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 پیشگفتار

خاطره شهیدان دولت، اشت یاد و هفته دولت و برگزاری جشنواره شهید رجایی، فرصت ارزشمندی است که ضمن گرامید

های صبر، فداکاری، مردمداری و باور به مبانی ارزشی نظام جمهوری ویژه دولتمردان شهید، رجایی و باهنر، اسوهبه

سی و تبعیت از مشی و نحوه سلوك این شهیدان ات امدیران و کارکنان دولت ترغیب و تشویق شوند تا ب ؛اسالمی

ها و اقداماتی را که برای بهبود شرایط عمومی های اجرایی خود، فعالیتدستگاهه بخشی از عملکرد یبزرگوار، ضمن ارا

های خود رسانده و دولتمردان، یکبار دیگر نعمتاند به اطالع مردم به عنوان ولیکشور و اقشار مختلف مردم انجام داده

تجدید دظله العالی( و ملت بزرگ ایران بر خدمتگزاری خود با امام راحل )رضوان اهلل تعالی علیه(، مقام معظم رهبری )م

قانون اساسی که دولت را صراحتا موظف به بر اصل سوم  . بعد از پیروری انقالب اسالمی و با توجه به تاکیدنمایندمیثاق 

تالش مستمر برای اصالح و کارآمدتر شدن نظام  دانسته است،"ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیرضرور"

 قرار گرفتههای مختلف ها و اقدامات آنان در دورهها و سرلوحه برنامهی کشور همواره در دستور کار دولتیااداری و اجر

 . است

های استقرار، با شناخت کامل از نقاط قوت و ضعف تشکیالت اداری در نخستین ماه در همین راستا دولت تدبیر و امید،

را مبتنی بر  "م اداری کشورنقشه راه اصالح نظا"سعه کشور و اذعان به نقش مهم و موثر آن بر روند تو کشور

نقشه راه اصالح نظام اداری  .برنامه تهیه و تدوین نمود 8در  های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبریسیاست

و  "اسالمیهای ور بر پایه ارزشتحقق یک نظام اداری بهره "ی اجرای آنی تدوین شده تا ثمره و نتیجه نهایاگونههب

 .باشد "حکمرانی خوب"

ی اصالح نظام اداری در هامنظور کسب اطمینان از صحت مدیریت اجرای برنامهی بههای اجرایارزیابی عملکرد دستگاه

 ها بر اساس اسنادی نظیرها در اجرای تکالیف اختصاصی آنها و همچنین بررسی میزان توفیق دستگاهدستگاه

 ،های ملی، اسناد توسعه استانی و سایر اسناد باالدستهای استانی برنامهنامهتفاهم کشور،ساله توسعه  1های برنامه

طراحی، توسعه و اجرای اقدامات اصالحی در چرخه بهبود  ایجاد سازوکار دریافت و بررسی بازخورد و .گیردانجام می

 .باشدمی هااهداف اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه از عملکرد

شناسایی و تقدیر از تالشگران همچنین های اجرایی و و بهبود عملکرد دستگاه کردن فرهنگ ارتقادینهمنظور نهابه

نامه اجرایی مواد و ملت شریف و بزرگوار ایران اسالمی، به استناد آیینعرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

، وزیران محترم 62/6/6983تاریخ  2882/22984نامه شماره قانون مدیریت خدمات کشوری )موضوع تصمیم 88و  86

 ه در خصوص ارزیابی عملکرد وهای اجرایی مربوطدستورالعمل، عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک(

و نتایج  شوددستگاهی و استانی برگزار می ساالنه ابالغ و در سطوح ملی، ،رجایی جشنواره شهیدنحوه برگزاری بخشنامه 

 دهد.کارکنان و شهروندان قرار می در معرض پایش و قضاوت مدیران، ی راهای اجرایدستگاه ،ارزیابی عملکرد از حاصل

با  های اجرایی نموده واقدام به ارزیابی عملکرد دستگاه ،مرکز ها واستان اصفهان نیز هرساله همانند سایر استان

نماید. در های برتر و برگزیدگان خدمت تقدیر میولت از دستگاهدر هفته دجشنواره شهید رجایی استان اصفهان برگزاری 



کسب یند ارزیابی که باالترین امتیاز را در فرای یهااز دستگاه نیز همزمان با هفته دولت و در روز کارمند 6934سال 

 ا گردید.های برتر اهدو تندیس جشنواره نیز به دستگاهعمل آمد بودند و کارکنان برگزیده تقدیر به نموده

 ریزی استانمدیریت و برنامه در پایان از پدید آورندگان این کتاب در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان

 نمایم.تقدیر و تشکر می

 

    نعمت اله اکبری                                                                           

 ریزی استان اصفهانرییس سازمان مدیریت و برنامه                                      
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 مقدمه 

ی یای اجراهدستگاهی بهبود عملکرد یباشد که با هدف نهاهای نظام مدیریت عملکرد میارزیابی عملکرد یکی از فرایند

 شود.انجام می

ها و موارد متناظر با آناجزا ، در نظر بگیریم PDCAعنوان یک چرخه ژنریک )عمومی( هاگر فرایند مدیریت عملکرد را ب

 :نمود توصیف توانمی زیر صورتهب را کشور ییاجرا –در نظام اداری 

1- Plan های جامع اصالح نظام اداری و برنامه از عبارتند کشور ییاجرا –آن در نظام اداری  یا برنامه که متناظر

سناد اسناد توسعه بخشی و ا، اجتماعی و فرهنگی کشور، ساله توسعه اقتصادیهای پنجهای آن، برنامهنامهتفاهم

 توسعه استانی.

2- Do صی های تخصهای اصالح نظام اداری در سطح دستگاه و اجرای رسالتسازی برنامهیا اقدام که پیاده

 باشد.دستگاه در چارچوب اسناد توسعه فرادست یاد شده در فوق می

3- Check باشد.ی مییهای اجرایا کنترل و ارزیابی که متناظر با فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه 

4- Act که مراد از آن انجام اقدامات اصالحی و پیشگرانه با توجه به بازخورد اخذ شده از نتایج حاصل از ، یا اقدام

 باشد.ارزیابی و در راستای بهبود عملکرد می

های ساالنه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اجرای ارزیابی یابی عملکرد در استان با ابالغ بخشنامهفرایند ارز

ی ریزی و متعاقب آن ابالغ بخشنامه یاد شده توسط سازمان مدیریت و برنامهیهای اجراعملکرد و ضوابط آن به دستگاه

 گردد.ی استان آغاز مییهای اجرااستان به دستگاه

ی، سازمان اداری و یها در تعامل چهار جانبه ستاد دستگاه اجرااولین قدم برش استانی اهداف اختصاصی دستگاه در

ز طه پس او فایل مربو شودمیی یریزی استان تعیین و نهاسازمان مدیریت و برنامه استخدامی کشور، دستگاه استانی و

 گردد.ریزی استان بر سامانه ملی مدیریت عملکرد بارگزاری میربط توسط سازمان مدیریت و برنامهید مراجع ذییاخذ تا

اف ی که برش استانی اهدیهانامه با دستگاهمبادرت به انعقاد تفاهم ریزی استاندر قدم بعدی سازمان مدیریت و برنامه

قبل  عملکردی مربوط ها و اهدافنماید و به این ترتیب شاخصمی اندنگردیدهها تعیین ها توسط ستاد آناختصاصی آن

 گردد.از شروع ارزیابی در استان نهایی می

ارد نیز ها برش استانی ندنامه برنامه جامع اصالح نظام اداری دستگاه ستادی آنهایی که تفاهمدر مورد دستگاه فراینداین 

 پذیرد.انجام می

و  ییرااج فرایند و ضوابط با ارتباط در موارد آخرین انتقال و سازمان توسط توجیهی –رگاه آموزشی پس از برگزاری کا

بق با اجرایی آغاز و مطا هایستگاهدمرحله بارگزاری مستندات بر سامانه ملی ارزیابی توسط ، بندی ارزیابی عملکردزمان

 یابد.بندی خاتمه میبرنامه زمان

ستگاه عنوان خودارزیابی دبهدست آمده بههای ستادی انجام، و مستندات و نتایج بررسی مستندات توسط دستگاه ،در ادامه

 یابد.ریزی استان از طریق سامانه انتقال میبرنامه به سازمان اداری و استخدامی و سپس سازمان مدیریت و
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 ازمان وسمتشکل از کارشناسان های عمومی و اختصاصی توسط گروه ارزیابان فرایند بررسی مستندات در دو بعد شاخص

 اقتصادی و دارایی وامور اداره کل ، اداره کل بهزیستی، حفاظت محیط زیستکل اداره های اجرایی دیگر نظیر دستگاه

ر فرایند قرار کننده دای شرکتهدر اختیار دستگاه استانداری انجام و نتایج اولیه از طریق سامانه پاسخگویی به اعتراضات

 گیرد تا در زمان مقرر نسبت ثبت اعتراض به موارد اشکال یا ابهام احتمالی اقدام نمایند.می

 گردد. صورت لزوم نسبت به بازنگری امتیازات مربوط اقدام میدر مرحله بعدی اعتراضات مورد بررسی قرار گرفته و  در

ها، رکتش ؛قضاییاجتماعی و  ،عمومی ؛و آموزشی پنج گروه علمی، فرهنگی ها دربندی دستگاهسپس نسبت به رتبه

ها، شده در مجموع  شاخصبر اساس امتیازات کسبو بهداشت سالمت  ،حمایتی ؛تولیدیایی و نزیربها؛ ها و بیمهبانک

 گردند.گروه مشخص می های برتر در هرهای عمومی اقدام و دستگاههای اختصاصی و شاخصشاخص

و  نامه نشریه پیشرفتویژه از طریق انتشار در، گزارش نتایج ارزیابی ضمن اعالم به سازمان اداری و استخدامی کشور

های ایر گروهنیز س های بهبود وهای اجرایی جهت استفاده در برنامهانتشار کتاب نتایج تحلیلی جشنواره در اختیار دستگاه

 گیرد.هدف قرار می

 

 تعريف عملکرد

ن عملکرد فرایند از دیدگاه نیلی و همکارا یه شد.ارا 2002در سال او ترین تعریف عمکرد توسط نیلی و همکاران معروف

 شود،یم میتعریف عملکرد به دو جز تقس شود. مطابق با اینبخشی و کارایی اقدامات گذشته تعریف میتبیین کیفیت اثر

 شود.ز منابع در تولید میاکننده چگونگی استفاده سازمان ( کارایی که توصیف1

 (. 1331)رهنورد، ( اثر بخشی که توصیف کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است2 

 

 تعريف مديريت عملکرد

 عملکرد بهبود حاصل که ،سازمانی عملکرد بهبود برای سیستماتیک یندیافر عنوان به توانمی را عملکرد مدیریت

 نمود.  تعریف هاستگروه و اشخاص

 چارچوبی قالب در عملکردها مدیریت باشد.می تفهیم با اشخاص و هاگروه سازمان، از بهتر نتایج حصول معنی به امر این

تبیین  برای(. Armstrong, 2002: 1) است الزم هایصالحیت و استانداردها شده، ریزیاهداف برنامه از توافقی

 مدیریت از ایبه جنبه ناظر تعریف هر که است شده هیارا نظرانصاحب سوی از مختلفی تعاریف عملکرد مدیریت مفهوم

 ادامه (. در1331)رضاییان و گنجعلی، است گرفته ثیرتا آن کنندههیارا پژوهشی فضای بر حاکم رویکرد از و بوده عملکرد

  :گرددمی هیارا عملکرد مدیریت تعاریف از برخی

کاراتر  و موثرتر هرچه صورت به کردن کار برای کارمندان حمایت و هدایت یندفرا عملکرد، والترس معتقد است مدیریت

از نظر  .( ,2002as cited in Armstrong,  3: 5991Walters :2 ) است سازمانی نیازهای راستای در
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 با بهبود که است سازمان برای پایدار موفقیتی هیارا منظور به پارچهیک و راهبردی عملکرد روشی مدیریت 1آرمسترونگ

شود می تأمین و فردی گروهی هایظرفیت توسعه کمک به نیز و کنندمی کار هاسازمان این در که افرادی عملکرد

 . ((Baron, 5991: 4 as cited in Taticchi, 20500592 کندتعریف می

 چارچوبی درها گروه و افراد آن در که است سازمان در باال کارآمدی فرهنگِ نهادن بنا عملکرد مدیریت هدف کلی

 پذیرند.می را هایییتمسوول هدایت موثر، با شان،سهم و خود هایمهارت و شغلی فرآیندهای مستمر بهبود برای خاص

 نظر مورد هدف راستای در وضوح به که درستی است کارهای انجام روی افراد کردن متمرکز امر، این کلیدی هدف

 .(7931)محوالتی و بهرامی، باشند

 

 ارزيابي عملکردتعريف 

 در جهت منابع و امکانات از استفاده بهینه سطح ارتقا منظور به که شودمی اطالق یاقدامات مجموعه به عملکرد ارزیابی

به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد  گیرد،می اثربخشی صورت و کارایی با توأم اقتصادی ایشیوهبه ،اهداف به یابیدست

 کارا ویژگی باها برنامه و اهداف به یابیدست میزان نیز اثربخشی از منظور باشد.می هافعالیت اثربخشی سازمانی معموالً

 و میزانو مقایسه گیری اندازه سنجش، فرایند توانمی را عملکرد ارزیابی کلی طورهعملیات است. ب و هافعالیت بودن

محققین مختلفی در سرتاسر جهان  .(7937931رونق، و زاده رفیع( دانست مطلوب وضعیت به نسبت یابینحوه دست

معتقدند: ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد فرد یا « دیویس»و « وردر»تعاریف مختلفی از ارزیابی عملکرد  دارند، 

ر قالب مکانات دکند. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع و اگروه در رابطه با اجرای وظایف محوله را تعریف می

ترین تعریف، نسبت داده به ستانده را کارآیی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد اگر در ساده .شودهای کارآیی بیان میشاخص

از  .هددخصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می در واقع میزان کارآیی تصمیمات مدیریت در

فرآیندها  و سازمانی،کارکنان واحدهای اهداف به نیل میزان ارزشیابی و سازیکمی لکرد فرآیندعم ارزیابی« هوبر»دیدگاه 

 عمومی حسابداری اداره .(  ,2052as cited in Samsonowa,  14: 2002Hauber :24) شودتعریف می

ارزیابی عملکرد نظارت و گزارش مستمر انجام و به طور خاص پیشرفت  :کندمی تعریف چنین را عملکرد ارزیابی 2امریکا

 .(Franceschini et al., 2001) ها به سوی اهداف از پیش تعیین شده استبرنامه

 

 

 

 

                                                           
5- Armstrong 
2 - General Accounting Office (GAO) 
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 اهمیت ارزيابي عملکرد

ستم را سیگیری عملکرد از این جهت که عملکرد موفقیت و بقای هر سازمان به عملکرد آن سازمان وابسته است. اندازه

)اولیاء و  دهد، بسیار حائز اهمیت است.های سازمان را نشان میسازی استراتژینماید و چگونگی پیادهپایش می

دند کند. کاپالن و نورتون معتقریزی و کنترل سازمان ایفا میارزیابی عملکرد نقش مهمی در برنامه  (.7937953همکاران،

وان توان با توجه به دالیل زیر به عنارزیابی عملکرد را می«. آوریدت که به دست میگیرید چیزی اسآنچه را که اندازه می»

 راهی مطمئن جهت بهبود عملکرد معرفی نمود:

 توانید آن را درک کنید.اگر نتوانید آن را اندازه بگیرید، نمی 

 توانید آن را کنترل کنید.اگر نتوانید آن را درک کنید، نمی 

 توانید آن را بهبود دهید.ترل کنید، نمیاگر نتوانید آن را کن 

 .اگر افراد بدانند شما تصمیم دارید آن را اندازه بگیرید، آن کار را حتما انجام خواهند داد 

 توانید موفقیت و شکست را تمیز دهید.اگر شما نتایج را اندازه نگیرید، نمی 

 دهید.توانید به آن پاداش اگر نتوانید موفقیت را تشخیص دهید، نمی 

 دهید.ها پاداش میها پاداش دهید، احتماال به شکستاگر نتوانید به موفقیت 

 ها را حفظ کنید.توانید آناگر نتوانید موفقیت را تشخیص دهید، نمی 

 ها درس بگیرید.توانید از آنها را ببینید، نمیها و شکستاگر نتوانید موفقیت 

 هید.دکنید و منابع را هدر میاشتباهات قدیمی را تکرار میها را تشخیص دهید، اگر نتوانید شکست 

 اگر نتوانید نتایج را به منابع مصرف شده مرتبط سازید، نخواهید دانست هزینه واقعی چیست؟ 

 توانید تصمیم بگیرید که خودتان آن کار را انجام دهید یا به منبع اگر شما هزینه واقعی را ندانید نمی

 بیرونی بسپارید.

 صورت اجرای صحیح نظام ارزیابی عملکرد نتایج متعدی به شرح زیر حاصل خواهد شد:در 

 گیری جهت تخصیص منابعتصمیم. 

 ارزیابی مدیریت و کارکنان. 

 های موجود بین اهداف و عملکردمشخص نمودن شکاف. 

 انجام مهندسی مجدد. 

 نشود در بسیاری موارد اقدامات اصالحی انجام یند: باتوجه به نتایج ارزیابی اگر اهداف عملکرد برآورده بهبود فرا

 (.7837953)اولیاء و همکاران، گیرد.می
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 های ارزيابي عملکردمدل

 شوند:های ارزیابی عملکرد به دو دسته کلی تقسیم میمدل

 گیری عملکردهای طراحي سیستم اندازهالف( مدل

های عملکرد سازمان بایستی بر طبق دهند که شاخصمییستم، چیدمان خاصی را پیشنهاد های طراحی سهریک از مدل 

 های ارزیابی عملکرد عبارتند از:های مطرح در طراحی سیستمآن ساختار یابند. مدل

 مدل سینک و تاتل 

 مدل نتایج و دالیل 

 مدل ارزش فرایند 

 مدل کارت امتیازی متوازن 

 مدل منشور عملکرد 

 مدل سه بعدی عملکرد 

 الیت هزینه یابی بر مبنای فع 

 مدل مثلث خدمات 

  تئوری محدودیت 

 ماتریس ارزیابی عملکرد 

 

 های تعالي()مدل های خود ارزيابيب( مدل

گردد. در صورت اجرای ه میجهت ارزیابی ارایای از معیارهای ارزیابی سازمان و خطوط راهنمایی ها مجموعهدر این مدل

شود که به دنبال آن اجرای اقدامات اصالحی و ه میواقعی از وضعیت فعلی سازمان ارای درست خود ارزیابی، یک تصویر

 های مطرح خود ارزیابی عبارتند از:گردد. مدلهای بهبود، به رشد و تعالی سازمان منجر میپروژه

 جایزه کیفیت دمینگ 

 جایزه کیفیت ملکوم بالدریج 

 جایزه کیفیت اروپا 

د های اجرایی مورگردد و سپس ساختار مدل ارزیابی عملکرد دستگاهرزیابی عملکرد معرفی میدر ادامه دو مدل مطرح در ا

 (.1937953)اولیاء و همکاران، گیردبررسی قرار می
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 دهي متوازنمدل کارت امتیاز

تیازدهی مدل کارت ام ،های سیستم ارزیابی عملکردکارت امتیازدهی متوازن یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل

کند و بهبود یافته است. این مدل پیشنهاد می شایجاد و سپس گستر 1332است که توسط کاپلن و نورتن در سال  متوازن

مدیران  قهای متوازن استفاده کرد تا از این طریکه به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخص

ار سوال ویی به چهگهای مختلف، پاسخز چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. این جنبهاه کلی اگعالی بتوانند یک ن

 .سازدپذیر میاساسی زیر را امکان

  (جنبه مالی) ونه است؟گها به سهامداران چاهگن 

 (جنبه داخلی کسب و کار)هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ در چه زمینه

 (مشتریجنبه ؟ )ونه استگاه مشتریان به ما چگن

 ( جنبه یادگیری و نوآوری؟ )ادامه دهیم شارز قتوانیم به بهبود و خلونه میگچ

ه دهد و هم در برگیرندهای گذشته را نشان میدهی متوازن هم شامل معیارهای مالی است که نتایج فعالیتکارت امتیاز

 هاینوآوری است. این معیارها محرکهای رضایت مشتری، فرآیندهای داخلی و یادگیری و معیارهای عملیاتی در حوزه

 دستیابی به سرمایه فکری ودهد که به منظور هایی را نشان میمالی آینده هستند و همچنین میزان پیشرفت جنبه

 (.8537953)اولیاء و همکاران،های نامشهود ضروری است دارایی

از عملکرد به مدیران عالی سازمان طراحی ه تصویری کلی ین رویکرد آن است که به منظور اراترین نقطه ضعف ایمهم

نین چارچوب چهم .پردازد بلکه حتی این قابلیت را نیز نداردشده است. بنابراین، نه تنها به سطوح عملیاتی سازمان نمی

 اگرچه کارت. دای ندارکارت امتیازدهی متوازن به عنوان ابزاری کنترلی و نظارتی ایجاد شده است و به بهبود توجه

کند، اما در مورد اینکه و حساس را برای ارزیابی ارائه میازدهی متوازن چارچوب ارزشمندی است که نواحی مهم امتی

های مناسب را پس از شناسایی معرفی کرد و در نهایت در جهت مدیریت سازمان به کار برد، توان شاخصونه میگچ

سازمان  نفعانهای تمامی ذیکند و خواستهونه توجهی نمیهیچگاین مدل به جنبه رقبا  همچنینآورد. حرفی به میان نمی

 .(7951)کریمی، گیردرا در نظر نمی

 

 EFQM مدل بنیاد اروپايي مديريت کیفیت

 سازمان گیرد مدل تعالیای مورد استفاده قرار میصورت گستردههگیری شناخته شده که بهای اندازهر از چارچوبگیکی دی

م نتایج تقسی توانمندسازها ودو دسته به صورت کلی به  هاز هم است ک دادسته عوامل ج است. این چارچوب شامل دو

ا. رهبری، کارکنان و فراینده، هاها و استراتژیسیاستها و منابع، های مشارکتشاخصتوانمندسازها عبارتند از: . شوندمی

 مشتریان، نتایج حاصل از جامعه و نتایج کلیدی عملکرد.نین نتایج عبارتند از: نتایج حاصل از افراد، نتایج حاصل از چهم

رای توانند از آن بهایی هستند که مدیران میتوانمندسازها مانند اهرمری مدل مذکور بر این منطق استوار است که تئو



 05                                                  : کلیات                                                                                                       اولصل ف

تی یکی از نقاط ضعف این مدل مشکل عملیا .(7931)حجازی و همکاران، رسیدن سریعتر به نتایج آتی استفاده کنند

توانند های مختلفی میها و مفاهیم به کار رفته در این مدل به قدری کلی است که به گونهکردن آن است، چرا که عبارت

ی توسط . مدل تعالهای ارزیابی متفاوتی را ایجاد کندها، شاخصتفسیر شوند و هر سازمانی قادر خواهد بود با این سرعنوان

گرایی، رهبری و پایداری هدف، مدیریت برمبنای گرایی، مشتریالی شامل: نتیجهگانه تعمفاهیم اساسی یا اصول هشت

ازمانی و های بین سها، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه مشارکتفرآیندها و واقعیت

یان شده رای تمامی هشت اصل بیابی به تعالی در گرو تعهد مدیریت به اجشود و دستگویی عمومی پشتیبانی میپاسخ

 (.7951)کریمی، باشدمی

 

 های اجراييرزيابي عملکرد دستگاهمدل ا

سازها و متشکل از دو بعد توانمند EFQM های اجرایی مبتنی بر منطق مدل تعالیابی عملکرد دستگاهیطراحی مدل ارز

های عمومی دستگاه اجرایی در واقع همان ارزیابیهای باشد، توانمندسازهای مدل ارزیابی عملکرد دستگاهو نتایج می

رد یج در مدل ارزیابی عملکنماید. شاخص نتارسانی تخصصی دستگاه را فراهم میباشند که بستر خدماتاجرایی می

 باشند.های تخصصی دستگاه میهای اجرایی در واقع به دنبال ارزیابی برنامهدستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

  دومفصل          

 ارزیابی عملکرد الزامات قانونی                            
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 های کلی نظام اداری کشورسیاست

مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از « های کلی نظام اداریسیاست»ای با ابالغ اهلل خامنهحضرت آیت

بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را که زمان اندهها را موظف کردی مخاطبان این سیاستتعیین شده است، کلیه

 .تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش کنند

تاد کل یس سیصلحت نظام و ررئیس مجمع تشخیص م گانه،سای قوای سهووبه ر« های کلی نظام اداریسیاست»متن 

 :ابالغ شده استنیروهای مسلح ، بدین شرح 

 های انسانی وهای اسالمی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشنهادینه -۱

 .اجتماعی

 .انسانی منابع ارتقای و عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت -۲

های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و زآمدی روشبهبود معیارها و رو -۳

 .ایغیرحرفه ای وهای سلیقهها و نگرشنظریپرهیز از تنگ

 .گرایی و شایسته ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیراندانش -۴

 .های آنانبهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و  -۵

 های شغل و شاغل وکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیانظام پرداخت و جبران خدمات با ت رعایت عدالت در -۶

 .مین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعیات

 .های کمتر توسعه یافته و مناطق محرومتانسازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در اسزمینه -۷

 .هاگیری از نظرات و تجارب مفید آنبگیران و بهرهمین معیشت بازنشستگان و مستمریاحفظ کرامت و عزت و ت -۸

 .توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری -۹

 .اندازساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمسازی و منطقی سازی، متناسبچابک -۱۱

 .پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوریانعطاف -۱۱

 .ه خدمات کشورییی به منظور تسریع و تسهیل در اراهای اداریندها و روشایی در فراتوجه به اثربخشی و کار -۱۲

 .عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری -۱۳

 .اندازمنظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم های اداری بهنگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاهیکل -۱۴

 .خدمات عمومیه مطلوب یمنظور ارام آوردن الزامات آن بهتوسعه نظام اداری الکترونیک و فراه -۱۵

ر ب سازی اطالعات، با ابتناکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچههبنیان کردن نظام اداری از طریق بدانش -۱۶

 .های اسالمیارزش

 .رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردمخدمات -۱۷
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ن و کید بر دسترسی آساابا تسازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری شفاف -۱۸

 .مند مردم به اطالعات صحیحضابطه

 .های مردمی در نظام اداریسازی برای جذب و استفاده از ظرفیتزمینه -۱۹

پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب پذیری اداری و اجتماعی، ولیتوگرایی، اشاعه فرهنگ مسقانون -۲۱

 .هاای و فردی در کلیه فعالیتاز برخورد سلیقه

 زیستی و حفظجویی، سادهداری، صرفهکنترلی، امانتکاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودسازی وجدان نهادینه -۲۱

 .المالبیت

ی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روان -۲۲

 .جامعه

های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و حفظ حقوق مردم و جبران خسارت -۲۳

 .اقدامات خالف قانون و مقررات در نظام اداری

گیری یندهای قانونی و اداری، بهرهادر آن از طریق اصالح فر ی اخالقیهاارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزش -۲۴

 .کارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفاتهاز امکانات فرهنگی و ب

 .سازی اطالعاتهای نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچهسازی و هماهنگی ساختارها و شیوهمداکار -۲۵

 .ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداریحمایت از روحیه نوآوری و  -۲۶

ن نهادهای غیردولتی( موظفند مسووالسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، ووها )رمخاطبان محترم این سیاست

 .بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایندزمان
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 نقشه راه اصالح نظام اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاها، نهادهای عمومی غیر دولتی و استانداریا، موسسات، شرکتهتمامی وزارتخانه

توسعه مدیریت و سرمایه  بنا به پیشنهاد معاونت ۱۴/۱۲/۱۳۹۲شورای عالی اداری در یکصد وشصت و دومین جلسه مورخ 

ور منظ)مدظله العالی( به های نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبریسیاستیس جمهور و در راستای تحقق انسانی ری

 «نقشه راه اصالح نظام اداری»  گری دولت و انجام اصالحات در نظام اداری کشور،گری و هدایتارتقای نقش تسهیل

 برنامه به شرح سند پیوست را تصویب نمود. ۸مشتمل بر 

 ها:عناوین برنامه -۱ماده 

 نقش و ساختار دولتمهندسی 

 و هوشمندسازی اداری توسعه دولت الکترونیک

 خدمات عمومی در فضای رقابتی

 مدیریت سرمایه انسانی

 های مدیریتیفناوری

 فرهنگ سازمانی

 اداریسالمت صیانت از حقوق مردم و 

 نظارت و ارزیابی

 ها:ولیتوتکالیف و مس -۲ماده

اتی براساس نقشه راه پیوست، هرساله برنامه عملی یس جمهور مکلف است،ری مدیریت و سرمایه انسانیالف( معاونت توسعه 

ول را تهیه و تا پایان آذر ماه هر های مسوبندی، دستگاهالزم برای تحقق این مصوبه مشتمل بر عناوین اقدامات، زمان

 سال به تصویب شورای عالی اداری برساند.
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پایان  تا و تهیه جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط ساله هر هااستان عملیاتی برنامه: تبصره

 شود.می ابالغ استانداران به استان، اجرایی هایدستگاه توسط اجرا برای سال هر ماه دی

 اقدامات الزم اداری، عالی شورای سوی از ابالغی ساالنه عملیاتی برنامه با مطابق ،مکلفند اجرایی هایدستگاه ب( تمامی

 ارایه نمایند. جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به را خود اقدامات گزارش و معمول بندی،زمان طبق را

 مجموعه خود هستند.های زیرول حسن اجرای این مصوبه در واحدها و دستگاهوزرا و معاونین رئیس جمهور، مسو

رد عمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکا ضمنا ور مکلف است،مایه انسانی رئیس جمهج( معاونت توسعه مدیریت و سر

یس جمهور و شورای عالی اداری رنامه را هر چهار ماه یکبار به ریهای اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این بدستگاه

 و حسب ضرورت در دولت ارایه نماید.

 

 

 
تر دف-دفتر ریاست محترم شورای اسالمی -ریاست جمهوری دفتر -)مدظله العالی( رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری

تر ریاست دف -یس جمهوردفتر بازرسی ری -دفتر هیئت دولت -یس جمهوردفتر معاون اول ری -رم قوه قضائیهریاست محت

روزنامه رسمی  -اداره کل حقوقی ریاست جمهوری -کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسالمی -دیوان عدالت اداری

دیوان  -فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران -های ویژه رئیس جمهوردفتر هماهنگی-وری اسالمی ایرانجمه

 سازمان بازرسی کل کشور -محاسبات کشور
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 کرد در قانون مدیریت خدمات کشوریارزیابی عمل

 فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری:

 یریت ومد مکلفند با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، های اجراییدستگاه – ۸۱ ماده

گذاشته وضمن تهیه واحدهای خود به مورد اجرا  وری را درهای سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهرهبرنامه کارمندان،

 .منظم، نتایج حاصل را گزارش نمایند های نوبتی وگزارش

 ارتنظ و پیگیری اجرایی هایدستگاه کلیه سطح در را عملکرد مدیریت نظام استقرار است موظف سازمان – ۸۲ ماده

 یهته عمومی و اختصاصی هایشاخص ابعاد در هاآن ارزشیابی و یاجرای هایدستگاه عملکرد از گزارشی سال هر و نموده

 .نماید هارای اسالمی شورای مجلس و جمهور یسیر به و

 

 25و 26نامه اجرایی مواد ینریزی در آیبرنامه مدیریت وتکالیف سازمان 

 .عمومی هایشاخص و محورها تدوین

  .اختصاصی هایشاخص و محورها نمودن نهایی و تدوین

 .عملکرد مدیریت نظام جامع سامانه ایجاد

 .مدیریت نظام استقرار نحوه به مربوط اجرایی هایدستورالعمل ابالغ

 

  25 و 26 مواد اجرایی نامهآیین در اجرایی هایدستگاه تکالیف

 .قانونی تکالیف چارچوب در خود راهبردی برنامه تهیه

 .ساالنه عملیاتی هایبرنامه تدوین

  .عملکرد ارزیابی نظام استقرار

 .عملکرد مقابل در پاسخگویی نظام استقرار

 .ارزیابی هایداده آوریجمع نظام استقرار

 .عملکرد هایداده تحلیل استقرارنظام

 .عملکرد ارزیابی نتایج از استفاده کار ساز و طراحی
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 6932های اجرایی استان اصفهان در سال ارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                           95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 99                                                     الزامات قانونی ارزیابی عملکرد                                                               صل دوم: ف

  



 6932های اجرایی استان اصفهان در سال ارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                           93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 92                                                     الزامات قانونی ارزیابی عملکرد                                                               صل دوم: ف

  



 6932های اجرایی استان اصفهان در سال ارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                           92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92                                                     الزامات قانونی ارزیابی عملکرد                                                               صل دوم: ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6932های اجرایی استان اصفهان در سال ارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                           92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93                                                     الزامات قانونی ارزیابی عملکرد                                                               صل دوم: ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6932های اجرایی استان اصفهان در سال ارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                           33 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 

 استان اصفهان 6931یند ارزیابی عملکرد سال فرا
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 استان 6931یند ارزیابی عملکرد سال آفر

مصوبه شماره ) قانون مدیریت خدمات کشوری 18و  18نامه اجرایی مواد آیین 3در اجرای بند )الف( و )ب( ماده 

 وظایف و اهداف تحقق راستای در هادستگاه موفقیت سنجش منظوربه و( وزیران هیأت 85/8/8311مورخ  5884/55384

 85/8/8313مورخ  465/13/856موضوع مصوبه شماره ) نقشه راه اصالح نظام اداری در شده تعیین تکالیف و همحول

های اجرایی ملی و استانی بر الی اداری( و همچنین برنامه اصالح نظام اداری، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاهشورای ع

معاون محترم  6/85/8316مورخ  8414434طی بخشنامه شماره 8316های عمومی و اختصاصی سال اساس شاخص

زی ریکشور و سازمان مدیریت و برنامه های اجراییه دستگاهیس سازمان اداری و استخدامی کشور برئیس جمهور و ری

 پیوست ملی سطح در اجرایی هایدستگاه8316 سال عملکرد ارزیابی عمومی هایص، که شاخابالغ گردید هااستان

 به  امتیازدهی نحوه دستورالعمل همراه به استانی سطح در اجرایی هایگاهدست عمومی هایشاخص امافوق بوده  بخشنامه

 قرارگیری. گرفت قرار www.aro.gov.ir نشانی به سازمان اداری و استخدامی کشور سایتوب در هاشاخص

ملکرد . مبنای ارزیابی عباشدمی آن رسمی ابالغ منزله به سازمان اداری و استخدامی کشور سایتوب در مذکور دستورالعمل

بند )دامی کشور خسـازمان اداری و استنامـه بـین دسـتگاه و فاهمعمـومی، ت هایش شـاخصخهای اجرایـی در بدستگاه

باشد. بدیهی است در می (هیـأت محتـرم وزیـران 81/85/8313هــ تـاریخ  45658/ت884644نامه شـماره تصـویب 8

 هر ینـد اهـداف برنامه عملیاتفها موظریزی اسـتانها، سازمان مدیریت و برنامـهصورت نداشتن برش استانی شاخص

 .مورد عمل قرار دهند متناظر استانی هایدستگاه اجرایی را برای واحد

 بر مبنی ک.خ.م.ق 18 و 18 مواد اجرایی نامهآیین 3 ماده( ب) بند مفاد به توجه با اختصاصی، هایشاخص خصوص در

 همراه به 8316 سال پیشنهادی هایشاخص سازمان، توسط هاآن ییدات و بررسی و دستگاه سوی از هاشاخص پیشنهاد

 وسعه،ت برنامه اسناد دستگاه، هایموریتام و وظایف گرفتن نظر در با منبع به مربوط مستندات هارای با هابرنامه اهداف

ا توسط هآن ابالغ و تصویب از نهایی و پس( الف) فرم قالب در باالدستی، اسناد سایر و مقاومتی اقتصاد هایسیاست

 هازارتخانهو همچنین. است دستگاه قابل رویت در مستقر عملکرد مدیریت نظام سامانه در استخدامی کشورسازمان اداری و 

 ارسال و 8316 سال برای آن استانی برش تنظیم به نسبت ،اختصاصی هایشاخص دریافت از پس مستقل هایسازمان و

 یاستان برش ارسال عدم صورت در. نمایند اقدام نهایی ییدات و بررسی برای سازمان اداری و استخدامی کشور به آن

 بتنس رأسا سازمان اداری و استخدامی کشور، اعالم از پس توانندمی هااستان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ها،شاخص

 ابالغی) وطمرب دستگاه ستاد هایشاخص گرفتن نظر در با استانی واحدهای از دسته این اختصاصی هایشاخص تدوین به

 ابالغ اختصاصی هایشاخص. دهند قرار ارزیابی مورد را هاآن ونمایند  اقدام( سوی سازمان اداری و استخدامی کشور از

 بتث زمان در اجرایی، هایدستگاه و باشدمی تابعه استانی واحدهایو  اجرایی هایدستگاه عملکرد ارزیابی مبنای شده

 .نیستند هاآن اوزان و اهداف عنوان، در تغییر به مجاز عملکرد، مدیریت سامانه در عملکرد گزارش

ابالغی سازمان اداری و  8316 سال عملکرد ارزیابی ریزی استان اصفهان مطابق دستورالعملسازمان مدیریت و برنامه

های عمومی )درقالب را در ابعاد شاخص8316کننده در ارزیابی عملکرد سال های اجرایی شرکتاستخدامی کشور، دستگاه

https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/arzyabi/249-1391-04-18-05-46-59.html
https://shenasname.ir/organs/shora-ali/shora-edari/2372-map93.html
https://shenasname.ir/organs/shora-ali/shora-edari/2372-map93.html
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های . در ارزیابی شاخصارزیابی قرارداد ( موردامتیاز 8555های اختصاصی )و شاخص متیاز (ا 8555شاخص و  81محور و  4

عمومی ضمن استفاده از توان کارشناسان سازمان از کارشناسان اداره کل بهزیستی، اداره کل امور اقتصاد و دارایی، دفتر 

به همین منظور پس از صدور ابالغ  .و امور حقوقی استانداری، و ستاد اقامه نماز استفاده نمود بازرسی مدیریت عملکرد

 ها قرار داده شد در مهلت معین شده اقداماحکام ارزیابان با استفاده از دسترسی که برای ورود به سامانه تسما در اختیار آن

گروه ارزیاب )با توجه به  4های اختصاصی ارزیابی شاخصبه ارزیابی مستندات شاخص های عمومی نمودند. همچنین در 

های اجرایی( تعیین گردید و نسبت به بررسی مستندات اختصاصی اقدام نمودند. پس از اتمام گانه دستگاه 4بندی گروه

بت به سداده شد. پس از این مرحله ارزیابان نهای اجرایی فرایند بررسی اولیه فرصت بررسی و ثبت اعتراض به دستگاه

بررسی اعتراضات و نهایی نمودن ارزیابی خود اقدام نمودن و در خاتمه نیز فرایند تایید نهایی توسط مسوول ارزیابی و 

ازات امتی های نهایی اخذ شده از سامانهبا توجه به گزارش در نهایت  گیری گردید.سیستم انجام و سامانه آماده گزارش

های عمومی و در مجموع شاخصات باالترین امتیاز ی که های برتردی و دستگاهبنگروه طبقه 4ها در قالب دستگاه

در جشنواره شهید رجایی استان دست آوردند، را بهگروه  درهر های عمومی،های اختصاصی و شاخصاختصاصی، شاخص

 گرفتند. مورد تقدیر قرار

 فهان،اص آباد،نجف ین،های نایریزی در شهرستانگانه برنامهارزیابی عملکرد در سطح مناطق هفت 8316در سال  همچنین

 برتر نیز تقدیر به عمل آمد.  شهرستانیاز ادارات جشنواره این  و در گردید کاشان، لنجان و شهرضا انجام فریدن،

 

 ریزی استاناعضا تیم ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه

 

 

 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 مهرابی کبری 1 بابک قدیری فراز 8

 فرد ایمانی اصغر 85 هاشمیان مینا 8

 بختیار مسلم 88 عقیلی نیلوفر 3

 مومنی صنم 88 علوی ابوالقاسم سید 5

عقدکی علی 4  لیال حجازی 83 

شاهمرادی احسان 6  مالیی زهره 85 

خالقی محمود 4  رضاشاهی سیانوش 84 

 پور خرمی علی 86                                                                                                                                            حاصلی محبوبه                1
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یند ارزیابی عملکرد افر

 استان
 های اختصاصیارزیابی شاخص های عمومیارزیابی شاخص

 محور اصالح ساختار سازمان

 شاخص 4امتیاز( شامل  621)

محور استقرار نظام مدیریت عملکرد 

 شاخص 9امتیاز( شامل  611)

 محور توسعه دولت الکترونیک

 شاخص 8امتیاز( شامل  221)

 محور مدیریت سرمایه انسانی

 شاخص 4امتیاز( شامل  211)

 محور شفافیت و مدیریت مالی

 شاخص 2امتیاز( شامل  11)

 محور بهبود فضای کسب و کار

 شاخص 9امتیاز( شامل  611)

 پذیری ومحور ارتقا سالمت اداری، مسوولیت

 شاخص 1امتیاز( شامل  611)پاسخگویی 

 گروه حمایتی، سالمت و بهداشت 

 دستگاه( 62)

 گروه زیربنایی و تولیدی

 دستگاه( 63) 

 ها ها و بیمهها، بانکگروه شرکت

 دستگاه( 66)

 گروه عمومی، اجتماعی و قضایی

 دستگاه( 69) 

 گروه علمی، فرهنگی و آموزشی
 دستگاه( 62) 
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 های اجرایی واقع درگروه علمی، فرهنگی و آموزشی بندی دستگاهرتبه-6

 باشد:ذیل می هایدستگاهاین گروه شامل  ،بندی صورت گرفتهطبق گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یند ارزیابی عملکرد سال در فرآدیگر  دستگاه 88مور مشـخص شده   4به جز باشـد که  دسـتگاه می 81شـامل   این گروه

 اند.شرکت نموده 8316

 

 

 

 

 

 

اداره کل آموزش و پرورش 

پیام نور، کاشان، فنی و مهندسی       هنر، ،صنعتیاصفهان، )های غیرپزشکیدانشگاه

 (گلپایگان، علوم ریاضی خوانسار

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

ایاداره کل آموزش فنی و حرفه 

ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مرکز تحقیقات وآموزش و 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اداره کل تبلیغات اسالمی 

کاشان  استان اصفهان و مدیریت حج و زیارت 

اداره کل اوقاف و امورخیریه 

پارک علم و فناوری 

(تحقیقاتی و علمی شهرک)های عمومی نهاد کتابخانه 
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 صاصی گروه علمی، فرهنگی و آموزشیهای عمومی و اختنمودار رتبه بندی مجموع امتیازات شاخص

 
 

 آموزش اداره کل ،آموزشی و فرهنگی علمی، گروه هایدستگاه میان در گرددمی مالحظه فوق نمودار در که همانگونه

به عنوان دستگاه  را کسب نموده و های عمومی و اختصاصیشاخص امتیازات درصد مجموع 18 ای استانحرفه و فنی

 .ه استبرتر در این گروه انتخاب گردید
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 آموزشی و فرهنگی علمی، گروه اختصاصی هایشاخص امتیاز بندیرتبه نمودار

 
 

 نیف آموزش کل اداره ،آموزشی و فرهنگی علمی، گروه هایدستگاه میان در که گرددمی مالحظه فوق نمودار به توجه با

 یازاتامت مجموع در مقام کسب دلیل به ، امابوده است اختصاصی هایشاخص درامتیاز  باالترین حائز استان ایحرفه و

 های اختصاصیشاخص امتیاز درصد 11 آوردن دستهب با اصفهان دانشگاه گروه، این اختصاصی و عمومی هایشاخص

 .گردید انتخاب گروه این در برتر دستگاه عنوان به
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 آموزشی و فرهنگی علمی، گروه عمومی هایشاخص امتیاز بندیرتبه نمودار

 
 

 آموزش کل اداره ،آموزشی و فرهنگی علمی، گروه هایدستگاه میان درشود همانگونه که در نمودار فوق مشاهده می

 هگرو این در برتر دستگاه عنوان به را کسب نموده و عمومی هایشاخص امتیاز درصد 14  اصفهان استان پرورش و

 .ه استگردید انتخاب
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 قضاییو عمومی، اجتماعی  اجرایی واقع درگروههای دستگاه بندیرتبه -2

  :باشدمی ذیلهای دستگاه شامل گروه این گرفته صورت بندیگروه طبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایند ارزیابی عملکرد  دردیگر  دستگاه 83 اصفهان، جز دادگستری کل استانبه باشد کهدستگاه می 85 شامل این گروه

 .اندشرکت نموده 8316سال 

 

 

 

 

 

 

 

هانداناداره کل ز 

اداره کل ثبت احوال 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

اداره کل حفاظت محیط زیست 

اداره کل پزشکی قانونی 

اداره کل گمرکات 

اداره کل پست 

اداره کل ورزش و جوانان 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

اداره کل تعزیرات حکومتی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک 

شهرداری اصفهان 

اداره کل امور مالیاتی 

کل دادگستری 
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 قضایی و اجتماعی ،گروه عمومی اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیازات مجموع بندیرتبه نمودار

 

 امور کل اداره ،قضایی و اجتماعی عمومی، گروه هایدستگاه میان در گرددمی مالحظه فوق نمودار در که همانگونه

 عنوان بهآورده و  دستهبرا  اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیازات مجموع درصد 15 استان دارایی و اقتصادی

 .ه استگردید انتخاب گروه این در برتر دستگاه
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 قضاییو  اجتماعی گروه عمومی، اختصاصی هایشاخص امتیاز بندیرتبه نمودار

 
اداره کل  ،اجتماعی و قضایی عمومی، گروه هایدستگاه میان در گرددمی مالحظه فوق نمودار در که همانگونه

به عنوان دستگاه برتر در این گروه انتخاب  را کسب نموده و های اختصاصیشاخص درصد امتیاز 11 ی استانهازندان

 .ه استگردید
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 قضاییو  اجتماعی گروه عمومی، عمومی هایشاخص امتیاز بندیرتبه نمودار

 
ی اداره کل امور اقتصاد ،اجتماعی و قضایی عمومی، گروه هایدستگاه میان در که گرددمی مالحظه فوق نمودار به توجه با

 امتیازات مجموع در مقام کسب دلیل به عمومی بوده است، اما هایشاخص درامتیاز  باالترین و دارایی استان حائز

 امتیاز درصد 16 آوردن دستهب با استاناداره کل محیط زیست  گروه، این اختصاصی و عمومی هایشاخص

 .گردید انتخاب گروه این در برتر دستگاه عنوان به عمومیهای شاخص
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 هاها و بیمهها، بانکهای اجرایی واقع درگروه شرکتبندی دستگاهرتبه-9

 :باشدمی ذیل هایدستگاه شامل گروه این گرفته صورت بندیگروه طبق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یابی عملکرد سال در فرایند ارزدیگر  ستگاهد 88، مورد مشخص شده 4جز به باشد کهدستگاه می 86 شامل این گروه

 .اندشرکت نموده 8316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاضالب روستاییشرکت آب و 

ای اصفهانشرکت آب منطقه 

ای اصفهانشرکت برق منطقه 

شرکت گاز استان 

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

شرکت توزیع نیروی برق استان 

شرکت آب و فاضالب استان 

شرکت آب و فاضالب کاشان 

استان (ملیو  بانکپست، مسکن، سپه، کشاورزی، توسعه تعاون)های مدیریت شعب بانک 

(بیمه ایران) هابیمه 

های نفتی منطقه اصفهانشرکت پخش فرآورده 
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 هابیمه و هابانک ها،شرکت گروه اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیازات مجموع بندیرتبه نمودار

 
 توزیع شرکت هابیمه و هابانک ها،شرکت گروه هایدستگاه میان در گرددمی مالحظه فوق نمودار در که همانگونه

 دستگاه عنوان به ه وآورد دستهب را اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیازات مجموع درصد 11 استان برق نیروی

 .ه استگردید انتخاب گروه این در برتر

 

 

 

 

 

 

 

 

1955

1907

1869 1869

1815

1787

1764

1718

1540

974

925

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000



 6931های اجرایی استان اصفهان در سال ارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                         41 

 

 هابیمه و هابانک ها،شرکت گروه اختصاصی هایشاخص امتیاز بندیرتبه نمودار

 
 یروین توزیع شرکت هابیمه و هابانک ها،شرکت گروه هایدستگاه میان در گرددمی مالحظه فوق نمودار در که همانگونه

 مجموع در رترب مقام کسب دلیل به ولی است بوده گروه این اختصاصی هایشاخص ارزیابی در برتر رتبه حائز استان برق

 اختصاصی هایشاخص امتیاز درصد 11که  استان فاضالب و آب شرکت اختصاصی، و عمومی هایشاخص امتیازات

 .ه استگردید انتخاب گروه این در برتر دستگاه عنوان به را کسب نموده
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 هابیمه و هابانک ها،شرکت گروه های عمومیشاخص امتیاز بندیرتبه نمودار

 
 ها شرکت توزیع نیرویبیمه ها وبانک ها،شرکت گروه هایدستگاه میان در گرددمی مالحظه فوق نمودار در که همانگونه

ولی به دلیل کسب مقام برتر در مجموع  است های عمومی این گروه بودهارزیابی شاخص برق استان حائز رتبه برتر در

 امتیاز درصد 18 که شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهانهای عمومی و اختصاصی، امتیازات شاخص

 .ه استگردید انتخاب گروه این در برتر دستگاه عنوان بهرا کسب نموده  های عمومیشاخص
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 زیربنایی و تولیدی های اجرایی واقع درگروهبندی دستگاهرتبه -3

 :باشدمی ذیل موارد شامل گروه این هایدستگاه گرفته صورت بندیگروه طبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ددر فراینای دیگر ههمه دستگاه اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات  جزبهباشد که دستگاه می 85 شامل این گروه

 . اندنمودهشرکت  8316ارزیابی عملکرد سال 

 

 

 اداره کل استاندارد 

اداره کل راه آهن 

اداره کل راه و شهرسازی 

 ای استان اصفهانجاده حمل و نقلراهداری و اداره کل 

اداره کل هواشناسی 

اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

اداره کل امور عشایر 

اداره کل جهاد کشاورزی 

منطقه ده شرکت غله وخدمات بازرگانی 

و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 

هااداره کل فرودگاه 

)شرکت عمران شهرهای جدید )مجلسی، فوالد شهر، بهارستان 

مدارس اداره کل نوسازی 

اداره کل  صنعت، معدن و تجارت 

تعاون روستایی مدیریت 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمیاداره کل 

اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 

های صنعتی شرکت شهرک 
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 تولیدی و زیربنایی اختصاصی گروه و عمومی هایشاخص امتیازات مجموع بندیرتبه نمودار

 
 استان استاندارد کل اداره، تولیدی و زیربنایی گروه هایدستگاه میان در گرددمی مالحظه فوق نمودار در که همانگونه

 خابانت گروه این در برتر دستگاه عنوان به را کسب نموده و اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیازات مجموع درصد 13

 .ه استگردید
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 تولیدی و زیربنایی اختصاصی گروه هایشاخص امتیاز بندیرتبه نمودار

 
 کشاورزی جهاد کل اداره تولیدی، و زیربنایی گروه هایدستگاه میان در گرددمی مالحظه فوق نمودار به توجه با

ه دگردی انتخاب گروه این در برتر دستگاه عنوان به را کسب نموده و اختصاصی هایشاخص امتیاز درصد 11، استان

 .است
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 تولیدی و زیربنایی عمومی گروه هایشاخص امتیاز بندیرتبه نمودار

 
ستان ا استاندارد کل ادارهتولیدی،  و زیربنایی گروه هایدستگاه میان در گرددمی مالحظه فوق نمودار در که همانگونه

ولی با توجه به انتخاب دستگاه فوق به عنوان رتبه  است های عمومی این گروه بودهامتیاز شاخص حائز باالترین رتبه در

 درصد 11 که اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استانهای عمومی و اختصاصی، در مجموع امتیازات شاخص برتر

 .ه استگردید انتخاب گروه این در برتر دستگاه عنوان به را کسب نموده و عمومی هایشاخص امتیاز
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 بهداشتسالمت و  گروه حمایتی، های اجرایی واقع دربندی دستگاهرتبه -4

 :باشدمی ذیلهای دستگاه شامل گروه این گرفته صورت بندیگروه طبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در فرایند ارزیابی عملکرد سال دیگر  دستگاه 88 ،استان جمعیت هالل احمرجز به باشد کهدستگاه میشامل  83 این گروه

 .اندشرکت نموده 8316

 

 

 

 

ل بنیاد شهید و امور ایثارگران  اداره ک 

 بازنشستگیمدیریت 

)اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره 

اداره کل بهزیستی 

اصفهانو خدمات بهداشتی، درمانی استان  دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان دانشگاه علوم پزشکی 

اداره کل انتقال خون 

اداره کل دامپزشکی 

 اداره کل بیمه سالمت 

صفهان ،کاشان(مدیریت درمان تامین اجتماعی )ا 

اداره کل تامین اجتماعی 

جمعیت هالل احمر استان 
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 سالمت و بهداشت گروه حمایتی، اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیازات مجموع بندیرتبه نمودار

 
کل  اداره ،بهداشت و سالمت حمایتی، گروه هایدستگاه میان در گرددمی مالحظه فوق نمودار در که همانگونه

 دستگاه عنوان بهرا کسب نموده و  اختصاصی و عمومی هایشاخص امتیازات مجموع درصد 51 ،استان بهزیستی

 .ه استگردید انتخاب گروه این در برتر
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 سالمت و بهداشت گروه حمایتی، اختصاصی هایشاخص امتیاز مجموع بندیرتبه نمودار

 
 کل بیمه اداره ،بهداشت و سالمت حمایتی، گروه هایدستگاه میان در گرددمی مالحظه فوق نمودار در که همانگونه

 خابانت گروه این در برتر دستگاه عنوان به را کسب نموده و اختصاصی هایشاخص امتیاز درصد 11 ، استان سالمت

 .ه استگردید
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 سالمت و بهداشت عمومی گروه حمایتی، هایشاخص امتیاز مجموع بندیرتبه نمودار

 
 یاداره کل بهزیست بهداشت، و سالمت حمایتی، گروه هایدستگاه میان در گرددمی مالحظه فوق نمودار در که همانگونه

های ولی به دلیل کسب مقام در مجموع امتیازات شاخص است های عمومی این گروه بودهامتیاز شاخص در حائز رتبه برتر

 عنوان به را کسب نموده و های عمومیشاخص امتیاز درصد 11 که استان کل دامپزشکی اداره، عمومی و اختصاصی

 .ه استگردید انتخاب گروه این در برتر دستگاه
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 6931سال  های استان بر اساس امتیازات ارزیابیبندی کلی دستگاهرتبه

های های عمومی و اختصاصی، شاخصشاخص امتیاز مجموعاجرایی استان را به تفکیک های جداول زیر وضعیت دستگاه

 دهند.بندی گروهی نشان میهای عمومی بدون درنظر گرفتن طبقهاختصاصی و شاخص

 

های عمومی و اجرایی استان بر اساس مجموع امتیازات شاخص هایدستگاهبندی کلی رتبه

 6931اختصاصی ارزیابی عملکرد  سال 

 امتیاز شونده ارزیابی ردیف امتیاز شونده ارزیابی ردیف

 8464 اداره کل دامپزشکی 81 8144 شرکت توزیع نیروی برق استان 8

8 
شرکت توزیع نیروی برق 

 شهرستان اصفهان
 8466 اداره کل حفاظت محیط زیست 81 8154

 8464 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 85 8116 اداره کل بهزیستی 3

 8465 ای اصفهانشرکت آب منطقه 88 8115 اداره کل امور اقتصادی و دارایی 5

 8463 هااداره کل زندان 88 8161 شرکت آب و فاضالب کاشان 4

 8446 اداره کل راه و شهرسازی 83 8161 شرکت آب و فاضالب استان 6

 8445 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران  85 8168 اداره کل استاندارد 4

 8481 شرکت گاز استان 84 8165 اداره کل جهاد کشاورزی 1

 8483 اداره کل ثبت احوال 86 8153 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه 1

 84 8133 اداره کل صنعت، معدن و تجارت 85
ای راهداری و حمل و نقل جادهاداره کل 

 استان اصفهان
8451 

88 
اداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 8454 اداره کل امور مالیاتی 81 8183

 81 8184 اصفهانای شرکت برق منطقه 88
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 

 گردشگری
8648 

 35 8183 اداره کل آموزش و پرورش 83
 استان مدیریت درمان تامین اجتماعی

 اصفهان
8644 

 8654 )ره( اداره کل کمیته امداد امام خمینی 38 8158 اداره کل ورزش و جوانان 85

 8653 اداره کل اوقاف و امور خیریه 38 8418 اداره کل بیمه سالمت 84

 8681 اداره کل پست 33 8411 مدارس اداره کل نوسازی 86

 8683 اداره کل تبلیغات اسالمی 35 8414 فاضالب روستاییشرکت آب و  84

 



 14                                                                                    استان اصفهان 6931سال ارزیابی عملکرد  یندافروم: سصل ف

های عمومی و اجرایی استان بر اساس مجموع امتیازات شاخص هایرتبه بندی کلی دستگاه

 )دنباله( 6931سال  اختصاصی ارزیابی عملکرد

 امتیاز شونده ارزیابی ردیف امتیاز شونده ارزیابی ردیف

 8388 شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 48 8654 اداره کل گمرکات 34

36 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 درمانی کاشان ،بهداشتی
 8386 مدیریت حج و زیارت 43 8655

 8844 اداره کل ثبت اسناد و امالک 45 8414 اداره کل انتقال خون 34

 8865 شرکت عمران شهر جدید مجلسی 44 8455 مدیریت شعب بانک کشاورزی 31

 8831 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 46 8438 اداره کل راه آهن 31

 44 8481 دانشگاه اصفهان 55
مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزی و منابع طبیعی
8851 

 8856 امور عشایراداره کل  41 8454 تعاون روستایی مدیریت 58

 8854 کاشانمدیریت حج و زیارت  41 8514 دانشگاه هنر اصفهان 58

 8841 شرکت عمران شهر جدید بهارستان 65 8541 اداره کل پزشکی قانونی 53

55 
اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری
 8848 اداره کل تعزیرات حکومتی 68 8548

 8536 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 68 8564 شهرداری اصفهان 54

 8584 اداره کل هواشناسی 63 8554 اداره کل تامین اجتماعی 56

54 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 ناصفها استان درمانی ،بهداشتی
 8556 شرکت شهرک های صنعتی 65 8558

51 
اداره کل آزمایشگاه فنی و 

 مکانیک خاک
 145 مدیریت شعب بانک مسکن 64 8536

 184 مدیریت شعب بانک سپه 66 8344 هااداره کل فرودگاه 51

 183 دهشرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  64 8358 بازنشستگیمدیریت  45

48 
مین اجتماعی امدیریت درمان ت

 کاشان
8336  
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

(ره)اداره کل کمیته امداد امام خمینی 

اداره کل پست

اداره کل گمرکات

اداره کل انتقال خون

اداره کل راه آهن

مدیریت تعاون روستایی

اداره کل پزشکی قانونی

شهرداری اصفهان

صفهاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ا

اداره کل فرودگاه ها

مدیریت درمان تامین اجتماعی کاشان

مدیریت حج و زیارت

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

مدیریت حج و زیارت کاشان

اداره کل تعزیرات حکومتی

اداره کل هواشناسی

مدیریت شعب بانک مسکن

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده
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های اختصاصی ارزیابی عملکرد  اجرایی استان بر اساس امتیاز شاخص هایبندی کلی دستگاهرتبه

 6931سال 

 ردیف ارزیابی شونده امتیاز ردیف ارزیابی شونده امتیاز

 8 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه 8555 88 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران  148

 8 شرکت توزیع نیروی برق استان 114 83 اداره کل امور مالیاتی 145

 3 اداره کل جهاد کشاورزی 114 85 شرکت آب و فاضالب روستایی 156

158 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
 5 شهرسازی و راه کل اداره 114 84

 4 دانشگاه اصفهان 116 86 اداره کل تبلیغات اسالمی 158

155 
آموزش و ترویج  ،مرکز تحقیقات

 کشاورزی و منابع طبیعی
 6 شرکت آب و فاضالب استان 115 84

 118 81 اداره کل اوقاف و امور خیریه 155
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان 

 اصفهان
4 

 1 اداره کل بیمه سالمت  118 81 اداره کل آموزش و پرورش 155

131 
راهداری و حمل و نقل اداره کل 
 ای استان اصفهانجاده

 1 ها اداره کل زندان 141 35

 85 )ره( اداره کل کمیته امداد امام خمینی 146 38 ای اصفهانشرکت آب منطقه 184

 88 ورزش و جواناناداره کل  148 38 اداره کل انتقال خون 188

 88 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 145 33 اداره کل نوسازی مدارس 188

 83 شرکت آب و فاضالب کاشان 166 35 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 188

 85 اصفهانای شرکت برق منطقه 165 34 اداره کل حفاظت محیط زیست 151

 84 اداره کل استاندارد  168 36 دانشگاه هنر اصفهان 113

 86 اداره کل ثبت احوال 165 34 اداره کل پزشکی قانونی 111

 84 اداره کل بهزیستی 141 31 شهرداری اصفهان 118

 81 اداره کل امور اقتصادی و دارایی 141 31 اداره کل دامپزشکی 144

145 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 درمانی کاشان ،بهداشتی
55 141 

 استان  مدیریت درمان تامین اجتماعی
 اصفهان

81 

148 
مدیریت درمان تأمین اجتماعی 

 کاشان
 85 اداره کل صنعت، معدن و تجارت 144 58

 145 58 اداره کل راه آهن 165
اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک 

 خاک
88 
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های اختصاصی ارزیابی عملکرد  اجرایی استان بر اساس امتیاز شاخص هایبندی کلی دستگاهرتبه

 )دنباله( 6931سال 

 ردیف ارزیابی شونده امتیاز ردیف ارزیابی شونده امتیاز

 53 مدیریت حج و زیارت کاشان 165 46 اداره کل تعزیرات حکومتی 461

 55 مدیریت شعب بانک کشاورزی 168 44 شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 454

 54 تعاون روستایی مدیریت 165 41 بهارستانشرکت عمران شهر جدید  453

 56 شرکت گاز استان 141 41 های صنعتیشرکت شهرک 451

 54 اداره کل گمرکات 155 65 هااداره کل فرودگاه 611

 155 68 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 618
کانون پرورش فکری کودکان و 

 نوجوانان
51 

 51 مدیریت حج و زیارت 181 68 اداره کل ثبت اسناد و امالک 645

 45 اداره کل پست 186 63 مدیریت شعب بانک مسکن 438

481 
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

 ده
65 181 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 اصفهاناستان درمانی  ،بهداشتی
48 

 48 و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 185 64 امور عشایر اداره کل 514

 43 اداره کل تامین اجتماعی 418 66 اداره کل هواشناسی 545

 45 شرکت عمران شهر جدید مجلسی 418 64 مدیریت شعب بانک سپه 314

 44 مدیریت بازنشستگی 445 
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100 300 500 700 900

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

اداره کل جهاد کشاورزی

دانشگاه اصفهان

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

اداره کل زندان ها 

اداره کل ورزش و جوانان

شرکت آب و فاضالب کاشان

اداره کل استاندارد  

اداره کل بهزیستی

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان

اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك

اداره کل امور مالیاتی

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

مرکز تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

اداره کل آموزش و پرورش

شرکت آب منطقه ای اصفهان

اداره کل نوسازی مدارس

اداره کل حفاظت محیط زیست

اداره کل پزشکی قانونی

اداره کل دامپزشکی

مدیریت درمان تأمین اجتماعی کاشان

مدیریت حج و زیارت کاشان

مدیریت تعاون روستایی

اداره کل گمرکات

مدیریت حج و زیارت

صفهاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ا

اداره کل تامین اجتماعی

مدیریت بازنشستگی

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت شهرك های صنعتی

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی

مدیریت شعب بانک مسکن

اداره کل امور عشایر

مدیریت شعب بانک سپه
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های عمومی ارزیابی عملکرد  اجرایی استان بر اساس امتیاز شاخص هایبندی کلی دستگاهرتبه

 6931سال 

 ردیف ارزیابی شونده امتیاز ردیف شونده ارزیابی امتیاز

 8 شرکت توزیع نیروی برق استان 165 85 ای اصفهانشرکت آب منطقه 131

 8 اداره کل بهزیستی 184 88 اداره کل ورزش و جوانان 138

 184 88 اداره کل بیمه سالمت 188
شرکت توزیع نیروی برق 

 شهرستان اصفهان
3 

 5 اداره کل امور اقتصادی و دارایی 184 83 اداره کل پست 158

411 
کل بنیاد شهید و امور  اداره

 ایثارگران
 4 شرکت آب و فاضالب کاشان 153 85

 6 اداره کل استاندارد  155 84 ها اداره کل زندان 414

448 
راهداری و حمل و نقل اداره کل 

 ای استان اصفهانجاده
 4 اداره کل دامپزشکی 113 86

 1 شرکت آب و فاضالب استان 114 84 راه و شهرسازیاداره کل  461

 1 اداره کل صنعت، معدن و تجارت 141 81 اداره کل گمرکات 464

 85 اداره کل جهاد کشاورزی 143 81 اداره کل امور مالیاتی 444

 88 اداره کل آموزش و پرورش 143 35 اداره کل ثبت احوال 443

481 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
 88 اداره کل نوسازی مدارس 164 38

486 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 درمانی کاشان ،بهداشتی
 83 شرکت گاز استان 141 38

 85 اداره کل حفاظت محیط زیست 141 33 امور عشایر اداره کل 485

 143 35 اداره کل تبلیغات اسالمی 453
اداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
84 

611 
 مدیریت درمان تامین اجتماعی

 اصفهان استان
 86 اصفهانای شرکت برق منطقه 148 34

 84 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 155 36 مدیریت شعب بانک کشاورزی 641

 81 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه 153 34 اداره کل انتقال خون 643

 81 شرکت آب و فاضالب روستایی 158 31 اداره کل تبلیغات اسالمی 648
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های عمومی ارزیابی عملکرد  اجرایی استان بر اساس امتیاز شاخص هایبندی کلی دستگاهرتبه

 )دنباله( 6931سال 

 ردیف ارزیابی شونده امتیاز ردیف ارزیابی شونده امتیاز

 648 45 مدیریت شعب بانک سپه 458
 اداره کل کمیته امداد امام خمینی

 )ره(
31 

 55 اداره کل راه آهن 664 44 مدیریت حج و زیارت 514

 58 اداره کل تامین اجتماعی 663 46 شرکت عمران شهر جدید مجلسی 518

518 
اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک 

 خاک
 58 و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 668 44

565 
مدیریت درمان تأمین اجتماعی 

 کاشان
 53 هافرودگاهاداره کل  641 41

 55 تعاون روستایی مدیریت 654 41 مدیریت شعب بانک مسکن 553

 54 اداره کل ثبت اسناد و امالک 683 65 شرکت عمران شهر جدید بهارستان 534

 683 68 اداره کل تعزیرات حکومتی 558
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 اصفهان استان درمانی ،بهداشتی
56 

555 
فکری کودکان و کانون پرورش 

 نوجوانان
 54 دانشگاه هنر اصفهان 658 68

355 
اداره کل بنیاد مسکن انقالب 

 اسالمی
 51 اداره کل پزشکی قانونی 418 63

 51 شهرداری اصفهان 415 65 مدیریت حج و زیارت کاشان 355

 45 اداره کل هواشناسی 444 64 های صنعتیشرکت شهرک 814

815 
بازرگانی له و خدمات شرکت غ

 منطقه ده
66 444 

شرکت عمران شهر جدید 

 فوالدشهر
48 

864 
مرکز تحقیقات و آموزش و ترویج 

 کشاورزی و منابع طبیعی
 48 مدیریت بازنشستگی 448 64

 43 دانشگاه اصفهان 453 
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شرکت توزیع نیروی برق استان

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

شرکت آب و فاضالب کاشان

اداره کل دامپزشکی

اداره کل صنعت، معدن و تجارت

اداره کل آموزش و پرورش

شرکت گاز استان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

شرکت آب و فاضالب روستایی

اداره کل ورزش و جوانان

اداره کل پست

اداره کل زندان ها 

اداره کل راه و شهرسازی

اداره کل امور مالیاتی

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

اداره کل امور عشایر

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان

اداره کل انتقال خون

(ره)اداره کل کمیته امداد امام خمینی 
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شهرداری اصفهان

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

دانشگاه اصفهان

مدیریت حج و زیارت

اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك

مدیریت شعب بانک مسکن

اداره کل تعزیرات حکومتی

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی

شرکت شهرك های صنعتی

بیعیمرکز تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی و منابع ط
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 های استانگزارش کلی نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه

6931الی  6942های اجرایی استان طی سالهای های عمومی دستگاهنمودارمیانگین شاخص  

 
 

 6931الی  6942های های اجرایی استان طی سالهای اختصاصی دستگاهنمودارمیانگین شاخص
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 34-31های اجرایی استان طی سال هایدستگاهای ارزیابی عملکرد آمارهای مقایسه

 

 

 مجموع اختصاصی عمومی

11382307312618

21383312336648

31384294380674

41385388569957

513863656661031

613874486371084

71388445545990

813894566301086

913905567011257

1013915648131384

1113924566561203

1213934806551160

1313945197011220

1413956258171442

1513966868631549

1067

123177151 درصد رشد  به ابتدای دوره

سالرديف
میانگین شاخصهای کل استان

درصد رشد  به سال 1395
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 استان اصفهان های برگزیده در بیست و یکمین جشنواره شهید رجاییدستگاه

 گروه علمی، فرهنگی و آموزشی-6

 ای استان اصفهانهای عمومی و اختصاصی اداره کل آموزش فنی و حرفهرتبه برتر در مجموع شاخص

 

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 هایمدال درسال امتیاز کشوری اول مقام کسب و المللیبین و کشوری مهارت ملی مسابقات در فعال حضور 

 ابقاتمس در استان نخبگان توسط آکواترونیک رشته طال مدال کسب و مهارت ملی مسابقات در 8314الی 8318

 .ابوظبی 8584 مهارت المللیبین

  میلیون ریال. 34655گذاری به میزان و جذب سرمایه 8الحاق قانون  84تمام در قالب ماده پروژه نیمه 8واگذاری 

 های بخش دولتی از خدمات به بخش صنعت و کشاورزی جهت ایجاد ارزش افزوده و  تغییر ترکیب آموزش

 .اشتغال پایدار و افزایش سهم مهارت آموزی در رشد اقتصادی کشور

 اندازی راه و تجهیز با اداری نظام اصالح راه نقشه از دوم برنامه اجرای راستای الکترونیکی نمودن خدمات در 

 .الکترونیکی صورتبه کاغذی هایآزمون درصد 15 از بیش برگزاری و الکترونیک سنجش سالن 84

 دوگانه آموزش اجرای کار واقعی محیط در آموزش پیشنهادی مدل تهیه (dual) استان در. 

 (مهارت یک آموز دانش هر) مهارت پارک اجرای طرح. 

 

 های اختصاصی دانشگاه اصفهانرتبه برتر در شاخص

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 های جامع کشور بر مبنای سطح بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریکسب عنوان دانشگاه سطح یک دانشگاه.  

 اصفهانت علمی دانشگاه عضو هیا 3رآمدان علمی ایران برای کسب عنوان س. 

 ت علمی دانشگاه اصفهانمدان آموزش ایران برای یک عضو هیاکسب عنوان سرآ. 

  ت علمی دانشگاه اصفهان بر مبنای پایگاه استنادی عضو هیا 5یک درصد برتر دنیا برای کسب مقام پژوهشگر

 .(ISI-ESI)طالیه داران علم تامسون رویترز 

  المللی در زمینه تولید علم برمبنای پایگاه استنادی بینهای جامع کشور در تعامالت دانشگاه 6کسب رتبه

Scopus. 

  المللی عملکرد آکادمیکبندی بینهای جامع  کشور  بر مبنای رتبهدانشگاه 4کسب رتبه. 

 (University Ranking by Academic Performance)  

  عملکرد آکادمیک  المللیبندی بینبر مبنای رتبه های جامع و تخصصی کشوردانشگاه 88کسب رتبه

University Ranking by Academic Performance) (. 
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  های عصر طالیی از نظام بندی بهترین دانشگاهکشور در رتبه 55در بین  855تا  848کسب رتبه جهانی بین

 .بندی دانشگاهی تایمزجهانی رتبه

 المللی عملکرد آکادمیک بینبندی های جهان  بر مبنای رتبهدر بین دانشگاه 8555 کسب رتبه 

          (University Ranking by Academic Performance.) 

 ورهای اسالمی اعم از پزشکی های کشدر بین دانشگاه 64پژوهش و رتبه کل  44 فناوری، رتبه 43 کسب رتبه

 .المللی آینده پژوهی علمبندی بینپزشکی بر مبنای نظام رتبهو غیر

 بندی های خاورمیانه بر مبنای نظام رتبهدر بین دانشگاه 43رتبه کل  پژوهش و 46 فناوری، رتبه 55 کسب رتبه

 .پژوهی علمالمللی آیندهبین

 بر مبنای نظام  های جهاندر بین دانشگاه 8844پژوهش و رتبه کل  8843 فناوری، رتبه 8541 کسب رتبه

 .پژوهی علمالمللی آیندهبندی بینرتبه

  بندی بین المللیهای جهان بر مبنای نظام رتبهدر بین دانشگاه 8514کسب رتبه US News . 

 بندی بین المللی تایمزهای قاره آسیا بر مبنای رتبهکسب رتبه برتر دانشگاهی در بین دانشگاه. 

 المللی راوندبندی بینکسب عنوان موسسه برتر دانشگاهی بر مبنای نظام رتبه. 

  ه بندی جهانی دانشگاهی گرین متریک دربارهای جهان بر مبنای رتبهسبزترین دانشگاهقرار گرفتن در فهرست

 .توسعه پایدار

 

 دانشگاه اصفهانهای اختصاصی گین محورها بر اساس ارزیابی شاخصجدول وضعیت میان

دارقاسقف امتیاز مصد امتیاز کسب شده درصد تحقق  ردیف محور سقف امتیاز 

آموزشی و تحصیالت تکمیلیمحور  845 845 846 14  8 

 8 محور پژوهشی و فناوری 315 315 315 855

های بین المللمحور همکاری 815 815 815 855  3 

ی و فرهنگییمحور دانشجو 865 865 841 855  5 
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 دانشگاه اصفهان های اختصاصیگین محورها بر اساس ارزیابی شاخصنمودار وضعیت میان

 

 

 
 

 استان اصفهان های عمومی اداره کل آموزش و پرورشرتبه برتر در شاخص

 به شرح ذیل می باشد: 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 نفر دانش آموز در استان. 4554داد شناسایی و هدایت استعدادهای برتر به تع 

  نفر دانش آموز به مرحله پایانی المپیاد کشوری در رشته های فیزیک، شیمی و.. 81راه یافتن.. 

  نفر در کشور 8نفر دانش آموز در جشنواره جوان خوارزمی در استان و  65کسب رتبه توسط. 

  نفر به مرحله کشوری کنگره قرآنی در بین مدارس سمپاد 85راه یافتن. 

 های اجرایی استان در زمینه پاسخگویی به شکایاتکسب رتبه عالی در بین دستگاه. 

  سال پیاپیکسب رتبه اول کشوری مجالت رشد در چهار. 

 های بومی محلی دختران دانش آموز عشایرکسب مقام اول کشوری بازی. 

 کسب مقام دوم کشوری جشنواره غذا در بین دانش آموزان عشایر. 

  م جشنواره کارآفرینی و کسب و کار.رتبه اول و یک رتبه دوم در جشنواره نوجوان خوارزمی و انجا 4کسب 

 اپ و شرکت در المپیادهای ورزشیکسب رتبه دوم جهانی مسابقات روبوک. 

 رونمایی اپلیکیشن هنرستان یاب برای اولین بار در کشور. 
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 روزیاجرای طرح خود اتکایی و مهارت آموزی مدارس شبانه. 

  و دانش( رتبه سوم در مسابقات کشوری علمی کاربردی )کار 3رتبه دوم و  4رتبه اول،  8کسب. 

 و دانش( های هنری )کارکشوری مهارترتبه سوم جشنواره   8رتبه دوم،  8کسب. 

  و دانش( رتبه سوم در المپیاد  کشوری  فرش )کار 8رتبه دوم و  8رتبه اول،  8کسب. 

 یازده رشته  در 8316 -14ای در سال های فنی و حرفهین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستانبرگزاری نوزدهم

 کشی معماری، طراحی و دوخت، صنایع دستی )گرایشهسینما، نمایش، گرافیک، فتوگرافیک، معماری داخلی، نقش

  .ای، استانی و کشوریچوب و مبلمان در سه مرحله منطقه )انیمیشن( و صنایع فرش(، نقاشی، پویا نمایی

 رتبه  81هنرجو از استان اصفهان به مرحله نهایی کشوری، کسب جایگاه اول کشوری در مجموع  با   83یابی راه

 رتبه چهارم کشوری(.  4رتبه سوم کشوری و  6رتبه دوم کشوری،  5رتبه اول کشوری،  1)

  ی.ای و کشاورزهای فنی و حرفهتاننفر در مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرس 48برگزیده شدن 

 

پرورش  و آموزش کل اداره عمومی هایشاخص ارزیابی اساس بر محورها میانگین وضعیت جدول

 اصفهان استان

دارسقف امتیاز مصداق امتیاز کسب شده درصد تحقق  ردیف محور سقف امتیاز 

 8 اصالح ساختار سازمانی 884 885 856 14

 8 توسعه دولت الکترونیک 884 884 818 18

 3 مدیریت سرمایه انسانی 855 815 815 855

 5 شفافیت و مدیریت مالی 45 45 53 16

 4 بهبود فضای کسب و کار 855 64 54 48

45 888 845 845 
پذیری و ولیتوسالمت اداری، مس ارتقا

 پاسخگویی
6 

 4 استقرار نظام مدیریت عملکرد 845 845 858 14
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 پرورش و آموزش کل عمومی اداره هایشاخص ارزیابی اساس بر محورها میانگین وضعیت نمودار

 اصفهان استان

 
 

 یقضای گروه عمومی، اجتماعی و-2

 های عمومی و اختصاصی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهانرتبه برتر در مجموع شاخص

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 ز هشتمین سال متوالی حای کشور برای  هایاستان اصفهان در بین استاندارایی  اداره کل امور اقتصادی و

های کسب شده مربوط به )رتبه ه صورتحساب عملکرد نهایی بودجه گردیدیدر خصوص ارا رتبه برتر

 تاکنون(. 8311های اب عملکرد سالصورتحس

 سناما پروژه اندازی راه و نصب خصوص در ویژه جایگاه زحای. 

 8316 سال غیردولتی عمومی نهادهای حسابانذی جهت تعهدی حسابداری آموزشی دوره برگزاری. 

 اداره این توسط شده حسابرسی نهایی هایحسابصورت عمومی محاسبات قانون 855 و 11 ، 14 ماده اساس بر 

 فقره 43 شامل و دولتی موسسه 34 دولتی، شرکت 84 دانشگاه، 86 غیردولتی، عمومی نهاد 885 کل شامل:

 هایدارایی تملک صورتحساب فقره 865 ، ای هزینه اختصاصی صورتحساب فقره 88 ایهزینه سابحصورت
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 عیجمابواب کسری حساب فقره یک ای،سرمایه اختصاصی هایدارایی تملک صورتحساب فقره 1 و ایسرمایه

 باشد.می ایسرمایه هایدارایی تملک حساب جمعیابواب کسری حساب فقره 4 و ای هزینه

 ( ق4اجرای تبصره ) هـ مورخ  45335/ت38548نامه اجرایی شماره ینیکل کشور و آ 8316انون بودجه سال

المی در قالب اعتبارات تملک هیات محترم وزیران در خصوص پذیرش و واگذاری اسناد خزانه اس 85/3/8316

 .ایهای سرمایهیدارای

 طرح استقرار و توسعه موضوع با برنامه قانون 15 ماده نمودن اجرایی TSA دولتی هایحساب ساماندهی و 

 حدوا حساب یک با دولت درآمدهای وصول هدف با مرکزی بانک به دولتی هایحساب کلیه انتقال بر مبنی

 .واریز شناسه و کننده وصول واحدهای استان، اجرایی، هایدستگاه تفکیک انتقال زمان کاهش منظوربه

 از لوگیریج جهت الکترونیکی حواله صدور و چک فیزیکی حذف منظوربه مرکزی بانک بانکواره سامانه استقرار 

 .احتمالی هایاستفاده سو

 مواد موضوع بودجه، صحیح اجرای خصوص در اجرایی هایدستگاه حسابانذی فعالیت بر مالی نظارت اعمال 

 .استان حسابانذی کلیه عملکرد ارزیابی انجام و عمومی محاسبات قانون 854 و 15 ، 15

 ناوگان از فرسوده خودرو دستگاه 533 خروج به منجر که8316 سال در استان دولتی هایاتومبیل ساماندهی 

 است. گردیده دولتی سیستم

 ملک مورد 4114 تعداد به سادا سامانه در استان اجرایی هایدستگاه دولتی منقول غیر اموال اطالعات ثبت. 

 مورد  146 تعداد به برگی تک سند صدور جهت الزم اقدامات انجام و پیگیری. 

 دولتی امالک از مورد 534 برای کل اداره این کارشناسان میدانی بازدید با همراه کارشناسی اقدامات انجام 

 "د"بند گواهی صدور برای امالک از مورد 3385 ارسال مستندات و تکمیل استان جهت اجرایی هایدستگاه

  .دولتی اموال نامهآیین 86 ماده

  

 های استان اصفهانهای اختصاصی اداره کل زندانرتبه برتر در شاخص

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 نفر 455 اسمی ظرفیت با مربع متر 1645 مساحت به آباد نجف زندان از برداریبهره. 

 نفر 855 اسمی ظرفیت با مربع متر 445 مساحت به نطنز شهرستان بازداشتگاه از برداریبهره. 

 هایرشته در وظیفه سربازان و مددجویان کارکنان، توسط 8316 سال در کشوری نیآقر برتر مقام 1 کسب 

 .نیآقر مفاهیم و حفظ

 اصفهان استان موزیآ سواد نهضت در برتر دستگاه کسب. 

 کاشان زندان مددجویان توسط ایزورخانه مسابقات دوم کشوری مقام کسب. 
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 به کل اداره این مرد پرسنل از نفر 5 توسط استان کارگران میز روی تنیس مسابقات تیمی اول مقام کسب 

 .تیمی صورت

 8316 و 8314 درسال  نماز اقامه ستاد در برتر دستگاه عنوان کسب. 

 استان خیریه امور و اوقاف اداره  نقرآ موضوعی حفظ ملی طرح در مددجو نفر 8855 شرکت. 

 348 هنرستان نفر، 848 ابتدایی نفر، 885 آموزی سواد نهضت شامل استان هایزندان سطح در مدرسه 4 فعالیت 

  .385راهنمایی نفر، 815 جامع نفر، طرح 88 دانشگاه نفر،

 8316 سال در اصفهان استان سالمت مجمع اولین در اول مقام کسب. 

 زندانیان از نفر 1885 برای مهارتی دوره 334 تعداد برگزاری. 

 55 مشابه سال به نسبت که زندانی نفر 4386 برای غیرمولد و مولد شاغلین از اعم اشتغال زمینه ننمود فراهم 

 .است داشته رشد درصد

 به نسبت که هازندان خروج از بعد مراقبت مرکز توسط شده آزاد زندانیان از نفر 441 قرار دادن پوشش تحت 

 .است داشته افزایش درصد 85 مشابه سال

 نفر 64  تعداد این از که شده آزاد زندانیان از نفر 855 برای اشتغال تسهیالت وام دریافت شرایط نمودن فراهم 

 .است افزایش داشته %16  مشابه سال به نسبت و اندشده وام اخذ به موفق

 لک اداره( ع) کاظم موسی امام خیریه توسط تومان میلیارد یک قریب مبلغی پرداخت با نفر 846 تعداد آزادی 

 .هازندان

 

 هایزندان کل ادارههای اختصاصی جدول وضعیت میانگین محورها بر اساس ارزیابی شاخص

 اصفهان استان

دارسقف امتیاز مصداق امتیاز کسب شده درصد تحقق  ردیف محور سقف امتیاز 

 8 اقدامات تامینی تربیتی 8555 8555 141 11

 

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهانهای عمومی رتبه برتر در شاخص

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 استان سطح در صنعتی واحد 88148 بر محیطی زیست نظارت و پایش. 

 متقاضیان به محیطی زیست هایاستعالم مورد 4581 به پاسخگویی. 

 مردمی محیطی زیست شکواییه مورد 8558 به رسیدگی. 
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 متخلف واحدهای برای زیستی محیط هایاریهطاخ مورد 8136 صدور. 

 8516قضایی محاکم در تخلف هایپرونده پیگیری مورد. 

 زیست محیط کننده آلوده واحدهای مورد 15 فعالیت ازادامه جلوگیری. 

 محیطی زیست قوانین از متخلفین از نفر 884 یریگدست. 

 است بوده مجاز غیر آن قبضه 44 که سالح قبضه 815 کشف. 

 استان هایشهرستان کلیه سطح در پسماند مدیریت اعمال . 

 پایش مرکز به دیگر بزرگ صنعتی واحد دو اتصال با صنعتی واحدهای آنالین پایش شبکه توسعه. 

 اهدستگاه تکلیفی وظایف پیگیری و استان اجرایی هایدستگاه به پاک هوای قانون مصوبات ابالغ. 

 هایشهرک در فاضالب خانهتصفیه 85 و فصلی صورتبه روستایی و شهری فاضالب خانهتصفیه 85پایش 

 .استان صنعتی

 ایبر آب کیفیت شاخص محاسبه و استان مختلف هایشهرستان در واقع چاه  حلقه 54 زیرزمینی هایآب پایش 

 .سمی و متداول عناصر

 اساس بر فصلی وآنالیز برداری نمونه انجام با اصفهان شهر در شدهتوزیع 5یورو بنزین کیفیت بر نظارت 

 .سازمان فراگیر پایش دفتر دستورالعمل

 ارهکت هزار 53 مساحت به ملی پارک به موته وحش حیات پناهگاه از بخشی حفاظتی سطح ارتقای. 

 

 استان زیست محیط حفاظت کل اداره عمومی هایشاخص ارزیابی اساس بر محورها میانگین وضعیت جدول

 اصفهان

دارمصداق سقف امتیاز امتیاز کسب شده درصد تحقق  ردیف محور سقف امتیاز 

 8 اصالح ساختار سازمانی 884 35 81 11

 8 توسعه دولت الکترونیک 884 883 811 11

 3 مدیریت سرمایه انسانی 855 815 865 11

 5 شفافیت و مدیریت مالی 45 45 54 15

 4 بهبود فضای کسب و کار 855 43 65 18

61 858 845 845 
پذیری و ولیتوسالمت اداری، مس ارتقا

 پاسخگویی
6 

 4 استقرار نظام مدیریت عملکرد 845 845 858 15
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 محیط حفاظت کل اداره عمومی هایشاخص ارزیابی اساس بر  محورها میانگین وضعیت نمودار

 اصفهان استان زیست

 
 

 هاها و بیمهها، بانکگروه شرکت-9

 های عمومی و اختصاصی شرکت توزیع نیروی برق  استان اصفهانمجموع شاخصرتبه برتر در 

 به شرح ذیل می باشد: 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 ترین شرکت توزیع منطقه مرکزی کشوربزرگ.  

  هزار مشترک در  584دهی به یک میلیون و شرکت توزیع برق در کشور، با سرویس 31سومین شرکت در بین

 .روستا 8814شهر و  18شهرستان،  83هزار کیلومترمربع شامل  18مساحتی به وسعت 

 رتبه برتر در تعالی خدمت و نوآوری اختصاص.  

  ها را به یک میزان تثبیت نموده که موفقیت بسیار خوبی شاخص شهرستان استان اصفهان 83این شرکت در بین

انداز این شرکت، قرار است به درصد بوده، که تا پایان برنامه چشم 1/4 ان تلفات برق در استان اصفهاناست. میز

درصد برسد و نسبت به کشور با توجه به شرایط شبکه از کمترین تلفات برخوردار است. البته بخشی از این  5/4

اندازی به شبکه و مصرف بدون کنتور است. این شرکت با استفاده از تکنولوژی روز و در تلفات به علت دست
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های متعددی را به مرحله ه خدمت به مشترکین، اقدامات و پروژهیتقای کیفیت خدمات و تسهیل در اراراستای ار

به مردم استان، شامل درگاه  ه خدماتیهای متنوع به منظور امکان ارااجرا درآورده است. این شرکت با ایجاد درگاه

کند. ه خدمات اقدام میی، نسبت به دریافت درخواست تا اراسایت و مرکز سمیعحضوری، دفاتر پیشخوان، وب

 84اد ده مشاوره، پذیرش و پیگیری درخواست مشترکین و متقاضیان تعیزی مرکز تلفنی سمیع به منظور اراانداراه

 ه خدمات غیرحضوری در سطح استان بوده است. یوص اراثر درخصوه خدمت، گامی میفرایند ارا

 848 مگاوات تولید دارند. 3های خورشیدی شده که نزدیک ها مجهز به سلولساختمان در شهرستان 

 های کنترل برق کشور از نظر سطح خدمات تکنولوژی است و با ترین بخشمرکز دیسپاچینگ استان از پیشرفته

گیرد مین برق مطمئن صورت میاشود و کارهای الزم برای تمشکالت برطرف می اسریعهایی در دیسپاچینگ، آالرم

سازد. از آنجا که مدیریت افزار ناب اقدام شده باشد را برطرف میو این مرکز هرگونه قطعی برق که در ثبت نرم

ند هیزات مدیریت شوبایست تجها میشود و از بدو احداث شبکهشبکه موجود محدود نمی های فیزیکی بهدارایی

هگیری ر تجهیزات( با هدف پروژه کدینگ تجهیزات و نرم افزار کاشف )کنترل اجناس و شناسه فنیتعریف  لذا 

که با تکمیل ارتباطات با سایر نرم افزارها فرایند مربوطه تکمیل خواهد فاز اول آن، راه اندازی  وتجهیزات شبکه 

 شد.

  پایایی شبکه که نقطه شروع تعمیرات پیشگیرانه است نیز پروسه طراحی نرم افزار در حوزه تحلیل رخدادها و بهبود

مربوطه تکمیل شده و به زودی پیاده سازی و معرفی خواهد شد. گام بعدی وجود یک بستر نرم افزاری مطمئن 

نتا این نیاز نیز مرتفع با نام سپ P M  سازی نرم افزارریزی و اجرای تعمیرات پیشگیرانه است که با پیادهبرای برنامه

منظور انتخاب پیمانکار توسط متقاضیان، این شرکت به های نوین بهکار گیری ابزارها و فناوریشد. در راستای به

منظور دستیابی به اهداف و چشم انداز تعریف شده و افزایش خدمات غیرحضوری، اقدام به طراحی وخرید سامانه 

که متقاضیان  استفاده از سامانه فوق را در سطح کل شرکت پیاده سازی کرده استکرده و  )ساپ( انتخاب پیمانکار

 و های پیشنهادیتوانند بدون حضور فیزیکی در شرکت برق و با اطمینان از صحت قیمتهای اهدایی میپروژه

 تعداد و برند اقالم مصرفی، اقدام به انتخاب پیمانکار برای پروژه خود کنند. 

 

 های اختصاصی شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشاخصرتبه برتر در 

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 تهیه برنامه راهبردی مدیریت تامین توزیع و مصرف آب شرب استان. 

  شهر استان 84تهیه اکشن پلن کاهش آب بدون درآمد برای. 

 های فاضالب.خانهدر ارتقای تصفیههای نوین اصالح ، بازسازی، نوسازی و استفاده از فناوری 

 سازی صد اکیپ مروج مصرف در سطح استانفعال. 
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 تهیه طرح سیستم جامع حوادث و تهیه اپلیکیشن رفع حوادث. 

  خدمت  88منطقه استان اصفهان با ارایه  35و  شهر 18در  8488راه اندازی سامانه خدمات غیرحضوری

 .حضوریغیر

 های خانگی و غیرخانگی با نه آب و کاهش مصارف آب در کاربریهنگ مصرف بهیتالش در جهت ترویج فر

 .واحد جدید آب 84555کاهش یک و نیم درصدی در پایان سال علیرغم افزایش 

 سازیهای نخستین واژه آب در سطح استان جهت فرهنگبرگزاری جشنواره. 

 .کنترل هوشمند شبکه توزیع آب 

 ها و اجرای نظام.بندی آنمناطق خودگردان استان و رتبهیند ارزیابی عملکرد انجام فرا 

  میلیارد تومان 55مگاوات در شهرضا به ارزش سرمایه گذاری  85ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت. 

 خانه فاضالب شهر سده لنجانهای مبارکه و لنجان و ساخت تصفیهتکمیل تاسیسات فاضالب شهرستان. 

 برق آبی بر روی خط آبرسانی اصفهان اردستان واگذاری امتیاز ساخت نیروگاه. 

 خانه فالورجان، لنجان و آوری فاضالب و تصفیههای شبکه جمعبندی طرحاندازی آرشیو دیجیتال و جمعراه

 .شهرضا

 اصفهان استان فاضالب و آب شرکت اختصاصی هایشاخص ارزیابی اساس بر محورها میانگین وضعیت جدول

شدهامتیاز کسب  درصد تحقق دارمصداقسقف امتیاز     ردیف محور سقف امتیاز 

 8 محور آب و فاضالب 8555 8555 115 11

 

 های عمومی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان رتبه برتر در شاخص

 به شرح ذیل می باشد: 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 رسانی و ایجاد ساختارهای جدید مبتی بر سامانه اطالعGIS های مکانی()اطالعات داده. 

 میلیارد ریال 154برق رسانی با اعتباری بالغ بر  پروژه بزرگ و کوچک 485برداری ازبهره.   

 احداث  ، دستگاه پست و ترانسفورماتور زمینی و هوایی 318برداری از بهره ،مشترک جدید 38553رسانی به  برق

 کیلووات تجهیزات 685 ، در مدار قرار گرفتنو هواییکیلومتر شبکه فشار متوسط و فشارضعیف زمینی  385

مگاوات  85 قرار گرفتن در مدار در بخش خانگی و عالوه بر آن های خورشیدیپذیر سلولهای تجدیدانرژی

 .نیروگاه تولید پراکنده در شرق اصفهان

 پیمانکارانهای نوین به عنوان یک مرکز علمی آموزشی ویژه کارکنان و راه اندازی پارک فناوری. 
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 یند دریافت و فرا های اصلیو شبکه ها و اطالعات همه فیدرهاداده این اساس بر هوشمندسازی شبکه

های توزیع نشده و تلفات به انرژی های خواسته و ناخواسته،خاموشیهوشمندسازی تکمیل و در نتیجه این امر، 

 حداقل ممکن خواهد رسید.

 رها و کنتو )سپاد(، با استفاده از سامانه پردازش اطالعات دینامیک در بخش تنظیم بار، هوشمندسازی شبکه

 و هزار نقطه را به صورت آفالین رصد 855هزار نقطه را به صورت آنالین و  1گیری فهام، تجهیزات لوازم اندازه

 .کندولتاژ مشترکین را به صورت لحظه به لحظه پردازش می

 

 شهرستان برق نیروی توزیع شرکتهای عمومی ارزیابی شاخصجدول وضعیت میانگین محورها بر اساس 

 اصفهان

دارسقف امتیاز مصداق امتیاز کسب شده درصد تحقق  ردیف محور سقف امتیاز 

 8 اصالح ساختار سازمانی 884 84 88 15

 8 توسعه دولت الکترونیک 884 854 858 14

 3 مدیریت سرمایه انسانی 855 881 885 15

 5 شفافیت و مدیریت مالی 45 45 45 855

 4 بهبود فضای کسب و کار 855 64 41 15

41 881 845 845 
پذیری و مسوولیت ارتقا سالمت اداری، 

 پاسخگویی
6 

 4 استقرار نظام مدیریت عملکرد 845 845 854 14
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 شهرستان برق نیروی توزیع شرکت عمومی هایشاخص ارزیابی اساس بر  محورها میانگین وضعیت نمودار

 اصفهان

 

 
 گروه زیربنایی و تولیدی-3

 های عمومی و اختصاصی اداره کل  استاندارد استان اصفهانرتبه برتر در مجموع شاخص

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 االک تولید و خدمت هارای کیفیت بر نظارت راستای در تشویقی و اجباری استاندارد فقره  585 تعداد صدور. 

 شهروندان سالمتی حفظ برای عرضه و تولید مراکز از برداری نمونه 1485 و بازرسی 84813 انجام تعداد. 

 ثابت باسکول  8886 تعداد سبک، و(  ایجاده همکف باسکول) سنگین توزین وسایل عملکرد بر نظارت جهت در 

 توزین وسایل ذاریگ پلمپ 6441 تعداد و آزمون یا و بازرسی مورد سبک توزین وسایل از مورد 83414 همکف،

 د.ش انجام

 یتحویل بنزین لیتراژ کنترل درخصوص سوخت عرضه جایگاه نازل 4544 آزمون قرارگرفتن تعداد تحت بازرسی و 

 .کننده مصرف به

 کنندهمصرف حقوق از حمایت راستای در بهاگران فلزات انگ آزمون 8818 تعداد انجام. 
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 احدهایو در استاندارد کمکی بازوی عنوان به کیفی کنترل مدیران تخصصی و علمی توان افزایش خصوص در 

 .گردید هارای کارآموزی و آموزش ساعت نفر 46415 میزان تولیدی

  واحدهای علیه جرم اعالم مورد 43و الکترونیکی اخطار و تذکر مورد 5883 کتبی، تذکر و اخطار مورد 645انجام 

 .استاندارد امر متخلفین با مقابله برای متخلف

 استاندارد فرهنگ ترویج مورد 85555 از بیش و ملی استاندارد تدوین فقره 13 تعداد استانداردسازی خصوص در 

 .پذیرفت صورت

 

 های اختصاصی اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهانرتبه برتر در شاخص

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 های نظیر توسعه کشت منظور استفاده کار ار منابع محدود موجودهای نوین کشت بهگیری به سمت روشجهت

 .ایگلخانه

 سازی کشت همراه با مدیریت مدرن و پیشرفتهیکپارچه. 

 های مناطقها و ظرفیتاصالح الگوی کشت با توجه به قابلیت. 

 های موجودتشکلهای تولیدی در بخش کشاورزی و حمایت از توسعه تشکل. 

 سازی، توسعه مکانیزاسیون، توسعه اجرای یکپارچه هایمنظور اجرای طرحها بهتخصیص تسهیالت بانک

 .... های آبیاری تحت فشار وسیستم

 های زیرزمینیهای سطحی و تغذیه مصنوعی سفرهمهار آب. 

 گسترش کویرزدایی و پیشگیری از های بیابانتوسعه، ترویج و حمایت از اجرای روش. 

 های محصوالت زراعی و باغیهای مبارزه بیولوژیک بر علیه آفات و بیماریتوسعه روش. 

 توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی. 

 گسترش کمی و کیفی صنعت بیمه کشاورزی. 

 میاییشی هابیوتیک آنتی و سموم هایباقیمانده از عاری) ویژه محصول تولید توسعه منظوربه گذاریسرمایه(. 

 عشایر اسکان و ساماندهی طرح اجرای. 
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 اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهانهای اختصاصی گین محورها بر اساس ارزیابی شاخصجدول وضعیت میان

دارمصداق سقف امتیاز امتیاز کسب شده درصد تحقق  ردیف محور سقف امتیاز 

 8 امور دام 885 885 885 855

 8 محور زراعت 845 845 845 855

 3 محور باغبانی 855 855 831 11

 5 محور آب و خاک 845 845 858 14

 4 محور بازرگانی و صنایع 45 45 45 855

 6 حفظ نباتات 15 15 15 855

 4 امور اراضی 15 15 15 855

 1 محور ترویج 35 35 86 14

855 15 15 15 
های ستانا) شیالت

 غیرساحلی(
1 

 

 اصفهان استان کشاورزی جهاد کل اداره اختصاصی هایشاخص ارزیابی اساس بر محورها میانگین وضعیت نمودار
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 معدن و تجارت استان اصفهان های عمومی اداره کل صنعت،رتبه برتر در شاخص

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 های اقتصاد مقاومتی استان.های اجرایی در پروژهکسب رتبه برتر دستگاه 

 بهره وری در سطح استان و همچنین سازمان برتر در اجرای طرح رونق تولید مربوط به ا کسب رتبه برتر در ارتق

 عملکرد حوزه صنایع و صنایع معدنی.

 .تقدیر وزیر از عملکرد بخش معادن و صنایع معدنی استان اصفهان 

 جوزهای صنعتی به ویژه تعلیق تقدیر وزیر در خصوص وضعیت توازن زنجیره فوالد و اقدامات مربوط به م

 مجوزهای راکد.

 های پژوهشی در استان.کسب دستگاه برتر در اولویت 

 .کسب رتبه نخست المپیاد فرش دستبافت کشور 

 (13-16)  های عملیاتی تحول اداری وزارت متبوع طی چهار سال متوالیکسب رتبه برتر در برنامه 

 

 

معدن و تجارت استان  اداره کل صنعت،های عمومی ارزیابی شاخصجدول وضعیت میانگین محورها بر اساس 

 اصفهان

دارمصداق سقف امتیاز امتیاز کسب شده درصد تحقق  ردیف محور سقف امتیاز 

 8 اصالح ساختار سازمانی 884 44 45 11

 8 توسعه دولت الکترونیک 884 881 811 18

 3 مدیریت سرمایه انسانی 855 865 855 11

 5 شفافیت و مدیریت مالی 45 45 51 16

 4 بهبود فضای کسب و کار 855 43 41 18

43 885 845 845 
ارتقا سالمت اداری، 

پذیری و پاسخگوییولیتومس  
6 

 4 استقرار نظام مدیریت عملکرد 845 854 834 15
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 استان تجارت و معدن صنعت، کل اداره عمومی هایشاخص ارزیابی اساس بر محورها میانگین وضعیت نمودار

 اصفهان

 
 گروه حمایتی، سالمت و بهداشت-4

 های عمومی و اختصاصی اداره کل بهزیستی استان اصفهانرتبه برتر در مجموع شاخص

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 5111 (کشور بهزیستی اشتغال پورتال در ثبت) شده ایجاد مورداشتغال. 

 581  8316مورد واحد مسکونی واگذار شده در سال. 

 818115  8316ی کشوری پیشگیری از تنبلی چشم در سال ی تحت پوشش برنامهساله 6تا  3تعداد کودکان . 

 61546 8316ی غربالگری شنوایی در سال تعداد افراد تحت پوشش برنامه.    

 51/11 ها.اد در محلهی اجتماع محور از اعتیدرصد پوشش برنامه پیشگیر   

 کل به 8316 سال در نفر هزار 45 باالی شهرهای در یافته توسعه اجتماعی اورژانس مراکز به مرکز 3 افزودن 

 .کشور در اجتماعی اورژانس برنامه فاقد نفر هزار 45 باالی شهرهای

 درصد 855 صورتبه سرپرستبی کودکان از حمایت افزایش.   

 توانبخشی حوزه در سالمندان توانبخشی و حمایت درصدی 54/18 پوشش. 

 جامعه بر مبتنی توانبخشی برنامه در توانبخشی خدمات درصدی 83/61پوشش. 
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 اختصاصی اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان هایرتبه برتر در شاخص

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

  اولین بار در کشورراه اندازی پرونده الکترونیک بستری برای. 

 برگزاری جلسات شورای درمان استان برای اولین بار در سطح کشور. 

 سنجی و پذیرش بیماران بستری بدون نیاز به دفترچهاندازی پروژه استحقاقراه. 

 د به آنانره بازخوموسسات طرف قرار داد و ارای مستقیم از تمامی پزشکان وانجام نظارت غیر. 

 های استانرسیدگی به اسناد در شهرستان راه اندازی پذیرش و. 

  دولتیگری به بخش غیردرصد عملیات بیمه 16واگذاری بیش از. 

 

 اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان اختصاصی هایشاخص ارزیابی اساس بر محورها میانگین وضعیت جدول

دارسقف امتیاز مصداق امتیاز کسب شده درصد تحقق  ردیف محور سقف امتیاز 

 8 بیمه سالمت 8555 8555 118 11

 

 عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان  هایرتبه برتر در شاخص

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 شیب به یخام دام یهاوردهاو عرضه فر یبند، بستهی، فرآوردیبر مراکز تول یبهداشت یهانظارت زانیم شیافزا 

 و یبهداشت یهاسامانه نظارت یاندازراه نیو همچن دامپزشکی سیار و ثابت اکیپ 65 از استفاده با برابر از دو

 .شده از مزرعه تا سفره دیمحصول تول یریگیپ تیبا قابل یمحصوالت دام یریرهگ

 های خام دامی و وردهااصالح ساختار و ارتقا کیفیت واحدهای تولیدکننده فر حمایت از بخش خصوصی با

درصد در  65به بیش از  های خام دامیوردهصادرات فرا ها که سبب تسهیل و افزایشمحصوالت تولید شده آن

 گردید.  8316سال 

 که کاهش  8316ر سال مورد د 853به  8314سال  مورد در 383و طیور از  کاهش تعداد کانون بیماری دام

آن  ها از نتایجوردهو افزایش سطح بهداشت فرا دامهای مشترک بین انسان و ، کاهش بروز بیماریتلفات در دام

 باشد.می

  های مشترک بین های دامی و بیماریمیلیون راس دام، طیور و آبزیان بر ضد بیماری 85واکسیناسیون بیش از

 .8316انسان و دام در طول سال 

  8316در طول سال  های خام دامیوردهاحمل فر هزار مورد گواهی بهداشتی 855555صدور آنالین بیش از. 
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  وریط یسازدام، اجاره خودرو، معدوم یکوبهیما نهیدر زم 8316در سال  یقرارداد با بخش خصوص 384انعقاد ،

 .خدمت و ... دیبها دام، خر میتقو

 شیر خام و مرغ گوشتی و  های خام دامی شامل پایش ماهی قزل آال،وردهاطرح ملی پایش فر اجرای سه مرحله

های مرجع کشور جهت بررسی باقیمانده هایها به آزمایشگاهخوراکی آن در سراسر استان و ارسال نمونهاندرونه 

 دارویی، سموم و فلزات سنیگن 

 اداره کل دامپزشکی استان اصفهانهای عمومی جدول وضعیت میانگین محورها بر اساس ارزیابی شاخص

دارمصداقسقف امتیاز  امتیاز کسب شده درصد تحقق  ردیف محور سقف امتیاز 

 8 اصالح ساختار سازمانی 884 15 14 16

 8 توسعه دولت الکترونیک 884 811 818 18

 3 مدیریت سرمایه انسانی 855 855 818 16

 5 شفافیت و مدیریت مالی 45 45 55 15

 4 بهبود فضای کسب و کار 855 43 43 48

18 856 835 845 
ارتقا سالمت اداری، 

پذیری و پاسخگوییولیتومس  
6 

 4 استقرار نظام مدیریت عملکرد 845 845 836 18
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 اداره کل دامپزشکی استان اصفهان های عمومینمودار وضعیت میانگین محورها  بر اساس ارزیابی شاخص

 
 فهاناصاداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك استان  های اختصاصیامتیاز شاخص بیشترین رشد در

 باشد:به شرح ذیل می 8316اهم اقدامات دستگاه در سال 

 و یلگردم انواع آجر، آب، سیمان، ماسه، و شن: قبیل از ساختمانی مصالح مرغوبیت تعیین آزمایشات کلیه انجام 

 ....و نفتی مواد و قیر انواع ها،فرشسنگ انواع سفالی، و سیمانی هایبلوک انواع فوالدی، هایورق

 ژئوتکنیک و حفاری بخش در مهندسی خدمات هارای. 

 آسفالت و بتن اختالط هایطرح هارای. 

 عمرانی هایپروژه دیگر و هاساختمان در اجرا حین کیفی کنترل. 

 هایروش به فوالدی هایسازه در جوش کیفی کنترل  MT-UT-PT-VT.    

 غیرمخرب آزمایشات انجام روش به فوالدی و بتنی شده اجرا هایسازه هایالمان مقاومت تعیین. 

 ژئوتکنیک و آسفالت بتن، ساختمانی، مصالح با ارتباط در ایمشاوره خدمات هیارا. 

 شده جامان استان استاندارد کل اداره هماهنگی با ساختمانی مصالح استانداردسازی با رابطه در که همچنین اقداماتی

 :است شامل
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 استان سطح در آجر کارخانه 15 جهت آجر تولیدات کنترل. 

 ماسه و شن تولیدی مرکز 45 حدود ماسه و شن تولیدات کنترل. 

 تولیدی 54 برای سقفی هایبلوک تولیدات کنترل. 

 آماده بتن تولید مرکز 84در بتن تولیدات کنترل. 

 خاک مکانیک آزمایشگاه کل توسط اداره شهرسازی و راه کل اداره پروژه 45 -35بین متوسط طورهشایان ذکر است ب

 هایراه آزاد ،8و8 قطعات در اصفهان شرق راه آزاد عبارتند از: آنها مهمترین که آیدمی عملهب کیفی کنترل ماه هر در

– اصفهان دوم باند احداث هرند،–کوهپایه دوم باند احداث انارک،– نایین دوم باناحداث اصفهان، و غربی گذر کنار

 چادگان و .....

 اكخ مکانیک و فنی آزمایشگاه کل اداره اختصاصی هایشاخص ارزیابی اساس بر محورها میانگین وضعیت جدول

 اصفهان استان

دارمصداقسقف امتیاز  امتیاز کسب شده درصد تحقق  ردیف محور سقف امتیاز 

14 145 8555 8555 
محور آزمایشگاه فنی مکانیک و 

 خاک
8 

تان های اجرایی اسدستگاه های عمومیامتیاز شاخص اصفهان موفق به کسب رتبه بیشترین رشد در شهرداری همچنین

 گردید. 8316در ارزیابی عملکرد سال 

 

                                                                    نریزی استان اصفهاگانه برنامهمناطق هفتهای منتخب های دارای رتبه برتر شهرستانلیست دستگاه

 نام دستگاه عنوان شهرستان  ردیف

 اصفهان شهر 3امور آب و فاضالب منطقه  اصفهان 8

 امور آب و فاضالب منطقه شهرضا شهرضا 8

 شهرستان لنجان اداره پست لنجان 3

 ای شهرستان نجف آباداداره آموزش فنی و حرفه نجف آباد 5

 معدن و تجارت شهرستان کاشان اداره صنعت، کاشان 4

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نایین نایین 6

 برق شهرستان فریدن امور فریدن 4

 اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان کاشان 1
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 های برتر به روایت تصویربرگزیدگان خدمت دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفرعلی جاللی

 

اداره کل آموزش فنی و 

 حرفه ای

 

 علیرضا سراجی

 

 دانشگاه اصفهان

 

 مرتضی هادیان

 

 دانشگاه اصفهان

 

نوری امازاده یی حسین  

آموزش و اداره کل 

 پرورش

 داود لطیفی

اداره کل زندانهای 

 استان اصفهان

 

 مسعود دایی

اداره کل زندانهای 

 استان اصفهان

 

 مهدی ریاحی

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست

 

 فاطمه محمدی

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست

 نسرین اسد زاده

آموزش و اداره کل 

 پرورش

 

 علی شاه نظری

اداره کل امور اقتصادی 

دارایی استان اصفهانو   

 

 محمدرضا جدیدی

اداره کل امور اقتصادی 

 و دارایی استان اصفهان

 

عرب بیگی علیرضا  

شرکت توزیع نیروی 

 برق استان

 

 هادی اختریان

شرکت توزیع نیروی 

 برق  استان

 

نحکمتیاامیرحسین   

شرکت آب و فاضالب 

 استان

 

 عاطفه افشاری

 فاضالب و آب شرکت

 استان

 مژگان قاسمی

 

اداره کل آموزش فنی و 

 حرفه ای
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 )دنباله( برگزیدگان خدمت دستگاههای برتر به روایت تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهرداد جنتیان

شرکت توزیع نیروی 

 برق شهرستان اصفهان

 

 ابوالفضل رفیعی

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

 

 جعفر قربان نژاد

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

 

 محمد زینلی پور

اداره کل صنعت،معدن 

 و تجارت استان

 رویا ابکاء

صنعت،معدن و اداره کل 

 تجارت استان

 

 

 

مصیبایرج   

شرکت توزیع نیروی 

 برق شهرستان اصفهان

 

 

 امیر براتیان

اداره کل استاندارد 

 استان

 

الجردییم مژگان  

اداره کل استاندارد 

 استان

 

 عبدالرضا مرادی

دامپزشکی اداره کل 

 استان اصفهان

 اسماعیل باشی

اداره کل دامپزشکی 

 استان اصفهان

 

 غالمرضا زمانی

اداره کل آزمایشگاه فنی 

 و مکانیک خاک استان

 فرزاد حاجی ابوطالب

اداره کل آزمایشگاه فنی 

 و مکانیک خاک استان

 

 امید رحمانیان

 اداره کل بهزیستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عفت نجف پور

 اداره کل بهزیستی

 داود رضوانی

 اداره کل بیمه سالمت

 

 محسن رحیمی

 اداره کل بیمه سالمت

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

  چهارمفصل   

ان استهای اجرایی دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج       

 6931اصفهان در سال 
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 : علمی، فرهنگی و آموزشی 6گروه 

 

 

و پرورشگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان  و پرورشاداره کل آموزش جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3041708180 امتیاز

938880رتبه در کل

789رتبه در گروه

 خالصه وضعیت
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 نهاییجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح 

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 3.99 91894 93894 93894 آموزش 8


 .309 84.94 88994 88994 پرورشی و فرهنگی 9


 84494 88194 88194 88194 تربیت بدنی و سالمت 0


 1397 87.94 83.94 83.94 نیروي انسانی و فناوري اطالعات 0


 3990 1094 1194 1194 آموزش مدارس غیر دولتی 9


 7193 7994 3994 3994 سوادآموزي .


 3393 84494 84494 84494 آموزش و پرورش استثنایی 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 امتیازسقف محور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 88494 84.99 3.99اصالح ساختار سازمانی 8


 1493 81998 99994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 84494 81494 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 1.94 0094 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 .789 .0.9 994. 84494 فضاي کسب و کار بهبود 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 88897 7090 



 .309 80994 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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اصفهانگزارش ارزیابی عملکرد دانشگاه 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا دانشگاه اصفهانجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

9008991.31 امتیاز

99004رتبه در کل

917رتبه در گروه

 خالصه وضعیت
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 تحققدرصد 

 30913 99.998 974944 974944 محور آموزشی و تحصیالت تكمیلی 8


 844944 014944 014944 014944 محور پژوهشی و فناوري 9


 844944 834944 834944 834944 محور همكاري هاي بین الملل 0


 33993 893900 8.4944 8.4944 محور دانشجوئی و فرهنگی 0


 

 
 بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایینمودار وضعیت محور 
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 89944 89944 844944اصالح ساختار سازمانی 8


 79949 800984 839944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 8.901 9.998 8.4944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 91944 93944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0


 00908 8.910 01944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 7.944 949.. 



 1900. 849994 894944 894944 عملكرداستقرار نظام مدیریت  7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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اصفهان هنرگزارش ارزیابی عملکرد دانشگاه 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا اصفهانهنر دانشگاه جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

130.488039 امتیاز

0.0709رتبه در کل

371رتبه در گروه

 خالصه وضعیت
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 3498 90099 97494 97494 محور آموزشی و تحصیالت تكمیلی 8


 1990 08090 01494 01494 محور پژوهشی و فناوري 9


 84494 83494 83494 83494 بین الملل محور همكاري هاي 0


 .389 .80.9 8.494 8.494 محور دانشجوئی و فرهنگی 0


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 8994 8499 7494اصالح ساختار سازمانی 8


 .49. 89499 83194 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 799. .8479 8.494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 9.94 9194 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 0.94 8799 0194 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 88494 0899 0797 



 7998 84199 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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گزارش ارزیابی عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

ل ادر س اصفهاناستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

6931 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

1040448903 امتیاز

01.99.رتبه در کل

888484رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 .1093 1039.4 8444944 8444944 پرورش فكري کودك و نوجوان 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 89994 0199 0191اصالح ساختار سازمانی 8


 9199 88.94 83194 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 8997 0899 94494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 9094 9794 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 0899 390 0494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 0997 0998 



 0391 7091 89494 89494 عملكرداستقرار نظام مدیریت  7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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ایگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان  ایاداره کل آموزش فنی و حرفهجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

84441008100 امتیاز

8813رتبه در کل

808در گروه رتبه

 خالصه وضعیت
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 84494 19494 19494 19494 آموزش 8


 84494 89494 89494 89494 کارایی 9


 

 
 بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایینمودار وضعیت محور 
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 89994 88390 3990اصالح ساختار سازمانی 8


 1390 94898 99994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 7099 80891 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 7494 0994 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 1090 894. 7094 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 89093 1999 



 1790 80894 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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آموزش و ترویج کشاورزی و  و ارزیابی عملکرد مرکز تحقیقاتگزارش 

 منابع طبیعی

 90/49/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقاتجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

 6931ل در سااستان اصفهان 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

 8941 9.7 304 امتیاز

رتبه در کل
97 .7 97 

رتبه در گروه
9 89 88 

    خالصه وضعیت
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

سقف امتیاز   سقف امتیازمحور ردیف
 دارمصداق

 امتیاز 

 شدهکسب
درصد تحقق

 3090 08393 09494 09494 آموزش 8
 

 .309 .9949 99494 99494 تحقیقات 9
 

 

 
 نهاییسطح  اختصاصیمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی ن

 

 

 

 

 



 663                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز
سقف امتیاز  

 مصداق دار

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 9.91 0999 1494 89994 اصالح ساختار سازمانی 8
 

 8194 .099 81494 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 799 8998 94494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 1994 8794 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 0391 8994 0494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

ارتقا سالمت اداري،  .
 پذیري و پاسخگوییمسوولیت

89494 88494 9991 9099 

 

 .019 9194 89494 89494 عملكرداستقرار نظام مدیریت  7
 

 



 نهاییمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح ن
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گزارش ارزیابی عملکرد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 استان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

 6931ل در سااصفهان 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3097938.78 امتیاز

990893رتبه در کل

000رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 

 

 

 

 

 

 



 616                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 84494 07994 07994 07994 میراث فرهنگی 8


 7.98 87999 90494 90494 صنایع دستی 9


 3.99 3491 3094 3094 سرمایه گذاري 0


 84494 04094 04094 04094 گردشگري 0


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 .494 0.91 .899اصالح ساختار سازمانی 8


 1793 87390 94094 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 998. 88799 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 1.94 0094 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 799. 9790 1994 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 1193 9399 



 7191 88199 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی





 619                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

اسالمی فرهنگ و ارشادگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان  اسالمی فرهنگ و ارشاداداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

39810087.9 امتیاز

008794رتبه در کل

190رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 39943 394917 8444944 8444944 ارشادفرهنگ و  8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 899944 890994 31914اصالح ساختار سازمانی 8


 19909 883909 804944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 77974 894900 899944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 30944 07944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0


 73970 93918 79944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 841901 79999 



 .1393 800939 894944 894944 مدیریت عملكرداستقرار نظام  7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی







 611                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

گزارش ارزیابی عملکرد اداره کل تبلیغات اسالمی

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان  اداره کل تبلیغات اسالمیجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

308.798.80 امتیاز

9.0100رتبه در کل

0..در گروه رتبه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 30941 304914 8444944 8444944 محور تبلیغات اسالمی 8
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 نهاییجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح 

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 3494 3494 84494اصالح ساختار سازمانی 8


 9093 88999 94094 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 7991 80898 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 1.94 0094 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 9190 199 0494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 9398 0990 



 7791 88.91 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی





 611                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

استان اصفهان حج و زیارتمدیریت گزارش ارزیابی عملکرد 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا اصفهاناستان  حج و زیارتمدیریت جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

193004808. امتیاز

03.090رتبه در کل

8433رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 19939 193983 8444944 8444944 حج و زیارت 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 .899944 99944 0.910 ..93اصالح ساختار سازمانی 8


 8909. 801998 999944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 81944 0.944 944944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 - - 4944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0

 .9493 93949 97944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 800944 .1994 98997 



 ..49. 38944 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 



 613                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

اداره کل اوقاف و امور خیریهگزارش ارزیابی عملکرد 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان  اداره کل اوقاف و امور خیریهجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3047408.00 امتیاز

910009رتبه در کل

.99رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

خیریهسازمان اوقاف و امور  8  8444944 8444944 304983 30949 
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 899944 883944 39994اصالح ساختار سازمانی 8


 10933 813944 999944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 0944. 89.944 944944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 91944 93944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0


 03913 .8998 01944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 .0901 09999 



 .7190 887999 894944 894944 مدیریت عملكرداستقرار نظام  7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی



 



 696                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 : عمومی، اجتماعی و قضایی 1گروه 

 

 

اهگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل زندان

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا اصفهاناستان  یاهزندانکل اداره جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

37371987.0 امتیاز

39999رتبه در کل

8.9رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 37911 371914 844494 844494 تربیتی ،مینیأاقدامات ت 8
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 اساس ارزیابی عمومی سطح نهاییجدول وضعیت محور بر 

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 04944 93999 37994اصالح ساختار سازمانی 8


 7.993 .80390 839944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 10949 803994 814944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 4944. 04944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0


 4949. 99918 01944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 804944 3.947 70934 



 1.900 893994 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایینمودار وضعیت محور 
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گزارش ارزیابی عملکرد اداره کل ثبت احوال

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا اصفهاناستان  ثبت احوالکل اداره جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3.47908780 امتیاز

8.049.رتبه در کل

03.رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 سطح نهاییجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی 

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 3.944 3.4944 844494 844494 ثبت هویت ایرانیان 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 89994 89497 3.99اصالح ساختار سازمانی 8


 499. .8099 99994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 7.98 80794 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 3.94 0194 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 7190 9799 7094 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 1994 9.9. 



 1399 80099 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 



 691                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

اجتماعی رفاهگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل تعاون، کار و 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

ل در سا اصفهاناستان  اجتماعی رفاهتعاون، کار و کل اداره جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

6931 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3741908190 امتیاز

898988رتبه در کل

009رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 

 

 

 

 

 

 



 6931اصفهان در سال  های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                         691 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 تحققدرصد 

8 
هاي اعتالي فرهنگی و اجتماعی سرمایه

 انسانی
89994 89994 89894 3790 



 3990 91393 04094 04094 شناخت و مدیریت بازار کار 9


 3.94 93797 08494 08494 تنظیم روابط کار و صیانت از نیروي کار 0


 84494 89.94 89.94 89.94 تعاون 0


 84494 84994 84994 84994 آموزش و پژوهش 9


  

 
 سطح نهایی اختصاصینمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی 

 

 



 691                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 89994 88990 1391اصالح ساختار سازمانی 8


 1093 83894 99994 99994 الكترونیكتوسعه دولت  9


 1490 80091 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 3094 0794 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 1.90 7099 1994 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 8819. 7394 



 3491 80.99 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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گزارش ارزیابی عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده وضعیتشرح  عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا اصفهاناستان  حفاظت محیط زیستکل اداره جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

34119187.. امتیاز

098083رتبه در کل

790رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 

 

 

 









 



 693                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 3891 .9799 04494 04494 محورمحیط انسانی 8


 3090 3090 84494 84494 آموزش 9


 84494 09494 09494 09494 محور محیط طبیعی 0


کیفیت تجهیزات ارتقاافزایش تعداد و  0  99494 99494 81799 7994 


  

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 0494 9399 3799اصالح ساختار سازمانی 8


 1190 81190 98094 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 1398 8.499 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 3494 0994 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 1899 .939 7094 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 84893 .793 



 3090 .8089 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 



 616                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

گزارش ارزیابی عملکرد اداره کل پزشکی قانونی

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931سال دوره ارزیابی: 



 

 

 

 6931ل در سا اصفهاناستان  اداره کل پزشکی قانونیجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

1119388071 امتیاز

070100رتبه در کل

18884رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 تحقق درصد

 1.97 70799 19494 19494 محور پزشكی آزمایشگاهی 8


 84494 89494 89494 89494 محور آموزشی پژوهشی 9


 

 
 سطح نهایی اختصاصینمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی 

 

 

 

 

 



 619                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 7994 9899 .190اصالح ساختار سازمانی 8


 9999 97.. 89494 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 891. 3394 8.494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 1.94 0094 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 9791 9193 9494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 .794 9899 



 9998 7199 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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اتگمرکگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا اصفهاناستان  اتکل گمرکاداره جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

 هایشاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

1047.98.49 امتیاز

079109رتبه در کل

8473رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 10944 104944 844494 844494 گمرك 8


  

 

 

 



 611                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 7994 9999 7494اصالح ساختار سازمانی 8


 3990 81991 83194 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 497. 89899 94494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 3494 0994 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 7.97 9.98 7094 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 3499 .39. 



 1894 89899 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایینمودار 
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پستگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل اصفهان در ساکل پست استان جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد اداره 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

1498.91.19 امتیاز

949000رتبه در کل

8891رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 سطح نهاییجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی 

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

8 
محور شرکت پست جمهوري اسالمی 

 ایران
844494 844494 199974 19997 



 

 

 



 611                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 8994 8499 7494اصالح ساختار سازمانی 8


 3099 81394 94494 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 7493 89797 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 1994 8794 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 1999 9091 0494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80794 88999 7199 



 7094 88894 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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گزارش ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا اصفهاناستان  ورزش و جوانانکل اداره جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3781088148 امتیاز

889880رتبه در کل

900رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 613                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 39907 943918 994944 994944 امور جوانانمحور  8


 844944 989944 989944 989944 محور فرهنگی، آموزش و پژوهش 9


 3.997 933907 084944 084944 محور همگانی 0


 3.9.1 90.990 999944 999944 محور قهرمانی 0


  

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی
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 وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهاییجدول 

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 899944 899944 844944اصالح ساختار سازمانی 8


 73999 873944 999944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 .7399 800998 814944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 39944 0.944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0


 09.7. 09939 78944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 88.993 77999 



 ..139 800994 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 



 616                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

گزارش ارزیابی عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا اصفهاناستان  اداره کل امور اقتصادی و داراییجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3933998110 امتیاز

8100رتبه در کل

988رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 39934 393944 8444944 8444944 هاي اختصاصی برش استانیشاخص 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 9994 9994 84494اصالح ساختار سازمانی 8


 3893 .8099 89994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 3799 87994 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 7494 0994 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 3799 1993 1994 84494 و کار بهبود فضاي کسب 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 8819. 1097 



 3.90 80097 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 



 619                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

حکومتیگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل تعزیرات 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 

 6931ل در سا اصفهاناستان  حکومتیتعزیرات کل اداره جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

7.30498878 امتیاز

9..8.8رتبه در کل

898080رتبه در گروه

 خالصه وضعیت
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 7097 90897 79994 79994 رسیدگی به پرونده 8


 .199 99790 97994 97994 اجراي احكام 9


  

 
 سطح نهایی اختصاصینمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی 

 

 

 

 

 

 



 611                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 0494 494 494اصالح ساختار سازمانی 8


 9.99 84199 83994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 8191 0094 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 9994 9.94 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 9494 94. 0494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 9494 9097 0390 



 9494 7994 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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و امالک گزارش ارزیابی عملکرد اداره کل ثبت اسناد

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931ارزیابی: سال دوره 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا اصفهاناستان  مالکاو  ثبت اسنادکل اداره جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

90.908977. امتیاز

.90990رتبه در کل

808489رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 611                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 .709 08790 09994 09994 امالك 8


 9998 94.97 07994 07994 اسناد 9


 994. 994. 84494 84494 نظارت و بازرسی 0


 994. 994. 84494 84494 درآمد 0


  

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی
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 ارزیابی عمومی سطح نهاییجدول وضعیت محور بر اساس 

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 .89994 88494 8093 899اصالح ساختار سازمانی 8


 7899 8.499 99994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 094. .8809 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 1.94 0094 9494 9494 مالی شفافیت و مدیریت 0


 793. 9791 1994 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 1399 939. 



 7.98 88099 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی





 613                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

شهرداری اصفهانگزارش ارزیابی عملکرد 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا اصفهانشهرداری جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

11891080.9 امتیاز

010309رتبه در کل

38988رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 11989 118994 844494 844494 شهرداري 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 9494 9994 9494اصالح ساختار سازمانی 8


 .81097189 99994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 0099 799. 94494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 7494 9894 0494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 094. 0894 994. 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89394 .994 0194 



 093. 3997 80994 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 



 616                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

گزارش ارزیابی عملکرد اداره کل امور مالیاتی

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا اصفهاناستان  اداره کل امور مالیاتیجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3947998749 امتیاز

909391رتبه در کل

.17رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 39944 394944 8444944 8444944 مالیات 8
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 نهاییجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح 

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 89994 7799 .891اصالح ساختار سازمانی 8


 7990 8.993 99994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 1997 89090 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 94.. 0094 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 1097 7994 1994 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 3.98 .094 



 .119 80094 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی







 619                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 ها ها و بیمهها، بانک: شرکت9گروه 

 

 

شرکت آب و فاضالب روستاییگزارش ارزیابی عملکرد 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهانجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

1098717.30 امتیاز

908387رتبه در کل

.7.رتبه در گروه

 خالصه وضعیت
  

 

 اختصاصی سطح نهاییجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی 

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 30997 309978 8444944 8444944 محور آب و فاضالب 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 899944 88.979 30904اصالح ساختار سازمانی 8


 30949 944991 980944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 79979 898994 944944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 0.944 81944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0


 19931 4991. 70944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 8839.9 73970 



 ..309 809944 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 



 611                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

اصفهانای شرکت آب منطقهگزارش ارزیابی عملکرد 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931ارزیابی: سال دوره 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا ای استان اصفهانشرکت آب منطقهجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

39910387.0 امتیاز

089498رتبه در کل

717رتبه در گروه

 خالصه وضعیت
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 تحققدرصد 

 3498 9794 0494 0494 تامین آب 8


9 
 ها وبرداري از رودخانهحفاظت و بهره

 سواحل
81994 81994 81994 84494 



 .119 93999 00094 00094 بخشی منابع آب زیرزمینیو تعادل احیا 0


 3098 93999 08094 08094 برداريبهبود بهره 0


 1191 89990 80894 80894 مطالعات پایه منابع آب 9


 

 
 سطح نهایی اختصاصینمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی 

 

 



 611                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 0494 9399 3799اصالح ساختار سازمانی 8


 3790 98398 99994 99994 الكترونیكتوسعه دولت  9


 1.98 89994 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 8494 994 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 .199 999. 7094 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 84797 7891 



 3094 80898 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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اصفهان ایشرکت برق منطقهگزارش ارزیابی عملکرد 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده وضعیتشرح  عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در ساای استان اصفهان شرکت برق منطقهجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3.01988189 امتیاز

808.89رتبه در کل

9.9رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 3.904 3.0948 8444944 8444944 تولید برق 8


 

 

 

 



 613                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 09944 09944 844944اصالح ساختار سازمانی 8


 30948 809979 899944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 71999 808900 814944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 14944 04944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0


 78900 99989 70944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 887904 71994 



 30914 809994 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نهایینمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح 
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استان شرکت گازگزارش ارزیابی عملکرد 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان  شرکت گازجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

1931938781 امتیاز

0.8099رتبه در کل

391رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 19939 193994 8444944 8444944 گازرسانی 8


 

 

 

 



 616                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 3994 3999 3790اصالح ساختار سازمانی 8


 1090 87799 98094 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 .399 83890 94494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 - - 494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0

 7891 894. 1994 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 84190 7790 



 1998 89797 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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برق استاننیروی شرکت توزیع گزارش ارزیابی عملکرد 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان  برقنیروی شرکت توزیع جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3393.48399 امتیاز

988رتبه در کل

888رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 33994 339948 8444944 8444944 توزیع برق 8


 

 

 

 



 619                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 عمومی سطح نهایی جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 09944 09944 844944اصالح ساختار سازمانی 8


 37909 9489.7 947944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 844944 891944 891944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 844944 94944 94944 94944 مدیریت مالیشفافیت و  0


 10918 90901 9944. 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 80.994 38944 



 .3198 807999 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
ارزیابی عمومی سطح نهایینمودار وضعیت محور بر اساس 
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برق شهرستان اصفهاننیروی شرکت توزیع گزارش ارزیابی عملکرد 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در ساشهرستان اصفهان  برق نیروی شرکت توزیعجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3193998347 امتیاز

709رتبه در کل

099رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 اختصاصی سطح نهایی جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 31987 318974 8444944 8444944 توزیع برق 8


 

 

 

 



 611                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 9994 9999 3494اصالح ساختار سازمانی 8


 3790 94897 94794 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 3098 89499 89194 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 84494 9494 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 1399 9199 994. 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 88394 7390 



 .3.9 80994 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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استانشرکت آب و فاضالب گزارش ارزیابی عملکرد 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا شرکت آب و فاضالب استان اصفهانجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

31011981.3 امتیاز

.1.رتبه در کل

900رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 31900 310993 8444944 8444944 محور آب و فاضالب 8


 

 

 

 



 611                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 09944 09944 844944اصالح ساختار سازمانی 8


 31999 998944 999944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 39981 898910 891944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 00944 87944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0


 34917 93947 9944. 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 884943 70903 



 3.910 809999 894944 894944 عملكرداستقرار نظام مدیریت  7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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آب و فاضالب کاشانشرکت گزارش ارزیابی عملکرد 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا آب و فاضالب کاشان شرکتجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

31034081.3 امتیاز

.99رتبه در کل

000رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 3.9.8 98..3 8444944 8444944 محور آب و فاضالب 8


 

 

 

 



 613                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
امتیاز  سقف 

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 0994 0999 3090اصالح ساختار سازمانی 8


 3394 98894 98094 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 3994 88791 89194 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 7494 0994 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 1.94 9993 994. 84494 کاربهبود فضاي کسب و  9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 3199 7997 



 3.90 80097 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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گزارش ارزیابی عملکرد مدیریت شعب بانک سپه

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد مدیریت شعب بانک سپه 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

019908399 امتیاز

.790..رتبه در کل

888488رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 01907 010974 8444944 8444944 بانكداري 8


 

 

 

 



 616                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

89994 494 - - اصالح ساختار سازمانی 8

 .199 .8.09 83194 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 9799 0094 8.494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 9994 994 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 0191 .889 0494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 9097 0994 



 999. 3499 80994 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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کشاورزیگزارش ارزیابی عملکرد مدیریت شعب بانک 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان  کشاورزیمدیریت شعب بانک جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

1.8.738904 امتیاز

000.01رتبه در کل

133رتبه در گروه

 وضعیتخالصه 


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 1.943 1.4934 8444944 8444944 بانكداري 8


 

 

 

 



 619                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
امتیاز  سقف 

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 0994 0994 84494اصالح ساختار سازمانی 8


 3199 .8.79 87494 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 0198 7794 8.494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 9994 994 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 .709 9998 0494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 1090 9.99 



 499. 1791 80994 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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مسکنگزارش ارزیابی عملکرد مدیریت شعب بانک 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931ارزیابی: سال دوره 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان  مسکنجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد مدیریت شعب بانک 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

908000370 امتیاز

.093.9رتبه در کل

848884رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 90989 908994 8444944 8444944 بانكداري 8


 

 

 

 



 611                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 0994 9994 9999اصالح ساختار سازمانی 8


 0393 194. 87494 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 0497 0399 8.494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 1994 8794 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 9494 94. 0494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 7797 9897 



 9999 7991 80994 89494 عملكرداستقرار نظام مدیریت  7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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 : زیربنایی و تولیدی1گروه 



 

اداره کل استانداردگزارش ارزیابی عملکرد 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده وضعیتشرح  عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان  اداره کل استانداردکمیته جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3.934481.9 امتیاز

89.7رتبه در کل

088رتبه در گروه

    خالصه وضعیت


 

 

 

 

 

 

 



 611                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 3990 91.94 04494 04494 ارزیابی انطباق و کیفیت 8
 

 84494 04494 04494 04494 استانداردسازي 9


 84494 1494 1494 1494 تایید صالحیت 0


 3090 99094 90494 90494 اندازه شناسی 0


 3494 7994 1494 1494 اشاعه فرهنگ استاندارد 9


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 88494 84399 3390اصالح ساختار سازمانی 8
 

 3799 98094 98394 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 7198 80497 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 7494 0994 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 3190 094. 994. 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80794 89990 1099 

 

 .3.9 80994 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی



 613                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

آهن راهگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا آهن استان اصفهان راهاداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

1.0..78909 امتیاز

090403رتبه در کل

117رتبه در گروه

    خالصه وضعیت


 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 1.909 1.0981 8444944 8444944 محور ریلی 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 94934 91944 99944 899944 اصالح ساختار سازمانی 8
 

 07900 339.9 984944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 10913 8.3973 944944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 34944 81944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 8997. 09984 97944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
ي پذیر مسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 848989 .7900 

 

 70994 884999 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی



 636                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

راه و شهرسازیگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 47/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا راه و شهرسازی استان اصفهاناداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3177.3879. امتیاز

09790رتبه در کل

8.9رتبه در گروه

    خالصه وضعیت
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 84494 89494 89494 89494 عمران و بهسازي 8
 

 84494 89494 89494 89494 شهرسازي و معماري 9


 84494 89494 89494 89494 مسكن و ساختمان 0


 .3.9 80994 89494 89494 فنی و اجرایی 0


 84494 89494 89494 89494 هاساخت و توسعه راه 9


 .3.9 .9089 99494 99494 امالك و حقوقی .


 

 
 سطح نهایی اختصاصینمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی 
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 3994 3994 84494اصالح ساختار سازمانی 8
 

 7.91 8.190 98394 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 94.. 88394 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 9994 9.94 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 7999 9997 7094 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 88090 7.99 

 

 1.91 80499 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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 ای استان اصفهانراهداری و حمل و نقل جادهگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده وضعیتشرح  عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

ل در سا ای استان اصفهانراهداری و حمل و نقل جادهاداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

6931 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3017788743 امتیاز

049.97رتبه در کل

.9.رتبه در گروه

    خالصه وضعیت
 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 30977 3079.7 8444944 8444944 محور راهداري و حمل و نقل جاده اي 8
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 وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهاییجدول 

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 04944 90944 14944اصالح ساختار سازمانی 8
 

 13940 944900 999944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 9918. 8999.0 944944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 19944 87944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 17904 9.979 9944. 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 13909 9399. 

 

 13914 800974 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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هواشناسیگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا هواشناسی استان اصفهاناداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

0949778497 امتیاز

..94.0رتبه در کل

838987رتبه در گروه

    خالصه وضعیت

 

 اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهاییجدول وضعیت محور بر 

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 09944 094944 8444944 8444944 محور هواشناسی و اقلیم شناسی 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 79944 09944 9.944اصالح ساختار سازمانی 8


 70900 8039.0 940944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 00909 71949 814944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 944.. 00944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0


 08944 88971 01944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 804944 .1973 99938 



 9994. 30979 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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فنی و مکانیک خاک آزمایشگاهاداره کل گزارش ارزیابی عملکرد 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

ل ادر س استان اصفهان فنی و مکانیک خاک آزمایشگاه اداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد

6931 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

390019800. امتیاز

989701رتبه در کل

98984رتبه در گروه

    خالصه وضعیت


 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 39903 390939 8444944 8444944 محور آزمایشگاه فنی مكانیك و خاك 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 899944 .0994 989.4سازمانیاصالح ساختار  8
 

 99911 39999 879944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 83980 01904 944944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 99944 9944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 00944 84994 04944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 804944 17999 .7988 

 

 7933. 849944 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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اداره کل امور عشایرگزارش ارزیابی عملکرد 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا اداره کل امور عشایر استان اصفهانجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

017794894. امتیاز

.90091رتبه در کل

81780رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 019.9 01.99 8444944 8444944 امور عشایري 8


 

 

 

 



 106                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 89994 88397 3997اصالح ساختار سازمانی 8


 7990 80991 81494 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 9399 .84.9 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 3994 0.94 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 7998 9199 0194 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 .99. 0198 



 7.99 88894 80994 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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جهاد کشاورزیگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا جهاد کشاورزی استان اصفهاناداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

1708193.31 امتیاز

0841رتبه در کل

909رتبه در گروه

    خالصه وضعیت
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 84494 98494 98494 98494 امور دام 8
 

 84494 89494 89494 89494 محور زراعت 9


 3197 80190 80494 80494 محور باغبانی 0


 .309 80994 89494 89494 و خاكمحور آب  0


 84494 7494 7494 7494 محور بازرگانی و صنایع 9


 84494 1494 1494 1494 حفظ نباتات .


 84494 3494 3494 3494 امور اراضی 7


 .1.9 9.94 0494 0494 محور ترویج 1


 84494 1494 1494 1494 هاي غیرساحلی()استان شیالت 3


 

 
 سطح نهایی اختصاصینمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی 
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 0494 9794 3494اصالح ساختار سازمانی 8
 

 1191 .8309 98394 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 3993 87991 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 9999 9.90 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 1.90 094. 7094 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 89099 1990 

 

 3894 80.99 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی



 101                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

منابع طبیعی و آبخیزداریگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931 لدر سا منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهاناداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

184..88078 امتیاز

990900رتبه در کل

8433در گروهرتبه 

 خالصه وضعیت
   

 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 18944 18494 8444944 8444944 جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور 8
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 عمومی سطح نهاییجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی 

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 0494 9199 3994اصالح ساختار سازمانی 8


 9490 88099 99994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 7191 80994 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 1.94 0094 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 .979 9499 7094 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 349. .490 



 1.90 89399 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی



 101                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 

ارزیابی عملکرد اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گزارش

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

ل ادر س استان اصفهان اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمیجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

6931 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

39000840.. امتیاز

.8.0.9رتبه در کل

8.878.رتبه در گروه

    خالصه وضعیت
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 اختصاصی سطح نهاییجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی 

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 0999 84997 99494 99494 محور مسكن شهري 8
 

 3098 .0399 09494 09494 محور عمران روستائی 9


 9797 83499 00494 00494 محور مسكن روستائی 0


 

 
 سطح نهایی اختصاصینمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی 
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 3994 049. 0998اصالح ساختار سازمانی 8
 

 0393 1998 98094 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 494 494 81494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 3.94 0194 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 494 494 0494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 7494 0099 0791 

 

 0390 7094 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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هافرودگاهگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا های استان اصفهانفرودگاهاداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

33.938097. امتیاز

.40003رتبه در کل

898488رتبه در گروه

    خالصه وضعیت

 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 3919. 31999. 8444944 8444944 فرودگاه 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 14944 90994 ..917اصالح ساختار سازمانی 8


 189.9 871919 983944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 00901 11931 944944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 948.. 00944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0


 .7.97 03934 9944. 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 804944 189.4 .997. 



 1910. 840999 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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عملکرد شرکت عمران شهر جدید فوالدشهرگزارش ارزیابی 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا شرکت عمران شهر جدید فوالدشهرجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

7099798098 امتیاز

979899رتبه در کل

898089رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 70998 709984 8444944 8444944 محور شهر سازي و معماري 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 .994 0799 7094سازمانی اصالح ساختار 8


 9093 84990 83994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 0399 7394 94494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 1994 8794 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 7991 0790 994. 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 88494 979. 9990 



 7094 84399 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

  
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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مجلسیگزارش ارزیابی عملکرد شرکت عمران شهر جدید 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا مجلسیشرکت عمران شهر جدید جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

71901989.0 امتیاز

909.99رتبه در کل

888080رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 71981 71891 8444944 8444944 سازي و معماريمحور شهر 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 .994 0091 .790اصالح ساختار سازمانی 8


 0790 790. 81494 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 .9.9 88090 94494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 9994 994 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 8790 8890 994. 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 88494 9490 0997 



 9391 1391 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

  
 اساس ارزیابی عمومی سطح نهایینمودار وضعیت محور بر 
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بهارستانشرکت عمران شهر جدید گزارش ارزیابی عملکرد 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا بهارستانشرکت عمران شهر جدید جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

7000098871 امتیاز

91.4.4رتبه در کل

808.89رتبه در گروه

 خالصه وضعیت


 

 اختصاصی سطح نهاییجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی 

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 70908 70098 8444944 8444944 سازي و معماريمحور شهر 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 تحقق درصد

 .89994 9494 8991 999اصالح ساختار سازمانی 8


 9997 3994 81494 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 0990 7491 94494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0


 9994 994 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 0393 0990 994. 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 88494 0.90 0998 



 0393 7093 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

  
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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نوسازی مدارسگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا نوسازی مدارس استان اصفهاناداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3981.78711 امتیاز

00898.رتبه در کل

700رتبه در گروه

 خالصه وضعیت
   

 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 39988 398984 8444944 8444944 فضا 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 84994 84494 3999اصالح ساختار سازمانی 8


 1399 8.899 81494 99994 توسعه دولت الكترونیك 9


 7790 80390 81494 94494 سرمایه انسانیمدیریت  0


 3094 0794 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0


 7994 9199 0194 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 84199 1090 



 3897 .8079 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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های صنعتیشرکت شهرکگزارش ارزیابی عملکرد 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا های صنعتی استان اصفهانشرکت شهرکجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

743937844. امتیاز

93.9.0رتبه در کل

808181رتبه در گروه

    خالصه وضعیت

 

 محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهاییجدول وضعیت 

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

8 
محور حمایت از بخش صنعت و معدن و 

 بكارگیري دانش روز
8444944 8444944 743943 74938 
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 امتیاز سقفمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 899944 99994 94904اصالح ساختار سازمانی 8


 91999 90983 839944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 88994 90944 944944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 39944 0.944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0


 88910 19.0 70944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 804944 00944 08909 



 94900 70944 809944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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صنعت، معدن و تجارتگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا صنعت، معدن و تجارت استان اصفهاناداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3991718100 امتیاز

94384رتبه در کل

090رتبه در گروه

   خالصه وضعیت
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 سطح نهاییجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی 

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 844944 74944 74944 74944 گذاريمحور سرمایه 8


9 
محور واردات و توسعه صادرات و روابط 

 تجاري با سایر کشورها
34944 34944 34944 844944 



0 
بهبود فضاي محیط فضاي کسب و کار و 

 امور واحدهاي تولیدي و صنعتیتسهیل 
974944 974944 999944 39984 



 844944 974944 974944 974944 محور حمایت از بخش صنعت و معدن 0


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
امتیاز  سقف 

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 79944 70999 33944اصالح ساختار سازمانی 8


 34999 831999 983944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9


 17994 804944 8.4944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0


 3.948 01944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0


 18941 93983 70944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9


. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 843994 70944 



 30990 80.9.9 809944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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تعاون روستایی مدیریتگزارش ارزیابی عملکرد 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا تعاون روستایی استان اصفهان مدیریتجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

1.4.078947 امتیاز

090008رتبه در کل

3881رتبه در گروه

    خالصه وضعیت


 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 11998 119984 8444944 8444944 تعاون روستایی 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 0901. .3791 899944 8.4944 ساختار دولتبرنامه مهندسی نقش و  8
 

9 
برنامه دولت الكترونیك و 

 هوشمندسازي اداري
994944 944944 894970 7990. 

 

 30999 8.49.3 874944 834944 برنامه مدیریت سرمایه انسانی 0
 

0 
برنامه خدمات عمومی در فضاي 

 رقابتی
.4944 09944 8.999 0.988 

 

9 
حقوق مردم و برنامه صیانت از 

 سالمت اداري
874944 8.9944 843903 .7991 

 

. 
برنامه استقرار نظام جامع مدیریت 

 عملكرد
874944 874944 899944 13908 

 

 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی





 111                                     6931های اجرایی استان اصفهان در سال دستگاهارزیابی عملکرد تفصیلی  نتایج: چهارمصل ف

 : حمایتی، سالمت و بهداشت1گروه 

 

 

امور ایثارگرانگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل بنیاد شهید و 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 

ل در سااداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

6931 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

7318794 399 امتیاز

999090رتبه در کل

900رتبه در گروه

    خالصه وضعیت
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

 امتیازسقف محور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 ..319 93.944 044944 044944 هاي اجتماعیمحور حمایت 8
 

 ..309 809944 894944 894944 ايمحور تملك دارایی سرمایه 9
 

 31900 939944 044944 044944 محور بهداشت و درمان 0
 

 17979 983904 994944 994944 محور فرهنگی و پژوهشی 0
 





 
 

 سطح نهایی اختصاصینمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی 
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 899944 88093. 38937اصالح ساختار سازمانی 8
 

 9919. 808900 999944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 38904 819914 944944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 10944 09944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 .9398 87979 04944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 884911 70939 

 

 11944 809944 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 





 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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استان اصفهان مین اجتماعیاگزارش ارزیابی عملکرد مدیریت درمان ت

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا استان اصفهانمین اجتماعی امدیریت درمان تجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

391.338.97 امتیاز

830904رتبه در کل

0.9رتبه در گروه

    خالصه وضعیت


 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 3991 39793 844494 844494 درمان 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 9494 9494 84494اصالح ساختار سازمانی 8
 

 7994 9094 7994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 494. 0.94 494. 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

  - - 494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0

  - - 494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 1491 .790 

 

 7899 9799 1494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 
ارزیابی عمومی سطح نهایینمودار وضعیت محور بر اساس 
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مین اجتماعی کاشانامدیریت درمان تگزارش ارزیابی عملکرد 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا مین اجتماعی کاشانامدیریت درمان تجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

1790.0800. امتیاز

089198رتبه در کل

38989رتبه در گروه

    خالصه وضعیت


 اختصاصی سطح نهاییجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی 

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 1799 17999 844494 844494 درمان 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 9494 8494 9494ساختار سازمانیاصالح  8
 

 9494 .079 7994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 0790 9990 494. 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

  - - 494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0

  - - 494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 84494 9198 9198 

 

 7899 9799 1494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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بازنشستگی مدیریتگزارش ارزیابی عملکرد 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا بازنشستگی استان اصفهان مدیریتجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

7749788008 امتیاز

999994در کل رتبه

898888رتبه در گروه

    خالصه وضعیت


 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 7794 77490 844494 844494 محور بیمه اي و مالی 8
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 ارزیابی عمومی سطح نهایی جدول وضعیت محور بر اساس

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

  - - 89994 494اصالح ساختار سازمانی 8

 7798 799. 1794 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 0994 9.94 8.494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

  - - 494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0

 1491 9099 0494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 1193 .190 

 

 9099 1891 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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کمیته امداد امام خمینی )ره(اداره کل گزارش ارزیابی عملکرد 

 49/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 لدر سااستان اصفهان  کمیته امداد امام خمینی )ره(اداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

6931 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

.788.07.37 امتیاز

840308رتبه در کل

91.رتبه در گروه

    خالصه وضعیت
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 اختصاصی سطح نهایی جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 3198 88797 89494 89494 محور اشتغال و خودکفایی نیازمندان 8
 

محور رسیدگی به امور فرهنگی و مشاوره  9
 نیازمندان

90494 90494 90094 3794 


 3797 99099 9.494 9.494 محور حمایت از خانواده نیازمندان 0


 .319 94799 98494 98494 هاي مردمیمحور مشارکت 0


 84494 0494 0494 0494 محور مشاوره حقوقی 9


 3099 1099 3494 3494 محور تأمین مسكن و ساختمان نیازمندان .


 84494 0494 0494 0494 محور پرداخت وام به نیازمندان 7


 

 
 محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایینمودار وضعیت 
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 3994 8994 8997اصالح ساختار سازمانی 8
 

 1494 8.194 98494 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 490. 89493 94494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 1494 8.94 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 9090 8.94 0494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 84090 .399 

 

 1191 80099 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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بهزیستیگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 

 6931ل در سااستان اصفهان  بهزیستیاداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

397811. امتیاز

87 90رتبه در کل

8رتبه در گروه

    خالصه وضعیت
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 33994 901944 994944 994944 پیشگیري 8
 

 30988 974949 934944 934944 محور توانمندسازي 9
 

 33989 900948 909944 909944 محور دسترسی 0
 

 39909 941949 999944 999944 محور پوشش 0
 

 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 884944 884944 844944اصالح ساختار سازمانی 8
 

 30981 877949 834944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 11911 8.4944 814944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 34948 09948 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 .1197 0914. 70944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 800979 13918 

 

 .3.93 809909 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 



 
 مودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایین



 6931اصفهان در سال  های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                         111 

 

مین اجتماعیتاگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سا استان اصفهان مین اجتماعیتااداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

719..08009 امتیاز

90080.رتبه در کل

8833رتبه در گروه

    خالصه وضعیت


 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 7199 71999 844494 844494 ايهمبی 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 9494 9494 84494اصالح ساختار سازمانی 8
 

 194. 9894 7994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 9894 .049 494. 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

  - - 494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0

  - - 494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 7498 9190 

 

 7390 099. 1494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 

 
 عمومی سطح نهایی نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی
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و خدمات بهداشتی،  دانشگاه علوم پزشکیگزارش ارزیابی عملکرد 

اصفهان درمانی استان

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

 6931ل در سا اصفهان

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

181.908008 امتیاز

980.07رتبه در کل

848484رتبه در گروه

    وضعیتخالصه 
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 1798 94398 90494 90494 درمان 8
 

 1.99 .07.9 00994 00994 معاونت بهداشت 9


 9999 0899 494. 494. تحقیقات و فناوري 0


 7191 8991 9494 9494 آموزشی 0


 1090 190 8494 8494 طب سنتی 9


 1999 0094 0494 0494 دانشجویی و فرهنگی .


 7093 80098 83994 83994 غذا و دارو 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 .494 0094 9994اصالح ساختار سازمانی 8
 

 9890 88999 99994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 7994 84994 80494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 84494 0494 0494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 7991 9797 0194 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 9.94 0094 

 

 7.98 88099 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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و خدمات بهداشتی،  علوم پزشکی دانشگاهگزارش ارزیابی عملکرد 

کاشان درمانی

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

ر د دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشانجدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

 6931ل سا

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

17079.8.44 امتیاز

04090.رتبه در کل

197رتبه در گروه

    خالصه وضعیت
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 اختصاصی سطح نهاییجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی 

محور ردیف

سقف 

 امتیاز

سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز 

 کسب شده
 درصد تحقق

 1997 94991 90494 90494 درمان 8
 

 1190 01191 00494 00494 معاونت بهداشت 9


 .7.9 0099 0994 0994 تحقیقات و فناوري 0


 3091 81098 83994 83994 غذا و دارو 0


 .1.9 9.94 0494 0494 آموزشی 9


 0494 094 8494 8494 طب سنتی .


 7397 0893 0494 0494 دانشجویی و فرهنگی 7


 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 .494 0.99 7799اصالح ساختار سازمانی 8
 

 7099 8.797 99994 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 7194 84390 80494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 84494 0494 0494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 .949 8399 0194 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 89494 7090 0193 

 

 1.99 89391 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 



 6931اصفهان در سال  های اجرایی استانارزیابی عملکرد دستگاه بررسی نتایج                                                         110 

 

گزارش ارزیابی عملکرد  اداره کل انتقال خون

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931انتقال خون استان اصفهان در سال دول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد اداره کل ج

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

399.708939 امتیاز

090707رتبه در کل

.71رتبه در گروه

    خالصه وضعیت


 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 3998 39897 844494 844494 انتقال خون 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

89994 89994 .494 0194اصالح ساختار سازمانی 8

 

 390. 89091 81494 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 7197 80897 81494 94494 انسانیمدیریت سرمایه  0
 

 3494 0994 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 .979 9191 9494 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 ..93 9890 

 

 7.91 88999 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 
نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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دامپزشکیگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان  دامپزشکیاداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

17913087.7 امتیاز

03781رتبه در کل

790رتبه در گروه

    خالصه وضعیت


 ارزیابی اختصاصی سطح نهاییجدول وضعیت محور بر اساس 

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 1790 .1709 844494 844494 کلی 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 89994 3494 1.9. 3.99اصالح ساختار سازمانی 8
 

 3891 81893 83194 99994 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 3997 83899 94494 94494 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 1494 0494 9494 9494 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 7990 9993 7094 84494 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
89494 80494 84.94 1899 

 

 3894 80.99 89494 89494 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 

 
 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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بیمه سالمتگزارش ارزیابی عملکرد اداره کل 

 40/40/8031تاریخ تهیه گزارش: 6931دوره ارزیابی: سال 



 جدول راهنمای عالیم وضعیت

محدوده شرح وضعیت عالمت وضعیت



 عالی



 خوب



 متوسط



 ضعیف

 

 6931ل در سااستان اصفهان  بیمه سالمتاداره کل جدول خالصه وضعیت ارزیابی عملکرد 

های شاخص 

اختصاصی

های شاخص

عمومی

 مجموع

3181888739 امتیاز

19989رتبه در کل

809رتبه در گروه

    خالصه وضعیت


 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 84449448444944 318990 31989 بیمه سالمت 8
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی

 سقف امتیازمحور ردیف
سقف امتیاز  

 دارمصداق

امتیاز کسب 

 شده
 درصد تحقق

 899944 899944 889999 39994اصالح ساختار سازمانی 8
 

 70974 8.8909 983944 999944 توسعه دولت الكترونیك 9
 

 .7094 881994 8.4944 944944 مدیریت سرمایه انسانی 0
 

 19944 87944 94944 94944 شفافیت و مدیریت مالی 0
 

 10994 .9093 04944 844944 بهبود فضاي کسب و کار 9
 

. 
 پذیريمسوولیتسالمت اداري،  ارتقا

 و پاسخگویی
894944 894944 88999. 7.910 

 

 30900 804944 894944 894944 استقرار نظام مدیریت عملكرد 7
 

 



 نمودار وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی سطح نهایی
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 و مآخذ منابع

 ،های ارزیابی (، آشنایی با سیستم9831) سید ناصر؛ بهجت، محسن؛ شهوازیان، سالله اولیاء، محمد صالح؛ مدرسی

 تهران، انتشارات نص. عملکرد،

  ,های ارزیابی سازمان: کارت مقایسه روش ،(3198سارا سادات )، یزدانی طبایی ؛جوادی, شهره ؛رضوانحجازی

 .8ی، سال دوم، شمارهپژوهش حسابدار ، (EFQM) و مدل تعالی (BSC) امتیازی متوازن

 ،دانشگاهانتشارات  تهران، چگونگی، چرایی چیستی عملکرد مدیریت (،9819) اسداهلل گنجعلی، علی؛ رضاییان 

 .السالم علیه صادق امام

 های علوم انسانی دانشگاه تهران، (، طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد دانشکده9831) رضوی، سید محد رضا

 رساله دکتری، دانشگاه تهران.

 سازمان،  مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی کاربردی (،9813) زاده، عالء الدین؛ رونق، یوسفرفیع(

 انتشارات فرمنش. تهران، مدیران و کارکنان(،

 ...ایران، پژوهشنامه علوم انسانی  دولتی بخش هایسازمان عملکرد ارتقای بر مؤثر عوامل(، 9831) رهنورد، فرج ا

 .1و اجتماعی مدیریت، سال هشتم، شماره

 ،در (ص) الزهرا دانشگاه عملکرد ارزیابی نتایج تحلیل، (9813) محبوبه زاده،نوری رقیه؛ بختیاری، زینب؛ زارع 

 ، تهران، انتشارات ازل.19 سال

 (ارزیابی عملکرد سازمان براساس شاخص های جوایز کیفیت9833صفری، سعید؛ آذر، عادل ،)-رویکردDEA  ،

 .        3پژوهشی دانشور رفتار، سال یازدهم، شماره-دو ماهنامه علمی

 ،تهران، انتشارات )رویکردها، فرایندها و کارکردها(، پیشرفته (، مدیریت منابع انسانی9818) عباس عباس پور 

 سمت.

 ،سال هفدهم های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی، ماهنامه تدبیر،(، مدل9833) تورج کریمی. 

 پیام مفاهیم، فصلنامه و تعاریف: عملکرد ارزیابی و مدیریت (،9811) علی محمدبهرامی، سید محوالتی، سعید؛ 

 .9شماره اول، ، سال)مدیریت( فرهیختگان

. 

 Armstrong, M. (6002). A handbook of human resource management practice 

(00th ed.). Cambridge University Press. 

 Armstrong, M; Baron, A (0991). Performance Management: The new realities, 

Institute of Personnel and Development. London: CIPD Publishing. 
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