ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺤﻮل اداري
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
دي ﻣﺎه 1399

ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﮐﻠﯽ

 اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﻣﺸﻮق ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي ،ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرت و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي در رﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎي اﻧﺒﻮه و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ.

 اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﺑﻨﮕﺎه داري و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ و
اﺻﻼﺣﺎت در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ.

 ارﺗﻘﺎي ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ درآﻣﺪﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﯾﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻮﻟﯿﺪيزﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ.

-

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻧﻬﺎ.

 ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ادﻏﺎم ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ و اﯾﺠﺎدﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻘﯿﺎس و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺎرب ﺗﻌﺎون
ﯾﻬﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ.

 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن. اﺟﺮاي اﻟﮕﻮي اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺒﻬﺎياﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
-

اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ.

-

ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ.

 واﮔﺬاري ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.وﺑﻮرﺳﯽ ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ذﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درراﺳﺘﺎي ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ وﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﺮار ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ.

 ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ و ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﻗﺎﻧﻮن در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر.

 اﻋﻤﺎل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮيﻫﺎ ،واﮔﺬاري ﻫﺎ و اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت.

-

ﻣﻼك ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻫﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ.

1

-

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎ.

-

اوﻟﻮﯾﺖ واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.

 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار دادن و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪﮐﺮدنﺣﻮزه ﻫﺎي اﻧﺤﺼﺎري.
-

اﻋﻤﺎل اوﻟﻮﯾﺖ وﯾﮋه ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ.

 ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ از اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽدر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اداري.

2

محورهای نظام برنامه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
کد هدف کالن

هدف کالن

1

صیانت از نیروی کار
با تاکید بر ارتقای
بهره وری نیروی کار

کد راهبرد

راهبرد

1-1
توانمندسازی
کارگران ،کارفرمایان و
شرکای اجتماعی
1-2
    افزایش سهم بری
عادالنه عوامل تولید از
منافع حاصل از تولید

1-3

تعمیق سه جانبه
گرایی و حفظ و
نگهداشت نيروي كار
1-4
توسعه ي نظام
مدیریت ایمنی،
بهداشت كار در سطح
کارگاه های مشمول
قانون کار

2-1

2

ارتقای شاخص های
فرهنگی و اجتماعی
کارگران و کارفرمایان

توسعه و ترویج فرهنگ
کار ،تعاون و کارآفرینی

2-2

توسعه فعالیت های
ورزشی و تفریحی در
جامعه هدف

2-3

توسعه خدمات
اجتماعی در جامعه کار
و تولید

3

کد سیاست

سیاست

1-1-1

توسعه ي آموزش های فنی و حرفه ای مبتنی
بر نیاز صنايع و حرف

1-1-2

توسعه ي دانش و مهارت شركاي اجتماعي كار

1-1-3

توسعه ي فراگير آموزش هاي ايمني و
بهداشت كار

1-2-1

اصالح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره
وری و مزد

1-2-2

گسترش مذاکرات و پیمان های دسته جمعی
کار

1-2-3

بهبود و گسترش نظام های جبران خدمت

1-2-4

منطقی نمودن سهم هزینه نیروی کار در
قیمت تمام شده

1-3-1

توسعه ي تشکل های کارگری و کارفرمایی

1-3-2

گسترش سه جانبه گرایی در حوزه ي روابط
کار

1-3-3

حمايت و پشتيباني از بنگاه هاي مشكل دار

1-3-4

گسترش دامنه شمول بيمه بيكاري (با رویکرد
کاهش ماندگاری)

1-3-5

نظارت بر حسن اجراي قانون كار

1-4-1

مشاركت بخش غيردولتي در عرصه ايمني و
بهداشت كار

1-4-2

توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار

1-4-3

بهينه سازي کارگاه های مشمول قانون کار در
حوزه ایمنی و بهداشت کار

2-1-1

تبیین مفهومی و کاربردی فرهنگ کار ،تعاون
و کارآفرینی

2-1-2

گسترش مشارکت با دستگاه های فرهنگی
و آموزشی به منظور نهادینه کردن مضامین
فرهنگ و اخالق کار ،تعاون و کارآفرینی

2-2-1

توسعه و ترویج ورزش های همگانی و همگانی
کردن ورزش در جامعه هدف

2-2-2

توسعه ورزش های قهرمانی در جامعه هدف

2-2-3

استفاده از ظرفیت های بنگاه های اقتصادی
در توسعه ورزش و تفریحات کارگری

2-2-4

توسعه خدمات تفريحي براي جامعه هدف

2-3-1

سهم بری نیروی کار از دارایی های حوزه تولید

2-3-2

توسعه ي امکانات رفاهی و معیشتی نیروی
کار

2-3-3

توسعه ي بهداشت و سالمت نيروي کار

محورهای نظام برنامه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
کد هدف کالن

هدف کالن

3

ایجاد تعادل در بازار
کار

کد راهبرد

3-1

3-2

3-3

3-4

4-1

4

افزایش سهم بخش
تعاون در اقتصاد ملی

توانمندسازی
بخش تعاون
تقویت
مشارکت ها
جهت توسعه
و گسترش
تعاونی ها

راهبرد

تقویت مدیریت و
سیاست گذاری بازار
کار .

توانمند سازی افراد
جوياي کار

توسعه اشتغال مبتنی
بر کارآفرینی

توسعه ،ایجاد و
پایدارسازی کسب
و کارهای کوچک و
متوسط

تقویت مدیریت و
سیاست گذاری بخش
تعاون

4-2

4-3

کد سیاست

سیاست

3-1-1

افزایش انعطاف پذیری بازار کار

3-1-2

رصد مستمر مولفه های بازار کار

3-1-3

ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

3-1-4

ساماندهی و توسعه ي اشتغال خارج از کشور

3-1-5

توسعه ي همکاری های ملی و بین المللی

3-1-6

توسعه و حمایت از مراکز کاریابی

3-2-1

توسعه ي آموزش های فنی و حرفه ای
(مهارتی) مبتنی بر نیاز بازار کار

3-2-2

توسعه ي توانایی های مهارتی دانش
آموختگان دانشگاهی

3-3-1

توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی

3-3-2

توسعه ي کمی و کیفی مهارت های
کارآفرینی

3-3-3

اصالح قوانین و مقررات با تاکید بر توسعه ي
کارآفرینی

3-3-4

توسعه ي نهادهای حمایتی و پشتیبان از
کارآفرینی

3-4-1

حمایت از توسعه و تثبیت کسب و کارهای
کوچک و متوسط

3-4-2

توسعه ي مشاغل اقشارخاص ،خانگی،
خوداشتغالی و کسب و کارهای کوچک و
متوسط

4-1-1

بهبود نظام اطالعات بخش تعاون

4-1-2

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش
تعاون

4-1-3

رفع خالهای قانونی و محدودیت های موجود
در بخش تعاون

4-1-4

حمایت از توسعه ي تعاونی ها و گسترش
شبکه سازی در بخش تعاون (افقی و عمودی)

4-1-5

تعامل اثر بخش با دستگاه های اجرایی

4-2-1

ارتقاي بهره وری منابع انسانی تعاونی ها

4-2-2

حمایت از توسعه ي صادرات ،بازار و برندسازی
در بخش تعاون

4-3-1

ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون در
بین مردم

4-3-2

حمایت از توسعه و پايداري تعاوني ها

4-3-3

افزایش سرمایه گذاری و تقویت نهادهای پولی
بخش تعاون

مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری
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محورهای نظام برنامه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
کد هدف کالن

هدف کالن

توسعه و ارتقای
شاخص های رفاه
اجتماعی

کد راهبرد

راهبرد

کد سیاست

سیاست

5-1-2

ایجاد و اصالح نظام های اطالعاتی جامع درآمد
و هزینه خانوار

5-1

سازماندهی
هدفمندسازی یارانه
ها و منابع حمایتی با
تاکید بر بهره مندی
دهک های پایین
درآمدی از یارانه
پرداختی

5-1-1

اصالح و بازنگری روش های پرداخت یارانه ها
و منابع حمایتی

5-1-3

جذب منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه
ها در راستای سیاست های کارگستری و
غیرحمایتی

5-2-1

توسعه و گسترش مساعدت های اجتماعی
جهت ارايه خدمات

5-2-2

گسترش برنامه های اجتماعی محور و
توانمندسازی افراد و گروه های آسیب دیده
اجتماعی و در معرض آسیب با هدف بهبود
کیفیت زندگی

5-2-3

ارتقاي امنیت غذایی گروه های هدف

5-2-4

توانمندسازی افراد قابل بازتوانی (حمایت از
سازمان های مردم نهاد و گروه های خودیار
فعال در حوزه ي توانمندسازی)

ارتقاي وضعیت
معیشت مستمری
بگیران سازمان های
بیمه ای

5-3-1

افزایش میزان دریافتی مستمری بگیران
متناسب با نرخ تورم

توسعه ي بهره گیری
از مولفه های اقتصاد
اسالمی نظیر وقف و
زکات در قلمرو تامین
اجتماعی

5-4-1

شناسایی و هدایت منابع حاصل از کمک های
مردمی ،وقف ،زکات و ارکان مرتبط

5-4-2

تعامل با نهادهای مرتبط با دریافت و مصرف
منابع حاصل از کمک های مردمی ،وقف و
زکات

5-5-1

توسعه ي خدمات حمایتی از دهک های پایین
درآمدی

5-5-2

کاهش فاصله بین دو دهک هزینه ای باال و
پایین درآمدی

5-5-3

تامین نیازهای اساسی گروه های هدف

6-1-1

توسعه ي خدمات آگاه سازی عمومی با
مشارکت سازمان های مردم نهاد

6-1-2

توسعه ي نظام های پیشگیری ،مداخله به
هنگام و خدمات اورژانس اجتماعی

6-1-3

توسعه و ارتقاي سطح سالمت روانی و
اجتماعی

6-1-4

گسترش پایگاه های خدمات اجتماعی با
رویکرد غیردولتی

6-2-1

توسعه ي نظام های غربالگری و تشخیص

6-2-2

توسعه ي خدمات مشاوره و درمان

5-2

توسعه ي خدمات
توانبخشی و
توانمندسازی اقشار
آسیب پذیر

5
5-3

توسعه و ارتقای
شاخص های رفاه
اجتماعی

5-4

5-5

6

کاهش نرخ بروز
آسیب های اجتماعی

6-1

6-2

کاهش فاصله طبقاتی
و ضریب جینی

توسعه ي خدمات
پیشگیری از آسیب
های اجتماعی

کنترل و کاهش
آسیب های اجتماعی

5

محورهای نظام برنامه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
کد هدف کالن

هدف کالن

7

گسترش و ارتقای
بیمه های اجتماعی

8

پایداری و تعادل
بین منابع و مصارف
صندوق های بیمه
اجتماعی

کد راهبرد

7-1

راهبرد
برقراري ساختار و ساز
و كار مناسب پوشش
بيمههاي اجتماعي
براي مزد و حقوق
بگيران و غير مزد و
حقوق بگيران

کد سیاست

سیاست

7-1-1

اجباری کردن بیمه های اجتماعی برای افراد
غیر مزد و حقوق بگیر و افراد شاغل در مشاغل
رسمی و غیررسمی

7-1-2

اصالح و بازنگري قوانين و مقررات بيمههاي
اجتماعي

7-2-1

متناسب سازي بيمههاي اجتماعي پايه با
ميزان مشاركت

7-2-2

ايجاد زمينه برخورداري عادالنه از منابع
عمومي براي جامعه هدف
تكميل خدمات بيمههاي اجتماعي براي
جامعه هدف

7-2

عدالت در دسترسي به
بيمههاي اجتماعي پايه

7-3

جامعيت خدمات
بيمههاي اجتماعي پايه

7-3-1

7-4

ارتقاي كمي و كيفي
خدمات بيمههاي
اجتماعي

7-4-1

بهبود و متناسب سازي مستمريها براساس
اصول و قواعد بيمه اي

8-1-1

تنظيم عوامل موثر بر منابع و مصارف
صندوقهاي بيمهاي براساس اصول ،قواعد و
محاسبات بيمهاي (آكچوئري)

8-1-2

اصالح ساختار كالن صندوقهاي بيمه
اجتماعي در چارچوب نظام تامين اجتماعي
چنداليه

8-2-1

ايجاد شفافيت سازي و محاسبهپذيري و اداره
اقتصادي امور سرمايهگذاري ضوابط و اصول
سرمايهگذاري

8-2-2

پرهيز از بنگاه داري و رعايت اصول
نقدشوندگي ،سودآوري و امنيت
سرمايهگذاريها

8-2-3

افزایش مشارکت فعال با بخش خصوصی در
سرمایه گذاری های جدید

8-2-4

تسهیل و تسریع ورود شرکت های سرمایه
گذاری و هلدینگ عمومی و تخصصی تابعه به
بورس و فرابورس

8-2-5

بهسازی ساختار دارایی ها و منابع با تاکید
بر مزیت های رقابتی و توان مالی و مدیریتی
مجموعه های تابعه در صنایع بزرگ مقیاس و
کاهش تصدی گری در صنایع غیر مرتبط با
صنایع هدف

8-1

بازنگري و اصالح نظام
بيمهگري بيمههاي
اجتماعي

8-2

اصالح نظام
سرمایهگذاری
صندوقهای بیمهای

مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

6

محورهای نظام برنامه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
کد هدف کالن

9

هدف کالن

ارتقاي كارآمدي
نظام اداري و بهبود
اثر بخشي نقش
حاكميتي وزارت
متبوع در راستاي
انجام ماموريت ها

کد راهبرد

راهبرد

9-1

چابك سازي دستگاه

9-2

تمركز بر توسعه ي
كيفي واحدهاي اداري

9-3

اداره واحدهاي
عملياتي (مجري) در
فضاي رقابتي

9-4

توسعه نظام اداری با
بهره گيري از فناوري
هاي نوين

9-5
9-6

صيانت از حقوق مردم
و ارتقاي سالمت اداري
تقویت مدیریت و
سیاستگذاری ماموریت
های وزارت متبوع

7

کد سیاست

سیاست

9-1-1

چابك سازي ،متناسب سازي و منطقي ساختن
تشكيالت اداري

9-1-2

مديريت بهينه ي منابع انساني

9-2-1

عدالت محوري ،شفافيت ،روزآمدي و دانش
بنيان كردن نظام اداري

9-2-2

نهادينه سازي وجدان كاري ،انضباط اجتماعي
و فرهنگ خود كنترلي

9-2-3

كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه
هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه
سازي اطالعات

9-2-4

مديريت بهينه ي منابع مالي

9-3-1

خدمات رساني برتر ،انعطاف پذيري ،عدم
تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش
اثربخشي و بهره وری

9-3-2

تبدیل نظام بودجه ریزی وزارتخانه به بودجه
ریزی عملیاتی

9-4-1

توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازی اداری

9-5-1

شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق
و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري و قانون
گرايي ،پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع

9-5-2

قانون گرایی ،پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع

9-6-1

ساماندهی و ارتقاء نظام مدیریت آمار و
اطالعات وزارت متبوع

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎل 1400
ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺶرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم و وﺣﺪتروﯾﻪ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي
ﺣﺪاﮐﺜﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎي ﮐﻼن و اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ
وزارت ﻣﺘﺒﻮع و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل  1400واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺘﺎدي و
اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل  1400اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﭘﯿﺮوي از ﻣﻔﺎد آن،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي واﺣﺪي از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد.
ﮐﻠﯿﺎت اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ،
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت ،اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وزارت ﻣﺘﺒﻮع ،ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﯾﻤﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺨﺶ و ﻓﺮاﺑﺨﺶ وزارت ﻣﺘﺒﻮع ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮيﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺑﻼﻏﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرو ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎل  1400وزارت ﻣﺘﺒﻮع ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺻﺪ روزه،
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزﯾﺮ( و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد
ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب"ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي وزارت ﻣﺘﺒﻮع"ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد.
ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
 ﻫﺪف ﮐﻠﯽ  /ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت) :(Goalsﻫﺪف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﯾﺎ ﮐﻼن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺮﺳﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ و در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﺪفﻫﺎي ﮐﻼن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﺶﮔﺮ ،ﻣﻌﻘﻮل و روﺷﻦ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻫﺪف ﮐﻤﯽ)اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ(  /ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت) :(Objectivesاﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ) (Annual Objectiveﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﺗﺮﺳﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻫﺪاف ﺧﺮد ﺿﻤﻦ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻫﺪاف و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن،
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ داراي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي  SMARTﺑﺎﺷﺪ:
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) (Specificﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف ،واﺿﺢ و روﺷﻦﺑﺎﺷﺪ



) (Measurableﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺑﺎﺷﺪ



)(Achievableدﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ



)( Realisticواﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ



)(Time boundﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 راﻫﺒﺮد :راﻫﺒﺮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ و روش دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎي ﮐﻼن/ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد .راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

 -ﺳﯿﺎﺳﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از روﯾﻪﻫﺎ ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻣﻨﻄﻘﯽ درﺳﺎزﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ :ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف و ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دﻧﺒﺎلﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎدآوري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر ﺟﺎري و روﺗﯿﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
آورده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد آن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوژه دﯾﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺗﯿﻦ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﻃﺮح :ﻃﺮح ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي -ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺨﺺ
و در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺮ ﻃﺮح از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﯾﮏ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺿﺮورت دارد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺮﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ ،روﺗﯿﻦ و روزﻣﺮه دﺳﺘﮕﺎه اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي
ﻣﺜﺎل" :اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت" ﯾﺎ "ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ" ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد.
 ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ )وزن ﻧﺴﺒﯽ( :ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ذﯾﻨﻔﻌﺎن دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف دارﻧﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي
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ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎ وزن ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ  100ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر :ﺷﻤﺎره ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﮕﺎه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎوﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دارﻧﺪ در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒﻫﺎي ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1400ﻫﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح
ذﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد:
-1ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﻓﺎه  :ردﯾﻒﻫﺎي  154000و 154500
 -2ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :ردﯾﻒﻫﺎي 154000و  112524و 730000-107
 -3ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻌﺎون :ردﯾﻒﻫﺎي 154000و  154000-2و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻣﺎده  29ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي
ﮐﻠﯽ اﺻﻞ 44

 -4ﻣﻌﺎوﻧﺖ رواﺑﻂ ﮐﺎر  :ردﯾﻒﻫﺎي  154000و 730000-108
 -5ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺷﺘﻐﺎل :ردﯾﻒﻫﺎي 154000و 730000-106
 -6ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1400

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف ﮐﻤﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ:

 -1اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  1400ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﺮﻓﺎ از ﺳﻨﺪ "ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰي" اﻧﺘﺨﺎب و در ﻓﺮم ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل  1400درج ﮔﺮدد).ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي وزارت
ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد(.
 -2اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺑﻮده و ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد ) وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ در اﻧﺘﻬﺎي
ﺳﺎل (99و ﻫﺪف )ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل (1400در آن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -3در ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
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 -4ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ راه و روش و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﺎ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در دﻓﺘﺮ/اداره ﮐﻞ /ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اداﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  99اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -5ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ )ﮔﺎﻧﺖ ﭼﺎرت( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎي واﺣﺪﻫﺎ ﯾﺎ ادارات ﮐﻞ در ﺳﻄﺢ ﺳﺘﺎد و اﺟﺮا
ﺑﺎﺷﺪ.
 -7ﺣﺠﻢ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.
 -8در ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺠﻤﻌﯽ و ﯾﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻤﻊ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻧﺪ.
 -9ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) (1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل 1400واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺘﺎدي :ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ/ﻃﺮح ،واﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ،ﺿﺮﯾﺐ
اﻫﻤﯿﺖ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات اﺑﻼﻏﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -10ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) (2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل 1400واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ :ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ/ﻃﺮح ،واﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ،ﺿﺮﯾﺐ
اﻫﻤﯿﺖ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺘﺎدي در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪواﺣﺪﻫﺎي
اﺳﺘﺎﻧﯽ )ﻓﺮم ﺷﻤﺎره (2ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺎ آنﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺖ و ﺣﺠﻢ اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -11ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) (3ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺎل  :1400ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ،ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ،ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺧﺮوﺟﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ؛ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺮﯾﺢ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -12ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺷﻤﺎره) (1و ) (2و ) ، (3ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﺷﻮد.

11

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ:

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل ﺑﺮاﯾﺴﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮔﺎم ﻫﺎي
زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل  1400ﻃﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﮔﺎم  :1ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل .1400 ﮔﺎم  :2ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﮔﺎم  :3ارﺳﺎل دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ و اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و ﻓﺮم ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا.
 ﮔﺎم  :4اﺧﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎل  1400واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺘﺎدي و اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ .در اﯾﻦ ﮔﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺘﺎدي و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس
اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1400و ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
 ﮔﺎم  :5ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﮐﻪ در ﮔﺎم ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي وزارﺗﺨﺎﻧﻪ )واﻗﻊدر ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا( ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﻓﺎﺗﺮ ذﯾﺮﺑﻂ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﻓﺘﺮ ﺑﻮدﺟﻪ و دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﮔﺮدد؛ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 ﮔﺎم  :6ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺘﺎدي و اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮔﺎم  :7ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮔﺎم  :8ﻃﺒﻖ روال ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﻃﯽ دوﮐﺘﺎب ﺳﺘﺎد و اﺳﺘﺎن ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮔﺮدد. -ﮔﺎم  :9ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮ�ﻣﻪ رﻳﺰی
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي

دﻓﺎﺗﺮ ﺳﺘﺎدي

ﺗﻬﯿﻪ ﭼﺎرﭼﻮب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ

ﺗﻬﯿﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و اﻫﺪاف
ﮐﻤﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺐ

ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
و ﺿﺮاﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ

ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ

اﺟﺮا

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺤﻮل
اداري

اﺑﻼغ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ورود اﻃﻼﻋﺎت
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﻪ

اﺟﺮا
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ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:

ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در وزرات ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺪل ﺑﺮاﯾﺴﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﻤﻮدار آﻣﺪه در آﺧﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل ﺑﺮاﯾﺴﻮن را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي
ﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي( و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﺲ از
اﺟﺮاي آن ﺗﺼﻤﯿﻢ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
-1ﺗﻮاﻓﻖ اوﻟﯿﻪ :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،واﺣﺪﻫﺎ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﯾﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روش اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ،زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اﻧﺠﺎم،
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﺎت و ﻧﺤﻮة ﮔﺰارشدﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
-2ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ :وﻇﺎﯾﻒ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ دﺳﺘﮕﺎه »ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎﯾﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮوﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺪف اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺮاد آن وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح )دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ و (...ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎرﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
 -3ﺗﺤﻠﯿﻞ ذﯾﻨﻔﻌﺎن :ذﯾﻨﻔﻊ ،ﻓﺮد ﯾﺎﮔﺮوه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارد و ﯾﺎ از ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد .ﺗﺤﻠﯿﻞ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ،ﭘﯿﺶدرآﻣﺪ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ارﺿﺎي
ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﮐﻠﯿﺪي وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎﻧﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت
درﺑﺎره ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدي در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ارﺿﺎي ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
 -4ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻓﻠﺴﻔﻪ
وﺟﻮدي ،ارزﺷﻬﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﺤﻮة ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ذﯾﻨﻔﻌﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد،
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اﺧﺘﻼﻓﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺆﺛﺮ را ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آن را ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽﺳﺎزد و اﻧﮕﯿﺰش و ﺗﻮﺟﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
 -5ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻂ درون و ﺑﯿﺮون :اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ
در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ وروديﻫﺎ ،ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ،
ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
-6ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﯿﺶ رو :اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻠﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎرات ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ارزﺷﻬﺎ ،ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﯾﺎ
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
 -7ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﯿﺶ روي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﻫﺪاف ،ﻃﺮﺣﻬﺎ و  . . .ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
واﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻗﺎﻟﺒﯽ از اﻫﺪاف ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﺮا آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ
ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺤﺪودة زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﻧﺪ.
-8ﺷﺮح ﻃﺮﺣﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت :اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و اﺟﺮاي آن در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺮﺣﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻌﺪادي ﻃﺮح و اﻗﺪام ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد.
-9ﺗﻨﻈﯿﻢ دورﻧﻤﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن در ﺻﻮرت ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ،اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ دورﻧﻤﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺷﺮﺣﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ دورﻧﻤﺎﯾﯽ،
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اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎري از آﻧﻬﺎ ﻣﯽرود ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﯿﺮوي اﻓﺮاد در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
-10ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺮﺣﻬﺎ
و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﯿﮑﺎري ورﮐﻮد
ﺗﻮرم و
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ
ﺑﻮدﺟﻪ

ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰي )ﺑﺮاﯾﺴﻮن(

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﻂ
ﺧﺎرﺟﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ
وﻇﺎﯾﻒ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ
راﻫﺒﺮد
ﻫﺎ

ﺗﺤﻠﯿﻞ
ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ
و اﻫﺪاف

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ
)ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ(

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎدي
اﻃﻼﻋﺎت

راﻫﺒﺮد ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﻠﯽ
وﻇﯿﻔﻪ اي ﯾﺎ
ﺑﺨﺸﯽ

ﻋﻤﻠﮑﺮد
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ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎ

ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
اﺳﻨﺎد
ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺪف

ﺷﺮﮐﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺸﮑﻞ
ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ
اﺗﺎق ﺗﻌﺎون
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و
ﻣﻌﺎدن

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل  1400وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪ

1

ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن

واﺣﺪ ﻣﺠﺮي

99/10/9

99/10/16

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا

ﺑﺎرﮔذاري دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  1400در
2

دو ﻫﻔﺘﻪ

درﮔﺎه وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و

99/10/17

99/10/30

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا

درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از ذﯾﻨﻔﻌﺎن
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ /

ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﺪوﯾﻦ
3

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل 1400ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان و راﺑﻄﯿﻦ

ﯾﮏ روز

99/10/30

-

واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺘﺎدي
4

ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل 1400ﺑﺮاي راﺑﻄﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي

ﯾﮏ روز

99/11/4

-

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي واﺣﺪﻫﺎي

ﻫﻔﺘﻪ

ﺳﺘﺎدي و اﺳﺘﺎﻧﯽ و ارﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ

اﺳﺘﺎﻧﯽ دو

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ /
دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻮزه

99/11/1

99/11/15

7

ده روز

ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ و ارﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ

ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ

وزارﺗﯽ /
واﺣﺪﻫﺎي
اﺟﺮاﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰاري

واﺑﺴﺘﻪ  /ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﺎوا

ﻫﻔﺘﻪ
6

وزارﺗﯽ /ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﺎوا

ﺳﺘﺎدي ﯾﮏ
5

دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻮزه

99/11/5

99/11/15

واﺑﺴﺘﻪ  /ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﺎوا
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ /

ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ

99/11/18

99/12/16

دﻓﺎﺗﺮﺣﻮزه
وزارﺗﯽ  /ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﺎوا
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ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪ

8

اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎ

9

10

11

ﺑﺎرﮔذاري و ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺑﻼﻏﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺗﻪ

ﻣﺪت زﻣﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن

واﺣﺪ ﻣﺠﺮي

-

99/12/17

-

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا

ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ

99/12/18

1400/1/31

-

1400/3/1

-

-

1400/3/31

-

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎرﮔذاري ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي واﺣﺪﻫﺎي
اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﻪ
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ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا/
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا/
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﻪ

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل  1400ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ........اداره ﮐﻞ /دﻓﺘﺮ ...........
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
راﻫﺒﺮد
ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﮐﻤﯽ

ﻣﻘﺪار ﻫﺪف ﮐﻤﯽ

واﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز )ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  /ﻃﺮح

رﯾﺎل(

واﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم

1
2
3
4
5
6
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ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم

ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ

ﻫﺰﯾﻨﻪ اي

ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 2

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل  1400واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ  .......اداره ﮐﻞ/دﻓﺘﺮ ........
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ:
راﻫﺒﺮد:
ﺳﯿﺎﺳﺖ:
واﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف:

ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﮐﻤﯽ :

ﻣﻘﺪار ﻫﺪف ﮐﻤﯽ:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ:
واﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف:

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ /ﻃﺮح:
ردﯾﻒ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎن

1

آذر ﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

0

2

آذر ﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

0

3

اردﺑﯿﻞ

0

4

اﺻﻔﻬﺎن

0

5

اﻟﺒﺮز

0

6

اﯾﻼم

0

7

ﺑﻮﺷﻬﺮ

0

8

ﺗﻬﺮان

0

9

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري

0

10

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

0

11

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

0

12

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

0

13

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

0

14

ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ

ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم

زﻧﺠﺎن

ﺟﻤﻊ

0

ﺳﻤﻨﺎن

0

16

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

0

17

ﻓﺎرس

0

18

ﻗﺰوﯾﻦ

0

19

ﻗﻢ

0

20

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

0

21

ﮐﺮﻣﺎن

0

22

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

0

23

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ

0

24

ﮔﻠﺴﺘﺎن

0

25

ﮔﯿﻼن

0

26

ﻟﺮﺳﺘﺎن

0

27

ﻣﺎزﻧﺪران

0

28

ﻣﺮﮐﺰي

0

29

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

0

30

ﻫﻤﺪان

0

31

ﯾﺰد

15

ﺟﻤﻊ

0

0
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0

0

0
0

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 3
ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل  1400ادارات ﮐﻞ اﺟﺮاﯾﯽ )اداره ﮐﻞ/دﻓﺘﺮ(............
ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ:
ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ :

ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ )اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ( :

ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ:
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه)ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف و ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ(:
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه :
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎ ﺧﺮوﺟﯽ:
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