
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1395سقف هدف کمیواحد عنوانردیف

1

10030درصدتهیه برنامه واگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات و آماده سازي براي واگذاري1/1

در سه ماهه نخست سال جاري بررسی هاي الزم در این خصوص درحال انجام است و برنامه واگذاري 

خدمات پس از نهایی شدن موارد قابل واگذاري در جلسه کمیته ساختار و فناوریهاي مدیریتی تصویب خواهد 

شد.

10020درصداجراي برنامه توانمندسازي بخش غیر دولتی براي دریافت فعالیت ها1/2
  در سه ماهه نخست سال 1395 برنامه ریزیهاي الزم درخصوص بند مزبور  صورت گرفته و پس از 

تصویب در کمیته ساختار و فناوریهاي مدیریتی اجرا خواهد شد.

1/3
آماده سازي براي واگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات دستگاه هاي اجرایی به شبکه هاي حرفه اي، بخش خصوصی 

و سمن ها
20*درصد

در سه ماهه نخست سال جاري مقدمات استفاده از موارد زیر فراهم گردیده است:

-استفاده از خدمات کارشناسان قیمت گذاري 

-خدمات بازاریابی

-بازرسی ویژه از شرکتهاي واگذارشده

-ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذارشده

50*درصدواگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات دستگاه هاي اجرایی به شبکه هاي حرفه اي بخش خصوصی و سمن ها1/4

در سه ماهه نخست سال 1395 خدمات تأمین شده از طریق بخش غیر دولتی شامل: استفاده از آژانس، 

ارسال مراسالت، بیمه مسئولیت مدنی اسانسور، بیمه اتش سوزي ساختمان، خدمات پشتیبانی نرم افزار برید 

سامانه، خدمات پشتیبانی نرم افزار همکاران سیستم، خدمات پشتیبانی نرم افزار گیتهاي تردد، سرویس و 

نگهداري اسانسور، تامین پهناي باند اینترنتی، خدمات آموزشی (2 قرارداد)، خدمات بازرسی ویژه از 

شرکتهاي واگذار شده، استفاده از استخر، استفاده از سالن فوتسال، استفاده از خدمات مربی ورزشی، خدمات 

حفاظتی مراقبتی از ساختمان خ گلشهر، اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد حسابداري، اجراي مفاد دستورالعمل 

آتش نشانی؛ می باشد.

در سه ماهه نخست سال جاري مکاتبه درخصوص تمدید تشکیالت سازمان خصوصی سازي انجام شده است.10040درصداجراي ضوابط اصالح ساختار سازمانی1/5

طی دوره مورد بررسی در خصوص بند مزبور عملکردي وجود نداشته است.10*درصدکاهش تعداد پستهاي مدیریتی1/6

طی دوره مورد بررسی در خصوص بند مزبور عملکردي وجود نداشته است.35*درصدکاهش تعداد پست هاي سازمانی دستگاه1/7

20*درصدظرفیت سازي واگذاري وظایف و واحدهاي عملیاتی به مدیریت محلی(شهرداري ها و دهیاري ها)1/8
باتوجه به ماهیت وظایف سازمان خصوصی سازي عملکردي در خصوص بند مزبور براي این سازمان متصور 

نمی یاشد.

15*درصدواگذاري وظایف و اختیارات قابل واگذاري به سطوح استانی و شهرستانی1/9
با توجه به عدم وجود واحد استانی و شهرستانی ارائه عملکرد در خصوص بند مزبور براي سازمان خصوصی 

سازي موضوعیت ندارد.

جدول ضمیمه:عملکرد «شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان خصوصی سازي» در سه ماهه نخست سال 1395

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت(240 امتیاز)
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اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1395سقف هدف کمیواحد عنوانردیف

جدول ضمیمه:عملکرد «شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان خصوصی سازي» در سه ماهه نخست سال 1395

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت(240 امتیاز) 2

در سه ماهه نخست سال جاري برنامه عملیاتی داخلی دستگاه در حوزه فناوري اطالعات تدوین شده است.10030درصدتدوین برنامه اجرایی توسط دستگاه در حوزه الکترونیک و انعقاد تفاهم نامه با کمیسیون دولت الکترونیک2/1

10*درصداطالع رسانی الکترونیکی تمامی خدمات اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی2/2
در سه ماهه نخست سال 1395 ضمن بررسی خدمات سازمان خصوصی سازي مواردي که امکان 

الکترونیکی شدن آنها وجود داشت شناسایی شده است؛ و از طریق سایت اطالع رسانی گردید.

30درصدالکترونیکی کردن خدمات دولتی (ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان)2/3

در سه ماهه نخست سال 1395 به منظور الکترونیکی کردن خدمات دولتی و بهره مندي ارباب رجوع هاي 

سازمان خصوصی سازي، سامانه استعالم سهام ترجیحی راه اندازي شده و  از طریق سایت این سازمان 

شهروندان (سهامداران سهام ترجیحی) از سامه مزبور استفاده می نمایند.

25*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الکترونیکی نمودن پرداخت هاي خدمات2/4
با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازي وجهی  بابت ارائه خدمات دریافت نمی نماید لذا ارائه گزارش در 

خصوص بند مزبور توسط این سازمان موضوعیت ندارد.

برنامه دولت الکترونیک و هوشمند سازي اداري(250 امتیاز)
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اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1395سقف هدف کمیواحد عنوانردیف

جدول ضمیمه:عملکرد «شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان خصوصی سازي» در سه ماهه نخست سال 1395

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت(240 امتیاز)

45*درصدبه اشتراك گذاري بانک هاي اطالعاتی و انجام استعالمات الکترونیکی2/5

در سه ماهه نخست سال جاري اقدامات زیر در خصوص شتراك گذاري بانک هاي اطالعاتی انجام شده 

است:

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

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

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

-استعالم مشخصات کارت ملی متقاضیان با اداره ثبت احوال

-سامانه استعالم سهام ترجیحی (کارکنان شرکتهاي واگذار شده)

-استفاده آنالین از سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار

همچنین طی دوره مورد بررسی ضمن بروزرسانی شبکه استعالمات الکترونیکی ذیل، 

الف)ارتباط ece با وزارت امور اقتصادي و دارایی

ب)شبکه دولت (بستر مکاتبات با سازمانهاي دولتی )با نهاد ریاست جمهوري؛

اقدامات زیر نیز در این خصوص انجام شده است:

_اتصال حسابرسان مستقر در سازمان به سیستم هاي دیوان محاسبات از طریق بستر شبکه ملی اطالعات

-استفاده آنالین سهامداران از بانک اطالعاتی سهام ترجیحی

25*درصدتوسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع هاي خدمات اداري2/6

با توجه به بررسی انجام شده در جلسه «کمیته توسعه دولت الکترونیک»، ماهیت خدمات سازمان  خصوصی 

است طوري است که قابل ارائه از طریق دفاتر پیشخوان دولت نمی باشد. بنابراین عملکردي درخصوص بند 

مزبور براي این سازمان متصور نمی باشد.

10025درصداستاندارد سازي تارنما (وب سایت) دستگاه2/7
 در سه ماهه نخست سال جاري تارنماي سازمان خصوصی سازي بر اساس دستوراعمل مربوطه طراحی 

گردیده است.

10010درصدبه کارگیري سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) در دستگاه2/8
در سه ماهه نخست سال 1395 بستر انجام معامالت مربوط به خرید کاال (باالتر از ده درصد سقف معامالت 

جزئی) از طریق سامانه ستاد فراهم شده است.

15*درصدآموزش کارکنان دولت در حوزه فناوري اطالعات2/9
طی دوره مورد بررسی در خصوص بند مزبور دوره آموزشی شبکه و امنیت اطالعات (6 ساعت) جهت 

آموزش کلیه مدیران و کارکنان سازمان خصوصی سازي برگزار شد.

10010درصدثبت و ساماندهی اطالعات فضاهاي اداري در سامانه جامع اطالعات اموال2/10
 در سه ماهه نخست سال جاري اطالعات فضاهاي اداري با استفاده از تهیه نقشه ساختمان جمع آوري شده 

است.

25*درصداصالح فرآیندهاي اختصاصی و مشترك مورد عمل2/11

در سه ماهه نخست سال جاري فرآیندهاي دفاتر «شرکتها و آماده سازي بنگاه ها» و «قیمتگذاري امور 

سهام و بنگاهها» در جلسات کمیته مدیریت راهبردي و عملکرد سازمان خصوصی سازي بررسی شده و مورد 

تصویب قرار گرفت.
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3

10015درصدتنظیم برنامه ساماندهی نیروي انسانی3/1
در سه ماهه نخست سال جاري اصالح و تنظیم برنامه مزبور براساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه 

ریزي کشور در حال پیگیري است

10*درصد افزایش نسبت کارکنان با مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر به کل کارکنان3/2
طی دوره مورد بررسی کارکنان با مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر به کل کارکنان سازمان خصوصی سازي 

62 درصد می باشد.

در سه ماهه نخست سال جاري ارائه گزارش عملکرد در خصوص بند مزبور موضوعیت ندارد.10015درصدرعایت عدالت استخدامی در فضاي رقابتی براي جذب نیروي انسانی3/3

در سه ماهه نخست سال جاري ارائه گزارش عملکرد در خصوص بند مزبور موضوعیت ندارد.10025درصدانجام فرآیندهاي مربوط به استخدام و به کارگیري نیروي انسانی در بستر سامانه کارمند ایران3/4

20*درصدرعایت سقف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوري3/5
در سه ماهه نخست سال جاري  پیشنهاد اصالح هدف کمی کاهش نیروي قرارداداي (موضوع رعایت تبصره 

ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوري) به وزارت متبوع ارسال گردید.

در سه ماهه نخست سال جاري یک نفر از پرسنل رسمی این سازمان به سایر نهادهاي دولتی انتقال یافت.25*درصدکاهش کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه3/6

10010درصدساماندهی نیروي انسانی3/7
طی دوره مورد بررسی متناسب با نیاز واحدهاي سامان خصوصی سازي نیروي انسانی تخصیص یافته است 

و با توجه به عدم وجود کارکنان مازاد، عملکردي وجود نداشته است.

10010درصدساماندهی فعالیت هاي پشتیبانی در قالب شرکت هاي پیمانکاري3/8

طی دوره مورد بررسی فعالیتهاي پشتیبانی به شرح ذیل از طریق بخش غیردولتی انجام شده است.-خدمات 

پشتیبانی نرم افزار برید سامانه 

-خدمات پشتیبانی نرم افزار همکاران سیستم 

-خدمات پشتیبانی نرم افزار گیتهاي تردد 

-سرویس و نگهداري اسانسور 

- خدمات حفاظتی مراقبتی از ساختمان خ گلشهر

برنامه مدیریت سرمایه انسانی(200 امتیاز)
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جدول ضمیمه:عملکرد «شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان خصوصی سازي» در سه ماهه نخست سال 1395

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت(240 امتیاز)

10010درصدباز طراحی مشاغل اختصاصی دستگاه3/9
در سه ماهه نخست سال 1395رشته شغلی اختصاصی جدید سازمان با عنوان کارشناس امور واگذاري 

بنگاهها در احکام کارگزینی کارکنان درج گردید.

10020درصدسیاست گذاري، نیازسنجی و برنامه ریزي آموزشی3/10
در سه ماهه نخست سال 1395 سیاست گذاري و نیاز سنجی برنامه هاي آموزشی این سازمان صورت 

گرفته و برنامه ریزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشی انیز انجام شده است

10020درصدبرگزاري دوره هاي آموزشی مدیران و کارکنان و ارزشیابی آموزشی3/11
 در سه ماهه نخست سال 1395 مطابق برنامه آموزشی سازمان خصوصی سازي، نیازسنجی و برنامه ریزي 

برگزاري دوره هاي آموزشی انجام پذیرفت و طی دوره مورد بررسی تعداد 3 دوره آموزشی برگزار گردید.

در سه ماهه نخست سال جاري یک مورد انتصاب بر اساس قوانین و مقررات انجام شده است.10010درصداجراي ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران و تطبیق آن با قوانین و مقررات3/12

10*درصدبرنامه تربیت مدیران3/13
 در سه ماهه نخست سال جاري با توجه به عدم تخصیص مجوز برنامه تربیت مدیران عملکردي متصور 

نمی باشد.
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جدول ضمیمه:عملکرد «شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان خصوصی سازي» در سه ماهه نخست سال 1395

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت(240 امتیاز)
4

20*درصدمحاسبه هزینه تمام شده یا قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدها4/1

با توجه به مفاد برنامه اصالحات نظام اداري مبنی بر تعیین قیمت تمام شده واحدهاي عملیاتی نظیر 

واحدهاي آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و توانبخشی، عملکردي براي سازمان خصوصی سازي متصور 

نمی باشد.

30*درصداداره واحدهاي اجرایی دستگاه به روش هدفمند و قیمت تمام شده و در فضاي رقابتی4/2

با توجه به مفاد برنامه اصالحات نظام اداري مبنی بر تعیین قیمت تمام شده واحدهاي عملیاتی نظیر 

واحدهاي آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و توانبخشی، عملکردي براي سازمان خصوصی سازي متصور 

نمی باشد.

طی سه ماهه نخست سال جاري 5 خدمت شناسایی شده و کد شناسه براي آنها اخذ گردید.20*درصداستاندارد سازي خدمات دستگاه4/3

10020درصدتحقق برنامه مدیریت سبز4/4
در سه ماهه نخست سال 1395 در خصوص بند مزبور اطالع رسانی شده و در منشور اخالقی این سازمان 

مورد تآکید قرار گرفته است و اقدامات دیگري نیز در راستاي تحقق کامل بند مزبور در دستور کار قرار دارد.

برنامه خدمات عمومی در فضاي رقابتی(90 امتیاز)
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جدول ضمیمه:عملکرد «شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان خصوصی سازي» در سه ماهه نخست سال 1395

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت(240 امتیاز)
5

10040درصداجراي برنامه هاي ارتقاء سالمت اداري5/1
در سه ماهه نخست سال 1395 ، 2 جلسه کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم برگزار و موارد 

مرتبط پیگیري گردید.

10040درصدصیانت از حقوق مردم5/2

 طی دوره مورد بررسی به منظور اجراي طرح تکریم ارباب رجوع اقدامات ذیل انجام گرفته است:

-به منظور دریافت نظرات مراجعه کنندگان از نحوه خدمات رسانی فرم تکریم ارباب رجوع در اختیار ایشان 

گذاشته می شود و نظرسنجی صورت می گیرد. گزارش نهایی این بند در سال 94 تهیه و ارائه گردیده است 

از کارمند برتر در حوزه تکریم ارباب رجوع تقدیر گردید.

-میزخدمت در طبقه همکف جهت راهنمایی مراجعان مستقر شده است.

-اطالع رسانی الزم در خصوص واگذاریها از طریق سایت سازمان خصوصی سازي صورت می گیرد.

-پایگاه اطالع رسانی سهام عدالت راه اندازي شده است.

-سامانه تلفن گویا با هدف اصالح فرایند پاسخگویی به روزرسانی شده است.

-اطالعات مربوط به فعالیتهاي سازمان در راستاي اجراي سیاستهاي کلی اصل 44قانون اساسی در سایت 

سازمان خصوصی سازي درج گردیده است.

-به پیشنهادات و شکایات ارباب رجوع از طرق : سامانه اختصاصی رسیدگی به شکایات سازمان- سامد - 

سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور، پاسخ داده می شود.

-در خصوص خدمات مرتبط با ارباب رجوع اطالع رسانی می شود.

-آیتم پرسش هاي متداول و ارائه پاسخ آنها از طریق سایت انجام شدده است.

-اطالعات تماس از طریق سایت سازان خصوصی سازي ارائه شده است.

-سامانه استعالم سهام ترجیحی بمنظور اطالع رسانی به سهامداران سهام ترجیحی راه اندازي شده است.

-منشور اخالقی کارکنان بروزرسانی و در محل تردد ارباب رجوع نصب گردید.

برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري (150 امتیاز)
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30*درصدافزایش اثر بخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداري5/3

 در سه ماهه نخست سال 1395 ارائه عملکرد در خصوص بند مزبور موضوعیت ندارد،، لیکن در راستاي 

افزایش اثر بخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداري و به منظور کاهش تخلفات اداراي اقدامات زیر طی دوره 

مورد بررسی انجام شده است:

-درخصوص تخلفات صورت گرفته توسط کارکنان از قبیل کسر کار، غیبت .و .. اطالع رسانی الزم صورت 

می گیرد.

-مقرراتی جهت ایجاد انضباط اداري کارکنان تنظیم شده و در اینترانت سازمان خصوصی سازي بار گذاري؛ 

و از این طریق اطالع رسانی شده است و پیگیریهاي الزم به منظور اجرا و رعایت آنها انجام می شود. 

مقررات زري طی دوره مورد بررسی تنظیم و تدوین شده است:

-بخشنامه ارتقاء انضباط اداري

-ضوابط تردد سازمان.

10020درصداستقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز5/4

در راستاي استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سه ماهه نخست سال جاري اقدامات 

ذیل صورت پذیرفته است:

- بهسازي و مجهز نمودن نمازخانه سازمان

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

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

 - برگزاري مراسم مذهبی در مناسبت هاي مختلف. 

- برگزاري مسابقات مذهبی و معرفی نفرات برگزیده. 6-برنامه ریزي اجراي دوره هاي آموزشی با 

موضوعات مذهبی نظیر کتاب اسالم و نیازهاي زمان استاد مطهري و ...

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

- فعال بودن شوراي امر به معروف و نهی از منکر در سازمان، تشکیل جلسه و پیگیري امور مربوطه. 

- درج متون با موضوعات مذهبی و فرهنگی در اینترانت داخلی سازمان. 10 انجام برنامه هاي فرهنگی در 

ایام ماه مبارك رمضان

10010درصدرسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد5/5
در سه ماهه نخست سال جاري تعداد 2 مورد شکایت از طریق سامانه سامد دریافت شده و بعد از بررسی و 

از رطریق سامانه یاد شده پاسخ الزم ارائه شده است.

10010درصدارتباطات مردم و دولت در بستر سامد5/6

 باتوجه به راه اندازي سامانه سامد در سالهاي قبل، طی دوره مورد بررسی نیز تمامی درخواستها و شکایات و 

... واصله با توجه به ارتباط موضوعی  به واحدهاي مختلف ارجاع و پاسخ تهیه شده از طریق سامانه مذکور 

منعکس می گردد.
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10030درصدانجام ارزیابی عملکرد دستگاه (با در نظر گرفتن سازمان ها، موسسات و شرکت هاي وابسته و واحدهاي انسانی)1.6

در سه ماهه نخست سال جاري گزارش نهایی ارزیابی عملکرد سازمان مربوط به سال 1394 در بعد شاخص 

هاي عمومی و شاخصهاي اختصاصی بهمراه کلیه مستندات الزم در سامانه ارزیابی عملکرد درج گردیده 

است. برنامه هاي عملیاتی هر یک از واحدهاي سازمان بعنوان مبناي ارزیابی عملکرد واحدها تهیه گردیده 

است.

10020درصدتهیه و تدوین گزارش تحلیلی و آسیب شناسی و ارائه گزارش خودارزیابی2.6
طی سه ماهه نخست  سال 1395، گزارشات تحلیلی حسب مورد در مورد عملکرد واحدهاي سازمان 

خصوصی سازي تهیه گردیده است.

در سه ماهه نخست سال جاري  ارزیابی عملکرد سال 1394 کارکنان و مدیران انجام شد10020درصداجراي دستورالعمل عملکرد کارمندان3.6

برنامه نظارت و ارزیابی  (70  امتیاز)
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