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 مقدمه-1

مواد  دستیابی به اهداف  راستای  بینی شده در  های پیشهای اجرایی و انجام برنامهوری در دستگاهبه منظور ارتقای بهره

های متبادله با سازمان  نامهدر موافقت  «وری ارتقای بهره»ای با عنوان  ارائه برنامه،  ( قانون برنامه ششم توسعه5( و )3)

در نظر گرفته شده است. در این قانون تخصیص  کل کشور    1400( قانون بودجه سال  20برنامه و بودجه در بند )ج( تبصره )

ی  هااز سوی دستگاههای مصوب  پیشرفت اجرای برنامه منوط به ارسال گزارش  ها،  سه ماهه برای اجرای این برنامهاعتبار  

وری ایران  ملی بهره وری ایران و اخذ تایید عملکرد از سازمان  و سازمان ملی بهرهکشور  نامه و بودجه  به سازمان بر  اجرایی 

 است.  

  های اجرایی دستگاه  وریهای ارتقای بهرهپیشرفت اجرای برنامه سازی نحوه ارائه گزارش  نامه با هدف یکپارچهاین شیوه

برنامه ششم توسعه  قانون  (  5گام نهم راهنمای اجرایی بند )الف( ماده )  موضوع ،  و استانی   واحدهای تابعه   در ستاد،   کشور

 تدوین شده است. 

 در این شیوه نامه: 

با راهنمای اجرایی بند )الف( ماده ) • آئین 2( قانون برنامه ششم توسعه و ماده )5مطابق  نامه اجرایی بند )ج(  ( 

  گانه اقتصادی به شرح پیوست های نهی متولی بخش هاکل کشور، دستگاه   1400( قانون بودجه سال  20تبصره )

فوق تعیین شده  (1)پیوست   قوانین  در  بر وظایف مصرح  تعیین سیاست اند که عالوه  به  های  االشاره، موظف 

 باشند.  های تحت تولی می وری در بخش ارتقای بهره 

ها( راهنمای اجرایی بند )الف(  ت ها و مسوولی)جدول نقش   2مطابق با پیوست  های اجرایی ملی،  دستگاه منظور از   •

های  در جایگاه باالدست دستگاه ه های اجرایی هستند کآن دسته از دستگاه   ،( قانون برنامه ششم توسعه5ماده )

 ( 2یوست باشند. )پاستانی  یا اجرایی تابعه  

های دولتی(  نمایند )از جمله شرکتهای ملی انجام وظیفه می های اجرایی کشور که ذیل دستگاه سایر دستگاه  •

 شوند.  های تابعه محسوب می به عنوان دستگاه 

  ولیت تدوین ئمس  1400( قانون بودجه سال  20بند )ج( تبصره )   یی نامه اجرا نیی ( آ3( ماده )2( و )1تبصره )   استناد به با  

که برش    حال، در صورتی است. با این    ی مل  ییاجرا  های با دستگاه   یاستان   های اجرای دستگاه  وریبهره   ی ارتقا  های برنامه

  هایدستگاه نرسیده باشد،  وری ایران  سازمان ملی بهره   به تأیید های ملی در موعد مقرر  ها از سوی دستگاه استانی برنامه

  های دستگاه وری بخش مربوطه/سیاستهای تعیین شده برای ارتقای بهره توانند در راستای سیاست می   یاستان  ییاجرا

 وری مجموعه خود را با هماهنگی دستگاه ملی به سازمان ارایه نمایند.  هره ملی، برنامه ارتقای ب

از    کیو در هر    شدهپوشش داده    یاستان   و  ، تابعهی گزارش در سه سطح مل  هیمراحل ته  نامهوهی ش  نیدر ابر این اساس،  

الزام  نیا در گزارش  ی سطوح موارد  ته  نیمسئول   ، جهت طرح و بسط  ن  کنندهه یپاسخگو و    ها گزارش   ی تناوب زمان  ز یو 

 . شده است مشخص
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 کلیات -2

)گاهدست ماده  )الف(  بند  اجرایی  راهنمای  با  مطابق  که  توسعه  قانون  (  5هایی  و    گام   هفتبرنامه ششم  پیموده  را  اول 

بهرهبرنامه ارتقای  پایان  های  تا  را  خود  سال    تیر وری  ارائه    1400ماه  سازمان  هشتم    اند،نموده به  گام  در  است  الزم 

 های ابالغ شده را به مرحله اجرا درآوردند. برنامه

اعتبار  گذار  قانون برنامه تخصیص  این  اجرای  برای  را  سه ماهه  گزارش  ها  ارسال  به  برنامهمنوط  اجرای  های  پیشرفت 

اخذ تایید عملکرد از سازمان  وری ایران و و سازمان ملی بهرهکشور ها به سازمان برنامه و بودجه از سوی دستگاهمصوب 

 . وری ایران کرده استملی بهره

  ی دی کل  ینماگرهاالزم است وضعیت  ( قانون برنامه ششم توسعه،  5گام نهم راهنمای اجرایی بند )الف( ماده )   مطابق با

برنامه  (KPIعملکرد ) اقدامات انجام شده در دستیابی به اهداف بهره مشخص شده در  اثربخشی  وری،  های ابالغی و 

ارزیابی شده و   از کلیه دستگاه سازوکارهاتوسط دستگاه مسئول  پیگیری و دریافت گزارش عملکرد  برای  ها و  ی الزم 

 سازی شود.  های تابعه و واحدهای عملیاتی ذیربط توسط دستگاه مسئول طراحی و پیادهسازمان 

از جمع نتایج آن، دستگاه اجرایی مسئول بندی گزارش پس  حوزه  وری  بایست گزارش عملکرد بهرهمی  های عملکرد و 

 وری ایران ارسال نماید. خود را به سازمان ملی بهره مربوطه

سازمان  به    های سه ماهه عملکرد خود را به منظور بررسی و ارزیابی های استانی موظفند گزارشدستگاهدر مرحله اجرا  

برنامه و  بهره  استان  ریزیمدیریت  نم(  استان  وری)کمیته  بازخوردهای  این کمیته  ایند.  ارسال  و  نظرات  اعمال  از  پس 

و سازمان ملی    تابعه مربوطهوری دستگاه  به کمیته بهرهرا  در قالب پیشنهادی    تهیه شده   یک نسخه از گزارش ،  مربوطه

ایرانبهره بر   .د کنمیارسال    وری  پروژه   نظارت  انجام  ملی حسن  دستگاه  با  از طریق    تاس   (2)پیوست    ها  که 

های  وری دستگاهبهرهکمیته    .کند های تابعه نسبت به پیشرفت کمی و کیفی برنامه اطمینان حاصل میدستگاه

وری  به سازمان ملی بهرهسنجی و تأیید و صدور مجوز تخصیص بودجه  به منظور صحترا  شده  تجمیعنهایی  گزارش    ملی،

، سازمان نسبت به ارائه بازخورد به  بیشتر  مستندات ارائهدر صورت نیاز به اصالحات و یا   د. ن نمایارسال میایران  

و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه  نسبت به تایید    ، اقدام و در نهایت پس از اعمال اصالحات  ملی   دستگاه

 . اقدام خواهد کرد کشور

وری مستند به اطالعات داده محور  وری به سازمان ملی بهرهبهره های  ارسالی از سوی کمیته   های الزم است گزارش 

توانند از سوی  ای که امکان ارزیابی درصد تحقق نماگر مربوط به هر اقدام میسر گردد. این اطالعات میباشند، به گونه

 . برداری قرار گیرندها مورد بهرهسنجی عملیاتی شدن برنامهوری ایران جهت صحتسازمان ملی بهره

در ذیل  کند. همچنین  فرآیند ارائه شده در قسمت بعد به روشن شدن بیشتر موضوع کمک مینمودار جریان  

بایستی به آنها پرداخته شود اشاره خواهد    هاالعاتی که در هنگام تدوین گزارش به مهمترین اقالم اط  گزارش  قالبعنوان  

  شد.
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 ها فرآیند ارسال گزارشجریان  -3
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 قالب گزارش -4

از تأیید سازمان ملی بهره ارتقای بهره   های برنامه   برای هر یک  ارتقای  وری مورد  ارایه شده در پیوست اسناد  ایران و  وری 

یک گزارش    ،ابالغ شدند   1400های اقتصادی مصوب هیئت محترم دولت که برای اجرای آزمایشی در سال وری بخش بهره

پیشرفت عملیاتی  دی عملکرد،  ی نماگرهای کلاهداف کمی،  ری،  اطالعات تکمیلی شامل مج   و نیز  اقدامشناسنامه  با ذکر    مستقل 

بودجه کرد  هزینه  شود  تهیه  ایو  گزارش   همچنین   . می  جهت  شده  ارائه  قالب  دستگاهدر  هر  دهی  شکست  به    اقدامها، 

زیرپروژه در برگیرنده    عملکرد  مشخص گردد.  نیزهر زیرپروژه  عملکرد  رود  و انتظار می   شودمی های احتمالی لحاظ  زیرپروژه

)در صورت    های همکارریزی شده و عملیاتی شده و اقدامات دستگاه، اقدامات برنامهملموس   یها یخروجشناسنامه،  

 است. وجود( 

تهیه و به پیوست    اقدام، از سوی مجری  اقداماتهرگونه مستندات مورد نیاز برای تأیید پیشرفت اجرای    نکته:

 شود. گزارش به مراجع بعدی ارسال می 

 

 اقدام اساسی  شناسنامه

    اقدامای منجر به تعریف عنوان مساله ریشه

  اقدام اساسی عنوان 

  اقدام تاریخ پایان   اقدام تاریخ شروع 

                ماهه دوم   سه             ماهه اول  سه دهی بازه زمانی گزارش 

 سه ماهه چهارم      سه ماهه سوم   

 اقدام مجری 

  دستگاه متولی بخش   بخش اقتصادی 

  دستگاه مجری   دستگاه ملی مربوطه 

  های همکار دستگاه  سطح اقدام

 اهداف کمی 

  منبع آماری محاسبه نماگر   نماگر عملکرد 

  وضعیت کنونی نماگر   وضعیت نماگر پیش از آغاز 
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  میزان تحقق هدف برنامه   پایان برنامههدف نماگر در  

  ماهه سهمیزان تحقق هدف    هدف سه ماهه نماگر 

 اقدامپیشرفت عملیاتی 

  درصد هزینه کرد بودجه   درصد پیشرفت عملیاتی 

 )میلیون ریال(  ه ودجهزینه کرد ب

  منابع مالی کل برنامه 

  منابع مالی هزینه شده تا زمان گزارش 

 وریشده از محل بودجه بهرهمنابع تامین 

 ( 6و  1ای به جز فصول بودجه هزینه %3)

 

  منابع تامین شده از محل سایر اعتبارات 

 ها زیر پروژه

  ی تعریف شدههارپروژهی ز تعداد 

زیرپروژه به  عناوین  ها 

 ترتیب زمان عملیاتی شدن 

1 - 

2 - 

3 - 

 ... 

 1شناسنامه زیرپروژه 

  عنوان زیرپروژه 

  تاریخ پایان   شروع تاریخ 

  درصد پیشرفت عملیاتی   مجری زیرپروژه

  وزن عملیاتی از کل   وزن مالی از کل 

ملموس   خروجی  عنوان 

 )اهم دستاوردها( 

1 - 

2 - 

 - 1 ریزی شدهبرنامه موارد 

2 - 

3 - 
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 - 1 عملیاتی شده  موارد 

2 - 

3 - 

 خیر   بلی  آیا انحراف از برنامه وجود دارد؟ 

  میزان انحراف مالی   انحراف عملیاتی میزان 

ایجاد   عوامل  مهمترین 

 انحراف از برنامه 

1 - 

2 - 

3 - 

چالش  و  موانع  ها  مهمترین 
 و راهکار پیشنهادی 

 

 چالش:  -1

     

 راهکار:     

 چالش:  -2

 

 راهکار:    

 ... 

 )های( همکار دستگاه

  سهم دستگاه همکار    نام دستگاه 

 - 1 اقدامات دستگاه همکار 

2 - 

3 - 

 - 1 ها و موانع همکاری چالش 

2 - 

3 - 

 ...  سایر مستندات 

 ها شناسنامه ایجاد شود()به تعداد زیرپروژه 2شناسنامه زیرپروژه 

است.   اقدامبر عهده مجری آن    اقدامتکمیل گزارش هر    فرمت قابل ویرایش قالب گزارش بر روی درگاه اینترنتی سازمان در دسترس است.
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فرم تجمیعی زیر را تکمیل و همراه با مستندات برای    و تایید صحت آنها،  پس از دریافت گزارشات  ( استان  وری)کمیته بهره  استان   ریزی سازمان مدیریت و برنامهالزم است  

 ارسال کند. وری ایران و سازمان ملی بهره  مربوطه  تابعه هایسازمان مستقر در وری  کمیته بهره

 ریزی استان تجمیع گزارشات استانی توسط سازمان مدیریت و برنامهفرم 

 وری استان .... های ارتقای بهرهگزارش برنامه

 :اقداماتمیانگین درصد تحقق  تایید شده:  اقداماتتعداد  :د اقداماتتعدا

 عنوان اقدام اساسی ردیف 
دستگاه  

 مجری 

عنوان 

 نماگر 

تایید/عدم تایید  درصد تحقق عملکرد  هدف

ماهه  3 * اقدامات

 تابستان 
ماهه  3

 پاییز 
ماهه  3

 زمستان 
ماهه  3

 تابستان 
ماهه  3

 پاییز 
ماهه  3

 زمستان 
ماهه  3

 تابستان 
ماهه  3

 پاییز 
ماهه  3

 زمستان 

              

              

              

              

              

              

 .شود ذکر ستون نیا در محاسبه« امکان »عدم عبارتسه ماهه بوده،   یهاعملکرد در بازه یدیکل یهاامکان محاسبه شاخص عدم   لیبه دل ییانشدن برنامه د ییکه تا ی*در صورت
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 ها دستگاه/هااستان ری سا در  یسازاده یموفق قابل پ تجارب

 :اقدام اساسیعنوان  

 تجربه موفق:

 

 پیشنهادی جهت انتقال تجارب:های  دستگاه

 :اقدام اساسیعنوان  

 تجربه موفق:

 

 

 های پیشنهادی جهت انتقال تجارب:دستگاه

 ها و موانع استانی: وری در خصوص چالشنظرات تکمیلی کمیته بهره

 

 تایید گزارش: 

 

 وری(:تاریخ و امضا )مهر کمیته بهره  وری استانی: نام و سمت رییس کمیته بهره

های  های مرتبط با دستگاهها، نسبت به تفکیک برنامهریزی استانها و فرم تجمیعی استانی از سوی سازمان مدیریت و برنامههای تابعه پس از دریافت گزارش دستگاه

دستگاه ملی پس از افزودن گزارش اقدامات ستادی و  نمایند.  استانی زیرمجموعه خود اقدام و پس از بررسی، فرم زیر را تکمیل و برای دستگاه ملی مربوطه ارسال می

 کند.وری ارسال می ها، ویرایش نهایی را به سازمان ملی بهره تایید نهایی برنامه
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 تابعه/ملی دستگاه  با مرتبط فرم

 (تابعه/ملیوری )نام دستگاه ارتقای بهرههای گزارش برنامه

 :اقداماتمیانگین درصد تحقق  تایید شده:   اقداماتتعداد   : اقداماتتعداد  

 عنوان اقدام  ردیف 
دستگاه  

 مجری 

عنوان 

 نماگر 

 درصد تحقق عملکرد  هدف
تایید/ عدم 

ماهه  3 * تایید اقدامات

 تابستان 

ماهه  3

 پاییز 

ماهه  3

 زمستان 

ماهه  3

 تابستان 

ماهه  3

 پاییز 

ماهه  3

 زمستان 

ماهه  3

 تابستان 

ماهه  3

 پاییز 

اهه  م3

 زمستان 

              

              

              

              

              

              

              

 .شود ذکر ستون نیا در محاسبه« امکان »عدم عبارتسه ماهه بوده،   یهاعملکرد در بازه یدیکل یهاامکان محاسبه شاخص عدم   لیبه دل ییانشدن برنامه د ییکه تا ی*در صورت
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 وری بخش مربوطه های فوق الذکر بر بهرهگزارش تحلیلی نحوه اثرگذاری برنامه

  شده   اجرا  یهابرنامه   مجموعه  که  کندبیان میبا ارائه مستندات الزم    ،توسعه  ششم  برنامه  قانون  3  ماده  2  جدولدر  مندرج    یگذارهدف   به  توجه  با  ،ی مل  دستگاه  قسمت  نیا  رد

 . ندینما محقق  را  الذکرفوق   هدف  توانسته یحد چه  تا آن، یهاتابعه  و  ستاد توسط

 ها سازی در سایر دستگاهتجارب موفق قابل پیاده 

 عنوان برنامه: 

 تجربه موفق:

 

 های پیشنهادی جهت انتقال تجارب:دستگاه

 

 عنوان برنامه: 

 تجربه موفق:

 

 های پیشنهادی جهت انتقال تجارب:دستگاه
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 موفق از سوی دستگاه ملی اقداماتو تثبیت  ها، نشست تخصصی و ...(سازوکار در نظر گرفته شده جهت انتشار تجارب موفق )مجالت علمی، رسانهتشریح 

 

 

 

 دستگاه  در بهبود  یدستاوردها می تسه نظام حی تشر

 

 

 

 نشده   دییتا یهابرنامهعلل عدم تحقق کامل    شناسیآسیب

 

 

 

 

 گزارش: تایید  

 

 وری دستگاه ملی: نام و سمت رییس کمیته بهره

 

 :وری(و امضا )مهر کمیته بهره   تاریخ
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ماهه   گزارش سه  ارسال  با  و همزمان  پایان سال  است    زمستاندر  ملی  الزم  راهنمای  کاربرگدستگاه  های 

آغاز دور بعدی چرخه    و به منظورزیر    طبق توضیحات جدول  را  برنامه ششم توسعه  5بند الف ماده    اجرایی

.  بر استشناسی دور دوم فرآیندی زمانبدیهی است تکمیل مستندات مسأله  .نمایند مجددا تکمیل و ارسال  

بینی نموده و در طول  ها را پیشکاربرگ  لهای اجرایی زمان مورد نیاز برای تکمیرود دستگاهبنابراین انتظار می

 های دور دوم را به عمل آورند.ت الزم جهت ارائه به موقع برنامهسال و در حین اجرای دور اول چرخه، تمهیدا

 

 اقدامات الزم عنوان کاربرگ 

 روزرسانی و رونوشت ابالغ احکام اعضای جدید به سازمانبه  2و  1الف 

 صورت عدم ارائه در دور اول چرخه  درروزرسانی و تکمیل  به  ب و د 

 د.ن شوکاربرگ وارد میهای دور اول چرخه در این کلیه برنامه ج 

ها  ( هر یک از برنامهKPIدر صورتی که اهداف معین شده برای نماگرهای کلیدی عملکرد )

به صورت کامل محقق نشده باشد علل عدم تحقق کامل اهداف بررسی شده و در ستون  

 شود. مربوطه قید می

م  نی همچن   و   افتهی  خاتمه   چرخه  اول  دور  انیپا  در   نظر  مورد   اقدام  ا یآ  که  شود یمشخص 

  مستمر   شکل  به  دی با  نظر   مورد  اقدام  ا ی  است  شده  حاصل    نظر  مورد   اهداف  تمام   به  ی ابیدست

  علل   اساس   بر   ز ین  برنامه   تیموفق   عدم   صورت   در .  دارد   ی نگهدار  و   ت یتثب  به   از ین  و   ابد ی   ادامه

  مورد   ی اساس  اقدامات   ران،یا  ی ور  بهره   یمل   سازمان  از  شده  اخذ   بازخورد  هیپا   بر  و  شده  درج

 . شوندیم ن یگز یجا  ای  و اصالح  چرخه دوم  دور  یبرا نظر

یابی بار دیگر برای شناسایی مسائل دارای اولویت اقدام  های سه گانه مسالهکاربرگ ه، و، ز 

 شوند.در دور دوم چرخه تکمیل و ارسال می
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 هازمانبندی ارسال گزارش-5

ها سه بار در سال و با فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ملی  پیشرفت برنامهدر هر دور اجرای چرخه گزارش  

مهبهره ارسال خواهند شد.  ایران  این گزارش لوری  از  ارسال هر یک  نهایی  زیر است.ت  با جدول    ها مطابق 

آورند  های تابعه خود به نحوی به عمل  های مسئول هماهنگی زمانی مناسب را با دستگاهشایسته است دستگاه

 های مقرر شده گزارش تجمیعی ملی به سازمان ارائه شود. که در مهلت

 

 سه ماهه زمستان سه ماهه پاییز  سه ماهه تابستان  گزارش 

به   گزارش  ارسال  پایانی  مهلت 

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه
 بهمن ماه  30 آذر ماه  20 ماه  مهر  15

به   گزارش  ارسال  پایانی  مهلت 

 تابعه  دستگاه  وریکمیته بهره
 اسفند ماه  7 ماه   آذر 30 ماه  آبان  1

به   گزارش  ارسال  پایانی  مهلت 

 وری ایران سازمان ملی بهره
 اسفند ماه  14 دی ماه   11 ماه  آبان  20
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 ها پیوست-6

 1پیوست  -1-4

 اقتصادی  های نه گانههای متولی بخشدستگاه 

 وری بخش بهره تحقق هدف  دستگاه مسئول بخش اقتصادی 

 جهاد کشاورزی وزارت  کشاورزی

 نفت وزارت  نفت

 صنعت، معدن و تجارت وزارت  معدن 

 صنعت، معدن و تجارت وزارت  صنعت 

 آب، برق و گاز 
 نفت وزارت  -
 نیرو وزارت  -

 راه و شهرسازیوزارت  ساختمان

 راه و شهرسازیوزارت  داریحمل و نقل و انبار

 اطالعات ارتباطات و فناوری وزارت  ارتباطات 

ت: 
ما

خد
ر 

سای
 

 صنعت، معدن و تجارت وزارت  بازرگانی

 مالی و پولی 
 امور اقتصادی و داراییوزارت -

 ج. ا. ا.  بانک مرکزی-

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  وزارت های گردشگری فعایت 

 آموزش 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-

 ش و پرورش زآمووزارت -

 و رفاه اجتماعی  ، کارتعاون وزارت اجتماعی رفاه 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت  بهداشت و خدمات اجتماعی 

 سازمان اداری و استخدامی کشور امور عمومی

   )فرهنگ، ورزش و تفریح(خدمات اجتماعی 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارت -

 ورزش و جوانان وزارت -
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 2پیوست  -2-4

 های ملیدستگاه 

فرابخش/بخش/زیربخش  

 اقتصادی مربوطه 
 ردیف نام دستگاه اجرایی 

 1 وزرات جهاد کشاورزی کشاورزی*

 2 وزرات آموزش و پرورش  آموزش *

 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی  پولی و مالی *

 4 وزرات ارتباطات و فناوری اطالعات  ارتباطات *

 ونقلحمل*

 ساختمان  *

 5 شهرسازی  وزرات راه و

 
 6 سازمان برنامه و بودجه کشور فرابخشی
 7 مرکز آمار ایران فرابخشی

 8 وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی  خدمات اجتماعی  *

 9 وزرات علوم تحقیقات وفناوری آموزش *

 برق*

 آب*

 وزرات نیرو
10 

 11 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  بهداشت و خدمات اجتماعی *
 12 وزرات دادگستری  فرابخشی

 نفت*

 گاز*
 ( پتروشیمیصنعت )

 وزرات نفت

13 

 14 وزرات کشور فرابخشی

 15 وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی رفاه اجتماعی *

 *صنعت

 معدن *

 بازرگانی*

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

16 

 17 وزرات ورزش و جوانان جتماعی اخدمات *
 18 خارجهوزرات امور  فرابخشی

 19 بنیاد شهید و امور ایثاگران  امور عمومی 

 20 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزارت گردشگری  هایفعالیت *

 21 سازمان حفاظت محیط زیست  فرابخشی

 22 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران *پولی و مالی 

 23 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  فرابخشی

 24 سازمان ملی استاندراد فرابخشی
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 25 سازمان تبلیغات اسالمی سایر خدمات عمومی و اجتماعی 
 26 سازمان پزشکی قانونی کشور  امورعمومی
 27 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور  امورعمومی
 28 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  امورعمومی

 29 اداری و استخدامی کشور سازمان  امورعمومی*
 30 سازمان انرژی اتمی  برق 

 31 وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  صنعت
 32 سازمان صدا و سیما  سایر خدمات عمومی و اجتماعی 

 33 بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساختمان
 34 کمیته امداد امام خمینی  امور عمومی 

 اند. های اقتصادی با عالمت ستاره مشخص شدهوری بخش/زیربخش بهرهدستگاه مسئول ارتقای توجه:  


