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 1400عملکرد سال 
 سازمان  عنوان معاونت: توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

  توسعه منابع انسانیعنوان پست : رئیس گروه 

به  عملکرد هدف فعالیت وظایف ردیف
 واحد عنوان  درصد 

تخصیص شماره مستخدم و شناسه به  1
 هاي اجراییکارکنان دستگاه

 100 4000 پرونده شده به منظور صدور شماره مستخدم و شناسه بررسی و تایید درخواست هاي ثبت
 100  پرونده هاي ثبت شده به منظور رفع اشکالات و ارسال مجددبررسی و عدم تایید درخواست

نظارت بر آزمون ها و مصاحبه هاي  2
 هاي اجراییاستخدامی دستگاه

 100 حسب مورد  حسب مورد  صدور معرفی نامه براي ناظران
 100 حسب مورد  حسب مورد  صدور کارت ورود به جلسه آزمون براي ناظران
 100 حسب مورد  حسب مورد  شرکت در فرایند آزمون و کنترل فرایند آزمون

 100 حسب مورد  حسب مورد  تهیه گزارش آزمون توسط ناظران
 100 گزارش گزارش جمع بندي گزارش آزمون و ارسال به سازمان اداري و استخدامی کشور

3 
موافقتنامه هزینه اي  6تایید فرم 

هاي اجرایی داراي اعتبارات هزینه دستگاه
 اي استانی

 100 دستگاه درصد هاي اجراییبررسی فایل ارسالی دستگاه

 100 دستگاه درصد هاي اجراییبرسی مستندات ارسال شده از سوي دستگاه

 100 دستگاه درصد به دستگاه به منظور انجام اصلاحاتعدم تایید اطلاعات ارسالی و ارجاع 

 100 دستگاه درصد هاي اجرایی و ارسال اطلاعات به سازمان اداري و استخدامی کشورتایید اطلاعات ارسالی دستگاه

 100 مکاتبه  درصد ریزي و بودجه سازمان به منظور صدور تاییدیهانجام مکاتبه با معاونت برنامه

 هاي اداريساماندهی فضاها و ساختمان 4

 100 دستگاه  درصد هاي اجراییبررسی درخواست دستگاه
 100 مورد  درصد بازدید از فضاهاي مورد نظر

 100 مورد درصد مطابقت فضاهاي موجود با ضوابط و مقررات
 100 مکاتبه  درصد هاي اجراییمکاتبه با دستگاه

 حسب مورد گزارش درصد ریزي و توسعه استانبرنامهارائه گزارش به شوراي 
 حسب مورد مکاتبه  درصد هاي اجراییابلاغ مصوبات شورا به دستگاه

5 

ایجاد دسترسی براي امور اداري دستگاه 
ها جهت ثبت اطلاعات کارکنان نظام 
اداري در سیستم سامانه کارمندایران 

 زیرسیستم پاکنا

دستگاه هاي  درصد دستگاه هاي اجرایی
 100 اجرایی

 100 شهرداري ها درصد شهرداري ها
 100 دانشگاه ها درصد دانشگاه ها



 1400عملکرد سال 
 سازمان  عنوان معاونت: توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

  توسعه منابع انسانیعنوان پست : رئیس گروه 

به  عملکرد هدف فعالیت وظایف ردیف
 واحد عنوان  درصد 

6 

پاسخگویی به درخواست ارباب رجوع و 
هاي اجرایی درخصوص استعلامات دستگاه

قوانین و مقررات استخدامی، 
 هاها و بخشنامهدستورالعمل

 100 مورد درصد بررسی مکاتبه دستگاه یا درخواست ارباب رجوع

 100 مکاتبه درصد تهیه پاسخ

نظارت بر وضعیت نیروي انسانی  7
 هاي اجرایی استاندستگاه

 100 دستگاه  درصد هاي اجراییدریافت اطلاعات نیروي انسانی دستگاه
 100 دستگاه درصد مطابقت آمار با اطلاعات ثبت شده در سامانه کارمند ایران

 100 حسب مورد  درصد استخراج فهرست خطاها
 100 حسب مورد  درصد هاي مورد نیازاستخراج گزارش

 100 حسب مورد  درصد هماهنگی با سازمان اداري و استخدامی به منظور رفع خطاها

8 
مشارکت در فرایند ارزیابی عملکرد 

هاي اجرائی استان به منظور دستگاه
 تحلیل عملکرد آنان و تبیین نتایج ارزیابی

 100 دستگاه  درصد هاي منتخب)هاي عمومی (شاخصارزیابی شاخص

 100 دستگاه  درصد هاي عمومیها در خصوص شاخصاجراي فرایند سیستمی رسیدگی به اعتراضات دستگاه

 100 دستگاه  درصد هاي اجراییهاي اختصاصی دستگاهارزیابی شاخص

 100 دستگاه  درصد هاي اختصاصیها در خصوص شاخصدستگاهاجراي فرایند سیستمی رسیدگی به اعتراضات 

 100 دستگاه  درصد همکاري با ستاد جشنواره شهید رجائی در برگزاري جشنواره

 100 دستگاه  درصد همکاري در تدوین گزارش تحلیلی نتایج ارزیابی جهت ارائه در نشریه پیشرفت

 100 دستگاه  درصد هاي اجرائی در مورد نتایج ارزیابیدستگاه پاسخگوئی به مکاتبات، اعتراضات و ابهامات

 تهیه برنامه عملیاتی سازمان 9
 100 مکاتبه  درصد 99هاي مختلف سازمان به منظور تهیه و ارسال برنامه عملیاتی سال مکاتبه با حوزه

 100 مورد  درصد هاي مختلفپیگیري دریافت گزارش حوزه



 1400عملکرد سال 
 سازمان  عنوان معاونت: توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

  توسعه منابع انسانیعنوان پست : رئیس گروه 

به  عملکرد هدف فعالیت وظایف ردیف
 واحد عنوان  درصد 

پاسخگویی به مکاتبات دیوان عدالت  10
 اداري 

 100 مکاتبه  پرونده پاسخگویی به شکایات مطروحه و مکاتبه با دیوان عدالت اداري
    

 

1400عملکرد سال   
 عنوان معاونت: توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

کارشناس مسئول دبیرخانه شوراي راهبري توسعه مدیریتعنوان پست :   

 وظایف ردیف
سال هدف  فعالیت

1400 
عملکرد 

1400سال   واحد عنوان 

1 
وري هاي ارتقا بهرهپایش برنامه

هاي اجراییدستگاه  

هاوري دستگاهتوجیهی تکمیل شناسنامه اقدامات بهره -آموزشیبرگزاري جلسه   100 100 جلسه 
ها در مقاطع سه ماههوري دستگاهبررسی و پایش شناسنامه اقدامات بهره  100 35 دستگاه 

تهیه گزارش تجمیعی مقاطع سه ماهه برنامه وريهاي ارتقا بهره  100 3 گزارش 
وري استان برگزاري کمیته بهره  100 2 جلسه 

وري ایران رهوري، به سازمان ملی بهوري تایید شده توسط رئیس کمیته بهرهارسال گزارش بهره  100 2 مکاتبه 

2 
دبیرخانه شوراي راهبري توسعه 

 مدیریت 

 100 3 مورد هماهنگی با دفتر استاندار به منظور تشکیل جلسات 
 100 30 مکاتبه ارسال دعوتنامه براي اعضا

 100 3 جلسه شرکت در شورا 
 100 3 گزارش تهیه صورتجلسه و ابلاغ به اعضا

 100 حسب مورد اقدام پیگیري مصوبات

3 
هاي ساماندهی فضاها و ساختمان

 اداري

 100 20 دستگاه بررسی درخواست دستگاه هاي اجرایی 
ضوابط و مقرراتبازدید از فضاهاي مورد نظر و مطابقت فضاهاي موجود با   100 10 مورد 

"هاي اداريساماندهی فضاها و ساختمان "برگزاري کارگروه   100 4 جلسه 
ریزي و توسعه استانارائه گزارش به شوراي برنامه  100 حسب مورد گزارش 



1400عملکرد سال   
 عنوان معاونت: توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

کارشناس مسئول دبیرخانه شوراي راهبري توسعه مدیریتعنوان پست :   

 وظایف ردیف
سال هدف  فعالیت

1400 
عملکرد 

1400سال   واحد عنوان 
هاي اجراییابلاغ مصوبات شورا به دستگاه  100 حسب مورد مکاتبه 

ور اقتصادي و ترکیب اداره کل ثبت اسناد و املاك استان، اداره کل ام تشکیل یک گروه کارشناسی با  
د هاي اداري مازاساختمان"ریزي استان به منظور بررسی دارایی استان و سازمان مدیریت و برنامه

اد و هاي اداري دریافتی از اداره کل ثبت اسنبر اساس اطلاعات فضا و ساختمان "هاي استاندستگاه
و اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان. املاك استان   

 100 حسب مورد جلسه

 

 



عملكردهدفواحدعنوان

اهتعدادتعيين شاخص هاي اختصاصي  عملكرد دستگاه ها اه64 دست 64 دست

100100درصدراهبري سامانه مديريت عملكرد (تسما)

ارزيابي شاخص هاي عمومي و شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي 
اجرايي

6464تعداد

تعين امتيازات نهائي و رتبه بندي دستگاه هاي در گروه هاي پنجگانه 
به تفكيك عمومي/اختصاصي/ مجموع و ارائه گزارش به مراجع ذيربط

6464تعداد

11تعدادتهيه كتاب تحليل نتايج ارزيابي

د رجا  رد و برگزاری جشنواره شه ه گزارش ارزا عمل ته
اه های اجرا استان  ه دست ل ط و  ه مراجع ز استان و اعالم 

ه داخ سازمان) فت( ژه نامه پ در قالب و
11تعداد

100100درصدبرگزاري جشنواره شهيد رجايي و تجليل از  برگزيدگان خدمت

ازجلسهمشاركت در كارگروه توسعه مديريت دستگاه ها 100حسب ن

11گزارشآسيب شناسي نتايج ارزيابي و شناسائي نقاط قوت و ضعف

4

ت  ف اجرای نظرسن از ک
ارائه خدمات توسط 
اه های اجرا  دست

، استخراج و گزارش تحل 35923592فرمداده آما

%100حسب نيازموردتعامل / اطالع رساني و ابالغ تكاليف ملي و استاني
%100حسب نيازموردامور دبيرخانه كارگروه استاني دولت الكترونيك

برگزاري جلسات مربوط به كارگروه توسعه دولت الكترونيك و 
هوشمندسازي اداري

33تعداد

44برنامهتدوين برنامه هاي استاني توسعه دولت الكترونيك
100100درصدنظارت بر اجراي برنامه هاي توسعه دولت الكترونيك

100100درصدپيگيري عملياتي شدن پروژه GNAF در استان
11گزارشتهيه گزارش عملكرد توسعه دولت الكترونيك استان

100100درصد ميزان استفاده دستگاه از سامانه سيتاد جهت احراز هويت ارباب رجوع

آموزش نحوه ورود اطالعات سامانه راهبري ميز خدمت براي دستگاه هاي 
منتخب در استان

22تعداد

تخصيص نام كاربري و كلمه عبور سامانه راهبري ميز خدمت براي دستگاه 
هاي اجرايي استان

2424دستگاه

100100درصدپيگيري فرايند استقرار ميز خدمت الكترونيك در دستگاه هاي اجرايي استان

100100درصدعملياتي شدن سامانه راهبري ميز خدمت در دستگاه هاي اجرايي استان

100100درصدانجام صحت سنجي و نظارت ميدان
تهيه گزارش تحليلي مربوط به استقرار ميز خدمت و ارسال به سازمان امور 

اداري و استخدامي كشور
22گزارش

عملكرد سال 1400

عنوان معاونت :  توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان

عنوان گروه : نوسازي اداري و مديريت عملكرد

وظايفرديف
1400فعاليت

ا  ت فرایند ارز مدی
اه های اجرا  رد دست عمل

استان
1

5
پيگيري امور مربوط به كار 

گروه دولت الكترونيك

استقرار ميز خدمت6

3

ی استقرار برنامه های  راه
اصالح نظام اداری
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