
اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 
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برآورد هزینههمکارمسوولزمان پایانزمان آغاز

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
توضیحات و پیوست

1
افزایش سهم بخش خصوص 

واقعی از واگذاریها

اجراي شیوه نامه تشویق بخش خصوصی به 

منظور جلب مشارکت در واگذاریها
1001393/01/011393/12/29

دفاتر امور آماده سازي و قیمت گذاري، 

 امور واگذاري بنگاهها و 

امور قراردادهاي سازمان خصوصی سازي
_-

رشد سهم بخش خصوصی 

واقعی از واگذاریها به %23

شیوه نامه «تشویق بخش خصوصی به منظور جلب 

مشارکت در واگذاریها» طی مصوبه شماره 92/477/هـ 

مورخ 1392/12/14 توسط هیأت واگذاري به تصویب 

رسیده است. اجراي این دستورالعمل بر اساس مصوبات 

هیأت واگذاري انجام می پذیرد.

2
توسعه بازاریابی از طریق اجراي مشوق هاي 

مالی و یا غیرمالی
351393/01/011393/12/29

دفتر امور واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی 

سازي
_-

اقدام راهبردي مزبور، براساس دستور العمل «نحوه 

اعمال مشوق هاي مالی و یا غیرمالی» قانون اجراي 

سیاستهاي کلی اصل (44) قانون اساسی و اجراي ماده 

(9) دستورالعمل مذکور انجام می پذیرد.

3

افزایش فروش از طریق اجراي دستورالعمل 

«استفاده از خدمات بانکها و شرکتهاي تأمین 

سرمایه و سرمایه گذاري جهت تعهد پذیره 

نویسی»

351393/01/011393/12/29
دفتر امور واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی 

سازي
_-_

4

تبیین و تعیین دالیل مربوط به عدم موفقیت 

در عرضه ها و ارائه گزارش روتین به هیأت 

واگذاري در این خصوص

301393/01/011393/12/29
معاونت واگذاري و امور سهام سازمان 

خصوصی سازي
_-_

 اقدامات راهبردي مرتبط با اهداف تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازي

افزایش موفقیت در عرضه 

هاي انجام یافته به %32

افزایش موفقیت در عرضه 

هاي انجام یافته
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 اقدامات راهبردي مرتبط با اهداف تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازي

201393/01/011393/12/29اصالح ساختار و آماده سازي بنگاه ها5
دفتر امور شرکتها و اصالح ساختار بنگاه هاي 

سازمان خصوصی سازي
_

350 میلیارد 

ریال

اصالح ساختار و آماده سازي 

7 شرکت

اقدام راهبردي مزبور، براساس ضوابط «نحوه انجام 

اصالح ساختار بنگاهها » قانون اجراي سیاستهاي کلی 

اصل (44) قانون اساسی انجام می پذیرد.

301393/01/011393/12/29قیمت گذاري بنگاه ها6

دفتر امور آماده سازي و

_قیمت گذاري سازمان خصوصی سازي
25 میلیارد 

ریال

قیمت گذاري و تعیین تکلیف 

60 شرکت

اقدام راهبردي مزبور براساس آئین نامه اجرایی «شیوه 

هاي قیمت گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شیوه هاي 

مذکور در همین چارچوب» ، قانون اجراي سیاستهاي کلی 

اصل (44) قانون اساسی انجام می پذیرد.

501393/01/021393/12/30واگذاري بنگاه ها7
دفتر امور واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی 

سازي
_

19 میلیارد 

ریال

واگذاري و تعیین تکلیف 60 

شرکت
_

201393/01/011393/12/29اصالح ساختار و آماده سازي بنگاه ها8
دفتر امور شرکتها و اصالح ساختار بنگاه هاي 

سازمان خصوصی سازي
_

150 میلیارد 

ریال

اصالح ساختار و آماده سازي 

3 شرکت

اقدام راهبردي مزبور، براساس ضوابط «نحوه انجام 

اصالح ساختار بنگاهها » قانون اجراي سیاستهاي کلی 

اصل (44) قانون اساسی انجام می پذیرد.

301393/01/011393/12/29قیمت گذاري بنگاه ها9
دفتر امور آماده سازي و

قیمت گذاري سازمان خصوصی سازي
_

30 میلیارد 

ریال

قیمت گذاري و تعیین تکلیف 

110 شرکت

اقدام راهبردي مزبور براساس آئین نامه اجرایی «شیوه 

هاي قیمت گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شیوه هاي 

مذکور در همین چارچوب» ، قانون اجراي سیاستهاي کلی 

اصل (44) قانون اساسی انجام می پذیرد.

501393/01/021393/12/30واگذاري بنگاه ها10
دفتر امور واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی 

سازي
_

30 میلیارد 

ریال

واگذاري و تعیین تکلیف 110 

شرکت
_

واگذاري کلیه بنگاه هاي گروه 

(1)

واگذاري کلیه بنگاه هاي گروه 

(2)
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 اقدامات راهبردي مرتبط با اهداف تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازي

11

شناسایی و معرفی شرکتهاي داراي پتانسیل 

جهت جذب توسط سرمایه گذاران خارجی و 

تمرکز بازاریابی بر آنها

301393/01/021393/12/30

 

دفتر امور واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی 

سازي

سازمان سرمایه گذاري 

و کمکهاي اقتصادي و 

فنی ایران

_
اقدام راهبردي مزبور براساس ماده (9) آیین نامه اجرایی 

«نحوه طبقه بندي بنگاهها، تأیید صورتهاي مالی و 

بازاریابی بنگاه هاي مشمول واگذاري»، انجام می پذیرد.

12
شناسایی سرمایه گذاران بالقوه خارجی با 

کمک سازمان سرمایه گذاري
301393/01/011393/12/29

دفتر امور واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی 

سازي

سازمان سرمایه گذاري 

و کمکهاي اقتصادي و 

فنی ایران

-

اقدام راهبردي مزبور براساس دستورالعمل «استفاده از 

خدمات بانکها و شرکتهاي تأمین سرمایه و سرمایه 

گذاري جهت تعهد پذیره نویسی» موضوع ماده (22) 

قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (44) قانون اساسی؛ و 

بندهاي (5) و (7) نظام نامه «فعالیتهاي فرهنگی- 

تبلیغاتی در امر واگذاریها»، انجام می پذیرد.

13
 جذب سرمایه گذاران خارجی در بازار بورس 

داخلی؛ با کمک سازمان بورس
201393/01/011393/12/29

دفتر امور واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی 

سازي

سازمان بورس و اوراق 

بهادار/ سازمان سرمایه 

گذاري و کمکهاي 

اقتصادي و فنی ایران

-

اقدام راهبردي مزبور براساس ماده (5) بند (الف) مصوبه 

شماره  63/1/110904 مورخ 1388/08/16 شوراي 

عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی 

موضوع سیاستها و خط مشی هاي اجرایی ابالغی  انجام 

می پذیرد.

14
جذب سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در 

مزایده هاي فروش سهام
201393/01/011393/12/29

دفتر امور واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی 

سازي

سازمان سرمایه گذاري 

و کمکهاي اقتصادي و 

فنی ایران

-

اقدام راهبردي مزبور براساس ماده (22) قانون اجراي 

سیاستهاي کلی اصل (44) قانون اساسی و دستورالعمل 

اجرایی مربوط به آن در خصوص «استفاده از خدمات 

بانکها و شرکتهاي تأمین سرمایه و سرمایه گذاري جهت 

تعهد پذیره نویسی»/ بندهاي (5) و (7) نظام نامه 

«فعالیتهاي فرهنگی- تبلیغاتی در امر واگذاریها» انجام 

می پذیرد.

15
واگذاري سهام بنگاه ها به 

صورت کنترلی
1001393/01/011393/12/29افزایش عرضه بلوکی بنگاه ها

دفتر امور واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی 

سازي
_-

واگذاري 20 شرکت به 

صورت کنترلی
_

16
واگذاري سهام بنگاه ها به 

صورت خرد به عموم مردم
1001393/01/011393/12/29واگذاري سهام به صورت ترجیحی و تدریجی

دفتر امور واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی 

سازي
_-

واگذاري سهام ترجیحی و 

تدریجی به عموم مردم به 

میزان 5,000 میلیارد ریال

_

افزایش جذب سرمایه هاي 

خارجی براي خرید سهام 

شرکت هاي مشمول واگذاري

واگذاري 5% ارزش واگذاریها 

به خارجی ها
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 اقدامات راهبردي مرتبط با اهداف تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازي

17

 

تهیه و پخش برنامه هاي رادیویی و 

تلویزیونی
__اداره روابط عمومی سازمان خصوصی سازي601393/01/011393/12/29

ساخت و پخش  100 دقیقه 

برنامه رادیویی و تلویزیونی

اقدام راهبردي مزبور براساس نظام نامه «کمیته فرهنگی تبلیغاتی در 

امر واگذاري ها » موضوع جزء (6) و تبصره (1) بند (الف) ماده (40) 

قانون اجراي سیاستهاي اصل (44) قانون اساسی؛ و تصویب نامه « 

ساماندهی فعالیتهاي فرهنگی- تبلیغاتی براي اجراي سیاستهاي کلی 

اصل (44) قانون اساسی موضوع بند (3) ماده (42) قانون اجراي 

سیاستهاي کلی اصل (44) قانون اساسی»، انجام می پذیرد.

18

استفاده از فضاي مجازي و سایر رسانه ها، 

چاپ و انتشار کتاب، برگزاري همایش، 

نشست و مصاحبه اختصاصی

401393/01/011393/12/29

اداره روابط عمومی،

دفاتر فناوري اطالعات  و  

مطالعات، آمار و برنامه ریزي

سازمان خصوصی سازي

__
برگزاري 4 همایش، نشست 

و مصاحبه اختصاصی

اقدام راهبردي مزبور براساس نظام نامه «کمیته فرهنگی تبلیغاتی در 

امر واگذاري ها » موضوع جزء (6) و تبصره (1) بند (الف) ماده (40) 

قانون اجراي سیاستهاي اصل (44) قانون اساسی؛ و تصویب نامه « 

ساماندهی فعالیتهاي فرهنگی- تبلیغاتی براي اجراي سیاستهاي کلی 

اصل (44) قانون اساسی موضوع بند (3) ماده (42) قانون اجراي 

سیاستهاي کلی اصل (44) قانون اساسی»، انجام می پذیرد.

 تسهیل در واگذاریها19
افزایش سهم بخش اقساطی معامله براي 

کلیه معامالت انجام یافته
1001393/01/011393/12/29

دفاتر امور آماده سازي و قیمت گذاري و امور 

واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی سازي
____

20
تشویق خریداران و ارائه تخفیف به آنها 

به صورت مشروط و در صورت ارتقاء بهره وري
-_دفتر نظارت و ارزیابی سازمان خصوصی سازي501393/01/011393/12/29

در راستاي احکام مندرج در ماده (5) قانون اجراي 

سیاستهاي کلی اصل (44) قانون اساسی و آئین نامه 

هاي مربوطه (حداکثر تخفیفات به ترتیب در اصل قیمت 

25 درصد، در سود اقساط 100 درصد، در تطویل دوره تا 

4 سال بدون احتساب سود است.) می باشد.

21

سنجش میزان رشد بهره وري بنگاه هاي 

واگذار شده به صورت مدیریتی و کنترلی در 

سه سال آخر بعد از واگذاري نسبت به سه 

سال قبل از واگذاري

_-_دفتر نظارت و ارزیابی سازمان خصوصی سازي501393/01/011393/12/29

22

تهیه گزارشات کارشناسی و 

سیاستی براي شرکت هاي 

باقی مانده و ارائه به هیأت 

واگذاري

برگزاري جلسات مستمر با شرکت هاي 

مادرتخصصی و دستگاه هاي اجرایی مربوطه، 

جهت تعیین تکلیف شرکت ها و تهیه 

گزارشات مربوطه در این خصوص و ارائه به 

هیأت واگذاري

1001393/01/011393/12/29
معاونت آماده سازي و اصالح ساختار بنگاههاي 

سازمان خصوصی سازي
_-

تهیه 85 گزارش مربوط به 

شرکت هاي مشمول واگذاري، 

و ارائه به هیأت واگذاري

_

23
 برگزاري منظم و مستمر 

جلسات هیأت واگذاري

پیگیري برگزاري جلسات هیأت واگذاري و 

انجام امور دبیرخانه اي این هیأت
1001393/01/011393/12/29

دبیرخانه هیأت واگذاري سازمان خصوصی 

سازي
_-

برگزاري 24 جلسه هیأت 

واگذاري

اقدام راهبردي مزبور براساس وظایف دبیرخانه هیأت 

واگذاري موضوع ماده (39) قانو اجراي سیاستهاي کلی 

اصل 44 قانون اساسی، انجام می پذیرد.

 ارتقاء دانش و فرهنگ 

خصوصی سازي

 افزایش بهره وري بنگاه هاي 

واگذار شده

رشد 10 درصدي در میانگین 

شاخص بهره وري کل 

بنگاههاي واگذار شده به 

صورت مدیریتی و کنترلی
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24

افزایش انضباط بودجه اي از 

طریق تحقق اهداف درآمدي 

بودجه از محل منابع حاصل از 

واگذاري ها

دریافت و واریز مبالغ حاصل از واگذاریها به 

خزانه
1001393/01/011393/12/29

اداره کل امور مالی و ذیحسابی  سازمان 

خصوصی سازي
_-

تحقق 100% تکلیف درآمدي 

بودجه از محل منابع حاصل از 

واگذاري ها

اقدام راهبردي مزبور براساس تبصره (3) و ردیف هاي 

در آمدي 310501 و 310502 قانون بودجه سال 1393 

کل کشور، انجام می پذیرد.

501393/01/011393/12/29واگذاري از طریق بورس و فرابورس
دفتر امور واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی 

سازي
_-

تحقق 58% واگذاري ها از 

طریق بورس و فرابورس
_

501393/01/011393/12/29واگذاري از طریق مزایده عمومی و مذاکره
دفتر امور واگذاري بنگاههاي سازمان خصوصی 

سازي
_-

تحقق 40% واگذاري ها از 

طریق مزایده عمومی و مذاکره
_

26

افزایش تعداد تفاهم نامه هاي 

همکاري مشترك با سایر 

سازمانها و ارگانها

انعقاد تفاهم نامه هاي  مشترك در هر سال  

با سازمان بورس یا سازمان سرمایه گذاري 

یا مرکز ملی رقابت و یا سایر نهادها و 

سازمانها، جهت تسریع در تحقق هدف 

خصوصی سازي

1001393/01/011393/12/29
معاونت واگذاري و امور سهام سازمان 

خصوصی سازي
_انعقاد حداقل یک تفاهم نامه-_

27
تکمیل سامانه جامع آماري 

سازمان خصوصی سازي

تکمیل اطالعات مورد نیاز سامانه جامع آماري 

سازمان
1001393/01/011393/12/29

دفتر مطالعات، آمار و برنامه ریزي سازمان 

خصوصی سازي
_-

تکمیل 70% اطالعات مورد 

نیاز سامانه جامع آماري 

سازمان خصوصی سازي

_

28

تأمین اطالعات واگذاري 

بنگاهها و سهام عدالت،  در 

سامانه یکپارچه اطالعات 

اقتصادي «وادا»

تکمیل سامانه یکپارچه اطالعات اقتصادي 

«وادا»
دفتر فناوري اطالعات سازمان خصوصی سازي1001393/01/011393/12/29

مشاور محترم وزیر و 

رئیس مرکز نوسازي 

و تحول اداري وزارت 

متبوع

-
تکمیل 60% اطالعات مورد 

نیاز سامانه یکپارچه اطالعات 

اقتصادي «وادا»

_

25
افزایش استفاده از شیوه هاي 

شفاف و رقابتی در واگذاري ها



اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
برآورد هزینههمکارمسوولزمان پایانزمان آغاز

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
توضیحات و پیوست

 اقدامات راهبردي مرتبط با اهداف تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازي

29
پیاده سازي کامل بسته اجرایی نقشه راه 

اصالح نظام اداري (پیوست شماره (2))
501393/01/011393/12/29

مدیریت توسعه منابع انسانی و تحول اداري 

سازمان خصوصی سازي
_-_

30
پیاده سازي کامل بسته اجرایی نقشه راه 

دولت الکترونیک (پیوست شماره (3))
501393/01/011393/12/29

مدیریت توسعه منابع انسانی و تحول اداري و 

دفتر فناوري اطالعات سازمان خصوصی سازي
_-_

_101393/01/011393/12/29تبیین ساز و کارهاي بهتر جهت اجراي طرح

رشد 70% در تبیین ساز و 

کارهاي بهتر (پیشرفت تبیین 

ساز و کارها از 30% به 

(100%

_401393/01/011393/12/29تکمیل فرآیند شناسایی مشمولین

رشد 16% در شناسایی 

مشمولین (شناسایی 

مشمولین از 42,000,000 

نفر به 50,000,000 نفر 

برسد)

_201393/01/011393/12/29تکمیل ارزش پرتفوي سهام عدالت

رشد 5% در ارزش پرتفوي 

سهام عدالت (افزایش ارزش 

پرتفوي سهام عدالت از 

444,000 میلیارد ریال به 

466,200 میلیارد ریال)

_301393/01/011393/12/29آزادسازي سهام عدالت

آزادسازي 3/33% میزان 

سهام واگذار شده (افزایش 

سهام آزاد شده از صفر به 

15,000 میلیارد ریال)

32

تکمیل طرح توزیع سهام 

عدالت

اقدامات راهبردي مزبور براساس مواد (34) تا (38) 

قانون اصل (44) و آئین نامه مربوطه؛ و مصوبه شماره 

76805 مورخ 1392/05/13 کمیسیون تخصصی 

شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل (44) قانون 

اساسی، انجام می پذیرد.

20 میلیارد 

ریال

کسب امتیاز 800 براساس 

شاخص هاي عمومی ارزیابی 

عملکرد

دفتر امور سهام تخصیصی و عدالت سازمان 

خصوصی سازي

20 میلیارد 

ریال
31

بهبود امتیاز شاخص هاي 

عمومی ارزیابی عملکرد



اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
برآورد هزینههمکارمسوولزمان پایانزمان آغاز

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
توضیحات و پیوست

 اقدامات راهبردي مرتبط با اهداف تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازي

33

اصالح اساسنامه سازمان خصوصی سازي با 

هدف تبدیل این سازمان به نهاد توانمندساز 

بخش خصوصی

501393/01/011393/12/29
معاونت برنامه ریزي، توسعه منابع و امور 

پشتیبانی سازمان خصوصی سازي
__

 ایجاد یک نهاد اجرایی 

مشخص با هدف تبدیل این 

سازمان به نهاد توانمندساز 

بخش خصوصی

_این سازمان تالش خواهد نمود جهت تشکیل یک نهاد 

اجرایی به منظور افزایش توانمندسازي بخش خصوصی 

و تعاونی، پیگیریهاي الزم را انجام دهد.

_اصالح اساسنامه سازمان خصوصی سازي با هدف 

تبدیل این سازمان به نهاد توانمندساز بخش خصوصی و 

ارائه آن به هیأت وزیران به منظور تصویب؛ به منزله 

امتیاز یک و عدم ارائه اساسنامه اصالحی به منزله امتیاز 

صفر می باشد.

34

وجود طرح مشخص (تهیه پیش نویس)  

تقویت و تسهیل خصوصی سازي و تحقق 

واقعی آن؛ و ارائه به هیأت وزیران

401393/01/011393/12/29
معاونت برنامه ریزي، توسعه منابع و امور 

پشتیبانی سازمان خصوصی سازي
__

تهیه پیش نویس طرح 

«تقویت و تسهیل 

خصوصی سازي و تحقق 

واقعی آن»

_این سازمان تالش خواهد نمود در راستاي توسعه 

توانمندي هاي بخش خصوصی پیشنهادات کاربردي 

براي سیر مراحل تصویب را به هیات وزیران ارایه نماید.

_وجود پیش نویس «تقویت و تسهیل خصوصی سازي و 

تحقق واقعی آن» ارسال شده به هیأت وزیران به منزله 

امتیاز «یک» و عدم وجود پیش نویس به منزله امتیاز 

«صفر» می باشد.

35

ارائه گزارش در برگیرنده راهکارهاي الزم به 

منظور توانمندسازي بخش خصوصی و 

تعاونی؛ به هیأت وزیران

101393/01/011393/12/29
معاونت برنامه ریزي، توسعه منابع و امور 

پشتیبانی سازمان خصوصی سازي
__

تهیه حداقل یک گزارش (در 

صورت اصالح اساسنامه 

سازمان خصوصی سازي)

_ارائه راهکارها، منوط به تصویب اساسنامه اصالحی 

سازمان خصوصی سازي است.

_اوجود حداقل یک گزارش در برگیرنده راهکارهاي الزم 

به منظور توانمندسازي بخش خصوصی و تعاونی به 

منزله امتیاز یک، عدم ارائه راهکارها به منزله امتیاز صفر 

می باشد.

توانمندسازي بخش خصوصی 

و تعاونی



اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
برآورد هزینههمکارمسوولزمان پایانزمان آغاز

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
توضیحات و پیوست

 اقدامات راهبردي مرتبط با اهداف تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازي

36

برگزاري همایش سراسري با حضور تمام 

مدیران ارشد و کارکنان کلیدي سازمان 

خصوصی سازي با محوریت سند راهبردي با 

حضور نماینده دبیرخانه سما

__اداره روابط عمومی سازمان خصوصی سازي2093/7/1593/12/29

ایجاد همراستایی بین ارکان 

سازمان و افزایش آگاهی 

کارکنان و ذینفعان و ایجاد 

حساسیت ذهنی

37

ایجاد یک بخش مرتبط با مدیریت راهبردي 

در وبسایت سازمان خصوصی سازي (لینک 

در صفحه اول وبسایت)

2093/7/1593/9/15
معاونت برنامه ریزي، توسعه منابع و امور 

پشتیبانی سازمان خصوصی سازي

دبیرخانه سامانه 

مدیریت 

استراتژیک 

(سما)

_

ارایه اطالعات روزآمد در 

مورد اهداف و اقدامات و 

عملکرد واقعی 

بر اساس استاندارد سما (این 

بخش از وبسایت باید شامل 

مواردي از قبیل ماموریت، 

ارزش ها، چشم انداز، اهداف 

راهبردي و اقدامات راهبردي 

و گزارش عملکرد و ... باشد)

38

برگزاري مصاحبه خبري در مورد سند 

راهبردي با یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار 

و معتبر یا خبرگزاري هاي برتر

__اداره روابط عمومی سازمان خصوصی سازي2093/7/1593/12/29
ایجاد تعهد بیرونی و ایجاد 

حساسیت ذهنی در ذینفعان

39
اجراي پیمایش سنجش آگاهی، عالقه مندي 

و باور به سند راهبردي
__اداره روابط عمومی سازمان خصوصی سازي2093/10/1593/12/29

شناخت وضعیت آگاهی، باور 

و تمایل سازمان در قبال سند 

راهبردي

40

درج دست کم یک مطلب در مورد مدیریت 

راهبردي مرکز مسوولیت در هر شماره نشریه 

داخلی/ خبرنامه داخلی

2093/7/1593/12/29
معاونت برنامه ریزي، توسعه منابع و امور 

پشتیبانی سازمان خصوصی سازي
__

افزایش آگاهی کارکنان و 

ذینفعان و ایجاد حساسیت 

ذهنی

دستیابی به اهداف بسته 

مفاهمه سند راهبردي سازمان 

خصوصی سازي

اقدامات راهبردي مزبور براساس تاکید مقام محترم 

وزارت و تصمیم شوراي مدیریت راهبردي و دبیرخانه 

سامانه مدیریت استراتژیک مبنی بر اجراي بسته مفاهمه 

سند راهبردي سازمان خصوصی سازي انجام می پذیرد.



اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
برآورد هزینههمکارمسوولزمان پایانزمان آغاز

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
توضیحات و پیوست

 اقدامات راهبردي مرتبط با اهداف تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازي

41

برگزاري جلسات سه ماهانه با حضور و 

محوریت مدیریت ارشد براي ارزیابی 

عملکرد بر اساس سند راهبردي

1593/7/1593/12/29
دبیرخانه هیأت واگذاري سازمان خصوصی 

سازي
__

بازخورد از اجرا، شناسایی 

شکاف هاي عملیاتی، 

دستیابی به ایده هایی براي 

روزآمدسازي سند راهبردي 

سازمان خصوصی سازي

42

جاري سازي سند راهبردي در سراسر 

سازمان (تخصیص اهداف و اقدامات 

راهبردي به واحدهاي سازمانی مشخص 

(ترجمه سند راهبردي به عملیاتی))

3093/7/1593/12/29
دفتر مطالعات، آمار و برنامه ریزي سازمان 

خصوصی سازي
__

وجود برنامه هاي عملیاتی هر 

واحد/معاونت/مدیریت/دفتر 

منطبق با اهداف و اقدامات 

مندرج در سند راهبردي

43
طراحی و اجراي اتصال پاداش به عملکرد 

مبتنی بر سند راهبردي
2093/7/1593/12/29

مدیریت توسعه منابع انسانی و تحول اداري 

سازمان خصوصی سازي
__

گره زدن منافع کارکنان و 

مدیران با اجراي سند 

راهبردي

44
طراحی سازوکار اتصال تامین منابع مالی 

(تخصیص بودجه) به مفاد سند راهبردي
1593/1/1593/12/29

اداره کل امور مالی و ذیحسابی  سازمان 

خصوصی سازي
__

کسب اطمینان از تامین منابع 

مالی الزم براي انجام 

اقدامات و دستیابی به اهداف 

راهبردي

45

تعیین نماینده ویژه معاون وزیر و رئیس کل 

سازمان خصوصی سازي در حوزه مدیریت 

راهبردي

__سازمان خصوصی سازي593/7/1593/8/30
هماهنگ کردن تمام امور 

مرتبط با سند راهبردي

46

ایجاد و فعال سازي شوراي مدیریت 

راهبردي 

(با هدف روزآمدسازي و جاري سازي سند 

راهبردي و نهادینه سازي مدیریت 

استراتژیک)

593/7/1593/8/30
معاونت برنامه ریزي، توسعه منابع و امور 

پشتیبانی سازمان خصوصی سازي

شوراي مدیریت 

راهبردي و دبیرخانه 

سامانه مدیریت 

استراتژیک (سما)

_
ایجاد سازوکاري براي 

هموارسازي مسیر اجراي 

سند راهبردي

1593/7/1593/12/29اجراي نظام پیشنهادهاي راهبردي47
مدیریت توسعه منابع انسانی و تحول اداري 

سازمان خصوصی سازي
__

همکاران بتوانند اهداف و 

اقدامات راهبردي 

جدید/موجود را طرح/نقد 

کنند و جایزه بگیرند.  

افزایش آگاهی کارکنان و 

ایجاد حساسیت ذهنی در آنان

دستیابی به اهداف بسته 

نهادینه سازي مدیریت 

راهبردي

اقدامات راهبردي مزبور براساس تاکید مقام محترم 

وزارت و تصمیم شوراي مدیریت راهبردي و دبیرخانه 

سامانه مدیریت استراتژیک مبنی بر اجراي بسته  

نهادینه سازي مدیریت راهبردي انجام می پذیرد.


