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 پیشگفتار

گیری مداوم و صحیح خصوص در واحدهای استانی و پیههای اجرایی بارزیابی عملکرد در دستگاهسازی نظام پیاده     

افزایش انگیزه و رقابت سازنده را به دنبال  ،وریبهره ،تواند عالوه بر فراهم آوردن امکان بازخورد، بهبود کاراییآن می

 .باشد هداشت

فرصتی برای مدیران  و کندگیری مییزان تحقق اهداف را اندازهمهر ساله می است که یندی دایاارزیابی عملکرد فر

 د.ننمای ارایه را شرایط حاضر را مدیریت و عملکرد بهتری ،نماید تا با تکیه بر عملکرد گذشتهایجاد می

مورد  یندهای مربوط به آن  نیزسنجش کارایی نیروی انسانی، عملکرد کلی سازمان و فراارزیابی عملکرد عالوه با اجرای 

 .آیدبه دست میدستگاه  عملکردکنترل و اطالعات مورد نیاز جهت شناخت در نتیجه  د وگیرارزیابی قرار می

  جهت کشور توجه ویژه به ارزیابی اقدامات گذشته هر پیشرفتو توسعه  برای بدون شک یکی از مهمترین ابزارها

گیری از ارزیابی عملکرد و بهره دقیق. اجرای باشدمی آن برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت صحیح ریزیبرنامه

خصوص سرمایه انسانی سازمان و ارتقای توان دستیابی سازمان به هب ،تواند باعث استفاده بهینه از منابعنتایج آن می

با دولت ، مشارکت همگان شودمی ترها دقیقگیریتصمیمچرا که در این صورت  .اهداف و در نتیجه اثربخشی آن گردد

 گردد.میو در نهایت پذیرش تغییر و تحول در جامعه نهادینه  یابدمی ها گسترشو دستگاه

های صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و ریزی استان در اجرای بخشنامههرساله سازمان مدیریت و برنامه

های مربوطه درخصوص ارزیابی و دستورالعملقانون مدیریت خدمات کشوری  11و  12منظور اجرایی نمودن مواد به

اقدام  هاعملکرد آننسبت به ارزیابی  های اجراییدستگاه های عمومی و اختصاصیعملکرد ساالنه و براساس شاخص

  نماید.می

های اجرایی ی عملکرد اقدام به دستگاهپس از ابالغ بخشنامه ارزبابی عملکرد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 

 بررسی و ارزیابی مستندات توسط ارزیابان سازمان، سپس، نمایندها و مستندات عملکرد خود میتهیه و ارسال شاخص

های اجرایی از اهداف اصلی ارزیابی عملکرد در دستگاه گردد. ها  ابالغ میبه دستگاه نتایج ارزیابی در نهایت انجام و

باشد. به این منظور بررسی عملکرد های آتی میو بهبود عملکرد سالگیری از نتایج حاصله جهت بهبود مدیریت بهره

به های های توسعه اقتصادی و یا سالهای مرتبط با برنامهخصوص در سالههای گذشته و بسال طولها در دستگاه

 تواند حائز اهمیت باشد.های مختلف میریاست جمهوری دولت

های اجرایی گیری از نتایج ارزیابی عملکرد دستگاهان سعی نموده با بهرهریزی استان اصفهسازمان مدیریت و برنامه

 ها بپردازد.به بررسی و شناسایی عملکرد دستگاه ،(2951 – 59اول دولت تدبیر و امید )های دوره سال طول ،استان

های دوره اول دولت )سال 2951 – 59های های اجرایی استان طول سالعملکرد دستگاهتحلیل گزارش پیش رو حاوی 

های یاد شده، تهیه و توسط همکاران معاونت باشد که با استفاده از نتایج حاصله از ارزیابی عملکرد سالتدبیر و امید( می

 گردیده است.مدیریت و سرمایه انسانی تدوین و تنظیم  توسعه



اندازی از شرایط و مجموعه عملکرد بتواند چشمریزی استان امیدوار است که این گزارش سازمان مدیریت و برنامه

های اجرایی والن و مدیران دستگاهؤریزان، مسبرنامه ،های مذکور در اختیار محققینهای اجرایی در طول سالدستگاه

های عمومی و اختصاصی در طول ها در شاخصضمن بررسی عملکرد دستگاه نداستان قرار دهد تا با کمک آن بتوان

عملکرد بهتری را دهند تا ها را پوشش ها و کاهشها، ضعفبا تکیه بر نقاط مثبت و توانمندی 2951 – 59های سال

 د.ننهای آتی رقم زبرای دوره

  هادستگاه های ارزیابی عملکردهای اجرایی و تمامی تیمدر ادامه ضروری است از مساعدت و همکاری مدیران دستگاه

تشکر  ،اندیند ارزیابی عملکرد کمک نمودهاعمومی و اختصاصی که ما را در تحقق فر هایارزیابان شاخصهمچنین از  و

نمایم. همچنین از مجموعه همکاران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که وظیفه تهیه و گردآوری این گزارش را 

منوچهر  -یریت و سرمایه انسانیمعاون محترم توسعه مد -اقبالیسیروس نیک اند ازجمله جناب آقایانهده داشتهبر ع

مینا هاشمیان، کبری مهرابی، محبوبه حاصلی، نیلوفر عقیلی، ندا پورمندی و  هامحمدی، بابک قدیری فراز و سرکار خانم

کنم. در پایان از تمام عزیزانی که تشکر می ،نداهسمیه مرادی که در تهیه این مجموعه مشارکت داشته و ما را یاری نمود

برداری در گزارشات بعدی به نمایم اشکاالت و نواقص احتمالی را جهت بهرهنمایند، تقاضا میرش را مطالعه میاین گزا

 این سازمان منعکس نمایند.

 

    نعمت اله اکبری                                                                           

 ریزی استان اصفهانرییس سازمان مدیریت و برنامه                                      
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 296 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
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 233 ........................................................................................................ های عمومی دانشگاه هنر اصفهانتحلیل شاخص

 233 ...................................................................................... هنر اصفهاندانشگاه های عمومی های شاخصتحلیل برنامه
 233 ..................................................................................................................... مهندسی نقش و ساختار دولتبرنامه  -2
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 235 ............................................ اصفهانکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان های اختصاصی تحلیل شاخص
 292 ................................................ اصفهانکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان های عمومی تحلیل شاخص

 291 ............................... اصفهان استان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانهای عمومی خصهای شاتحلیل برنامه
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 293 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 293 ........................................................................................................ و سالمت اداری برنامه صیانت از حقوق مردم -9
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 211 .......................................................................................... های عمومی اداره کل پست استان اصفهانتحلیل شاخص

 211 ........................................................................ های عمومی اداره کل پست استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه
 211 ..................................................................................................................... نقش و ساختار دولتبرنامه مهندسی  -2
 219 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 213 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 213 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 219 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 216 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6



 صفحه                                                                                                                عنوان            

 217 .......................................... های عمومی و اختصاصی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص
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 254 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
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 123 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 129 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
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 113 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
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 116 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 117 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 111 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 115 ............................... استان اصفهان محیط زیستهای عمومی و اختصاصی اداره کل حفاظت تحلیل مجموع شاخص
 115 ........................................................... استان اصفهانحفاظت محیط زیست های اختصاصی اداره کل تحلیل شاخص
 199 ................................................................ استان اصفهانحفاظت محیط زیست های عمومی اداره کل تحلیل شاخص
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 191 ................................................................................... استان اصفهانگمرک های اختصاصی اداره کل تحلیل شاخص
 134 ....................................................................................... استان اصفهانگمرک های عمومی اداره کل تحلیل شاخص
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 132 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
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 131 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 139 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 139 ........................................................................................................ مردم و سالمت اداریبرنامه صیانت از حقوق  -9
 133 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6
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 139 .....................................................................های اختصاصی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانتحلیل شاخص
 135 ......................................................................... استان اصفهانهای عمومی اداره کل ورزش و جوانان تحلیل شاخص
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 135 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 194 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
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 192 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 191 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 199 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 193 ........................... بانک توسعه تعاون استان اصفهان مدیریت شعبهای عمومی و اختصاصی تحلیل مجموع شاخص
 193 ........................................................ بانک توسعه تعاون استان اصفهان مدیریت شعبهای اختصاصی تحلیل شاخص
 197 ............................................................ بانک توسعه تعاون استان اصفهان مدیریت شعبهای عمومی تحلیل شاخص

 197 ........................................... بانک توسعه تعاون استان اصفهان مدیریت شعبهای عمومی های شاخصتحلیل برنامه
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 191 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
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 195 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 164 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
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 161 ........................................ اصفهان منطقهبانک سپه مدیریت شعب های عمومی و اختصاصی تحلیل مجموع شاخص
 161 ..................................................................... بانک سپه منطقه اصفهانمدیریت شعب های اختصاصی تحلیل شاخص
 163 ......................................................................... مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهانهای عمومی تحلیل شاخص
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 169 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
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 161 ............................................................................................................. استقرار نظام جامع مدیریت عملکردبرنامه  -6
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 165 ............................................................ های اختصاصی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهانتحلیل شاخص
 171 ................................................................. های عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهانتحلیل شاخص

 171 ............................................... های عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهانشاخص هایتحلیل برنامه
 171 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 179 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 173 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 173 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 179 ........................................................................................................ اداری برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت -9
 176 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 177 .................................... بانک مسکن استان اصفهانمدیریت شعب های عمومی و اختصاصی تحلیل مجموع شاخص
 177 ................................................................. بانک مسکن استان اصفهانمدیریت شعب های اختصاصی تحلیل شاخص
 114 ..................................................................... بانک مسکن استان اصفهانمدیریت شعب های عمومی تحلیل شاخص

 114 .................................................... بانک مسکن استان اصفهانمدیریت شعب های عمومی های شاخصتحلیل برنامه
 114 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 112 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 111 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 111 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 119 ........................................................................................................ مردم و سالمت اداری برنامه صیانت از حقوق -9
 113 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 119 ............................................. های عمومی و اختصاصی شرکت آب و فاضالب استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص
 119 .......................................................................... های اختصاصی شرکت آب و فاضالب استان اصفهانتحلیل شاخص
 111 .............................................................................. های عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهانتحلیل شاخص

 111 .............................................................های عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهانهای شاخصیل برنامهتحل
 111 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 115 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 154 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 154 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 152 ........................................................................................................ سالمت اداری برنامه صیانت از حقوق مردم و -9
 151 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 159 ......................................................... های عمومی و اختصاصی شرکت آب و فاضالب کاشانتحلیل مجموع شاخص
 159 ...................................................................................... های اختصاصی شرکت آب و فاضالب کاشانتحلیل شاخص



 صفحه                                                  عنوان                                                                          

 156 ........................................................................................... های عمومی شرکت آب و فاضالب کاشانتحلیل شاخص
 156 ......................................................................... های عمومی شرکت آب و فاضالب کاشانهای شاخصتحلیل برنامه

 156 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 157 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 151 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 151 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 155 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 944 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 942 ............................................... ای استان اصفهانهای عمومی و اختصاصی شرکت آب منطقهتحلیل مجموع شاخص
 942 ............................................................................ ای استان اصفهاناختصاصی شرکت آب منطقههای تحلیل شاخص
 949 ................................................................................ ای استان اصفهانهای عمومی شرکت آب منطقهتحلیل شاخص

 949 ............................................................... ای استان اصفهانهای عمومی شرکت آب منطقههای شاخصتحلیل برنامه
 949 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 946 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 947 ................................................................................................................................ امه مدیریت سرمایه انسانیبرن -9
 947 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 941 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 945 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 924 .............................. های عمومی و اختصاصی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص
 924 ........................................................... اختصاصی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان هایتحلیل شاخص
 929 ................................................................ های عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهانتحلیل شاخص

 929 .............................................. های عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه
 929 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 923 ...................................................................................................... شمندسازی اداریبرنامه دولت الکترونیک و هو -1
 929 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 929 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 926 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 927 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 921 .............................................. ای استان اصفهانهای عمومی و اختصاصی شرکت برق منطقهتحلیل مجموع شاخص
 921 .......................................................................... ای استان اصفهانهای اختصاصی شرکت برق منطقهتحلیل شاخص
 912 ............................................................................... ای استان اصفهانهای عمومی شرکت برق منطقهتحلیل شاخص

 912 ............................................................. ای استان اصفهانهای عمومی شرکت برق منطقههای شاخصتحلیل برنامه
 912 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2



 صفحه                                                                                                 عنوان                           

 911 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 919 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 919 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 913 ........................................................................................................ سالمت اداری برنامه صیانت از حقوق مردم و -9
 919 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 916 ........................................ های عمومی و اختصاصی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص
 916 ..................................................................... های اختصاصی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهانتحلیل شاخص
 911 ..........................................................................های عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهانتحلیل شاخص

 915 ........................................................ های عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه
 915 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 915 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 994 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 992 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 992 ........................................................................................................ حقوق مردم و سالمت اداریبرنامه صیانت از  -9
 991 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 999 .................................. های عمومی و اختصاصی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهانتحلیل مجموع شاخص
 999 ............................................................... های اختصاصی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهانتحلیل شاخص
 999 ................................................................... شهرستان اصفهانهای عمومی شرکت توزیع نیروی برق تحلیل شاخص

 996 .................................................. های عمومی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه
 996 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 996 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 997 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 991 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 991 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 995 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 934 ............................................................... های عمومی و اختصاصی شرکت گاز استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص
 934 ........................................................................................... های اختصاصی شرکت گاز استان اصفهانتحلیل شاخص
 939 ................................................................................................ های عمومی شرکت گاز استان اصفهانتحلیل شاخص

 939 .............................................................................. های عمومی شرکت گاز استان اصفهانهای شاخصل برنامهتحلی
 939 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 933 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 939 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 939 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3



 صفحه                                                                                          عنوان                                  

 936 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 937 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 931 ............... استان اصفهان خاک اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیکهای عمومی و اختصاصی تحلیل مجموع شاخص
 931 ............................................ استان اصفهاناداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک های اختصاصی تحلیل شاخص
 994 ................................................. استان اصفهاناداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک های عمومی تحلیل شاخص

 994 ............................... استان اصفهاناداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک های عمومی های شاخصتحلیل برنامه
 994 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 992 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 991 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 991 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 999 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 993 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 999 ................................................... های عمومی و اختصاصی اداره کل استاندارد استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص
 999 ................................................................................ های اختصاصی اداره کل استاندارد استان اصفهانتحلیل شاخص
 995 .................................................................................... های عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهانتحلیل شاخص

 995 ................................................................... های عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه
 995 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 964 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 962 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 962 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 961 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 969 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 963 ................................................ های عمومی و اختصاصی اداره کل امور عشایر استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص
 963 ............................................................................ های اختصاصی اداره کل امور عشایر استان اصفهانتحلیل شاخص
 967 ................................................................................. های عمومی اداره کل امور عشایر استان اصفهانتحلیل شاخص

 967 ............................................................... اصفهانهای عمومی اداره کل امور عشایر استان های شاخصتحلیل برنامه
 967 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 961 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 965 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 965 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 974 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 972 ............................................................................................................. عملکردبرنامه استقرار نظام جامع مدیریت  -6

 971 ...................................................... آهن استان اصفهانهای عمومی و اختصاصی اداره کل راهتحلیل مجموع شاخص



 صفحه    عنوان                                                                                                                        

 971 ...................................................................................استان اصفهانآهن های اختصاصی اداره کل راهتحلیل شاخص
 979 ....................................................................................... آهن استان اصفهانهای عمومی اداره کل راهتحلیل شاخص

 979 ..................................................................... آهن استان اصفهانهای عمومی اداره کل راههای شاخصتحلیل برنامه
 979 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 976 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 977 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 977 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 971 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 975 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 914 ........................................ های عمومی و اختصاصی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص
 914 ..................................................................... سازی استان اصفهانهای اختصاصی اداره کل راه و شهرتحلیل شاخص
 913 ......................................................................... های عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانتحلیل شاخص

 913 ........................................................ های عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه
 913 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 919 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 916 ................................................................................................................................ مدیریت سرمایه انسانیبرنامه  -9
 916 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 917 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 911 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 915 ................ ای استان اصفهانهای عمومی و اختصاصی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهتحلیل مجموع شاخص
 915 ............................................. ای استان اصفهانهای اختصاصی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهشاخصتحلیل 

 951 ................................................. ای استان اصفهانهای عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهتحلیل شاخص
 951 ................................ ای استان اصفهانهای عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادههای شاخصتحلیل برنامه

 951 ..................................................................................................................... ساختار دولتبرنامه مهندسی نقش و  -2
 959 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 953 ................................................................................................................................ برنامه مدیریت سرمایه انسانی -9
 953 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 959 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 956 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 957 ............................ ومی و اختصاصی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانهای عمتحلیل مجموع شاخص
 957 ......................................................... های اختصاصی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانتحلیل شاخص
 344 ............................................................. های عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانتحلیل شاخص

 342 ............................................ استان اصفهانهای عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت های شاخصتحلیل برنامه



 صفحه    عنوان                                                                                                                        

 342 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 342 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 341 ................................................................................................................................ رمایه انسانیبرنامه مدیریت س -9
 349 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 349 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 343 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 349 ............................................. های استان اصفهانهای عمومی و اختصاصی اداره کل فرودگاهتحلیل مجموع شاخص
 349 .......................................................................... های استان اصفهانکل فرودگاههای اختصاصی اداره تحلیل شاخص
 341 ............................................................................... های استان اصفهانهای عمومی اداره کل فرودگاهتحلیل شاخص

 341 ............................................................. های استان اصفهانهای عمومی اداره کل فرودگاههای شاخصتحلیل برنامه
 341 ..................................................................................................................... برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -2
 345 ...................................................................................................... برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -1
 324 ................................................................................................................................ ه مدیریت سرمایه انسانیبرنام -9
 324 ................................................................................................................. برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -3
 322 ........................................................................................................ برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -9
 321 ............................................................................................................. برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 329 ........................ های عمومی و اختصاصی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص
 329 ..................................................... های اختصاصی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهانشاخصتحلیل 

 326 ..........................................................های عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهانتحلیل شاخص
 327 ........................................ های عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه
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 مقدمه -1-1

 فقدان که ايگونهبه ،است نموده ناپذیراجتناب را ارزیابی نظام وجود مدیریت، دانش شگرف تحوالت کنونی عصر در     

 بهرا  هااستراتژي و اهداف کارکنان، امکانات، و منابع از استفاده در ارزیابی از اعم سازمان، مختلف ابعاد در ارزیابی نظام

 .نمایندمی قلمداد سازمان هايبیماري عالئم از یکی عنوان

اصل  دانند بایدمی جهانی و ملی هايعرصه در حضور نیازمند را خود و کنندمی تالشبقا  براي که زمانی تا هاسازمان

 مگر شود،نمی حاصل اصل این. دهند قرار خود فعالیت سرلوحه را  (Continuous improvement)بهبود مستمر

 الزم از دبازخور گرفتن با توانمی را بهبود این. شود پذیرامکان عملکرد مدیریت بهبود با آن به دستیابی زمینه اینکه

 جلب پذیري ولیتومسئو تهدیدهاي سازمان، و هافرصت ،ضعف و قوت نقاط تحلیل و تجزیه پیرامونی، و درونی محیط

 سازمان هر کرد. ایجاد متناسب، الگوي با عملکرد ارزیابی سیستم کارگیريهب و ایجاد با ارباب رجوع و همچنین رضایت

 نظام به مبرم نیاز، پویا و پیچیده هايمحیط در باالخص خود هايفعالیت مرغوبیت و مطلوبیت میزان از آگاهی منظور به

 محیط با ارتباط برقراري عدم معناي به سیستم یک در کنترل و ارزیابی نظام وجود فقدان دیگر سوي از. دارد ارزیابی

 .است سازمان مرگ نهایتا و کهولت آن نتیجه که گرددمی تلقی سازمانبرون و درون

پویاي  محیط در هاسازمان هايماموریت و هدافا، هابرنامه پذیريانعطاف به مناسب الگوي با عملکرد ارزیابی سیستم 

 فرهنگارتقا  و سازيفرهنگ به ،آن توسعه و عملکرد گیرياندازه و ارزیابی. نمایدمی یتوجه قابل امروزین کمک

 .دارد نیاز سازمانی

 و ارتقا موجب دولتی بخش در شود، انجام مستمر و صحیح طورهب و ینديافر دیدگاه با عملکرد ارزیابی که صورتی در

 شود.می دولت اثربخشی و کارایی و هاسازمان عملکرد به عمومی اعتماد و اجرایی هايدستگاه پاسخگویی

 

 عملكرد ارزيابي اهميت و ضرورت -1-2

 تواند پشتیبان برنامهمی نیروکند که این د میافزایی بزرگی ایجاهم عظیم نیروي ها،سازمان عملکرد مستمر بهبود     

 به دستیابی و پیشرفت میزان از آگاهی کسب و بررسی بدون. گردد سازمانی تعالی هايفرصت ایجاد و توسعه و رشد

 شدهتدوین هايسیاست اجراي میزان از اطالع و دبازخور کسب و سازمان رويپیش هايچالش بدون شناسایی و اهداف

بدون  مذکور موارد تمامی. شد نخواهد میسر عملکرد مستمر بهبود دارند، نیاز جدي بهبود به که مواردي شناسایی و

 .نیست پذیر امکان ارزیابی و گیرياندازه

 کنیممیت صحب آن درباره آنچه توانستیم هرگاه " :گویدمی گیرياندازه ضرورت مورد در انگلیسی فیزیکدان کلوین لرد

 غیر در دانیممی چیزهایی بحث مورد موضوع درباره کنیم ادعا توانیممی نماییم بیان ارقام و اعداد قالب در وگیري اندازه

 .(36ص  1385 )رحیمی، "یدرس نخواهد بلوغ مرحله به هرگز و بوده ناقص ما دانش و آگاهی صورت این
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 که را چه هر و کنیم کنترل توانیمنمی کنیم گیرياندازه نتوانیم که را هرچه .است مذکور مطالب مبین نیز مدیریت علم

 ملکردع سازمانی، هايتحلیل و تجزیه تمام در اصلی موضوع .بود نخواهد پذیرامکان آن مدیریت کنیم کنترل نتوانیم

 تصور قابل عملکرد ارزیابی سیستم بدون موفقی سازمان رو این از و است گیرياندازه مستلزم آن بهبود و است

 .باشدنمی

 

 :کندمي هيارا زير موارد در را الزم بازخورد د،عملكر گيریاندازه و ارزيابي  -1-3

صورت به شده تدوین هايسیاست آیا که شودمی مشخص شدهتعیین اهداف جهت در پیشرفت میزان پیگیري با -1

 .خیر یا اندآمده در اجرا به آمیزيموفقیت

 که چرا هاي مدیریتی را به دست خواهند آورد،گیريتصمیممدیران از نتایج ارزیابی عملکرد اطالعات الزم جهت  -2

 فراهم عملکرد سیستم ارزیابی و گیرياندازه طریق از مدیریتی هايريگیتصمیم براي الزم اطالعات اززیادي  بخش

 .گرددمی

پذیر امکان را بنماید هاآن به بیشتري توجه باید مدیریت که هاییزمینه شناسایی ،عملکرد گیرياندازه و ارزیابی -3

 .کندمی کمک هامحدودیت و هافرصت شناسایی به و سازدمی

مشخص  هامشتري و کارکنان رضایت گیرياندازه و ارزیابی همچنین و سازمانی انتظار مورد نتایج گیرياندازه با -4

 ر؟خی یا اند شده تدوین صحیح طور به هاسیاست آیا شودمی

دهد که باشد که نشان میعملکرد در راستاي بهبود عملکرد سازمانی میارزیابی عملکرد یکی از مراحل چرخه مدیریت 

ازمند چه اقدامات اصالحی جهت رفع نقاط است و نی هاي بهبود دست یافتهسازمان تا چه اندازه به اهداف خود در برنامه

 باشد.قابل بهبود می

واهد از عملکرد خوبی برخوردار باشد، باید کارکردش را مورد خگرفت که اگر یک سازمان میتوان نتیجه بنابراین می

 دهد. ارزیابی قرار

 

 مفاهيم مرتبط با ارزيابي عملكرد-1-4
 

 نظارت -1-4-1

 ،آن اجرایی هايطرح و سازمان اهداف که اطمینان این آوردن دستبه براي ،سازمان یک عملکرد اصالح و سنجش

 است. رسیده انجام به کامیابی با
 

 سنجش -1-4-2

 که این دانستن براي است روشمند تالشی و هافعالیت اثربخشی و کارایی کردن کمی براي عملکرد، ابزاري سنجش

 است.بوده  اندازه چه تا هاآن برآوردن در سازمان توانایی و بوده مردم نیازهاي گويجواب حد چه تا سازمان خدمات
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 عملكرد -1-4-3

 تاثیرواقع عملکرد  است در متفاوت مختلف، عوامل به بسته آن ارزیابی که است بعدي چند ساختار یک ،عملکرد 

 است. هدف از غیرچیزي  و دنگذارمی جا بهبوده که از خود  سازمان یا فرد توانایی و انگیزه عامل دو ضربحاصل
 

 عملكرد ارزيابي -1-4-4

 آن به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع الزم است از .ه شده استتعاریف بسیاري ارایرزیابی عملکرد واژه ا از

 .نیست مستثنی قاعده این از نیز عملکرد ارزیابی موضوع. شود حاصل مشترکی فهم و برداشت تعریف، پدیده

 و منابع از استفاده بعد در سپس کارکنان،از حیث  ابتدا  ،ارزیابی مفهوم نسبی، تشابه به توجه با است ذکر به الزم

 .گرددمی تعریف سازمانی قالب در نهایتا و امکانات

 هنگامی  و شودمی گیرياندازه آن با شاغل عملکرد که است ینديفرا عملکرد ارزیابی: معتقدند دیویس و وردر

 .شد دنخواه مندبهرهمزایاي آن  از سازماننهایتا  و مدیران سرپرستان، کارکنان، شود انجام که درست

 وظایف  اجراي با رابطه در گروه یا فرد عملکرد ضعف و قوت نقاط نظامدار توصیف را عملکرد ارزیابی کاسیو

 .کندمی تعریف محوله

 در اگر. شودمی بیان کارایی هايشاخص قالب در ،امکانات و منابع از استفاده نحوه بعد در عملکرد ارزیابی 

تصمیمات  کارایی میزان واقع در عملکرد ارزیابی نظام بدانیم، کارایی را دهنستا به داده نسبت تعریف، ترینساده

 .دهدمی قرار سنجش مورد را امکانات و منابع از بهینه استفاده خصوص در مدیریت

 دستیابی میزان اثربخشی از منظور. است هافعالیت اثربخشی با مترادف معموال سازمانی بعد در عملکرد ارزیابی 

 .(36 ص ، 1385 رحیمی،) است عملیات و هافعالیت بودنکارا  ویژگی با هابرنامه و اهدافبه 

که  ايگونهبه مشخص هايدوره در هادستگاه عملکرد گیرياندازه و سنجش یندافر به عملکرد ارزیابی کلی طور به

اطالق  باشد، شده ابالغ آن به قبل از و شفاف شوندهارزیابی دستگاه براي قضاوت مورد هايشاخص و انتظارات

 .( 4 ص ،1378 طبرسا،)  گرددمی
 

 مديريت عملكرد -1-4-5

 :شودمی اشاره به به برخی از تعاریف  زیر در که است شده عملکرد مدیریت از متعددي تعاریف

 از بهینه استفاده سطح افزایش جهت که کرد تلقی اطالعات و اقدامات از ايمجموعه توانمی را عملکرد مدیریت

  گیردمی صورت اثربخشی و کارایی با متوا اقتصادي ايشیوه به هاهدف به دستیابی جهت در منابع و امکانات

 هايفعالیت از دسته آن براي عامی اصطالح عملکرد مدیریت .(1382ریزي کشور، )سازمان مدیریت و برنامه

 راهی عملکرد مدیریت. دارد سروکار کارکنان رفتاري و شغلی هايولیتومس و امور مدیریت با که است سازمانی
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 و کاري ترمطلوب محیط پیدایش به و است سرپرستان و کارکنان بین تفاهم ایجاد و ارتباط برقراري تسهیل براي

 .شودمی منجر  خدمات کیفیت به نسبت بیشتر  تعهد

 

 اهميت مديريت عملكرد -6 -1-4

که به بهترین  ،دارند هایی امکان بقاها افزایش یافته و تنها سازماندر همه زمینهوري در جهان رقابتی امروز که بهره

افزایش  وري را داشته باشند، مدیریت عملکرد که مایهو بیشترین بهره ممکن از منابع خود استفاده نمایند وجه

هاي جدید و مترقی، مهمترین ن. امروزه در سازماد، از اهمیت بسیاري برخوردار استباشوري نیروي انسانی میبهره

 باشد.وري آن مینیروي انسانی و بهرهها، تعیین کننده موفقیت سازمان عامل

 بین دوجانبه ارتباطات از استفاده با که دانست رویکردي را عملکرد مدیریت توانمی فوق مطالب به توجه با

 و اهخواسته انتقال و سو یک از کارکنان از سازمان انتظارات و هاهخواست تفهیم باعث کارکنان، و سرپرستان

 و امکانات کلیه از بهینه استفاده جهت را محیطی دیگر، سوي از سازمان مدیریت و سرپرستان به کارکنان تقاضاهاي

 عملکرد آسانی به سرپرستان تا شودمی باعث عملکرد مدیریت. آوردمی پدید سازمان اهداف تحقق جهت در ،منابع

 عملکرد به مناسب هايپاداش دادن با دیگر سوي از. نمایند اقدام آن بهبود جهت در و تشخیص را کارکنان ضعیف

 که است ینديافر عملکرد مدیریت. یابدمی افزایش آنها تکرارپذیري و ترغیب مطلوب عملکردهاي کارکنان، مطلوب

 خود مدیریتی ابزار عنوانهب را شکایات به رسیدگی هايمشی خط و انضباطی هاينظام هم و عملکرد ارزشیابی هم

 کاره ب سازمان رقابتی مزیت کسب و کارکنان وريبهره بردن باال براي مدیریت این ابزار و فنون. گیردمی بر در

 .رودمی

 :از عبارتند عملکرد مدیریت اساسی اصول

 .شود تعریف روشنی به باید عملکرد -1 اصل

 .گیرد قرار سنجش مورد درستی به باید عملکرد -2 اصل

 ،شده سنجیده عملکرد براساس اقتضایی صورت به هاپرداخت و خورده پیوند عملکرد با باید هاپاداش -3 اصل

 گیرد. صورت
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 چرخه مديريت عملكرد -1-4-7

 

 

 عملكرد ارزيابي در نوين و سنتي هایديدگاه -1-5

بااره زوایاي متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در اینتوان از مباحث ارزیابی عملکرد را می     

بک دستوري دارد. این شونده را هدف قرار داده و سوجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوري عملکرد و کنترل ارزیابی

هادف اه نو، کل گرفته است. دیدگمعطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز ش ادیدگاه صرف

اي و ، ارایه خدمات مشاورهسازمان بهبود و بهسازي افراد و عملکرد و شوندههاي ارزیابیآموزش، رشد و توسعه ظرفیترا 

قرار و  هافعالیتو عملیات سازي پذیري براي بهبود کیفیت و بهینهنفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیتمشارکت عمومی ذي

دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصار باوده مبناي آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می

کند. حوزه تحات پوشاش هاي مدرن، توسعه پیدا میها و روشعملکرد با استفاده از تکنیکو به ارزیابی سیستمی است 

یند و کارکنان باشد. سطح ارزیابی عملکرد اگر ازمان، یک واحد، یک فرتواند سطح کالن یک ساگیري عملکرد میاندازه

نان هاي مدیریت منابع انسانی متداول است، ارزشیابی شایستگی کارکطوري که امروزه در بخشهتنها شامل افراد باشد ب

دهنده کار هستند ظاهر انجامشود. سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ها انجام میبا معیارهاي مختلف در سازمان

باشند و باید شرایط اجزاي دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. توجه به معیارهاي همه جانبه اما تنها جزیی از سیستم کل می

باشاد. چناین رویکاردي در ارزیاابی هاي سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع میها و آرمانو استراتژي

 .(1392 )رفیع زاده و رونق،  برنده و پویا خواهد بودابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیشعملکرد، یک ارزی

 در اساسی ايهتفاوت سنتینگرش  با مقایسه در نوین نگرش اساس بر کارکنان و هادستگاه ارزیابی که شودمی مالحظه

 ساازمان هايفعالیت اثربخشی تانهای و کارکرد بهبود نوین، دیدگاه بر مبتنی ارزیابی نظام وجود پیامد .دارد مختلف ابعاد

اجرای عملكرد

بهبود عملكردارزيابي عملكرد

ريزی بهبود عملكردبرنامه
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 راساتاي در ارزیابی انجام بامرتبط  اساسی اهداف که نمایند لمس وجود تمام با دولتی هايدستگاه که صورتی در .است

 ایان در نادارد، جایگااهی آن در گیريغافال و قضاوت پدیده و است هاآن هايفعالیت و عملکرد بهبود و توسعه رشد،

 هايمکانیزم بهبود جهتدر  مرتب طوربه و روندمی ارزیابی نظام برقراري استقبال به خود ،کارکنان و هاسازمان صورت

 رشاد، نگرشی، چنین وجودپیامد  که است هاسازمان در خودارزیابی نظام ایجاد هاتالش این یندابر د.نماینمی تالش آن

 .(6ص ، 1378طبرسا،) بود خواهد سازمانی اهداف تحقق انهایت و عملکرد بهبود و توسعه

 

 عملكرد ارزيابي سيستم الگوهای و هامدل  -1-6

مادي باا اکاروري با رویکرد ارزش افزوده، معیاار بهره هاي کمی مثل معیاردر الگوهاي نوین ارزیابی عملکرد، مدل     

هاي کیفای، مثال معیاار توصایفی و رویکرد حسابرسی عملکرد و مادلوري با ایی و معیار سودارویکرد اثربخشی و کار

کم هفت مقیاس براي ارزیابی است. دسته کار گرفته شده ارزشی با رویکرد تعهد و اخالق سازمانی و چند معیار دیگر ب

ایی، ساود و شی، کاارها عبارتند از: اثربخایز از یکدیگر نیستند. این مقیاسعملکرد یک سازمان وجود دارد که الزاماً متم

 وري، کیفیت زندگی شغلی، خالقیت و نوآوري و کیفیت. سودآوري، بهره و بهره

 :از ندعبارت عملکرد ارزیابی یندافر اجراي هايمدلالگوها و  ترینمتداول و مهمترین
 

 (AHP) الگوی تحليل سلسله مراتبي -1-6-1

این الگاو نیاز  هايمزیت و هااولویت تعیین و تدوین مراتب، سلسله درخت ترسیم :عبارتند ازو الگ این اساسی اصول     

 و بده ها،قضاوت تلفیق و اجماع یند،افر تکرار فهم، روش اساس بر گیريتصمیم ا،هقضاوت منطقی سازگاري  عبارتند از:

 تفکار بار اصارار عدم سیستمی، و تحلیلی رویکرد ها،هگزین مطلوبیت ترکیب ها،گزینه دهندهتشکیل عوامل بین بستان

 .هااولویت تعیین و تدوین در نامشهود موارد گیرياندازه و مراتبی سلسله ساختار خطی،

 

 ISO  ايزو کيفيت مديريت نظام  -1-6-2

 چگونگی به نظام این. ددگرنمی معرفی جامع ارزیابی براي سیستمی عنوان به اصرف ایزو کیفیت مدیریت نظام     

آن  گواهینامه گرفتن براي که نمایدمی تعیین موضوع این براي را الزاماتی و پرداخته کیفیت بر موثر یندهايافر مدیریت

در  که هایینیازمندي جمله از د.باشن شده برآوردهدر نظر گرفته و  هانیازمندي و الزامات این کلیه مقتضی نحو به باید

 باید استاندارد این مطابق. یندهاستافر اثربخشی و کارایی گیرياندازه است، شده بسیار تاکید آن بر (2000)ویرایش  وایز

 نهایت در و گیرياندازه هاآن کارایی و اثربخشی و شده شناسایی سازمان در موجود یندهايافر کلیه سیستماتیکطور  به

 .(29ص ، 1381 نورعلیزاده، و غالمی) شود یندهاافر بهبود به منجر هاشاخص اینتحلیل 
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 BSC  متوازن امتيازی کارت نظام -1-6-3

  متوازن امتیازدهی کارت" مدل عملکرد ارزیابی سیستم هايلمد ترینشدهشناخته و مشهورترین از یکی        

"(Balanced Score Card) از بایستیسازمانی  هر عملکرد ارزیابی منظور به که کندمی پیشنهاد مدل این. است 

 مهمجنبه  چهار از کلی نگاه یک بتوانند عالی مدیران طریق این از تا کرد استفاده متوازن هايشاخص سري یک

 :سازدمی پذیرامکان را زیر اساسی سوال چهار به پاسخگویی مختلف، هايجنبه این. باشند داشته سازمانی

 (مالی جنبه) ؟است چگونه دارانسهام به هانگاه -1

 (کار و کسب داخلی )جنبه کنیم؟ عمل خوب بایستی اییهزمینه چه در-2

 (مشتریان جنبه) است؟ چگونه ما به مشتریان نگاه -3

 (نوآوري و یادگیري جنبه) دهیم؟ ادامه ارزش خلق و بهبود به توانیممی چگونه -4

 بر عالوه و گیردمی بر در است گذشته هايفعالیت نتایج دهندهنشان که را مالی هايشاخص متوازن امتیازدهی کارت

 کامل را هاآن هستند آینده مالی عملکرد محرک و نیازهاپیش عنوان به که غیرمالی هايشاخص گرفتن نظر در با آن

 طریاق از ،اطالعاات انباشات و افزایش مشکل جنبه، چهار این از اطالع کسب با که معتقدند نورتن و کاپلن .کندمی

 از محادودي تعاداد روي بار تنها بایستمی مدیران همچنین. رودیم بین از ،استفاده مورد هايشاخص کردن محدود

 ساازيبهینه از ،دعملکار مختلاف جنباه چندین از استفاده عالوه به. باشند داشته تمرکز بحرانی و حیاتی هايشاخص

 (Norton & Kaplan, 1992, PP.9-71) .کندمی جلوگیري ،بخشی

 

 عملكرد هرم -1-6-4 

 سلسله سطوح در عملکرد هايصشاخ بین شفاف رابطه یک وجود عملکرد ارزیابی سیستم هر نیازهاي از یکی     

 از یکی .کنند تالش یکسان اهداف به رسیدن جهت در واحدها از یک هر که ايگونه به است، سازمان مختلف مراتبی

 .است عملکرد هرم مدل ردگیمی بر در را رابطه این ایجاد چگونگی که هاییمدل

 چهار شامل عملکرد ارزیابی سیستم این ت.اس آن عملیات و سازمان استراتژي بین ارتباط ایجاد عملکرد هرم هدف

 .است آن داخلی کارایی و سازمان اثربخشی کننده بیان که است اهداف از سطح

 عملیاتی عملکرد هايشاخص با سازمان اهداف سازيپارچهیک براي آن تالش عملکرد هرم مدل قوت نقطه مهمترین

 مفهوم همچنین و دهدنمی هیارا عملکرد کلیدي هايشاخص شناسایی براي مکانیسمی هیچ رویکرد این اما. است

 .(18ص ، 1385 کریمی،) ندارد وجود مدل این در مستمر بهبود
 

 کار و کسب يندآفر  -1-6-5

 را مدیران که دارند وجود نیز دیگري هايچارچوب. هستند مراتبی سلسله ینجااهب تا شده داده توضیح هايچارچوب     

 تاوانمی مثاال باراي. کنناد بیشاتري توجاه ساازمان باین در اطالعاات و ماواد افقی جریانات به تا کنندمی تشویق
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 .استشده  پیشنهاد 1996 سال در (K.W., Bourne) "براون" آقاي توسط که برد نام را "کار و کسب یندهايافر"

برجسته  را نتایج و خروجی یند،افر ورودي، هايشاخص بین تفاوت که چرا است کاربردي و مناسب بسیار چارچوب این

ارزیاابی  و هاشااخص تعیاین باراي نتایج و هاخروجی یند،افر ها،ورودي سازمان یک در مدل این براساس .است کرده

 :از عبارتند عملکرد

  ...و سرمایه موادخام، مشتریان، نیازهاي باانگیزه، و ماهر کارمندان :هاورودی -

  ...و محصوالت تحویل محصوالت، تولید محصوالت، گواهی :پردازش سيستم  -

  ... و مالی نتایج خدمات، محصوالت، :هاخروجي -

  ...و مشتریان رضایت جلب مشتریان، نیازهاي کردن برطرف :نتايج -

 استخراج باال در شده داده توضیح نواحی به توجه با مناسب هايشاخص بایستی سازمان عملکرد ارزیابی منظور به لذا

 تشاریح باراي مفید روشی شک بدون و است پذیرش مورد مفهومی نظر از مدل این اگرچه گفت باید نهایت در. شود

 شده گرفته نادیده کلی به مراتب سلسله  مدل این در اما ،است نتایج و خروجی یند،افر ورودي، هايشاخص بین تفاوت

 .(18ص ، 1385 کریمی،) باشدمی مدل این ضعف نقطه مطلب این و است
 

 (Medori and Steeple)  استيپل و مدوری چارچوب  -1-6-6

 ایان ت.اسا عملکارد ارزیاابی هايسیستم ارتقاي و ممیزي براي پارچهیک و جامع هايبچارچو از یکی مدل این     

 تعریاف نیاز مادل ایان آغاز نقطه دیگر هايبچارچو اغلب انند. مباشدمی مرتبط هم به يهمرحل شش شامل رویکرد

رقاابتی  اولویات شش با سازمان استراتژیک الزامات بعدي گام در. (1گام) است آن موفقیت عوامل و سازمان استراتژي

 .(2د )گام شونمی داده مطابقت آینده رشد و موقعبه تحویل زمان، پذیري،انعطاف هزینه، کیفیت، از عبارتند که

 آغااز اسات کامال تعااریف باا شاخص 105 شامل که لیستچک یک از استفاده با مناسب هايصشاخ انتخاب سپس

 ساازمان فعلای اساتفاده ماورد هايشاخص تا شودمی ممیزي موجود عملکرد ارزیابی سیستم ازآن بعد (.3گام)شود می

 جزهشت  با شاخص هر و شودمی پرداخته هاشاخص واقعی کارگیريبه چگونگی به بعد، گام در. (4گام) شوند شناسایی

 آخرمرحله  (.5 گام) بهبود و لیتوومس اطالعات، منبع دفعات، معادله، الگو، هدف، عنوان، از عبارتند که شودمی تشریح

 (.6)گام  پردازدمی سازمان عملکرد ارزیابی سیستم ايهدور هايبازنگري به بازخورد صورت به

 ارزیاابی کااربران توساط تواندمی و بوده ساده هايیراهنمای از فراتر مدل این دیگر، هايچارچوب از بسیاري برعکس

 طراحای باراي ابازاري عنوان به هم تواندمی که است آن مدل این مزیت مهمترین. گیرد قرار استفاده مورد د،عملکر

 از فارد به منحصر تعریفی مدل این در همچنین. رود کار به موجود سیستم ارتقاي براي هم و عملکرد ارزیابی سیستم

 ارزیابیشبکه  که دهدمی رخ دوم گام در مدل این اصلی محدودیت اما .است آمده عملکرد هايشاخص درک چگونگی

 هايشااخصشاد،  داده نشاان دیگر هايمدل در که همانگونه که چرا. است شده تشکیل رقابتی اولویت شش از تنها

 .(18 ص ، 1385کریمی،) کنند توجه نیز دیگري مختلف مقوالت به باید عملکرد



 41                                                                                                          ديابي عملكرزمفاهيم ارمه و مرور دمقاول: ل فص

 Stok holder نفعانذی تحليل روش -1-6-7

که  است دلیل همین به و شودیم شروع سازمان هايياستراتژ و اهداف شناخت با عملکرد ارزیابی سیستم طراحی     

هاي هخواسات": کاه کنادمی شاروع ساوال ایان باا را عملکارد ارزیابی سیستم طراحی متوازن، امتیازدهی کارت مدل

هستند  دارانسهام تنها که کندمی فرض ضمنی طور بهدهی متوازن مدل کارت امتیاز واقع در ."؟ چیست ما دارانسهام

دیگار  تااثیر مادل ایان دیگار، بیان به .ندارند نقشی اهداف تعیین در نفعانذي دیگر و گذارندراث سازمان اهداف بر که

مختلاف  هايمحیط در مختلف نفعانذي اثرگذاري هايتفاوت به توجهیبی. است گرفته نادیده را سازمان بر نفعانذي

 .است مدل این از استفاده در بزرگ هايشرکت برخی موفقیت عدم اساسی دالیل از یکی

 و غیر کلیدي نفعانيذ :ندکمی بنديدسته گروه دو به را نفعاناست، ذي گردیده هیارا "لی"دکتر  توسط که مدل این

 . کلیدي

  .شودمی متبلور سازمان اهداف در هاآن هايخواسته و دارند مستقیم کنترل سازمان بر کلیدي نفعانذي -

 در و کنندمی استفاده خود منافع حفظ براي فرهنگ و بازار نظیر خارجی هايممکانیس از غیرکلیدي نفعانذي -

 .نیستند اثرگذار گذاريهدف

 ساختار طریق از را قدرت تمام کلیدي نفعانذي و است کلیدي نفعانذي تمایالت و انتظارات گرنمایان سازمان اهداف

 در نیستند، قدرتمند گذاريهدف در چندان غیرکلیدي نفعانذيولی  ،کنندمی اعمال گذاريهدف براي سازمان حاکمیت

 باه رسایدن چگاونگی طریاق این از و اثرگذارند سازمان هاياستراتژي روي بر خارجی هايمکانیسم طریق از عوض

 عنوان به و شده شروع هااستراتژي از عملکرد ارزیابی سیستم لذا د.کننمی مشخص را خارجی محیط به توجه با اهداف

 .کندمی عمل نفعانذي انتظارات و مدیران رفتار بین پلی
 

 MBO  هدف مبنای بر مديريت نظام -1-6-8 

هاي ویژگی ارزشیابی جاي به افراد، هايارزشیابی در که است اساس این بر آن پیدایش يهزمین و MBO  فلسفه     

 قارار ارزیاابی ماورد اسات شاده تعیین که اهدافی به دستیابی میزان اساس بر هاآن عملکرد ها،آن رفتاري و مشخص

 نهایتاا و مختلف مدیران سطوح مذاکره و بحث با سپس و شوندمی تعیین سازمان کالن اهداف ابتدا MBO  درگیرد. 

 نیاز نهایت در .کنندمی سرایت سازمان همان به انتها در و گردندمی تبدیل خرد اهداف به، کالن اهداف این کارکنان،

 .شوندمی ارزیابی آن تحقق چگونگی به توجه بدون و شدهتعیین خرد اهداف تحقق میزان اساس بر افراد
 

 TQM  جامع کيفيت مديريت نظام  -1-6-9

     TQM جاي در همه مشتري رضایت جلب و کیفیت مفهوم آن اساس بر که خاص اي استفلسفه و نگرش 

 معلول، وعلت  نمودار پارتو، نمودار هیستوگرام،، SPS فلورچارت سنتی ابزارهاي دارايTQM . شودمی جاري سازمان

 ت.اس شده نهاده بنا منطقی و مفهومیتفکر  مبناي برTQM  جدید ابزار هفت .است پراکندگی نمودار و کنترل نمودار

 ها،داده تحلیل ماتریس نمودارماتریسی،  نمودار سیستمی، نمودار ارتباطی، نمودار شامل: وابستگی نمودار هفت این

 باشد.میو تعیین نقص عمده در طرح فرایند  بردارير نمودا بینی،پیش نمودار
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 بالدريج مالكوم روش -1-6-10

 7 روش این در .کندمی کمک سازمان درTQM  مفاهیم سازي پیاده به که است روشی واقع در بالدریج روش     

را  باالیی امتیاز baldrige  سسهوم ممیزي در که سازمانی هر .شودمی هیارا TQM  سازي پیاده اجراي روش معیار و

 شودمی انجام روش این در که هاییارزیابی واقع در. شودمی Molcolm Baldrige  جایزه برنده کند کسب

 هاارزیابی این .باشدمی است TQM  مفاهیم همان کهBaldrige  معیارهاي سازيپیاده میزان تعیین منظوربه

 موسسه به وابسته ممیزانه، جایز دریافت براي لی. وشود انجام ارزیابی خود صورتبه هاسازمان خود توسطتواند می

 .کنند ارزیابی را سازمانباید  بالدریج

تحلیل،  و تجزیه و اطالعات از استفاده مالی، نتایج کار، و کسب فرآیند مدیریت رهبري، :از عبارتند بالدریج معیار هفت

 .(32ص1381 علیزاده، نور غالمی،) مشتري رضایت بر تمرکز و انسانی منابع استراتژیک، ریزيبرنامه
 

 (EFQM) سازمان تعالي مدل -1-6-11

تعالی  مدل گیردمی قرار استفاده مورد ايگسترده صورته ب که شده شناخته گیرياندازه هايچارچوب از دیگر یکی     

 اول جاز 5. اسات شاده تشاکیل معیار 9 از که است تجویزي غیر مدل یک EFQM مدل. است (EFQM)سازمان

 .(41ص ، 1381زارعی، و نجمی) شوندمی نامیده آن نتایج دیگر جز چهار و توانمندساز
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتايج                                                                     توانمندساز                           

 مديريتمدل بنياد اروپايي  -1-1نمودار شماره  

 

 سازهاتوانمند

 فرايندها رهبری

نتايج 

کليدی 

 عملكرد

 کارکنان

خط مشي و 

 استراتژی

منابع و 

 همكاران

نتايج 

 کارکنان

نتايج استفاده 

کنندگان از 

 خدمت

نتايج مربوط 

 به جامعه
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عملکرد  ارزیابی سیستم یک هايویژگی توانمی هشد داده توضیح هايچارچوب و هامدل به توجه با مجموع در

 :کرد خالصه زیر شرح به را مناسب
 

. باشند گرفته نشات استراتژیک اهداف از باید عملکرد ارزیابی هايسیستم :کند پشتيباني استراتژيک اهداف از

 بگذارد. استراتژیک اهداف بر معکوس اثر که کند پشتیبانی را اییهفعالیت است ممکن سیستم این صورت این غیر در
 

یک  .است حیاتی بسیار شود دیده مالی نظر نقطه از تنها نباید عملکرد ارزیابی سیستم که موضوع این :باشد متوازن

براي  مهم هايجنبه تمامی تا شود شامل را عملکرد هايشاخص از مختلفی انواع بایستی عملکرد ارزیابی سیستم

 .باشد داشته وجود توازن مختلف هايشاخص بین بایستی لذا .دده پوشش را سازمان موفقیت
 

 اثرگذارند، کارکنان رفتار روي بر عملکرد هايشاخص که جاآن از :بايستد بخشي سازیبهينه مقابل در

دیگر،  عبارت به .شود منجر کارکنان طرف از کارکردي غیر رفتار به تواندمی هاشاخص از نامناسب ايمجموعه

 که بگیرند تصمیماتی است ممکن هستند، خود واحد به مربوط عملکرد شاخص بهبود و ارتقا پی در تنها که کارکنانی

کلی  عملکرد حتی یا و هاقسمت دیگر آسیب به هاآن واحد عملکرد در بهبود و باشد مدیران هايخواسته با تضاددر 

 کند. جلوگیري هايسازبهینه اینگونه از باید عملکرد ارزیابی سیستم یک. شود منجر سازمان
 

 هايشاخص تعداد که است ضروري مناسب عملکرد ایجاد براي :باشد محدود عملكرد هایشاخص عدادت

ها آن از که اطالعاتی گردآوري .دارد بیشتري تحلیل زمان به نیاز هاشاخص تعداد افزایش د.شنبا محدود عملکرد

خاص  هدف یک براي که هاییداده تنها که است ضروري بنابراین، .شودمی تلقی اتالف یک شودنمی اياستفاده

 .شوند ورياگرد ،نیست بیشتر انتظارشان مورد مزایاي از هاآن گردآوري هزینه و دارند کاربرد
 

 به و مناسب زمان در مهم، اطالعات دادن عملکرد، ارزیابی سیستم یک هدف د:باش آسان آن به دسترسي

 .است مناسب شخص
 

 عالوه به .باشد داشته مشخص هدف باید عملکرد شاخص یک :باشد جامع عملكرد هایشاخص شامل

قالب  در که شود مشخص زمانی چارچوب و شود تعریف شاخصی هر براي نیز مشخص غایت یک که است ضروري

 .شد لینا غایت آن به بایستی آن
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 اندازهای توسعه و سند چشمارتباط و همسويي مديريت عملكرد با برنامه -1-7

نقشه راه اصالح نظام اداري و سند  هاي توسعه وارتباط و همسویی نظام مدیریت عملکرد با برنامه 3 -1 نمودار شماره

 دهد.را نمایش می ساله کشور 20 چشم انداز

 

 

 

 

 

 

  

نقشه راه  های توسعه وبرنامه 

 اصالح نظام اداری

ساله 20سند چشم انداز   

 

ارزيابي 

 استراتژيک

های ابعاد شاخص ارزيابي در  

عمومي و اختصاصي و نيز تهيه گزارش    

 و جمهور يسيجامع نتايج ارزيابي عملكرد برای تقديم به ر

 مجلس شورای اسالمي

ارزيابي  های اجرايي و سنجش ودستگاه استقرار نظام مديريت عملكرد در  

هاوری آنعملكرد و تعيين ميزان بهره  

 ارتباط بين نظام مديريت عملكرد و اسناد باال دستي  -2-1نمودار  
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 چارچوب نظام مديريت عملكرد -1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گام اول:

ريزی استقرار نظام برنامه

 استراتژيک در دستگاه

 گام ششم:

استقرار نظام استفاده از نتايج 

 ارزيابي در بهبود سازمان

 گام سوم:

استقرار نظام پاسخگويي در 

 مقابل عملكرد

 گام چهارم:

 آورینظام جمع استقرار

 های عملكردداده 

 گام پنجم:

استقرار نظام تحليل، 

دهي بازنگری و گزارش

 های عملكردداده

 

 گام دوم:

استقرار نظام سنجش 

 و ارزيابي عملكرد
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 عملكرديند ارزيابي افر -1-9

 ینادافر در. باشادمی هدفدار و منطقی خاص ترتیب و توالی با اقدامات و هافعالیت از ايمجموعه شامل فرایندي هر     

ضاروري  ذیال هاايفعالیت تاوالی و نظم رعایت مراحل و طی شود، انتخاب که الگویی و مدل هر نیز عملکرد ارزیابی

 .باشدمی

 

 هاآن سنجش واحد تعيين و مربوطه محورهای و ابعاد و هاشاخص تدوين -1-9-1

متوجه  هاشاخص تدوین در اول نگاه. دنکنمی مشخص اهداف به رسیدن براي را هاسازمان حرکت مسیر هاشاخص     

به  چشم انداز و( Vision) مأموریت،( Mision) عملیاتی، هايبرنامه و مدتکوتاه و بلندمدت راهبردهاي کالن، اهداف

دولتای،  هايسازمان عملکرد ارزیابی هايشاخص تدوین براي اقتباس و احصا منابع. شودمی متمرکز اصلی هايفعالیت

 اندازچشام ساند همچناین و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، توسعه هايبرنامه و دولت هیات و مجلس مصوبات و قوانین

 .باشدمی کشور صنعتی توسعه استراتژي و کشور ساله بیست

 :از عبارتند که باشند داشته را SMART & D سیستم یک ویژگی باید شده تدوین عملکرد ارزیابی هايشاخص

(Specific): ،باشد صریح و رسا و واضح، ساده و شفاف مانع، و جامع ،شاخص یعنی. باشد مشخص و معین مخصوص 

 .نماید ایجاد مفاهیم از یکسانی برداشت که طوريه ب

(Measurable): باشد مقدور سادگی به آنها سنجش. باشد گیرياندازه قابل. 

(Achievable:) باشد دستیابی قابل. 

(Realestic) :هايباحوزه و سازمان واقعی راهبردهاي و مشی خط و هاماموریت، هافعالیت با یعنی. باشد واقع گرایانه 

 .باشد مرتبط سازمان عملکرد کلیدي و حساس

(Time frame) :باشد معین ارزیابی دورهداراي  شاخص یعنی ،داشته باشد زمانی محدوده و ارچوبچ. 

(Database) :1385 رحیمای،) باشد داشته وجود شاخص به مربوط و الزم اطالعات و هاداده یعنی اطالعاتی، بانک، 

 .(36ص

 

 مربوطه امتيازات سقف و ها آن اهميت لحاظ به ها،شاخص وزن تعيين -1-9-2

کدام  متفاوتند؟ یا دارند یکسان اهمیت هاشاخص آیا است؟ هاشاخص محور و ابعاد از کدام هر اهمیت هدف تعیین آیا

 است؟ برخوردار اهمیت کمترین از یک کدام و بیشترین از شاخص

 

 شاخص هر مطلوب وضعيت تعيين و استانداردگذاری  -1-9-3

ه گذشته ب هايسال در عملکرد رشد نرخ و کیفی، یا کمی صورته ب شاخص تحقق مقدار و عملکرد معیار تعیین     

 براي آن شده تعیین خاص اهداف گرفتن نظر در با گذشته، سال چند یا دو )براي متحرک میانگین یا و میانگین صورت
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مطلوب  وضعیت تعیین در. باشداز اهمیت خاصی برخوردار می شاخص(، آن تحقق نحوه در ثرمو هايپدیده و دوره

 دارند به عهده را آن شاخص به عمل و انجام وظیفه که واحدهایی توافق و کرد عمل گرایانهواقع باید ،شاخص عملکرد

 .نمود جلب
 

 "شوندهارزيابي" به هاشاخص و انتظارات اعالم و ابالغ -1-9-4 

 ناگهان با باشد مطلع ارزیابی هايشاخص از شوندهارزیابی کهاین بدون معموال عملکرد ارزیابی متداول هايروش در     

بادانیم،  شاوندهارزیابی توساعه و رشاد را ارزیابی اساسی هدف اگر. شودمی روبرو کنندگانارزیابی هايقضاوت و نمرات

 ساازمان اعاالم پرسانل به ،هاشاخص قالب در نظر مورد انتظارات ،ارزیابی دوره شروع از قبل که دارد ضرورت بنابراین

 محقاق را انتظار مورد عملکرد ،یندهاافر سایر و مناسب ارتباط برقراري سازماندهی، ریزي،برنامه با بتوانند هاآن تا ،گردد

 .نمایند

 

 مطلووب استاندارد با  ارزيابي، دوره پايان واقعي عملكرد مقايسه طريق از گيریاندازه و سنجش -1-9-5 

 تعيين شده قبل از

 .گیاردمی قارار سانجش ماورد شااخص هار باا ارتباط در دستگاه کارکنان دستاوردهاي و هافعالیت مرحله این در     

 عملکارد اساتاندارد باا و مشخص موجود هايواقعیت مجموع از استفاده با را واقعی عملکرد شاخص، هر براي همچنین

 مرحلاه ایان در. شودمی انجام الزم هايبررسی ،شاخص آن اهداف تحقق وضعیت به نسبت و کنیممی مقایسه مطلوب

 .شوندشناسایی می نظر مورد اهداف به حصول راستاي در سازمانی تهدید و فرصت ضعف، ،قوتنقاط 

 

 نتايج تحليل و استخراج  -1-9-6

 را هااخصشا هرکادام از  عملکرد بهبود جهت اصالحی اقدامات باید مولز صورت در نتایج، تحلیلپس از  نهایت در     

 رقارا خاص توجه مورد عملکرد ارزیابی در حاکم دیدگاه و رویکرد معموال عملکرد، نتایج در شایان ذکر است .نمود نیعیت

یا  مطلوبت وضعی تعیین به منتهی گیرياندازه این نتایج باشد، توجه مورد یندافر یک عملکرد ارزیابی اگر مثال .گیردمی

 و مطلاوب،آن  عملکرد شود سازمان براي افزوده ارزش افزایش موجب یندافر اگر .گرددمی یندافر آن عملکرد نامطلوب

 .کرد بررسی باید را یندافر عملکرد مناسب نبودن علت در غیر این صورت
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 های اجراييمدل ارزيابي عملكرد دستگاه -1-10

ل دو بعاد توانمندسااز و نتاایج و شاام EFQMهاي اجرایی مبتنی بار مادل طراحی مدل ارزیابی عملکرد دستگاه     

باشاد کاه زمیناه هاي عمومی دستگاه اجرایای میسازهاي مدل ارزیابی عملکرد همان ارزیابی شاخصباشد، توانمندمی

 نماید.رسانی تخصصی دستگاه اجرایی را فراهم میخدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجراييمدل ارزيابي عملكرد دستگاه -3-1نمودار شماره  

 

 قانوني ارزيابي عملكرد در ايران جايگاه و پيشينه -1-11

نحوه اداره امور مورد ارزیابی قرار  هاي دولتی از نظر مدیریتگردید سازمان مقرر 1349در ایران نخستین بار در سال      

 وزیري تشکیل گردید.نخستهاي دولتی در به این منظور مرکز ارزشیابی سازمان گیرند

سوم قانون برنامه و بودجه مصوب  فصل 5ماده  8با آغاز برنامه پنجم عمرانی و به موجب بند  1352در سال 

هاي اجرایی به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد و به همین منظور ، وظیفه ارزیابی عملکرد دستگاه5/12/1351

 هاي دولتی در این سازمان تشکیل گردید.معاونت ارزشیابی سازمان

 ارزيابي

 عملكرد

 محور

 اختصاصي

  محور

 عمومي

 برنامه اول ام  nبرنامه برنامه ششم برنامه اول

1شاخص   شاخص 

n 

1شاخص   شاخص 

n

شاخص 

1 

شاخص 

n 

شاخص 

1 

 nشاخص 

امتياز 1000-هاتوانمندساز امتياز 1000-نتايج      
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 104قسمت ب ماده  6و به موجب بند شوري قانون استخدام ک 18/12/1353)براساس اصالحیه مورخ  1354در سال 

ها در جهت هاي اجرایی کشور به منظور ارشاد و راهنمایی آنکارایی در دستگاهسنجش قانون مذکور( وظیفه ارزشیابی و 

استخدامی  هاي صحیح اداري و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر به سازمان امور اداري وبرقراري روش

 هاي دولتی تشکیل گردید.تبع این وظیفه، دفتر ارزشیابی سازمان کشور منتقل و به

استخدامی کشور منحل و به دنبال انحالل آن  سازمان امور اداري و هاي دولتی دردفتر ارزشیابی سازمان 1359در سال 

 متوقف شد. 1376هاي اجرایی تا سال اقدامات مربوط به ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه

استخدامی کشور شکل  اداري و در سازمان امور در قالب یک دفترمجددا و  موضوع ارزیابی عملکرد 1376در سال 

 .گرفت

 و مدیریت سازمان تشکیل و استخدامی کشور و اداري امور و بودجه و برنامه سازمان دو ادغام از پس نیز 1379 سال در

 کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان عملکرد ارزیابی و مدیریت بهبود دفتر عهده بر وظیفه این کشور ریزيبرنامه

 .شد گذاشته

 و ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون هشتم و سی و صدیک اصل استناد به وزیران محترم تاهی 1381در سال 

 خصوص در 28/10/1381 تاریخ در را 27701 ت/44642 شماره نامهآیین کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان پیشنهاد

 .نمود ابالغ و تصویب کشور اجرایی هايدستگاه عملکرد ارزیابی

 مصاوبه همچناین و کشاور فرهنگای و اجتمااعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون ششم بخش عالوه بر این مواد

 هايدساتگاه عملکارد ارزیاابی اجراي الزام که هستند دیگري یقانون مبانی نیز استان اداري تحول ریزيبرنامه کارگروه

، عاالوه بار ماواد 1388با اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري در ساال  .نمایدمی چندان دو را استان اجرایی و اداري

دار ری آن مواد ارزیابی عملکارد از اهمیات بیشاتري برخاوهاي اجراینامهینها و آیقانونی موجود در آن با تهیه بخشنامه

  آورده شده است.ر ذیل مواد مربوطه گردید که د

 

 کشوری  خدمات قانون يازدهم فصل

 و مادیریت سازمان، عملکرد ارزیابی بر مشتمل عملکرد مدیریت نظام استقرار با مکلفند یاجرای هايدستگاه – 81 ماده

 تهیه ضمن و گذارند اجرا مورد به خود واحدهاي در را وريبهره میزان و عملکرد ارزیابی و سنجش هايبرنامه کارمندان،

 .نمایند گزارش را حاصل نتایج منظم، و اينوبه هايگزارش

 عماومی و اختصاصی هايشاخص ابعاد در هاآن ارزشیابی و یاجرای هايدستگاه عملکرد از گزارشی هسال هر - 82 ماده

 .شد خواهد هارای اسالمی شوراي مجلس و جمهور یسبه ری و تهیه

 

 

 





 

 

 

 فصل دوم

بررسی وضعیت ارزیابی عملکرد استان اصفهان در 

 1392-95 هایسال
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 کلیات  -2-1

در دستور  1376ی کشور از سال های اجرایمنظور تقدیر از کارکنان و مدیران دستگاهی که بهبرگزاری جشنواره شهید رجای

های ی برتر و تیمهای اجرایو از دستگاهگردد می( برگزار ماهنهم شهریور )دوم تا کار قرار گرفت، هرساله در هفته دولت

 آید.عمل میه ثر تقدیر بارزیابی عملکرد مو

نیز  ی برترهای اجرایدستگاهها، تقدیر از ی کشور و استانهای اجراییند ارزیابی عملکرد دستگاهابا شروع فر 1382از سال 

طور مستمر ه سال گذشته فرایند یاد شده ب 14در استان اصفهان طی  ی قرار گرفت.های جشنواره شهید رجایبرنامه در

زمان با روز کارمند برگزار و هم 1396شهریور  4ی را در اصفهان بیستمین جشنواره شهید رجایاستان اجرا گردیده است. )

 .(نمود

تا با ارزیابی است صورت گرفته روش انجام آن  ای دریند ارزیابی عملکرد در کشور تغییرات عمدهاانجام فر دورهدر طول 

 ی فراهم گردد. های اجرایموجبات بهبود عملکرد دستگاه تر،دقیق

های عملکرد دستگاهبا آغاز دولت یازدهم چند گام اساسی در جهت اصالح نظام اداری کشور و در نتیجه بهبود  1392از سال 

های کلی نظام تتنی بر سیاسقشه راه اصالح نظام اداری کشور مبتوان به تدوین نشد که از آن جمله می ی برداشتهاجرای

های اجرای فعالیت یعملیاتی سه ساله اداری، ابالغی مقام معظم رهبری، تدوین نقشه راه دولت الکترونیک و تهیه برنامه

 اشاره نمود.  ،نظام اداریهای اصالح برنامه

)دولت  مورد نظر هیند ارزیابی عملکرد در طول دورااری کشور تغییرات مهمی نیز در فربا الهام از نقشه راه اصالح نظام اد

های توان به تدوین برنامهاین تغییرات می مدیریت عملکرد گردید. از جمله فرایندوجود آمد که منجر به بهبود ه ( بیازدهم

های اجرایی در سطوح استانی و ستادی، تدوین دستگاههای اصالح نظام اداری سه ساله به منظور اجرای برنامهعملیاتی 

با  نامهتفاهمانعقاد اساس اسناد باالدستی و  ی کشور بریهای اجراهای اختصاصی دستگاهبرش ملی و استانی شاخص

و همچنین  هاآنی با توجه به وظایف تخصصی های اجرایندی دستگاهباری و استخدامی کشور، اصالح گروهسازمان اد

 های اجرائی کشور اشاره نمود. )تسما( در سازمان اداری استخدامی و دستگاه استقرار سیستم مکانیزه نظام ارزیابی عملکرد

ذکر است که در طول ، این نکته قابل هاآنهای اجرایی براساس وظایف تخصصی بندی دستگاهدر خصوص اصالح گروه

  :ی در سه گروه به شرح ذیل قرار داشتندهای اجرایدستگاه 1394تا  1382های سال

های وابسته به ریاست جمهوری مانند آموزش و ها و سازمانی تحت نظر مستقیم وزارتخانههای اجرایدستگاه -1گروه 

 پرورش، حفاظت محیط زیست و ...

 ها مانند ثبت احوال، پزشکی قانونی و ...های وابسته به وزارتخانهسازمانهای مستقل یا دستگاه -2 گروه

 ها، بیمه ایران و ...ای، مدیریت شعب بانکها مانند شرکت برق منطقهها و بیمهها، بانکشرکت -3گروه 
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بندی ذیل تقسیمگروه براساس وظایف تخصصی به شرح  5ی در های اجرایدستگاه 1395لیکن در ارزیابی عملکرد سال 

 گردیدند: 

 گروه علمی، فرهنگی و آموزشی – 1

  گروه عمومی، اجتماعی و قضائی – 2

 هاها و بیمهها، بانکگروه شرکت – 3

 ی و تولیدیگروه زیربنای – 4

 گروه حمایتی، سالمت و بهداشت  – 5

ی با توجه به وظایف های اجرایدستگاه یبه مقایسه 1395ی در سال یهای اجرابندی دستگاهبا توجه به اینکه گروه

تا  1392) ارزیابی بندی در طول دورهپردازد، در تجزیه و تحلیل اطالعات کتاب حاضر همین گروهتخصصی همگن می

 ( مبنای کار قرار گرفته است.1395

ه آن از ل در روند ارایکیفیت خدمات و تسهی های اجرایی بهبوداز آنجایی که اصلی ترین رسالت ارزیابی عملکرد دستگاه

ها در ریزیتایج عملکرد، تحلیل نتایج برنامهباشد، در مطالعه حاضر نیز هدف اصلی از بررسی نمدیریت عملکرد می طریق

باشد. عالوه بر این ها در بهبود و مدیریت عملکرد میاین برنامه سازی نقشه راه اصالح نظام اداری و چگونگی تاثیرهپیاد

 است. فتهرقرار گی در طول دوره ارزیابی، مورد بررسی و تحلیل های اجرایدستگاهروند عملکرد 

 . باشدپیوست کتاب ارایه شده می نیز درگانه های پنجی به تفکیک گروههای اجرایدستگاه اطالعات مربوط به امتیازات کلیه 

گری و منظور ارتقای نقش تسهیل های کلی نظام اداری، ابالغی مقام معظم رهبری بهدر راستای تحقق سیاست

برنامه به شرح ذیل  8گری دولت و انجام اصالحات در نظام اداری کشور، نقشه راه اصالح نظام اداری مشتمل بر هدایت

هادهای ها و نها، موسسات، شرکتمحترم جمهور به کلیه وزارتخانه توسط رییستوسط شورای عالی اداری تصویب و 

 ابالغ گردید: اجراعمومی غیر دولتی جهت 

  .برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -1

 لت الکترونیک و هوشمندسازی اداری.توسعه دو برنامه -2

 مدیریت سرمایه انسانی. برنامه -3

 نامه خدمات عمومی در فضای رقابتی.بر -4

 های مدیریتی.فناوری برنامه -5

 توسعه فرهنگ سازمانی. برنامه -6

 ت اداری.یانت از حقوق مردم و سالمص برنامه -7

  .برنامه نظارت و ارزیابی -8
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وظایف ستادی و  ا)توسعه فرهنگ سازمانی( اساس های مدیریتی( و برنامه ششم)فناوری پنجم فوق برنامه برنامه 8از بین 

و در کتاب حاضر  بودههای ملی و استانی دیگر شامل فعالیت برنامه 6باشند، لیکن ملی داشته و دارای اقدام استانی نمی

 . است ارزیابی پرداخته شده برنامه در طول دوره 6به وضعیت تحقق اهداف این 

 

های عمومی و اختصاصی استان اصفهانتحلیل امتیازات مجموع شاخص  

 جدول میانگین امتیازات کسب شده 

 های عمومی و اختصاصیمجموع شاخصدر 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 نمودار میانگین امتیازات کسب شده 

 های عمومی و اختصاصیمجموع شاخصدر 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 سال
میانگین 

 امتیاز
 درصد تغییر

 ساالنه 
تعداد دستگاه 

 کنندهشرکت

1392 1146.70 - 64 

1393 1172.79 2 59 

1394 1218.73 4 60 

1395 1417.70 16 65 

امتیاز درصد تغییر 
 نسبت به ابتدای دوره

23.63  

 

های عمومی و اختصاصی استان در طول گردد میانگین امتیازات مجموع شاخصهمان گونه که در جدول فوق مشاهده می

افزایش قابل  1394نسبت به سال  1395و عالوه بر آن میانگین امتیازات در سال  دوره مورد نظر روند افزایشی داشته

 63/23) امتیاز 271درصد داشته است. میانگین امتیازات نسبت به ابتدای دوره از  16امتیاز و معادل  200 هی نزدیک بهتوج

 . درصد(  افزایش برخوردار بوده است

 توان به موارد زیر اشاره نمود: ها در استان میوجه میانگین امتیازات مجموع شاخصاز دالیل افزایش قابل ت

های کلی نظام اداری ابالغی از مبتنی بر سیاست) تدوین نقشه راه اصالح نظام اداری توسط شورای عالی اداری –الف 

های به کلیه دستگاه 1393یس جمهور محترم در تاریخ بیستم فروردین ماه و ابالغ آن توسط ری رهبری سوی مقام معظم

 .(20/1/1393مورخ   560/93/206)ابالغیه شماره  ی کشوراجرای

ای عالی اداری و ابالغ آن توسط ی کشور توسط شورهای اجراینامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاهتدوین آیین –ب 

 .(10/6/93مورخ  7740/93/206)ابالغیه شماره  ی کشورهای اجراییس جمهور محترم به کلیه دستگاهری
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ت وزیران شه راه اصالح نظام اداری توسط هیاساله( بر اساس نق)برنامه سه  تدوین برنامه جامع اصالح نظام اداری –ج 

  )ابالغیه شماره ی کشور به تهیه برنامه عملیاتی اصالحات اداری دستگاه در مدت سه ماهیهای اجراو الزام دستگاه

  .(28/10/1393مورخ  ـه 50642ت  /127675

ها شورای راهبری توسعه مدیریت استان وی کشور اجرایهای ابالغیه تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه -د 

ها با حضور نمایندگان های اجرایی استانهای توسعه مدیریت در دستگاهبه ریاست استانداران و تشکیل کارگروه

های شورای عالی اداری و اصالحیه 26/9/1393مورخ  12991/93/206)ابالغیه شماره  ریزیمدیریت و برنامه هایسازمان

 .(بعدی آن

 ی کشورهای اجرایاستقرار نظام مکانیزه ارزیابی عملکرد در سازمان اداری استخدامی کشور و کلیه دستگاه –ـه

 .(ی اصالح نظام اداری در همان ابتدای کار دولت یازدهم، طراحی، تدوین و ابالغ گردیدیهای قانونی و اجراساختزیر)

توان آن را می تاثیرگردید که  منجر به توسعه نظام اداری کشور اداری کشوری و وع اقدامات فوق از سوی نظام اجرایمجم

 مشاهده نمود. های کشور و به تبع آن استانیهای اجراهای عمومی در دستگاهدر بهبود وضعیت شاخص

کارایی  ،یاجرای هایهای نظام اجرایی سبب افزایش قابلیتعنوان توانمندسازه های اصالح نظام اداری باز آنجا که برنامه

که حاصل آن افزایش امتیازات است  ف تخصصی نیز متعاقبا با بهبود همراه بودهانجام وظای اند،ها شدهدستگاه و کارامدی

 باشد. ها و نهایتا مجموع امتیاز کسب شده در ابعاد عمومی و اختصاصی میهای اختصاصی دستگاهشاخص

 

 اختصاصی استان اصفهان هایشاخصتحلیل امتیازات 

 شده در جدول میانگین امتیازات کسب

 استان اصفهان های اختصاصی شاخص

 1392-95های در سال

 شده در نمودار میانگین امتیازات کسب

 استان اصفهان های اختصاصی شاخص

 1392-95های در سال

 

 میانگین امتیاز سال
 درصد تغییر

ساالنه   

1392 626.92 - 

1393 691.28 10 

1394 699.87 1 

1395 810.88 16 

 درصد تغییر امتیاز نسبت به
ابتدای دوره   

29.34 
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های اختصاصی استان در طول دوره مورد نظر گردد میانگین امتیازات شاخصهمان گونه که در جدول فوق مشاهده می

درصد افزایش یافته است.  16امتیاز معادل  110حدود  1394نسبت به سال  1395روند افزایشی داشته است و در سال 

 صد( برخوردار بوده است.در 29 /34) یامتیاز 184میانگین امتیازات نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی از افزایش حدود 

بر و ابتدای دوره، عالوه  1394نسبت به سال  1395های اختصاصی در سال ل بهبود میانگین امتیازات شاخصاز دالی

توان به این موضوع اشاره های عمومی و اختصاصی استان ذکر گردید میمواردی که در تحلیل امتیازات مجموع شاخص

ی و سازمان در استان و با توافق دستگاه اجرایهای اختصاصی استانی معموال تدوین شاخص 1393نمود که تا قبل از سال 

ساله  5های قوانین برنامه) با توجه به اسناد باالدستی 1394لیکن از سال پذیرفت، ریزی استان انجام میبرنامهو مدیریت 

های های اختصاصی دستگاهی کشور و ...( شاخصهای اجرایاسناد توسعه استانی، اهداف بخشی و دستگاه توسعه کشور،

برش استانی سپس بر اساس آن اداری و استخدامی تهیه شده و  و سازمان اموری ، با تفاهم میان دستگاه اجرایملی کشور

 ها ابالغ گردیده است.ریزی استانی و سازمان مدیریت و برنامههای اجرایهای اختصاصی تهیه و به دستگاهشاخص

، تعیین زمان مشاهده نتایج ارزیابی و دادن 1395های اختصاصی در سال میانگین امتیازات شاخصل افزایش ازدیگر دالی

 باشد.ی ارزیابی عملکرد می، قبل از اعالم نتایج نهاییی استانهای اجرابار به دستگاه اعتراض برای اولینمهلت 

 

استان اصفهان های عمومیشاخص تحلیل امتیازات  

 شده جدول میانگین امتیازات کسب

 استان اصفهان های عمومی شاخصدر 

 1392-95های در سال

 شده نمودار میانگین امتیازات کسب

 استان اصفهان های عمومی شاخصدر 

 1392-95های در سال

 

 میانگین امتیاز سال
 درصد تغییر

ساالنه   

1392 519.79 - 

1393 481.50 7-  

1394 518.86 8 

1395 606.82 17 

درصد تغییر امتیاز نسبت به ابتدای 
 دوره

16.74 

 

 1394نسبت به سال  1395های عمومی در سال گردد میانگین امتیازات شاخصگونه که در جدول فوق مشاهده می همان

صد( در 74/16) امتیاز  03/87ای دوره از افزایش نسبت به ابتد درصد( و 95/16) امتیاز  96/87با افزایش قابل توجه 

 برخوردار بوده است .
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تحلیل امتیازات های عمومی استان نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی در ایش قابل مالحظه در میانگین شاخصدالیل افز

های عمومی و اختصاصی توضیح داده شد، لیکن ذکر این نکته نیز ضروری است که بر اساس برنامه جامع مجموع شاخص

افزاری هر افزاری و نرم)برنامه سه ساله(، سازمان اداری استخدامی کشور، با توجه به امکانات سخت اصالح نظام اداری

های اصالح نظام اداری نامه اجرای برنامه، تفاهم1394ها، در سال جموعه استانی آنهای ستادی کشور و میک از دستگاه

تنظیم نموده است. ارزیابی دستگاه، 1396صورت سه ساله تا پایان سال ه در سطح ستاد دستگاه و برش استانی آن را ب

فرایند و بهبود شتر اجرای یادشده سبب شفافیت بی های عمومی، بر اساس تفاهم نامههای استانی در بخش شاخص

 است. امتیازات کسب شده گردیده
 

های عمومی استان اصفهان های شاخصتحلیل امتیازات برنامه  

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت   - 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی و منطقی نمودن گری، چابکگری، تسهیلنقش هدایتاز اقدامات مهم این برنامه، که هدف اساسی آن ارتقای 

  :توان به موارد ذیل اشاره نمودباشد، میاندازه دولت می

 .هاای، بخش خصوصی و سمنهای حرفههای اجرایی به شبکهالف( واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه

  .ب( کاهش سطوح مدیریت ستادی

 ها.دستگاه های سازمانی( کاهش سقف پستج

  .د ( واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

های مختلف ها در سالهای هرکدام از این برنامههای اصالح نظام اداری، از آنجا که، هدف شاخصدر تحلیل برنامه

گونه که و مقایسه گردیده است. همان د، در این کتاب میزان تحقق اهداف هر برنامه در هرسال محاسبهباشمتفاوت می

گردد علیرغم افزایش درصد تحقق اهداف برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت به میزان در جدول فوق مشاهده می

 جدول روند تغییر درصد تحقق نتایج 

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های استان اصفهان در سال

 نمودار روند تغییر درصد تحقق نتایج 

 نقش و ساختار دولتبرنامه مهندسی 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 میانگین امتیاز سال
 درصد تغییر

ساالنه   

1392 48.36 - 

1393 42.83 5.53-  

1394 34.02 8.81-  

1395 59.30 25.28 
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درصد  30/59) یمه راه قرار دارد، استان اصفهان در این برنامه تقریبا در ن1394نسبت به سال  1395درصد در سال  28/25

این برنامه نیازمند های شاخصبسیاری از  تحقق عملکرد ( و این موضوع شاید به این دلیل باشد که1395تحقق در سال 

 .باشندها میهای ستادی برای ایجاد بستر الزم جهت اجرای آننیاز در دستگاهاقدامات پیش

 

برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری  – 2  

 جدول روند تغییر درصد تحقق نتایج 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 1392-95های استان اصفهان در سال

 نمودار روند تغییر درصد تحقق نتایج 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

ی های اجرایکارکنان و دستگاه ها،از اقدامات مهم این برنامه، که هدف اساسی آن تسهیل و تسریع دسترسی مردم، بنگاه 

 :باشد، عبارتند اززمان و مکان میفارغ از  ،به خدمات دولتی

 .الکترونیکی خدمات دولتی الف( اطالع رسانی

 .هاها و مدارک مورد نیاز انجام خدمات دولتی و دریافت فرمه فرمیب( ارا

 .ه خدمات غیر حضوری به شهروندانی( اراج

 .های و به اشتراک گذاری آنهای اجرایهای اطالعاتی دستگاهپایگاهد( ایجاد و توسعه 

  .های دولتیهای الکترونیکی به حساب( فراگیر شدن پرداختهـ

 .های خدمات اداریه در دفاتر پیشخوان و مجتمعو( توسعه خدمات قابل ارای

  .ز( استقرار پنجره واحد

 های نوین تلفن همراه به عنوان بخش مکمل یا جایگزین دولت الکترونیک. ح( استفاده از فناوری

در جدول مربوطه حاکی از افزایش درصد تحقق  و هوشمندسازی اداری الکترونیکدولت نتایج امتیازات برنامه توسعه 

و همچنین افزایش درصد  تحقق اهداف  1394نسبت به سال  1395درصد در سال   39/5برنامه به میزان این اهداف 

 درصد نسبت به ابتدای دوره است.  68/7برنامه به میزان 

باالترین  ،های اصالح نظام اداریاهداف برنامهنکته قابل تامل این است که استان اصفهان در بین میانگین درصد تحقق 

، که درصد( 54/70) دارد 1395سازی اداری در سال توسعه دولت الکترونیک و هوشمنداهداف برنامه  را در صد تحققدر

 میانگین امتیاز سال
 درصد تغییر

ساالنه   

1392 62.84 - 

1393 57.84 5.00-  

1394 65.16 7.32 

1395 70.54 5.38 
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نکته توان به این ل توفیق استان در این برنامه مییباشد. از دالدهنده پیشرفت قابل توجه استان در این برنامه مینشان

ه ( استان اصفهان ب80در دهه طرح تکفا ) اشاره نمود که از زمان شروع طرح توسعه کاربری فناوری اطالعات در کشور

بود که سایت پورتال استان را ی هایشد و یکی از اولین استان های پیشگام در این طرح برگزیدهعنوان یکی از استان

 50مت دولتی از حدود خد 700و مدارک و مستندات مورد نیاز حدود نمود انی اندازی و در مدت زمانی کوتاه اطالع رسراه

صورت غیرحضوری هی چند خدمت بیهای اجرار قرار داد و در هر یک از دستگاهی استان را بر روی سایت مذکودستگاه اجرای

دهد و از سویی استان ادامه میبا توسعه فراگیر به خدمات خود در همچنان این سایت  در حال حاضرگردید. انجام می

های سالیانه آن زمان نسبت به طراحی و از اعتبارات ملی طرح تکفا در بودجه یگیری حداکثردیگر استان اصفهان با بهره

های های عمومی دستگاهی استان، و همچنین سیستماجرایهای های دستگاهراه اندازی اکثریت قریب به اتفاق سایت

 اقدام نمود.اجرایی استان، 

ها نیازمند اقدامات اساسی از سوی کمیته توسعه دولت الکترونیک کشور و در هر حال تحقق کامل این برنامه در استان

ی دستگاه اجرای 100ات دولتی بیش از ی و اختصاص شناسه به خدمهای ستادی کشور است. شناسایهمکاری دستگاه

انتشار آن در کمیته توسعه دولت الکترونیک کشور و فیلدهای اشتراکی مورد نیاز آن توسط کشور و صدور انواع مجوزها و 

، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور از اقدامات مهم "ی از منظر دولت الکترونیکهای اجرایخدمات دستگاه"کتاب 

 انجام گرفته در این زمینه است.
 

برنامه مدیریت سرمایه انسانی  – 3  

 جدول درصد تحقق نتایج 
 برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 1392-95های استان اصفهان در سال

 نمودار درصد تحقق نتایج 
 برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 
 

ورانه از آن در راستای تحقق لی سرمایه انسانی و استفاده بهرهاین برنامه با هدف جذب نیروی انسانی متناسب با نیازها، تعا

ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی، ارتقای مدیران و ی و شایستهیگراعدالت محوری در جذب، دانش ،اهداف توسعه کشور

سازی حجم انسانی و نهایتا متناسبرعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد و توانمندی نیروی 

 اقدامات اصلی آن عبارتند از: است. ی، تدوین گردیدههای اجرایسانی دولت و افزایش چابکی دستگاهنیروی ان

 میانگین امتیاز سال
 درصد تغییر

ساالنه   

1392 52.35 - 

1393 46.75 5.60-  

1394 37.46 9.29-  

1395 55.33 17.87 
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  .الف( متناسب سازی نیروی انسانی

 .ب( افزایش نسبت کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر

  .سازی کارکنان و مدیران بخش دولتیج( اجرای برنامه توانمند

 .ریزی و ساماندهی نیروی انسانید( برنامه

 .( طراحی مشاغل عمومی و اختصاصی بخش دولتیهـ

خدمات کارکنان بخش دولتی منطبق با قانون مدیریت خدمات کشوری و با اولویت و( اجرای نظام پرداخت و جبران 

 .مشاغل کلیدی و ویژه

های کلی نظام اداری ابالغی خش دولتی مطابق با بند سوم سیاستز( اصالح ضوابط و مقررات گزینش نیروی انسانی ب

 .مقام معظم رهبری

های ابتدای دولت یازدهم، گردد، در سالت سرمایه انسانی مالحظه میهمانگونه که در جدول تحلیل امتیازات برنامه مدیری

توان به وجود روندهای ایجاد شده در دولت  قبلی نظیر روبرو بوده است. از علل آن می برنامه با کاهش درصد تحقق این

تحقق بسیاری از اهداف این  رویه تعداد کارکنان اشاره نمود که های دولتی و افزایش بیرویه در دستگاههای بیاستخدام

و سازمان مدیریت ) نده سازمان اداری استخدامی کشورهای ارزاست. خوشبختانه با تالش برنامه را با مشکل مواجه نموده

که حاصل آن در استان افزایش میزان  های تحقق اهداف برنامه مهیا گردید( زمینهدولت ریزی کشور در آغاز کاررنامهو ب

ای که در سال ه گونهباشد بو ابتدای دوره مورد بررسی می 1394نسبت به سال  1395ن برنامه در سال تحقق اهداف ای

 1394درصدی نسبت به سال  87/17است و حاکی از رشد  درصد از اهداف برنامه محقق گردیده 33/55معادل  1395

 .باشدمی
 

برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی  – 4  

 جدول درصد تحقق نتایج 

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95های استان اصفهان در سال

 نمودار درصد تحقق نتایج 

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 برنامه مورد توجه است شامل که در تدوین این اهدافی 

 

 

 

 

 میانگین امتیاز سال
 درصد تغییر

ساالنه   

1392 35.74 - 

1393 64.23 28.49 

1394 49.99 14.24-  

1395 45.70 4.29-  
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پذیری و عدم تمرکز اداری و رضایتمندی و اعتماد مردم، انعطافارتقای سطح  ،کیفی و برتر ،نوینرسانی خدماتهدف از 

ریزی کشور به نهایتا تبدیل نظام بودجه کشوری وکیفیت خدمات  سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و

 یابد: داف در قالب اقدامات ذیل تحقق میباشد. این اهریزی عملیاتی میبودجه

 و قیمت تمام شده در فضای رقابتی. ی به روش هدفمندی دستگاه های اجرایواحدهای اجرای الف( اداره

 های اجرایی.سازی خدمات دستگاهردب( استاندا

 .ریزی مبتنی بر عملکردای به نظام بودجهرویکرد بودجه( تغییر ج

 های کیفیت، قیمت و سرعت. ه خدمات بر اساس شاخصتدوین نظام نظارت و ارزیابی ارای (د

بررسی مورد دهد درصد تحقق اهداف این برنامه دارای فراز و نشیب در طول دوره همان گونه که جدول فوق نشان می

همراه بوده است. از  1394نسبت به سال  1395درصدی تحقق اهداف برنامه در سال  28/4ش و در نهایت با کاه بوده

مورد بررسی و همچنین عدم اعطای های ارزیابی برنامه در طول دوره توان به تغییر فراوان شاخصل این امر میدالی

 ،قانون مدیریت خدمات کشوری 16ماده  هـهای اداری و مالی، موضوع  بند اختیارات الزم به مدیران استانی در زمینه

های های مدیریتی، نظارتی و ستاد دستگاههای مستمر در دستگاهمستلزم تالشاشاره نمود. در هر حال تحقق برنامه فوق 

 باشد.ی کشور میاجرای

 

برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری  – 5  

 جدول درصد تحقق نتایج 

 مردم و سالمت اداریبرنامه صیانت از حقوق 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 نمودار درصد تحقق نتایج 

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

ی، های اجرایمندی مردم از خدمات دستگاهاز اقدامات الزم جهت تحقق اهداف این برنامه که شامل افزایش سطح رضایت

باشد، های دولتی میهای اخالقی و نهایتا افزایش سطح اعتماد عمومی به دستگاهارتقای سالمت اداری و رشد ارزش

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می

 .تهیه، تصویب و اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری و تکریم ارباب رجوعالف( 

 میانگین امتیاز سال
 درصد تغییر

 ساالنه 

1392 50.56 - 

1393 47.07 3.49- 

1394 59.72 12.65 

1395 51.84 7.88- 
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  .ب( تهیه و استقرار نظام جامع ارتقای سالمت و پیشگیری و کنترل فساد اداری

  .یهای اجرایمندی مردم از دستگاهج( سنجش میزان رضایت

  .( افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات ادارید

و بیشترین میزان تحقق برنامه در سال  دارددر طول دوره ارزیابی  فوق نشان از نوسان امتیازات برنامهدار جدول و نمو

افزایش  به توانمی ،1394نسبت به سال  1395برنامه در سال  امتیاز اینل کاهش حاصل گردیده است. از دالی 1394

یس جمهور محترم و منشور حقوق شهروندی توسط ریابالغ  ، لیکناشاره نمودهای برنامه ها و چک لیستزیرشاخص

ساز ، زمینه1396همچنین ابالغ بخشنامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در سال 

 .خواهد بودهای آینده برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری در سال افزایش تحقق اهداف

 

یریت عملکردنظام جامع مدبرنامه استقرار  – 6  

 جدول درصد تحقق نتایج 

 یریت عملکردبرنامه استقرار نظام جامع مد

 1392-95های استان اصفهان در سال

 نمودار درصد تحقق نتایج 

 یریت عملکردبرنامه استقرار نظام جامع مد

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

افزایش  "اقدامات مهم این برنامه که اهداف آن عبارتند از   

 

 

 

 

 

ارتقای "و  "مقررات میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین وافزایش "اقدامات مهم این برنامه که اهداف آن عبارتند از 

  باشند:به شرح زیر می "قوانین و مقرراتها و کیفیت برنامه

  .یهای اجرایبندی دستگاهالف( استقرار مدیریت عملکرد و ارزیابی و رتبه

 .نامه ارزیابی استراتژیک و سنجش موقعیت کشور در ارتباط با اهداف چشم انداز و مقایسه با سایر کشورهاتهیه نظامب( 

وری و اجرای ی، بهره، پاسخگویمحوری نظام اداری مانند شفافیتسنجش میزان موفقیت دولت در موضوعات ج( 

 .قانون

های سازمان اداری استخدامی کشور در جهت استقرار نظام مکانیزه ارزیابی عملکرد در اکثریت قریب به با توجه به تالش

های اختصاصی و تهیه صها و همچنین تدوین برش استانی شاخادی کشور و به دنبال آن در استانهای ستاتفاق دستگاه

 80/65شاهد درصد تحقق اهداف این برنامه معادل  1395های تحول اداری، نهایتا در سال برنامه سه ساله اجرای برنامه

 میانگین امتیاز سال
 درصد تغییر

 ساالنه 

1392 59.53 - 

1393 59.40 0.13- 

1394 49.18 10.22- 

1395 65.80 16.62 
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درصد نسبت به ابتدای دوره بررسی افزایش  27/6و همچنین  1394درصد نسبت به سال  62/16باشیم که درصد می

ازی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندس پس از برنامه 1395است. میزان تحقق اهداف این برنامه در استان در سال داشته

 است.  های اصالح نظام اداری داشتهاداری، رتبه دوم را در میان برنامه

 

استان  های عمومی و اختصاصیمجموع شاخصمنظر میانگین امتیازات گانه از های پنجوضعیت گروه

 اصفهان

 شده در بخشجدول میانگین امتیازات کسب

 های عمومی و اختصاصی مجموع شاخص

 استان اصفهان گانه های پنجدر گروه

 1392-95های در سال

 نمودار میانگین امتیازات کسب شده در بخش

 های عمومی و اختصاصی مجموع شاخص

 استان اصفهان گانه های پنجدر گروه

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، اجتماعی و عمومیهای )گروه دستگاه 2ی گروه های اجرایگردد که دستگاهبا مالحظه جدول و نمودار فوق مشاهده می

)گروه  1ی گروه های اجرایاستان و دستگاههای عمومی و اختصاصی باالترین میانگین مجموع امتیازات شاخص (یقضای

 اند.دست آوردههمیانگین مجموع امتیازات عملکرد را ب ترینپایینهای علمی، فرهنگی و آموزشی( دستگاه

های عمومی ( نیز از میانگین مجموع امتیازات شاخص، سالمت و بهداشتی حمایتیهای اجرای)دستگاه 5گروه  هایدستگاه

 باشند.ی برخودار میو اختصاصی باالی

 

 

 

 

 

 

 سال
میانگین 

1گروه   

میانگین 

2گروه   

میانگین 

3گروه   

میانگین 

4گروه   

میانگین 

5گروه   

1392 920.48 1270.66 1146.22 1171.34 1224.82 

1393 954.40 1281.52 1038.57 1234.55 1354.89 

1394 911.15 1451.66 1306.33 1134.08 1290.43 

1395 1216.56 1530.41 1606.85 1304.33 1430.37 

 میانگین

ساله 4   
1000.65 1383.56 1274.49 1211.08 1325.13 
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استان اصفهان اختصاصی هایشاخص گانه از منظر میانگین امتیازاتای پنجهوهوضعیت گر  

 شده در بخشجدول میانگین امتیازات کسب

 گانههای پنجهای اختصاصی در گروهمجموع شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 شده در بخشنمودار میانگین امتیازات کسب

 گانههای پنجهای اختصاصی در گروهمجموع شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی عمومی، های اجرای)گروه دستگاه 2های اجرایی گروه گردد که دستگاهبا مالحظه جدول و نمودار فوق مشاهده می

های گروه دستگاه) 1های گروه دستگاه های اختصاصی استان وباالترین میانگین امتیازات شاخصی( اجتماعی و قضای

 اند.دست آورده همیانگین امتیازات را ب ترینپایینی علمی، فرهنگی و آموزشی( اجرای

های شاخص نیز از میانگین امتیازات( ی حمایتی، سالمت و بهداشتهای اجرای)دستگاه 5های اجرایی گروه دستگاه

 باشند .ی برخودار میباالیاختصاصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال
میانگین 

1گروه   

میانگین 

2گروه   

میانگین 

3گروه   

میانگین 

4گروه   

میانگین 

5گروه   

1392 472.16 757.36 576.47 645.80 682.79 

1393 620.87 744.66 533.50 740.99 816.39 

1394 499.02 854.92 742.67 660.01 742.75 

1395 749.67 851.81 865.85 781.79 805.27 

 میانگین

ساله 4   
585.43 802.19 679.62 707.15 761.80 
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عمومی استان اصفهانهای شاخصگانه از منظر میانگین امتیازات  های پنجوضعیت گروه  

 شده در بخشجدول میانگین امتیازات کسب

 گانههای پنجهای عمومی در گروهمجموع شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 شده در بخشمیانگین امتیازات کسبنمودار 

 گانههای پنجهای عمومی در گروهمجموع شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 سال
میانگین 

1گروه   

میانگین 

2گروه   

میانگین 

3گروه   

میانگین 

4گروه   

میانگین 

5گروه   

1392 448.32 513.30 569.75 525.54 542.03 

1393 333.53 536.86 505.07 493.55 538.51 

1394 412.13 596.74 563.67 474.08 547.68 

1395 466.88 678.60 740.99 522.53 625.10 

 میانگین

ساله 4   
415.22 581.38 594.87 503.93 563.33 

 

، هاهای اجرایی شرکت)گروه دستگاه 3های اجرایی گروه گردد که دستگاهبا مالحظه جدول و نمودار فوق مشاهده می

ی های اجرایگروه دستگاه) 1های گروه دستگاه های عمومی استان وباالترین میانگین امتیازات شاخصها( ها و بیمهبانک

 اند.دست آوردههمیانگین امتیازات را ب ترینپایینعلمی، فرهنگی و آموزشی( 

های نیز از میانگین امتیازات شاخصقضائی(  های اجرائی عمومی، اجتماعی و)گروه دستگاه 2ی گروه های اجرایدستگاه

 باشند.عمومی  باالیی برخودار می

ترین موفق ،ی(، اجتماعی و قضایی عمومیهای اجرای)گروه دستگاه 2های اجرایی گروه توان گفت دستگاهکلی میه طور ب

 .اندبوده 1395تا  1392های ، در طول سالی استانهای اجرایگروه در ارزیابی عملکرد دستگاه
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 ومسفصل 

های به تفکیک دستگاهبررسی وضعیت ارزیابی عملکرد 

 اجرایی استان
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 ای استان اصفهاناختصاصی اداره کل آموزش فنی و حرفه عمومی و هایشاخصمجموع تحلیل 

 اختصاصیهای عمومی و جدول مجموع شاخص
 ای استان اصفهان اداره کل آموزش فنی و حرفه

 1392-95های در سال

 های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص
 ای استان اصفهان اداره کل آموزش فنی و حرفه

 1392-95های در سال

   

 

 

 1394نسبت به سال  1395ای در سال های اختصاصی و عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفهامتیاز مجموع شاخص

مجموع امتیازات ارزیابی دهد نه تنها های مختلف نشان میاست. بررسی تغییرات در سال درصد رشد داشته 38/13معادل 

هنده ده است که نشانهای مورد بررسی افزایشی بودبلکه تغییر این امتیازات هم در سال ،دستگاه با افزایش همراه بوده

های عمومی مجموع شاخصافزایش امتیازات  باشد.شده و بهبود عملکرد کلی دستگاه میرشد شتابان در امتیازات کسب

درصد است. در  40/37نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی 1395ای در سال وزش فنی و حرفهو اختصاصی اداره کل آم

امتیاز بوده که این اداره   56/1216ها در گروه علمی، فرهنگی و آموزشی شده دستگاههمین سال میانگین امتیازات کسب

 گردیده است. 1395درصد( باالتر از میانگین گروه در سال  6/53 معادل) امتیاز 652موفق به کسب  کل
 

 ای استان اصفهانهای اختصاصی اداره کل آموزش فنی و حرفهتحلیل شاخص

 های اختصاصیجدول شاخص
 ای استان اصفهان ی و حرفهاداره کل آموزش فن
 1392-95های در سال

 های اختصاصینمودار شاخص
 ای استان اصفهان حرفهاداره کل آموزش فنی و 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

سالیانه   

1392 1359.89 - 
1393 1473.33 8.34 

1394 1648.00 11.86 

1395 1868.55 13.38 

درصد تغییر امتیاز نسبت به ابتدای 
 دوره

37.40 

 درصد تغییر سالیانه امتیاز سال

1392 605.00 - 

1393 985.69 62.92 

1394 932.00 -5.446946 

1395 993.80 6.63 

درصد تغییر امتیاز نسبت به ابتدای 

 دوره
64.26 
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درصد در سال  63/6از افزایش اداره کل و این داشته در طول دوره ارزیابی، روند افزایشی  اختصاصی هایامتیازات شاخص

 1395اداره کل در سال این های اختصاصی شاخصافزایش امتیازات  میزان برخوردار است. 1394نسبت به سال  1395

به  1395سال  اختصاصی در هایصوضعیت دستگاه در زمینه ارزیابی شاخ باشد.درصد می 26/64نسبت به ابتدای دوره 

 شرح جدول ذیل است.
 

 1395سال  ای استان اصفهان درهای اختصاصی اداره کل آموزش فنی و حرفهشاخصارزیابی  -1-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 

های مهارتی برگزاری آموزش
ای دولتی به فنی و حرفه
آموزشی تعهدات 

 شده دولتیریزیبرنامه

 -نفر 
 ساعت

400.00 10630772.00 10465962.00 393.80 98.45 

2 

 های سهم آموزش
های )آموزشگاهدولتی بخش غیر

 های ارایهآزاد( از کل آموزش
)مجموع  شده توسط سازمان

 دولتی(غیرهای دولتی و آموزش

 100.00 300.00 51.00 50.00 300.00 درصد

3 
 و مهارتارتقا : آموزش عملکرد

 تعهدات به مربیان بازآموزی
 شده ریزیبرنامه

 -نفر 
 ساعت

50.00 5535.00 27360.00 50.00 100.00 

4 

 و فنی مهارت ارتقا آموزش
 بازار کار و کسب و ایحرفه
 هایپروژه راستای در محور

 مقاومتی اقتصاد مصوب

 _نفر 
 ساعت

100.00 800000.0 980755.00 100.00 100.00 

5 

 در شدگانقبول نسبت
 به مهارتی هایآزمون

 هایآزمون در کنندگانشرکت
 (کارایی محور) مهارتی

 درصد
 

150.00 60.00 67.00 150.00 100.00 

 

 ه شدهجدول فوق و در قالب پنج شاخص ارایی در اتصاصی اداره کل آموزش فنی و حرفههای اخنتایج ارزیابی شاخص

موفق بوده، بلکه عملکردی باالتر از اهداف داشته  1395موارد نه تنها در تحقق اهداف تعیین شده سال  اغلباست. در 

امتیاز است  47/749های اختصاصی در گروه علمی فرهنگی و آموزشی برابر با میانگین امتیاز شاخص 1395است. در سال 

درصد( باالتر از میانگین گروه  60/32معادلامتیاز ) 33/244 هکه در مقایسه با امتیاز اکتسابی این اداره کل در همان سال ب

 خود دست یافته است.
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 نقاط قوت

ای در بخش افزاری و سرمایه انسانی جهت اجرای نظام صالحیت حرفهافزاری، نرموجود امکانات سخت -1

 های غیر رسمی.آموزش

های مهارتی و خدمات فنی انواع آموزشای غیر رسمی و امکان ارایه انعطاف پذیری نظام آموزش فنی و حرفه -2

 به تمامی اقشار و صنوف.

 های مهارتی.گستردگی و تنوع قابل توجه انواع آموزش -3

 ها، نهادها و بخش غیر دولتی.نامه با تمامی ارگاندرآمدزایی و ظرفیت انعقاد تفاهم قابلیت -4

 های غیر رسمی.هارتی در آموزشتجربه برگزاری مسابقات ملی و بین المللی مهارت و شناسایی نخبگان م -5

های الکترونیکی وجود ساز و کارهای مناسب سیستم سنجش و ارزشیابی مهارت آموختگان و استفاده از آزمون -6

 های غیر رسمی.در بخش آموزش

 از سامانه جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای.  یمندبهره -7

 ه ملی.صورت هماهنگ و با بانک سوال و پروژه انجام آزمون ها ب -8

 

 نقاط ضعف

 ها.گذاری واحد به منظور هماهنگی دستگاهعدم سیاست -1

 ای رسمی.روز در مراکز آموزش فنی حرفهکمبود تجهیزات آموزشی به -2

 ای.های فنی حرفههزینه آموزشهای پرقبال اندک بخش غیر دولتی در رشتهاست -3

 بازار کار. های مهارتی و آموزشی با نیازهایهم راستا نبودن بخشی از ظرفیت -4

 های مهارتی در مسیر شاغلین و کارجویان.عدم تعریف کامل جایگاه آموزش -5

 ها.کمبود تجهیزات جهت اجرای آزمون -6

 عدم وجود مراکز سنجش مستقل در استان. -7

 

 رهای پیشنهادی برای بهبود عملکردراهکا

 مهارت.ای و تدوین سند جامع نزدیک کردن الگوی اجرای آموزش به نیازهای منطقه -1

 قانون تنظیم مقررات مالی دولت. 88ماده  هویژها بهمشارکت دادن بخش خصوصی مطابق با دستورالعمل -2

 ای.اجرای نظام صالحیت حرفه -3

 پیاده سازی نظام آموزش دوگانه. -4

 تقویت بانک سوال و بانک پروژه ملی. -5

 های سنجش الکترونیک مرکز.تکمیل سالن -6
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 ای استان اصفهانآموزش فنی و حرفههای عمومی اداره کل تحلیل شاخص

 عمومی های جدول شاخص

 ای استان اصفهان اداره کل آموزش فنی و حرفه

 1392-95های در سال

 عمومی های شده شاخصکسب نمودار امتیازات

 ای استان اصفهان اداره کل آموزش فنی و حرفه

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های بعد دارای کاهش قابل توجهی داشته ، در سال 1393، اگرچه در سال های عمومی در طول دوره ارزیابیشاخص امتیاز

 1395درصد در سال  17/22های عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای از افزایش شاخص است. امتیازروند افزایشی 

های میانگین امتیاز شاخص ،1395درصد نسبت به ابتدای دوره برخوردار بوده است. در سال  88/15نسبت به سال قبل و 

 درصد( 36/87)معادل  امتیاز 87/407است و این اداره کل  88/466گروه علمی فرهنگی و آموزشی برابر با  در عمومی

 است. میانگین گروه خود در این شاخص کسب کرده باالتر از
 

های عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 ای استان اصفهان حرفهاداره کل آموزش فنی و 

 1392-95های در سال

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 ای استان اصفهان ی و حرفهاداره کل آموزش فن

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالیانه درصد تغییر امتیاز سال

1392 754.89 - 

1393 487.64 -35.40251 

1394 716.00 46.83 

1395 874.75 22.17 

درصد تغییر امتیاز نسبت به 

 ابتدای دوره
15.88 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 58.32 - 

1393 45.42 -12.9 

1394 62.72 17.3 

1395 98.62 35.9 
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تحقق  صددر 90/35افزایش اداره کل دارای و این دارد افزایشی سیر ، 1393جز سال به در طول دوره ارزیابی برنامه تحقق

را درصد افزایش  30/40نسبت به سال قبل است. میزان تحقق این برنامه نسبت به ابتدای دوره  1395برنامه در سال 

برابر  1395دولت درگروه علمی فرهنگی و آموزشی در سال  ساختار و نقش مهندسی دهد. میانگین تحقق برنامهمی نشان

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 20/40این اداره کل میزان تحقق برنامه در  و بوده 42/58با 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 ای استان اصفهان ی و حرفهفناداره کل آموزش 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

ای استان اصفهان در اداره کل آموزش فنی و حرفه

 1392-95های سال

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد و البته این افزایش با نشان می را های بعد افزایشابتدای دوره مورد بررسی، کاهش و در سالدر  برنامه میزان تحقق

نسبت به سال قبل  1395سازی اداری این اداره کل در سال برنامه دولت الکترونیک و هوشمند نوسان همراه است. تحقق

 درصد است. میانگین تحقق برنامه 33/7 نیز درصد افزایش دارد. افزایش تحقق این برنامه نسبت به ابتدای دوره 78/2

و  بودهامتیاز  01/59برابر با  1395گروه علمی فرهنگی و آموزشی در سال  اداری در هوشمندسازی و الکترونیک دولت

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 82/29کل  این ادارهمیزان تحقق برنامه در 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 81.50 - 

1393 72.95 -8.55 

1394 86.05 13.1 

1395 88.83 2.78 

0

20

40

60

80

100

1392 1393 1394 1395



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                74 

 

 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

 نسانی مدیریت سرمایه اجدول برنامه 

 ای استان اصفهان اداره کل آموزش فنی و حرفه

 1392-95های در سال

 نسانی مدیریت سرمایه ا برنامه نمودار

 ای استان اصفهان اداره کل آموزش فنی و حرفه

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

های بعد با افزایش با کاهش و در سال 1393ای که در سال به گونهبوده  متغیردر طول دوره ارزیابی،  برنامه تحقق میزان

میزان تحقق این برنامه  .باشدمیبرخوردار  1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 72/22از افزایش همراه است و 

 مدیریت دهد. میانگین تحقق برنامهنشان می را درصد رشد 06/13بتدای دوره مورد بررسی انسبت به  1395در سال 

این تحقق برنامه در  میزان و بودهدرصد  84/38برابر با  1395زشی در سال درگروه علمی فرهنگی و آمو انسانی سرمایه

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 91/54اداره کل 

 

رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه -4  

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 استان اصفهان  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

 139-95های در سال

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 ی و حرفه ای استان اصفهان اداره کل آموزش فن 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 80.69 - 

1393 36.25 -44.44 

1394 71.03 34.78 

1395 93.75 22.72 

 درصد تحقق سال
  درصد تغییر
 سالیانه

1392 81.82 - 

1393 46.67 -35.15 

1394 60.00 13.33 

1395 94.00 34 
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با  1393موفق بوده است. در سال در طول دوره ارزیابی، ای استان در دستیابی به اهداف این برنامه اداره کل فنی و حرفه

قابل تامل مواجه بوده و پس از آن مجددا در مسیر بهبود قرار گرفته است. همانگونه که در نمودار فوق مالحظه  یکاهش

درصد از اهداف تعیین شده گردیده.  1394درصدی موفق به تحقق  34با افزایش قابل توجه  1395گردد در سال می

میانگین  است.  1395درصدی تحقق برنامه نسبت به ابتدای دوره از دیگر توفیقات این اداره کل در سال  18/12افزایش 

 بودهدرصد  28/38برابر با  1395نگی و آموزشی در سال رقابتی درگروه علمی فره فضای در عمومی خدمات تحقق برنامه

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 72/55این اداره کل  میزان تحقق برنامه در و

 

 اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

اداری جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت 

 ای استان اصفهان اداره کل آموزش فنی و حرفه

 1392-95های در سال

اداری نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت 

 ای استان اصفهان اداره کل آموزش فنی و حرفه

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 1394درصدی همراه بوده که در سال  19/28با کاهش قابل توجه  1393سال  در این برنامه اهداف میزان دستیابی به

میزان تحقق برنامه در طی نموده است. به این ترتیب  1395جبران و همراه با شیب مالیم روند بهبود را تا پایان سال 

. درصدی داشته است 66/5ره نیز رشد درصدی و نسبت به ابتدای دو 14/3افزایش  1394نسبت به سال  1395سال 

 1395اداری درگروه علمی فرهنگی و آموزشی در سال  سالمت و مردم حقوق از صیانت میانگین تحقق اهداف برنامه

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 62/39این اداره کل  و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  23/34برابر با 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 68.19 - 

1393 40.00 -28.19 

1394 70.71 30.71 

1395 73.85 3.14 
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 عملکرد  مدیریت جامع نظام استقرار برنامه -6

 ملکرد مدیریت عجدول برنامه استقرار نظام جامع 

 ای استان اصفهان اداره کل آموزش فنی و حرفه

 1392-95های در سال

 ملکرد مدیریت عمودار برنامه استقرار نظام جامع ن

 ای استان اصفهان اداره کل آموزش فنی و حرفه

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 با اقدامات اصالحی سال پایانی دورهاما در  .کاهشی است 1394میزان تحقق این برنامه از ابتدای دوره مورد بررسی تا سال 

درصد  95/30است از بهبود قابل توجهی برخوردار بوده و نسبت به سال قبل   ز سوی این اداره کل صورت پذیرفتهکه ا

را  افزایشدرصد  45/1 هنسبت به ابتدای دور برنامه اینافزایش در دستیابی به اهداف برنامه داشته است. امتیاز حاصله در 

 1395زشی در سال علمی فرهنگی و آموعملکرد درگروه  مدیریت  جامع نظام دهد. میانگین تحقق برنامه استقرارنشان می

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 80/30این اداره کل  و میزان تحقق برنامه در بودهامتیاز  32/49برابر با 

 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان ایاداره کل آموزش فنی و حرفه توسط شدهکسب امتیازات به عنایت با

ویژه نمود. به های عمومی اشارهمربوط به شاخص هایبرنامه تحقق در اداره کل این رشد به رو روند به توانمی 1395 الی

 است. باالتر از میانگین گروه خود بودههای مذکور دارای درصد تحقق امتیاز در تمامی برنامه 1395که در سال 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 78.67 - 

1393 58.00 -20.67 

1394 49.17 -8.83 

1395 80.12 30.95 
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آموزش و پرورش استان اصفهانهای عمومی و اختصاصی اداره کل تحلیل مجموع شاخص  

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان  

 1392-95 هایسالدر 

 های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

 ل آموزش و پرورش استان اصفهاناداره ک 

  1392-95 هایسالدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

، افزایش یافته و بیشترین 1393به غیر از سال در طول دوره ارزیابی  و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع  امتیاز

درصد افزایش  02/32ل قبل سانسبت به  1395باشد. سال درصد می 7/142معادل با  1394افزایش مربوط به سال  درصد

های عمومی و میانگین امتیاز مجموع شاخص .است ی داشتهدرصد 82/190 نیز رشد نسبت به ابتدای دورهو داشته  امتیاز

آموزش و پرورش  اداره کل کهباشد می 56/1216برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،درگروه علمی اختصاصی

 است. کسب کرده درصد(  باالتر از میانگین گروه 69/49)معادل  امتیاز 51/604 استان
 

 های اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهانتحلیل شاخص

های اختصاصی اداره کل آموزش و جدول شاخص

 1392-95های پرورش استان اصفهان در سال

های اختصاصی اداره کل آموزش و نمودار شاخص

 1392-95های سال پرورش استان اصفهان در

 

 

 

 

 

 

 

 

یند ارزیابی آکه در فر 1393، به غیر از سال در طول دوره ارزیابیاختصاصی اداره کل آموزش و پرورش  هایامتیاز شاخص

نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 04/23افزایش  از افزایشی بوده و است،های اختصاصی شرکت نکرده شاخص

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 626.21 _ 

1393 564.00 -9.93 

1394 1369.00 142.73 

1395 1821.07 33.02 

 امتیاز سال
درصد تغییر 
 سالیانه

1392 200.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 782.00 _ 

1395 962.14 23.04 
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وضعیت دستگاه در زمینه  .استدرصد  07/381نسبت به ابتدای دوره  اداره کلامتیازات این برخوردار است. افزایش  1394

حور نیروی انسانی های اختصاصی و به ترتیب در محورهای آموزش، پرورش، تربیت بدنی و سالمت و مارزیابی شاخص

 باشد.به شرح جدول ذیل می 1395درسال 
 

 1395سال  دراستان اصفهان های اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش شاخصارزیابی  -2-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش
سقف 
 امتیاز

 امتیاز عملکرد هدف
درصد 
 تحقق

1 
نرخ پوشش تحصیلی واقعی دوره 

 ابتدایی
 99.31 29.79 98.71 99.40 30.00 درصد

2 
نرخ جذب واقعی در پایه اول 

 ابتدایی
 99.12 29.74 98.33 99.20 30.00 درصد

3 
وآموز دوره آمادگی پوشش ن

 سالهیک
 100.00 30.00 52548.00 48000.00 30.00 درصد

4 
نرخ پوشش تحصیلی دوره اول 

 متوسطه
 99.56 29.87 97.67 98.10 30.00 درصد

5 
دوم نرخ پوشش تحصیلی دوره 

 متوسطه
 100.00 30.00 91.85 89.50 30.00 درصد

6 
سهم هنرجویان پایه دهم شاخه 

آموزان پایه نشکاردانش از کل دا
 دهم دوره دوم متوسطه

 77.52 11.63 19.38 25.00 15.00 درصد

7 
رجویان پایه دهم شاخه سهم هن

آموزان ای از کل دانشفنی و حرفه
 پایه دهم دوره دوم متوسطه

 98.16 14.72 19.25 19.61 15.00 درصد

8 
نرخ گذر از دوره ابتدایی به دوره 

 اول متوسطه
 99.10 19.82 99.00 99.90 20.00 درصد

9 
آموزان التحصیلی دانشنرخ فارغ

 دوره دوم متوسطه
 93.07 18.61 83.59 89.81 20.00 درصد

10 
آموزان نرخ ترک تحصیل دانش
 دوره اول متوسطه

 65.00 10.40 1.80 1.17 16.00 درصد

11 
آموزان نرخ ترک تحصیل دانش
 دوره دوم متوسطه

 90.95 14.55 1.99 1.81 16.00 درصد

12 
آموزان پایه هفتم نرخ ارتقای دانش

 دوره اول
 99.04 24.76 97.59 98.54 25.00 درصد

13 
آموزان پایه هشتم نرخ ارتقای دانش

 دوره اول
 100.00 25.00 98.46 98.27 25.00 درصد
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 دنباله() 1395سال  دراستان اصفهان های اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش شاخصارزیابی  -2-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

14 
آموزان پوشش تحصیلی دانش
 فراگیر -استثنایی به روش تلفیقی 

 80.56 20.14 2312.00 2870.00 25.00 نفر

15 
آموزان در پوشش تحصیلی دانش

 مراکز ویژه استثنایی
 87.55 21.89 4833.00 5520.00 25.00 نفر

16 
اجرای سنجش سالمت جسمانی و 
آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو 

 ورود به دبستان
 100.00 30.00 91056.00 78000.00 30.00 نفر

 100.00 20.00 97.00 97.00 20.00 درصد 10-49نرخ باسوادی گروه سنی  17

 100.00 15.00 10338.00 10338.00 15.00 نفر پوشش با سوادی در دوره تحکیم 18

 100.00 15.00 6892.00 6892.00 15.00 نفر پوشش با سوادی در دوره انتقال 19

 100.00 15.00 16000.00 16000.00 15.00 نفر پوشش دوره سواد آموزی 20

21 
استعدادهای ی و هدایت شناسای

آموزان دوره برتر )شهاب( دانش
 یدوم ابتدای

نفر 
دانش 
 آموز

15.00 35303.00 35738.00 15.00 100.00 

22 
آموزان ابتدایی غیر پوشش دانش

 دولتی
 100.00 22.00 80.26 55.26 22.00 هزار نفر

23 
آموزان دوره اول پوشش دانش

 متوسطه غیر دولتی
 100.00 22.00 22.05 20.87 22.00 هزار نفر

24 
آموزان دوره دوم پوشش دانش

 متوسطه غیر دولتی
 93.33 20.53 19.70 21.11 22.00 هزار نفر

 94.39 20.77 52.16 55.26 22.00 هزار نفر پوشش نوآموزان غیردولتی 25

 100.00 22.00 128.00 128.00 22.00 مدرسه دولتیهوشمندسازی مدارس غیر 26

27 

استعداد استرانگ های اجرای آزمون

و سالمت روانی رفتاری 

 آموزاندانش

 98.41 39.36 61204.00 62192.00 40.00 نفر
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 )دنباله( 1395سال  دراستان اصفهان های اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش شاخصارزیابی  -2-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

28 
های فرهنگی فعالیت افزایش

 آموزانهنری و اردویی دانش
 100.00 30.00 733753.00 733753.00 30.00 نفر

29 
آموزان تحت نسبت دانش

پوشش آموزش و تعلیم قرآن و 
 )ع( اهل بیت

 100.00 23.00 48.07 48.00 23.00 درصد

30 
ای به خدمات مشاوره

آموزان در مدارس مراکز و نشدا
 های مشاورههسته

 100.00 25.00 57117.00 56833.00 25.00 نفر

 100.00 25.00 2877.00 2457.00 25.00 باب های آموزشگاهیتجهیزکتابخانه 31

32 
موزش و بهداشت اجرای برنامه آ

 آموزاندهان و دندان دانش
 100.00 20.00 334.00 320.00 20.00 هزار نفر

33 
اجرای برنامه آموزش و 

های واگیر و پیشگیری از بیماری
 غیرواگیر

 100.00 20.00 750.00 750.00 20.00 هزار نفر

34 
های فرهنگی تهیه و توزیع بسته

و آموزشی با رویکرد پیشگیری 
 بالیای طبیعی از حوادث و

 100.00 25.00 5850.00 5800.00 25.00 بسته

35 
آموزان دهی دانشمیزان پوشش
المپیاد ورزشی  در برنامه

 مدرسهدرون
 100.00 25.00 268.60 268.60 25.00 هزار نفر

36 

آموزان تحت نسبت دانش
شش آموزش پیشگیری از پو

خطر به آلودگی رفتارهای پر
AIDs وHIV   به کل

 آموزان دوره دوم متوسطهدانش

 درصد
 

20.00 65.00 67.00 20.00 100.00 

37 
های افزایش تعداد کالس

 آموزانهای ورزشی دانشکانون
 100.00 20.00 10.00 10.00 20.00 کالس
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 )دنباله( 1395سال  دراستان اصفهان های اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش شاخصارزیابی  -2-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

38 
نسبت مدارس تحت پوشش 

های پیشگیری از آموزش
 آموزانهای اجتماعی دانشآسیب

 100.00 25.00 40.00 40.00 25.00 درصد

39 

دهی آموزش منابع میزان پوشش
انسانی موثر و مرتبط با تربیت 

 –)معلم تربیت بدنی  بدنی
معاونان و مدیران  –کارشناسان 

 آموزش و اداری(

 90.00 22.50 27.00 30.00 25.00 درصد

40 
آموزان به کارکنان نسبت دانش

 ابتداییآموزشی در دوره 
 98.95 9.89 19.00 18.80 10.00 نفر

41 
آموزان به کارکنان نسبت دانش

 آموزشی در دوره متوسطه اول
 98.00 9.80 15.00 14.70 10.00 نفر

42 
آموزان به کارکنان نسبت دانش

 آموزشی در دوره متوسطه دوم
 93.68 9.37 9.50 8.90 10.00 نفر

43 
میانگین سطح تحصیالت معلمان 

 ابتدایی دوره
 80.00 12.00 12.16 15.20 15.00 سال

44 
میانگین سطح تحصیالت معلمان 

 دوره متوسطه اول
 80.00 12.00 12.64 15.80 15.00 سال

45 
میانگین سطح تحصیالت معلمان 

 دوره متوسطه دوم
 80.00 12.00 13.12 16.40 15.00 سال

46 
ها به حداقل امکانات تجهیز کالس

 ایرایانه
 100.00 15.00 12452.00 12452.00 15.00 کالس

47 
تجهیز و راه اندازی کارگاه رایانه در 

 مدارس
 93.28 13.99 361.00 387.00 15.00 مدرسه
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آموزان نرخ ترک تحصیل دانش، شاخص بر اساس اطالعات جدول فوق، این اداره کل کمترین درصد تحقق امتیاز را در دو

آموزان پایه دهم دوره متوسطه، دریافت کرده هنرجویان پایه دهم شاخه کاردانش از کل دانشدوره اول متوسطه و سهم 

های اختصاصی امتیاز درصد از شاخص 74/95درصد و در  100های اختصاصی امتیاز درصد از شاخص 06/51است. در 

 1395نگی و آموزشی در سال درگروه علمی فره های اختصاصیدرصد کسب کرده است. میانگین امتیاز شاخص 80باالی 

در زیر  است. کسب کردهدرصد( باالتر از میانگین گروه  34/28) امتیاز 47/212باشد که این اداره کل می 67/749برابر با 

 گردد.ه میشنهادی برای بهبود عملکرد آن ارایکارهای پیبرخی نقاط قوت و ضعف دستگاه به همراه راه

 

 نقاط قوت

 .های ذیربطسازنده با دستگاهتعامل و ارتباط  -1

 .سوادیبرخورداری از نیروهای مجرب در کارگروه انسداد مبادی بی -2

 .ساله در مناطق و تشکیل بانک اطالعاتی 6شناسایی کودکان  -3

 .تقویت استعدادهای فرهنگی و هنری دانش آموزان و ایجاد خود باوری در آنان -4

  .های تخصصی مربوطه در استانانجمنآموزان نخبه فرهنگی هنری به شناساندن دانش -5

  .نامه ساماندهی نیروی انسانیهای قابل ادغام بر اساس شیوهتجمیع کالس -6

  .اعمال حد نصاب تشکیل کالس در مناطق پرتراکم  -7

 .های استخدامیآزموناز طریق فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان بین تامین معلم از   -8

 

 نقاط ضعف

 . بضاعتدار و یا بیکافی درخصوص حمایت از کودکان مشکلعدم وجود اعتبارات  -1

 .یدبستانعدم اجرایی شدن مدیریت یکپارچه در دوره پیش -2

 .ای مستقل جهت پیگیری امور مربوطهیش از دبستان و عدم اختصاص ادارههای پحجم باالی فعالیت -3

 .هتغییر مکرر کارشناسان آموزش و عدم توجیه ایشان در زمینه اجرای برنام -4

 .گرددم فعالیت و اتالف هزینه و وقت میهای مسابقات فرهنگی هنری که موجب پراکندگی انجاتعدد زیاد رشته -5

هاجرت از روستا به شهر و افزایش تراکم به دلیل م توازن نیروی انسانی بین مناطق و نواحی بر هم خوردن -6

 .آموز در مناطق مرکزی شهرهای بزرگدانش
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 برای بهبود عملکرد رهای پیشنهادیراهکا 

 .آموزان به وسیله تکمیل پرسشنامه توسط مدیران و معلمانررسی علل ترک تحصیل دانشب -1

 .پیش از دبستان و تدوین برنامه عمل تبیین اهداف کمی و کیفی دوره -2

 . محتوای آموزشی غنی جهت آموزش کودکان تهیه -3

 .برنامه ساالنهتربیت مدرس میانی درخصوص آموزش مدیران در زمینه تدوین  -4

  .ریزی بهترهای سه گانه به خصوص آزمون سالمت روان جهت برنامهاجرای به موقع آزمون -5

  .جای استخدام نیروه ستفاده از نیروهای خرید خدمت از ظرفیت بخش غیردولتی با -6

مناطق دوردست  های نقل و انتقاالت و ساماندهی نیروی انسانی در جهت ابقای معلمان با سابقه کم دراصالح شیوه -7

  .روستایی

)مناطق مهاجرپذیر( پرتراکم و هدایت سرریز  ایت از بخش خصوصی برای تاسیس مدارس در حاشیه شهرهاحم -8

 .ولتی به غیردولتیدآموزی از مدارس جمعیت دانش

 

 ورش استان اصفهانهای عمومی اداره کل آموزش و پرتحلیل شاخص

وزش و های عمومی اداره کل آمجدول شاخص

 1392-95های پرورش استان اصفهان در سال

وزش و پرورش های عمومی اداره کل آمنمودار شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

نرخ تغییر کاهش یافته اما در سال بعد با  1394افزایشی است. در سال های عمومی در طول دوره ارزیابی، شاخص امتیاز

های عمومی این اداره کل در سال رشد یافته است. نرخ رشد امتیاز شاخص 1394درصد افزایش نسبت به سال  33/46

درگروه علمی فرهنگی و آموزشی  های عمومیدرصد است. میانگین امتیاز شاخص 54/101نسبت به ابتدای دوره  1395

به درصد( باالتر از میانگین  02/84)معادل با  امتیاز 09/392این اداره کل  کهباشد می 67/466برابر با  1395در سال 

 است. هدست آورد

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 426.21 _ 

1393 564.00 32.33 

1394 587.00 4.08 

1395 858.97 46.33 
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 های عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه

 دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی که در فرایند ارزیابی شرکت کرده، با نوسان همراه است. این نکته تحقق برنامه در دوره مورد بررسی و برای سال

قبل و تحقق نسبت به سال  1393در سال دولت درصدی تحقق امتیاز برنامه مهندسی نقش و ساختار  92/47در افزایش 

درصد  86/73قابل مشاهده است. درصد تحقق امتیاز برنامه در طول دوره  1395درصدی امتیاز این برنامه در سال  69/84

 1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،دولت درگروه علمی ساختار و نقش مهندسی افزایش یافته است. میانگین تحقق برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 27/26این اداره کل قق برنامه در میزان تح و بودهدرصد  42/58برابر با 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

دولت الکترونیک و هوشمندسازی جدول برنامه 

 ان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفه اداری

 1392-95های در سال

 اداریدولت الکترونیک و هوشمندسازی نمودار برنامه 

 وزش و پرورش استان اصفهان اداره کل آم

 1392-95های در سال
 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 10.83 - 

1393 58.75 47.92 

1394 0.00 -58.75 

1395 84.69 84.69 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 67.50 - 

1393 67.25 -0.25 

1394 75.48 8.23 

1395 85.53 10.05 
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 سال درافزایش یافته و میزان افزایش آن ، با شیبی مالیم 1393جز در سال هب در طول دوره ارزیابی برنامه درصد تحقق

 اداری در هوشمندسازی و الکترونیک دولت درصد است. میانگین تحقق برنامه 03/18نسبت به سال ابتدای دوره،  1395

 52/26این اداره کل میزان تحقق برنامه در  و بودهدرصد  01/59برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی

  تر از میانگین گروه است.درصد باال

 

 انسانی سرمایه مدیریت برنامه -3    

 مدیریت سرمایه انسانیجدول برنامه 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 1392-95های در سال

 مدیریت سرمایه انسانیار برنامه نمود

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

همراه بوده است. درصد  در طول دوره ارزیابی، با افزایش 1394مدیریت سرمایه انسانی به غیر از سال  برنامه میزان تحقق

درصد افزایش یافته  78/66درصد و نسبت به ابتدای دوره  81/36نسبت به سال قبل از آن  1395تحقق برنامه در سال 

درصد  84/38برابر با  1395درگروه علمی فرهنگی و آموزشی در سال  انسانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه ،است

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 49/44میزان تحقق برنامه در این اداره کل  و بوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 16.55 - 

1393 51.35 34.80 

1394 46.52 -4.83 

1395 83.33 36.81 
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 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

با افزایش در طول دوره همراه  1395به غیر از سال  برنامه تحقق میزان همانگونه که در جدول فوق قابل مشاهده است،

 ،، نسبت به ابتدای دورهاین میزان نسبت سال قبل 1395درصدی تحقق برنامه در سال  17/13رغم کاهش اما علی ،بوده 

فرهنگی  ،روه علمیرقابتی درگ فضای در عمومی خدمات درصد داشته است. میانگین تحقق برنامه 46/50افزایشی معادل 

درصد باالتر از میانگین  55/48 میزان تحقق برنامه در این اداره کلو  بودهدرصد  28/38برابر با  1395و آموزشی در سال 

  گروه است.

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 36.37 - 

1393 100.00 63.63 

1394 100.00 0.00 

1395 86.83 -13.17 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 52.55 - 

1393 50.23 -2.32 

1394 72.50 22.27 

1395 77.36 4.86 
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درصد بوده است. بیشترین تحقق برنامه متعلق به سال  50همواره باالی  در طول دوره ارزیابی برنامه میزان درصد تحقق

درصد افزایش نسبت به ابتدای  81/24درصد افزایش نسبت به سال قبل و  86/4و از  بودهدرصد  36/77و برابر با  1395

 ،اداری درگروه علمی سالمت و مردم حقوق از صیانت است. میانگین تحقق برنامه گردیدهدوره مورد بررسی برخوردار 

درصد باالتر  13/43اداره کل  این و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  23/34برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال 

  از میانگین گروه است.
 

 عملکرد  مدیریت جامع نظام استقرار برنامه -6

مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکردمودار برنامه استقرار نظام جامع ن

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 
 

 11/28از این مقدار  درصد افزایش همراه بوده که 24/42با ، میزان تحقق اهداف در این برنامه در طول دوره ارزیابی

درصد تحقق برنامه با افزایش همراه بوده است.  1393است. در کل طول دوره به غیر از سال  1395درصد متعلق به سال 

 32/49برابر با  1395عملکرد درگروه علمی فرهنگی و آموزشی در سال  مدیریت جامع نظام میانگین تحقق برنامه استقرار

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 92/48اداره کل  ق برنامه در اینو میزان تحقباشد درصد می

 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان اداره کل آموزش و پرورش توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

 هایبرنامه در ویژه به اداری نظام اصالح هایتمامی برنامه تحقق دراداره کل  این رشد به رو روند به توانمی 1395

رقابتی اشاره  فضای در عمومی عملکرد و خدمات مدیریت جامع نظام استقرار اداری، هوشمندسازی و الکترونیک دولت

هایی هستند که تالش های صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری و مدیریت سرمایه انسانی از جمله برنامهنمود برنامه

سازی توان به مواردی همچون شفافطلبد. از جمله موارد بهبود میاین اداره کل را می بیشتر برای تحقق اهداف آن توسط

رباب رجوع و یا های تکریم ارباب رجوع و تاکید بر اجرای آن، آموزش و استمرار در امر بازرسی طرح تکریم ادستورالعمل

فساد اداری اشاره نمود و در راستای بهبود ه ویژه بازرسان در زمینه مبانی حقوقی جرائم، رشوه و آموزش کارکنان و ب

ساالری در جذب گرایی و شایستههایی مانند دانشویهتوان به رعملکرد این اداره کل در برنامه مدیریت سرمایه انسانی می

وم تدا ،عدالت محوری در جذبهای آموزشی و نیروهای جدید، ارتقاء توانمندی معلمان و مدیران به واسطه برگزاری دوره

 اشاره نمود. خدمت و ارتقای منابع انسانی

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 56.00 - 

1393 40.86 -15.14 

1394 70.13 29.27 

1395 98.24 28.11 
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خیریه استان اصفهان های عمومی و اختصاصی اداره کل اوقاف و امورتحلیل مجموع شاخص  

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

 1392-95های در سال 

 های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 561.33 _ 

1393 0.00 _ 

1394 697.70 _ 

1395 806.55 15.60 

 

در طول دوره استان اصفهان  و اختصاصی اداره کل اوقاف و امور خیریه های عمومیشاخصشده از مجموع کسب امتیاز

 است.برخوردار بوده  1394 سال به نسبت یدرصد 60/15 افزایش از 1395در سال  با شیب مالیم افزایش داشته وارزیابی 

های . میانگین امتیاز مجموع شاخصباشدمیدرصد  69/43نرخ رشد امتیازات کسب شده در طول دوره مورد بررسی 

که اداره کل اوقاف و  بودهامتیاز  56/1216برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،درگروه علمی عمومی و اختصاصی

 .کسب کرده استتر از میانگین گروه درصد( پایین 70/33معادل ) امتیاز  01/410 امور خیریه استان
 

  اوقاف و امور خیریه استان اصفهانهای اختصاصی اداره کل تحلیل شاخص

 های اختصاصیجدول شاخص

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

 1392-95های در سال

 های اختصاصینمودار شاخص

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 98.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 329.20 _ 

1395 443.40 34.69 
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ش افزایاز  1395در سال چنانکه بوده  افزایش همراهبا  ،در طول دوره ارزیابی اختصاصی هایامتیازات شاخص کسب

برابر  1392برخوردار گردیده است. نرخ رشد میانگین ساالنه امتیازات نسبت به سال  1394نسبت به سال  یرصدد 69/34

به شرح جدول  1395های اختصاصی درسال ارزیابی شاخصباشد. وضعیت این اداره کل در زمینه درصد می 45/352با 

 باشد.ذیل می
 

 1395استان اصفهان در سال  اوقاف و امور خیریههای اختصاصی اداره کل شاخصارزیابی  -3-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
ایجاد وقف جدید بر اساس احصا 

روز جامعه، بندی لویتوو ا
 متناسب با موقعیت و نیاز استان

 91.33 136.99 158.00 173.00 150.00 موقوفه

2 
تربیت حافظان قرآن کریم در 
 بقاع متبرکه و اماکن مذهبی

 3.18 6.37 780.00 24500.00 200.00 نفر

3 
نسبت سنددارکردن رقبات و 
 موقوفات و بقاع متبرکه به کل

رقبه)جلد 
 سند(

150.00 604.00 1015.00 150.00 100.00 

4 

انجام عملیات عمرانی تکمیل و 
های عمرانی اجرای پروژه

توسعه و تمام، احداث، نیمه
 ..و .بازسازی 

 0.00 0.00 0.00 44330.00 100.00 متر مربع

5 
تعمیر و نگهداری رقبات عرصه و 

 اعیان وقف
 0.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 مترمربع

6 
تجهیز مراکز راه اندازی و 

های قرآنی و کتابخانه -فرهنگی
 فیزیکی و دیجیتال بقاع متبرکه

 0.00 0.00 0.00 125.00 150.00 مرکز

7 
تجدید و تمدید اسناد اجاره 

شدهمنقضی  
سند 
 اجاره

150.00 5500.00 5500.00 150.00 100.00 

 

مورد ارزیابی قرارگرفته است. شاخص سهم این اداره کل در هفت شاخص مرتبط با وظایف اختصاصی خود  1395در سال 

شده، از جمله اقدامات رقبات، موقوفات و بقاع متبرکه سنددار به کل و همچنین شاخص تجدید و تمدید اسناد اجاره منقضی

جدید بر اساس احصا و . ایجاد وقف باشدمی 1395ریف شده در سال درصدی اهداف تع 100تحقق جهت این دستگاه در 

 33/91گری است که دستگاه با تحقق ی نیازهای روز جامعه، متناسب با موقعیت و نیازهای استان نیز شاخص دیبندلویتوا

 1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،درگروه علمی های اختصاصیآن موفق بوده است. میانگین امتیاز شاخص ، دردرصدی

 کسب کرده درصد( پایین تر از میانگین گروه 85/40دل معاامتیاز ) 27/306باشد که این اداره کل می 67/749برابر با 
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 1395های اختصاصی سال از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در تحقق شاخص است.

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.می

 

 نقاط قوت

 .)صدقه جاریه( ساختار ماندگار وقف -1

  .بروکراسی درونی حداقلی  -2

 .غیردولتی و استقالل مالی و سازمانیمدیریت  -3

  .های جدید در آبادسازی موقوفه در چارچوب قوانین و مقرراتامکان طراحی و اجرای ایده -4

  .های مختلف اقتصادیهای مشترک در بخشگذاریهای جذب سرمایهظرفیت و تنوع باال در زمینه -5

 .ها و مراسم ملی و مذهبیینیحضور وقف در آ -6

 

 نقاط ضعف

  .لیتحقیق و پژوهش در حل عالمانه مساعدم حاکمیت نگرش علمی در اداره موقوفات همراه با ضعف  -1

  .فقدان الگوهای علمی کاربردی در توسعه موقوفات و عدم وجود سازوکارهای خلق و نشر دانش در حوزه وقف -2

  .گذاری منسجم در ابعاد مختلف توسعه موقوفهریزی و سیاستفقدان برنامه -3

  .مدی نظام انگیزشیناکارآ -4

  .گرایی ای و عدم تمایل به یادگیری و تحولمدیریت سنتی و سلیقه -5

  .نفعانعدم وجود نظام بازخورد و ارزیابی نظرات ذی -6

  .های ارزیابی عملکرد و سیستم سنجش اثر بخشی و کاراییضعف در تعریف و استفاده از شاخص -7

 .متولیان و کارگزاران ها و اختیاراتولیتوعدم تناسب الزم بین مس -8

 آمد.های داخلی ناکارنهادها، قواعد و رویه -9

  .مذهبی(-)اقتصادی فقدان سازوکار اداری متناسب با ذات موقوفه -10

 

 رهای پیشنهادی برای بهبود عملکردراهکا

  .های فرهنگیتدوین و اجرای اسناد راهبردی در موقوفات، بقاع متبرکه و فعالیت -1

  سازی مدیریت علمی.پیاده و بنیان در موقوفاتتکیه بر راهکارهای دانش  -2

  .ان اوقافوزشی جهت متولیان موقوفات و مدیرهای آمتوسعه فعالیت -3

  .های موقوفات و بقاع متبرکهشناخت ظرفیت -4
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 های عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهانتحلیل شاخص

 های عمومیجدول شاخص

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 های عمومی نمودار شاخص

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

کاهش نسبت  رصدد 44/1 با 1395درسال بوده و  ی نزولیرونددارای های عمومی در طول دوره ارزیابی، شاخص امتیازات

 62/21با  1392های عمومی نسبت به سال تغییرات امتیازات شاخص 1395در سال  است. گردیدهمواجه  1394به سال 

برابر  1395درگروه علمی فرهنگی و آموزشی در سال  های عمومیباشد. میانگین امتیاز شاخصدرصد کاهش همراه می

تر از درصد( پایین21/22معادل) امتیاز 70/103های عمومی این اداره کل باشد که مجموع امتیاز شاخصمی 88/466با 

 میانگین گروه قرار دارد.

 

های عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

  دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه-1

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 امور خیریه استان اصفهان  اداره کل اوقاف و

 1392-95های در سال

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تغییر امتیاز سال
 سالیانه

1392 463.33 _ 

1393 0.00 _ 

1394 368.50 _ 

1395 363.18 -1.44 

 درصد تحقق سال
تغییردرصد   

 سالیانه

1392 91.67 - 

1393 0.00 -91.67 

1394 20.42 20.42 

1395 40.24 19.82 
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افزایش نسبت به سال  رصدد 82/19 با 1395تنها درسال  وبوده نزولی  یرونددارای در طول دوره ارزیابی،  برنامه تحقق

 منفی است. میانگین تحقق برنامه ودرصد  43/51ن برنامه در طول دوره تغییرات در میزان تحقق ای قبل همراه بوده است.

و میزان تحقق  بودهدرصد  42/58ا برابر ب 1395دولت درگروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  ساختار و نقش مهندسی

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 18/18اداره کل  برنامه در این

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 اداریامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی جدول برن

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت به سال قبل 1395ی در سال درصد 25/18و از کاهش بوده ر متغیدر طول دوره ارزیابی،  این برنامه میزان تحقق

و  رصدد 40/0نسبت به ابتدای دوره  تحقق برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری این اداره کل برخوردار است.

و  بودهدرصد  01/59برابر با  1395مذکور درگروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  منفی است. میانگین تحقق برنامه

 گین گروه است.تر از میاندرصد پایین 39/9اداره کل میزان تحقق برنامه در این 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحققدرصد  سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 50.00 - 

1393 0.00 -50.00 

1394 67.85 67.85 

1395 49.60 -18.25 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

 جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی 

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی 

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

دستیابی به اهداف برنامه مدیریت سرمایه انسانی در این اداره کل از تحول قابل توجهی برخوردار نیست. بیشترین  میزان

 مدیریت . میانگین تحقق برنامهباشدمیدرصد  45/30و معادل  1395هدف مربوط به سال به رشد و توفیق در دستیابی 

و میزان تحقق برنامه در این  بودهدرصد  84/38برابر با  1395درگروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  انسانی سرمایه

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 51/1اداره کل 

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی جدول 

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی نمودار 

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تغییر درصد تحقق سال
 سالیانه

1392 46.25 - 

1393 0.00 -46.25 

1394 6.88 6.88 

1395 37.33 30.45 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 0.00 -36.36 

1394 0.00 0.00 

1395 6.25 6.25 
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امتیاز  .در طول دوره ارزیابی با کاهش همراه بوده است رقابتی این اداره کل فضای در عمومی خدمات میزان تحقق برنامه

 درصد 11/30مقایسه با ابتدای دوره با صد افزایش یافته اما در در 25/6، 1394نسبت به سال  ،1395سال  کسب شده در

رقابتی درگروه علمی، فرهنگی و آموزشی در  فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه کاهش همراه بوده است.

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 03/32اداره کل  و میزان تحقق برنامه در این بودهدرصد  28/38برابر با  1395سال 

 

 سالمت اداری و مردم حقوق از صیانت برنامه-5

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداریجدول 

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت ادارینمودار 

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

، سبب تنزل موقعیت دستگاه در گروه 1395ه شده در سال و نقصان در مستندات ارای 1393ه مستندات در سال عدم ارای

درصد  50درصدی تحقق اهداف در طول دوره و تحقق زیر  80/10مربوطه گردیده است. در کنار این عوامل، کاهش 

در جایی که میانگین تحقق  1395است در بهبود این شرایط کمک کند. لذا در سال  نیز نتوانسته 1394اهداف در سال 

، میزان درصد است 23/34اداری درگروه علمی، فرهنگی و آموزشی برابر با  سالمت و مردم حقوق از صیانت اهداف برنامه

 درصد پایین تر از میانگین گروه قرار می گیرد. 7/11اداره کل تحقق برنامه در این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 33.33 - 

1393 0.00 -33.33 

1394 42.14 42.14 

1395 22.53 -19.61 
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 عملکرد  مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6

مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع 

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد مودار برنامه استقرار نظام جامع ن

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طول  اصفهان استان اداره کل اوقاف و امور خیریه عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه دستیابی به اهداف میزان

و  1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 17/4از افزایش  کلاین ادارهبوده و  بررسی با نوسانات زیادی همراهدوره 

گروه  عملکرد در مدیریت جامع نظام درصد نسبت به ابتدای دوره برخوردار است. میانگین تحقق برنامه استقرار 59/1رشد 

درصد  73/13کلادارهو میزان تحقق برنامه در این  بودهدرصد  32/49برابر با  1395علمی، فرهنگی و آموزشی در سال 

 پایین تر از میانگین گروه است.

دهد انجام اصالحات در راستای بهبود عملکرد دستگاه در کل نشان میهای عمومی این ادارهارزیابی شاخصمطالعه نتایج 

، 1395ها دارای نتیجه معکوس بوده است. در سال و در بعضی از برنامهبسیار کند و بطئی  1395 سال منتهی بهسه سال 

  نیست. اردر گروه علمی، فرهنگی و آموزشی برخورد یاسبهای مذکور از موقعیت مناین اداره کل در هیچ یک از برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 34.00 - 

1393 0.00 -34.00 

1394 31.42 31.42 

1395 35.59 4.17 
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استان اصفهان های عمومی و اختصاصی اداره کل تبلیغات اسالمیتحلیل مجموع شاخص  

اداره ی عمومی و اختصاصی هاشاخصجدول مجموع 

 کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 ی عمومی و اختصاصی هاشاخصنمودار مجموع 

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به سال  1395سال در  استان اصفهان اداره کل تبلیغات اسالمی و اختصاصی های عمومیصمجموع شاخ امتیاز

های مختلف نشان از نوسان در است. بررسی چگونگی تغییرات شاخص در سال درصد رشد داشته 64/128معادل  1394

های عمومی و اختصاصی این مجموع امتیاز شاخص 1395تحقق امتیاز مجموع امتیازات ارزیابی دستگاه دارد. در سال 

درصد افزایش نسبت به ابتدای دوره همراه بوده است. همچنین در همین سال، میانگین امتیازات  69/183اداره کل با 

 امتیاز 10/18است که این اداره کل در کسب  امتیاز 56/1216ها در گروه علمی فرهنگی و آموزشی شده دستگاهکسب

 درصد( باالتر از میانگین گروه خود موفق بوده است. 49/1)معادل با 

 

 اختصاصی اداره کل تبلیغات اسالی استان اصفهانهای یل شاخصتحل

اداره کل تبلیغات های اختصاصی جدول شاخص

 1392-95های اسالمی استان اصفهان در سال

اداره کل تبلیغات های اختصاصی نمودار شاخص

 1392-95های اسالمی استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 435.21 _ 

1393 799.80 83.77 

1394 540.00 -32.48 

1395 1234.66 128.64 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 500.44 _ 

1394 200.00 -60.04 

1395 848.36 324.18 
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در سال  یرصدد 18/324از افزایش کل این ادارهبوده و  رمتغی ،در طول دوره ارزیابی اختصاصی هایامتیازات شاخص

 52/69برابر با  1393سال نسبت به  کلاین ادارهافزایش امتیازات  است. گردیدهبرخوردار  1394نسبت به سال  1395

به شرح جدول  1395های اختصاصی درسال کل تبلیغات اسالمی در زمینه ارزیابی شاخصوضعیت اداره باشد.درصد می

 باشد.ذیل می
 

 1395استان اصفهان در سال  تبلیغات اسالمیهای اختصاصی اداره کل شاخصارزیابی  -4-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
خوانی آموزش روخوانی و روان

 قرآن
 85.07 73.16 1.71 2.01 86.00 نفر

 85.00 60.35 765.00 900.00 71.00 نفر آموزش حفظ قرآن کریم 2

3 

حمایت از برگزاری مراسم و 
)تثبیت  مردم -محافل قرآنی

مراسم و محافل قرآنی مردمی، 
برگزاری محافل انس با قرآن 

های ثابت کریم، برگزاری کرسی
و تالوت قرآن کریم، برگزاری 

مراسم با قرآن در زالل اعتکاف و 
 ئت نماز(اتصحیح قر

 85.12 73.21 309.00 363.00 86.00 مراسم

4 
ها و موسسات حمایت از اتحادیه

 مردمی یقرآن
 81.82 46.64 9.00 11.00 57.00 تشکل

 85.00 85.00 42500.00 50000.00 100.00 نفر اعزام مبلغ و مبلغه عمومی 5

6 
استقرار روحانی در مناطق 

 نظرمورد
 85.00 96.90 140.25 165.00 114.00 نفر

7 
د و اعزام امام جماعت به مساج

 های جمعیتیکانون
 85.00 85.00 708.05 833.00 100.00 نفر

8 

)روحانیون  گذارآموزش اقشار تاثیر
جماعات، ائمه ، هجرتدرمستقر و 
و ستایشگران اهل بیت،  نمداحا
 وهای دینی ولین تشکلومس

 معلمین دینی مقطع متوسطه(

 85.00 121.55 3661.80 4308.00 143.00 نفر

 85.00 121.55 85.00 100.00 143.00 نفر آموزش تخصصی مبلغان 9

10 
آموزش فرهنگی اجتماعی 

 کارکنان دولت
 85.00 24.65 85.00 100.00 29.00 نفر

11 
حمایت از مدارس علوم و معارف 

 اسالمی صدرا
 85.00 60.35 8.50 10.00 71.00 باب
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استان اصفهان ی در اداره کل تبلیغات اسالمی محور مورد بررس 3شاخص تعریف شده در  11 دهندهنشان جدول فوق

و تنها درصد از امتیازات هدف گردیده  85های تعریف شده، این اداره کل موفق به تحقق مورد از شاخص 10باشد. در می

است. در  دست یافته 1395در سال  یدرصد 82/81ها و موسسات قرآنی مردمی به تحقق در شاخص حمایت از اتحادیه

باشد که امتیاز می  67/749 فرهنگی و آموزشی برابر با ،درگروه علمی های اختصاصیمیانگین امتیاز شاخص 1395سال 

از جمله نقاط قوت و ضعف  است.کسب کرده درصد( باالتر از میانگین گروه  16/13امتیاز )معادل با  73/98این اداره کل 

 می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1395های اختصاصی سال و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در تحقق شاخص

 

 نقاط قوت

سطح کمی و کیفی  های قرآنی و درنتیجه ارتقاسسات و مراکز قرآنی مردمی در اجرای طرحوومشارکت م -1

 .های اجرا شدهبرنامه

 .نامه های اجرایی از سوی دفتر مرکزیها و شیوهابالغ به موقع طرح -2
  .های قرآنی در سطح کشورریزی جامع و مدون از طریق سازمان دارالقرآن جهت اجرای برنامهبرنامه  -3
 .های قرآنیتشکیل اتحادیه مراکز قرآنی در سطح استان جهت باال بردن سطح کمی و کیفی برنامه  -4

های دینی و سبک زندگی ایرانی اسالمی در روحانیون در راستای ترویج آموزه ستفاده از ظرفیت و شبکه تبلیغیا -5

  ن.مناطق مختلف استا
پذیر و محروم بیهای اجتماعی در مناطق آسبروز آسیبهای متنوع فرهنگی تبلیغی و پیشگیری از اجرای برنامه -6

 .استان

 .گیری از اساتید مبرز و توانمند حوزوی و دانشگاهی جهت آموزش اقشار تأثیرگذار در سطح استانهرهب -7

 

 نقاط ضعف

 .عدم پوشش تبلیغی با توجه به آمایش سرزمینی -1

مداحان، معلمین دینی، ائمه جماعات و روحانیون  های دینی،ولین تشکلو)مس عدم پوشش کامل اقشار تأثیرگذار -2

 مستقر و...(
 

 ارهای پیشنهادی برای بهبود عملکردراهک

  .های مردمی و خیرینها و مشارکتهای قرآنی با استفاده از ظرفیتتقویت فعالیت -1

 .گیری از نقطه نظرات اساتید و نخبگان قرآنیبهره -2

  .سطح علمی و بروزرسانی مبلغین دینی ارتقاهای آموزشی جهت بهبود و اجرای برنامه -3

 .افزایش اعتبارات فرهنگی متناسب با نیاز مناطق مختلف استان -4

 .های آموزشیثیرگذار در برنامهاجهت پوشش هرچه بیشتر اقشار تریزی برنامه -5
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 استان اصفهان های عمومی اداره کل تبلیغات اسالمیتحلیل شاخص

تبلیغات اسالمی های عمومی اداره کل جدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

های عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی نمودار شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

مابقی در ، 1393کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان پس از کاهش قابل توجه در سال عمومی اداره هایامتیازات شاخص 

برخوردار  1394نسبت به سال  یدرصد 61/13افزایش از  1395است. در سال  افزایش گذاشتهرو به  دوره ارزیابیهای سال

میانگین  .استدرصد  25/11 برابر با منفی 1392سال نسبت به  کلادارهاین های عمومی شاخصامتیازات بوده و تغییر 

باشد که این امتیاز می 88/466برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،درگروه علمی های عمومیامتیاز شاخص

 .کسب کرده استتر از میانگین گروه درصد( پایین 27/17امتیاز )معادل با   62/80کل اداره

 

کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان عمومی ادارههای تحلیل برنامه های شاخص  

دولت ساختار و نقش مهندسی تحلیل برنامه -1  

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 435.21 _ 

1393 299.36 -31.21 

1394 340.00 13.58 

1395 386.26 13.61 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 53.33 - 

1393 0.00 -53.33 

1394 36.76 36.76 

1395 12.76 -24.00 

0

20

40

60

1392
1393

1394
1395

0

200

400

600

1392 1393
1394

1395



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                100 

 

 1395در سال  یرصدد 24 کل با کاهشاین اداره وده دارای سیر نزولی بو در طول دوره ارزیابی این برنامه میزان تحقق

درصد کاهش یافته  57/40میزان تحقق این برنامه نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی  است.مواجه  1394نسبت به سال 

 42/58برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،دولت درگروه علمی ساختار و نقش مهندسی است. میانگین امتیاز برنامه

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 66/45کل این اداره و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 کل تبلیغات اسالمی استان اصفهاناداره 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

رغم  افزایش است. علیر متغی در طول دوره ارزیابی اصفهان استان کل تبلیغات اسالمیبرای اداره تحقق این برنامه میزان

. در سال باشدمیدرصدی  03/1های متناوب در طول دوره، سهم دستیابی به امتیاز در کل دوره دارای افزایش و کاهش

 هوشمندسازی و الکترونیک دولت بوده است. میانگین تحقق برنامه 1394درصد نسبت به سال  70/11دارای کاهش  1395

این اداره کل و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  01/59برابر با  1395موزشی در سال فرهنگی و آ ،اداری درگروه علمی

  تر از میانگین گروه است.درصد پایین 98/17

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 40.00 - 

1393 18.67 -21.33 

1394 52.73 34.06 

1395 41.03 -11.70 
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 انسانی سرمایه مدیریت برنامه -3

 جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان

 1392-95های در سال

 برنامه مدیریت سرمایه انسانینمودار 

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

در ی رصدد 95/23از افزایش  با این وجودبوده  تغییر باتوام در طول دوره ارزیابی، انسانی  سرمایه مدیریت تحقق برنامه

 98/17نسبت به ابتدای دوره  برنامه ایناهداف در موفقیت در دستیابی به  برخوردار است. 1394نسبت به سال  1395سال 

 1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،درگروه علمی انسانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه .استکاهش یافتهدرصد 

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 72/4این اداره کل  و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  84/38برابر با 
 

 رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه-4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 61.54 - 

1393 68.25 6.71 

1394 19.61 -48.64 

1395 43.56 23.95 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 0.00 -36.36 

1394 0.00 0.00 

1395 22.08 22.08 
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کل رقابتی اداره فضای در عمومی خدمات تحقق برنامهمیزان گردد، همانگونه که در جدول امتیاز برنامه مالحظه می

معنی عدم شرکت در فرایند ارزیابی است.  صفر بوده و به 1394و  1393های ر سالد اصفهان استان تبلیغات اسالمی

 تحقق برنامه میانگین درصد کاهش یافته است. 28/14مقایسه با ابتدای دوره ارزیابی،  در 1395امتیاز کسب شده درسال 

و میزان  بودهدرصد  28/38با برابر  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،رقابتی درگروه علمی فضای در عمومی خدمات

 درصد پایین تر از میانگین گروه است. 20/16این اداره کل تحقق برنامه در 

 

 اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه-5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 59/12تحقق اهداف این برنامه با تغییرات متناوبی همراه است. این مسئله موجب گردیده تا در طول دوره با رشد منفی 

سال قبل به درصد کاهش تحقق امتیاز، نسبت  14/12نیز دارای  1395مواجه گردد. شایان ذکر است در سال  یدرصد

برابر  1395سال فرهنگی و آموزشی در  ،اداری درگروه علمی سالمت و مردم حقوق از صیانت است. میانگین تحقق برنامه

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 80/12این اداره کل و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  23/34با 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 34.02 - 

1393 20.77 -13.25 

1394 33.57 12.80 

1395 21.43 -12.14 

0

10

20

30

40

1392 1393 1394
1395



 103                                                  استان       اجرایی هایبه تفکیک دستگاهوم: بررسی وضعیت ارزیابی عملکرد سصل ف

 عملکرد  مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6

مدیریت عملکرد  جدول برنامه استقرار نظام جامع

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد 

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  96/41افزایش  1395کل در دستیابی به اهداف این برنامه بیش از دو برنامه قبل است. در سال موفقیت این اداره

به منزله آشنایی بیشتر با راهکارهای بهبود عملکرد در برنامه است. این موفقیت عاملی در کسب رشد کسب شده در امتیاز 

 مدیریت  جامع نظام است. میانگین تحقق برنامه استقرار درصد در طول دوره نیز بوده 29/23مثبت تحقق برنامه به میزان 

این اداره و میزان تحقق برنامه در  درصد بوده 32/49برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،عملکرد درگروه علمی

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 97/15کل 

 اتتغییر ها،دستگاه اشاره شد، در اغلب برنامهعمومی  هایهای شاخصهمانگونه که در بررسی عملکرد هریک از برنامه

ها و عملکردهای اجرایی دستگاه باشد. تواند ناشی از تغییراتی در سیاستکه می د،گردشده مشاهده میکسب اتدر امتیاز

ها بوده و تداوم رویهاز جمله نتایج مثبت این تغییر عملکرد  مدیریت جامع نظام انسانی و استقرار سرمایه دو برنامه  مدیریت

ویژه مهندسی نقش و ساختار دولت و پس به هاانجامد. اما در سایر برنامهها به بهبود هرچه بیشتر میها در آناصالح روش

سازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی و صیانت از حقوق مردم و های دولت الکترونیک و هوشمنداز آن برنامه

تواند با تالش بیشتر در کل مید. این ادارهنها داراریگذهای اجرایی و سیاستبازنگری در شیوهت اداری نیاز به سالم

زان بوروکراسی اداری حاکم بر و همچنین کاستن از می های فرهنگی و اداریباقیمانده فعالیت الکترونیکی نمودنراستای 

الکترونیک و هوشمندسازی اداری و صیانت از حقوق مردم و های دولت ه خدمات خود به تحقق هرچه بیشتر برنامهیارا

ه خدمات در فضای رقابتی نیز این اداره کل اقداماتی را شروع نموده که داری کمک کند. در خصوص برنامه ارایسالمت ا

 امید است تداوم این رویه، به بهبود هرچه بیشتر عملکرد آن بیانجامد.

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 42.00 - 

1393 60.00 18.00 

1394 23.33 -36.67 

1395 65.29 41.96 
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استان اصفهان ی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیتصاصهای عمومی و اختحلیل مجموع شاخص  

  های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 اسالمی استان اصفهان  اداره کل فرهنگ و ارشاد

 1392-95های در سال

 های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 
 

 

 

 

 

 

 

درصد در طول دوره  09/28، شاهد رشد آن به میزان 1394نظر از کاهش قابل توجه امتیازات دستگاه در سال صرف

. میانگین مجموع امتیاز است درصد امتیازات مذکور افزایش یافته 42/466نسبت نیز به سال قبل  1395باشیم. در سال می

کل بوده، و اداره 56/1216برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در های عمومی و اختصاصیشاخص

میانگین گروه شده درصد( باالتر از  41/47امتیاز )معادل  71/576فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال مذکور موفق به کسب 

 است.
 

 استان اصفهان ی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیهای اختصاصتحلیل شاخص

 های اختصاصیجدول شاخص

 اسالمی استان اصفهان  اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 1392-95های در سال

  های اختصاصینمودار شاخص

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 1400.04 _ 

1393 1457.91 4.13 

1394 316.60 -78.28 

1395 1793.27 466.42 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 930.38 _ 

1393 925.53 -0.52 

1394 200.00 -78.39 

1395 990.70 395.35 
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 35/395، به دلیل همراه شدن با افزایش قابل توجه 1394ویژه هو ب 1393های ها در سالپی امتیاز این شاخصدرتنزل پی

  درصد در طول دوره است. 48/6در سال پایان دوره موجب رشد در امتیازات کسب شده با نرخ  یدرصد

به شرح جدول ذیل  1395ی درسال های اختصاصوضعیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه ارزیابی شاخص

 باشد.می

 1395استان اصفهان در سال  فرهنگ و ارشاد اسالمیهای اختصاصی اداره کل شاخصارزیابی  -5-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

 97.28 76.85 1751.00 1800.00 79.00 عنوان های منتشر شدهکتاب 1

 100.00 84.00 2568570.00 2321417.00 84.00 جلد های منتشر شدهشمارگان کتاب 2

3 
های تماشاگران فیلم در سالن

 سینما
 100.00 64.00 1357350.00 248930.00 64.00 نفر

 100.00 29.00 275.00 211.00 29.00 اجرا ای موسیقیاجرای صحنه 4

 100.00 29.00 17.00 16.00 29.00 نگارخانه هانگارخانه 5

 100.00 34.00 322.00 317.00 34.00 عنوان های اجرا شدهعناوین نمایش 6

 100.00 29.00 531.00 395.00 29.00 نفر هنریهای هنرجویان هنرستان 7

 100.00 29.00 531.00 398.00 29.00 نفر نشریات محلی در حال انتشار 8

 100.00 49.00 204.00 176.00 49.00 عنوان های تبلیغاتیکانون 9

 100.00 44.00 63.00 55.00 44.00 نمایشگاه  های قرآنیتعداد نمایشگاه 10

 100.00 44.00 131.00 40.00 44.00 موسسه قرآنیتعداد موسسات  11

12 
های تعداد تماشاگران نمایش

 اجرا شده
 100.00 34.00 404510.00 148990.00 34.00 نفر

 100.00 29.00 402.00 278.00 29.00 آموزشگاه های آزاد هنریتعداد آموزشگا 13

14 
های موسیقی مجامع و جشنواره
 کشور

 100.00 29.00 1.00 1.00 29.00 رویداد

15 
ال از خدمات مراکز بمیزان استق

رهنگی دیجیتالی در سال ف
1395 

 91.05 72.84 101414.00 111386.00 80.00 نفر

16 
های هنری تعداد نمایشگاه

گزار شده در سال برتجسمی 
1395 

 100.00 29.00 108.00 60.00 29.00 نمایشگاه
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 )دنباله(1395استان اصفهان در سال  فرهنگ و ارشاد اسالمیهای اختصاصی اداره کل شاخصارزیابی  -5-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

 100.00 59.00 30.00 30.00 59.00 سالن 1395های فعال سینما تا پایان تعداد سالن 17

18 
ی استان تا پایان یظرفیت صندلی سینما

 1395سال 
 100.00 59.00 8941.00 8619.00 59.00 صندلی

19 
های مساجد )تحت پوشش تعداد کتابخانه

 های فرهنگی(کانون
 100.00 26.00 1206.00 1206.00 26.00 باب

20 
 های فرهنگی هنری مساجدتعداد کانون

 )عمومی و تخصصی(
 100.00 26.00 1779.00 1779.00 26.00 کانون

 100.00 26.00 33.55 33.00 26.00 باب های فرهنگی هنریسهم مساجد از کانون 21

22 
های فرهنگی سترسی افراد به کانوندمیزان 

 هنری مساجد
 100.00 24.00 35.00 35.00 24.00 باب

23 
دار های مخزنمیزان دسترسی به کتابخانه

 های فرهنگیکانون
 100.00 24.00 241.00 203.00 24.00 باب

 100.00 21.00 43.84 41.00 21.00 باب رای طرح تالوت نورجد از اجسهم کل مسا 24

 

شاخص در خصوص وظایف اختصاصی دستگاه،  24در  1395در سال استان اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ال از خدمات مراکز بمیزان استقتعداد عنوان کتب منتشر شده و  هایارزیابی گردیده که در تمامی موارد به جز در شاخص

درگروه  های اختصاصیدرصد امتیاز هدف گردیده است. میانگین امتیاز شاخص 100موفق به کسب  ،رهنگی دیجیتالیف

درصد(  15/32 معادل) امتیاز 03/241باشد که این اداره کل می 67/749برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،علمی

  است. کسب کرده باالتر از میانگین گروه
 

 نقاط قوت

 های اختصاصی.یقین به اهداف تعیین شده در شاخصقرین بهیابی دست -
 

 نقاط ضعف

 ریزی شده دست نیافته است.در مدیریت انتشار عناوین کتب به هدف برنامهدستگاه  -1

 بینی شده تحقق نیافته است.در حد پیش 1395رهنگی دیجیتالی در سال فال از خدمات مراکز بمیزان استق -2
 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

 حمایت از تنوع در انتشار عناوین کتاب -1

 .رهنگی دیجیتالیفخدمات مراکز تر به بهبود کیفیت و دسترسی آسان -2
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 استان اصفهان ی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیهای عمومتحلیل شاخص

 اداره کل فرهنگ و ارشاد های عمومیجدول شاخص

 1392-95های اسالمی استان اصفهان در سال

اداره کل فرهنگ و ارشاد  های عمومینمودار شاخص

 1392-95های در سال اسالمی استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد کاهش یافته و در سال بعد نرخ رشد  10/78به میزان  1394در سال  این اداره کلهای عمومی امتیازات شاخص

درصد محقق گردد. میانگین  88/70 به میزان آن موجب گردیده تا نرخ رشد امتیازات در کل دوره مثبت و یدرصد 31/588

کل باشد که این ادارهمی 88/466برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در های عمومیامتیاز شاخص

 .کسب کرده استدرصد( باالتر از میانگین گروه قرار  90/71امتیاز )معادل با  69/335

 

استان اصفهان رهنگ و ارشاد اسالمیی اداره کل فهای عمومتحلیل برنامه های شاخص  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اسالمی استان اصفهان  اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 1392-95های در سال

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

 1392-95های سال در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 469.66 0.00 

1393 532.38 13.35 

1394 116.60 -78.10 

1395 802.57 588.31 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 16.67 - 

1393 52.29 35.62 

1394 0.00 -52.29 

1395 100.00 100.00 
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 امتیازی در این برنامه کسب نکرده 1394ویژه که در سال متغیر است بهدر طول دوره ارزیابی،  این برنامه تحقق میزان

 ساختار و نقش مهندسی است. میانگین تحقق برنامهدرصد بوده  33/83 به میزان امه در طول دورهتحقق برنافزایش  است.

این اداره کل  و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  42/58برابر با  1395دولت درگروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال 

 درصد باالتر از میانگین گروه قرار دارد. 58/41

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 اسالمی استان اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد

 1392-95های در سال 

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

 
 

سال سوم مورد  جز دربه در طول دوره ارزیابی اصفهان استان کل فرهنگ و ارشاد اسالمیتوسط اداره تحقق این برنامه

 بوده و از 1394درصد نسبت به سال  06/85 دارای رشد 1395در سال  کلاداره این  و بوده بررسی با افزایش همراه

 و الکترونیک دولت تحقق برنامهمیانگین  .است دوره مورد بررسی برخورداردرصدی نسبت به ابتدای  97/40زایش اف

حقق برنامه و میزان ت بودهدرصد  01/59برابر با  1395اداری درگروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  هوشمندسازی

 درصد باالتر از میانگین گروه قرار دارد. 52/37این اداره کل در 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 55.56 - 

1393 63.00 7.44 

1394 11.47 -51.53 

1395 96.53 85.06 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

 جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 اسالمی استان اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 ارشاد اسالمی استان اصفهاناداره کل فرهنگ و 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

به جز  در طول دوره ارزیابی اصفهان استان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی انسانی توسط سرمایه مدیریت تحقق برنامه

سال  به نسبت 1395های دوره مورد بررسی افزایش یافته است. میزان تحقق هدف در سال در سایر سال 1394در سال 

 سرمایه مدیریت درصد افزایش داشته است. میانگین تحقق برنامه 36/20درصد و نسبت به ابتدای دوره  13/49قبل 

کل این ادارهو میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  84/38برابر با  1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  در انسانی

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 16

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 اسالمی استان اصفهان  اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 1392-95های در سال

 عمومی در فضای رقابتی نمودار برنامه خدمات

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 34.48 - 

1393 43.35 8.87 

1394 5.71 -37.64 

1395 54.84 49.13 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 83.33 46.97 

1394 0.00 -83.33 

1395 84.08 84.08 
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که امتیازی  1394جز در سال طول دوره ارزیابی، به در رقابتی این دستگاه فضای در عمومی خدمات میزان تحقق برنامه

نسبت کل توسط این اداره 1395ه درسال های دوره رو به افزایش بوده است. امتیاز کسب شد، در سایر سال دریافت نکرده

گروه  رقابتی در فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه درصد رشد یافته است. 72/42، معادل 1392به سال 

درصد  8/45کل این ادارهو میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  28/38برابر با  1395علمی، فرهنگی و آموزشی در سال 

 باالتر از میانگین گروه است.

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 اسالمی استان اصفهان  اداره کل فرهنگ و ارشاد

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

رغم ه ارزیابی سیر نزولی داشته و علیکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در طول دوردر اداره تحقق این برنامه

نسبت به سال قبل، میزان تغییرات در تحقق امتیاز آن نسبت به سال  1395درصدی امتیاز آن در سال  04/24افزایش 

گروه  اداری در سالمت و مردم حقوق از صیانت است. میانگین تحقق برنامه درصد 68/8ابتدای دوره، منفی و برابر با 

درصد  10/24این اداره کل  و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  23/34برابر با  1395علمی، فرهنگی و آموزشی در سال 

 باالتر از میانگین گروه است.

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 67.01 - 

1393 55.77 -11.24 

1394 34.29 -21.48 

1395 58.33 24.04 
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 عملکرد  مدیریت جامع نظام استقرار برنامه -6

 مدیریت عملکرد برنامه استقرار نظام جامعجدول 

 اسالمی استان اصفهان  کل فرهنگ و ارشاداداره

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهاناداره

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  35/56و معادل  1394کل کاهش شدید امتیاز را در سال اداره عملکرد، این مدیریت جامع نظام استقرار برنامه در

است. تغییر امتیازات دستگاه در طول دوره مثبت و معادل  ها موفق به افزایش امتیازات خود گردیدهدر دیگر سال اماداشته 

درصد افزایش نسبت  10/86است که با  1395. بیشترین تغییر در تحقق برنامه مربوط به سال باشدمیدرصد  85/33با  

و گروه علمی، فرهنگی  عملکرد در مدیریت جامع نظام به سال قبل همراه بوده است. میانگین تحقق برنامه استقرار

درصد باالتر از میانگین  86/41کل این اداره و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  32/49برابر با  1395سال آموزشی در 

 گروه است.

 هایسال ارزیابی دورهطول  در اصفهان استان فرهنگ و ارشاد اسالمیکل اداره توسط شدهکسب امتیازات به عنایت با

مود. تداوم اشاره نکل اداره این اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق در رشد به رو روند به توانمی 1395 الی 1392

 داشت. دنسزایی خواههها نقش بهر چه بیشتر اهداف برنامه تحقق  های آتی جهتکل در سالهای اجرایی این ادارهرویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 57.33 - 

1393 61.43 4.10 

1394 5.08 -56.35 

1395 91.18 86.10 
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صنایع دستی و گردشگری  های عمومی و اختصاصی اداره کل میراث فرهنگی،تحلیل مجموع شاخص

 استان اصفهان

های عمومی و اختصاصی جدول مجموع شاخص

صنایع دستی و گردشگری  کل میراث فرهنگی،ارهاد

 1392-95های استان اصفهان در سال

 های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

صنایع دستی و گردشگری  کل میراث فرهنگی،اداره 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 1395سال در صنایع دستی و گردشگری  فرهنگی، اداره کل میراث و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع  امتیازات

دهد، های مختلف نشان میبرخوردار بوده است. بررسی تغییرات در سال یدرصد 63/28از رشد  1394نسبت به سال 

تنها مجموع امتیازات ارزیابی دستگاه در دو سال آخر با افزایش همراه بوده، بلکه تغییرات این امتیازات نیز در دو سال نه

است. افزایش مجموع امتیازات این  گردیدهپایانی افزایشی بوده و این دستگاه از رشد شتابان بهبود عملکرد برخوردار 

 های عمومی و اختصاصیمجموع شاخص باشد. میانگین امتیازدرصد می 19/28ابتدای دوره بررسی کل نسبت به سال اداره

صنایع دستی و  کل میراث فرهنگی،بوده، و اداره 56/1216برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در

 شده است.ه، درصد( باالتر از میانگین گرو 02/20امتیاز ) 60/243ذکور موفق به کسب گردشگری در سال م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 1139.02 _ 

1393 1109.66 -2.58 

1394 1135.20 2.30 

1395 1460.16 28.63 
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 صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان کل میراث فرهنگی،های اختصاصی ادارهتحلیل شاخص

 های اختصاصیجدول شاخص

صنایع دستی و گردشگری  کل میراث فرهنگی،اداره 

 1392-95 هایاستان اصفهان در سال

 های اختصاصی نمودار شاخص

صنایع دستی و گردشگری  کل میراث فرهنگی،اداره

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به سال  1395رصد در سال د 14/20بوده و از افزایش  رمتغی ،در طول دوره ارزیابی اختصاصی هایامتیازات شاخص

شده دستگاه در ارزیابی کسب درصد افزایش یافته است. امتیاز 98/30نسبت به ابتدای دوره  برخوردار بوده و 1394

 .شودمشاهده می درجدول زیر 1395های اختصاصی درسال شاخص
 

استان اصفهان در دستی و گردشگری صنایع میراث فرهنگی،کل های اختصاصی ادارهشاخصارزیابی  -6-3جدول 

 1395سال 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 مرمت اشیا فرهنگی، تاریخی
)بخش دولتی وخصوصی( در 

 طول سال
 85.00 68.00 42.50 50.00 80.00 قلم

2 
منعقد شده های تفاهم نامه

)با سایر  مرمت آثار غیر منقول
 ها و بخش خصوصی(دستگاه

 85.00 51.00 131.75 155.00 60.00 نامهتفاهم

3 
)پروانه( حفاظت،  صدور مجوز

 مرمت و احیا
 85.00 51.00 63.75 75.00 60.00 اثر

4 
صدور و تمدید پروانه تولید 

 )کارگاهی و انفرادی(
 80.00 32.00 904.00 1130.00 40.00 فقره

5 
صدور کارت شناسایی برای 

 گران و هنرمندانصنعت
 80.00 44.80 308.00 385.00 56.00 فقره

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 631.10 _ 

1393 753.48 19.39 

1394 688.00 -8.69 

1395 826.59 20.14 
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استان اصفهان در دستی و گردشگری صنایع میراث فرهنگی،کل های اختصاصی ادارهشاخصارزیابی  -6-3جدول 

 )دنباله( 1395سال 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

6 

دیده نسبت شاغلین آموزش
صنایع دستی به کل 

گران شناسایی شده و صنعت
 دارای مجوز

 80.00 36.80 4.00 5.00 46.00 درصد

7 
 ارزش صادرات صنایع دستی
)بدون احتساب زیورآالت 

 سنتی(

میلیون 
 دالر

66.00 3.41 2.73 52.79 79.99 

8 
های داخل برگزاری نمایشگاه
 کشور

 100.00 35.00 1.00 1.00 35.00 نمایشگاه

9 
های موقت صنایع تعداد بازارچه

 دستی برگزار شده
 85.00 39.10 28.90 34.00 46.00 مورد

10 

دریافت مالکیت حقوق معنوی 
 برای هنرمندان صنایع دستی
)نشان فاخر به آثار صنایع 

دستی، نشان ابتکار و خالقیت، 
نشان جغرافیای محصوالت 

 ...(و  دستیصنایع 

 85.00 39.10 1.70 2.00 46.00 تعداد

11 
یافته های خاتمهنسبت پروژه

های گردشگری به کل پروژه
 گذارگردشگری دارای سرمایه

 85.00 42.50 12.75 15.00 50.00 درصد

12 
ها جهت تعداد موافقت اصولی

 تاسیسات گردشگری
 85.00 42.50 68.00 80.00 50.00 تعداد

13 

هایی که موفق به پروژهنسبت 
اند به کل اخذ تسهیالت شده

شده به های معرفیپروژه
 های عاملبانک

 75.00 37.50 37.50 50.00 50.00 درصد

14 

دهی شناسایی و سامان
)سمن(  های مردم نهادسازمان

های کالن در راستای سیاست
 سازمان

 85.00 42.50 10.20 12.00 50.00 تعداد
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استان اصفهان در دستی و گردشگری صنایع میراث فرهنگی،کل های اختصاصی ادارهشاخصارزیابی  -6-3جدول 

 )دنباله( 1395سال 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

15 

نسبت تاسیسات گردشگری 
منطبق با استانداردهای فنی و 

کیفی به کل تاسیسات 
 گردشگری

 80.00 89.60 13.76 17.20 112.00 درصد

16 
توانمندسازی شاغلین صنعت 

 گردشگری
 80.00 58.40 15.20 19.00 73.00 دوره

 80.00 64.00 2.40 3.00 80.00 روستا توسعه گردشگری روستایی 17

 

گذاری و گردشگری این در محورهای میراث فرهنگی، صنایع دستی، سرمایه ،شدهشاخص تعریف 17شامل  این جدول

های داخل کشور تنها شاخص برگزاری نمایشگاه شود،است، همانگونه که در جدول مالحظه می 1395دستگاه در سال 

شده درصد است. کمترین امتیاز کسب 85 یا 80صد تحقق امتیاز بوده و در سایر موارد تحقق امتیاز در 100است که دارای 

شده به بانک عامل است. های معرفیاند به کل پروژهیالت شدههایی که موفق به اخذ تسههژمربوط به شاخص نسبت پرو

باشد که این می 67/749برابر با  1395در سال  درگروه علمی فرهنگی و آموزشی های اختصاصیمیانگین امتیاز شاخص

و ضعف  در زیر برخی نقاط قوت است. کسب کردهدرصد( باالتر از میانگین گروه  26/10 معادل) امتیاز 92/76سازمان 

 گردد.ه میشنهادی برای بهبود عملکرد آن ارایدستگاه به همراه راهکارهای پی
 

 نقاط قوت 

کارگاه مرمتی پیشرو و شناخته شده در سطح مندی ازو بهرهتاریخی  گران اشیاتوان باالی تخصصی مرمت -1

  ر.کشو

غ التحصیالن و دانشجویان، فارقابل توجه )تعداد  اهمیت استان به لحاظ قطب مرمت اشیا تاریخی در کشور -2

 (.تاریخی ارزشمند در سطح استان وفور اشیاو تاریخی  متخصصین مرمت اشیا

  .به اهمیت مشارکت در مرمت بناهای در اختیار بخش خصوصی دستگاهتوجه بیش از پیش   -3

  .و فرهنگیهای حفاظت از مواریث تاریخی ه راهکارها و طرحیفرهنگی در ارا کل میراثادارهتوان تخصصی  -4

  .برای دستیابی به اهداف مشترک دستگاههای مختلف مکاری و هماهنگی حوزهافزایش ه -5

  .مدت گردشگریهای آموزشی کوتاهریزی و اجرای برنامهبرنامه -6

 .های گردشگری روستایی در بخش شناسایی و توسعه در سطح استاناجرای طرح -7

سطح کیفی استانداردهای خدمات گردشگری از لحاظ کمی و کیفی در بین تاسیسات گردشگری کل  ارتقا  -8

 .استان
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 نقاط ضعف

خریداری مواد و مصالح و اعتالی تجهیزات الزم برای ، تاریخی برای انعقاد قرارداد مرمت اشیا کمبود اعتبار -1

  .تاریخی اکارگاه مرمت اشی

عدم آگاهی کافی مالکین  وعدم کفایت اعتبارات مشارکتی برای مرمت ابنیه تاریخی در اختیار بخش خصوصی  -2

  .ی تاریخیهاسبت به اهمیت حفظ و حراست از بنان

شهرسازی و بنیاد مسکن در  و های ذیربط نظیر شهرداری، اوقاف، راهلزوم همکاری و هماهنگی بیشتر ارگان -3

  .ای تاریخی شهری و روستایی استانهبافت حفاظت و مرمت بناها و

  .پایین بودن سطح شناخت مردم از قوانین و ضوابط حفاظت از آثار تاریخی -4

های های تاریخی و ملزم نمودن ارگانلزوم بازنگری در قوانین حفاظت و مرمت عرصه و حریم بناها و بافت -5

 .ذیربط به پیروی از آن

های محل اجرای عدم پذیرش زمین و هاطوالنی بودن روند انجام کار در بانک، باال بودن نرخ سود تسهیالت -6

  .طرح به عنوان ضمانت بانکی

یند اگذار از ادامه فرانصراف سرمایه رای طرح که موجبیند واگذاری و تغییر کاربری محل اجاوالنی بودن فرط -7

 گردد.می گذاریسرمایه

 ضعف درو به تبع آن در سطح استان  یحوزه گردشگر لیو تحل جهت تجزیهآمار  پارچهکیعدم وجود واحد  -8

  ی.زیربرنامه

 

 ی برای بهبود عملکردراهکارهای پیشنهاد

  .خریداری مصالح مرمتی و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی جهتتخصیص اعتبار کافی  -1

 به حفظ و مرمت ابنیه.  افزایش اعتبارات مربوط  -2

  .های تاریخی و به روز رسانی و تحکیم قوانین مرتبطاهمیت حفظ ابنیه و بافتولین به ومس توجه بیش از پیش -3

 ر.حفظ و احیا و بهبود کمی و کیفی صنایع دستی کشو -4

  ی.توسعه فروش و صادرات صنایع دست های ایجاد زمینه -5

ها و کارگاهایجاد و توسعه  و کمک به  آموزش فنی و افزایش سطح مهارت و کارایی صنعتگران صنایع دستی -6

  .و فروش واحدهای تولیدی مراکز تولید

اخلی و خارجی در زمینه صنایع های دکشور و همچنین شرکت در نمایشگاه ایجاد نمایشگاه در داخل یا خارج  -7

 .های دستی در داخل و خارج کشوربازاریابی و کمک به توسعه مراکز فروش فرآورده  منظور به دستی

 .ها با رعایت مقررات مربوطهالمللی صنایع دستی و قبول عضویت آنبینهای همکاری با سازمان  -8
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 صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان کل میراث فرهنگی،های عمومی ادارهتحلیل شاخص

 های عمومی جدول شاخص

صنایع دستی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی،

 1392-95های استان اصفهان در سال

 های عمومی نمودار شاخص

 صنایع دستی و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،

 1392-95های سالاستان اصفهان در  

 

 

 

 

 

 

 

درصد  67/41 طوری کهاست به ، افزایش یافته1393سال  استثنا هبهای عمومی در طول دوره ارزیابی، امتیازات شاخص

های است. میانگین امتیاز شاخص رشد داشتهدرصد نسبت به ابتدای دوره  74/24و  1394نسبت به سال  1395در سال 

با  امتیاز )معادل 69/166 کلاداره که این بوده 88/466برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در عمومی

 است.کسب کرده درصد( باالتر از میانگین گروه  70/35

 

صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان میراث فرهنگی، کلهای عمومی ادارههای شاخصتحلیل برنامه  

  دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

گردشگری صنایع دستی و  کل میراث فرهنگی،اداره 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

صنایع دستی و گردشگری  کل میراث فرهنگی،اداره 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 507.92 _ 

1393 356.18 29.87- 

1394 447.20 25.55 

1395 633.57 41.67 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 61.25 - 

1393 31.25 30.00- 

1394 28.27 2.98- 

1395 95.24 66.97 
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درصدی همراه  97/66با افزایش  1395کاهشی و در سال  1394تا سال  دوره ارزیابی از ابتدای این برنامه تحقق اهداف

درصد افزایش داشته است. میانگین  99/33نسبت به ابتدای آن  ،برنامه در پایان دوره بررسیکسب شده امتیاز  وبوده 

 بودهدرصد  42/58برابر با  1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  دولت در ساختار و نقش مهندسی تحقق برنامه

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 82/36 اداره کل این و میزان تحقق برنامه در
 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

صنایع دستی و گردشگری  میراث فرهنگی،اداره کل 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

صنایع دستی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی،

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 و گردشگری فرهنگی، صنایع دستی اداره کل میراثدر توفیق در دستیابی به اهداف این برنامه و کسب امتیاز مربوطه 

برخوردار  1394نسبت به سال  1395در سال  رشددرصد  88/3از و  یافته طول دوره ارزیابی، افزایشدر اصفهان استان 

 درصدی را تجربه کرده است. میانگین تحقق برنامه 36/27در طول دوره مورد بررسی تحقق این برنامه افزایش  است.

و  بودهدرصد  01/59برابر با  1395سال گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در  اداری در هوشمندسازی و الکترونیک دولت

 از میانگین گروه است. درصد باالتر 35/7 اداره کلاین میزان تحقق برنامه در  

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 39.00 - 

1393 36.25 2.75- 

1394 62.48 26.23 

1395 66.36 3.88 
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 انسانی سرمایه مدیریت برنامه -3

 جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی 

صنایع دستی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی،

 1392-95های استان اصفهان در سال

 مدیریت سرمایه انسانینمودار برنامه 

صنایع دستی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی، 

 1392-95های اصفهان در سال استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طول دوره  در استان و گردشگری فرهنگی، صنایع دستی اداره کل میراثدر  انسانی سرمایه مدیریت امتیازات برنامه

افزایش یافته  1394درصد نسبت به سال  65/33با کاهش همراه بوده و تنها در سال پایانی دوره  1395تا سال  ارزیابی

 مدیریت میانگین تحقق برنامه .دهدمی درصد کاهش نشان 66/7است. میزان تحقق این برنامه نسبت به ابتدای دوره 

این  و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  84/38برابر با  1395سال گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در  در انسانی سرمایه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 89/18 اداره کل

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

صنایع دستی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی،

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

صنایع دستی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی،

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 65.39 - 

1393 42.95 22.44- 

1394 24.08 18.87- 

1395 57.73 33.65 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 33.86 - 

1393 50.00 16.14 

1394 50.00 0.00 

1395 46.83 3.17- 
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پس از یک و  بودهتوام با تغییرات در طول دوره ارزیابی،  دستگاهرقابتی توسط این  فضای در عمومی خدمات برنامه تحقق

نسبت به سال  1395درصدی در سال  17/3بعد ثابت مانده و پس از آن با کاهش  در سال، 1393دوره افزایش در سال 

درصد افزایش  97/12امه نسبت به ابتدای دوره میزان تحقق این برن ،در پایان دوره مورد بررسی روبرو بوده است. 1394

 1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  رقابتی در فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه یافته است.

  درصد باالتر از میانگین گروه قرار دارد. 55/8 دستگاهاین و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  28/38برابر با 
 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

صنایع دستی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی،

 1392-95های استان اصفهان در سال

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

صنایع دستی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی،

 1392-95های هان در سالاستان اصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدرصد 54/14 کاهش دستگاهاین  ر بوده ومتغی بسیارطول دوره ارزیابی، مربوطه در کل ادارهدر  این برنامه میزان تحقق

 31/12را در کارنامه خود دارد. حصول امتیاز اهداف آن نسبت به ابتدای دوره نیز  1394نسبت به سال  1395در سال 

گروه علمی، فرهنگی و  اداری در سالمت و مردم حقوق از صیانت میانگین تحقق برنامه دهد.درصد کاهش نشان می

درصد باالتر از میانگین  23/1 این اداره کل و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  23/34برابر با  1395آموزشی در سال 

  گروه است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 47.77 - 

1393 21.54 26.23- 

1394 50.00 28.46 

1395 35.46 14.54- 
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 عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه -6

 مدیریت عملکرد  جدول برنامه استقرار نظام جامع

صنایع دستی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی،

 1392-95های استان اصفهان در سال

 مدیریت عملکرد برنامه استقرار نظام جامعنمودار 

صنایع دستی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی، 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 
 

پس از و گردشگری فرهنگی، صنایع دستی  اداره کل میراثدر  عملکرد مدیریت جامع نظام تحقق برنامه استقرار میزان

برخوردار شده است.  1394نسبت به سال  1395درصدی در سال  42/43، با افزایش 1394های متوالی تا سال کاهش

 جامع نظام قق برنامه استقراردرصد افزایش یافته است. میانگین تح 26/20تحقق اهداف این برنامه نسبت به ابتدای دوره 

 و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  32/49رابر با ب 1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  عملکرد در مدیریت

 .استدرصد باالتر از میانگین گروه  36 /27اداره کل این 

 ارزیابی دوره در اصفهان استان و گردشگری فرهنگی، صنایع دستی اداره کل میراث توسط شدهکسب امتیازات به توجه با

 در ویژه به اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق در دستگاه این رشد به رو روند به توانمی 1395 الی 1392 هایسال

عملکرد و مدیریت سرمایه انسانی اشاره نمود. مدیریت استقرار نظام جامع  دولت، ساختار و نقش مهندسی هایبرنامه

بوده و در صورت تداوم راهکارهایی که برای بهبود  1395عملکرد این سازمان در دوره مورد بررسی مربوط به سال  بهترین

عنوان مثال در ه امیدوار بود. بدستگاه در گروه بیشتر جایگاه  توان به ارتقاعملکرد در این سال در پیش گرفته شده، می

های ابالغی در خصوص کارکنان سازمان و تالش ها و بخشنامهرالعملیه انسانی رعایت دقیق دستوبرنامه مدیریت سرما

  باشد.  له این راهکارها میها از جمبیشتر جهت اجرای آن

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 65.33 - 

1393 58.00 7.33- 

1394 42.17 15.83- 

1395 85.59 43.42 
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های عمومی و اختصاصی دانشگاه اصفهانتحلیل مجموع شاخص  

های عمومی و اختصاصی جدول مجموع شاخص

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

 های عمومی و اختصاصیمجموع شاخص نمودار

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 
 

درصد  93/81معادل  1394 سالنسبت به  1395دانشگاه اصفهان در سال  و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع  امتیاز

باشد، با این وجود، مجموع حاکی از کاهش امتیازات می 1394تا  1392های است. بررسی تغییرات در سالرشد داشته 

مجموع  درصدی در طول دوره برخوردار است. میانگین امتیاز 94/47امتیازات عمومی و اختصاصی دانشگاه اصفهان از رشد 

باشد که امتیاز می 56/1216برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در اصیهای عمومی و اختصشاخص

 درصد( باالتر از میانگین گروه شده است. 71/27امتیاز )معادل با  11/337دانشگاه اصفهان موفق به کسب 
 

 های اختصاصی دانشگاه اصفهانتحلیل شاخص

 های اختصاصی جدول شاخص

 1392-95های سالدانشگاه اصفهان در 

 های اختصاصی نمودار شاخص

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

با افزایش همراه بوده و از افزایش  1394جز در سال به ،در طول دوره ارزیابیاین دانشگاه  اختصاصی هایشاخص امتیاز

های اختصاصی در طول امتیاز شاخصهمچنین برخوردار است.  1394نسبت به سال  1395در سال درصدی  75/113

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1050.23 _ 

1393 982.75 6.43- 

1394 854.00 13.10- 

1395 1553.67 81.93 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 500.00 _ 

1393 675.45 35.09 

1394 464.50 31.23- 

1395 992.87 113.75 
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ال های اختصاصی درسشده دستگاه در ارزیابی شاخصکسب درصد افزایش یافته است. امتیاز 57/98دوره مورد بررسی 

 .شودمشاهده می زیردرجدول  1395

 

 1395اصفهان در سال  دانشگاههای اختصاصی شاخصارزیابی  -7-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
های تحصیلی مقطع نسبت رشته

تحصیالت تکمیلی به کل 
 های تحصیلیرشته

 درصد

 
30.00 
 
 

82.37 
 

84.50 
 

 
30.00 
 
 

100.00 
 

2 
نسبت اعضا هیات علمی 

 وقت به دانشجویان روزانهتمام
 100.00 30.00 0.06 0.06 30.00 درصد

3 

نسبت اعضای هیات علمی 
یار و وقت با رتبه استادتمام

باالتر به کل اعضای هیات 
 وقتعلمی تمام

 100.00 110.00 0.98 0.96 110.00 درصد

4 
نسبت دانشجویان تحصیالت 

 دانشجویانتکمیلی به کل 
 98.09 29.43 49.43 50.39 30.00 درصد

5 
نسبت ارتقا اعضای هیات علمی 

 به مراتب علمی باالتر
 100.00 30.00 9.30 7.80 30.00 درصد

6 
نرخ رشد مقاالت نمایه شده 

 پژوهشی -علمی
 95.94 28.78 18.90 19.70 30.00 درصد

7 
نرخ رشد کتب تالیفی و ترجمه 

 شده نشر شده
 100.00 40.00 -0.14 -0.14 40.00 درصد

8 
های نرخ رشد مقاالت کنفرانس

 المللیملی بین
 100.00 125.00 -15.65 -15.65 125.00 درصد

9 
نرخ رشد ثبت اختراعات در 

 داخل و خارج کشور
 95.97 91.17 1.19 1.24 95.00 درصد
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 )دنباله( 1395اصفهان در سال  دانشگاههای اختصاصی شاخصارزیابی  -7-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

10 
تعداد واحدهای مستقر در 

)کارآفرینی مراکز  هادانشگاه
 رشد واحدهای دانش بنیان(

 100.00 65.00 2.00 2.00 65.00 درصد

11 
نسبت دانشجویان خارجی به 

 کل دانشجویان
 100.00 36.00 1.40 1.17 36.00 درصد

12 
تعداد دانشجویان خارجی 

شده برای تحصیل در جذب
 دانشگاه

 100.00 97.00 48.00 38.67 97.00 درصد

13 

های نامهنرخ رشد تفاهم
آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 
منعقده با دانشگاه و مراکز علمی 

 المللیبین

 100.00 34.00 37.30 37.30 34.00 درصد

14 
دانشجویان موفق به اخذ نسبت 

جوایز علمی و فرهنگی به کل 
 دانشجویان

 98.56 49.28 6.16 6.25 50.00 درصد

15 
نرخ رشد اعتبارات و تجهیزات 
فضاهای فرهنگی، خوابگاهی، 

 ایورزشی و مراکز مشاوره
 100.00 55.00 28.60 14.30 55.00 درصد

16 
ای به سرانه فضای کتابخانه
 ازای هر دانشجو

 97.81 35.21 1.79 1.83 36.00 مربعمتر 

17 
های علمی، میزان رشد انجمن

 ورزشی، فرهنگی و دانشجویی
 100.00 55.00 1.19 1.19 55.00 درصد

18 

نسبت دانشجویان عضو 
های های فرهنگی، انجمنکانون

علمی، ورزشی و دانشجویی به 
 کل دانشجویان

 100.00 52.00 84.10 72.00 52.00 درصد

 

محور مختلف شامل آموزشی و تحصیالت تکمیلی، پژوهشی و فناوری،  های اختصاصی دانشگاه اصفهان در چهارشاخص

شاخص است. همانگونه که مالحظه  18شود. این چهار محور شامل الملل و دانشجویی بررسی میهای بینهمکاری

ها مربوط به سه محور درصد است. این شاخص 100شاخص زیر درصد از موارد، امتیاز  28گردد در پنج شاخص و یا در می

تحقق ستای ارتقا باشد. تالش در راالملل میهای بینهمکاری و آموزشی و تحصیالت تکمیلی، پژوهشی و فناوری اول

. باشده اهداف مربوطه رای دستیابی بتواند کمک شایانی بهای محور پژوهشی و فناوری، به طور خاص، میشاخص

باشد و دانشگاه می 67/749برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،درگروه علمی های اختصاصیاخصمیانگین امتیاز ش
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از جمله نقاط قوت این دانشگاه  درصد( باالتر از میانگین گروه قرار گرفته است. 44/32معادل) با امتیاز 20/243اصفهان 

 اشاره نمود:توان به موارد ذیل می 1395های اختصاصی سال در تحقق شاخص

 

 نقاط قوت

 .های باالتر علمیهیات علمی به مرتبه ارتقای تعداد زیادی از اعضا -1

 .باال بودن تعداد محققین دانشگاه -2

 .بنیانافزایش فعالیت مرکز کارآفرینی و مرکز رشد و افزایش واحدهای دانش -3

  .رشد نسبتا خوب مقاالت -4

 .رشد خوب اختراعات دانشگاه -5

 .دانشجویان خارجی دانشگاهافزایش تعداد  -6

 .المللیها و مراکز بینهای منعقده با دانشگاهنامهرشد مثبت تفاهم -7

  .های علمی، ورزشی، فرهنگی و دانشجوییرشد مناسب انجمن -8

  .های علمیافزایش تعداد دانشجویان موفق به اخذ جوایز علمی کشوری در واحد نشریات و انجمن -9
 

 نقاط ضعف

 ای.کتابخانهکمبود فضای  -

 

 ی برای بهبود عملکردراهکارهای پیشنهاد

 .هاحمایت از اختراعات و تسهیل در ثبت آن -
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 های عمومی دانشگاه اصفهانتحلیل شاخص

 های عمومی جدول شاخص

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

 های عمومینمودار شاخص

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال 

 

 

 

 

 

 

 

فزایشی تا پایان دوره  رشد کاهش و پس از آن با نرخی ا 1393انشگاه اصفهان ابتدا در سال های عمومی دشاخص امتیاز

 ،درصد افزایش یافته و در طول دوره مورد بررسی 98/43سال قبل از آن نسبت به  1395طوری که در سال هاست. بیافته 

سال  فرهنگی و آموزشی در ،گروه علمی در های عمومیدرصدی برخوردار بوده است. میانگین امتیاز شاخص 92/1از رشد 

درصد( باالتر از میانگین  12/20امتیاز )معادل با  92/93 امتیاز، 80/560که دانشگاه اصفهان با بوده  88/466برابر با  1395

 است. دست آوردهبهگروه را 

 

های عمومی دانشگاه اصفهانهای شاخصمهتحلیل برنا  

  دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه -1

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال 

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 550.23 _ 

1393 307.30 44.15- 

1394 389.50 26.75 

1395 560.80 43.98 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 45.83 - 

1393 42.86 2.97-  

1394 14.71 28.15-  

1395 73.33 58.62 
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 62/58با افزایش  1395نزولی و پر شتاب بوده و تنها در سال  یرونددارای در طول دوره ارزیابی،  برنامه امتیاز این

 باشد.درصد می 50/27نسبت به ابتدای دوره  برنامه اینتحقق  میزان افزایشدرصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده است. 

 42/58با برابر  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی دولت در ساختار و نقش مهندسی میانگین تحقق برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 91/14دانشگاه اصفهان و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

 هوشمندسازی ادارینمودار برنامه دولت الکترونیک و 

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395در سال  درصدی آن، 76/1نظر از افزایش نوسان همراه بوده و صرف بادر طول دوره ارزیابی،  برنامه میزان تحقق

اداری  هوشمندسازی و الکترونیک دولت درصد کاهش نسبت به سال قبل همراه بوده است. میانگین تحقق برنامه 56/0با 

دانشگاه اصفهان ه در و میزان تحقق برنام بودهدرصد  01/59برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در

  است.درصد باالتر از میانگین گروه  75/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 75.00 - 

1393 47.67 27.33- 

1394 77.32 29.65 

1395 76.76 0.56- 
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انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3  

 جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال 

 نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی 

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از  با این وجودبوده  در طول دوره ارزیابی متغیر اصفهان دانشگاه درانسانی  سرمایه مدیریت تحقق اهداف برنامه میزان

نسبت به ابتدای دوره  برنامه اینامتیاز  اما برخوردار است. 1394نسبت به سال  1395درصد در سال  49/19افزایش 

فرهنگی و آموزشی در  ،گروه علمی در انسانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه .کاهش یافته استدرصد  34/15

درصد باالتر از میانگین گروه  45/16دانشگاه اصفهان  و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  84/38برابر با  1395سال 

  است.

 

 رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 70.63 - 

1393 10.00 60.63-  

1394 35.80 25.80 

1395 55.29 19.49 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 18.18 - 

1393 50.00 31.82 

1394 0.00 50.00- 

1395 0.00 0.00 
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دوره،  اولدر طول دوره ارزیابی و برای دو سال  اصفهان دانشگاه دررقابتی  فضای در عمومی خدمات میزان تحقق برنامه 

 باشد.درصد می 82/31نسبت به ابتدای دوره  1393نرخ رشد تحقق در سال  طوری کهاست، به افزایشی چشمگیر داشته

 میانگین درصد تحقق برنامه .باشدمیرصد د 18/18نسبت به ابتدای دوره  برنامه اینتحقق اهداف میزان کاهش اما 

و میزان  بودهدرصد  28/38برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی رقابتی در فضای در عمومی خدمات

  گروه قرار دارد. دانشگاه اصفهان به دلیل عدم کسب امتیاز در این برنامه زیر میانگینتحقق برنامه در 
 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت  1395در سال  یدرصد 90/16 افزایشاز  متغییر بوده ودوره ارزیابی، دانشگاه اصفهان در طول  در تحقق این برنامه

میانگین تحقق  .کاهش یافته استدرصد  27/8نسبت به ابتدای دوره  برنامه این اما امتیاز برخوردار است. 1394به سال 

 بودهدرصد  23/34برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،اداری درگروه علمی سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 19/0و میزان تحقق برنامه در دانشگاه اصفهان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 42.31 - 

1393 18.26 24.05- 

1394 17.14 1.12- 

1395 34.04 16.90 
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 عملکرد  مدیریت جامع نظام استقرار برنامه -6

جدول برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد 

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 1392-95های دانشگاه اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 یردوره ارزیابی متغدر طول  اصفهان در دانشگاه عملکرد مدیریت جامع نظام توفیق در دستیابی به اهداف برنامه استقرار

درصد اهداف برنامه توفیق  60در تحقق حدود  ،1394درصد افزایش نسبت به سال  72/20با  1395است. در سال  بوده

درصد کاهش یافته است. میانگین تحقق  24/17تحقق این برنامه نسبت به ابتدای دوره  میزاناست. با این وجود  یافته

 بودهدرصد  32/49برابر با  1395سال فرهنگی و آموزشی در  ،گروه علمی عملکرد در مدیریت جامع نظام برنامه استقرار

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 44/10دانشگاه اصفهان و میزان تحقق برنامه در 

 1395سال  ها دراهداف برنامه های عمومی گویای توفیقاتی در دستیابی بههای شاخصبررسی عملکرد دانشگاه در برنامه

ها، دم و سالمت اداری در سایر برنامهنظر از دو برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی و صیانت از حقوق مرصرف است و

است. بیشترین توفیق از این نظر به ترتیب در  شده، موفق به کسب امتیازی باالتر از میانگین گروه خود 1395در سال 

 سازی اداری، مدیریت سرمایه انسانی و مهندسی نقش و ساختار دولت است. های دولت الکترونیک و هوشمندبرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 77.00 - 

1393 38.29 38.71- 

1394 39.04 0.75 

1395 59.76 20.72 
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های عمومی و اختصاصی دانشگاه پیام نور استان اصفهانمجموع شاخصتحلیل   

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 اه پیام نور استان اصفهان دانشگ

 1392-95های در سال

 های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

 اه پیام نور استان اصفهان دانشگ

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای تغییرات در طول دوره ارزیابی استان اصفهان  و اختصاصی دانشگاه پیام نور های عمومیشاخصمجموع  امتیاز

درصد افزایش امتیاز  14/52درصد کاهش و سپس در سال بعد با  83/39با نرخ  1393متناوب بوده است. ابتدا در سال 

برخوردار بوده است. این نوسانات  1394درصدی نسبت به سال  49/35از کاهش  1395و در پایان در سال  همراه گردیده

کاهش یابد. میانگین امتیاز درصدی  94/40در کل دوره با نرخ دانشگاه ین های اموجب شده تا امتیاز مجموع شاخص

باشد می 56/1216برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در های عمومی و اختصاصیمجموع شاخص

 .کرده استکسب تر از میانگین گروه درصد ( پایین 59/80) امتیاز 85/1055استان اصفهان  که دانشگاه پیام نور

 

 های اختصاصی دانشگاه پیام نور استان اصفهانتحلیل شاخص

 های اختصاصی دانشگاه پیام نورجدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال 

های اختصاصی دانشگاه پیام نور نمودار شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 تغییردرصد 

 سالیانه

1392 399.77 _ 

1393 240.56 -39.83 

1394 366.00 52.14 

1395 236.12 -35.49 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 200.00 - 

1393 199.82 -0.09 

1394 200.00 0.09 

1395 90.59 -54.71 
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درصد کاهش یافته  71/54، 1395ابتدا تدریجی و پس از آن در سال  ،در طول دوره ارزیابی اختصاصی هایامتیاز شاخص

است. وضعیت درصد  71/54های اختصاصی این دانشگاه نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی است. کاهش امتیاز شاخص

 باشد.به شرح جدول ذیل می 1395ال های اختصاصی درسدانشگاه پیام نور استان اصفهان در زمینه ارزیابی شاخص

 

 1395در سال استان اصفهان  پیام نور دانشگاههای اختصاصی شاخصارزیابی  -8-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
های تحصیلی مقطع رشتهنسبت 

های تحصیالت تکمیلی به کل رشته
 تحصیلی

 0.00 0.00 0.00 57.65 30.00 درصد

2 
وقت به نسبت اعضا هیات علمی تمام
 دانشجویان روزانه

 0.00 0.00 0.00 0.56 30.00 1به 

3 
وقت با نسبت اعضای هیات علمی تمام

ستادیار و باالتر به کل اعضای ا مرتبه
 وقتتمامهیات علمی 

 0.00 0.00 0.00 0.57 110.00 درصد

4 
نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به 

 کل دانشجویان
 0.00 0.00 0.00 44.53 30.00 درصد

5 
نسبت ارتقا اعضای هیات علمی به مراتب 

 علمی باالتر
 0.00 0.00 0.00 30.70 30.00 درصد

6 
 -شده علمینرخ رشد مقاالت نمایه
 پژوهشی

 20.00 6.00 64.00 320.00 30.00 درصد

7 
شده نشر نرخ رشد کتب تالیفی و ترجمه

 شده
 20.00 8.00 8.00 40.00 40.00 درصد

8 
های ملی و نرخ رشد مقاالت کنفرانس

 المللیبین
 20.00 25.00 25.00 125.00 125.00 درصد

9 
نرخ رشد ثبت اختراعات در داخل و خارج 

 کشور
 20.00 19.00 19.00 95.00 95.00 درصد

10 
 هار در دانشگاهقتعداد واحدهای مست

)کارآفرینی مراکز رشد واحدهای 
 بنیان(دانش

 0.00 0.00 0.00 65.00 65.00 درصد

11 
نسبت دانشجویان خارجی به کل 

 دانشجویان
 0.00 0.00 0.00 100.00 36.00 درصد

12 
شده برای تعداد دانشجویان خارجی جذب
 تحصیل در دانشگاه

 0.00 0.00 0.00 100.00 97.00 درصد
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 )دنباله( 1395اصفهان در سال استان  پیام نور دانشگاههای اختصاصی شاخصارزیابی  -8-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

13 
های آموزشی، نامهنرخ رشد تفاهم

پژوهشی و فرهنگی منعقده با دانشگاه 
المللیبین و مراکز علمی  

 0.00 0.00 0.00 100.00 34.00 درصد

14 
نسبت دانشجویان موفق به اخذ جوایز 
 علمی و فرهنگی به کل دانشجویان

 60.00 30.00 60.00 100.00 50.00 درصد

15 
نرخ رشد اعتبارات و تجهیزات فضاهای 
فرهنگی، خوابگاهی، ورزشی و مراکز 

 مشاوره ای

 0.00 0.00 0.00 25.00 55.00 درصد

16 
ای به ازای هر سرانه فضای کتابخانه
 دانشجو

 7.20 2.59 7.20 100.00 36.00 متر مربع

17 
های علمی، ورزشی، میزان رشد انجمن

 فرهنگی و دانشجویی
 0.00 0.00 0.00 100.00 55.00 درصد

18 
های نسبت دانشجویان عضو کانون

های علمی، ورزشی فرهنگی، انجمن
دانشجویانودانشجویی به کل   

 0.00 0.00 0.00 100.00 52.00 درصد

 80.00 120.00 320.00 400.00 150.00 نفر نسبت تعداد کل اعضا به ازای هر مرکز 19

20 
شده های امانت دادهمیانگین تعداد کتاب

 به هر عضو در طی یکسال
 30.00 45.00 6.00 20.00 150.00 جلد

21 
ها نسبت دفعات اجرای مجموع فعالیت
 سالبه ازای هر مرکز ثابت طی یک

 82.75 124.12 827.46 1000.00 150.00 فعالیت

22 
های موجود استان، میانگین تعداد کتاب

ثابت سیار و ) نسبت به تعداد مراکز
 پستی (

 80.00 80.00 640.00 800.00 100.00 جلد

23 
ها نسبت دفعات اجرای مجموع فعالیت

 سالبه ازای هر مرکز سیار طی یک
 80.00 80.00 320.00 400.00 100.00 فعالیت

24 
شده میانگین تعداد بازدیدهای انجام
 یتوسط کارشناسان از هر مرکز ط

 سالیک
 62.50 62.50 5.00 8.00 100.00 نوبت

25 

 ،)حضوری های آموزشمیانگین ساعت
 غیرحضوری و مجازی( نسبت به هر
 ،یک از کارکنان و مربیان رسمی

 وقتو پاره قراردادی

 9.33 9.33 2.24 24.00 100.00 ساعت
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 )دنباله( 1395اصفهان در سال استان  پیام نور دانشگاههای اختصاصی شاخصارزیابی  -8-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

26 
های استانی تعداد دفعات اجرای برنامه

 ،شنوارهجها )مناسبت سالدر یک
 (نمایشگاه و ... ،همایش ،سوگواره

 80.00 40.00 4.00 5.00 50.00 برنامه

27 
های تحت میانگین تعداد پایگاه

 مرکز سیار و پستی پوشش هر
 70.00 35.00 12.60 18.00 50.00 تعداد

28 
مربی سیار  میانگین تعداد حضور هر

 سالدر یک پایگاه در طول یک
 20.00 10.00 3.60 18.00 50.00 تعداد

 

های تکمیلی، پژوهشی و فناوری، همکاریشده در محورهای آموزشی و تحصیالت تعریفشاخص  28 شامل جدول فوق

شده در دوازده شاخص آن که عمدتا از محورهای آموزشی و فرهنگی است. امتیازات کسب ،الملل و دانشجوییبین

تحقق  در شانزده شاخص دیگر نیز و فرهنگی است صفر بوده ،الملل و دانشجوییهای بینتحصیالت تکمیلی، همکاری

فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در های اختصاصیگردد. میانگین امتیاز شاخصصد اهداف مشاهده نمیدر 100

تر از میانگین گروه درصد( پایین 91/87امتیاز ) 07/659امتیاز است که دانشگاه پیام نور اصفهان  67/749برابر با  1395

  است.کسب کرده 
 

 نقاط قوت

 .تعداد اعضای هیات علمیافزایش   -1

  .های موجودکتابافزایش تعداد   -2

 .های استانیپیگیری اجرای برنامه  -3
 

 نقاط ضعف

 ای.کمبود فضای کتابخانه  -1

 .های آموزش کارکنانپایین بودن ساعت  -2
 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

 .های موجود در کتابخانهبیشتر به نوع و عناوین کتابتوجه  -1

 .صورت مستمر از مراکزای بهانجام بازدیدهای دوره -2
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 های عمومی دانشگاه پیام نور استان اصفهانتحلیل شاخص

 های عمومی دانشگاه پیام نور جدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 نورهای عمومی دانشگاه پیام نمودار شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال 

 

 

 

 

 

 

 

درصدی در سال  61/79با تغییرات زیادی همراه است. نرخ کاهش های عمومی در طول دوره ارزیابی، امتیاز شاخص

نوساناتی  1395درصد امتیاز در سال  34/12در سال بعد و در نهایت کاهش  یدرصد 46/307سپس نرخ افزایش  و 1393

های امتیاز شاخص این نوسانات با وجوداست.  است که تحقق امتیاز این شاخص در طول دوره مورد بررسی با آن مواجه بوده

 در های عمومیاست. میانگین امتیاز شاخص کاهش یافته درصد در طول دوره 16/27عمومی دانشگاه پیام نور اصفهان 

های عمومی این باشد که مجموع امتیاز شاخصامتیاز می 88/466برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی

 .باشدمیتر از میانگین گروه درصد ( پایین 83/68معادلامتیاز ) 36/321دانشگاه در همین سال 

 

های عمومی دانشگاه پیام نور استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه   

دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

دانشگاه  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های پیام نور استان اصفهان در سال

نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت دانشگاه 

 1392-95های پیام نور استان اصفهان در سال

 

  

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 199.77 _ 

1393 40.74 -79.61 

1394 166.00 307.46 

1395 145.52 -12.34 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 0.00 - 

1393 0.00 0.00 

1394 0.00 0.00 

1395 77.78 77.78 
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و ، در برنامه مهندسی نقش 1394تا  1392گردد، از سال برنامه مالحظه می امتیازاتهمانگونه که درجدول و نمودار 

های یافته است. میانگین امتیاز شاخص تحققدرصد  78/77به  1395و تنها در سال  ساختار دولت امتیازی کسب نکرده

دانشگاه پیام و میزان تحقق برنامه در  بودهامتیاز  42/58برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،درگروه علمی عمومی

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 36/19نور استان اصفهان 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 دانشگاه پیام نور استان اصفهان

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 دانشگاه پیام نور استان اصفهان

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسددبت به سددال قبل 1395ی در سددال درصددد 38/21و از کاهش بوده ر متغیدر طول دوره ارزیابی،  برنامه میزان تحقق

 اسددت. میانگین تحقق برنامه درصددد افزایش یافته 97/9تحقق این برنامه نسددبت به ابتدای دوره میزان  برخوردار اسددت.

و  بوده درصد 01/59برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی اداری در هوشمندسازی و الکترونیک دولت

  تر از میانگین گروه است.درصد پایین 93/37این دانشگاه میزان تحقق برنامه در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 11.11 - 

1393 0.00 -11.11 

1394 42.46 42.46 

1395 21.08 -21.38 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه پیام نور جدول برنامه 

 1392-95های استان اصفهان در سال

نور یریت سرمایه انسانی دانشگاه پیامنمودار برنامه مد

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

در طول دوره ارزیابی نزولی بوده و با  اصفهان استان دانشگاه پیام نور انسانی توسط سرمایه مدیریت میزان تحقق برنامه

 سرمایه مدیریت است. میانگین تحقق برنامه شدهنسبت به ابتدای دوره همراه  1395درصدی در سال  25/10کاهش 

این دانشگاه و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  84/38برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در انسانی

 درصد پایین تر از میانگین گروه است. 75/38

 

 رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه -4

جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی دانشگاه 

 1392-95های پیام نور استان اصفهان در سال

نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی دانشگاه 

 1392-95های پیام نور استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

الی  1393های ت برای سالبه دلیل عدم وجود اطالعا گرددبرنامه مالحظه می امتیازاتهمانگونه که درجدول و نمودار 

 باشد.زیابی عملکرد دانشگاه در این برنامه مقدور نمیار  1395

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 10.34 - 

1393 0.00 -10.34 

1394 0.00 0.00 

1395 0.09 0.09 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 0.00 -36.36 

1394 0.00 0.00 

1395 0.00 0.00 
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 اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 دانشگاه پیام نور استان اصفهان

 1392-95های در سال

برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری نمودار 

 دانشگاه پیام نور استان اصفهان

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مورد بررسی،دانشگاه پیام نور استان اصفهان در طول سالدر  با توجه به تغییرات متناوب در میزان تحقق این برنامه

 1392درصدی آن نسبت به سال  86/0و کاهش  1394نسبت به سال  سال پایانی ی آن دردرصد 29/2شاهد کاهش 

 1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی اداری در سالمت و مردم حقوق از صیانت باشیم. میانگین تحقق برنامهمی

 است.تر از میانگین گروه درصد پایین 09/15این دانشگاه و میزان تحقق برنامه در  درصد بوده 23/34رابر با ب

 

 عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه -6 

جدول برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد 

 دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 1392-95های در سال

نمودار برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد 

 دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 20.00 - 

1393 13.04 -6.96 

1394 21.43 8.39 

1395 19.14 -2.29 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 40.00 - 

1393 17.86 -22.14 

1394 0.00 -17.86 

1395 0.00 0.00 
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های بعد از ه مستندات در سالدرصد و عدم ارای 14/22قابل توجه  به میزان 1393کاهش تحقق اهداف برنامه در سال 

 میانگین تحقق برنامه استقرار 1395سازد. شایان ذکر است در سال آن اظهار نظر در خصوص عملکرد دستگاه را دشوار می

 درصد بوده است. 32/49فرهنگی و آموزشی برابر با  ،گروه علمی عملکرد در مدیریت جامع نظام

در اقدامات و نظر ، گویای ضرورت تجدید1395الی  1392 هاییند ارزیابی سالآاقدامات دستگاه در فر نتایج

ای هیند ارزیابی شاخصارکت فعال در فرد. شباشمیآن به منظور بهبود عملکرد در نظام اداری  ها برای انجامگذاریسیاست

انشگاه پیام نور استان جمله اقدامات اولیه و ضروری د ه خدمات ازیهای عمومی اراعمومی و اختصاصی و اصالح رویه

 باشد. اصفهان می
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اصفهان تصاصی دانشگاه هنرهای عمومی و اختحلیل مجموع شاخص  

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 1392-95های دانشگاه هنر اصفهان در سال

  اختصاصیهای عمومی و نمودار مجموع شاخص

 1392-95های دانشگاه هنر اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، کاهش 1395به جز در سال در طول دوره ارزیابی و اختصاصی دانشگاه هنر اصفهان  های عمومیشاخصمجموع  امتیاز

نسبت به سال قبل  1395سال اما درصد است.  70/30 معادلو  1394بیشترین درصد کاهش مربوط به سال  ویافته 

با نرخ اصفهان های عمومی و اختصاصی دانشگاه هنر درصد افزایش امتیاز داشته است. مجموع امتیاز شاخص 87/40

 های عمومی و اختصاصیررسی کاهش یافته است. میانگین امتیاز مجموع شاخصدوره مورد بطول درصد ساالنه در  54/5

امتیاز  95/126باشد که دانشگاه هنر اصفهان می 56/1216برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در

 .کسب کرده استتر از میانگین گروه درصد( پایین34/10)برابر با 

 

 دانشگاه هنر اصفهانهای اختصاصی تحلیل شاخص

 های اختصاصی جدول شاخص

 1392-95های اصفهان در سال دانشگاه هنر

 های اختصاصی نمودار شاخص

 1392-95های اصفهان در سالدانشگاه هنر 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 1153.53 _ 

1393 1116.10 -3.24 

1394 773.50 -30.70 

1395 1089.61 40.87 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 727.42 _ 

1393 708.55 -2.59 

1394 340.00 -52.01 

1395 665.10 95.62 
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 نسبت به سال قبل، 1395تنها در سال و داشته  نزولی سیر ،در طول دوره ارزیابی دانشگاه اختصاصی هایامتیاز شاخص

درصد کاهش یافته است. وضعیت دانشگاه هنر در زمینه  57/8 ،1392در مقایسه با سال  لیافزایش یافته و رصدد 62/95

های تکمیلی، پژوهش و فناوری، همکاری آموزشی و تحصیالتهای اختصاصی و به ترتیب در محورهای ارزیابی شاخص

 به شرح جدول ذیل است. 1395ر سال ی و فرهنگی دیالملل و دانشجوبین
 

 1395اصفهان در سال هنر  دانشگاههای اختصاصی شاخصارزیابی  -9-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
های تحصیلی مقطع نسبت رشته

تحصیالت تکمیلی به کل 
 های تحصیلیرشته

 79.83 23.95 51.00 63.89 30.00 درصد

2 
نسبت اعضا هیات علمی 

 وقت به دانشجویان روزانهتمام
1به   30.00 5.80 4.70 24.31 81.03 

3 

نسبت اعضای هیات علمی 
وقت با مرتبه استادیار و تمام

باالتر به کل اعضای هیات علمی 
 وقتتمام

 90.94 100.03 56.60 62.24 110.00 درصد

4 
نسبت دانشجویان تحصیالت 
 تکمیلی به کل دانشجویان

 80.53 24.16 33.38 41.45 30.00 درصد

5 
نسبت ارتقا اعضای هیات علمی 

 به مراتب علمی باالتر
 100.00 30.00 6.79 3.74 30.00 درصد

6 
نرخ رشد مقاالت نمایه شده 

 پژوهشی-علمی 
 64.62 19.39 10.29 15.93 30.00 درصد

7 
نرخ رشد کتب تالیفی و 

 شده نشر شدهترجمه
 80.00 32.00 340.14 425.17 40.00 درصد

8 
های نرخ رشد مقاالت کنفرانس
 ملی و بین المللی

 46.83 58.54 5.77 12.32 125.00 درصد

9 
نرخ رشد ثبت اختراعات در داخل 

 و خارج کشور
 84.15 79.94 48.00 57.04 95.00 درصد

10 
ر در قتعداد واحدهای مست

مراکز رشد  ،)کارآفرینی هادانشگاه
 بنیان(واحدهای دانش

 81.08 52.70 30.00 37.00 65.00 درصد

11 
نسبت دانشجویان خارجی به کل 

 دانشجویان
 79.93 28.77 0.45 0.56 36.00 درصد
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 )دنباله( 1395اصفهان در سال هنر  دانشگاههای اختصاصی شاخصارزیابی  -9-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

12 
تعداد دانشجویان خارجی جذب 
 شده برای تحصیل در دانشگاه

 60.00 58.20 760.00 1266.67 97.00 درصد

13 
های آموزشی، نامهنرخ رشد تفاهم

پژوهشی و فرهنگی منعقده با 
 المللیمراکز علمی بیندانشگاه و 

 72.01 24.48 8.00 11.11 34.00 درصد

14 
نسبت دانشجویان موفق به اخذ 
جوایز علمی و فرهنگی به کل 

 دانشجویان
 60.38 30.19 0.32 0.53 50.00 درصد

15 
نرخ رشد اعتبارات و تجهیزات 
فضاهای فرهنگی، خوابگاهی، 

 ایورزشی و مراکز مشاوره
 19.68 10.82 0.21 1.07 55.00 درصد

16 
ای به ازای سرانه فضای کتابخانه
 هر دانشجو

 59.52 21.43 0.25 0.42 36.00 متر مربع

17 
میزان رشد انجمن های علمی، 
 ورزشی، فرهنگی و دانشجویی

 27.17 14.95 4.00 14.72 55.00 درصد

18 

نسبت دانشجویان عضو 
های های فرهنگی، انجمنکانون

دانشجویی به  علمی، ورزشی و
 کل دانشجویان

 59.99 31.20 13.37 22.29 52.00 درصد

های اختصاصی مورد ارزیابی در غالب شاخصاصفهان گردد، دانشگاه هنر همانگونه که از اطالعات جدول مشخص می

 فناوریپژوهشی و و یک شاخص از محور  ی و فرهنگییمحور دانشجوعمدتا موفق عمل نموده و تنها در دو شاخص از 

میانگین امتیاز از عملکرد نسبتا مطلوبی برخوردار بوده است.  ا هدر سایر شاخص لیکمتر از نیمی از اهداف را محقق ساخته و

 باشد که دانشگاه هنرمی 67/749برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در های اختصاصیشاخص

ت و ضعف و راهکارهای از جمله نقاط قو است.کسب کرده تر از میانگین گروه پاییندرصد (  43/10امتیاز )  57/84اصفهان 

 :توان به موارد ذیل اشاره نمودمی 1395های اختصاصی سال در تحقق شاخصپیشنهادی این دانشگاه 
 

 نقاط قوت

 .های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدافزایش تعداد رشته  -1

  .افزایش تعداد اعضای هیات علمی  -2

 .هیات علمی نسبت به رشد دانشجواعضای باال بودن رشد   -3
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 .باال بودن رشد اعضای هیات علمی نسبت به میانگین سه سال قبل  -4

 .افزایش تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -5

 .1395و  1394ی هاسالویژه در وقت بهت علمی تمامااعضای هی فتن روند افزایش ارتقاشتاب گر  -6

  .دانشجویان خارجیروند صعودی شمار   -7

  .افزایش شمار دانشجویان موفق به کسب جوایز علمی و فرهنگی  -8
 

 نقاط ضعف

 .پایین بودن نسبت اساتید با مرتبه دانشیار و باالتر به کل اساتید  -1

 .شده در برنامه توسعه دانشگاه بینینرسیدن شمار دانشجویان تحصیالت تکمیلی به تعداد پیش  -2

 .ه شدهیهشی جهت ارزیابی کیفی مقاالت اراهای پژوعدم وجود شاخص  -3

  .موفق به اخذ جایزه نسبت به تعداد کل دانشجویان یانمتناسب نبودن تعداد دانشجو  -4

  .عدم وجود اعتبار کافی جهت افزایش فضای کمک آموزشی  -5

 .هاکتابخانهای از دگرگونی کاربری فضای پاره، های دانشگاه، توزیع ناموزون بودجهپراکندگی ساختمان  -6

  

 لکردراهکارهای پیشنهادی برای بهبود عم

 .ایهای تحصیالت تکمیلی و میان رشتهویژه رشتهها بهافزایش رشته -1

 .سازی دروس آموزشی و غنی ساختن محتوای دروساستاندارد -2

  .ریزی جهت جذب هیات علمی بیشتربرنامه -3

  .اندازتنظیم هرم جمعیتی در مقاطع تحصیلی، متناسب با چشم  -4

  .کوشش برای جذب مدرسان دانشیار و باالتر -5

تنظیم هرم جمعیتی در مقاطع تحصیلی متناسب با چشم انداز و تثبیت نسبت جذب دانشجویان کارشناسی، ارشد   -6

 .طی سه سال آینده 0/5و  1/5، 1بت و دکترا به نس

  .بورسیههای ت عملی دانشگاه به دورهافراهم آوردن شرایط الزم برای اعزام هی -7

  .المللیها و مراکز علمی بینتالش در راستای افزایش تبادالت با دانشگاه  -8

 ا.تشویق مدرسان دانشگاه برای ارتق  -9

  .نفر دانشجو 4000های تحصیلی برای رسیدن به تعداد فراهم نمودن امکانات و افزایش رشته  -10

  .ایای و بین رشتههای میان رشتهای جهت توسعه آموزشتقویت همکاری بین دانشکده  -11

 .اصالح رویه جذب دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی متناسب با چشم انداز دانشگاه -12
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 های عمومی دانشگاه هنر اصفهانتحلیل شاخص

 های عمومی جدول شاخص

 1392-95های اصفهان در سال دانشگاه هنر

 های عمومینمودار شاخص

 1392-95های اصفهان در سال دانشگاه هنر 

 

 

 

 

 

 

 

است. کاهش  هایی را برای این دانشگاه در پی داشتههای عمومی بروز کاستیتغییرات متناوب در کسب امتیاز در شاخص

باشد. ها میدرصدی امتیازات در طول دوره از جمله این کاستی 38/0 درصدی امتیاز در سال آخر و همچنین کاهش 07/2

باشد که این می 88/466برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در های عمومیمیانگین امتیاز شاخص

 .کسب کرده استتر از میانگین گروه پایین درصد( 08/9)معادل  امتیاز 37/42دانشگاه 

 

اصفهانهای عمومی دانشگاه هنر های شاخصهتحلیل برنام  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های دانشگاه هنر اصفهان در سال

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت 

 1392-95های دانشگاه هنر اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 426.11 _ 

1393 407.55 -4.36 

1394 433.50 6.37 

1395 424.51 -2.07 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 83.33 - 

1393 76.67 -6.66 

1394 31.82 -44.85 

1395 71.11 39.29 
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، مثبت و برابر با نرخ تغییرات 1395تنها در سال  وبوده نزولی  یرونددارای در طول دوره ارزیابی،  برنامه تحقق اهداف

گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  دولت در ساختار و نقش مهندسی میانگین تحقق برنامه است.درصد  29/39

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 69/12این دانشگاه  و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  42/58برابر با  1395
 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 1392-95های در سالدانشگاه هنر اصفهان 

نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 1392-95های دانشگاه هنر اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 
 

های عمومی از عدم ثبات برخوردار اسددت. لذا در طول دوره امتیاز مجموع شدداخصنیز مشددابه با  میزان تحقق این برنامه

درصد و منفی بوده  93/22درصد تغییر نسبت به سال قبل  1395باشیم. در سال درصدی امتیاز می 93/7کاهش  شاهد

 1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  اداری در هوشمندسازی و الکترونیک دولت است. میانگین تحقق برنامه

  تر از میانگین گروه است.درصد پایین 55/5دانشگاه هنر اصفهان  و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  01/59برابر با 
 

انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3  

 جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی 

 1392-95های دانشگاه هنر اصفهان در سال

 نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی 

 1392-95های دانشگاه هنر اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد تغییر 

 سالیانه

1392 61.39 - 

1393 35.00 -26.39 

1394 76.39 41.39 

1395 53.46 -22.93 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 57.24 - 

1393 24.25 -32.99 

1394 22.79 -1.46 

1395 23.89 1.10 
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طوری که شاهد ه قابل توجهی است. بی کاهش امیزان تحقق امتیاز برنامه مدیریت سرمایه انسانی در طول دوره دار

درصد  10/1 کاهشی معادل 1394نیز نسبت به سال  1395باشیم و در سال می درصدی آن در طول دوره 35/33کاهش  

برابر  1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  در انسانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه است.وجود داشته 

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 95/14دانشگاه هنر و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  84/38با 
 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 1392-95های دانشگاه هنر اصفهان در سال

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 1392-95های در سالدانشگاه هنر اصفهان 

 

 

 

 

 

 

 
 

های عمومی رقابتی، همانند مسیر این تغییرات در مجموع شاخص فضای در عمومی خدمات مسیر تغییرات در تحقق برنامه

ه مستندات رخ داده اضافه نمود. تحقق را که به دلیل عدم ارای 1393به این تغییرات باید کسب امتیاز صفر در سال  است،

درصد رشد  05/2مقایسه با ابتدای دوره ارزیابی از  کاهشی بوده اما در 1394نسبت به سال  1395سال  امتیاز برنامه در

 1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  رقابتی در فضای در میعمو خدمات میانگین تحقق برنامه برخوردار است.

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 78/30این دانشگاه   و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  28/38برابر با 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 5.45 - 

1393 0.00 -5.45 

1394 25.00 25.00 

1395 7.50 -17.50 
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 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه-5

اداری جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت 

 1392-95های دانشگاه هنر اصفهان در سال

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 1392-95های دانشگاه هنر اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

رغم است. علی های اول تا سوم ارزیابی افزایش یافتهتوسط دانشگاه هنر اصفهان در طول سال تحقق این برنامه میزان

 1395درصدی در سال  14/7درصدی آن در طول دوره و رشد  64/19، شاهد رشد 1394درصدی در سال  50/4کاهش 

 1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  دراداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت هستیم. میانگین تحقق برنامه

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 59/9این دانشگاه و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  23/34برابر با 

 

  عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه -6 

جدول برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد 

 1392-95های دانشگاه هنر اصفهان در سال

نمودار برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد 

 1392-95های دانشگاه هنر اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتبررسی با نوساندر طول دوره  اصفهان دانشگاه هنر توسط یعملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه تحقق میزان

برخوردار بوده اما کاهش  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  16/5از افزایش این دانشگاه و  همراه بوده یشدید

 عملکرد در مدیریت جامع نظام درصد نسبت به ابتدای دوره را نیز تجربه کرده است. میانگین تحقق برنامه استقرار 43/3

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 5.00 - 

1393 22.00 17.00 

1394 17.50 -4.50 

1395 24.64 7.14 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 61.67 - 

1393 100.00 38.33 

1394 53.08 -46.92 

1395 58.24 5.16 
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 اصفهان دانشگاه هنر و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  32/49برابر با  1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال 

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 92/8

موسسه آموزش ، نمایانگر کارنامه مطلوبی از این 1395تا  1392های طول سال در اصفهان بررسی عملکرد دانشگاه هنر

 الکترونیک های خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی و دولتهای اجرایی در برنامهعالی نیست. رویه

عدم توجه به وجود مشکالتی از قبیل  بااداری ضرورت دارد که مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد.  هوشمندسازی و

های برنامه مدون برای برگزاری دورهو همچنین فقدان اداری  و هوشمندسازیوجود کمیته توسعه دولت الکترونیک 

د نبودر کنار  ،های آموزشی برگزار شدهسیستم منسجم و مکتوب جهت بررسی اثربخشی دوره و فقدانآموزشی 

و است کرده  که عملکرد دستگاه را تضعیف باشداز جمله عواملی  تواندمی یند آموزشااستانداردهای ارزیابی کیفیت فر

 اقداماتی از جمله موارد ذیل ضرورت دارد: ،برای  بهبود عملکرد

 .مستندسازی و اصالح فرآیندهای اختصاصی و مشترک دانشگاهایجاد رویه  -

ایجاد زمینه تشویق و ترغیب کارکنان و باالخص  ویندهای دانشگاه اه تخصصی جهت پیگیری مستندسازی فریجاد کمیتا -

 .دانشگاه یو خارج یالکترونیکی نمودن کلیه مکاتبات داخلمدیران جهت 

سازی و مکانیزه کردن بایگانی منظور یکپارچهتوسعه فناوری اطالعات به های ملیسازی تبادل اطالعات با سامانهنهزمی -

  .اسناد

  .هافرمروز کردن اموال، اسناد و اطالعاتی جهت ثبت و به هایافزارها و سیستماستفاده از نرم  -

 .روج کارکنان با سیستم اداری مالیپارچه کردن سیستم ورود و خهای اطالعاتی جهت یکگیری از سیستمبهره -
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های عمومی و اختصاصی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص  

  های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 فکری کودکان و نوجوانانکانون پرورش 

 1392-95های استان اصفهان در سال 

 های عمومی و اختصاصی نمودار مجموع شاخص

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1395سال در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان  و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع  امتیاز

های مختلف حاکی از افت درصد رشد داشته است. بررسی تغییر امتیازات در سال 28/1771معادل  1394نسبت به سال 

 های عمومی و اختصاصیمجدد آن در سال بعد است. افزایش امتیازات مجموع شاخصو افزایش  1394شدید آن در سال 

. در باشدمیدرصد  56/9نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی  1395کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 

لیکن امتیاز  ،ز استامتیا 56/1216فرهنگی آموزشی  ،ها در گروه علمیشده دستگاهمیانگین امتیازات کسبهمین سال 

 درصد کمتر از میانگین گروه امتیاز کسب کرده است. 30/38امتیاز زیر این میانگین بوده و به عبارت دیگر  99/465کانون 
 

 کودکان و نوجوانان استان اصفهان های اختصاصی کانون پرورش فکریتحلیل شاخص

  های اختصاصیجدول شاخص

 و نوجوانان  کانون پرورش فکری کودکان

 1392-95های استان اصفهان در سال

 های اختصاصی نمودار شاخص

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 685.06 _ 

1393 909.91 32.82 

1394 40.11 95.59-  

1395 750.57 1771.28 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 196.00 _ 

1393 726.98 270.91 

1394 0.00 _ 

1395 606.00 _ 
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های یند ارزیابی شاخصاضمن عدم شرکت در فر بوده و یربسیار متغ ،در طول دوره ارزیابی اختصاصی هایشاخص امتیاز

است. وضعیت کانون پرورش فکری  گردیدهدرصد در طول دوره برخوردار  18/209نرخ رشد از  ،1394اختصاصی سال 

 .باشدبه شرح جدول ذیل می 1395 ی درسالهای اختصاصدر زمینه ارزیابی شاخصاصفهان کودکان و نوجوانان استان 
 

 1395اصفهان در سال استان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان های اختصاصی ارزیابی شاخص -10-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

00400. 150.00 نفر نسبت تعداد کل اعضا به ازای هر مرکز 1  320.00 120.00 .0008  

2 
شده دادههای امانتمیانگین تعداد کتاب

 به هر عضو در طی یک سال
 30.00 45.00 6.00 20.00 150.00 جلد

3 
ها به ازای نسبت اجرای مجموع فعالیت
 سالهر مرکز ثابت طی یک

 82.75 124.12 827.46 1000.00 150.00 فعالیت

4 
های موجود استان میانگین تعداد کتاب

 )ثابت و سیار( تعداد مراکزنسبت به 
 100.00 35.00 1.00 1.00 35.00 نمایشگاه

5 
ها به دفعات اجرای مجموع فعالیتنسبت 

 سالازای هر مرکز سیار طی یک
0.0010 فعالیت  .00400  320.00 80.00 .0008  

6 
شده توسط بازدیدهای انجامتعداد میانگین 

 سالکارشناسان از هر مرکز طی یک
0.0010 نوبت  8.00 .005  2.506  62.50 

7 
)حضوری،  های آموزشیمیانگین ساعت

غیرحضوری و مجازی( نسبت به هر یک 
 از کارکنان و مربیان

 9.33 9.33 2.24 24.00 100.00 ساعت

8 
های استانی در تعداد دفعات اجرای برنامه

ها، جشنواره، سوگواره، )مناسبت سالیک
 ..(.همایش، نمایشگاه و 

 80.00 40.00 4.00 5.00 50.00 برنامه

9 
های تحت پوشش میانگین تعداد پایگاه

 هر مرکز سیار و پستی
 70.00 35.00 12.60 18.00 50.00 تعداد

10 
میانگین تعداد حضور هر مربی سیار در 

 سالیک پایگاه در طول یک
 20.00 10.00 3.60 18.00 50.00 تعداد

 

امتیاز برای  یدرصد 50، شاهد تحقق زیر 1395های اختصاصی سال شاخص کانون دراین شده با توجه به امتیازات کسب

بدیهی است این نتیجه در . ددگرها را شامل میدرصد از شاخص 40که ایم آن بوده 10و  7، 6، 2های ردیف خصشا

گین امتیاز میان 1395در سال ایفا نماید.  یهای بعد این دستگاه باید نقش موثرگیری استراتژی اقدامات سالجهت

و کانون پرورش فکری کودکان و  بودهامتیاز  67/749فرهنگی و آموزشی برابر با  ،های اختصاصی در گروه علمیشاخص

 درصد( کمتر از آن را کسب کرده است. 16/19معادل ) امتیاز 67/143نوجوانان استان 
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 نقاط قوت

 های اصفهان.باال بودن تعداد ظرفیت کتابخانه -
 

 نقاط ضعف

 پایین بودن ساعات آموزش کارکنان. -

 

 راهکارهای پیشنهادی بهبود عملکرد

 توجه به برنامه های آموزشی همکاران. -1

 ها.های موجود در کتابخانهترغیب اعضا به استفاده از امکانات و کتاب -2

 

 کودکان و نوجوانان استان اصفهان های عمومی کانون پرورش فکریتحلیل شاخص

کانون پرورش فکری های عمومی جدول شاخص

 کودکان و نوجوانان استان اصفهان

 1392-95های در سال 

های عمومی کانون پرورش فکری نمودار شاخص

 کودکان و نوجوانان استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

درصد  43/260و تنها در سال پایانی و با نرخ  بودههای عمومی در طول دوره ارزیابی دارای سیر نزولی شاخص امتیاز

درصد نسبت به ابتدای دوره  44/70دوره مورد بررسی طول های عمومی این دستگاه در است. امتیاز شاخص افزایش یافته

 88/466فرهنگی و آموزشی برابر با  ،گروه علمی در های عمومیمیانگین امتیاز شاخص ،1395است. در سال  کاهش یافته

تر از میانگین گروه خود در این درصد( پایین 03/69)معادل  امتیاز 31/322و کانون پرورش فکری و نوجوانان  بوده

 .کسب کرده استها شاخص

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 489.06 _ 

1393 182.93 62.60- 

1394 40.11 78.07- 

1395 144.57 260.43 
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کودکان و نوجوانان استان اصفهانهای عمومی کانون پرورش فکری های شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

استان  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 1392-95های اصفهان در سال

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 

 1392-95های اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارای سیردر طول دوره ارزیابی،  اصفهان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان های عمومیشاخص امتیاز

 دولت در ساختار و نقش مهندسی امتیاز را تجربه کرده است. میانگین تحقق برنامه یدرصد 02/47کاهش  وبوده نزولی 

کانون پرورش فکری و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  42/58برابر با  1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال 

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 54/56کودکان و نوجوانان استان 
 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 1392-95های استان اصفهان در سال 

نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 1392-95های استان اصفهان در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 48.90 - 

1393 5.65 43.25-  

1394 0.00 5.65-  

1395 1.88 1.88 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 67.78 - 

1393 30.67 37.11- 

1394 6.21 24.46- 

1395 47.20 40.99 
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دهد. امتیاز این برنامه در سال نشان میرا در سه سال ابتدای دوره، کاهش و در سال پایانی افزایش  تحقق این برنامه

تحقق  رونددرصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. از آنجایی که در ابتدای دوره مورد بررسی  99/40با نرخ  1395

 دولت درصد است. میانگین تحقق برنامه 58/20در طول دوره منفی و برابر با  میزان تحقق برنامهامتیازات نزولی بوده، 

و میزان  بودهدرصد  01/59برابر با  1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  اداری در هوشمندسازی و الکترونیک

  تر از میانگین گروه است.درصد پایین 81/11کانون  تحقق برنامه در

 

 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

  جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 ار برنامه مدیریت سرمایه انسانی نمود

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

سیر نزولی در طول دوره ارزیابی، انسانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  سرمایه مدیریت برنامه تحقق میزان

 در انسانی سرمایه مدیریت درصد کاهش توام بوده است. میانگین تحقق برنامه 66/31در کل دوره با  طوری کهبهداشته 

 42/37این کانون  و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  84/38برابر با  1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال 

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 33.08 - 

1393 23.75 9.33- 

1394 0.00 23.75- 

1395 1.42 1.42 
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 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 1392-95های استان اصفهان در سال 

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر بودههای مورد بررسی متغیگردد سهم تحقق امتیازات در طی سالکه در جدول امتیازات برنامه مشاهده میهمانگونه 

درصد  14/34افزایشی بوده و در مقایسه با ابتدای دوره ارزیابی از  1394نسبت به سال  1395سال  در طوری کهبه است

گروه علمی، فرهنگی و آموزشی  رقابتی در فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه .استگردیده رشد برخوردار 

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 06/36این کانون و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  28/38برابر با  1395در سال 
 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 1392-95های استان اصفهان در سال 

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 1392-95های استان اصفهان در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 75.00 38.64 

1394 0.00 75.00- 

1395 2.22 2.22 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 47.27 - 

1393 21.92 25.35- 

1394 12.86 9.06- 

1395 18.21 5.35 
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با کاهش قابل  1394اصفهان تا پایان سال  در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان میزان تحقق این برنامه

است. با این وجود تحقق برنامه در دوره  رو به افزایش گذاشته 1395سال در  درصدی همراه بوده و سپس 41/34توجه 

 سالمت و مردم حقوق از صیانت میانگین تحقق برنامهابتدای دوره دارد. درصد کاهش نسبت به  06/29 بررسیمورد 

این کانون و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  23/34برابر با  1395گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در سال  اداری در

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 02/16

 

 عملکرد  مدیریت جامع نظام استقرار برنامه -6

مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 1392-95های استان اصفهان در سال

مدیریت عملکرد مودار برنامه استقرار نظام جامع ن

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 1392-95های استان اصفهان در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد، بررسی چگونگی عملکرد دستگاه  مدیریت برنامه استقرار نظام جامع خصوصه مستندات در ارایبا توجه به عدم 

گروه علمی، فرهنگی و  عملکرد در مدیریت جامع نظام غیر ممکن است. شایان ذکر است میانگین تحقق برنامه استقرار

 است. درصد بوده 32/49برابر با  1395آموزشی در سال 

 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توسط شده کسب امتیازات به توجه با

های اصالح نظام سازی هر چه بهتر برنامهضرورت پرداختن به نقاط قوت و ضعف آن در راستای پیاده 1395 الی 1392

 گردد.اداری مشخص می

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 56.67 - 

1393 0.00 56.67- 

1394 0.00 0.00 

1395 0.00 0.00 

0

20

40

60

1392 1393
1394

1395



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                156 

 

های عمومی و اختصاصی مدیریت حج و زیارت استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص  

 عمومی و اختصاصیهای جدول مجموع شاخص

 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان 

 1392-95های در سال

های عمومی و اختصاصی نمودار مجموع شاخص

 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 1394تا سال در طول دوره ارزیابی و اختصاصی مدیریت حج و زیارت استان اصفهان  های عمومیشاخصمجموع  امتیاز

است. در طول دوره بررسی شاهد  داشتهکاهش  درصد 23/34سال قبل  ه، نسبت ب1395تنها در سال  افزایش یافته و

 23/34رغم کاهش دهد که امتیاز دستگاه علیدستگاه هستیم و این نشان میشده درصد افزایش در امتیازات کسب 99/76

دوره مواجه  های قبل، با مشکل تنزل امتیازات در طولو به دلیل رشد قابل توجه امتیاز در سال 1395درصدی در سال 

 1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در های عمومی و اختصاصیاست. میانگین امتیاز مجموع شاخص نشده

تر از درصد( پایین 68/23معادل ) امتیاز 07/288باشد که مدیریت حج و زیارت استان اصفهان می 56/1216برابر با 

 .کسب کرده استمیانگین گروه 

 

 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان های اختصاصیتحلیل شاخص

حج و زیارت  های اختصاصی مدیریتجدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

های اختصاصی مدیریت حج و زیارت نمودار شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 524.61 _ 

1393 894.55 70.52 

1394 1411.70 57.81 

1395 928.49 -34.23 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 98.00 - 

1393 694.95 609.13 

1394 854.50 22.96 

1395 520.75 -39.06 
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درصد  06/39دارای  1395افزایش یافته و فقط در سال  1394تا سال  ،در طول دوره ارزیابی اختصاصی هایشاخص امتیاز

های . جدول زیر شاخصباشدمیدرصد  38/431های اختصاصی در طول دوره  است. رشد امتیاز شاخص کاهش بوده

 .گرددرا شامل می 1395شده برای مدیریت حج و زیارت استان اصفهان  و امتیاز اکتسابی آن در سال تعریف
 

 1395استان اصفهان در سال  مدیریت حج و زیارتهای اختصاصی ارزیابی شاخص -11-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
های صادره زتعداد مجو

 )کارگزاران زیارتی(
00156. 125.00 واحد  00/78  50.26  .0050  

2 
اعزامی به تعداد زائران 

 عالیاتعتبات
00135. نفر  .0039000  19500.00 67.50 50.00 

0.0012 واحد تعداد دفاتر کارگزاری فعال 3  .00149  .00111  89.40 74.50 

4 
تعداد زائران اربعین 

 شده در سامانه سماحسازماندهی
00120. نفر  .0085000  .0080950  114.28 95.24 

 میزان آموزش کارگزاران 5
نفر/ 

 ساعت
125.00 14000.00 3500.00 31.25 25.00 

 74.67 93.33 112.00 150.00 125.00 واحد نظارت بر دفاتر کارگزاری فعال 6

7 
میزان رضایت از سفرهای انجام 

 شده به عتبات عالیات عراق
 0.00 0.00 0.00 100.00 125.00 درصد

 50.00 62.50 17.50 35.00 125.00 عدد تعداد مجوزهای تمدید شده 8

 

است.  فعالیت ارزیابی شده 8در قالب  1395در سال اصفهان های تخصصی مدیریت حج و زیارت استان مجموعه فعالیت

ارت بر این دفاتر با اختالف های ساماندهی زائرین اربعین، تعداد دفاتر کارگزاری فعال و نظاین دستگاه در شاخص اهداف

ها اما در سایر شاخص ،درصد اهداف آن محقق گردیده 75است و بیش از  یافتهها تحقق توجهی از سایر شاخصقابل

جایگاه این  االتر در موارد یادشده به ارتقارود. تالش در راستای کسب امتیاز بدرصد فراتر نمی 50شده از امتیاز کسب

فرهنگی  ،گروه علمی در اختصاصیهای های اختصاصی کمک خواهد کرد. میانگین امتیاز شاخصدستگاه در زمینه شاخص

 54/30معادلامتیاز ) 92/228باشد که مدیریت حج و زیارت استان امتیاز می 67/749برابر با  1395و آموزشی در سال 

از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در  .کسب کرده استتر از میانگین گروه درصد( پایین

 می توان به موارد ذیل اشاره نمود. 1395صاصی سال های اختتحقق شاخص
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 نقاط قوت

  .مینه عتبات عالیات و حج تمتع به زائرینزبهترین امکانات در ه یارا -1

  .ایجاد کنسولگری موقت در استان و صدور روادید جهت زائرین اربعین  -2

 .اندازی دفتر زیارتی در مناطق محروم استانصدور مجوز و راه  -3

  .بندی دفاتر زیارتی موجودامتیازارت و ظن  -4

مچنین استفاده از نیروهای ه های ارتباطی وافزارهای متعدد و سیستمهای روز خصوصا نرماستفاده از تکنولوژی -5

 .هابا انگیزه و متعهد هم در بخش اداری و هم عوامل کاروان، کارآمد

 

 نقاط ضعف

حج هم هم در زمینه عتبات و  ترافیک کاریهای در زمان اختالل در سیستمنام و های ثبتضعیف بودن سیستم -1

  .تمتع

 .هاه در ایام پیک اعزامویژه بهقابل ارایحجم  خدمات  اتعداد پرسنل بعدم تناسب  -2

 

 ردبهبود عملک پیشنهادی راهکارهای

 .سیستم مراجعه زائرین به دفاتر بهبود بخشیدن -3

استان   های غیر مجاز زائرین در سطحولین از اعزاموجلوگیری مسمنظور هاصالح قوانین قضایی و وحدت رویه ب  -4

 ز.ها و دفاتر زیارتی مجاو هدایت متقاضیان تشرف به گروه

 

 های عمومی مدیریت حج و زیارت استان اصفهانتحلیل شاخص

های عمومی مدیریت حج و زیارت جدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

عمومی مدیریت حج و زیارت های نمودار شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 426.61 _ 

1393 199.60 -53.21 

1394 557.20 179.16 

1395 407.69 -26.83 
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با تغییرات زیادی همراه بوده است. این نوسانات  های عمومی در طول دوره ارزیابیشاخص این دستگاه در امتیازکسب 

که باالترین نرخ رشد  نسبت به سال قبل، 1394درصدی در سال  16/179رغم برخورداری از نرخ رشد موجب گردیده علی

ین . میانگباشددرصد  43/4های عمومی در طول دوره ارزیابی منفی و برابر با رشد امتیاز شاخص، در دوره مورد بررسی است

باشد که مدیریت امتیاز می 88/466برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در های عمومیامتیاز شاخص

 .کسب کرده استتر از میانگین گروه درصد( پایین 68/12معادل امتیاز ) 19/59حج و زیارت استان اصفهان 
 

استان اصفهانهای عمومی مدیریت حج و زیارت های شاخصهتحلیل برنام  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

مدیریت  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های حج و زیارت استان اصفهان در سال

نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت مدیریت 

 1392-95های حج و زیارت استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

دشوار است.  1395و  1394های به دلیل عدم کسب امتیاز در سال اهداف این برنامه تحلیل عملکرد دستگاه در تحقق

عملکرد مطلوبی حکایت ندارد لیکن چه از  نسبت به قبل از آن اگر 1393درصدی تحقق اهداف در سال  52/25کاهش 

شود. شایان ذکر است میانگین تحقق موکول می ،مقدور گرددر های بیشتتر به زمانی که دسترسی به دادهارزیابی دقیق

 درصد بوده است. 42/58برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی دولت در ساختار و نقش مهندسی برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 36.63 - 

1393 11.11 -25.52 

1394 0.00 -11.11 

1395 0.00 0.00 
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 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان 

 1392-95های در سال

نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 
 

 1395درصدی در سال  45/6افزایش یافته و از افزایش  1393به جز در سال در طول دوره ارزیابی،  برنامه میزان تحقق

این مدیریت نسبت به ابتدای در  اداری هوشمندسازی نسبت به سال قبل برخوردار است. تحقق برنامه دولت الکترونیک و

 1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی درصد افزایش یافته است. میانگین تحقق این برنامه در 54/6دوره در کل 

ه درصد باالتر از میانگین گرو 41/19مدیریت حج و زیارت استان  و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  01/59برابر با 

  است.

 

 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی مدیریت حج و 

 1392-95های زیارت استان اصفهان در سال

نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی مدیریت حج و 

 1392-95های زیارت استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 درصد تحقق سال
 تغییر درصد

 سالیانه

1392 71.88 - 

1393 45.45 -26.43 

1394 71.97 26.52 

1395 78.42 6.45 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 53.84 - 

1393 16.15 -37.69 

1394 20.00 3.85 

1395 8.82 -11.18 
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این  نتایج عملکرد، شاهد تغییرات متناوب مدیریت سرمایه انسانیدستیابی به اهداف  درشده کسب اتبا توجه به امتیاز

نسبت به ابتدای دوره و   1395درصد در سال  02/45باشیم. کاهش تحقق برنامه به میزانمیمذکور مدیریت در برنامه 

 انسانی سرمایه مدیریت از جمله این نوسانات است. میانگین تحقق برنامه  1394نسبت به سال  یدرصد 18/11ش کاه

مدیریت مذکور و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  84/38برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی در

 گروه است. تر از میانگیندرصد پایین 02/30

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی مدیریت

 1392-95های حج و زیارت استان اصفهان در سال

نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی مدیریت 

 1392-95های حج و زیارت استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات عمومی در فضای رقابتی توسط مدیریت حج و زیارت استان در طول دوره ارزیابی  میزان تحقق اهداف برنامه

که رشد قابل توجهی است. امتیاز  بودهدرصد  36/71و معادل با  1393افزایش یافته است. باالترین میزان افزایش در سال 

ش یافته و در مقایسه با ابتدای افزایدرصد  10به میزان  ،1394سال  توسط این مدیریت نسبت به 1395سال  شده درکسب

 ،گروه علمی رقابتی در فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه درصد رشد برخوردار است. 36/93دوره ارزیابی از 

درصد باالتر  72/61مدیریت مذکور و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  28/38برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال 

 ین گروه است.از میانگ

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 3.64 - 

1393 75.00 71.36 

1394 90.00 15.00 

1395 100.00 10.00 
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 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان 

 1392-95های در سال

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

توسط مدیریت حج و زیارت استان اصفهان  این برنامهدد، میزان تحقق اهداف گرهمانگونه که در جدول فوق مالحظه می

درصدی امتیاز در  79/35ویژه کاهش بهاست.  زایش داشتهمتناوب کاهش و افهای مورد بررسی به شکلی در طول سال

همراه گردد.  یدرصد 22/16در طول دوره با کاهش  برنامهنسبت به سال ماقبل موجب گردیده تا تحقق  1395سال 

برابر با  1395فرهنگی و آموزشی در سال  ،گروه علمی اداری در سالمت و مردم حقوق از صیانت میانگین تحقق برنامه

 .استاز میانگین گروه  تردرصد پایین 16/7مدیریت مذکورو میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  23/34

 

 عملکرد  مدیریت جامع نظام استقرار برنامه -6

مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع 

 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان 

 1392-95های در سال

مدیریت عملکرد مودار برنامه استقرار نظام جامع ن

 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 43.29 - 

1393 41.73 -1.56 

1394 62.86 21.13 

1395 27.07 -35.79 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 38.67 - 

1393 85.71 47.04 

1394 40.00 -45.71 

1395 45.00 5.00 
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تا سال دوم دوره  اصفهان استان مدیریت حج و زیارت توسط عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه میزان تحقق

است.  داشتهبا سرعت کمتری افزایش  1394درصد در سال  71/45پس از کاهش  روند افزایشی بوده ودارای ، ارزیابی

تدای درصد نسبت به اب 33/6رشد و  1394نسبت به سال  1395در سال تحقق اهداف  یدرصد 5از افزایش این مدیریت 

فرهنگی و آموزشی  ،گروه علمی عملکرد در مدیریت جامع نظام دوره بررسی برخوردار است. میانگین تحقق برنامه استقرار

تر از میانگین گروه درصد پایین 32/4 مدیریت مذکورو میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  32/49برابر با  1395در سال 

 است.

تواند ارزیابی گانه نمیهای ششامتیازات حاصل از عملکرد آن در برنامه به استناد بااگرچه ارزیابی عملکرد یک دستگاه 

دستیابی به اهداف در این مدیریت  اگر چهصورت نسبی به نقاط قوت و ضعف آن اشاره نماید. ه تواند باما می ،کاملی باشد

و هوشمندسازی اداری از جمله نقاط قوت  طور نسبی دولت الکترونیکهدر فضای رقابتی و بعمومی های خدمات برنامه

های مهندسی نقش و ساختار دولت، مدیریت سرمایه انسانی، آور شد که برنامهاما باید یاد ،شونددستگاه محسوب می

هایی است که شاهد عملکرد از جمله برنامه مدیریت صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری در کنار استقرار نظام جامع

 یم. اهبود هادستگاه در دستیابی به اهداف آننقاط ضعف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                164 

 

 های عمومی و اختصاصی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 اصفهان و دارایی استان اداره کل امور اقتصادی

 1392-95های در سال

 های عمومی و اختصاصیشاخصنمودار مجموع 

    اصفهان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 
 

در طول دوره ارزیابی  استان اصفهان امور اقتصادی و داراییهای عمومی و اختصاصی اداره کل امتیاز مجموع شاخص

دهد.  مجموع امتیازات این اداره کل با این حال نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی افزایش نشان می است، نوسان داشته

 1395همچنین افزایش امتیازات سال  بوده است.برخوردار  1394نسبت به سال  1395درصدی در سال  07/7از افزایش 

 عمومی، گروه در اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع امتیاز میانگین باشد.درصد می 23/2نسبت به ابتدای دوره برابر 

 گروه میانگین از درصد( بیشتر 43/15معادل) امتیاز 23/236 فوق دستگاه که باشدمی 40/1530 با برابر قضایی و اجتماعی

 . استکسب کرده 
 

 ارایی استان اصفهانتصاصی اداره کل امور اقتصادی و دهای اختحلیل شاخص

اداره کل امور اقتصادی  های اختصاصیجدول شاخص

 1392-95های اصفهان در سال دارایی استان و

اداره کل امور اقتصادی  های اختصاصینمودار شاخص

 1392-95های در سال اصفهان و دارایی استان

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1728.06 - 

1393 1480.28 -14.34 

1394 1650 11.47 

1395 1766.63 7.07 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 992.50 - 

1393 815.00 -17.88 

1394 925.00 13.50 

1395 930.00 0.54 
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است. این اداره کل از رشد ه مورد بررسی همراه با نوسان بوده های اختصاصی این اداره کل در طول دورامتیاز شاخص

برخوردار می باشد با این حال نسبت کاهش امتیاز این اداره کل در  1394نسبت به سال  1395درصدی در سال  54/0

 باشد. درصد می 29/6به ابتدای دوره  1395سال 

 .شوددر جدول زیر مشاهده می 1395 های اختصاصی در سالامتیازات کسب شده در ارزیابی شاخص

 

 1395استان اصفهان در سال  داراییاداره کل امور اقتصادی و های اختصاصی ارزیابی شاخص -12-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
شده  به های انجامنسبت حسابرسی

های استانی مقرر شدهتعداد دستگاه  
 80.00 120.00 80.00 100.00 150.00 درصد

2 

تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد 
مراجع بودجه هر سال جهت تقدیم به 

قانون   103)موضوع ماده  صالحذی
 محاسبات عمومی کشور(

 100.00 150.00 100.00 100.00 150.00 درصد

3 

نسبت تامین اعتبار و پرداخت 
های ای، تملک داراییاعتبارات هزینه

های اجرایی استانی ای دستگاهسرمایه
 به اعتبارات تخصیص یافته استان

 80.00 80.00 80.00 100.00 100.00 درصد

4 

های ماهانه خزانه تعداد صورتحساب
معین استان که در مهلت مقرر قانونی 

)ماده  اندداری کل ارسال شدهبه خزانه
قانون  74آیین نامه اجرایی ماده  17

(محاسبات عمومی کشور  

 100.00 150.00 12.00 12.00 150.00 تعداد

5 
نسبت ارزش اوراق بهادار تحویلی به 

اوراق بهادار درخواستی ارزش 
های اجرایی استانیدستگاه  

 80.00 80.00 80.00 100.00 100.00 درصد

6 
عمومی وصولی مدهای ارشد در

مدهای عمومی ااستانی به عملکرد در
 وصولی سال قبل

 100.00 50.00 109.50 5.00 50.00 درصد

7 
های خارجی گذاریرشد سرمایه

صورت گرفته در استان نسبت به 
(قبل )اختیاریسال   

 100.00 200.00 14630.00 707.00 200.00 درصد

8 
نسبت تعداد مراجعات پاسخ داده شده 

گذاری استان به مرکز خدمات سرمایه
 کل مراجعات

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 درصد
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گر این نکته است که در بیانکل امور اقتصادی و دارایی های اختصاصی و اهداف کمی آن و عملکرد ادارهجدول شاخص

های خود مشخص است و اهدافی را که برای فعالیت کل عملکردی مطلوب داشتههای اختصاصی، این ادارهاکثر شاخص

های اختصاصی بهبود عملکرد در طی دوره محقق کند. با این حال الزم است در برخی از شاخصاست را توانسته  کرده

، نسبت تامین اعتبار و پرداخت ...و  هاانجام شده به تعداد دستگاه هاینسبت حسابرسی داشته باشد. از جمله در شاخص

 نسبت ارزش اوراق بهادار تحویلی به ارزش اوراق بهادار درخواستی ،... و و تملک دارایی های سرمایه ای ایاعتبارات هزینه

 و ....

 دستگاه که باشدمی 81/851 با برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اختصاصی هایشاخص مجموع امتیاز میانگین

 . کسب کرده است گروه میانگین از درصد( باالتر 17/9معادل ) امتیاز 19/78 فوق

توان می 1395های اختصاصی سال از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در تحقق شاخص

 .به موارد ذیل اشاره نمود

 

 نقاط قوت

 مقررات و قوانین رعایت با وجه دریافت از پس بالفاصله ایسرمایه هایدارایی تملک ای،نههزی اعتبارات پرداخت -1

  ه.مربوط

  .قانونی مهلت در اسناد صدور منظور به فرابورس شرکت به ارسال و اسالمی خزانه اسناد اطالعات آوریجمع -2

  .قانونی موازین رعایت و کنترل منظوربه اعتبارات تخصیص و هانامه موافقت هنگامبه ثبت  -3

  .بانکی فایل طریق از خزانه اتوماسیون در استان مددرا حساب مکانیزه ثبت  -4

 هماهنگی جهت خزانه عمومی درآمد سیستم با مغایرت رفع و خزانه کل اداره از ارسالی وضعیت صورت بررسی  -5

 . بیشتر

  .یاجرای دستگاه تفکیک به سالیانه و ماهانه عمومی مدهایدرا هاییدیهتای صدور -6

 

 نقاط ضعف

 هایالعادهفوق و حقوقی هایآیتم جمله از مشابه هایپرداخت جهت کل داریخزانه توسط واحد رویه ابالغ عدم -1

  .دستگاه هر در جدید مصوب

 .بود خواهد هامغایرت دیرهنگام تشخیص موجب کشورکه خزانه از مدهادرا وضعیت صورت دیرهنگام دریافت -2

  .تعهدی صورت به حسابداری و نقدی صورتبه بودجه تدوین بین تناقض -3

 .تعهدی مالی نظام کامل اجرای و پذیرش جهت عمومی بخش مالی بدنه در الزم تخصصی ظرفیت وجود عدم -4
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 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد 

 رسانیاطالع و برداریبهره منظور به کل اداره سایت در اجرایی هاینامهآیین و دستورالعمل بخشنامه، بارگذاری -1

 بهتر.

 تخصیص و نامهموافقت اطالعات روز رسانی هب منظوربه ریزیمدیریت و برنامه سازمان با هماهنگی و تعامل -2

  .اجرایی هایدستگاه اعتبارات

  .درآمدها تاییدیه دریافت در تسریع منظور به خزانه کل اداره با بیشتر هماهنگی و تعامل  -3

 

 های عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی تحلیل شاخص

 اداره کل امور اقتصادی و های عمومیجدول شاخص

 1392-95های در سال اصفهان  دارایی استان

اداره کل امور اقتصادی و  های عمومینمودار شاخص

 1392-95های در سال اصفهان دارایی استان

 

 

 

 

 

 

 

های های عمومی دستگاه طی دوره مورد بررسی نشان از روند نامنظم دارد. سرجمع امتیاز شاخصبررسی امتیاز شاخص

باشد. نسبت افزایش امتیاز این اداره کل برخوردار می یدرصد 54/15 از رشد 1394نسبت به سال  1395عمومی در سال 

 . استدرصد  87/13به ابتدای دوره  1395در سال 

 03/159 فوق دستگاه که باشدمی  60/678 با برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در عمومی هایشاخص امتیاز میانگین

 . است کسب کرده گروه میانگین از بیشتر درصد( 43/23معادل) امتیاز

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 735.56 - 

1393 665.28 -9.55 

1394 725.00 8.98 

1395 837.63 15.54 
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 های عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی های شاخصتحلیل برنامه

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت  -1

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اصفهان دارایی استان اداره کل امور اقتصادی و 

 1392-95های در سال  

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اصفهان  اقتصادی و دارایی استاناداره کل امور 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 
 

. تحقق این برنامه در سال داشته استتحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت در طول دوره مورد بررسی کاهش 

 1395دهد با این وجود تحقق اهداف این برنامه در سال درصدی را نشان می 52/3کاهش  1394نسبت به سال  1395

 درصدی برخوردار است.  67/6نسبت به ابتدای دوره از افزایش  

 90/54 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه میانگین تحقق

 . است گروه میانگین از کمتر درصد 9/14فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد 
 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

   اصفهان و دارایی استان اداره کل امور اقتصادی

 1392-95 هایدر سال

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت  نمودار برنامه

 اصفهان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

 1392-95های در سال  

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 33.33 - 

1393 70.00 36.67 

1394 43.52 -26.48 

1395 40.00 -3.52 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 77.78 - 

1393 85.33 7.55 

1394 77.48 -7.85 

1395 90.74 13.26 
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اگرچه تحقق  برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در طی دوره مورد بررسی نوسان داشته با این حال در سال 

 .است درصدی داشته 26/13افزایش  1394نسبت به سال  1395این برنامه در سال امتیاز افزایشی بوده است.  1395

 دهد.درصدی را نشان می 12/96نسبت به ابتدای دوره افزایش  1395اهداف برنامه در سال  تحقق همچنین

 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه تحقق میانگین

 .است گروه میانگین از بیشتر درصد 58/9 فوق دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  16/81

 

 برنامه مدیریت سرمایه انسانی  -3

 مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 اصفهان و دارایی استان اداره کل امور اقتصادی  

 1392-95های در سال  

 سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 اصفهان  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395دهد. این برنامه در سال نشان می را تحقق در برنامه مدیریت سرمایه انسانی در طول دوره مورد بررسی افزایش

 مدیریت برنامه تحقق میانگین. است داشتهدرصد رشد  4/51و نسبت به ابتدای دوره  درصد32/18، 1394نسبت به سال 

 و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  80/59 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در انسانی سرمایه

 .است گروه میانگین از بیشتر درصد 33/23 فوق دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 تغییردرصد 

 سالیانه

1392 78.62 - 

1393 55.67 -22.95 

1394 64.81 9.14 

1395 83.13 18.32 
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  رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

   اصفهان  و دارایی استان اداره کل امور اقتصادی 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 اصفهان  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 

 1392-95های در سال  

 

 

 

 

 

 

 

 

صد بوده است. در 100جز سال اول دوره ه تحقق  برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی در طول دوره مورد بررسی ب

 یدرصد 27/27 دارای رشد نسبت به ابتدای دوره و نداشته یتغییر 1394نسبت به سال  1395تحقق این برنامه در سال 

 . استبوده 

 37/62 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه تحقق میانگین

 .است گروه میانگین از بیشتر درصد 63/37فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد 

 

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداریبرنامه  -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

  اصفهان  و دارایی استان اداره کل امور اقتصادی

 1392-95های در سال  

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

  اصفهان  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 72.73 - 

1393 100.00 27.27 

1394 100.00 - 

1395 100.00 - 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 76.69 0 

1393 67.31 -9.38 

1394 84.64 17.33 

1395 68.05 -16.59 
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نامنظم داشته است. این برنامه در سال  یتحقق برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری در طول دوره ارزیابی روند

 درصدی داشته است.  64/8 رشدنسبت به ابتدای دوره  و درصد 22/15کاهش  1394نسبت به سال  1395

 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه تحقق میانگین

 .است گروه میانگین از بیشتر درصد 8/17فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  77/58
 

 برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 اصفهان و دارایی استان اداره کل امور اقتصادی 

 1392-95های در سال  

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 اصفهان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 

 1392-95های در سال   

 

 

 

 

 

 

 
 

چه تحقق برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در طول دوره مورد بررسی نوسان داشته با این حال در سال  اگر

نسبت به ابتدای و  درصد 12/12 افزایشاز  1394نسبت به سال  1395است. این برنامه در سال  افزایشی بوده 1395

 است. برخوردار بوده  یدرصد 79/3 رشدز دوره ا

 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه تحقق میانگین

 .است گروه میانگین از کمتر درصد 46/22 فوق دستگاه تحقق برنامه درو میزان  بودهدرصد  66/72

 هایسال ارزیابی دورهطول  در اصفهان استان اداره کل امور اقتصادی و دارایی توسط شدهکسب امتیازات به عنایت با

خدمات  برنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق اداره کل در این رشد به رو روند به توانمی 1395 الی 1392

های مهندسی نقش و ساختار دولت و صیانت از حقوق مردم و اشاره نمود. میزان تحقق برنامه عمومی در فضای رقابتی

تالش  بایستمیها بیانگر این موضوع است که این اداره کل اره کل در مقایسه با سایر برنامهسالمت اداری توسط این اد

 سامانه بخشنامه اجرای . اقداماتی همچونداشته باشدها ها و دیگر برنامهریزی و اجرای این برنامهبیشتری جهت برنامه

آموزش ، در برنامه اول ،اجرایی دستگاه ملی ستاد به پیشنهاد هارای و اجرایی و تدوین هایدستگاه ساختار مدیریت ملی

)واکنش،  ها در سطوح چهارگانهارزشیابی و بررسی اثربخشی دورهدر برنامه دوم و  ،کارکنان در حوزه فناوری اطالعات

ای برای انتخاب و انتصاب مدیران در اده از بانک اطالعات مدیران حرفهیادگیری، رفتاری شغلی و نتایج سازمانی( و استف

 برنامه سوم.

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 91.33 0 

1393 58 -33.33 

1394 83 25 

1395 95.12 12.12 
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 استان اصفهانهای عمومی و اختصاصی اداره کل امور مالیاتی تحلیل مجموع شاخص

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 استان اصفهان  اداره کل امور مالیاتی 

 1392-95های در سال

 های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

    اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

نشان  در طول دوره ارزیابی، افزایشی بوده و اختصاصی اداره کل امور مالیاتی و عمومی هایشاخص امتیازات روند مجموع

 است. درصد افزایش داشته 47/100بررسی  مقایسه با ابتدای دوره در 1395سال  شده این اداره کل دردهد امتیاز کسبمی

 میانگین مجموع امتیازهای برخوردار است. 1394نسبت به سال  1395درصد در سال  80/36 رشد از اداره کلاین  همچنین

 44/653باشد که دستگاه فوق می 56/1216های عمومی و اختصاصی در گروه عمومی، اجتماعی و قضایی برابر با شاخص

 است.  کسب کرده باالتر از میانگین گروهدرصد(  53/71معادل) امتیاز

 

 های اختصاصی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهانتحلیل شاخص 

 اداره کل امور مالیاتی های اختصاصیجدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

اداره کل امور مالیاتی  اختصاصی هاینمودار شاخص

 1392-95های در سال استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 932.82 - 

1393 1318.54 41.35 

1394 1367.00 3.68 

1395 1870.00 36.80 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 820.80 - 

1393 750.00 -8.63 

1394 826.50 10.20 

1395 945.40 14.39 
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شده این دهد. امتیاز کسبنشان می را های اختصاصی اداره کل امور مالیاتی نسبت به ابتدای دوره افزایشامتیاز شاخص

 این امتیازات افزایش داشته است. همچنیندرصد  39/14  افزایشی برابر با 1394نسبت به سال  1395اداره کل در سال 

 .باشددرصد می 18/15 برابر دوره ابتدای نسبت به 1395 سال در کل اداره

 .شوددر جدول زیر مشاهده می 1395 های اختصاصی در سالشده دستگاه در ارزیابی شاخصامتیازات کسب

 

 1395استان اصفهان در سال  امور مالیاتیاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -13-3جدول 

 

های گر این نکته است که در اکثر شاخصهای اختصاصی، اهداف کمی و عملکرد اداره کل امور مالیاتی بیانجدول شاخص

، با این وجود در تحقق هدف شاخص گسترش دامنه است گردیده امتیازدرصد  90اختصاصی موفق به کسب بیش از 

های شاخص باشد. شایان ذکر است امتیازمیهای دیگر نیازمند تالش شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از شاخص

یانگین اختصاصی دستگاه نسبت به ابتدای دوره از عملکرد خوبی برخوردار است. در گروه عمومی، اجتماعی و قضایی م

درصد( باالتر از  02/11معادل ) امتیاز 59/93باشد که دستگاه فوق می  81/851های اختصاصی برابر با امتیاز شاخص

های جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در تحقق شاخصاز  است. کسب کرده میانگین گروه

 :نمود توان به موارد ذیل اشارهمی 1395اختصاصی سال 

 

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
نسبت درآمد های مالیاتی به 

GDP استان 
 92.16 46.08 4.70 5.10 50.00 درصد

2 
کل های ادارهنسبت درآمد مالیات

 به سهمیه مصوب استان
 94.00 94.00 94.00 100.00 100.00 درصد

3 
نسبت مالیات ارزش افزوده  به 

 سهمیه مصوب استان
 91.00 72.80 91.00 100.00 80.00 درصد

4 
گسترش دامنه شمول قانون 

 مالیات بر ارزش افزوده
 90.00 270.00 83.70 93.00 300.00 درصد

5 
های افزایش وصول مالیات
 هامشاغل و شرکت

 100.00 220.00 25.00 10.00 220.00 درصد

6 
های مستقیم به نسبت مالیات

 سهمیه مصوب استان
 97.00 242.50 97.00 100.00 250.00 درصد
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 نقاط قوت 

  .مشاغل مالیاتی نرخ و ساختار اصالح -1

 خدمات توسعه منظوربه مودیان مالیاتی به مالیاتی و معرفی حقوقی و حقیقی بندی مشاورانرتبه و یشناسای -2

 .مالیاتی ایمشاوره

 .مالیاتیمالی بدهکاران  توان موجود و اقتصادی شرایط به توجه با بدهی مودیان مورد در تصمیم اتخاذ -3

 

 نقاط ضعف 

 باشد.اقتصادی می رکود از مودیان مالیاتی که ناشی فروش کاهش-1

 رسانی به موقع به مودیان مالیاتی.مناسب برای اطالع اطالعاتی هایپایگاه فقدان -2

 مالیات. مطالبه نبودن روزبه و مطالبه هایوقفه -3

 

 اصفهانهای عمومی اداره کل امور مالیاتی استان تحلیل شاخص

 اداره کل امور مالیاتی های عمومیجدول شاخص

 1392-95های در سال استان اصفهان

 اداره کل امور مالیاتی عمومی هاینمودار شاخص

 1392-95های در سال استان اصفهان 

 

 

 

 

 

 

 

های های عمومی دستگاه در طی دوره مورد بررسی نشان از روند نامنظم دارد. سرجمع امتیاز شاخصبررسی امتیاز شاخص

به سال  برخوردار بوده و نسبت یدرصد 07/71نسبت به سال قبل از رشدی معادل  1395عمومی این دستگاه در سال 

 .است داشته افزایش درصد 41/725 ابتدای دوره 

باشد که دستگاه فوق درصد می  60/678های عمومی در گروه عمومی، اجتماعی و قضایی برابر با میانگین امتیاز شاخص

 است.  کسب کرده باالتر از میانگین گروه درصد( 25/36معادلامتیاز ) 03/246

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 112.02 - 

1393 568.54 407.53 

1394 540.50 -4.93 

1395 924.63 71.07 
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 استان اصفهانهای عمومی اداره کل امور مالیاتی های شاخصتحلیل برنامه

 مهندسی نقش و ساختار دولت برنامه -1

اداره کل  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های در سال استان اصفهان امور مالیاتی

اداره کل  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های امور مالیاتی استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایشی برابر با  1394 سال به نسبت 1395 سال بوده و در صعودی دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه تحقق روند

درصد  20/42 دوره ابتدای به نسبت 1395 سال در برنامه این اهداف رشد تحقق است. همچنین درصد داشته 99/31

 . باشدمی

 90/54 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در  دولت ساختار و نقش برنامه مهندسی تحقق میانگین

 . است گروه میانگین از باالتر درصد 76/28فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد 

 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری برنامهجدول 

  استان اصفهان اداره کل امور مالیاتی

 1392-95های در سال

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت نمودار برنامه

 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 - - 

1393 41.46 - 

1394 51.67 10.21 

1395 83.66 31.99 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 - - 

1393 69.75 - 

1394 73.72 3.97 

1395 95.70 21.98 
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 سال در برنامه این است. تحقق اداری در طول دوره افزایشی بوده هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه تحقق روند

 سال در برنامه این اهداف تحقق میزان است. همچنین درصد داشته 98/21 افزایشی برابر با   1394 سال به نسبت 1395

 . باشدمی درصد 95/25، 1393سال  به نسبت 1395

 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه اداری در هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه تحقق میانگین

 . است گروه میانگین از باالتر درصد 54/14فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  16/81

 

 برنامه مدیریت سرمایه انسانی -3

اداره کل امور  مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 1392-95های در سال استان اصفهان مالیاتی

اداره کل امور  سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 1392-95های مالیاتی استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزایش نشان 1395در سال  و برنامه مدیریت سرمایه انسانی در طول دوره مورد بررسی همراه با نوسان بوده تحقق روند

 درصد 64/80نسبت به ابتدای دوره  ودرصد  97/65 افزایش 1394نسبت به سال  1395برنامه در سال  ایندهد. می را

 . است داشته رشد

درصد  80/59 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در انسانی سرمایه مدیریت برنامه تحقق میانگین

 . است گروه میانگین از باالتر درصد 22/30 فوق دستگاه و میزان تحقق برنامه در بوده

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 9.38 - 

1393 68.75 59.37 

1394 24.05 -44.70 

1395 90.02 65.97 
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 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -4

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی جدول

 استان اصفهان اداره کل امور مالیاتی

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 
 

نسبت به  1395در سال  برنامهاین امتیاز دهد. نشان می را برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی افزایش تحقق روند

 برنامه تحقق میانگین است. داشتهی درصد 55/84 رشد نسبت به ابتدای دوره ودرصد  32افزایشی برابر با  1394سال 

و میزان  بودهدرصد  37/62 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در رقابتی فضای در عمومی خدمات

 . است گروه میانگین از باالتر درصد 63/29 فوق دستگاه تحقق برنامه در

 

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -5

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداریجدول برنامه 

    استان اصفهان اداره کل امور مالیاتی

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

   اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 7.45 - 

1393 13.33 5.88 

1394 60.00 46.67 

1395 92.00 32.00 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 37.91 - 

1393 63.08 25.17 

1394 33.58 -29.50 

1395 90.30 56.72 
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درصد  72/56افزایشی برابر با  1394نسبت به سال  1395تحقق برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری در سال 

 و مردم حقوق از صیانت برنامه تحقق باشد. میانگیندرصد می 39/52نسبت به ابتدای دوره آن،  و میزان رشدداشته 

 دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  77/58 با برابر 95 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه اداری در سالمت

 . است گروه میانگین از باالتر درصد 31/23 فوق

 

 برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 عملکرد مدیریت برنامه استقرار نظام جامع جدول

   استان اصفهان مالیاتی اداره کل امور 

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

    اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 
 

بررسی افزایش چشمگیری را نشان تحقق برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در این اداره کل در طول دوره 

و میزان تحقق این برنامه  داشته درصد 42/30معادل  یافزایش 1394نسبت به سال  1395ای که در سال دهد، به گونهمی

  باشد.میرشد درصد  33/95 دارای نسبت به ابتدای دوره

 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه عملکرد در مدیریت جامع نظام استقرار برنامه تحقق میانگین

 است. گروه میانگین از باالتر درصد  34/27 فوق دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  66/72

 الی 1392 هایسال ارزیابی دورهطول  در اصفهان استان اداره کل امور مالیاتی توسط شدهکسب امتیازات به عنایت با

مدیریت  هایخصوص در برنامهههای تحول اداری باداره کل در تحقق برنامه این رشد به رو روند به توانمی 1395

نامه در بر اماسرمایه انسانی، صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد اشاره نمود. 

است. میزان تحقق  تری داشتهکرد ضعیفعمل 1394نسبت به سال  1395خدمات عمومی در فضای رقابتی در سال 

رقابتی در  فضای در عمومی های مهندسی نقش و ساختار دولت، دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری و خدماتبرنامه

ریزی و عملیاتی تالش بیشتری جهت برنامه بایستمی اداره کلگر این موضوع است که این ها بیانمقایسه با سایر برنامه

 . داشته باشد هانمودن این برنامه

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 4.67 - 

1393 62.14 57.47 

1394 69.58 7.44 

1395 100 30.42 
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 های عمومی و اختصاصی اداره کل پست استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص

اداره  های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 1392-95های اصفهان در سال کل پست استان

اداره  عمومی و اختصاصیهای نمودار مجموع شاخص

 1392-95های کل پست استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

داشته  کاهشی روند ارزیابی، دوره طول دراستان اصفهان  اختصاصی اداره کل پست و عمومی هایشاخص مجموع امتیاز

 ابتدای درصد نسبت به 81/1 و 1394 سال به نسبت 1395 سال درصد در 47/9 کاهشی برابر با کل اداره این امتیاز است.

این اداره کل در طول دوره ارزیابی به شکل سینوسی  های عمومی و اختصاصیتغییرات مجموع امتیاز شاخص .دارد دوره

دا مجد 1395در سال  لی، رو به افزایش گذاشته و1393در سال  یدرصد 5از کاهش نزدیک به طوری که پس هبوده، ب

های عمومی و اختصاصی در گروه عمومی، میانگین امتیاز مجموع شاخص است. درصدی را تجربه کرده 5/9کاهش 

درصد( کمتر از میانگین گروه  34/2معادل)امتیاز  82/35فوق  باشد که دستگاهمی 41/1530اجتماعی و قضایی برابر با 

  است.کسب کرده 

 

 های اختصاصی اداره کل پست استان اصفهانتحلیل شاخص

 اداره کل پست استان های اختصاصیجدول شاخص

 1392-95های اصفهان در سال

اداره کل پست استان  های اختصاصینمودار شاخص

 1392-95های اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 1517.56 - 

1393 1449.58 -4.48 

1394 1651.00 13.90 

1395 1494.59 -9.47 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 862.45 - 

1393 699.64 -18.88 

1394 933.00 33.35 

1395 793.60 -14.94 
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 ، با1395سال در کل اداره این نوسان زیادی داشته است. امتیاز ارزیابی، دوره طول در اختصاصی هایشاخص امتیاز

نسبت به ابتدای  95امتیاز این اداره کل در سال است. میزان کاهش  مواجه بوده 94 سال به نسبت درصدی 94/14کاهش

  درصد است. 97/7 نیز دوره

 .شود می مشاهده زیر درجدول 1395 درسال اختصاصی هایشاخص ارزیابی در دستگاه شدهکسب امتیاز

 

 1395استان اصفهان در سال  پستاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -14-3جدول 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

 49.33 34.46 3.20 6.50 70.00 مرسوله سرانه مرسوالت پستی 1

2 
تحقق زمان سیر مرسوالت 

)بین مراکز  پستی عادی
روز D+2ها( در مدت استان  

 100.00 90.00 5033.00 60.00 90.00 درصد

3 
تحقق زمان سیر مرسوالت 

)بین مراکز  پستی سفارشی
ها(استان  

 80.00 72.00 56.00 70.00 90.00 درصد

4 
تحقق زمان سیر مرسوالت 

)بین مراکز  پستی پیشتاز
ها(استان  

 100.00 90.00 85.99 80.00 90.00 درصد

5 
تحقق زمان سیر مرسوالت 

ها()بین مراکز استان پستی ویژه  
 100.00 90.00 100.00 90.00 90.00 درصد

داخلهمیزان انطباق کیفی  6  100.00 95.00 94.07 94.00 95.00 درصد 

 96.94 92.09 95.00 98.00 95.00 درصد میزان انطباق کیفی خارجه 7

8 
افزایش ترافیک امانات و بسته 

 پستی
تعداد 
 ترافیک

90.00 598.04 149.51 22.50 25.00 

 91.60 64.12 1425494.00 1556216.00 70.00 تعداد تخصیص عرصه اماکن شهری 9

ییتخصیص عرصه اماکن روستا 10  17.27 12.09 76174.00 441160.00 70.00 تعداد 

11 
مدی خدمات اافزایش سهم در

درصد  30نوین پستی به حداقل 
 کل درآمد خدمات پستی

میلیاد 
 ریال

80.00 61.80 58.00 75.08 93.85 

12 
 پستی یهاافزایش ظرفیت

افزایش مبادالت پستی بین )
صادره و ترانزیت (المللی، وارده،   

 80.39 56.27 82.00 102.00 70.00 تن
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های ه شده، در حوزه فعالیتآن در جدول ارای 1395اطالعات سال شاخص که  12توسط  اصفهان اداره کل پست استان

 درصد امتیاز گردیده و 90درصد( موفق به کسب بیش از  58) است. در هفت شاخص اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفته

و گردیده صد امتیاز در 80، در دو شاخص موفق به اخذ استها موفقیت دستگاه در تحقق اهداف این شاخص دهندهنشان

اقداماتی همچون افزایش سرانه مرسوالت پستی،  بنابرایناست.  شاخص باقیمانده کمترین امتیاز را دریافت کردهدر سه 

های در راستای افزایش امتیاز شاخص ،یعرصه برای اماکن روستایهای پستی و تخصیص افزایش ترافیک امانات و بسته

های اختصاصی در گروه عمومی، ، میانگین امتیاز مجموع شاخص1395بود. در سال  خواهدموثر اختصاصی دستگاه 

ب کرده کسکمتر از میانگین گروه  درصد( 83/6)امتیاز  1/58باشد که دستگاه فوق می 81/851اجتماعی و قضایی برابر با 

 است. 

توان می 1395های اختصاصی سال از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در تحقق شاخص

 .به موارد ذیل اشاره نمود

 

 نقاط قوت

 ویژه. پست سرویس در خصوصهب مرسوالت توزیع در( ساعته 24 حداکثر) باال سرعت -1

 دفاتر – ارتباطی دفاتر) روستاها در حتی کشور نقاط اقصی در مشتریان دسترسی نقاط بیشترین از برخورداری -2

ICT دولتی پستی واحدهای و ) 

 پست به مرسوله تحویل ابتدای از خود مرسوالت سیر مشاهده امکان که مشتری به مرسوالت رهگیری کد هارای -3

 . نمایدمی همافر را گیرنده از امضا اخذ و توزیع زمان تا

 

 نقاط ضعف

 .همگانی آموزش و رسانیاطالع تبلیغات، حوزه به ویژه توجه فقدان -1

  .حاکم مقررات و قوانین نبودن روزویژه از منظر بهبه خدمات هارای و امور اجرای در دولتی تفکر حاکمیت -2

  .مرسوالت قبول و سازی هنگامبه امور در انسانی نیروی کمبود -3

 .پستی هایسرویس پایین قیمت -4

 

 پیشنهادی برای بهبود عملکردی هاراهکار

 . پست به وفادار مشتریان و انبوه مشتربان به تخفیف هارای -1

 تلفنی. پست سرویس تقویت -2

  دوردست. نقاط حتی کشور کل در ویژه پست تعمیم راستای در مناسب بستر ایجاد -3

 . پستی امور کیفیت ارتقا کامل تحقق منظوربه مشتریان برای کنترلی هایسیستم کردن افزارینرم -4
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 اصفهان استان های عمومی اداره کل پستتحلیل شاخص

 اداره کل پست استان های عمومیجدول شاخص

 1392-95های اصفهان در سال

استان  اداره کل پست های عمومینمودار شاخص

 1392-95های اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 
 

ها که در جدول و نمودار امتیاز شاخصرو به کاهش گذاشته است. همانگونه  1394های عمومی از سال امتیاز شاخص

 سال به نسبت 1395 سال در درصد 37/2کاهشی برابر با  کل اداره این های عمومیگردد، امتیاز شاخصمالحظه می

درصدی امتیاز این اداره  7سی، شاهد افزایش ربا وجود کاهش امتیازات در دو سال آخر دوره مورد بر. است داشته 1394

های عمومی در گروه عمومی، اجتماعی و باشیم. میانگین امتیاز شاخصنسبت به ابتدای دوره می 1395کل در سال 

کسب کرده بیشتر از میانگین گروه  درصد( 29/3عادلم)امتیاز  39/22دستگاه فوق باشد که می  60/678قضایی برابر با 

 است. 

 

 استان اصفهان های عمومی اداره کل پستهای شاخصتحلیل برنامه

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت  -1

اداره کل  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های اصفهان در سال پست استان

اداره کل  ساختار دولتنمودار برنامه مهندسی نقش و 

 1392-95های پست استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 655.11 - 

1393 749.94 14.48 

1394 718 -4.26 

1395 700.99 -2.37 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 44.43 - 

1393 87.29 42.86 

1394 69.94 -17.35 

1395 69.48 -0.46 
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 1394 سال به نسبت 1395 سال در شود. تحقق برنامهمشاهده می در دو سال پایانی دورهاین برنامه سیر نزولی امتیازات 

 برنامه تحقق میانگین درصدی برخوردار بوده است. 05/25درصدی داشته و نسبت به ابتدای دوره از افزایش  46/0 کاهش

و میزان  بودهدرصد  90/54 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در دولت ساختار و نقش مهندسی

 . است گروه میانگین از بیشتر درصد 58/14فوق  دستگاه تحقق برنامه در

 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری جدول برنامه

 1392-95های اصفهان در سال کل پست استاناداره

الکترونیک و هوشمندسازی اداری  دولت نمودار برنامه

 1392-95 هایکل پست استان اصفهان در سالاداره

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر مسیر و افزایش تحقق  و تنها در سال پایانی،است با کاهش صعودی همراه بوده  1395امتیاز این برنامه تا سال 

افزایش  1394با افزایش همراه بوده و نسبت به سال  1395رت دیگر تحقق این برنامه در سال ابه عب گردد.مشاهده می

است.  درصدی داشته 54/2نسبت به ابتدای دوره ارزیابی افزایش  1395است. همچنین در سال  درصدی داشته 65/11

 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه تحقق میانگین

 .است گروه میانگین از بیشتر درصد 88/10 فوق دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  16/81

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 89.5 - 

1393 87.5 -2 

1394 80.39 -7.11 

1395 92.04 11.65 
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی  -3

اداره کل پست  مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 1392-95های اصفهان در سال استان

اداره کل پست  سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

  

 

ها مشهود این کاهش 1394از سال و است در طول دوره نزولی بوده  مدیریت سرمایه انسانی، در برنامهکسب شده امتیاز 

درصد  50/1کاهشی برابر با  1394 سال به نسبت 1395 سال در برنامه اهداف این این امر سبب گردیده تا تحقق باشد.می

 انسانی سرمایه مدیریت برنامه تحقق میانگین اشد.ب داشته یدرصد 79/5 نیز کاهش و نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی

فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در باشددرصد می 80/59 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در

 .است گروه میانگین از کمتر درصد 9/4
 

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی  -4

اداره کل  جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95های اصفهان در سال پست استان

اداره کل  نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95های پست استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 60.69 - 

1393 63.38 2.69 

1394 56.40 -6.98 

1395 54.90 -1.50 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 51.62 - 

1393 100 48.38 

1394 100 0 

1395 30.83 -69.17 
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طی نموده اما در سال بعد با افول مواجه  مسیر بهبود را 1394برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی تا سال  تحقق

تحقق  درصدی مواجه باشد 79/20گردیده است. شدت تنزل در تحقق هدف موجب گردیده تا در طول دوره با کاهش 

 خدمات برنامه تحقق میانگین. دهدنشان می درصدی را 17/69 کاهش 1394 سال به نسبت 1395 سال این برنامه در

و میزان تحقق  بودهدرصد  37/62 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در رقابتی فضای در عمومی

 .است گروه میانگین از کمتر درصد 54/31فوق  دستگاه برنامه در

 

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 1392-95های سال اصفهان در اداره کل پست استان

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 1392-95های اداره کل پست استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

گردد، در سال میزان تحقق برنامه است. همانگونه که در جدول نیز مشاهده مینمودار فوق گویای تغییرات متناوب در 

است. با توجه به افزایش قابل توجه امتیاز برنامه در سال  نسبت به سال قبل رخ داده یدرصد 24/20کاهش  ،پایان دوره

 حقوق از صیانت برنامه تحقق درصدی همراه بوده است. میانگین 81/4در طول دوره با افزایش  ات، تغییر امتیاز1394

و میزان تحقق برنامه  بودهدرصد  77/58 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری سالمت و مردم

 .است گروه میانگین از بیشتر درصد 85/13فوق  دستگاه در

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 67.81 - 

1393 59.38 -8.43 

1394 92.86 33.48 

1395 72.62 -20.24 
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 برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 مدیریت عملکرد نظام جامعجدول برنامه استقرار 

 1392-95های اصفهان در سال کل پست استاناداره

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 1392-95های اداره کل پست استان اصفهان در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه خدمات دیریت سرمایه انسانی و اراینظام جامع مدیریت عملکرد وضعیت دستگاه مشابه با دو برنامه ماستقرار در برنامه 

میزان  .است شده مواجه 1392نسبت به سال  برنامهکاهش تحقق  . یعنی در سال پایانی دوره باباشدمیدر فضای رقابتی 

درصدی تحقق هدف در سال  92/20افزایش  حتیبوده و درصد  67/2در این برنامه معادل با امتیاز کسب شده کاهش 

 تحقق است. میانگین نگردیدهپایانی نسبت به سال قبل هم مانع از تنزل عملکرد دستگاه در این برنامه در طول دوره 

 درصد بوده 66/72 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه عملکرد در مدیریت جامع نظام استقرار برنامه

 .است گروه میانگین از کمتر درصد 66/7 فوق دستگاه و میزان تحقق برنامه در

 توانمی 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان اداره کل پست توسط شدهکسب امتیازات به عنایت با

مهندسی نقش و  هایبرنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایاز برنامهبرخی  تحقق اداره کل در این رشد به رو روند به

ساختار دولت، دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری و صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری اشاره نمود. از سوی دیگر 

رقابتی و استقرار نظام جامع های مدیریت سرمایه انسانی، خدمات عمومی در فضای با توجه عملکرد دستگاه در برنامهو 

عملکرد های اخیر، زمینه رشد و ارتقا توان امیدوار بود که با رفع نواقص و نقاط ضعف موجود در برنامهمدیریت عملکرد می

های مصوب شده برای توانمندسازی بخش غیردولتی جهت دریافت اجرای برنامه دستگاه فراهم گردد. اقداماتی همچون

 1های آموزشی سطوح ...، سنجش و ارزشیابی دوره و شدهدادی مازاد بر سقف تعیینکارکنان قرار تعداد کاهش، هافعالیت

در برنامه سوم،  )رفتار شغلی و نتایج سازمانی 4و  3های آموزشی سطوح ، بررسی اثربخشی دوره)واکنش و یادگیری( 2و 

بندی مقرر طبق یابی عملکرد مدیران و کارکنان در زمانیند ارزیابی مدیران و کارکنان و انجام ارزامکانیزه نمودن فر

 .های مذکور موثر باشنددر رفع نواقص در تحقق برنامه توانندمی بخشنامه ابالغی

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 67.67 - 

1393 70 2.33 

1394 44.08 -25.92 

1395 65 20.92 
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 های عمومی و اختصاصی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 استان اصفهان  قانونیاداره کل پزشکی  

 1392-95های در سال

 های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

فوق های عمومی و اختصاصی اداره کل پزشکی قانونی در طول دوره ارزیابی، در جدول افزایش امتیاز مجموع شاخص

 1394نسبت به سال  1395درصد در سال  45/5گردد. امتیاز این اداره کل در این بخش افزایشی معادل با مشاهده می

 باشد. درصد می 57/7به ابتدای دوره  1395این اداره کل در سال  است. همچنین نسبت افزایش امتیاز داشته

 باشدمی 40/1530 با برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع امتیاز میانگین

 . است کسب کرده گروه میانگین از باالتر درصد( 83/9)امتیاز  53/150 فوق دستگاه که امتیاز

 

 های اختصاصی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهانشاخصتحلیل 

اداره کل پزشکی  های اختصاصیجدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال قانونی

 اداره کل پزشکی  های اختصاصینمودار شاخص

 1392-95های قانونی استان اصفهان در سال

 

 

 

 

  

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 1562.51 - 

1393 1527.72 -2.23 

1394 1594.00 4.34 

1395 1680.93 5.45 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 981.33 - 

1393 879.14 -10.41 

1394 1000.00 13.75 

1395 993.50 -0.65 
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درصدی در سال  10ارزیابی مشهود است. کاهش بیش از  دوره طول در اختصاصی هایشاخص امتیاز نوسان در تحقق

اختصاصی های درصد در سال قبل در کارنامه شاخص 14پس از افزایش نزدیک به  1395و کاهش مجدد در سال  1393

 است. درصد رشد داشته 24/1کل در پایان دوره تنها  اداره این آن موجود است. لذا امتیاز

 .شوددر جدول زیر مشاهده می 1395های اختصاصی در سال شده دستگاه در ارزیابی شاخصامتیاز کسب
 

 1395سال استان اصفهان در  قانونی پزشکیاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -15-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
صدور نظریه کارشناسی  نمیانگی

پزشکی قانونی در بخش معاینات 
 در هر مراجعه

 100.00 250.00 50.00 55.00 250.00 دقیقه

2 
میانگین صدور نظریه کارشناسی 

پزشکی قانونی در بخش 
های پزشکیکمیسیون  

 100.00 100.00 13.10 22.00 100.00 روز

3 
میانگین صدور نظریه کارشناسی 

های پزشکی قانونی در پرونده
 تحت بررسی تشریح

 100.00 50.00 56.47 77.00 50.00 روز

4 
های میانگین تعداد طرح

پژوهشی کاربردی فعال در مراکز 
 پزشکی قانونی کشور

 80.00 20.00 4.00 5.00 25.00 تعداد

5 
شده میانگین تعداد مقاالت چاپ

در مجالت علمی پژوهشی 
 داخلی و خارجی

 100.00 25.00 3.00 3.00 25.00 تعداد

6 
های هیمیزان انطباق نظر

کارشناسی با استانداردهای 
 پزشکی قانونی در بخش معاینات

 99.89 249.72 99.89 100.00 250.00 درصد

7 

های میزان انطباق نظریه
استانداردهای کارشناسی با 

پزشکی قانونی در بخش  
های پزشکیکمیسیون  

 99.85 99.85 99.85 100.00 100.00 درصد

8 
های میزان انطباق نظریه

کارشناسی با استانداردهای 
 پزشکی قانونی در بخش تشریح

 99.85 99.85 99.85 100.00 100.00 درصد

9 

های میزان انطباق نظریه
کارشناسی با استانداردهای 

پزشکی قانونی در بررسی صحنه 
وتف  

 99.07 99.07 99.07 100.00 100.00 درصد
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های اختصاصی و اهداف کمی آن و عملکرد باشد. جدول شاخصشاخص اختصاصی می 9محور و  2این دستگاه دارای 

های اختصاصی به جز در اکثر شاخصاین اداره کل گر این نکته است که اداره کل پزشکی قانونی در محور اول بیان

برخوردار  یدرصد 99ها از عملکرد بیش از و در محور دوم در بیشتر شاخص شاخص چهارم، عملکردی کامال مطلوب داشته

 است. 

امتیاز  که باشدمی 81/851با برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اختصاصی هایشاخص مجموع امتیاز میانگین

 . است گروه میانگین از باالتر درصد( 63/16)معادل 69/141 فوق دستگاه

توان می 1395های اختصاصی سال از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در تحقق شاخص

 :به موارد ذیل اشاره نمود

 

 نقاط قوت

  دادرسی. اطاله رفع جهت فرایند بازنگری -1

 بالینی. معاینات واحد در کیفی کنترل ولمسو انتصاب -2

 

 نقاط ضعف

  است. شده پاسخگویی زمان افزایش و آزمایش مجدد به تکرار منجر که آزمایشگاه تجهیزات نبودن روز به -1

  اینترنت. طریق از علمی اطالعات به سریع دسترسی عدم -2

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

 تر.دقیق امکانات و ابزار به آزمایشگاه نمودن تجهیز برای ریزیبرنامه -1

 تسریع جهت هاآن آدرس و هاکالنتری و قضایی مراجع کسف شماره اطالعات حاوی اطالعاتی بانک تشکیل -2

  ارتباط.

  مشترک. فرایندهای کامل نمودن مکانیزه -3

 

 

 

 

 



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                190 

 

 استان اصفهان های عمومی اداره کل پزشکی قانونیتحلیل شاخص

 اداره کل پزشکی قانونی های عمومیجدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

اداره کل پزشکی قانونی  های عمومینمودار شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

  

 

 

 

 

 1395با این حال در سال است های عمومی در طول دوره مورد بررسی نوسان داشته اداره کل در شاخصاگرچه امتیاز این 

گردیده برخوردار  1394نسبت به سال  1395درصدی در سال  73/15دهد. امتیاز این اداره کل از افزایش افزایش نشان می

 امتیاز باشد. میانگیندرصد می 28/18 نیز به ابتدای دوره 1395نسبت افزایش امتیاز آن در سال همچنین  است.

امتیاز   83/8 فوق که دستگاه باشدمی 60/678 با برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه عمومی در هایشاخص

 . است کسب کرده گروه میانگین از بیشتر درصد( 30/1)معادل

 

 استان اصفهان های عمومی اداره کل پزشکی قانونیهای شاخصتحلیل برنامه

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت  -1

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 استان اصفهان  اداره کل پزشکی قانونی

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 581.18 - 

1393 648.58 11.60 

1394 594 -8.42 

1395 687.43 15.73 

 درصد تحقق سال
 تغییردرصد 

 سالیانه

1392 83.33 - 

1393 62.05 -21.28 

1394 0.00 -62.05 

1395 70.00 70.00 
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تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت در طول دوره مورد بررسی همراه با نوسان بوده است با این حال در سال 

نسبت به ابتدای  امادرصدی  70 رشد 1394نسبت به سال  1395دهد. تحقق این برنامه در سال افزایش نشان می 1395

 اجتماعی عمومی، گروه در دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه تحقق است. میانگین داشتهدرصدی  33/13دوره کاهش 

 میانگین از درصد بیشتر 10/15 فوق دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  90/54 با برابر 95 سال در قضایی و

 . است گروه

 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری جدول برنامه

 استان اصفهان  اداره کل پزشکی قانونی

 1392-95های در سال

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت نمودار برنامه

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

در سال  اماهای دوم و سوم همراه با کاهش بوده اداری در سال هوشمندسازی و الکترونیک دولت چه تحقق برنامه اگر

نسبت به و درصدی داشته  22/20افزایش  1394نسبت به سال  1395تحقق برنامه در سال  است. افزایش یافته 1395

 هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه تحقق .  میانگیندست یافته استدرصد  79/0افزایشی معادل نیز به ابتدای دوره 

فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  16/81 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری

 .است گروه میانگین از درصد کمتر 41/17

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 62.97 - 

1393 48.67 -14.30 

1394 43.53 -5.14 

1395 63.75 20.22 
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی  -3

کل پزشکی اداره مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 1392-95های استان اصفهان در سال قانونی

کل پزشکی اداره سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 1392-95های در سال قانونی استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 1395مورد بررسی همراه با نوسان است. تحقق این برنامه در سال انسانی در طول دوره تحقق برنامه مدیریت سرمایه

نسبت به ابتدای دوره  1395دهد همچنین این برنامه در سال درصدی را نشان می 97/18 افزایش 1394نسبت به سال 

 و اجتماعی ،عمومی گروه در انسانیسرمایه مدیریت برنامه تحقق است. میانگیندرصدی برخوردار بوده  31/26افزایش از 

 میانگین از بیشتر درصد  89/7فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  80/59 با برابر 1395 سال در قضایی

 .است گروه

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی  -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 استان اصفهان  اداره کل پزشکی قانونی 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 41.38 - 

1393 76.17 34.79 

1394 48.72 -27.45 

1395 67.69 18.97 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 66.67 30.31 

1394 100 33.33 

1395 63.92 -36.08 
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های های پی در پی در سالطول دوره مورد بررسی، پس از افزایش تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی در

 کاهش 1394 سال به نسبت 1395 سال در برنامه این تحقق است، روبرو شدهکاهش  آخر با، در سال 1394و  1393

 از افزایش دوره ابتدای به نسبت 1395 سال در برنامه این اهداف تحقق دهد ولی میزانمی نشان درصدی را 08/36

 و اجتماعی عمومی، گروه در رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه تحقق درصدی برخوردار است. میانگین 56/27

 میانگین از درصد بیشتر 55/1 فوق و میزان تحقق برنامه در دستگاه بودهدرصد  37/62 با برابر 1395 سال در قضایی

 .است گروه

 

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 استان اصفهان  اداره کل پزشکی قانونی

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

های دوم و سوم افزایشی تحقق برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری در طول دوره مورد بررسی اگر چه در سال

 کاهش 1394 سال به نسبت 1395 سال در دهد، تحقق این برنامهنشان میرا کاهش  1395ولی در سال است بوده 

 صیانت برنامه تحقق . میانگینمواجه شده استدرصدی  71/3کاهش  نیز با دوره ابتدای به نسبت درصدی داشته و 61/22

و میزان  بودهدرصد  77/58 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری سالمت و مردم حقوق از

 .است گروه میانگین از درصد بیشتر 8/17فوق  دستگاه تحقق برنامه در

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 65.39 - 

1393 80.00 14.61 

1394 84.29 4.29 

1395 61.68 -22.61 
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 برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان  اداره کل پزشکی قانونی

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 سال در طوری کهبهاست.  نوسان داشته تحقق برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در طول دوره مورد بررسی

 .دهدمی نشان را درصد 26/17افزایش نیز  دوره ابتدای به نسبت درصدی و 51/29 رشد 1394 سال به نسبت 1395

 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه تحقق میانگین

 .است گروه میانگین از درصد بیشتر 93/7 فوق دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  66/72

امتیازی کمتر  ،های عمومیهای شاخصاز مجموعه برنامه ،شده، این اداره کل در برنامه دومکسب امتیازات به عنایت با

باشد. در سایر جهت بهبود عملکرد آن می اتیطور مشخص نیازمند اقداماست و به از میانگین گروه خود کسب کرده

ها در گروه مستلزم اما برای ارتقا جایگاه آن است میانگین گروه گردیدهچه موفق به کسب امتیاز باالتر از  ها اگربرنامه

انسانی و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد(. در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه )خدمات عمومی باشدتالش بیشتر می

 رفتار یادگیری، واکنش،) چهارگانه سطوح در هادوره اثربخشی بررسی و ارزشیابیاقداماتی همچون  گرددلذا پیشنهاد می

 مکانیزهدر برنامه چهارم،  اجرای حسابداری تعهدی و استانداردسازی خدمات دستگاهدر برنامه سوم،  (سازمانی نتایج و شغلی

 کارکنان و مدیران دستگاه، عملکرد ارزیابی امتیاز وضعیت تحلیلی گزارش وکارکنان و تهیه مدیران ارزیابی فرایند نمودن

 .ها در دستور کار دستگاه قرار گیرد، جهت بهبود عملکرد این برنامهدر برنامه ششم مذکور سطح سه در باقانط نظر از

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 63.33 - 

1393 65.71 2.38 

1394 51.08 -14.63 

1395 80.59 29.51 
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 های عمومی و اختصاصی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

استان اصفهان  اجتماعیرفاه  اداره کل تعاون، کار و 

 1392-95های در سال

 های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

 استان اصفهان  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

  

 

در طول دوره ارزیابی، استان اصفهان های عمومی و اختصاصی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی امتیاز مجموع شاخص

 افزایش درصد 28/16 بررسی دوره ابتدای با در مقایسه 1395 سال اداره کل در این شده کسب امتیاز افزایشی بوده است.

 .باشدمی برخوردار 1394 سال به نسبت 1395 سال در درصدی 20/10 دستگاه از رشد این است. همچنین داشته

باشد می 40/1530های عمومی و اختصاصی در گروه عمومی، اجتماعی و قضایی برابر با میانگین امتیاز مجموع شاخص

 است. کسب کرده درصد(  باالتر از میانگین گروه  35/15)معادلامتیاز  97/234که دستگاه فوق 
 

 های اختصاصی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهانشاخصتحلیل 

 اداره کل تعاون، کار و های اختصاصیجدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و  های اختصاصینمودار شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال رفاه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 1518.13 - 

1393 1454.63 -4.18 

1394 1602 10.13 

1395 1765.37 10.20 

 درصد تغییر امتیاز  سال
 سالیانه

1392 930 - 

1393 877.83 -5.61 

1394 814 -7.27 

1395 976 19.90 
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است با این حال امتیازات، افزایش را نشان  های اختصاصی در طول دوره ارزیابی نوسان داشتهاگر چه امتیاز شاخص

د. همچنین نباشبرخوردار می 1394نسبت به سال  1395سال درصدی در  90/19د. امتیازات این اداره کل از افزایشندهمی

 د.نباشدرصد می 94/4نسبت به ابتدای دوره ارزیابی  1395این اداره کل در سال  اتافزایش امتیاز

 .شود می مشاهده زیر درجدول 1395 درسال اختصاصی هایشاخص ارزیابی در دستگاه شده کسب امتیاز

 

 1395استان اصفهان در سال  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیهای اختصاصی ارزیابی شاخص -16-3جدول 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
های فرهنگی در حوزه برنامه

 فرهنگ کار
 100.00 56.00 32.00 3.00 56.00 تعداد

2 
 ی اجراجساز و ترویاقدامات الگو

اقدامات شده، با توجه به 
 بینی شدهپیش

 100.00 43.00 159.00 2.00 43.00 تعداد

3 
های ورزشی و نسبت برنامه

تفریحی جامعه کارگری به 
 بینی شدههای پیشبرنامه

 100.00 56.00 102.00 100.00 56.00 درصد

4 
ساماندهی اشتغال اتباع خارجی از 

تمدید و تجدید  )صدور، طریق
 پروانه کار(

 100.00 30.00 269.00 194.00 30.00 فقره

5 
کار ایرانی جایگزینی نیروی

 کار خارجیجای نیرویهب
 100.00 23.00 1421.00 850.00 23.00 نفر

6 
شدگان از کارگماردههتعداد ب

طریق دفاتر مشاوره شغلی و 
 کاریابی غیردولتی

 100.00 39.00 31329.00 20424.00 39.00 نفر

7 

در در  تعداد اشتغال ایجاد شده
راستای الگوی توسعه مشاغل 
خانگی به نسبت درصد 

 تسهیالت پرداختی به ابالغی

 100.00 38.00 1224.00 444.00 38.00 شغل

8 
، نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره

رسانی و خدمات کارآفرینی اطالع
 ایجاد شده

 100.00 45.00 4.00 1.00 45.00 گزارش

9 
های نوننظارت بر عملکرد کا
 هاکارآفرینی استان

 100.00 32.00 4.00 1.00 32.00 گزارش

 100.00 40.00 2311.00 1560.00 40.00 نفر های شغلیایجاد فرصت 10
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 )دنباله(1395استان اصفهان در سال  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیهای اختصاصی ارزیابی شاخص -16-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

11 

 نسبت اشتغال مجدد
بگیران بیمه بیکاری مقرری
ای به دیده فنی و حرفهآموزش

دیدگانکل آموزش  

 100.00 55.00 8.20 7.00 55.00 درصد

12 
حوادث ناشی از کار به ازای هر 

)معکوس( نفر کارگر 100000  
 100.00 81.00 92.81 93.00 81.00 فقره

13 
بندی مشاغل طرح طبقهاجرای 

های مشمولدر کارگاه  
 100.00 59.00 30.00 22.00 59.00 طرح

14 

های کارگری و تاسیس تشکل
درصد  10ی به میزان یکارفرما
های موجود در پایان هر تشکل

 سال

 100.00 51.00 46.00 45.00 51.00 تشکل

15 
نظارت بر حسن اجرای قانون کار 

هایساز طریق انجام بازر  
 100.00 70.00 31813.00 30000.00 70.00 مورد

16 
میانگین مدت زمان رسیدگی در 

 هیات تشخیص
 100.00 51.00 25.00 25.00 51.00 روز

17 
های راهبری تشکیل شرکت

های مختلف تعاونی در بخش
 اقتصادی

 100.00 30.00 138.00 102.00 30.00 تعاونی

18 
راهبری حمایت از توسعه بازار و 

هاصادرات تعاونی  
 100.00 20.00 46810.00 39600.00 20.00 هزار دالر

19 
مسکونی تحویل  هایتعداد واحد

ها و شده توسط شرکت
های تعاونیاتحادیه  

 100.00 30.00 5030.00 5000.00 30.00 تعداد

20 
نظارت بر حسن اجرای قانون 

های تعاونی تعاون در شرکت
 فعال

 100.00 64.00 3322.00 1584.00 64.00 تعاونی

 100.00 22.00 2.00 1.00 22.00 تعداد انجام طرح تحقیقاتی حوزه تعاون 21

هاراهبری آموزش تعاونی 22  20.00 6.00 11146.20 55731.00 30.00 نفر ساعت 

23 

دیده نسبت تعداد کارگران آموزش
های در حوزه پیشگیری از آسیب

عی به تعداد کارگران اجتما
 شده بینیپیش

 100.00 35.00 186.00 100.00 35.00 درصد
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گر بیاناستان اصفهان های اختصاصی و اهداف کمی آن و عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول شاخص

 6 دارای دستگاه عملکردی مطلوب داشته است. این ،های اختصاصی، این اداره کلاین نکته است که در اکثر شاخص

 نماید محقق را خود اهداف است توانسته و داشته قبولیقابل عملکرد محور 5 و در بوده اختصاصی هایشاخص در محور

میانگین امتیاز مجموع  .باشدمی عملکرد بهبود نیازمند "هاتعاونی آموزش راهبری" دوم شاخص زیر 6 محور در ولی

 امتیاز 20/124باشد که دستگاه فوق می 81/851 های اختصاصی در گروه عمومی، اجتماعی و قضایی برابر باشاخص

از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این است.  کسب کرده درصد( باالتر از میانگین گروه 57/14)معادل 

 .توان به موارد ذیل اشاره نمودمی 1395های اختصاصی سال اداره کل در تحقق شاخص

 

 نقاط قوت 

و  ظرفیت حداکثر از استفاده و استانی هایدستگاه و هاسازمان با کلاداره این اجتماعی مدیریت موثر ارتباط -1

 اجتماعی معاونت بهزیستی، سازمان جمله از اجتماعی مدیریت حوزه هایبرنامه اجرای برای هاآن هایپتانسیل

  استانداری. اجتماعی فرهنگی کارگروه ظرفیت و مخدر مواد با مبارزه ستاد انتظامی، نیروی

 کارفرمایی و کارگری تشکالت و فرهنگی رابطین کارگری، بهداشت هایخانه اقتصادی، واحدهای موثر همکاری -2

 اجتماعی. مدیریت با

 

 نقاط ضعف 

 ادارات در اجتماعی هایآسیب شدگان،بیمه امور فرهنگی، اجتماعی، امور کارشناس سازمانی چارت وجود عدم -

 محوله. وظایف انجام ها جهتشهرستان اجتماعی تعاون، کار و رفاه

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

 در اجتماعی هایآسیب و شدگانبیمه امور فرهنگی اجتماعی، امور کارشناس سازمانی پست اختصاص به نسبت -

 .شود پیگیری و اقدام متبوع وزارت توسط هاشهرستان اجتماعی رفاه و کار تعاون، ادارات
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  استان اصفهان های عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیتحلیل شاخص

رفاه  اداره کل تعاون، کار و های عمومیجدول شاخص

 1392-95های اجتماعی استان اصفهان در سال

رفاه  اداره کل تعاون، کار و های عمومینمودار شاخص

 1392-95های اجتماعی استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

های های عمومی دستگاه در طی دوره بررسی نشان از روند افزایشی دارد. سرجمع امتیاز شاخصبررسی امتیاز شاخص

درصد و نسبت به ابتدای دوره ارزیابی نیز  17/0از رشدی معادل  1394نسبت به سال  1395عمومی این دستگاه در سال 

های عمومی در گروه عمومی، اجتماعی و قضایی برابر شاخصدرصدی برخوردار است. میانگین امتیاز  21/34 افزایشاز 

 است.کسب کرده درصد ( بیشتر از میانگین گروه  32/16)معادلامتیاز  77/110باشد که دستگاه فوق می 60/678با 
 

 استان اصفهان های عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیهای شاخصتحلیل برنامه

 ختار دولت برنامه مهندسی نقش و سا -1

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 استان اصفهان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 1392-95های در سال 

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 استان اصفهان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تغییر امتیاز  سال
 سالیانه

1392 588.13 - 

1393 576.8 -1.93 

1394 788 36.62 

1395 789.37 0.17 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 66.67 - 

1393 51.88 -14.79 

1394 69.18 17.3 

1395 81.16 11.98 
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تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت مثبت بوده و این اداره کل از  روندبا وجود نوسان نتایج ارزیابی در این برنامه، 

در مقایسه با ابتدای  یدرصد 49/14و افزایش  1394نسبت به سال  1395سال  برنامه در تحقق یدرصد 98/11رشد 

 در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه تحقق دوره بررسی برخوردار است. میانگین

 . است گروه میانگین از درصد بیشتر 26/26 فوق دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  90/54 با برابر 1395 سال

 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری جدول برنامه

 استان اصفهان  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 1392-95های در سال

الکترونیک و هوشمندسازی اداری  دولت نمودار برنامه

 استان اصفهان  اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

درصدی  05/8، افزایشی بوده است. با وجود کاهش 1394تحقق برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری تا سال 

 درصدی در مقایسه با ابتدای دوره ارزیابی برخوردار است. میانگین 10/21، از افزایش 1394نسبت به سال  1395سال در 

 16/81 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه اداری در هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه تحقق

 . است گروه میانگین از کمتر درصد 06/0 فوق دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 60.00 - 

1393 64.50 4.50 

1394 89.15 24.65 

1395 81.10 -8.05 
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی  -3

اداره کل تعاون،  مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 اصفهان  کار و رفاه اجتماعی استان

 1392-95های در سال

اداره کل تعاون،  سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 اصفهان  کار و رفاه اجتماعی استان

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

انسانی در طول دوره ارزیابی با کاهش و افزایش مستمر همراه است. این اداره تحقق برنامه مدیریت سرمایه میزانتغییر 

درصدی در مقایسه  20/12و همچنین کاهش  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  17/20کاهشی برابر با   باکل 

 قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در انسانی سرمایه مدیریت تحقق  برنامه است. میانگین مواجه شدهبا ابتدای دوره ارزیابی 

 .است گروه میانگین از بیشتر درصد 62/6 فوق دستگاه مه درو میزان تحقق برنا بودهدرصد  80/59با  برابر 95 سال در
 

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی  -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

استان اصفهان  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 استان اصفهان  تعاون، کار و رفاه اجتماعیاداره کل  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 78.62 - 

1393 48.93 -29.69 

1394 86.59 37.66 

1395 66.42 -20.17 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 100 63.64 

1394 0 -100 

1395 85.67 85.67 
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امتیاز گردد. عدم کسب نوسان در تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی در جدول و نمودار فوق مالحظه می

ست که تداوم مبین آن ا 1393نسبت به  1395درصدی آن در سال  33/14و به دنبال آن کاهش  1394دستگاه در سال 

 1395است. با این وجود در سال  در طی دو سال بعد استمرار نداشته 1393صدی امتیاز در سال در 100تالش برای کسب 

 ر مقایسه با ابتدای دوره ارزیابی برخوردار است. درصدی د 31/79از افزایش  برنامهتحقق امتیاز این 

 37/62 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در رقابتی فضای در عمومی خدمات تحقق  برنامه میانگین

 . است گروه میانگین از بیشتر درصد 3/23 فوق دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد 

 

 حقوق مردم و سالمت اداریبرنامه صیانت از  -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 اصفهان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

 1392-95های در سال 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 اصفهان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

در سال پایانی دوره مورد  امابا افزایش همراه بوده و  1395تا سال  صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری امتیاز برنامه

 سال به نسبت 1395 سال در درصدی 22/15کاهش  تحقق این برنامهمیزان . رو گردیده استبا کاهش روبهبررسی 

برنامه  تحقق درصدی در مقایسه با ابتدای دوره ارزیابی برخوردار است. میانگین 45/14داشته با این حال از افزایش  1394

که  بودهدرصد  77/58با  برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت

 . است گروه میانگین درصد بیشتر از 8/17فوق  دستگاه امتیاز

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 62.12 - 

1393 65 2.88 

1394 91.79 26.79 

1395 76.57 -15.22 
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 برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 1392-95های در سال 

  مدیریت عملکرد نظام جامعنمودار برنامه استقرار 

 استان اصفهان  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 نوسان بوده، با این حال عملکرد این اداره کل در برنامه چه درصد تحقق این برنامه در طول دوره ارزیابی همراه با اگر

 1395 سال درامتیاز  درصدی 67/23دهد. این اداره کل از رشد نشان میرا صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری افزایش 

 قق  برنامهتح درصدی در مقایسه با ابتدای دوره ارزیابی برخوردار است. میانگین 88/35و افزایش  1394 سال به نسبت

و میزان  بودهدرصد  66/72 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه عملکرد در مدیریت جامع نظام استقرار

 . است گروه میانگین از بیشتر درصد 22/13 فوق دستگاه تحقق برنامه در

 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط شدهکسب امتیازات به عنایت با

های مهندسی برنامه در ویژهبه ،اداره کل این اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق رشد به رو روند به توانمی 1395 الی

اشاره نمود. میزان تحقق  خدمات عمومی در فضای رقابتی و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد نقش و ساختار دولت،

انسانی و صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری در های دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، مدیریت سرمایهبرنامه

ریزی و عملیاتی نمودن گر این موضوع است که این اداره کل به تالش بیشتری جهت برنامهها بیانمقایسه با سایر برنامه

دولتی، الکترونیکی نمودن شده برای توانمندسازی بخش غیراجرای برنامه مصوب ها نیاز دارد. اقداماتی همچوناین برنامه

در بهبود عملکرد دستگاه در محورهای  تواندمی ،اساس ضوابط اجرای دوره آموزشی مصوب مدیران بر، های خدماتپرداخت

 باشد.میموثر مذکور 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 50 - 

1393 67.86 17.86 

1394 62.21 -5.65 

1395 85.88 23.67 
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 حکومتی استان اصفهانهای عمومی و اختصاصی اداره کل تعزیرات تحلیل مجموع شاخص

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 کل اداره این امتیاز نوسان بوده است.مورد بررسی همراه با  دوره طول در اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع امتیاز

 81/6 افزایش دوره ابتدای به دهد ولی نسبتمی نشان را 1394 سال به نسبت 1395 سال درصدی در 12/6کاهش 

 با برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیاز میانگین .داشته است یدرصد

 . استکسب کرده  گروه میانگین از درصد( کمتر 38/26)معادلامتیاز  85/403 فوق دستگاه که باشدمی 40/1530
 

 استان اصفهانهای اختصاصی اداره کل تعزیرات حکومتی تحلیل شاخص

اداره کل تعزیرات  های اختصاصیجدول شاخص

 1392-95های حکومتی استان اصفهان در سال

اداره کل تعزیرات  های اختصاصینمودار شاخص

 1392-95های حکومتی استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 1054.69 - 

1393 997.77 -5.40 

1394 1200 20.27 

1395 1126.55 -6.12 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 860.8 - 

1393 776 -9.85 

1394 767 -1.16 

1395 740.9 -3.40 
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 کل اداره این امتیاز کاهشی بوده است. ارزیابی، دوره طول در اختصاصی هایشاخص شده در بخشکسب امتیاز

 در کل اداره این امتیاز کاهش نسبتهمچنین  است. داشته را 1394 سال به نسبت 1395 سال درصدی در 40/3کاهش

 .باشددرصد می 92/13 دوره ابتدای به 1395 سال

 .شوددر جدول زیر مشاهده می 1395های اختصاصی در سال شده دستگاه در ارزیابی شاخصامتیاز کسب

 

 1395استان اصفهان در سال تعزیرات حکومتی اداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -17-3جدول 

 

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در قالب یک محور و هشت شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته  1395در سال 

شاخص نسبت مختومه به  مربوط بهشده گردد باالترین امتیاز کسبمربوطه مالحظه میاست. همانگونه که در جدول 

های درصد است و کمترین امتیاز مربوط به شاخص مدت رسیدگی به پرونده 96های بهداشت و برابر با وارده پرونده

خود تقریبا موفق عمل نموده و های درصد از شاخص 38درصد است. این اداره کل تنها در  50تجدیدنظر بوده و برابر با 

های آتی مستلزم رفع موانع در سال این دستگاهدرصد کسب کند و از این لحاظ موفقیت  90امتیازی بیش از است توانسته 

با  برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اختصاصی هایشاخص امتیاز باشد. میانگینو تمهید اقدامات عملی می

 . استکسب کرده  گروه میانگین درصد( کمتر از 02/13)معادل امتیاز 91/110 فوق دستگاه که باشدمی 81/851

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
به وارده نسبت مختومه 

های کاال و خدماتپرونده  
 91.20 82.08 91.20 100.00 90.00 درصد

2 
نسبت مختومه به وارده 

های بهداشتپرونده  
 96.00 86.40 96.00 100.00 90.00 درصد

3 
نسبت مختومه به وارده 

های قاچاقپرونده  
 75.00 67.50 75.00 100.00 90.00 درصد

4 
نسبت مختومه به وارده 

های تجدید نظرپرونده  
 88.00 79.20 88.00 100.00 90.00 درصد

5 
های مدت رسیدگی به پرونده

 صنفی )شاخص معکوس(
 73.91 66.52 23.00 17.00 90.00 روز

6 
های مدت رسیدگی به پرونده

)شاخص معکوس( بهداشت  
 94.74 85.26 19.00 18.00 90.00 روز

7 
های مدت رسیدگی به پرونده

معکوس(قاچاق )شاخص   
 67.44 60.70 43.00 29.00 90.00 روز

8 
های مدت رسیدگی به پرونده

)شاخص معکوس( تجدیدنظر  
 50.00 45.00 36.00 18.00 90.00 روز
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توان می 1395های اختصاصی سال در تحقق شاخص از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل

 به موارد ذیل اشاره نمود.
 

 قوت نقاط

  بدوی. شعب در و بهداشتی صنفی هایپروندهبه  فوری رسیدگی -1

 مختومه. به وارده نسبت به توجه با هاپروندهبه  رسیدگی مطلوب تحقق عملکرد -2

 

 ضعف نقاط

 گردد.می رسیدگی زمان افزایش به منجر امر این که بدوی هیات اعضا به موقع حضور عدم -
 

 پیشنهادی برای بهبود عملکرد  راهکارهای

باشد که به حکومتی می تعزیرات از مدیریت اداره کل خارج رسیدگی وابسته به عوامل زمان عملکرد متوسط -

 استعالم پاسخ وصول عدم یا اصناف و اتاق تمص اداره کل اعضا جمله حضور از شدت تحت تاثیر آن قرار دارد.

... . لذا برای حصول نتیجه بهتر در عملکرد دستگاه در این شاخص ضرورت دارد  و بهداشت شبکه یا گمرک

 گذار افزایش یابد.ای تاثیرهعملکرد دستگاه
 

 استان اصفهانهای عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی تحلیل شاخص

اداره کل تعزیرات  های عمومیجدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال حکومتی

 اداره کل تعزیرات  های عمومینمودار شاخص

 1392-95های حکومتی استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

درصدی  94/10کاهش  کل اداره این امتیاز دهد.نشان میرا مورد بررسی، کاهش  دوره طول در عمومی هایامتیاز شاخص

 امتیاز . میانگیناست ی برخورداردرصد 90/98 از رشد دوره ابتدای به نسبت داشته و 1394 سال به نسبت 1395 سال در

 امتیاز 95/292 فوق که دستگاه باشدمی 60/678 با برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در عمومی هایشاخص

 . استکسب کرده  گروه میانگین از کمتر درصد( 16/43)معادل

 امتیاز سال
 تغییر درصد

 سالیانه

1392 193.89 - 

1393 221.77 14.38 

1394 433 95.25 

1395 385.65 -10.94 
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 استان اصفهانهای عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی های شاخصتحلیل برنامه

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت  -1

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 استان اصفهان  اداره کل تعزیرات حکومتی

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اصفهان استان اداره کل تعزیرات حکومتی 

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

 

کند و بطئی است. از سوی دیگر  1395تا  1392های شود افزایش امتیاز برنامه در سالدر نمودار مشاهده می همانطور که

 است اهداف خود را در این برنامه محقق و یا مستندات قابل قبول ارایه نماید.  نتواسته 1395کل در سال این اداره 

 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -2 

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری  جدول برنامه

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان

 1392-95های در سال 

الکترونیک و هوشمندسازی اداری  دولت  برنامهنمودار 

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 19.73 - 

1393 20.00 0.27 

1394 22.50 2.50 

1395 0.00 -22.50 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 13.64 - 

1393 3.33 -10.31 

1394 59.15 55.82 

1395 66.76 7.61 
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 برنامه این تحقق دهد.طول دوره مورد بررسی افزایش نشان می دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در تحقق برنامه

 یدرصد 12/53 از رشد دوره ابتدای بهنسبت  درصدی داشته همچنین 61/7افزایش  1394 سال به نسبت 1395 سال در

 قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه تحقق میانگین .برخوردار بوده است

 . است  گروه میانگین از کمتر درصد 4/14فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  16/81با برابر 1395 سال در

 

 برنامه مدیریت سرمایه انسانی  -3 

 مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان  

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 1395 سال است. تحقق این برنامه در برنامه مدیریت سرمایه انسانی در طول دوره مورد بررسی نوسان داشته تحقق

است.  درصدی برخوردار بوده 87/14 ابتدای دوره از افزایش به نسبت ودرصدی داشته  95/0کاهش  1394 سال به نسبت

درصد  80/59 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در انسانی سرمایه مدیریت برنامه تحقق میانگین

 .است  گروه میانگین از کمتر درصد 23/41فوق  دستگاه ق برنامه درو میزان تحق بوده
 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 3.70 - 

1393 17.13 13.43 

1394 19.52 2.39 

1395 18.57 -0.95 
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 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی  -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 حکومتی استان اصفهان  اداره کل تعزیرات 

 1392-95های در سال

  نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 حکومتی استان اصفهان  تعزیراتاداره کل 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 این تحقق. دهدمی نشان برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی به جز در سال پایانی دوره مورد بررسی، افزایش تحقق

 10/11و نسبت به ابتدای دوره نیز از کاهش داشته درصدی  56/85 کاهش 1394 سال به نسبت 1395 سال در برنامه

 قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه تحقق است. میانگین درصدی برخوردار بوده

 .است  گروه میانگین از کمتر درصد 93/57 فوق دستگاه تحقق برنامه درو میزان  بودهدرصد  37/62 با برابر 1395 سال در

 

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

است. تحقق این از افزایش قابل توجهی برخوردار  1395صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری تا سال  برنامه تحقق

افت شدید تحقق اهداف در سال پایانی  است. درصدی داشته 77/11 کاهش 1394 سال به نسبت 1395 سال برنامه در

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 15.54 - 

1393 33.33 17.79 

1394 90.00 56.67 

1395 4.44 -85.56 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 31.89 - 

1393 33.12 1.23 

1394 50.71 17.59 

1395 38.94 -11.77 
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باعث درصد افزایش یابد و  05/7فقط  دوره ابتدای به نسبت 1395 سال در برنامه این اهداف ، تحققاست موجب شده

 عمومی، گروه در اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه تحقق میانگین. گرددموقعیت دستگاه در گروه خود  تنزل

 از کمتر درصد 83/19فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  77/58 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی

 .است  گروه میانگین

 

 برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 مدیریت عملکرد نظام جامعجدول برنامه استقرار 

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در طول مورد بررسی همراه با نوسان بوده است. تحقق این برنامه در برنامه تحقق

درصدی  09/32 رشد ازنیز دوره  ابتدای به درصدی داشته و نسبت 26/20 افزایش 1394 سال به نسبت 1395 سال

 در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه عملکرد در مدیریت جامع نظام استقرار برنامه تحقق است. میانگینبرخوردار بوده 

لذا  .است گروه میانگین از کمتر درصد 9/9فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  66/72 با برابر 1395 سال

رغم افزایش امتیاز دستگاه در طول دوره، موفق به کسب جایگاه باالتر از میانگین گروه خود گردد که علیمشخص می

 باشد.و نیازمند اصالحاتی در بنیاد برنامه میاست نشده 

به ندرت موفق به کسب دهد که این اداره کل های یاد شده نشان میگانه در سالهای ششمرور درصد تحقق برنامه

ها افزایش درصد تحقق را تجربه نموده، اما به دلیل پایین درصد بوده است. اگرچه در برخی برنامه 60یا  50 امتیاز باالتر از

است. با توجه به نقش بازدارندگی  برخوردار نگردیدهخود بودن پایه امتیاز در برنامه، از جایگاه باالتر از میانگین در گروه 

اقتصادی استان ضرورت دارد بنیادهای عملکردی آن در مجموعه اقدامات های دستگاه در بروز تخلفات در سایر فعالیت

گانه مستثنی نبوده و باید عملکرد دستگاه در تمامی های ششنظام اداری، تقویت گردد. در این راستا هیچ یک از برنامه

  قرار گیرد. توجههای اصالح نظام اداری مورد برنامه

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 30.67 - 

1393 58.86 28.19 

1394 42.5 -16.36 

1395 62.76 20.26 
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 صی اداره کل ثبت احوال استان اصفهانهای عمومی و اختصاتحلیل مجموع شاخص

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 استان اصفهان  اداره کل ثبت احوال 

 1392-95های در سال

 های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

 استان اصفهان  اداره کل ثبت احوال 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

های عمومی و اختصاصی اداره کل ثبت احوال پس از طی دو سال کاهش متوالی سرانجام در سال مجموع امتیاز شاخص

نسبت  1395درصدی در سال  40/28 یابد. مجموع امتیاز  این اداره کل از افزایشنسبت به ابتدای دوره افزایش می 1395

 امتیاز درصد است. میانگین 87/5 نیز به ابتدای دوره 1395باشد. نسبت افزایش امتیاز در سال برخوردار می 1394به سال 

 3/177فوق  که دستگاه باشدمی 40/1530 با برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اختصاصی و عمومی هایشاخص

 . استکسب کرده  گروه میانگین از بیشتر درصد ( 58/11)معادلامتیاز 

 

 ی اختصاصی اداره کل ثبت احوال استان اصفهانهاشاخصتحلیل 

 اداره کل ثبت احوال های اختصاصیجدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 اداره کل ثبت احوال های اختصاصینمودار شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 1613.01 - 

1393 1423.31 -11.76 

1394 1330.00 -6.56 

1395 1707.70 28.40 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 994.00 - 

1393 880.00 -11.47 

1394 820.50 -6.76 

1395 987.60 20.37 
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های عمومی و اختصاصی متفاوت های اختصاصی، هماهنگ با نوسانات در مجموع امتیاز شاخصتغییر در امتیاز شاخص

نسبت به  1395درصدی  در سال  37/20های اختصاصی از افزایش امتیاز شاخصمثبت است.  1395بوده و تنها در سال 

 درصدی داشته 64/0کاهش  دوره ابتدای ت بهبنس 1395 سال در کل اداره این امتیازاما باشد. برخوردار می 1394سال 

 است.

 .ه می شوددر جدول زیر مشاهد 1395های اختصاصی در سال شده دستگاه در ارزیابی شاخصامتیاز کسب

 

 1395استان اصفهان در سال  ثبت احوالاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -18-3جدول 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

 100.00 250.00 99.50 99.00 250.00 درصد ثبت والدت درمهلت قانونی 1

 100.00 200.00 99.30 98.50 200.00 درصد ثبت وفات درمهلت قانونی 2

 87.60 87.60 845012.00 964618.00 100.00 تعداد کارت صدور کارت هوشمند  ملی 3

4 
اعزام مامورثبت احوال به 

مناطق عشایرنشین روستاها و  
 100.00 50.00 902.00 300.00 50.00 روز

5 
استقرار مامور ثبت احوال در 

هابیمارستان  
 100.00 50.00 3.00 3.00 50.00 تعداد

6 
استقرار مامور ثبت احوال در 

هاآرامستان  
 100.00 50.00 1.00 1.00 50.00 تعداد

7 
های وانتشار گزارش  تولید

 ساالنه آماری

 -سالنامه
گزارش 
 تحلیلی

100.00 1.00 1.00 100.00 100.00 

8 
ای صدور شناسنامه رایانه

سال 15شناسنامه باالی   
 100.00 50.00 205840.00 205840.00 50.00 تعداد

9 
ای صدور شناسنامه رایانه

سال 15شناسنامه زیر   
 100.00 50.00 86314.00 86314.00 50.00 تعداد

10 
ای صدور شناسنامه رایانه
سال 15شناسنامه المثنی باالی  

 100.00 50.00 19567.00 19567.00 50.00 تعداد

11 
ای صدور شناسنامه رایانه

سال 15زیر شناسنامه المثنی   
 100.00 50.00 1086.00 1086.00 50.00 تعداد
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است و همانگونه که در جدول  شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته 11در قالب  1395اداره کل ثبت احوال استان در سال 

گردیده درصد امتیاز  100های مورد ارزیابی، موفق به کسب درصد از شاخص 91گردد این دستگاه در فوق مالحظه می

درصد  81/851با  برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اختصاصی هایشاخص امتیاز است. در همین سال، میانگین

از جمله نقاط قوت . استکسب کرده  گروه میانگین از بیشتر درصد( 94/15)معادلامتیاز  79/135 فوق دستگاه که باشدمی

توان به موارد ذیل اشاره می 1395های اختصاصی سال در تحقق شاخصو ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل 

 نمود.

 

 نقاط قوت

 دوردست مناطق به گردشیده درقالب احوال ثبت ماموران اعزام و هاو آرامستان هابیمارستان مامور در استقرار -1

 و عشایرنشین. روستایی

 .ملی هوشمند کارت صدور  -2

 

 نقاط ضعف

 .در استان قبل هایسال به نسبت انسانی نیروی افزایش عدم -1

 .فارس استان به اصفهان استان از عشایر کوچ و استان در و عشایری روستایی مناطق جغرافیای پراکندگی -2

 سازمان. و مقررات قوانین از مراجعین آگاهی عدم -3

 اند.شده استان وارد قانونی غیر طرق از که استان مقیم خارجه اتباع شماربی وجود -4

 

 پیشنهادی برای بهبود عملکرد راهکارهای

 . استان در مهاجرت ساماندهی -1

 استان. مقیم خارجه اتباع کلیه و آمایش ساماندهی -2
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 استان اصفهانهای عمومی اداره کل ثبت احوال تحلیل شاخص

 اداره کل ثبت احوال های عمومیجدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال 

 اداره کل ثبت احوال های عمومینمودار شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال 

 

 

 

 

 

 

اداره کل در  ، امتیاز ایناستهای عمومی افزایشی اگرچه نتایج در طول دوره ارزیابی نوسان داشته، امتیازات شاخص

باشد. نسبت افزایش برخوردار می 1394نسبت به سال  1395درصدی در سال  35/41های عمومی از افزایش شاخص

 گروه در عمومی هایشاخص امتیاز درصد است. میانگین 34/16 نیز به ابتدای دوره 1395امتیاز این اداره کل در سال 

 میانگین از بیشتر درصد( 12/6)معادلامتیاز  57/41 فوق دستگاه که باشدمی 60/678 با برابر قضایی و اجتماعی عمومی،

 . استکسب کرده  گروه

 

 استان اصفهان های عمومی اداره کل ثبت  احوالهای شاخصتحلیل برنامه

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت  -1

اداره کل  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های در سالاستان اصفهان  ثبت احوال

اداره کل  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های استان اصفهان در سال ثبت احوال

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 619.01 - 

1393 543.31 -12.23 

1394 509.50 -6.22 

1395 720.17 41.35 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 41.67 - 

1393 14.79 -26.88 

1394 45.61 30.82 

1395 88.97 43.36 
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در سپس  رشد منفی داشته و 1393بوده و تنها در سال  مطلوبشرایط دستگاه در برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت 

درصدی داشته و میزان تحقق  36/43افزایش  1394نسبت به سال  1395است. در سال  های بعد افزایش یافتهسال

 مهندسی برنامه تحقق  است. میانگین درصدی برخوردار بوده 30/47اهداف این برنامه نسبت به ابتدای دوره از افزایش 

و میزان تحقق برنامه  بودهدرصد  90/54 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در دولت ساختار و نقش

 . است گروه میانگین از درصد بیشتر 07/34 فوق دستگاه در

 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری جدول برنامه

 استان اصفهان  اداره کل ثبت احوال

 1392-95های در سال

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت نمودار برنامه

 استان اصفهان  اداره کل ثبت احوال

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 1394 سال به نسبت 1395 سال دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری افزایشی بوده و در برنامه اهداف در میزان تحقق

 64/13 دوره از افزایش ابتدای به نسبت 1395 سال در برنامه این اهداف تحقق است. درصدی داشته 77/15 افزایش

 و اجتماعی عمومی، گروه در اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه تحقق میانگین درصدی برخوردار بوده است.

 میانگین از درصد بیشتر 48/2فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  16/81 با برابر 1395 سال در قضایی

 . است گروه

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 70 - 

1393 70 - 

1394 67.87 -2.13 

1395 83.64 15.77 
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی  -3

اداره کل ثبت  مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 1392-95های استان اصفهان در سال احوال

اداره کل ثبت  سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 1392-95های استان اصفهان در سال احوال

 

 

 

 

 

 

 مدیریت سرمایه انسانی در طول دوره مورد بررسی با تغییرات زیاد همراه است. برنامه توفیق دستگاه در دستیابی به اهداف

 تحققاست.  موجب تضعیف موقعیت دستگاه در گروه مربوطه گردیده 1394درصدی آن در سال  54کاهش نزدیک به 

 بادوره  ابتدای به نسبت اما .دهدمی نشان درصدی را 61/20 افزایش  1394 سال به نسبت 1395 سال در برنامه این

 و اجتماعی عمومی، گروه در انسانی سرمایه مدیریت برنامه تحقق میانگین است. همراه بودهدرصدی  90/23 کاهش

 میانگین از کمتر درصد 59/10فوق  دستگاه میزان تحقق برنامه درو  بودهدرصد  80/59 با برابر 1395 سال در قضایی

 . است گروه

 

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی  -4

اداره کل  جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95های استان اصفهان در سال ثبت احوال

اداره کل  نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95های استان اصفهان در سال احوالثبت 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 73.11 - 

1393 82.2 9.09 

1394 28.6 -53.6 

1395 49.21 20.61 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 41.27 - 

1393 100 58.73 

1394 0 -100 

1395 56.32 56.32 
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 1395برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی در طول دوره مورد بررسی نوسان داشته، با این حال در سال  چه تحقق اگر

 برنامه تحقق میانگین. ی داشته استدرصد 05/15 رشد دوره ابتدای به نسبت و گردیدهبرخوردار  درصد 32/56 از افزایش

بوده و میزان درصد  37/62 با برابر 95 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در رقابتی فضای در عمومی خدمات

 . است گروه میانگین از درصد کمتر 05/6 فوق دستگاه تحقق برنامه در

 

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 استان اصفهان  اداره کل ثبت احوال

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 استان اصفهان  اداره کل ثبت احوال

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 نسبت 1395 است. در سال صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری در طول دوره مورد بررسی کاهش یافته برنامه تحقق

 برنامه تحقق میانگین است. درصدی داشته 18/3کاهش  دوره ابتدای به درصدی و نسبت 46/5 افزایش 1394 سال به

و  بودهدرصد  77/58 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت

 . است گروه میانگین از درصد بیشتر 39/3فوق  دستگاه میزان تحقق برنامه در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحققدرصد  سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 65.34 - 

1393 56.65 -8.69 

1394 56.7 0.05 

1395 62.16 5.46 
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 مدیریت عملکردبرنامه استقرار نظام جامع  -6

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان  اداره کل ثبت احوال

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان  اداره کل ثبت احوال 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 
 

درصدی  42/19 افزایش 1394 سال به نسبت 1395 سال ارزیابی متغیر بوده و در طول در برنامه این تحقق درصد

 میانگین. باشدمی درصد 91/4 دوره ابتدای به نسبت 1395 در سال برنامه این اهداف رشد تحقق است. همچنینداشته

 66/72 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه عملکرد در مدیریت جامع نظام استقرار برنامه  تحقق درصد

 . است گروه میانگین از بیشتر درصد 58/5فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بوده

 1395 الی 1392 هایلسا ارزیابی دوره در اصفهان استان اداره کل ثبت احوال توسط شدهکسب امتیازات به عنایت با

 ساختار و نقش مهندسی برنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق اداره کل در این رشد به رو روند به توانمی

مردم و سالمت های دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، صیانت از حقوق اشاره نمود. این اداره کل در برنامه دولت

اداری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد  نیز از نتایج خوب و قابل قبولی برخوردار بوده و موفق به کسب امتیازی بیش 

است. لذا کسب جایگاه بهتر این دستگاه موکول به رفع موانع و نواقص موجود در دو برنامه  گردیده ،از میانگین گروه خود

 . گرددمیو خدمات عمومی در فضای رقابتی مدیریت سرمایه انسانی  

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 73.33 - 

1393 57.14 -16.19 

1394 58.82 1.68 

1395 78.24 19.42 
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 های عمومی و اختصاصی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص

 های عمومی و اختصاصی جدول مجموع شاخص

 استان اصفهان   و امالک ثبت اسناد  اداره کل

 1392-95های در سال

 اختصاصیهای عمومی و نمودار مجموع شاخص

 استان اصفهان   و امالک ثبت اسناد  اداره کل 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

در سال بعد دستگاه رشد منفی گردد و آغاز می 1394های دستگاه از سال سیر نزولی کسب امتیاز در مجموع شاخص

نسبت به ابتدای  1395شده این اداره کل در سال رغم این سیر نزولی، امتیاز کسبکند. علیرا تجربه می یدرصد 71/3

 اجتماعی عمومی، گروه در اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیاز دهد. میانگیندرصدی را نشان می 70/95دوره افزایش 

 میانگین از کمتر درصد( 34/2)معادل امتیاز  95/35فوق  که دستگاه باشدمی 40/1530با  برابر ،1395قضایی در سال  و

 . است کسب کرده گروه
 

 های اختصاصی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهانتحلیل شاخص

و  ثبت اسناد  اداره کل های اختصاصیجدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال  امالک

و  ثبت اسناد  اداره کل های اختصاصینمودار شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال  امالک

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 763.61 - 

1393 1410.59 84.73 

1394 1552 10.02 

1395 1494.46 -3.71 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 209 - 

1393 885.69 323.78 

1394 856 -3.35 

1395 893.9 4.43 
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افزایشی بوده است.  ارزیابی، دوره طول در اختصاصی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هایشده شاخصکسب امتیاز

 افزایش میزان .دهدمی نشان را 1394 سال به نسبت 1395 سال درصدی در 43/4افزایش  شده این اداره کلامتیاز کسب

  .باشددرصد می 70/327دوره  ابتدای به 1395 سال در کل اداره این امتیاز

 .شوددر جدول زیر مشاهده می 1395اختصاصی در سال های شده دستگاه در ارزیابی شاخصامتیاز کسب

 

 1395استان اصفهان در سال  و امالک اسنادثبت اداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -19-3جدول 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 

نسبت اسناد مالکیت کاداستری 
)الکترونیکی( صادره به 

های صدور اسناد درخواست
مالکیت با استفاده از سامانه 

 مدیریت جامع امالک

 100.00 70.00 121.00 100.00 70.00 درصد

2 

نسبت امالک بدون سند تعیین 
)موضوع قانون  تکلیف شده

تعیین تکلیف اراضی و 
های فاقد سند مالکیت( ساختمان

1394به سهمیه مصوب   

 100.00 45.00 136.00 100.00 45.00 درصد

3 

های هیاته نسبت آرا صادر
موضوع قانون ساماندهی وعرضه 

 های ارسالی ازمسکن به پرونده
 بنیاد مسکن

 99.30 39.72 99.30 100.00 40.00 درصد

4 
نسبت پاسخ استعالمات 
الکترونیکی صادره به کل 

 استعالمات دریافتی
 99.99 45.00 99.99 100.00 45.00 درصد

5 
به میانگین زمان پاسخگویی 

)معکوس( استعالمات امالک  
 100.00 40.00 1.14 2.50 40.00 روز

6 
میانگین زمان ثبت الکترونیکی 
خالصه معامالت دریافتی در 

)معکوس( بانک امالک  
 100.00 40.00 1.25 2.50 40.00 روز

7 

ها )آپارتمان نسبت تفکیک
افراز  تجمیع، اصالح و وامالک(،

صورت ه امالک دارای سند ب
به کل  یالکترونیک
های واصلهدرخواست  

 50.00 20.00 49.00 98.00 40.00 درصد
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 )دنباله( 1395استان اصفهان در سال  اسناد و امالکثبت اداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -19-3جدول 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

8 

ای نسبت اسناد مالکیت دفترچه
تعویض شده به کل اسناد 
مالکیت دراجرای طرح 
 فراخوان......)تجمعی(

 100.00 45.00 38.72 35.00 45.00 درصد

9 
های صدور اسناد مالکیت زمین

کشاورزی نسبت به تقاضای 
 مالکین

 80.00 28.00 80.00 100.00 35.00 درصد

10 
 هایاز پرونده االجرا حق وصول

 اجرایی
میلیارد 
 ریال

50.00 235.00 349.00 50.00 100.00 

11 

های اجرایی نسبت پرونده
 شده به هیات نظارت به آرااحاله

ها در صادره از این هیات
های اجراییخصوص پرونده  

 100.00 50.00 98.00 70.00 50.00 درصد

12 
ها و وصول مطالبات معوقه بانک

سسات دولتی و غیردولتیوم  
میلیارد 
 ریال

50.00 2770.00 1680.00 30.32 60.65 

13 
میانگین زمانی ثبت  الکترونیکی 

ها و سیس انواع شرکتات
معکوس() یسسات غیرتجاروم  

 100.00 45.00 6.57 15.00 45.00 روز

14 
میانگین زمانی ثبت الکترونیکی 

 ها وتغییرات انواع شرکت
)معکوس( موسسات غیرتجاری  

 100.00 45.00 6.09 15.00 45.00 روز

15 
 میانگین زمانی پلمپ

 الکترونیکی دفاتر تجاری
 )معکوس(

 66.67 26.67 15.00 10.00 40.00 روز

16 

میانگین زمانی تعیین نام 
سسات غیرتجاری وها و مشرکت

های و شعب و نمایندگی شرکت
)معکوس( خارجی  

 66.67 26.67 3.00 2.00 40.00 روز

17 
رتبه شروع فضای کسب  بهبود

کار و  
رتبه بین 
 المللی

40.00 87.00 0.00 40.00 100.00 

18 
میانگین زمانی ثبت دفاتر 

 تجاری)معکوس(
 50.00 20.00 4.00 2.00 40.00 روز
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 )دنباله( 1395استان اصفهان در سال  اسناد و امالکثبت اداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -19-3جدول 

 

های اختصاصی مالحظه باشد. همانگونه که در جدول شاخصاختصاصی میشاخص  22محور و  4این دستگاه دارای 

درصد( 18) مورد دیگر 4درصد دریافت نموده و در  100درصد( امتیازی نزدیک و یا معادل 68) مورد از آن 15شود، در می

درصد  61تا  50بین شده درصد( امتیاز کسب14) مورد باقی مانده 3باشد و در درصد می 80تا  68شده بین امتیاز کسب

اهدافی را  های اختصاصی، این اداره کل عملکردی مطلوب داشته و موفق گردیدهاست. به عبارت دیگر در اکثر شاخص

 گروه در اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیاز ، محقق سازد. میانگیناست های خود مشخص کردهکه برای فعالیت

 میانگین از درصد( بیشتر 94/4)معادلامتیاز  09/42 فوق دستگاه که باشدمی 81/851 با برابر قضایی و اجتماعی عمومی،

 . استکسب کرده  گروه

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

19 

صورت هاسناد رسیدگی شده ب
فیزیکی در نظارت  الکترونیکی و

بازرسی از دفاتر اسناد رسمی و  و
طالق از کل اسناد  دفاتر ازدواج و

ثبت شده تنظیم و  

 100.00 50.00 100.00 100.00 50.00 درصد

20 

شده های انجامنظارت و بازرسی
صورت الکترونیکی و فیزیکی ه ب

ل کاز واحدهای ثبتی و ادارات 
هاثبت استان  

 100.00 50.00 151.00 151.00 50.00 تعداد

21 

درآمد حاصل از ثبت بین المللی 
تعویض  مالکیت صنعتی،

 سندهای مالکیت، ثبت ملک در
فروش واگذاری  امالک و دفاتر

هزینه تفکیک و  نقشه حدنگاری،
امالک  برایپاسخ استعالم 

 شده، افزایش تعرفثبت

به استعالمات  یپاسخ الکترونیک
و اعالم وضعیت امالک از بانک 

 جامع اطالعات

50.00 293.40 293.40 448.32 50.00 100.00 

 در آمد حاصله از خدمات ثبتی 22
میلیارد 
 ریال

50.00 644.20 483.15 37.50 75.00 
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توان می 1395های اختصاصی سال از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در تحقق شاخص

 :به موارد ذیل اشاره نمود

 نقاط قوت

 سالمت افزایش و فساد با مبازره جعل، از جلوگیری راستای در کاداستری مالکیت اسناد صدور سیستم اندازی راه -1

  اداری.

  و اشخاص. دولت حقوق به تعدی و خواریزمین از جلوگیری و هامالکیت و اطالعات حدود تثبیت و سازیشفاف  -2

  اسناد. نمودن دارخدشه و جعل از جلوگیری  -3

 تکریم و رضایتمندی افزایش میزان و وکیفیت سرعت، دقت با توام ثبتی خدمات و ارایه مراجعین امور در تسریع -4

 رجوع. ارباب

 تعریف مختصات سیستم در هانقشه رسانی روز به امکان و ثبتی هایضرورت با مطابق و باال دقت با نقشه تهیه -5

 شده.

 

 نقاط ضعف

 امالک. هایپرونده کامل اسکن عدم -1

 از برخی ثبتی محدوده بودن وسیع نیز و مالکین فراوان تعداد به توجه با ثبتی هایپرونده از برخی زیاد حجم -2

 ها.پالک

 آوریجمع و نقشه تهیه در امر موازی امور از جلوگیری جهت مرتبط هایو ارگان ادارات هماهنگی قوانین نبود -3

 اطالعات.

  داخلی. استاندارد افزارهاینرم کمبود و افزارینرم ضعف -4

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد 

 . است اقدام دست در که ثبت جریان در هایپرونده آماییداده و اطالعات استخراج -1

 سامانه سازمان ثبت اسناد و امالک. طریق از صحیح درخواست ارایه جهت مردم به رسانیاطالع  -2

 هاینامهآیین و قوانین حذف و( اعیانی و عرصه) امالک افراز برای مانع و جامع قانون تصویب پیشنهاد -3

 امالک. افراز در غیرضروری

  امالک. تجمیع و تفکیک امور در تسریع منظور به پیشرفته افزارهاینرم از استفاده  -4
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 استان اصفهان های عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالکتحلیل شاخص

و  ثبت اسناد  اداره کل های عمومیجدول شاخص

 1392-95های در سال استان اصفهان  امالک

و  ثبت اسناد  اداره کل های عمومینمودار شاخص

 1392-95های در سال استان اصفهان  امالک

 

 

 

 

 

 

است. کاهش امتیاز این  ارزیابی به جز سال سوم ارزیابی، با کاهش همراه بوده دوره طول در عمومی هایشاخص امتیاز

درصد  28/8دای دوره  بوده و با این حال نسبت به ابت درصد 71/13 معادل 1394 سال به نسبت 1395 سال اداره کل در

 60/678 با برابر قضایی و یاجتماع عمومی، گروه در اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیاز است. میانگینافزایش داشته 

 . است کسب کرده گروه میانگین از کمتر درصد ( 50/11)معادلامتیاز  04/78 فوق دستگاه که باشدمی

 

 استان اصفهان مومی اداره کل ثبت اسناد و امالکهای عهای شاخصتحلیل برنامه

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت  -1

  دولتجدول برنامه مهندسی نقش و ساختار 

 استان اصفهان  ثبت اسناد و امالک اداره کل

 1392-95های در سال 

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

  استان اصفهان ثبت اسناد و امالک  اداره کل 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 554.61 - 

1393 524.9 -5.36 

1394 696 32.60 

1395 600.56 -13.71 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 12.66 - 

1393 22.5 9.84 

1394 54.14 31.64 

1395 18.46 -35.68 
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درصدی تحقق  68/35افزایشی است. کاهش  1395تا قبل از سال  دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه تحقق میزان

د و این امر موقعیت درصد محدود گرد 80/5برنامه در سال پایانی دوره موجب گردیده تا متوسط رشد در طول دوره به 

 عمومی، گروه در دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه تحقق است. میانگین گروه خود تضعیف نمودهدستگاه را در 

 از درصد کمتر 44/36فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  90/54 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی

 . است گروه میانگین

 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری  - 2

 الکترونیک و هوشمندسازی اداریجدول برنامه دولت 

 استان اصفهان و امالک ثبت اسناد اداره کل

 1392-95های در سال 

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت نمودار برنامه

 استان اصفهان و امالک ثبت اسناد اداره کل

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

توان در جدول و به ویژه نمودار آن مشاهده اداری را می هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه تغییرات متناوب درتحقق

 این وجوددهد.  با درصد را نشان می 45/3 کاهشی برابر با  1394 سال به نسبت 1395 سال در برنامه این تحقق نمود.

 تحقق درصدی برخوردار است. میانگین 82/10 دوره از افزایش ابتدای به نسبت 1395 سال در برنامه این اهداف تحقق

درصد  16/81با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه

 .است گروه میانگین از درصد بیشتر 16/1فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بوده

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 71.5 - 

1393 70.67 -0.83 

1394 85.77 15.1 

1395 82.32 -3.45 
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی  -3

 مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 استان اصفهان و امالک ثبت اسناد اداره کل 

 1392-95های در سال 

  سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

  استان اصفهان و امالک ثبت اسناد اداره کل 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

کاهشی بوده  و بیشترین نرخ  1393جز سال انسانی، در طول دوره مورد بررسی به سرمایه مدیریت برنامه تحقق میزان

درصدی و  17/10 کاهش 1394 سال به نسبت 1395 سال باشد. میزان تحقق برنامه درمی 1394کاهش مربوط به سال 

بوده است. این رویه موجب تضعیف جایگاه دستگاه در گروه  همراهدرصد  83/6 کاهشی برابر با نیزنسبت به ابتدای دوره 

 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در انسانی سرمایه مدیریت برنامه تحقق مربوطه گردیده به طوری که میانگین

 درصد کمتر  77/10درصد بوده و  میزان تحقق این برنامه در اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  80/59 با برابر 1395

 .است گروه میانگین از
 

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی  -4

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی جدول

 استان اصفهان و امالک ثبت اسناد اداره کل 

 1392-95های در سال 

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 استان اصفهان ثبت اسنادو امالک اداره کل

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 55.86 - 

1393 84.83 28.97 

1394 59.2 -25.63 

1395 49.03 -10.17 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 100 63.64 

1394 100 0 

1395 92.67 -7.33 
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با این حال در سال  صد بودهدر 100، 1394و  1393های رقابتی در سال فضای در عمومی خدمات برنامه چه تحقق اگر

 1395 سال در برنامه این اهداف تحقق است. با این وجود درصد تجربه کرده درصد را 33/7کاهش اندکی برابر با  1395

ت موقعیت دستگاه در گروه مربوطه منجر گردیده و به تقوی درصدی برخوردار 31/56 دوره از افزایش ابتدای به نسبت

 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه تحقق است. میانگین

  .است گروه میانگین از درصد بیشتر 3/30فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  37/62

 

 حقوق مردم و سالمت اداریبرنامه صیانت از  -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 استان اصفهان  و امالک ثبت اسناد اداره کل

 1392-95های در سال 

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 استان اصفهان  و امالک ثبت اسناد اداره کل

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

اداری در طول دوره ارزیابی حاکی از نوعی عدم ثبات در  سالمت و مردم حقوق از صیانت نمودار سینوسی تحقق برنامه

 درصدی را 92/30 کاهش 1394 سال به نسبت 1395 سال در برنامه این تحقق عملکرد دستگاه در این برنامه است.

درصدی داشته و  21/30دوره کاهش  ابتدای به نسبت 1395 سال در برنامه این اهداف دهد. همچنین تحققمی نشان

 و مردم حقوق از صیانت برنامه تحقق این عدم ثبات موجب تضعیف جایگاه آن در گروه مربوطه گردیده است. میانگین

 و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  77/58 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری سالمت

 .است گروه میانگین از درصد کمتر 33/14فوق  دستگاه

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 74.65 - 

1393 41.58 -33.07 

1394 75.36 33.78 

1395 44.44 -30.92 
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 برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

  استان اصفهان امالکو  ثبت اسناد اداره کل

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان و امالک ثبت اسناد اداره کل 

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

  1395عملکرد در این اداره کل نوسان داشته با این حال تحقق آن در سال  مدیریت جامع نظام استقرار برنامه امتیازچه  اگر

 86/10درصد بوده و در طول دوره نیز از افزایش  49/21دهد. این افزایش برابر با افزایش نشان می ،نسبت به سال قبل

 و اجتماعی عمومی، گروه عملکرد در مدیریت جامع نظام استقرار اهداف برنامه تحقق درصد برخوردار بوده است. میانگین

 میانگین از درصد بیشتر 87/0فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  66/72 با برابر 1395 سال در قضایی

 .است گروه

حدودی موقعیت عملکردی های عمومی و اختصاصی این اداره کل تا های صورت گرفته در خصوص شاخصبررسی

های اختصاصی و برخی نقاط قوت و ها حاکی از موقعیت نسبتا خوب آن در شاخصسازد. این بررسیدستگاه را آشکار می

های اختصاصی در جای خود مورد بررسی قرار گرفت و های عمومی است. نقاط قوت و ضعف شاخصضعف در شاخص

های مهندسی های عمومی باید متذکر شد که برنامهشنهاد گردید. در شاخصراهکارهایی نیز برای بهبود عملکرد آن پی

انسانی و صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری از عملکرد چندان مطلوبی برخوردار ، مدیریت سرمایهدولت نقش و ساختار

میانگین امتیاز در گروه خود دارد. اما در سه برنامه دولت الکترونیک  باویژه در برنامه اول، که فاصله زیادی بهاست. نبوده 

و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، دستگاه موقعیت بهتری 

در سه برنامه مذکور در  دارد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان با پرداختن به نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خود به ویژه

 یابد. تری دستهای آتی به عملکرد مطلوبتواند در سالهای عمومی میشاخص

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 62.67 - 

1393 64.29 1.62 

1394 52.04 -12.25 

1395 73.53 21.49 
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 های عمومی و اختصاصی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 زیست استان اصفهان اداره کل حفاظت محیط 

 1392-95های در سال 

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

 زیست استان اصفهان  اداره کل حفاظت محیط 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

اختصاصی اداره کل حفاظت محیط زیست در طول دوره ارزیابی و به جز در سال های عمومی و مجموع امتیاز شاخص

برخوردار  1394نسبت به سال  1395درصدی در سال  16/36دهد. این اداره کل از افزایش ، افزایش نشان می1393

 امتیاز باشد. میانگینمی درصد 32/41 نیز به ابتدای دوره 1395باشد. نسبت افزایش امتیازات این اداره کل در سال می

 99/270 فوق دستگاه که باشدمی 40/1530 با برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اختصاصی و عمومی هایشاخص

 . استکسب کرده  گروه میانگین از بیشتر درصد ( 70/17)معادلامتیاز 

 

 های اختصاصی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهانتحلیل شاخص

اداره کل حفاظت محیط  های اختصاصیشاخصجدول 

 1392-95های در سال زیست استان اصفهان

اداره کل حفاظت محیط  های اختصاصینمودار شاخص

 1392-95های در سال زیست استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 1274.65 - 

1393 1207.18 -5.29 

1394 1323.00 9.59 

1395 1801.39 36.16 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 680.64 - 

1393 551.00 -19.05 

1394 644.50 16.97 

1395 922.00 43.06 
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درصدی در  06/43و از افزایش  صعودی بودههای اختصاصی نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی مجموع امتیاز شاخص

 نیز به ابتدای دوره 1395برخوردار است. نسبت افزایش امتیازات این اداره کل در سال  1394نسبت به سال  1395سال 

 باشد. درصد می 46/35

 .باشدبه شرح جدول ذیل می 1395های اختصاصی به تفکیک، در سال شده در شاخصامتیازات کسب

 

 1395استان اصفهان در سال  حفاظت محیط زیستاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -20-3جدول 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 

 1395های سال اجرای برنامه
کنترل منابع آالینده آب، خاک و 
پیشگیری و کنترل منابع آب و 

 خاک در استان

 100.00 55.00 100.00 100.00 55.00 درصد

2 
نظارت و پایش روزانه و شبانه از 

 واحدهای صنعتی
 100.00 55.00 20.00 20.00 55.00 درصد

محیطیصدور مجوزهای زیست 3  100.00 55.00 20.00 20.00 55.00 تعداد 

4 
های نظارت بر روند اجرای پروژه
دارای مجوز ارزیابی 

محیطیزیست  
 100.00 55.00 1000.00 1000.00 55.00 درصد

5 
بررسی گزارشات ارزیابی زیست 

های مشمول محیطی پروژه
 واصله

 100.00 55.00 100.00 100.00 55.00 درصد

6 
های پایش نظارت بر سیستم

ای در واحدهای لحظه
صنایع بزرگزیرمجموعه   

 100.00 55.00 100.00 100.00 55.00 درصد

7 
 هپایش منابع نشر آالیند

نظارتی( -)خوداظهاری   
 80.00 44.00 80.00 100.00 55.00 تعداد

8 
های ارتقا و افزایش ایستگاه
 پایش کیفی هوا

 100.00 55.00 9508.00 4700.00 55.00 تعداد

9 
های عملکرد آزمایشگاه نظارت بر

 معتمد
 80.00 44.00 16.00 20.00 55.00 تعداد

10 
های نظارت بر کاهش آلودگی

هوای ناشی از منابع ثابت و 
 متحرک

 100.00 55.00 10.00 10.00 55.00 درصد
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 )دنباله(1395استان اصفهان در سال حفاظت محیط زیست اداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -20-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

11 
شهرها بهبود کیفیت هوای کالن

)کاهش تعداد  نسبت به سال قبل
 روزهای ناسالم(

 100.00 50.00 10.00 1.00 50.00 درصد

12 
تدوین برنامه استانی و ابالغ آن 

های مربوطه در مورد به دستگاه
 مدیریت منشا داخلی گرد و غبار

 100.00 50.00 1.00 1.00 50.00 تعداد

13 
راهبری کاهش مناطق تحت 

 دهارتاثیر پدیده ریزگ
 90.00 45.00 2.07 2.30 50.00 درصد

14 
سرشماری و برآورد جمعیت 

 جانوری های شاخصگونه
 افزایش سطح()

 30.00 15.00 3.00 10.00 50.00 درصد

15 
آوری و های جمعتعداد نمونه

ی شده اجزای تنوع یشناسا
 زیستی

 100.00 50.00 45.00 40.00 50.00 تعداد

16 
تدوین برنامه زیست بومی 

 هاتاالب
 90.00 45.00 0.90 1.00 50.00 تاالب

17 
آموزش همگانی محیط زیست 

 دارویژه مخاطبان اولویت
 100.00 50.00 188629.00 80000.00 50.00 نفرساعت

18 
گسترش سواد و اخالق 

های زیستی از طریق رسانهمحیط
 دیداری و شنیداری

 100.00 50.00 1500.00 900.00 50.00 دقیقه

19 
افزایش ضریب مشارکت عمومی 

 زیستیهای محیطاز طریق سمن
 100.00 50.00 2.00 1.00 50.00 تعداد
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گرفته شاخص اختصاصی مورد ارزیابی قرار  19محور و  3در  1395در سال استان اصفهان اداره کل حفاظت محیط زیست 

از درصد باقیمانده، کمترین امتی 26است. در  درصد از موارد آن موفق به کسب امتیاز کامل گردیده 73که در بیش از 

های شاخص جانوری است که بیشترین ضعف را سرشماری و برآورد جمعیت گونه درصد و مربوط به شاخص 30معادل

 دستگاه که باشدمی  81/851با  برابر قضایی و اجتماعی ی،عموم گروه در اختصاصی هایشاخص امتیاز دارد. میانگین

از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای . استکسب کرده  گروه میانگین از باالتر درصد( 24/8)معادلامتیاز  19/70 فوق

 :می توان به موارد ذیل اشاره نمود 1395های اختصاصی سال پیشنهادی این اداره کل در تحقق شاخص

 

 قوتنقاط 

 .زمایشگاه معتمد در استانآ 13وجود تعداد  -1

ای توسط اداره کل های دورهها با انجام نظارتوجود دستورکار مناسب و روند مشخص جهت تمدید گواهینامه -2

 .محیط زیست استانحفاظت 

 

 نقاط ضعف

استان به علت خدماتی بزرگ  های آنالین در واحدهای صنعتی وهای باالی ناشی از نصب سیستموجود هزینه -1

 صورت بومی در کشور، هعدم وجود تکنولوژی کافی ب

 .محیطیهای زیستهای دستگاهی در آنالیز بعضی از شاخصوجود محدودیت -2

های گچ، آهک و آجر( در شرق و شمال شرق )کوره استقرار بیش از حد واحدهای کوچک و سنتی بالقوه آالینده -3

 ن.شهر اصفها

 .باشنده گواهینامه جدید برای واحدهایی که متقاضی اخذ گواهینامه مییارا منع صدور مجوز جهت ارتقا و -4

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد 

شده در های آنالین نصبهای سیستمهای حاصل از خروجیپارچه نمودن دادهتهیه نرم افزار جامع به منظور یک -1

 .هامحیطی آنمنظور تسریع در وضعیت پایش زیستواحدهای صنعتی به

 .های موجودمطابق با واقعیت هاو برنامه هاطرح ،هنگام سازی مطالعاتهب -2
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 استان اصفهان های عمومی اداره کل حفاظت محیط زیستتحلیل شاخص

اداره کل حفاظت محیط  ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95های در سال  زیست استان اصفهان

حفاظت محیط اداره کل  ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95های در سال زیست استان اصفهان

  

 

 

 

 

 

اداره کل از دهد. امتیاز این های عمومی در طول دوره مورد بررسی افزایش نشان میشده دستگاه در شاخصامتیاز کسب

باشد. همچنین نسبت افزایش امتیازات در سال برخوردار می 1394نسبت به سال  1395درصدی در سال  61/29افزایش 

 قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در عمومی هایشاخص امتیاز باشد. میانگیندرصد می 04/48به ابتدای دوره  1395

 . استکسب کرده  گروه میانگین از بیشتر درصد( 43/23)معادل امتیاز 03/159 فوق که دستگاه باشدمی 60/678 با برابر

 

 استان اصفهان های عمومی اداره کل حفاظت محیط زیستهای شاخصتحلیل برنامه

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت  -1

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر  

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 594.01 - 

1393 656.18 10.47 

1394 678.50 3.40 

1395 879.39 29.61 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 58.33 - 

1393 79.58 21.25 

1394 0 -79.58 

1395 100 100 
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 اقدامی در 1394برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت در طول دوره ارزیابی همراه با نوسان بوده و در سال  امتیازچه  اگر

درصد محقق  100طور کامل و به 1395است، با این حال امتیاز این برنامه در سال  خصوص تحقق این برنامه انجام نشده

درصد افزایش را نشان  67/41نسبت به ابتدای دوره  1395است. همچنین تحقق اهداف این برنامه در سال  گردیده

 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه تحقق امتیاز دهد. میانگینمی

 . محقق گردیده است گروه میانگین از درصد بیشتر 10/45 فوق و میزان تحقق برنامه در دستگاه بودهدرصد  90/54 با برابر

 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری جدول برنامه

   زیست استان اصفهان اداره کل حفاظت محیط

 1392-95ی هاسالدر 

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت نمودار برنامه

   زیست استان اصفهان اداره کل حفاظت محیط

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

است، با این  چه تحقق برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در طول دوره مورد بررسی همراه با نوسان بوده اگر

افزایشی برابر با    1394نسبت به سال  1395دهد. تحقق این برنامه در سال می افزایش را نشان 1395حال در سال 

 الکترونیک دولت تحقق برنامه . میانگینیافته است یدرصد 73/37 نیز رشد و نسبت به ابتدای دوره درصد داشته 12/33

و میزان تحقق برنامه  بودهرصد د 16/81برابر با  1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری هوشمندسازی و

 . است گروه میانگین از درصد بیشتر 52/13فوق  دستگاه در

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 56.95 - 

1393 71.5 14.55 

1394 61.56 -9.94 

1395 94.68 33.12 
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی  -3

 مدیریت سرمایه انسانی  جدول برنامه

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به  1395است. تحقق این برنامه در سال  تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی در طول دوره ارزیابی افزایش یافته

 92/22، از افزایش 1392دهد و این در حالی است که نسبت به سال درصدی را نشان می 58/19افزایش  1394سال 

 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در انسانی سرمایه مدیریت تحقق برنامه درصدی برخوردار است. میانگین

 . است گروه میانگین از بیشتر درصد 08/32فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  80/59 با برابر

 

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی  -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

   زیست استان اصفهان اداره کل حفاظت محیط 

 1392-95ی هاسالدر 

  رقابتی نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای

   زیست استان اصفهان اداره کل حفاظت محیط

 1392-95ی هاسالر د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 68.96 - 

1393 70.25 1.29 

1394 72.3 2.05 

1395 91.88 19.58 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 54.55 - 

1393 50 -4.55 

1394 100 50 

1395 91.67 -8.33 
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کاهش  1395در سال  امتیاز این برنامه ،1394در سال برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی رغم تحقق کامل علی

 عمومی خدمات تحقق برنامه است. میانگین درصد افزایش یافته 12/37ولی نسبت به ابتدای دوره  درصدی داشته 33/8

 و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  37/62 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در رقابتی فضای در

 . است گروه میانگین از بیشتر درصد 30/29 فوق دستگاه

 

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

   اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

   اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/13، با کاهش 1394و  1393های تحقق برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری، پس از افزایش در سال

دهد. درصد را نشان می 16/15نسبت به ابتدای دوره افزایش  1395این برنامه در سال درصدی همراه است. تحقق اهداف 

 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت تحقق برنامه میانگین

 . است گروه میانگین از بیشتر درصد 37/13فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  77/58

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد

سالیانه تغییر  

1392 55.99 - 

1393 60.43 4.44 

1394 85.36 24.93 

1395 72.14 -13.22 
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 برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

   اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 1392-95ی هاسالدر  

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 اصفهاناداره کل حفاظت محیط زیست استان  

 1392-95ی هاسالدر    

 

 

 

 

 

 

 

 

چه تحقق برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در طول دوره مورد بررسی همراه با نوسان بوده، با این حال در  اگر

 91/35نسبت به سال قبل از آن  1395دهد. میزان افزایش تحقق این برنامه در سال افزایش را نشان می 1395سال 

 گروه عملکرد در مدیریت جامع نظام استقرار تحقق برنامه . میانگینباشدمیدرصد  96/21درصد و نسبت به ابتدای دوره 

 میانگین از درصد بیشتر 63/12 فوق در دستگاه که بودهدرصد  66/72 با برابر 95 سال در قضایی و اجتماعی عمومی،

 . است گروه

 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان اداره کل حفاظت محیط زیست توسط شدهکسب امتیازات به عنایت با

 مهندسی هایبرنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق اداره کل در این رشد به رو روند به توانمی 1395 الی

دولت، مدیریت سرمایه انسانی و خدمات عمومی در فضای رقابتی اشاره نمود. این اداره کل در تحقق  ساختار و نقش

های دیگر خود شامل دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری و اهداف برنامه

 داشته 1395یریت عملکرد نیز موفق بوده و عملکردی باالتر از میانگین گروه خود در سال همچنین استقرار نظام جامع مد

است، اما به نسبت سه برنامه اول از موفقیت کمتری برخوردار بوده و ارتقا جایگاه آن با کسب توفیقات بیشتر در سه برنامه 

 . پذیر استامکاناخیر 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 63.33 - 

1393 78.57 15.24 

1394 49.38 -29.19 

1395 85.29 35.91 
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 اختصاصی اداره کل گمرک استان اصفهانهای عمومی و تحلیل مجموع  شاخص

اداره  ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 1392-95ی هاسالدر  اصفهان کل گمرک استان

اداره  ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

 1392-95ی هاسالدر  اصفهان کل گمرک استان

 

 

 

 

 

 

 

های عمومی و اختصاصی در طول دوره مورد بررسی  همراه با نوسان بوده با این حال در اگر چه امتیاز مجموع شاخص

درصد و در مقایسه با سال  33/23مجموع امتیازات در مقایسه با سال قبل،  1395دوره افزایش یافته است. در سال  پایان

های عمومی و اختصاصی در گروه عمومی، اجتماعی و یافته است. میانگین امتیاز شاخص رشد درصد 27/92،  1392

کسب کرده باالتر از میانگین گروه  درصد(18/14)امتیاز  97/234می باشد که دستگاه فوق  40/1530قضایی برابر با 

 است. 
 

 های اختصاصی اداره کل گمرک استان اصفهانتحلیل شاخص

  ی اختصاصی اداره کل گمرک استانهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالدر  اصفهان

  ی اختصاصی اداره کل گمرک استانهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالدر  اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 908.85 - 

1393 1433.79 57.76 

1394 1417.00 -1.17 

1395 1747.52 23.33 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 384.89 - 

1393 874.08 127.10 

1394 850.50 -2.70 

1395 943.90 10.98 
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دهد. میزان این افزایش در های اختصاصی این اداره کل در طول دوره مورد بررسی افزایش را نشان میامتیاز شاخص 

به ابتدای دوره  1395درصد است. همچنین نسبت افزایش امتیازات این اداره کل در سال  98/10برابر با  1395سال 

 درصد می باشد.  14/23

 .در جدول زیر مشاهده می شود 1395های اختصاصی در سال شده دستگاه در ارزیابی شاخصامتیاز کسب

 

 1395استان اصفهان در سال  گمرکاداره کل های اختصاصی شاخص ارزیابی -21-3جدول 

 

گردد. شاخص ارزیابی می های اختصاصی در یک محور، شامل دودر شاخصاصفهان عملکرد اداره کل گمرگ استان 

)قطعی( عملکرد دستگاه بهبود یابد.  دهد که الزم است در شاخص ارزش صادرات غیر نفتیاطالعات جدول فوق نشان می

 فوق دستگاه که باشدمی  81/851با  برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اختصاصی هایشاخص امتیاز میانگین

از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی . استکسب کرده  گروه میانگین از باالتر درصد(81/10) امتیاز 09/92

 موارد ذیل اشاره نمود: می توان به 1395های اختصاصی سال این اداره کل در تحقق شاخص
 

 نقاط قوت

  .های بین المللی گمرکیکنوانسیونوجود   -1

 .2008ISO -9001استقرار سیستم مدیریت کیفیت  -2

 .روز مرتبط با امور گمرکیههای اطالعاتی بوجود بانک  -3

 

 نقاط ضعف 

 .گمرکی امور درمتعدد و مختلف  یهادستورالعمل ها وتعدد قوانین و بخشنامه  -1

  گمرک. خروجی زارهای کنترلی پیشرفته در مبادی ورودی وبکمبود ا  -2

برای ترخیص ربط های ذینعدم اقدام به موقع سازما ضبطی قطعیت یافته در گمرک و -رسوب کاالهای قاچاق -3

 کاالها.

 .قاچاق کاال حیطه تجارت خارجی و مبارزه با ها درها و دستورالعملمقررات، بخشنامه تغییرات مداوم قانون و -4

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

 ارزش صادرات غیر نفتی )قطعی( 1
میلیون 

 دالر
300.00 998.00 811.20 243.85 81.28 

2 
میزان مالیات بر ارزش افزوده 

 وصولی توسط گمرک

میلیون 

 ریال
700.00 348.03 543506.00 700.00 100.00 
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 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد 

  .محورهای طرح تحول اقتصادی توجه دولت به گمرک به عنوان یکی از -1

مناسب  گیری از بسترپارچه و بهرهیک جهت اجرای گمرکات مکانیزه و ICT توسعه نسبی مناسب رشد و -2

 .مخابراتی استان

های استفاده از ظرفیت های همجوار وبازرگانان و تولیدکنندگان و سازمان امکان تعامل سازنده با تجار واستفاده از  -3

 .هاآن

 

 استان اصفهانهای عمومی اداره کل گمرک تحلیل شاخص

  استان اداره کل گمرک ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالدر  اصفهان

  استان اداره کل گمرک ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالدر  اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

است.  های عمومی در طول دوره مورد بررسی افزایش داشتهشود امتیاز شاخصهمچنانکه در جدول فوق مشاهده می

دهد. نسبت افزایش امتیاز این افزایش را نشان می  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  86/41امتیاز  این اداره کل 

 عمومی، گروه در عمومی هایشاخص امتیاز باشد. میانگیندرصد می 37/53 نیز به ابتدای دوره 1395اداره کل در سال 

را کسب  گروه میانگین از بیشتر درصد( 42/18امتیاز ) 02/125 فوق دستگاه که است 60/678 با برابر قضایی و اجتماعی

 . است کرده

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 523.96 - 

1393 559.71 6.82 

1394 566.50 1.21 

1395 803.62 41.86 

0

200

400

600

800

1000

1392
1393

1394
1395



 241                                                  استان       اجرایی هایبه تفکیک دستگاهوم: بررسی وضعیت ارزیابی عملکرد سصل ف

 استان اصفهان های عمومی اداره کل گمرکای شاخصتحلیل برنامه ه

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت  -1

اداره کل  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95 یهاسالگمرک استان اصفهان در 

اداره کل  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95 یهاسالگمرک استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

است. تحقق  ها افزایش یافتهدر مابقی سال 1393امتیاز دستگاه در برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت، به جز در سال 

 95/21 رشددرصد و نسبت به ابتدای دوره  58/46افزایشی معادل    1394نسبت به سال  1395این برنامه در سال 

 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه تحقق است. میانگین درصدی داشته

 . است گروه میانگین از درصد بیشتر 35/6 فوق دستگاه مه درو میزان تحقق برنا بودهدرصد  90/54 با برابر 1395
 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری  -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری جدول برنامه

 اصفهان اداره کل گمرک استان

 1392-95ی هاسالدر   

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت نمودار برنامه

 اصفهان اداره کل گمرک استان

 1392-95ی هاسالدر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 39.3 - 

1393 11 -28.3 

1394 14.67 3.67 

1395 61.25 46.58 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 90.00 - 

1393 82.67 -7.33 

1394 77.04 -5.63 

1395 92.24 15.20 
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پایانی دوره سازد. در سال را آشکار می 1394و  1393سال متوالی  جدول فوق رشد منفی در میزان تحقق برنامه در دو

درصدی تحقق برنامه تا حدودی این مسیر را بهبود بخشیده و مانع از تنزل تحقق برنامه در کل دوره  20/15افزایش

باشیم. می 1392درصدی تحقق برنامه در سال پایانی نسبت به سال  24/2است. به طوری که شاهد افزایش  گردیده

 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری سازیهوشمند و الکترونیک دولت برنامه تحقق میانگین

 . است گروه میانگین از درصد بیشتر 08/11فوق  و میزان تحقق برنامه در دستگاه بودهدرصد  16/81

 

 برنامه مدیریت سرمایه انسانی   -3

اداره کل گمرک  مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 1392-95ی هاسالاصفهان در  استان

اداره کل گمرک  سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 1392-95ی هاسالاصفهان در  استان

 

 

 

 

 

 

 

 

شاهد کاهش امتیاز برنامه  1394و  1393های و در سالاست عملکرد دستگاه در این برنامه مشابه با برنامه قبل بوده 

درصدی برخوردار بوده و نرخ بهبود  42/42مقایسه با سال قبل از افزایش  در 1395باشیم. تحقق برنامه تنها در سال می

 برنامه تحقق است. میانگینگردیده درصدی برنامه در طول دوره مورد بررسی  85/28در عملکرد دستگاه عامل رشد 

درصد بوده و میزان تحقق برنامه  80/59 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در انسانیسرمایه مدیریت

 . است گروه میانگین از بیشتر درصد 53/23فوق  دستگاه در

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 54.48 - 

1393 46.25 -8.23 

1394 40.91 -5.34 

1395 83.33 42.42 
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 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی   -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی اداره

 1392-95ی هاسالدر  اصفهان کل گمرک استان

نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی اداره کل 

 1392-95ی هاسالدر  اصفهان گمرک استان

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به سال   1395برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی در طول دوره مورد بررسی افزایشی بوده و در سال  تحقق

نسبت به ابتدای دوره  1395است. همچنین افزایش تحقق اهداف این برنامه در سال  درصدی داشته 83/3 رشد 1394

 در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه تحقق باشد. میانگیندرصد می 47/57

 . است گروه میانگین از بیشتر درصد 46/21 فوق دستگاه درصد بوده و میزان تحقق برنامه در 37/62 با برابر 95 سال

 

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 اصفهان اداره کل گمرک استان

 1392-95ی هاسالدر   

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

   اصفهان اداره کل گمرک استان

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 66.67 30.31 

1394 90 23.33 

1395 93.83 3.83 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 43.23 - 

1393 75.62 32.39 

1394 67.86 -7.76 

1395 59.00 -8.86 
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دارای سیر نزولی بوده است. برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری در دو سال پایانی دوره مورد بررسی،  تحقق

 77/15درصدی داشته و نسبت به ابتدای دوره از افزایش  86/8کاهش  1394نسبت به سال  1395در سال  طوری کهبه

 و اجتماعی عمومی، گروه در اداری سالمت و مردم وقحق از صیانت برنامه درصدی برخوردار بوده است. میانگین تحقق

 میانگین از درصد بیشتر 23/0فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  77/58 با برابر 1395 سال در قضایی

 . است گروه

 

 برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد  -6

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 اصفهان گمرک استاناداره کل 

 1392-95ی هاسالدر    

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

    اصفهان اداره کل گمرک استان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در طول دوره مورد بررسی همراه با افزایش بوده است. به طوری  روند تحقق

. داشته استدرصد افزایش  86/42درصدی و نسبت به ابتدای دوره  57/15 رشد 1394نسبت به سال  1395که در سال 

 با برابر 1395سال  در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه تحقق میانگین

 است. گروه میانگین از بیشتر درصد  87/10فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  66/72

، حاکی از بهبود 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان اداره کل گمرک استان توسط شدهکسب امتیازات

مدیریت سرمایه انسانی و خدمات عمومی  هایبرنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق وضعیت دستگاه در

کمترین اختالف امتیاز نسبت به میانگین گروه را در برنامه صیانت از حقوق مردم  1395در فضای رقابتی است. در سال 

 درصد، داشته 35/6ساختار دولت، معادل  درصد، و پس از آن در برنامه مهندسی نقش و 23/0و سالمت اداری، معادل 

 قضایی و اجتماعی های مذکور امکان ارتقا جایگاه و موقعیت دستگاه در گروه عمومی،است. بهبود فرایند اقدامات در برنامه

  سازد.را فراهم می

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 40.67 0 

1393 65.71 25.04 

1394 67.96 2.25 

1395 83.53 15.57 
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 های عمومی و اختصاصی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص

  ی عمومی و اختصاصیهاصشاخجدول مجموع 

 استان اصفهان  اداره کل ورزش و جوانان

 1392-95ی هاسالدر 

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

 استان اصفهان  اداره کل ورزش و جوانان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی همراه با نوسان بوده است. دوره طول در اختصاصی اداره کل ورزش و جوانان و عمومی هایامتیاز مجموع شاخص

 این امتیاز افزایش نسبت. دهدمی نشان را 1394 سال به نسبت 1395 سال در درصدی 55/3افزایش  کل اداره این امتیاز

 عمومی هایشاخص مجموع امتیاز میانگین .باشدمی درصد 38/39مورد بررسی   دوره ابتدای به 1395 سال در کل اداره

 47/0)معادل امتیاز  25/7 فوق دستگاه که باشد می 40/1530 با برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اختصاصی و

 . استکسب کرده  گروه میانگین از درصد( باالتر
 

 های اختصاصی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانتحلیل شاخص

های اختصاصی اداره کل ورزش و جدول شاخص

 1392-95های جوانان استان اصفهان در سال

اداره کل ورزش و  های اختصاصینمودار شاخص

 1392-95های جوانان استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1103.17 - 

1393 1512.91 37.14 

1394 1485 -1.84 

1395 1537.65 3.55 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 614.4 - 

1393 947.55 54.22 

1394 909.50 -4.02 

1395 916.70 0.79 
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 این امتیازات. دهدمی را نشان افزایش ارزیابی، دوره طول تغییرات نامنظمی داشته اما در اختصاصی هایشاخص امتیاز

 سال در کل اداره این امتیازات افزایش نسبت. دندار 1394 سال به نسبت 1395 سال در درصدی 79/0افزایش  کل اداره

 .باشددرصد می 20/49 دوره ابتدای به 1395

 .باشدبه شرح جدول ذیل می 1395های اختصاصی به تفکیک  در سال امتیازات کسب شده در شاخص

 

 1395استان اصفهان در سال ورزش و جوانان اداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -22-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
نسبت افراد وام گیرنده به کل افراد 

 متقاضی
 100.00 75.00 0.00 0.00 75.00 درصد

2 
تعداد مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و 
 خانواده به کل جمعیت جوان کشور

 40.00 30.00 4.00 10.00 75.00 تعداد

3 
های نسبت جوانان شرکت کننده در برنامه

به کل جمعیت جوان کشورفراغتی   
 100.00 50.00 22.00 1.50 50.00 درصد

4 

های مردم نهاد جوانان به نسبت سازمان
 5000هر  کل جمعیت جوان کشور به ازا

)یا به عبارت  نفر یک سمن جوان معتبر
نفر جمعیت جوان   5000هری دیگر به ازا
ند سمن جوانان معتبر وجود کشور چ

 (دارد؟

در پنج 
 هزار

50.00 0.40 0.23 28.75 57.50 

5 
)جوان  افزایش تعداد نفرات شرکت کننده

های فرهنگیو ورزشکار( در برنامه  
 100.00 20.00 16.27 0.60 20.00 هزار نفر

6 
های فرهنگی ملی به افزایش تعداد برنامه

 نسبت ورزشکاران
تعداد 
 برنامه

20.00 3.00 4.00 20.00 100.00 

7 
ارتقا یافته به کل نسبت داوران و مربیان 

اندداوران و مربیانی که امکان ارتقا داشته  
 100.00 30.00 85.00 10.00 30.00 درصد

8 
سازی مدل استاندارد مدیریت پیاده

 های ورزشیآموزشی در فدراسیون
تعداد 
 هیئت

35.00 0.00 0.00 35.00 100.00 

9 

بخش در عقد قراردادهای پژوهشی اثر
کشور متناظر با حوزه جوانان و ورزش 

 در شده بینیپیش هاینیازها و اولویت
 و جوانان ورزش حوزه

 100.00 15.00 7.00 4.00 15.00 تعداد

10 
 هاینامهپایان حمایت اثر بخش  از

تحصیالت تکمیلی در حوزه ورزش و 
 جوانان

 100.00 30.00 7.00 5.00 30.00 تعداد
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 )دنباله( 1395استان اصفهان در سال ورزش و جوانان اداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -22-3جدول 

 

 

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

 برگزاری مسابقات کشوری روستایی 11
تعداد 
 هادوره

50.00 9.00 8.00 44.44 88.89 

12 
های آموزش تربیت نیروی دوره
مربی( ویژه مناطق  -)داور  انسانی

 روستایی

تعداد 
 هادوره

50.00 4.00 6.00 50.00 100.00 

13 
ورزشکاران سازمان یافته روستایی و 

 عشایری
 62.01 18.60 13500.00 21770.00 30.00 تعداد

14 
مشارکت عمومی زنان در ورزش 

 همگانی
 100.00 75.00 20.20 19.85 75.00 درصد

15 
مشارکت عمومی مردان در ورزش 

 همگانی
 100.00 75.00 29.80 29.20 75.00 درصد

16 
)روباز و  سرانه فضاهای ورزشی
 سرپوشیده(

 99.62 29.89 0.34 0.34 30.00 متر مربع

17 
های کسب شده به نسبت تعداد مدال
شده به کاران اعزامتعداد ورزش

 یمسابقات جهان
 100.00 30.00 0.00 0.00 30.00 درصد

18 

 شده بههای کسبنسبت تعداد مدال

تعداد ورزشکاران اعزام شده به 

 مسابقات قهرمانی آسیا

 100.00 30.00 0.00 0.00 30.00 درصد

19 

های کسب شده به نسبت تعداد مدال

تعداد ورزشکاران اعزام شده به 

 مسابقات بین المللی

 100.00 30.00 0.00 0.00 30.00 درصد

المللیمیزبانی رویداد ورزشی بین 20  100.00 30.00 0.00 0.00 30.00 تعداد 

21 
های ورزش پایگاه تجهیز توسعه و

 قهرمانی
 100.00 30.00 0.00 0.00 30.00 تعداد
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 )دنباله( 1395استان اصفهان در سال ورزش و جوانان اداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -22-3جدول 

 

 اکثر در که است نکته این گربیان جوانان و ورزش کل اداره عملکرد و آن کمی اهداف و اختصاصی هایشاخص جدول

 کرده مشخص خود هایفعالیت برای که را اهدافی و است داشته مطلوب عملکردی کل اداره این اختصاصی، هایشاخص

 هایشاخص از برخی در کل اداره این شود کهمی مشاهده جدول فوق در .کند محقق دوره طی در است توانسته را

 و اجتماعی عمومی، گروه در اختصاصی هایشاخص مجموع امتیاز میانگین .باشدمی عملکرد بهبود نیازمند اختصاصی

کسب کرده  گروه میانگین از درصد( باالتر 61/7)معادل  امتیاز 89/64 فوق دستگاهکه  باشدمی 81/851 با برابر قضایی

 . است

 

 نقاط قوت

 .ورزش و جوانانهای حوزه توجه به پایان نامه -1

  توجه به ورزش بانوان. -2

 

 نقاط ضعف 

 .عدم توجه کافی به سازمان دهی ورزشکاران روستایی و عشایری -

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد 

  .برگزاری منظم مسابقات کشوری روستایی -

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

22 
برداری از افزایش ظرفیت بهره

های ورزش قهرمانیپایگاه  
 100.00 30.00 0.43 0.02 30.00 درصد

23 
 های المپیکحفظ رتبه در بازی

 )معکوس(
 100.00 40.00 0.00 0.00 40.00 رتبه

24 
 های پاراالمپیکحفظ رتبه در بازی

 )معکوس(
 100.00 40.00 0.00 0.00 40.00 رتبه

25 
معلول و جانباز دارای افزایش جمعیت 

 فعالیت بدنی منظم
 100.00 30.00 7.10 1.20 30.00 درصد
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 استان اصفهان های عمومی اداره کل ورزش و جوانانتحلیل شاخص

 اداره کل ورزش و جوانان ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 اداره کل ورزش و جوانان ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 درصدی در 90/7 افزایش کل اداره این امتیاز .دهدمی نشان افزایش ارزیابی، دوره طول در عمومی هایشاخص امتیاز

 04/27  دوره ابتدای به 1395 سال در کل اداره این امتیاز رشد نسبت. باشددارا میرا  1394 سال به نسبت 1395 سال

 که باشدمی 60/678 با برابر قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در عمومی هایشاخص امتیاز میانگین .بوده است درصد

 . است را کسب کرده گروه میانگین از کمتر درصد( 49/8) امتیاز 65/57 فوق دستگاه
 

 استان اصفهانهای عمومی اداره کل ورزش و جوانان های شاخصتحلیل برنامه

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت  -1

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 استان اصفهان اداره کل ورزش و جوانان

 1392-95ی هاسالدر   

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

   استان اصفهان اداره کل ورزش و جوانان

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 488.77 - 

1393 565.36 15.67 

1394 575.5 1.79 

1395 620.95 7.90 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 33.33 0 

1393 68.75 35.42 

1394 74.24 5.49 

1395 55.56 -18.68 
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با  1395سال برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت در طول سه سال اول دوره مورد بررسی افزایشی ولی در  تحقق 

دوره از  ابتدای به نسبت و درصدی داشته 68/18 کاهش 1394 سال به نسبت 1395 سال در .کاهش همراه بوده است

 اجتماعی عمومی، گروه در دولت ساختار و نقش مهندسی تحقق برنامه است. میانگین درصد برخوردار بوده 23/22 افزایش

 گروه میانگین از درصد باالتر 66/0فوق   دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  90/54 با برابر 95 سال در قضایی و

 . است

 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -2

دولت الکترونیک و هوشمندسازی  جدول برنامه 

 اداری اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

الکترونیک و هوشمندسازی اداری  دولت نمودار برنامه

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

این حال در سال پایانی دوره مورد بررسی با افزایش برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری نوسان داشته با  تحقق 

درصدی داشته و نسبت به  54/31 افزایش 1394 سال به نسبت 1395 سال در برنامه این تحقق اهداف همراه است.

 گروه در اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت تحقق برنامه یافته است. میانگین رشد درصد 85/24 ابتدای دوره نیز

درصد   75/0فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  16/81با  برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی،

 .است گروه میانگین از کمتر

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 55.56 - 

1393 57 1.44 

1394 48.87 -8.13 

1395 80.41 31.54 
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی  -3

اداره کل ورزش  مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 1392-95های و جوانان استان اصفهان در سال

سرمایه انسانی اداره کل ورزش  مدیریت برنامه نمودار

 1392-95های و جوانان استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  37/30با  1395نزولی برخوردار بوده و در سال از سیر  1394تا سال  انسانی سرمایه مدیریت اهداف برنامه تحقق

تحقق  رسد. میانگیندرصد می 28/8 به  1392میزان این رشد در مقایسه با سال  است به طوری که افزایش همراه گردیده

میزان و   بودهدرصد  80/59 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در انسانی سرمایه مدیریت برنامه

 .است گروه میانگین از درصد بیشتر 2/0فوق  دستگاه تحقق برنامه در

 

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی  -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 استان اصفهان اداره کل ورزش و جوانان 

 1392-95ی هاسالدر  

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 استان اصفهان  ورزش و جواناناداره کل  

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 51.72 - 

1393 49.65 -2.07 

1394 29.63 -20.02 

1395 60 30.37 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 83.33 46.97 

1394 40 -43.33 

1395 40.25 0.25 
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تحقق  یدرصد 43است. کاهش بیش از  رقابتی همراه با نوسان بوده فضای در عمومی خدمات برنامه تحقق  میزان

درصدی آن در سال پایانی موجب تضعیف موقعیت دستگاه در گروه خود  25/0رشد ناچیز  و 1394اهداف برنامه در سال 

 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در رقابتی فضای در عمومی خدمات تحقق برنامه است. میانگین گردیده

 .است گروه میانگین از درصد کمتر 12/22فوق  دستگاه رو میزان تحقق برنامه د بودهدرصد  37/62 با برابر

 

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

ست. کاهش ا اداری در طول دوره مورد بررسی قابل توجه سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه تغییرات میزان تحقق

حاکی از روند  1392پایان دوره، نسبت به سال در درصدی  73/1درصدی آن در سال پایانی دوره و افت  41نزدیک به 

گروه خود مشهود حاصل این عملکرد در تنزل جایگاه دستگاه نسبت به میانگین  اشد.بنامطلوب عملکرد در این برنامه می

 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی، گروه در اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت تحقق برنامه باشد. میانگینمی

 .است گروه میانگین از درصد کمتر 56/10فوق  دستگاه و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  77/58 با برابر

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 49.94 - 

1393 45.77 -4.17 

1394 88.79 43.02 

1395 48.21 -40.58 
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 مدیریت عملکردبرنامه استقرار نظام جامع  -6

 مدیریت عملکرد  جدول برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان  اداره کل ورزش و جوانان

 1392-95ی هاسالدر 

 مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به  عملکرد در طول دوره ارزیابی با تغییرات متناوب همراه است. مدیریت جامع نظام استقرار اهداف برنامه تحقق

 1392اما در مقایسه با سال گردد درصدی نسبت به سال قبل مشاهده می 15/4کاهش  1395جدول برنامه، در سال 

 گروه عملکرد در مدیریت جامع نظام استقرار تحقق برنامه درصدی برخوردار است. میانگین 85/1عملکرد برنامه از رشد 

درصد  14/9فوق  و میزان تحقق برنامه در دستگاه بودهدرصد  66/72 با برابر 1395 سال در قضایی و اجتماعی عمومی،

 .است گروه میانگین از کمتر

های عمومی دستگاه و تکرار متناوب توفیقات و عدم توفیقات در تحقق اهداف، بررسی میزان تحقق اهداف در شاخص

جایگاه مطلوب نرسانده است. کسب امتیاز کمتر از میانگین گروه  بهشده  های صورت دادهرغم تالشاین دستگاه را علی

گویای این واقعیت است. در سه برنامه نخست نظام تحول اداری  ،های عمومیدر چهار برنامه از شش برنامه شاخص

تواند به جایگاهی باالتر از سطح میانگین موقعیت دستگاه تقریبا در سطح میانگین قرار دارد و با اندکی تالش بیشتر می

و استقرار نظام های خدمات عمومی در فضای رقابتی، صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری خود دست یابد. در برنامه

. باشدها میدر جهت بهبود عملکرد آناقدامات اساسی  مندنیازدستگاه وضعیت متفاوت است و  ،جامع مدیریت عملکرد اما

ها، اجرای بخشنامه شده برای توانمندسازی بخش غیردولتی جهت دریافت فعالیتاجرای برنامه مصوباقداماتی همچون 

گذاری ...، به اشتراکو تدوین و ارایه پیشنهاد به ستاد ملی دستگاه  های اجرایی وسامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه

های شناسایی شاخصندارسازی خدمات دستگاه و نیز زیراستا ، های اطالعاتی و انجام استعالمات الکترونیکیپایگاه

تهیه و تدوین گزارش  در برنامه چهارم و استاندارد...های مالی منطبق با نامه مربوطه و ارسال صورتها مطابق شیوهدارایی

 در برنامه ششم. کارگروه توسعه مدیریت دستگاه ... تحلیلی و آسیب شناسی و زیر شاخص کیفیت برگزرای جلسات

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 61.67 - 

1393 58 -3.67 

1394 67.67 9.67 

1395 63.52 -4.15 
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 بانک توسعه تعاون استان اصفهان مدیریت شعبهای عمومی و اختصاصی تحلیل مجموع شاخص

 اختصاصیهای عمومی و جدول مجموع شاخص

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

های عمومی و اختصاصی نمودار مجموع شاخص

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان در طی مدیریت شعبو اختصاصی  های عمومیشاخصکسب شده درمجموع  امتیاز

 های عمومی و اختصاصیدرصد داشته است،  میانگین امتیاز شاخص 97/0افزایشی به میزان  1395و  1394های سال

 امتیاز 09/384باشد که دستگاه فوق می 85/1606برابر با  1395در سال  هاها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت

 است. تر از میانگین گروه کسب کردهدرصد( پایین90/23)تقریبا  

 

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان مدیریت شعبهای اختصاصی تحلیل شاخص

بانک  مدیریت شعب ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالتوسعه تعاون استان اصفهان در 

بانک  مدیریت شعب ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالتوسعه تعاون استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 1211.00 _ 

1395 1222.76 0.97 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 760.00 _ 

1395 672.50 -11.51 
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 جهت نیاز مورد اقدامات دستگاه این است الزم که باشدمی امر این مبین بررسی مورد هایسال امتیازات کسب شده در

نسبت به سال  1395کارگیرد. امتیاز کسب شده در سال  را به های اختصاصی خودبهتر شاخص هرچه اجرای و بهبود

 1395ها، بانک ها و بیمه ها در سال درگروه شرکت های اختصاصیاست. میانگین امتیاز شاخصکاهش داشته  1394

  است.پایین تر از میانگین گروه کسب کرده درصد( 33/22امتیاز )تقریبا  36/193باشد که دستگاه فوق می 86/865برابر با 

 .مشاهده می شود درجدول زیر 1395های اختصاصی درسال امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 1395اصفهان در سال  استانبانک توسعه تعاون  مدیریت شعبهای اختصاصی ارزیابی شاخص -23-3جدول 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 سال منابع مانده رشد میزان
 1394 سال به نسبت 1395

 0.00 0.00 0.00 25.10 155.00 درصد

2 
 سال مصارف مانده رشد میزان
 1394 سال به نسبت 1395

 100.00 120.00 26.00 10.07 120.00 درصد

3 
 تسهیالت افزایش درصد

 یاعطای
 100.00 300.00 11.90 11.90 300.00 درصد

4 
 در بانک منابع به مصارف نسبت

 1395 سال
 100.00 95.00 80.00 80.00 95.00 درصد

5 
 در بانک معوق مطالبات مانده
 سال به نسبت 1395 سال

1394 

 100.00 45.00 1.30 1.74 45.00 درصد

6 

 سرسید مطالبات مجموع نسبت
 مشکوک و معوق و گذشته
 کل به شده سوخت و الوصول

 1395 سال  مصارف

 100.00 30.00 4.20 5.00 30.00 درصد

7 
 شده پرداخت هایپرونده نسبت
 طرف از ارجاعی موارد به

 تسهیل ستاد کارگروه

 35.00 24.50 35.00 100.00 70.00 تعداد

8 
 در شعب به هاسپرده میانگین

 1395 سال

 میلیون

 ریال
50.00 70000.00 70000.00 50.00 100.00 

9 
 از کننده استفاده کاربران رشد

 الکترونیکی بانکداری خدمات
 20.00 8.00 0.60 3.00 40.00 درصد

10 
 35 تبصره شدن عملیاتی میزان

 1395 سال بودجه قانون
 0.00 0.00 0.00 100.00 95.00 درصد



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                256 

 

های اختصاصی، امتیاز کامل را درصد شاخص 60دهد که این دستگاه در نشان میهای عمومی جدول امتیازات شاخص

 20بانک توسعه تعاون استان اصفهان در  مدیریت شعبسازد که دست آورده است. همچنین جدول فوق آشکار میبه

امتیازی کسب مانده دیگر هیچ درصد باقی 20درصد داشته و در  50های اختصاصی امتیازی کمتر از درصد از شاخص

  نکرده است.

 سال اختصاصی هایشاخص تحقق در اصفهان توسعه استان بانک پیشنهادی راهکارهای و ضعف و قوت نقاط جمله از

 نمود. اشاره ذیل موارد به توانمی 1395

 

 قوت نقاط

 پرداختی. تسهیالت افزایش-1

 استفاده کامل از منابع در اختیار بانک.-2

 بانک در کاهش مطالبات غیر جاری.آمیز تالش موفقیت-3

 تخصصی. درحوزه اقتصادی هایفعالیت انجام گریتسهیل بر مبنی بانک رسالت تحقق-4

 

 ضعف نقاط

 الکترونیکی. بانکداری خدمات توسعه در مناسب تحقق رشد عدم -1

 عدم  پیشرفت در توسعه و تجهیز منابع بانکی.-2

 

 پیشنهادی برای بهبود عملکرد راهکارهای

 الکترونیکی. بانکداری خدمات توسعه در زمینه موثر اقدامات -1

 منابع. جذب درحوزه بیشتر تالش -2
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بانک توسعه تعاون استان اصفهان مدیریت شعبهای عمومی تحلیل شاخص  

  بانک توسعه تعاون ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاصفهان در  استان 

 بانک توسعه تعاون ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاصفهان در  استان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، به  1394نسبت به سال  1395در سال   اصفهان تعاون استان توسعه بانک مدیریت شعب های عمومیامتیازات شاخص

ها در سال بیمه و هابانک ها،درگروه شرکت های عمومیمیانگین امتیاز شاخص .درصد افزایش داشته است 01/22میزان 

 کسب کرده تر از میانگین گروهدرصد( پایین74/25)معادلامتیاز  73/190باشد که دستگاه فوق می 99/740برابر با  1395

  است.

 

بانک توسعه تعاون استان اصفهان مدیریت شعبهای عمومی های شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

مدیریت  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان  شعب

 1392-95ی هاسالدر 

مدیریت  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان  شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 451.00 _ 

1395 550.26 22.01 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 4.17 4.17 

1395 80.00 75.83 
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امتیازی  1393و 1392های بانک توسعه تعاون استان اصفهان به دلیل عدم ارایه مستندات مربوطه طی سال مدیریت شعب

از رشد چشمگیری  1394نسبت به سال  1395کسب شده درسال  امتیازنهایت  است، اما دراز این برنامه دریافت نکرده

 ها،دولت درگروه شرکت ساختار و نقش مهندسی است. میانگین درصد تحقق برنامهبرخوردار گردیده ،درصد 83/75معادل 

درصد باالتر  75/6و میزان تحقق این برنامه در دستگاه فوق  بودهدرصد  25/73برابر با  1395ها در سال بیمه و هابانک

  از میانگین گروه است.

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداری، هیچ گونه توفیقی درتحقق برنامه  هوشمندسازی و الکترونیک دولت مورد بررسی برنامهاین بانک در دو سال اول 

، کاهش نیز 1394نسبت به سال  1395گردد امتیاز کسب شده در سال است. همانطور که درجدول باال مشاهده مینداشته

 دولت دهد. میانگین درصد تحقق برنامهداشته، لذا الزم است بانک فوق اقدامات الزم جهت بهبود برنامه را  انجام 

و میزان  بودهدرصد  29/86برابر با  1395ها درسال بیمه و هابانک ها،اداری درگروه شرکت هوشمندسازی و الکترونیک

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 81/13تحقق این برنامه در دستگاه فوق 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 79.14 79.14 

1395 72.48 -6.66 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

  برنامه مدیریت سرمایه انسانی جدول

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان   مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

   نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک توسعه تعاون استان اصفهان در طول دوره ارزیابی همراه  مدیریت شعبانسانی  سرمایه میزان تحقق برنامه مدیریت

های قبل مورد بررسی افزایش داشته، نسبت به سال 1395است. امتیاز کسب شده این دستگاه در سال  با نوساناتی بوده

 انسانی سرمایه مدیریت است. میانگین درصد تحقق برنامه درصدی برخوردار 09/3، از رشد 1394نسبت به سال  چنانکه

 40/51و میزان تحقق برنامه در این بانک  بودهدرصد  81/65برابر با  1395در سال  هابیمه و هابانک ها،درگروه شرکت

 درصد پایین تر از میانگین گروه است. 

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان  مدیریت شعب 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 توسعه تعاون استان اصفهان  بانک مدیریت شعب

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 11.32 11.32 

1395 14.41 3.09 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 10.00 10.00 

1395 0.00 -10.00 
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موفق به کسب  1394بانک توسعه تعاون استان تنها در سال  مدیریت شعبگردد، همانگونه که در جدول باال مشاهده می

 خدمات میانگین درصد تحقق برنامهاست.  درصد تحقق در اهداف برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی گردیده 10

بوده و میزان تحقق درصد  27/48برابر با  1395در سال  هابیمه و هابانک ها،گروه شرکت رقابتی در فضای در عمومی

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 27/48این بانک برنامه در 

 

 اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداریجدول برنامه 

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
درصد رشد  02/2،  از 1394نسبت به سال  1395شود که امتیاز کسب شده دستگاه درسال در جدول باال مالحظه می

 در دستور کار خود قرار دهد. جهت تحقق کامل برنامه فوق رابرخوردار است، الزم است این دستگاه اقدامات بهبودی 

 1395در سال  هابیمه و هابانک ها،اداری درگروه شرکت سالمت و مردم حقوق از صیانت میانگین درصد تحقق برنامه

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 26/5و میزان تحقق این برنامه در دستگاه فوق  بودهدرصد  49/65برابر با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 58.21 58.21 

1395 60.23 2.02 
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عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6  

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 بانک توسعه تعاون استان اصفهان  مدیریت شعب 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 کسب امتیاز چنانکه داشته افزایش  1395و  1394 هایسال عملکرد در مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه درصد تحقق 

  جامع نظام برنامه استقراراست. میانگین تحقق  برخوردار رشد درصد 33/2 ، از1394 سال به نسبت 1395 درسال شده

و میزان تحقق این برنامه  بودهدرصد  37/81برابر با  1395ها در سال بیمه و هابانک ها،شرکت عملکرد درگروه مدیریت

 درصد پایین تر از میانگین گروه است.  08/12در دستگاه  فوق 

 هایسال ارزیابی دوره طی در اصفهان استان تعاون توسعه بانک مدیریت شعب توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

 و نقش مهندسی هایبرنامه در ویژه به اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق رشد به رو روند به توانمی 1395 الی 1392

 که در صورتی اشاره نمود. عملکرد جامع مدیریت نظام استقرار و اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت دولت، ساختار

. باشدمی کمتر 1395 سال در مربوطه گروه در مذکور هایبرنامه امتیازات اخیر از میانگین برنامه دو شده حاصل امتیازات

 تالش به نیاز دستگاه این که است موضوع این گربیان رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه تحقق میزان طرفی از

 .دارد را فوق برنامه تحقق موجود در راستای موانع نمودن ریزی جهت برطرفبرای برنامه بیشتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 66.96 66.96 

1395 69.29 2.33 
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مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهانهای عمومی و اختصاصی تحلیل مجموع شاخص  

ی عمومی و اختصاصی هاشاخصجدول مجموع 

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

ی عمومی و اختصاصی هاشاخصنمودار مجموع 

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره  در طی مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهانو اختصاصی  های عمومیشاخصکسب شده درمجموع  امتیاز

های قبل مورد بررسی، از رشد نسبت به سال 1395امتیاز کسب شده در سال  نوساناتی همراه بوده اما نهایتا با ارزیابی

ها ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های عمومی و اختصاصی. میانگین امتیاز شاخصگردیده استچشمگیری برخوردار 

از میانگین گروه کسب  ترپایین درصد(69/26) امتیاز 79/428باشد که دستگاه فوق می 85/1606برابر با  1395در سال 

 است.کرده
 

مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهانهای اختصاصی تحلیل شاخص  

 مدیریت شعب بانک ی اختصاصی هاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالدر  سپه منطقه اصفهان

مدیریت شعب بانک ی اختصاصی هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالدر  سپه منطقه اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 205.07 _ 

1394 0.00 _ 

1395 1178.06 _ 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 101.00 _ 

1394 0.00 _ 

1395 790.97 _ 
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های اختصاصی سال هایشاخص به علت عدم شرکت در فرایند ارزیابی عملکرد مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1395 سال در شده کسب گردد، امتیازجدول باال مشاهده می که در کسب ننموده و همانطوررا امتیازی  1394و  1392

ها ها،  بانکدرگروه شرکت های اختصاصیاست. میانگین امتیازشاخص افزایش داشته های قبل مورد بررسی،سال به نسبت

پایین تر از میانگین  درصد( 65/8امتیاز )تقریبا  89/74باشدکه دستگاه فوق می 86/865برابر با  1395ها در سال و بیمه

  است.گروه کسب کرده

 .درجدول زیرمشاهده می شود 1395سال  های اختصاصی درامتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 1395در سال  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهانهای اختصاصی ارزیابی شاخص -24-3جدول 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 1395 سال منابع مانده رشد میزان

 1394 سال به نسبت
 91.63 142.03 23.00 25.10 155.00 درصد

2 
 سال مصارف مانده رشد میزان
 1394 سال به نسبت 1395

 100.00 120.00 34.00 10.07 120.00 درصد

 100.00 300.00 11.90 11.90 300.00 درصد یاعطای تسهیالت افزایش درصد 3

4 
 در بانک منابع به مصارف نسبت

 1395 سال
 81.25 77.19 65.00 80.00 95.00 درصد

5 
 سال در بانک معوق مطالبات مانده

 1394 سال به نسبت 95
 50.00 22.50 32.00 16.00 45.00 درصد

6 

 سرسید مطالبات مجموع نسبت
 الوصول مشکوک و معوق و گذشته

 در مصارف کل به شده سوخت و
 1395 سال

 62.50 18.75 8.00 5.00 30.00 درصد

7 
 به شده پرداخت هایپرونده نسبت
 ستاد کارگروه طرف از ارجاعی موارد

 تسهیل
 75.00 52.50 75.00 100.00 70.00 تعداد

8 
 سال در شعب به هاسپرده میانگین

1395 
 میلیون
 ریال

50.00 307000.00 
307000.0

0 
50.00 100.00 

9 
 از کننده استفاده کاربران رشد

 الکترونیکی بانکداری خدمات
 20.00 8.00 0.60 3.00 40.00 درصد

10 
 35 تبصره شدن عملیاتی میزان

 1395 سال بودجه قانون
 0.00 0.00 0.00 100.00 95.00 درصد
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 هایشاخص تحقق در مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان پیشنهادی راهکارهای و ضعف و قوت نقاط جمله از

 نمود. اشاره ذیل موارد به توانمی 1395 سال اختصاصی

 

 قوت نقاط

 پرداختی. تسهیالت افزایش-1

 اقتصادی. هایفعالیت انجام گریتسهیل بر مبنی بانک رسالت تحقق--2

 ها.جذب سپرده موفقیت شعب بانک در -3

 

 ضعف نقاط

 عدم توفیق بانک در کاهش موثرمطالبات معوق. -1

 الکترونیکی. بانکداری خدمات توسعه در مناسب رشد تحقق عدم -2

 استان. تولید رونق و تسهیل ستاد مصوبات کامل اجرای عدم-3

 

 پیشنهادی برای بهبود عملکرد راهکارهای

 الکترونیکی. بانکداری خدمات زمینه توسعه در موثر اقدامات -1

 استان. تسهیل ستاد با بانک موثرتر تعامل-2

 درراستای کاهش مطالبات معوق.  بیشتر تالش -3

 

مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهانهای عمومی تحلیل شاخص  

  ی عمومیهاشاخصجدول 

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

  ی عمومیهاشاخصنمودار

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 104.07 _ 

1394 0.00 _ 

1395 387.09 _ 
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درگروه  های عمومیمیانگین امتیاز شاخص .رشد داشته است 1393امتیاز کسب شده بانک  نسبت به سال  1395سال  در

تر پاییندرصد( 76/47امتیاز ) 90/353باشد که دستگاه فوقمی 99/740برابر با  1395ها در سال بیمه و هابانک ها،شرکت

  است.از میانگین گروه کسب کرده

 

 مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهانهای عمومی تحلیل برنامه های شاخص

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت 

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت 

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی که در فرایند ارزیابی دولت درسال ساختار و نقش مهندسیدر برنامه  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

نموده،  موفق به کسب امتیاز نگردیده لذا ضروری است این دستگاه اقدامات بهبودی الزم در راستای اجرای برنامه شرکت

 و هابانک ها،دولت درگروه شرکت ساختار و نقش مهندسی . میانگین تحقق برنامهدر دستور کار خود قرار دهدفوق را 

درصد پایین تر از  25/73و میزان تحقق این برنامه در دستگاه فوق  بودهدرصد  25/73برابر با  1395در سال  هابیمه

  میانگین گروه است.

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 0.00 _ 

1395 0.00 _ 

0

0.5

1

1392 1393 1394 1395
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 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

  منطقه اصفهانمدیریت شعب بانک سپه 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 
 

است. میانگین تحقق  رشد چشمگیری داشته 1395گردد امتیاز کسب شده در سال همانطور که درجدول باال مشاهده می 

درصد  29/86برابر با  1395ها درسال بیمه و هابانک ها،اداری درگروه شرکت هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه

  تر از میانگین گروه است.درصد پایین 74/11و میزان تحقق این برنامه در دستگاه فوق  بوده
 

 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

  جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی

  منطقه اصفهانمدیریت شعب بانک سپه 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوق باشد میانگین تحقق برنامهبسیار اندک می 1395امتیاز کسب شده در برنامه مدیریت سرمایه انسانی دستگاه در سال 

و میزان تحقق این برنامه در این بانک  بودهدرصد  81/65برابر با  1395در سال  هابیمه و هابانک ها،درگروه شرکت

 تر از میانگین گروه است. درصد پایین 94/57

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 16.00 16.00 

1394 0.00 -16.00 

1395 74.55 74.55 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 0.00 _ 

1395 7.87 7.87 
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 رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه-4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

  اصفهان مدیریت شعب بانک سپه منطقه 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسال قابتی  هیچ تحققی نداشته و صرفا ددر فضای ربرنامه خدمات عمومی  در مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

راستای تحقق برنامه فوق را در دستور  است. لذا الزم است این دستگاه اقدامات الزم در امتیاز اندکی را کسب نموده 1395

در سال  هابیمه و هابانک ها،رقابتی درگروه شرکت فضای در عمومی خدمات کار خود قرار دهد. میانگین تحقق برنامه

تر از میانگین گروه کسب کرده پایین درصد 77/40این بانک  و میزان تحقق برنامه در بودهدرصد  27/48برابر با  1395

  است.

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 0.00 _ 

1394 0.00 _ 

1395 7.50 7.50 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 13.04 13.04 

1394 0.00 -13.04 

1395 25.13 25.13 
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متیاز کسب ای ارزیابی موفق نبوده و نهایتا هاداری طی سال سالمت و مردم حقوق از تحقق برنامه صیانت این بانک در

جدول باال مشاهده  است. همانطور که در گردیده درصد رشد برخوردار 13/25، از 1394نسبت به سال  1395شده درسال 

الزم جهت بهبود و  اقداماتبایست میلذا این دستگاه  ،است نیز اندک بوده 1395گردد درصد محقق شده در سال می

 ها،اداری درگروه شرکت سالمت و مردم حقوق از صیانت تحقق کامل برنامه فوق را در پیش گیرد. میانگین تحقق برنامه

تر از درصد پایین 36/40و میزان تحقق برنامه در دستگاه فوق  بودهدرصد  49/65برابر با  1395در سال  هابیمه و هابانک

  میانگین گروه است.

 

عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه-6  

 مدیریت عملکرد  جدول برنامه استقرار نظام جامع

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

  مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

الی  1392های در سال مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهانعملکرد در  مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه تحقق

 برخوردار رشد درصد 94/52 ، از1394 سال به نسبت 1395 درسال شده کسب امتیاز رضایت بخش نبوده، هرچند 1394

 رسد. میانگین تحقق  این برنامه درگروهاجرای برنامه فوق ضروری به نظر می تری جهت بهبودگستردهاست، اما  اقدامات 

درصد  43/28و میزان تحقق برنامه در  دستگاه فوق  بودهدرصد  37/81برابر با  1395هادر سال بیمه و هابانک ها،شرکت

 تر از میانگین گروه است. پایین

 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره طی در مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

  اشاره های قبل آننسبت به سال اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق در بانک این رشد به رو روند به توانمی 1395

باشد می کمتر 1395 سال در مربوطه گروه ها درآن امتیازات ها از میانگینبرنامه این شده در حاصل امتیازات نمود. اگر چه

 و بیشتر تالش نیازمند است. موفقیت این بانک در ارایه عملکردی شایسته، یک گام به جلو بودهاین روند صعودی اما 

 های اصالح نظام اداری است.برنامه موجود در تحقق موانع نمودن برطرف راستای در ریزیبرنامه

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 35.71 35.71 

1394 0.00 -35.71 

1395 52.94 52.94 
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های عمومی و اختصاصی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص  

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

ی عمومی و اختصاصی هاشاخصنمودار مجموع 

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره  و اختصاصی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان طی های عمومیشاخصکسب شده درمجموع  امتیازات

نسبت به  1395است. امتیاز کسب شده این بانک درسال  به جز در سال دوم مورد بررسی، با افزایش همراه بوده ارزیابی

اراست. ارزیابی برخورد دوره ابتدای به نسبتنیز  درصدی 12/176درصد رشد داشته و از افزایش  10/14، 1394سال 

 85/1606برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکگروه شرکت در های عمومی و اختصاصیمیانگین امتیاز شاخص

 است.   تر از میانگین گروه کسب کرده درصد( پایین83/0) امتیاز 38/13باشد که دستگاه فوق می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

اختصاصی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهانهای تحلیل شاخص  

مدیریت شعب بانک  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالکشاورزی استان اصفهان در 

مدیریت شعب بانک  ی اختصاصیهاشاخصنمودار

 1392-95ی هاسالکشاورزی استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 577.10 _ 

1393 495.63 -14.12 

1394 1396.50 181.76 

1395 1593.47 14.10 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 103.25 _ 

1394 746.00 622.52 

1395 828.28 11.03 
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صعودی  بوده و  در طول دوره ارزیابی اختصاصی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان هایامتیازات شاخص

است. میانگین امتیاز درصد رشد داشته 03/11نسبت به سال قبل از آن،  1395امتیاز کسب شده این بانک در سال 

باشد که دستگاه فوق می 86/865برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکگروه شرکت در های اختصاصیشاخص

  است. تر از میانگین گروه کسب کردهپایین درصد( 34/4) امتیاز 58/37

 .مشاهده می شود درجدول زیر 1395سال  های اختصاصی درکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص امتیاز

 

 1395استان اصفهان در سال  مدیریت شعب بانک کشاورزیهای اختصاصی ارزیابی شاخص -25-3جدول 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 سال منابع مانده رشد میزان
 1394 سال به نسبت 1395

 39.84 61.75 10.00 25.10 155.00 درصد

2 
 سال مصارف مانده رشد میزان
 1394 سال به نسبت 1395

 100.00 120.00 10.70 10.07 120.00 درصد

3 
 تسهیالت افزایش درصد

 یاعطای
 100.00 300.00 11.90 11.90 300.00 درصد

4 
 در بانک منابع به مصارف نسبت

 1395 سال
 100.00 95.00 88.00 80.00 95.00 درصد

5 
 در بانک معوق مطالبات مانده
 1394 سال به نسبت 95 سال

 100.00 45.00 1.25 1.35 45.00 درصد

6 

 سرسید مطالبات مجموع نسبت
 الوصولمشکوک ،معوق، گذشته

 مصارف کل به شده سوخت و
 1395 سال در

 71.43 21.43 7.00 5.00 30.00 درصد

7 
 شده پرداخت هایپرونده نسبت
 طرف از ارجاعی موارد به

 تسهیل ستاد کارگروه
 43.00 30.10 43.00 100.00 70.00 تعداد

8 
 در شعب به هاسپرده میانگین

 1395 سال
 میلیون
 ریال

50.00 156183.00 117137.00 37.50 75.00 

9 
 از کننده استفاده کاربران رشد

 الکترونیکی بانکداری خدمات
 80.00 32.00 2.40 3.00 40.00 درصد

10 
 35 تبصره شدن عملیاتی میزان

 1395 سال بودجه قانون
 90.00 85.50 90.00 100.00 95.00 درصد
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 هایشاخص تحقق در اصفهان استان کشاورزی مدیریت شعب بانک پیشنهادی راهکارهای و ضعف و قوت نقاط جمله از

 :نمود اشاره ذیل موارد به توانمی 1395 سال اختصاصی

 

 نقاط قوت

 افزایش تسهیالت پرداختی.-1

 الکترونیکی.ه خدمات به صورت افزایش قابلیت ارای-2

 های اقتصادی درحوزه تخصصی.گری انجام فعالیتتحقق رسالت بانک مبنی بر تسهیل-3

 

 نقاط ضعف

 زمینه جذب منابع . عدم تحقق اهداف بانک در-1

 عدم اجرای کامل مصوبات ستاد تسهیل و رونق تولید استان.-2

 

 راهکارهای  پیشنهادی

 تعامل موثرتر بانک با ستاد تسهیل استان.-1

 تالش بیشتر درحوزه جذب منابع. -2
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های عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهانتحلیل شاخص  

ی عمومی مدیریت شعب بانک هاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالکشاورزی استان اصفهان در 

مدیریت شعب بانک  ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالکشاورزی استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جز درسال دوم، صعودی بوده است. به در طول دوره ارزیابی توسط این بانک های عمومیشاخصکسب شده امتیازات  

درصد  59/32درصد رشد و نسبت به ابتدای دوره  63/17، به میزان  1394به سال نسبت  1395امتیاز کسب شده در سال 

 99/740برابر با  1395در سال  هابیمه و هابانک ها،درگروه شرکت های عمومیمیانگین امتیاز شاخص .است افزایش داشته

  است.کسب کردهدرصد( باالتر از میانگین گروه 27/3امتیاز )تقریبا   2/24می باشد که دستگاه فوق 

 

های عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 577.10 _ 

1393 392.38 -32.01 

1394 650.50 65.78 

1395 765.19 17.63 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 43.28 _ 

1393 5.00 -38.28 

1394 62.07 57.07 

1395 100 37.93 
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جز ارزیابی بهدولت مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان درطول دوره  ساختار و نقش تحقق برنامه مهندسی

است. همانطور که درجدول باال  درصدی برخوردار بوده 72/56درسال دوم مورد بررسی سیر صعودی داشته و از رشد 

 ساختار و نقش مهندسی است. میانگین تحقق برنامه طور کامل محقق گردیدهبه 1395گردد این برنامه درسال مشاهده می

در  دستگاه فوق  و میزان تحقق برنامه بودهدرصد  25/73برابر با  1395ها در سال بیمه و هابانک ها،دولت درگروه شرکت

  تر از میانگین گروه است.درصد باال 75/26

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

با روند افزایشی  1393 جز در سالاداری در طول دوره مورد بررسی به هوشمندسازی و الکترونیک دولت تحقق برنامه

 41/27و  1394نسبت به سال  درصدی 12 /06از رشد  1395است. امتیاز کسب شده این بانک در سال همراه بوده 

اداری درگروه  مندسازیهوش و الکترونیک دولت است. میانگین تحقق برنامه برخوردار دوره ابتدای با مقایسه درصدی در

درصد  54/0و میزان تحقق برنامه در دستگاه فوق  بودهدرصد  29/86برابر با  1395ها درسال بیمه و بانکها ها،شرکت

  تر از میانگین گروه است.پایین

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 58.34 _ 

1393 54.00 -4.34 

1394 73.69 19.69 

1395 85.75 12.06 
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 انسانی سرمایه مدیریت برنامه -3

  مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

  نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقق این برنامه توسط بانک کشاورزی استان اصفهان در طول دوره ارزیابی با تغییراتی همراه بوده و امتیاز کسب  درصد

 است. میانگین تحقق برنامهکاهش داشته  درصد 30/0 به میزان ،1394نسبت به سال  1395شده این دستگاه در سال 

و میزان تحقق  بودهدرصد  81/65برابر با  1395در سال  هابیمه و هابانک ها،گروه شرکت در انسانی سرمایه مدیریت

 درصد باالتر از میانگین گروه است.  59/6برنامه در  این بانک 

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر  

  نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 60.00 _ 

1393 27.25 -32.75 

1394 72.70 45.45 

1395 72.40 -0.30 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 38.48 _ 

1393 66.67 28.19 

1394 0.00 -66.67 

1395 0.00 0.00 
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های اول و دوم  رخ داده درسالی مورد بررسی صرفا هاسالرقابتی، از بین  فضای در عمومی تحقق اهداف برنامه خدمات

است. لذا ضروری است این دستگاه اقدامات  های بعد به دلیل عدم ارایه مستندات مربوطه امتیازی کسب نکردهو در سال

رقابتی  فضای در میعمو خدمات . میانگین تحقق برنامهدر پیش گیردبهبودی الزم جهت تحقق کامل برنامه فوق را 

 27/48و میزان تحقق برنامه در این بانک  بودهدرصد  27/48برابر با  1395در سال  بیمه ها و هابانک ها،درگروه شرکت

  تر از میانگین گروه است.درصد پایین

 

 اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

 1392-95ی هاسالدر  

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

 1392-95ی هاسالدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

اداری توسط مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در طول  سالمت و مردم حقوق از میزان تحقق برنامه صیانت

 36/0، از 1394نسبت به سال  1395است، اما امتیاز کسب شده درسال  درصد کاهش همراه بوده 22/16دوره ارزیابی با 

 هابانک ها،اداری در گروه شرکت سالمت و مردم حقوق از صیانت میانگین تحقق برنامهاست. گردیده درصد رشد برخوردار 

تر از میانگین درصد پایین 61/5و میزان تحقق برنامه در دستگاه فوق  بودهدرصد  49/65برابر با  1395در سال  هابیمه و

  گروه است.

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 76.10 _ 

1393 43.17 -32.93 

1394 59.52 16.35 

1395 59.88 0.36 
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عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6  

 مدیریت عملکرد برنامه استقرار نظام جامعجدول 

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

است.  بررسی با تغییراتی همراه بودهدر طول دوره این برنامه توسط مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان  تحقق

داشته و این های قبل افزایش نسبت به سال 1395گردد، امتیاز کسب شده در سال همانگونه که درجدول باال مشاهده می

نسبت به ابتدای دوره ارزیابی افزایش درصد  88/18و  1394نسبت به سال  1395سال  در یدرصد 80/23بانک از رشد 

در سال  هابیمه و هابانک ها،شرکت عملکرد درگروه مدیریت جامع نظام است. میانگین تحقق برنامه استقرار برخوردار

 تر از میانگین گروه است. درصد پایین 49/0ان تحقق برنامه در این بانک و میزبوده درصد  37/81برابر با  1395

 توانمی 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان کشاورزی بانک توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

 ساختار و نقش های مهندسیبرنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق در دستگاه این رشد به رو روند به

 سرمایه مدیریت نمود. همچنین این بانک موفق به تحقق برنامه اداری اشاره هوشمندسازی و الکترونیک دولت دولت و

های است. بیشترین ضعف دستگاه در تحقق برنامه گردیده 1395انسانی با اخذ امتیاز باالتر از میانگین گروه مربوطه در سال 

رقابتی است که اقدامات الزم برای بهبود  فضای در عمومی مربوط به برنامه خدمات 1395اری در سال اصالح نظام اد

 سازد.را ضروری می عملکرد آن

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 62.00 _ 

1393 53.57 -8.43 

1394 57.08 3.51 

1395 80.88 23.80 

0

20

40

60

80

100

1392 1393 1394 1395



 277                                                  استان       اجرایی هایبه تفکیک دستگاهوم: بررسی وضعیت ارزیابی عملکرد سصل ف

بانک مسکن استان اصفهان مدیریت شعب های عمومی و اختصاصیتحلیل مجموع شاخص  

 ی عمومی و اختصاصی هاشاخصجدول مجموع 

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

  ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودارمجموع 

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره  بانک مسکن استان اصفهان در طی مدیریت شعبو اختصاصی  های عمومیشاخصمجموع  کسب شده در امتیازات

درصد و نسبت به ابتدای  04/55، به میزان 1394نسبت به سال  1395افزایشی بوده، چنانکه این بانک درسال  ارزیابی

درگروه  های عمومی و اختصاصیمیانگین امتیاز مجموع شاخصاست.  درصد رشد برخوردار بوده 51/204دوره ارزیابی از 

درصد(  27/21) امتیاز 72/341که دستگاه فوق  باشدمی 85/1606برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکشرکت

 است.از میانگین گروه کسب کرده  ترپایین

 

بانک مسکن استان اصفهان مدیریت شعبهای اختصاصی تحلیل شاخص  

  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 ی اختصاصی هاشاخصنمودار 

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 415.46 _ 

1393 424.15 2.09 

1394 816.00 92.38 

1395 1265.13 55.04 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 _ 

1393 138.55 _ 

1394 730.00 426.89 

1395 727.33 -0.37 
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با نوساناتی همراه بوده چنانکه در سال دوم و سوم مورد  در طول دوره ارزیابی اختصاصی این بانک هایامتیازات شاخص 

درصد  37/0با ، 1394امتیاز حاصل شده نسبت به سال  1395است، اما در سال  بررسی امتیاز کسب شده افزایش داشته

برابر  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های اختصاصیشاخص. میانگین امتیاز همراه گردیده استکاهش 

  است. تر از میانگین گروه کسب کردهپایین درصد( 16) امتیاز 53/138باشد که دستگاه فوق می 86/865با 

 .شودمشاهده می جدول زیر در 1395سال  های اختصاصی درکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص امتیاز

 

 1395استان اصفهان در سال بانک مسکن  مدیریت شعبهای اختصاصی ارزیابی شاخص -26-3جدول 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 سال منابع مانده رشد میزان
 1394 سال به نسبت 1395

 91.63 142.03 23.00 25.10 155.00 درصد

2 
 سال مصارف مانده رشد میزان
 1394 سال به نسبت 1395

 66.53 79.84 6.70 10.07 120.00 درصد

3 
 تسهیالت افزایش درصد

 یاعطای
 63.87 191.60 7.60 11.90 300.00 درصد

4 
 در بانک منابع به مصارف نسبت

 1395 سال
 100.00 95.00 80.00 80.00 95.00 درصد

5 
 در بانک معوق مطالبات مانده
 سال به نسبت 1395 سال

1394 

 61.95 27.88 11.30 7.00 45.00 درصد

6 

 سرسید مطالبات مجموع نسبت
 مشکوک و معوق و گذشته
 کل به شده سوخت و الوصول

 1395 سال در مصارف

 64.10 19.23 7.80 5.00 30.00 درصد

7 
 شده پرداخت هایپرونده نسبت
 طرف از ارجاعی موارد به

 تسهیل ستاد کارگروه

 30.00 21.00 30.00 100.00 70.00 تعداد

8 
 در شعب به ها سپرده میانگین

 1395 سال

 میلیون

 ریال
50.00 363900.00 363900.00 50.00 100.00 

9 
 از کننده استفاده کاربران رشد

 الکترونیکی بانکداری خدمات
 50.00 20.00 1.50 3.00 40.00 درصد

10 
 35 تبصره شدن عملیاتی میزان

 1395 سال بودجه قانون
 85.00 80.75 85.00 100.00 95.00 درصد
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 نموده اقدام شاخص دو کامل تحقق به نسبت مربوطه اختصاصی شاخص 10 از بانک این که است این گربیان فوق جدول

تسهیل،  ستاد کارگروه طرف از ارجاعی موارد به شده پرداخت هایپرونده نسبت شاخص درخصوص است. همچنین

 راهکارهای و ضعف و قوت نقاط جمله از .در پیش گیرد را کامل تحقق جهت الزم بهبودی اقدامات است ضروری

 موارد به توان می 1395 سال اختصاصی هایشاخص تحقق در اصفهان استان مسکن بانک مدیریت شعب پیشنهادی

 .نمود اشاره ذیل

 

 قوت نقاط

 برداری از منابع بانک. کارایی در بهره-1

 ها.سپردهعملکرد خوب شعب در جذب  -2

 

 ضعف نقاط

 عدم تحرک مناسب در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی.-1

 پرداخت تسهیالت در حوزه تخصصی. زمینه در بانک اهداف تحقق عدم-2

 

 پیشنهادی برای بهبود عملکرد راهکارهای 

 پرداخت تسهیالت. درحوزه بیشتر تالش -1

 الکترونیکی.اقدامات موثر در زمینه توسعه خدمات بانکداری  -2
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بانک مسکن استان اصفهان مدیریت شعبهای عمومی تحلیل شاخص  

 بانک  مدیریت شعب ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالمسکن استان اصفهان در 

بانک  مدیریت شعب ی عمومیهاشاخصنمودار

 1392-95ی هاسالمسکن استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با تغییراتی همراه بوده چنانچه  در طول دوره ارزیابی اصفهان استان مسکن بانک مدیریت شعب های عمومیامتیاز شاخص

درصدی و نسبت  35/525افزایش  از 1394نسبت به سال  1395ولی در سال است کاهش داشته  1394و  1393در سال 

 هابانک ها،درگروه شرکت های عمومیمیانگین امتیاز شاخص .درصد برخوردار گردیده است 45/29رشد  به ابتدای دوره از

ن تر از میانگیدرصد( پایین 42/27)تقریبا   امتیاز 19/203باشد که دستگاه فوق می 99/740برابر با  1395ها در سال بیمه و

  است.گروه کسب کرده 
 

 بانک مسکن استان اصفهان مدیریت شعبهای عمومی های شاخصتحلیل برنامه

  دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه -1

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

  نموداربرنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 415.46 _ 

1393 285.60 -31.26 

1394 86.00 -69.89 

1395 537.80 525.35 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 31.16 _ 

1393 15.00 -16.16 

1394 0.00 -15.00 

1395 32.50 32.50 
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است.  همراه بودهطول دوره ارزیابی  اندک و با نوسان  دولت توسط این بانک در ساختار و نقش تحقق برنامه مهندسی

درصدی و در مقایسه با  50/32، از رشد 1394نسبت به سال  1395امتیاز کسب شده این بانک در برنامه فوق در سال 

های مورد بررسی مبین های حاصل شده در سالاست. درصد تحقق درصدی برخوردار 34/1ابتدای دوره ارزیابی از افزایش 

در دستور کار قرار اقدامات بهبودی مورد نیاز جهت اجرای هرچه بهتر برنامه را بایست میباشد که این دستگاه این امر می

برابر  1395ها در سال بیمه و هابانک ها،گروه شرکت دولت در ساختار و نقش مهندسی . میانگین درصد تحقق برنامهدهد

  تر از میانگین گروه است.درصد پایین 75/40و میزان تحقق برنامه در دستگاه فوق  بودهدرصد  25/73با 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1392ی هاسالاستان اصفهان، طی  بانک مسکن مدیریت شعباداری  هوشمندسازی و الکترونیک دولت تحقق برنامه

های قبل مورد بررسی نسبت به سال 1395اما در نهایت امتیاز کسب شده این بانک در سال سیر نزولی داشته  1394الی 

 ی معادلدرصدی و نسبت به ابتدای دوره از افزایش 02/77، از رشد 1394با افزایش همراه بوده، چنانکه نسبت به سال 

 1395ها درسال بیمه و هابانک ها،شرکتدرگروه  ت.  میانگین درصد تحقق  این برنامهاس برخوردار گردیده درصد 59/21

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 81/0و میزان تحقق برنامه در  دستگاه فوق  بودهدرصد  29/86برابر با 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 63.89 _ 

1393 47.33 -16.56 

1394 8.46 -38.87 

1395 85.48 77.02 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

 جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 بانک مسکن استان اصفهان   مدیریت شعب

 1392-95های در سال

 نموداربرنامه مدیریت سرمایه انسانی

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

اصفهان درطی دوره ارزیابی با تغییراتی همراه بوده چنانکه از  بانک مسکن استان مدیریت شعبتحقق این برنامه توسط 

های قبل مورد بررسی، نسبت به سال 1395است. امتیاز حاصله در سال  ابتدای دوره تا سال سوم روند کاهشی داشته

 رشد داشتهدرصد  31/11درصد و نسبت به ابتدای دوره ارزیابی  64/44، 1394نسبت به سال  طوری کهبهافزایش داشته، 

برابر با  1395در سال  هابیمه و هابانک ها،درگروه شرکت انسانی سرمایه مدیریت است. میانگین درصد تحقق برنامه

 درصد پایین تر از میانگین گروه است.  17/21و میزان تحقق برنامه در  این بانک  بودهدرصد  81/65
 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

 خدمات عمومی در فضای رقابتی جدول برنامه

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 نموداربرنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 33.33 _ 

1393 13.25 -20.08 

1394 0.00 -13.25 

1395 44.64 44.64 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 _ 

1393 33.33 -3.03 

1394 51.67 18.34 

1395 0.00 -51.67 
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ر بوده است و علی رغم اینکه ن بانک در طول دوره ارزیابی متغیرقابتی توسط ای فضای در عمومی تحقق برنامه خدمات

به دلیل عدم ارایه مستندات مربوطه موفق به  1395های قبل افزایش داشته اما درسال نسبت به سال 1394در سال 

 هابیمه و هابانک ها،رقابتی درگروه شرکت فضای در عمومی خدمات است. میانگین تحقق برنامه نگردیدهتحقق برنامه 

  تر از میانگین گروه است.درصد پایین 27/48و میزان تحقق برنامه در این بانک  بودهدرصد  27/48برابر با  1395در سال 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداریجدول 

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 نموداربرنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداری درطول دوره ارزیابی نسبت به ابتدای دوره با  سالمت و مردم حقوق از تحقق اهداف این بانک در برنامه صیانت

درصد  64/1، از 1394نسبت به سال  1395درصدی همراه است و امتیاز کسب شده در برنامه فوق درسال  62/9کاهش 

در  هابیمه و هابانک ها،اداری درگروه شرکت سالمت و مردم حقوق از صیانت رشد برخوردار است. میانگین تحقق برنامه

  تر از میانگین گروه است.درصد پایین 71/31و میزان تحقق برنامه در دستگاه فوق  بودهدرصد  49/65برابر با  1395سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 43.40 _ 

1393 21.74 -21.66 

1394 32.14 10.40 

1395 33.78 1.64 
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 عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 مدیریت عملکرد نموداربرنامه استقرار نظام جامع

 بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعب

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

با سیر  1394جز درسال بررسی بهدر طول دوره بانک مسکن استان اصفهان  مدیریت شعباین برنامه توسط  تحقق 

چنانکه امتیاز است.  موفق به تحقق چشمگیر اهداف برنامه فوق گردیده 1395صعودی همراه بوده و این بانک در سال 

درصدی همراه  33درصدی و نسبت به ابتدای دوره نیز، با رشد  65با رشد  1394نسبت به سال  1395کسب شده درسال 

 1395ها در سال بیمه و هابانک ها،شرکت عملکرد درگروه مدیریت  جامع نظام بوده است. میانگین تحقق برنامه استقرار

 درصد پایین تر از میانگین گروه است.  37/16تحقق برنامه در  بانک فوق  و میزان بودهدرصد  37/81برابر با 

 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره اصفهان در استان مسکن بانک مدیریت شعب توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

 و الکترونیک دولتهای برنامه در ویژه به اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق رشد به رو روند به توانمی 1395

ها از که امتیازات حاصل شده این برنامه نمود. هرچند عملکرد اشاره مدیریت جامع نظام استقرار اداری و هوشمندسازی

 عمومی خدمات برنامه تحقق میزان .دنباشکمتر می 1395 سال در مذکور در گروه مربوطه هایبرنامه امتیازات میانگین

 برطرف در جهت ریزیبرنامه برای بیشتری تالش به نیاز این دستگاه که است موضوع این گررقابتی نیز بیان فضای در

  دارد. هااهداف این برنامه موانع موجود در راستای تحقق نمودن

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 32.00 _ 

1393 57.14 25.14 

1394 0.00 -57.14 

1395 65.00 65.00 
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 اصفهان استان فاضالب و آب شرکت اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

شرکت  ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

 آب و فاضالب استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جز درسال به در طول دوره ارزیابی اصفهان استان فاضالب و آب شرکت و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع امتیاز  

 86/30مقایسه با ابتدای دوره بررسی  در 1395سوم مورد بررسی، افزایشی بوده است. امتیاز کسب شده این شرکت درسال 

مجموع  میانگین امتیازاست.  گردیده برخوردار 1394نسبت به سال  نیز یدرصد 90/6 رشد و از درصد افزایش داشته

باشد که شرکت می 85/1606برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکگروه شرکت در های عمومی و اختصاصیشاخص

 است.باالتر از میانگین گروه کسب کرده  درصد( 50/10امتیاز )  73/168فوق 

 

اختصاصی شرکت آب و فاضالب استان اصفهانهای تحلیل شاخص  

شرکت آب و فاضالب  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

ی اختصاصی شرکت آب و فاضالب هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1356.89 _ 

1393 1679.50 23.78 

1394 1661.00 -1.10 

1395 1775.58 6.90 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 843.00 _ 

1393 968.31 14.86 

1394 914.00 -5.61 

1395 886.60 -3.00 
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با نوساناتی همراه  در طول دوره ارزیابی اختصاصی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هایشاخصامتیاز کسب شده 

 17/5 نسبت به ابتدای دوره بررسی  1395امتیاز کسب شده این شرکت در سال  نهایتا، بوده اما علیرغم نوسانات موجود

  دهد.را نشان می درصد افزایش

 .مشاهده می شود درجدول زیر 1395های اختصاصی درسال امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 1395استان اصفهان در سال  شرکت آب و فاضالبهای اختصاصی ارزیابی شاخص -27-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 آب شبکه پوشش تحت جمعیت

 شهری
120.0099.0098.97119.9699.97 درصد

2 
  شبکه پوشش تحت جمعیت

شهری فاضالب  
68.9869.40119.0199.17 120.00 درصد

3 
 شهر در درآمد بدون آب

(معکوس)  
17.2017.30119.3199.42 120.00 درصد

4 
 شبکه میکروبی  مطلوبیت
شهر در آب توزیع  

99.0099.00100.00100.00 120.00 درصد

5 
 و روستاها شهرها، به آبرسانی

 صنایع

 میلیون

 مترمکعب

 درسال

120.00 2.191.6459.9174.89

6 

 /آب تولید ظرفیت افزایش
 از خصوصی بخش توسط پساب
 دادهای قرار انواع انعقاد طریق

خصوصی/  عمومی مشارکتی  

 میلیون

 متر

 در مکعب

 سال

120.003.602.7090.0075.00

7 
 کلرسنجی هایآزمون مطلوبیت
شهر در آب توزیع شبکه  

100.0099.0099.00100.00100.00 درصد

8 
 هایسامانه سازی هوشمند

شهری آبرسانی  
80.0020.0020.0080.00100.00 درصد

9 
 آب انتقال خطوط بازسازی

 کشور بزرگ
80.005.303.3450.4263.02 کیلومتر

10 

 از شرب آب کیفیت ارتقای
 تصفیه هایسامانه نصب طریق

 در دوم سامانه ایجاد و پیشرفته
 شهر

80.001.000.6048.0060.00 شهر
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 اختصاصیهای درصد از شاخص 60درصدی هدف در  90تحقق بیش از  گربیان فوق گردد، جدولهمانگونه که مالحظه می

توان است. در این شرایط می درصد رخ داده 75تا  60نیز تحقق هدف بین های باقیمانده درصد از شاخص 40است. در 

است. میانگین  ساخته محقق را 1395 سال در شده تعیین اکثر اهداف اصفهان استان فاضالب و آب شرکت ادعا نمود که

باشد که شرکت فوق می 86/865برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های اختصاصیامتیاز شاخص

از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی  است. کسب کرده درصد( باالتر از میانگین گروه 40/2) امتیاز 74/20

 نمود. توان به موارد ذیل اشارهمی 1395های اختصاصی سال این شرکت در تحقق شاخص
 

 نقاط قوت

  .(کشور کل درصد 7 درصد معادل 99) هااستان سایر به آب شهری نسبت پوشش تحت جمعیت درصد بیشترین -1

 آب. شبکه توسعه و افزایش آب انشعاب واگذاری ظرفیت افزایش -2

 آب. شبکه توسعه جهت یافته تخصیص اعتبارات کامل جذب -3

 افزایش را پوشش تحت جمعیت درصد 1/0 حدود سالیانه که آب جدید انشعاب 30000 حدود سالیانه فروش -4

 دهد.می

 فاضالب. شبکه توسعه و افزایش فاضالب انشعاب واگذاری ظرفیت افزایش -5

 کشور. فاضالب خانه تصفیه بزرگترین بودن و دارا هااستان سایر میان فاضالب خانه تصفیه تعداد بیشترین وجود -6

 ایستگاه 300 از بیش ایجاد با فشار استان و مدیریت سطح در فاضالب جدید انشعاب 23000 باالی سالیانه نصب -7

 استان. سطح در فشارسنجی
 

 نقاط ضعف

  استان. هایفعالیت گستردگی به توجه با دولتی اعتبارات کمبود -1

 آب. توزیع و تامین تاسیسات قدمت و فرسوده کنتورهای وجود -2

  خانه. تصفیه ظرفیت به نسبت باباشیخعلی خانه تصفیه از شده تصفیه آب انتقال خط کمبود -3

  تامین. زنجیره مدیریت جامع نظام فقدان و خشکسالی پدیده ایجاد و بارندگی میزان کاهش -4

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

  دارد. وجود فاضالب شبکه که مناطقی در فاضالب انشعاب خرید جهت سازیفرهنگ -1

  فاضالب. و آب هایپروژه زمان هم توسعه جهت هابرنامه تدوین -2

 . گیردمی قرار مشترکین استقبال مورد بیشتر که مناطقی در فاضالب هایشبکه توسعه جهت بودجه اختصاص -3

 . RS و متری تله ، GIS مباحث در خصوصا پیشرفته تکنولوژی از استفاده امکان -4
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های عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهانتحلیل شاخص  

شرکت آب و فاضالب  ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

ی عمومی شرکت آب و فاضالب هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد در سال د 01/19افزایش  شرکتاین و  یافته در طول دوره ارزیابی افزایش این شرکت های عمومیامتیاز شاخص

است. رشد داشته درصد 99/72نموده و همچنین نسبت به ابتدای دوره بررسی  تجربهرا  1394نسبت به سال  1395

که شرکت  بوده 99/740برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های عمومیمیانگین امتیاز شاخص

  است.درصد( باالتر از میانگین گروه کرده 97/19) امتیاز 99/147فوق 

 

های عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهانتحلیل برنامه های شاخص  

  دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت شرکت   جدول

 1392-95ی هاسالآب و فاضالب استان اصفهان در 

شرکت  نقش و ساختار دولتنمودار برنامه مهندسی 

 1392-95ی هاسالآب و فاضالب استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 513.89 _ 

1393 711.19 38.39 

1394 747.00 5.04 

1395 888.98 19.01 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 33.33 _ 

1393 56.11 22.78 

1394 79.17 23.06 

1395 99.92 20.75 
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نسبت به  1395رصد در سال د 75/20رشد شرکت از  این بوده و صعودی در طول دوره ارزیابی این برنامه  درصد تحقق

 مهندسی است. میانگین تحقق برنامه گردیده درمقایسه با ابتدای دوره بررسی برخوردار درصد 59/66 افزایشو  1394سال 

باشد و میزان تحقق درصد می 25/73برابر با  1395در سال  هاها و بیمهها، بانکگروه شرکت دولت در ساختار و نقش

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 67/26ق برنامه در شرکت فو

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2 

دولت الکترونیک و هوشمندسازی   جدول برنامه

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  اداری

 1392-95ی هاسالدر 

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت  نمودار برنامه

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی با جز در سال دوم مورد به در طول دوره ارزیابی اصفهان استان فاضالب و آب توسط شرکت این برنامه تحقق

بوده و از افزایش  1394درصد نسبت به سال  70/6 دارای رشد 1395در سال این شرکت  واست  بوده افزایش همراه

 هوشمندسازی و الکترونیک دولت میانگین تحقق برنامه .است درصدی نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی برخوردار 05/14

و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  29/86برابر با  1395سال  ها درها و بیمهها، بانکگروه شرکت اداری در

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 76/7

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 80.00 _ 

1393 71.00 -9.00 

1394 87.35 16.35 

1395 94.05 6.70 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

شرکت آب و  مدیریت سرمایه انسانی  جدول برنامه

 1392-95ی هاسالفاضالب استان اصفهان در 

شرکت آب و  سرمایه انسانی مدیریت  نمودار برنامه

 1392-95ی هاسالفاضالب استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره ارزیابی با تغییراتی در طول  اصفهان استان فاضالب و آب شرکت انسانی توسط سرمایه مدیریت میزان تحقق برنامه 

و نسبت به سال درصد رشد  11/62 نسبت به ابتدای دوره از 1395سال  نهایت تحقق اهداف برنامه در همراه بوده اما در

ها، درگروه شرکت انسانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه است.گردیده برخوردار  یرصدد 26/42از افزایش  1394

درصد باالتر از  31/16و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  81/65برابر با  1395هادر سال ها و بیمهبانک

  میانگین گروه است.

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

شرکت  جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالآب و فاضالب استان اصفهان در 

شرکت  عمومی در فضای رقابتی نمودار برنامه خدمات

 1392-95ی هاسالآب و فاضالب استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 20.01 _ 

1393 100 79.99 

1394 39.86 -60.14 

1395 82.12 42.26 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 40.49 _ 

1393 100.00 59.51 

1394 65.00 -35.00 

1395 58.89 -6.11 
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است. همانگونه  تحقق کامل گردیده موفق به 1393صرفا درسال  رقابتی فضای در عمومی خدمات این شرکت در برنامه 

کاهش داشته اما درمقایسه با ابتدای  1394نسبت به سال  1395گردد امتیاز کسب شده درسال که درجدول مشاهده می

رقابتی درگروه  فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه درصدی برخوردار است. 40/18دوره ارزیابی از رشد 

درصد  62/10و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  27/48برابر با  1395هادر سال هها و بیمها، بانکشرکت

  باالتر از میانگین گروه است.

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اول تا سوم ارزیابی سیر صعودی اصفهان در طول سال آب و فاضالب استان توسط شرکت میزان تحقق این برنامه

است. درنهایت این شرکت موفق  با کاهش همراه بوده 1394امتیاز کسب شده نسبت به سال  1395داشته ولی در سال 

 هاست. میانگین تحقق برنام نسبت به ابتدای دوره ارزیابی گردیده 1395سال  درصدی تحقق برنامه در 98/27به افزایش 

و  بودهدرصد  49/65برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکاداری درگروه شرکت سالمت و مردم حقوق از صیانت

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 4/17میزان تحقق برنامه در شرکت فوق 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 54.91 _ 

1393 80.38 25.47 

1394 89.00 8.62 

1395 82.89 -6.11 
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عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه-6  

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،بررسی به جز در سال دوم ارزیابیطول دوره  توسط این شرکت در عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه میزان تحقق

درصدی نسبت  96/26رشد و  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  91/24از افزایش  این شرکتفزایشی بوده و ا

ها ها، بانکعملکرد درگروه شرکت مدیریت  جامع نظام میانگین تحقق برنامه استقرار به ابتدای دوره بررسی برخوردار است.

درصد باالتر از میانگین  92/13و میزان تحقق برنامه در  شرکت فوق  بودهدرصد  37/81برابر با  1395در سال  هاو بیمه

 گروه است.

 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان فاضالب و آب شرکت توسط شده کسب امتیاز به عنایت با  

 و نقش مهندسی هایبرنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق در شرکت این رشد به رو روند به توانمی

عملکرد اشاره نمود. میزان تحقق  مدیریت  جامع نظام استقرار و اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت دولت، ساختار

تالش بیشتری بایست میگر این موضوع است که شرکت رقابتی توسط این شرکت بیان فضای در عمومی برنامه خدمات

 صورت به شده تدوین اهداف لذا با عنایت به اینکه دراین برنامه پایش  .دریزی و اجرای این برنامه داشته باشجهت برنامه

 نرم خرید برای ریزیبرنامه توان بهبنابراین از جمله موارد بهبودی میوجود نداشته است  مکانیزه سیستم بوده و دستی

 با جلسات اشاره کرد، همچنین برگزاری مکانیزه صورت به واحدها سالیانه هایبرنامه و اهداف پایش جهت اثربخش افزار

 .داشتخواهد سزایی نیز دراین راستا نقش به اهداف تحقق بررسی جهت ساله یک و ماهه شش تناوب

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 68.33 _ 

1393 65.71 -2.62 

1394 70.38 4.67 

1395 95.29 24.91 
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 های عمومی و اختصاصی شرکت آب و فاضالب کاشانتحلیل مجموع شاخص

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 1392-95ی هاسالشرکت آب و فاضالب کاشان در 

 ی عمومی و اختصاصی هاشاخصنمودار مجموع 

 1392-95ی هاسالشرکت آب و فاضالب کاشان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع  کاشان در فاضالب و آب کسب شده شرکتامتیاز  علیرغم نوسانات موجود در

این  است.های قبل مورد بررسی افزایش داشته سالنسبت به  1395نهایتا امتیاز کسب شده در سال دوره ارزیابی،  طی

درصد نسبت به ابتدای دوره  80/11 رشد و نیز 1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 77/87شرکت از افزایش 

برابر  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های عمومی و اختصاصیمیانگین امتیاز شاخص برخوردار است.

 است. درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 61/9) امتیاز  39/154که شرکت فوق  بوده 85/1606با 

 

های اختصاصی شرکت آب و فاضالب کاشانتحلیل شاخص  

شرکت آب و فاضالب  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالکاشان در 

شرکت آب و فاضالب  ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالکاشان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 1575.40 _ 

1393 1509.31 -4.20 

1394 938.00 -37.85 

1395 1761.24 87.77 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 846.00 _ 

1393 909.38 7.49 

1394 368.00 -59.53 

1395 921.45 150.39 
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سوم ارزیابی رو به افزایش  به جز سال در طول دوره ارزیابی اختصاصی شرکت آب و فاضالب کاشان هایامتیاز شاخص 

این شرکت از  درصد رشد داشته، و همچنین 92/8نسبت به ابتدای دوره  1395امتیاز کسب شده در سال  بوده است.

  برخوردار است. 1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 39/150افزایش 

 .درجدول زیرمشاهده می شود 1395های اختصاصی درسال امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 1395در سال  کاشان شرکت آب و فاضالبهای اختصاصی ارزیابی شاخص -28-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 شبکه پوشش تحت جمعیت

شهری آب  
 100.00 160.00 99.50 99.50 160.00 درصد

2 
  شبکه پوشش تحت جمعیت

شهری فاضالب جمع آوری  
 100.00 160.00 16.50 16.50 160.00 درصد

3 
 شهر در درآمد بدون آب

(معکوس)  
 100.00 160.00 20.50 20.50 160.00 درصد

4 
 شبکه میکروبی  مطلوبیت

شهر در آب توزیع  
 100.00 140.00 99.00 99.00 140.00 درصد

5 
 و روستاها شهرها، به آبرسانی

 صنایع

 میلیون

 مترمکعب

 درسال

100.00 1.46 0.70 47.95 47.95 

6 

 های آزمون مطبوبیت

 آب توزیع شبکه کلرسنجی

شهر در  

 90.00 126.00 89.10 99.00 140.00 درصد

7 

 سبز فضای سازی جدا

 در شرب آب از شهرداری

 هزار 100 باالی شهرهای

 نفر

 میلیون

 متر

 مکعب

50.00 0.50 0.38 37.50 75.00 

8 

 استحصال ظرفیت افزایش

 آن زدایینمک و دریا آب

 احداث) شرب مصارف برای

(هاکن شیرین آب  

 میلیون

 متر

 در مکعب

 سال

90.00 0.40 1.10 90.00 100.00 
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 روستاها شهرها، به جز در شاخص آبرسانی، به1395و فاضالب کاشان در سال  گر این است که شرکت آبجدول فوق بیان

 های اختصاصیمیانگین امتیاز شاخصست.  اودهب درصد هدف موفق 75ها،  در تحقق بیش از صنایع، در سایر شاخص و

درصد(  42/6) امتیاز  59/55باشد که شرکت فوق می 86/865برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت

 تحقق در شرکت این پیشنهادی راهکارهای و ضعف و قوت نقاط جمله از است.باالتر از میانگین گروه کسب کرده

 نمود. اشاره ذیل موارد به توانمی 1395 سال اختصاصی هایشاخص
 

 قوت نقاط

  موجود. تاسیسات راندمان و وریبهره ضریب افزایش -1

 .(دوم خط) بیدگل و آران و کاشان هایشهرستان به آبرسانی مطالعات پیگیری  -2

 .(کنشیرین آب) BOO روش به مناسب کیفیت با آب تامین برای خصوصی بخش گذاریسرمایه از استفاده -3

 پیمانکار. انتخاب برای اسناد تهیه و نیاسر یک چاه آب کیفیت بهبود برای الزم انجام مطالعات -4

 کاهش به منظور زیرزمینی تاسیسات شناسایی جهت ژئو رادار تکنولوژی از استفاده و  HSE اصول سازی پیاده -5

  اجرا. حین شهری تاسیسات به وارده خسارات
 

 ضعف نقاط

  منطقه. در پذیر تجدید آب سرانه کاهش-1

 اصالح برای هزینه صرف لزوم و موجود آبرسانی تاسیسات با دور فاصله در سازان انبوه و مهر مسکن ساز و ساخت -2

  شبکه. توسعه یا

  برداری.بهره و اجرا زمان در مردم نارضایتی و اجتماعی مشکالت -3

  ای.منطقه آب شرکت توسط چاه حفر مجوز صدور زمان بودن طوالنی -4

  ها.وچاه تاسیسات بهسازی و بازسازی برای ریزیبرنامه قابل مالی منابع وجود عدم -5

  جایگزین. منابع وجود عدم و زیرزمینی آب سفره منفی بیالن -6
 

 عملکرد بهبود برای پیشنهادی راهکارهای

 .... ( و مشارکت اوراق داخلی، فاینانس) مختلف منابع از اعتبارات اخذ برای الزم پیگیری -1

 کاشان. فاضالب خانهتصفیه اول مدول تکمیل جهت اعتبار جذب پیگیری -2

 شهرها. فاضالب هایخانهتصفیه و شبکه اجرای جهت گذاریسرمایه هایپتانسیل جذب جهت تالش -3

  نابر. انتقال خط مانده باقی اصالح و کامو چشمه بهسازی -4

  منطقه. در آب منابع جامع مدیریت برنامه اجرای -5
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های عمومی  شرکت آب و فاضالب کاشانتحلیل شاخص  

  ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالشرکت آب و فاضالب کاشان در 

  ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالآب و فاضالب کاشان در  شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به ابتدای  دوره با کاهش  1394و 1393های سالدر شرکت آب و فاضالب کاشانهای عمومی شاخص امتیاز 

 33/47و این شرکت از افزایش  است. های قبل رشد داشتهنسبت به سال 1395امتیاز کسب شده در سال  امابوده همراه 

میانگین  برخوردار است. نسبت به ابتدای دوره یدرصد 13/15 همچنین رشدو  1394نسبت به سال  1395درصد در سال 

باشد که شرکت فوق می 99/740برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های عمومیامتیاز شاخص

  است. کرده درصد( باالتر از میانگین گروه کسب 33/13امتیاز) 80/98

 

های عمومی شرکت آب و فاضالب کاشانهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالشرکت آب و فاضالب کاشان در 

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالشرکت آب و فاضالب کاشان در 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 729.40 _ 

1393 599.93 -17.75 

1394 570.00 -4.99 

1395 839.79 47.33 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 72.94 _ 

1393 17.78 -55.16 

1394 96.25 78.47 

1395 96.43 0.18 
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شان  بهتحقق این برنامه  شرکت آب و فاضالب کا شته توسط  سیر صعودی دا سال دوم ارزیابی  شرکت از جز در  و این 

نسبت به ابتدای دوره بررسی  یدرصد 49/23 همچنین رشدو  1394نسبت به سال  1395رصد در سال د 18/0افزایش 

 1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدولت درگروه شرکت ساختار و نقش مهندسی .  میانگین تحقق برنامهبرخوردار است

   صد باالتر از میانگین گروه است.در 18/23و میزان تحقق برنامه در  شرکت فوق  بودهدرصد  25/73برابر با 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 1392-95ی هاسالدر  شرکت آب و فاضالب کاشان

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 1392-95ی هاسالدر  شرکت آب و فاضالب کاشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است. اداری در طول دوره ارزیابی با نوساناتی همراه بوده هوشمندسازی و الکترونیک دولت عملکرد این شرکت در برنامه

در سال  یدرصد 04/4افزایش  درصد رشد داشته و دارای 45/1ابتدای دوره نسبت به   1395امتیاز کسب شده در سال 

ها، اداری درگروه شرکت هوشمندسازی و الکترونیک دولت میانگین تحقق برنامه است. ودهب 1394نسبت به سال  1395

سال ها و بیمهبانک صد  29/86برابر با  1395ها در  شرکت فوق بوده در صد باالتر از  66/3و میزان تحقق برنامه در   در

  میانگین گروه قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 88.50 _ 

1393 87.00 -1.50 

1394 85.91 -1.09 

1395 89.95 4.04 
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 انسانی سرمایه مدیریت برنامه -3

شرکت آب و  جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 1392-95ی هاسالفاضالب کاشان در 

آب و  شرکت  سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 1392-95ی هاسالفاضالب کاشان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به ابتدای  1395الی  1393ی هاسالانسانی توسط شرکت آب و فاضالب کاشان طی  سرمایه تحقق برنامه مدیریت

است.  یافته درصد رشد 56/54 ، به میزان1394نسبت به سال  1395دوره کاهش داشته، ولی امتیاز کسب شده در سال 

 81/65برابر با  1395در سال  هاها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت انسانی سرمایه مدیریت میانگین درصد تحقق برنامه

 درصد باالتر از میانگین گروه است.  75/2و میزان تحقق برنامه در  شرکت فوق  بودهدرصد 

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

شرکت  جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالآب و فاضالب کاشان در 

شرکت  نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالآب و فاضالب کاشان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 تغییردرصد 

 سالیانه

1392 73.33 _ 

1393 61.46 -11.87 

1394 14.00 -47.46 

1395 68.56 54.56 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 48.62 _ 

1393 100.00 51.38 

1394 100.00 0.00 

1395 90.00 -10.00 
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سال آخر رو به رشد بوده و  جز درمیزان تحقق این برنامه توسط شرکت آب و فاضالب کاشان در طول دوره ارزیابی به

نسبت به سال  1395برنامه فوق به طور کامل محقق شده است. امتیاز کسب شده در سال  1394و  1393های درسال

 خدمات میانگین تحقق برنامه برخوردار است. یدرصد 38/41مقایسه با ابتدای دوره از افزایش  ولی در داشته قبل کاهش

و میزان تحقق  بودهدرصد  27/48برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکرقابتی درگروه شرکت فضای در عمومی

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 73/41برنامه در شرکت فوق 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 1392-95ی هاسالشرکت آب و فاضالب کاشان در 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 1392-95ی هاسالشرکت آب و فاضالب کاشان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

است آب و فاضالب کاشان در طول دوره ارزیابی به جز در سال سوم افزایشی بوده  میزان تحقق این برنامه توسط شرکت 

درصد نسبت به ابتدای  97/8 همچنین افزایشو  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  93/36 رشد از و این شرکت

ها در ها و بیمهها، بانکاداری درگروه شرکت سالمت و مردم حقوق از صیانت میانگین تحقق برنامه دوره برخوردار است.

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 12/14و میزان تحقق برنامه در  شرکت فوق  بودهدرصد  49/65برابر با  1395سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 70.64 _ 

1393 76.96 6.32 

1394 42.68 -34.28 

1395 79.61 36.93 
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 عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 1392-95ی هاسالشرکت آب و فاضالب کاشان در 

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 1392-95ی هاسالشرکت آب و فاضالب کاشان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه سال ابتدای دوره کاهش و درسال پایانی افزایش نشان در  توسط شرکت آب و فاضالب کاشان این برنامه  تحقق

نسبت  یدرصد 38/51 افزایشدرصد رشد داشته و از  04/3نسبت به ابتدای دوره  1395، در سال برنامه دهد. تحققمی

ها ها، بانکگروه شرکت عملکرد در مدیریت  جامع نظام نیز برخوردار است. میانگین تحقق برنامه استقرار 1394به سال 

درصد باالتر از میانگین  34/3و میزان تحقق برنامه در  شرکت فوق  بودهدرصد  37/81برابر با  1395ها در سال و بیمه

 گروه است.

 توانمی 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در کاشان فاضالب و آب شرکت توسط شده کسب امتیازات به یتعنا با

 ساختار و نقش مهندسی هایبرنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق در شرکت این رشد به رو روند به

 .نمود اشاره عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار و اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت دولت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 81.67 _ 

1393 62.14 -19.53 

1394 33.33 -28.81 

1395 84.71 51.38 
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ای استان اصفهانهای عمومی و اختصاصی شرکت آب منطقهتحلیل مجموع شاخص  

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 اصفهان   ای استانشرکت آب منطقه

 1392-95های در سال

  های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

 اصفهان   ای استانشرکت آب منطقه

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جز در سال به در طول دوره ارزیابی ای استان اصفهانشرکت آب منطقه و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع امتیاز 

رصد نسبت به د 16/9 از رشد 1395است. امتیاز کسب شده این شرکت درسال بررسی با افزایش همراه بودهسوم مورد 

های عمومی میانگین امتیاز مجموع شاخصبرخوردار است. درصد در مقایسه با ابتدای دوره  22/17و افزایش  1394سال 

امتیاز   83/104که شرکت فوق  بوده 85/1606ر با براب 1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت و اختصاصی

 است. درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 52/6)

 

ای استان اصفهانهای اختصاصی شرکت آب منطقهتحلیل شاخص  

ی اختصاصی شرکت آب منطقه ای هاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاصفهان در   استان

ای منطقهشرکت آب  ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاصفهان در   استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1460.29 _ 

1393 1584.50 8.51 

1394 1568.00 -1.04 

1395 1711.68 9.16 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 875.50 _ 

1393 841.41 -3.89 

1394 868.00 3.16 

1395 838.69 -3.38 
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است.  درصد کاهش یافته 20/4دوره ارزیابیپایان در ای استان اصفهانشرکت آب منطقه اختصاصی هایشاخص امتیاز 

  است. درصد تجربه شده 38/3نسبت به سال قبل به میزان  1395این کاهش امتیاز در سال 

 .شوددرجدول زیر مشاهده می 1395های اختصاصی سال امتیاز کسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 1395در سال  ای استان اصفهانآب منطقهشرکت های اختصاصی ارزیابی شاخص -29-3جدول 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 ابزار به نقاط تجهیز

 جریان گیریاندازه
طنقا تعداد  80 80 48 48 60 

2 

 و بستر حد تعیین مطالعات

 ساماندهی اول مرحله

 هارودخانه

 100 70 50 50 70 کیلومتر

3 

 مسلوب و نظارت و کنترل

 آب هایچاه نمودن المنفعه

 برداریبهره پروانه فاقد

 میلیون

 متر

 مکعب

110 70 70 110 100 

4 
 ابزار به هاچاه تجهیز

 هوشمند گیریاندازه
 100 80 703 703 80 دستگاه

5 
 تاسیسات بازسازی و مرمت

 آبی

 تعداد

 تاسیسات
50 6 4.5 37.5 75 

6 

 در اب منابع کیفیت مدیریت

 آبریز هایحوضه سطح

 ا(ه رودخانه)

صد در  60 15 8.5 34 56.67 

7 

 در آب منابع مدیریت کیفیت

 چاه) آبریز هایحوضه سطح

 قنات( و چشمه

صد در  85 15 8 45.33 53.33 

8 

 در آب منابع کیفیت مدیریت

 آبریز هایحوضه سطح

 پایش فعال هایایستگاه)

 هایآب آلودگی و کیفیت

 سطحی(

صد در  85 15 12 68 80 
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 )دنباله( 1395در سال  ای استان اصفهانآب منطقهشرکت های اختصاصی ارزیابی شاخص -29-3جدول 

 

 90های اختصاصی موفق به تحقق بیش از درصد از شاخص 46جدول فوق حاکی از آن است که این شرکت تنها در  

درصد امتیاز را  60بقیه موارد زیر  درصد داشته و در 80تا  60ها امتیازی بین درصد از شاخص 23است.  درصد هدف شده

ها ناکارامد ها و بیمهها، بانکاست. البته این کارنامه عملکرد برای دستیابی به جایگاه مطلوب در گروه شرکت دریافت نموده

 86/865برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکگروه شرکت در های اختصاصیشاخص خواهد بود. میانگین امتیاز

 و قوت نقاط جمله از است.کسب کرده درصد( پایین تر از میانگین گروه  14/3) امتیاز 17/27باشد که شرکت فوق می

 نمود. اشاره ذیل موارد به توانمی 1395 سال اختصاصی هایشاخص تحقق در شرکت این پیشنهادی راهکارهای و ضعف

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

9 

 در اب منابع کیفیت مدیریت

 آبریز های حوضه سطح

 پایش فعال های ایستگاه)

 هایآب آلودگی و کیفیت

 زیرزمینی(

صد در  85 15 13 73.67 86.67 

10 

 در آب منابع کیفیت مدیریت

 آبریز هایحوضه سطح

 رسانی آگاهی هایپروژه)

 آب( منابع کیفی حفاظت

صد در  85 15 14 79.33 93.33 

11 

 هایایستگاه تجهیز و تکمیل

 عمل دودهمح در گیریاندازه

 ایمنطقه آب هایشرکت

صد در  60 14 10 42.86 71.43 

 آب تامین کوچک هایطرح 12

 میلیون

 متر

 مکعب

30 0.6 0.6 30 100 

13 
 ساماندهی عملیات اجرای

 هارودخانه
 100 120 1 1 120 کیلومتر
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 نقاط قوت 

 بهینه، یابی و مکان( جریان گیریاندازه ابزار به نقاط تجهیز)دقیق  نظارت و موقع به اجرای و مناقصه موقع به انجام-1

 . دقیق و سیستماتیک

 شورای در پروژه این شدن اجرایی و اخذ تاییدیه استان هایمحدوده کلیه برای هاپروانه تعدیل و اصالح محاسبات- 2

  استان. حفاظت

 . حجمی کنتور 1200 نصب برای قرارداد انعقاد-3

  هوشمند. کنتورهای نصب عملیات نصب آغاز-4

  صالح.ذی ادارات همکاری و فاضالب و آب شرکت محوریت با استان آب منابع کیفیت فنی کمیته شدن فعال-5

  

 نقاط ضعف

  بودجه. تامین عدم الکترونیکی به دلیل تجهیزات سازنده شرکت به ،شرکت بدهی-1

 . ساماندهی پروژه اجرای جهت و کافی موقع به اعتبار تامین عدم -2

 ها.طرح بستر و حریم، تعیین جهت الزم اعتبار تامین عدم -3

 . ایران آب منابع مدیریت شرکت طریق از حجمی کنتورهای سازنده هایشرکت نهایی تایید عدم -4

 . هاپروژه اجرای بر نظارت جهت کارفرما فنی نیروی کمبود-5

  آب. منابع وکیفیت زیست محیط مدیریت به ابالغی وظایف به توجه با متخصص انسانی نیروی کمبود -6

 

 یشنهادی برای بهبود عملکرد راهکارهای پ

 . الکترونیکی تجهیزات نصب برای کیفیت با و جدید هایایستگاه از استفاده-1

 . هادستگاه کارایی و کمی و کیفی تحلیل مورد در تفصیلی مطالعات انجام-2

  ها.رودخانه ساماندهی پروژه اجرای جهت الزم اعتبارات تامین-3

 . هاپروژه اجرای بر نظارت مطالعه، اجرا و جهت صالحذی مشاوران و پیمانکاران انتخاب-4

 .برداریبهره دردست آبی تاسیسات بازسازی و مرمت جهت الزم اعتبار تامین -5

 . ندارد جریان شبکه در آب که هاییزمان در آبیاری هایشبکه بازسازی و مرمت ترسریع اجرای -6 

 فاضالب و فاضالب، آب و آب مانند دولتی هایدستگاه کاری موازی از جلوگیری و سازمانی برون هایهمکاری-7

  بهداشت. مراکز و کشاورزی جهاد زیست، محیط روستایی،
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ای استان اصفهانهای عمومی  شرکت آب منطقهتحلیل شاخص  

شرکت آب منطقه ای  ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاصفهان در   استان

  شرکت آب منطقه ای استان ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طول دوره ارزیابی،  ای استان اصفهانشرکت آب منطقههای عمومی شاخص امتیاز  کسب علیرغم وجود نوسان در

در  یدرصد 71/24و این شرکت از افزایش  استهای قبل رشد داشته نسبت به سال 1395امتیاز کسب شده در سال 

است. میانگین امتیاز درصد در مقایسه با ابتدای دوره بررسی برخوردار  28/49و  1394نسبت به سال  1395سال 

 132باشد که شرکت فوق می 99/740برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های عمومیشاخص

  است.درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 81/17امتیاز )

 

 ای استان اصفهانهای عمومی شرکت آب منطقههای شاخصتحلیل برنامه

  دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه -1

جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت شرکت 

 1392-95ی هاسالاصفهان در   ای استانآب منطقه

شرکت  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالاصفهان در   ای استانآب منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 584.79 _ 

1393 743.09 27.07 

1394 700.00 -5.80 

1395 872.99 24.71 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 83.33 _ 

1393 55.42 -27.91 

1394 30.00 -25.42 

1395 83.16 53.16 
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است.  به طور متوالی کاهش یافته 1394و  1393های طی سالدر دولت این شرکت  ساختار و نقش مهندسی برنامه امتیاز

  یرصدد 16/53افزایشو از های دوم و سوم ارزیابی رشد داشته نسبت به سال 1395در سال  برنامهبا این وجود، تحقق 

میانگین تحقق  .درصد کاهش داشته است 17/0برخوردار است، ولی نسبت به ابتدای دوره بررسی، 1394نسبت به سال 

و  بودهدرصد  25/73برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکگروه شرکت دولت در ساختار و نقش مهندسی برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 91/9میزان تحقق برنامه در شرکت فوق 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 اصفهان   شرکت آب منطقه ای استان

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 اصفهان   شرکت آب منطقه ای استان

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

های قبل نسبت به سال 1395متغیر بوده است. امتیاز کسب شده در سال  در طول دوره ارزیابیبرنامه  میزان تحقق این

درصد در مقایسه با  05/37و  1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 05/15و این شرکت از افزایش رشد داشته 

ها، گروه شرکت اداری در هوشمندسازی و الکترونیک دولت ابتدای دوره بررسی برخوردار است. میانگین تحقق برنامه

درصد باالتر از  26/6قق برنامه در شرکت فوق و میزان تح بودهدرصد  29/86برابر با  1395در سال  هاها و بیمهبانک

  میانگین گروه است.

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 55.50 _ 

1393 83.75 28.25 

1394 77.50 -6.25 

1395 92.55 15.05 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

شرکت آب   جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 1392-95ی هاسالاصفهان در   منطقه ای استان

شرکت آب   نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 1392-95ی هاسالاصفهان در   منطقه ای استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 84/22به صورت افزایش  ای استان اصفهانشرکت آب منطقه انسانی سرمایه مدیریت تغییر در امتیاز کسب شده در برنامه

گردد. میانگین تحقق مشاهده می 1394درصد نسبت به سال  52/24نسبت به ابتدای دوره  و 1395درصدی در سال 

و میزان تحقق  بودهدرصد  81/65برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت انسانی سرمایه مدیریت برنامه

  رصد باالتر از میانگین گروه است.د 41/16برنامه در شرکت فوق 
 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

شرکت  جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالآب منطقه ای استان اصفهان در 

شرکت  نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالآب منطقه ای استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای استان اصفهان از ابتدای دوره تا پایان سال سوم مورد بررسی، صعودی شرکت آب منطقه میزان تحقق این برنامه در

درصد کاهش و نسبت به ابتدای  33/15، به میزان 1394نسبت به سال  1395است. امتیاز کسب شده این شرکت در سال 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 59.38 _ 

1393 96.48 37.10 

1394 57.70 -38.78 

1395 82.22 24.52 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 38.99 _ 

1393 83.33 44.34 

1394 100.00 16.67 

1395 84.67 -15.33 
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 1395ها در سال بیمهها و ها، بانکدرگروه شرکت است. میانگین تحقق  این برنامه درصد رشد داشته 68/45دوره بررسی 

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 4/36و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  27/48برابر با 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 ای استان اصفهان شرکت آب منطقه

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 ای استان اصفهان شرکت آب منطقه

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

است.  اداری در سه سال اول ارزیابی با نوسان همراه بوده سالمت و مردم حقوق از صیانت میزان درصد تحقق برنامه

درصدی  15/33و رشد  1394نسبت به سال یدرصد 33/12افزایش  از  1395نهایتا امتیاز کسب شده این شرکت درسال 

ها، ه شرکتاداری درگرو سالمت و مردم حقوق از صیانت میانگین تحقق برنامه .در مقایسه با ابتدای دوره برخوردار است

درصد باالتر از  98/13و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  49/65برابر با  1395ها در سال ها و بیمهبانک

 میانگین گروه است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 46.32 _ 

1393 73.38 27.06 

1394 67.14 -6.24 

1395 79.47 12.33 
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عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6  

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 اصفهان   ای استانشرکت آب منطقه

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 اصفهان   ای استانشرکت آب منطقه

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایشی بوده و این  جز در سال دوم مورد بررسی،بهدر طول دوره ارزیابی،  مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه تحقق

 برخوردار است. درصد نسبت به ابتدای دوره 92/16و  1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 09/9 رشدشرکت از 

برابر با  1395ها در سال ها و بیمهبانکها، عملکرد درگروه شرکت مدیریت  جامع نظام میانگین تحقق برنامه استقرار

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 22/15و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  37/81

 1395الی  1392های اصفهان در دوره ارزیابی سال استان ایآب منطقه با عنایت به امتیازات کسب شده توسط شرکت

 ساختار و نقش های مهندسیهای اصالح نظام اداری، در برنامهن شرکت در تحقق برنامهتوان به روند رو به رشد ایمی

 استقرار اداری و سالمت و مردم حقوق از انسانی، صیانت سرمایه اداری، مدیریت هوشمندسازی و الکترونیک دولت، دولت

  .عملکرد اشاره نمود مدیریت  جامع نظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 79.67 _ 

1393 67.86 -11.81 

1394 87.50 19.64 

1395 96.59 9.09 
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استان اصفهان عمومی و اختصاصی شرکت آب و فاضالب روستاییهای تحلیل مجموع شاخص  

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 فاضالب روستایی استان اصفهان  شرکت آب و

 1392-95ی هاسالدر 

شرکت  ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

 فاضالب روستایی استان اصفهان  آب و

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفهان روستایی فاضالب و آب شرکت و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع  امتیاز ستان ا سال اول مورد  ا در سه 

شته، اما در سیرنزولی دا سی،  سال  برر سبت به  1395نهایت در شمگیری برخوردار گردیده های قبل سالن از افزایش چ

سه با ابتدای دوره  ست. چنانکه در مقای شد  باا صد و 93/ 64ر صد 01/189افزایش  در سال  یدر سبت به  همراه  1394ن

 1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های عمومی و اختصاصیمیانگین امتیاز مجموع شاخصاست. شده 

 است. درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 32/4امتیاز ) 43/69باشد که شرکت فوق می 85/1606ا برابر ب

 

استان اصفهان روستایی فاضالب و آب شرکت های اختصاصیتحلیل شاخص  

فاضالب  ی اختصاصی شرکت آب وهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالروستایی استان اصفهان در 

فاضالب  شرکت آب و اختصاصیی هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالروستایی استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 865.66 _ 

1393 862.29 -0.39 

1394 580.00 -32.74 

1395 1676.28 189.01 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 200.00 _ 

1393 239.00 19.50 

1394 200.00 -16.32 

1395 882.61 341.31 
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جز در ، بهطول دوره ارزیابیدر  استان اصفهان اختصاصی شرکت آب و فاضالب روستایی هایشاخصامتیاز کسب شده 

و  1394نسبت به سال  یدرصد 31/341از افزایش  1395است و درسال  سال سوم مورد بررسی، با افزایش همراه بوده

درجدول زیرمشاهده  1395های اختصاصی درسال امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص برخوردار است.ابتدای دوره 

 شود.می

 

 1395در سال  استان اصفهان آب و فاضالب روستاییشرکت های اختصاصی ارزیابی شاخص -30-3جدول 

 

گر این است که این شرکت از پنج شاخص اختصاصی مربوطه نسبت به تحقق کامل دو شاخص اقدام جدول فوق بیان

 تصفیه هایسامانه نصب طریق از شرب آب کیفیت ارتقای و صنایع و روستاها شهرها، به نموده و در دو شاخص آبرسانی

ت بنابراین ضروری است اقدامات اس درصد را کسب نموده 60تا  40، امتیازی بین دوم در روستا سامانه ایجاد و پیشرفته

 در برنامه کاری شرکت قرار گیرد.الزم جهت بهبود عملکرد تا مرحله تحقق کامل 

باشد که  می 86/865برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های اختصاصیمیانگین امتیاز شاخص

 قوت نقاط جمله از است. کسب کرده درصد( باالتر از میانگین گروه 93/1امتیاز ) 75/16 روستایی فاضالب و آب شرکت

 اشاره ذیل موارد به توانمی 1395 سال اختصاصی هایشاخص تحقق در شرکت این پیشنهادی راهکارهای و ضعف و

 نمود.

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 از مندبهره روستایی جمعیت

 باالی) بهداشتی آشامیدنی آب
(خانوار 20  

 95.72 373.30 69.30 72.40 390.00 درصد

2 
 شبکه میکروبی مطلوبیت
روستا در آب توزیع  

 100.00 200.00 95.00 95.00 200.00 درصد

3 
 و روستاها شهرها، به آبرسانی

 صنایع

میلیون 
مترمکعب 
 درسال

120.00 5.12 3.00 70.31 58.59 

4 

 از شرب آب کیفیت ارتقای
 هایسامانه نصب طریق
 سامانه ایجاد و پیشرفته تصفیه

روستا در دوم  

 43.33 39.00 1.30 3.00 90.00 روستا

5 
 هایآزمون مطلوبیت
 آب توزیع شبکه کلرسنجی
روستا  در  

 100.00 200.00 95.00 95.00 200.00 درصد
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 نقاط قوت

 ایستگاه جای به چاهکی پمپاژ ایستگاه) هاپروژه اجرای هایهزینه کاهش و آبرسانی تاسیسات طراحی سازی بهینه-1

  خشک(. پمپاژ

  منطقه. بومی نیروهای کارگیریبه و استانی پیمانکاران جذب طریق از اشتغال ایجاد -2

  اجرایی. هایپروژه در داخلی آبرسانی تجهیزات و قطعات کننده تولید هایشرکت تولیدات از استفاده -3

 سیساتتا در انرژی مصرف کاهش و شبکه مدیریت و فرسوده تاسیسات و هاشبکه اصالح طریق از آب هدر رفت کاهش-4

 روستاییان. شرب آب بهداشتی کیفیت بودن باال از اطمینان و آبرسانی

 

 نقاط ضعف

 .زمینیزیر هایآب کیفیت آمدن پایین موجود و آب تامین منابع شدن آببی و شدن آب وکم خشکسالی روند ادامه-1

  آب. باالی رفت هدر و روستایی آب توزیع هایشبکه و انتقال خطوط و تاسیسات باالی قدمت و فرسودگی -2

  ملی. منابع از تکمیلی اعتبارات به نیاز و استانی ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات سقف بودن پایین -3

  روستایی. شرب آب محل از استان روستایی مناطق در و سنگین سبک دام نیاز مورد شرب آب تامین -4

  آب. در نامطلوب عناصر باالرفتن و کشاورزی کودهای از رویه بی استفاده دلیل به آب منابع آلودگی -5

 

 عملکردراهکارهای پیشنهادی جهت بهبود 

 آبرسانی. هایمجتمع ایجاد آب و پایدار تامین منابع جایگزینی-1

 آب. کیفیت ارتقا برای نوین هایفناوری با محلی آب منابع تجهیز و آب، تامین تقاضای مدیریت هایبرنامه انجام-2

 هدررفت دارای روستاهای توزیع شبکه و انتقال خطوط و آبرسانی تاسیسات اجرای و مطالعه جهت جامع ریزیبرنامه-3 

  آب. باالی

 هایشبکه اصالح جهت در اعتبارات هدایت و ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات موقع به تخصیص و تامین پیگیری -4

 آبرسانی.

 کشاورزان سازیآگاه و روستاها گرفتن قرار پوشش تحت و تاسیسات تحویل جهت در سازیفرهنگ و تشویق ترغیب، -5

  زیرزمینی. آب هایسفره شدن آلوده از پیشگیری منظوربه آلی سموم و شیمیایی کودهای از استفاده عدم درخصوص
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استان اصفهان روستایی فاضالب و های عمومی شرکت آبتحلیل شاخص  

فاضالب  شرکت آب و ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالروستایی استان اصفهان در 

فاضالب  شرکت آب و ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالروستایی استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت  1395شده درسال نهایتا امتیاز کسب در طول دوره ارزیابی،  این شرکتهای عمومی امتیاز شاخص علیرغم کاهش

 23/19و 1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 86/108این شرکت از افزایش  است.  های قبل رشد داشتهبه سال

ها در ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های عمومیمیانگین امتیاز شاخص برخوردار است. درمقایسه با ابتدای دوره درصد

  است.درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 11/7امتیاز ) 68/52باشد که شرکت فوق  می 99/740برابر با  1395سال 
 

 استان اصفهان روستایی فاضالب و های عمومی شرکت آبهای شاخصتحلیل برنامه

  دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 فاضالب روستایی استان اصفهان  شرکت آب و

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت 

 فاضالب روستایی استان اصفهان  شرکت آب و

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 665.66 _ 

1393 623.29 -6.37 

1394 380.00 -39.03 

1395 793.67 108.86 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 100.00 _ 

1393 64.44 -35.56 

1394 7.50 -56.94 

1395 97.00 89.50 

0

200

400

600

800

1392 1393 1394 1395

0

20

40

60

80

100

1392 1393 1394 1395



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                314 

 

است. همانطور نسبت به ابتدای دوره کاهشی بوده در طول دوره ارزیابیدولت  ساختار و نقش مهندسی درصد تحقق برنامه

های موفق به تحقق کامل این برنامه گردیده ولی درصد محقق شده طی سال 1392گردد در سال که درجدول مشاهده می

ی دوم وسوم هاسالنسبت به  1395درسال  روستایی فاضالب و بعدی کاهش یافته است. امتیاز کسب شده شرکت آب

برخوردار است. میانگین  1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 50/89رشد شرکت از  این وارزیابی رشد داشته 

 ودهبدرصد  25/73برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدولت درگروه شرکت ساختار و نقش مهندسی تحقق برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 75/23و میزان تحقق برنامه در این شرکت  

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 فاضالب روستایی استان اصفهان شرکت آب و

 1392-95ی هاسالدر  

 هوشمندسازی اداری نمودار برنامه دولت الکترونیک و

 فاضالب روستایی استان اصفهان  شرکت آب و

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به ابتدای دوره با  در طول دوره ارزیابی اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت عملکرد این شرکت در برنامه

های دوم وسوم مورد بررسی نسبت به سال 1395در سال این شرکت کسب شده  امتیاز نهایت اما در بوده کاهش همراه

 و الکترونیک دولت است. میانگین تحقق برنامه گردیده برخوردار 1394درصد نسبت به سال  13/0از رشد افزایش یافته و

و میزان تحقق برنامه  بودهدرصد  29/86برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکاداری درگروه شرکت دسازیهوشمن

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 9/2در شرکت فوق 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 89.00 _ 

1393 80.50 -8.50 

1394 83.26 2.76 

1395 83.39 0.13 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

 جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 استان اصفهانفاضالب روستایی  شرکت آب و 

 1392-95ی هاسالدر  

 نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی 

 فاضالب روستایی استان اصفهان  شرکت آب و

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

با سیر نزولی همراه بوده چنانکه  1394الی  1392های طی سال انسانی در این شرکت سرمایه مدیریت برنامهدرصد تحقق 

است. امتیاز کسب  شده این برنامه در سال  به دلیل عدم ارایه مستندات مربوطه  امتیازی کسب نکرده 1394در سال 

ها، درگروه شرکت انسانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه .است درصد رشد داشته 73/4 نسبت به ابتدای دوره 1395

درصد باالتر از  81/5و میزان تحقق برنامه در این شرکت  بودهدرصد  81/65برابر با  1395ها در سال ها و بیمهبانک

  میانگین گروه است.
 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

  رقابتیجدول برنامه خدمات عمومی در فضای 

 فاضالب روستایی استان اصفهان  شرکت آب و

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 شرکت آب وفاضالب روستایی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 66.89 _ 

1393 55.92 -10.97 

1394 0.00 -55.92 

1395 71.62 71.62 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 _ 

1393 100.00 63.64 

1394 0.00 _ 

1395 81.75 81.75 
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به  1394رقابتی درسال دوم مورد ارزیابی کامل بوده ولی در سال  فضای در عمومی خدمات عملکرد این شرکت در برنامه

است. شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان توانسته درصد تحقق  امتیازی کسب نکرده ،دلیل عدم ارایه مستندات

در مقایسه با ابتدای دوره ارزیابی نیز از افزایش  درصد رشد دهد و 81.75، 1394به سال نسبت  1395برنامه فوق را درسال 

ها ها و بیمهها، بانکرقابتی درگروه شرکت فضای در عمومی خدمات گردد. میانگین تحقق برنامه درصدی برخوردار 39/45

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 48/33ق و میزان تحقق برنامه در شرکت فو بودهدرصد  27/48برابر با  1395در سال 

 

  اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 فاضالب روستایی استان اصفهان  شرکت آب و

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 فاضالب روستایی استان اصفهان  شرکت آب و

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طول دوره ارزیابی با کاهش جزیی در  استان اصفهان آب و فاضالب روستایی توسط شرکت میزان تحقق این برنامه

نسبت به سال  1395فوق درسال است. تحقق برنامه  همراه بوده ولی درسنوات بعدی سیر صعودی داشته 1393سال 

درصدی نسبت به ابتدای دوره بررسی برخوردار است. میانگین  01/32بوده و از افزایش رشد درصد  97/28 دارای ،1394

 49/65برابر با  1395سال ها در ها و بیمهها، بانکاداری در گروه شرکت سالمت و مردم حقوق از صیانت تحقق برنامه

 درصد باالتر از میانگین گروه است.  34/6و میزان تحقق برنامه در این شرکت درصد بوده 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 39.82 _ 

1393 39 -0.82 

1394 42.86 3.86 

1395 71.83 28.97 
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عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6  

 عملکردمدیریت   جدول برنامه استقرار نظام جامع

 فاضالب روستایی استان اصفهان  شرکت آب و

 1392-95ی هاسالدر 

 مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 فاضالب روستایی استان اصفهان  شرکت آب و

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همراه است.  بررسی با تغییردر طول دوره استان اصفهان  روستایی فاضالب و آب این برنامه توسط شرکت  درصد تحقق 

درصد رشد داشته ولی نسبت به ابتدای دوره  76/41،  1394نسبت به سال  1395در سال  طوری که امتیاز کسب شدهبه

درصدکاهش یافته است. لذا ضروری است این شرکت اقدامات بهبودی الزم جهت برطرف نمودن موانع در  74/3ارزیابی 

 عملکرد مدیریت  جامع نظام . میانگین تحقق برنامه استقرارراستای تحقق کامل برنامه فوق را در برنامه کاری قرار دهد

 78/5و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  37/81برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت

 درصد پایین تراز میانگین گروه است. 

 توانمی 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی فاضالب روستایی دردوره و آب شرکت توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

 انسانی، سرمایه های مدیریتبرنامه در ویژه به اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق در شرکت این رشد به رو روند به

نمود که این شرکت عالوه بر داشتن  اداری اشاره  سالمت و مردم حقوق از صیانت رقابتی و فضای در عمومی خدمات

 الکترونیک است. برنامه دولت از میانگین گروه گردیدههایی باالتر ، موفق به اخذ درصد تحقق1395رشد تحقق در سال 

که تحقق اهداف آن را  ،دارد موانعی نمودن برطرف راستای ریزی دربرنامه نیاز به شرکت در این اداری هوشمندسازی و

 کلیه نمودن الکترونیکی الکترونیک، خدمات از استفاده در روستایی قشر اکثریت سازد. اقداماتی مانند، آموزشمی مختل

 دفاتر به ارایه قابل خدمات کامل احصا و دولت پیشخوان دفاتر عادالنه و منطقی پراکنش و توزیع ارایه، قابل خدمات

 گیرند. مد نظر قرار بایست برای پیشبرد این هدفمیپیشخوان، 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 79.33 _ 

1393 68.29 -11.04 

1394 33.83 -34.46 

1395 75.59 41.76 
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 اصفهان ایعمومی و اختصاصی شرکت برق منطقه هایخصتحلیل مجموع شا

  های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 ای اصفهان شرکت برق منطقه

 1392-95های در سال

  های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

 اصفهان  ایشرکت برق منطقه

 1392-95های در سال

  

نسبت به  دوره ارزیابی ر سه سال اولد ای اصفهانشرکت برق منطقه و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع امتیاز 

های قبل دوره بررسی افزایش داشته نسبت به سال 1395ابتدای دوره با کاهش همراه بوده است. امتیاز کسب شده درسال 

بت به ابتدای دوره درصد نس  24/1و نیز  1394نسبت به سال  1395رصد در سال د 64/19این شرکت از افزایش و 

 1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های عمومی و اختصاصیمیانگین امتیاز مجموع شاخص برخوردار است.

 است. روه کسب کردهدرصد( باالتر از میانگین گ 2امتیاز )  21/32باشد که شرکت فوق می  85/1606برابر با 

 

اصفهان استان ایهای اختصاصی شرکت برق منطقهتحلیل شاخص  

ای  شرکت برق منطقه ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

ای  شرکت برق منطقه ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 1619.00 _ 

1393 1090.09 -32.67 

1394 1370.00 25.68 

1395 1639.06 19.64 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1000.00 _ 

1393 615.09 -38.49 

1394 820.00 33.31 

1395 988.91 20.60 
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است. همانطور در مقایسه با ابتدای دوره سیر نزولی داشته در طول دوره ارزیابی این شرکت اختصاصی هایشاخص زامتیا

های اختصاصی درسال اول دوره بررسی این شرکت موفق به تحقق کامل امتیاز شاخص ،گرددکه درجدول باال مشاهده می

 60/20این شرکت از افزایش  های دوم و سوم رشد داشته ونسبت به سال 1395است. امتیاز کسب شده در سال  گردیده

های ارزیابی شاخص. امتیاز کسب شده دستگاه در استگردیده  برخوردار 1394نسبت به سال  1395درصد در سال 

 درجدول زیر مشاهده می شود. 1395اختصاصی سال 
 

 1395در سال  اصفهان ایشرکت برق منطقههای اختصاصی ارزیابی شاخص -31-3جدول 

 

ای اصفهان در تمامی پنج شاخص اختصاصی گردد، شرکت برق منطقهها مالحظه میهمانگونه که در جدول امتیاز شاخص

 است.  بسیار خوبی برخوردار بودهاست، از عملکرد  مورد ارزیابی قرار گرفته 1395خود که در سال 

باشد که می 86/865برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های اختصاصیمیانگین امتیاز شاخص

  است. درصد( باال تر از میانگین گروه کسب کرده 21/14امتیاز )  05/123شرکت فوق 

 سال اختصاصی هایشاخص تحقق در اصفهان ایمنطقه برق شرکت پیشنهادی راهکارهای و ضعف و قوت نقاط جمله از

 نمود. اشاره ذیل موارد به توان می 1395
 

 نقاط قوت

  ها.پروژه اتوماسیون و سازماندهی جهت( مطفا) انتقال و توزیع فوق هایطرح مدیریت افزار نرم تهیه -1

 انرژی گیریاندازه جهت شبکه ترانسفورماتورهای و سایرخطوط و خروجی و ورودی مبادی تمامی در کنتور وجود -2

  آن. تجهیزات و شبکه از خروجی و ورودی

  انرژی. کنتورهای مقادیر ثبت جهت مناسب افزار نرم و افزار سخت وجود  -3

 تلفات. وضعیت با مرتبط گزارشات یهارا و کنترل پایش، جهت شبکه تلفات مطالعات مناسب افزار نرم وجود  -4

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
افزایش ظرفیت شبکه انتقال 

 و فوق توزیع
مگاولت 
 آمپر

330.00 892.50 862.50 318.91 96.64 

2 
 فروش انرژی الکتریکی
 )مشترکین سنگین(

گیگاوات 
 ساعت

180.00 8060.00 8343.00 180.00 100.00 

3 
توسعه شبکه خطوط انتقال و 

 فوق توزیع
کیلومتر 
 مدار

330.00 28.00 28.00 330.00 100.00 

 100.00 160.00 2.12 2.12 160.00 درصد درصد تلفات انتقال برق 4

5 
افزایش ظرفیت شبکه انتقال 

 و فوق توزیع
مگاولت 
 آمپر

330.00 892.50 862.50 318.91 96.64 
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 قالب در خصوصی بخش از الکتریکی انرژی مستقیم خرید جهت( انرژی کنندگان مصرف) مشترکین ترغیب  -5

  .1394 سال از اصفهان ایمنطقه برق توسط کشور سطح در بار اولین برای و دوجانبه قرارداد
 

 نقاط ضعف

  ها.پروژه پیشبرد جهت الزم نقدینگی کمبود -1

 خطوط. اجرای بخش مخصوصا در معارضین وجود  -2

 برق. انتقال تلفات شاخص ربطذی هایارگان از مجوز اخذ پروسه بودن طوالنی -3
 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

 و اسالمیخزانه اوراق مشارکت، اوراق فروش خارجی، یا و داخلی فاینانس طریق از مالی منابع مینتا پیگیری -1

 ...  و مازاد اجناس فروش داخلی، و خارجی هایبانک از وام اخذ

 حجم به توجه با هاآن اجرای و شبکه نیازهای اساس بر انتقال و توزیع فوق هایپروژه دقیق بندی اولویت -2

  موجود. نقدینگی

 خصوصی بخش هاینیروگاه از انرژی خرید جهت جدید متقاضیان و موجود مشترکین سازیآگاه و رسانی اطالع -3

 ها.آن با مکاتبات یا مشترکین با تعامل جلسات برگزاری طریق از انرژی بورس یا

 مصرف اوج ساعت در هاهزینه کاهش و کردن مصرف بهینه افزایش منظوربه مشترکین به انگیزه ایجاد و تشویق -4

  تابستان. فصل در خصوصا برق

 ضریب افزایش و انرژی تلفات کاهش و کردن مصرف بهینه جهت مشترکین با تعامل جلسات تعداد افزایش  -5

 تاسیسات. از استفاده نحوه و ایمنی
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اصفهاناستان ای های عمومی شرکت برق منطقهخصتحلیل شا  

 شرکت برق منطقه ای ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

شرکت برق منطقه ای  ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز کسب در طول دوره ارزیابی،  ای اصفهانشرکت برق منطقههای عمومی شاخص امتیاز  علیرغم نوسانات موجود در

 1395در سال  یدرصد 21/18این شرکت از افزایش  است. های قبل افزایش داشتهنسبت به سال 1395شده درسال 

درگروه  های عمومیمیانگین امتیاز شاخص رخوردار است.بدرصد نسبت به ابتدای دوره  03/5و نیز  1394نسبت به سال 

 درصد( پایین تر 26/12امتیاز ) 84/90باشد که شرکت فوقمی 99/740برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکشرکت

  از میانگین گروه کسب کرده است.
 

های عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

  دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه-1

شرکت  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های اصفهان در سال ایبرق منطقه

شرکت  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های ای اصفهان در سالمنطقهبرق 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 619.00 _ 

1393 475.00 -23.26 

1394 550.00 15.79 

1395 650.15 18.21 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 100.00 _ 

1393 57.00 -43.00 

1394 37.50 -19.50 

1395 57.50 20.00 
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شرکت در برنامه سی عملکرد این  سال ساختار و نقش مهند سال اول دوره ارزیابی کامل بوده ولی طی  های دولت در 

گردد الزم است این درصد تحقق، سیرنزولی نسبت به ابتدای دوره داشته و همانطور که درجدول باال مشاهده میبعدی 

در  شرکت دهد. امتیاز کسب شده این وق را در برنامه کاری قرارشرکت اقدامات الزم جهت بهبود و تحقق کامل برنامه ف

صد 20 از افزایش 1395سال  سال  یدر سبت به  ست. میانگین تحقق برنامهبرخورد 1394ن شرکت ار ا ها، فوق درگروه 

درصد پایین تر  75/15و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  25/73برابر با  1395ها در سال ها و بیمهبانک

   از میانگین گروه است.
 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 هوشمندسازی اداریجدول برنامه دولت الکترونیک و 

 شرکت برق منطقه ای استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 شرکت برق منطقه ای استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

جز در سال ای اصفهان بهاداری توسط شرکت برق منطقه هوشمندسازی و الکترونیک دولت میزان درصد تحقق برنامه

ست.دوم مورد بررسی افزایشی بوده  سال  ا شده در  سبت به ابتدای دوره ارزیابی  1395امتیاز کسب  درصد رشد  58/7ن

شته و شرکت از افزایش  دا صد 01/6این  سال  یدر سال  1395در  سبت به  ست. 1394ن میانگین تحقق این  برخوردار ا

و میزان تحقق برنامه در شددرکت  بودهدرصددد  29/86برابر با  1395ها در سددال ها و بیمهها، بانکبرنامه درگروه شددرکت

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 49/6فوق 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 72.22 _ 

1393 55.67 -16.55 

1394 73.79 18.12 

1395 79.80 6.01 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

شرکت برق   جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 1392-95ی هاسالاصفهان در  منطقه ای

شرکت برق   نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 1392-95ی هاسالمنطقه ای اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است ای اصفهان در طول دوره ارزیابی با نوساناتی همراه بودهتوسط شرکت برق منطقه میزان درصد تحقق  این برنامه 

 ،1394درمقایسه با سال و داشته  افزایش درصد 15/3 نسبت به ابتدای دوره 1395اما نهایتا درصد تحقق برنامه در سال 

ست.برخوردار رشد صد در 76/43از  سانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه ا ها ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت ان

 درصد باالتر از میانگین گروه است.  34/7و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  81/65برابر با  1395در سال 

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

شرکت  رقابتی جدول برنامه خدمات عمومی درفضای

 1392-95های اصفهان در سال ایبرق منطقه

شرکت  نمودار برنامه خدمات عمومی درفضای رقابتی

 1392-95های ای اصفهان در سالبرق منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 70.00 _ 

1393 27.75 -42.25 

1394 29.39 1.64 

1395 73.15 43.76 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 18.18 _ 

1393 83.33 65.15 

1394 100.00 16.67 

1395 25.83 -74.17 
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، است افزایشی بوده 1394الی  1392های رقابتی  این شرکت طی سال فضای در عمومی درصد تحقق برنامه خدماتروند 

امتیاز کسب شده  1395فوق در سال سوم ارزیابی موفق به تحقق کامل این برنامه گردیده،  اما در سال  شرکت چنانکه

ی بعد، در گرو کنکاش در علت امر و رفع موانع هاکاهش چشمگیری داشته است. بدیهی است موفقیت شرکت در سال

ها در سال ها و بیمهها، بانکرقابتی درگروه شرکت فضای در عمومی خدمات موجود خواهد بود. میانگین تحقق برنامه

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 44/22و میزان تحقق برنامه در این شرکت  بودهدرصد  27/48برابر با  1395

 

اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5  

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 شرکت برق منطقه ای اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 شرکت برق منطقه ای اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

صد تحقق برنامه شی بوده سالمت و مردم حقوق از صیانت در سبت به ابتدای دوره کاه  اداری  درطول دوره ارزیابی ن

و  ابتدای دوره افت  1394 نسبت به سال 1395گردد امتیاز کسب شده در سال است. همانطور که درجدول مشاهده می

شرکت باید اقدامات بهبودی الزم را ست که این  شته ا دهد. میانگین  جهت تحقق اهداف برنامه در برنامه کاری قرار دا

و میزان تحقق برنامه در  بودهدرصد  49/65برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکتحقق  این برنامه درگروه شرکت

 درصد پایین تر از میانگین گروه است.  29/17شرکت فوق 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 54.91 _ 

1393 44.23 -10.68 

1394 51.79 7.56 

1395 48.20 -3.59 
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عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6  

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 ای اصفهان شرکت برق منطقه

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 ای اصفهان شرکت برق منطقه

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای اصفهان با نوساناتی همراه بوده  و درصد تحقق برنامه از سال توسط شرکت برق منطقه امتیاز کسب شده در این برنامه

نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 36/12افزایش  است، روند رو به رشدی داشته 1395دوم مورد بررسی تا سال 

درصد نسبت به ابتدای دوره از دست آوردهای این شرکت، در دوره مورد بررسی است. میانگین تحقق  27/11و نیز  1394

و میزان تحقق برنامه در این  بودهدرصد  37/81برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکبرنامه فوق درگروه شرکت

 .درصد پایین تر از میانگین گروه است 43/3شرکت 

 الی 1392 هایطی سال ای اصفهانمنطقه برق شرکت توسط های عمومیشده در شاخص کسب امتیازات با عنایت به

دولت الکترونیک و  هایبرنامه در ویژهاداری به نظام اصالح هایبرنامه حققتوان به روند رو به رشد تمی، 1395

موفق به  این شرکت که اشاره نمود هوشمندسازی اداری، مدیریت سرمایه انسانی و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد،

، دستیابی به تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی به 1395است. در سال در سال پایان دوره گردیده افزایش امتیازات 

های عمومی است. لذا برای ارتقا جایگاه این شرکت در شاخص نقاط قوتاز دیگر  ،مربوطه رقمی باالتر از میانگین گروه

 ترپاییندر مرتبه دستگاه را ها هایی است که تنزل امتیاز آنخود، این شرکت نیازمند رفع موانع و مشکالت موجود در برنامه

 .داده استاز سطح میانگین گروه قرار 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 66.67 _ 

1393 63.57 -3.10 

1394 65.58 2.01 

1395 77.94 12.36 
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اصفهان استان برق نیروی توزیع شرکت اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل  

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

ی عمومی و اختصاصی شرکت هاشاخصنمودار مجموع 

 توزیع نیروی برق استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره ارزیابی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان درطی و اختصاصی های عمومیشاخصکسب شده در مجموع  امتیاز

درصد نسبت به سال  84/32از افزایش    1395درسال  این شرکت به جز در سال دوم مورد بررسی افزایشی بوده است.

 های عمومی و اختصاصیمجموع شاخص میانگین امتیاز برخوردار است.درصدی نسبت به ابتدای دوره  66/36و  1394

 53/10امتیاز )  24/169باشد که شرکت فوق می 85/1606برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت

 است. باالتر از میانگین گروه کسب کرده درصد(

 

 های اختصاصی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهانتحلیل شاخص

نیروی  ی اختصاصی شرکت توزیعهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالبرق استان اصفهان در 

نیروی  شرکت توزیع ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالبرق استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 1299.68 _ 

1393 583.29 -55.12 

1394 1337.00 129.22 

1395 1776.09 32.84 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 875.00 _ 

1393 250.00 -71.43 

1394 755.00 202.00 

1395 909.91 20.52 
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است، اما نهایتا  به شدت متغیر بوده در طول دوره ارزیابی اختصاصی توسط این شرکت، هایشاخصکسب شده در امتیاز 

برخوردار  ابتدای دورهنسبت به  یدرصد 99/3و  1394نسبت به سال درصد  52/20از رشد  1395این شرکت در سال 

 درجدول زیرمشاهده می شود. 1395های اختصاصی درسال است. امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 1395در سال  نیروی برق استان اصفهان شرکت توزیعهای اختصاصی ارزیابی شاخص -32-3جدول 

 

های اختصاصی، این شرکت در تحقق اهداف خود از توفیق مناسبی برخوردار است. میانگین شاخص اتبا توجه به امتیاز

می باشد که شرکت  86/865برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکگروه شرکت در های اختصاصیشاخص امتیاز

از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای  است.کسب کرده درصد( باالتر از میانگین گروه 09/5امتیاز )  05/44فوق 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.های اختصاصی میاصفهان در تحقق شاخص استان برق نیروی پیشنهادی شرکت توزیع

 

 نقاط قوت 

 و کنترل شبکه.عمرانی  استفاده از نرم افزارهای تحت وب جامع مهندسی در خصوص طرح های -1

 درصد 100در  DCU نصب شبکه، تلفات شاخص فنی ریزیبرنامه هایشاخص و هم راستا شدن اعتبارات -2

 توزیع. فوق هایپست

  .(مستند) دقیق طور به نیرو تلفات سنجش و مدیریت سامانه اندازی راه  -3

 

 نقاط ضعف 

 خشکسالی. و صنعت بخش در رکود علت به منصوبه قدرت از برداریبهره ضریب کاهش -1

 . شبکه تلفات شاخص ،نگهداری و تعمیر هزینه افزایش -2

 خاموشی. کاهش شاخص ،شده بینی پیش اعتبارات تخصیص عدم -3

 اندازی. راه باالی هایهزینه دلیل به ایمنطقه هایدیسپاچینگ اندازی راه در کند روند -4

 واحد سنجش شاخص ردیف
سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
    ظرفیت افزایش

توزیع هایپست  
آمپر مگاولت  200.00 113.00 142.00 200.00 100.00 

توزیع شبکه در تلفات 2  92.48 369.91 8.11 7.50 400.00 درصد 

3 
 در خاموشی کاهش

توزیع شبکه  

 شبانه در دقیقه

 هر ازای به روز

 مشترک

400.00 0.07 0.06 340.00 85.00 
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 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

 ها.پست بار گیریاندازه تکمیل جهت پیگیری -1

 تجهیزات. وریبهره بردن باال و بارکم با پربار هایترانس جابجایی -2

 انرژی. مصرف مدیریت هایطرح به توجه با مصرف اوج و پیک ساعات در مصرفی بار کاهش -3

 فیدر. تفکیک به تلفات محاسبه جهت مشترکین خدمات و GIS افزارهای نرم ارتباطات و مستند سامانه تکمیل -4

 شبکه. از برداریبهره در موثر پارامترهای اساس بر جامع هایطرح رسانی روزبه  -5

  ای.منطقه هایدسپاچینگ اندازی راه در تسریع با عملیاتی هایحوزه بر نظارت افزایش -6

 

های عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهانتحلیل شاخص  

نیروی برق  شرکت توزیع ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

نیروی برق  شرکت توزیع ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

این  است. جز در سال دوم مورد بررسی افزایشی بودهبه در طول دوره ارزیابی شرکتاین های عمومی امتیاز شاخص

برخوردار  نسبت به ابتدای دورهدرصد  96/103و نیز  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  83/48شرکت از افزایش 

باشد که می 99/740برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های عمومیمیانگین امتیاز شاخص است.

  است. درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 89/16امتیاز ) 19/125شرکت فوق 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 424.68 _ 

1393 333.29 -21.52 

1394 582.00 74.62 

1395 866.18 48.83 
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های عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت 

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

جز در سال دوم ارزیابی دولت در شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان به ساختار و نقش درصد تحقق برنامه مهندسی

درصد در  57/55و نیز  1394نسبت به سال  1395در سال  درصدی 50/27و این شرکت از افزایش سیر صعودی داشته 

ها در سال ها و بیمهها، بانکمیانگین تحقق این برنامه درگروه شرکت. برخوردار استبررسی مورد مقایسه با ابتدای دوره 

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 75/16و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  25/73برابر با  1395

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری جدول

 استان اصفهان شرکت توزیع نیروی برق

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 استان اصفهان شرکت توزیع نیروی برق

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 34.43 _ 

1393 0.00 -34.43 

1394 62.50 62.50 

1395 90.00 27.50 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 35.00 _ 

1393 56.50 21.50 

1394 65.76 9.26 

1395 93.70 27.94 
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امتیاز  است.اداری این شرکت در طول دوره ارزیابی افزایشی بوده  هوشمندسازی و الکترونیک دولت میزان تحقق برنامه 

 بررسی مورد و نسبت به ابتدای دورهافزایش درصد  94/27، 1394نسبت به سال   1395کسب شده این شرکت در سال 

برابر با  1395سال  ها درها و بیمهها، بانکفوق درگروه شرکت تحقق برنامهاست. میانگین  درصد رشد داشته 7/58 نیز 

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 41/7و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  درصد بوده 29/86

 

 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

شرکت توزیع  جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 1392-95ی هاسالنیروی برق استان اصفهان در 

نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی شرکت توزیع 

 1392-95ی هاسالنیروی برق استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد بررسی، دوره جز درسال دوم انسانی توسط این شرکت در طول دوره ارزیابی به سرمایه میزان تحقق برنامه مدیریت

درصد و نسبت به ابتدای دوره  45/37، 1394نسبت به سال  1395رشد امتیاز کسب شده در سال  است.افزایشی بوده 

 81/65برابر با  1395ر سال ها دها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت باشد. میانگین تحقق این برنامهدرصد می 20ارزیابی 

 درصد باال تر از میانگین گروه قرار دارد.  52/27و میزان تحقق برنامه در امتیاز شرکت مذکور  درصد بوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 73.33 _ 

1393 48.24 -25.09 

1394 55.88 7.64 

1395 93.33 37.45 
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 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395و  1394های اصفهان درسال استان برق نیروی توزیع رقابتی شرکت فضای در عمومی درصد تحقق برنامه خدمات

نسبت به سال  1395و امتیاز کسب شده این شرکت در سال  است های قبل داشتهافزایش چشمگیری نسبت به سال

برخوردار است. میانگین تحقق  یدرصد 58/82افزایش از نیز  در مقایسه با ابتدای دوره درصدی و 67/31، از رشد 1394

و  بودهدرصد  27/48برابر با  1395ها و بیمه ها در سال ها، بانکرقابتی درگروه شرکت فضای در عمومی خدمات برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 40/43میزان تحقق برنامه در شرکت فوق 
 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 9.09 _ 

1393 0.00 -9.09 

1394 60.00 60.00 

1395 91.67 31.67 

 درصد تحقق سال
 درصد 

 تغییرسالیانه

1392 52.21 _ 

1393 32.69 -19.52 

1394 59.64 26.95 

1395 67.68 8.04 
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جز در سال دوم مورد داری نیز در طول دوره ارزیابی بها سالمت و مردم حقوق از عملکرد این شرکت دربرنامه صیانت

درصدی نسبت به سال  04/8از رشد  1395درسال است. امتیاز کسب شده این دستگاه  بررسی با افزایش همراه بوده

فوق درگروه  میانگین تحقق برنامه ابتدای دوره برخوردار است. اب مقایسه در درصد 47/15 و همچنین افزایش 1394

درصد  19/2و میزان تحقق برنامه در  شرکت فوق  درصد بوده 49/65برابر با  1395ر سال ها دها و بیمهها، بانکشرکت

  باالتر از میانگین گروه است.

 

عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6  

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

  عملکردمدیریت  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

جز درسال سوم ارزیابی، به مورد بررسیدر طول دوره  عملکرد این شرکت مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه درصد تحقق

نسبت به  یدرصد 79/39و 1394مقایسه  با سال  در 1395درصد در سال  29/46این برنامه  از رشد  است.صعودی بوده 

 37/81برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکابتدای دوره برخوردار است. میانگین تحقق این برنامه درگروه شرکت

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 75/7تحقق برنامه در شرکت فوق  و میزانبوده درصد 

الی  1392های اصفهان در دوره ارزیابی سال استان برق نیروی توزیع با عنایت به امتیازات کسب شده توسط شرکت

 نقش های مهندسیهدر برنامویژه بههای اصالح نظام اداری توان به روند رو به رشد این شرکت در تحقق برنامهمی 1395

رقابتی  فضای در عمومی انسانی و خدمات سرمایه اداری ، مدیریت هوشمندسازی و الکترونیک دولت ، دولت ساختار و

 .اشاره نمود

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 49.33 _ 

1393 59.71 10.38 

1394 42.83 -16.88 

1395 89.12 46.29 
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های عمومی و اختصاصی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهانتحلیل امتیازات مجموع شاخص  

ی عمومی و اختصاصی هاشاخصجدول مجموع 

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

ی عمومی و اختصاصی شرکت هاشاخصنمودار مجموع 

 توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طول دوره ارزیابی،  اصفهان شهرستان برق نیروی توزیع شرکت و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع  روند امتیاز 

درمقایسه  یدرصد 46/38و  1394نسبت به سال  1395رصد در سال د 93/19این شرکت از افزایش  است. افزایشی بوده

ها، درگروه شرکت های عمومی و اختصاصیمیانگین امتیاز مجموع شاخص است.با ابتدای دوره مورد بررسی برخوردار 

درصد( باالتر از میانگین  61/20امتیاز ) 24/331باشد که شرکت فوق می 85/1606برابر با  1395ها در سال ها و بیمهبانک

  است. گروه کسب کرده

 

 های اختصاصی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهانتحلیل شاخص

ی اختصاصی شرکت توزیع نیروی هاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالبرق شهرستان اصفهان در 

شرکت توزیع نیروی  ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالبرق شهرستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 رتغیی درصد

 سالیانه

1392 1399.70 _ 

1393 1498.79 7.08 

1394 1616.00 7.82 

1395 1938.09 19.93 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 830.63 _ 

1393 906.48 9.13 

1394 919.00 1.38 

1395 1000.00 8.81 
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 و است یافته در طول دوره ارزیابی،  افزایش شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان اختصاصی هایامتیاز شاخص

است.  های خود گردیدهموفق به تحقق کامل اهداف شاخص 1395گردد، در سال همانطور که درجدول باال مشاهده می

و همچنین از  باشدمی درصد 81/8 به میزان ،1394نسبت به سال  های اختصاصیدر همین سال رشد امتیاز شاخص

های اختصاصی دستگاه برخوردار است. امتیاز کسب شده در شاخص ابتدای دوره اب درمقایسه یرصدد 39/20افزایش  

 درجدول زیر مشاهده می شود. 1395درسال 

 

 1395در سال  اصفهان شهرستاننیروی برق  شرکت توزیعهای اختصاصی ارزیابی شاخص -33-3جدول 

 

را  1395گر این است که شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان کلیه اهداف تعیین شده در سال جدول فوق بیان

برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکگروه شرکت در اختصاصی هایاست. میانگین امتیاز شاخص محقق ساخته

 نقاط جمله از است. کسب کرده درصد( باالتر از میانگین گروه 49/15امتیاز ) 14/134باشد که شرکت فوق می 86/865

 سال اختصاصی هایشاخص تحقق در اصفهان شهرستان برق نیروی توزیع شرکت پیشنهادی راهکارهای و ضعف و قوت

 نمود. اشاره ذیل موارد به توانمی 1395

 

 نقاط قوت

  با همکاری شهرداری. ها و تلفاتخاموشی کاهش منظوراصفهان به مختلف هایبخش در زمینی هایکشی کابل انجام-1

 تحقیقاتی پروژه انجام و تعریف برداری،بهره حوزه در ساله پنج استراتژی تدوین جمله از کالن هایریزیتدوین برنامه-2

sitting  وsizing توزیع. هایشبکه در خازن  

 جهت کاهش بخشی از تلفات.   توزیع ضعیف فشار دیسپاچینگ اندازی راه-3

 ها.خاموشی رسانی اطالع مدیریت و باریکم هایزمان در هاخاموشی اجرای-4

 .اصفهان مردم اجتماعی بودن فرهنگباال  برق، به علت سرقت از ناشی نشده توزیع عدم وجود انرژی-5

 واحد سنجش شاخص ردیف
سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
افزایش ظرفیت 

های توزیعپست  
 100.00 200.00 65.00 35.00 200.00 مگاولت آمپر

 100.00 400.00 6.40 6.40 400.00 درصد تلفات در شبکه توزیع 2

3 
 خاموشی مدت کاهش

توزیع شبکه در  

 شبانه در دقیقه

 ازای به روز

مشترک هر  

400.00 0.08 0.08 400.00 100.00 
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 نقاط ضعف

 سست به منظور کاهش تلفات انرژی. هایوشبکه سست اتصاالت تامین اعتبار جهت بهبود و اصالح -

 

 رهای پیشنهادی برای بهبود عملکردراهکا

 برق. بازار ومقررات موازین با آشنایی بیشترکارشناسان-1

 انرژی به نسبت  شده فروخته انرژی سازیشفاف جهت یدیجیتال به هاآن تبدیل و مکانیکی کنتورهای آوری جمع -2 

 خریداری شده.

 

 های عمومی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهانتحلیل شاخص

شرکت توزیع نیروی  ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاصفهان در   برق شهرستان

شرکت توزیع نیروی برق  ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاصفهان در   شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

 روند صعودی داشتهدر طول دوره ارزیابی،  اصفهان شهرستان برق نیروی توزیع شرکتهای عمومی امتیازات شاخص 

افزایش امتیاز  همچنین میزانبرخوردار است.  1394سال  اب درمقایسه 1395درصد در سال  59/34از افزایش طوری که به

ها ها، بانکدرگروه شرکت های عمومیمیانگین امتیاز شاخص درصد می باشد. 85/64این شرکت نسبت به ابتدای دوره 

میانگین گروه  درصد( باالتر از 60/26امتیاز ) 10/197باشد که شرکت فوق می 99/740برابر با  1395ها در سال و بیمه

  است. کسب کرده

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 569.07 - 

1393 592.31 4.08 

1394 697.00 17.67 

1395 938.09 34.59 
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های عمومی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

  دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  و امتیاز این برنامه بوده چشمگیری برخوردار افزایشاز طول دوره ارزیابی،  این شرکت دردرفوق  درصد تحقق برنامه

نسبت به  تحقق برنامه درصد افزایش است. همچنین درصد رشد داشته 15 به میزان ،1394نسبت به سال  1395سال 

ها و ها، بانکشرکت دولت درگروه ساختار و نقش مهندسی میانگین تحقق برنامه باشد.رصد مید 67/56ابتدای دوره 

درصد باال تر از میانگین  75/16و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  25/73برابر با  1395ها در سال بیمه

 گروه است.
 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت  نمودار برنامه

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 33.33 _ 

1393 52.78 19.45 

1394 75.00 22.22 

1395 90.00 15.00 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 65.00 _ 

1393 68.75 3.75 

1394 79.93 11.18 

1395 95.05 15.12 
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شرکت در تحقق اهداف برنامه  ایناست.  در طول دوره ارزیابی، افزایشی بودهفوق  این برنامه در شرکت درصد تحقق

 گردیدهبرخوردار  1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 12/15از افزایش دولت الکترونیک وهوشمندسازی اداری 

میانگین تحقق  .داشته است رشد رصدد 05/30نسبت به ابتدای دوره   1395برنامه در سال  اینتحقق  و همچنین درصد

درصد  29/86برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکاداری درگروه شرکت هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه

  است. درصد باالتر از میانگین گروه 76/8و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق بوده 

 

 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

 جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی 

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

جز درسال سوم مورد بررسی، افزایشی به توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان توسط شرکت این برنامه میزان درصد تحقق

شده در سال پایانی دوره از  موفق به تحقق کامل برنامه فوق گردیده است. امتیاز کسب 1395بوده چنانچه در سال 

در مقایسه با ابتدای دوره برخوردار است. میانگین تحقق  یدرصد 33/33و  1394درصد نسبت به سال  12/34افزایش 

و میزان تحقق  بودهدرصد  81/65برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت انسانی سرمایه مدیریت برنامه

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 19/34وق برنامه در شرکت ف

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 66.67 _ 

1393 78.24 11.57 

1394 65.88 -12.36 

1395 100 34.12 
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 رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه-4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

  نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولی همانطور که در  در سال دوم مورد ارزیابی کامل بوده رقابتی فضای در عمومی عملکرد این شرکت در برنامه خدمات

است. امتیاز کسب شده این  های پس از آن با افت در درصد تحقق برنامه مواجه شدهگردد در سالجدول باال مشاهده می

 رصدد 28/59در مقایسه با ابتدای دوره از  و درصد افزایش است 22/32 دارای 1394 سال به نسبت 1395دستگاه در سال 

درصد  27/48برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت نگین تحقق  این برنامهباشد. میابرخوردار می رشد

 باالتر از میانگین گروه است. درصد 95/48زان تحقق برنامه در شرکت فوق و میبوده 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 37.94 _ 

1393 100.00 62.06 

1394 65.00 -35.00 

1395 97.22 32.22 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 59.41 _ 

1393 39.62 -19.79 

1394 80.00 40.38 

1395 88.87 8.87 
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سال  به جز در در طول دوره ارزیابی، اصفهان شهرستان برق نیروی توزیع شرکت توسط این برنامه میزان درصد تحقق

 از 1394 سال به نسبت 1395 سال در شرکت این شده کسب است. امتیاز دوم مورد بررسی با افزایش همراه بوده

 از صیانت رشد برخوردار است. میانگین تحقق برنامه درصد 46/29 از دوره ابتدای و در مقایسه با درصدی 87/8افزایش

و میزان تحقق  بودهدرصد  49/65برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکگروه شرکت اداری در سالمت و مردم حقوق

 درصد باالتر از میانگین گروه است.  38/23برنامه در این شرکت 

 

 عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه -6

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

با تغییراتی همراه  در طول دوره ارزیابی اصفهان شهرستان برق نیروی توزیع شرکت توسط این برنامه میزان درصد تحقق

است. در سال پایانی دوره بررسی امتیاز  کاهشی همراهنسبت به شروع دوره با روند  1394و  1393هایبوده چنانچه درسال

گردد تحقق برنامه فوق کسب شده گویای رشد قابل توجه امتیاز این شرکت است. همانطور که در جدول باال مشاهده می

 اب مقایسه در 1395در سال  درصدی 12/50 رشد از این شرکت  افزایش داشته و رصدد 41/19نسبت به ابتدای دوره 

ها ها، بانکعملکرد درگروه شرکت مدیریت  جامع نظام میانگین تحقق برنامه استقرار است.برخوردار گردیده  1394ل سا

درصد باالتر از میانگین  04/10و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  37/81برابر با  1395ها در سال و بیمه

 گروه است.

توان بیان نمود اصفهان در طول دوره ارزیابی می شهرستان برق نیروی ت توزیعبا عنایت به امتیازات کسب شده شرک 

موفق به تحقق  1395های اصالح نظام اداری را داشته چنانکه در سال که شرکت فوق روند افزایشی در تحقق برنامه

 ها گردیده است. درصد چشمگیری از برنامه

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 72.00 _ 

1393 61.43 -10.57 

1394 41.29 -20.14 

1395 91.41 50.12 

0

20

40

60

80

100

1392 1393 1394 1395



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                340 

 

 گاز استان اصفهانهای عمومی و اختصاصی شرکت تحلیل مجموع شاخص 

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 1392-95ی هاسالشرکت گاز استان اصفهان در 

شرکت  ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

 1392-95ی هاسالگاز استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

شده در مجموع  امتیاز  صاصی های عمومیشاخصکسب  صفهان طی و اخت ستان ا از آهنگی  دوره ارزیابی شرکت گاز ا

نسبت به و های اول و دوم  افزایش داشته نسبت به سال 1395امتیازکسب شده در سال  یکنواخت برخوردار نبوده است.

صد 93/7افزایشاز ابتدای دوره  ست. یدر شاخص برخوردار ا صیمیانگین امتیاز مجموع  صا درگروه  های عمومی و اخت

سال ها و بیمهها، بانکشرکت شرکت فوق می 85/1606برابر با  1395ها در  شد که  صد(  58/8امتیاز )  92/137با در

 است. باالتر از میانگین گروه کسب کرده

 

گاز استان اصفهانهای اختصاصی شرکت تحلیل شاخص  

  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالشرکت گاز استان اصفهان در 

  ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالشرکت گاز استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1616.48 _ 

1393 1554.41 -3.84 

1394 1777.00 14.32 

1395 1744.77 -1.81 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 947.50 _ 

1393 829.60 -12.44 

1394 970.50 16.98 

1395 943.03 -2.83 
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چنانکه امتیاز کسب شده است، متغیر بوده  در طول دوره ارزیابی اختصاصی شرکت گاز استان اصفهان هایامتیاز شاخص 

 1394درصدی در مقایسه با سال  83/2با کاهش  1395های قبل افزایش داشته ولی درسال نسبت به سال 1394در سال 

 شود.مشاهده می درجدول زیر 1395های اختصاصی سال شاخصکسب شده دستگاه در ارزیابی  همراه است. امتیاز

 

 1395در سال  اصفهان گازشرکت های اختصاصی ارزیابی شاخص -34-3جدول 

 

 

 

 واحد سنجش شاخص ردیف
سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 سوخت توزیع و تامین

 هانیروگاه
 متر میلیاد
 سال در مکعب

125.00 5.00 5.00 125.00 100.00 

2 
 یابینشت شبکه درصد

 شده
 100.00 115.00 100.00 100.00 115.00 درصد

3 
 برنامه تحقق درصد

 تعمیرات و نگهداری
 89.02 93.48 73.00 82.00 105.00 درصد

4 
 جهت گاز تحویل

 مصرف

 متر میلیون
 در مکعب
 ساعت

125.00 100.00 100.00 125.00 100.00 

5 
 تجهیز هایایستگاه

 کننده تصحیح به شده
 94.74 71.05 90.00 95.00 75.00 درصد

6 
 هایپرداخت درصد
 حضوری غیر

 100.00 105.00 83.00 82.00 105.00 درصد

7 
 تخصیص مبلغ جذب

 هایبودجه یافته
عمرانی و ایسرمایه  

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 درصد

8 
 و تغذیه شبکه کیلومتر
شده بازنگری توزیع  

 80.00 64.00 64.56 80.70 80.00 درصد

9 
 به گازرسانی درصد
 گاز متقاضی صنایع
احراز شرایط دارای  

 85.00 59.50 79.90 94.00 70.00 درصد

10 
 گاز جایگزینی میزان
 سایر جای به طبیعی

هاسوخت  

 متر میلیون
 در مکعب
 ساعت

100.00 110000.00 93500.00 85.00 85.00 
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 رخ داده 1395های اختصاصی این شرکت در سال گردد، تحقق کامل هدف در نیمی از شاخصهمانگونه که مالحظه می

توان گفت که است. لذا  می درصد و بیشتر محقق گردیده 80و همچنین در پنج شاخص اختصاصی دیگر نیز تحقق هدف 

های میانگین امتیاز شاخصرا محقق ساخته است.  1395شرکت گاز استان اصفهان اکثر اهداف تعیین شده در سال 

 91/8امتیاز )  17/77باشد که شرکت فوق می 86/65برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت اختصاصی

 تحقق در شرکت این پیشنهادی راهکارهای و ضعف و قوت نقاط جمله از است. درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده

 نمود. اشاره ذیل موارد به توانمی 1395 الس اختصاصی هایشاخص

 

 نقاط قوت

 ریزیبرنامه و گاز توزیع و تامین جهت مناسب تجهیزات و هاایستگاه داشتن دست در و مجرب نیروهای از استفاده-1

 تجهیزات. تعمیرات و نگهداری جهت مناسب

 موارد در موقع به و مناسب گازرسانی جهت ریزیبرنامه مشتریان و به گازرسانی جهت کافی منابع داشتن دست در -2

 درخواستی. 

 تعمیرات. و نگهداری پیشرفته افزارهای نرم از و استفاده یابینشت زمینه در مجرب هایتیم داشتن-3

 

 نقاط ضعف

  قدیمی. های شبکه از برخی برای نقشه وجود عدم-1

 تعمیرات. و نگهداری بحث با رابطه در شرکت کل سطح در کافی اطالعات و پارچگییک عدم -2

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

  ها.نقشه در موجود نواقص رفع جهت موجود امکانات و مدارک کلیه از استفاده-1

  بیشتر. پارچگییک جهت در تالش و شرکت در تعمیرات و نگهداری بحث با رابطه در رسانی اطالع و آموزش-2

 شرکت. در تعمیرات و نگهداری موجود افزارهای نرم ارتقا و رسانی روز به -3
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 ای عمومی شرکت گاز استان اصفهانهتحلیل شاخص

  ی عمومیهاشاخص  جدول

 1392-95ی هاسالشرکت گاز استان اصفهان در 

  ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالشرکت گاز استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جز درسال آخر مورد بررسی با رشد همراه به در طول دوره ارزیابیشرکت گاز استان اصفهان های عمومی امتیاز شاخص

ست،  سال  بوده ا شده در  سب  سال  1395امتیاز ک سبت به  شته  1394ن سه با ابتدای دوره از کاهش جزیی دا اما درمقای

 1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت های عمومیدرصد برخوردار است. میانگین امتیاز شاخص 85/19رشد 

  است.درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 20/8امتیاز ) 75/60باشد که شرکت فوق می 99/740برابر با 

 

های عمومی شرکت گاز استان اصفهانصهای شاختحلیل برنامه  

  دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه -1

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالشرکت گازاستان اصفهان در 

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالشرکت گازاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 668.98 _ 

1393 724.81 8.35 

1394 806.50 11.27 

1395 801.74 -0.59 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 33.33 _ 

1393 52.38 19.05 

1394 45.66 -6.72 

1395 52.50 6.84 
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جز در سال سوم ارزیابی رو به افزایش دولت شرکت گاز استان اصفهان  به ساختار و نقش درصد تحقق برنامه مهندسی

درصد در مقایسه با ابتدای  17/19و  1394نسبت به سال  1395در سال  درصد 84/6این شرکت از افزایش  است. بوده

 25/73برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکدرگروه شرکت . میانگین تحقق این برنامهبرخوردار استدوره بررسی 

   درصد پایین تر از میانگین گروه است. 75/20و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 1392-95های استان اصفهان در سال شرکت گاز

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 1392-95های استان اصفهان در سال شرکت گاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداری در این شرکت در طول دوره ارزیابی سیر نزولی داشته و   هوشمندسازی و الکترونیک دولت درصد تحقق برنامه

های قبل  با کاهش همراه سالنسبت به   1395گردد، امتیاز کسب شده در سال همانطور که درجدول باال مشاهده می

الزم جهت شناسایی و برطرف نمودن نقاط ضعف برنامه را اتخاذ نماید.  تصمیماتبوده است. لذا الزم است این شرکت 

و میزان تحقق  بودهدرصد  29/86برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکفوق درگروه شرکت میانگین تحقق برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 47/2 برنامه در این شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 96.5 _ 

1393 95.5 -1.00 

1394 90.47 -5.03 

1395 88.76 -1.71 

80
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1392 1393 1394 1395
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 انسانی سرمایه مدیریت برنامه -3

   مدیریت سرمایه انسانی  جدول برنامه

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  شرکت گاز

   نمودار جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  شرکت گاز

 

 

 

 

 

 

 

 

جز در سال دوم افزایشی انسانی شرکت گاز استان اصفهان در طول دوره ارزیابی به سرمایه میزان تحقق برنامه مدیریت

درصد و درمقایسه با ابتدای  41/6، 1394به سال  نسبت 1395بوده است و رشد امتیاز کسب شده این شرکت در سال 

شد. میانگین تحقق برنامهدرصد می 13/11دوره ارزیابی  شرکت فوق با سال ها و بیمهها، بانکدرگروه  برابر  1395ها در 

 درصد باال تر از میانگین گروه است. 6/13و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  81/65با 

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  شرکت گاز

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  شرکت گاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 68.28 _ 

1393 67.67 -0.61 

1394 73.00 5.33 

1395 79.41 6.41 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 _ 

1393 100 63.64 

1394 100 0.00 

1395 41.67 -58.33 
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کامل بوده ولی درسال  1394و 1393های رقابتی در این شرکت درسال فضای در عمومی درصد تحقق برنامه خدمات

رقابتی درگروه  فضای در عمومی خدمات است. میانگین تحقق برنامه پایانی امتیاز کسب شده کاهش چشمگیری داشته

درصد  6/6و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بودهدرصد  27/48برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکشرکت

  پایین تر از میانگین گروه است.

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  شرکت گاز

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  شرکت گاز

 

 

 

 

 

 

 

 

، موفق به 1394الی  1392های اداری طی سال سالمت و مردم حقوق از شرکت گاز استان اصفهان در برنامه صیانت 

کاهش داشته است. البته  1394نسبت به سال  1395افزایش امتیاز گردیده. ولی امتیاز کسب شده این شرکت در سال 

 است. میانگین تحقق درصد برخوردار گردیده 95/25در مقایسه با ابتدای دوره ارزیابی از رشد  1395امتیاز شرکت در سال 

درصد  49/65برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکاداری درگروه شرکت سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 77/22و میزان تحقق برنامه در شرکت فوق  بوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 62.31 _ 

1393 85.38 23.07 

1394 93.14 7.76 

1395 88.26 -4.88 

0

20

40

60

80

100

1392 1393 1394 1395



 347                                                  استان       اجرایی هایبه تفکیک دستگاهوم: بررسی وضعیت ارزیابی عملکرد سصل ف

 عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6

 مدیریت عملکرد نظام جامعجدول برنامه استقرار 

 1392-95ی هاسالشرکت گاز استان اصفهان در 

مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 1392-95ی هاسالشرکت گاز استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردد درسال دوم مورد ارزیابی متغیر است. همانطور که در جدول باال مشاهده می در طول دورهاین برنامه   تحقق میزان

های بعد سیر صعودی داشته و در سال پایانی امتیاز باشد ولی طی سالبررسی نسبت به سال اول با کاهش مواجه می

افزایش  درصد 98/4مقایسه با ابتدای دوره ارزیابی از  درصد رشد و در 4/22از  1394کسب شده در مقایسه با سال 

 بودهدرصد  37/81برابر با  1395ها در سال ها و بیمهها، بانکبرخوردار است. میانگین تحقق برنامه فوق درگروه شرکت

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 28/16و میزان تحقق برنامه در این شرکت 

 به توانمی 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان شرکت گاز توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

دولت،  ساختار و نقش مهندسی هایبرنامه در ویژه به اداری نظام اصالح های برنامه تحقق در شرکت این رشد به رو روند

نکته قابل تامل در عملکرد این شرکت در  .نمود اشاره عملکرد جامع مدیریت نظام استقرار و انسانی سرمایه مدیریت

است که موجب تضعیف جایگاه آن در گروه مربوطه  1395درصدی امتیاز در سال  60های عمومی کاهش حدود شاخص

 گردیده است. بدیهی است رفع نواقص موجود اقدامی موثر در کسب موفقیت بیشتر شرکت گاز استان خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 92.67 _ 

1393 70.00 -22.67 

1394 75.25 5.25 

1395 97.65 22.4 
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 اصفهان اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

 ی عمومی و اختصاصی هاشاخصجدول مجموع 

  خاک اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک

 1392-95های استان اصفهان در سال

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

 خاک اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک 

 1392-95های استان اصفهان در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصفهان اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان و اختصاصی های عمومیشاخصکسب شده در مجموع  امتیاز 

نسبت به سال قبل  1395درصدی در سال  68/7با تغییراتی همراه بوده است . این تغییرات شامل کاهش  در طول دوره

میانگین . باشدمیدرصد  17/33بررسی، به میزان  مورد در مقایسه با ابتدای دوره  1395و افزایش امتیاز کسب شده سال 

باشد که این می 33/1304برابر با  1395و زیر بنایی  در سال  درگروه تولیدی های عمومی و اختصاصیامتیاز شاخص

 است. درصد( پایین تر از میانگین گروه کسب کرده 34/38امتیاز )  13/500اداره کل 

 

 های اختصاصی اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهانتحلیل شاخص

  های اختصاصیجدول شاخص

 استان اصفهان  خاک مکانیککل آزمایشگاه فنی و اداره

 1392-95های در سال

  های اختصاصینمودار شاخص

استان اصفهان  خاک کل آزمایشگاه فنی و مکانیکاداره

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 603.90 - 

1393 457.96 -24.17 

1394 871.10 90.21 

1395 804.20 -7.68 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 200.00 - 

1393 200.00 0.00 

1394 718.60 259.30 

1395 500.00 -30.42 
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درصد کاهش یافته است.  42/30، به میزان 1395های اختصاصی دستگاه پس از یک دوره افزایش، در سال امتیاز شاخص

های کسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص امتیاز درصد افزایش همراه بوده است. 150ها در طول دوره با امتیاز این شاخص

 مشاهده می شود. درجدول زیر 1395اختصاصی سال 

 

  1395در سال  اصفهان استان خاک اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیکهای اختصاصی ارزیابی شاخص -35-3ول جد

 

ی اختصاصی خود ارزیابی شده هامحور در زمینه فعالیت 4اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در  1395در سال 

و این دستگاه تا تحقق کامل اهداف در زمینه  است درصد بوده 50محور تنها  4در تمامی این  کسب شده امتیازاست. 

درگروه تولیدی و زیربنایی در سال  های اختصاصیاجرای وظایف تخصص خود فاصله زیادی دارد. میانگین امتیاز شاخص

  است.تر از میانگین گروه درصد( پایین 04/36امتیاز )  79/281باشد که این اداره کل با اخذ  می 79/781برابر با  1395

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
تهیه طرح اختالط بتن 
ابنیه فنی حوزه راه و 

 شهرسازی

تعداد 
 گزارش

250.00 35.00 17.50 125.00 50.00 

2 

تهیه طرح اختالط آسفالت 
های حوزه راه و پروژه

شهرسازی )راه سازی، 
 روستایی(بهسازی، راه

تعداد 
 گزارش

250.00 75.00 37.50 125.00 50.00 

3 
های ارزیابی روسازی راه

موجود در حوزه راه و 
 شهرسازی

 50.00 125.00 5.00 10.00 250.00 کیلومتر

4 
مطالعات ژئوتکنیک در 

حوزه راه و های پروژه
 شهرسازی

تعداد 
 هاپروژه

250.00 10.00 5.00 125.00 50.00 
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استان اصفهان های عمومی  اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکتحلیل شاخص  

اداره کل آزمایشگاه فنی و  ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95های استان اصفهان در سالخاک  مکانیک

ی عمومی اداره کل آزمایشگاه فنی و هاشاخصنمودار 

 1392-95های استان اصفهان در سال خاک مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های اصفهان، پس از طی سیر نزولی در سال اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان های عمومیشاخص امتیاز

با توجه به اینکه امتیاز کسب شده در  افزایش یافته است. 1395درصد در سال  48/99سرانجام با نرخ  1394و  1393

برای ارتقاء جایگاه خود در بین سایر  است، کاهش داشته درصد 68/24سال پایانی دوره مورد بررسی نسبت به ابتدای آن 

 1395گروه تولیدی و زیربنایی در سال  در های عمومیباشد. میانگین امتیاز شاخصدستگاه ها نیازمند برنامه ریزی می

  است. تر از میانگین گروه کسب کردهدرصد( پایین 78/41امتیاز ) 33/218فوق باشد که اداره کل می 53/522برابر با 
 

استان اصفهان  های عمومی اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک  

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 403.90 - 

1393 257.96 -36.13 

1394 152.50 -40.88 

1395 304.20 99.48 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 33.33 - 

1393 18.33 -15.00 

1394 0.00 -18.33 

1395 26.57 26.57 
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 یدرصد 57/26از رشد   1395کاهشی بوده و تنها در سال  1394تا سال در طول دوره ارزیابی  درصد تحقق این برنامه 

 28/20نسبت به ابتدای آن با کاهش برخوردار گردیده است. در سال پایانی دوره، امتیاز کسب شده  1394نسبت به سال 

برابر با  1395دولت درگروه تولیدی و زیربنایی در سال  ساختار و نقش مهندسی درصد همراه است. میانگین تحقق برنامه

  درصد کمتر از میانگین گروه است. 21/ 59و میزان تحقق برنامه در این اداره کل  بودهدرصد  16/48

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه  دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان اداره

 1392-95ی هاسالدر 

دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری  نمودار برنامه

اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

جز سال دوم مورد به در طول دوره ارزیابی توسط اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان این برنامه درصد تحقق

 لیبوده و 1394درصد نسبت به سال  01/25 دارای رشد 1395برنامه در سال است. امتیاز  بوده بررسی با افزایش همراه

 هوشمندسازی و الکترونیک دولت درصد نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی کاهش یافته است. میانگین تحقق برنامه 11/1

 69/18اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  47/56برابر با  1395بنایی در سال اداری درگروه تولیدی و زیر

  تر از میانگین گروه است.درصد پایین

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 38.89 - 

1393 11.50 -27.39 

1394 12.77 1.27 

1395 37.78 25.01 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

 جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی 

اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 انسانینمودار برنامه مدیریت سرمایه 

اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان  

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

با کاهش مواجه  1394انسانی در اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان  تا سال  سرمایه مدیریت تحقق برنامه 

 سرمایه مدیریت قبل رشد یافته است. میانگین تحقق برنامه درصد نسبت به سال 5/12 به میزان 1395بوده و در سال

 28/34اداره کل فوق ان تحقق برنامه در بوده و میزدرصد  84/54برابر با  1395درگروه تولیدی و زیربنایی در سال  انسانی

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین

  

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

  جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

استان  خاک اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 استان  خاک اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 59.23 - 

1393 12.93 -46.3 

1394 8.06 -4.87 

1395 20.56 12.5 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 66.67 30.31 

1394 0.00 -66.67 

1395 20.00 20.00 
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میزان تحقق برنامه رقابتی در طول دوره ارزیابی با تغییراتی همراه بوده است.  فضای در عمومی خدمات تحقق برنامه

درصد داشته اما درمقایسه با ابتدای دوره ارزیابی  20افزایشی معادل  1394این اداره کل نسبت به سال  در 1395درسال 

رگروه تولیدی و زیربنایی در رقابتی د فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه درصد کاهش یافته است. 36/16

  تر از میانگین گروه است.درصد پایین 96/7اداره کل  فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  96/27برابر با  1395سال 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 مکانیک خاک استاناداره کل آزمایشگاه فنی و 

 1392-95ی هاسالاصفهان در  

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  94/14نسبت به ابتدای دوره  1395های ارزیابی با نوسان همراه بوده است. در سال در طول سال تحقق این برنامه

 حقوق از صیانت است. میانگین تحقق برنامه گردیدهبرخوردار  1394درصدی نسبت به سال  28/4رشد داشته و از افزایش 

بوده و میزان تحقق برنامه در اداره درصد  38/46برابر با  1395اداری درگروه تولیدی و زیربنایی در سال  سالمت و مردم

  تر از میانگین گروه است.درصد پایین 67/15کل فوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 15.77 - 

1393 59.02 43.25 

1394 26.43 -32.59 

1395 30.71 4.28 

0

20

40

60

1392
1393

1394
1395



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                354 

 

عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه -6  

 مدیریت عملکردجدول برنامه استقرار نظام جامع 

استان  خاک آزمایشگاه فنی و مکانیکاداره کل 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 مدیریت عملکردنموداربرنامه استقرار نظام جامع 

استان  خاک اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی در  اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان توسط عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه میزان تحقق

 02/2نسبت به سال قبل از آن  1395است. میزان این کاهش در سال  بررسی با کاهش همراه بوده های دوره موردسال

عملکرد درگروه  مدیریت  جامع نظام درصد است. میانگین تحقق برنامه استقرار 94/28به ابتدای دوره  درصد و نسبت

تر درصد پایین 55/21اداره کل فوق  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  61/58برابر با  1395تولیدی و زیربنایی در سال 

 از میانگین گروه است.

 1394های پی در پی به ویژه در سال های عمومی حاکی از کاهشهای شاخصنامهبررسی اجمالی میزان تحقق اهداف بر

به بهبود موقعیت دستگاه در گروه خود بیانجامد. در تمامی شش است بوده و رشد امتیاز در سال بعد از آن هم نتوانسته 

زیر میانگین گروه است که در  امتیازیی عمومی، اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان دارای هاشاخصبرنامه 

ع مدیریت عملکرد از های مدیریت سرمایه انسانی، مهندسی نقش و ساختار دولت و استقرار نظام جامدر برنامهاین میان 

 تری برخوردار است.موقعیت پایین

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 66.00 - 

1393 57.14 -8.86 

1394 39.08 -18.06 

1395 37.06 -2.02 
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 اصفهان  اداره کل استاندارد استان اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

ی عمومی و اختصاصی اداره هاشاخصجدول مجموع 

 1392-95ی هاسالکل استاندارد  استان اصفهان در 

ی عمومی و اختصاصی اداره هاشاخصنمودار مجموع 

 1392-95ی هاسالکل استاندارد  استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال  جز دربه در طول دوره ارزیابی اصفهان اداره کل استاندارد استان و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع  امتیاز 

در مقایسه با ابتدای دوره  1395سوم مورد بررسی با افزایش همراه بوده است. امتیاز کسب شده این اداره کل درسال 

های میانگین امتیاز شاخصبرخوردار است.  1394نسبت به سال  یدرصد 52/17 رشد و از درصد افزایش داشته 24/37

  51/354باشد که اداره کل فوق امتیاز می 33/1304برابر با  1395بنایی و تولیدی در سال گروه زیر عمومی و اختصاصی

 ست.ادرصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 18/27امتیاز )
 

های اختصاصی اداره کل استاندارد استان اصفهانتحلیل شاخص  

اداره کل استاندارد   ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

اداره کل استاندارد   ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1208.71 - 

1393 1563.71 29.37 

1394 1411.50 -9.73 

1395 1658.84 17.52 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 500.00 - 

1393 990.49 98.10 

1394 815.00 -17.72 

1395 828.50 1.66 
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، با نوساناتی همراه در طول دوره ارزیابی اختصاصی اداره کل استاندارد استان اصفهان هایشاخصامتیاز کسب شده در 

و نسبت به  درصد 7/65 بررسیمورد نسبت به ابتدای دوره   1395بوده است و امتیاز کسب شده این اداره کل در سال 

  دهد.را نشان می افزایشدرصد  66/1، 1394سال 

 درجدول زیرمشاهده می شود. 1395های اختصاصی درسال امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 1395در سال  اصفهاناداره کل استاندارد  استان های اختصاصی ارزیابی شاخص -36-3جدول 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
صدور و تمدید پروانه 
 کاربرد عالمت استاندارد

 79.23 95.08 744.00 939.00 120.00 تعداد

2 
نظارت و کنترل بازار 
 )نمونه برداری و بازرسی(

 74.50 89.40 13636.00 18304.00 120.00 تعداد

3 

درصد انطباق کاالهای 
وارداتی نسبت به کل 
کاالهای  مشمول 

 استاندارد

 50.00 60.00 47.00 94.00 120.00 درصد

4 

افزایش نرخ رشد صحت 
عیار مصنوعات طال در 

سال جاری نسبت به پایان 
سال قبل )براساس رعایت 

درصد تعداد  100
های برنامه عملیاتی آزمون

 (1395سال 

 100.00 50.00 33.00 5.00 50.00 درصد

5 

 
تجدیدنظر  تعداد تدوین و

استانداردهای ملی در 
 استان

 

 100.00 100.00 113.00 113.00 100.00 تعداد

6 

تعداد بازنگری 
استانداردهای ملی در 

 استان
 

 100.00 30.00 648.00 400.00 30.00 تعداد

7 
های برون میزان آموزش

 سازمانی
 100.00 30.00 79987.00 48503.00 30.00 نفر ساعت 
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 )دنباله( 1395در سال  اصفهاناداره کل استاندارد  استان های اختصاصی ارزیابی شاخص -36-3جدول 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

8 

ثبت پیشنهاد تدوین 
مللی در استاندارد بین ال

مجامع استانداردسازی 
 المللیبین

 100.00 10.00 3.00 3.00 10.00 تعداد

9 

میزان اعتماد  سنجش
عمومی و بهبود نگرش و 
رفتار مردم نسبت به 

 استاندارد

 100.00 80.00 50.00 5.00 80.00 درصد

10 

ارزیابی صحت عملکرد 
های همکار بر آزمایشگاه

اساس روش اجرایی 
 ر/208/111

 70.00 63.00 70.00 100.00 90.00 درصد

11 
ی هاتایید صالحیت  شرکت

 ی استانبازرسی کاال
 100.00 50.00 5.00 5.00 50.00 تعداد

12 

ارزیابی میزان انطباق 
های عملکرد نازل

های عرضه سوخت جایگاه
مایع کشور با استانداردهای 

 مربوطه

 69.99 28.00 4017.00 5739.00 40.00 تعداد

13 
ارزیابی میزان انطباق 

عملکرد وسایل توزین سبک  
 با استانداردهای مربوطه

 57.53 23.01 10355.00 18000.00 40.00 تعداد

14 

ارزیابی میزان انطباق 
های وسایل عملکرد باسکول

ای  با نقلیه چرخدار جاده
 استانداردهای مربوطه

 100.00 40.00 1518.00 1518.00 40.00 تعداد

15 
های دیداری و تولید برنامه

 شنیداری
 100.00 30.00 605.00 605.00 30.00 تعداد

 100.00 20.00 46.00 46.00 20.00 تعداد محیطیتبلیغات  16

17 
های آموزشی تولید بسته

ترویجی )مکتوب و 
 غیرمکتوب(

 100.00 30.00 19.00 19.00 30.00 تعداد
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 در شده تعیین موفق به دستیابی به اکثراهداف اصفهان اداره کل استاندارد استان که است این گربیان فوق جدول

باشد. میانگین امتیاز می 13و  12،3های ردیف گردیده و عمده نقطه ضعف آن در شاخص 1395 های سالشاخص

امتیاز   71/46باشد که این اداره کل می 79/781برابر با  1395بنایی و تولیدی در سال گروه زیر در های اختصاصیشاخص

عف و راهکارهای پیشنهادی این اداره در از جمله نقاط قوت و ض است.کسب کرده  درصد( باالتر از میانگین گروه 97/5)

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.می 1395های اختصاصی سال تحقق شاخص
 

 نقاط قوت

  .تدوین استاندارد به منظور رتتصویب و اجرای طرح تجا -1

  .های اقتصادیهای تدوین با تمرکز بر استاندارد سازی و خدمات دارای مزیتتعیین اولویت -2

  .ها با عنایت به تولیدات کشوردن استانداردکاربردی نمو -3

  .سازیای و بین المللی استانداردهای منطقهعضویت و مشارکت فعال در مجامع و سازمان -4

  .تدوین پیش نویس استاندارد بین المللی طال در استان -5
 

 نقاط ضعف

  .های بین المللیداستاندارهای متناظر و تدوین  ارتباط با سازمان جهانی ایزو در خصوص کمیتهعدم  -1

  .ترغیب و تشویق اشخاص حقوقی و حقیقیعدم  -2

  .عدم دسترسی آسان به آخرین منابع علمی جهت تدوین -3

  .کمبود افراد متخصص در زمینه صنعت طال جهت عضویت در کمیته متناظر طال -4

 .دارد به علت کثرت کارهای اجرایینعدم توجه کارشناسان به امر تدوین استا -5
  

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

  رت.های مشمول طرح تجاوردهاتنظیم سند راهبردی برای تدوین استانداردهای آب شرب و فر -1

  .زم نمودن هر کارشناس استاندارد نسبت به تدوین حداقل یک استاندارد در سالمل -2

ایجاد و توسعه بانک اطالعاتی قوی  نفعان و صاحب نظران بابهبود فرایند تدوین و افزایش مشارکت فعال ذی -3

 .از متخصصان و خبرگان کشور

  .لحاظ نمودن امتیاز تدوین استاندارد جهت ارتقا شغلی -4

ولین کنترل وستدوین استانداردها از طریق م کشاورزی، خدمات و بازرگانی در امر جلب مشارکت بخش صنعت، -5

 .کیفیت

  .های اجرایی و سازمان های دولتی با تنظیم تفاهم نامهتشویق به ایجاد دفاتر استانداردسازی در دستگاه -6

  .در تدوین استانداردهای ملی و اختصاصی NGO از استفاده -7

  ISO,IEC,CODEX,ITU های کمیته های فنیتوسعه استقرار دبیرخانه -8
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های عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهانتحلیل شاخص  

 اداره کل استاندارد  ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  

  اداره کل استانداردی عمومی هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش  با تغییراتی همراه بوده است.در طول دوره ارزیابی،  اصفهان اداره کل استاندارد استان عمومیهای شاخص امتیاز

نسبت به ابتدای دوره حاصل کلی  درصد 16/17و همچنین افزایش  1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 20/39

امتیاز  53/522برابر با  1395لیدی در سال گروه زیربنایی و تو های عمومیاین نوسانات است. میانگین امتیاز شاخص

  است . درصد(  باالتر از میانگین گروه کسب کرده 91/58امتیاز ) 81/307باشد که این اداره کل می

 

های عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

اداره کل  و ساختار دولتجدول برنامه مهندسی نقش 

 1392-95ی هاسالاستاندارد استان اصفهان در 

نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت اداره کل 

 1392-95ی هاسالاستاندارد استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 708.71 - 

1393 573.22 -19.12 

1394 596.50 4.06 

1395 830.34 39.20 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 45.83 - 

1393 28.33 -17.50 

1394 9.12 -19.21 

1395 91.38 82.26 
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اداره  این وبوده افزایش  ، رو به 1394و  1393ی هاسالعلی رغم رشد منفی در دوره ارزیابی در  این برنامه  تحقق میزان

درمقایسه با ابتدای دوره بررسی  یدرصد 55/45 افزایشو  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  26/82رشد از  کل 

 1395گروه زیر بنایی و تولیدی در سال  دولت در ساختار و نقش مهندسی تحقق برنامه برخوردار است. میانگین درصد

  درصد باالتر از میانگین گروه است . 22/43اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  16/48برابر با 

 

اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2  

 هوشمندسازی اداریجدول برنامه دولت الکترونیک و 

 اداره کل استاندارد استان اصفهان 

 1392-95های در سال

نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 استان اصفهان اداره کل استاندارد 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

جز درسال دوم مورد بررسی با افزایش به در طول دوره ارزیابی اصفهان توسط اداره کل استاندارد استان این برنامه  تحقق

درصدی نسبت به ابتدای  22/12و از افزایش   1394درصد نسبت به سال  9/6 دارای رشد 1395ر سال د و بوده همراه

اداری گروه زیر بنایی و  هوشمندسازی و الکترونیک دولت میانگین درصد تحقق برنامه .دوره مورد بررسی برخوردار است

درصد باالتر از  15/36این اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  47/56برابر با  1395تولیدی در سال 

  ین گروه است.میانگ

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 80.00 - 

1393 69.00 -11 

1394 85.72 16.72 

1395 92.62 6.9 
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انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3  

جدول برنامه  مدیریت سرمایه انسانی اداره کل 

 1392-95ی هاسالاستاندارد استان اصفهان در 

نمودار برنامه  مدیریت سرمایه انسانی اداره کل 

 1392-95ی هاسالاستاندارد استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25/7 نسبت به ابتدای دوره  1395درسال  اصفهان اداره کل استاندارد استان انسانی توسط سرمایه مدیریت تحقق برنامه

درصدی تحقق  86/23رشد منفی  برخوردار است. 1394نسبت به سال  یدرصد 35/21و از افزایش درصد رشد داشته 

 نیز مانع از برتری نسبت به میانگین گروه نبوده است، به طوری که میانگین میزان تحقق برنامه 1394برنامه در سال 

اداره قق برنامه در بوده و میزان تحدرصد  84/54برابر با  1395انسانی گروه زیر بنایی و تولیدی در سال  سرمایه مدیریت

  درصد باالتر از میانگین گروه قرار گرفته است. 48/14کل فوق 

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی اداره 

 1392-95های کل استاندارد استان اصفهان در سال

نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی اداره کل 

 1392-95های استاندارد استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 62.07 - 

1393 71.83 9.76 

1394 47.97 -23.86 

1395 69.32 21.35 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 81.82 - 

1393 83.33 1.51 

1394 15.00 -68.33 

1395 62.08 47.08 
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نسبت به سال قبل  1395درسال  اصفهان رقابتی در اداره کل استاندارد استان فضای در عمومی خدمات تحقق برنامه

،  1394درصدی آن در سال  68درصد افزایش یافته است. لیکن درمقایسه با ابتدای دوره ارزیابی و به دلیل کاهش  08/47

رقابتی گروه زیر بنایی  فضای در عمومی خدمات میانگین درصد تحقق برنامه است.همراه گردیده درصد کاهش  74/19با 

درصد باالتر از میانگین  12/34اداره کل  فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  96/27برابر با  1395و تولیدی در سال 

  گروه است.

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل استاندارد استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل استاندارد استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد کاهش تحقق  6است. پس از آن با نزدیک به  1392بیشترین موفقیت دستگاه در تحقق هدف این برنامه در سال  

تنها  1394امتیاز کسب شده نسبت به سال  1395درصد همراه بوده است. در سال  5و نرخ رشد های زیر  1393در سال 

درصد کاهش همراه شود. میانگین  89/1ه ابتدای دوره ، با درصد رشد داشته و این رشد کم سبب گردیده که نسبت ب 78/0

بوده و میزان درصد  38/46برابر با  1395اداری درگروه در سال  سالمت و مردم حقوق از صیانت درصد تحقق برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است . 61/24اداره کل  فوق تحقق برنامه در 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 72.88 - 

1393 67.23 -5.65 

1394 70.21 2.98 

1395 70.99 0.78 

60

65

70

75

1392 1393 1394
1395



 363                                                  استان       اجرایی هایبه تفکیک دستگاهوم: بررسی وضعیت ارزیابی عملکرد سصل ف

عملکرد مدیریت  معجا نظام استقرار برنامه -6  

 مدیریت عملکردجدول برنامه استقرار نظام جامع 

 اداره کل استاندارد استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد مودار برنامه استقرار نظام جامع ن

 اداره کل استاندارد استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی در طول دوره  اصفهان اداره کل استاندارد استان توسط عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه درصد تحقق

نسبت به سال  1395درصد در سال  78/13از افزایش این اداره کل بوده و  دارای سیر صعودی جز در سال دوم ارزیابیبه

 نظام نسبت به ابتدای دوره بررسی برخوردار است. میانگین درصد تحقق برنامه استقرار یدرصد 08/21رشد و  1394

اداره بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  61/58برابر با  1395عملکرد گروه زیر بنایی و تولیدی در سال  مدیریت  جامع

 باالتر از میانگین گروه است. درصد 8/35کل فوق 

 رو روند 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان اداره کل استاندارد استان توسط شده کسب امتیاز به عنایت با

توان به روند افزایشی امتیازات گردد. از جمله میمشخص می اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق اداره کل در این رشد به

 دولت، ساختار و نقش مهندسی هایبرنامه ویژه درهای عمومی بهشده توسط این اداره کل در بخش شاخصکسب 

عملکرد اشاره نمود. افت شدید  مدیریت جامع نظام استقرار و مدیریت سرمایه انسانی، خدمات عمومی در فضای رقابتی

که با به کارگیری راهکارهای بهبود عملکرد ذکر از جمله نقاط ضعفی بوده  1394های اختصاصی در سال امتیاز شاخص

به موفقیت رسانده است  1395سال  های اختصاصی این اداره کل را در تحقق اهداف مربوطه درشده در تحلیل شاخص

 است. برخوردار بوده مناسبیهمواره در گروه خود از موقعیت این اداره کل 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 73.33 - 

1393 68.71 -4.62 

1394 80.63 11.92 

1395 94.41 13.78 
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 اصفهان استان اداره کل امور عشایر اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 استان اصفهان  اداره کل امور عشایر 

 1392-95های در سال

 های عمومی و اختصاصی نمودار مجموع شاخص

 استان اصفهان  اداره کل امور عشایر

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 در طول دوره ارزیابی اصفهان اداره کل امور عشایر استان و اختصاصی های عمومیشاخصز کسب شده در مجموع امتیا 

درمقایسه با  1395اداره کل در سال است. امتیاز کسب شده این  به جز درسال سوم مورد بررسی با افزایش همراه بوده

میانگین برخوردار است.  1394نسبت به سال  یدرصد 94/7 رشد و از درصد افزایش داشته 37/74ابتدای دوره بررسی 

باشد که امتیاز می 33/1304برابر با  1395گروه تولیدی و زیربنایی در سال  در های عمومی و اختصاصیامتیاز شاخص

 است. درصد( پایین تر از میانگین گروه کسب کرده 50/40امتیاز ) 22/528اداره کل فوق 
 

 های اختصاصی اداره کل امور عشایر استان اصفهانتحلیل شاخص

 اداره کل امور عشایر ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 اداره کل امور عشایر ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 445.10 - 

1393 1120.79 151.81 

1394 719.00 -35.85 

1395 776.11 7.94 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 - 

1393 711.85 - 

1394 500.00 -29.76 

1395 609.60 21.92 
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ها در فرایند ارزیابی شرکت نکرده و امتیاز کسب شده آن در سایر سال 1392در سال  اداره کل امور عشایر استان اصفهان

درصد نسبت به سال قبل و سپس درسال  76/29امتیاز کسب شده دستگاه با کاهش 1394در سال توام با تغییرات است. 

  است. درصدی همراه گردیده 92/21با افزایش  1395

 درجدول زیرمشاهده می شود. 1395های اختصاصی درسال امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 1395در سال  اصفهاناستان  امور عشایراداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -37-3جدول 

 

درصد  50دهد در بیش از های مربوطه نشان میکسب شده توسط این اداره کل در زیر شاخص زاطالعات مربوط به امتیا

)میزان افزایش  5درصد و بیشتر گردیده است. عمده ترین نقطه ضعف در شاخص ردیف  80 از موارد، موفق به کسب امتیاز

گروه  های اختصاصیشاخص است. میانگین امتیاز درصد از امتیاز آن را کسب نموده 20تولید گوشت قرمز( است که تنها 

درصد( باالتر از  03/22امتیاز ) 19/172 باشد که اداره کل فوقمی 79/781برابر با  1395تولیدی و زیربنایی در سال 

از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد این اداره در  است. کسب کرده میانگین گروه

 نمود.توان به موارد ذیل اشاره می 1395های اختصاصی سال تحقق شاخص

 

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
ساماندهی اسکان عشایر 

 داوطلب
 50.00 65.00 16500.00 33000.00 130.00 خانوار

 80.00 112.00 30244.00 37804.00 140.00 خانوار تامین و توزیع سوخت 2

3 
برخورداری از آب میزان 

 آشامیدنی
 80.00 136.00 51352.00 64190.00 170.00 خانوار

4 
برخورداری راه مناسب 

 عشایر
 50.84 86.43 28000.00 55071.00 170.00 خانوار

5 
میزان افزایش تولید 

 گوشت قرمز
 20.00 34.00 9000.00 45000.00 170.00 تن

6 
سازماندهی و ساماندهی 

های تعاونی و تشکل
 مشارکت مردمی

 80.15 80.15 164000.00 204612.00 100.00 خانوار

 80.00 96.00 218400.00 273000.00 120.00 نفر روز آموزش و ترویج 7



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                366 

 

 نقاط قوت

 .راستای کمک به حمل و توزیع علوفه برای دام عشایرری در یاخذ یارانه علوفه جامعه عشا -1

 (.های پاک )خورشیدیافزایش متقاضیان عشایر به استفاده از انرژی  -2

  .واحد دامی جامعه عشایری استان 1.000.000تن گوشت قرمز از طریق  10.000د ساالنه یافزایش و تول  -3

 .تن 120.000)سیب درختی( ساالنه بالغ بر  افزایش و تولید باغات -4

  .تالش دوجانبه سازمان و مشارکت مردمی در جهت توسعه و افزایش سطح زیرکشت زراعت و علوفه -5

  .ی مورد نیاز جامعه عشایری براساس مطالعات و طراحی مشاورین و کارشناسان مجربیهای اجراانجام پروژه  -6

 

 نقاط ضعف

  (.افزایش قیمت نهادهای کشاورزی )بذر، یونجه -1

  .استان یارات تخصیصناکافی بودن اعتب -2

  .آبرسانی و کشاورزی هایهای عشایری جهت حمل آب، نهادهالعبور بودن جادهبصع -3

  .ها در تجهیزات راهسازیافزایش قیمت -4

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

  .آوری جدید برای بهبود عملکرد در سطح هکتاراستفاده از فن -1

 آالت جدید و مناسب در جهت بهبود پروژهمناطق عشایری و استفاده از ماشیناستفاده از پیمانکاران آشنا به  -2

  .راهسازی

 اجرا.های در حال جلب مشارکت جامعه عشایری در اجرای پروژه  -3

نامه ثیرگذار در تخصیص اعتبارات استانی جامعه عشایری مبتنی بر آییناولین توتالش در جهت توجیه مس -4

  .1384ت دولت در سال اساماندهی عشایر مصوب هی

  .زندگی عشایربه برگزاری جلسات با این مدیریت جهت بهبود ساماندهی  -5

 .مین علوفه دستی برای دام عشایراتخصیص اعتبار الزم جهت ت -6
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های عمومی اداره کل امور عشایر استان اصفهانتحلیل شاخص  

استان  اداره کل امور عشایر ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

استان  اداره کل امور عشایر ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش یافته است. بیشترین  ههر سالدر طول دوره ارزیابی، این اداره کل  توسط های عمومیشاخصکسب شده در امتیاز 

درصد کاهش در امتیاز  59/62در سال پایانی دوره با  .درصد است 45/46و معادل  1394میزان کاهش مربوط به سال 

جب های عمومی مومواجه است. این سیر نزولی در کسب امتیاز در شاخص 1392های عمومی نسبت به سال شاخص

بنایی در سال درگروه تولیدی و زیر های عمومیباشد. میانگین امتیاز شاخصدر گروه مربوطه میگاه دستگاه تنزل جای

  است.تر از میانگین گروه کسب کردهدرصد( پایین 13/68امتیاز ) 02/356باشد که اداره فوقامتیاز می 53/522برابر با  1395
 

 امور عشایر استان اصفهانی عمومی اداره کل هاشاخصهای تحلیل برنامه

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

اداره کل  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  امور عشایر

اداره کل  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  امور عشایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 445.10 - 

1393 408.94 -8.12 

1394 219.00 -46.45 

1395 166.51 -23.97 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 33.33 - 

1393 39.50 6.17 

1394 22.14 -17.36 

1395 0.00 -22.14 
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با عدم کسب امتیاز  1395داشته و در سال  روند کاهشی 1394از سال  در طول دوره ارزیابی این برنامه تحقق میزان

دولت گروه تولیدی و زیربنایی در سال  ساختار و نقش مهندسی مواجه بوده است. قابل ذکر است میانگین تحقق  برنامه

  .باشدمیدرصد  16/48برابر با  1395

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری  جدول برنامه

 استان اصفهان  اداره کل امور عشایر

 1392-95ی هاسالدر 

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت  نمودار برنامه

 استان اصفهان  اداره کل امور عشایر

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  تنها  مورد بررسی نزولی بوده و هایسالدر طول  اصفهان استان توسط اداره کل امور عشایر این برنامه  میزان تحقق

درصدی  22/21کاهش  گردیده است. اما این رشد مانع ازبرخوردار  1394نسبت به سال  یدرصد74/19 از رشد 1395سال 

اداری  هوشمندسازی و الکترونیک دولت میانگین درصد تحقق برنامه .تاس نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی نگردیده

 69/27اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  47/56برابر با  1395گروه تولیدی و زیر بنایی در سال  رد

  درصد پایین تر از میانگین گروه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 50.00 - 

1393 42.67 -7.33 

1394 9.04 -33.63 

1395 28.78 19.74 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

مدیریت سرمایه انسانی اداره کل امور   جدول برنامه

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  عشایر

سرمایه انسانی اداره کل امور  مدیریت  نمودار برنامه

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  عشایر

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به سال ابتدای دوره مورد  1395در طول دوره ارزیابی با  کاهش همراه بوده و در سال  میزان تحقق این برنامه 

نسبت به سال  یدرصد 12/3افزایش  از 1395تحقق این برنامه تنها درسال  درصد کاهش یافته است. 34/40نیز بررسی 

برابر  1395وه تولیدی و زیربنایی در سال در گر انسانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه .استگردیدهبرخوردار  قبل

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 84/24این اداره کل بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  84/54با 

 

 رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه-4

اداره کل  جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  امور عشایر

اداره کل  نموداربرنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  امور عشایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 70.34 - 

1393 35.70 -34.64 

1394 26.88 -8.82 

1395 30.00 3.12 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 100.00 63.64 

1394 0.00 _ 

1395 8.33 8.33 
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اداره کل در طول دوره ارزیابی با نوسان همراه بوده و علیرغم این  رقابتی توسط فضای در عمومی خدمات تحقق برنامه

درصد کاهش یافته است. میانگین  03/28 به میزان ،1392سال نسبت به ، در پایان دوره، 1393جه در سال رشد قابل تو

بوده و میزان درصد  96/27برابر با  1395رقابتی گروه تولیدی و زیربنایی در سال  فضای در عمومی خدمات تحقق برنامه

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 63/19اداره کل فوق تحقق برنامه در 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه-5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 استان اصفهان  اداره کل امور عشایر

 1392-95ی هاسالدر 

 مردم و سالمت ادارینمودار برنامه صیانت از حقوق 

 استان اصفهان  اداره کل امور عشایر

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا سوم ارزیابی افزایش یافته، اما در های اول ساله کل امور عشایر استان اصفهان طی در ادار میزان تحقق این برنامه

 78/15در سال پایانی شاهد افزایش  لیو است درصد کاهش همراه شده 86/21با  1394نسبت به سال  1395سال 

اداری گروه  سالمت و مردم حقوق از صیانت درصدی نسبت به ابتدای دوره می باشیم.  میانگین درصد تحقق برنامه

درصد پایین  88/32این اداره کل بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  38/46برابر با  1395تولیدی و زیربنایی در سال  

  تر از میانگین گروه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 29.28 - 

1393 32.80 3.52 

1394 35.36 2.56 

1395 13.50 -21.86 
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عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه-6  

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان عشایراداره کل امور 

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان اداره کل امور عشایر

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی به غیر از سال دوم مورد در طول دوره این اداره کل  توسط عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه تحقق میزان

 57/36و کاهش  1394نسبت به سال  1395در سال درصد  82/18با کاهش و است بوده  از سیر نزولی برخوردار ارزیابی

عملکرد گروه تولیدی و  مدیریت  جامع نظام ق برنامه استقرارباشد. میانگین تحقدرصد نسبت به ابتدای دوره مواجه می

درصد  85/46اداره کل امور عشایر استان  بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  61/58برابر با  1395زیربنایی در سال 

 ست.پایین تر از میانگین گروه ا

، حاکی از عدم 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان اداره کل امور عشایر  توسط شده کسب امتیازات

های توفیق نسبی این اداره کل در تحقق مطلوب اهداف برنامه ها و استقرار بهینه اصالح نظام اداری در بخش شاخص

ای عمومی امتیازی کمتر از میانگین گروه خود را کسب کرده ههای شاخصدر تمامی برنامه 1395عمومی است. در سال 

های استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری و برنامه از این نظر در برنامهو است 

ها و کارگیری دستورالعملگردد. بدیهی است با بهدولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری بیشترین فاصله مشاهده می

های عمومی و همچنین به کار بستن راهکارهای بهبود خصهای شاسازی برنامهراهکارهای ارایه شده در خصوص پیاده

ها و برنامه های اصالح نظام اداری این اداره کل های اختصاصی در آینده شاهد رشد شاخصعملکرد در خصوص شاخص

 .خواهیم بود

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 48.33 - 

1393 57.14 8.81 

1394 30.58 -26.56 

1395 11.76 -18.82 
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 اصفهان استان اداره کل راه آهن اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل 

ی عمومی و اختصاصی اداره هاشاخصجدول مجموع 

 1392-95ی هاسالکل راه آهن استان اصفهان در 

ی عمومی و اختصاصی اداره هاشاخصنمودار مجموع 

 1392-95ی هاسالکل راه آهن استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 
 

به جز درسال  در طول دوره ارزیابی اصفهان استان اداره کل راه آهن و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع  امتیاز 

درصد  75/0در مقایسه با ابتدای دوره بررسی  1395صعودی بوده است. امتیاز کسب شده این اداره کل درسال   1394

های عمومی و میانگین امتیازمجموع شاخصبرخوردار است.  1394نسبت به سال  ی،درصد 5/9 رشد و از افزایش داشته

درصد(  27/0امتیاز ) 54/3باشد که اداره فوق می 33/1304برابر با  1395گروه تولیدی و زیربنایی در سال  اختصاصی

 است. باالتر از میانگین گروه کسب کرده
 

ان اصفهانهای اختصاصی اداره کل راه آهن استتحلیل شاخص  

 اداره کل راه آهن  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 ی اختصاصی اداره کل راه آهن هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 1291.04 - 

1393 1480.40 14.67 

1394 1188.00 -19.75 

1395 1300.79 9.49 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 842.91 - 

1393 972.21 15.34 

1394 555.00 -42.91 

1395 810.60 46.05 
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ب امتیاز کس متغیر است.  در طول دوره ارزیابی اختصاصی اداره کل راه آهن  استان اصفهان هایشاخصامتیاز کسب شده 

، به میزان 1394رشد و نسبت به سال  درصد 83/3 بررسی موردنسبت به ابتدای دوره  1395شده این اداره کل در سال 

 درصد افزایش را نشان می دهد.  05/46

 درجدول زیرمشاهده می شود. 1395های اختصاصی درسال کسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص امتیاز

 

 1395در سال  اصفهاناستان  راه آهناداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -38-3جدول 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
های باری متوسط واگن

 در گردش )روزانه(
 70.01 56.01 2549.00 3641.00 80.00 دستگاه

2 
متوسط سرعت 
 قطارهای باری

کیلومتر بر 
 ساعت

50.00 30.17 45.40 50.00 100.00 

3 
لکوموتیو در گردش 
)جمع در سرویس، 
 منتظر سرویس وتعمیر(

 88.23 79.40 71.94 81.54 90.00 دستگاه

 ایمنی 4

ها تعداد فوتی
به ازاء یک 
میلیون قطار 
 کیلومتر

120.00 0.50 0.73 82.19 68.49 

5 
متوسط سرعت 
 قطارهای مسافری

کیلومتر بر 
 ساعت

70.00 
57.3 

 
77.30 70.00 100.00 

6 
های متوسط واگن

مسافری درگردش 
 )روزانه(

 70.19 56.15 7.30 10.40 80.00 دستگاه

 100.00 50.00 628.38 628.36 50.00 کیلومتر مجموع خطوط ریلی 7

 1092.0056.00 80.00 1365.00 70.00 کیلومتر نگهداری خطوط 8

 3.3073.50 73.50 4.49 100.00 میلیون تن کل حمل بار 9

 کل حمل بار 10
میلیارد تن 
 کیلومتر

100.00 2.38 2.30 96.64 96.64 

 جابجایی مسافرکل  11
میلیارد نفر 
 کیلومتر

100.00 0.92 0.61 66.30 66.30 

12 
کل جابجایی مسافر 
 )میلیون نفرکیلومتر(

میلیون نفر 
 کیلومتر

90.00 0.52 0.43 74.42 82.69 
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درصد است.  70های اختصاصی تعریف شده، بیش از گردد امتیاز در اکثر شاخصهمانگونه که در جدول فوق مشاهده می

 شایان ذکر است دو شاخص یاد شده  باشد.درصد می 70میزان امتیاز کسب شده کمتر از   11و  4های ردیف در شاخص

باشد. های عملکردی مهم دستگاه میبه ویژه شاخص ایمنی با توجه به تظاهر بیرونی زیادی که دارد، از جمله شاخص

باشد که اداره کل فوق می 79/781برابر با  1395تولیدی  در سال گروه زیربنایی و  های اختصاصیمیانگین امتیاز شاخص

است. از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی  درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 69/3امتیاز ) 81/28

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.می 1395های اختصاصی سال این اداره در تحقق شاخص

 

 نقاط قوت

 .افزایش محموالت صادراتی مواد معدنی -1

 .اعزام قطارهای باری مستقیم -2

  .مصرف کمترسوخت و کاهش آلودگی هوا -3

  .های خصوصیهای باری به شرکتواگذاری کلیه واگن -4

  .راه اندازی سامانه صدور بارنامه الکترونیکی  -5

  ی.بردن راندمان کار باال و زهیانگ شیجهت افزا حرکت و ریس نیبه مامور لومتراژینامه پرداخت ک نییرآییتغ -6

  .شهر نزری –بافق  اخذ مجوز جهت دوخطه کردن محور -7
 

 نقاط ضعف

  .لیشرکت نفت آبن تیمازوت در سا یریعدم تحقق بارگ -1

  ی.مقطع زمان کیدر  هیبه مواد اول ازیعدم ن ذوب آهن و رهیذخ یو انبارها بودن سیلو پر -2

  .هاخطه نبودن بالک دو ترافیک درخطوط و -خطوط ریلی  تخلیه به عدم اتصال همه مبادی بارگیری و -3

 ی.اتیدرمشاغل عمل یانسان یرویکمبود ن -4
 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

های بارگیری )رفع خرابی دستگاه های تخلیه وها درخصوص رفع مشکالت سایتکامل شرکت هماهنگی -1

  .تخلیه( بارگیری و

  .معدن جهت بهبود وضعیت حمل بار صنعت و شهرسازی و های راه ووزارتخانههماهنگی بین  ایجاد -2

  .جاده توسط قانون گذار تغییردرتعرفه حق دسترسی ریل و -3

  .هاساخت خطوط فرعی جهت شرکت -4

 .بسته یهاستگاهیا ییبازگشا -5
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اداره کل راه آهن استان اصفهانهای عمومی تحلیل شاخص  

اداره کل راه آهن استان  ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

ی عمومی اداره کل راه آهن استان هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لیکن در  بوده صعودی 1394تا سال در طول دوره ارزیابی  اصفهان استان اداره کل راه آهن های عمومیشاخص امتیاز

های عمومی این اداره مواجه است. امتیاز کسب شده در شاخص 1394نسبت به سال  کاهشدرصد  56/22 با 1395سال 

گروه زیر بنایی  های عمومیز شاخصاست. میانگین امتیا رشد یافته درصد 39/9نسبت به ابتدای دوره   1395کل در سال 

درصد( پایین تر از میانگین گروه 08/4امتیاز ) 34/21ق باشد که اداره کل فومی 53/522برابر با  1395و تولیدی در سال 

 است. کسب کرده
 

های عمومی اداره کل راه آهن استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت اداره کل 

 1392-95ی هاسالراه آهن استان اصفهان در 

نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت اداره کل 

 1392-95ی هاسالراه آهن استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 448.13 - 

1393 508.19 13.40 

1394 633.00 24.56 

1395 490.19 -22.56 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 58.33 - 

1393 62.86 4.53 

1394 100.00 37.14 

1395 35.18 -64.82 
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نسبت به  یدرصد 82/64کاهش  1395یافته ولی در سال  افزایش 1394تا سال در طول دوره ارزیابی  این برنامه  تحقق

 و نقش مهندسی درصدی نسبت به ابتدای دوره داشته است. میانگین تحقق برنامه 15/23  همچنین کاهش وقبل سال 

اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  16/48برابر با  1395دولت گروه زیربنایی و تولیدی در سال  ساختار

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 98/12

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداریجدول برنامه 

 اداره کل راه آهن استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 اداره کل راه آهن استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

با تغییرات زیادی همراه است. این  در طول دوره ارزیابی اصفهان استان توسط اداره کل راه آهن  تحقق این برنامه میزان

درصد نسبت به ابتدای  94/4و کاهش  1394نسبت به سال  1395درصدی در سال  91/15عدم ثبات به صورت کاهش 

اداری گروه زیربنایی و تولیدی  هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامهگردد. میانگین تحقق دوره مورد بررسی نمایان می

درصد پایین تر از میانگین گروه  66/6 اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  47/56برابر با  1395در سال 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 54.75 - 

1393 27.33 -27.42 

1394 65.72 38.39 

1395 49.81 -15.91 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

آهن کل راهاداره مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

آهن اداره کل راهمدیریت سرمایه انسانی نمودار برنامه 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395در سال  ، صعودی اما1394تا سال  اصفهان استان اداره کل راه آهن  انسانی توسط سرمایه مدیریت تحقق برنامه 

درصد کاهش  98/12نسبت به سال قبل،  1395گردد، درسال است. همانگونه که در جدول مالحظه می داشته منفیرشد 

درصد محدود شود.  63/28ابتدای دوره به  یافته است. این نوسانات سبب گردیده تا نرخ رشد تحقق برنامه نسبت به

بوده و درصد  84/54برابر با  1395درگروه زیر بنایی و تولیدی در سال  انسانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 45/3اداره کل فوق  میزان تحقق برنامه در
 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

اداره  جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالکل راه آهن استان اصفهان در 

اداره کل  نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالراه آهن استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 29.66 - 

1393 61.75 32.09 

1394 71.27 9.52 

1395 58.29 -12.98 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 29.87 - 

1393 50.00 20.13 

1394 90.00 40 

1395 23.33 -66.67 
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با افزایش همراه  1394تا سال  اصفهان رقابتی توسط اداره کل راه آهن استان فضای در عمومی خدمات تحقق برنامه

درصد کاهش یافته  67/66نزولی بوده و  1394توسط این اداره کل  نسبت به سال  1395است. امتیاز کسب شده درسال 

 فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه درصد افزایش یافته است. 55/6در مقایسه با ابتدای دوره ارزیابی،  لیو

 63/4این اداره  کل بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  96/27برابر با  1395رقابتی گروه زیر بنایی و تولیدی  در سال 

  درصد پایین تر از میانگین گروه است.

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 آهن استان اصفهان کل راه اداره

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 آهن استان اصفهان کل راه اداره

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اول تا سوم ارزیابی با افزایش همراه توسط اداره کل راه آهن  استان اصفهان در طول سال میزان تحقق این برنامه

درصد کاهش یافته است. در کنار همه این نوسانات این اداره کل  61/4نسبت به سال قبل،  1395بوده، ولی در سال 

درصد رشد دهد. میانگین  81/7نسبت به ابتدای دوره ارزیابی  1395میزان تحقق برنامه فوق را درسال است موفق گردیده 

بوده و درصد  38/46برابر با  1395اداری گروه زیربنایی و تولیدی در سال  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامهتحقق 

  .استدرصد باالتر از میانگین گروه  77/5اداره کل فوق میزان تحقق برنامه در 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 تغییردرصد 

 سالیانه

1392 44.34 - 

1393 44.81 0.47 

1394 56.76 11.95 

1395 52.15 -4.61 
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عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6  

 مدیریت عملکردجدول برنامه استقرار نظام جامع 

 اداره کل راه آهن استان اصفهان  

 1392-95های در سال

مدیریت عملکرد مودار برنامه استقرار نظام جامع ن

 اداره کل راه آهن استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد در طول دوره  اصفهان استان اداره کل راه آهن  توسط عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه تحقق میزان

لی و برخوردار گردیده 1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 6/9از افزایش کل  بررسی متغیر است و این اداره

عملکرد گروه  مدیریت  جامع نظام است. میانگین تحقق برنامه استقرار همراه درصد کاهش 82/2با نسبت به ابتدای دوره 

تر درصد پایین 43/7اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  61/58برابر با  1395زیربنایی و تولیدی  در سال 

 از میانگین گروه است.

 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان اداره کل راه آهن  توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

های عمومی در افت امتیاز شاخص همچنینو  1394های اختصاصی در سال افت قابل توجه امتیاز شاخص به توانمی

و وجود کاهش  1395های اختصاصی در سال اشاره نمود. با توجه به برطرف شدن روند کاهشی امتیاز شاخص 1395سال 

جز در برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، الزم است که های عمومی بههای شاخصتحقق امتیاز در برنامهدرصد 

 . را به کار گیردهای مذکور های مناسب در مسیر بهبود تحقق اهداف برنامهاین اداره کل سیاست

 

 

 

 

  

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 54.00 - 

1393 59.71 5.71 

1394 41.58 -18.13 

1395 51.18 9.6 
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 اصفهان استان سازیره کل راه و شهرااد اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 استان اصفهان  اداره کل راه و شهرسازی 

 1392-95های در سال

 های عمومی و اختصاصینمودار مجموع شاخص

 استان اصفهان  اداره کل راه و شهرسازی 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

با تغییرات  در طول دوره ارزیابی اصفهان سازی استاناداره کل راه و شهر و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع امتیاز  

 درصد افزایش داشته 88/21در مقایسه با ابتدای دوره بررسی  1395توام بوده است. امتیاز کسب شده این اداره کل درسال 

های عمومی و میانگین امتیاز مجموع شاخصبرخوردار است.  1394نسبت به سال  یدرصد 14/46 رشد ازهمچنین و 

 55/32امتیاز )  51/424باشد که اداره کل فوق می 33/1304برابر با  1395گروه زیربنایی و تولیدی در سال  اختصاصی

 است. درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده
 

سازی استان اصفهانهای اختصاصی اداره کل راه و شهرتحلیل شاخص  

اداره کل راه و  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  شهرسازی

اداره کل راه و  ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  شهرسازی

 

 

  

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 1418.49 - 

1393 1296.55 -8.60 

1394 1183.00 -8.76 

1395 1728.84 46.14 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 752.00 - 

1393 644.73 -14.26 

1394 500.00 -22.45 

1395 935.40 87.08 
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فته است با نرخ فزاینده، کاهش یا 1394تا سال  اختصاصی اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان هایشاخصامتیاز 

درصدی  48/23تا از رشد  ه استدرصد نسبت به سال قبل موجب گردید 08/87قابل توجه  ولی در سال پایانی دوره رشد

 برخوردار گردد.  1392نسبت به سال 

 مشاهده می شود. درجدول زیر 1395های اختصاصی درسال امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 1395در سال  اصفهاناستان  راه و شهرسازیاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -39-3جدول 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 

نسبت ساماندهی و احیای 

)بازآفرینی پایدار( بافت فرسوده و 

های غیررسمی و گاهسکونت

سایر محالت هدف شهرهای 

به کل مساحت مصوب از استان 

طریق واگذاری تسهیالت بانکی 

 و اجرای پروژه و سایر موارد

 90.00 45.00 1.22 1.35 50.00 درصد

2 

و  5های ماده  تشکیل کمیسیون

های فنی مرتبط با بررسی کمیته

های جامع و تفصیلی، و تهیه فرم

سیمای منظر شهری و طراحی 

 شهری

تعداد 

 جلسات
50.00 642.00 1770.00 50.00 100.00 

3 

های توسعه و مطالعه و تهیه طرح

ای و عمران )طرح جامع، ناحیه

 مجموعه شهری(

 100.00 50.00 1.00 1.00 50.00 تعداد

4 

نظارت بر اجرای ضوابط و 

مقررات شهرسازی در داخل 

محدوده شهرها در کمیسیون 

 5ماده 

 100.00 50.00 200.00 200.00 50.00 تعداد

5 

های سازمانی فروش خانه نسبت

های سازمانی قابل به کل خانه

 فروش

 100.00 75.00 5.00 4.00 75.00 درصد
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 )دنباله( 1395در سال  اصفهاناستان  راه و شهرسازیاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -39-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

6 
ها ی نظارت بر ساختماننسبت 

دارای پروانه در حال ساخت 
 استان

 100.00 75.00 3.60 3.00 75.00 درصد

7 
ها به نسبت بررسی فنی طرح

های تهیه شده توسط طرح
 مشاوران

 100.00 50.00 3.20 3.20 50.00 درصد

8 
های نسبت جذب اعتبار پروژه

ساختمان دولتی به اعتبار 
 تخصیصی

 100.00 50.00 3.00 2.95 50.00 درصد

9 

نسبت پیشرفت فیزیکی 
های ساختمان دولتی بر پروژه

اساس برنامه مندرج در 
 موافقتنامه

 100.00 50.00 3.00 2.98 50.00 درصد

10 

های ابنیه فنی احداث پروژه
)روگذر، زیر گذر، پل و 
های دوربرگردان، تونل، دیواره

 حفاظ و تقاطع غیر همسطح(

 80.00 60.00 4.80 6.00 75.00 دستگاه

11 
ها )راه اصلی، احداث پروژه راه

راه روستایی، راه فرعی و 
 بزرگراه(

 100.00 75.00 193.00 193.00 75.00 کیلومتر

12 
برنامه تحصیل اراضی در اجرای 

 قانون زمین شهری 10و 3ماده 
 100.00 70.00 300.00 300.00 70.00 هکتار

13 
های تعیین تکلیف پرونده

صادره له  در جریان و آراحقوقی 
 دولت

 100.00 70.00 180.00 150.00 70.00 تعداد پرونده

14 
واگذاری و پرداخت حد نصاب 

 مالکانه از محل موجودی اراضی

متر مربع / 

 ریال
70.00 4300.00 5385.00 70.00 100.00 

15 
تهیه صورت مجلس تفکیکی 

 واحدهای مسکن مهر
 36.25 25.37 506.00 1396.00 70.00 تعداد واحد

16 

واگذاری به اقشار ویژه )آزادگان، 
جانبازان و خانواده شهدا( و سایر 

ها )کاربری مسکونی و واگذاری
 غیر مسکونی(

واحد 

 مسکونی
70.00 180.00 1255.00 70.00 100.00 
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های درصد از شاخص 81از این اداره کل موفق به کسب امتیاز کامل در بیش  1395نشان می دهد که در سال  فوق جدول 

های مسکن ین امتیاز دریافتی مربوط به شاخص تهیه صورت مجلس تفکیکی واحداست. کمتر اختصاصی خود گردیده

سزایی ، تاثیر به1395تیاز دریافتی سال مهر است. لذا بهبود بخشیدن به عملکرد دستگاه در شاخص مذکور، با توجه به ام

برابر  1395گروه زیربنایی و تولیدی  در سال  های اختصاصیداشت. میانگین امتیاز شاخصدر جایگاه آن در گروه خواهد 

از جمله  است. درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 65/19امتیاز )  61/153باشد که اداره کل فوق می 79/781با 

می توان به موارد  1395تصاصی سال های اخنقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در تحقق شاخص

 ذیل اشاره نمود.

 

 نقاط قوت

 بودن. برنامه محور  -1

 یی.و فضا یو ضوابط کالبد ارهایها، معاستیاهداف، س نیتدو -2

  ی.لیجامع و تفص یهاطرح هیمناسب جهت ته یهارساختیوجود ز  -3

 

 نقاط ضعف

 .مناسب یکمبود فضا -1

 .متخصص یانسان یرویکمبود ن -2

  ی.و خصوص یعموم تیمربوط به مالک نیهمانند قوان یو مقررات شهرساز نیدر قوان ییوجود نارسا -3

  ی.ضوابط شهر یدر خصوص اجرا یشهر تیریدار مدشهیشهر و سوابق ر یشوراها یفقدان تجربه کاف -4

 .سیتازه تاس یهاردر شه یشهرساز یمسلط به مباحث تخصص یشهر رانیو جود مد معد -5

 

 بهبود عملکردراهکارهای پیشنهادی برای 

ستفاده از نرم افزارها -1 و  ییربنایامور ز یماده پنج کارگروه تخصص ونیسیکم یندهایدر مورد فرا یساخت ریز یا

 . یشهرساز

جامع  یهاطرح یبر اجرا یعملکرد نظارت برای بهبودها متخصص در ادارات شهرستان یانسان یرویاستفاده از ن -2

 . یلیو تفص

  .از تخلفات یریبر جلوگ دیبر تاک ینتمب یو شهرساز یمعمار نیلزوم توجه و اصالح قوان -3

 مرتبط. جهت ارتقا دانش یتخصصهای دوره یبرگزار -4
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 سازی استان اصفهانهای عمومی  اداره کل راه و شهرتحلیل شاخص

 اداره کل راه و شهرسازی ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 اداره کل راه و شهرسازی ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش   1393به غیر از سال در طول دوره ارزیابی  اصفهان استان اداره کل راه و شهر سازی های عمومیشاخص امتیاز

نسبت به ابتدای دوره  درصد 05/19و  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  17/16افزایش این  یافته است. میزان 

است که   53/522برابر با  1395گروه زیر بنایی و تولیدی در سال  های عمومیمورد بررسی است. میانگین امتیاز شاخص

  است. درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 85/51متیاز )ا 91/270این اداره کل 
 

های عمومی اداره کل راه و شهر سازی  استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 استان اصفهان  اداره کل راه و شهرسازی 

 1392-95ی هاسالدر 

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 استان اصفهان  اداره کل راه و شهرسازی

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 666.49 - 

1393 651.82 -2.20 

1394 683.00 4.78 

1395 793.44 16.17 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 83.33 - 

1393 56.25 -27.08 

1394 69.30 13.05 

1395 86.79 17.49 
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 1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 49/17رشد از  وافزایش داشته دوره ارزیابی  پایاندر  این برنامه درصد تحقق

دولت گروه زیربنایی  ساختار و نقش مهندسی در مقایسه با ابتدای دوره برخوردار است. میانگین تحقق برنامه درصد 46/3و 

درصد باالتر از میانگین  63/38اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  16/48برابر با  1395و تولیدی در سال 

  گروه است.

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری  جدول برنامه

 استان اصفهان  اداره کل راه و شهرسازی

 1392-95ی هاسالدر 

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت  نمودار برنامه

 استان اصفهان  کل راه و شهرسازیاداره 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم مورد جز درسال به در طول دوره ارزیابی اصفهان توسط اداره کل راه و شهر سازی استان این برنامه درصد تحقق

درصدی  22/12و از افزایش  1394درصد نسبت به سال  98/2 از رشد 1395در سال  اداره کلاین  و بوده بررسی صعودی

اداری گروه  هوشمندسازی و الکترونیک دولت میانگین تحقق برنامه .نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی برخوردار است

درصد باالتر  25/33اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  47/56برابر با  1395زیربنایی و تولیدی در سال 

  از میانگین گروه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 77.50 - 

1393 67.50 -10 

1394 86.74 19.24 

1395 89.72 2.98 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

اداره کل راه و   مدیریت سرمایه انسانی  جدول برنامه

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  شهرسازی

اداره کل راه و   سرمایه انسانی مدیریت  نمودار برنامه

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  شهرسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 1394جز در سال انسانی، به سرمایه مدیریت همانگونه که در جدول فوق مالحظه می گردد، این اداره کل در اجرای برنامه

درصدی تحقق برنامه در سال پایان دوره نسبت به ابتدای آن و همچنین  74/10بوده است. رشد  مناسبیدارای عملکرد 

 سرمایه مدیریت باشد. میانگین تحقق برنامهاین عملکرد می مثبتاز نمودهای  1394درصدی نسبت به سال  29/39رشد 

 11/22اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  84/54برابر با  1395تولیدی در سال گروه زیر بنایی و  انسانی

  درصد باالتر از میانگین گروه است.

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 استان اصفهان اداره کل راه و شهرسازی 

 1392-95ی هاسالدر  

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 استان اصفهان  اداره کل راه و شهرسازی 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 66.21 - 

1393 81.28 15.07 

1394 37.66 -43.62 

1395 76.95 39.29 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 100.00 63.64 

1394 100.00 0 

1395 45.00 -55 
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موفقیت کامل در ارایه عملکرد مطلوب ، از جمله تغییرات  درصد در میزان تحقق برنامه پس از دو سال کسب 55کاهش 

، 1392، نسبت به  سال 1395این برنامه است. علی رغم کاهش شدید تحقق برنامه در سال  تحقق قابل تامل در بررسی

رقابتی گروه زیر  فضای در عمومی خدمات است. این در حالی است که میانگین تحقق برنامه درصد رشد داشته 64/8

درصد باالتر از  04/17این اداره کل بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  96/27برابر با  1395بنایی و تولیدی در سال 

  میانگین گروه است.

 

 اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 استان اصفهان  اداره کل راه و شهرسازی

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 استان اصفهان  اداره کل راه و شهرسازی

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییرات سینوسی همراه بوده است و ی ارزیابی با هاسالدر طول  حقوق مردم و سالمت اداریصیانت از  تحقق برنامه 

 1392درصد نسبت به سال  77/10، شاهد رشد آن به میزان 1395درصدی در سال  56/12رغم این نوسانات و کاهش علی

برابر با  1395یی و تولیدی در سال اداری گروه زیربنا سالمت و مردم حقوق از صیانت باشیم. میانگین تحقق برنامهمی

 .استدرصد باالتر از میانگین گروه  56/24اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  38/46

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 60.17 - 

1393 56.19 -3.98 

1394 83.50 27.31 

1395 70.94 -12.56 
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 عملکرد  مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه -6

 مدیریت عملکرد  جدول برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان  اداره کل راه و شهرسازی

 1392-95ی هاسالدر 

 مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان  اداره کل راه و شهرسازی

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با افزایش همراه  1394جز در سال بررسی بهمورد طول دوره میزان تحقق برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در 

نسبت به  یدرصد 18/21رشد و  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  3/38از افزایش  این اداره کل ه است.دبو

عملکرد گروه زیربنایی و تولیدی در  مدیریت  جامع نظام ابتدای دوره بررسی برخوردار است. میانگین تحقق برنامه استقرار

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 57/22اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  61/58برابر با  1395سال 

 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان اداره کل راه و شهرسازی استان توسط هشد کسب امتیازات به عنایت با

 مهندسی هایبرنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق اداره کل در این رشد به رو روند به توانمی 1395

 مدیریت جامع نظام انسانی و استقرارمدیریت سرمایه  اداری، هوشمندسازی و الکترونیک دولت دولت، ساختار و نقش

های مذکور، دارای موقعیت قابل توجه در عالوه بر بهبود عملکرد دستگاه در برنامه 1395عملکرد اشاره نمود. در سال 

های ها و اقدامات اجرایی در خصوص تحقق اهداف برنامهتوان امیدوار بود که با اصالح سیاستگروه بوده است. لذا می

آینده بهبود عملکرد را در این دو برنامه نیز در  ،رقابتی و صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری فضای در عمومی خدمات

 .شاهد باشیم

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 60.00 - 

1393 63.57 3.57 

1394 42.88 -20.69 

1395 81.18 38.3 
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 اصفهان استان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 راهداری و حمل و نقل جاده ایاداره کل  
 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

  راهداری و حمل و نقل جاده ایاداره کل  
 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

  

 

 

 

 

 

 

 

در طول  اصفهان ای استاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع  روند امتیاز 

در مقایسه با  1395با افزایش همراه بوده است. امتیاز کسب شده این اداره کل درسال  1394جز درسال به دوره ارزیابی

 گردیده  برخوردار 1394نسبت به سال   ،یدرصد 11/6 رشد و از درصد افزایش داشته 70/4بررسیمورد ابتدای دوره 

باشد می 13/1304برابر با  1395گروه تولیدی و  زیربنایی در سال  های عمومی و اختصاصیمیانگین امتیاز شاخصاست. 

 است. درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 03/28امتیاز )  53/365که اداره کل  فوق 
 

ای  استان اصفهانهای اختصاصی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهتحلیل شاخص  

اداره کل راهداری و  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 و نقل جاده ای استان اصفهان  حمل

 1392-95ی هاسالدر 

کل راهداری و  اداره ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 و نقل جاده ای استان اصفهان  حمل

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1594.72 - 

1393 1632.49 2.37 

1394 1573.50 -3.61 

1395 1669.66 6.11 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 937.43 - 

1393 932.77 -0.50 

1394 796.00 -14.66 

1395 958.80 20.45 
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، 1395پس از طی سیر نزولی تا سال  ایراهداری و حمل و نقل جاده اداره کل اختصاصی هایشاخصامتیاز کسب شده 

درصدی امتیاز دستگاه در سال پایان دوره، موجب  45/20افزایش قابل قبولی را در این سال تجربه کرده است. افزایش 

  برخوردار گردد. درصدی نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی 28/2که از رشد امتیاز  ،است گردیده

 درجدول زیرمشاهده می شود. 1395های اختصاصی درسال شاخص امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی

 

  1395در سال  ای استان اصفهانو نقل جاده کل راهداری و حملادارههای اختصاصی ارزیابی شاخص -40-3جدول 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

ایجابجایی بار جاده 1  100.00 96.00 70.70 67.00 96.00 میلیون تن 

ایجابجایی مسافرجاده 2  100.00 122.00 75.90 75.10 122.00 میلیون نفر 

3 
تعداد ساالنه تلفات ناشی 

ایاز تصادفات جاده  
 100.00 104.00 617.00 617.00 104.00 نفر

4 

تعداد نقاط و مقاطع 

پرحادثه بر طرف شده 

 )تجمعی(

 93.75 121.88 45.00 48.00 130.00 نقطه

5 

برداری ساخت و بهره

مجتمع های خدماتی 

ها رفاهی و تیر پارک

 )تجمعی(

 100.00 113.00 7.00 6.00 113.00 باب

6 

های تحت درصد راه

های حمل پوشش سامانه

 و نقل هوشمند

 100.00 139.00 4.33 0.40 139.00 درصد

7 
بهسازی و نگهداری رویه 

های شریانی کشورراه  
 100.00 122.00 1434.00 950.80 122.00 کیلومتر

8 
ها عالیم ایمنی راه

 )اخطاری، انتظامی و ...(
 91.92 79.97 17465.00 19000.00 87.00 تعداد

هاحفاظت ایمنی راه 9  70.00 60.90 35.00 50.00 87.00 کیلومتر 
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گردیده  محقق ، 1395 سال در شده تعیین اهداف اکثر دهد،های اختصاصی این دستگاه نشان میامتیاز عملکرد شاخص

ها های، تعداد نقاط و مقاطع پرحادثه بر طرف شده، عالیم ایمنی راهاست. رفع نواقص و ایجاد بهبود در عملکرد شاخص

در راستای ارتقا هر چه  بایستمیها از جمله اقداماتی است که ویژه شاخص حفاظت ایمنی راه)اخطاری،انتظامی و ...( و به

گروه تولیدی و زیربنایی  های اختصاصیصورت پذیرد. میانگین امتیاز شاخص ،یشتر عملکرد و جایگاه دستگاه در گروهب

درصد( باالتر از میانگین گروه  64/22امتیاز )  01/177باشد که اداره کل فوق دارای می 781 /79برابر با  1395در سال 

توان می 1395های اختصاصی سال پیشنهادی این اداره  در تحقق شاخصاز جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای  است.

 به موارد ذیل اشاره نمود.

 

 نقاط قوت

  .استان تعداد ناوگان حمل و نقل بین شهری کاال دررتبه اول کشور در -1

  .در استان ای شاغل در بخش حمل و نقل کاال و مسافرتعداد رانندگان حرفهرتبه اول کشور در -2

  .های صنفی توانمند در سطح استانفعالیت تشکل  -3

  .ویژه در شهر اصفهانه مناسب ب (های مسافربری)پایانه بناییجود تاسیسات زیرو  -4 

 

 نقاط ضعف

  .وری آنفرسودگی ناوگان باری و پایین بودن بهره -1

 .و نقل عمومی افزایش روز افزون استفاده از سواری شخصی و کاهش تمایل به استفاده از خدمات حمل -2

 

 رهای پیشنهادی برای بهبود عملکردراهکا

 مسافری. تسریع در اجرای طرح نوسازی ناوگان -1

  .های حمل و نقلشهرکو بهبود وضعیت تاسیسات زیربنایی   -2

  .هایی همچون احداث بندر خشکای با اجرای طرحه خدمات فرامنطقهیارا -3

  .های ناوگان در طول مسیرکاهش خرابی -4

  .رانندگان و مهماندارانآموزش به  -5

  .گسترش طرح فروش بلیط اینترنتی -6
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استان اصفهان ایهای عمومی  اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهتحلیل شاخص  

و  اداره کل راهداری و حمل های عمومیجدول شاخص

 1392-95ی هاسالای استان اصفهان در نقل جاده

و  راهداری و حملاداره کل  های عمومینمودار شاخص

 1392-95ی هاسالای استان اصفهان در نقل جاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوده همراه افزایشبا  1394تا سال  اصفهان استان ایراهداری و حمل و نقل جاده اداره کل های عمومیشاخص امتیاز

درصدی را نسبت به ابتدای  15/8و رشد  1394نسبت به سال  1395رصد در سال د 57/8کل کاهش  این اداره است.

 53/522برابر با  1395درگروه تولیدی و زیربنایی در سال  های عمومیدوره تجربه نموده است. میانگین امتیاز شاخص

  است. کسب کرده درصد( باالتر از میانگین گروه 04/36)امتیاز  33/188وقباشد که اداره کل فمی

 

ای  استان اصفهانهای عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادههای شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

و نقل جاده ای استان  اداره کل راهداری و حمل 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

و نقل جاده ای استان  اداره کل راهداری و حمل

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 657.29 - 

1393 699.72 6.46 

1394 777.50 11.12 

1395 710.86 -8.57 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 65.73 - 

1393 71.90 6.17 

1394 0.00 -71.9 

1395 35.00 35 
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 1394سال پایانی نسبت به سال در درصدی  35افزایش در طول دوره و  یدرصد 73/30 با کاهش این برنامه  تحقق

برابر با  1395دولت گروه تولیدی و زیربنایی در سال  ساختار و نقش مهندسی بوده است. میانگین تحقق برنامه همراه

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 16/13کل فوق اداره بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  16/48

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری جدول برنامه

ای استان اصفهان و نقل جاده اداره کل راهداری و حمل

 1392-95ی هاسالدر 

 اداریالکترونیک و هوشمندسازی  دولت  نمودار برنامه

و نقل جاده ای استان  اداره کل راهداری و حمل

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد کاهش  86/11در پایان دوره،  طوری کهبهبا سیر نزولی همراه بوده  در طول دوره ارزیابی این برنامه  درصد تحقق

که  برابر با  1395گروه تولیدی و زیربنایی در سال  در تحقق برنامه اتفاق افتاده است. در مقایسه با میانگین تحقق برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 17/24این اداره کل بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  47/56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 92.50 - 

1393 88.00 -4.5 

1394 83.85 -4.15 

1395 80.64 -3.21 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

 مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

ای استان و نقل جاده اداره کل راهداری و حمل 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 سرمایه انسانی مدیریت  نمودار برنامه

 ای استان و نقل جاده اداره کل راهداری و حمل

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

رو به  1394از سال  اصفهان استان ایانسانی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده سرمایه مدیریت تحقق برنامه 

 09/13درصد بوده اما نسبت به ابتدای دوره با  16/2رشد در مقایسه با سال قبل  این  1395در سال  است.افزایش گذاشته 

 1395گروه تولیدی و زیربنایی در سال  انسانی سرمایه مدیریت است. میانگین تحقق برنامهگردیده درصد کاهش مواجه 

  ر از میانگین گروه است.درصد باالت 69/19این اداره کل بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  84/45برابر با 

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

و نقل جاده ای استان  اداره کل راهداری و حمل 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

و نقل جاده ای استان  اداره کل راهداری و حمل 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 78.62 - 

1393 54.81 -23.81 

1394 63.37 8.56 

1395 65.53 2.16 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 43.82 - 

1393 83.33 39.51 

1394 100.00 16.67 

1395 31.67 -68.33 
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زیربنایی ، تا حدودی موجب تضعیف جایگاه دستگاه در گروه تولیدی و 1395درصدی تحقق برنامه در سال  33/68کاهش 

رقابتی گروه تولیدی و زیر بنایی  فضای در عمومی خدمات با توجه به این که میانگین درصد تحقق برنامه است. گردیده

درصد باالتر از میانگین گروه  71/3این اداره کل میزان تحقق برنامه در باشد، درصد می 96/27برابر با  1395در سال 

در سال پایانی دوره موجب گردیده تا تحقق برنامه در طول دوره مورد بررسی به قرار گرفته است. کاهش شدید امتیاز 

  درصد محدود شود. 15/12

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه - 5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

و نقل جاده ای استان  اداره کل راهداری و حمل

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 و نقل جاده ای استان اداره کل راهداری و حمل

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

ست. برخوردار بوده ا درصد 61/26به میزان  از رشد قابل قبولی  1395تحقق اهداف این برنامه، مانند برنامه قبل تا سال 

گروه نشده باالتر از میانگین این دستگاه درصدی تحقق برنامه در سال پایان دوره مانع از حفظ جایگاه  83/23کاهش 

 42/18درصد بوده با اختالف  39/46که معادل  1395و همچنان نسبت به میانگین گروه تولیدی و زیربنایی در سال  است

 درصد در جایگاه برتر قرار دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 38.20 - 

1393 68.92 30.72 

1394 88.64 19.72 

1395 64.81 -23.83 
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عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه-6  

مدیریت عملکرد  جدول برنامه استقرار نظام جامع

و نقل جاده ای استان  اداره کل راهداری و حمل

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

مدیریت عملکرد   نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 و نقل جاده ای استان  اداره کل راهداری و حمل

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طول  اصفهان استان ای راهداری و حمل و نقل جاده اداره کل عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه درصد تحقق

تحقق برنامه در سال  افزایشبا افزایش همراه بوده است.  1395های دوم و سوم  ارزیابی با کاهش و تنها در سال سال

  جامع نظام تحقق برنامه استقرار درصد درصد است . میانگین 04/9ابتدای دوره نسبت به و درصد  37/20 پایانی دوره

اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  61/58برابر با  1395عملکرد گروه تولیدی و زیربنایی در سال  مدیریت

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 43/28فوق

 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده توسط شده کسب تامتیازا به عنایت با

مدیریت سرمایه  هایبرنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق رشد به رو روند به توانمی 1395 الی 1392

های دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری، خدمات برنامهعملکرد اشاره نمود. در  مدیریت  جامع نظام استقرار انسانی و

 ، لذاهستیم 1395عمومی در فضای رقابتی و صیانت از حقوق مردم  و سالمت اداری شاهد رشد منفی امتیاز در سال 

وت سی نقش و ساختار دولت متفایابی، مشکالت موجود برطرف گردد. اما وضعیت در برنامه مهندضرورت دارد پس از ریشه

رشد تحقق برنامه در سال پایانی، دستگاه موفق به ارتقا جایگاه خود به باالتر از میانگین گروه  وجودبا  طوری که،است، به

 بهبود عملکرد دستگاه در سال آتی خواهد بود.  ، جهتریزینگردیده است. لذا یکی از موارد قابل توجه در برنامه

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 78.00 - 

1393 67.86 -10.14 

1394 66.67 -1.19 

1395 87.04 20.37 
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 اصفهان استان اداره کل صنعت، معدن و تجارت اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

مورد دهد. اگر چه در طول دوره های عمومی و اختصاصی را نشان میبهبود عملکرد دستگاه، در شاخصروند جدول فوق 

، در موقعیت باالتر از میانگین گروه قرار دارد. 1395است اما در سال  بررسی سرعت در بهبودبخشی رو به کاهش گذاشته

 رشد و از درصد افزایش داشته 71/199درمقایسه با ابتدای دوره بررسی  1395شایان ذکر است امتیاز کسب شده درسال 

گروه تولیدی  صیهای عمومی و اختصامیانگین امتیاز شاخصاست. گردیده برخوردار  1394نسبت به سال  یدرصد 87/6

درصد( باالتر از میانگین گروه  93/21امتیاز )  1/286باشد که اداره فوق می 33/1304برابر با  1395و زیربنایی در سال 

 است. کسب کرده
 

استان اصفهان های اختصاصی اداره کل صنعت، معدن و تجارتتحلیل شاخص  

اداره کل صنعت، معدن  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالو تجارت استان اصفهان در 

اداره کل صنعت، معدن و  ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالتجارت استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 530.64 - 

1393 1028.67 93.85 

1394 1488.20 44.67 

1395 1590.43 6.87 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 0.00 - 

1393 613.00 - 

1394 878.00 43.23 

1395 803.80 -8.45 
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است. در دو سال بعدی امتیاز کسب شده از به دلیل عدم ارایه مستندات، امتیازی به دستگاه تعلق نگرفته 1392سال در 

 درصد کاهش یافته است.  45/8رشد قابل توجهی برخوردار گردیده اما متاسفانه در سال پایان دوره 

 شود.مشاهده می درجدول زیر 1395های اختصاصی درسال کسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص امتیاز

 

 1395در سال  اصفهاناستان  صنعت، معدن و تجارتاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -41-3جدول 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش
سقف 
 امتیاز

 امتیاز عملکرد هدف
درصد 
 تحقق

1 
سرمایه گذاری صورت گرفته 

برداری بر اساس پروانه بهره
 صنعتی )ایجادی و توسعه(

میلیارد 
 ریال

65.00 8700.00 16076.00 65.00 100.00 

2 
های برگزاری نمایشگاه

)داخلی و  بین  تخصصی
 المللی( در استان

 83.33 50.00 35.00 42.00 60.00 تعداد

 50.00 32.50 1.00 2.00 65.00 تعداد های تجاریپذیرش هیات 3

 صادرات کاالهای غیر نفتی 4
میلیون 
 دالر

65.00 1569.32 1192.10 49.38 75.96 

5 
نسبت تعداد  شکایات 

رسیدگی شده صنفی به کل 
 شکایات وارده صنفی

 100.00 65.00 100.00 100.00 65.00 درصد

6 
تعداد قالیبافان دریافت کننده 

 های عاملتسهیالت از بانک
 100.00 60.00 36.00 24.00 60.00 تعداد

7 
صدور جواز تاسیس و پروانه 

 فنی مهندسی
 100.00 60.00 67.00 52.00 60.00 تعداد

8 
های افزایش نسبت بازرسی

انجام شده از کل واحدهای 
 عمده اقتصادی کشور

 47.10 28.26 47.10 100.00 60.00 درصد

9 

افزایش نسبت تعداد 
های کشف کاالی بازرسی

های قاچاق از کل بازرسی
انجام شده از واحدهای 
اقتصادی کشور نسبت به 

 1394سال 

 100.00 60.00 20.00 20.00 60.00 درصد

10 

برداری تعداد پروانه بهره

صادره مجوزهای صنعتی 

 )ایجادی و توسعه(

 100.00 65.00 461.00 348.00 65.00 فقره
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 1395در سال  اصفهاناستان  صنعت، معدن و تجارتاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -41-3جدول 

 )دنباله(

 

درصد امتیاز در تقریبا  50های اختصاصی، همراه با کسب کمتر از درصدی دستگاه تنها در نیمی از شاخص 100توفیق 

توجه به باشد. با های صنعت کشور نمیای قابل قبول برای این دستگاه در یکی از قطبها، کارنامهشاخصاز درصد  19

یابی مشکالت ریشه ،در ارتقا عملکرد خود 1394و 1393های های صورت گرفته از سوی این ادره کل در سالتالش

های یابد. علی رغم این مشکالت، میانگین امتیاز شاخصضرورت می 1395دستگاه برای عدم توفیقات حاصل در سال 

درصد(  82/2امتیاز )  01/22باشد که اداره کل فوق می  79/781با برابر  1395گروه تولیدی و زیربنایی در سال  اختصاصی

توان می 1395های اختصاصی سال از جمله نقاط قوت این اداره در تحقق شاخص است. باالتر از میانگین گروه کسب کرده

 به موارد ذیل اشاره نمود.
 

 

 

 

 شاخص ردیف
 واحد

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

11 

های تعداد اشتغال پروانه

برداری صادره بهره

صنعتی )ایجادی و 

 توسعه(

تعداد 

 نفرات
60.00 5220.00 7258.00 60.00 100.00 

12 
برداری های بهرهپروانه

 معادن صادر شده
 40.26 24.16 31.00 77.00 60.00 تعداد

13 

بر اساس  مقدار استخراج

برداری های بهرهپروانه

 صادره

 100.00 65.00 3743000.00 3461775.00 65.00 تن

14 
های اکتشاف صادر پروانه

 شده
 78.05 46.83 32.00 41.00 60.00 تعداد

15 
های کشف صادر گواهی

 شده
 72.73 47.27 16.00 22.00 65.00 تعداد

16 
حقوق دولتی معادن 

 واریزی به حساب خزانه

میلیون 

 ریال
65.00 588796.00 230441.00 25.44 39.14 
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 نقاط قوت

  .صدور کلیه جوازهای تاسیس در سامانه بهین یاب -1

  .های صنعتیگذاران به سمت شهرکهدایت سرمایه  -2

گذاری درخواست سرمایه زمینه مورد در گذارسرمایه تجربی(و  علمی )اقتصادی، بررسی صالحیت و توانمندی  -3

   .جواز تاسیس قبل از صدور

  .گذاران قبل از شروع کاره مشاوره تخصصی توسط کارشناسان به سرمایهیارا -4

 منظم.های انجام بازرسی -5
 

 نقاط ضعف

 .های مربوط به واریز حقوق دولتی معادن به خزانهعدم پیگیری -
 

 رهای پیشنهادی برای بهبود عملکردراهکا

 .برداری معادنهای بهرهاهتمام بیشتر در صدور پروانه -

 

 استان اصفهان ، معدن و تجارتهای عمومی اداره کل صنعتتحلیل شاخص

ی عمومی اداره کل صنعت، معدن و هاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالتجارت استان اصفهان در 

ی عمومی اداره کل صنعت، معدن و هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالتجارت استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

داشته است .  در طول دوره ارزیابی افزایش اصفهان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ی عمومیهاشاخصیاز امت

را تجربه نموده و نسبت به ابتدای دوره  1394نسبت به سال  1395در سال ی امتیاز درصد 91/28این اداره کل رشد 

 1395گروه تولیدی و زیربنایی در سال  های عمومیمیانگین امتیاز شاخصداشته است. افزایش  درصد 24/48بررسی نیز 

  است. درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 5/50امتیاز )  1/264باشد که اداره کل فوق می  53/522برابر با 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 530.64 - 

1393 415.56 -21.69 

1394 610.20 46.84 

1395 786.63 28.91 
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ی عمومی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهانهاشاخصهای تحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر  

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ده است. تحقق وب های دوره دارای سیر صعودیسال دیگر، در 1393پس از کاهش در سال  این برنامه  میزان تحقق

در مقایسه با ابتدای  درصدی 27/19 افزایشو  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  37/33رشد از امتیازاین برنامه 

 1395دولت گروه تولیدی و زیربنایی در سال  ساختار و نقش مهندسی دوره بررسی برخوردار است. میانگین تحقق برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 28/25اداره کل  فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  16/48برابر با 
 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 1392-95ی هاسالدر  

نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 54.17 - 

1393 20.83 -33.34 

1394 40.07 19.24 

1395 73.44 33.37 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 62.50 - 

1393 73.00 10.50 

1394 69.88 -3.12 

1395 78.77 8.89 
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درصد  89/8 رشد از 1395در سال  است. بوده ، با افزایش همراه1394، به غیر از سال این اداره کلدر  برنامه  تحقق

میانگین تحقق  .است درصدی نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی برخوردار 27/16از افزایش همچنین و قبلنسبت به سال 

بوده و میزان درصد  47/56برابر با  1395اداری گروه تولیدی و زیربنایی در سال  هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 3/22اداره کل فوق  تحقق برنامه در

 

 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

 جدول برنامه  مدیریت سرمایه انسانی 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه  مدیریت سرمایه انسانی 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35/57با  1395انسانی این اداره کل پس از کاهش های متوالی، سرانجام در سال  سرمایه مدیریت میزان تحقق برنامه 

کلی آن در طول دوره نبوده و میزان تحقق  گردد. کاهش متوالی در تحقق برنامه مانع از رشددرصد افزایش همراه می

گروه  انسانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه است.درصد رشد داشته  38/38 نسبت به ابتدای دوره  1395درسال 

درصد باالتر  19/30اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  47/56برابر با  1395بنایی در سال تولیدی و زیر

  میانگین گروه است.از 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 48.28 - 

1393 39.25 -9.03 

1394 29.31 -9.94 

1395 86.66 57.35 
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 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

های عمومی های شاخصرقابتی از جمله نقاط ضعف این اداره کل در مجموعه برنامه فضای در عمومی خدمات برنامه

با افت شدید همراه بوده اما  1394توسط این اداره کل نسبت به سال  1395شده درسال گردد. امتیاز کسب محسوب می

رقابتی گروه تولیدی  فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه درصد رشد یافته است. 56/4نسبت به ابتدای دوره 

تر از میانگین درصد پایین 63/2ه کل فوق اداربوده و میزان تحقق برنامه در درصد  38/46برابر با  1395و زیربنایی در سال 

  گروه است.

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 33.33 -3.03 

1394 85.00 51.67 

1395 43.75 -41.25 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 69.46 - 

1393 34.42 -35.04 

1394 89.86 55.44 

1395 74.02 -15.84 
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توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  حقوق مردم و سالمت اداریدستیابی به اهداف برنامه صیانت از 

درصدی در سال پایان دوره، میزان تحقق  84/15های ارزیابی با نوسان همراه بوده است، و علی رغم کاهش در طول سال

 ه است. میانگین تحقق برنامهدرصد افزایش یافت 98/27نسبت به ابتدای دوره ارزیابی به میزان  1395این برنامه درسال 

بوده و میزان تحقق درصد  49/65برابر با  1395اداری گروه تولیدی و زیربنایی در سال  سالمت و مردم حقوق از صیانت

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 53/8اداره کل فوق برنامه در 

 

 عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه -6

 نظام جامع  مدیریت عملکردجدول برنامه استقرار 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه استقرار نظام جامع  مدیریت عملکرد 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل قبولی را طی نموده است.  توسط این اداره کل مسیر عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه دسترسی به اهداف

درصد نسبت  09/51رشد و  1394نسبت به سال  1395در سال  تحقق هدف یدرصد 05/17افزایش  طوری که شاهدبه

عملکرد گروه تولیدی و زیربنایی در  مدیریت  جامع نظام به ابتدای دوره بررسی می باشیم. میانگین تحقق برنامه استقرار

 درصد باالتر از میانگین گروه است.15/33اداره کل  فوق  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  61/58برابر با  1395سال 

های عمومی و اختصاصی آن حاکی از موقعیت خوب دستگاه در گروه شاخصبررسی عملکرد این اداره کل در مجموع 

درصد باالتر از میانگین گروه قرار دارد.  22زیربنایی و تولیدی است و چنانچه پیش از این بیان شد با اختالف نزدیک به 

در عملکرد  باشد امایهای عمومی ماما بیشترین سهم در ارتقا جایگاه در گروه، مربوط به عملکرد دستگاه در شاخص

های های عمومی مربوط به برنامههای اختصاصی خود نیاز به بازنگری دارد.  بیشترین نقطه قوت دستگاه در شاخصشاخص

استقرار نظام ارزیابی عملکرد و مدیریت سرمایه انسانی است. بهبود عملکرد دستگاه در برنامه خدمات عمومی در فضای 

  های عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.ست که در بخش شاخصرقابتی از جمله مواردی ا

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 40.67 - 

1393 58.00 17.33 

1394 74.71 16.71 

1395 91.76 17.05 
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 اصفهان های استانگاهاداره کل فرود اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

 های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 های استان اصفهان اداره کل فرودگاه 

 1392-95های در سال

 اختصاصیهای عمومی و نمودار مجموع شاخص

 های استان اصفهان اداره کل فرودگاه 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 سیر نزولی داشته 1395سال تا  اصفهان های استاناداره کل فرودگاه و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع امتیاز 

 1394نسبت به سال  یدرصد 74/42 رشد و از درصد افزایش یافته 35/6در مقایسه با ابتدای دوره  1395درسال  است.

 1395گروه تولیدی و زیر بنایی در سال  های عمومی و اختصاصیمیانگین امتیاز مجموع شاخصاست. گردیده برخوردار 

 است. درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده72/12امتیاز )  92/165ه اداره کل فوق باشد کمی 33/1304برابر با 

 

های  استان اصفهانهای اختصاصی اداره کل فرود گاهتحلیل شاخص  

های اداره کل فرودگاهی اختصاصی هاشاخصجدول 

 1392-95های استان اصفهان در سال

های اداره کل فرودگاه ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95های استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1382.43 - 

1393 1076.26 -22.15 

1394 1030.00 -4.30 

1395 1470.25 42.74 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 838.00 - 

1393 696.50 -16.89 

1394 375.00 -46.16 

1395 880.00 134.67 
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تا سال پایان دوره،  نزولی  هاشاخصاختصاصی این اداره کل نیز مشابه با امتیاز مجموع  هایشاخصامتیاز کسب شده 

ها در درصدی امتیاز کسب شده این شاخص 67/134است. افزایش قابل توجه  افزایش یافته 1395بوده و تنها در سال 

 درصدی برخوردار گردد.  01/5از افزایش  1392سال مذکور موجب گردیده تا در مقایسه با سال 

 .درجدول زیرمشاهده می شود 1395ختصاصی درسال های اامتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 1395در سال  اصفهاناستان  هایفرودگاهاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -42-3جدول 

 

شاخص فوق، نتیجه قابل  4به واسطه تنها  اصفهان های استانهای اختصاصی اداره کل فرودگاهفعالیتارزیابی عملکرد 

گروه تولیدی و زیربنایی در  های اختصاصیکند. میانگین امتیاز شاخصهای آن برای ارزیابی ارایه نمیتحلیلی از فعالیت

 درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده 56/12متیاز )ا 21/98باشد که اداره کل فوق می 79/781برابر با  1395سال 

 1395های اختصاصی سال از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل  در تحقق شاخص است.

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.می

 

 نقاط قوت

  .سطوح پروازی مناسب  -1

  .عوامل پروازیاجرای عملیات استاندارد سازی در سطوح و   -2

 .تدوین قوانین عملیاتی -3

  .نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی و طرح اضطراری فرودگاه تدوین نظامنامه فرودگاه،  -4

  .اجرای سیستم مدیریت کیفیت -5

  .های پیشرفته برای پرسنل عملیاتیبرگزاری آموزش  -6

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

 100.00 300.00 100.00 100.00 300.00 درصد ضریب ایمنی پرواز 1

 50.00 120.00 2000000.00 4000000.00 240.00 میلیون نفر جابجایی مسافرتوان  2

3 
توان جابجایی مسافر 

 داخلی
 100.00 230.00 2135871.00 1869587.00 230.00 میلیون نفر

4 
توان جابجایی مسافر 

 بین المللی
 100.00 230.00 520303.00 519833.00 230.00 میلیون نفر
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 نقاط ضعف

  .عدم وجود فرهنگ ایمنی بین کارکنان  -1

  .های سازمان هواپیمایی کشوریدلیل عدم ممیزیه فرودگاهی بباطل شدن گواهینامه  -2

  .وجود تجهیزات نظامی در کنار باندهای پروازی  -3

  .وجود مناطق نظامی فراوان در فضای تحت کنترل واحدهای مراقبت پرواز -4

  .تعداد زیاد پروازهای نظامی -5

عدم توانایی در ارتقای کیفیت  های فرودگاهی و هوانوردی وبرای توسعه فعالیتفضای مکفی عدم وجود  -6

  .های هوانوردیفعالیت

  .روز سوانح هواییه های دسترسی به فرودگاه و اخالل در عملیات امداد و نجات در زمان بمحدودیت جاده  -7

 .کمبود فضای پارک هواپیما در پارکینگ هواپیماها   -8

 

  راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

  .محیط زیست در فرودگاهاجرای سیستم مدیریت   -1

  .اجرای سیستم نظرسنجی و رسیدگی به شکایات مشتریان  -2

  .اجرای فازهای سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه -3

  .گذاری در هواپیماهاهای هواپیماربایی یا بمباجرای مانورهای طرح اضطراری در زمینه -4

   .ارتقای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت  -5

منظور ه های ایمنی بهای اتوماسیون در ایجاد پایگاه اطالعاتی ایمنی و استفاده از دادهماستفاده از سیست   -6

  .های آیندهگیریتصمیم

 .های نظامی و انتظامی فرودگاه در خصوص رعایت مسایل ایمنی در منطقه ایرسایدافزایش هماهنگی با ارگان   -7
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های استان اصفهان های عمومی  اداره کل فرود گاهتحلیل شاخص  

اداره کل فرودگاه های  ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

اداره کل فرودگاه های  ی عمومیهاشاخصنمودار

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالترینکاهش داشته است.  1395و  1393ی هاسالدر های استان اصفهاناداره کل فرود گاه های عمومیشاخص امتیاز

های عمومی موجب های متناوب در امتیاز شاخصدرصد است. کاهش 95/90و برابر با  1395کاهش امتیاز مربوط به سال 

گروه تولیدی و  های عمومیدرصدی یابد. میانگین امتیاز شاخص 11/89پایان دوره کاهشی گردیده که این امتیاز در 

درصد( پایین تر  از میانگین  66/88امتیاز ) 28/463باشد که اداره کل فوق می 53/522برابر با  1395زیربنایی در سال 

  است. گروه کسب کرده

 

های استان اصفهانگاههای عمومی اداره کل فرود های شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

اداره کل  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالفرودگاه های استان اصفهان در 

اداره کل  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالفرودگاه های استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 544.40 - 

1393 379.76 -30.24 

1394 655.00 72.48 

1395 59.25 -90.95 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 50.00 - 

1393 38.33 -11.67 

1394 68.75 30.42 

1395 51.74 -17.01 
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سال ی بهدر طول دوره ارزیاب این برنامه  میزان تحقق سال 1394جز  شد آن در  سبت به ابتدای  1395،  تنزل یافته و ر ن

دولت گروه تولیدی و زیربنایی  ساختار و نقش مهندسی برنامهمحدود گردیده است. میانگین تحقق درصد  74/1دوره به 

درصددد باالتر از میانگین گروه  58/3 اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصددد  16/48برابر با  1395در سددال 

  است.

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2 

دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری   جدول برنامه

 اداره کل فرودگاه های استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت  نمودار برنامه

 اداره کل فرودگاه های استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

صد تحقق سط اداره کل فرود گاه این برنامه  در ستان های تو صفهان ا سوم مورد به در طول دوره ارزیابی ا سال  جز در

را نسبت به ابتدای دوره بدست آورده است. میانگین تحقق درصد  5/3 رشد 1395بوده و در سال  بررسی با کاهش همراه

بوده و درصددد  47/56برابر با  1395اداری گروه تولیدی و زیربنایی در سددال  هوشددمندسددازی و الکترونیک دولت برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 03/17اداره کل فوق میزان تحقق برنامه در

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 70.00 - 

1393 48.50 -21.50 

1394 79.75 31.25 

1395 73.50 -6.25 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

مدیریت سرمایه انسانی اداره کل   جدول برنامه

 1392-95ی هاسالفرودگاه های استان اصفهان در 

اداره کل  سرمایه انسانی مدیریت  نمودار برنامه

 1392-95ی هاسالفرودگاه های استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق برنامه 2/48، این اداره کل با کاهش شدید 1393گردد، در سال همانگونه که در جدول باال مالحظه می 

در دو سال بعد، رشد تحقق برنامه در طول دوره منفی  امتیازمواجه بوده و این امر سبب گردیده است که علی رغم افزایش 

 84/54برابر با  1395گروه تولیدی و زیربنایی در سال  انسانی سرمایه مدیریت درصد باشد. میانگین تحقق برنامه 43/7

  درصد باالتر از میانگین گروه واقع گردیده. 18/1اداره کل  فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد 

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات نامهبر -4

اداره کل  جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95های های استان اصفهان در سالفرودگاه

اداره کل  نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95های های استان اصفهان در سالفرودگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 63.45 - 

1393 15.25 -48.2 

1394 30.00 14.75 

1395 56.02 26.02 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 8.57 - 

1393 83.33 74.76 

1394 10.00 -73.33 

1395 25.83 15.83 
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بیشترین نرخ رشد آن در  است. ، افزایش یافته1393جز در سال رقابتی به فضای در عمومی خدمات درصد تحقق برنامه

درصد،  افزایش یافته است. میزان رشد  83/15برابر با  1395درصد بوده و سپس در سال  76/74و معادل با  1394سال 

 در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه باشد. با توجه بهدرصد می 26/17تحقق اهداف این برنامه در طول دوره ارزیابی 

این اداره  بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  96/27، که برابر با 1395دی و زیربنایی در سال رقابتی گروه تولی فضای

  درصد پایین تر  از میانگین گروه است. 13/2کل 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 اداره کل فرودگاه های استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 اداره کل فرودگاه های استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ، در سایر سال1394جز در سال خدمات عمومی در فضای رقابتی، به برنامه، برخالف برنامهتحقق اهداف در این 

درصد بوده و میزان کاهش  29/31و برابر با  1395است.  بیشترین کاهش مربوط به سال  دوره مورد بررسی کاهش یافته

اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامهدرصد است. میانگین تحقق  99/13در تحقق اهداف برنامه در طول دوره 

درصد  17/3اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  38/46برابر با  1395گروه تولیدی و زیر بنایی در سال 

  پایین تر از میانگین گروه است.

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 57.20 - 

1393 41.15 -16.05 

1394 74.50 33.35 

1395 43.21 -31.29 
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 عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه -6

مدیریت عملکرد   جدول برنامه استقرار نظام جامع

 های استان اصفهان اداره کل فرودگاه

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 های استان اصفهاناداره کل فرودگاه

 1392-95های در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقق اهداف آن با افزایش همراه  1394در سال  و تنها  بودههای اول، دوم و پنجم مسیر تحوالت این برنامه، مانند برنامه

 27/3 معادل  کاهش در طول دورهاین درصد بوده و  19/17و به میزان  1393بوده است. بیشترین کاهش مربوط به سال 

برابر با  1395عملکرد گروه تولیدی و زیربنایی در سال  مدیریت  جامع نظام درصد است. میانگین تحقق برنامه استقرار

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 45/12اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  61/58

ها در طول دوره مورد گاه مشخص گردید، تمامی این برنامههای اصالح نظام اداری دستهمانگونه که در بررسی برنامه

اند. ریشه یابی عامل تغییرات راهنمای خوبی برای اصالح عملکرد بررسی نوسان داشته و از روند ثابتی برخوردار نبوده

لت الکترونیک های دو. بدیهی است که در سال مذکور برنامه1395ها در سال شد منفی برنامهرویژه برای به ،خواهد بود

و هوشمندسازی اداری، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و مهندسی نقش و ساختار دولت با وجود رشد منفی در تحقق 

دستگاه در برنامه مدیریت سرمایه انسانی عالوه بر  در گروه خود برخوردار هستند. مناسبیبرنامه، همچنان از جایگاه 

ولی در دو برنامه باقی مانده  است رتقا جایگاه خود به باالتر از میانگین گروه شدهبرخورداری از رشد مثبت، موفق به ا

 میانگین گروه قرار دارد. تر ازپایین)خدمات عمومی در فضای رقابتی و صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری( در 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 74.33 - 

1393 57.14 -17.19 

1394 80.17 23.03 

1395 71.06 -9.11 
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 داری استان اصفهان اداره کل منابع طبیعی و آبخیز اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

 ی عمومی و اختصاصی هاشاخصجدول مجموع 

 آبخیزداری استان اصفهان  اداره کل منابع طبیعی و

 1392-95های در سال

 ی عمومی و اختصاصی هاشاخصنمودار مجموع 

 آبخیزداری استان اصفهان  اداره کل منابع طبیعی و

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 در طول دوره ارزیابیداری استان اصفهان صی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزو اختصا های عمومیشاخصمجموع امتیاز 

مورد مقایسه با ابتدای دوره  در 1395افزایش یافته است. امتیاز کسب شده این اداره کل درسال  1394به جز در سال 

میانگین امتیاز است.  برخوردار 1394درصد نسبت به سال  85/48 رشد ازهمچنین و  درصد افزایش داشته 57/9بررسی 

باشد که اداره کل می 33/1304برابر با   1395بنایی در سال گروه تولیدی و زیر های عمومی و اختصاصیمجموع شاخص

 درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده است. 40/12امتیاز )  86/161فوق 
 

ی اختصاصی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهانهاشاخصتحلیل   

 اداره کل منابع طبیعی و ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالآبخیزداری استان اصفهان در 

 ی اختصاصی اداره کل منابع طبیعی وهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالآبخیزداری استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1338.06 - 

1393 1565.93 17.03 

1394 985.00 -37.10 

1395 1466.19 48.85 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 769.60 - 

1393 803.80 4.44 

1394 567.00 -29.46 

1395 851.80 50.23 
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 46/29با کاهش  1394اختصاصی این اداره کل، مشابه با مجموع امتیازات درسال  هایشاخصامتیاز کسب شده در 

 23/50افزایش یافته است. این افزایش در پایان دوره  قابل توجه و برابر با  هاسال دیگردر  لیدرصدی همراه است و

 درصد افزایش داشته است. 68/10درصد بوده و در مقایسه با سال شروع دوره 

 شود.درجدول زیر مشاهده می 1395های اختصاصی درسال امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص 

 

 1395در سال  اصفهاناستان  آبخیزداری منابع طبیعی واداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -43-3جدول 

 

ی اختصاصی هاشاخصتنها در نیمی از  1395های اختصاصی، این اداره کل در سال شاخص بر اساس اطالعات جدول

درصد در شاخص اجرای عملیات  67است. کسب امتیاز نزدیک به  دست یافتهکامل اهداف تعریف شده  قخود به تحق

های مرتع داری و حدنگاری اراضی درصد در دو شاخص مهم سطوح اجرایی طرح 80آبخیزداری و آبخوانداری، و امتیاز 

گروه تولیدی و  های اختصاصیرود. میانگین امتیاز شاخصمنابع ملی ) منابع طبیعی(، از عمده نقاط ضعف آن به شمار می

درصد( باالتر از میانگین گروه  96/8امتیاز ) 01/70باشد که اداره کل فوق می 79/781برابر با  1395بنایی در سال زیر

ل های اختصاصی سااز جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره در تحقق شاخص کسب کرده است.

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.می 1395

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
های سطوح اجرایی طرح

 داریمرتع
 80.00 120.00 1701416.00 2126770.00 150.00 هکتار

2 
جنگل کاری )توسعه 

 های کشور(جنگل
 100.00 110.00 210.00 150.00 110.00 هکتار

3 
احیا و غنی سازی 

 های کشورجنگل
 100.00 110.00 270.00 270.00 110.00 هکتار

4 
اجرای عملیات مقابله 

 بیابان زایی
 100.00 150.00 7985.00 7985.00 150.00 هکتار

5 
حدنگاری اراضی منابع 

 ملی )منابع طبیعی(
 80.00 128.00 200000.00 250000.00 160.00 هکتار

6 
اجرای عملیات 

 آبخوانداریآبخیزداری و 
 66.82 173.75 20180.00 30198.00 260.00 هکتار

 100.00 60.00 80.00 80.00 60.00 هکتار زراعت چوب 7
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 نقاط قوت

 .هایی که تعادل دام و مرتع برقرار و یا نزدیک به تعادل هستندهای مرتعداری در پالکتهیه طرح   -1

  .های مرتعداری راکد و پیگیری تا اجرایی شدنعال سازی و بازنگری طرحف   -2

برداران و استفاده از قوانین موجود در جهت ترغیب بهره کارآمد ترویجی ،یهای آموزشاستفاده بیشتر از اهرم -3

  .های مرتعی در جهت افزایش درخواست تهیه طرح مرتعداری در سطح استانعرصه

  .های مرتعداریدر جهت جذب تسهیالت بانکی و بیمه طرح پیگیری موثر -4

  .مرتعداری هایهای نظارت بر طرحبخش خصوصی در اجرای پروژه ظرفیت استفاده از  -5

 ر.صدور پروانه چرای دام توسط نرم افزار جامع ممیزی برای اولین بار در سطح کشو  -6

های های عرصه جهت افزایش توان مالی مرتعداران و اقتصادی کردن طرحاستفاده از دیگر منابع و کاربری   -7

  .مرتعداری

  .های جامع آبخیزداریهای منابع طبیعی در محدوده حوزهتلفیق پروژه -8

  .های مرتعداریهای مرغوب مراتع در طرحافزایش تولید علوفه مرتعی و حفظ گونه -9
 

 نقاط ضعف

  .هابازنشستگی نیروهای کارشناسی شاغل در بخش فنی مرتع و عدم جایگزینی آن -1

  .کمبود اعتبارات ملی و استانی در بخش فنی مرتع  -2

  .ها و پراکندگی در سطحمراتع استان و گستردگی پروژهکمبود نیروهای فنی و حفاظتی با توجه به وسعت زیاد  -3

های ملی و اجرایی نشدن طرح تغییر معیشت مشاعی بودن اکثر عرصهو  های مرتعیبرداران در عرصهتعدد بهره   -4

  .دامداران و خرید حقوق عرفی دامداران

  .الح و احیاهای مرتعداری در جهت اجرای پروژه های اصمشارکت مجریان طرحبه عدم تمایل  -5

  .و همجوار اهای عشایری مبدی و هماهنگی استانیعدم همسو  -6

  .فقر فرهنگیبه دلیل گذاری عرصه های مرتعی ناتوانی مرتعداران در سرمایه  -7

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد 

  .تخصیص اعتبارات کافی در قالب تسهیالت به دامداران برای کاهش فشار چرا -1

  .صورت سالیانهه های مرتعداری و ابالغ ظرفیت بتولید سالیانه طرحتعیین  -2

  .روز نمودن برخی قوانین و مقررات در برخورد با افراد خاطیه ب  -3

  .شناسایی دامداران متخلف و فاقد پروانه چرا و ایجاد نظم  -4

  .کنترل کوچ و جلوگیری از ورود زود هنگام به مراتع ییالقی -5

  .هکتار 80بازده به مرتع در سطح  زارهای کم تبدیل دیم  -6



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                416 

 

داری استان اصفهانمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی عموهاشاخصتحلیل   

 اداره کل منابع طبیعی و ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالآبخیزداری استان اصفهان در 

 ی عمومی اداره کل منابع طبیعی وهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالآبخیزداری استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های عمومی و های اختصاصی و مجموع شاخصاین اداره کل همانند آنچه در شاخص های عمومیشاخص امتیاز

دهد. رشد درصد نسبت به سال قبل را نشان می 15/45یافته است و افت شدید  کاهش 1394اختصاصی رخ داده، در سال 

گردیده  1392درصدی امتیاز شاخص در سال بعد در واقع مانع از تنزل امتیاز به سطح پایین تر از سال  98/46قابل توجه 

گروه تولیدی و  ی عمومیهادرصد نسبت به ابتدای دوره را به دست آورده است. میانگین امتیاز شاخص 07/8و رشد 

درصد( باالتر از میانگین گروه  58/17امتیاز ) 86/91باشد که اداره کل فوق می 53/522برابر با  1395زیربنایی در سال 

  کسب کرده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 568.50 - 

1393 762.13 34.06 

1394 418.00 -45.15 

1395 614.39 46.98 
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های عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت 

 اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها کاهش یافته است. درصدی برخوردار بوده و در بقیه سال 94/61از رشد  1393تنها در سال  تحقق این برنامه میزان

نسبت به ابتدای دوره  1395تا تغییرات رخ داده در تحقق هدف در سال  گردیده است های پی در پی موجباین کاهش

دولت گروه تولیدی و زیر بنایی در  ساختار و نقش مهندسی محدود گردد. میانگین تحقق برنامه درصد  68/8 به افزایش

 تر از میانگین گروه است.درصد پایین 25/17میزان تحقق برنامه در این اداره کل  بوده ودرصد  16/48برابر با  1395سال 

  

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه  دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه  دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 وآبخیزداری استان اصفهاناداره کل منابع طبیعی 

 1392-95ی هاسالدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد

تغییرسالیانه   

1392 22.23 - 

1393 84.17 61.94 

1394 32.40 -51.77 

1395 30.91 -1.49 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 73.50 - 

1393 85.00 11.50 

1394 45.42 -39.58 

1395 51.17 5.75 
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درصد  75/5 دارای رشد 1395داری استان اصفهان در سال سط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزتو این برنامه  میزان تحقق

 دولت میانگین تحقق برنامه .درصدی نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی بوده است 33/22و کاهش 1394نسبت به سال 

بوده و میزان تحقق برنامه درصد  47/56برابر با  1395اداری گروه تولیدی و زیربنایی در سال  هوشمندسازی و الکترونیک

  میانگین گروه است. درصد پایین تر از 3/5اداره کل فوق در 

 

 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

 مدیریت سرمایه انسانیجدول برنامه 

 آبخیزداری استان اصفهان  اداره کل منابع طبیعی و 

 1392-95ی هاسالدر 

 مدیریت سرمایه انسانینمودار برنامه 

 آبخیزداری استان اصفهان  اداره کل منابع طبیعی و 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  1394در سال  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان  انسانی در سرمایه مدیریت میزان تحقق برنامه

درصدی آن در سال بعد نه تنها کمک شایانی به حفظ رشد  63/67درصدی روبرو بوده اما رشد قابل توجه  57/56کاهش 

بلکه موجب حفظ جایگاه برتر دستگاه در گروه خود گردیده است. میانگین  نمودهدرصدی در طول دوره  22/18مثبت 

بوده و میزان تحقق درصد  84/54برابر با  1395بنایی در سال تولیدی و زیر درگروه انسانی سرمایه مدیریت تحقق برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 97/30اداره کل فوق برنامه در 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 67.59 - 

1393 74.75 7.16 

1394 18.18 -56.57 

1395 85.81 67.63 
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 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 آبخیزداری استان اصفهان  اداره کل منابع طبیعی و

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 آبخیزداری استان اصفهان  اداره کل منابع طبیعی و 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

داری استان اصفهان دارای سط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزرقابتی تو فضای در عمومی خدمات تغییرات در تحقق برنامه

موفق به کسب امتیاز در این برنامه  1394با این تفاوت که در سال  باشدمیهای قبل افت و خیزهای مشابه با برنامه

درصد رشد برخوردار است.  52/22در مقایسه با ابتدای دوره ارزیابی از  1395نگردیده است. امتیاز کسب شده در سال 

درصد  96/27با  برابر 1395رقابتی درگروه تولیدی و زیربنایی در سال  فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه

  درصد  باالتر از میانگین گروه است. 46/32اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 آبخیزداری استان اصفهان  اداره کل منابع طبیعی و

 1392-95های در سال

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 آبخیزداری استان اصفهان  اداره کل منابع طبیعی و

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 37.90 - 

1393 100.00 62.10 

1394 0.00 _ 

1395 60.42 60.42 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 62.99 - 

1393 51.38 -11.61 

1394 47.50 -3.88 

1395 50.00 2.50 
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان تا سال پایان دوره مورد بررسی با توسط  درصد تحقق این برنامه 

، سبب گردیده تا میزان تحقق امتیاز برنامه نسبت 1395درصدی آن در سال  50/2کاهش همراه بوده است و رشد اندک 

اداری گروه تولیدی و  سالمت و ممرد حقوق از صیانت درصد کاهش یابد. میانگین تحقق برنامه 99/12به ابتدای دوره  

درصد  باالتر از میانگین  62/3اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  38/46برابر با  1395زیر بنایی در سال 

  گروه است.

 

عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه -6  

  جدول برنامه استقرار نظام جامع  مدیریت عملکرد

 آبخیزداری استان اصفهان  طبیعی و اداره کل منابع

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه استقرار نظام جامع  مدیریت عملکرد 

 آبخیزداری استان اصفهان  اداره کل منابع طبیعی و

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان د توسط عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه میزان تحقق

نسبت به ابتدای  درصد افزایش 2/10 تحقق اهداف برنامه  نزولی بوده است. 1394بررسی به جز در سال مورد طول دوره

 مدیریت  جامع نظام یافته است. میانگین تحقق برنامه استقرار 1394درصد کاهش نسبت به سال  35/6دوره ارزیابی و 

 92/14اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  61/58برابر با  1395عملکرد گروه تولیدی و زیربنایی در سال 

 است. درصد باالتر از میانگین گروه

 1392 هایسال ارزیابی دوره اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

 های  خدماتبرنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق اداره در این رشد به رو روند به توانمی 1395 الی

سرمایه انسانی، صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری و استقرار نظام جامع مدیریت رقابتی، مدیریت  فضای در عمومی

های مهندسی نقش و ساختار دولت و دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری نیاز به بازنگری برنامه عملکرد اشاره نمود.

 تر ازتنزل به پایین وه برعال 1395برنامه نخست که در سال  سایی علل عدم تحقق اهداف دارند، خصوصاجهت شنا

 داشته است.     نیز رشد منفی ،میانگین گروه

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 63.33 - 

1393 57.14 -6.19 

1394 79.88 22.74 

1395 73.53 -6.35 
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 اصفهان اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر  

 ی عمومی و اختصاصی هاشاخصنمودار مجموع 

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان

 1392-95ی هاسالدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 در طول دوره ارزیابی و اختصاصی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان های عمومیشاخصمجموع امتیاز  

درمقایسه با  1395جز درسال سوم مورد بررسی با افزایش همراه بوده است . امتیاز کسب شده این اداره کل در سال به

میانگین است. گردیده ردار برخو 1394نسبت به سال  یدرصد 65/6 رشد و ازدرصد افزایش  61/0ابتدای دوره بررسی 

باشد که می 33/1304برابر با  1395گروه تولیدی و زیربنایی در سال  های عمومی و اختصاصیامتیاز مجموع شاخص

 درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده است. 26/12امتیاز )  92/159اداره کل فوق 
 

س  استان اصفهانهای اختصاصی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارتحلیل شاخص  

اداره کل نوسازی و  های اختصاصیجدول شاخص

 1392-95های تجهیز مدارس استان اصفهان در سال

های اختصاصی اداره کل نوسازی و نمودار شاخص

 1392-95های تجهیز مدارس استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1455.37 - 

1393 1482.59 1.87 

1394 1373.00 -7.39 

1395 1464.25 6.65 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 849.98 - 

1393 888.70 4.56 

1394 1000.00 12.52 

1395 906.30 -9.37 
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، پس از در طول دوره ارزیابی اختصاصی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان هایشاخصامتیاز کسب شده 

نسبت   1395کاهش یافته است. امتیاز کسب شده این اداره کل در سال  1395طی یک دوره سه ساله با افزایش، در سال 

  را نشان می دهد. درصد افزایش 63/6  ابتدای دوره  بررسیبه 

 درجدول زیرمشاهده می شود. 1395ال ی اختصاصی درسهاشاخصامتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی 
 

 1395در سال  اصفهاناستان  نوسازی و تجهیز مدارساداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -44-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
سرانه فضای آموزشی دوره 

 ابتدایی شهری
 100.00 85.00 2.88 2.80 85.00 متر مربع

2 
سرانه فضای آموزشی دوره 

 ابتدایی روستایی
 100.00 85.00 5.96 5.00 85.00 متر مربع

3 
سرانه فضای آموزشی دوره اول 

 متوسطه  شهری
 99.33 84.43 5.96 6.00 85.00 متر مربع

4 
سرانه فضای آموزشی دوره اول 

 متوسطه روستایی
 100.00 85.00 9.23 7.20 85.00 متر مربع

5 
سرانه فضای آموزشی دوره دوم 

 متوسطه  نظری شهری
 100.00 85.00 10.35 8.90 85.00 متر مربع

6 
سرانه فضای آموزشی دوره دوم 

 متوسطه نظری روستایی
 100.00 85.00 22.60 8.50 85.00 مترمربع

7 
تراکم دانش آموز در کالس 

 ابتدایی شهری
 100.00 70.00 27.00 29.54 70.00 تعداد

8 
تراکم دانش آموز در کالس 

 ابتدایی روستایی
 64.52 45.16 17.70 11.42 70.00 تعداد

9 
تراکم دانش آموز در کالس 
 دوره اول متوسطه شهری

 70.70 49.49 27.30 19.30 70.00 تعداد

10 
تراکم دانش آموز در کالس 
 دوره اول متوسطه روستایی

 73.25 51.28 16.00 11.72 70.00 تعداد

11 
تراکم دانش آموز در کالس 
 دوره دوم متوسطه شهری

 70.76 49.53 23.80 16.84 70.00 تعداد

12 
تراکم دانش آموز در کالس 
 دوره دوم متوسطه روستایی

 99.27 69.49 13.70 13.60 70.00 تعداد

13 
تراکم دانش آموز در کالس 
دوره فنی و حرفه ای و کار و 

 دانش

 88.43 61.90 15.13 13.38 70.00 تعداد کالس
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های اختصاصی خود به تحقق کامل درصد از شاخص 46گردد این اداره کل در همانطور که در جدول فوق مالحظه می

است. شاخص ردیف هشتم با عنوان  رسیدهدرصد هدف  70درصد دیگر به تحقق  بیش از  46و در  دست یافتههدف 

 8تراکم دانش آموز در کالس ابتدایی روستایی به عنوان  تنها شاخصی که امتیاز دستگاه در آن زیر هفتاد درصد است، 

 های اختصاصیمیانگین امتیاز شاخص های اختصاصی از آن خود کرده است.درصد سهم باقی مانده را در مجموع شاخص

درصد( باالتر از 92/15امتیاز ) 51/124باشد که این اداره کل می 79/781برابر با  1395گروه تولیدی و زیربنایی در سال 

  میانگین گروه کسب کرده است.

 

های عمومی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس  استان اصفهانتحلیل شاخص  

ی عمومی اداره کل نوسازی و تجهیز هاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالمدارس استان اصفهان در 

ی عمومی اداره کل نوسازی و تجهیز هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالمدارس استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395تنها در سال  در طول دوره ارزیابی اصفهان اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان های عمومیامتیاز شاخص

کاهش  درصد 83/7،  نسبت به ابتدای دوره بررسی 1395در سال  هاشاخصافزایش یافته است. با وجود افزایش امتیاز 

باشد که اداره می 53/522برابر با  1395گروه تولیدی و زیر بنایی در سال  عمومی هایداشته است. میانگین امتیاز شاخص

  درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده است. 78/6امتیاز ) 42/35کل فوق 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 605.39 - 

1393 593.89 -1.90 

1394 373.00 -37.19 

1395 557.95 49.58 
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های عمومی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس  استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر  

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. امتیاز کسب شده در با نوسان همراه بوده است در طول دوره ارزیابی مهندسی نقش و ساختار دولت تحقق برنامه میزان

 درمقایسه با ابتدای دوره یدرصد 79/11 افزایشو  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  81/42رشد از  این برنامه 

 1395دولت گروه تولیدی و زیر بنایی در سال  ساختار و نقش مهندسی بررسی برخوردار است. میانگین تحقق برنامه مورد

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 04/3اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  16/48برابر با 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 33.33 - 

1393 77.14 43.81 

1394 2.31 -74.83 

1395 45.12 42.81 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 76.11 - 

1393 48.67 -27.44 

1394 44.46 -4.21 

1395 58.13 13.67 
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و  است تنها در سال پایانی دوره افزایش یافته اصفهان توسط اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان این برنامه  تحقق

دهد. با این وجود در مقایسه با میانگین درصد کاهش را نشان می 98/17، به میزان 1392به همین دلیل درمقایسه با سال 

 هوشمندسازی و الکترونیک دولت گروه تولیدی و زیربنایی از موقعیت قابل قبولی برخوردار است. میانگین تحقق برنامه

 66/1اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  47/56برابر با  1395اداری گروه تولیدی و زیر بنایی در سال 

  درصد باالتر از میانگین گروه است.

 

 انسانی سرمایه مدیریت برنامه -3

 مدیریت سرمایه انسانیجدول برنامه 

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 سرمایه انسانیمدیریت نمودار برنامه 

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طول دوره ارزیابی با کاهش فراوانی  اصفهان استان این برنامه در اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس درصد تحقق

این در و  است درصد کاهش داشته 81/22 به میزان نسبت به ابتدای دوره  1395همراه است. تحقق برنامه درسال 

 سرمایه مدیریت باشد. میانگین تحقق برنامهدرصد می 99/29و معادل با  1395شرایطی است که تنها افزایش آن در سال 

 37/9اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  84/54برابر با  1395روه تولیدی و زیربنایی در سال گ انسانی

  درصد پایین تر از میانگین گروه است.

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 68.28 - 

1393 49.63 -18.65 

1394 15.48 -34.15 

1395 45.47 29.99 
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 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

درصدی  مواجه  45با کاهش چشمگیر  1395رقابتی پس از دو دوره افزایش، در سال  فضای در عمومی خدمات برنامه

 گردد. ی همراهدرصد 18/13کاهش  باو این امر سبب گردیده است تا میزان تحقق برنامه نسبت به ابتدای دوره نیز  شده

بوده درصد  96/27برابر با  1395رقابتی گروه تولیدی و زیر بنایی در سال  فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 04/17اداره کل فوق و میزان تحقق برنامه در 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 58.18 - 

1393 83.33 25.15 

1394 90.00 6.67 

1395 45.00 -45.00 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 39.48 - 

1393 61.38 21.90 

1394 55.00 -6.38 

1395 57.07 2.07 
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در برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری نیز شاهد نوسانات در تحقق برنامه هستیم. پس از منفی شدن میزان  

درصدی آن بوده ایم. اما علی رغم این تغییرات نامطلوب،  07/2، در سال بعد شاهد رشد اندک 1394تحقق برنامه در سال 

 سالمت و مردم حقوق از صیانت همراه است. میانگین تحقق برنامهدرصد افزایش  59/17تحقق برنامه در طول دوره با 

 69/10اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  38/46برابر با  1395اداری گروه تولیدی و زیر بنایی در سال 

  درصد باالتر از میانگین گروه است.

 

عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه -6  

 استقرار نظام جامع  مدیریت عملکرد جدول برنامه

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان

 1392-95ی هاسالدر  

نمودار برنامه استقرار نظام جامع  مدیریت عملکرد 

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان

 1392-95ی هاسالدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از کاهش  اصفهان اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان توسط عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه تحقق

های کاهشدرصدی گردیده است. حاصل این  21/17موفق به رشد  1395در سال ، 1394و  1393های مستمر طی سال

. با این باشدنمیدرصدی تحقق برنامه در طول دوره  08/12چیزی جز کاهش  1395پی در پی و رشد ناچیز آن در سال 

وجود این اداره کل در حفظ موقعیت خود در گروه تولیدی و زیربنایی از موفقیت نسبی برخوردار بوده است. میانگین تحقق 

بوده و میزان درصد  61/58برابر با  1395عملکرد گروه تولیدی و زیر بنایی در سال  مدیریت جامع نظام برنامه استقرار

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 98/13اداره کل فوق تحقق برنامه در 

 تحقق در اداره کل این رشد به رو نشان از روند 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره تغییر در امتیازات کسب شده در

های خدمات عمومی در فضای رقابتی، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، برنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایهبرنام

ی های متوالصرف نظر از کاهش صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری و دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری دارد.

های آتی میانگین گروه مبین قابلیت دستگاه برای رشد هرچه بیشتر در سالها، کسب امتیاز باالتر از در برخی از برنامه

کارهای بهبود عملکرد کارگیری راههای اختصاصی اگرچه وجود دارد اما این مسئله به. بهبود در کسب امتیاز شاخصباشدمی

 گردد.یو ضرورت اقدامات بیشتر برای تحقق هرچه بیشتر اهداف را یادآور م سازدنمیرا منتفی 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 84.67 - 

1393 60.00 -24.67 

1394 55.38 -4.62 

1395 72.59 17.21 
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 اصفهان استان اداره کل هواشناسی اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

های عمومی و اختصاصی اداره جدول مجموع شاخص

 1392-95های کل هواشناسی استان اصفهان در سال

های عمومی و اختصاصی اداره نمودار مجموع شاخص

 1392-95های کل هواشناسی استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 است. ، این اداره کل موفق به اخذ امتیاز نگردیدههای اختصاصیشاخص به دلیل عدم ارایه مستندات 1393در سال  

باشد که می 33/1304برابر با  1395زیربنایی و تولیدی در سال درگروه  های عمومی و اختصاصیمیانگین امتیاز شاخص

 درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده است.99/6امتیاز ) 13/91اداره کل فوق

 

های اختصاصی اداره کل هواشناسی استان اصفهانتحلیل شاخص  

اداره کل هواشناسی  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

ی اختصاصی اداره کل هواشناسی هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1673.74 - 

1393 0.00 - 

1394 908.00 100.00 

1395 1395.46 53.69 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 952.45 - 

1393 0.00 - 

1394 580.00 100.00 

1395 930.00 60.34 
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با ورود مجدد این دستگاه به فرایند ارزیابی  اختصاصی اداره کل هواشناسی استان اصفهان هایشاخصامتیاز کسب شده 

 34/60نسبت به سال قبل   1395نهایتا امتیاز کسب شده این اداره کل در سال  واست رو به افزایش داشته  1394در سال 

 درصد کاهش یافته است.  45/22درصد افزایش اما در مقایسه با ابتدای دوره 

 درجدول مشاهده می شود. 1395ای اختصاصی درسال هامتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 1395در سال  اصفهاناستان هواشناسی اداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -45-3جدول 

 

توسط سه شاخص ارزیابی گردیده که  1395های اختصاصی در سال عملکرد اداره کل هواشناسی استان در زمینه فعالیت 

شود. نتایج به دست آمده از این ارزیابی گویای موفقیت نسبی دستگاه در تحقق اهداف در جدول فوق نتایج آن مالحظه می

درصدی در امتیاز دستگاه نیز نمود یافته  60فیق نسبی که به صورت رشد باشد. این توای اختصاصی خود میهشاخص

گروه امور زیر بنایی و تولیدی در سال  های اختصاصیموجب ارتقا جایگاه آن در گروه مربوطه است. میانگین امتیازشاخص

 میانگین گروه کسب کرده است.درصد( باالتر از 96/18امتیاز ) 21/148باشد که این اداره کل  می 79/781برابر با  1395

توان به می 1395های اختصاصی سال از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره  در تحقق شاخص

 موارد ذیل اشاره نمود.

 

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
سازی توسعه، ارتقا و بهینه

های پایش و سامانه
 سنجش هواشناسی

350.00100.0080.00280.0080.00 درصد

2 

های اطالع ارتقای سامانه
رسانی و ارایه محصوالت 
عمومی و تخصصی 

 هواشناسی

350.00100.00100.00350.00100.00 درصد

3 

توسعه و ارتقای 
بینی و های پیشسامانه
های جوی و آگاهیپیش

 اقلیمی )هشدار سریع(

300.00100.00100.00300.00100.00 درصد



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                430 

 

 نقاط قوت

پارامترهای گیری ازن سطحی و سطوح فوقانی و وجود مرکز شیمی جو، ازن و آلودگی هوا با داشتن ایستگاه اندازه-1

 پروفایل عمودی جو که تنها ایستگاه هواشناسی جو باال در کشور و خاورمیانه است.

 وجود مرکز داده )دیتا سنتر( و پشتیبانی سازمان هواشناسی کشور به عنوان استان معین و مرکز کشور. – 2

  در کشور و خاور میانه.ای جوی و گرد و غبار های پیشرفته سنجش آالیندهداشتن یکی از معدود دستگاه -3

 های اطالعاتی هواشناسی در سطح کشور. ترین بانکمندی از یکی از بزرگترین و جامعبهره-4

 

 نقاط ضعف

  های جوی، حمل و نقل و کشاورزی. های ویژه هواشناسی در حوزه پایش آالیندهعدم توسعه شبکه ایستگاه-1

 هایی.عدم وجود شبکه ارتباطی مناسب با کاربران ن -2

 های ویژه موجود. عدم وجود تجهیزات نوین سخت افزاری و نرم افزاری جهت نگهداری از سیستم-4

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

 افزایش توان کارکنان اداری با تغییرات منابع انسانی و ارتقا سطح آموزشی کارکنان. -1

 بانی.سازی فرایند دیدهبانی با توجه به استانداردافزایش صحت دیده -2
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های عمومی اداره کل هواشناسی استان اصفهانتحلیل شاخص  

اداره کل هواشناسی استان  ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

ی عمومی اداره کل هواشناسی استان هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصدی در سال  91/41گردد اداره کل هواشناسی استان اصفهان از نرخ رشد همانگونه که در جدول فوق مالحظه می

کاهش  درصد 47/35این اداره کل  امتیازات کسب شده 1392ولیکن در مقایسه با سال  برخوردار گردیده است. 1395

باشد که این می 53/522برابر با  1395گروه زیر بنایی و تولیدی در سال  های عمومیداشته است. میانگین امتیاز شاخص

  درصد( پایین تر از میانگین گروه کسب کرده است. 92/10امتیاز ) 07/57اداره کل 

 

واشناسی استان اصفهانهای عمومی اداره کل ههای شاخصتحلیل برنامه  

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -1  

اداره کل  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالهواشناسی استان اصفهان در 

نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت اداره کل 

 1392-95ی هاسالهواشناسی استان اصفهان در 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 721.29 - 

1393 0.00 _ 

1394 328.00 100.00 

1395 465.46 41.91 

 درصد تحقق سال
تغییردرصد   

 سالیانه

1392 65.73 - 

1393 71.90 6.17 

1394 0.00 -71.9 

1395 35.00 35.00 
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 1395سال  درصد در 35رشد از کل  اداره این بوده و با نوسان همراه  در طول دوره ارزیابی میزان تحقق این برنامه

است. میانگین تحقق  همراه گردیدهبررسی  مورد دورهدر مقایسه با ابتدای  یدرصد 73/30 کاهش با وبرخوردار بوده 

بوده و میزان تحقق درصد  16/48برابر با  1395دولت گروه زیر بنایی و تولیدی در سال  ساختار و نقش مهندسی برنامه

   درصد پایین تر از میانگین گروه است. 16/13اداره کل فوق برنامه در 

 

اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2  

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان

 1392-95ی هاسالدر  

نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

های تمامی سالدر  اصفهان استان توسط اداره کل هواشناسی این برنامه گردد، تحققهمانگونه که در جدول مالحظه می

با کاهش همراه بوده است. کمترین سهم کاهش تحقق اهداف برنامه مربوط به سال پایان دوره و برابر با  دوره ارزیابی

 الکترونیک دولت باشد. میانگین تحقق برنامهدرصد می 86/11درصد است. رقم این کاهش برای طول دوره معادل  21/3

اداره  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  47/56ر با براب 1395اداری گروه زیر بنایی و تولیدی در سال  هوشمندسازی و

  درصد باال تر از میانگین گروه است. 17/24کل فوق 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 92.50 - 

1393 88.00 -4.5 

1394 83.85 -4.15 

1395 80.64 -3.21 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

جدول برنامه  مدیریت سرمایه انسانی اداره کل 

 1392-95ی هاسالهواشناسی استان اصفهان در 

نمودار برنامه  مدیریت سرمایه انسانی اداره کل 

 1392-95ی هاسالهواشناسی استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

، افزایش یافته 1393جز در سال به اصفهان استان هواشناسیاداره کل  انسانی توسط سرمایه مدیریت میزان تحقق برنامه 

درصدی  09/13درصد است. این اداره کل در طول دوره با کاهش  16/2و معادل  1395و کمترین میزان افزایش در سال 

سال  گروه زیربنایی و تولیدی در انسانی سرمایه مدیریت تحقق اهداف برنامه مواجه بوده است. میانگین تحقق برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه قرار دارد. 69/10اداره کل فوق  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  84/54برابر با  1395

 

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی-4

جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی اداره کل 

 1392-95ی هاسالهواشناسی استان اصفهان در 

نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی اداره کل 

 1392-95ی هاسالهواشناسی استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 78.62 - 

1393 54.81 -23.81 

1394 63.37 8.56 

1395 65.53 2.16 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 43.82 - 

1393 83.33 39.51 

1394 100.00 16.67 

1395 31.67 -68.33 
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درصدی تحقق برنامه  33/68نخست دوره، در سال پایانی کاهش های رغم عملکرد خوب دستگاه در برنامه در سالعلی

درصد تنزل  15/12تا میزان دستیابی به اهداف برنامه در طول دوره نیز  است این امر سبب گردیده را در کارنامه خود دارد.

 96/27برابر با  1395رقابتی گروه زیربنایی و تولیدی در سال  فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه داشته باشد.

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 71/3اداره کل  فوق  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

استان اصفهان در طول دوره ارزیابی با نوسان همراه بوده است. این میزان تحقق این برنامه توسط اداره کل هواشناسی 

 83/23و در سال بعد با کاهش درصد تحقق امتیاز به میزان  است با کاهش نرخ رشد آغاز شده 1394نوسانات در سال 

درصد نسبت به سال ابتدای دوره بوده است.  61/26دارای رشد  1395در سال  برنامه تحقق میزانگردد. درصد آشکار می

درصد  38/46برابر  1395میانگین تحقق برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری گروه زیربنایی و تولیدی در سال 

 درصد باالتر از میانگین گروه است.  43/18اداره کل فوق  بوده و میزان تحقق برنامه در

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 38.20 - 

1393 68.92 30.72 

1394 88.64 19.72 

1395 64.81 -23.83 
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برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد-6  

 مدیریت عملکردجدول برنامه استقرار نظام جامع 

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 
 

از افزایش یافته است. این اداره کل  1395اهداف این برنامه، پس از دو سال متوالی کاهش، سرانجام در سال  تحقق

نسبت به ابتدای دوره بررسی برخوردار  یدرصد 04/9رشد و  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  37/20افزایش 

 61/58برابر با  1395عملکرد گروه زیربنایی و تولیدی در سال  مدیریت  جامع نظام است. میانگین تحقق برنامه استقرار

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 43/28اداره کل فوق بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد 

های عمومی، های شاخصبررسی در راستای تحقق اهداف برنامه مورد در طول دورهاصفهاناستان اداره کل هواشناسی 

موفق به حفظ و یا ارتقا موقعیت جایگاه خود در بسته به مورد افت و خیزهای بسیاری را تجربه کرده است. با این وجود 

استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، دولت الکترونیک و های گروه زیربنایی و تولیدی بوده است. لذا از این نظر در برنامه

 تریمناسب موقعیتترتیب از  هوشمندسازی اداری، صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری و مدیریت سرمایه انسانی به

ه قرار میانگین گرو تر ازپاییندرصد  16/13برخوردار است. البته برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت که میزان تحقق آن 

 گیرانه و اصالحات شود. شود و الزم است مشمول اقدامات پیشدارد از این امر مستثنی می

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 78.00 - 

1393 67.86 -10.14 

1394 66.67 -1.19 

1395 87.04 20.37 
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 تعاون روستایی استان اصفهان مدیریتاختصاصی  و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

                           تعاون روستایی اصفهان  مدیریت

 1392-95یهاسالدر 

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

                              تعاون روستایی اصفهان مدیریت 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

به جز درسال دوم  در طول دوره ارزیابیتعاون روستایی استان  مدیریتو اختصاصی  های عمومیشاخصمجموع  امتیاز

درصد  01/5در مقایسه با ابتدای دوره بررسی  1395مورد بررسی با افزایش همراه بوده است. امتیاز کسب شده درسال 

های عمومی و میانگین امتیاز شاخصبرخوردار است.  1394نسبت به سال  یدرصد 30/13 رشد و از افزایش داشته

درصد( 22/26امتیاز ) 99/341 دستگاهباشد که این می 33/1304برابر با  1395گروه تولیدی و زیر بنایی در سال  اختصاصی

 باالتر از میانگین گروه کسب کرده است.

 

تعاون روستایی استان اصفهان های اختصاصی مدیریتتحلیل شاخص  

تعاون  مدیریت ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالروستایی اصفهان در 

تعاون روستایی  مدیریت ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1567.77 - 

1393 1198.95 -23.53 

1394 1453 21.19 

1395 1646.32 13.30 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 933.75 - 

1393 690.19 -26.08 

1394 785 13.74 

1395 882.1 12.37 
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، با تغییرات در طول دوره ارزیابیاستان اصفهان تعاون روستایی  مدیریتاختصاصی  هایشاخصامتیاز کسب شده در 

نسبت به سال  1395درصدی امتیاز در سال  37/12صرف نظر از افزایش  همراه بوده و این امر سبب گردیده است تا

 کاهش یابد . درصد  53/5 نسبت به ابتدای دوره  بررسی مدیریت، امتیاز کسب شده این 1394

 مشاهده می شود. درجدول زیر 1395های اختصاصی درسال امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 1395در سال  اصفهاناستان  تعاون روستایی مدیریتهای اختصاصی ارزیابی شاخص -46-3جدول 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 

خرید توافقی، حمایتی و 
تضمینی محصوالت 

ها و کشاورزی تعاونی
های روستایی و اتحادیه

 کشاورزی

 100.00 100.00 755952.00 750000.00 100.00 تن

2 

توسعه، تکمیل و تجهیز 
های شبکه زیرساخت

های روستایی و تعاونی
 کشاورزی

 100.00 75.00 14.00 14.00 75.00 پروژه

3 

ایجاد صنایع سورت و 
بندی، فرآوری و بسته

تبدیلی، بوجاری، ذرت 
کنی، خوراک دام، خشک

 شیر و لبنیات

 80.00 40.00 7.20 9.00 50.00 واحد

4 

هدایت و حمایت از 
های اقتصادی و فعالیت

ها و اعتباری شبکه تعاونی
های روستایی و تشکل

 کشاورزی

میلیون 

 ریال
50.00 96043.00 76834.00 40.00 80.00 

5 

آموزش اعضا، ارکان و 
ها و کارکنان تعاونی

های روستایی تشکل
کشاورزی، زنان و تولیدی 

 و صنوف

 100.00 100.00 9994.00 7109.00 100.00 نفر روز
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 )دنباله( 1395در سال  اصفهاناستان  تعاون روستایی مدیریتهای اختصاصی ارزیابی شاخص -46-3جدول 

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

6 

سازماندهی و ساماندهی 
ها و مجامع تعاونی

های روستایی، اتحادیه
کشاورزی، تولیدی و 

 سهامی زراعی

 94.65 47.33 602.00 636.00 50.00 تعاونی

7 

نظارت و حسابرسی 
های ها و اتحادیهشرکت
روستایی، های تعاونی

کشاورزی و زنان و تولید 
 و سهامی زراعی و صنوف

 70.00 70.00 203.00 290.00 100.00 تعاونی

8 
برداری از ایجاد و بهره

غرف دایم عرضه 
 محصوالت کشاورزی

 80.07 60.05 237.00 296.00 75.00 غرفه

9 
ایجاد توسعه و ساماندهی 

 برداریهای بهرهنظام
 100.00 50.00 9.00 9.00 100.00 شرکت

10 

شناسایی و 
استانداردسازی 

سازماندهی صنوف و 
 های کشاورزیتشکل

 100.00 100.00 69.00 48.00 100.00 مورد

11 
پوشش کشاورزان در 

های صنفی نظام
 کشاورزی

نفر بهره 

 بردار
75.00 7000.00 5807.00 62.22 82.96 

12 
ساماندهی نظام 

برداری کشاورزی بهره
 خانوادگی

 50.00 37.50 100.00 200.00 75.00 هکتار

13 
های تامین و توزیع نهاده

 کشاورزی و مواد مصرفی
 100.00 50.00 274634.00 271661.00 50.00 تن

14 
های اجرای طرح
 کشاورزی

 100.00 50.00 11007.00 10800.00 50.00 هکتار
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برداری کمترین امتیاز، مربوط به شاخص ساماندهی نظام بهرههای اختصاصی، با توجه به امتیاز دستگاه در زیرشاخص

های روستایی، کشاورزی و های تعاونیها و اتحادیهکشاورزی خانگی و پس از آن شاخص نظارت و حسابرسی شرکت

ل گروه تولیدی و زیربنایی در سا های اختصاصیزنان و تولید و سهامی زراعی و صنوف می باشد. میانگین امتیاز شاخص

درصد( باالتر از میانگین گروه  83/12امتیاز )  31/100تعاون روستایی استان   مدیریتباشد که می 79/781برابر با  1395

های اختصاصی سال در تحقق شاخص دستگاهاز جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این  کسب کرده است.

 می توان به موارد ذیل اشاره نمود. 1395

 

 قوتنقاط 

  .افزایش خریدهای توافقی و در نتیجه کاهش خرید تضمینی -1

 های موجود. های تعاونیشبکهزیرساخت در اختیار توسعه و تجهیز  -2

  .ارتباط مناسب با تولید کنندگان بخش کشاورزی -3

 

 نقاط ضعف

 .فقدان بانک اطالعاتی در محصوالت کشاورزی استان -1

  .اد از میزان تولیدات کشاورزیعدم وجود آمار و اطالعات دقیق و قابل استن -2

 .روز نبودن پایگاه خرید و فروش محصوالت کشاورزی سازمان مرکزیبه -3

 .عدم جانمایی درست و تعطیلی برخی از غرف احداث شده قبلی -4

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

 .ایجاد بانک اطالعاتی محصوالت کشاورزی در استان -1

  .پرسنل جدید االستخدامهای الزم به ه آموزشیارا -2

  .های بودجه مناسب جهت جذب بیشتر تسهیالت بانکیپیگیری جهت ایجاد ردیف -3

 .تقویت و توسعه مراکز خرید محصوالت کشاورزی و مراکز عرضه مستقیم -4
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تعاون روستایی استان اصفهان مدیریت های عمومیتحلیل شاخص  

تعاون روستایی  مدیریتی عمومی هاشاخصجدول 

  1392-95ی هاسالاصفهان در 

تعاون روستایی  مدیریتی عمومی هاشاخصنمودار 

  1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است. افزایشی   1393جز سال بهدر طول دوره ارزیابی  تعاون روستایی استان اصفهان مدیریت های عمومیشاخص امتیاز 

نسبت به سال قبل افزایش یافته و نسبت به درصد  40/14های عمومی، در شاخص 1395امتیاز کسب شده در سال 

درگروه تولیدی و زیربنایی  های عمومیرشد داشته است. میانگین امتیاز شاخص درصدنیز  53/20بررسی مورد ابتدای دوره 

درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده  25/46امتیاز ) 69/241فوق  دستگاهباشد که می 53/522برابر با  1395در سال 

  است.

 

تعاون روستایی استان اصفهانمدیریت های عمومی های شاخصتحلیل برنامه  

دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه -1   

 مدیریتجدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت 

 1392-95ی هاسالتعاون روستایی اصفهان در 

 مدیریت نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالتعاون روستایی اصفهان در 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 33.33 - 

1393 34.58 1.25 

1394 64.00 29.42 

1395 64.38 0.38 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 634.02 - 

1393 508.86 -19.74 

1394 668.00 31.27 

1395 764.22 14.40 
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نسبت به  1395درصد در سال  38/0رشد از و  است افزایش همراه بوده با  در طول دوره ارزیابی این برنامهمیزان تحقق  

 مهندسی در مقایسه با ابتدای دوره بررسی برخوردار است. میانگین تحقق برنامه درصدی 05/31 افزایشو  1394سال

 دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  16/48برابر با  1395دولت گروه تولیدی و زیربنایی در سال  ساختار و نقش

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 22/16فوق 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری  جدول برنامه

 تعاون روستایی اصفهان  مدیریت

 1392-95ی هاسالدر 

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت  نمودار برنامه

 تعاون روستایی اصفهان  مدیریت

 1392-95ی هاسالدر 

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 73.34 - 

1393 60 -13.34 

1394 49.19 -10.81 

1395 75.37 26.18 

 

های همراه بوده و طی سال اتتوسط اداره کل تعاون روستایی استان اصفهان در دوره ارزیابی با تغییر برنامهتحقق این 

بوده و از  1394درصد نسبت به سال  18/26دارای رشد  1395، پی در پی کاهش یافته است. در سال 1394و  1393

 الکترونیک دولت است.  میانگین درصد تحقق برنامه گردیده درصدی نسبت به ابتدای دوره بررسی برخوردار 03/2افزایش 

 دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  47/56برابر با  1395اداری گروه تولیدی و زیر بنایی در سال  هوشمندسازی و

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 9/18فوق 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه-3

تعاون مدیریت   سرمایه انسانی مدیریت  جدول برنامه

 1392-95ی هاسالروستایی اصفهان در 

تعاون  مدیریت  سرمایه انسانی مدیریت  نمودار برنامه

 1392-95ی هاسالروستایی اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش داشته و پس از  1393انسانی در اداره کل تعاون روستایی استان، در سال  سرمایه مدیریت تحقق اهداف برنامه 

و از درصد رشد داشته  38/10 نسبت به ابتدای دوره  1395آن با افزایش همراه بوده است. میزان تحقق برنامه درسال 

گروه  انسانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه است. گردیده برخوردار 1394نسبت به سال ی ددرص 78/16افزایش 

درصد باالتر  68/39فوق  دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  84/54برابر با  1395تولیدی و زیر بنایی در سال 

  از میانگین گروه است.

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 فضای رقابتی عمومی درجدول برنامه خدمات 

 تعاون روستایی اصفهان  مدیریت

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 تعاون روستایی اصفهان مدیریت 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 84.14 - 

1393 62.80 -21.34 

1394 77.74 14.94 

1395 94.52 16.78 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 57.15 - 

1393 100.00 42.85 

1394 50.00 -50.00 

1395 36.11 -13.89 
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رقابتی توسط اداره کل تعاون روستایی استان اصفهان در طول دوره ارزیابی با  فضای در عمومی خدمات تحقق برنامه 

 04/21درصد و نسبت به ابتدای دوره  89/13، قبل نسبت به سال 1395نقصان همراه بوده  است. به طوری که درسال 

رقابتی درگروه تولیدی و زیربنایی در  فضای در عمومی خدمات تحقق برنامه میانگین درصد درصد کاهش یافته است.

  درصد باالتر از میانگین گروه قرار دارد. 15/8فوق  دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  96/27برابر با  1395سال 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 سالمت اداریجدول برنامه صیانت از حقوق مردم و 

 تعاون روستایی اصفهان  مدیریت

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 تعاون روستایی اصفهان  مدیریت

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییرات مستمر،  با وجودتوسط اداره کل تعاون روستایی استان اصفهان در طول دوره ارزیابی،  میزان تحقق این برنامه 

درصد کاهش داشته ولی نسبت به ابتدای  95/12امتیاز کسب شده نسبت به سال قبل،  1395رو به افزایش است. در سال 

اداری گروه  سالمت و مردم حقوق از صیانت است. میانگین تحقق برنامه گردیدهدرصد افزایش برخوردار  06/10دوره از 

درصد باالتر از  21/21 دستگاه این بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  38/46رابر با ب 1395تولیدی و زیر بنایی در سال 

  میانگین گروه است.

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 57.53 - 

1393 52.35 -5.18 

1394 80.54 28.19 

1395 67.59 -12.95 
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 عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه -6

 مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع

 تعاون روستایی اصفهان  مدیریت

 1392-95های در سال

  مدیریت عملکرد استقرار نظام جامعنمودار برنامه 

 تعاون روستایی اصفهان  مدیریت

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1393جز در سال بررسی بهدر طول دوره این اداره کل  توسط عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه تحقق میزان

درصد و نسبت به ابتدای  12/12 برابر با   1394را نشان می دهد. میزان این افزایش در سال پایانی نسبت به سال  افزایش

در سال  عملکرد گروه تولیدی و زیر بنایی مدیریت  جامع نظام درصد است. میانگین تحقق برنامه استقرار 41/22دوره 

درصد باالتر از میانگین  44/34تعاون روستایی استان مدیریت  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  61/58برابر با  1395

 گروه است.

 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان اداره کل تعاون روستایی استان توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

اداری اشاره نمود. میزان تحقق اهداف، در  نظام اصالح هایبرنامه تحقق اداره کل در این رشد به روند رو به توانمی

 1395نبوده و در سال  دولت، اگرچه مسیر رو به رشدی داشته اما سرعت رشد به قدر کافی ساختار و نقش برنامه مهندسی

مدیریت سرمایه انسانی و استقرار  هایبه برنامه از میانگین گروه است. بهترین عملکرد دستگاه مربوط ترهمچنان پایین

میانگین گروه را کسب کرده  باالتر ازدرصد  30باشد چرا که در این دو برنامه بیش از نظام جامع مدیریت عملکرد می

 است.

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 67.00 - 

1393 57.14 -9.86 

1394 77.29 20.15 

1395 89.41 12.12 
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 های عمومی و اختصاصی اداره کل انتقال خون استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص

 عمومی و اختصاصیهای جدول مجموع شاخص

 استان اصفهان  اداره کل انتقال خون 

 1392-95های در سال

 های عمومی و اختصاصی نمودار مجموع شاخص

 استان اصفهان  اداره کل انتقال خون

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد. را نشان می 1394تا  1392های های عمومی و اختصاصی دستگاه سیر نزولی آن در سالنمودار امتیاز مجموع شاخص

درصدی نسبت به ابتدای دوره در جدول  19/16درصد نسبت به سال قبل و افزایش  93/106در سال پایانی دوره، افزایش 

برابر با  گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیاز میانگین گردد.امتیازات مشاهده می

 . کسب کرده است گروه میانگین از باالتردرصد (  37/4) امتیاز 61/62فوق  دستگاه که باشدامتیاز می 37/1430

 

 های اختصاصی اداره کل انتقال خون استان اصفهانتحلیل شاخص

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 827.12 - 

1393 836.78 1.17 

1394 313 -62.59 

1395 926.6 196.04 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1284.87 - 

1393 1228.02 -4.42 

1394 721.5 -41.25 

1395 1492.98 106.93 

 اداره کل انتقال خون ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 ی اختصاصی اداره کل انتقال خونهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  
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 کل اداره این دهد و امتیازافزایش را نشان می رغم وجود نوسان،ارزیابی علی دوره طول در اختصاصی هایشاخص امتیاز

 اداره این امتیاز افزایش داشته است. همچنین نسبت 1394 سال به نسبت 1395 سال درصد در 04/196 معادل افزایشی

 باشد.می درصد 02/12  دوره ابتدای به 1395 سال در کل

 در جدول زیر مشاهده می شود. 1395های اختصاصی سال کسب شده دستگاه در ارزیابی شاخصامتیاز 

 

 1395در سال  اصفهاناستان  انتقال خوناداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -47-3جدول 

 

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
تهیه و تامین خون و 

خون سالمهای فراورده  
 100.00 150.00 100.00 100.00 150.00 درصد

 90.00 90.00 49.50 55.00 100.00 درصد میزان اهدای خون مستمر 2

3 

کاهش درصد موارد مثبت 
در آزمایش تاییدی 

HBsAg های در نمونه
خون اهدایی )ارتقا فرایند 

 انتخاب اهداکننده(
 )معکوس(

 90.00 180.00 0.07 0.06 200.00 درصد

4 

کاهش درصد موارد مثبت 
در آزمایش تاییدی 

HCV RIBA  در
های خون اهدایی نمونه

)ارتقا فرایند انتخاب 
)معکوس( اهداکننده(  

 91.67 183.33 0.05 0.04 200.00 درصد

5 

کاهش درصد موارد مثبت 
HIV در آزمایش تاییدی 

B.W های خون در نمونه
اهدایی )ارتقا فرایند 
 انتخاب اهداکننده(

 )معکوس(

 94.12 188.24 0.00 0.00 200.00 درصد

 90.00 135.00 25.74 28.60 150.00 درصد میزان اهدای خون 6
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شاخص اختصاصی  6دهد این اداره کل دارای یک محور و های اختصاصی دستگاه نشان میهمانگونه که جدول شاخص

درصدی  90درصدی هدف گردیده و در هفت محور دیگر از توفیق بیش از  100باشد. در محور نخست موفق به تحقق می

 اخذ امیتاز برخوردار بوده است. 

 دستگاه که باشدمی 27/805 با برابر بهداشت و سالمت حمایتی، گروه در اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیاز میانگین

 .است گروه کسب کرده میانگین از درصد ( بیشتر 02/12) امتیاز 33/121 فوق

توان می 1395های اختصاصی سال از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در تحقق شاخص

 به موارد ذیل اشاره نمود.

 

 نقاط قوت 

 . است شده خون انتقال فرایندهای ارتقای باعث که 9001-2008 ایزو گواهینامه اخذ -1

 کشورهای سایر و آلمان کشور پاالیشگرهای به پالسما ارسال و علمی مراکز با ارتباط و خارجی هایبازرسی  -2

 است. داشته خون انتقال هایفعالیت ارتقای و روندها بهبود در جهت اروپایی

 

 نقاط ضعف

 خارج. به تجهیزات نظر از وابستگی و منابع کمبود اخیر، سال چند هایتحریم از ناشی ضرر -1

 و درجه 6 تا 2 مثبت هایسردخانه و استاندارد شرایط با نگهداری انبار جمله از فیزیکی فضای شدید کمبود -2

 درجه. 25 منفی سردخانه

 اصفهان. شهر در به خصوص خونگیری ثابت مراکز کمبود و کاری فضای کمبود -3

 خون سالمت تواند می که جامعه سطح در خون طریق از انتقال قابل هایبیماری اپیدمی دقیق آمار وجود عدم -4

 . اندازد خطر به را

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

  ها.بیمه توسط آن با پرداخت هزینه خون انتقال خدمات گذاریتعرفه تداوم و ادامه روند -
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 استان اصفهان ی عمومی اداره کل انتقال خونهاشاخصتحلیل 

 اداره کل انتقال خون ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 اداره کل انتقال خون ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  

 

 

 

 

 

 

 

 

های های عمومی این اداره کل در طی دوره مورد بررسی نشان از روند نامنظم دارد. امتیاز شاخصشاخصبررسی امتیاز 

 امتیاز این افزایش داشته است. همچنین 1394 سال به نسبت 1395 سال در درصد افزایش 65/38 کل اداره عمومی این

 عمومی هایشاخص مجموع امتیاز باشد. میانگیندرصد می 73/23 دوره ارزیابی ابتدای نسبت به 1395 سال در کل اداره

 درصد ( 39/9) امتیاز 72/58 فوق دستگاه که باشدمی 10/625 با برابر گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در اختصاصی و

 . است گروه کسب کرده میانگین تر ازپایین

 

 استان اصفهان های عمومی اداره کل انتقال خونهای شاخصتحلیل برنامه

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت  -1

اداره کل  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  انتقال خون

اداره کل  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  انتقال خون

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 457.75 - 

1393 391.24 -14.53 

1394 408.5 4.41 

1395 566.38 38.65 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 66.67 - 

1393 20 -46.67 

1394 0 -20 

1395 28.18 28.18 
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 1394نسبت به سال  1395درصد در سال  18/28باشد. اگر چه افزایش نوسان درصد تحقق این محور قابل توجه می 

 و نقش مهندسی برنامه تحقق میانگین درصد دارد. 49/38شود ولی نسبت به ابتدای دوره کاهشی برابر با مشاهده می

 دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  77/61 با برابر 1395 سال در گروه حمایتی، سالمت و بهداشت دولت ساختار

 . است گروه میانگین از ترپاییندرصد  59/33فوق 

 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -2

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 57.5 - 

1393 58.67 1.17 

1394 62 3.33 

1395 73.52 11.52 

 

برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در طول دوره ارزیابی افزایشی بوده است. تحقق این برنامه در سال  تحقق

درصدی برخوردار  02/16درصدی و نسبت به ابتدای دوره نیز از افزایشی  52/11از افزایش  1394نسبت به سال  1395

 با برابر 1395 سال در بهداشت و سالمت حمایتی، گروه دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه تحقق باشد. میانگینمی

 . است گروه میانگین از باالتر درصد  74/3 فوق دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  78/69

 

 

 

 

 

 

 

 اداریدولت الکترونیک و هوشمندسازی   جدول برنامه

 استان اصفهان  اداره کل انتقال خون

 1392-95ی هاسالدر 

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت نمودار برنامه

 استان اصفهان اداره کل انتقال خون

 1392-95ی هاسالدر  
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی  -3

اداره کل انتقال  مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 1392-95های اصفهان در سالاستان  خون

اداره کل انتقال  سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 1392-95های استان اصفهان در سال خون

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز این اداره  سیر نزولی داشته است. 1394در طول دوره ارزیابی به جز سال  انسانی،مدیریت سرمایه  روند تحقق برنامه

درصد در مقایسه با  ابتدای دوره داشته  28/2و نیز  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  65/4کل، کاهشی برابر با  

 37/57 با برابر 1395 سال در بهداشت و سالمت حمایتی، گروه در انسانی سرمایه مدیریت برنامه تحقق میانگین است.

 . است گروه میانگین از باالتردرصد  35/0 فوق دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد 

 

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی  -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 استان اصفهان  اداره کل انتقال خون 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 استان اصفهان  اداره کل انتقال خون 

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 60 - 

1393 22.5 -37.5 

1394 62.37 39.87 

1395 57.72 -4.65 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 30.54 - 

1393 33.33 2.79 

1394 100 66.67 

1395 66.25 -33.75 
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امتیاز این اداره کل در سال  است.جز سال سوم رو به کاهش بوده به خدمات عمومی در فضای رقابتی، برنامه روند تحقق 

درصدی نسبت به ابتدای دوره  71/35داشته ولی از افزایش  1394درصد نسبت به سال  75/33کاهشی معادل  1395

 اشتبهد و سالمت حمایتی، گروه رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه برنامه تحقق میانگین ارزیابی برخوردار است.

 . است گروه میانگین از باالتردرصد  61/14 فوق دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  64/51 با برابر 1395 سال در

 

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -5

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 13.35 - 

1393 53.91 40.56 

1394 28.57 -25.34 

1395 39.5 10.93 

 

، رو به افزایش بوده 1394جز سال اداری در طول دوره ارزیابی بهروند تحقق  برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت 

داشته و همچنین دارای رشد  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  93/10امتیاز این اداره کل افزایشی برابر با  است.

 سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه تحقق است. میانگین مورد بررسی ابتدای دورهسال درصدی نسبت به  15/26

 دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه در درصد 31/54 با برابر 1395 سال در بهداشت و سالمت حمایتی، گروه اداری در

 . است گروه میانگین از ترپاییندرصد  81/14 فوق

 

 

 

 

 

 

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 استان اصفهان  اداره کل انتقال خون

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 استان اصفهان  اداره کل انتقال خون

 1392-95ی هاسالدر 
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 برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 مدیریت عملکرد  جدول برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان  اداره کل انتقال خون

 1392-95ی هاسالدر 

 مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان  اداره کل انتقال خون

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در طول دوره مورد بررسی همراه با نوسان بوده است، با این حال  تحقق برنامه اگرچه

درصد کاهش نسبت به ابتدای دوره  68/5و برابر  1394درصد افزایش نسبت به سال  07/29به میزان  1395در سال 

 1395 سال در بهداشت و سالمت حمایتی، گروه عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه تحقق داشته است. میانگین

 . است گروه میانگین از کمتر درصد 37/13 فوق دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه در درصد 02/67 معادل

 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان اداره کل انتقال خون استان توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

دولت،  ساختار و نقش مهندسی هایبرنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق رشد به رو روند به توانمی

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

مدیریت سرمایه انسانی و خدمات عمومی در فضای رقابتی توسط این اداره کل در های اشاره نمود. میزان تحقق برنامه

در راستای  ریزییست تالش بیشتری جهت برنامهباگر این موضوع است که این اداره کل میها بیانمقایسه با سایر برنامه

های خدمات، انجام کردن پرداختالکترونیکی باشد. اقداماتی همچون، ها داشتهو اجرای این برنامه بهبود عملکرد

در برنامه آموزش کارکنان در حوزه فناوری اطالعات، اصالح فرایندهای اختصاصی و مشترک  استعالمات الکترونیکی،

)رفتار شغلی و نتایج سازمانی(،  4و  3های آموزشی سطوح کارکنان قراردادی، بررسی اثربخشی دوره تعداد کاهشدوم، 

ای برای انتخاب و انتصاب مدیران در برنامه سوم، تهیه و تدوین گزارش تحلیلی عات مدیران حرفهاستفاده از بانک اطال

تواند نقش موثری در باال بردن میزان تحقق برنامه های فوق الذکر میشناسی ارزیابی عملکرد در برنامه ششم، و آسیب

 .داشته باشد

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 59.33 - 

1393 61.43 2.1 

1394 24.58 -36.85 

1395 53.65 29.07 
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 اصفهان استان بیمه سالمتاداره کل  اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع تحلیل

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

 اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

دارای  در طول دوره ارزیابی اصفهان استان اداره کل بیمه سالمت و اختصاصی های عمومیشاخصمجموع  امتیاز  میزان

 درصد 57/1 میزانرشد منفی به  1394نسبت به سال  1395نوسان بوده است. امتیاز کسب شده این اداره کل درسال 

های میانگین امتیاز مجموع شاخصاست. گردیده برخوردار درصدی  5/2داشته و درمقایسه با ابتدای دوره بررسی از افزایش 

این اداره  امتیاز می باشد که امیتاز 46/1661برابر با  1395گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  عمومی و اختصاصی

 از میانگین گروه است. ترامتیاز پایین 03/0کل 

 

های اختصاصی اداره کل بیمه سالمت استان اصفهانتحلیل شاخص  

اداره کل بیمه سالمت  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

ی اختصاصی اداره کل بیمه سالمت هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1620.89 _ 

1393 1518.01 -6.35 

1394 1688.00 11.20 

1395 1661.43 -1.57 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 827.54 _ 

1393 842.05 1.75 

1394 951.00 12.94 

1395 856.00 -9.99 
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سیر  1395، تا سال در طول دوره ارزیابی اختصاصی اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان هایشاخصامتیاز کسب شده 

سال پایان دوره  ست. در  شته ا سال قبل  99/9صعودی دا سبت به  صد ن سه با ابتدای دوره،در   از  کاهش یافته و در مقای

  .برخوردار گردیده است درصد افزایش 44/3

 مشاهده می شود. درجدول زیر 1395های اختصاصی درسال امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص
 

 1395در سال  اصفهاناستان  بیمه سالمتاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -48-3جدول 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
میزان جذب درآمد وصولی در 

 صندوق کارکنان دولت
 98.14 147.22 95.20 97.00 150.00 درصد

2 
میانگین مدت زمان صدور 

 دفترچه )تعویض(
 80.00 80.00 22.50 18.00 100.00 دقیقه

3 
میزان تماس موفق در 

تخصصی پاسخگویی و مشاوره 
 شدگان در مرکز تماسبه بیمه

 100.00 75.00 100.00 90.00 75.00 درصد

4 

میزان انطباق وضعیت 
پاسخگویی و مشاوره تخصصی 

شدگان در با انتظارات بیمه
 مرکز تماس

 100.00 125.00 100.00 90.00 125.00 درصد

5 
میزان بازدید از مراکز سطح 
یک روستایی )محور خدمات 

 سالمت(
 80.00 80.00 80.00 100.00 100.00 درصد

6 
متوسط سرعت  رسیدگی به 

 اسناد پزشکی
 80.00 80.00 76.00 95.00 100.00 درصد

7 

میزان بازدید مستمر مستقیم از 
موسسات تشخیصی درمانی 
طرف قرارداد )محور خدمات 

 سالمت(

 95.00 142.50 95.00 100.00 150.00 درصد

8 
 میزان بازدیدی مستمر مستقیم
از پزشکان طرف قرارداد )محور 

 خدمات سالمت(
 100.00 100.00 90.00 30.00 100.00 درصد

9 
مدت زمان انعقاد قرارداد با 

پزشکان و موسسات تشخیصی 
 درمانی

 26.32 26.32 95.00 25.00 100.00 روز
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درآمد، توانمندسازی بیمه گری و های اختصاصی اداره کل بیمه سالمت، در محورهای بیمهوضعیت شاخص فوق جدولدر 

شدگان )تدوین استانداردها و توسعه خدمات(، خدمات رسانی )پزشک خانواده و نظام ارجاع( و خدمات سالمت )نظارت و 

درصد  33تنها در  اصفهان گردد اداره کل بیمه سالمت استاند. همانگونه که مالحظه میگردمشاهده میرا   ارزشیابی(

درصد و بیشتر است. تنها  80درصد موارد نیز تحقق اهداف  56و البته در  دست یافتهاهداف  یدرصد 100موارد به تحقق 

نقطه ضعف این اداره کل در شاخص مدت زمان انعقاد قرارداد با پزشکان و موسسات تشخیصی درمانی است. میانگین 

بوده و امتیاز این اداره   03/856با برابر  1395درگروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  های اختصاصیشاخص امتیاز

از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در تحقق  امتیاز باالتر از میانگین گروه است.  03/0کل  

 .می توان به موارد ذیل اشاره نمود 1395های اختصاصی سال شاخص

 

 نقاط قوت

  .استفاده از نرم افزار مکانیزه وصول درآمد -1

 .انعقاد قرارداد با دفاتر پیشخوان بر اساس توزیع جغرافیایی جمعیت بیمه شدگان در سطح استان -2

  .رانهیشگیو انجام اقدامات پ (ی)تکراری ستمیمشکالت س یو بررس لیو تحل یبندامکان دسته -3

  .های کارت هوشمند بیماران خاص در کنترل هزینهاستفاده از قابلیت -4

  .ی و پاراکلینیک جهت افزایش سرعت و دقت رسیدگییبه اسناد داروارتقا نرم افزار رسیدگی  -5

  .هامتمرکز نمودن بانک اطالعات تایید دارو جهت جلوگیری از سو استفاده در سایر استان -6

  .ه خدمات تشخیصی درمانی با توجه به استانداردهای ملی و بین المللییاعمال سقف ارا  -7

  .رهزینه با اضافه نمودن تایید این خدماتهای خدمات پاراکلینیک پکنترل هزینه -8

 

 نقاط ضعف

  .گذار در خصوص پرداخت به موقع حق بیمهقوانین الزم االجرا برای موسسات بیمه عدم وجود -1

 .های کاغذی و اتالف وقت و هزینه در صدور و استفاده از این دفاترصدور دفترچه -2

  .های بهداشتخانهو  تمامی مراکزکمبود نیروی انسانی کارشناس جهت انجام بازدید از  -3

 .یند نظام ارجاع پزشک خانوادهرامطابق ف )سطح دو خدمات( اجرایی نشدن کامل سطح خدمات تخصصی -4

  .نبود استاندارد تجویز دارو توسط پزشکان در خصوص اقالم تجویز شده و نوع دارو -5

  .واردات و تجویز داروهای جدید با اثر بخشی کم و هزینه باال  -6

  .انبدلیل وجود خدمات تخصصی در استان میزهها بوجود مراجعات سرباری سایر استان  -7

 .عدم امکان بازرسی مجدد تمامی اسناد -8
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 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

 .یشنهاد تصویب قانون پرداخت به موقع حق بیمه در تکمیل قانون پرداخت حق بیمهپ -1

 .شدگان و حذف دفترچه کاغذیپرونده الکترونیک برای بیمهایجاد  -2

  .های مراجعینهوشمند سازی سیستم در راستای کاهش تماس -3

  .های نظارت غیر مستقیم در تکمیل بازدیدهای حضوریاستفاده از روش -4

 ه دهندگان خدمات در قالب آموزش حضددوری،یآموزش و اطالع رسددانی قوانین و مقررات بیمه روسددتایی به ارا -5

 .شور رنگی بر اساس نوع خدماتوبرتهیه و  سایت اداره کل

  .پارچه سازی اطالعات سالمتجای دفترچه در راستای یکهجایگزین کردن کارت هوشمند ب -6

 

های عمومی اداره کل بیمه سالمت استان اصفهانتحلیل شاخص  

اداره کل بیمه سالمت استان  ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

ی عمومی اداره کل بیمه سالمت هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، دارای سیر1393در سال جز بهدر طول دوره ارزیابی،  اصفهان استان اداره کل بیمه سالمت های عمومیشاخص امتیاز 

را تجربه نموده و نسبت به ابتدای دوره بررسی  1394نسبت به سال  1395در سال  درصد 28/9بوده و افزایش  صعودی

برابر  1395گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  های عمومیرشد داشته است. میانگین امتیاز شاخص درصد 52/1

  درصد( باالتر از میانگین گروه کسب کرده است. 85/28امتیاز ) 33/180کل  باشد که این ادارهمی 10/625با 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 793.35 _ 

1393 675.96 -14.80 

1394 737.00 9.03 

1395 805.43 9.28 
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های عمومی اداره کل بیمه سالمت استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

اداره کل  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالبیمه سالمت استان اصفهان در 

نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت اداره کل 

 1392-95ی هاسالبیمه سالمت استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  قبلنسبت به سال  1395درصد در سال  40/28نزولی بوده و این اداره کل رشد  1395تا سال  تحقق این برنامه میزان

دولت  ساختار و نقش مهندسی درمقایسه با ابتدای دوره را تجربه نموده است. میانگین تحقق برنامه یدرصد 44/0 کاهش

 96/16این اداره کل  یزان تحقق برنامه دربوده و مدرصد  77/61برابر با  1395گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال 

   درصد باالتر از میانگین گروه است.

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 79.17 - 

1393 58.75 -20.42 

1394 50.33 -8.42 

1395 78.73 28.40 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 97.50 - 

1393 93.50 -4.00 

1394 85.81 -7.69 

1395 92.09 6.28 
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سرانجام  1394و  1393های اصفهان، پس از طی سیر نزولی در سال استان در اداره کل بیمه سالمت تحقق این برنامه

 41/5و کاهش  قبلدرصد نسبت به سال  28/6 دارای رشد 1395در سال  در سال پایانی افزایش یافته است. این اداره کل

وه حمایتی، اداری گر هوشمندسازی و الکترونیک دولت میانگین تحقق برنامه .درصدی نسبت به ابتدای دوره بوده است

درصد باالتر  31/22این اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  78/69برابر با  1395سالمت و بهداشت در سال 

  از میانگین گروه است.

 

 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی اداره کل بیمه 

 1392-95ی هاسالسالمت استان اصفهان در 

نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی اداره کل بیمه 

 1392-95ی هاسالسالمت استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

رو  1393جز در سال در طول دوره ارزیابی به اصفهان استان اداره کل بیمه سالمت انسانی  سرمایه مدیریت امتیاز برنامه 

 27/16و از افزایش درصد رشد داشته  21/1نسبت به ابتدای دوره،  1395ده است. تحقق برنامه درسال به افزایش بو

گروه حمایتی، سالمت و  انسانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه برخوردار است. 1394نسبت به سال  ی نیزدرصد

االتر از میانگین درصد ب 63/17این اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  37/57برابر با  1395بهداشت در سال 

  است.گروه 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 73.79 - 

1393 55.75 -18.04 

1394 58.73 2.98 

1395 75.00 16.27 
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 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان  

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

، توفیق این اداره کل در تحقق اهداف برنامه خدمات 1394صرف نظر از کاهش چشمگیر تحقق اهداف برنامه در سال 

 50/87توان در حفظ جایگاه برتر آن در گروه خود دانست. حفظ این جایگاه در نتیجه  رشد عمومی در فضای رقابتی را می

درصدی تحقق برنامه در طول دوره  65/43بوده که موجبات افزایش  نسبت به سال قبل  1395درصدی تحقق اهداف در 

برابر با  1395میانگین تحقق این برنامه گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  مورد بررسی را نیز فراهم نموده است.

  .درصد باالتر از میانگین گروه است 86/45این اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  64/51

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 53.85 - 

1393 86.67 32.82 

1394 10.00 -76.67 

1395 97.50 87.50 

 تحققدرصد  سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 83.38 - 

1393 75.85 -7.53 

1394 84.29 8.44 

1395 57.40 -26.89 
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دستخوش تغییرات زیادی است.  1395سال منتهی به  4تحقق اهداف برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری در  

درصد در طول دوره  98/25درصدی آن در سال آخر عامل مهمی در کاهش تحقق اهداف برنامه به میزان  89/26کاهش 

 حقوق از صیانت گروه برخوردار است. میانگین تحقق برنامه. با این وجود همچنان از برتری نسبت به میانگین باشدمی

بوده و میزان تحقق برنامه درصد  31/54برابر با  1395اداری گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  سالمت و مردم

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 09/3این اداره کل  در

 

عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه -6  

  جدول برنامه استقرار نظام جامع  مدیریت عملکرد

 اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه استقرار نظام جامع  مدیریت عملکرد 

 اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 83.68 - 

1393 53.57 -30.11 

1394 83.33 29.76 

1395 88.53 5.20 

 

، جز در سال دوم ارزیابیاصفهان، به اداره کل بیمه سالمت استان در عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه تحقق

نسبت به  یدرصد 85/4رشد و  1394نسبت به سال  1395درصد در سال  20/5افزایشی بوده و از افزایش دارای سیر

عملکرد گروه حمایتی، سالمت و  مدیریت  جامع نظام ابتدای دوره بررسی برخوردار است. میانگین تحقق برنامه استقرار

درصد باالتر از میانگین  51/21این اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  02/67برابر با  1395بهداشت در سال 

 گروه است.

  رشد به رو روند به توانارزیابی، می دوره در اصفهان اداره کل بیمه سالمت استان توسط شده کسب امتیازات با توجه به

خدمات عمومی در فضای رقابتی اشاره نمود. بیشترین موفقیت  یبرنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق

های خدمات عمومی در فضای رقابتی، دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری و استقرار این اداره کل به ترتیب در برنامه

ها همراه اند. لذا با تداوم روند این سال، که موجب ارتقا موقعیت دستگاه در گروه گردیدهبودهنظام جامع مدیریت عملکرد 

 اره کل در اصالح نظام اداری خود امید داشت.توان به بهبود هرچه بیشتر عملکرد این ادهای اجرایی، میبا بهبود رویه
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های عمومی و اختصاصی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهانتحلیل مجموع شاخص  

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 عمومی و اختصاصی یهاشاخصنمودار مجموع 

استان اصفهان  اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

، روند 1393و صرف نظر از سال در طول دوره ارزیابی و اختصاصی این اداره کل  های عمومیشاخصمجموع  امتیاز

درصدی نسبت سال قبل برخوردار است. تغییر امتیاز این دستگاه نسبت  49/3از افزایش  1395صعودی داشته و در سال 

باشد که حاکی از بهبود عملکرد دستگاه در طول دوره مورد بررسی است. درصد رشد می 68/15برابر با  1392به سال 

 37/1430برابر با  1395گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  های عمومی و اختصاصیانگین امتیاز شاخصمی

درصد ( باالتر از میانگین گروه  71/22امتیاز ) 86/324باشد که اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان می

 کسب کرده است.
 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهانهای اختصاصی اداره کل تحلیل شاخص

 ی اختصاصیهاشاخصجدول 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 ی اختصاصی هاشاخصنمودار 

 استان اصفهان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1517.32 _ 

1393 1207.72 -20.40 

1394 1696.00 40.43 

1395 1755.23 3.49 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 900.00 _ 

1393 800.19 -11.09 

1394 973.00 21.60 

1395 984.80 1.21 
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دارای روندی افزایشی با نرخی متغیر بوده و در سال  مورد بررسی،در طول دوره دستگاه  اختصاصی هایامتیاز شاخص

تغییر امتیازات در سال مذکور نسبت به سال  برخوردار گردیده است. 1394درصدی نسبت به سال  21/1از افزایش  1395

به  1395های اختصاصی درسال باشد. وضعیت این اداره کل در زمینه ارزیابی شاخصدرصد رشد می 42/9برابر با  1392

 باشد.شرح جدول ذیل می

 

 1395سال  در اصفهاناستان  بنیاد شهید و امور ایثارگراناداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -49-3جدول 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 

نسبت افراد بهره مند از 
های پوشش )خدمات( بیمه

اجتماعی )عمروحادثه( و 
حوادث غیر مترقبه به کل 

 واجدین شرایط

 100.00 50.00 100.00 100.00 50.00 درصد

2 

دیدار و مراجعه به ایثارگران 
طرح  ،سپاس در اجرای طرح

دیدار و ارتباط با ایثارگران و 
 مراجعه معکوس

 100.00 55.00 62326.00 18145.00 55.00 تعداد

3 

اشتغال ایجاد شده برای 
ایثارگران و افراد تحت پوشش 

اعم از استخدام و خود 
 اشتغالی

 100.00 30.00 1045.00 911.00 30.00 تعداد

4 
ها و افراد بهره مند از آموزش

)حضوری  های خانوادهمشاوره
 و تلفنی(

 100.00 40.00 28950.00 10685.00 40.00 تعداد

5 
نسبت جانبازان دریافت کننده 
حق پرستاری به کل جانبازان 
 دارای رای کمیسیون پزشکی

 100.00 50.00 100.00 100.00 50.00 درصد

6 
پوشش خدمات مددکاری 

 فردی
 100.00 25.00 19355.00 16709.00 25.00 تعداد

7 

فاز خاتمه یافته مراکز جامع 
فرهنگی، ورزشی و توانبخشی 

فاز  6)به تعداد  1395درسال 
استان( 5در   

 - 0.00 0.00 0.00 0.00 تعداد
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 )دنباله( 1395در سال  استان اصفهانبنیاد شهید و امور ایثارگران اداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -49-3جدول 

 

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

8 
تعداد مزار شهدای ساماندهی 

 شده
 100.00 45.00 421.00 408.00 45.00 تعداد

9 

مند شدگان از مساعدت هبهر

سازی زیست شخصی مناسب

 واجد شرایط

 100.00 45.00 232.00 220.00 45.00 تعداد

10 
ایثارگران دریافت کننده 

 تسهیالت مسکن
 100.00 60.00 3959.00 3620.00 60.00 تعداد

11 

میزان پوشش خدمات 

کمیسیون پزشکی به کل 

ثبت شده در  شرایط واجدین

ماهه( 6سیستم )دوره انتظار   

 96.80 58.08 96.80 100.00 60.00 درصد

12 

نسبت پوشش دریافت 

کنندگان خدمات بیمه درمانی 

 ایثارگران مشمول

 90.00 81.00 90.00 100.00 90.00 درصد

13 

نسبت پوشش خدمات پایش 

سالمت جانبازان و والدین 

 شهدا به مشمول طرح

 99.60 59.76 99.60 100.00 60.00 درصد

14 

نسبت پوشش دریافت 

کنندگان تجهیزات توانبخشی 

 برطبق دوره انتظار

 90.00 36.00 90.00 100.00 40.00 درصد

15 

نسبت ایثارگران شرکت کننده 

های قرآن، معارف، در برنامه

ادبی و هنری به کل ایثارگران 

 مشمول

 100.00 65.00 27.00 22.00 65.00 درصد
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 )دنباله( 1395در سال  استان اصفهانبنیاد شهید و امور ایثارگران اداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -49-3جدول 

 

 21محور مشتمل بر  4مجموعه خدمات اختصاصی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در  1395در سال 

 هایهای اجتماعی، تملک داراییشاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است. محورهای تعریف شده شامل محور حمایت

وسط این اداره کل های محور چهارم تتمامی شاخص رهنگی پژوهشی است. امتیازای، بهداشت و درمان و محور فسرمایه

گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  ختصاصیهای اصد کسب شده است. میانگین امتیاز شاخصدر 100صورت به

 است. کسب کرده درصد( باالتر از میانگین گروه 29/22امتیاز ) 53/179باشد که این اداره کل می 27/805برابر با  1395

توان می 1395های اختصاصی سال از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در تحقق شاخص

 موارد ذیل اشاره نمود.به 

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

16 

ها، تولیدات و میزان رشد طرح
نمایشی و   اجرای آثار

های رادیویی، تلویزیونی و برنامه
سینمایی با رویکرد فرهنگ ایثار 
 و شهادت نسبت به سال قبل

 100.00 45.00 23.20 10.00 45.00 درصد

17 
دانشجویان و  درصدافزایش 
آموزان ممتاز نسبت به دانش

 سال قبل
 100.00 60.00 8.70 1.50 60.00 درصد

18 
نسبت خدمات گیرندگان مستمر 

)تمرینات( به  خدمات ورزشی
 مشمولین فعالیت

 100.00 50.00 9.50 8.00 50.00 درصد

19 

ن انسبت خدمات گیرندگ
های اردوها و سفرهای برنامه

سیاحتی و زیارتی به مشمولین 
 فعالیت

 100.00 40.00 5.43 5.00 40.00 درصد

20 
 های فرهنگیرشد فعالیتمیزان 

 نسبت به سال قبل
 100.00 50.00 6.40 5.00 50.00 درصد

21 
شد تبلیغات محیطی میزان ر

 لنسبت به سال قب
 100.00 40.00 5.00 5.00 40.00 درصد
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 نقاط قوت

  .های اجرایی و معتمدین معین در انجام طرح سپاسدستگاه مشارکت با -1

 .ایاقبال و رضایت جامعه هدف از خدمات پوشش بیمه -2

  .های آموزش و پرورش و آموزش عالیهای مهارتی و هماهنگی با سیاستتالش در جهت ایجاد آموزش -3

 مجازی. و تلفنی – حضوری –صورت فردی گروهی های بفراگیر شدن خدمات مشاوره -4

 .های جسمی ایثارگرانها و محدودیتپوشش حمایتی بنیاد درخصوص بیماری -5

 . ه خدمات تخصصی مددکارییاستفاده از مددکاران مجرب به منظور ارا  -6

 

 نقاط ضعف

 .هاویژه در شهرستانهای مددکاری اجتماعی بهای حرفهبود مددکاران و کلینیک کم -1

  .بود اعتبار و عدم اختصاص اعتبارات مصوب در زمان مقتضی مک -2

  .های دولتیویژه فرزندان شهدا به استخدامهتوقع ایثارگران ب -3

  .هاسازی زیست شخصی باتوجه به افزایش هزینهعدم کفایت منابع و سقف اعتبارات در مناسب -4

 .عی واگذار شدههای تجمای بر روی زمیندم پرداخت تسهیالت مسکن پروژهع -5

بدون برنامه بودن پرداخت شهریه و بالطبع کاهش سطح علمی بخشی از ایثارگران و تمایل به حضور در  -6

  .های غیردولتیدانشگاه

  .های شهداها و کنگرههای موازی در اجرای برنامه یادوارهانجام فعالیت -7

 .یتبلیغات و ورزشی–های اردوییهای برگزاری برنامهافزایش هزینه -8

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

 .هاهای اجتماعی و یکسان سازی آن با سایر دستگاهافزایش مبالغ بیمه -1

  .های برنامه ششمهای کارآفرینی براساس سیاستتالش در جهت اجرای طرح -2

  .های الکترونیکیتوسعه استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی در مراکز مشاوره و تهیه پرونده -3

 .های آموزشی جهت مددکاران به منظور ارتقا سطح علمی آنانرگزاری کارگاهب -4

 .های عمرانی در فصل مناسب سالاختصاص به موقع و مناسب اعتبارات پروژه -5

  .ایبازنگری و اصالح قرارداد بنیاد با بیمه خدمات درمانی جهت افزایش همپوشانی بیمه -6

 .ها با ثبت دقیق اطالعاتهدف در سطح شهرستان روز نگهداشتن آمار و اطالعات جامعهبه -7
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 های عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهانتحلیل شاخص

های عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور جدول شاخص

 1392-95های ایثارگران استان اصفهان در سال

های عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور نمودار شاخص

 1392-95ی هاسالایثارگران استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56/6دارای  1395افزایش یافته است. در سال  1393سال  جز دربه های عمومی در طول دوره ارزیابیامتیاز شاخص

درصد افزایش یافته است. میانگین امتیاز  80/24نیز به میزان   1392نسبت سال قبل بوده و  نسبت به سال  رشددرصد 

از باشد که مجموع امتیامتیاز می 10/625برابر با   1395گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  های عمومیشاخص

 درصد(  باالتر از میانگین گروه قرار دارد. 25/23امتیاز ) 33/145های عمومی این اداره کل در همین سال شاخص

 

ی عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهانهاشاخصتحلیل برنامه های   

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

 دولتجدول برنامه مهندسی نقش و ساختار 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 617.32 _ 

1393 407.53 -33.98 

1394 723.00 77.41 

1395 770.43 6.56 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 100.00 - 

1393 35.21 -64.79 

1394 80.60 45.39 

1395 89.88 9.28 
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دارای سیر صعودی  1394، از سال 1393میزان تحقق برنامه در طول دوره مورد بررسی، پس از کاهش چشمگیر در سال 

سبب  1393درصد  نسبت به سال قبل افزایش یافته است. کاهش شدید امتیاز در سال  28/9، 1395بوده و در سال 

 نقش مهندسی میانگین تحقق برنامه .ی همراه گردددرصد 12/10 با کاهش برنامه در طول دوره تحققتا  است گردیده

اداره  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  77/61برابر با  1395دولت گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  ساختار و

 میانگین گروه است. درصد باالتر از 11/28کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 استان اصفهان  ایثارگراناداره کل بنیاد شهید و امور 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/7منفی و برابر با  اتاین تغییر 1395بوده است. در سال ات با تغییر همراه در طول دوره ارزیابی، برنامه میزان تحقق

درصد است. میانگین تحقق  96/5میزان تحقق این برنامه نسبت به ابتدای دوره دارای افزایشی برابر با لیدرصد بوده و

درصد  78/69برابر با  1395اداری گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 4/8این اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه در

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 72.22 - 

1393 45.75 -26.47 

1394 85.40 39.65 

1395 78.18 -7.22 
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 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3   

 جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی 

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

است. میزان افزایش آن از سال  های متفاوت افزایش یافتهبا نرخ، مورد بررسیدر طول دوره تحقق اهداف این برنامه 

درصد افزایش  58/38درصد است و میزان تحقق برنامه در سال پایانی دوره مورد بررسی  86/26، 1395به سال  1394

 1395گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  انسانی سرمایه مدیریت نسبت به ابتدای آن را دارد. میانگین تحقق برنامه

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 55/11این اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه درد درص 37/57برابر با 

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

استان اصفهان  کل بنیاد شهید و امور ایثارگران اداره 

 1392-95ی هاسالدر 

 در فضای رقابتینمودار برنامه خدمات عمومی 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان  

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 30.34 - 

1393 39.13 8.79 

1394 42.06 2.93 

1395 68.92 26.86 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 41.31 - 

1393 100.00 58.69 

1394 0.00 _ 

1395 52.92 52.92 
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که مستنداتی  1394جز در سال مورد بررسی، بههای دستیابی به اهداف برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی در سال

، 1393درصدی در سال  69/58از سوی دستگاه ارایه نشده، موفقیت آمیز بوده است. تحقق اهداف برنامه پس از افزایش 

درصد است. به عبارت دیگر تحقق این برنامه نسبت به ابتدای  53، در سال پایان دوره نزدیک به 1394و توقف در سال 

رقابتی گروه حمایتی،  فضای در عمومی خدمات میانگین تحقق برنامه درصد افزایش همراه بوده است. 61/11با دوره 

درصد باالتر از  28/1این اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  64/51برابر با  1395سالمت و بهداشت در سال 

  میانگین گروه است.

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

استان اصفهان ل بنیاد شهید و امور ایثارگران اداره ک

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

استان اصفهان  کل بنیاد شهید و امور ایثارگراناداره 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری، این  برنامهدر 

 

در دستگاه دارای عملکرد یکنواخت و ثابتی نبوده و همانگونه که در برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری، این 

بوده و نسبت  1394نسبت به سال  کاهش درصد 77/15دارای  1395در سال  ،گرددجدول و نمودار فوق نیز مالحظه می

 سالمت و مردم حقوق از صیانت درصدی داشته است. میانگین تحقق برنامه 07/3به ابتدای دوره مورد بررسی نیز کاهش 

این اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  31/54برابر با  1395اداری گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال 

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 92/13

 

 

 

 

 

 

 تحققدرصد  سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 71.30 - 

1393 33.46 -37.84 

1394 84.00 50.54 

1395 68.23 -15.77 
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 عملکرد  مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه -6 

مدیریت عملکرد جدول برنامه استقرار نظام جامع 

استان اصفهان  کل بنیاد شهید و امور ایثارگران اداره

 1392-95ی هاسالدر 

 مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهانل بنیاد شهید و امور ایثارگران اداره ک

 1392-95ی هاسالدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد شتابان در بهبود عملکرد دستگاه  گویایمیزان تحقق این برنامه در طول دوره با نرخ صعودی رو به افزایش بوده و 

درصد است که در مقایسه با سال  80/17و معادل با  1395. بیشترین میزان افزایش مربوط به سال باشدمیدر این برنامه 

عملکرد گروه  مدیریت  جامع نظام دهد. میانگین تحقق برنامه استقراردرصد افزایش را نشان می 76/29دوره ابتدای 

درصد  74/22این اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  02/67برابر با  1395حمایتی، سالمت و بهداشت در سال 

 باالتر از میانگین گروه است.

های عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران های شش گانه از شاخصداف در برنامهبا توجه به میزان تحقق اه

هایی باشیم. برنامهویژه در پایان دوره بررسی میه کل در تحقق اهداف تعیین شده بهاستان شاهد موفقیت نسبی این ادار

دستگاه به خوبی جایگاه برتر خود را در  کهمدیریت عملکرد چون مهندسی نقش و ساختار دولت و استقرار نظام جامع 

های خدمات عمومی گردد، از جمله در برنامهگروه مربوطه بدست آورده است. با این وجود کاستی هایی نیز مشاهده می

اداری، تغییرات زیاد در تحقق اهداف برنامه سبب شده تا نسبت به  هوشمندسازی و الکترونیک در فضای رقابتی و دولت

توسعه ، های اطالعاتکارگیری سامانههتسریع در بتری باشد. ی عمومی دارای عملکرد پایینهاشاخصبرنامه های دیگر 

ترونیکی توسط جامعه های الکها و تجهیزات مورد نیاز پرداختتوسعه آموزش، ها به دفاتر پیشخوان دولتواگذاری فعالیت

منظور افزایش های فرهنگی ورزشی و اردویی بهویژه در سرفصلهتعیین تکلیف قانونی اعتبارات مورد نیاز بنیاد ب، هدف

رسانی به توسعه اطالع ،جهت اجرای بهینه حسابداری تعهدی هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی در ،وریبهره

ها درخصوص های توجیهی ویژه کارشناسان شهرستانبرگزاری دوره ،شنایی با شناسنامه خدماتآ راستایایثارگران در 

از جمله اقداماتی  ه خدمت براساس استانداردهای مصوبیملزم شدن ادارات تابعه به ارا و  سازی حسابداری تعهدیپیاده

 های مذکور موثر خواهد بود.است که راستای تحقق اهداف برنامه

 

 درصد تحقق سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 60.00 - 

1393 63.57 3.57 

1394 71.96 8.39 

1395 89.76 17.80 
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های عمومی و اختصاصی اداره کل بهزیستی استان اصفهانمجموع شاخصتحلیل   

های عمومی و اختصاصی اداره جدول مجموع شاخص

 1392-95های کل بهزیستی استان اصفهان در سال

ی عمومی و اختصاصی اداره هاشاخصنمودار مجموع 

 1392-95های کل بهزیستی استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به سال قبل  1395و اختصاصی اداره کل بهزیستی استان اصفهان در سال  های عمومیشاخصمجموع  امتیاز

بعد اتفاق افتاده و پس از آن امتیاز مجموع های بیش از سال 1393درصد افزایش داشته است. رشد امتیاز در سال  37/2

ها باشد. امتیاز مجموع شاخصها  به آرامی افزایش یافته است که حاکی از بهبود عملکرد تدریجی در دستگاه میشاخص

گروه حمایتی،  های عمومی و اختصاصیدرصد رشد یافته است. میانگین امتیاز شاخص 29/17در طول دوره مورد بررسی 

درصد ( باالتر  89/24امتیاز ) 04/356باشد که امتیاز این اداره کل می 37/1430برابر با  1395بهداشت در سال  سالمت و

 از میانگین گروه قرار دارد.
 

 های اختصاصی اداره کل بهزیستی استان اصفهانتحلیل شاخص

اداره کل بهزیستی    ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

ی اختصاصی اداره کل بهزیستی   استان هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1523.08 _ 

1393 1713.88 12.53 

1394 1745.00 1.82 

1395 1786.41 2.37 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 952.82 _ 

1393 950.00 -0.30 

1394 963.50 1.42 

1395 920.17 -4.50 
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ز و نشیب همراه است. در سال ، با فرا1395تا  1392های ارزیابی سالتوفیق دستیابی به اهداف تخصصی دستگاه در دوره 

، و در طول دوره 1394سبت به سال ندرصدی امتیاز  50/4منفی بوده و دستگاه با کاهش  هارشد امتیاز این شاخص 1395

است. وضعیت اداره کل بهزیستی استان اصفهان در زمینه ارزیابی گردیده درصدی مواجه  43/3مورد بررسی با کاهش 

 .به شرح جدول ذیل می باشد 1395اختصاصی درسال های شاخص

 

  1395در سال  اصفهاناستان  بهزیستیاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -50-3جدول 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 

 نسبت تعداد کودکان سه

تا شش سال تحت 

گری لپوشش برنامه غربا

و سایر  تنبلی چشمی

اختالالت بینایی به کل 

 کودکان سه تا شش سال

 100.00 90.00 88.17 74.00 90.00 درصد

2 

های نسبت تعداد پایگاه

سالمت اجتماعی به 

 نصف تعداد محالت

 67.57 54.05 25.00 37.00 80.00 درصد

3 

درصد پوشش برنامه 

پیشگیری اجتماع محور 

هااز اعتیاد در محله  

 60.00 48.00 15.60 26.00 80.00 درصد

4 

تعداد خانوارهای توانمند 

شده و خروج از چرخه 

های مستقیم به حمایت

تعداد کل خانوارهای قابل 

 بازتوان مستمری بگیر

 100.00 80.00 11.00 10.00 80.00 درصد

5 

تعداد افراد اشتغال یافته 

از مجموع افراد واجد 

 شرایط اشتغال

 98.07 78.46 5034.00 5133.00 80.00 تعداد
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 )دنباله( 1395در سال  اصفهاناستان  بهزیستیاداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -50-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

6 

مجموعه واحدهای 
مسکونی واگذار شده و 
معادل پیشرفت فیزیکی 
واحدهای مسکونی در 
دست احداث به کل 
سهمیه اختصاص داده 

شده از سوی وزارت راه و 
 شهرسازی

 90.20 72.16 46.00 51.00 80.00 درصد

7 

تعداد افراد پذیرش شده 
در مراکز امور 

دیدگان اجتماعی در آسیب
سال برسی نسبت به 

 سال قبل

 100.00 90.00 102.50 100.00 90.00 درصد

8 

های نسبت کل مشارکت
مردمی جذب شده 

غیرنقدی و )نقدی، 
خدماتی( در سال بررسی 

( به سال پایه 1395)
(1394)  

 100.00 90.00 14.00 11.00 90.00 درصد

9 
نسبت فرزندان تحت 
مراقبت به کل فرزندان 
 واجد شرایط پذیرش شده

 100.00 80.00 100.00 100.00 80.00 درصد

10 

درصد پوشش خدمات 
توانبخشی افراد دارای 
معلولیت به کل افراد 

دارای معلولیت شناسایی 
 شده نیازمند خدمات

 90.00 112.50 51.30 57.00 125.00 درصد

11 

درصد پوشش توانمند 
سازی افراد دارای 
معلولیت به کل افراد 

دارای معلولیت شناسایی 
 شده نیازمند توانمندسازی

 100.00 125.00 43.00 43.00 125.00 درصد
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شاخصی که در محورهای پیشگیری، توانمندسازی، دسترسی و  11در  1395در سال  اصفهان اداره کل بهزسیتی استان

گردد. تالش در راستای تحقق اهداف برنامه پوشش قرار دارند، ارزیابی شده است،که  نتایج آن در جدول فوق مشاهده می

رنامه پیشگیری اجتماع های سالمت اجتماعی به نصف تعداد محالت و درصد پوشش بدر دو شاخص نسبت تعداد پایگاه

های ها،  به افزایش امتیاز این دستگاه در سال آتی کمک خواهد کرد. میانگین امتیاز شاخصمحور از اعتیاد در محله

امتیاز  90/114باشد که این اداره کل می 27/805برابر با  1395گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  اختصاصی

گین گروه کسب کرده است. از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره درصد( باالتر از میان 27/14)

 می توان به موارد ذیل اشاره نمود. 1395های اختصاصی سال کل در تحقق شاخص

 

 نقاط قوت

 .شناسایی کودکان بیمار -1

  .اطالع رسانی وها با آموزش، تبلیغات افزایش سطح آگاهی خانواده -2

 .های چشمیبه موقع بیماریدرمان  -3

های های پیشگیری از آسیبالیتفع انجام جهت اجتماعی – روانی سالمت هایگروه و هاپایگاه توسعه و تقویت -4

  .اجتماعی

 .های فردی و گروهیحضور پزشک و روانشناس و برگزاری مشاوره -5

چالش های موجود و همچنین مشکالت بررسی چگونگی و میزان خدمت رسانی  به مددجویان و شناسایی  -6

                                                .هااحتمالی پیش رو از طریق بررسی و پایش ساالنه پرونده

بررسی همه جانبه در خصوص شناسایی متقاضیان تشکیل مراکز غیر دولتی با هدف به وجود آمدن بخش  -8

                                                                   .سازمانغیردولتی پویا و مستعد انجام خدمات 

ه خدمات هدفمند به یمنظور اراها و نهادهای حمایتی بهارتباطی  مناسب و منسجم با سایر ارگان ایجاد بستر -9 

      .های تحت پوششخانواده

 .افزایش تعداد مراکز آموزشی توانبخشی -10     

 

 ضعفنقاط 

 ها در زمان مراجعه.و متعاقبا عدم همکاری خانواده سازی در برخی نقاطعدم فرهنگ -1

 .زیونییهای تبلیغات تلوباال بودن هزینه -2

 .ناآشنایی کارشناسان جدید االستخدام با مباحث پیشگیرانه و ارتقایی -3
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 در مددکاران تالش و آموزشی هایدوره برگزاری علیرغم ،مدیریت ضعیف مددجویان در انجام کارهای گروهی -4

                                                                   مراکز.

                                                                            .درخواست مساعدت  مجدد وبازگشت مجدد مددجویان به دلیل ناکافی بودن اعتبارات بازتوانی شکست  -5

   ه.ها ی محولکاهش  بهداشت روانی کارشناسان و مددکاران به دلیل پراکندگی فعالیت -6

 .های استانهای اجتماعی در سایر شهرستانعدم وجود مراکز فوریت -7

 .عدم امکان ایجاد شرایط پایدار اشتغال موفق برای زنان آسیب دیده اجتماعی -8

 .موجود در سطح کشورنبود بانک اطالعاتی کشوری از خدمات اجتماعی  -9

 .کارگیری داوطلبان همیارهعدم بازنگری دستورالعمل ب -10

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

  .مختلف هایجلوگیری از موازی کاری دستگاه -1

 .معرفی  معاونت پیشگیری سازمان  به عنوان یک واحد تخصصی به عموم جامعه -2

 .ایجاد رابطه مثبت بین سازمان و مردم -3

 .بضاعت جهت جراحی کودکانهای بیهای مالی از طرف خیرین جهت خانوادهحمایت -4

  .آموزش مستمر  ویژه همیاران -5

 .ولیت کارشناس پیشگیریوفقط با مس استفاده از کارشناسان با رشته مرتبط و -6

 .های پیشگیری از آن و انواع درمانراه ش دانش نظامیان در زمینه انواع مواد،یافزا -7

  متناسب با نرخ تورم. افزایش مبالغ پرداختی به خانواده  -8

 سهمیه. از طریق افزایشروستایی و عشایر  -طرح بیمه اجتماعی زنان شهری سازیتوسعه پیاده -9

ا توجه به دستورالعمل امور  اجتماعی و این اداره کل ب )ره( امام امداد بین کمیته الزم هایهماهنگی ایجاد -10

 .سازمان

 .هاتقویت و توسعه مراکز اورژانس اجتماعی در کلیه شهرستان -11
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 های عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهانتحلیل شاخص

ی عمومی اداره کل بهزیستی   هاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

ی عمومی اداره کل بهزیستی   هاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

های مورد ، افزایشی بوده و با وجود نوسان در نرخ رشد امتیاز در سالهای عمومی در طول دوره ارزیابیامتیاز شاخص

گروه حمایتی، سالمت و  های عمومییافته است. میانگین امتیاز شاخصدرصد در طول دوره افزایش  9/51 بررسی،

های عمومی این اداره کل در همین سال باشد و مجموع امتیاز شاخصامتیاز می 10/625برابر با   1395بهداشت در سال 

 درصد (  باالتر از میانگین گروه است. 57/38امتیاز ) 11/241

 

عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهانهای های شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی تحلیل برنامه -1  

اداره کل  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های بهزیستی استان اصفهان در سال

نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت اداره کل 

 1392-95های بهزیستی استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 570.26 _ 

1393 763.88 33.95 

1394 781.50 2.31 

1395 866.21 10.84 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 79.17 - 

1393 87.71 8.54 

1394 64.03 -23.68 

1395 97.32 33.29 
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درصدی سال  29/33، این اداره کل با کاهش سهم دستیابی به اهداف برنامه مواجه گردیده لیکن رشد 1394سال در 

 15/18است. تغییرات در تحقق اهداف این برنامه تا سال پایانی دوره، مانع از افت جایگاه دستگاه در گروه مربوطه  1395

برابر  1395دولت گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  ساختار و نقش مهندسی درصد است. میانگین تحقق برنامه

 است.درصد باالتر از میانگین گروه  55/35این اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  77/61با 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 اداره کل بهزیستی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 اداره کل بهزیستی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای نرخی متغیر و در مجموع  در طول دوره ارزیابی اصفهان استان توسط اداره کل بهزیستی این برنامه  درصد تحقق

 37/ 59بوده و از افزایش  1394درصد نسبت به سال  09/8 دارای رشد 1395در سال  اداره کلاین  افزایشی است.

 هوشمندسازی و الکترونیک دولت میانگین تحقق برنامه .استگردیده  درصدی نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی برخوردار

اداره کل این  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  78/69برابر با  1395اداری گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال 

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 81/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحققدرصد  سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 43.00 - 

1393 78.75 35.75 

1394 72.50 -6.25 

1395 80.59 8.09 
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 انسانی سرمایه مدیریت برنامه -3

جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی اداره کل 

 1392-95ی هاسالبهزیستی استان اصفهان در 

نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی اداره کل 

 1392-95ی هاسالبهزیستی استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی به اهداف درسال  میزاندهد. نمودار فوق سیر صعودی در تحقق اهداف برنامه در دوره مورد بررسی را نشان می

برخوردار  1394نسبت به سال نیز  یدرصد 63/13و از افزایش درصد رشد داشته  95/31 نسبت به ابتدای دوره  1395

برابر با  1395گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  انسانی سرمایه مدیریت میانگین تحقق برنامه است.گردیده 

 ن گروه است.درصد باالتر از میانگی 96/35این اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  37/57

 

 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه -4

جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی اداره 

 1392-95های کل بهزیستی ستان اصفهان در سال

نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی اداره کل 

 1392-95های استان اصفهان در سال بهزیستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 61.38 - 

1393 75.63 14.25 

1394 79.70 4.07 

1395 93.33 13.63 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 18.18 - 

1393 100.00 81.82 

1394 65.00 -35.00 

1395 72.67 7.67 
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دست آورده و در مقایسه با این اداره کل در دستیابی کامل به اهداف برنامه موفق بوده و امتیاز کامل را به 1393در سال 

 67/7، تنها 1394توسط این اداره کل  نسبت به سال  1395سال قبل رشد چشمگیری داشته است. تحقق برنامه درسال 

 خدمات درصد رشد برخوردار است. میانگین تحقق برنامه 49/54درصد افزایش یافته  اما نسبت به ابتدای دوره ارزیابی از 

ین درصد می باشد که امتیاز ا 64/51برابر با  1395رقابتی گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال  فضای در عمومی

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 03/21اداره کل 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل بهزیستی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 اداره کل بهزیستی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز  1395توسط اداره کل بهزیستی استان اصفهان با تغییرات مداوم همراه است. در سال  دستیابی به اهداف  این برنامه

درصد نسبت به  21/8، به میزان 1395کاهش داشته اما تحقق اهداف برنامه درسال  1394کسب شده نسبت به سال 

اداری گروه  سالمت و مردم حقوق از صیانت است. میانگین تحقق برنامه یافتهسال شروع دوره مورد بررسی افزایش 

درصد  58/27این اداره کل  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  31/54برابر با  1395حمایتی، سالمت و بهداشت در سال 

 باالتر از میانگین گروه است.

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 73.68 - 

1393 58.70 -14.98 

1394 90.64 31.94 

1395 81.89 -8.75 
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 عملکرد  مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه -6

جدول برنامه استقرار نظام جامع  مدیریت عملکرد 

 استان اصفهان  اداره کل بهزیستی

 1392-95ی هاسالدر 

نمودار برنامه استقرار نظام جامع  مدیریت عملکرد 

 استان اصفهان  اداره کل بهزیستی

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

این اداره کل از توفیق نسبی  دورههای درصدی تحقق برنامه وجود دارد در سایر سال 33/3که کاهش  1393جز درسال به

نسبت به سال  1395در سال  ،درصد 93/3 ی به میزانافزایشتحقق این برنامه  در دستیابی اهداف برنامه برخوردار است.

 مدیریت  جامع نظام است. میانگین تحقق برنامه استقرار داشتهموفق  نسبت به ابتدای دوره یدرصد 85/12رشد و  1394

این اداره  بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  02/67برابر با  1395عملکرد گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در سال 

 درصد باالتر از میانگین گروه است. 16/19کل 

ویژه در سال و عمومی حاکی از موفقیت آن در اجرای برنامه ها بهی اختصاصی هاشاخصبررسی عملکرد این اداره کل در 

. حفظ موقعیت دستگاه در سطحی باشدمیی عمومی چشمگیرتر هاشاخصاست. شایان ذکر است این موفقیت در  1395

و ساختار دولت باالتر از میانگین گروه در تمامی برنامه ها، به ویژه در برنامه های مدیریت سرمایه انسانی و مهندسی نقش 

از دیگر دستاوردهای آن اداره کل در سال مذکور می باشد. در بین سایر برنامه، دو برنامه دولت الکترونیک و هوشمند 

سازی اداری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد از جمله مواردی هستند که با تالش دستگاه برای دستیابی بیشتر به 

 ی آتی را فراهم خواهد ساخت.هاسالگاه در کسب جایگاه بهتر در ها موجبات موفقیت دستاهداف آن

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 73.33 - 

1393 70.00 -3.33 

1394 82.25 12.25 

1395 86.18 3.93 
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های عمومی و اختصاصی اداره کل دامپزشکی استان اصفهانخصتحلیل مجموع شا  

اداره  های عمومی و اختصاصیجدول مجموع شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال کل دامپزشکی

اداره  اختصاصیهای عمومی و نمودار مجموع شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال کل دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  دوره ارزیابی اصفهان طیاستان  و اختصاصی اداره کل دامپزشکی های عمومیشاخصکسب شده درمجموع  امتیازات 

نسبت  یدرصد 64/2و از افزایش های اول و دوم  افزایش داشته نسبت به سال 1395در سال  نوسان همراه بوده است و

بهداشت در سال  و سالمت ، گروه حمایتی های عمومی و اختصاصیمیانگین امتیاز شاخص برخوردار است.به ابتدای دوره 

درصد( پایین تر از میانگین گروه کسب کرده  11/16امتیاز )  43/230باشد که دستگاه فوق می 37/1430برابر با  1395

 است.

 

 های اختصاصی اداره کل دامپزشکی استان اصفهانتحلیل شاخص

 ی اختصاصی اداره کل دامپزشکیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 دامپزشکیاداره کل  ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1169.02 _ 

1393 1121.67 -4.05 

1394 1393.00 24.19 

1395 1199.94 -13.86 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 503.00 _ 

1393 460.00 -8.55 

1394 1000.00 117.39 

1395 600.11 -39.99 
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بوده است. مورد بررسی با تغییرات همراه در طول دوره  دامپزشکی استان اصفهان کل اختصاصی اداره هایشاخص امتیاز 

مواجه  یدرصد 99/39ها گردیده ولی درسال بعد با کاهش موفق به تحقق کامل شاخص 1394این اداره کل درسال 

 تواند کمک شایانی در علت یابی این امر باشد.ها میتر شاخصگردیده است. بررسی دقیق

 شود.زیر مشاهده میدرجدول  1395های اختصاصی درسال کسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص امتیاز 

 

 1395در سال  اصفهاناستان دامپزشکی اداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -51-3جدول 

 

اداره کل دامپزشکی در چهار شاخص اختصاصی مورد  1395همانگونه که در جدول فوق مالحظه می گردد، در سال 

 و کمی درصد و متعلق به شاخص دسترسی 12/60ها، ارزیابی قرار گرفته است و حداکثر امتیاز اخذ شده در این شاخص

ها محقق درصد اهداف در این شاخص 50باشد. به عبارت دیگر تنها اندکی بیش از دامپزشکی می خدمات بسته به کیفی

 27/805برابر با  1395در سال  بهداشت و سالمت گروه حمایتی، های اختصاصیگردیده است. میانگین امتیاز شاخص

 قوت نقاط جمله از گروه کسب کرده است.پایین تر از میانگین  درصد( 48/25امتیاز )  16/205باشد که دستگاه فوق می

 توانمی 1395 سال اختصاصی هایشاخص تحقق در اداره کل دامپزشکی استان اصفهان پیشنهادی راهکارهای و ضعف و

 نمود. اشاره ذیل موارد به

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 سالمت و بهداشت ارتقا

 دام
 60.09 255.03 2.52 4.19 424.44 درصد

2 

 تضمین و بهداشت ارتقا
 خام هایفراورده کیفیت
 و دارو دام، خوراک دامی،

 بیولوژیک هایفراورده

 59.91 247.16 1.26 2.10 412.52 درصد

3 

 بهداشت و کیفیت ارتقا
 تولیدی، واحدهای

 خدمات و عرضه توزیعی،
 دامپزشکی با مرتبط

 60.00 50.31 2.25 3.74 83.85 درصد

4 
 کیفی و کمی دسترسی

 خدمات بسته به
 دامپزشکی

 60.12 47.61 1.06 1.76 79.19 درصد
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 نقاط قوت

 .های دامیهای دامپزشکی در مبارزه با بیماریعملکرد شبکهبررسی -1

 بسته خدمات دام پزشکی.امکان دسترسی به -2

 

 نقاط ضعف

 بیولوژیک. هایاوردهفر و دارو دام، خوراک دامی، خام هایفراورده کیفیت تضمین و عدم تحقق کامل شاخص بهداشت-1

 دام. سالمت و عدم تحقق کامل در شاخص ارتقا بهداشت-2

 

 راهکارهای پیشنهادی 

 بیولوژیک. هایفراورده و دارو دام، خوراک دامی، خام هایفراورده کیفیت تضمین و بهداشت منظورارتقاتالش بیشتر به -1

 دام. سالمت و بهداشت تالش بیشتر در راستای ارتقا -2

 

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان های عمومیتحلیل شاخص  

 اداره کل دامپزشکی ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  

 اداره کل دامپزشکی ی عمومیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در  

 

 

 اداره کل دامپزشکی های عمومی شاخص اخذ شده در امتیاز

 

 

 

 

 

با روند نزولی  1394، الی 1392های استان اصفهان طی سالهای عمومی اداره کل دامپزشکی امتیاز اخذ شده در شاخص

میانگین امتیاز  .درصد افزایش داشته است 63/52، 1394نسبت به سال  1395امتیاز کسب شده در سال  همراه بوده، اما

امتیاز  27/25باشد  دستگاه فوق می 10/625برابر با  1395در سال  بهداشت و سالمت گروه حمایتی، های عمومیشاخص

  درصد( پایین تر از میانگین گروه کسب کرده است. 04/4)تقریبا  

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 666.02 _ 

1393 661.67 -0.65 

1394 393.00 -40.60 

1395 599.83 52.63 
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های عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهانهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

اداره کل  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های اصفهان در سالاستان  دامپزشکی

اداره کل  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95های استان اصفهان در سال دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژه در دولت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان درطول دوره ارزیابی به ساختار و نقش میزان تحقق برنامه مهندسی

 1395درصد مواجه بوده است. امتیاز کسب شده این دستگاه در سال  03/17سال سوم مورد بررسی با کاهشی به میزان 

دولت گروه  ساختار و نقش مهندسی درصد رشد برخوردار است. میانگین تحقق برنامه 66/52از  1394نسبت به سال 

درصد  53/4دستگاه فوق  بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  77/61برابر با  1395در سال  بهداشت و سالمت حمایتی،

  باالتر از میانگین گروه است.

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 استان اصفهان  دامپزشکیاداره کل 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 استان اصفهان  اداره کل دامپزشکی

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 83.33 _ 

1393 84.17 0.84 

1394 13.64 -70.53 

1395 66.30 52.66 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 93.89 _ 

1393 65.25 -28.64 

1394 55.24 -10.01 

1395 78.24 23.00 
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 65/15اداری اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در طول دوره ارزیابی با  هوشمندسازی و الکترونیک دولت تحقق برنامه

جز در سال های قبل دوره مورد بررسی بهنسبت به سال  1395درصد کاهش همراه بوده است. امتیاز کسب شده در سال 

است. میانگین درصد تحقق گردیده برخوردار  1394نسبت به سال  یدرصد 23اول افزایش داشته و این اداره کل از رشد 

بوده درصد  78/69برابر با  1395درسال  بهداشت و سالمت اداری گروه حمایتی، هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه

  درصد باالتر از میانگین گروه است. 46/8دستگاه فوق  و میزان تحقق برنامه در 

 

 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

اداره کل  مدیریت سرمایه انسانی  جدول برنامه

 1392-95های استان اصفهان در سال دامپزشکی

اداره کل  سرمایه انسانی مدیریت  نمودار برنامه

 1392-95های استان اصفهان در سال دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

با کاهش چشمگیری همراه  1394انسانی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان درسال  سرمایه میزان تحقق برنامه مدیریت

درصد می باشد. میانگین درصد  85/43، 1394نسبت به سال  1395بوده است. رشد امتیاز کسب شده این دستگاه در سال 

بوده و میزان درصد  37/57برابر با  1395در سال  بهداشت و سالمت گروه حمایتی، انسانی سرمایه مدیریت برنامهتحقق 

 درصد باالتر از میانگین گروه است.  93/6دستگاه فوق تحقق برنامه در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 68.96 _ 

1393 81.89 12.93 

1394 20.45 -61.44 

1395 64.30 43.85 
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 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

اداره کل  برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95 هایدامپزشکی استان اصفهان در سال

اداره کل  برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95 هایدامپزشکی استان اصفهان در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضای در عمومی موفق به تحقق کامل برنامه خدمات 1394و 1393های سال اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در 

 77/15رقابتی گردیده است، لیکن درسال آخر با کاهش قابل توجهی مواجه بوده و میزان تحقق برنامه در طول دوره، 

در  بهداشت و سالمت رقابتی گروه حمایتی، فضای در عمومی خدمات درصد کاهش یافته است. میانگین تحقق برنامه

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 81/30دستگاه فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  64/51برابر با  1395سال 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 استان اصفهان  دامپزشکیاداره کل 

 1392-95های در سال

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 استان اصفهان  اداره کل دامپزشکی

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 _ 

1393 100 63.64 

1394 100 0.00 

1395 20.83 -79.17 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 60.44 _ 

1393 28.92 -31.52 

1394 47.14 18.22 

1395 43.28 -3.86 
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اداری توسط اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در طول دوره ارزیابی به  سالمت و مردم حقوق از تحقق برنامه صیانت 

و  1394 هاینسبت به سال 1395درصدی همراه است. امتیاز کسب شده درسال  16/17دلیل نوسانات موجود با کاهش 

 حقوق از صیانت کاهش ولی نسبت به سال سوم مورد بررسی افزایش داشته است. میانگین درصد تحقق برنامه 1392

بوده و میزان تحقق برنامه درصد  31/54برابر با  1395بهداشت در سال  و سالمت اداری گروه حمایتی، سالمت و مردم

  گروه است.درصد پایین تر از میانگین  03/11دستگاه فوق  در 

 

عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه-6  

مدیریت عملکرد   جدول برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان  اداره کل دامپزشکی

 1392-95های در سال

مدیریت عملکرد   نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 استان اصفهان  اداره کل دامپزشکی

 1392-95های در سال

 

 

 عملکرد در اداره  مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه تحقق

 

 

 

 

 
 

 1394و 1393های کل دامپزشکی استان اصفهان طی سالتحقق برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در اداره 

کاهش چشمگیری داشته است. با این وجود کل کاهش امتیاز در طول دوره تنها یک درصد بوده که این مسئله با افزایش 

عملکرد  مدیریت  جامع نظام درصدی تحقق برنامه در سال پایانی جبران شده است. میانگین تحقق برنامه استقرار 17/18

 02/12دستگاه فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  02/67برابر با  1395سال در بهداشت  و سالمت گروه حمایتی،

 درصد پایین تر از میانگین گروه است. 

 1395 الی 1392 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان اداره کل دامپزشکی توسط شده کسب امتیازات به عنایت با 

 و الکترونیک دولت هایبرنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه تحقق در این دستگاه رشد به رو روند به توانمی

های فوق برنامه تحقق میزان .نمود اشاره  دولت ساختار و نقش سرمایه انسانی و  مهندسی مدیریت اداری، هوشمندسازی

 عمومی خدمات برنامه بوده است. اما امتیاز کسب شده در 1395باالتر از میانگین درصد تحقق در گروه مربوطه درسال 

این اداره کل، به ضرورت تالش  توسط درصدی آن از میانگین گروه  81/30و فاصله  1395رقابتی در سال  فضای در

  بیشتر جهت  تحقق اهداف آن اشاره دارد.

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 56.00 _ 

1393 35.71 -20.29 

1394 36.83 1.12 

1395 55.00 18.17 
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اصفهان استان درمانی ،های عمومی و اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیخصتحلیل مجموع شا  

ی عمومی و اختصاصی هاشاخصجدول مجموع 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسال اصفهان دراستان 

ی عمومی و اختصاصی هاشاخصنمودار مجموع 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسال اصفهان دراستان 

 

 

 و  های عمومیشاخصحاصل شده درمجموع  امتیاز

 

 

 

 

 

درمانی استان  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیاختصاصی های عمومی و شاخص ده در مجموعامتیاز حاصل ش

های اول و ،  نسبت به سال1395با سیر نزولی همراه بوده است. امتیاز این دانشگاه در سال  دوره ارزیابی طیاصفهان 

های عمومی درصدی برخوردار است. میانگین امتیاز شاخص 27/28، از رشد 1394دوم کاهشی بوده ولی نسبت به سال 

امتیاز  33/570باشد که دستگاه فوق می 37/1430برابر با  1395بهداشت در سال  و سالمت گروه حمایتی، و اختصاصی

 درصد( پایین تر از میانگین گروه کسب کرده است.87/39)

 

اصفهان استان درمانی ،و خدمات بهداشتی پزشکی علوم های اختصاصی دانشگاهتحلیل شاخص  

دانشگاه علوم پزشکی  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 اصفهان استان درمانی  ،و خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسال در

ی اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و هاشاخصنمودار 

 اصفهان  استان درمانی ،خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسال در

 

 

 پزشکی  علوم اختصاصی دانشگاه هایامتیاز شاخص 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1070.79 _ 

1393 1059.73 -1.03 

1394 670.5 -36.73 

1395 860.04 28.27 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 581.80 _ 

1393 658.78 13.23 

1394 300.00 -54.46 

1395 471.15 57.05 
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با  در طول دوره ارزیابی اصفهاندرمانی استان  ،های اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیامتیاز شاخص

نسبت به سال  1395گردد، امتیاز کسب شده در سال تغییرات همراه بوده است.  همانطور که در جدول باال مشاهده می

 بهداشت و سالمت گروه حمایتی، های اختصاصی. میانگین امتیاز شاخصدرصدی برخوردار است 05/57، از رشد 1394

درصد( پایین تر از میانگین گروه کسب  49/41امتیاز )  12/334می باشد که دستگاه فوق  27/805برابر با  1395در سال 

  کرده است.

 .شودمی درجدول زیرمشاهده 1395های اختصاصی درسال امتیازکسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

اصفهان استان درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیهای اختصاصی ارزیابی شاخص -52-3جدول 

 1395در سال 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 متصدیان حضور زمان متوسط

 از بیمار بالین سر بر اورژانس
 شهرها کالن در تماس زمان

 100.00 30.00 7.63 11.14 30.00 دقیقه

2 
 متصدیان حضور زمان متوسط

 از بیمار بالین سر بر اورژانس
 هاجاده در تماس زمان

 100.00 30.00 11.40 18.00 30.00 دقیقه

3 
 تکلیف تعیین بیماران درصد
 در ساعت 6 مدت ظرف شده

 بیمارستان اورژانس
 100.00 30.00 75.20 72.80 30.00 درصد

4 
 اعضای پیوند و عضو اهدای
 یک برحسب سال در مختلف

 جمعیت نفر میلیون
 100.00 30.00 93.00 18.00 30.00 عضو

 85.96 25.79 4.90 5.70 30.00 درصد دیالیز تخت به بیمار نسبت 5

6 
 نفر هزار به تخت نسبت

 جمعیت
 100.00 30.00 73.20 1.45 30.00 درصد

 0.00 0.00 0.00 44.76 30.00 درصد طبیعی زایمان درصد افزایش 7

8 

 بیماران پرداختی میزان
 در شهری بستری
 به وابسته هایبیمارستان

 بیمه واجد بهداشت وزارت
 سالمت پایه

 0.01 0.00 70000.00 7.00 30.00 درصد
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اصفهان استان درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیهای اختصاصی ارزیابی شاخص -52-3جدول 

 )دنباله( 1395در سال 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

9 

 بیماران پرداختی میزان
 در روستایی بستری
 به وابسته هایبیمارستان

 بیمه واجد بهداشت وزارت
 سالمت پایه

 0.01 0.00 50000.00 5.00 30.00 درصد

10 
 به پاسخگویی زمان متوسط

 مجوزهای صدور متقاضیان
 قانونی

 20.00 6.00 150.00 30.00 30.00 روز

11 
 نوزادان میر و مرگ میزان
 زنده تولد هزار در

 تولد هزار در
 زنده

35.00 7.30 14.60 17.50 50.00 

12 
  کودکان  میر و مرگ میزان
 هزار در ماهه 59 تا 1

 زنده موالید

 تولد هزار در
 زنده

35.00 4.70 9.40 17.50 50.00 

13 
 HIVAIDS موارد تعداد

 سال در
 100.00 35.00 102.00 51.00 35.00 تعداد

14 
 پوشش تحت مدارس

 سالمت آموزش

 درصد
 جمعیت

 پوششتحت

35.00 10.00 5.00 17.50 50.00 

15 
 تحت جمعیت پوشش
 ملی برنامه در پوشش

 خودمراقبتی

 درصد
 جمعیت

 شپوشتحت

35.00 10.00 5.00 17.50 50.00 

16 
 پوشش افزایش

-17) نوجوانان هایمراقبت
 (سال 6

 49.99 17.50 45.55 91.11 35.00 درصد

17 
 پوشش تحت هایکارگاه
 ایحرفه بهداشت بازرسی

 50.00 15.00 15.00 30.00 30.00 درصد

18 
 پزشکی علوم محققان تعداد

 تاثیرگذار ایرانی
محقق نفر  30.00 29.00 14.50 15.00 50.00 

19 

 شده منتشر مقاالت تعداد
 علوم هایدانشگاه توسط
 مجالت %10 در پزشکی

 رشته هر برتر

مقاله تعداد  30.00 40.00 74.00 30.00 100.00 
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اصفهان استان درمانی  شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،دانهای اختصاصی ارزیابی شاخص -52-3جدول 

 )دنباله( 1395در سال 

 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

20 
 غیر دانشجویی تحقیقات

 اینامهپایان
مقاله تعداد  30.00 57.00 13.00 6.84 22.81 

21 
 عضو به دانشجو  نسبت

 علمی هیات
 50.00 10.00 18.16 9.08 20.00 نسبت

22 
 علمی هیات اعضای میزان

 کل به باال به دانشیار
 علمی هیات اعضای

 50.00 10.00 16.43 32.86 20.00 درصد

23 
 پزشکی موسسات درصد
 طب خدمات دهنده ارایه

 سنتی
 0.00 0.00 0.00 5.00 20.00 درصد

24 
 دانشجویان مشارکت میزان
 فرهنگی، هایفعالیت در

 سیاسی و اجتماعی
 50.00 10.00 7.50 15.00 20.00 درصد

25 

 و کارکنان مشارکت میزان
 هایفعالیت در اساتید

 و اجتماعی فرهنگی،
 سیاسی

 50.00 10.00 5.25 10.50 20.00 درصد

26 
 فعال عضویت میزان

 نهادهای در دانشجویان
 فرهنگی دانشجویی

 50.00 10.00 3.00 6.00 20.00 درصد

27 
 مشارکت افزایش میزان

 هایفعالیت در دانشجویان
 ورزشی

 50.00 10.00 2.00 4.00 20.00 درصد

28 

 دانشجویان مشارکت میزان
 فرهنگی، هایفعالیت در

 سیاسی و اجتماعی
 روان سالمت همتایاران)

 ( دانشجویان

 50.00 10.00 0.25 0.50 20.00 درصد
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اصفهان  استان درمانی گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،دانشهای اختصاصی ارزیابی شاخص -52-3جدول 

 )دنباله( 1395در سال 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

29 

 دانشجویان مشارکت میزان
 فرهنگی، هایفعالیت در

 شورای) سیاسی و اجتماعی
 (صنفی

 50.00 10.00 0.65 1.30 20.00 درصد

30 
 مشارکت افزایش میزان

 هایفعالیت در دانشجویان
 عترت و قرآن

 50.00 10.00 2.50 5.00 20.00 درصد

31 
 مشارکت افزایش میزان

 در اساتید و کارکنان
 عترت و قرآن هایفعالیت

 50.00 10.00 2.50 5.00 20.00 درصد

32 
 آنتی حاوی نسخ درصد

 بیوتیک
 0.04 0.01 100000.00 38.00 25.00 درصد

33 
 دارویی اقالم میانگین
 پزشکی نسخ در تجویزی

 0.00 0.00 1000000.00 3.03 25.00 تعداد

34 

 کنترل موارد افزایش میزان
 دارویی هایفراورده کیفی
 به نسبت عرضه سطح در

 PMS) قبل سال

PMQC) 

 0.00 0.00 0.00 10.00 25.00 درصد

35 

 گزارش تعداد نسبت
 به نویسی نسخه عملکرد
 تحت پزشکان مجموع

 پوشش

 0.00 0.00 0.00 34.00 25.00 درصد

36 
 دارای هایداروخانه نسبت

 داروی قلم دو حداقل
 هاداروخانه کل به قاچاق

 0.00 0.00 1000000.00 5.00 25.00 درصد

37 
 چرب اسیدهای کاهش
 دارای روغن در ترانس
 خوراکی مستقیم مصرف

 0.00 0.00 1000000.00 2.50 25.00 درصد
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 اصفهان در و خدمات بهداشتی، درمانی استان پزشکی علوم دانشگاه پیشنهادی راهکارهای و ضعف و قوت نقاط جمله از

 .نمود اشاره ذیل موارد به توانمی 1395 سال اختصاصی هایشاخص تحقق

 

 نقاط قوت 

  منزل. نوزاد در و مراقبت از شیرمادر با تغذیه ترویج برنامه اجرای-1

 ....(و مجالت شوراهای-انتشارات شوراهای-پژوهشی شوراهای) توانمند تخصصی شوراهای وجود -2

   روز.به و معتبر چاپی و الکترونیکی علمی منابع به دسترسی -3

 گریمشاهده و مطالعاتی هایفرصت و کشور داخل و خارج هایکنگره و سمینارها به افراد اعزام اجرایی روند در سهولت-4

  علمی. هایکنگره و سمینارها برگزاری به جدی بالینی و اهتمام

  ....(و الحاقی علمی هیات اعضای نظیر) خارجی و داخلی پژوهشگران و متخصصین هایتوانمندی از استفاده امکان -5

 ابالغی دستورالعمل با مطابق PMS بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، غذایی، هایفراورده کیفیت کنترل هایآزمون انجام-6

  دارو. و غذا سازمان از

 

 نقاط ضعف

 در تحقیقات انجام به پایبندی و  (HSR)جامعه سالمت معضالت حل جهت در تحقیقات اهمیت بودن ناشناخته -1

 ها.اولویت راستای

 در مصوب پژوهشی سازمانی تشکیالت وجود و عدم تحقیقاتی هایطرح اجرای بر نظارتی سیستم بودن نامناسب –2 

 .تحقیقاتی هایطرح نتایج از استفاده و نمودن کاربردی جهت تحقیقاتی مراکز و هادانشکده

 پژوهشی کارشناسان و مسوولین بودن درگیر ای،حرفه پژوهشگری فقدان و تحقیقات انجام در محققین انگیزه کاهش - 3

  پژوهشی غیر امور در علمی هیات اعضا و

  کشور. از خارج به اعزامی افراد تجربیات از بهینه استفاده عدم -4

 بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، غذایی، هایفراورده کیفیت کنترل تخصصی آزمایشات از بعضی انجام در توانایی عدم -5

PMS بهداشتی. و غذایی مواد کنترل مرجع هایآزمایشگاه توسط  

 باال در نسخ تجویزی.  دارویی اقالم با برخورد در ربطذی هایسازمان توسط قانونی هایاهرم اعمال عدم -6

 

 پیشنهادی برای بهبود عملکردراهکارهای 

 تعطیلی از جلوگیری پزشکی و دانشکده اطفال گروه طریق از شیرمصنوعی کننده تجویز اطفال متخصصین با برخورد -1

  شیردهی. مشاوره تخصصی مراکز
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 اینگونه نمودن نهادینه جهت در حرکت و(  HSR)طرحهای جامعه نیازهای بر مبتنی تحقیقات کیفی و کمی گسترش-2

 رشد، مراکز ایجاد ضمن...( و نانو تکنولوژی) نوین فناوری و علم تولید جهت در تحقیقاتی هایطرح اجرای و تحقیقات

 ها.پژوهشکده و تحقیقاتی

 .زمینه این در محققین از حمایت و دانشگاه در پژوهش نمودن هدفمند و تحقیقات کمی و کیفی ارتقا -3 

 غیر هایسازمان و WHO جهانی هایسازمان و خارجی و داخلی هایدانشگاه با همکاری کیفی و کمی سطح ارتقای -4

 خارجی. و داخلی دولتی

  بهداشتی. و آرایشی آشامیدنی، غذایی، هایفراورده برروی تخصصی هایآزمون انجام جهت PMS بودجه افزایش-5

  جامعه. در دارو منطقی مصرف خصوص در آموزش و سازی فرهنگ-6

 

اصفهان استان درمانی ،و خدمات بهداشتی پزشکی علوم دانشگاه عمومی هایشاخص تحلیل  

شگاه علوم پزشکی و دان ی عمومیهاشاخصجدول 

 اصفهان استان درمانی  خدمات بهداشتی،

 1392-95ی هاسال در

شگاه علوم پزشکی و دان ی عمومیهاشاخصنمودار 

 اصفهان  استان درمانی خدمات بهداشتی،

 1392-95ی هاسال در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصدی همراه بوده،  47/20نسبت به ابتدای دوره با کاهش  در طول دوره ارزیابیاین دانشگاه های عمومی امتیاز شاخص

درصد افزایش داشته، اما از تاثیر این کاهش نکاسته  96/4،  1394نسبت به سال  1395شده در سال امتیاز کسب  و هرچند

باشد که می 10/625برابر با  1395در سال  بهداشت و سالمت گروه حمایتی، های عمومیاست. میانگین امتیاز شاخص

  روه کسب کرده است.تر از میانگین گدرصد( پایین 79/37تیاز )تقریبا ام 21/236دستگاه فوق 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 488.99 _ 

1393 400.95 -18.00 

1394 370.50 -7.59 

1395 388.89 4.96 
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اصفهان درمانی استان ،و خدمات بهداشتی های عمومی دانشگاه علوم پزشکیهای شاخصتحلیل برنامه  

دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

شگاه دان جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 استان درمانی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،

 1392-95ی هاسال اصفهان در

دانشگاه  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 استان درمانی ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسال اصفهان در

 

 

 

 

 

 

 

 

اصفهان درطول دوره درمانی استان  ،و خدمات بهداشتی پزشکی علوم دانشگاه دولت ساختار و نقش تحقق برنامه مهندسی

گردد، امتیازات حاصل شده این دستگاه نسبت ه درجدول باال مشاهده میاست. همانطورک بوده ارزیابی با سیر نزولی همراه

 دولت گروه حمایتی، ساختار و نقش دسیمهن درصد کاهش یافته است. میانگین تحقق برنامه 19/17به ابتدای دوره 

تر درصد پایین 29/27دستگاه فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  77/61برابر با  1395در سال  بهداشت و سالمت

  از میانگین گروه است.

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 جدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسال اصفهان دراستان 

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسال اصفهان دراستان 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 51.67 _ 

1393 47.29 -4.38 

1394 29.51 -17.78 

1395 34.48 4.97 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 58.63 _ 

1393 36.67 -21.96 

1394 67.58 30.91 

1395 54.20 -13.38 
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اداری  هوشمندسازی و الکترونیک دولت اصفهان در برنامه وخدمات بهداشتی، درمانی استان پزشکی علوم عملکرد دانشگاه

درصدی تحقق اهداف برنامه گردیده است.   43/4در طول دوره ارزیابی با نوساناتی همراه بوده  و این امر سبب کاهش 

لذا ضروری  باشد.میدرصد کاهش مواجه  38/13نیز با  1394نسبت به سال  1395امتیاز کسب شده این دانشگاه در سال 

 مه فوق از طریق رفع موانع موجود صورت پذیرد. میانگین تحقق برنامهاست اقدامات الزم در راستای تحقق کامل برنا

بوده و درصد  78/69برابر با  1395درسال  بهداشت و سالمت اداری گروه حمایتی، هوشمندسازی و الکترونیک دولت

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 58/15دستگاه فوق  میزان تحقق برنامه در

 

 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

دانشگاه علوم  مدیریت سرمایه انسانی جدول برنامه

 اصفهان  استان درمانی ،پزشکی و خدمات بهداشتی

 1392-95های سال در

دانشگاه علوم  سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 اصفهان  استان درمانی ،پزشکی و خدمات بهداشتی

 1392-95های سال در

 

 

 

 

 

 

 

 

اصفهان در طول دوره ارزیابی  و خدمات بهداشتی، درمانی استان میزان تحقق این برنامه توسط دانشگاه علوم پزشکی

درصد باالیی در برنامه فوق با  ،موفق به تحققگردد این دانشگاه مانطور که درجدول باال مشاهده میاندک بوده و ه

باشد. میانگین درصد می 03/2، تنها 1394نسبت به سال  1395نگردیده است. رشد امتیاز کسب شده این دستگاه در سال 

بوده و میزان درصد  37/57برابر با  1395در سال  بهداشت و سالمت گروه حمایتی، انسانی سرمایه مدیریت تحقق برنامه

 درصد پایین تر از میانگین گروه است.  37/32دانشگاه فوق  تحقق برنامه در

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 تغییردرصد 

 سالیانه

1392 38.46 _ 

1393 17.00 -21.46 

1394 22.97 5.97 

1395 25.00 2.03 
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 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

دانشگاه  جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 استان درمانی ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسال اصفهان در

دانشگاه  فضای رقابتینمودار برنامه خدمات عمومی در 

اصفهان  استان درمانی ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسال در

 

 

 

 

 

 

 

 

بوده چنانکه در  ضعیفرقابتی در طول دوره ارزیابی بسیار  فضای در عمومی عملکرد این دانشگاه در برنامه خدمات

  امتیازی توسط این دستگاه کسب نشده است.  1395و  1394های سال

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسال اصفهان دراستان 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسال اصفهان دراستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 _ 

1393 66.67 30.31 

1394 0.00 -66.67 

1395 0.00 0.00 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 48.88 _ 

1393 56.69 7.81 

1394 59.46 2.77 

1395 43.90 -15.56 
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شگاه  سط دان شکی علوم میزان تحقق این برنامه تو ستان  پز شتی، درمانی ا سال و خدمات بهدا صفهان در های دوم و ا

شته نسبت به سال 1395سوم مورد بررسی افزایشی بوده اما امتیاز کسب شده درسال  های قبل مورد ارزیابی کاهش دا

ست. میانگین تحقق برنامه سال  و سالمت اداری گروه حمایتی، سالمت و مردم حقوق از صیانت ا شت در   1395بهدا

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 41/10باشد که امتیاز دستگاه فوق درصد می 31/54برابر با 

 

عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه-6  

 مدیریت عملکرد  جدول برنامه استقرار نظام جامع

 درمانی ،خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی و 

 1392-95ی هاسالاصفهان در استان 

 مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسالاصفهان در استان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصفهان طیو خدمات بهداشتی، درمانی استان  پزشکی علوم دانشگاه عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار تحقق برنامه

 1394نسبت به سال  1395با سیر نزولی همراه بوده است. هرچند امتیاز حاصل شده در سال  1394الی  1392های سال

  جامع نظام درصد کاهش همراه است. میانگین تحقق برنامه استقرار 85/19نسبت به ابتدای دوره با  افزایش داشته اما

این بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  02/67برابر با  1395بهداشت سال  و سالمت عملکرد گروه حمایتی، مدیریت

 درصد پایین تر از میانگین گروه است.  20/28دانشگاه 

 ارزیابی دوره در اصفهان و خدمات بهداشتی، درمانی استان پزشکی علوم توسط دانشگاه شده کسب متیازاتا به عنایت با

مطلوب آن در تحقق برنامه های اصالح نظام اداری پی برد. با وجود به موقعیت نا توانمی 1395 الی 1392 هایسال

نقش و ساختار دولت، مدیریت سرمایه انسانی و ویژه در برنامه های مهندسی تالش برای رشد درصد تحقق اهداف به

 استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، به دلیل پایین بودن جایگاه به نسبت میانگین گروه، ضروری است اقدامات مورد نیاز

 د.نقرارگیر در دستور کار  دارند، سزاییبه نقش فوق برنامه در تحقق که موانعی نمودن برطرف راستای در ریزیبرنامه جهت

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 58.67 _ 

1393 58.00 -0.67 

1394 0.00 -58.00 

1395 38.82 38.82 
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 درمانی کاشان ،های عمومی و اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتیتحلیل مجموع شاخص

ی عمومی و اختصاصی هاشاخصجدول مجموع 

درمانی  خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی،

 1392-95ی هاسالدر   کاشان

   ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

درمانی  ،خدمات بهداشتی پزشکی،دانشگاه علوم 

 1392-95ی هاسالدر   کاشان

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر بوده است. در سال های عمومی و اختصاصی در طول دوره مورد بررسی امتیاز این دانشگاه در مجموع امتیاز شاخص

بوده و در  برخورداردرصدی امتیاز نسبت به سال قبل  100افزایش  از، 1394عدم کسب امتیاز در سال با وجود ، 1395

 اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیاز میانگین درصد افزایش داشته است. 30/25همین سال در مقایسه با ابتدای دوره 

 از باالتر درصد(62/41) امتیاز 95/151 فوق دستگاه که باشد می 37/1430 با برابر بهداشت و سالمت حمایتی، گروه

 . است گروه کسب کرده میانگین

 

 کاشان یدرمان ،های اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتیتحلیل شاخص

 پزشکی،ومدانشگاه عل ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 درمانی کاشان  ت بهداشتی،خدما

 1392-95های سالدر 

 پزشکی،دانشگاه علوم ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 درمانی کاشان  ،خدمات بهداشتی

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1262.81 - 

1393 1290.46 2.2 

1394 0 -100.0 

1395 1582.32 100 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 687 - 

1393 883.12 28.5 

1394 0 -100.0 

1395 961.3 100 
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دهد. این دانشگاه در طول دوره مورد بررسی افزایش را نشان می اختصاصی در هایشاخص در دانشگاه این روند امتیاز

  به ابتدای دوره برخوردار است. تنسب یدرصد 92/23از افزایش  1395سال 

 شود.در جدول زیر مشاهده می 1395های اختصاصی در سال امتیازات کسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

در سال درمانی کاشان  ،خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اختصاصیهای ارزیابی شاخص -53-3جدول 

1395 

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 

متوسط زمان حضور 
متصدیان اورژانس بر سر 
بالین بیمار از زمان تماس 

 در شهرها

 100.00 30.00 7.40 10.10 30.00 دقیقه

2 

متوسط زمان حضور 
اورژانس بر سر  متصدیان

بالین بیمار از زمان تماس 
هادر جاده  

 100.00 30.00 9.60 14.35 30.00 دقیقه

3 

درصد بیماران تعیین 
 6تکلیف شده ظرف مدت 
ساعت در اورژانس 

 بیمارستان

 97.36 29.21 85.68 88.00 30.00 درصد

4 

اهدای عضو و پیوند 
اعضای مختلف در سال 
برحسب یک میلیون نفر 

 جمعیت

 100.00 30.00 10.00 6.00 30.00 عضو

5 
نسبت بیمار به تخت 

 دیالیز
 100.00 30.00 5.50 4.40 30.00 درصد

 100.00 32.00 78.13 75.00 32.00 درصد ضریب اشغال تخت 6

7 
نسبت تخت به هزار نفر 

 جمعیت
 90.46 28.95 2.18 2.41 32.00 درصد

8 
افزایش درصد زایمان 

 طبیعی
 100.00 32.00 50.38 50.31 32.00 درصد
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در سال درمانی کاشان  ،خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اختصاصیهای ارزیابی شاخص -53-3جدول 

 )دنباله( 1395

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش
سقف 
 امتیاز

 امتیاز عملکرد هدف
درصد 
 تحقق

9 

میزان پرداختی بیماران 
 بستری شهری در

های وابسته به بیمارستان
وزارت بهداشت واجد بیمه 

 پایه سالمت

 100.00 32.00 6.98 7.00 32.00 درصد

10 

میزان پرداختی بیماران 
بستری روستایی در 

های وابسته به بیمارستان
وزارت بهداشت واجد بیمه 

 پایه سالمت

 91.41 29.25 5.47 5.00 32.00 درصد

11 
متوسط زمان پاسخگویی 
به متقاضیان صدور 

قانونیمجوزهای   
 100.00 30.00 15.62 25.00 30.00 روز

12 
میزان مرگ و میر نوزادان 

 در هزار تولد زنده
در هزار 
 تولد زنده

35.00 7.68 6.10 35.00 100.00 

13 
میزان مرگ و میر  

ماهه در  59تا  1کودکان  
 هزار موالید زنده

در هزار 
 تولد زنده

35.00 4.20 5.20 28.27 80.77 

14 
تعداد موارد 

HIVAIDS در سال   
 100.00 35.00 130.00 5.00 35.00 تعداد

15 
مدارس تحت پوشش 

 آموزش سالمت

درصد 
جمعیت 
تحت 
 پوشش

35.00 10.00 100.00 35.00 100.00 

16 
پوشش جمعیت تحت 
پوشش در برنامه ملی 

 خودمراقبتی

درصد 
جمعیت 
تحت 
 پوشش

35.00 10.00 8.25 28.88 82.50 

17 
پوشش افزایش 

های نوجوانان مراقبت
سال( 17-6)  

 100.00 30.00 97.70 97.47 30.00 درصد

18 
های تحت پوشش کارگاه

ایبازرسی بهداشت حرفه  
 100.00 30.00 78.40 60.00 30.00 درصد
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در سال درمانی کاشان  ،خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اختصاصیهای ارزیابی شاخص -53-3جدول 

 )دنباله( 1395

 

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

19 

تعداد مقاالت منتشر شده 
های علوم توسط دانشگاه
مجالت  %10پزشکی در 

 برتر هر رشته

تعداد 
 مقاله

25.00 12.00 18.00 25.00 100.00 

20 
تحقیقات دانشجویی غیر 

اینامهپایان  
تعداد 
 مقاله

25.00 2.00 6.00 25.00 100.00 

21 
نسبت  دانشجو به عضو 

 هیات علمی
 99.41 29.82 13.54 13.46 30.00 نسبت

22 
میزان اعضای هیات 
علمی دانشیار به باال به 
 کل اعضای هیات علمی

 95.47 28.64 31.40 32.89 30.00 درصد

23 
های بهداشت درصد خانه

ارایه دهنده خدمات طب 
 سنتی

 100.00 15.00 100.00 5.00 15.00 درصد

24 
درصد موسسات پزشکی 
ارایه دهنده خدمات طب 

 سنتی
 0.00 0.00 0.00 5.00 15.00 درصد

25 
های دولتی  تعداد کلینیک

ارایه دهنده خدمات طب 
 سنتی

 100.00 15.00 1.00 1.00 15.00 تعداد

26 
های دارای نسبت داروخانه

حداقل دو قلم داروی 
هاقاچاق به کل داروخانه  

 100.00 30.00 0.00 5.00 30.00 درصد

27 
میانگین اقالم دارویی 

 تجویزی در نسخ پزشکی
 100.00 30.00 3.15 3.15 30.00 تعداد

28 
درصد نسخ حاوی آنتی 

 بیوتیک
 100.00 30.00 40.14 43.00 30.00 درصد
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در سال درمانی کاشان  ،خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اختصاصیهای ارزیابی شاخص -53-3جدول 

 )دنباله( 1395

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش
سقف 
 امتیاز

 امتیاز عملکرد هدف
درصد 
 تحقق

29 
نسبت تعداد گزارش عملکرد 

نویسی به مجموع نسخه
 پزشکان تحت پوشش

 100.00 30.00 100.00 6.00 30.00 درصد

30 
کاهش اسیدهای چرب ترانس 

در روغن دارای مصرف 
 مستقیم خوراکی

 100.00 30.00 0.00 3.00 30.00 درصد

31 
میزان مشارکت دانشجویان در 

های فرهنگی، اجتماعی فعالیت
 و سیاسی

 100.00 15.00 31.03 21.00 15.00 درصد

32 
میزان مشارکت کارکنان و 

های اساتید در فعالیت
 فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

 100.00 15.00 46.81 14.50 15.00 درصد

33 
عضویت فعال میزان 

دانشجویان در نهادهای 
 دانشجویی فرهنگی

 100.00 15.00 30.93 10.00 15.00 درصد

34 
میزان افزایش مشارکت 

های دانشجویان در فعالیت
 ورزشی

 100.00 15.00 17.20 4.00 15.00 درصد

35 

میزان مشارکت دانشجویان در 
های فرهنگی، اجتماعی فعالیت

و سیاسی )همتایاران سالمت 
 روان دانشجویان(

 82.00 12.30 0.41 0.50 15.00 درصد

36 
میزان مشارکت دانشجویان در 

های فرهنگی، اجتماعی فعالیت
 و سیاسی ) شورای صنفی (

 100.00 15.00 2.10 1.30 15.00 درصد

37 
میزان افزایش مشارکت 

های دانشجویان در فعالیت
)علیه السالم( قرآن و عترت  

 100.00 15.00 33.79 5.00 15.00 درصد

38 
میزان افزایش مشارکت 
کارکنان و اساتید در 

های قرآن و عترتفعالیت  
 100.00 15.00 52.70 5.00 15.00 درصد
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شاخص تعریف شده در  38محور و  6درمانی کاشان توسط  ،خدمات بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی 1395در سال 

ی اختصاصی نشان هاشاخصزمینه وظایف اختصاصی خود مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی امتیاز کسب شده از 

درصد  21های اختصاصی ارزیابی شده، موفق به کسب امتیاز کامل گردیده است. در درصد از شاخص 79دهد که در می

ماهه در هزار موالید زنده  59تا  1ی باقیمانده کمترین امتیاز مربوط به شاخص میزان مرگ و میر  کودکان  هاشاخص

 کسب نموده است. را درصد امتیاز 81است که در آن 

 27/805 با برابر ، 1395بهداشت در سال  و سالمت حمایتی، گروه اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیاز میانگین

 . است گروه کسب کرده میانگین از درصد( کمتر 48/41امتیاز ) 07/334 فوق گاهدست که باشدمی

توان می 1395های اختصاصی سال از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این دانشگاه در تحقق شاخص

 به موارد ذیل اشاره نمود.

 

 نقاط قوت

 کاشان. در بار اولین برای نفس جشن برگزاری -1

  دیالیز. بحث در خیرین ظرفیت از استفاده  -2

 

 نقاط ضعف

  هوایی. اورژانس فقدان  -1

 گر.بیمه هایسازمان همکاری عدم -2

  ای.توسعه هایطرح در ریفرال بیمارستان بینی پیش عدم -3

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد

 بیمارستان. مختلف هایبخش هایتخت مدیریت و هماهنگی جهت مقیم پزشک به اختیارات واگذاری -1

 دانشگاه. در پیوند هایزیرساخت احداث پیگیری  -2

 دانشگاه. در هاورس تیم آموزش پیگیری -3
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 درمانی کاشان ،خدمات بهداشتی و های عمومی دانشگاه علوم پزشکیتحلیل شاخص

 دانشگاه علوم پزشکی و ی عمومیهاشاخصجدول 

 کاشان  درمانی ،خدمات بهداشتی

 1392-95ی هاسالدر 

و  دانشگاه علوم پزشکی ی عمومیهاشاخصنمودار 

 کاشان  درمانی خدمات بهداشتی،

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

امتیاز کسب شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان تا سال 

 که به صفر تقلیل یافته، در حال کاهش بوده است  1394

 

 

 

 

که به صفر تقلیل یافته در حال  1394امتیاز کسب شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان تا سال 

درصد  85/7ابتدای دوره میزان افزایش در امتیاز کسب شده به و به همین سبب در مقایسه با سال کاهش بوده است 

 10/625 با برابر ،1395بهداشت در سال  و سالمت حمایتی، گروه عمومی هایشاخص امتیاز میانگین گردد.محدود می

 . است گروه کسب کرده میانگین از ترپایین درصد(65/0امتیاز )  08/4 فوق دستگاه که باشدمی

 

 درمانی کاشان ،خدمات بهداشتیو های عمومی دانشگاه علوم پزشکی های شاخصبرنامهتحلیل 

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت  -1

دانشگاه  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 درمانی کاشان ،خدمات بهداشتی و علوم پزشکی

 1392-95ی هاسالدر   

دانشگاه نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت 

 درمانی کاشان ،خدمات بهداشتی وعلوم پزشکی

 1392-95ی هاسالدر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 575.81 - 

1393 407.34 -29.3 

1394 0 -100.0 

1395 621.02 100 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 75 - 

1393 7.86 -67.14 

1394 0 -7.86 

1395 66.13 66.13 
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، مانع از 1394دانشگاه در فرایند ارزیابی عملکرد در سال  این و عدم شرکت 1393کاهش تحقق امتیاز برنامه در سال 

 1395درصدی امتیاز در سال  87/8است. اما آنچه مشخص است کاهش رشد  گردیدهتحلیل دقیق و واقعی عملکرد آن 

 بهداشت و سالمت حمایتی، گروه  دولت ساختار و نقش مهندسی برنامه تحقق باشد . میانگیننسبت به ابتدای دوره می

 . است گروه میانگین از درصد بیشتر 36/4 فوق دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  77/61 با برابر 1395 سال در

 

 برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری  جدول برنامه

درمانی  خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و

 1392-95ی هاسالدر   کاشان

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت  نمودار برنامه

درمانی  خدمات بهداشتی، ودانشگاه علوم پزشکی

 1392-95ی هاسالدر   کاشان

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقق اهداف این برنامه در کنار افت و خیزهای رخ داده در میزان تحقق هدف، چندان نبوده و در سال توفیق دانشگاه در 

 و نقش مهندسی برنامه  تحقق هستیم. میانگین 1392درصدی تحقق برنامه نسبت به سال  85/0شاهد کاهش  1395

 دستگاهبوده و میزان تحقق برنامه در صد در 78/69 با برابر 1395 سال در بهداشت و سالمت حمایتی، گروه دولت ساختار

 . است گروه میانگین از ترپاییندرصد  63/5 فوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 65 - 

1393 70 5.00 

1394 7.65 -62.35 

1395 64.15 56.50 
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی  -3

مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه علوم  جدول برنامه

 کاشان  پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی

 1392-95ی هاسالدر 

دانشگاه علوم  سرمایه انسانی مدیریت نمودار برنامه

 کاشان  پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

این دانشگاه از توفیق چندانی برخوردار نبوده و چنانچه در  ،برنامه مدیریت سرمایه انسانی نیز مانند برنامه قبلتحقق در 

درصدی برنامه نسبت سال ابتدای دوره مواجه است.  70/6با کاهش  1395جدول فوق نیز مشاهده می گردد، در سال 

بوده درصد  37/57 با برابر 1395 سال در بهداشت و سالمت حمایتی، گروه انسانی سرمایه مدیریت برنامه تحقق میانگین

 . است گروه میانگین از درصد  کمتر 81/6 فوق دستگاه و میزان تحقق برنامه در 

 

 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی   -4

دانشگاه  جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 درمانی کاشان ،خدمات بهداشتی وعلوم پزشکی

 1392-95ی هاسالدر  

رقابتی دانشگاه نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای 

 درمانی کاشان ،خدمات بهداشتی وعلوم پزشکی

 1392-95ی هاسالدر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 57.26 - 

1393 33.92 -23.34 

1394 0 -33.92 

1395 50.56 50.56 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر
 سالیانه

1392 38.39 - 

1393 66.67 28.28 

1394 0 -66.67 

1395 54.55 54.55 
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نسبت به  1395در سال  برنامهرسد و تحقق درصد می 28/28، به 1393افزایش امتیاز دانشگاه در این برنامه در سال 

 درصدی برخوردار است. 16/16ابتدای دوره از افزایش 

 64/51 با برابر 1395 سال در بهداشت و سالمت حمایتی، گروه رقابتی فضای در عمومی خدمات برنامه تحقق میانگین

 . است گروه میانگین از باالتر درصد 91/2 فوق دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه در درصد 

 

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری  -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

درمانی  ،خدمات بهداشتی ودانشگاه علوم پزشکی

 1392-95ی هاسالکاشان در 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

درمانی  ،خدمات بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی

 1392-95ی هاسالکاشان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه، معادل شاهد بیشترین رشد در تحقق این  1395کاشان در سال علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی دانشگاه 

 گردد.درصد محدود می 45/15به  1395سال در رشد امتیاز  ،در مقایسه با ابتدای دورهباشد که درصد می 8/40

 با برابر 1395 سال در بهداشت و سالمت حمایتی، گروه اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه تحقق میانگین

 . است گروه میانگین از باالتردرصد  11/0 فوق ستگاهدبوده و میزان تحقق برنامه در درصد  31/54

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 38.97 - 

1393 56.96 17.99 

1394 13.57 -43.39 

1395 54.42 40.85 
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 برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد  -6

 مدیریت عملکرد  جدول برنامه استقرار نظام جامع

خدمات بهداشتی و درمانی  دانشگاه علوم پزشکی،

 1392-95ی هاسالکاشان در 

مدیریت عملکرد   نمودار برنامه استقرار نظام جامع

خدمات بهداشتی و درمانی  دانشگاه علوم پزشکی،

 1392-95ی هاسالکاشان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربوط به سالتوسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان بیشترین میزان تحقق امتیاز این برنامه 

درصدی  71/74، شاهد افزایش 1394درصد بوده که با کاهش در سال بعد و تنزل به صفر در سال  67/80و معادل  1392

درصدی  96/5 دوره کاهش ابتدای به نسبت 1395 سال در برنامه این اهداف تحقق آن در سال پایانی دوره بوده است.

 1395 سال در بهداشت و سالمت حمایتی، گروه عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار برنامه تحقق داشته است. میانگین

 . است گروه میانگین از درصد بیشتر 69/7 فوق دستگاهبوده و میزان تحقق برنامه در درصد  02/67 با برابر

 هایسال ارزیابی دوره دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کاشان در توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

اداری خود در سه برنامه شامل، مهندسی  نظام اصالح های برنامه اذعان نمود که در تحقق توانمی 1395 الی 1392

نقش و ساختار دولت، خدمات عمومی در فضای رقابتی و صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری از توفیقاتی برخوردار 

به نتایج نتوانسته است  1395زاتی کمتر از میانگین گروه خود در سال بوده است. اما در سه برنامه دیگر با کسب امتیا

توسعه خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان، انجام استعالمات . اقداماتی همچون دست یابد هاآنمطلوبی در تحقق 

 در اداری فضاهای اطالعات دستگاه و ثبت در (ستاد سامانه)دولت  الکترونیکی تدارکات سامانه کارگیریالکترونیکی، به

اطالعات و  فناوری حوزه در کارکنان های آموزشو نیز شاخص (اجرایی هایاموال و امالک دستگاه سامانه)سادا  سامانه

 و لیسانس تحصیلی مدرک با کارکنان نسبت عمل در برنامه دوم، افزایش مورد مشترک و اختصاصی فرایندهای اصالح

 سوی از ارسالی ساالنه مصوب برنامه و ضوابط اساس بر مدیران مصوب آموزشی هایدوره اجرایکارکنان،  کل به باالتر

 و در برنامه سوم و تجزیه (سازمانی نتایج و شغلی رفتار) 4و3 سطوح آموزشی هایدوره اثربخشی دستگاه و بررسی ستاد

 هاگیریتصمیم هاوریزیبرنامه در قبل سال عملکرد ارزیابی نتایج از گیریبهره منظور به شده آوریجمع هایداده تحلیل

 عملکرد دانشگاه خواهد بود. موجب بهبود

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 80.67 - 

1393 70 -10.67 

1394 0 -70 

1395 74.71 74.71 

0

20

40

60

80

100

1392
1393

1394
1395



 1392-95های اصفهان سال های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                510 

 

 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان کل های عمومی و اختصاصی ادارهتحلیل مجموع شاخص

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 

 استان اصفهان  )ره( امام خمینی اداره کل کمیته امداد 

 1392-95ی هاسالدر 

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 

استان اصفهان   )ره( امام خمینی اداره کل کمیته امداد 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوسان دارد.  ارزیابی، دوره طول در اختصاصی اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( و عمومی هایشاخص مجموع امتیاز

اما نسبت به داشته  افزایش درصد 41/3 بررسی دوره ابتدای با مقایسه در 1395 درسال اداره کل این شده کسب امتیاز

 سال به نسبت 1393 سال در اختصاصی و عمومی هایشاخص مجموع .است یافتهکاهش درصد  36/0 ،1394سال 

 ولی نماید جبران را امتیاز کاهش این خوبی به است توانسته  1394 سال در که داشته امتیاز 200 حدود در کاهشی 1392

 کاهش یا و  نوسان از جلوگیری جهت است الزم که شودمی مشاهده امتیاز مجموع در اندکی کاهش مجددا 1395 سال در

 و عمومی هایشاخص امتیاز پذیرد. میانگین صورت 1396 سال در عملکرد روند از موقع به و دقیق شناسی آسیب امتیاز،

درصد(  05/19) امتیاز 55/272فوق  دستگاه که باشدمی 37/1430با  گروه حمایتی، سالمت و بهداشت  برابر اختصاصی

 . کسب کرده است گروه میانگین از باالتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 1646.76 - 

1393 1482.35 -9.98 

1394 1709 15.29 

1395 1702.92 -0.36 
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 استان اصفهان )ره( های اختصاصی اداره کل کمیته امداد خمینیتحلیل شاخص

 ی اختصاصیهاشاخصجدول 

استان اصفهان )ره( امام خمینی  اداره کل کمیته امداد  

 1392-95ی هاسالدر 

 ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

استان اصفهان  )ره(امام خمینی  اداره کل کمیته امداد 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد. های اختصاصی این اداره کل افزایش را نشان میعلیرغم نوسانات اندک نتایج در طول دوره ارزیابی، امتیاز شاخص

باشد. نسبت افزایش امتیازات برخوردار می 1394نسبت به سال  1395در سال  یدرصد 78/5امتیاز این اداره کل از افزایش 

 درصد می باشد.  89/5به ابتدای دوره  1395این اداره کل در سال 

 .در جدول زیر مشاهده می شود 1395های اختصاصی در سال امتیاز کسب شده دستگاه در ارزیابی شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 916.00 - 

1393 907.10 -0.97 

1394 917.00 1.09 

1395 970.00 5.78 
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 1395در سال  اصفهاناستان )ره( امام خمینی  کمیته امداداداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -54-3جدول 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 

مند از نسبت تعداد افراد بهره
های فنی و فعالیت آموزش

ای و کارورزی به حرفه
 توافقنامه

 87.66 35.06 87.66 100.00 40.00 درصد

2 

نسبت تعداد بازدیدها، بابت 
نظارت فنی بر حسن اجرای 

های اشتغال و طرح
 خودکفایی به توافقنامه

 100.00 30.00 174.00 100.00 30.00 درصد

3 

نسبت تعداد موارد پرداخت 
وام اشتغال از محل صندوق 
اشتغال و منابع بانکی به 

 توافقنامه

 97.60 48.80 97.60 100.00 50.00 درصد

4 
نسبت تعداد مددجوبان 

مند از اردوهای آموزشی بهره
 و تربیتی به توافقنامه

 100.00 70.00 185.10 100.00 70.00 درصد

5 

نسبت تعداد مددجویان 
مند از خدمات تربیتی بهره

های فرهنگی به کانون
 توافقنامه

 98.90 59.34 98.90 100.00 60.00 درصد

6 
نسبت تعداد مددجوبان 

مند از خدمات تربیتی بهره
 به توافقنامه هاخوابگاه

 100.00 20.00 100.00 100.00 20.00 درصد

7 
مند از نسبت تعداد افراد بهره

مباحث آموزش خانواده به 
 توافقنامه

 100.00 50.00 100.00 100.00 50.00 درصد

8 
مند از نسبت تعداد افراد بهره

 اردوهای زیارتی به توافقنامه
 100.00 40.00 275.00 100.00 40.00 درصد

9 
نسبت تعداد موارد کمک به 
اجاره مسکن نیازمندان به 

 توافقنامه
 100.00 40.00 353.00 100.00 40.00 درصد

10 
نسبت تعداد موارد کمک به 

ان به یرفع سوتغذیه مددجو
 توافقنامه

 100.00 40.00 100.00 100.00 40.00 درصد
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 1395در سال  اصفهاناستان )ره( امام خمینی  کمیته امداداداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -54-3جدول 

 )دنباله(

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

11 

د کمک به رسبت تعداد موان

امر ازدواج نیازمندان به 

 توافقنامه

 100.00 60.00 143.00 100.00 60.00 درصد

12 

میزان مبلغ کمک به نسبت 

آموزان مورد حمایت دانش

 نسبت به توافقنامه

 100.00 40.00 105.00 100.00 40.00 درصد

13 

ی نسبت تعداد موارد ارایه

ای خدمات مشاوره

 مددجویان به توافقنامه

 100.00 40.00 110.00 100.00 40.00 درصد

14 

نسبت میزان مبلغ کمک به 

پرداخت فرانشیز و خدمات 

درمان نیازمندان به  ویژه

 توافقنامه

 100.00 40.00 127.00 100.00 40.00 درصد

15 

نسبت میزان مبلغ 

های مردمی جذب کمک

شده از محل طرح اطعام و 

 نذورات به توافقنامه

 100.00 70.00 190.00 100.00 70.00 درصد

16 

 غنسبت میزان مبل

های مردمی جذب کمک

شده از محل طرح 

های خاص به کمک

 مهتوافقنا

 100.00 70.00 155.60 100.00 70.00 درصد

17 

نسبت میزان مبلغ 

های مردمی جذب کمک

شده از محل طرح جشن 

 نیکوکاری به توافقنامه

 100.00 40.00 176.50 100.00 40.00 درصد
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 1395سال در  اصفهاناستان )ره( امام خمینی  کمیته امداداداره کل های اختصاصی ارزیابی شاخص -54-3جدول 

 )دنباله(

 

 در که است نکته این گربیان خمینی امام امداد کمیته کل اداره عملکرد و کمی اهداف واختصاصی  هایشاخص جدول

 را محقق است کرده مشخص خود برای که را اهدافی و توانسته داشته مطلوب عملکردی اختصاصی، هایشاخص اکثر

درگروه حمایتی، سالمت و بهداشت  .باشدمی عملکرد بهبود نیازمند اختصاصی هایشاخص از برخی حال این با. کند

درصد( باالتر از  45/20امتیاز ) 73/164باشد که دستگاه فوق می 27/805های اختصاصی برابر با میانگین امتیاز شاخص

های از جمله نقاط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی این اداره کل در تحقق شاخصمیانگین گروه کسب کرده است. 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.می 1395اختصاصی سال 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

18 

نسبت میزان مبلغ 
های مردمی جذب کمک

شده از محل طرح 
 محسنین به توافقنامه

 100.00 30.00 103.30 100.00 30.00 درصد

19 
ه ینسبت تعداد کمک به ارا
خدمات حقوقی به 
 نیازمندان به توافقنامه

 85.02 34.01 85.02 100.00 40.00 درصد

20 

نسبت فعالیت تعداد کمک 
به خرید و ساخت مسکن 
مددجویان شهری به 

 توافقنامه

 100.00 30.00 143.75 100.00 30.00 درصد

21 

نسبت فعالیت تعداد کمک 
به تعمیر، تکمیل و 
بازسازی مسکن 

 ان به توافقنامهیمددجو

 100.00 20.00 132.89 100.00 20.00 درصد

22 

نسبت فعالیت تعداد 
سازی بهسازی و مقاوم
ان یمسکن مددجو

 روستایی به توافقنامه

 100.00 40.00 214.50 100.00 40.00 درصد

23 

نسبت تعداد موارد پرداخت 
های ضروری به وام

نیازمندان نسبت به 
 توافقنامه

 56.90 22.76 56.90 100.00 40.00 درصد
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 نقاط قوت 

  ها.طرح این در کار جویای مددجویان جذب و کارفرمایی هایطرح اجرای -1

 و ویژه با تخفیف محصوالت فروش هایبازارچه و هانمایشگاه به هاآن هدایت و موفق هایطرح شناسایی -2

  مددجویان. محصوالت بازاریابی از حمایت

 ایجاد و هدف یجامعه مددجویان به مستمر غیر و مستمر هایپرداخت در جوییصرفه و هاخانواده شدن خودکفا -3

 خدمات. دریافت نوبت در نیازمندان دیگر به رسانی خدمت برای فرصت

 

 نقاط ضعف 

 استان. سطح در آموزشی هایظرفیت نامناسب توزیع -1

  مددجویان. برای شده گرفته نظر در تخفیف نبودن کافی و خدمات و مجوزها اخذ به مربوط هایهزینه بودن باال -2

 بازاریابی نظر از مناسب اقتصادی توجیه منجر به عدم نوپا هایطرح شکست و اقتصادی خرد واحدهای تضعیف  -3

 گردد.برای مددجویان می جدید های طرح اجرای برای اولیه مواد تامین و

 ممکن غیر روستایی ضعیف اقشار برای خصوصا را کشاورزی بخش در فعالیت شدید خشکسالی و اقلیم تغییر  -4

 .باشدنمی پذیر امکان مهم و وسیع بخش این در منابع هدایت عمال و ساخته

 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد 

  ها.عملکرد آن بر نظارت امکان و ناظرین اقدامات الکترونیکی ثبت هدف با نظارت هوشمند سامانه استقرار -1

 بازدیدها. کیفی سطح ارتقای منظور به دانشگاهی اساتید و کارشناسان نظرات از گیریبهره و مناسب ریزیبرنامه -2

 . درآمدی منابع در تنوع طریق از تورم نرخ پوشش منظور به اختیار در منابع افزایش راستای در تالش -3
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استان اصفهان  )ره( های عمومی اداره کل کمیته امداد امام خمینیتحلیل شاخص  

امام  اداره کل کمیته امداد های عمومیجدول شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال)ره( خمینی 

امام  اداره کل کمیته امداد های عمومینمودار شاخص

 1392-95های استان اصفهان در سال)ره( خمینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

های عمومی این دستگاه در سال سرجمع امتیاز شاخص دارد. ینشان از روند نامنظم عمومی هایشاخص بررسی امتیاز

برخوردار درصدی  29/0درصد و  نسبت به ابتدای دوره  از افزایش  46/7از کاهشی معادل  1394نسبت به سال  1395

این کاهش جبران شده  1394امتیازات کاهشی بوده ولی در سال  1393های عمومی اگرچه در سال است. در شاخص

ای به این امر داشته شود که الزم است دستگاه توجه ویژهکاهش اندکی مشاهده مینیز  1395است با این وجود در سال 

فوق  دستگاه که باشدمی 10/625 با تی، سالمت و بهداشت  برابرگروه حمای عمومی هایشاخص امتیاز باشد. میانگین

 . است گروه کسب کرده میانگین از باالتر درصد( 25/17امتیاز) 85/107
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 730.74 - 

1393 575.25 -21.28 

1394 792 37.68 

1395 732.92 -7.46 
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 )ره( استان اصفهان های عمومی اداره کل کمیته امداد امام خمینیهای شاخصتحلیل برنامه

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت -1

 جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 استان اصفهان  )ره( امام خمینی  اداره کل کمیته امداد 

 1392-95های در سال

  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 استان اصفهان  )ره( امام خمینی  اداره کل کمیته امداد

 1392-95های در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395 سال در کاهشی بوده است. 1394در طول دوره ارزیابی به غیر از سال  دولت ساختار و مهندسی نقش برنامه تحقق

افت امتیاز همراه گردیده درصد  62/17با نیز  ورهو نسبت به ابتدای ددرصد  55/0برابر با  کاهشی 1394 سال به نسبت

 با برابر 1395برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت گروه حمایتی، سالمت و بهداشت  در سال  تحقق میانگین است.

 . است گروه میانگین از  باالتر درصد 61/20فوق  دستگاهبوده و میزان تحقق برنامه در درصد  77/61

 

 هوشمندسازی اداریبرنامه دولت الکترونیک و  -2

 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری  جدول برنامه

 امام خمینی استان اصفهان  اداره کل کمیته امداد

 1392-95ی هاسالدر 

 الکترونیک و هوشمندسازی اداری دولت  نمودار برنامه

 امام خمینی استان اصفهان  اداره کل کمیته امداد

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 100 - 

1393 47.62 -52.38 

1394 82.93 35.31 

1395 82.38 -0.55 

 تحققدرصد  سال
درصد 

 تغییرسالیانه

1392 86.67 - 

1393 88 1.33 

1394 83.33 -4.67 

1395 89.07 5.74 
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 1395 سال در .است بوده همراه نوساناتی با ارزیابی دوره طول تحقق برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در

درصد داشته  2/ 40 دوره نیز افزایشی برابر با ابتدای به نسبت درصدی بوده و 74/5 دارای افزایش  1394 سال به نسبت

 1395 سال اداری گروه حمایتی، سالمت و بهداشت  در هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه تحقق است. میانگین

 . است گروه میانگین از باالتر درصد 29/19فوق  دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه در درصد   78/69 با برابر

 

 برنامه مدیریت سرمایه انسانی  -3

 مدیریت سرمایه انسانی  جدول برنامه

استان اصفهان  )ره(امام خمینی  اداره کل کمیته امداد  

 1392-95ی هاسالدر 

   سرمایه انسانی مدیریت  نمودار برنامه

 استان اصفهان )ره(امام خمینی  اداره کل کمیته امداد

 1392-95ی هاسالدر  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

،  کاهش نشان می دهد. تحقق این برنامه 1394برنامه مدیریت سرمایه انسانی در طول دوره ارزیابی به غیر از سال  تحقق

 تنزلدرصد  35/9درصد و نسبت به ابتدای دوره نیز  برابر با  41/29کاهشی برابر با  1394نسبت به سال  1395در سال 

 37/57 با برابر 1395 سال گروه حمایتی، سالمت و بهداشت  در سانیان سرمایه مدیریت برنامه تحقق داشته است. میانگین

 . است گروه میانگین از درصد کمتر 22/9فوق  دستگاه که امتیاز باشددرصد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحققدرصد  سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 57.5 - 

1393 51.63 -5.87 

1394 77.56 25.93 

1395 48.15 -29.41 
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 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی  -4

 جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

استان   )ره(امام خمینی  اداره کل کمیته امداد 

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 استان اصفهان   )ره(امام خمینی  اداره کل کمیته امداد 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال به نسبت 1395 نشان داده و در سال برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی در طول دوره ارزیابی افزایش را تحقق

درصد  64/63 دوره افزایشی برابر با  ابتدای به نسبت 1395 سال در برنامه این اهداف تحققتغییری نداشته است.  1394

 1395 سال رقابتی گروه حمایتی، سالمت و بهداشت  در فضای در یعموم خدمات برنامه تحقق داشته است. میانگین

 . است گروه میانگین ازباالتر  درصد  36/48فوق  دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه دردرصد  64/51 با برابر

 

 برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری -5

جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت 

امام خمینی )ره( استان  کمیته امداداداره کل  اداری

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 امام خمینی )ره( استان اصفهان  اداره کل کمیته امداد

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 - 

1393 83.33 46.97 

1394 100.00 16.67 

1395 100.00 0.00 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 74.5 - 

1393 47.31 -27.19 

1394 94.82 47.51 

1395 58.38 -36.44 
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 سال بوده و در نزولی، 1394جز سال برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری در طول دوره ارزیابی به تحققروند 

 1395 سال در برنامه این اهداف همچنین تحقق درصد کاهش داشته است. 44/36 برابر با 1394 سال به نسبت 1395

 سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه تحقق دهد. میانگینرا نشان می درصدی  12/16 دوره کاهش  ابتدای به نسبت

فوق  دستگاهبوده و میزان تحقق برنامه در  درصد 31/54 با برابر 1395 سال گروه حمایتی، سالمت و بهداشت در اداری

 . است گروه میانگین از بیشتر درصد 07/4
 

 برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -6

 مدیریت عملکرد  جدول برنامه استقرار نظام جامع

امام خمینی )ره( استان  اداره کل کمیته امداد

 1392-95ی هاسالاصفهان در 

 مدیریت عملکرد   نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 امام خمینی )ره( استان اصفهان  اداره کل کمیته امداد

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395در سال  1394و  1393های استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد علی رغم کاهشی بودن در سال برنامه تحقق

 ابتدای به نسبت امادرصد داشته  89/36 افزایشی برابر با  1394 سال به نسبت 1395 افزایش نشان می دهد. در سال

عملکرد گروه حمایتی، سالمت و  مدیریت جامع نظام استقرار برنامه تحقق . میانگیندرصدکاهش یافته است 61/5دوره 

 میانگین از درصد باالتر 04/16فوق دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  02/67 با برابر 1395 سال بهداشت در

 . است گروه

 هایسال ارزیابی دوره در اصفهان استان)ره(  اداره کل کمیته امداد امام خمینی توسط شده کسب امتیازات به عنایت با

 خدمات عمومی در فضای رقابتی و استقرار نظام جامع هایدر برنامه تحقق رشد به رو روند به توانمی 1395 الی 1392

توان به اشاره نمود. از جمله اقدامات مورد توجه در خدمات عمومی در فضای رقابتی می مدیریت عملکرد این اداره کل

میزان تحقق سایر طور کامل اشاره نمود. ارایه لیست خدمات جهت استانداردسازی و ارایه فرایند هر یک از خدمات به

ا هریزی و عملیاتی نمودن آنبرنامه براییست تالش بیشتری باکل می گر این موضوع است که این ادارهها بیانبرنامه

افزایش نسبت کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و در برنامه سوم اقداماتی همچون  به عنوان مثال،انجام دهد. 

 باالتر به کل نیروی انسانی و یا بررسی اثربخشی دوره های آموزشی )رفتار شغلی و نتایج شغلی(.

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 88.67 - 

1393 63.14 -25.53 

1394 46.17 -16.97 

1395 83.06 36.89 
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 های عمومی و اختصاصی  مدیریت بازنشستگی استان اصفهانلیل مجموع شاخصتح

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصجدول مجموع 
 مدیریت بازنشستگی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 ی عمومی و اختصاصیهاشاخصنمودار مجموع 
 مدیریت بازنشستگی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

شده درمجموع امتیا سب  صفهان طی های عمومیشاخصز ک ستان ا ستگی ا ش صی مدیریت بازن صا  دوره ارزیابی و اخت

رشد از دستگاه و این های اول و سوم  افزایش داشته نسبت به سال 1395کامال متغیر است. امتیاز کسب شده در سال 

 گروه حمایتی، های عمومی و اختصاصیمیانگین امتیاز شاخص برخوردار است.درصدی در مقایسه با ابتدای دوره  83/38

درصد( پایین تر از 84/41امتیاز ) 41/598باشد که دستگاه فوق می 37/1430برابر با  1395بهداشت در سال  و سالمت

 میانگین گروه کسب کرده است.

 

های اختصاصی مدیریت بازنشستگی استان اصفهانتحلیل شاخص  

مدیریت بازنشستگی  ی اختصاصیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

مدیریت بازنشستگی  ی اختصاصیهاشاخصنمودار 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز سال
 تغییر درصد

 سالیانه

1392 599.27 0 

1393 0 -100 

1394 979.00 _ 

1395 831.96 -15.02 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 202.00 0 

1393 0.00 -100 

1394 815.00 _ 

1395 557.18 -31.63 
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 1393درسال  واختصاصی مدیریت بازنشستگی استان اصفهان در طول دوره ارزیابی بسیار متغیر بوده  هایامتیاز شاخص 

سازد. همانطور که در جدول نیز در فرایند ارزیابی شرکت نکرده است و این امر ارایه ارزیابی دقیق از عملکرد را مشکل می

کاهش  1394در مقایسه با سال  لینسبت به ابتدای دوره افزایش و 1395گردد امتیاز کسب شده در سال باال مشاهده می

 شود.مشاهده می درجدول زیر 1395های اختصاصی سال تگاه در ارزیابی شاخصداشته است. امتیازکسب شده دس

 

 1395در سال  اصفهاناستان مدیریت بازنشستگی های اختصاصی ارزیابی شاخص -55-3جدول 

 

باشد که می 27/805برابر با  1395در سال  بهداشت و سالمت گروه حمایتی، های اختصاصیمیانگین امتیاز شاخص

کمترین امتیاز دستگاه در  درصد( پایین تر از میانگین گروه کسب کرده است. 81/30امتیاز )  09/248دستگاه فوق 

 (1/5 فرم) دریافتی کسور کل به شده ثبت بازنشستگی کسور مربوط به شاخص میزان 1395های اختصاصی سال شاخص

اط قوت و ضعف و راهکارهای پیشنهادی بازنشستگی است. از جمله نق حقوق برقراری زمان و پس از آن شاخص میانگین

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.می 1395های اختصاصی سال این شرکت در تحقق شاخص

 

 نقاط قوت

 تحقق درصد باالیی از شاخص قراردادهای قطعی شده بیمه عمر و حوادث.-1

 تناسب نیروی انسانی به تعداد کل مشترکین.-2

 

 شاخص ردیف
واحد 

 سنجش

سقف 

 امتیاز
 امتیاز عملکرد هدف

درصد 

 تحقق

1 
 برقراری زمان میانگین
 بازنشستگی حقوق

 44.56 155.97 11.22 5.00 350.00 روز

2 
 بازنشستگی کسور میزان
 کسور کل به شده ثبت

 (1/5 فرم) دریافتی
 20.00 50.00 20.00 100.00 250.00 درصد

3 
 قطعی قراردادهای میزان
 حوادث و عمر بیمه شده

 قراردادها کل به
 93.60 140.40 93.60 100.00 150.00 درصد

4 
 واصله اسناد مبلغ میزان

 مبلغ کل به تنخواه
 (1/1 فرم) تنخواه

 73.87 110.80 73.87 100.00 150.00 درصد

5 
 به شاغل کارکنان تعداد

 مشترکین کل تعداد
 100.00 100.00 0.00 0.02 100.00 درصد
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 نقاط ضعف

 دریافتی.  کسور کل به شده ثبت بازنشستگی کسور شاخص میزانعدم تحقق کامل -1

 بازنشستگی. حقوق برقراری زمان عدم تحقق در کاهش میانگین-2

 

 رهای پیشنهادی برای بهبود عملکردراهکا

 ریزی و اجرا در راستای کاهش مدت زمان برقراری حقوق بازنشستگی.برنامه-1

 تالش جهت دریافت کامل کسورات بازنشستگی ثبت شده. -2

 

های عمومی مدیریت بازنشستگی استان اصفهانتحلیل شاخص  

مدیریت بازنشستگی  ی عمومیهاشاخصجدول 

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

مدیریت بازنشستگی  ی عمومیهاشاخصنمودار نمودار

 1392-95ی هاسالاستان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

، به دلیل عدم ارایه مستندات 1393سال  های عمومیشاخصمدیریت بازنشستگی استان اصفهان در ارزیابی عملکرد 

روند نزولی درامتیازات حاصل شده نسبت به ابتدای دوره های بعد نیز دارای مربوطه امتیازی را کسب نکرده و در سال

باشد اما درصد افزایش برخوردار می 55/67، از 1394نسبت به سال  1395ارزیابی است. هرچند امتیاز کسب شده در سال 

های صف شاخاهدابا عنایت به عملکرد حاصله، نیاز است این دستگاه نسبت به انجام موارد بهبودی جهت ارتقا و تحقق 

برابر با  1395در سال  بهداشت و سالمت درگروه حمایتی، های عمومیمیانگین امتیاز شاخص .مربوطه اقدام نمایند

  درصد( پایین تر از میانگین گروه کسب کرده است. 04/56امتیاز )تقریبا  32/350باشد که دستگاه فوق می 10/625

 

 

 

 

 امتیاز سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 397.27 _ 

1393 0.00 -100 

1394 164.00 _ 

1395 274.78 67.55 
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بازنشستگی استان اصفهانهای عمومی مدیریت های شاخصتحلیل برنامه  

دولت  ساختار و نقش مهندسی برنامه -1  

مدیریت  جدول برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالبازنشستگی استان اصفهان در 

مدیریت  نمودار برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 1392-95ی هاسالبازنشستگی استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت بازنشستگی استان اصفهان درطول دوره ارزیابی بسیار اندک بوده و تمهید اقداماتی  در برنامهاین درصد تحقق 

 سالمت گروه حمایتی،مهندسی نقش و ساختار دولت در برای  بهبود شرایط را الزامی می کند. میانگین درصد تحقق برنامه 

از  تردرصد پایین 27/49دستگاه فوق  بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  77/61برابر با  1395در سال  بهداشت و

  میانگین گروه است.

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه -2

 اداریجدول برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی 

 مدیریت بازنشستگی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

 مدیریت بازنشستگی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 تغییردرصد 

 سالیانه

1392 39.73 0 

1393 0 -39.73 

1394 0 0 

1395 12.50 12.50 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 67.50 0 

1393 0 -67.50 

1394 7.14 7.14 

1395 18.02 10.88 
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توسط مدیریت بازنشستگی استان اصفهان در طول دوره ارزیابی با افت شدید همراه بوده  میزان درصد تحقق این برنامه

درصد رشد داشته است اما همانطور  88/10 به میزان ،1394نسبت به سال  1395است. هرچند امتیاز کسب شده در سال 

باشد. میانگین تحقق که درجدول مشاهده می گردد نسبت به ابتدای دوره مورد بررسی با کاهش چشمگیری مواجه می

درصد  78/69برابر با  1395درسال  بهداشت و سالمت اداری گروه حمایتی، هوشمندسازی و الکترونیک دولت برنامه

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 76/51فوق ان تحقق برنامه در دستگاه بوده و میزباشد می

 

 انسانی  سرمایه مدیریت برنامه -3

مدیریت  جدول برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 1392-95ی هاسالبازنشستگی استان اصفهان در 

مدیریت  نمودار برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 1392-95ی هاسالبازنشستگی استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد. با ، افزایشی می1393انسانی این مدیریت در طول دوره ارزیابی صرف نظر از سال  سرمایه تحقق برنامه مدیریت

، هنوز برای ارتقا جایگاه آن در گروه 1394نسبت به سال  1395این برنامه  در سال درصدی تحقق  02/22وجود رشد 

 بهداشت و سالمت گروه حمایتی، انسانی سرمایه مدیریت مربوطه نیاز به اقدامات اساسی وجود دارد. میانگین تحقق برنامه

درصد پایین تر از میانگین گروه  04/24دستگاه فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد  37/57برابر با  1395در سال 

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 6.41 _ 

1393 0 -6.41 

1394 11.31 11.31 

1395 33.33 22.02 
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 رقابتی  فضای در عمومی خدمات برنامه-4

مدیریت  جدول برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالبازنشستگی استان اصفهان در 

مدیریت  نمودار برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 1392-95ی هاسالبازنشستگی استان اصفهان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقابتی مدیریت بازنشستگی استان اصفهان در طول دوره ارزیابی بسیار  فضای در عمومی میزان تحقق برنامه خدمات

با افت شدید تحقق این برنامه مواجه در طول دوره گردد این دستگاه مشاهده میاندک است. همانطور که در جدول باال 

 موفق به کسب هیچ امتیازی نگردیده است.  1395بوده و در سال 

 

 اداری  سالمت و مردم حقوق از صیانت برنامه -5

 جدول برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 مدیریت بازنشستگی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 نمودار برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 مدیریت بازنشستگی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اداری توسط مدیریت بازنشستگی استان اصفهان طی سال سالمت و مردم حقوق از درصد تحقق برنامه صیانت 

های نسبت به سال 1395با کاهش نسبت به ابتدای دوره همراه است. در نهایت امتیاز کسب شده درسال  1394و  1393

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 36.36 0 

1393 0 -36.36 

1394 10.00 10.00 

1395 0.00 -10.00 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 40.65 0 

1393 0 -40.65 

1394 20.09 20.09 

1395 41.82 21.73 
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درصد در مقایسه با  17/1و  1394نسبت به سال  درصد 73/21این دستگاه از افزایش قبل مورد ارزیابی رشد داشته و

 31/54برابر با  1395بهداشت در سال  و سالمت گروه حمایتی،در فوق  ابتدای دوره برخوردار است. میانگین تحقق برنامه

  درصد پایین تر از میانگین گروه است. 49/12دستگاه فوق بوده و میزان تحقق برنامه در درصد 

 

عملکرد مدیریت  جامع نظام استقرار برنامه-6  

 مدیریت عملکرد  جدول برنامه استقرار نظام جامع

 مدیریت بازنشستگی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 مدیریت عملکرد  نمودار برنامه استقرار نظام جامع

 مدیریت بازنشستگی استان اصفهان 

 1392-95ی هاسالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقق اهداف این برنامه در مدیریت بازنشستگی استان اصفهان در طول دوره مورد بررسی متغیر بوده است. چنانچه در  

درصدی همراه است. میانگین  28/11با کاهش  1395نسبت به  سال اول روند افزایشی داشته ولی در سال  1394سال 

 02/67برابر با  1395بهداشت سال  و سالمت گروه حمایتی، رد عملکرد مدیریت  جامع نظام درصد تحقق برنامه استقرار

 درصد پایین تر از میانگین گروه است. 55/33این دستگاه بوده و میزان تحقق برنامه در درصد 

 الی 1392 هایلسا ارزیابی دوره درطی اصفهان استان مدیریت بازنشستگی توسط شده کسب امتیازات به عنایت با 

 در عمومی خدمات برنامه در ویژهبه اداری نظام اصالح هایبرنامه ن نمود که دستگاه فوق درتحققبیا توانمی 1395

های پایانی دوره اقداماتی صورت گرفته رقابتی دارای عملکرد مطلوب و موفقیت آمیزی نبوده و اگرچه در سال فضای

  اصالحات تا حصول کامل هدف خواهد بود.ها و نهادینه کردن است، اما حصول موفقیت کامل مشروط به اصالح رویه

 

 درصد تحقق سال
 درصد تغییر

 سالیانه

1392 40.67 0 

1393 0 -40.67 

1394 44.75 44.75 

1395 33.47 -11.28 

0

20

40

60

1392 1393 1394 1395




	1جلد پایانی
	شناسه
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

	فصل اول
	Blank Page
	Blank Page

	فصل دوم
	Blank Page

	فصل سوم (Autosaved)
	Blank Page
	Blank Page

	Blank Page

