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  برگزار شد اصفهان استان رجايي شهيد جشنواره ومينس و بيست

  است. جشنوارهاين  فاهداز ا روزافزونو انسجام  يهمدل ،يهماهنگ جادينقاط قوت و ضعف و ا ييشناسا

روز  ١٥استان اصفهان از ساعت  ییرجا ديجشنواره شه نيو سوم ستيب
با قرائت آياتي از قرآن مجيد و اجراي سرود  ١٣٩٩ ماهیچهارشنبه هفدهم د

 یرفاه یشکوهمند جمهوري اسالمي ايران در سالن نقش جهان مرکز آموزش
  شماره سه آموزش و پرورش استان برگزار شد. انيفرهنگ

  

استان اصفهان، دکتر  یزیرو برنامه تیریسازمان مد یبه گزارش روابط عموم
اولين سخنران جشنواره، ضمن گراميداشت ياد و عنوان اکبري رئيس سازمان به

هاي ، از حمايت»رجايي و باهنر«خاطره امام راحل (ره) و شهداي بزرگ دولت 
هاي اجرايي دستگاه ريدكتر رضايي استاندار محترم، معاونين استانداري، همكا

جانبه متصديان جشنواره تقدير و تشكر كرد و اظهار هاي همهاستان و تالش
اما  شدیجشنواره در هفته دولت و روز کارمند برگزار م نیهرساله اداشت: 

برگزار  ريجشنواره با تأخ نیا یبهداشت یهاپروتکل تیرعا ليامسال به دل
 شیو ستا ریقابل تقد ١٣٩٨در سال  رانیمدعملکرد  نکهیا انيبا ب ی. وشودیم

 یو اختصاص یعموم یهااست که بر اساس دستورالعمل و ضوابط شاخص
به  ریجشنواره تقد نیاز سه فرماندار در ا نيهمچن میکرد یازبنديها را امتدستگاه

به  رانیاز مد یبرخ یبهداشت یهاپروتکل تیرعا ليبه دل کنيل دیآیمعمل 
  .ابندییحضور م جلسهدر  ناريصورت وب
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انساني  و سرمايه تیریمعاون توسعه مد یاقبالکين روسيدر ادامه مراسم، س
ريزي استان اصفهان ضمن ارائه گزارش مبسوط اقدامات سازمان مديريت و برنامه

هاي اجرايي استان اصفهان به دستگاه ١٣٩٨انجام شده ارزيابي عملکرد سال 
مديريت خدمات کشوري،  انونتعريف ارزيابي عملکرد، جايگاه ارزيابي عملکرد در ق

هاي اجرايي روع فرايند ارزيابي عملكرد دستگاهاقدامات انجام شده قبل از ش
شناسي نتايج ارزيابي ازجمله: تجزيه و تحليل و آسيب ١٣٩٨استان در سال 
هاي توسعه مديريت هاي اجرايي استان، شركت در كارگروهعملكرد دستگاه

فرايند سال قبل و مكاتبه با سازمان  شناسيهاي اجرايي استان، آسيبدستگاه
هاي اجرايي و ساير اقدامات حين بندي دستگاهتخدامي كشور، گروهاداري و اس

و مراحل مختلف  ١٣٩٨هاي اجرايي استان در سال ارزيابي عملكرد دستگاه
  هدايت و اجراي برنامه مديريت عملكرد اشاره کرد.
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دستگاه  ریکل آموزش و پرورش استان اصفهان به عنوان مد ریمد یمحمد اعتداد
 نیا یسخنران بعد یو اختصاص یعموم یهاحائز رتبه برتر در مجموع شاخص

با اشاره به اظهارات استاندار اصفهان در جلسات  یسخنان یمراسم بود که ط
محترم اصفهان  راستاندا یهاتیکرد: حما ديآموزش و پرورش استان تأک یشورا

و  زهيش باعث انگآموزش و پرور یدر جلسات شورا شانیو حضور مستمر ا
 یابیهمه همکاران در آموزش و پرورش استان شده و بر اساس ارز یدلگرم

ادارات  نيوزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در ب
و  یعموم یهاخصموفق به کسب رتبه اول در شا زيکل سراسر کشور ن

فهان خاطر نشان آموزش و پرورش استان اص رکلیشده است. مد یاختصاص
به عنوان  یکار اساس ١٠کار در آموزش و پرورش استان اصفهان،  یکرد: مبنا

آموزش  ینقشه راه آموزش و پرورش بوده که شامل پوشش حداکثر تیاولو
مدارس با همه  یربر مجموعه، ارتباط حداکث یآموزان، نظارت حداکثردانش

در  یانعطاف حداکثر ،یحداکثر ییپاسخگو ،یحداکثر یریپذتيمسئول نفعان،یذ
 یاريهوش ،یحداکثر یریمشارکت پذ ،ینيبشيقابل پ ريغ طیبرابر شرا

 زمان است. تیریهمه سطوح و مد نيب یهماهنگ ،یحداکثر
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 نیا یجشنواره، سخنران اصل سياستاندار اصفهان و رئ ییدکتر عباس رضا
ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و بيش از  داشتيمراسم بود که ضمن گرام

 اريروزها بس نیدر ا تیریهزار شهيد کارمند استان اصفهان اظهار داشت: مد
 کنندیم نرمدست و پنجه  یبا مسائل و مشکالت فراوان رانیسخت بوده و مد

 دیبا شتريجهت از مشکالت و کمبودها به عنوان فرصت و ارائه خدمات ب نيبه هم
و از خود گذشته هستند از  ثارگریامروز ا رانیاضافه کرد: مد ییکرد. رضا استفاده

 ی. وميگلگون کفن ادا کن یخود را به نظام و انقالب و شهدا نید دیرو با نیا
 یروزها نیها در اسازمان یو روسا رانیو مد نفرماندارا یاظهار داشت: تمام

شد:  ادآوری یگریسخت و مشکالت نمونه هستند. استاندار اصفهان در بخش د
و اصالح  یدر روند بهبود نظام ادار یبه عنوان اصل اساس ینقشه راه تحول ادار

 م،يقانون هست یکرد: همه ما ملزم به اجرا ديتاک یاست. و یامور، الزام قانون
به بخشنامه و  دیبا یهبرمقام معظم ر یو مقررات ابالغ نياز قوان دستهآن 
 یمحور و هسته اصل نکهیا انيبا ب یشود. و لیو مقررات خاص خود تبد نيقوان
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 یباشد، اظهار کرد: چابک ساز کيدولت الکترون دیبا یفعل طیدر شرا یتحول ادار
 دیبا یق برون سپاریاز طر یکردن اندازه دولت و جذب مشارکت مردم یو منطق

 رينداشته باشد س یبرون سپار یریاگر مد ییمورد توجه باشد. به گفته رضا
 شرفتيخاطرنشان کرد: پ ینکرده است. و یرا ط یو تحول ادار شرفتيپ

و آموزش  یانسان هیپرداختن به سرما ،یبرون سپار یاجرا یکشورها در راستا
 ییرجا ديشهجشنواره  یانجام شده است. استاندار اصفهان با اشاره به برگزار

بهبود اوضاع و  یها براداشته شوند و از آن یگرام دیها بامناسبت نیگفت: ا
 دیبا شتريو انسجام ب یهمدل ،یهماهنگ جادینقاط قوت و ضعف و ا ییشناسا

  استفاده شود.

  

هاي برتر استان در زمينه دستگاه یو قبل از معرف ییدکتر رضا یپس از سخنران
 هیجشنواره و هد سیو تند ری، لوح تقد ١٣٩٨رساني به مردم در سال خدمت

 ديشه نينخست یقيحق ديدکتر سع دياصفهان به خانواده شه یدست عیصنا
  .شد میمدافع سالمت اصفهان تقد
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کسب مجموع « نهيبرتر در زم یهادستگاه ،یگروه تخصص ٥بر اساس 
 اند از:عبارت »یو اختصاص یعموم یهاشاخص

  

  سمت  نام مدیر دستگاه  نام دستگاه  عنوان گروه 
  مديركل  محمد اعتدادي  آموزش و پرورش استان اصفهان  يو فرهنگ يپژوهش ،يگروه آموزش

  مديركل  يصبوح يعل  استان اصفهان ييو دارا يامور اقتصاد  ييو قضا يگروه عموم

  مديركل  بهروز مهدلو  امور مالياتي استان اصفهان  يو خدمات يديگروه تول

  مديركل  يالله نصر اصفهان يدكتر ول  استان اصفهان يستيبهز  يگروه سلامت و رفاه اجتماع

  عاملمدير  رانيرپيپ درضايحممهندس   برق شهرستان اصفهان يروين عيشركت توز  رساختيو توسعه ز ييربنايگروه ز
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  از: اندعبارت» های اختصاصیکسب شاخص«های برتر بر اساس دستگاه

  سمت  نام مدیر دستگاه  نام دستگاه  عنوان گروه 
  مديركل  يدكتر آرش اخوان طبس  استان اصفهان ياو حرفه يآموزش فن  يو فرهنگ يپژوهش ،يگروه آموزش

  مديركل  يكجان حسين غفراني  اصفهان استان احوالثبت  گروه عمومي و قضايي

  مديركل  مختار اسفندياري  استان اصفهان ريامور عشا  يو خدمات يديگروه تول

  مدير  اعتصام پور يدكتر عل  اصفهان استان اجتماعي تأمين درمانمديريت   يگروه سلامت و رفاه اجتماع

  مدير عامل  علاقمندان ديمهندس حم  برق استان اصفهان يروين عيشركت توز  رساختيو توسعه ز ييربنايگروه ز
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  از: اندعبارت» های عمومیکسب شاخص«های برتر بر اساس دستگاه

  سمت  نام مدیر دستگاه  نام دستگاه  عنوان گروه 
  مديركل  ييطباطبا دمحمديس  ورزش و جوانان استان اصفهان  يو فرهنگ يپژوهش ،يگروه آموزش

  مديركل  يحشمت رجيدكتر ا  استان اصفهان ستيز طيحفاظت مح  گروه عمومي و قضايي

  مديركل  يمهندس محمود فرمان  استاندارد استان اصفهان  يو خدمات يديگروه تول

  سرپرست  اين يدكتر مسعود احمد  استان اصفهان ثارگرانيو امور ا ديشه اديبن  يگروه سلامت و رفاه اجتماع

  مديرعامل  يمهندس محمدرضا اسد  شركت آب و فاضلاب كاشان  رساختيو توسعه ز ييربنايگروه ز
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  از: اندعبارت» های استان اصفهانکل دستگاه« در گروههای برتر دستگاه

  سمت  نام مدیر دستگاه  نام دستگاه  عنوان گروه 
  مدير عامل  ينيمهندس هاشم ام  شركت آب و فاضلاب استان اصفهان  )يعموم يشاخص ها( كيدولت الكترون

  مدير كل  موفق رجيدكتر ا  و تجارت استان اصفهان صنعت معدن  )يعموم يشاخص ها( كيدولت الكترون

  رييس  زيدكتر طاهره چنگ  اصفهان يدانشگاه علوم پزشك  كرونا يماريرتبه برتر در مقابله با ب

  رييس  يمروج رضايعل ديدكتر س  كاشان يدانشگاه علوم پزشك  كرونا يماريرتبه برتر در مقابله با ب
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  از: اندعبارتاز نظر استانداری اصفهان » استانهای برتر فرمانداری«همچنين 

  سمت  مسئولنام   نام فرمانداری  عنوان گروه 
  سرپرست  يريتاجم ارياسفند  مهيشهر و م نيشاه يفرماندار  استان يها يو فرماندار يمجموعه استاندار

  فرماندار  يساعد رضايعل  شهرستان فلاورجانفرمانداري   استان يها يو فرماندار يمجموعه استاندار

  فرماندار  انيارمحمدي نيحس  گانيشهرستان گلپافرمانداري   استان يها يو فرماندار يمجموعه استاندار
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در معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی برگزیده نمونه کارکنان  نفر ٣٨تعداد 
  :جشنواره نيز به شرح زیر معرفی شدند

  نام دستگاه  نام خانوادگی  نام 
  استان اصفهان ثارگرانيو امور ا ديشه ادياداره كل بن  يقيحق   ديدكتر سع ديشه

  استان اصفهان ثارگرانيو امور ا ديشه ادياداره كل بن  يخان نيحس  الهام

  اصفهان آموزش و پرورش استاناداره كل   يميرح   ژنيب ديس

  اصفهان آموزش و پرورش استاناداره كل   رضايي  بابك

  اي استان اصفهانآموزش فني و حرفهاداره كل   پور يآزاد  فهيمه

  اي استان اصفهاناداره كل آموزش فني و حرفه  تجويدي  سيد كاظم

  اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان  يشاه عل  احسان 

  اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان  انيفخر  فرح

  اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان  يقربان  نرگس 

  اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان  رصانعيم  رضايدعليس

  اداره كل ثبت احوال استان اصفهان  يمظاهر  غلامرضا 

  اداره كل ثبت احوال استان اصفهان  يرانيش  عباس  ديس

  استان اصفهان ستيز طياداره كل حفاظت مح  يميسل  هيسم

  استان اصفهان ستيز طياداره كل حفاظت مح  شيستا  بهروز

  استان اصفهان ياتياداره كل امور مال  مودت  پروانه

  استان اصفهان ياتياداره كل امور مال  عظيمي  نمايسل

  اداره كل صنعت معدن و تجارت استان اصفهان  آذري  نيشاه

  اداره كل صنعت معدن و تجارت استان اصفهان  عادل مرام  اكبر

  اداره كل استاندارد استان اصفهان  مهرورزان  رسول

  اداره كل استاندارد استان اصفهان  زاده يوبيا  حجت اله

  استان اصفهان رياداره كل امور عشا  داستان پور  زهرا

  استان اصفهان رياداره كل امور عشا  مومن زاده  محمود

  استان اصفهان يستياداره كل بهز  راه انجام  ديناه

  استان اصفهان يستياداره كل بهز  بحريني  زهره

  استان اصفهان ياجتماع نيدرمان تام تيريمد  خندان  حمداله

  استان اصفهان ياجتماع نيدرمان تام تيريمد  ترك  علي

  اصفهان يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك  ينوبر ييفدا  رضا

  اصفهان يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك  بزرگ رزايم  ابوالفضل ديس

  كاشان يدرمان يو خدمات بهداشت يپزشكدانشگاه علوم   رفيعي  شهلا 

  كاشان يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك  انيمقدس  جعفر

  شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان  صالحي  سارا

  شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان  نصر  مهران
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  نام دستگاه  نام خانوادگی  نام 

  ستان اصفهاننيروي برق اشركت توزيع   ياريبهمن ز   ديام

  ستان اصفهانشركت توزيع نيروي برق ا  ناظري  يقاسمعل

  شركت آب و فاضلاب استان اصفهان  شفيعي  احسان

  شركت آب و فاضلاب استان اصفهان  سلماني  صالح

  شركت آب و فاضلاب كاشان  يشيدرو  محمدرضا

  شركت آب و فاضلاب كاشان  انيمهرآر  يمحمد مهد
 

به پایان  ١٧:٣٠جشنواره شهيد رجایی استان اصفهان ساعت ومين سبيست و 
  رسيد.

مدیران و کارکنان  تمامیروزافزون تالش مضاعف و  کوششخاتمه جشنواره، آغاز 
یک وظيفه شرعی و  عنوانبهرسانی های اجرایی برای ارتقای خدمتدستگاه

  است. شتريو انسجام ب یهمدل ،یهماهنگبا ملی 

  

  


