
واحد عنوانرديف

سنجش

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥سقف امتيازهدف كمي

١

١٠٠٣٠درصدتهيه برنامه واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات و آماده سازي براي واگذاري١/١
در شش ماهه نخست سال جاري بررسيهاي الزم در اين خصوص انجام گرديد و برنامه واگذاري خدمات پس از 
نهايي شدن موارد قابل واگذاري ر جلسه مورخ ١٣٩٥/٠٥/٠٥ كميته ساختار و فناوريهاي مديريتي تصويب گرديد.

١٠٠٢٠درصداجراي برنامه توانمندسازي بخش غير دولتي براي دريافت فعاليت ها١/٢
  در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ برنامه ريزيهاي الزم در خصوص بند مزبور صورت گرفت  و برنامه توانمند 

سازي بخش غيردولتي در جلسه مورخ ١٣٩٥/٠٥/٠٥ كميته ساختار و فناوريهاي مديريتي تصويب گرديد.

آماده سازي براي واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاه هاي اجرايي به شبكه هاي حرفه اي، بخش خصوصي و سمن ١/٣
ها

٢٠*درصد

در شش ماهه نخست سال جاري مقدمات استفاده از موارد زير فراهم گرديده است:
-استفاده از خدمات كارشناسان قيمت گذاري 

-خدمات بازاريابي
-بازرسي ويژه از شركتهاي واگذارشده
-ارزيابي عملكرد شركتهاي واگذارشده

٥٠*درصدواگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاه هاي اجرايي به شبكه هاي حرفه اي بخش خصوصي و سمن ها١/٤

در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ خدمات تأمين شده از طريق بخش غير دولتي شامل: استفاده از آژانس، ارسال 
مراسالت، بيمه مسئوليت مدني اسانسور، بيمه اتش سوزي ساختمان، خدمات پشتيباني نرم افزار بريد سامانه، 

خدمات پشتيباني نرم افزار همكاران سيستم، خدمات پشتيباني نرم افزار گيتهاي تردد، سرويس و نگهداري 
اسانسور، تامين پهناي باند اينترنتي، خدمات آموزشي (٢ قرارداد)، خدمات بازرسي ويژه از شركتهاي واگذار شده، 

استفاده از استخر، استفاده از سالن فوتسال، استفاده از خدمات مربي ورزشي، خدمات حفاظتي مراقبتي از ساختمان 
خ گلشهر، اسكن و ميكروفيلم نمودن اسناد حسابداري، اجراي مفاد دستورالعمل آتش نشاني؛ مي باشد.

در شش ماهه نخست سال جاري مكاتبه درخصوص تمديد تشكيالت سازمان خصوصي سازي مكاتباه شده است.١٠٠٤٠درصداجراي ضوابط اصالح ساختار سازماني١/٥

طي دوره مورد بررسي در خصوص بند مزبور عملكردي وجود نداشته است.١٠*درصدكاهش تعداد پستهاي مديريتي١/٦

طي دوره مورد بررسي در خصوص بند مزبور عملكردي وجود نداشته است.٣٥*درصدكاهش تعداد پست هاي سازماني دستگاه١/٧

٢٠*درصدظرفيت سازي واگذاري وظايف و واحدهاي عملياتي به مديريت محلي(شهرداري ها و دهياري ها)١/٨
باتوجه به ماهيت وظايف سازمان خصوصي سازي عملكردي در خصوص بند مزبور براي اين سازمان متصور نمي 

ياشد.

١٥*درصدواگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني١/٩
با توجه به عدم وجود واحد استاني و شهرستاني ارائه عملكرد در خصوص بند مزبور براي سازمان خصوصي سازي 

موضوعيت ندارد.

جدول ضميمه:عملكرد «شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد مرتبط با سازمان خصوصي سازي» در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥

برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت(٢٤٠ امتياز)

١



واحد عنوانرديف

سنجش

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥سقف امتيازهدف كمي

جدول ضميمه:عملكرد «شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد مرتبط با سازمان خصوصي سازي» در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥

برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت(٢٤٠ امتياز) ٢

١٠٠٣٠درصدتدوين برنامه اجرايي توسط دستگاه در حوزه الكترونيك و انعقاد تفاهم نامه با كميسيون دولت الكترونيك٢/١
در شش ماهه نخست سال جاري برنامه عملياتي داخلي سلزمان خصوصي سازي در حوزه فناوري اطالعات تدوين 

شده است.

١٠*درصداطالع رساني الكترونيكي تمامي خدمات اعم از الكترونيكي و غير الكترونيكي٢/٢
در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ ضمن بررسي خدمات سازمان خصوصي سازي مواردي كه امكان الكترونيكي 

شدن آنها وجود داشت شناسايي شده است؛ و از طريق سايت اطالع رساني گرديد.

٣٠درصدالكترونيكي كردن خدمات دولتي (ارائه خدمات الكترونيكي به شهروندان)٢/٣
در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ به منظور الكترونيكي كردن خدمات دولتي و بهره مندي ارباب رجوع هاي 

سازمان خصوصي سازي، سامانه استعالم سهام ترجيحي راه اندازي شده و از طريق سايت اين سازمان شهروندان 
(سهامداران سهام ترجيحي) از سامانه مزبور استفاده مي نمايند.

٢٥*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الكترونيكي نمودن پرداخت هاي خدمات٢/٤
در شش ماهه نخست سال جاري شناسه واريز سازمان طي نامه شماره ٥٥/٩٣٣٨٦ مورخ ١٣٩٥/٠٥/٢٥ از خزانه 

داري كل كشور دريافت شده است.

برنامه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري(٢٥٠ امتياز)

٢



واحد عنوانرديف
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اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥سقف امتيازهدف كمي

جدول ضميمه:عملكرد «شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد مرتبط با سازمان خصوصي سازي» در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥

برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت(٢٤٠ امتياز)

٤٥*درصدبه اشتراك گذاري بانك هاي اطالعاتي و انجام استعالمات الكترونيكي٢/٥

در شش ماهه نخست سال جاري اقدامات زير در خصوص شتراك گذاري بانك هاي اطالعاتي انجام شده است:
-پروژه اقتصادي كشور، سامانه گزارشات و سامانه مديريت استراتژيك با وزارت امور اقتصادي و دارايي

-نرم افزار رتبه بندي اعتباري ايران با شركت رتبه بندي اعتباري ايران
-سامانه ارتباطات مردم و دولت (سامد) با نهاد رياست جمهوري

-استعالم مشخصات كارت ملي متقاضيان با اداره ثبت احوال
-سامانه استعالم سهام ترجيحي (كاركنان شركتهاي واگذار شده)

-استفاده آنالين از سامانه كدال سازمان بورس و اوراق بهادار
همچنين طي دوره مورد بررسي ضمن بروزرساني شبكه استعالمات الكترونيكي ذيل، 

الف)ارتباط ece با وزارت امور اقتصادي و دارايي
ب)شبكه دولت (بستر مكاتبات با سازمانهاي دولتي )با نهاد رياست جمهوري؛

اقدامات زير نيز در اين خصوص انجام شده است:
_اتصال حسابرسان مستقر در سازمان به سيستم هاي ديوان محاسبات از طريق بستر شبكه ملي اطالعات

-استفاده آنالين سهامداران از بانك اطالعاتي سهام ترجيحي

٢٥*درصدتوسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پيشخوان و مجتمع هاي خدمات اداري٢/٦
با توجه به بررسي انجام شده در جلسه «كميته توسعه دولت الكترونيك»، ماهيت خدمات سازمان  خصوصي است 
طوري است كه قابل ارائه از طريق دفاتر پيشخوان دولت نمي باشد. بنابراين عملكردي درخصوص بند مزبور براي 

اين سازمان متصور نمي باشد.

 در شش ماهه نخست سال جاري تارنماي سازمان خصوصي سازي بر اساس دستوراعمل مربوطه طراحي گرديده است.١٠٠٢٥درصداستاندارد سازي تارنما (وب سايت) دستگاه٢/٧

١٠٠١٠درصدبه كارگيري سامانه تداركات الكترونيكي دولت (سامانه ستاد) در دستگاه٢/٨
در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ بستر انجام معامالت مربوط به خريد كاال (باالتر از ده درصد سقف معامالت 

جزئي) از طريق سامانه ستاد فراهم شده است.

١٥*درصدآموزش كاركنان دولت در حوزه فناوري اطالعات٢/٩
طي دوره مورد بررسي در خصوص بند مزبور دوره آموزشي شبكه و امنيت اطالعات (٦ ساعت) جهت آموزش كليه 
مديران و كاركنان سازمان خصوصي سازي برگزار شد. همچنين دوره آموزشي معماري (فناوري اطالعات) به مدت 

١٦ ساعت براي كاركنان و كاركنان دفتر فناوري اطالعات برگزار گرديد

 در شش ماهه نخست سال جاري اطالعات فضاهاي اداري با استفاده از تهيه نقشه ساختمان جمع آوري شده و در سامانه سادا ثبت گرديد.١٠٠١٠درصدثبت و ساماندهي اطالعات فضاهاي اداري در سامانه جامع اطالعات اموال٢/١٠

٢٥*درصداصالح فرآيندهاي اختصاصي و مشترك مورد عمل٢/١١
در شش ماهه نخست سال جاري فرآيندهاي دفاتر «شركتها و آماده سازي بنگاه ها»، «قيمت گذاري امور سهام و 

بنگاهها» و «حقوقي و قراردادهاي واگذاري» در جلسات كميته مديريت راهبردي و عملكرد سازمان خصوصي 
سازي بررسي شده و مورد تصويب قرار گرفت.

٣



واحد عنوانرديف
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٣

١٠٠١٥درصدتنظيم برنامه ساماندهي نيروي انساني٣/١
در شش ماهه نخست سال جاري اصالح و تنظيم برنامه مزبور براساس دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه 

ريزي كشور در حال پيگيري است.

١٠*درصد افزايش نسبت كاركنان با مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر به كل كاركنان٣/٢
طي دوره مورد بررسي كاركنان با مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر به كل كاركنان سازمان خصوصي سازي ٦٢ 

درصد مي باشد.

در شش ماهه نخست سال جاري ارائه گزارش عملكرد در خصوص بند مزبور موضوعيت ندارد.١٠٠١٥درصدرعايت عدالت استخدامي در فضاي رقابتي براي جذب نيروي انساني٣/٣

در شش ماهه نخست سال جاري ارائه گزارش عملكرد در خصوص بند مزبور موضوعيت ندارد.١٠٠٢٥درصدانجام فرآيندهاي مربوط به استخدام و به كارگيري نيروي انساني در بستر سامانه كارمند ايران٣/٤

٢٠*درصدرعايت سقف تبصره ماده ٣٢ قانون مديريت خدمات كشوري٣/٥
در شش ماهه نخست سال جاري  پيشنهاد اصالح هدف كمي كاهش نيروي قرارداداي (موضوع رعايت تبصره ماده 

٣٢ قانون مديريت خدمات كشوري) به وزارت متبوع ارسال گرديد و ٢ نفر از از پرسنل قراردادي از سازمان 
خصوصي سازي خارج شده اند

در شش ماهه نخست سال جاري يك نفر از پرسنل رسمي اين سازمان به ساير نهادهاي دولتي انتقال يافت.٢٥*درصدكاهش كاركنان رسمي و پيماني دستگاه٣/٦

١٠٠١٠درصدساماندهي نيروي انساني٣/٧
طي دوره مورد بررسي متناسب با نياز واحدهاي سامان خصوصي سازي نيروي انساني تخصيص يافته است و با 

توجه به عدم وجود كاركنان مازاد، عملكردي وجود نداشته است.

١٠٠١٠درصدساماندهي فعاليت هاي پشتيباني در قالب شركت هاي پيمانكاري٣/٨

طي دوره مورد بررسي فعاليتهاي پشتيباني به شرح ذيل از طريق بخش غيردولتي انجام شده است.-خدمات 
پشتيباني نرم افزار بريد سامانه 

-خدمات پشتيباني نرم افزار همكاران سيستم 
-خدمات پشتيباني نرم افزار گيتهاي تردد 

-سرويس و نگهداري اسانسور 
- خدمات حفاظتي مراقبتي از ساختمان خ گلشهر

- سرويس و نگهداري تاسيسات

برنامه مديريت سرمايه انساني(٢٠٠ امتياز)

۴



واحد عنوانرديف
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برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت(٢٤٠ امتياز)

١٠٠١٠درصدباز طراحي مشاغل اختصاصي دستگاه٣/٩
در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥رشته شغلي اختصاصي جديد سازمان با عنوان كارشناس امور واگذاري بنگاهها در 

احكام كارگزيني كاركنان درج گرديد.

١٠٠٢٠درصدسياست گذاري، نيازسنجي و برنامه ريزي آموزشي٣/١٠
در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ سياست گذاري و نياز سنجي برنامه هاي آموزشي اين سازمان صورت گرفته و با 

تصويب در جلسه مورخ ١٣٩٥/٠٣/٢٥  كميته سرمايه انساني سازمان خصوصي سازي برنامه ريزي الزم انجام و 
دوره هاي آموزشي مصوب برگزار گرديد.

١٠٠٢٠درصدبرگزاري دوره هاي آموزشي مديران و كاركنان و ارزشيابي آموزشي٣/١١
 در سه ماهه نخست سال ١٣٩٥ مطابق برنامه آموزشي سازمان خصوصي سازي، نيازسنجي و برنامه ريزي 

برگزاري دوره هاي آموزشي انجام پذيرفت و طي دوره مورد بررسي تعداد ١١ دوره آموزشي برگزار گرديد.

در شش ماهه نخست سال جاري ٤ مورد انتصاب بر اساس قوانين و مقررات انجام شده است.١٠٠١٠درصداجراي ضوابط انتخاب و انتصاب مديران و تطبيق آن با قوانين و مقررات٣/١٢

١٠*درصدبرنامه تربيت مديران٣/١٣
 در شش ماهه نخست سال جاري با توجه به عدم تخصيص مجوز برنامه تربيت مديران عملكردي متصور نمي 

باشد.

۵
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برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت(٢٤٠ امتياز)
٤

٢٠*درصدمحاسبه هزينه تمام شده يا قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات واحدها٤/١

با توجه به اينكه درخصوص محاسبه قيمت تمام شده واحدها در شركت هاي دولتي دستور العمل و يا بخشنامه اي 
توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابالغ نگرديده و پيگيري اين امر در دستور كار سازمان خصوصي 

سازي است. همچنين در راستاي اجراي بند مزبور، اين سازمان كالسهاي آموزشي با عنوان «بودجه ريزي 
عملياتي» را برگزار مي نمايد.

٣٠*درصداداره واحدهاي اجرايي دستگاه به روش هدفمند و قيمت تمام شده و در فضاي رقابتي٤/٢

با توجه به اينكه درخصوص محاسبه قيمت تمام شده واحدها در شركت هاي دولتي دستور العمل و يا بخشنامه اي 
توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابالغ نگرديده و پيگيري اين امر در دستور كار سازمان خصوصي 

سازي است. همچنين در راستاي اجراي بند مزبور، سازمان كالسهاي آموزشي با عنوان «بودجه ريزي عملياتي» را 
برگزار مي نمايد.

طي شش ماهه نخست سال جاري ٥ خدمت شناسايي شده و كد شناسه براي آنها اخذ گرديد.٢٠*درصداستاندارد سازي خدمات دستگاه٤/٣

١٠٠٢٠درصدتحقق برنامه مديريت سبز٤/٤

در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ در خصوص بند مزبور اطالع رساني شده و در منشور اخالقي اين سازمان مورد 
تآكيد قرار گرفته است و برنامه هاي مرتبط با صرفه جويي شامل: درج بند تاكيد بر اصل صرفه جويي در منشور 
اخالقي سازمان؛ اصالح تابلوهاي برق ساختمان؛ استفاده از اتوماسيون اداري جهت كاهش مصرف كاغذ و ساير 

موارد مرتبط پيگيري شده است.

برنامه خدمات عمومي در فضاي رقابتي(٩٠ امتياز)

۶



واحد عنوانرديف

سنجش

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥سقف امتيازهدف كمي

جدول ضميمه:عملكرد «شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد مرتبط با سازمان خصوصي سازي» در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥

برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت(٢٤٠ امتياز)
٥

١٠٠٤٠درصداجراي برنامه هاي ارتقاء سالمت اداري٥/١
در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ ، ٣ جلسه كميته سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم برگزار و موارد مرتبط 

پيگيري گرديد.

١٠٠٤٠درصدصيانت از حقوق مردم٥/٢

 طي دوره مورد بررسي به منظور اجراي طرح تكريم ارباب رجوع اقدامات ذيل انجام گرفته است:
-به منظور دريافت نظرات مراجعه كنندگان از نحوه خدمات رساني فرم تكريم ارباب رجوع در اختيار ايشان گذاشته 
مي شود و نظرسنجي صورت مي گيرد. گزارش نهايي اين بند در سال ٩٤ تهيه و ارائه گرديده است از كارمند برتر 

در حوزه تكريم ارباب رجوع تقدير گرديد.
-ميزخدمت در طبقه همكف جهت راهنمايي مراجعان مستقر شده است.

-اطالع رساني الزم در خصوص واگذاريها از طريق سايت سازمان خصوصي سازي صورت مي گيرد.
-پايگاه اطالع رساني سهام عدالت راه اندازي شده است.

-سامانه تلفن گويا با هدف اصالح فرايند پاسخگويي به روزرساني شده است.
-اطالعات مربوط به فعاليتهاي سازمان در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل ٤٤قانون اساسي در سايت سازمان 

خصوصي سازي درج گرديده است.
-به پيشنهادات و شكايات ارباب رجوع از طرق : سامانه اختصاصي رسيدگي به شكايات سازمان- سامد - سامانه 

رسيدگي به شكايات سازمان بازرسي كل كشور، پاسخ داده مي شود.
-در خصوص خدمات مرتبط با ارباب رجوع اطالع رساني مي شود.

-آيتم پرسش هاي متداول و ارائه پاسخ آنها از طريق سايت انجام شدده است.
-اطالعات تماس از طريق سايت سازان خصوصي سازي ارائه شده است.

-سامانه استعالم سهام ترجيحي بمنظور اطالع رساني به سهامداران سهام ترجيحي راه اندازي شده است.
-منشور اخالقي كاركنان بروزرساني و در محل تردد ارباب رجوع نصب گرديد.

برنامه صيانت از حقوق مردم و سالمت اداري (١٥٠ امتياز)

٧



واحد عنوانرديف

سنجش

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥سقف امتيازهدف كمي

جدول ضميمه:عملكرد «شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد مرتبط با سازمان خصوصي سازي» در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥

برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت(٢٤٠ امتياز)

٣٠*درصدافزايش اثر بخشي نظام رسيدگي به تخلفات اداري٥/٣

 در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ ارائه عملكرد در خصوص بند مزبور موضوعيت ندارد،، ليكن در راستاي افزايش 
اثر بخشي نظام رسيدگي به تخلفات اداري و به منظور كاهش تخلفات اداراي اقدامات زير طي دوره مورد بررسي 

انجام شده است:
-درخصوص تخلفات صورت گرفته توسط كاركنان از قبيل كسر كار، غيبت .و .. اطالع رساني الزم صورت مي 

گيرد.
-مقرراتي جهت ايجاد انضباط اداري كاركنان تنظيم شده و در اينترانت سازمان خصوصي سازي بار گذاري؛ و از 
اين طريق اطالع رساني شده است و پيگيريهاي الزم به منظور اجرا و رعايت آنها انجام مي شود. مقررات زري 

طي دوره مورد بررسي تنظيم و تدوين شده است:
-بخشنامه ارتقاء انضباط اداري

-ضوابط تردد سازمان.

١٠٠٢٠درصداستقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز٥/٤

در راستاي استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در شش ماهه نخست سال جاري اقدامات ذيل 
صورت پذيرفته است:

- بهسازي و مجهز نمودن نمازخانه سازمان
 - انعقاد قرارداد با روحاني براي اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در محل نمازخانه سازمان.

- برپائي جلسات دروس احكام و تفسير قران پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر
 - برگزاري مراسم مذهبي در مناسبت هاي مختلف. 

- برگزاري مسابقات مذهبي و معرفي نفرات برگزيده. ٦-برنامه ريزي اجراي دوره هاي آموزشي با موضوعات 
مذهبي نظير كتاب اسالم و نيازهاي زمان استاد مطهري و ...

 - برگزاري مراسم زيارت عاشورا در روزهاي سه شنبه در محل نماز خانه سازمان.
- فعال بودن شوراي امر به معروف و نهي از منكر در سازمان، تشكيل جلسه و پيگيري امور مربوطه. 

- درج متون با موضوعات مذهبي و فرهنگي در اينترانت داخلي سازمان. ١٠ انجام برنامه هاي فرهنگي در ايام ماه 
مبارك رمضان

١٠٠١٠درصدرسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد٥/٥
در شش ماهه نخست سال جاري تعداد ٥ مورد شكايت از طريق سامانه سامد دريافت شده و بعد از بررسي و از 

رطريق سامانه ياد شده پاسخ الزم ارائه شده است.

١٠٠١٠درصدارتباطات مردم و دولت در بستر سامد٥/٦

 باتوجه به راه اندازي سامانه سامد در سالهاي قبل، طي دوره مورد بررسي نيز تمامي درخواستها و شكايات و ... 
واصله با توجه به ارتباط موضوعي  به واحدهاي مختلف ارجاع و پاسخ تهيه شده از طريق سامانه مذكور منعكس 

مي گردد.

٨



واحد عنوانرديف

سنجش

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥سقف امتيازهدف كمي

جدول ضميمه:عملكرد «شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد مرتبط با سازمان خصوصي سازي» در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥

برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت(٢٤٠ امتياز) ٦

١٠٠٣٠درصدانجام ارزيابي عملكرد دستگاه (با در نظر گرفتن سازمان ها، موسسات و شركت هاي وابسته و واحدهاي انساني)١.٦
در شش ماهه نخست سال جاري گزارش نهايي ارزيابي عملكرد سازمان مربوط به سال ١٣٩٤ در بعد شاخص هاي 
عمومي و شاخصهاي اختصاصي به همراه كليه مستندات الزم در سامانه ارزيابي عملكرد درج گرديده است. برنامه 

هاي عملياتي هر يك از واحدهاي سازمان بعنوان مبناي ارزيابي عملكرد واحدها تهيه گرديده است.

١٠٠٢٠درصدتهيه و تدوين گزارش تحليلي و آسيب شناسي و ارائه گزارش خودارزيابي٢.٦
طي شش ماهه نخست  سال ١٣٩٥، گزارشات تحليلي حسب مورد در مورد عملكرد واحدهاي سازمان خصوصي 

سازي تهيه گرديده است.

در شش ماهه نخست سال جاري  ارزيابي عملكرد سال ١٣٩٤ كاركنان و مديران انجام شد١٠٠٢٠درصداجراي دستورالعمل عملكرد كارمندان٣.٦

برنامه نظارت و ارزيابي  (٧٠  امتياز)

٩


