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پیشگفتار
تهیه و تدوین گزارش عملکرد ساالنه برای هر سازمانی میتواند چشماندازی واقعبینانه از نقاط قوت
و ضعف ،فرصتها و محدودیتها ،توفیقات و ناکامیها در طول یکسال را ترسیم نماید .عالوه بر آن ،احصاء
و جمعبندی فعالیتهای یک سازمان در طول یکسال میتواند توانایی ترسیم و طراحی برنامههای سال
آتی را برای مدیران و کارشناسان سازمان فراهم نماید .بدیهی است سازمان مدیریت و برنامهریزی بعنوان
متولی برنامه ریزی در سطوح استان و کشور خود بایستی در تدوین و ارائه گزارش عملکرد و فعالیتهای
ساالنه خود و نیز برنامهریزی سازمانی پیشرو باشد .تدوین گزارش عملکرد عملیاتی و برنامههای عملیاتی
در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجانشرقی همه ساله بر مبنای اهداف و مأموریتهای
سازمانی و نیز چشم اندازهای ترسیم شده در ابتدای هر سال که توسط مدیریت عالی سازمان صورت
میگیرد انجام میپذیرد .برخی از این چشماندازها که برای سال  1397در آغاز این سال تدوین و ابالغ
گردیده بود عبارتند از« :نهاییسازی دومین سند تدبیر توسعه استان و اجرای آن»« ،تصویب سند آمایش
استان»« ،اهتمام در اجرای احکام برنامه ششم توسعه»« ،تهیه برنامه کارگزاری و تسهیلگری توسعه در
فضاهای روستایی»« ،بازنگری مطالعه دینامیک اشتغال استان»« ،مدیریت امور دبیرخانهای ستاد اقتصاد
مقاومتی استان با رویکرد حمایت از تولید ملی»« ،ایجاد اشتغال و ارتقای شاخصهای فضای کسب و
کار»« ،تقویت نظارتهای برنامهای و فنی پروژهها»« ،فعالسازی سامانه یکپارچه نظارت بر پروژههای
عمرانی و ارزشیابی فنی شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکار» « ،تقویت نقش نهادهای مدنی اقتصادی
و اجتماعی در فرایند توسعه و تعالی استان»« ،تهیه گزارش سیمای توسعه استان»« ،بهرهگیری از
ابزارهای نوین تأمین مالی و ارتقای اثربخشی بودجه هزینهای و سرمایهای»« ،بهرهگیری اهرمی از ظرفیت
کمکهای فنی و اعتباری در نهادسازی برای ایجاد اشتغال و تقویت تولید و صادرات»« ،تقویت نقش و
ارتقای اثربخشی فرایند تصمیمسازی در شورای برنامهریزی و توسعه استان»« ،تقویت دولت الکترونیکی
و حقوق شهروندی»« ،استقرار کامل نظام پایش و ارزشیابی دستگاههای اجرایی»« ،گسترش گفتمان
توسعه در فضاهای حقیقی و مجازی و دستیابی به دیدگاه مشترک و اجماع در این خصوص بین فعاالن
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از یک سو و مدیران دستگاههای اجرایی و حاکمیتی و نمایندگان محترم
مجلس شورای اسالمی از سوی دیگر»« ،تقویت مشارکتجویی و مشارکتپذیری»« ،تقویت نقدپذیری و
پاسخگویی»« ،درک صادقانه واقعیتهای تلخ و گزنده اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و نیز بهرهگیری از
قابلیتها و فرصتهای پیش رو برای استان»« ،حضور فعال و اثربخش در مجامع و جلسات تصمیمسازی
و تصمیم گیری و نیز استفاده از ظرفیت تحقیقاتی مراکز علمی و دانشگاهی»« ،تقویت و افزایش سرعت

یادگیری سازمانی» « ،تقویت انسجام و یکپارچگی سازمانی و توسعه تعامالت و نیز هماهنگی بیشتر بین
معاونتها»« ،شکلدهی ساختار سازمانی ماتریسی»« ،ارزشیابی مبتنی بر شاخصهای عینی ،عملکردی
و تعاملی»« ،پایش مستمر و فصلی فعالیتها بر حسب برنامههای تنظیم شده»« ،افزایش تعامل و ایجاد
ادبیات مشترک با بخشهای غیردولتی»« ،جلب مشارکت و همراهسازی دستگاههای اجرایی» .بخش اول
این مجموعه مربوط به گزارش عملکرد سازمان در سال  1397است که منبعث از خطوط فوق و متناسب
با مأموریتها و اهداف سازمان توسط واحدهای مختلف انجام یافته است .بخش دوم گزارش ،برنامههای
عملیاتی است که توسط معاونتها و مدیریتهای مختلف سازمان جهت اجرا در سال  1398طراحی
گردیده است .امید می رود این گزارش بتواند سیمایی روشن از توانمندی و اثرگذاری سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان آذربایجانشرقی بر جریان توسعه و تعالی استان ترسیم نماید .الزم میدانم از کلیه
همکاران ارجمندم در سازمان بویژه معاونین و مدیران محترم که در تحقق برنامههای پیشبینی شده
سال  1397و نیز اجرای هرچه مؤثرتر این برنامهها اهتمام نموده تقدیر و تشکر نمایم .همچنین از دیگر
بخشهای سازمان همچون حوزه پشتیبانی و حوزه ریاست و روابط عمومی و مشاوران که بنوعی پشتیبان
و یاریگر دیگر بخشهای سازمان در اجرای اهداف و مأموریتهای محوله بودند تشکر مینمایم.
داود بهبودی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجانشرقی

بخش اول:
گزارش عملکرد
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجانشرقی

رد سال 1397

گزارش عملکرد

معاونت هماهنگی امور بودجه
در سال 1397



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1398

مقدمه:
معاونت هماهنگی امور بودجه یکی از حوزههای مهم سازمان مدیریت و برنامهریزی استان میباشد
که وظیفه هدایت صحیح و هدفمند اعتبارات را در چارچوب اهداف توسعه و اسناد باالدستی عهدهدار
است و تکلیف مهم مطابقت بودجه با اهداف و برنامههای بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت را انجام
میدهد.
انتظارات و نیازهای نامحدود و متفاوت ،شرایط و تغییرات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور به
همراه پاسخگوئی به افکار عمومی در قبال وظیفه مهم رشد و توسعه استان از جمله مشکالتی است که
در صورت عدم احاطه و شناسائی مؤلفههای اثربخش و واکنش مناسب و به موقع ،منجر به ایجاد بحران
در استان میشود.
معاونت هماهنگی امور بودجه در چنین شرایطی با اولویتبندی نیازهای توسعه استان سعی میکند
منابع محدود استان را برای تحریک رشد و تولید بکار گیرد .انجام اولویتبندیهای درست نیازمند
بکارگیری الگوی مناسب و بومی د ر توزیع اعتبارات است که با استفاده از توان کارشناسی باالی معاونت،
این مهم در توزیع اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای عملیاتی میشود.
معاونت هماهنگی امور بودجه سازمان توسط  5گروه با عناوین گروه تلفیق برنامه و بودجه ،گروه
علمی ،فرهنگی و آموزشی ،گروه اجتماعی ،گروه تولیدی و گروه زیربنائی اداره شده و وظیفه مطالعه و
شناسائی نیازهای بخشهای مختلف استان را بر عهده داشته و مناسبترین انتخاب را برای هدایت بودجه
ساالنه استان اعمال مینمایند.
همچنین وظیفه نظارت و پیگیری برای هزینهکرد اعتبارات در مسیر صحیح و منطبق بر ضوابط از
وظایف مهم این معاونت به شمار میآید .از دیگر مسئولیتهای معاونت میتوان به مسئولیت دبیرخانه
شورای برنامه ریزی و توسعه استان ،پیگیری مصوبات کمیته تخصیص استان ،تقویت مشارکت بخش
خصوصی-عمومی ،کاهش تصدیگریهای دولت با شیوههای جدید مدیریتی و مطالعه و تحلیل نتایج
حاصل از اجرای برنامهها اشاره نمود .در ادامه گزارشی از عملکرد معاونت هماهنگی امور بودجه در طول
سال  1397تقدیم میگردد.
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گزارش عملکرد معاونت هماهنگی امور بودجه در سال  1397
گزارش عملکرد معاونت هماهنگی امور بودجه در سال 1397
عنوان
عملکرد

توضیحات

شرح عملکرد
هدایت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای به استتتفاده
از اسناد خزانه به منظور پرداخت حقوق نیروهای شرکتی
جلوگیری از شتتتروع پروژههای جدید تا حد امکان و تالش
برای تأمین اعتبار برای پروژه هایی که مطالبات ستتتالهای
قبل داشته و یا نیمهتمام هستند.
ساماندهی نیروهای حفاظتی مستقر در محیطبانیها

ستتاماندهی پروژههای تعمیر و تجهیز مرمت حفظ احیا و ...
از طریق تفک یک زیر پروژه های نی مهت مام از پروژه های
اضطراری مرمتی

ارتقای
اثربخشی
بودجهریزی

استتتمرار ستتیاستتت کاهش نیروهای نگهداری و تنظیفاتی
اداره کل ورزش و جوا نان از ستتترجمع اعت بارات تعمیر و
تجهیز اماکن ورزشی استان
مدیریت بهینه تخ صیص نقدی و ا سنادخزانه مراحل اول و
دوم ،همچنین اسناد تخصیص مربوط به اعتبارات جزء 47
در اثر تخصتتیص  16میلیارد ریال در نیمه دوم ستتال  95و
تتتأمین  32و  36میلیتتارد ریتتال اعتبتتار بتته ترتیتتب در
ستتالهای 96و  97برای استتتفاده از ستتهم مناستتب از قیر
رایگان برای اجرای طرحهای هادی روستتتتایی صتخصتتتیص
ستتتال  96برابر با  18.3میلیارد ریال بوده استتتتح تحول
مثبت در روند اجرای طرحهای هادی رو ستایی شده ا ست.
در وضعیت کنونی اجازه تهاتر از محل قیر رایگان  50درصد
میباشتتتد و استتتتان تأمین هزینههای مربوط به بیمه ص6.6
درصتتدح ،ستتپرده حستتن انجام کار ص10درصتتدح ،مالیات بر
ارزش افزوده ص 9درصتتتدح ،هزی نه های مربوط به آز مایش
پروژهها صنمونهگیری از وضتتتعیت قیر مصتتترفی به ازای هر
پروژه  30میلیون ریالح ،جمعاً  29الی  30درصتتتد هزینه
پروژهها تأمین میگردد.
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کاهش تعداد نیرو های طرحی محیط بان
در ستتطح استتتان از  63نفر به  50نفر و
پیشبینی کاهش تا  27نفر در سال آتی
کاهش پرستتتنل کارگران فصتتتلی میرا
فرهنگی در طرح حفظ ،احیتا و مرمتت
اماکن تاریخی و حل مطالبات و معوقات
ناشی از آن ،کاهش  108نفر به  80نفر و
تغییر م سیر نحوه اجرای پروژههای امانی
به پیمانی ،مدیریت تخصتتتیص نقدی و
اسناد خزانه و ...
ادامه فرایند در ستتتال  98جهت تحقق
صددرصد اهداف
-

-



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1398

عنوان
عملکرد

ارتقای
اثربخشی
بودجهریزی

توضیحات

شرح عملکرد

 کمبود تجهیزات در اختیار دستتتگاه و عدم کفایت اعتباراتموجود
 تأمین تخصتتتیص پروژههای تعمیرات و انشتتتعابات مدارقبل از شروع سال تحصیلی بیش از  20000میلیون ریال در
سال 97
 تأمین حقالزحمه نیروهای طرحی ،مهندسین ناظر انعقاد تفاهمنامه بین آموزش و پرورش و ستتتازمان تا پایانبرنامه ششم در خصوص مشارکت در احدا  ،توسعه و تکمیل
ساماندهی اعتبارات آموزش و پرورش در اردو گاه های دانشآموزی در ستتتطح استتت تان ص 16اردو گاهح
زمینه فضاهای آموزشی شاخههای کار و بصورت:
 -1تأمین  25درصتتتدی اعتبار مورد نیاز از محل درآمدهای
دانش و فنی و حرفهای
اختصاصی آموزش و پرورش
 -2تأمین  25درصتتتدی اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات
ملی وزارت آموزش و پرورش
 -3تأمین  50درصتتتدی اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات
استانی
 بازنگری در م فاد مواف قت نا مه درآ مدی آموزش و پرورشصدرآمد اختصاصیح
 تطبیق موارد هزینه با مفاد ردیفهای درآمدیتوزیع اعت بار حقوق و مزا یای نیرو های
قراردادی دستتتتگاه های اجرایی پس از
بررستتتی و ت طابق با قوانین و مقررات
مصوب
بتازنگری طرح گستتتترش واحتدهتای پروژهها و حجم عملیات مربوطه مورد بازنگری قرار گرفته اما
بهداشتتتی و درمانی با توجه به ضتتوابط با توجه به وضتتتعیت موجود اعتبارات ستتتال جاری ،امکان
پیشبرد و عملیاتی نمودن برنامه بصورت محدود میباشد.
موجود
تکالیف مربوط به استتتقرار ستتیستتتم بودجهریزی عملیاتی در
استان به انجام رسیده است .اشکاالت موجود برای اصالح در
الیحه بودجه سال  1398ارائه شد و بخشی از آنها در الیحه
پیگیری امور مربوط به بود جه ریزی
بودجه اصالح شده است .موضوع عقد تفاهمنامه دستگاههای
عملیاتی
اجرایی با واحدهای مجری با جدیت پیگیری شتتتد ولی به
دل یل وجود اب ها مات در نحوه و اجرای این ت فاهم نا مه ها،
دستگاههای اجرایی همکاری کاملی انجام ندادند.
آخرین اطالعات مربوط به پروژههای سفر به صورت  9ماهه
بروزر سانی و پویا سازی پروژههای سفر
تهیه و ارائه شده ا ست .اطالعات  12ماهه نیز در اردیبه شت
رئیس جمهور محترم
سال  98ارائه خواهد شد.
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گزارش عملکرد معاونت هماهنگی امور بودجه در سال  1397
عنوان
عملکرد

شرح عملکرد

توضیحات

بررستتتی و م طال عه هزی نه  -فا یده
واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی

عتدم همکتاری دستتتتگتاههتای اجرایی در ارائته اطالعتات
درخواستی .گزارش مفصلی در این خصوص تهیه و به سازمان
برنامه و بودجه ک شور ارائه شد .الزم ا ست کار تحقیقاتی در
این خصتتوص در استتتان انجام شتتود و اطالعات مربوطه به
صورت پرسشنامهای یا مصاحبه جمعآوری گردد.

تأ مین مت عادل اضتتتا فه کار و ر فاهی
کارکنان دستتگاههای اجرایی متناستب
با منابع اعتباری استان

-

پرداخت بخشی از مطالبات بازنشستگان
در ابتدای سال جاری

-

ساماندهی و توسعه درآمدهای استان

پیشنهادات مورد نظر در خصوص اصالح نظام درآمد  -هزینه
و تعرفه های ارائه خدمات توستتتط دستتتتگاه های اجرایی به
سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شد .همچنین برای الیحه
بودجه ستتال  1398تعرفههای جدید مربوط به س ته دستتتگاه
اجرائی تهیه و ارائه شد .و نیز درآمدهای جدید برای اداره کل
تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و آماده گردید.

جهتتت گیری بتته ستتتمتتت آبخیزداری
بیولوژیکی

-

ارتقای
اثربخشی
بودجهریزی

توسعه
منابع

تالش در ج هت استتت تا نداردستتتتازی
ستتیستتتمهای گرمایش دستتتگاههای
اجرایی
افزایش
بهرهوری

برنامهریزی برای استتتفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر در دستگاههای اجرایی

مشتتارکت در تهیه تفاهمنامه مشتتارکت
بهرهبرداران در پایاب سد سهند
امکتتانستتتنجی ایجتتاد طرح جتتامع
ساماندهی رودخانههای استان

این طرح به صورت آزمای شی در ا ستانداری و واحدهای تابعه
اجراء گردید و نتایج آن ارائه شده است .با اجرای این طرح به
طور متوستتط  30درصتتد در مصتترف گاز در فرمانداریها و
بخ شنداریهای مورد نظر صرفهجوئی شده ا ست .تعمیم این
طرح به دستتتتگاه های اجرائی دیگر نیاز به حمایت و تأمین
اعتبار است.
بر نا مه الزم برای عمل یاتی نمودن استتتت فاده از انرژی های
تجدیدپذیر در دستگاههای اجرای انجام شده است .بر اسا
این برنامه دقیقا م شخص شده ا ست که د ستگاههای اجرایی
به چه میزان اعتبار و پنل خورشیدی نیاز دارند .کمبود اعتبار
مانع اصلی عدم اجرای طرح میباشد.
صنهادینه نمودن سیا ستهای م شارکتی در اجرای طرحهای
بخش کشتتتاورزی و فعالستتتازی نظام بهرهبرداری در بخش
کشاورزیح
در مبادله موافقتنامه ستتاماندهی رودخانهها در دستتتور کار
میباشد.
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گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1398

عنوان عملکرد

کمک به
تقویت نقش
نهادهای
مدنی و
اقتصادی
اجتماعی
فرهنگی و
توسعه
مشارکتهای
بخش
غیردولتی

توضیحات

شرح عملکرد
بررسی راهکارهای واگذاری ایستگاههای تولید بذر و نهال

در دست اقدام و پیگیری

تالش برای واگذاری ایستتتگاه شتتیخ حستتن و مجتمعهای
دامپروری و گلخانهای

در دست اقدام و پیگیری

برر سی امکان هدایت و ایجاد همافزایی اقدامات مؤ س سات
غیردولتی حوزه اجتماعی

در دست اقدام و پیگیری

در موافقتنامههای تنظیم شتتده با برخی از دستتتگاههای
اجرایی نظیر شهرداری و شرکتهای آب و فا ضالب سعی
بر این بوده که به نحوی مشتارکت آنها در اجرای پروژهها
آورده شود .لذا د ستگاههای مذکور موظف شدهاند قبل از
هزینه نمودن اعتبارات دولتی منابع داخلی و آورده خود را
هزینه نمایند.

تقویت مشتتارکت ستتایر منابع در اجرای
پروژهها

اجرای پروژههای م شارکتی بنیاد م سکن ا ستان با دهیاران
و اهالی روستاها در بخش اجرای طرحهای هادی روستایی
و راهنمایی و تشتتتویق به اجرای پروژه های مشتتتارکتی از
طریق م شارکت رو ستاییان در جهت آبر سانی به رو ستاها
در سطح شهر ستان میانه و مرند ص شرکت آب و فا ضالب
روستاییح
تعامل برای اجرای تأستتیستتات روبنایی در شتتهر ستتهند با
اولویت مسکن مهر و تأمین فضاهای آموزشی

تقویت
تعامالت و
اقدامات

م شارکت و همکاری در مو ضوع بازآفرینی پایدار شهری و
محالت هدف در استان
جلب همکاری دستتتگاههای اجرایی در زمینه رفع آلودگی
کالن شهر تبریز

-

بررستی اقدامات مشتارکتی قابل عمل در حوزه ستالمندان
استان با نهادهای عمومی  -خصوصی

در دستتتت پیگیری استتتت .مقرر شتتتده
مح لهای به عنوان پایلوت ستتتتال 97
راهاندازی شود و مطابق برنامهریزی برای
سال  98نیز  10محله طبق تفاهمنامه با
شتتهرداری ،بهزیستتتی و بنیاد فرزانگان
راهاندازی خواهد شد .به منظور دستیابی
به نتیجه مناسبتر ،تعیین محالت تبریز
و محدوده آن ها نیز در دستتتت پیگیری
است

استقرار محیطبانی هوشمند به صورت مطالعه موردی

در دست اقدام و پیگیری است.

راستای
ارتقای
امور

در حد امکان پیگیری شتتده استتت و در
ستتتال  1398نیز این پیگیری ها ادا مه
خواهد داشت.

در سال  1398هم ادامه خواهد داشت.

جمعی در

اثربخشی

-
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گزارش عملکرد معاونت هماهنگی امور بودجه در سال  1397
عنوان عملکرد

تقویت
تعامالت و
اقدامات
جمعی در
راستای
ارتقای
اثربخشی
امور

تقویت و
ارتقای
اثربخشی
شورای
برنامه ریزی
و توسعه
استان
تقویت
نظارتهای
برنامهای و

توضیحات

شرح عملکرد
ایجاد هماهنگی در امر آبرسانی به قشالقات اداره کل امور
ع شایر از طریق آبر سانی سیار و اجرای پروژههای آبر سانی
توسط شرکت آب و فاضالب روستایی
ان جام ه ماهنگی الزم بین دو دستتتت گاه اداره کل راه و
شتتهرستتازی و شتترکت شتتهرکهای صتتنعتی جهت ارائه
خدمات زیربنایی
پیگیری و ادامه اقدامات برای بهبود وضعیت فضاهای اداری
از بعد مناستتبستتازی صبازید و نظارت بر توزیع اعتبار طرح
برای سال  97و ...ح
افزایش فضتتتای کارگاهی و استتتتقرار معتادان زن در مرکز
ماده  16با پیگیری مستمر از سازمان جهاد کشاورزی
تفاهم با اداره کل فنی و حرفهای و اداره کل زندان ها برای
راهاندازی مرکز حرفهآموزی ستتهند و مبادله موافقتنامه به
مبلغ  14.3میل یارد ر یال ت حت عنوان تکم یل و تجهیز و
راهاندازی مرکز حرفهآموزی سهند که در حال حاضر تعداد
 200نفر از زندانیان واجد شتتترایط در این مرکز شتتتاغل
میباشند.
فعال ستتازی و نظارت بیشتتتر بر کارگروههای ذیل شتتورای
برنامهریزی و استفاده از توان کارشناسی کارگروهها

-

-

-

-

-

اجرای کامل وظایف قانونی محوله شتتتورا در بند صبح ماده
 31قانون احکام دایمی برنامههای توسعه

-

الکترونیکی کردن فرایند رأیگیری در جلستتتات شتتتورای
برنامهریزی

کل یه مرا حل خر ید ،آموزش و تستتتتت
انجام و در جلسه  1397/11/13عملیاتی
گردید.

نظتارت و بررستتتی استتتنتاد مربوط بته عملکرد بودجته
دستگاههای اجرایی
تدوین تقویم کاری برای بازدید از پروژههای عمرانی

-

فنی
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گزارش عملکرد معاونت هماهنگی امور بودجه در سال  1397

گزارش عملکرد

معاونت توسعه و برنامهریزی
در سال 1397
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گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1398

مقدمه:
از مهمترین اقدامات معاونت توسعه و برنامهریزی سازمان در طول سال  ،1397راهبری
برنامه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،راهبری و پایش اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی
دستگاههای استان به منظور ارزیابی میزان حصول اهداف بوده است.
همچنین این معاونت تهیه و تدوین ،اجرا و پایش برنامههای بلندمدت و میانمدت توسعه
را بر عهده داشته و در راستای این رسالت خود ،برنامههای مختلفی را برای مدیریت علمی
استان در دستور کار خود داشت .تکمیل مطالعات آمایش سرزمین به عنوان برنامه و سند
بلندمدت استانی و تهیه و تدوین طرح زیرساختهای دادههای مکانی ) (SDIاز جمله
اقدامات در خور توجهی است که در سال گذشته صورت گرفته است.
تدوین دومین سند تدبیر توسعه استان ،با محوریت بخش خصوصی به عنوان گامی بسیار
مهم در مردمیسازی اقتصاد ،فرهنگ و  ...دیگر مأموریت مهم این معاونت در سال 1397
بوده است.
با توجه به اهمیت سرمایهگذاری داخلی و حضور بالنده و مؤثر بخش خصوصی ،این معاونت
با همکاری در بهبود فضای کسب و کار ،سعی در تسهیل فعالیتهای اقتصادی و راهنمایی
صحیح فعاالن اقتصادی با توجه به قابلیتهای مناطق نموده که نتیجه آن بهبود قابل
مالحظه شاخصهای فضای کسب و کار استان در قیا

10

با سایر استانهای کشور میباشد.

گزارش عملکرد معاونت توسعه و برنامهریزی در سال  1397
گزارش عملکرد معاونت توسعه و برنامهریزی در سال 1397
تدوین و پایش برنامههای توسعه استان
عنوان عملکرد

توضیحات

شرح عملکرد

نهاییسازی
دومین
سند تدبیر

تکمیل و انت شار دومین سند تدبیر تو سعه ،تدوین

بدلیل تغییر فرآیند کار و جداول پروژهها

شیوهنامه و تهیه نرمافزار اجرا و پایش آن.

 80درصد محقق شد

توسعه استان
هماهنگی جلستتتات کارشتتتناستتتی و ارجاع نظرات

نظرات ویرایشی و علمی مدیران سازمان

مدیریتی سازمان به دبیران هستهها

به دبیران ابالغ شده است

ویرایش و نهایی سازی پروژههای ه ستههای کلیدی
پس از نهایی شدن تبیین هستهها
تهیه من شور برای هر یک از ه ستههای کلیدی سند

طرح و تصتتویب در شتتورای برنامهریزی

صشامل اهداف ،اقدامات اساسی ،پروژههای مهمح

استان
بیان ظرفیت های استتتتان در زمینههای

انجام امور
دبیرخانهای

ج غرا فیتتا یی و ط ب ی عی ،ج م ع ی تی،

تهیه گزارش سیمای توسعه استان

اقتصتتادی ،اجتماعی و فرهنگی و محیط

تدوین ،اجرا و
پایش دومین
سند تدبیر توسعه
استان

-

زیست
جمعب ندی کل پروژه های ستتت ند و ابالغ آن ها به
کارگروههای تخصصی ذیل شورای برنامهریزی بعنوان

-

مسئول هستهها
ارائه کلیات دومین ستتند تدبیر توستتعه در شتتورای
برنامهریزی و تصویب کلیات آن
تشتتکیل جلستتات کارگروههای زیربنایی ،اقتصتتادی،
آ مایش و محیط زیستتتت ،اجت ماعی ،تحول اداری و
دولت الکترونیک و کمیته های تخصصی ذیل آنها
تهیه متن نظامنامه اجراء و پایش سند

 25جلسه

-
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عنوان عملکرد

مطالعه آمایش
سرزمین

توضیحات

شرح عملکرد
تهیه خالصه مدیریتی سند آمایش استان
تدوین سند آمایش استان در  13جلد
ته یه گزارش تطبیقی م طال عات آ مایش منط قه 2
کشوری با هماهنگی استانهای مربوطه
تکمیل و ارائه گزارش نظارتی اشتتتغال روستتتایی به
سازمان برنامه و بودجه کشور
تهیه پروپوزال طرح مطالعات اشتغال روستایی
تحویل مستندات مطالعات اشتغال روستایی به جهاد
کشاورزی جهت مبادله موافقتنامه با دانشگاه تبریز

در دست انتشار می باشد.
سه ماهه هر فصل
-

طرح زیرساخت
پایگاه اطالعات
مکانی SDI

اجرای مطالعات فاز یک زیرستتتاخت پایگاه اطالعات
مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان

در دست انتشار می باشد.

تهیه طرح آمایش
منطقه 2

تدوین خالصهای از سند آمایش منطقه  2با همکاری
استانهای منطقهای

-

تسهیل فرآیند سرمایهگذاری
عنوان عملکرد

واگذذذذذذذاری
پروژه های تملک
دارایذ ذیهذذذای
سرمایهای

شرح عملکرد

توضیحات

واگذاری پروژه های دولتی
جد ید ،نی مهت مام ،آ ماده
بتهترهبترداری و در حتتال
بهرهبرداری

با توجه به وجود  180پروژه قابل واگذاری استتتتان در حدود 90
پروژه برای شتتش ماه اول ستتال  97هدفگذاری گردیده بود که با
واگذاری  50پروژه در طی این مدت 55/55 ،درصد از واگذاری این
پروژه تحقق یافته استتتت .پیگیری و راهبری ستتتازمان مدیریت و
برنامهریزی استتتتان برای واگذاری پروژه ها ،برگزاری جلستتتات و
همایشهای متعدد و متنوع با مدیران و کار شنا سان د ستگاههای
اجرایی و مذاکره با ستتترمایه گذاران بالقوه از جمله عوامل مؤثر و
اقدامات مؤثر برای تحقق این میزان از واگذاریها میباشد.

ب ه بود فضذذذای
کسذذذک وکذذار
)قوانین و ف ضای
نرمافزاری(

شنا سایی و بهبود عملکرد
در دو محور

در تابستتتان  97شتتاخص ملی فضتتای کستتب و کار  6/40بوده که
شاخص استان  6/03بود که پایینتر از شاخص ملی است و استان
در جایگاه دوم قرار گرفته استتتت در حالی که این شتتتاخص در
تاب ستان سال  5/87 ،96بوده که از شاخص ملی در همان ف صل
باالتر بوده است.
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گزارش عملکرد معاونت توسعه و برنامهریزی در سال  1397
همکاری فعال با
شورای گفتگوی
بخش خصوصی و

تالش برای ارتقتتاء کیفی
مباحث و تصمیمات

 10جلسه شورا 36 ،جلسه کارشناسی و  107مصوبه

دولت

راهبری و هماهنگی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
عنوان عملکرد
راهبری و پایش اقدامات
دستگاههای اجرایی در
راستای اقتصاد مقاومتی

نظارت عالی بر طرحهای
اشتغال

تبصره ( :18در چارچوب
تصویکنامه شماره
/53905ت 55340هذ
تاریخ 1397/4/30
هیئت وزیرانح
تبصره19
در چارچوب آئیننامه
اجرایی تبصره  19قانون
بودجه شماره
/33989ت 55341هذ به
تاریخ 97/3/22

شرح عملکرد
اخذ گزارش عملکرد دستتتگاهها در مقاطع مختلف زمانی )ستته ماهه،
شش ماهه و یک ساله( ،پیگیری م صوبات ستاد ،راهاندازی سامانه نیپا،
ثبت منشور پروژهها در سامانه نیپا
تهیه و تدوین گزارش عملکرد ستاد فرماندهی اقت صاد مقاومتی بصورت
سه ماهه و موردی
نظارت بر عملکرد اشتغال فراگیر

توضیحات
-

نظارت بر عملکرد کمیته تو سعه ا شتغال رو ستایی صجزء یک ماده 27
در سیستم کارا

شتتروع کار از
شتتتش ماهه
دوم سال 97

نظارت بر اجرای طرح تکاپو و تهیه گزارشهای فصلی

هر سه ماه

راهاندازی و استقرار سامانه نظارت سازمان بر سامانه کارا
تهیه گزارش عملکرد تبصتتتره  18قانون بودجه  96و ارائه به نهادهای
ذیربط
بررسی اعتبارات تخصیصی برنامههای اشتغال ارسالی از سازمان برنامه
و بودجه کشور
شرکت در نشست تخصصی تبصره  19در سازمان برنامه و بودجه کشور

-

-

تهیه گزارش عملکرد تبصره  19و ارائه به نهادهای ذیربط

-
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گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1398

تهیه و تدوین گزارشهای تخصصی
عنوان عملکرد

شرح عملکرد

تهیه و تدوین گزارشهای

تدوین و انت شار گزارش اقت صادی ،اجتماعی و فرهنگی
استان در سال 1395

ساالنه اقتصادی ،اجتماعی

توضیحات

-

و فرهنگی

تدوین و آماده سازی انت شار گزارش اقت صادی ،اجتماعی
و فرهنگی استان در سال 1396

14

در نی مه اول ستتتال 1398
منتشر خواهد شد.

گزارش عملکرد معاونت توسعه و برنامهریزی در سال  1397

گزارش عملکرد

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
در سال 1397
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گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397

گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال 1397

مقدمه:
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بهرهگیری از توان نیروی انسانی سازمان و
دستگاههای اجرایی و سرلوحه قرار دادن برنامههای اصالح و تحول اداری کشور به عنوان
سند چشمانداز برنامه نظام اداری ،به دنبال ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات دولتی،
بهبود فرایندهای نظام اداری با رویکرد تقویت تعامل بین مردم و دولت ،افزایش اعتماد و
سرمایه اجتماعی سازمانها ،ارتقای کرامت انسانی ،توسعه دولت الکترونیک ،استقرار میز
خدمت ،نهادینهسازی اهداف مندرج در تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری ،ارتقای
سالمت اداری و  ...میباشد .تحقق این امر نیازمند تدوین ،اجرا و نظارت بر برنامههای
تحول اداری دستگاههای اجرایی استان با نقش تسهیلگری سازمان از یک جهت و ارائه
آموزشهای الزم به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی استان در راستای توانمندسازی
نیروی انسانی ،حذف فعالیتهای زائد اداری ،شناخت نقاط ضعف و قوت دستگاههای
اجرایی ،نظارت بر اجرای برنامههای سالمت اداری ،استانداردسازی وبسایت سازمانها و
توسعه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی میباشد.
انجام نظارتهای الزم بر فرآیند برگزاری آزمونهای استخدامی و جذب نیروی انسانی،
تدوین تقویم و نظامنامه آموزشی کارکنان ،برگزاری و اجرای دورههای آموزشی کارکنان،
اجرای قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوقالعادههای
مشاغل ،آموزش و نهادینهسازی مؤلفههای حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی استان
بخشهایی از فعالیتهای این معاونت میباشد که در راستای اهداف تعالی سازمان با
همکاری گروههای نوسازی اداری و مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی در سال 1397
انجام گرفته است.
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گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال  1397
نوسازی اداری و مدیریت عملکرد
عنوان
عملکرد

شرح عملکرد

توضیحات

ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان
در سال 1396صتعداد  55دستگاه اجراییح
از تاریخ  97/3/7تا  97/5/3در محورهای
هفتگانه اصتتالح نظام اداری در راستتتای
نقشه راه اصالح نظام اداری

ارسال بخشنامههای ارزیابی عملکرد به دستگاههای اجرایی برگزاری جلستتتات توجیهی و آموزشتتتی برای تیم ارزیابیعملکرد دستگاههای اجرایی استان
 آمادهسازی سامانه تسما صسامانه مدیریت عملکردح تشتکیل  6گروه کارشتناستی تخصتصتی به منظور بررستیمدارک و م ستندات د ستگاهها در بعد شاخصهای عمومی و
اختصتتاصتتی و برگزاری  750جلستته برای بررستتی مدارک و
م ستندات عملکرد د ستگاههای اجرایی ص 3200نفر  -ساعت
کار کارشتتتناستتتیح و جمعبندی و ارائه نتایج ارزیابی عملکرد
دستگاههای اجرایی به سازمان اداری و استخدامی کشور و از
طریق ارسال نامه به کلیه دستگاههای اجرایی

ت شکیل جل سه دبیرخانه ج شنواره شهید
رجایی در تاریخ  97/6/4با حضور استاندار
محترم

انتخاب دستتتتگاههای برگزیده بر استتتا بخشتتتنامه ابالغی
ستتتازمان اداری و استتتتخدامی کشتتتور به منظور تقدیر از
دستگاههای برتر بر اسا گروهبندی اعالمی سازمان اداری و
استخدامی کشور در  5حوزه

برگزاری جشتتنواره شتتهید رجایی در 10
شتتهریور  1397و تجلیل از دستتتگاههای
برتر در ستتطح استتتان با حضتتور مدیران
استان و تجلیل از برگزیدگان

 معرفی  5دستگاه برتر در گروهبندی پنجگانه معرفی  3دستگاه برتر در شاخصهای عمومی و  3دستگاهبرتر در شاخصهای اختصاصی
 معرفی  3دستگاهی که بیشترین جهش عملکرد را در سال 1396نسبت به سال  1395داشتند.
 -معرفی  4دستگاه برتر که دارای خدمت ویژه بودهاند.

برگزاری جل سات شورای راهبری تو سعه
مدیریت به ریاستتتت استتتتاندار محترم و
اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت

بررسی محورهای اصالح نظام اداری

اصالح
نظام
اداری
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گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397

عنوان

شرح عملکرد

عملکرد

توضیحات

برگزاری مستتتمر جلستتات کارگروه توستتعه مدیریت در
دستگاههای اجرایی بر اسا

نقشه راه اصالح نظام اداری

و مبتنی بر مصوبه شورای عالی اداری کشور
برگزاری کمی ته های پنج گا نه ذ یل کارگروه توستتت عه
مدیریت
تهیه گزارش تحلیلی از عملکرد د ستگاههای اجرایی ص55
دستگاه اجراییح
پیگیری تحقق اهداف تعیین شده در سند تدبیر توسعه
استان در بخش اصالح نظام اداری

 156جلسه کارگروه توسعه مدیریت در 55
دستگاه اجرایی
 368جلسه در  55دستگاه اجرایی
مبتنی بر تکنیک SWOT
برگزاری  5جلسه داخلی و  2جلسه
آشتتتنایی با فعالیت های مربوط به ارزیابی

بازدید گروه کار شنا سان معاونت از فعالیتهای سازمان

عملکرد ،توستتت عه م نابع انستتتانی ،آموزش

مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجانغربی

کارکنان دولت و  ...در را ستای تقویت نقاط
قوت و رفع نقاط ضعف

اصالح نظام
اداری

نظارت بر وبسایتهای دستگاههای اجرایی

مطابق برنامه توستتعه دولت الکترونیک 55
دستگاه اجرایی

تهیه و تدوین گزارش اصالح خدمات سازمانی صفرایندهای

ارائه خدمات با ستتترعت و دقت بیشتتتتر و

رو به مردمح  57دستگاه اجرایی استان

تسهیل در ارائه خدمات به ارباب رجوع

بازد ید های م یدانی با هم کاری وا حد فنآوری اطال عات
ا ستانداری در خ صوص روند اجرایی شدن سامانه احراز

تعداد  20دستگاه اجرایی

اصالت هویت بر خط و دبیرخانه الکترونیکی
برگزاری ه مایش توجیهی – آموزشتتتی در زمی نه محور
دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری با همکاری واحد
فنآوری اطالعات استانداری

– اداره کتتل فنآوری اطالعتتات -پتتدافنتتد
غیرعامل برای معاونین توستتتعه مدیر یت و
ستترمایه انستتانی و ر ستتای گروه  ITص55
دستگاه اجراییح

برگزاری نشست هماندیشی با معاونین توسعه مدیریت و
ستترمایه انستتانی دستتتگاههای اجرایی استتتان در زمینه
استقرار و نهادینهسازی برنامه تحول اداری

18

به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان

گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال  1397
عنوان
عملکرد

توضیحات

شرح عملکرد

 -1محور ستتتاختار ستتتازمانی به میزبانی اداره کل
آموزش و پرورش با حضتور  150نفر از ارزیابان این
شاخص در  55دستگاه اجرایی
 -2محور دولت الکترونیک به میزبانی شتتترکت آب
منطقهای با ح ضور  135نفر از ارزیابان این شاخص
در  55دستگاه اجرایی
برگزاری  5دوره آموزشتتتی در ارت باط با محورهای
شاخصهای عمومی

 -3محور شفافیت مالی و سرمایه انسانی به میزبانی
شتتترکت گاز با حضتتتور  165نفر از ارزیابان این
شاخص در  55دستگاه اجرایی
 -4محور بهبود فضتتتای کستتتب و کار به میزبانی
شتترکت توزیع برق آذربایجان با حضتتور  150نفر از
ارزیابان این شاخص در  55دستگاه اجرایی
 -5محور سالمت اداری به میزبانی اداره کل فنی و

اصالح

حرفهای با ح ضور  120نفر از ارزیابان این شاخص

نظام
اداری

در  55دستگاه اجرایی
برگزاری دوره آموزشتتی اصتتالح فرایندها و روشهای
انجام کار برای دبیران گروه بهبود فرایندها و ر سای برای  55دستگاه اجرایی به تعداد  100نفر
گروه فنآوری اطالعات و ارتباطات
تشکیل مستمر جلسات کارگروه دولت الکترونیک
حضتتور در جلستتات کارگروه دولت الکترونیک اداره
کل ارتباطات و فنآوری اطالعات
ح ضور در جل سات دفاتر پی شخوان دولت اداره کل
ارتباطات و فنآوری اطالعات

 6جلسه
 4جلسه
 5جلسه

برگزاری جلستتات هماهنگی با حضتتور دستتتگاههای
اجرایی در راستتت تای پیگیری تحقق اهداف تعیین
شده در سند تدبیر تو سعه ا ستان در ه سته تو سعه
زیرستتتا خت های ارت با طات و فن آوری اطال عات با
رویکرد توسعه محیط کسب و کار
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گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397

عنوان عملکرد

تقویت
اعتماد و
سرمایه
اجتماعی

شرح عملکرد

توضیحات

 اجرایی کردن بخشتتنامه ستتازمان اداری و استتتخدامی کشتتور وریا ست محترم جمهور در خ صوص ا ستقرار میز خدمت ح ضوری
ص 55دستگاه اجراییح
 استقرار میز خدمت الکترونیکی در  25دستگاه اجرایی استان برگزاری دوره توجیهی در زمی نه میز خد مت برای مدیران ومعاونین دستگاههای اجرایی
 بازدید میدانی از روند استتتتقرار میز خدمت حضتتتوری در 55دستگاه اجرایی استان
 شتترکت در جلستتات کارگروه میز خدمت دستتتگاهها به صتتورتماهانه در  12دستگاه اجرایی
 تشکیل بانک اطالعاتی کارشناسان میز خدمت ارزیابی و پایش عملکرد میز خدمت حضوری و الکترونیکی برگزاری دوره آموز شی ابعاد حقوقی ف ساد اداری برای بازر سینمعتمد و متصدیان میز خدمت

استتتقرار میز خدمت الکترونیکی
در دستتتگاههای :اداره کل تأمین
اجتماعی ،شرکت آب و فا ضالب
استتتان ،شتترکت آب و فاضتتالب
روستتت تایی ،اداره کل گمر کات،
اداره کل امور مالیاتی ،اداره کل
بی مه ستتتال مت ،اداره کل امور
اقتصادی و دارایی ،اداره کل ثبت
استتتناد و امالک ،اداره کل ثبت
احوال ،اداره کل میرا فرهنگی
گردشگری و صنایع دستی ،اداره
کل فرهنگ و ارشتتتاد استتتالمی،
اداره کتتل ورزش و جتتوانتتان،
سازمان تبلیغات اسالمی ،شرکت
برق منط قه ای ،شتتتر کت توزیع
برق تبریز و ...

نظتارت بر استتتتقرار میز ختدمتت حضتتتوری و الکترونیکی در
شهرداریهای مناطق دهگانه شهر تبریز

توانمندسازی
و آموزش
کارکنان
دولت در
حوزه اصالح
نظام اداری

در  55دستگاه اجرایی استان

 ارز یابی شتتتاخص های محور ستتتال مت اداری ،پاستتتخگوئی ومسئولیتپذیری
 تهیه و تدوین دستتتورالعمل تشتتکیل جلستتات کمیته ستتالمتاداری و ابالغ به کلیه دستگاههای اجرایی استان
 تهیه گزارش اقدامات صتتورت گرفته در خصتتوص محور ارتقایسالمت اداری به سازمان اداری و استخدامی کشور

در  55دستگاه اجرایی استان

دریافت تقویم و برنامههای آموزشی استانها ص 6موردح

بررسی تقویم آموزشی استانهای
خوزستان – همدان و تهران و ...

 برگزاری کارگاه نقشه راه اصالح نظام اداری ص 4ساعتح برگزاری دوره مدیریت آموزشی دانش سازمانی ص 8ساعتح برگزاری وبینار آموزشی مهارتهای زندگی ص 6ساعتح برگزاری وبینار آموزشتتی آشتتنایی با ابزارهای نوین تأمین مالیص 10ساعتح
 -برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز ص 4ساعتح

کار گاه ها و دوره های مذکور بر
ا سا تقویم آموز شی ار سالی از
ستتازمان برنامه و بودجه کشتتور
بر نا مه ریزی و در طول ستتتتال
 1397اجرا شده است.

نظارت بر اجرای دورههای آموزشتتتی در دستتتتگاههای اجرایی در
حوزه اصالح نظام اداری

اداره کل امور زندان ها و اقدامات
تأمینی -شرکت برق منطقهای –
اداره کل فرودگاه ها – اداره کل
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امور اقت صادی و دارائی -سازمان
انتتتتتقتتال ختتون – اداره کتتل
هواشناسی – اداره کل تعاون کار
و رفتتاه اجتمتتاعی – اداره کتتل
نو سازی و تجهیز مدار

– اداره

کل میرا فرهنگی گرد شگری و
صتتت نایع دستتتتی – شتتتر کت
زیرستتتاخت و ارتباطات – اداره
کل ثبت استتناد و امالک – اداره
کل ثبت احوال -شتتترکت آب و
فاضالب استان و ...
تهیه گزارش اثربخشی دورههای آموزشی:
ارزیابی

مدیریت آینده با رویکرد آیندهپژوهی ،جامعهشتناستی ستازمانها،

اثربخشی

کارگاه نقشتته راه اصتتالح نظام اداری ،ارزیابی دوره مدیریت دانش

آموزش

ستتتازمانی ،وبینار مهارتهای زندگی ،وبینار آشتتتنایی با ابزارهای
نوین تأمین مالی ،دوره محیطزیست و دولت سبز

تهیه گزارش اثربخشی سطح  3و
 4دورههای آموزشی بعد از  3ماه
از تاریخ برگزاری دوره ا قدام و
استخراج میگردد.

 شتترکت در جلستتات کارگروه حقوق شتتهروندی دستتتگاههایاجرایی استان به تعداد  52دستگاه
 تهیه و تدوین چکلی ست بازر سی در محور ت صویبنامه حقوقشهروندی در نظام اداری
استقرار
مؤلفههای
منشور
حقوق
شهروندی

 ارستتتال به دستتتتگاههای اجرایی استتتتان جهت خودارزیابی در-

خصوص اقدامات انجامگرفته
بازدید میدانی از  55د ستگاه اجرایی ا ستان در خ صوص رعایتتصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری
 بازدید میدانی از استتتقرار مناستتبستتازی فضتتای اداری برایمعلولین و جانبازان
 برگزاری دورههای آموزشی حقوق شهروندیبازدید میدانی از روند اجرایی تصتتتویبنامه حقوق شتتتهروندی در
نظام اداری در سطح دستگاههای اجرایی استان
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ص ب یمتتارستتتتتتان  29ب ه من –
عالینسبح -زندان مرکزی تبریز
ارزیابی شتتاخصهای عمومی ستتالمت اداری بر استتا

ماده 28

قانون ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد
شرکت در شعب دیوان عدالت اداری و دفاع از پروندههای حقوقی
سازمان
شتترکت در جلستتات دفاعیه شتتعبات تأمین اجتماعی صتشتتخیص
مطالباتح

در  55دستگاه اجرایی استان
-

توسعه منابع انسانی
عنوان عملکرد

توضیحات

شرح عملکرد
درخواست شماره مستخدم با کسر مجوز  279مورد

در  18دستگاه

درخواست شماره مستخدم بدون کسر مجوز  377مورد

در  41دستگاه

درخواست شماره شناسه قراردادی با کسر مجوز  16نفر

در  4دستگاه

درخواست شماره شناسه قراردادی بدون کسر مجوز 1047

در  22دستگاه

ابطال شماره مستخدم و شماره شناسه

 375مورد

بررسی فرم  6دستگاههای اجرایی استان

 25دستگاه

بررسی و کنترل سامانه ملی ساختار

-

بررسی و کنترل سامانه آمار و اطالعات کارکنان

-

درج م شخ صات ر سا و مدیران و ذیح سابان و کارگزینهای
دستتتگاههای اجرایی جهت اخذ نام کاربری و کلمه عبور جهت
ورود ای ش ان به سامانه درخوا ست شماره م ستخدم و شنا سه
کارمندان

-

رفع ایرادات و اشکاالت دستگاههای اجرایی در سامانه

-

نظارت بر آزمونهای استخدامی

نظتتارت بر برگزاری آزمون استتتتختتدامی مشتتتترک فراگیر
دستگاههای اجرایی

دوره های پنجم
و ششم

ن ظارت بر مصذذذا ح به های

نظارت بر م صاحبههای ا ستخدامی ادارات کل منابع طبیعی و
آموزش و پرورش

سامانه کارمند ایران

دستگاههای اجرایی
استخدامی
بررسذذی ارت قاط طب قه و رت به
کارکنان
بررسذذی و کنترل انت خاب و
انتصاب مدیران

بررسی و کنترل اطالعات دستگاه اجرایی

 55دستتتتگتتاه
اجرایی استان

بررسی و کنترل اطالعات دستگاه اجرایی

 55دستتتتگتتاه
اجرایی استان
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عنوان عملکرد
برر سی و کنترل شرایط احراز
مشاغل
طراحی و الگوسذذذازی با نک
اطالعات مدیران استان

توضیحات

شرح عملکرد
بررسی و کنترل اطالعات دستگاه اجرایی

 55دستتتتگتتاه
اجرایی استان

ارائه به دستتتتگاههای اجرایی جهت استتتتفاده از الگوی معرفی
شده

-

نظارت بر گواهینامههای مدیران
حرفهای در انتخاب و انتصذذاب

ابالغ به دستگاههای اجرایی در خصوص تکلیف موضوع

-

مدیران
ج مع آوری ا طال عات مد یران
دستگاههای اجرایی
ارزیابی دستگاههای اجرایی
بررسذذی و پاسذذخگویی به
شکوائیهها

 55دستتتتگتتاه
اجرایی استان

در حوزه مدیریت منابع انستتانی و دولت الکترونیک و مدیریت
عملکرد و آموزش

 55دستتتتگتتاه
اجرایی استان

ارسالی از دیوان عدالت اداری ،نامهها و استعالمات دستگاههای
اجرایی در خصتتوص قوانین و مقررات جاری و ستتامانه کارمند

 896مورد

ایران

نظارت بر اجرای بخشذذنامههای
صذذادره پیرامون نماز و سذذتاد

 55دستتتتگتتاه
اجرایی استان

-

اقامه نماز
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آموزش
عنوان

شرح عملکرد

عملکرد
حسابرسی مالیاتی

توضیحات
ساعت

شرکتکننده

68

39

سیستمها و روشها

32

8

آمار و کاربرد آن در مدیریت

36

30

موفقیت فردی

32

30

ارتباطات سازمانی

12

28

طرح اختالط و کنترل کیفی بتن

12

88

ساخت و اجرای بتن در کارگاه

12

82

روابط عمومی مؤثر و کارآمد

8

169

مهندسی مخاطب و تولید اطالعات

6

91

مدیریت سبز

44

615

آشنایی با سیستم هشدار سریع و عملکرد آن در زمان وقوع زلزله

12

73

برگزاری

مباحث مربوط به ضوابط ایمنی ،رعایت الزامات سالمت و ایمنی صHSEح

12

68

دورههای

مباحث مربوط به تبیین و تشریح شرایط عمومی و خصوصی پیمان

8

109

آموزشی

جزئیات استفاده از اسناد خزانه اسالمی در طرحهای عمرانی

4

106

ضمن

بهرهوری منابع انسانی در نظام اداری

16

86

خدمت

نظام رسیدگی به تخلفات اداری

12

28

کارکنان

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد ناتوان جسمی و حرکتی

4

17

دولت

آسیبشناسی اجتماعی صمسئولیتپذیری اجتماعی و ایفای نقش شهروندیح

24

49

8

195

مدیریت فرآیندهای سازمانی

12

15

اصالح فرآیندها و حذف فعالیتهای زائد

6

39

استقرار مدیریت دانش از دیدگاه سازمان بهرهوری آسیایی

18

75

مدیریت دانش سازمانی

8

75

آسانسور

8

39

مباحث عمومی شناخت زلزله

8

24

سیستم مدیریت هوشمند

8

16

اصول و مبانی ارتباطات

12

82

راهنمای سفیران سالمت

8

75

مدیریت ارتباطجمعی

12

21

تبیین شرح وظایف ناظران در پروژههای عمرانی

24

گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال  1397
عنوان

ساعت

شرکتکننده

شرح عملکرد
مهارتهای سازمانی فنآوری اطالعات

10

64

برگزاری

کنترل خشم و کاهش استر

12

7

دوره های

پیشگیری و مقابله با جعل اسناد

36

899

آموزشی

آشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات کشور

8

40

ضمن

مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی

16

74

خدمت

جعل اسناد و راههای مقابله با آن

6

53

کارکنان

منشور حقوق شهروندی

18

103

حقوق شهروندی در نظام اداری

56

628

اخالق اداری

8

40

مدیریت آینده با رویکرد آیندهپژوهی

6

61

عملکرد

دولت

مدیریت سازمانهای کارآفرین

6

36

جامعهشناسی سازمانها

6

38

سازمانهای یادگیرنده

6

100

تکنیکهای حل مسئله و مدیریت مشارکتی

6

58

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران

12

51

تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی

2

46

راهبردهای آموزش و توانافزایی

8

38

سازماندهی

6

55

ابعاد حقوقی فساد اداری

6

85

برگزاری

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

6

68

دورههای

مدیریت سبز ص1ح

4

76

بهبود

مدیریت سبز ص2ح

4

27

پیشگیری از جعل اسناد

4

30

تفکر خالق

6

18

رهبری تحول در سازمانها

8

17

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران ص2ح

8

11

پاسخگویی و مسئولیتپذیری

4

12

جریانشناسی سیاسی و فرهنگی

4

14

آشنایی با روشها و فنون کار با مدیران مافوق

6

33

راهبردهای آموزش و توانافزایی

8

20

ظرفیتسازی برای کوچکسازی

4

33

برونسپاری

4

31

روانشناسی اجتماعی

6

51

مدیریت

25
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عنوان

شرح عملکرد

عملکرد
سازمانهای یادگیرنده

برگزاری
دورههای
بهبود
مدیریت

نظارت بر
فعالیتهای
آموزشی
دستگاههای
اجرایی
استان
دورههای
آموزشی
برگزار شده
برای
کارکنان
سازمان
دورههای
آموزشی
برگزار
شده

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
آشنایی با رفع موانع تولید رقابتپذیر
آشنایی با اندیشههای سیاسی و مدیریتی مقام معظم رهبری
تفسیر آیات برگزیده مدیریتی
آیندهپژوهی
قانون برگزاری مناقصات
برنامهریزی در دستگاههای دولتی
سازمانهای یادگیرنده
بهرهوری منابع انسانی در نظام اداری
مفهومشناسی فرهنگی
قانون دیوان محاسبات عمومی
آشنایی با قانون مجازات اسالمی فصل تعدیات مأموران دولتی
جنگ نرم ،تهدید نرم و شیوههای مقابله با آن
مهارتهای عمومی مدیریت  -ارائه موفق
مهارتهای عمومی مدیریت  -مکالمات تلفنی
برگزاری دورههای بدو خدمت کارکنان دولت
نظارت بر دورههای آموزشی دستگاههای اجرایی
نظارت بر فعالیتهای آموزشی دستگاههای اجرایی

ساعت

شرکتکننده

6

16

8
6
10
12
6
6
4
6
6
4
6
4
6
18
16
910

14
14
28
30
30
30
30
30
30
15
15
14
23
65
80
493

 104دوره آموزشی
 58دستگاه

تائید مدارک تحصیلی بلندمدت

 45فقره

درخواست گواهی دائم

 12فقره

آشنائی با سیاستها و رویکردهای تمرکززدایی
نقشه راه اصالح نظام اداری

 104دوره آموزشی
 58دستگاه

مدیریت دانش سازمانی

 45فقره

مهارتهای زندگی

 12فقره

آشنائی با ابزارهای نوین تأمین مالی
محیط زیست و دولت سبز
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت اداری
روش تهیه گزارشهای برنامه و بودجه
توسعه سرمایه انسانی
آشنائی با بازار سرمایه و نقش آن در تأمین مالی برنامههای توسعهای
ارزیابی اقتصادی طرحهای عمرانی
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عنوان

شرح عملکرد

عملکرد
برای

بودجهریزی و کنترل هزینه

کارکنان

بهداشت روانی

سازمان

اصول و مبانی آیندهپژو هی
ارتباطات سازمانی
قانون مالیاتهای مستقیم
آیندهپژوهی در نظام سیاستگذاری دولت
نظام تصمیمگیری
روش مبارزه با فساد اداری و اقتصادی
شاخصهای ارزیابی توسعه
حقوق اقتصادی
کار گاه عمل یاتی تخصتتتصتتتی بر نا مه توستتت عه دو لت الکترونیکی و
هوشمندسازی اداری
سیاستگذاری توسعه کارآفرینی

27

ساعت

شرکتکننده
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گزارش عملکرد

معاونت آمار و اطالعات
در سال 1397
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گزارش عملکرد معاونت آمار و اطالعات در سال  1397
مقدمه:
معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بر اسا

رسالتی که در

زمینه تهیه آمارهای مختلف بر عهده دارد؛ همه ساله اقدام به اجرای طرحهای مصوب
ابالغی و جاری از سوی مرکز آمار ایران مینماید که هر کدام از این طرحها دارای مفاهیم
و اهداف خاصی بوده که عمدتاً به شکل عملیات میدانی تولید ،استخراج و تحلیل میگردد.
مهمترین فعالیتهای انجام شده در سال  1397و در حال انجام این معاونت از طریق
چهار گروه «حسابهای منطقهای و محاسبات قیمت»« ،آمارهای ثبتی ،فرابری و پردازش
دادهها»« ،نقشه و اطالعات مکانی» و «اجرای طرحهای آماری و سرشماری» انجام
میپذیرد و عمده فعالیتهای آنها تولید ،پردازش ،طبقهبندی آمارهای عمومی و ثبتی،
تهیه و تدوین حسابهای منطقهای ،اصالح و بهنگامسازی نقشههای آماری و عمومی در
استان میباشد .گزارش پیش رو اقدامات این معاونت در طول سال  1397میباشد.
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گزارش عملکرد معاونت آمار و اطالعات در سال 1397
اجرای طرحهای آماری
شرح عملکرد

توضیحات

عنوان عملکرد

نیروی کار بصتتتورت فصتتتلی صجمعآوری ،بازبینی و ویرایش
اطالعاتح

 2280خانوار نمونه

قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری ماهانه

جمعآوری  13200قیمت از
 3567کارگاه از  18منطقه
شهری استان در هر ماه

اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری ماهانه

جمع آوری اجاره بهای 225
اجاره نشین در هر ماهح
تکمیل فرم طرح برای
 1270خانوار در استان

گردشگری فصل بهار

اجرای طرحهای

قیمت و مقدار تولیدکننده محصوالت معدنی بصورت فصلی

اجرا از اول تا  10اولین ماه
هر فصل از 15معدن در هر
فصل

قیمت تولیدکننده خدمات بصورت فصلی

اجرا از اول تا  10اولین ماه
هر فصل از  100کارگاه در
هر فصل

قیمت و مقدار تولیدکننده محصوالت صنعتی بصورت فصلی

اجرا از اول تا  10اولین ماه
هر فصل از 150کارگاه در
هر فصل

قیمت تولیدکننده محصتتوالت گاوداریهای صتتنعتی بصتتورت
فصلی

اجرا از 25ام آخرین ماه هر
فصل الی  10اولین ماه
فصل بعد ،از  40گاوداری
در هر فصل

قیمت تولیدکننده مح صوالت مرغداریهای صنعتی ب صورت
فصلی

اجرا 25ام آخرین ماه هر
فصل الی  10اولین ماه
فصل بعد ،از  80مرغداری
در هر فصل

طرح جامع بازرگانی و خدمات

اجرا  27مرداد الی
27شهریور از 2500کارگاه

طرح سرشماری مرغداریهای صنعتی

اجرا از  19تیر الی 10
مرداد از  1330مرغداری

آماری ابالغی مرکز
آمار ایران
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گزارش عملکرد معاونت آمار و اطالعات در سال  1397
شرح عملکرد

عنوان عملکرد

توضیحات

طرح کارگاههای صنعتی

اجرا از  17شهریور الی 15
اسفند از  1335کارگاه

طرح معادن فعال

اجرا  9تیر الی  30مهر از
 314معدن

طرح کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه و شرکتهای
دانشبنیان

اجرا از  12آبان الی  25دی
از  174کارگاه

طرح زراعت ت 1397

اجرا از اول الی  27آذر از
 2795نمونه از  210آبادی
و  14شهر

طرح بنگاه های معامالت ملکی

اجرا از  3مهر الی 13
آبان 97/7/3از  257بنگاه
در سطح استان
بصورت ماهانه از  240نمونه
از  240آبادی در سطح

طرح تغییرات دام کوچک

استان ،ماه اول حضوری و
ماههای بعدی تلفنی
اجرا از  12الی  30آبان از
 123خوشه در نقاط شهری

طرح فهرستبرداری نمونه پایه

استان
اجرا از  11الی  26اسفند از
طرح ستتتنجش میزان رضتتتتایتتتمنتتدی مردم از عملکرد
دستگاههای اجرایی

 4080نمونه از  24دستگاه
اجرایی در سطح 8
شهرستان
جمع آوری  4287قیمت از

قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی

 330کارگاه در  25آبادی
استان در هر ماه

اجرای طرحهای
آماری استانی

جمع آوری اطالعات 74
پروانههای ساختمانی صادره توسط شهرداری های استان

شهرداری استان بصورت
ماهانه

قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق

اجرا از روز اول اولین ماه

روستایی صسرخرمنح بصورت فصلی

سال الی روز بیستم اولین

31
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عنوان عملکرد

شرح عملکرد

توضیحات
ماه هر فصل از  102آبادی
استان در هر فصل

کشتار دام در کشتارگاههای رسمی ماهانه
هزینه و درآمد خانوارهای شهری ماهانه
هزینه و درآمد خانوارهای روستایی ماهانه
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ماهانه از  14کشتارگاه
استان
ماهانه از  54خانوار شهری
استان
ماهانه از  66خانوار روستایی
استان

گزارش عملکرد معاونت آمار و اطالعات در سال  1397
فراهم نمودن زیرساختهای اطالعات مکانی به روز و بههنگام
عنوان عملکرد

شرح عملکرد

بهنگامسازی نقشههای روستایی

مراجعه به  3790نقطه روستتت تایی و نقاط
فرعی ج هت بهن گام ستتتازی و رفع م غایرت
نقاط فرعی روستتتایی وزارت کشتتور با نقاط
روستایی مرکز آمار ایران.

رفع م غایرت نقشذذذه بلو

های

آماری و بلو های کد پستی
طرح اتصذذال کدپسذذتی و آدر
آماری به نقشه های شهری
ا ستخراج مخت صات نقطه جنوب
غربی بلو های آماری

توضیحات

ایجاد ژئو کد پستی و بررسی نقاط کد پستی
واقع در خارج بلوک های آ ماری بصتتتورت
ستادی.

 210000نقطه

طرح هزینه و درآمد شهری دو ف صل صجمع
دو فصتتل 138 ،نمونه شتتهری و  174نمونه
روستاییح و طرح نیروی کار یک فصل ص112
نمونه شهری و  81نمونه روستاییح

-

تهیه نقشههای آماری مهاجرت استان

بالغ بر  30نقشه شامل
اطالعات مهاجرتی در سطح
شهرستان ،استان و کشور

تهیه نقشتتتههای آماری شتتتهرستتتتانی برای
نشریه شناسنامه آبادیهای استان

 20نقشه شهرستانهای استان

تهیه نقشههای موضوعی مورد نیاز سازمان

 130پوشه نقشه برای طرح
گردشگران ملی 190 ،نقشه
برای طرح نیروی کار و 123
پوشه نقشه برای فهرست نمونه
پایه و ...

تهیتته و چتتاش نقشتتتتههتتای نمونتته طرح
گرد شگران ملی و طرح نیروی کار ا ستان و
طرح هزینه و درآمد

-

تهیه نقشههای کاربردی
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تهیه و تدوین نشریات و گزارشات آماری
عنوان عملکرد

شرح عملکرد

ته یه و تدوین سذذال نا مه

جمعآوری ،بتتازبینی و دادهآمتتایی

آماری سال 1396

اطالعات سالنامه آماری 96

ته یه و انتشذذار ن ماگر های

چاش و انتشتتتار نماگرهای آماری

آماری استان در سال 1396

استان

توضیحات
با پیشرفت  90درصدی
به تعداد  250عدد بولتن اطالعاتی شامل
 1500قلم اطالعات آماری با تفکیک
شهرستانی و رسم نمودارهای موضوعی از
بخش های مختلف اقتصادی – اجتماعی و
فرهنگی برای سال 1396

ت ه یه و تدو ین گزارش
بذررسذذذی تذطذبذیذقذذی
شهر ستانهای ا ستان در

تتتدو ین چتتار چوب ،ج معآوری،
بازبینی و دادهآمایی اطالعات

-

سال 1396
ت ه یه و تدو ین گز یده
شذذذاخ

ها و ن ماگر های

ا قتصذذذادی ،ا ج ت ما عی و
فرهنگی اسذذتان در سذذال

تتتدو ین چتتار چوب ،ج معآوری،
بازبینی و دادهآمایی اطالعات

-

1396
ت ه یه و تدو ین گزارش

تدوین و انتشتتار جایگاه استتتان از

حسابهای منطقهای استان

نظر ح سابهای اقت صادی -1393

در سال 1396

1379

تهیه و تدوین حسذذاب های
منطقهای به قیمت ثابت در
سال 1396

هماهنگی با پژوهشکده آمار صورت
گرفته است.
تدوین و انتشتتتار گزارش تحل یل

ت ه یه و تدو ین سذذذا یر

مهاجرت در استان آذربایجانشرقی

گزارشات موردی

تدوین و انتشتتار گزارش نیروی کار
سال 1396
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-

در مرحله اجرای طرح میباشد.

گزارش عملکرد معاونت آمار و اطالعات در سال  1397
عنوان عملکرد

توضیحات

شرح عملکرد
تدوین و انت شار گزیده شاخصها و
نماگرهای اقتصتتتادی ،اجتماعی و
فرهنگی ف صلهای بهار ،تاب ستان و
پاییز
تدوین و انتشتتتار گزارش آمارهای
پایهای
تهیه گزارش جهت نشتتر در بولتن
تخصصی «تأمل»

 3گزارش

نوینسازی نظام آماری و استقرار آمارهای ثبتی – مبنا
عنوان عملکرد
بررسذذذی وضذذذ ع یت
دسذذت گاه های اجرایی در
زمینه تولید آمارهای ثبتی
تعامل با مرکز آمار ایران

شرح عملکرد
 هماهنگی با سایر استانها برای الگوسازی شرکت در جلسات و کال های آموزشی استان آذربایجانغربیشرکت در همایش آمارهای ثبتی

توضیحات

-

-

 ضمن دریافت اطالعات و دادهآمایی اطالعات ارسالی شده ،پیگیریا خذ ا طال عات ث ب تی

الزم با ستتایر ستتازمانها و ادارات استتتان جهت اخذ بقیه اطالعات

حسذذاب های منط قه ای و

حسابهای منطقهای صورت گرفته است.

سذذایر موارد مورد ن یاز از

 -نرمافزار الزم از طرف مرکز آمار ایران در این زمینه تهیه شتتتده در

دستگاههای اجرایی استان

صتتورت موفقیت ،ستتالهای آتی در استتتان از این نرمافزار استتتفاده
خواهد شد.

تعامل با سایر معاونتهای سازمان
عنوان عملکرد

شرح عملکرد

نیازسذذنجی آمارهای مورد
ن یاز سذذایر م عاو نت های

هماهنگی الزم با سایر معاونتها در این خصوص صورت گرفته است.

سازمان
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توضیحات



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397
عنوان عملکرد

شرح عملکرد

ه ما ه ن گی با سذذذا یر
معاونتها جهت رفع موانع
اخذ اطالعات

 هماهنگی با معاونت هماهنگی امور بودجه جهت اخذ اطالعات ازبرخی از دستگاههای اجرایی
 هماهنگی با حراست سازمان جهت اخذ اطالعات از نیروی انتظامیو زندانها

سایر فعالیتهای شاخ

در سال 97

عنوان عملکرد
فذذعذذالذذیذذت هذذای
اطالعرسانی

توضیحات

شرح عملکرد

توضیحات

 تدوین  5گزارش خبری تهیه و ارائه گزارش از نتایج طرحهای اجرا شتتده در ستتطحاستان
اجرای بولتن اینفوگراف آموز شی ا ستان آذربایجان شرقی -96

طراحی و انتشار بولتن

 1395صتهیه نقشه و نمودارهای موردنیازح

اینفوگراف

اجرای بولتن اینفوگراف بهتتداشتتتتت و درم تان استتتتتتان
آذربایجانشرقی 1396صتهیه نقشه و نمودارهای مورد نیازح
بهنگام سازی نقشه های سرشماری شهری در سطح استان در
محیط  GISص تبدیل نقشتتههای بروز شتتده شتتهری از قالب

سذذایر موارد مربوب به

 Cadبه

نقشه

Shp fileح
شتتناستتایی شتتاخصهای مورد نیاز در تهیه و مطالعه اطلس
روستایی استان

در مرحله مطالعات و
جمعآوری اطالعات و داده

ته یه و تدوین اطلس

بررستتی ،مطالعه و تدوین نقشتته اطالعاتی برای شتتاخصهای

شهری کالنشهر تبریز

آماری.
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 50نقشه

گزارش عملکرد معاونت آمار و اطالعات در سال  1397

گزارش عملکرد

مدیریت نظام فنّی و اجرایی
در سال 1397
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مقدمه:
مدیریت نظام فنّی و اجرائی سازمان در سال  ،1397در بخش تشخیص صالحیت
پیمانکاران صبه دو شکل حقیقی و حقوقیح و تشخیص صالحیت مشاوران صصرفاً در قالب
حقوقیح تعداد زیادی از پروندههای متقاضیان را مورد بررسی قرار دادند که از بین آنها
 524فقره موفق به اخذ گواهینامه صالحیت شدند .کنترل صالحیت و ظرفیت قراردادهای
منعقده شرکتها با دستگاههای اجرائی ،الکترونیکی کردن پروندههای موجود و جدید،
ارزشیابی شرکتها از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه یاد شده میباشد .یکی دیگر از
وظائف این مدیریت ،نظارت فنی بر پروژهها در سطح استان میباشد .بر اسا

قوانین

جاری ،سازمان موظف است بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آن از محل
اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین میشود نظارت کند و برای انجام این منظور بطور
مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرائی بازدید و بازرسی کند و دستگاه
اجرائی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد؛ در این راستا در سال 97
بازدیدهای متعددی از پروژههای عمرانی دستگاهها و نیز سرمایهگذاری شهرداریها و
دهیاری انجام شده است که نتایج آنها در سامانه مربوطه ثبت گردیده است .تدوین و
اجرای برنامه ارتقای کیفیت عملیات روسازی و آسفالت از دیگر کارهای صورت گرفته در
بخش نظارت فنی سازمان در سال  1397میباشد.
امور دبیرخانهای شورای فنّی استان و نیز کارگروههای چهارگانه به صورت مشترک در
گروههای امور فنی و معیارها ،دبیرخانه شورای فنی و نیز گروه نظارت فنی صورت
میپذیرد .پس از ابالغ آییننامه جدید شورای فنّی ،جلسات تخصصی در کارگروههای
چهارگانه شورای فنی استان و از جمله  12جلسه برای خود شورای فنی برگزار گردیده
است.
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گزارش عملکرد مدیریت نظام فنی و اجرایی در سال  1397
گزارش عملکرد مدیریت نظام فنّی و اجرایی در سال 1397
نظارت و ارزیابی طرحهای عمرانی
شرح عملکرد

عنوان عملکرد

بازدید از پروژههای عمرانی استانی ،ملّی استانی شده و ملّی مستقل مستقر در
نظارت سالیانه بر

 21شهرستان

پروژههای عمرانی

برگزاری جلسات کارگروه نظارت شورای شورای فنّی استان آذربایجان شرقی با

استان

 84مصوّبه
تهیه و ارایه گزارش بازدیدهای نظارتی پروژههای عمرانی در شورای فنّی استان

برگزاری جلسات

برگزاری جلستتات کارگروه کنترل مصتتالح و تجهیزات صتتنعت ستتاخت با 17

کارگروه مصالح و

مصوّبه

تجهیزات صنعت

بازدید از واحدهای تولیدی گروه مصالح ساختمانی

ساخت و بازدید از

برگزاری ن ش ست منطقهای دبیران کارگروه م صالح و تجهیزات صنعت ساخت

واحدهای تولیدی

شورای فنّی ا ستانهای آذربایجانغربی ،اردبیل ،آذربایجان شرقی و کرد ستان

گروه مصالح

در م حل ستتتاز مان در تاریخ  97/09/25به منظور ت بادلنظر و بهرهم ندی از

ساختمانی

تجربیات دبیران و اعضای کارگروههای تخصصی مزبور
ا خذ اطال عات پروژه های ده یاری ها و شتتتهرداری ها با ماه یّت مشتتتارکتی،
سرمایهگذاری و عمومی

بازدید از پروژههای
منتخک عمومی،
مشارکتی و
سرمایهگذاری
دهیاریها و
شهرداریهای
استان

ت شکیل جل سات اخت صا صی کارگروه نظارت شورای فنّی ا ستان با دعوت از
نمایندگان دفاتر امور شتتهری و شتتوراها و امور روستتتایی و شتتوراها در محل
سازمان
تنظیم و تدوین بر نا مه ز مانب ندی بازد ید پروژه های منت خب صدر بازه ز مانی
 97/09/06الی 98/02/10ح و مکاتبه با شتتهرداریها و دفاتر امور روستتتایی و
شوراها و امور شهری و شوراها استانداری و فرمانداری های سطح ا ستان برای
مشارکت و همکاری های الزم
تشکیل جلسه با حضور فرمانداران ،بخشداران و شهرداران شهرستانهای تابعه
در محل فرمانداری و انجام بازدید از پروژههای شهرداریها و دهیاریها در 17
شهرستان
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توضیحات

 336پروژه
 84جلسه
 5گزارش
 9جلسه
 10واحد

-
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انجام

برگزاری کارگاه توجیهی  -آموزشتتی ویژه مدیران و کارشتتناستتان شتترکتهای

ارزشیابی

مهندسان مشاور استان

شرکتهای

برگزاری کارگاه توجیهی – آموزشی ویژه مدیران شرکتهای پیمانکار استان

97/03/10

پیمانکاری و
مهندسان
مشاور فعّال در
پروژههای
استانی با
استفاده از
سامانه
شناسنامه
پروژههای

در تاریخ

پاستتخگویی به ستتؤاالت رابطان دستتتگاههای اجرایی و رفع ابهامات و مشتتکالت
سامانه SNMP
انجام مکاتبات با مدیران دستتتگاههای اجرایی و انجمنهای صتتنفی مهندستتان
مشاور و پیمانکار و تأکید برای ورود به موقع اطالعات پروژهها

در تاریخ
97/03/31
-

انجام مکاتبات با  115دستتتگاه اجرایی و ارستتال گزارش ارزیابی عملکرد آنها در
خ صوص ورود و درج اطالعات مورد نیاز سامانه شنا سنامه پروژههای عمرانی و
ارزشتتیابیشتترکتهای مهندستتان مشتتاور و پیمانکار استتتانآذربایجانشتترقی

-

)(SNMP
استخراج امتیازدهی پیمانکاران و مشاوران به صورت پایلوت

-

عمرانی و
ارزشیابی
شرکتهای
پیمانکار و

برر سی نتایج و ارزیابی شرکتهای پایلوت جهت جمعبندی و تهیه فهر ست کلی
امتیاز شرکتها

-

مشاور
برنامه بررسی

تدوین و اجرای برنامه ارتقای کیفیّت عملیات روستتازی و آستتفالت در پروژههای

استفاده مجدد

بخش راه

از مصالح

برگزاری جل سه و ارایه گزارش مربوط به م صالح بازیافتی آ سفالت و کاربرد آن در

آسفالت

پروژههای راهسازی در نشست علنی شورای فنّی استان

بازیافتی در
پروژههای

فعّال سازی کمیته م صالح و تجهیزات صنعت ساخت شهر ستانها و راهبری و
هدایت مؤثر و هماهنگی آنها در برگزاری جلسات و بازدیدهای نظارتی

راهسازی
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 2جلسه

-

گزارش عملکرد مدیریت نظام فنی و اجرایی در سال  1397
امور فنّی و معیارها و دبیرخانه شورای فنّی استان
عنوان عملکرد

توضیحات

شرح عملکرد

 12جلستتتته مطتتابق
برگزاری جلسات شورای فنّی استان

بر نا مه به ازای هر ماه

 84مصوبه

یک جلسه
 41جل سه ص 17جل سه
برگزاری جلسات کارگروه پیمان و
ضوابط فنّی

متتازاد بتتر بتترنتتامتته

 145مصوبه

پیشبینیشدهح
بازدید از امور قرارداد و پیمان شرکت آب منطقهای،

بازدیدهای میدانی به منظور ارزیابی
امور قرارداد دستگاههای اجرایی
استان

سازمان جهاد کشاورزی ،اداره کل نوسازی مدار ،
اداره کل راه و شهرسازی ،شرکت آب و فاضالب
روستایی و بنیاد مسکن انقالب
 11جلستتتته صم طابق

برگزاری جلسات کارگروه آموزش و
ترویج ضوابط نظام فنّی و اجرایی

در طول سال

برنامهح

 44مصوبه

شورای فنّی استان

مباحث

مربوط

به

ضوابط

ایمنیساختمان،رعایتالزامات سالمت و بهداشت و
ایمنی در محیط کار
مباحث مربوط به تبیین و تشریح شرایط عمومی و
خصوصی پیمان و مسائل حقوقی مرتبط با آن
جزئیات استفاده از اسناد خزانه اسالمی درطرحهای
برگزاری دورههای آموزشی

عمرانی
آشنایی با سیستم هشدار سریع و عملکرد آن در زمان
وقوع زلزله
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد
ناتوان جسمی و حرکتی
تبیین شرح وظایف ناظران در پروژههای عمرانی
طراحی و محاسبات آسانسور
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 9عنوان دوره آموزشی
در طی  16روز کاری و
عملکرد آموزشی
 8760نفر ساعت



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397
عنوان عملکرد

توضیحات

شرح عملکرد
مباحث عمومی شناخت زلزله و آشنایی با شبکه شتاب
نگار کشور
هوشمندسازی ساختمان
-

اجرای برنامه ارتقای کیفیت
آسفالت پروژههای روسازی
استان در قالک اصالح عوامل

با برگزاری  9جلسه کارشناسی و  26مصوّبه

تأثیرگذار در کاهش کیفیّت
آسفالت

امور مشاوران و پیمانکاران
عنوان عملکرد

شرح عملکرد
صدور گواهینامه صالحیت شرکتهای

تشخی

صالحیت

اشخاص

حقوقی پیمانکاری و مشاور

توضیحات
 430فقره

پیمانکاری
صدور گواهینامه صالحیت شرکتهای

 47فقره

مشاور
تشخی

صالحیت

اشخاص

حقیقی پیمانکاری
کنترل صالحیت و ظرفیت کاری
شرکتهایی که توسط دستگاهها
کار به آنها ارجاع شده است
پاسخگویی به مکاتبات دستگاهها
و شرکتها.

صدور گواهینامه صالحیت شخص

 47فقره

حقیقی پیمانکاری
 633مورد قرارداد تایید شده
 66مورد قرارداد تایید نشده

جمعا  1204مورد

 505مورد آزادسازی ظرفیت کاری و
ریالی.
-

 143مورد
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گزارش عملکرد مدیریت نظام فنی و اجرایی در سال  1397
الکترونیکی کردن پروندههای
تشخی

صالحیت

تهیه گزارش در مورد چالشهای
تشخی

صالحیت

-

 477مورد
گزارش مربوطه تهیه و طی نامه به

-

مرکز منعکس گردیده است.

همکاری در ارزشیابی شرکتهای

امتیازات مربوط به ارزشیابی مدیریتی

مشاور و پیمانکاری

شرکتها در سامانه کامل شده است.
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گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397

گزارش عملکرد

مدیریت اداری ،مالی و پشتیبانی
در سال 1397

50

گزارش عملکرد حوزه ریاست ،روابط عمومی و مشاوران در سال  1397
مقدمه:
بدیهی ا ست که هر سازمان برا سا

ر سالت خا صی ت شکیل گردیده و در را ستای

رستتتالت خویش ،اهداف و برنامه های خود را تعیین نموده و به پیش می برد .مدیریت
اداری ،مالی و پ شتیبانی در هر سازمانی به عنوان پ شتیبان و هماهنگکننده ،واحدهای
مختلف سازمان را در یک کلیت واحد انسجام داده و به عنوان یک پشتیبان قوی در کلیه
فعالیتهای سازمان حضور داشته و نقش مؤثر خود را ایفا مینماید .هر چند ممکن است
نقش مهم و کلیدی این واحد در سازمانها ،کمرنگ به نظر آمده و در بع ضی موارد حتی
نادیده گرفته شود ،لیکن بر کسی پوشیده نیست که هیچ سازمانی نمیتواند بدون واحد
اداری ،مالی و پشتتتتیبانی وجود داشتتتته و به حیات خود ادامه دهد چرا که این واحد در
بدنه یک سازمان ،همچون قلبی است که خون را در شریانها به جریان انداخته و همواره
به همه اع ضای آن ن شاط و سرزندگی میبخ شد و بی شک برا سا

همین نقش کلیدی

است که مدیریت گ ستردهای تحت عنوان مدیریت اداری ،مالی و پشتیبانی در تشکیالت
تف صیلی سازمان مدیریت و برنامهریزی ا ستان پیشبینی گردیده و این مدیریت همواره
در را ستای انجام وظایف و عمل به تکالیف قانونی و سازمانی و در را ستای انجام فرامین
رئیس محترم سازمان حرکت نموده است.
همچنان که ذکر گردید در تشتتتکیالت تفصتتتیلی ستتتازمان ،مدیریت اداری ،مالی و
پشتیبانی با یک رئیس گروه فنآوری اطالعات و سه کارشنا

مسئول صامور اداری ،امور

مالی و امور پ شتیبانیح و در کل با  16پ ست م صوب ،سازماندهی گردیده ا ست ،لیکن با
توجه به ماهیت خاص وظایف این مدیریت ،تعداد قابل توجهی از نیروهای قراردادی و
همچنین نیروهای خدماتی و شتتترکتی به تعداد کارکنان این مدیریت اضتتتافه گردیده و
گستردگی خاصی به این مدیریت داده است .در گزارش حا ضر خالصهای از عملکرد این
مدیریت در طول سال  1397به شرح ذیل تقدیم میگردد.
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گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397

گزارش عملکرد مدیریت اداری ،مالی و پشتیبانی در سال 1397
امور اداری ،مالی و رفاهی کارکنان
شرح عملکرد

عنوان عملکرد
تغییر سذذا ما نه های امور
اداری (تشکیالت – پرسنلی
– آموزش – ارزشذذ یابی و
حضذذور و غیابا از چارگون
به آذرخش
تشذذک یل با نک اطال عات
مدیران

 شرکت در دورههای آموزشی نرمافزارهای امور اداری در تهران وارد نمودن اطالعات کلیه پر سنل در سی ستم جدید و صدور کلیهاحکام صتغییر ضریب ،ارتقاء رتبه و طبقه – انتصابح سال  97با سیستم
آذرخش
 انجام اقدامات الزم جهت هدایت همکاران به ثبت الکرونیکی -ارزشیابی سال  97در سیستم آذرخش

توضیحات

-

وارد نمودن اطالعات  81نفر از همکاران کارشتتت نا به باال صمدرک
تحصیلی ،سابقه خدمت ،سوابق مدیریتی و ...ح در نرمافزار access

بررسذذی برگههای مأموریت
روزانه همکاران به صذذورت

 2820فقره

ماهانه
بررسذذذی ورود و خروج
همکاران
الکترونیکی کردن ارز یابی
ع م ل کرد کار ک نان در
نرمافزار چارگون و آذرخش
اسذذتخراج جدول سذذاالنه
ارتقاط رتبه و طبقه .....
پیگیری بر نا مه های تدوین
شده ورز شی کمیته ورزش
 طرح های تابسذذ تانی(سذذ فر های تابسذذ تا نی
ه م کاران و کال

های

فرهنگی و هنری و ورز شی
فرزندان همکارانا
انجام امور بازن ش ستگی 9
نفر از همکاران

 600فقره
 تعیین ا هداف عمل یاتی صبرای  2م عاو نت و  2مدیر یتح در نرمافزارچارگون ،و با توجه به تغییر نرمافزار اقدامات اولیه برای دستتتترستتتی
همکاران به نرمافزار آذرخش و ارسال فایل راهنما برای همه همکاران
ارتقاء رتبه و طبقه تعدادی از همکاران
 اقدامات الزم در خصوص اعزام همکاران به زیباکناردردو نوبت صعید وتابستانح
 برگزاری کال های شتتتنا و والیبال برای فرزندان دختر همکاران وکال فوتسال برای فرزندان پسر همکاران در ایام تابستان
 طبق برنامه کمیته ورزشتتی از ستتالن ورزشتتی  3روز هفته بانوان و 3روز آقایان استفاده میکنند.
ان جام امورات مربوط به ستتتوابق بی مه تأمین اجت ماعی و صتتت ندوق
بازنشتستتگی و تکمیل فرمهای مربوطه ،پرداخت حق ستنوات خدمت،
محاسبه پاداش پایان خدمت ،مانده مرخصی و..
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گزارش عملکرد حوزه ریاست ،روابط عمومی و مشاوران در سال  1397
شرح عملکرد

توضیحات

عنوان عملکرد
آموزش همکاران

ثبتنام و ثبت نمرات و حضتتور و غیاب همکاران در دورههای آموزشتتی
اعم از الکترونیکی یا حضوری با توجه به دورههای مصوب سازمان

-

ارزیابی عملکرد سازمان

در سه ماهه اول بعد چندین جل سه کارگروه تو سعه م ستندات شاخص
های عمومی و اخت صا صی سازمان در سامانه بارگزاری گردید .امتیازات
ارزیابان ستتتازمان برنامه و بودجه در ستتتطح خیلی خوب بود و لیکن
امتیازات داده شده از طرف سازمان امور اداری و ا ستخدامی در سطح
متوسط بوده است.

تالش در خصذذوص نهادینه
کردن نظام آرا ستگی اداری
(5Sا و ار ت قاط ک ی ف یت
ممیزیها

حقوق و دستمزد

بر ا سا ت صویب جل سه  1397/3/31کمیته ص5Sحدر خ صوص تأکید بر
تقستتیمبندی فضتتای ستتازمان در بین معاونتها و مدیریتها بر استتا
ا ستانداردهای تعریف شده در بخ شنامه ف ضاهای اداری ،و همچنین بر
ا سا بند  2م صوبات جل سه تاریخ  97/4/9طی نامه شماره 236474
تاریخ  97/5/14از معاونت ها و مدیریت ها درخواستتتت گردید نماینده
خود را جهت تشکیل کمیته تخصصی معرفی نمایند.
 اعمال کسورات ،محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداختهایکارکنان رسمی و پیمانی ،قرارداد کار معین ،مشاغل کارگری ،رانندگان
و امریههای سازمان ،آمارگیران طرحهای آمارگیری ،بازنشستگان،
 شرکت در دورههای بازآموزی سامانههای اداری ،مالی و آذرخش محاستتبه و پرداخت هزینههای ستتازمانهای بیمه ستتالمت صخدماتدرمانیح ،تأمین اجتماعی ،دارایی ،صتتندوق بازنشتتستتتگی ،اقستتاط و
پسانداز کارکنان ،پسانداز کارکنان دولت ،بیمه تکمیلی و ...
 تأمین اعتبار محاسبه و پرداخت بدهیهای سازمانهای دولتی به اشخاص حقیقیو حقوقی صمحاکم قضایی و سایرح
 صدور نامههای ضمانت و گواهی حقوق و ... پیگیری م شکالت سامانه اموال و انبار و ح ضور م ستمر در جل ساتتهران صبصتتتورت و یدیو کنفرانس هفتگیح به عنوان رئیس کارگروه
سامانههای مربوطه
 وارد نمودن اطالعات احکام ،پساندازها ،وامها ،ضمانتنامههای بانکی،تأییدیه به  2سامانه برای کارکنان سازمان
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گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397
عنوان عملکرد

ا مورات مر بوب به ت نظیم
حساب

شرح عملکرد
 بررسی و رسیدگی اسناد جاری و عمرانی و اختصاصی و کنترل تامیناعتبار
 تنظیم اسناد و ثبت در دفاتر قانونی ث بت در یافتی های اعت بارات ابالغی از تهران و مرکز آ مار و ث بت دردفاترو تنظیم حساب مربوطه
 صدور چک اسناد مالی و ارسال به بانک مربوطه تهیه و تنظیم صتتتورت مغایرتهای بانکی صبانک پرداخت هزینهای -عمرانی اختصاصی  -سپرده و درآمد
 تهیه و تنظیم گزار شات مالی به خزانه معین ا ستان از طریق سامانهسنا تا بهمن ماه
 تهیه و تنظیم گزارشات مالی به دیوان محاسبات از طریق سامانه سناتا پایان بهمن
 انجام کلیه امورات مربوط به سپرده اعم از دریافت و استرداد سپرده وصدور
 ثبت و صدور قبض سپرده و ار سال به خزانه معین ا ستان همراه بالوح فشرده
 تهیه و تنظیم فرم  6درآمدهای اختصاصی و عمومی و ارسال به خزانههر  15روز و دریافت تائیدیه و ثبت در دفاتر
 تهیه و صدور درخواست وجوه جاری و عمرانی و اختصاصی و سپردهاز طریق خزانه و ثبت در دفاتر
 ستتایر امورات متفرقه مالی اعم از تهیه گزارشتتات درخواستتتی دیوانمحاسبات و خزانه معین استان و سایر مکاتبات مالی سازمان
 امورات مربوط به ما ندهگیری اعت بارات هزی نه های جاری و عمرانی،آمار و ابالغی و اختصاصی و تأمین اعتبار
 شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی اعم قوانین و مقررات مالی وحسابداری تعهدی در اداره امور اقتصادی و دارائی استان
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توضیحات

گزارش عملکرد حوزه ریاست ،روابط عمومی و مشاوران در سال  1397
عنوان عملکرد

توضیحات

شرح عملکرد
 تهیه و تنظیم اسناد هزینه مربوط به قراردادها برگزاری مناقصه ها تهیه فایل ها و اسناد مربوط به مناقصه و درج در سامانه ستاد درج اطالعات معامالت در سامانه معامالت دولتی درج اطالعات مناقصات در سامانه بازرسی کل کشور سامانه قراردادها تهیه و تنظیم ا سناد اخت صا صی اعم از حقالتدریس ا ساتید دورههایآموزشی و قراردادهای اختصاصی
 تهیه نامه معرفی به بیمه جهت اخذ مفاصاحساب تهیه و تنظیم فرمهای پیمانکاری و خالصه پرداختها تهیه و تنظیم صورت جلسات استعالم مراحل برگزاری استعالمها ته یه نا مه معرفی به با نک ها ج هت صتتتتدور ،ت مد ید و اب طالضمانتنامههای بانکی
 درج اطالعات مربوط به بدهیها و مطالبات سازمان در سامانه سمادو دریافت تاییدیه الزم

امور قراردادها

اموال غیر منقول و انبار

 29فقره

 -ثبت اسناد تک برگی سازمان در سیتم سادا

-

 -ثبت کلیه خریده و درخواستها در سامانه و انبارگردانی

دبیرخانه
عنوان عملکرد
ف عا ل یت های
مرتبط با امور
دبیرخانه

توضیحات

شرح عملکرد
انجام مراحل وصتتول و ارستتال مکاتبات اداری از طریق شتتبکه دولت و نمابر
صفیزیکی و الکترونیکیح

 23966نامه
در حدود 4750

ارسال مرسالت پستی صپشیتاز و سفارشیح

فقره

اسناد و مدار
عنوان عملکرد
شرکت در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران

شرح عملکرد
خرید تقریبا  700جلد کتاب در موضتتوعات اقتصتتاد،
مدیر یت ،علوم اجت ماعی ،آ مار ،فنی و مه ندستتتی،
شهرسازی و معماری ،کامپیوتر و ...
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توضیحات



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397
عنوان عملکرد

برگزاری نمای شگاه کتک خریداری شده از
نمایشگاه کتابل تهران و تبریز

شرح عملکرد

توضیحات

در دو فصل هر کدام بمدت یک هفته

فهرستنویسی و آمادهسازی منابع جدید
معرفی منابع جدید در بولتن کتابخانه
معرفی تازه های کتاب در شذذبکه اجتماعی
تلگرام
برگزاری آیین بزر گداشذذت هف ته ک تاب و
کتابخوانی
وجین ک تاب های زا ئد و بیاسذذت فاده از
مجموعه کتابخانه
صحافی کتابهای مستعمل

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی

بمنظور پویایی کتابخانهی سازمان در مجموعهسازی
صتتحافی برخی کتابهای ارزشتتمند کتابخانه بمنظور
استفاده بهینه از منابع

فنآوری اطالعات
شرح عملکرد

عنوان عملکرد

ارتقای پایداری و امنیت پایگاههای اطالعاتی مرکز داده سازمان
ارت قای امن یت فضذذای
تبادل اطالعات

خرید و تمدید آنتی ویرو

سازمان

مسدود کردن پیامرسان تلگرام بر روی شبکه سازمان
مستتدود نمودن فلش مموری بر روی ستتیستتتمهای کامپیوتری برخی از
همکاران و بروزرسانی آنتی ویرو بر روی  140سیستم کامپیوتر
مدیریت فنی سیستم رأیگیری الکترونیکی شورای برنامهریزی استان

به کارگیری روش های

عملیاتی نمودن سرور وبینارهای سازمان

نوین در اداره جلسات

تجهیز اتاقهای جلسه سازمان به امکانات ویدئوکنفرانس
برگزاری اولین سمینار آموزشی با مدیریت سازمان در بستر وبینار

ار ت قای ر ت به فن آوری
اطالعات سازمان در بین
سذذازمانهای اسذذتانی و
دسذذت گاه های اجرایی

ف عال یت در ارز یابی عملکرد ستتتال  1396ستتتاز مان در بخش دو لت
الکترونیک

استان
بررسی و بروز نگهداری کلیه کامپیوترهای سازمان از لحاظ سختافزار و
نرمافزار
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توضیحات

گزارش عملکرد حوزه ریاست ،روابط عمومی و مشاوران در سال  1397
عنوان عملکرد

توضیحات

شرح عملکرد
نگهداری و پ شتیبانی شبکه داخلی و خطوط ارتباط اینترنت و اینترانت
سازمان
خرید تجهیزات سختافزاری
راهاندازی اینترنت بیسیم برای سالن اجتماعات سازمان

پ شتیبانی سختافزار و
نرمافزار و شبکه سازمان

مدیریت فنی وبینارهای مختلف برگزار شده
انتقال اطالعات کتابخانه سازمان
نصتتب و راهاندازی ستتیستتتمهای جابجا شتتده حوزه نظام فنی و اجرایی و
معاونت آمار و اطالعات
خرید تجهیزات و کابلکشتتی زیرستتاخت شتتبکه ،تلفن و برق ستتاختمان
حوزه نظام فنی و اجرایی سازمان
خرید ،نصب و راهندازی سرور مکاتبات محرمانه حراست سازمان

مدیریت اتاق فرمان تاالر
اجتماعات سازمان
دانذش افذزایذی فذ نی
کارشناسان IT

مدیریت صتتدا ،نور و تصتتویر مراستتمات برگزار شتتده در تاالر اجتماعات
سازمان

بیش از 50
برنامه

شرکت در دوره آموزشی مایکروسافت

 200ساعت

پشتیبانی
عنوان عملکرد

شرح عملکرد
تعمیر و نگهداری ماشینآالت به صورت مستمر
اجرای ایزوگام پشت بام ساختمانها
تعویض لولههای پوسیده موتورخانه
تعمیر و بهینهسازی ساختمان نگهبانی

تعمیر و بهسذذازی
سذذذا خ ت مان و

نصتتتب کفپوش در اتاق ها و ستتتالن و کابینتب ندی آبدارخانه های
ساختمان همافر

محوطه

تعویض سنگ فرش محوطه ساختمان جانبی غربی
ترمیم دیوارهای مجموعه ورزشی
تعویض لولههای آبیاری فضای سبز
نصتتب کمد و قفستتهبندی ستتاختمان جانبی شتترقی صجهت استتتقرار
همکاران مدیریت فنی و اجراییح

پشذذتی بانی دوره
های آموزشذذی و
همایشها

پشتیبانی برگزاری دورههای آموزشی و همایشهای مختلف
پشتیبانی کال های هفتگی قرآن
نقاشی و تجهیز کامل  7واحد مهمانسرا ص 6واحد مهمانسرا ،یک واحد
ویژهح
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توضیحات
 19دستگاه



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397

عنوان عملکرد
تذذذجذذذهذذذیذذذز

شرح عملکرد

م ه مانسذذذرای

استتکان و ستترویسدهی به میهمانان ستتایر استتتانها در تعصتتیالت
تابستانی و آمادگی برای تعطیالت نوروز

ت ع م یر و ت ج ه یز

تبدیل کاربری اتاق موجود در سالن ورزشی جهت بدنسازی

سازمان
سذذالن ورزشذذی و
نمازخانه

افزایش تجهیزات ورزشی سالن
تعویض لولههای پوسیده موتورخانه

بهبود سذذیسذذتم-
های سذذرمایش و
گرمایش

شارژ گاز چیلر و تعویض فیلترهای مربوط

تعمیر و نگ هداری

اخذ گواهینامه ادواری آسانسورهای سازمان طبق مشخصات استاندارد

آسانسورها

ملی ایران به شماره 6303-1

اصذذذالح ورودی

احدا ستطح شتیبدار برای سترویس بهداشتتی در طبقه دوم جهت

سرویس بهداشتی

سهولت تردد با ویلچر
 برگزاری مناقصتتتات شتتترکت خدمات حمل و نقل ستتتازمان و عقدقرارداد با شرکت برنده مناقصه
 انجام مزایده فروش خودروی پیکاش و انجام مراحل قانونی و ثبتسند بنام برنده مناقصه
 -پیگیری مستمر و دریافت اسناد مالکیت سازمان از سازمان اسناد

پشذتیبانی سذایر
موارد

توضیحات

 پشتتتیبانی امور مربوط به نمایشتتگاه کتاب و غرفه ستتازمان در محلنمایشگاه
 انجام مکاتبات الزم و تحویل  4خودروی پاترول از استتتتانداری کهبنام سازمان میباشند
 همکاری با حوزه ریا ست و روابط عمومی در برگزاری تور ر سانههایخارجی
 پیگیری جهت دریافت و توزیع گوشت به قیمت دولتی بین همکاراندر چندین نوبت
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دریتتاف تت گوا ه ینتتامتته
استتتتاندارد  16000برای
مو تورختتانتته بتتا هتتدف
بهینه سازی مصرف انرژی
و کاهش انتشتتار آالینده-
های هوا

گزارش عملکرد حوزه ریاست ،روابط عمومی و مشاوران در سال  1397

گزارش عملکرد

حوزه ریاست ،روابط عمومی و مشاوران
در سال 1397
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گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397

مقدمه:
حوزه ریاستتت و روابط عمومی نقش اطالعرستتانی و هماهنگی بین واحدهای مختلف
سازمان را برعهده دارد.
در واقع این حوزه به عنوان حلقه اصتتتلی ارتباطات میان مدیران ،کارکنان و جامعه
عمل نموده و از اینرو م سئولیتی خطیر دارد .باید گفت نماد یک سازمان تو سعهگرا در
گرو ستتتاز و کارهایی هایی همچون توزیع عادالنه اطالعات ،روشتتتنگری افکارعمومی،
مردممداری و احترام به حقوق انسانها به منظور افزایش سطح مشارکت مردمی است که
متولی این مأموریت در ستتازمان روابط عمومی استتت .در بعد داخل ستتازمانی هم ،تنظیم
صتتحیح و پویای روابط بین اجزای ستتازمان و تستتهیلگری امور مربوط به مدیریت عالی
سازمان بر عهده حوزه ریا ست ا ست .همچنین حوزه م شاوران سازمان در امور محوله از
سوی ریاست سازمان به ایفای نقش میپردازد .حوزه ریاست و روابط عمومی و مشاوران
ستتازمان مدیریت و برنامهریزی استتتان در طول ستتال  1397طیف متنوع و وستتیعی از
فعالیت ها و اقدامات در حوزه های مختلف ارتباطات ،اطالع رستتتانی در داخل و خارج
سازمان و نیز جلب مشارکتهای نخبگان و صاحبنظران و تقویت مشارکتجویی سازمان
در زمینههای مختلف برنامهریزی و توستتعه انجام داده استتت که گزارش پیش رو مروری
اجمالی بر این فعالیتها میباشد.
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گزارش عملکرد حوزه ریاست ،روابط عمومی و مشاوران در سال  1397
گزارش عملکرد حوزه ریاست ،روابط عمومی و مشاوران در سال 1397

روابط عمومی
عنوان عملکرد

انتشار نشریه داخلی سازمان
(افق تعاملا

مد یر یت ف عا ل یت های
انتشاراتی سازمان

شرح عملکرد

 6شماره

 6شتتماره  14و  16-15با موضتتوعات تخصتتصتتی «بررستتی
وضتتعیت تکنولوژی در کشتتور و استتتان آذربایجانشتترقی» و
«بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و وضعیت اقتصادی در کشور
و استتتان آذربایجانشتترقیح و شتتماره  17با موضتتوع مجامع
تعامل توسعه استان

 4عنوان

انتشار سالنامه آماری سال  95استان ،انتشار نتایج سرشماری
عمومی نفو و مستتکن ستتال  95استتتان در  21مجلد ،ح،
انتشتتار گزارش اقتصتتاد مقاومتی  96استتتان ،انتشتتار گزارش
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سال  95استان

بر گزاری ه ما یش روا بط
عمومیهای استان با همکاری

توضیحات

 1فقره

روابط عمومی استانداری

بم ناستتت بت بزر گداشتتتتت روز ج هانی ارت با طات در مور
.1397/02/23

برگزاری میزگرد تخ ص صی با
حضذذور صذذذا ح ب ن ظران و
دانشذذ گاه یان حوزه علوم
اجتماعی و اقتصادی در رابطه

 2فقره

با پروندههای نشذذریه داخلی

با موضوعات تخصصی «بررسی وضعیت تکنولوژی در کشور و
استان آذربایجان شرقی» و «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و
وضعیت اقتصادی در کشور و استان آذربایجان شرقیح

سازمان.

برگزاری دوره های آموزشذذی
تخصصی

انتشذذار اخ بار سذذاز مان در
پرتال
ایجاد میز خدمت الکترونیکی
در پرتال

 1فقره

 70خبر

 23صفحه

برگزاری دوره آموزشتتتی «روابط عمومی مؤثر و کارآ مد» با
همکاری روابط عمومی ا ستانداری و شورای هماهنگی روابط
عمومیهای ا ستان و معاونت تو سعه مدیریت و منابع ان سانی
سازمان بمدت  6ساعت و با حضور بیش از  160شرکتکننده
مت شکل از مدیران و کار شنا سان روابط عمومی د ستگاههای
اجرایی ا ستان و خبرنگاران و روزنامهنگاران ا ستان همزمان با
روز جهانی ارتباطات در مور 1397/02/23
اکثریت اخبار منتشتتره در پرتال ستتازمان در خبرگزاریها و
مطبوعات نیز منتشر شدهاند.
 بارگذاری شناسنامههای خدمات و مستندات مربوطه -تکمیل و اصالح اطالعات مربوط به کارشناسان
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گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397
عنوان عملکرد

توضیحات

شرح عملکرد

راها ندازی ن ظرسذ ذ ن جی
ا ل ک ترو ن ی کی م یز خد مت

 1فقره

بارگذاری در صفحات شناسنامه خدمات و صفحه اصلی

حضوری در سایت
انتشذذذار نسذذ خه اینترنتی
گزارشات و کتک منتشر شده

 6فقره

-

در پرتال
انت شار اخبار اقت صاد مقاومتی
ا ستان در پایگاه اطالعر سانی

150خبر و گزارش

-

ستاد اقتصاد مقاومتی استان
راه انذذدازی و مذذدیذذریذذت
فعالیت های اطالعرسذذانی در

 18فقره

-

شبکه های اجتماعی
ر صد اخبار مرتبط با سازمان
و تهیه و انتشار پاسخ

 1فقره

م صاحبه نماینده محترم شهر ستان شب ستر با ر سانهها در
رابطه با رتبه بودجه عمرانی استان در سال 97
 تهیه و انتشار مصاحبه با ریاست سازمان در رابطه با بودجهعمرانی استان

انتشار مصاحبههای تخصصی
با ریاست سازمان و معاونین

 3فقره

 -گفتگوی اختصاصی ریاست سازمان با خبرگزاری فار

در

رابطه با وضعیت تکنولوژی در استان
 -گفتگوی اختصتتاصتتی معاون بودجه با خبرگزاری فار

در

رابطه با پروژه های سفر
 -1مدیریت نظام فنی و اجرایی ص 3موردح  -2معاونت توستتعه
و بر نا مهریزی ص 4موردح  -3م عاو نت بود جه ص 2موردح -4

پذوشذذذش رسذذذانذه ای و
مستندسازی صوتی ،تصویری

 30فقره

و کتبی برنامههای سازمان

معاونت توستتتعه مدیریت ص 4موردح  -5معاونت آمار ص 1موردح
 -6اداری مالی ص 3موردح -7حوزه ریا ست و روابط عمومی ص9
موردح -8پایگاه مقاومت بستتتیج و ستتتتاد اقامه نماز و کمیته
تربیت بدنی ص 4موردح

برگزاری ن ش ست خبری برای
ریاست سازمان و معاونین

 2فقره

نشست خبری بودجه  ،97نشست خبری هفته دولت

62

گزارش عملکرد حوزه ریاست ،روابط عمومی و مشاوران در سال  1397
عنوان عملکرد

توضیحات

شرح عملکرد

 انجام م صاحبه تلویزیونی خبری با معاون بودجه در رابطه باطراحی و برنامهریزی حضذذور
ریا ست سازمان و معاونین در

طرح کانالکشی قوریگل
 2فقره

 حضور ریاست سازمان در برنامه رادیویی «اوز به اوز» در دونوبت

رسانه ملی

حضور در برنامه
ه مرا هی و پوشذذش خ بری
جل ساتی که ریا ست سازمان
حضذذور دارند و درج به موقع

حضور ریاست سازمان در جلسات :کمیته برنامهریزی و ستاد
 17فقره

اقتصاد مقاومتی استان و شهرستانها ،مجامع مشورتی تبریز
و  3شهر ستان دیگر ،بازدید م شترک با ا ستاندار از پروژههای
اسکو ،مرند ،سهند ،بستانآباد

اخبار مرتبط با آن
ه م کاری و مشذذذار کت با
معاونتها و مدیران سذذازمان

 10فقره

-

در برگزاری برنامههای ویژه
 برگزاری تور رستتتا نه های محلی از پروژه های ستتتفر اولبرگزاری تور رسانه ای

 2فقره

رئیسجمهور
 -برگزاری تور رسانههای خارجی بمدت  2روز

برگزاری برنامههای مناسبتی

جشن نیمه شعبان

همزمان با افتتاح تاالر اجتماعات ستتتازمان پس از عملیات
بازسازی
بنر نامگذاری سال ،بنر ماه مبارک رمضان ،بنر استند سالگرد

تو ل ید ا قالم ت ب ل ی غا تی
مناسبتی

 11فقره

ارتحال ،بنر ا ستند سالگرد قیام  15خرداد ،طراحی پو ستر 6
فقره برنامه برگزار شده در تاالر اجتماعات ،تولید تیزر مراحل
بازسازی تاالر اجتماعات سازمان

63



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397

حوزه ریاست
شرح

عنوان عملکرد

عملکرد

هماهنگی و برگزاری جلسات شورای راهبری دوم سند تدبیر توسعه استان

5

برنامهریزی سفرهای شهرستان ریاست سازمان

4
بیش از 300

هماهنگی جلسات ریاست سازمان (داخل و خارج سازمانا

مورد
49

تشکیل جلسات شورای مدیران و تنظیم صورتجلسات
ابالغ مصذذوبات شذذورای مدیران به معاونت ها و مدیریت های سذذازمان و

-

پیگیری آنها
ت شکیل جل سات ف صلی م شتر

توضیحات

ریا ست سازمان با پر سنل معاونتها و

13

مدیریتهای سازمان در طول سال
شرکت ریاست سازمان در جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان مرند

 4نوبت

بعنوان ناظر
تهیه گزارش ساالنه تعامالت واحدهای مختلف سازمان با نمایندگان استان

12

در مجلس شورای اسالمی

مشاوران
شرح عملکرد

عنوان عملکرد
تشکیل شورای خبرگان استان

 3جلسه

تهیه محتوا برای شورای خبرگان در راستای توسعه و ایجاد کانال

مستمر
قرا ئت ت مام گزارش ها و

همکاری درتدوین دومین سند تدبیر توسعه استان

ارائه نظرات اصالحی

راهبری دبیرخانه دومین سند تدبیر تو سعه ا ستان و نهایی سازی

تشتتتکیتتل کتتارگروه هتتا و

پروژههای دومین سند

کمیتههای تخصصی

گردآوری مقاالت و گزارشات در راستای توسعه

مستمر

زمینهسازی جهت تعامل بیشتر سازمان با نهادهای استانی و ملی

موردی

شناسایی شیوههای بهبود و ارتقائ عملکرد سازمان

در موارد مقتضی

64

توضیحات

گزارش عملکرد حوزه ریاست ،روابط عمومی و مشاوران در سال  1397
شرکت در کارگروهها و جلسات به پیشنهاد ریاست سازمان و ارائه

برحستتب دستتتور ریاستتت

نظرات

سازمان

بررسذذی و ارائه نظرات مشذذورتی در باره برنا مه های سذذاز مان و

در صتتتورت ابالغ ریاستتتت

برنامههای کالن بر حسک ارجاع ریاست سازمان

سازمان

بررسذذی و ارائه پیشذذنهادات الزم برای اصذذالح و ارتقای روشها و
رویههای مورد عمل در سازمان
مطالعه گزارشات استخراجی سازمان و ارائه پیشنهادات در راستای
تهیه گزارشات تصمیمساز
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مقدمه
برنامهریزی عملیاتی نخستین گام در جهت ترسیم مسیرهای نیل به اهداف کوتاهمدت
و میانمدت هر سازمان بشمار میرود .این نوع برنامهریزی میتواند اهداف معین و قابل
حصول را متناسب با محدویتهای منابع شناسایی و در چهارچوب اهداف و مأموریتهای
سازمانی ،چشمانداز فعالیتهای یکساله هر سازمان را مشخص نماید .سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان آذربایجانشرقی با توجه به رسالت ذاتی و سازمانی خود که همان
راهبری نظام برنامهریزی و توسعه در استان میباشد در ابتدای هر سال اقدام به تهیه و
انتشار برنامههای عملیاتی خود مینماید تا ضمن برنامهریزی دقیق و تنظیم و اجرای آنها
در راستای آرمانها ،وظایف و مأموریتهای خود ،گامی در جهت تحقق اهداف رشد و
توسعهای استان بردارد .این برنامهها مبتنی بر خطمشیهایی است که در شروع سال
 1398به کلیه واحدهای سازمان ابالغ گردید« .اهتمام به اثربخشی هرچه بیشتر منابع
عمومی و استفاده اهرمی از آن»« ،افزایش پوشش نظارت برنامهای و فنی»« ،تقویت رویکرد
مشارکت عمومی -خصوصی»« ،اجرا و پایش سند تدبیر توسعه استان به عنوان برنامه
عملیاتی اقتصاد مقاومتی»« ،حمایت از تولید داخلی و رونق تولید»« ،استقرار سیستم
یکپارچه اطالعات صSDIح»« ،تقویت دولت الکترونیک»« ،ارتقای حقوق شهروندی»،
«ارتقای اثربخشی شورای برنامهریزی و توسعه استان و شورای فنی استان و کارگروهها و
کمیتههای ذیل آنها»« ،تقویت رویکرد ثبتی مبنا در جمعآوری دادههای آماری»« ،انتشار
بموقع و کیفی گزارشهای تخصصی»« ،توانمندسازی کارکنان دولت»« ،اصالح و
شفافسازی فرایندهای اداری درون سازمانی در حوزه پشتیبانی»« ،مدیریت هزینهها و
ارائه الگوی صرفهجویی»« ،نهادینهسازی مجامع تعامل توسعه استان و شهرستانها و
استفاده از ظرفیت آن در تسهیلگری توسعه» و  ....از جمله این خطوط و سیاستها است
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که سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خود را ملزم و متعهد به حرکت در مسیر آنها و
اثربخشی در امر توسعه استان میداند.
همینجا الزم میدانم از کلیه معاونین ،مدیران و کارشناسان توانمد سازمان که در
تدوین این برنامه اقدام نموده و در جهت اجرا و تحقق آن تالش دلسوزانه و مسئوالنه بعمل
خواهند آورد تقدیر و تشکر نمایم و از کلیه صاحبنظران و اندیشمندان ملی و استانی
میخواهم این سازمان را در تحقق اهداف توسعهای آن یاری و مساعدت نمایند.
داود بهبودی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجانشرقی
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برنامههای عملیاتی

معاونت هماهنگی امور بودجه
در سال1398
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1ا ارتقای اثربخشی بودجهریزی
فعالیتهای مورد نظر برای

برنامهها

تحقق برنامهها
ستتاماندهی نیروهای شتترکتی شتتاغل در
فعالیتهای راهداری

98

ا ستان با سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای کشور
م ند نمودن

مدیریت اعتبارات و تخصتتتیص مربوط به

توزیع اعت بارات تم لک

طرحهای فاضتتالب ستتتاد احیای درباچه

دارایی های سذذر ما یهای

ارومیه

اسذذ تانی قانون توزیع

هدایت اعتبارات و منابع ورزشتتی ص0.27

م توازن و  ...با ت عا مل

 -شذذذاخ

دستگاههای اجرایی
 تدو ین بر نا مه برایتوزیع و تخصذذی

تقویم اجرایی
نیمه اول ستتتال

ته یه ت فاهم نا مه رفع ن قاط حاد ثهخیز

نیمه دوم ستتتال
98
نیمه دوم ستتتال
98

درصتتتتتد ارزش افتتتزودهح جتتتهتتتت

ستتته ما هه اول

اولتتویتتت بتتا اتتتمتتام

ا ستاندارد سازی ف ضاهای ورز شی موجود

سال 98

پروژههای نیمهتمام

به جای ایجاد فضای جدید
اولتتویتتت بتتا اتتتمتتام

بهینه

ا ع ت بارات هز ی نهای و
تذذمذذلذذک دارایذذیهذذای
سذذرمایهای در راسذذتای

مالحظات

پروژههتتای نیمتتهتمتتام
ایجاد محدویت در شتروع پروژه جدید به
استثناء آموزش و پرورش و فضاهای روباز

بوده و شروع پروژههای
تا پایان سال 98

ورزشی روستائی

جتتدیتتد آ موزشتتتی و
ورزشتتتی در وضتتتعیت

شذذاخ های توسذذعه ای

موجود اجت ناب نا پذیر

استان

انجام خواهد شد.

 -ا ستاندارد سازی توزیع

در صورت تأمین اعتبار

ا ع ت بارات ت ع م یرات و

ادامه کاوش در منطقه ربع رشیدی

پایان سال 1398

تجهیزات مستمر

از محل مصتتوبات ستتفر
ریاست محترم جمهور

بروزرستتانی و پویاستازی پروژههای ستتفر
ریاست محترم جمهور

در طول سال

-

تداوم متعادلستتتازی در توزیع اعتبارات
هزینهای با هدف افزایش صتتترفهجوئی و
افزایش اعتبتتارات مربوط بتته مزایتتای

70

در طول سال

-

برنامههای عملیاتی معاونت هماهنگی امور بودجه در سال  1398
فعالیتهای مورد نظر برای

برنامهها

تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

مالحظات

پرسنلی صبا توجه به سرانههای پرسنلی
در دستگاههای اجراییح
 برنامهریزی و تالش برای ارتقای جایگاهبودجه استتتان از طریق تدوین گزارشتتات
تحلیلی و ضعیت موجود و م شارکت فعال
 -شذذذاخ

م ند نمودن

در ارائه پیشتتتنهادات برای الیحه بودجه

توزیع اعت بارات تم لک

سال 1399

دارایی های سذذر ما یهای

 -تهیه گزارشتتتات تحلیلی از مؤلفههای

اسذذ تانی قانون توزیع

بتتودجتته و بتتودجتتهریتتزی صقتتوانتتیتتن،

م توازن و  ...با ت عا مل
دستگاههای اجرایی
 تدو ین بر نا مه برایتوزیع و تخصذذی

بهینه

ا ع ت بارات هز ی نهای و
تذذمذذلذذک دارایذذیهذذای
سذذرمایهای در راسذذتای

در طول سال

دستتتتورالعملها ،روندهای اجرائی ،نتایج
عملکرد و ...ح
بر نا مهریزی برای ارت قای د قت ،نظم و
حستتاستتیت بیشتتتر در شتتروع پروژههای
جدید با توجه به شرایط اقت صادی کشور

در طول سال

و محدودیت ناظر به این موضوع
پایش اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری
و بررسی اثربخشی اعتبارات هزینه شده

در طول سال

شذذاخ های توسذذعهای
استان
 ا ستاندارد سازی توزیعا ع ت بارات ت ع م یرات و
تجهیزات مستمر

تأمین اعت بار از م حل

برنامهریزی برای بهستتازی و نگهداشتتت
پروژه های با قدمت باال مثل هنرستتتتان

ستتته ما هه اول

وحتتدت تبریز و  ...از محتتل اعتبتتارات

سال 98

تعمیرات اساسی فضاهای آموزشی

استتتاستتتی فضتتتاهای
آ موزشتتتتی ا موزش و
پرورش

تبدیل امانی به پیمانی طرح های آموزش

نیمه اول ستتتال

توسعه صنایع دستی

1398
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ا ع تبتتارات ت ع م یرات

بتتتترای ارتتتتتقتتتتای
شاخصهای اختصاصی
سازمان
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2ا حمایت از تولید
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای
تحقق برنامهها
پی جو یی و ت ع ی ین او لویتتتهتتای
ستترمایهگذاری معادن با تأکید بر معادن
با ارزشافزوده باال

تقویم اجرایی

مالحظات

نتتیتتمتته اول
سال

بتتازنگری در هزینتته واحتتد پروژه هتتای
تملکداراییهای سرمایهای در حوزههای
 -ارائه تسهیالت اشتغالزائی

مرتبط بتتا توجتته بتته افزایش بی رویتته

 -خرید تضمینی محصوالت

قی مت ها در ستتتال  97و لزوم بهن گام

 -حمایت از صادرات

نمودن آنها

 حمایتهای ارزی آماده سازی زیر ساختهایتولید

سه ماهه اول
سال 98

مد نظر قردادن موضتتتوع خرید کاالهای
ایرانی و حمتتایتتت از تولیتتد داخلی در

سه ماهه اول

تجهیز پروژههتتای تملتتک داراییهتتای

سال 98

سرمایهای

جتتهتتت اعتتمتتال در
موافقت نامه های تملک
سال 98

جتتهتتت اعتتمتتال در
موافقت نامه های تملک
سال 98

پیگیری عملیتتاتی نمودن ت تأ مین برق
شتتهرکهای صتتنعتی استتتان از طریق

در طول سال

اعتبارات ملی

3ا توسعه پایدار
برنامهها

 عملیاتی نمودن دومینسند تدبیر توسعه استان
 -مالحظات زیست محیطی

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم
اجرایی

احصاء و اولویتبندی پروژههای مربوط به پیشگیری حواد
غیرمترقبه

سه ماه
اول 98

هدفمند نمودن توزیع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای
با استخراج ضرایب اهمیت بخشی بر اسا نتایج مطالعات
آمایش

نیمه اول
98

72

مالحظات

برنامههای عملیاتی معاونت هماهنگی امور بودجه در سال  1398
 پیشگیری از بحرانهایطبیعی

کمک به تجهیز و بهرهبرداری از پروژه پایگاه هالل احمر
واقع در سعیدآباد

اسفند
98

تجهیز مجتمعهای آبرسانی به دستگاههای پیشرفته
تشخیص آلودگی و تصفیه مناسب

در طول
سال 98

4ا ارتقای سرمایه اجتماعی و اصالح نظام اداری
برنامهها

نهادینه سذذازی حقوق
مدنی
تقو یت و جدان کاری و
ا صالح ساختار اداری و
شغلی

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

مشتتارکت و همکاری در موضتتوع بازآفرینی پایدار
شهری و محالت هدف در استان

در طول
سال 98

پیشبرد موضتتتوع تفاهم نامه کانون ستتتالمندان
محالت در شهر تبریز

98/12

بررستتتی اقدامات مشتتتارکتی قابل عمل در حوزه
سالمندان استان با نهادهای عمومی  -خصوصی

در طول
سال

استتتمرار ستتیاستتت کاهش نیروهای نگهداری و
تنظیفاتی اداره کل ورزش و جوانان از ستتترجمع
اعتبارات تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی استان

سه ماهه
اول سال
1398

طرح کاهش و ت عد یل نیرو در حوزه کارگری با
تو جه به وا گذاری ف عال یت ها در حوزه مر مت به
بخش خصوصی و پیمانی شدن پروژهها ،نیروهای
کارگری موجود در این بخش از ستتیستتتم دولتی
منفصل و به بخش خصوصی محول میگردد.

نیمه اول
سال 1398

پیگیری پیشتتتنهاد ارستتتالی به ستتتازمان برنامه و
بودجتته کشتتتور در خصتتتوص تجمیع مراکز و
واحدهای امدادی جادهای

اسفند
1398

پیگیری استقرار سیستم بودجهریزی عملیاتی

در طول
سال

پیگیری و ادا مه ا قدا مات برای بهبود وضتتتع یت
فضتتاهای اداری از بعد مناستتبستتازی صبازدید و
نظارت بر توزیع اعتبار طرح برای سال  98و ...ح

اسفند
1398

مالحظات

درصتتتورت تتتا م ین
اعتتتتتبتتار از متتحتتل
اعتبتارات هزینتته ای
براسا تفاهم نامه
بتتترای ارتتتتقتتتای
شتتتتتاختتتصهتتتای
اختصاصی سازمان

5ا توسعه منابع
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها
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تقویم
اجرایی

مالحظات
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شتتتناستتتائی منابع جدید درآمدی و پیشتتتنهاد اصتتتالح

 کذذاهذذش اتذذکذذایدسذذت گاه های اجرایی
استان به منابع عمومی
 ساماندهی و تو سعهدرآمدهای استان

تعرفههای درآمدی دستگاهای اجرائی برای ارائه به الیحه
بودجه سال 1399

شش ماهه اول
سال

 پیگیری عدم واریز درآمدهای استانی به ردیف ملی استتتتفاده از ظرفیت های اوراق مشتتتارکت فاینانس دردر طول سال

استان
 شتتتنتتاستتتتایی و پیگیری اموال غیر منقول متتازاددستگاههای اجرایی

6ا افزایش بهرهوری
فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

برنامهها

اولویتبخشتتتی به آبخیزداری بیولوژیک و بهبود و اصتتتالح
مراتع
استقرار دیدبانی هوشمند در مناطق حفاظت شده

زمانبندی
نیمه اول سال 98
نیمه اول سال 98

با اولویت تأمین

بازنگری در استتتراتژی احدا فضتتاهای ورزشتتی در مناطق

-بهی نهسذذازی

مالحظات

شتتتهری و روستتتتایی و هدایت پروژههای جدید به مناطق

سه ماهه اول سال

روستتتایی با احدا فضتتاهای ورزشتتی روباز صمیدان خاکی

1398

فوتبالح با اعمال استانداردها

اعتبار پروژههای
نتتیتتمتتهتتتمتتام
فضاهای ورزشی
روباز

مصرف انرژی

مطالعه نحوه پایش آنالین میزان برداشت معادن استان

 -م سئله محور

 -تجمیع اعتبارات مربوط به تعمیر و تجهیز ستتاختمانهای

ن مودن توز یع

دولتی با هدف افزایش اثربخشتتتی این اعت بارات و تدوین

اعذذتذذبذذارات

برنامههای بلندمدت برای موضوع

عذذمذذرانذذی و

 -برنامهریزی جهت مستتتئلهمحور نمودن اعتبارات تعمیر و

تعمیراتی

تجهیز در صتتورت وجود اعتبارات مکفی صاستتتانداردستتازی

نیمه اول سال 98

مستمر

سی ستمهای گرمای شی و سرمای شی ،ا ستفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر ،استانداردسازی تجهیزات اداری و ...ح
بررسی و تحقیق مواد جایگزین در مصالح آسفالت و اصالح
طرح اختالط در جهت افزایش م قاومت آستتتفالت در برابر
عوامل جوی و نیروهای وارده سازگار با شرایط جوی استان
آذربایجانشرقی با همکاری یکی از دانشگاههای استان
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سه ماهه سوم و
چهارم سال 1398
و ادامه در سال بعد
صدر صورت عدم
تکمیل مطالعاتح

برنامههای عملیاتی معاونت هماهنگی امور بودجه در سال  1398
فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

برنامهها

زمانبندی

تالش در جهت استتتانداردستتازی ستتیستتتمهای گرمایش

مستمر

دستگاههای اجرایی
پایش ساماندهی رودخانههای استان

نیمه اول سال 98

بررستتی اثربخشتتی برنامه جامع در حوضتته آبخیز شتتکرعلی
چای
بهی نهسذذازیمصرف انرژی
 مسذذئلهمحورن مودن توز یع
اعذذتذذبذذارات
عذذمذذرانذذی و
تعمیراتی

مالحظات

نیمه اول سال 98

تهیه و تدوین و انتشتتتار کتاب «گزارش عملکرد شتتتورای
مستمر

برنامهریزی و تو سعه ا ستان و کارگروههای ذیل آن در سال
 1397و »1396
فعالستتازی و نظارت بیشتتتر بر کارگروههای ذیل شتتورای

مستمر

برنامهریزی و تو سعه ا ستان و ا ستفاده از توان کار شنا سی
کارگروهها
هدفمند کردن موضتتتوعات و مباحث مطروحه در شتتتورای

مستمر

برنامهریزی و توسعه استان و کارگروههای ذیل شورا

7ا توسعه مشارکت عمومی-خصوصی
فعالیت های مورد نظر برای تحقق

برنامهها

برنامهها

 جلک م شارکت بخشغیردولتی
 اسذذذتذذفذذاده ازمکانی سمهای تب صره
 19قانون بودجه سذال
1397

زمانبندی

در اولو یت قراردادن تأمین اعت بار پروژه های
اولویتدار مشارکتی

مستمر

استتتفاده از مشتتارکت اعتباری دستتتگاههای
اجرایی ملی در احدا  ،توستتتعه و تکمیل و
باز سازی ف ضاهای پرور شی و هنری در قالب
تفاهمنامه

تا پایان سال 98

مشتتتارکت و همکاری در موضتتتوع واگذاری
پروژههتتای ورزشتتتی و فرهنگی بتته بخش
غیردولتی

مالحظات

پی گیری مستتتتمر
دستگاههای مرتبط
برای اخذ اعتبارات
از مرکز

تا پایان سال 98

8ا تقویت تعامالت و اقدامات جمعی در راستای ارتقای اثربخشی امور
برنامهها

فعالیت های مورد نظر برای تحقق برنامهها
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تقویم
اجرایی

مالحظات
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افزایش ت عامالت
و همافزائی بین

تقویت ارتباطات با مرکز صانجام مکاتبات با ستتتازمان
برنامه و بودجه در خصتتوص ضتتعفهای موجود در
نظام درآمد  -هزینه ،پیگیری اعتبارت مصوبات سفر
ریاست جمهوری و ...ح

تا پایان
سال 98

کمک به ساماندهی مراکز مربوط به ماده  16شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

اسفند
1398

اجرایی و تقو یت

کمک در تجهیز و بهرهبرداری از پروژه کانون ا صالح
و تربیت

اسفند
1398

بیندستگاهی

برنامهریزی برای داشتتتن تعامل و هماهنگی بیش از
پیش با کارشناسان بخشی مرکز وحتی کارشناسان
ستتایر استتتان ها برای پیشتتبرد اهداف بخش های
مرتبط

اسفند
1398

دسذذ ت گاه های
هذذذمذذذکذذذاری

جهت ارتباط تنگاتنگ با مرکز
بتته منظور پیشتتتبرد اه تداف
سازمانی به نحو مطلوب

9ا تقویت نظارتهای برنامهای و فنی
برنامهها
نذذظذذارت بذذر
عذذمذذلذذکذذرد
دسذذت گاه های
اجرایی
نظارت بر اجرای
پذذذروژههذذذای
عمرانی

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها
 نظارت بر اجرای پروژههای عمرانی صآسیبشناسیفرایند انجام بازدیدها در سال 1397
 تدوین بر نا مه و تقویم کاری برای بازد ید ازپروژههای عمرانی در سال  1398و ار سال فهر ست
پروژههای قابل بازدید شهرستانها و ...ح
تهیه گزارشتتات نظارتی و مدیریتی در مقاطع معین
و تغییر رویکرد از فعالیت های واکنشتتتی به تنظیم
عملکردها بر اسا تقویم زمانی
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تقویم اجرایی

مستمر

مستمر

مالحظات
پتتایتتش و ارزیتتابتتی
د ستگاههای اجرایی در
زمینه اجرای پروژه های
تملک

برنامههای عملیاتی معاونت هماهنگی امور بودجه در سال  1398

برنامههای عملیاتی

معاونت توسعه و برنامهریزی
در سال 1398
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1ا تدوین و پایش برنامههای توسعه استان
فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

برنامهها

تقویم اجرایی

 نهاییسازی پروژههای دومن سند تدبیر توسعهاستان در کمیتهها و جلسات کارشناسی

خرداد 1398

 دریافت نهایی فرمهای چهارگانه پروژهها از دبیرانهستههای کلیدی

خرداد 1398

 نهاییسازی اعتبارات دولتی پروژهها با همکاریمعاونت هماهنگی امور بودجه

خرداد 1398

 ابالغ رسمی پروژههای نهایی به کارگروهها بمنظورابالغ به دستگاههای اجرایی و اجرای پروژهها

خرداد 1398

 ویرایش کلیات دومین سند تدبیر توسعه استان وتنظیم نظامنامه اجرای سند و ابالغ آن به کارگروهها
و دستگاههای اجرایی استان

تیر 1398

 تشکیل کمیته پایش با حضور نماینگان بخشهایمدنی ،خصوصی و دولتی

تیر 1398

پایش ،ارزیابی و
اجرای دومین -

سنتز پروژههای هستههای کلیدی و استخراج
پروژههای پیشران و احصاء ارتباط مابین پروژهها

خرداد 1398

پایش مستمر پیشرفت پروژهها

مستمر

سند تدبیر توسعه -تشکیل جلسات دلفی و یا فوکو گروش جهت
ارزیابی و پایش پروژههای کیفی
استان

مستمر

 تشکیل جلسه در اتاق بازرگانی و تبیین پروژههاجهت جلب حمایت نهادهای مدنی ،مدیران قوه
قضائیه ،مقننه ،انجمنها و سایر مدیران و نهادهای
سیاستگذاری و سرمایهگذاری

تیر 1398

 تشکیل جلسات با مسئولین پروژهها جهت رفعموانع اجرایی

مستمر

 اخذ گزارشات ارزیابی و پایش پروژهها به صورت سهماهه از کارگروهها

در آخر هر
فصل

 ارائه گزارشات پیشرفت پروژهها در کارگروهها وشورای برنامهریزی استان

در آخر هر
فصل

 اجرای همایش سند تدبیر با حضور مسئولینهستهها و پروژهها و کارشناسان مرتبط

خرداد 1398

 پیگیری موانع پیشرفت پروژهها از نمایندگان استانو نهادهای ذیصالح

در مواقع الزم

78

مالحظات

برنامههای عملیاتی معاونت توسعه و برنامهریزی در سال  1398
برنامهها
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

ارائه گزارش برخی از پروژهها در جلسات شورای گفتگو،
شورای فرهنگ عمومی و سایر جلسات مرتبط

در زمان
مقتضی

اح صاء موانع ا صلی اجرای پروژهها و ارائه آنها به مجمع
نمایندگان و وزارتخانه ها جهت طرح در مجلس و هی ئت
دولت صارائه طرح و الیحهح

بعد از احصاء

 -بازدید موردی از پروژههای دومین سند تدبیر توسعه

مستمر

پایش ،ارزیابی و

تشتتکیل جلستتات با کمیتههای مجمع تعامل توستتعه
جهت تهیه سند شهرستانی توسط کمیتههای مرتبط

خرداد 1398

سند تدبیر

ت شکیل جل سات با خبرگان ا ستان و اخذ نظرات آنها در
را ستای پروژههای ه ستههای کلیدی دومین سند تدبیر
توسعه استان

مستمر

رصد دائمی پروژهها در راستای شناور بودن آنها

مستمر

برگزاری همایش و یا ن ش ستهای تخ ص صی در را ستای
موضوعات دومین سند تدبیر توسعه

در مواقع
مقتضی

تهیه گزارش عملکرد ستتاالنه دومین ستتند تدبیر توستتعه
استان و ارائه آن در شورای برنامهریزی و توسعه

اسفند 1398

اجرای دومین
توسعه استان

 -تهیه سند راهبردی آمایش استان

اردیبهشت
1398

 تصتتویب ستتند راهبردی آمایش در شتتورای برنامهریزیاستان

اردیبهشت
1398

 -پیگیری برای تصویب سند راهبردی آمایش در مرکز

سند آمایش
سرزمین

خرداد 1398

 تهیه سند اجرایی آمایش استان و تصویب آن در شورایبرنامهریزی

تیر 1398

 پیگیری طرح و ت صویب سند آمایش ا ستان در شورایملی

مرداد 1398

 -تهیه نرمافزار پایش و رصد سند آمایش

اسفند 1398

 -پایش و رصد برنامه آمایش سرزمین

مستمر

 -انتشار سند آمایش استان

نیمه اول
1398

 فعال سازی کارگروه آمایش و محیط زی ست طبق جدولزمانبندی ارائه شده
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اسفند 1398

مالحظات
مالحظات
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برنامهها

تدوین و تهیه

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی
1398/12/25

 - -تکمیل مطالعات اشتغال روستایی ص 512روستاح

طرح اشتغال  - -ت صویب اجرایی مطالعات ا شتغال رو ستایی در شورای
برنامهریزی و توسعه استان
روستایی
  -عقد قرارداد تهیه مطالعات  216روستافعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

برنامهها

 انتشتتتار گزارش فاز صتتتفر و یک طرح SDIصشتتتنتتاختتت ،امکتتان ستتتنجی ،آییننتتامتتههتتا،
زیرساخت
دستتتورالعملها ،استتتانداردها و معماری SDI
پایگاه
سازمانیح
اطالعات
مکانی SDI

1398/12/28
خرداد 1398

تقویم اجرایی

مرداد - 1398

 -اجرای فاز 2طرح  SDIصپایلوتح

اسفند - 1398

 -نظارت بر عملکرد اشتغال فراگیر

مستمر

نظارت بر  -نظارت برعملکرد کمیته توسعه اشتغال روستایی
صجزء یک ماده 27ح در سیستم کارا
طرحهای
نظارت بر عملکرد اشتغال روستایی و عشایری
اشتغال
 تهیه گزارش نظارت بر عملکرد اشتغال روستاییاجرای هسته

نهاییسازی مستندات هسته کلیدی و پروژههای
ذیل آن

کلیدی

تشکیل کمیتههای کارگروهها

پایداری

انجام برنامههای اجرایی پروژهها

محیط

رفع موانع اجرا و نظارت پایش پروژهها

زیست

انجام بازدیدهای موردی از پروژهها
تهیه گزارشهای سه ماهه و ساالنه هسته
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مالحظات

مستمر
مستمر
نیمسال
بر اسا
زمانبندی
نظامنامه پایش
دومین سند
تدبیر توسعه
استان

مالحظات

برنامههای عملیاتی معاونت توسعه و برنامهریزی در سال  1398
2ا تسهیل فرآیند سرمایهگذاری
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

بهبود ف ضای ک سک
 شناسایی و بهبود عملکرد  2محورو کار
شذذذنذذاسذذذایذذی
اولذذویذذت هذذای-
سرمایهگذاری
تشذذکیل اتاق فکر-
سذذر ما یه گذاری
استان
جذذذذذذذذذذذب
سرمایهگذاری

اولویتهای سرمایهگذاری

طول سال - -1398

تشکیل اتاق فکر سرمایهگذاری استان با مشارکت
اتاق بازرگانی ،استانداری ،دارایی ،اساتید دانشگاه
و سازمان

 ضتترورت همکاری درطول سال  1398ستتتطوح متتدیریتی
استان

معرفی فرصتتتتهای ستتترمایهگذاری استتتتان به
بنیادها و مؤسسات
تالش برای جذب ستتترمایه موردن یاز پروژه های
سند تدبیر

را ه بری شذذورای
گ ف ت گوی دو لت و -تالش برای ارتقای کیفی مباحت و تصمیمات
بخش خصوصی
ا جرای هسذذذ ته
کل یدی مدیر یت
فضای کسک و کار
ا جرای هسذذذ ته
ک ل یدی جذب و
مدیریت منابع مالی
ا جرای هسذذذ ته
کل یدی توسذذ عه
ت جارت و خد مات
بازرگانی
-

مالحظات
تقویم اجرایی
 ضتتترورت همکتتاریگستتتتتتتترده درون
طول سال 1398
ستتتتازمتتانی و برون
سازمانی

نهاییسازی مستندات هسته و پروژههای ذیل آن
تشکیل کمیتههای کارگروهها
انجام برنامههای اجرایی پروژهها
رفع موانع اجرا و نظارت پایش پروژهها
انجام بازدیدهای موردی از پروژهها
تهیه گزارشهای سه ماهه و ساالنه هسته
نهاییسازی مستندات هسته و پروژههای ذیل آن
تشکیل کمیتههای کارگروهها
انجام برنامههای اجرایی پروژهها
رفع موانع اجرا و نظارت پایش پروژهها
انجام بازدیدهای موردی از پروژهها
تهیه گزارشهای سه ماهه و ساالنه هسته
نهاییسازی مستندات هسته و پروژههای ذیل آن
تشکیل کمیتههای کارگروهها
انجام برنامههای اجرایی پروژهها
رفع موانع اجرا و نظارت پایش پروژهها
انجام بازدیدهای موردی از پروژهها
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مستمر

-

مستمر

-

مستمر

 م شارکت در جل ساتکارشتتتناستتتی جهت
اتختتاذ تصتتتمیمتتات
مناستتتب در جلستتته
شورا

بر اسا
زمانبندی
نظامنامه پایش
دومین سند
تدبیر توسعه
بر اسا
زمانبندی
نظامنامه پایش
دومین سند
تدبیر توسعه
بر اسا
زمانبندی
نظامنامه پایش
دومین سند
تدبیر توسعه

توسعه استان



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

مالحظات

تقویم اجرایی

 -تهیه گزارشهای سه ماهه و ساالنه هسته

3ا راهبری و هماهنگی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق
برنامهها

تقویم اجرایی

تهیه دستور جلسه

مستمر

ارسال دعوت نامه برای اعضاء

مستمر

حضور در جلسه

مستمر

تهیه صورتجلسه

مستمر

پیگیری مصوبات جلسات

مستمر

راهذذبذذری جذذلسذذذات

حضور در جلسات

مستمر

کارگروه های ذ یل سذذ تاد

جمعبندی صورت جلسات

مستمر

فرماندهی اقتصاد مقاومتی

پیگیری مصوبات جلسات

مستمر

راهبری جلسذذات سذذ تاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ته یه ،ابالغ و پایش برش
اسذذ تانی پروژه های ملی
ا قتصذذذاد م قاو م تی به
دستگاههای اجرایی استان

تعیین پروژه های اقتصذذاد
مقاومتی ا ستان با همکاری
دستگاههای اجرایی استان

ث بت منشذذور پروژه های
اقت صاد مقاومتی ا ستان در
سامانه نیپا

مالحظات

-

-

تهیه برش استانی پروژههای ملی

1398/03/30

ابالغ برش استتتتتتانی پروژههتتای ملی بتته
دستگاههای اجرایی

1398/04/04

-

پیگیری عملکرد برش استتتتانی پروژه های
ملی

مستمر

-

احصتتاء پروژههای استتتانی صخصتتوصتتی و
دولتیح

1398/03/15

هماهنگی با دستتتگاه اجرایی جهت انتخاب
پروژههای استتتانی منطبق با ستتیاستتتهای
اقتصاد مقاومتی

1398/03/18

-

تهیه فهرست پروژههای اقتصاد مقاومتی

1398/03/20

-

طرح و تصتویب در جلسته ستتاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی

1398/03/30

-

ایجاد کار تابل برای دستتتتگاه های اجرایی
دارای پروژه اقتصاد مقاومتی استانی

1398/02/30

-

آموزش نحوه ثبت منشور پروژهها به رابطین
دستگاههای اجرایی

1398/02/30

-

پیگیری جهت ثبت منشور پروژهها

1398/03/30

-

بررسی صحت اطالعات وارده

1398/03/30

-

ارستتتال منشتتتور پروژه به دبیرخانه ستتتتاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور

1398/03/30

-
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-

-

برنامههای عملیاتی معاونت توسعه و برنامهریزی در سال  1398

برنامهها

تقویم

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

اجرایی

تهیتته قتتالتتب مشتتتخص برای گزارش عملکرد صتهیتته
شاخصهاح

سه ماهه

ته یه گزارش های

احصاء عملکرد کارگروههای تخصصی ذیل ستاد

سه ماهه

عملکرد اقتصذذذاد

احصتتتاء عملکرد برش استتتتانی پروژههای ملی اقتصت تاد
مقاومتی

سه ماهه

بصورت سه ماهه

احصاء عملکرد پروژههای استانی اقتصاد مقاومتی

سه ماهه

م قاومتی اسذذ تان

جمعبندی عملکرد کارگروهها بر اسا
نظارت بر طرح های
اشتغال

مشذذذارکذذت در
پیشذذبرد اقتصذذاد
مقاومتی استان

هم کاری در ته یه
گزارش کار گروه
جذب و تعمیق و
تو سعه تکنولوژی-
اقتصاد مقاومتی

مالحظات

سه ماهه

قالب تهیه شده

تهیه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی استان

سه ماهه

نظارت بر عملکرد اشتغال روستایی و عشایری

مستمر

همکاری با ستتتاد تستتهیل ،کارگروه رونق تولید ،کارگروه
تأمین مالی و کارگروه آب و کشاورزی

مستمر

برنامهریزی و اجرای هدفمند نمودن ت سهیالت ا شتغال و
تولید

مستمر

برر سی م شکالت بخش خ صوص و ارائه راهکار عملیاتی
برای کاستن آثار تحریمها بر تولید

نیمه اول
سال 1398

 اخذ گزارش عملکرد در مقاطع مختلف زمانی ص 6ماههو یکسالهح
 جمعبندی و ارائه گزارش به دبیرخانه ستاد فرماندهیاقتصاد مقاومتی کشور

مستمر

-

4ا تهیه و تدوین گزارشهای تخصصی
برنامهها

تهیه گزارشات
تخصصی

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم
اجرایی

 گزارش تحلیلی از مصتتوبات قبلی شتتورایگفتگوی بخش خصوصی و دولت

اردیبهشت
1398

 گزارش تحلیلی بررستتتی آ ثار تحریم ها برفعالیتهای اقت صادی بخش خ صو صی و ارائه
راهکار برای کاهش آثار آن

تیر 1398

83

مالحظات

ت هیتته گزارشتتتتات
متتوردی بتتا هتتدف
شنا سایی اولویتهای
ستترمایهگذاری با نر
بازگشتتتت ستتترمایه



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397
فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

برنامهها

تهیه و تدوین و
انتشار

تقویم
اجرایی

 گزارش تحلیلی ترکیب صتتادراتی استتتان وارتقاء

شهریور
1398

 گزارش تحلیلی نقش نهادهای بخشخصوصی در توسعه و ارائه راهکارهایی برای
ارتقاء جایگاه آنها

آبان 1398

 -گزارش نظارت بر عملکرد اشتغال روستایی

دی ماه
1398

 -گزارش مناطق محروم کشور و استان

اسفند 1398

تدوین و انتشار گزارش اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی  1396استان

خرداد 1398

مالحظات

مناستتب برای معرفی
به ستتتر ما یه گذاران
صفهرست کوتاهح

گزارشهای
ساالنه اقتصادی،
اجتماعی و

تهیه و تدوین گزارش اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی 1397

آذر 1398

فرهنگی استان

5ا امور پژوهش
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

 نیاز سنجی پژوهشی از واحدهای سازمان تعریف  1یا  2اولویت پژوهشتتتی در چارچوباعتبارات  1درصد پژوهشی ماده  56الحاقی
 اخذ کد کاربری طرح تحقیقاتی از ستتتامانهانجام امور

سمات

طرحهای

 -برون سپاری و انعقاد قرارداد و نظارت بر انجام

پژوهشی

طرح تحقیقاتی «آ سیب شنا سی تو سعهنیافتگی

سازمان

استان»
 اخذ کد پایان طرح تحقیقاتی از سامانه سماتصپس از اتمامح
 انت شار و ار سال گزارش نهایی طرح تحقیقاتیبه سازمانهای هدف

84

مورد  1و 2در
تاریخ 30
اردیبهشت

مالحظات

برنامههای عملیاتی معاونت توسعه و برنامهریزی در سال  1398
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

مالحظات

 تشکیل و فعالسازی شورای پژوهشی سازمان پیگیری و اجرای مصوبات شورای پژوهشی ن یازستتتنجی ،تعیین و اعالم محور های موردحمایت از

حمایت در چارچوب دومین سند تدبیر تو سعه

پایاننامههای استان و برنامه ششم توسعه
تحصیالت
تکمیلی

 -انعقاد قرارداد و نظارت بر انجام امور مربوطه

ارائه نتایج
مستمر

در چهارچوب قرارداد تنظیم شده

صورت سمینار و یا
کارگاه در سازمان

 اخذ گزارش پایاننامه به همراه تاییدیه دفاعیه ت سویه ح ساب و پرداخت حقالزحمه صپس ازتصویب شوراح
 نیازستتنجی اولویتهای پژوهشتتی و فنآوریراهبری بند

دستتتگاههای اجرایی در چارچوش دستتتورالعمل

(زا تبصره 9

اجرایی قتتانون بودجتته صاعتبتتارات  1درصتتتتد

قانون بودجه

پژوهشی ماده  56الحاقیح

 1398و

 -برر سی اولیه و جمعبندی و طرح اولویتها در

مصوبات

کارگروه آپفن

کارگروه

 -همکتتاری در ابالغ اعتبتتار پژوهشتتتی برای

آموزش،

طرحهای مصوب استانی به دستگاههای مربوطه

پژوهش و

و تبادل موافقتنامه

فنآوری

پایاننامهها به

 راهنمایی و پیگیری ادامه روند کار تا پایانانجام طرح تحقیقاتی
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مورد یک در
حال انجام است



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397
فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

برنامهها

مالحظات

تقویم اجرایی

 نهایی سازی مستندات هسته و پروژههای ذیلآن
 تشکیل کمیتههای ذیل کارگروههاپیگیری
اجرا ،نظارت

 تهیتته برنتتامتته عملیتتاتی و اجرایی ایجتتاداکوسیستم خالقیت و نوآوری صکالنح

و پایش

 -همکاری با ستتایر هستتتههای کلیدی دومین

هسته

ستتند تدبیر توستتعه استتتان در ایجاد و توستتعه

کلیدی

خالقیت و نوآوری بخشی صآی تی – گردشگری

اکوسیستم

 -اقتصاد فرهنگ – تجارت – صنعت -کشاورزی

خالقیت و

و....ح

نوآوری
استان

 انجام برنامههای اجرایی پروژهها رفع موانع اجرا ،نظارت و پایش پروژهها انجام بازدیدهای موردی از پروژهها تهیه گزارشهای سه ماهه و ساالنه هسته -جمعبندی گزارشها و ارائه به دبیرخانه سند

86

مستمر

-

برنامههای عملیاتی معاونت توسعه و برنامهریزی در سال  1398

برنامههای عملیاتی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
در سال 1398

87



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397

1ا تحول اداری
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر
برای تحقق برنامهها
ابالغ شتتتیوه نا مه ارز یابی
عملکرد به دستگاهها
ارزیابی عملکرد دستگاههای
اجتترایتتی در متتحتتورهتتای
هفت گانه برنامه اصتتتالح و
تحول نظتتام اداری صدوره
دومح
برگزاری جلستتته استتتتانی
شتتتهید رجایی در حضتتتور
استاندار محترم

اجرای
برنامههای
تحول
اداری در
دستگاهها
ی اجرایی
استان

برگزاری جشتتنواره شتتهید
رجتتایتتی و تتتجتتلتتیتتل از
د ستگاههای برتر ا ستان در
ارت باط با شتتتتاخص های
عمومی و اختصاصی
برگزاری جلستتات شتتورای
راهبری توسعه مدیریت
تدوین و برگزاری جلستتتات
کارگروه توستتتعه مدیر یت
د ستگاههای اجرایی ا ستان
بر استتا مصتتوبه شتتورای
عالی اداری و بر نا مه جامع
اصتتتالح ن ظام اداری صدوره
دومح
برگزاری جلسات کمیتههای
پنج گتتانتته ذیتتل کتتارگروه
توسعه مدیریت
تهیتته گزارش تحلیلی از
عملکرد دستگاههای اجرایی
در ارت باط با بر نا مه های
تحول اداری

تقویم اجرایی

مالحظات

فروردین
1398

-

از اوایل
خرداد تا
نیمه اول
مرداد 1398
شهریور
 1398و
پیش از
برگزاری
جشنواره
شهریور
1398
بصورت
فصلی

در طول
سال حداقل
 150جلسه

در طول
سال حداقل
 300جلسه
تا پایان سال
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موانع و مشکالت:
 تغییر شتتتتاخص هتتای ارزیتتابی عملکردبهصتتتورت ستتتاالنه علیرغم انعقاد تفاهمنامه
منعقده ستته ستتاله مابین ستتازمان اداری و
استتتتخدامی کشتتتور و وزارتخانههای متبوع
دستتتتگاه های اجرایی و عدم ارائه گزارش از
روند بهبود عملکرد اجرای شاخص
 عدم آ شنایی برخی د ستگاهها با وظایف وشتتتیوه اجرای جلستتتات کارگروه توستتتعه
مدیریت
 عدم ه ماهنگی بین وزارت خا نه های متبوعدستگاههای اجرایی با واحد استانی در انعقاد
تفاهمنامهها
پیشنهادها:
 الزام به برقراری ت عا مل دستتتت گاه اجراییاستتتان با ستتتاد مرکزی در انعقاد تفاهمنامه
برنامههای اصالح نظام اداری
 پیگیری و نظارت بر روند اجرای برنامههایتحول اداری در دستگاههای اجرایی استان
 ملزم نمودن دستتتت گاه های اجرایی بهمتتطتتالتتعتته دقتتیتتق قتتوانتتیتتن ،متتقتتررات،
دستتتورالعملها ،بخشتتنامهها و آئیننامههای
مرتبط با شتتتاخص های ارز یابی عملکرد و
استقرار آن در دستگاههای اجرایی استان
 برگزاری دورههای آموز شی توانمند سازیدستتتتگاه های اجرایی استتتتان در ارتباط با
محورهای ارزیابی عملکرد
 برگزاری ن ش ستها و جل سات بازآموزی درارتباط با محورهای ارزیابی عملکرد

برنامههای عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال  1398
برنامهها

نظارت بر اجرای
برنامهها و
طرحهای تحول
اصالحات اداری،
توسعه فنآوری
اطالعات و دولت
الکترونیک،
نوسازی اداری و
مصوبات شورای
عالی اداری

فعالیتهای مورد نظر برای

تقویم اجرایی

تحقق برنامهها
پیگیری تحقق اهداف تعیین شتتده
برنامه تحول اداری در دستتتگاههای
اجرایی
ارائه بازخوردهای الزم از نقاط قوت
و ضتتتعف اجرای برنامه های تحول
اداری به دستگاههای اجرایی استان
نظارت بر وبستتایت دستتتگاههای
اجرایی
نظارت بر اصالح خدمات دستگاهها
صفرایندهای رو به مردمح
نظتتارت بر اصتتتالح فراینتتدهتتای
فعالیتهای اداری
نظتتارت بر بر گزاری دوره هتتای
آموزشی اصالح فرایند اداری
نظتتارت بر ا جرای برنتتامتته هتتای
زیر ساختهای ارتباطات و فنآوری
اطالعات صبا رویکرد توستتعه محیط
کسب و کارح
برگزاری مستتتمر جلستتات کارگروه
زیرستتتا خت ارت با طات و فن آوری
اطالعات
تهیتته و تتتدوین گزارش اصتتتالح
خدمات سازمانی صفرایندهای رو به
مردمح دستگاه اجرایی استان
انجام بازدیدهای میدانی از ستتامانه
احراز اصتتتتا لت هو یت بر خط با
همکاری واحد  ITو ارسال بازخورد
به دستگاهها
برگزاری جلستتات کارگروه توستتعه
دو لت الکترون یک با هم کاری اداره
کل ارت با طات و فن آوری اطال عات
استان
ح ضور در جل سات دفاتر پی شخوان
دولت
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طول سال

طول سال
طول سال
طول سال
طول سال
3دوره

طول سال

طول سال

اسفندماه

طول سال

طول سال

طول سال

مالحظات
موانع و مشکالت:
 الزام وجود امکانات سختافزاری الزمبرای دسترسی به خدمات دولت
الکترونیک برای خدمت گیرندگان
 عدم وجود زیرساختهای ارتباطی وفنآوری اطالعات برای ارائه تبادل
خدمات دستگاهی و فرا دستگاهی
 عدم نظارت دقیق دستگاههای اجراییبر روند خدمات ارائهشده به دفاتر
پیشخوان دولت
 عدم ارائه پروژههایی با قابلیت اجراییدر راستای توسعه زیرساختهای ارتباطات
و فنآوری اطالعات از دستگاههای اجرایی
پیشنهادها:
 الزام دستگاههای اجرایی به نظارت برارائه خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات
دولتی
 الزام دستگاههای اجرایی برای تعاملبیشتر با اداره کل ارتباطات و فنآوری
اطالعات و استانداری به منظور تجهیز
زیرساختهای ارتباطی
 الزام دستگاههای اجرایی بهاشتراکگذاری پایگاههای داده اطالعاتی
برای ارائه خدمات بیندستگاهی
 برگزاری جلسات با دستگاههایارائهدهنده خدمات به دفاتر پیشخوان و
بررسی موانع و مشکالت آنها به منظور
نظارت دقیق بر روند اجرای خدمات از
طریق دفاتر مربوطه با همکاری اداره کل
ارتباطات و فنآوری اطالعات
 برگزاری دورههای آموزشی مرتبط باتوسعه زیرساخت برای دستگاههای
اجرایی به منظور آشنایی بیشتر با
پروژههای تدوین شده و ارائه پروژههای با
قابلیت اجرایی در دستگاهها
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برنامهها

حقوق
شهروندی
و میز
خدمت

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق

تقویم

برنامهها

اجرایی

بر گزاری دوره هتتای آ موزشتتتی ح قوق
شهروندی
پیگیری و نظارت بر اجرای اهداف حقوق
شهروندی در دستگاههای اجرایی
بازدید میدانی از روند اجرایی تصتتویبنامه
حقوق شهروندی در نظام اداری
برگزاری جلسات کارگروه حقوق شهروندی
با همکاری دستگاههای مرتبط
 اجرایی کردن بخ شنامه سازمان اداری واستخدامی کشور و ریاست محترم جمهور
در خ صوص ا ستقرار میز خدمت ح ضوری
در دستگاههای اجرایی استان
 برگزاری جلستتتات کارگروه میز خدمتدستگاهها به صورت ماهانه در دستگاههای
اجرایی
 نظارت بر استتتقرار اهداف میز خدمت –الکترونیکی در دستگاههای اجرایی استان
گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص
محور ارتقای ستتتالمت اداری به ستتتازمان
اداری و استخدامی کشور

بازدید میدانی از استتتقرار مناستتبستتازی
فضتتتای اداری برای معلولین و جان بازان
معزز و منا سب بودن ورودی د ستگاههای
اجرایی برای عموم مردم

مالحظات

طول سال

-

طول سال

-

طول سال
4جلسه در
سال

طول سال

طول سال

طول سال
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موانع و مشکالت:
 کیفی بودن مؤلفههای تصتتویبنامه حقوقشتتتهرو ندی در ن ظام اداری و عدم مع یار
سنجش شاخصهای حقوق شهروندی
 موازی کاری در امر بازرستتتی و ارز یابیشاخصهای حقوق شهروندی در نظام اداری
با استانداری
 نبود الزام قانونی در ج هت استتتت فاده ازسازمانهای مردمنهاد در امر نظارت ،آموزش
و مراقبت در خصتتتوص ستتتنجههای حقوق
شهروندی در نظام اداری
 عتتدم همکتتاری ستتتتتتاد مرکزی برخیدستتتگاهها در جهت شتتناستتایی و احصتتاء
خدمات شناسهدار جهت ارائه در میز خدمت
حضوری و الکترونیکی
پیشنهادها:
 ارتقای ستتتطح بازدید میدانی مستتتتمر برروند اجرایی کردن بخ شنامه سازمان اداری
و استخدامی کشور و ریاست محترم جمهور
در خصوص استقرار میز خدمت حضوری و
الکترونیکی در دستگاههای اجرایی استان بر
استتا چک فهرستتتهای ستتازمان اداری و
استخدامی کشور
 افزایش ستتتطح ن ظارت بر استتتتقرار میزختتدمتتت حضتتتتوری و ا ل ک ترو ن ی کی در
شهرداریها و دستگاههای اجرایی استان

برنامههای عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال  1398
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

ارتقای
سالمت
اداری

ابالغ دستتتورالعمل و بخشتتنامههای ستتالمت اداری به
دستگاههای اجرایی
بهنگامستتازی اطالعات رابطین ستتالمت دستتتگاههای
اجرایی
ته یه و تدوین بر نا مه ز مان ب ندی برگزاری جلستتتات
سالمت اداری در دستگاههای اجرایی
برگزاری جلستتتات ستتتالمت اداری ص110جلستتتهح در
دستگاههای اجرایی
الزام دستتتتگاههای اجرایی به شتتتناستتتایی گلوگاههای
فستتادی اداری و تدوین برنامه پیشتتگیری از فستتاد در
دستگاه
برگزاری دوره آموزشتتی ابعاد حقوقی فستتاد اداری برای
بازرستتین معتمد و متصتتدیان میز خدمت دستتتگاههای
اجرایی
ارزیابی عملکرد دستتتگاههای اجرایی درزمینه ستتالمت
اداری
تهیه و تدوین گزارش از اقدامات انجامگرفته شتتتده در
ارتباط با سالمت اداری
پیگیری اخذ مجوز کانون ارزیابان حرفهای

تقویم
اجرایی

اردیبهشت
1398
فروردین
1398
خرداد
1398
طول سال
طول سال

 3دوره
بهمن
1398
اسفند
1398
مستمر

ارزیابی و
توسعه
شایستگیهای نظارت بر اجرای مفاد بخشنامه در انتصابات مدیران
عمومی
مدیران
حرفهای
برگزاری دورههای آموزشی شایستگی مدیران
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مالحظات

مستمر

مستمر

موانع و مشکالت:
 عدم تفویض اخت یار کا مل درانتخاب و انتصاب مدیران؛
 عتتدم توجتته بتته مهتتارت هتتا وتوانمندیهای عمومی و تخصتتصتتی
منتسبین و منتخبین؛
ف قدان مع یار ها و شتتتاخص هایشتتتتایستتتتگی احراز مدیر یت در
دستگاههای اجرایی
 عدم ر عا یت فرآی ند های انت خابمدیران در دستگاههای اجرایی
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تهیه گزارش و مستندسازی فعالیتها

برنامهها

مستمر

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

پیشنهادها:
 فراهم نمودن زمینتته انتختتاب وانتصاب مدیران بر اسا بخشنامهها
و قوانین و مقررات جاری؛
 ایجاد بانک اطالعات از مدیران وکارشناسان؛

مالحظات

تقویم اجرایی

کنترل فایلهای بارگذاری شده در سامانه

بررسی و
کنترل سامانه بررسی فرم شش تکمیلی و تأیید یا رد آن
تأیید آمار
ارستتتال فرم  6تکمیلی به معاونت بودجه ستتتازمان و
نیروی انسانی
سازمان مرکزی
برر سی و کنترل کارتابل درخوا ست شماره م ستخدم با
کسر مجوز و فرآیندهای ذیل آن
بررستی و کنترل کارتابل درخواستت شتماره مستتخدم
بدون کسر مجوز و فرآیندهای ذیل آن
برر سی و کنترل کارتابل درخوا ست شماره شنا سه از
بررسی و
محل سایر قوانین و مقررات
کنترل سامانه
بررستتتی و کنترل کارتابل ابطال درخواستتتت شتتتماره
استخدام و
مستخدم
بهکارگیری
نیروی انسانی بررسی و کنترل کارتابل ابطال درخواست شماره شناسه

از خرداد الی
مرداد 1398

مستمر

بررستتی و کنترل کارتابل کارتابل مجوزهای استتتخدام
رسمی و پیمانی
بررستتی و کنترل کارتابل مدیریت کاربران دستتتگاههای
اجرایی
تهیه و تدوین گزارش نیروی انستتتانی در دستتتتگاههای
اسفند 1398
اجرایی استان
برر سی و تحلیل ساختار نیروی ان سانی د ستگاه اجرایی
تحلیل ساختار و تناسب نیروی انسانی با ساختار
و تشکیالت
پایان سال
نیروی انسانی
تهیه و تدوین گزارش ساختار نیروی انسانی استان
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موانع و مشکالت:
متمرکز بودن فعالیتها در ستادمرکزی و عتتدم تفویض اختیتتار
استانی
پیشنهادها:
درخواستتتتت تفویض اخت یار ازستتتتاد مرکزی به دستتتتگاههای
اجرایی استانی

موانع و مشکالت:
متمرکز بودن فعالیتها در ستتتاد
مرکزی و عتتدم تفویض اختیتتار
استانی؛
فقدان دستورالعمل جامع و کامل
در ارتباط با ت شکیالت و ساختار
نیروی انسانی؛
 عدم ورود مجموعه شرکتهایوزارت نیرو به سامانه

برنامههای عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال  1398
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

بررسی و تحلیل ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی
و تناسب نیروی انسانی با ساختار

پایان سال

مالحظات
پیشنهادها:
درخواستتتتت تفویض اخت یار ازستتتتاد مرکزی به دستتتتگاههای
اجرایی استانی

تهیه و تدوین گزارش ساختار نیروی انسانی استان
نظارت بر
آزمونهای
استخدامی
پاسخگویی به
استعالمهای
دستگاههای

نظارت بر فرآیند آزمونهای استخدامی فراگیر مشترک
دستگاههای اجرایی
نظارت بر مصاحبههای استخدامی در دستگاههای
اجرایی

مستمر

بررسی نامههای استعالم دستگاههای اجرایی و
دادخواست های واصله دیوان عدالت اداری از منظر
قوانین و مقررات جاری
مستمر

اجرایی و

-

دادخواستهای تهیه و ارسال پاسخ مقتضی بر اسا قوانین و مقررات
جاری به دویان عدالت اداری
دیوان عدالت
اداری
هماهنگی با مرکز آموزش مدیریتی دولتی جهت اخذ
مجوز
بازدید میدانی از استانهای دارای مجوز کانون
اخذ مجوز
فراخوان در سطح استان جهت دعوت از ارزیابان
کانون ارزیابان
حرفهای
حرفهای
الزام دستگاههای اجرایی به کسب گواهی صالحیت
مدیران
مدیران
ارائه گزارش مستمر به سازمان اداری استخدامی و
مرکز آموزش مدیریت دولتی در ارتباط با اقدامات
انجامگرفته شده درزمینه شایستگی مدیران

2ا آموزش
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اخذ مجوز تا
پایان آبان
1398

-
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برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق
برنامهها

تقویم اجرایی

مالحظات

بنا به تأکید مرکز مدیریت دولتی،
برگزاری  6دوره در زمینه آسیبشناسی
بذذرگذذزاری دوره هذذای
برنامه افتتاحیه با ح ضور ا ستاندار
مسائل استان ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی نیمه اول
محترم و رئیس مرکز متتدیریتتت
تخصذذصذذی راهبردی و
و مدیریت بحران ویژه مدیران استان مطابق سال 1398
دولتی کشتتتور و دیگر متتدیران
مسئله محور موجود
با دستورالعمل مرکز آموزش مدیریت دولتی
استانی برگزار خواهد شد
مقایسه و تحلیل فعالیتهای مراکز آموزش
هر شش ماه
استانهای منتخب با عملکرد مرکز آموزش
یک بار ص2
بازدید از مراکز آموزش استان آذربایجانشرقی و شناسایی نقاط
موردح
سذذاز مان مدیر یت و قوت و ضعف
برنامهریزی اسذذتانهای
برگزاری نشست آموزشی استانهای همجوار نیمه دوم
کشور
با رویکرد بررسی مسائل و مشکالت آموزشی سال 1398
بذذرگذذزاری دوره هذذای
تخصصی درزمینه نقشه
راه توسذذ عه و پایش
فر ه نگ سذذذاز ما نی
دسذذت گاه های اجرایی

دعوت از مدیران استان جهت حضور در دوره
با هدف ارتقاء دانش و توانایی در جهت
طول سال
طراحی و تدوین نقشه راه چگونگی توسعه
برنامهها و راهکارهای تحول فرهنگ سازمانی

استان
ارتقای سذذامانه آموزش بررسی شرکتهای فنآوری اطالعات فعال در
کارک نان و ت حت وب سطح استان
قرار دادن سامانه

تنظیم برنامه زمانبندی برای انجام عملیات

نیمه دوم
سال 1398

تکم یل با نک اطال عات ابالغ بخ شنامه سازمان اداری و ا ستخدامی
سه ماه
مدرسذذذان و برگزاری ک شور در خ صوص ک سب گواهی صالحیت
اول سال -
دورههای آموز شی ویژه تدریس برای مدرسان و اقدام جهت برگزاری
1398
دوره
صالحیت مدرسان
بذذرگذذزاری دوره هذذای
بتترای بتترگتتزاری یتتن دوره هتتا
هماهنگی با دستتتتگاه های اجرایی مرتبط با
آ موزشذذی مر ت بط با
ه ماهنگی های الزم با دبیر خا نه
ستتند تدبیر توستتعه استتتان جهت برگزاری طول سال
دومین سند تدبیر تو سعه سازمان
دومین سذذ ند تدبیر
دورههای آموزشی مربوطه
انجام خواهد گرفت.
توسعه استان
عمل یاتی نمودن ا هداف برگزاری منظم جلستتات با حضتتور اعضتتای
ه سته کلیدی تقویت و هسته
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طول سال

برنامههای عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال  1398
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق
برنامهها

تقویم اجرایی

مالحظات

خرداد
سال
1398

توسذذ عه شذذب که های
شنا سایی مؤلفههای قابلیت عملیاتی شدن
ا ج ت ما عی در دو م ین
سند
سذذ ند تدبیر توسذذ عه
استان
شنا سایی و حذف فرایندهای زائد اداری در
طول سال
ارائه خدمات
خرداد
سال
1398

الزام دستتتگاههای اجرایی استتتان به تدوین
برنامههای تقویت اعتماد ستتازمانی ،ستترمایه
اجتماعی ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی
پیگیری و نظارت بر استتتقرار شتتاخصهای
آبان سال
تقویت شتتتبکه اجتماعی در دستتتتگاه های
1398
اجرایی استان
شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرایی برنامه و
تدوین برنامه راهبردی برای کاهش ضعفها
تدوین بر نا مه های آموزشتتتی با رویکرد
آیندهاندیشی در ارتباط با محورهای مدیریت
سازمان ،بودجهریزی ،د ستگاههای اطالعاتی،
کستتب و کار ،آستتیبهای اجتماعی ،آمایش
سرزمین ،چالشها و پیامدهای بودجهریزی،
مدیریت عصرمداری با رویکرد آیندهنگری
برگزاری میزگردهای و ن ش ستهای علمی با
محوریت مو ضوعات تو سعه ا ستان با رویکرد
آیندهنگری
شتتناستتایی و تکمیل بانک اطالعات مدیران
کشور و استان
برگزاری  10دوره آموزشتتی تجربه زیستتتی
مدیریتی با حضور مدیران کشوری و استان
تنظیم برنامه زمانبندی برای انجام عملیات
بررسی شرکتهای فنآوری اطالعاتی فعال

آذر سال
1398

طول سال

 10دوره

طول سال

 8نشست

خرداد
1398

-

طول سال

-

سذذیسذذ تم با ی گا نی
ایا
دیجی تالی (را یا نه
نیمه اول
اسذذذنذذاد و مذذدار برآورد هزی نه ها و استتتتعالم از امور مالی سال 1398
آموزشهای بلندمدت سازمان

-

بذذرگذذزاری دوره هذذای
آ موزشذذی با رو ی کرد
آیندهنگری

بذذرگذذزاری دوره هذذای
آموز شی تجربه زی سته
مدیران
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96

برنامههای عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال  1398

برنامههای عملیاتی

معاونت آمار و اطالعات
در سال 1398
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1ا اجرای طرحهای آماری
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

اجرای با کیفیت
و بذذه مذذوقذذع
طرحهای آماری

 اجرای طرح های آ ماری ابالغی مرکز آ مارایران شتتامل صنیروی کار ،کارگاههای صتتنعتی
 10نفر کارکن و بی شتر ،شاخص قیمت کاالها
و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و...ح
 اجرای طرحهای آماری استانی شامل صهزینهدرآمد خانوارهای شتتهری و روستتتایی ،قیمت
کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی و
...ح

طبق برنامه
زمانی اعالمی
از طرف مرکز
آمار ایران

اصالح و بهنگامسازی فایل جغرافیایی استان

اسفند 1398

فرا هم ن مودن
زیرسذذاختهای
اطالعات مکانی
بذذه روز و بذذه
هنگام

رفع مغایرت نقشه بلوکهای آماری و بلوکهای
کدپستی
شتتناستتایی جهت تهیه نقشتته و نقشتتهبرداری
دقیق از شتتهرها و آبادی بلوکههایی که نقشتته
استتتاندارد از آنها وجود ندارد و بهنگامستتازی
نقشههای موجود شهری و آبادی بلوکه
تهیه پوشه نقشه برای طرحهای آماری

ته یه و تدوین
نشذذذریذذات و
گزارشات آماری

تهیه و تدوین و انتشتتار ستتالنامه آماری ستتال
 1397استان
نماگرهای آماری سال  1397استان
گزارش برر سی تطبیقی شهر ستانهای ا ستان
در سال 1397
گز یده شتتتاخص ها و ن ماگر های اقتصتتتادی،
اجتماعی و فرهنگی استان در سال 1397
گزارش حسابهای منطقهای استان
تهیه حسابهای منطقهای به قیمت ثابت
تهیه سایر گزارشات موردی

نوین سازی نظام
آ ماری ،گذر از
ن ظام آ مار های
سنتی و استقرار
آ مار های ثبتی
مبنا

تهیه و تدوین ساختار و سازمان اجرایی گردش
اطال عات آ مار های ثبتی بین دستتتت گاه های
اجرایی
تعامل با مرکز آمار ایران

106

-

اسفند 1398
اسفند 1398

اسفند 1398
اسفند 1398
تیر 1398
اسفند 1398
آذر 1398
اسفند 1398
بهار 1398
در طول سال
1398
اسفند 1398
مستمر

اتصال کد پستی به بلوکهای آماری

مالحظات

اسفند 1398

-



برنامههای عملیاتی معاونت آمار و اطالعات در سال 1398

تعامل با سذذایر
م عاو نت های
سازمان

هماهنگی با ستتتایر معاونتها جهت رفع موانع
اخذ اطالعات

107

مستمر

-



برنامههای عملیاتی معاونت آمار و اطالعات در سال 1398

برنامههای عملیاتی

مدیریت نظام فنی و اجرایی
در سال 1398
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1ا تدوین معیارها و شورای فنی استان
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق
برنامهها

تقویم

مالحظات

اجرایی

تهیه و ابالغ برنامه زمانی جل سات شورا به
اعضا
برگزاری
نشستهای
شورای فنی
استان

تعیین دستتتور جلستتات شتتورا بر استتا
اولویتهای مصوب آن
ارستال دعوتنامه برای اعضتا قبل از موعد
برگزاری جلسات
برگزاری نشتتتستتتتها و تنظیم و ارستتتال
صورت جلسات و مصوبات شورا به اعضا و
مخاطبین آن

هرماه
یک
جلسه

-

مستندسازی و پیگیری مصوبات شورا
دریافت درخواستهای رسیده به کارگروه
برگزاری

تعیین دستتتتور کار کارگروه بر استتتا
درخواستهای رسیده از شورا ،دستگاههای
اجرایی و شرکتها

پیمان و

ارستتال دعوتنامه برای اعضتتای اصتتلی و
مدعو

جلسات
کارگروه
ضوابط فنی
شورا

برگزاری جلسه و جمعبندی و ابالغ نظرات
کارگروه به مخاطبین مربوطه

بازدید

برگزاری جلستته با اعضتتای کارگروه پیمان
جهت تعیین دستگاههای مورد بازدید

میدانی به
منظور
ارزیابی
اجرای نظام
فنی و
اجرایی در
دستگاههای
اجرایی
استان

هرماه
یک
جلسه

ار سال دعوتنامه به اع ضا برای ح ضور در
دستگاه مربوطه
بررسی وضعیت اجرای ضوابط نظام فنی و
اجرایی در دستگاه مربوطه
جمعبندی نتیجه بررستتتی و تهیه گزارش
برای ارائه در آخرین جلسه شورای فنی در
سال 98

108

هر دو
ماه یک
بازدید

-

با عنایت به اهمیت تاثیر ضتتتوابط
ن ظام فنی و اجرایی در باال بردن
کیف یت اجرای پروژه ها و کاهش
موارد اختالفی بین دستتتت گاه های
اجرایی و شتترکتها ،بازدید میدانی
و ارز یابی عملکرد دستتتت گا ه های
اجرایی دارای پروژه هتتای عمرانی
عمده در دستور کار امسال مدیریت
نظتتام فنی و اجرایی قرار گرفتتته
است.

برنامههای عملیاتی مدیریت نظام فنی و اجرایی در سال 1398
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای
تحقق برنامهها

تقویم



مالحظات

اجرایی

ارستتال دعوتنامه برای اعضتتای
اصلی و مدعو جهت تعیین برنامه
آموزشی سالیانه
برگزاری جلسات
کارگروه آموزش
شورا

تهیه رئو دورههای آموزشتتتی،
ستترفصتتلها ،استتاتید و ستتایر
ملزومات برگزاری دورهها

مستمر

-

ارائه گزارش کارگروه به شتتورای
فنی و اخذ مجوز برگزاری دورهها
بررستی بازخورد دورههای برگزار
شده و تالش جهت بهینه نمودن
آنها

همکاری با مرکز
آموزش سازمان در
برگزاری دورههای
آموزشی

نهایی نمودن اولویتبندی اجرای
دورهها ،سرف صلها ،ا ساتید مورد
نظر و ستتایر پیشنیازهای مربوط
به برگزاری هر دوره در دبیرخانه
کارگروه آموزش
ارستتتتال فهرستتتتت اولو یت ها،
سرف صلها و ا ساتید مدنظر برای
هر دوره به مدیریت مرکز آموزش
سازمان

سالیانه

-

پیگیری مستتتتائتتل مربوط بتته
دورههای آموز شی و همکاری در
اجرای آن ها با مدیر یت مرکز
آموزش سازمان
اجرای برنامه ارتقای
کیفیت آسفالت

دعوت از دستتتت گاه های اجرایی
ذیربط برای شرکت در جلسه

پروژههای روسازی
استان در قالک
پیگیری مصوبات
شورای فنی استان
برای افزایش کیفیت
آسفالت

طرح مصتتوبات شتتورای فنی به
اع ضا و برر سی روشهای اجرایی
نمودن آنها
تهیه دستتتتورالعمل ها ،فرم ها و
سایر موارد برای ارائه در شورای
فنی استان
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مستمر

برنامه ارتقای کیفیت آستتتفالت از
اولین ستتال پس از احیای ستتازمان
در د ستور کار مدیریت نظام فنی و
اجرایی بوده استتتت که با توجه به
انجام بررستیهای میدانی در ستال
گذشتتته و مشتتخص شتتدن عوامل
تاثیرگذار در کاهش کیفیت ،امسال
نیز بررستتتی اصتتتالح موارد مذکور
مدنظر قرار گرفته است.



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای
تحقق برنامهها

تقویم

مالحظات

اجرایی

اخذ مصتتتوبه شتتتورا برای اعمال
دستتتتورالع مل ها و فرم ها در
پروژههای مربوطه
ت نظ یم و ویرایش اولیتته م تن
پیشنویس
تدوین نهائی و انتشتتار کتابچه به
صتتتورت الکترونیکی در پرتتتال
سازمان

2ا تدوین گزارش مصوبات کارگروه پیمان
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق
برنامهها

تدوین

جمعآوری آرای کارگروه طی ادوار گذشته،
به ویژه مواردی که در دوره مستتتئول یت
استانداری بر کارگروه صادر شده است

تهیه
کتابچه
آرای

تنظیم و ویرایش اولیه متن پیشنویس

کارگروه

اجرایی

مستمر

صادره از
سوی

تقویم

مالحظات

-

تدوین نهائی و انتشتتار کتابچه به صتتورت
الکترونیکی در پرتال سازمان

پیمان

3ا ارزیابی صالحیت مشاوران و پیمانکاران
برنامهها
تشذذذخذذی ذ
صذذذالحذذیذذت
اشذذذذخذذذاص
حذذقذذوقذذی
پ ی ما ن کاری و
مشاور

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق
برنامهها

تقویم

مالحظات

اجرایی

ارجاع پرونده الکترونیکی پایش شتتده
متقاضتتتیان تشتتتخیص صتتتالحیت به
سازمان توسط انجمن صنفی مربوطه
توزیع پرونده به کارشنا

مربوطه

مستمر

بررسی پرونده توسط کارشنا
تایید پرونده توستتتط کارشتتتنا
صورت کامل بودن مدارک

در
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-

برنامههای عملیاتی مدیریت نظام فنی و اجرایی در سال 1398
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق
برنامهها

تقویم



مالحظات

اجرایی

انجام بررسی الیههای بعدی پیشبینی
شده در سامانه و تایید در صورت عدم
وجود ایراد توسط مسئولین مربوطه
ارستتال پرونده به مرکز جهت صتتدور
گواهی نتتامتته الکترونیکی و ثبتتت در
سامانه اطالعرسانی سازمان
تشذذذخذذی ذ
صذذذالحذذیذذت
اشذذذذخذذذاص
حذذقذذیذذقذذی
پیمانکاری
کذذذنذذذتذذذرل
صذذال ح یت و
ظرف یت کاری
شرکتهایی که

دریافت درخواست تشخیص صالحیت
متقاضیان بصورت فیزیکی
بررسی مدارک و تطبیق با ضوابط
تایید پرونده توستتتط کارشتتتنا
صورت کامل بودن مدارک

در

صدور گواهینامه و تحویل به متقاضی
ارستتتتال فرم ثبتتت قرارداد توستتتط
دستگاهها به سازمان
بررسی ظرفیت و صالحیت شرکتهای
مندرج در نامه دستگاه

تذذذوسذذذذذط
دسذذتگاهها کار
به آن ها ار جاع

مستمر

-

مستمر

ارستتتال نتیجه بررستتتی به دستتتتگاه
مربوطه

شده است
پاسذذخ گویی به دریافت استعالم دستگاهها درخصوص
مذذکذذاتذذبذذات مسایل مرتبط با تشخیص صالحیت و
دسذذ ت گاه ها و ظرفیت کاری شرکتها
شذذر کت ها در بررسی مکاتبه انجام شده

مستمر

باتوجه به بخشتتنامه ثبت قراردادها
در ستتتتامتتانتته مربوطتته توستتتط
د ستگاههای اجرائی صابالغی ا سفند
 97سازمان برنامه و بودجه کشورح،
رویه موجود به صتتورت الکترونیکی
در ستامانه ستاجات صتورت خواهد
گرفت.

-

خ صوص م سایل
تشذذذخذذیذذ

پاسخ مکتوب به استعالم انجام شده

صالحیت
ا ل ک ترو ن ی کی

دریافت پرونده فیزیکی شتتترکت های
تایید صالحیت شده

کذذذذذذذذردن

انجام اسکن مستندات

پرو نده های
تشذذذخذذی ذ
صالحیت

بارگذاری مدارک استتکن شتتده در نرم
افزار مربوطه
ارستتتال فیزیک پرونده ها به بایگانی
راکد

111

مستمر

-
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برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق
برنامهها

رسذذ یدگی به

ارجاع درخواست الکترونیکی شرکتها
به کارشتتتنا مربوطه در ستتتامانه
ساجات

برر سی م سائل

کنترل اطالعات و مستندات مربوط به
قراردادها در سامانه

قذذراردادهذذای

تأیید قراردادهای کامل

کشور

عودت درخواست به متقاضی

درخوا ستهای
شرکتها برای
مربوب به پایگاه

تقویم

مالحظات

اجرایی

مستمر

-

4ا نظارت و ارزیابی طرح های عمرانی
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

مالحظات

تقویم اجرایی

تهیه و اخذ اطالعات خام پروژه ها و ویرایش آنها
نظارت
سالیانه

ت شکیل جل سه با ح ضور نمایندگان د ستگاه های
اجرایی عضو کارگروه نظارت

پروژههای

بازدید از پروژههای عمرانی استتتانی ،ملّی استتتانی
شده و ملّی

استان

جمع بنتتدی و تهیتته و ارایتته گزارش بتتا برش
شهرستانی

عمرانی

مستمر

-

جمعبندی و تهیه گزارش نهایی
برگزاری
جلسات
کارگروه
کنترل
کیفیت
مصالح و
تجهیزات
صنعت

تهیه و اخذ اطالعات خام واحدهای تولیدی گروه
مصالح و صنعت ساخت و ویرایش آنها
ت شکیل جل سه با ح ضور نمایندگان د ستگاههای
اجرایی ع ضو کارگروه م صالح و تجهیزات صنعت
ساخت
بازدید از واحدهای تولیدی منتخب مستتتتقر در
شهرستانهای سطح استان
جمعبندی و تهیه گزارش شهرستانی

ساخت و
بازدید از
واحدهای
تولیدی

تهیه و اخذ اطالعات خام واحدهای تولیدی گروه
مصالح و صنعت ساخت و ویرایش آنها

مصالح
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مستمر

-

برنامههای عملیاتی مدیریت نظام فنی و اجرایی در سال 1398
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

بازدید از

تهیه و اخذ اطالعات خام پروژه های دهیاری ها و
شهرداری های منتخب و ویرایش آنها

تقویم اجرایی

دهیاریها و
پروژههای
غیرعمرانی
شهرداریهای

سالیانه

بازدید از پروژههای شهرداریها و دهیاریها

منتخک
استان

ارزشیابی
شرکتهای
پیمانکاری و
مشاور فعال
در پروژههای
استانی با
استفاده از
سامانه
شناسنامه
پروژههای
عمرانی و
ارزشیابی
شرکتهای
پیمانکار و
مشاور

جمعبندی و تهیه گزارش مربوط
ورود اطالعات پروژه های عمرانی جدید و تکمیل
اطالعات قبلی پروژهها در نرمافزار
پشتیبانی سامانه یکپارچه ارزشیابی
پاستتتخ گویی به ستتتؤاالت و اب ها مات احت مالی
نمایندگان دستتتتگاههای اجرایی و رفع اشتتتکاالت
اعالمی نرمافزار تحت وب
صتتت حت ستتتنجی اطال عات با هم کاری م عاو نت
هماهنگی امور بودجه
گزارش گیری از رو ند ورود اطال عات و م کات به با
دستگاههای اجرائی در خصوص عملکرد نمایندگان
معرفی شده
مکاتبه با دستتتگاههای اجرایی برای ورود اطالعات
ارزیابی هر پروژه توستتط شتترکتهای مهندستتان
مشاور و پیمانکار
بازدید میدانی و کنترل موردی صتتتحت اطالعات
وارده توستتط دستتتگاههای اجرایی ،شتترکتهای
مهندستتتان مشتتتاور و پیمانکار توستتتط همکاران
مدیریت
ورود اطال عات مربوط به نظر ستتتاز مان در مورد
کیفیّت پروژه
تعیین امتیاز ارزیابی شرکتها
اعالم نتیجه ارزیابی به شرکتها و دریافت اعتراض
آنها در صورت وجود
تهیه فهرست شرکتهای برتر استان
انعکا موضتتتوع به مرکز جهت اعمال نتایج در
فرآیند تشخیص صالحیت شرکتها
برگزاری مراسم تجلیل

113

مالحظات

مشکالت و موانع :

پروژههای
ت شکیل جل سه با ح ضور نمایندگان د ستگاههای
اجرایی عضو کارگروه نظارت



یک ساله

دشتتتتتواری اختتتذاطالعتتات مربوط بتته
پروژه های غیرعمرانی
صمشتتتتتتارکتتتت و
ستترمایهگذاری بخش
خصتتتوص و منتتا بع
داخلیح ،و شهرداریها



گزارش عملکرد سال  1397و برنامه عملیاتی سال 1397
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

ارزیابی و
تعیین دو
الویت اصلی
استان در
موضوع
پیشگیری از
بروز
آسیکهای
ناشی از
حوادث
غیرمترقبه

تشتتکیل نشتتستتتهای تخصتتصتتی برای تعیین
اولویتهای اصتتتلی استتتتان در موضتتتوع حواد
غیرمترقبه
بررستتی وضتتعیت استتتان در خصتتوص دو اولویت
مشخص شده

جمعبندی و ارایه گزارش به شورای فنی ا ستان و
سایر مراجع ذیربط

114

تقویم اجرایی

مالحظات

-

یکساله

برنامههای عملیاتی مدیریت نظام فنی و اجرایی در سال 1398

برنامههای عملیاتی

مدیریت اداری ،مالی و پشتیبانی
در سال 1398

115
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1ا تسریع و تسهیل امور اداری ،مالی و رفاهی کارکنان
فعالیتهای مورد نظر برای تحقق
برنامهها

تقویم اجرایی

استقرار نرمافزار جدید پرسنلی

ورود اطال عات کارک نان و صتتتدور
احکام

مستمر

استقرار نرمافزار تردد آذرخش

ورود ا طالعتتات پتتایتته در نرمافزار
آذرخش

اردیبهشت 1398

پایش ورود و خروج همکاران

آموزش همکاران جهت استتتتفاده از
نرمافزار جد ید و کنترل وضتتتع یت
ورود و خروج

مستمر

برنامهها

ارستتال راهنما و آموزش نرمافزار به
کلیه همکاران
الکترونیکی کردن ارز یابی عملکرد
بررستتتی فرم های تکم یل شتتتتده
کارکنان در نرمافزار آذرخش
هم کاران و ارستتتتال به مدیران و
معاونین

بهار 1398

بررستتی پروندههای پرستتنلی از نظر
ا ستخراج جدول ساالنه ارتقاط رتبه و
ستتتوابق جهت ارتقاء رتبه و طبقه و
طبقه
موعد بازنشستگی

بهار 1398

مالحظات

 پیگیری برنامه های تدوین شذذدهکمیته ورزش
 طرح های تابسذذ تانی (سذذفر هایبر گزاری مستتتتاب قات ورزشتتتی –
تابسذذ تانی هم کاران و کال های
کوهپی مائی –ه ماهنگی ستتتفر های
فرهنگی و هنری و ورزشذذی فرزندان
تابستانی
همکارانا

تابستان 1398

 ع قد قرارداد با مراکز فرهنگیورزشی و تفریحی
راهاندازی نرمافزار سی ستم آذرخش شرکت در کال های آموزشی
در حوزه تنظیم حساب ،تأمین اعتبار استقرار نرمافزار

نیمه اول 1398

استفاده از سیستم حقوق و دستمزد شرکت در کال های آموزشی
استقرار نرم افزار
جدید (آذرخشا

فروردین 1398

راه ا ندازی سذذیسذذتم قرارداد ها در
نرمافزار آذرخش

ثبت اطالعات قراردادها در نرمافزار

116

نیمه دوم 1398

درصتتتتورت وجتتود
ام کا نات و قابل یت
نرمافزاری و سازمان
مرکزی

ارستتتال پیام گام به
گام مرا حل قرارداد
به طرف قرارداد

برنامههای عملیاتی مدیریت اداری ،مالی و پشتیبانی در سال 1398



افزایش رضایتمندی
فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

برنامهها
طرح تکریم ارباب رجوع

ر صد سامانه سامد به طور م ستمر و اقدامات
الزم

مستمر

حذف کاغذ و تسریع امور

تبدیل فکسهای وارده به ستتتازمان از طریق
مودم فکس و تصویر و دریافت تصاویری برای
ثبت در اتوماسیون داخلی

نیمه اول
1398

مالحظات

2ا ارتقای بهبود عملکرد سازمانی
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

مالحظات

تالش در خ صوص نهادینه کردن
تشتتتکیل جلستتته با نمایندگان جهت تعیین
ماهانه
 5Sو ارت قاط کیف یت ممیزی های
استانداردهای باالتر و ممیزیهای سرزده
5S

3ا شفافسازی عملکرد سازمان
برنامهها

ارزیابی عملکرد سازمان

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

 تشکیل کارگروه توسعه تشکیل کمیتههای ذیل کارگروه توسعه -پیگیری مصوبات کارگروه

مستمر

جمعآوری اطالعات شتتتاخص های عمومی و
اختصتتاصتتی ارزیابی عملکرد ستتازمان جهت
بارگذاری در سامانه

فروردین
1398

مالحظات

4ا مدیریت اسناد و مدار
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

ارتقای کمی

نظرسنجی و نیازسنجی منابع جدید صاعم از کتاب،
نشریات تخصصی و روزنامه و لوح فشردهح

اردیبهشت و مهر 1398

خر ید م نابع از ن مایشتتت گاه های بینالمللی ک تاب
تهران و تبریز

اردیبهشت و مهر 1398

و کیفی
منابع
کتابخانه
سازماندهی
منابع

وجین منابع غیرقابل استفاده

مستمر

مجموعهستتازی و آمادهستتازی منابع جدید جهت
تسهیل در امانت منابع

مستمر
نیمه دوم 1398

رفخوانی

117

مالحظات
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برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها
بارکدگذاری کتب

مالحظات

تقویم اجرایی

نیمه دوم 1398
مستمر

مجموعهسازی کتب صحافی شده

تیر و آبان 1398

تشکیل نمایشگاه کتاب

مستمر

معرفی منابع جدید در بولتن کتابخانه
معرفی منابع جدید در شبکههای مجازی

مستمر

معرفی چکیده مقاالت در اتوماسیون اداری

مستمر

پیگیری قرار گرفتن لینک کتابخانه ستتتازمان در
سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز ،آزاد ،شهید
مدنی و سایر دانشگاههای استان

مستمر

اشاعه اطالعات و دانش

مستمر

ا قدام به ته یه کارت
عضتتتتویتتت بتتیتتن
کتابخانهای

امانت بین کتابخانهای با مراکز علمی ،دانشگاهی و
اداری
بارگذاری فایلهای صتتوتی مرتبط با مأموریتهای
سازمان در پرتال سازمان
ارتقای
میزان
مطالعه

5ا

تیر و آبان 1398

تشکیل نمایشگاه کتاب
برگزاری مراسم هفته کتاب و کتابخوانی

آبان 1398

تجلیل از همکاران کتابخوان

آبان 1398

خرید بن کتاب برای نمایشگاه کتاب تبریز

آبان 1398

ارتقای امنیت فضای تبادل اطالعات
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم
اجرایی

 تهیه مشتتخصتتات ستتختافزاری جهت خرید و تکمیلارت قای امن یت فیزیکی ،پا یداری
شهریور
هاردهای دستگاه ذخیرهسازی
و امن یت پای گاه های اطال عاتی
 استتتانداردستتازی و ستتاماندهی زیرستتاخت مرکز داده 1398مرکز داده سازمان
سازمان
راه انذذدازی خذذط ارتذذبذذاطذذی  -3برقراری خط اختصتتاصتتی ارتباطی  MPLSبا ستتتاد
مرکزی
اختصاصی
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اسفند
1398

مالحظات

برنامههای عملیاتی مدیریت اداری ،مالی و پشتیبانی در سال 1398



6ا مدیریت پایگاههای اطالعاتی
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم
اجرایی

هماهنگی و مدیریت فنی ا ستقرار سامانه جدید اداری و
مالی آذرخش

اسفند
1398

 انتقال پایگاههای اطالعاتی نظارت  4و ساترا سازمان بهانت قال پای گاه های اطال عاتی به ستاد صدر صورت همکاری ستادح
 امکان استتتفاده از ستتامانههای ویدئوکنفرانس توستتطستاد
واحدهای سازمان در راستای کاهش هزینهها

اسفند
1398

استقرار سامانههای جدید

مالحظات

7ا ارتقای کیفیت خدماترسانی و یکپارچگی سیاستهای سختافزاری و
نرمافزاری
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

 راه ا ندازی دامین جد ید ستتتتاز مان به نشتتتتانیMPORG.AZ
 بازدید حضتتوری از کلیه ستتیستتتمهای ستتختافزاریبررسذذی و بروز نگ هداری کل یه همکاران و تکمیل چکلیست مربوطه
 ارا یه گزارش های دوره ای و موردی از وضتتتع یتکامپیوتر های سذذاز مان ازل حا
ستتتختافزار ،نرمافزار و شتتتبکه ستتتازمان در صتتتورت
سختافزار و نرمافزار
درخواست مافوق
 ارایه سرویسهای جدید در شبکه داخلی سازمان دربستر دامین جدید سازمان

تقویم
اجرایی

مالحظات

مستمر

8ا آگاهی از آخرین فنآوریهای فنی حوزه فنآوری اطالعات
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

 شرکت در دوره آموزشی تخصصی سوییچهای سیسکوشذذرکت در دورههای آموزشذذی،
 شرکت در جلسات دولت الکترونیک استانسمینارِها و جلسات مرتبط
 -بازدید از نمایشگاههای حوزه فنآوری اطالعات استان

119

تقویم
اجرایی

اسفند
1398

مالحظات


9ا
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تعمیر و نگهداری فضای اداری و ماشینآالت

برنامهها

تذذعذذمذذیذذر و
بذذذهسذذذذازی
سذذذاخت مان و
محوطه اداری

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

مالحظات

فروش  4دستگاه خودروی اسقاطی پس از انجام مراحل قانونی

اردیبهشت
1398

تعمیر و تعویض پلههای محوطه سازمان

در صتتتورت تتتأ م ین
تیر 1398
اعتبار

نگهداری فضای سبز محوطه

مستمر

نقاشی و رنگآمیزی نردههای جلوی پنجرهها

خرداد
1398
در صتتتورت تتتأ م ین
اعتبار

اجرای سقف کاذب راه پله ورودی پارکینگ
اجرای سیاست صرفهجویی در خرید و مصرف ملزومات اداری

مستمر
در صتتتورت تتتأ م ین
اعتبار

خرید یک دستگاه وانتبار جهت انجام جابجایی وسایل اداری
ایجاد رمپ ضلع شمالی سالن اجتماعات

نیمه اول
1398

در صتتتورت تتتأ م ین
اعتبار

10ا تکمیل و بهسازی و تجهیز فضاهای رفاهی
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تذذجذذهذذیذذز تعویض پنجرههای ساختمان مهمان سرا و ساختمان حوزه نظام
فنی و اجرایی
مهمانسرا
تجهیز سالنها

خرید  2دستگاه آبسردکن

تقویم اجرایی

مالحظات

نیمه اول
1398

در صورت وجود اعتبار

نیمه اول
1398

جهت نصب در طبقات
اول و دوم ستتتاختمان
اصلی سازمان

11ا بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت سبز
برنامهها
بذذذهذذذبذذذود
سذذیسذذتمهای
سذذذر ما یش و
گرمایش

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

تعمیر پمپ مرکز موتورخانه

نیمه دوم
1398

خرید  1عدد دینام  3فاز برای موتورخانه

نیمه اول
1398

120

مالحظات

برنامههای عملیاتی مدیریت اداری ،مالی و پشتیبانی در سال 1398



12ا صرفه جویی و مصرف بهینه
برنامهها
صرفهجویی

تقویم

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

اجرایی

ته یه الگوی مصتتترف بهی نه و در مواردی ستتتهم یهب ندی و
آگاهیبخشی به کارکنان از طریق پیامهای صرفه جویی

مالحظات

مستمر

13ا حفاظت از تجهیزات برقی
برنامهها
خذذذریذذذد
محافظ برق

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها
بازدید از وسایل برقی و تجهیز به محافظ

تقویم اجرایی

مستمر

121

مالحظات
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برنامههای عملیاتی

حوزه ریاست ،روابط عمومی و
مشاوران
در سال 1398

122

برنامههای عملیاتی حوزه ریاست ،روابط عمومی و مشاوران در سال  1398
الفا روابط عمومی
)1

اطالعرسانی و ارتباب رسانهای
برنامهها

نشذذر اخ بار بر نا مه ها و ف عال یت های
سازمان در رسانهها
ر صد تمام اخبار مرتبط با سازمان و
اموریت های آن و ارائه گزارش آن در
شورای مدیران
ته یه م طا لک و گزارش هایی بمنظور
روشذذنگری و انع کا

ف عال یت ها و

عملکردهای سازمان در جراید
برنامهریزی حضتتور ریاستتت ستتازمان در
برنامههای مختلف رسانه ملی
بر نا مه ریزی ج هت تول ید و پخش
برنامه های تخصذذصذذی در راسذذتای
اهداف سازمان در رسانه ملی

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق
برنامهها

تقویم اجرایی

مالحظات

 پوشش خبری کلیه فعالیتها تعامل و هماهنگی با ر سانهها جهتنشر اخبار

مستمر

حداقل  80خبر

مرور روزا نه رستتتتا نه های مکتوب و
مجازی و مستندگیری

مستمر

تعامل و هماهنگی با رستتتانهها جهت
نشر اخبار

حداقل  20خبر

 10فقره

مستمر

هماهنگی با تهیهکنندگان برنامه های
تخصصی رسانه ملی

بصورت فصلی

 همتتاهنگی بتتا تهیتته کننتتدگتتانبرنامههای تخصصی رسانه ملی
 هماهنگی کارشناسی با معاونتهایسازمان

نیمه دوم سال
1398

هر فصل حداقل
 1فقره

 4فقره

پوشذذش خبری جلسذذاتی که رئیس
سازمان ح ضور دارند و انت شار اخبار

همراهی و مستندسازی

مستمر

حداقل  20فقره

مرتبط

)2

مدیریت و تأمین محتوای فضاهای مجازی
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

مدیریت پرتال سازمان

 نشر اخبار و اطالعیهها -بهروزرسانی محتوای ایستا

مذذدیذذریذذت پذذایذگذذاه
اطالع رسذذذانی سذذ تاد
اقتصاد مقاومتی استان

 ر صد اخبار اقت صاد مقاومتی ا ستان و درج درپایگاه
 -بهروزرسانی محتوای ایستا

ماهیانه

 -انتشار اخبار سازمان در شبکه مجازی سروش

روزانه

123

مستمر
روزانه

مالحظات
حداقل  80فقره
حتتداقتتل  5ف قره در
هفته
حتداقتل  45فقره در
طول سال 1398
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برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

مالحظات

مدیریت ح ساب کاربری
سازمان در شبکههای
اجتماعی

انتشتتتار اخ بار ستتتازمان در شتتتبکه مجازی
اینستاگرام

روزانه

حتداقتل  45فقره در
طول سال 1398

همایش و دورههای آموزشی

)3

برنامهها
برگزاری نشذذسذذذت و
گذذذردهذذذمذذذایذذذی
روابطعمومیهای ا ستان
بم ناسذذ بت روز ج هانی
ارتباطات

)4

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

دعوت از استتتاد مدر و مدیران و کارشتتناستتان
روابط عمومی د ستگاههای اجرایی و صدور گواهی
آموزشتتتی با همکاری معاونت توستتتعه مدیریت و
سرمایه انسانی روابط عمومی های استان

اردیبهشت
1398

مالحظات
بصتتتورت کار گاه
یکروزه و ب مدت 8
ساعت

مستندسازی
فعالیتهای مورد نظر برای تحقق
برنامهها

برنامهها
م ستند سازی صوتی ،ت صویری و
کتبی برنامههای سازمان

تقویم
اجرایی

ضبط تصویری و عکسبرداری از جلسات
و برنامه های سازمان
تولیتتد کلیتتپ و ویتتدئوهتتای خبری و
تخصصی

تولید گزارشات تصویری

مستمر

مستمر

پخش در برنامهها و رسانه ملی

مالحظات
حداقل  40برنامه
جهت ویژه برنامههای
سازمان

با حوزه ریاست
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تقویم اجرایی

تشذذک یل و مدیر یت
جلسات شورای مدیران

 اطالعرسانی زمان جلسات تعیین دستور جلسات و تهیه صورتجلسه انت شار صورتجل سات از طریق اتوما سیوناداری برای کلیه همکاران
 ابالغ مصوبات به اعضای شورا پیگیری مصتتوبات و موارد ارجاعی ریاستتتسازمان و ارائه گزارش به ایشان

بصورت هفتگی
تا پایان سال
1398

برنامهریزی ن ش ستهای
 دریافت برنامه جلسات استانی و ملیم شتر ریا ست سازمان
 هماهنگی با ریاست سازمانبا مسئولین استانی و ملی
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مستمر

مستمر

مالحظات
حداقل  50جلسه
ب نا به موارد ار جاعی
از طرف ریتتاستتتتت
سازمان
بیش از  300جلسه

برنامههای عملیاتی حوزه ریاست ،روابط عمومی و مشاوران در سال  1398
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها

تهیه گزار شات ساالنه
تعامالت ریاست سازمان
با نمایندگان اسذذتان در
مجلس شورای اسالمی

 جمعآوری اطالعات مربوطه از معاونت ها ومدیریتهای سازمان
 -مستندسازی تعامالت حضوری و مکاتبات

تقویم اجرایی

اسفند 1398
مستمر

مالحظات
بتتا هتتمتتکتتاری و
مستتتاعدت واحدهای
مختلف سازمان
حداقل  50فقره

جا مشاوران
برنامهها

فعالیتهای مورد نظر برای تحقق برنامهها
تشکیل شورای خبرگان استان

تقویم اجرایی

پاییز 1398

تهیه محتوا برای شورای خبرگان در را ستای تو سعه و
ایجاد کانال

مستمر

همکاری با دبیرخانه دومین سند تدبیر تو سعه ا ستان
در راستای اجرایی نمودن سند

مستمر

راهبری دبیرخانه دومین ستتند تدبیر توستتعه استتتان و
نهاییسازی پروژههای سند

مستمر

زمینهستتازی جهت تعامل بیشتتتر ستتازمان با نهادهای
استانی و ملی

مستمر

برونگرایی و ت عاملی

شناسایی شیوههای بهبود و ارتقای عملکرد سازمان

مستمر

سازمان

شرکت در کارگروهها و جل سات با نظر ریا ست سازمان
و ارائه نظرات

برحسب ارجاع
ریاست سازمان

بررسی و ارائه نظرات مشورتی درباره برنامههای سازمان
و برنامههای کالن بر حسب ارجاع ریاست سازمان

مستمر

بررستتی و ارائه پیشتتنهادات الزم برای اصتتالح و ارتقای
روشها و رویههای مورد عمل در سازمان

مستمر

مطالعه گزارشات استخراجی سازمان و ارائه پیشنهادات
در راستای تهیه گزارشات تصمیم ساز

مستمر

تذذالش در جذذهذذت
راهبری و مدیر یت
توسعه استان

ت قو یت رو ی کرد

ارت قای اثر بخشذذی
سازمان سازمان در
جریان تصمیمسازی
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مالحظات

