مزایده شرکتهاي مشمول واگذاري (اطالعات عرضه شرکتها )

4- پاسخگویی به پیشنهادات و انتقادات

30*تعدادارایه خدمات به صورت الکترونیکی (تراکنشی)4.2

در خصوص بند مزبور الزم به ذکر است با توجه به ماهیت وظایف؛و مجموعه قوانین و 

مقررات مترتب بر آنها در سال 1393، امکان ارائه خدمات به صورت تراکنشی وجود 

نداشت.

25*تعدادایجاد پایگاه اطالعات داده هاي اختصاصی5.2

 در خصوص بند مزبور الزم به ذکز است  پایگاه اطالعات داده هاي اختصاصی ایجاد شده بود و در 

سال 1393 مورد بازنگري قرار گرفته و به شرح ذیل به روز رسانی گردید:

1- اطالعاتی جامع آمار

2- بانک اطالعاتی امور شرکتها

3- بانک اطالعاتی سهام عدالت

4- بانک اطالعتی سهام ترجیحی

5- بانک اطالعاتی نظارت و ارزیابی

6- بانک اطالعاتی مکاتبات سازمانی

7- بانک اطالعاتی برنامه ریزي عملیاتی سازمان

8- بانک اطالعاتی مالی - اداري

9- بانک اطالعاتی صورتجلسات هیات عامل و هیات واگذاري

10- بانک اطالعاتی آموزش پرسنل

11- بانک اطالعاتی اطالعات پایه مشاغل پرسنل

20*تعدادواگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان6.2

در خصوص بند مزبرو الزم به ذکر است با توجه به ماهیت وظایف و قوانین و مقررات مترتب بر 

فعالیت این سازمان، هیچ یک از خدمات این سازمان  قابل انجام از طریق دفاتر پیشخوان نبوده است، 

لذا موضوع واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان براي این سازمان مصداق ندارد.
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10025درصدالکترونیکی کردن فرآیندهاي مشترك7.2

فرآیندهاي مشترك به شرح زیر الکترونیکی شده و به صورت مستمر به روزرسانی شد:

1-پروژه اقتصادي کشور، سامانه گزارشات و سامانه مدیریت استراتژیک با وزارت امور اقتصادي و 

دارایی

2-نرم افزار رتبه بندي اعتباري ایران با شرکت رتبه بندي اعتباري ایران

3-سامانه ارتباطات مردم و دولت (سامد) با نهاد ریاست جمهوري

4-استعالم مشخصات کارت ملی متقاضیان با اداره ثبت احوال

همچنین در سال 1393 فرآیندهاي تبادل مکاتبات الکترونیکی فرا سازمانی با دستگاههاي اجرایی به 

شرح ذیل بوده و به صورت مستمر به روز رسانی می شدند:

1-ارتباط ece با وزارت امور اقتصادي و دارایی

2-شبکه دولت (بستر مکاتبات با سازمانهاي دولتی ) با نهاد ریاست جمهوري

10040درصدمستندسازي و اصالح تمامی فرآیندهاي اختصاصی و مشترك مورد عمل8.2

فرآیندهاي اختصاصی احصاء شده  سازمان به  شرح ذیل مستند گردیده است

:1-فرآیند توزیع سهام عدالت

2- فرآیند واگذاري سهام ترجیحی

3- فرآیند واگذاري سهام از طریق مزایده

4-فرآیند واگذاري سهام از طریق مذاکره

5- فرآیند نظارت پس از واگذاري

6-فرآیند ارزش گذاري سهام و دارایی بنگاه هاي مشمول واگذاري

7- فرآیند نحوه دریافت حصه نقدي و وصول اقساط فروش سهام و دارایی شرکتهاي دولتی

8-فرآیند واگذاري سهام بورس و فرا بورس

9-فرآیند طرحهاي پژوهشی 10-تسیه کامل و اختتام قراردادهاي واگذاري

فرآیندهاي عملیاتی واحدهاي سازمان مستند سازي گردید.

فرآیندهاي مشترك به شرح ذیل، مستندسازي و اصالح گردید:

1- پروژه اقتصادي کشور، سامانه گزارشات و سامانه مدیریت استراتژیک با وزارت امور قتصادي و دارایی

2- نرم افزار رتبه بندي اعتباري ایران با شرکت رتبه بندي اعتباري ایران

3- سامانه ارتباطات مردم و دولت (سامد) با نهاد ریاست جمهوري

4- استعالم مشخصات کارت ملی متقاضیان با اداره ثبت احوال فرآیندهاي تبادل مکاتبات الکترونیکی فرا سازمانی 

در سال 1393 با دستگاههاي اجرایی به شرح ذیل می باشد که به صورت مستمر به روز رسانی می شود:

1- ارتباط ece با وزارت امور اقتصادي و دارایی

2- شبکه دولت (بستر مکاتبات با سازمانهاي دولتی )با نهاد ریاست جمهوري
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1.3

تدوین برنامھ ساماندھي نیروي انساني

10020درصد

الزم به ذکر است دستورالعمل ساماندهی نیروي انسانی در تاریخ 1393/12/26 ابالغ 

گردیده؛ و ساماندهی نیروري انسانی این سازمان بر اساس دستورالعمل مذکور در دستور 

کار سال 1394 قرار دارد.

10015درصدرعایت عدالت استخدامی در فضاي رقابتی براي جذب نیروي انسانی2.3

3.3
انجام فرآیندهاي مربوط به استخدام و به کارگیري نیروي انسانی در بستر سامانه 

کارمند ایران
10015درصد

در سال 1393، پایان کار5 نفر از نیروهاي قراردادي سازمان انجام پذیرفته است.2525درصدکاهش 15 درصد کارکنان قراردادي مازاد بر سقف تبصره ماده 4.332

در سال 1393، پایان کار5 نفر از نیروهاي انسانی انجام پذیرفته است.220درصدکاهش دو درصد نیروي انسانی با اولویت کارکنان غیرتخصصی5.3

6.3
ساماندهی فعالیت هاي پشتیبانی در قالب شرکت هاي پیمانکاري مشروط به استفاده از 

کارکنان قراردادي شده شرکت هاي خصوصی
10010درصد

با توجه به اینکه در حال حاضر کلیه فعالیتهاي پشتیبانی قابل انجام در داخل سازمان ، توسط 

کارکنان این سازمان، صورت می گیرد که به موجب بخشنامه ها و مصوبات مربوطه از 

شرکتی به قراردادي تبدیل وضع شده اند لذا موضوع ساماندهی فعالیتهاي پشتیبانی در قالب 

شرکتهاي پیمانکاري براي این سازمان مصداق ندارد.

10010درصدارائه آمار و اطالعات نیروي انسانی در بستر الکترونیکی7.3
آمار و اطالعات نیروي انسانی این سازمان به تفکیک جداول درخواستی در سامانه کارمند 

ایران، تکمیل گردیده است.

10015درصداصالح و بازنگري شرایط تصدي مشاغل اختصاصی دستگاه8.3

در حال حاضر رشته شغلی اختصاصی این سازمان کارشناس حسابداري و امور سهام می 

باشد لیکن در صورت ابالغ شرح وظایف جدید و ماموریتهاي جدید به این سازمان رشته 

هاي شغلی جدید شناسایی و شرایط احراز آنها تعیین خواهد شد

برنامھ مدیریت سرمایھ انساني (٢٠٠ امتیاز)

با توجه به عدم تخصیص مجوز استخدامی، جذب نیروي انسانی در سال 1393 انجام 

نپذیرفته است، لذا ارائه گزارش در خصوص بندهاي مزبور موضوعیت ندارد.
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10010درصدرعایت ضوابط و شرایط ارتقاء کارکنان در طبقات و رتبه هاي شغلی9.3
احکام کلیه کارکنان در زمان استحقاق رتبه و طبقه  مطابق قوانین 

و مقررات مربوطه صادر گردید.

10020درصدنیازسنجی و برنامه ریزي آموزشی10.3

تعداد 41 دوره آموزشی با توجه به نیازسنجی صورت گرفته پیش بینی و به تصویب کمیته 

راهبري آموزش رسید. 

با موسسات داراي صالحیت قرارداد آموزشی منعقد و برنامه ریزي جهت برگزاري دوره 

ها صورت پذیرفته است. 

نیاز سنجی آموزش توسط کمیته آموزش بر اساس  رسالت و ماموریت  سازمان و همچنین 

رشته هاي شغلی موجود و اخذ نظرات واحدهاي سازمان انجام شده است.

اقدامات الزم بمنظور برگزاري دوره هاي آموزشی صورت گرفت.

10020درصداجرا و ارزشیابی آموزشی11.3

دوره هاي آموزشی با استفاده از خدمات موسسات آموزشی و بکارگیري امکانات 

آموزشی داخلی، به شرح زیر برگزار شد:

-سرانه آموزشی براي هر یک از کارکنان و مدیران 80 ساعت است.

-گواهینامه هاي آموزشی بر اساس دوره هاي آموزشی گذرانده شده کارکنان صادر 

گردید.

-سنجش اثربخشی دوره هاي آموزشی صورت گرفت.

10020درصدانتخاب و انتصاب مدیران12.3

در خصوص بند مزبور اقدامات زیر صورت گرفته است:

-شاخصهاي اختصاصی انتصاب مدیران تهیه و تصویب گردید.

-دستورالعمل داخلی انتصاب مدیران حرفه اي تهیه و تصویب گردید.

ا-نتخاب و انتصاب مدیران بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و پس از تایید کمیسیون 

تحول اداري صورت پذیرفت.

برنامھ فناوري ھاي مدیریتي  (١١۵ امتیاز)4
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35*تعدادمحاسبه هزینه تمام شده با قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدها1.4

سه واحد حقوق و دستمزد، فناوري و کارگزینی  انتخاب گردیده و در کارگروهی متشکل از 

کارشناسان مطلع هر حوزه  موارد مرتبط با انجام فعالیت نظیر هزینه هاي پرسنلی و غیرپرسنلی پیگیري 

گردید. لیکن با توجه به نظام جاري بودجه ریزي شرکتهاي دولتی، عملیات بودجه ریزي بر اساس 

دستورالعمل سازمان مدیریت انجام و به مراجع ذیربط ارائه گردید.

40*تعداداداره حداقل 5 درصد واحدها بر اساس نظام قیمت تمام شده2.4
با توجه به ابالغ بودجه سال 1393 بر اساس مقررات تهیه و تنظیم بودجه شرکتهاي دولتی،کلیه 

فعالیتهاي سازمان بر اساس بودجه ابالغی انجام شده است.

استانداردهاي 6 خدمت  تدوین گردید و در قالب فرم شناسه خدمت به مراجع ذیربط ارائه گردید.10010درصدتدوین استانداردهاي ارائه خدمات3.4

فضاهاي اداري با توجه دستورالعمل ماده 39 ق.م.خ.ك تفکیک و تخصیص گردید.10010درصدتطبیق فضاهاي اداري دستگاه با دستورالعمل ماده 39 ق.م.خ.ك4.4

10020درصدتحقق برنامه مدیریت سبز5.4

شاخصهاي مدیریت سبز به شرح زیر شناسایی و اجرا می گردد:

1- برقراري ارتباط ece با وزارت امور اقتصادي و دارایی ، اتصال به شبکه دولت (بستر مکاتبات با 

سازمانهاي دولتی ) نهاد ریاست جمهوري ، استفاده از سیستم اتوماسیون اداري، اینترنت و اینترانت به 

منظور انجام وظایف محوله به صورت الکترونیکی جهت کاهش مصرف کاغذ و هزینه هاي حمل و 

نقل.

2- استفاده از آبهاي زیرزمینی براي مصارف غیر شرب.

3- استفاده از شیشه هاي دو جداره براي عایق کردن ساختمان از آلودگی صوتی و متعادل نمودن دما.

4- تفکیک و جداسازي ضایعات از مواد قابل بازیافت به منظور استفاده مجدد.

5- انجام سرویس هاي دوره اي منظم به منظور کاهش استهالك و افزایش بازدهی تجهیزات.

6- بهینه سازي فضاي ساختمان با استفاده از ایجاد و نگهداشت فضاي سبز در داخل و خارج ساختمان.

7- بهینه سازي سیستم روشنایی با استفاده از تعویض سیستم قدیمی با مدار الکترونیک کم مصرف.

برنامھ صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري (١٧۵ امتیاز)5
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10020درصدسنجش میزان سالمت و فساد اداري بر اساس شاخص ھاي مربوط1.5
در این خصوص الزم به ذکر است سالمت اداري در قالب شاخص هاي اختصاصی که از 

سند راهبردي این سازمان استخراج شده،  تعیین و مورد سنجش قرار گرفت.

10020درصداجراي تکالیف قانونی سالمت اداري2.5

 کمیته ارتقاء سالمت اداري تشکیل، احکام اعضاء صادر و جلسات جهت پیگیري امور 

مربوطه بصورت منظم برگزار گردید. 

-دوره هاي آموزشی با موضوع ارتقاء سالمت اداري برنامه ریزي و برگزار گردید.

-تکالیف قانونی مرتبط احصاء و اطالع رسانی گردید.

-گزارشات مربوط به اجراي تکالیف قانون سالمت اداري به مراجع ذیربط ارسال گردیده 

است.

-همکاریهاي الزم با نهادهاي نظارتی بعمل آمده است.

10025درصداجراي طرح تکریم ارباب رجوع3.5

به منظور اجراي طرح تکریم ارباب رجوع اقدامات ذیل انجام گرفته است:

1-به منظور دریافت نظرات مراجعه کنندگان، از نحوه خدمات رسانی فرم تکریم ارباب 

رجوعبه آنها تحویل و از ایشان نظرسنجی صورت می گیرد. الزم به ذکر است گزارش 

نهایی بند مزبور تهیه و ارائه گردیده است.

2-استقرار میزخدمت در طبقه همکف جهت راهنمایی مراجعان

3-ارائه اطالعات در خصوص واگذاریها در سایت سازمان خصوصی سازي

4- ایجاد پایگاه اطالع رسانی سهام عدالت

5- راه اندازي سامانه تلفن گویا و پیامک

6- درج اطالعات مربوط به فعالیتهاي سازمان در راستاي اجراي سیاستهاي کلی اصل 

44قانون اساسی در سایت سازمان خصوصی سازي

7- پاسخگویی به پیشنهادات و شکایات ارباب رجوع از طرق : سامانه اختصاصی رسیدگی 

به شکایات سازمان- سامد - سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور.

10025درصدنحوه اجراي قانون رسیدگی به تخلفات اداري در دستگاه4.5
اطالع رسانی در خصوص قانون رسیدگی به تخلفات اداري صورت پذیرفته است.

در سال 1393 کارمند مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداري وجود نداشته است.
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320درصدمیزان ارتقاي سالمت و کاهش فساد اداري در دستگاه5.5

با توجه به مقررات مربوط به این شاخص، سنجش میزان ارتقاي رضایت مردم میبایست 

توسط استانداري ها صورت پذیرد.

تکالیف مرتبط با قانون سالمت اداري و کاهش فساد اداري انجام و گزارشات مربوطه 

حسب مورد به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

525درصدمیزان ارتقاي رضایت مردم6.5

با توجه به مقررات مربوط به این شاخص، سنجش میزان ارتقاي رضایت مردم می بایست 

توسط استانداري ها صورت پذیرد و در راستاي افزایش رضایت مردم اقدامات ذیل 

صورت پذیرفته است:

1- ماهیانه فرمهاي جمع آوري شده تکریم ارباب رجوع توسط مدیریت حراست، به دفتر 

توسعه منابع انسانی و تحول اداري ارسال تا تعداد مراجعات به این سازمان، اهم موارد 

رجوع، نحوه خدمات رسانی ، نحوه برخورد همکاران با ارباب رجوع و استخراج 

گردد.الزم به ذکر است گزارش نهایی این بند تهیه و ارسال گردیده است.

2- استقرار میز خدمت در طبقه همکف سازمان

3- درج اطالعات مربوط به فعالیتهاي سازمان در راستاي اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 

قانون اساسی در سایت سازمان خصوصی سازي

4-راه اندازي سامانه تلفن گویاو پیامک

5-ایجاد پایگاه اطالع رسانی سهام عدالت

6- پاسخگویی به شکایات مردمی

9



گزارش عملکر 12 ماهه سال 1393سقف امتیازهدف کمیواحد سنجشعنوانردیف

ضمیمه «الف»: شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد سال هاي 1392 و 1393 سازمان خصوصی سازي

10020درصداستقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز7.5

در راستاي استقرار نظام جامع توسعه و  ترویج فرهنگ اقامه نماز اقدامات ذیل صورت 

پذیرفته است:

1- بهسازي و مجهز نمودن نمازخانه سازمان . 

2- انعقاد قرارداد با روحانی براي اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در محل نمازخانه سازمان 

خصوصی سازي.

3- برپائی جلسات دروس احکام و تفسیر قران پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر .

4- برگزاري مراسم مذهبی در مناسبت هاي مختلف.

5- برگزاري مسابقات مذهبی و معرفی نفرات برگزیده.

6- انجام دوره هاي آموزشی با موضوعات مذهبی نظیر طرح صالحین، عفاف و حجاب و 

. ...

7- برگزاري مراسم زیارت عاشورا در روزهاي سه شنبه در محل نماز خانه این سازمان.

8- فعال بودن شوراي امر به معروف و نهی از منکر در سازمان خصوصی سازي، تشکیل 

جلسه و پیگیري امور مربوطه.

9- برگزاري برنامه هاي ویژه ماه مبارك رمضان و دهه محرم.

10- درج متون با موضوعات مذهبی و فرهنگی در اینترانت داخلی سازمان خصوصی 

سازي.

کلیه شکایات واصله از سامد پاسخ داده شد10010درصدرسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد8.5

10010درصدارتباطات مردم و دولت در بستر سامد9.5

سامانه سامد راه اندازي گردیده  تمامی درخواستها و شکایات و ... واصله با توجه به ارتباط 

موضوعی  به واحدهاي مختلف ارجاع و پاسخ تهیه شده از طریق این سامانه منعکس می 

گردد.
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6

1.6
انجام ارزیابی عملکرد دستگاه (با در نظر گرفتن سازمان ها، موسسات و شرکت هاي 

وابسته و واحدهاي انسانی)
10030درصد

سند راهبردي سازمان خصوصی سازي در پایان سال 1392 ابالغ شده و در فواصل زمانی 3 

ماهه گزارش اقدامات انجام شده جمع آوري می گردد و گزارش تجمیعی هر سه ماه یک 

بار در پورتال سما وزارتخانه درج می شودبه منظور سنجش میزان تحقق اهداف عملیاتی 

سند مذکور از گزارشات دریافتی از واحدهاي مختلف نقاط قوت و ضعف استخراج و 

پایش می گردد پیشنهاد جهت بهبود شرایط موجود ارائه و اقدامات اصالحی صورت می 

گیرد.

گزارش مربوط به 4 ماهه اول و دوم و سوم و همچنین گزارش نهایی ارزیابی عملکرد 

سازمان در بعد  شاخص هاي عمومی و شاخصهاي اختصاصی در سامانه مربوطه درج 

گردیده است.

گزارشات تحلیلی حسب مورد در مورد عملکرد واحدهاي سازمان تهیه گردیده است.10020درصدتهیه و توین گزارش تحلیلی و آسیب شناسی و ارائه گزارش خودارزیابی2.6

10020درصداجراي دستورالعمل عملکرد کارمندان3.6

شاخص هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان  بر اساس اهداف عملیاتی استخراج تا 

مبناي ارزیابی عملکرد کارمندان قرار  گیرد 

ارزیابی عملکرد کارکنان در سال 1392 تکمیل گردید. 

با توجه به تغییر دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان، فرمهاي مربوطه تکمیل و ارزیابی 

سال 1393 انجام گرفت

برنامھ نظارت و ارزیابي  (٧٠  امتیاز)
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