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  فهرست 

                      عنوان

                        پيشگفتار

                      كليات:فصل اول 

                          مقدمه

                  را بهتر بشناسيمسازمان بهزيستي 

              چيست ؟ماموريت ها و شرح وظايف بهزيستي 

            1400آشنايي با مفاهيم ارزيابي عملكرد بهزيستي در سال 

                  فعاليت هاي عمومي دستگاه) الف 

                اصالح ساختار سازماني: محور اول 

                توسعه دولت الكترونيك: محور دوم 

                مديريت سرمايه انساني: محور سوم 

        سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم در نظام اداري  ارتقاء  :چهارم  محور

                 نظارت و ارزيابي: محور پنجم 

                عاليت هاي اختصاصي دستگاهف) ب 

            بهزيستي استان قزوين 1400عملكرد سال   فصل دوم

                          مقدمه

                    1400در سال  اهم اقدامات

              1400خص ها و دستورالعمل ارزيابي عملكرد ابالغ شا

            1400تا  1398مقايسه شاخص هاي عمومي و اختصاصي 

              نحوه جمع آوري اطالعات و ثبت آنها در سامانه 

  1400نتايج كسب شده در ارزيابي عملكرد 

  تحليل عملكرد بهزيستي استان قزوين  فصل سوم

  مقدمه

  1400تا  1398ستي در طي سال هاي بررسي مقايسه اي عملكرد بهزي

  بهزيستي استان قزوين 1400تحليل محورهاي مختلف ارزيابي عملكرد سال 

  شاخص هاي عمومي) الف 

  شاخص هاي اختصاصي) ب 
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  ريشگفتاپ

،  انداز، مأموريت، رسالت و هدفي ، با هر چشم، تشكل يا شركتي  اجرايي  دستگاه،   سازمان ه ،مؤسسهر 

رجوع و  گويي به مشتريان، ارباب كند و ملزم به پاسخ المللي عمل مي ك قلمرو ملي و يا بيننهايتا در ي

تا بتواند هدف خود را كه اجراي كامل و دقيق وظايف قانوني و كمك به تحقق اهداف مي باشد نفعان  ذي

ند مهم راهبردي يآيك فر ، بررسي نتايج عملكرد. و در اين راستا  محقق سازد، توسعه و تعالي كشور است 

  . شود تلقي مي

ارتقاء  ، يندي و به طور صحيح و مستمر انجام شودآصورتي كه ارزيابي عملكرد با ديدگاه فردر 

مديريت  ءارتقاعالوه بر اين ، . در پي خواهد داشت به عملكرد آنها را ها و اعتماد عمومي  گويي سازمان پاسخ

هاني ء جايگاه جهاي جديد، پايداري و ارتقا ملي، ايجاد قابليترضايت مشتري، كمك به توسعه افزايش منابع، 

  . نيز از ديگر فوايد حاصله از اجراي اين فرآيند است 

، منظور از اثربخشي  . هاست اثربخشي فعاليتبررسي مترادف با  بي عملكرد در بعد سازماني معموالارزيا

ترين  اگر در ساده. استاجرايي ها و عمليات  ن فعاليتها با ويژگي كارا بود ميزان دستيابي به اهداف و برنامه

ده را كارايي بدانيم، نظام ارزيابي عملكرد در واقع ميزان كارايي تصميمات نتعريف، نسبت داده به ستا

  . د امكانات را مورد سنجش قرار مي دهمديريت در خصوص استفاده بهينه از منابع و 

توانيم كنترل كنيم و هرچه را كه نتوانيم كنترل  نمي ، بطور قطع گيري كنيم هرچه را كه نتوانيم اندازه

بوده هاي سازماني، عملكرد  موضوع اصلي در تمام تجزيه و تحليل. پذير نخواهد بود مديريت آن امكان، كنيم 

سازماني بدون سيستم ارزيابي عملكرد به همين دليل تصور از . گيري است  مستلزم اندازه، بهبود آن  و

  . نيست ممكن 

هرگاه توانستيم آنچه « : د گوي ميچنين گيري   فيزيكدان انگليسي در مورد ضرورت اندازه، لرد كلوين 

توانيم ادعا كنيم درباره  مي، اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بيان نماييم را كنيم  درباره آن صحبت مي

آگاهي و دانش ما ناقص بوده و هرگز به بلوغ ، در غير اين صورت . دانيم موضوع مورد بحث چيزهايي مي

  .»  نخواهد رسيد

سنگ بناي پيشرفت هر ، از ديرباز  كهاست آن نيروي انساني ، بزرگترين سرمايه هر سازماني ، بي شك 

همواره مد نظر ، آن به منظور افزايش بهره وري دستگاه بهبود و بهسازي نيروي انساني . سازماني بوده است

كار مناسب جهت  يك راه، ارزيابي عملكرد  ،نظران مديريت  به زعم صاحب. ار گرفته است مديري قرهر 

. بايد بهبود و ارتقاء توانمندي كاركنان سازمان باشدآن ، هدف از محسوب شده و بهسازي نيروي انساني 

ه امر آموزش، راهي جز توجه ب، مد و توانمند آبا نيروي انساني كارتشكيالتي مديريت سازمان جهت ايجاد 

تقويت قدرت خالقيت و ابتكار، باال بردن روحيه و انگيزه، رشد شخصيت كاركنان و مسائلي از اين دست 

بايد كاركنان به نحو مطلوب مورد ، ستيابي به اين اهداف، در مرحله نخست بديهي است كه براي د.ندارد

هاي فوق، نسبت  زمينههر يك از در ارزيابي و سنجش قرار گيرند و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت 

  . به رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت اقدام نمود
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از آنجا كه بكارگيري منابع مادي در . بخش مهم ديگري از سرمايه هر سازماني ، منابع مادي آن است 

خواهد انساني  در نهايت درگرو بهسازي نيروي، استفاده بهينه از منابع مادي نيز ، اختيار نيروي انساني است 

تلقي شده جهت بهسازي نيروي انساني موثر يك راهكار بسيار بود و انجام صحيح ارزيابي عملكرد ، هموراه 

كه نشان مي دهد ، تاريخ مديريت نشده و هميشه منجر به بهسازي نيروي انساني انجام اين كار ، اما . است

 .  با شكست مواجه شده اند، ارزيابي عملكرد  و نادرستبا بكارگيري بي مطالعه ، سازمانها از بسياري 

اين مسأله در مورد . مند هستند كه از نتايج عملكرد روزانه خود آگاه باشنده همه افراد حق دارند و عالق

كاركنان عالقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود ، كند و آن اينست كه  كاركنان وجه ديگري هم پيدا مي

ابراز داشته اش ،   ترين سرمايه اصليمورد نظرات خود را در حق دارد ديگر سازمان نيز  از سوي. مطلع گردند 

ندارند سازمان در مورد خويش اطالعي از انتظارات كاركناني كه چگونه مي توان از . و به اطالع ايشان برساند

تا بايد متذكر شد كه هاي گذشته اقدام نمايند؟ در همين راس كه در جهت رفع و جبران كاستي، توقع داشت 

كم مدير مستقيم خود را مسئول و مسبب افت يا ضعف عملكرد  در اغلب موارد كاركنان، سازمان يا دست

كه افزايش بازدهي كار و كاركنان ارزيابي عملكرد در از هدف اصلي كارفرما ، كاركنان چنانچه . دانند خود مي

نه تنها در مقابل  قاعدتاشوند ، آگاه است ، مطلوب  هاي هاي غير استاندارد به روش تغيير روشاز طريق 

تي ، حجايگاه واقعي خود در سازمان براي كسب اطالع از گيري نخواهند كرد، بلكه  ارزيابي و نتيجه آن جبهه

فرآيند البته اين اظهارات بدين معني نيست كه . ، عالقه نشان خواهند داد  اگر بر خالف نظرايشان باشد

براحتي و سادگي برخورد ، تنش برگزار خواهد شد و كاركنان با انتقاد صرف از عملكرد خود ارزيابي، بدون 

باعث ايجاد  اوالموجب كاهش تنش جلسات شده و ثانيا، نمايند، اما استفاده از روشهاي علمي ارزيابي  مي

  . نيرويي در كاركنان در جهت تغيير و بهبود روشهاي غير استاندارد گذشته خواهد شد

ضمن ارائه اطالعاتي درباره سازمان بهزيستي ، ساختار تشكيالتي و تا است سعي شده نوشتار ، اين  رد

، تحليل سنوات گذشته با و مقايسه آن بهزيستي  نتـايج ارزيـابي عملكـردارائه ضمن فعاليت هاي آن ، 

تفكيـك دستگاه به د تصوير عملكـردر اين اداره كل ، وضعيت اجراي برنامه هاي تحول اداري صحيحي از 

  .ترسيم و نتايج حاصل بررسي گرددشاخص هاي مختلف عمومي و اختصاصي 

تابعه واحدهاي حوزه هاي ستادي ملي و همچنين اميد است مجموعه حاضر بازخوردي مناسب براي 

تي تا به ياري ايزد منان و در سايه هدايت و راهبري مديران ارشد سازمان ، بهزيس فـراهم نمايداستاني 

در اين راه ، . و ارتقاء عملكرد خويش ، موفق تر از پيش ظاهر گردد در رفع كاستي ها و بهبود استان قزوين 

شما نده و سازنده زمنت دار پيشنهاداتو انتقادات اردست ياريگرتان را با صميميت هرچه تمام تر فشرده و 

  . هستيم 

  

  

  اقدس اعرابيان                                                                       

       مسئول دفتر مديريت عملكرد بهزيستي 

  استان قزوين
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  مقدمه

ابالغي به  قانون مديريتخدمات كشوري82و 81آيين نامه اجرايي مـواد 3در راستاي اجراي بند الف ماده 

مورخ 200/27911شماره  دستورالعمل اجرايي7و3ماده 2و تبصره  14/1/89مورخ 44327/4225شماره 

 8/11/98در تاريخ  618388كه طي نامه شماره 1398سال بخشنامه ارزيابي عملكرد همچنين و  28/5/89

اداره كل بـه منظـورارزيابي ميزان موفقيت از سوي سازمان امور اداري و استخدامي كشور ابالغ گرديد ، 

دو برنامه هاي تحول اداري ، ارزيابي عملكرد دستگاه در سازماني و در تحقق اهداف ين قزواستان بهزيستي 

  .شاخص هاي عمومي و اختصاصي انجام گرديدبعد 

مصوب ميزان موفقيت دستگاه هاي اجرايي در تحقق اهداف سنجش بهمنظور ساله  اين ارزيابي هر

در ابعاد شاخص هاي عمومي و له بهزيستي من جم، تعيين شده  تحول اداري و وظايفتخصصيبرنامه هاي 

  .اختصاصي انجام مي گردد

از آنجا كه نقش مديران دستگاه هاي اجرايي در انجام صحيح اين فرآيند بسيار حائز اهميت است ، 

 بخشنامه شماره4ماده 1تبصره ابالغ با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ، 

معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، نمره ارزشيابي  22/5/90مورخ  11942/200

  . نموده است براساس نمره ارزيابي دستگاه متبوع تعيين ي را جرايياستاناساالنه مديران دستگاه هاي 

با ايجاد چنين ارتباط تنگاتنگي بين كميت و كيفيت عملكرد هر دستگاه با نمره ارزيابي مدير اجرايي آن 

براي شركت مديران را انگيزه صد چندان گرديده ، بلكه رزيابي به عنوان سكاندار سيستم ، نه تنها حساسيت ا

  . ن كارنامه عملكردي مطلوب به شكل قابل مالحظه اي ، تقويت نموده است آورد به دستو در ارزيابي 

ي ارزيابي عملكرد و همچنين شيوه نامه هاالبته وجود امكان رفتار سليقه اي و برداشت هاي متفاوت از 

فقدان استانداردهاي ويژه كه در مدل هاي ارزيابي مورد استفاده به عنوان مالك هاي يكسان سنجش ، مورد 

پذيرش قرار گرفته باشد ، به عنوان عوامل مداخله گري كه مي تواند اعتبار ارزيابي انجام شده را مخدوش 

 .سازد ، وجود دارد 

  

  هتر بشناسيم را بازمان بهزيستي س

و سازماني است كه بصورت كامال تخصصي نهادهاي حمايتي دولتي يكي از مهمترين  مان بهزيستي كشورساز

اين سازمان با استفاده از كليه امكانات موجود در سطح جامعه شامل منابع . و ويژه ، ارائه خدمت مي نمايد 

اق ، مشاركت اجتماعي عام و خاص و موارد دولتي ، منابع بخش خصوصي ، منابع عمومي جامعه مانند انف

پس از پيروزي انقالب، از اين سازمان . نمايد كمك مينيازمند داراي محدوديت و محروميت به افراد مشابه 

ها و  حفظ ارزش، ضمن تا با اتخاذ تدابير و ارائه خدمات بوجود آمد سازمان، نهاد، موسسه و انجمن  16ادغام 

هاي ذيربط، در جهت گسترش  هاي مردم و همكاري نزديك سازمان تكيه بر مشاركتت واالي انساني و اكرام

را هاي اجتماعي  ها و آسيب خدمات توانبخشي، حمايتي، بازپروري و پيشگيري از معلوليتعدالت اجتماعي ، 

   .نمايدفعاليت هاي كم درآمد،  تأمين حداقل نيازهاي اساسي گروهبراي و ارائه نموده 
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  چيست ؟و شرح وظايف بهزيستي ماموريت ها 

اقشار به منظور نيل به اهداف خود، با اتخاذ تدابير الزم و حمايتهاي گوناگون از سازمان بهزيستي 

كودكان نيازمند، زنان و كودكان بي سرپرست، در راه ماندگان و نيز معلوالن جسمي و ذهني، مختلف مانند 

انجام اقداماتي بمنظور با ناسازگاران اجتماعي و هم چنين  مبتاليان به بيماريهاي صعب العالج، معتادان و

با توجه به حفظ ارزشها و كرامات واالي انساني و تكيه بر تعاون و ، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و غيره 

  .مسير تعالي اجتماعي خود و جامعه را طي مي كند ، همياري مردم نيكوكار كشور 

داراي يك و در راستاي تقويت ساختار تشكيالتي خود ، ه همين اصول بر پاينيز بهزيستي استان قزوين 

معاونت عمومي تحت عنوان معاونت پشتيباني و منابع انساني و چهار معاونت تخصصي به نام هاي، معاونت 

امور توانبخشي ، معاونت اموراجتماعي ، معاونت امور فرهنگي و پيشگيري و معاونت مشاركتها ، اشتغال و 

  . ير دولتي مي باشد كه اهم فعاليت ها و ماموريت هاي هر يك در ذيل تقديم مي گردد مراكز غ

  

  معاونت پشتيباني و منابع انساني 

وظيفه دارد تا بستر مناسب براي شكل گيري و اجراي ماموريت هاي معاونت پشتيباني و منابع انساني 

بع اعتباري الزم و تجهيزات مكفي و متناسب تخصصي سازمان را در قالب تامين نيروي انساني كارآمد ، منا

  : در قالب فعاليت هاي ذيل فراهم نمايد 

  از كليه واحدهاي ستادي و صف اداري و مالي حمايت هاي نجام ا.  1

مبتني بر و  هاي ابالغيدستورالعمل بر اساس و تنظيم بودجه واحدهاي تابعه اقدام جهت تدوين .  2

  ي بهزيستيفعاليتهالزوم توسعه يافتگي در نظر گرفتن ودجهبا خط مشي كلي سازمان برنامه و ب

واحدهاي تابعه در سطح استان و نظارت بر حسن اجراي كليه مقررات ابالغي اداري و مالي به ابالغ .  3

  آنها

  جمع آوري آمار مورد نياز ستاد مركزي سازمانروند ظارت بر ن.  4

واحدهاي تابعه با توجه به خط مشي كلي سازمان در  پرسنلياداري و ساماندهي دقيق فرآيندهاي .  5

  سند ملي ساختار سازماني قالب 

  ضوابط اجرايي ابالغ شده به استانو مديران بر اساس كاركنان انجام ارزشيابي .  6

  ابالغي و نگهداري از اموال دولتبا توجه به مقررات اعتباريمالي و ساماندهي دقيق فرآيندهاي .  7

  حسن اجراي امور تداركاتي و خدماتي با توجه به خط مشي تعيين شدهتحقق  تالش براي.  8

  هاآنو تهيه مربوطهبا همكاري معاون تخصصي مورد نياز واحدهاي و منابع يش بيني تجهيزات پ.  9

در  يتامين اهداف سازمانهدايت ، هماهنگي ، همراهي و همكاري با معاونت هاي تخصصي براي .  10

  خط مشي هاي تعيين شده روي از با پيسطح استان 
 

  معاونت امور توانبخشي 

خدمات توانپزشكي بمنظور جبران ضايعات با ارائه سطح سوم پيشگيري در راستاي تحقق اين معاونت 

جسمي و ذهني ، افزايش آگاهي معلول نسبت به ميزان توانائيها و محدوديتهاي خود ،كوشش براي افزايش 
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، برابرسازي فرصتهاو نهايتاً خودشكوفايي و ) تغيير نگرش(پديده معلوليتميزان آگاهي مردم نسبت به 

  .، فعاليت مي نمايد توانمند سازي معلولين 

  : وظايف اصلي اين معاونت عبارتند از 

   ارائه خدمات درماني و توانبخشي به معلوالن ، سالمندان و بيماران رواني مزمن.  1

  و وابسته  يرقابل توانبخشيمعـلوالن غاز حمايت و نگهداري .  2

     سالمندان نيازمنداز ساماندهي، حمايت و نگهداري .  3

  نيازمند بيماران رواني مزمناز ساماندهي، حمايت و نگهداري .  4

   به معلوالنو فرهنگي رائه خدمات آموزشي ا.  5

  شرايط ويژهبا در نظر گرفتن  توانان معلوالن و كمبه خدمات تربيت بدني و ورزش ارائه .  6

  ارائه خدمات حمايتي درماني به ويژه خدمات بيمه درماني پايه  . 7

   گروههاي هدفبه اي  آموزش مهارتهاي فني و حرفهاجراي توانمندسازي شغلي با .  8

ساماندهي فعاليت هاي اجتماعي مشاركتي و حرفه اي در قالب بخش هاي غير دولتي خصوصي و .  9

   توانبخشيبا  همسو يبا اهدافمردم نهاد 
 

  معاونت اموراجتماعي 

خصوصا زنان در معرض آسيب يا آسيب ديده ارائه خدمات تخصصي به افراد نيازمند اين حوزه ، رويكرد 

ياساكن سال و فرزندان ساكن در شبانه روزي ها 18فرزندان زير  آسيب ديدگان اجتماعي،   سرپرست خانوار ،

بازتواني و پذيرفتن و جامعه هدف سازي در راستاي توانمنداين معاونت. مي باشد ، نزد خانواده هاي جايگزين

به انجام مي رساند كه اهم فعاليت هاي ذيل را خانواده فردي و اجتماعي توسط اين افراد و مسئوليت هاي 

  :عبارتند از ها آن 

تربيتي و  ،اجتماعي  ، كه بنا به داليل اقتصاديكساني سازي به توانمندت خدما :توانمندسازي.  1

قادر به مديريت عادي و روزمره زندگي خود نبوده و نياز به ارتقاء توانمندي هاي خود براي حفظ فرهنگي 

  . استقالل و قطع وابستگي به ديگران دارند ، ارائه مي شود 

خانوادگي، ، آشنايي با وضعيت اقتصادي، اجتماعي تالش براي : اي خدمات مددكاري و مشاوره.  2

  و آماده سازي آنان براي مشاركت در بهبود  فرهنگي خانواده وارزيابي نيازهاي مددجويان حي ورو و جسمي

افراد ارائه خدمات به : و بد سرپرست  هاي بي سرپرست خدمات حمايتي مادي و معنوي به خانواده.  3

 تن سرپرست، طالق واالثر شدن و يا به سربازي رف شدن، مفقود كه به داليلي از قبيل فوت، زنداني ينيازمند

  .فاقد سرپرست بوده و قادر به تامين حداقل نيازهاي اساسي خود نيستند. . . 

 وتحصيلي هاي پرداخت مستمري ماهيانه ، كمك هزينه    :مستمر و غير مستمر  ماليحمايتي هاي .  4

رمايه كار، مسكن، پوشاك، لوازم زندگي، سمانند كمكهاي موردي غيرمستمر اي ، آموزشي ، خدمات بيمه

  ،  اشتغال و اشتغالزائي. . . جهيزيه و 
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اين فعاليت با : و بد سرپرست كودكان و نوجوانان بي سرپرست نگهداري و مراقبت مستمر از .  5

جلب مشاركت مردم و افراد خير در امر مراقبت از فرزندان استفاده از ظرفيت هاي بخش خيريه و با تكيه بر 

  .صورت مي پذيرد  روزي بانهو ايجاد و توسعه مراكز ش

مقابله با ناسازگاريها و انحرافات ، اصالح و ارشاد :   اجراي طرح هاي كاهش و مقابله با آسيب.  6

جهت قادرسازي گروههاي آسيب پذير و آسيب ديده اجتماعي براي بازگشت به زندگي  منحرفين اجتماعي

  سالم خانوادگي و اجتماعي و كاهش آسيبهاي اجتماعي

اين گونه خدمات به گروه هاي مختلف ئه ارا:  خدمات آموزشي، عقيدتي، تربيت بدني، فرهنگي.  7

بمنظور ارتقاء توانمندي هاي اجتماعي و افزايش قدرت اين گروه ها در پيشگيري از آسيب هاي  جامعه هدف

  . اجتماعي صورت مي پذيرد 
 

  معاونت امور فرهنگي و پيشگيري 

  . عي و معلوليت ها مي باشد اگيري متولي پيشگيري از آسيب هاي اجتممعاونت امور فرهنگي و پيش

با استفاده از كاهش بار ناشي از آسيب هاي اجتماعي و معلوليت ها در جامعه ، معاونت اين ماموريت 

  .كاهش بروز و شيوع آنها و ارتقاي فرهنگ سالمت در سطح جامعه مي باشدفعاليت هاي پيشگيرانه و 

  : معاونت عبارتند از  اين وظايف اصلي

ي ارثي يا اكتسابي بروز يا تشديد معلوليت هاپيشگيرانه براي ممانعت از اجراي برنامه هاي .  1

  الزم از طريق رسانه ها و كانالهاي ارتباطي جمعي به مردم منطقهراهنمايي هاي ارائه درخانواده و 

سر  داز آسيب هاي اجتماعي ، باعمال سياست هاي كلي در جهت پيشگيري طراحي ، تدوين و .  2

  ر چهارچوب وظايف تعيين شدهاجتماعي ، اعتياد د  پرستي ، مفاسد

مناطق معلوليت خيز استان از طريق اعزام اجراي طرح هاي غربالگري معلوليت و شناسايي .  3

  انه پيشگيرتدوين و اجراي طرح هاي كارشناس به منظور علت يابي و 

  سيارتخصصي به مردم مناطق معلوليت خيز از طريق اعزام اكيپ هاي رائه آموزش هاي الزم ا.  4

  . . . و بيكاري  ،اجراي برنامه هاي پيشگيري از مفاسد اجتماعي از قبيل فقر، فحشا .  5

از   ناشي از ازدواج هاي نامناسب و يا عدم رعايت پاره ايبا عوارض آگاه نمودن مردم و خانواده ها .  6

معلوليت مي بروز بعد از تولد كه منجر به و حتي ان بارداري ، زمان تولد در دوراني بهداشتي و رومسائل 

  .گردد

جهت از طريق اجراي برنامه هاي آموزشي و مداخله اي گاه سازي جامعه و آموزش به خانواده آ.  7

  پيشگيري از اعتياد و بيان مسائل ناشي از آن

ماعي و فرهنگي استان به منظور تبادل اطالعات و نيز همكاري باساير ارگان ها و سازمان هاي اجت.  8

 ،نيروهاي انتظاميدادگستري ،  اجتماعي نظيرخدماتي ي و نهادها استفاده از تجربيات و اطالعات سازمان ها

  كانون اصالح تربيت و غيرهدانشگاه علوم پزشكي، 
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  معاونت مشاركتها ، اشتغال و مراكز غير دولتي

قانون اساسي مبني بر كوچك سازي بدنه دولت و واگذاري امور  44تحقق اصل  در راستاياين معاونت 

و همچنين ايجاد ساز و كار مناسب براي جلب قانوني و قانون مند مشاركت و همچنين به بخش خصوصي 

فراهم نمودن ساز و كار تخصصي و ويژه ايجاد اشتغال براي جامعه هدف سازمان با توجه به همه ابعاد 

 : عمده وظايف اصلي اين معاونت عبارتند از  .محدوديت تشكيل شده است  محروميت و

  اشتغال وكارآفريني   .  1

  تامين شرايط ازدواج و كمك در ساماندهي امور جهيزيه مددجويان  .  2

  تامين مسكن  مددجويان ومعلوالن   .  3

  صدور و تمديد مجوز مراكز وموسسات غير دولتي .  4

  كتهاي مردميجلب وجذب مشار.  5

  جلب و جذب داوطلبين افتخاري.   6

  فعال سازي دبيرخانه شوراي مشاركتهاي مردمي استان با دبيري بهزيستي.  8

هاي توسط معاونتبهزيستي، در واقع سنجش نتايج فعاليت هاي صورت گرفته عملكرد ارزيابي ساليانه 

  . ستاز تمامي اين فعاليت ها ه حاصلبراي تحقق اهداف فوق الذكر و اندازه گيري ميزان نتيجمختلف 

  

  1400آشنايي با مفاهيم ارزيابي عملكرد بهزيستي در سال 

  فعاليت هاي عمومي دستگاه ) الف 

  

  )امتياز  325( نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفاده :شاخص اول

خدمت ، كاهش  رويكرد استفاده از خدمات الكترونيك با هدف ، سرعت بخشيدن به فرآيندهاي ارائه

افزايش دقت در ثبت اطالعات ، هزينه هاي رسيدگي ، كاهش و در صورت امكان حذف خطاهاي انساني ، 

خاصيت ديگر اين رويكرد . افزايش سرعت و دقت در ارائه آمار و اهدافي از اين دست بكار گرفته شده است 

روز فساد است اگرچه هنوز هم افزايش شفافيت در عملكرد و ارتقاء سالمت اداري و كاهش احتمال ب

خوبي روبرو  استقبالفرآيندهاي الكترونيك در سازمان بهزيستي بدليل توانمندي پايين جامعه هدف آن با 

نشده است ولي ، كاهش مراجعات بيهوده توانخواهان ، افزايش قدرت پاسخگويي دستگاه و قابليت استخراج 

حاصل گرديده، بسيار در همين فاصله زماني اندك كه ار و ايرادات اطالعات و آمي عملكردي سريع خطاها

  . ارزشمند است 

در هاي اينترنتي ستفاده از فناوري ابا  دولت الكترونيكهمانگونه كه پيشتر از اين نيز گفته شده است، 

انواع ، هاي مورد نياز زيرساخت ساختن فراهمبا و پشتيباني نموده اطالعات از عملكرد حاكميت امر تبادل 

افزايش مشاركت و اين هدف ، محقق نمي شود مگر با ارائه مي دهد فضاي مجازي را در  خدمات الكترونيكي

بر بستر  خدمات دولتي متناسب با نياز شهروندان فراهم نمودن اطالعات و در گردش اطالعات،شهروندان 
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بخشهاي ه هاي مديريت بهبود شيوكارمندان و تغيير در نگرش كسب وكارها، تغيير در شيوه اداره ، وب 

  . دولتي

و اطمينان بيشتر در توان  ميدست خواهد آمد را ه بدولت الكترونيكي  اجراي يجانتبرخي ديگر از 

جلب رضايت مردمي بيشتر و افزايش دسترسي مردم به خدمات، تكريم و ، شفافيت و پاسخگويي افزايش

  . خالصه نمودتوسعه همه جانبه نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي را 

امتياز از مجموع امتيازات  325شاخص  زير 3با  نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفادهشاخص 

عبارتند شاخص ها زير شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد بهزيستي را به خود اختصاص داده است كه اين

  : از

  )امتياز  25(دستگاه  تارنماي در خاص هاي قابليت و اطالعات وجود – 2 – 1

آنچه موجب دسترسي يك كاربر به فضاي مجازي مبتني بر وب مي شود و امكان استفاده آسان و قابل 

از آنجا كه . فهم را از خدمات الكترونيك، به وي مي دهد تارنماهاي مورد استفاده يك دستگاه اجرايي است

نموده و توانمندي آنها براي استفاده از  هر يك از مراجعين و بهره برداران، مطالبات كامال متفاوتي را پيگيري

آن متفاوت مي باشد، لذا رعايت استانداردهاي ويژه اي است كه متناسب با نوع خواسته و به فراخور 

وع خدمات اين ضرورت در سازمان بهزيستي بدليل تن. توانمندي آنان داراي انعطاف الزم باشد، ضروري است

ر جدي تر بوده و بنظر مي رسد كه عدم تحقق آن، مانع پذيرش كامل گروه هاي خدمت گيرنده، بسيا و تعدد

  . و موثر دولت الكترونيك خواهد گرديد

در اين شاخص، توجه به ساليق و توانمندي هاي مشتريان، اطمينان از صحت و سالمت اطالعات و 

، افزايش سطح  خدمات ارائه شده، كيفيت برقراري ارتباط با مراجعين و نحوه سنجش رضايت مندي آنها

دسترسي براي هر فردي با هر مقدار توانمندي و ميزان اطالعاتي كه از طرق مختلف به جامعه تقديم مي 

  . گردد، بررسي و ارزيابي مي شود

  :است كه شامل هاي زيربندشاخص داراي زيراين 

،  پذيري تارنمادسترسي -4،  كيفيت خدمات تارنما- 3شفافيت تارنما ، - 2،  كاربر پسند بودن تارنما- 1

بيانيه سطح توافق خدمات مي  انتشار-7و  داشتن بيانيه حريم خصوصي- 6 ،دسترسي پذيري اطالعات- 5

  .  باشد

  :هاعبارتند از  مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص

شوراي عالي  14/06/1397تاريخ  302596برنامه جامع اصالح نظام اداري دوره دوم مصوبه شماره  •

 داريا

هاي )سايتوب(تارنمابا موضوع استاندارد  20/11/1393خ مور 145100دستورالعمل شماره  •

 هاي استاني هاي اجرايي و درگاه دستگاه
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   )امتياز  200()تركيبي الكترونيكي، حضوري،( ميزخدمت طريق از خدمات ارائه كيفيت – 2 – 2

ميان سازمان و مشتريان  ها نقطه تماساست كه تن يسازمانون ميز خدمت يك مركز ارتباطات در

هنگام و كارآمد به مشتريان سازمان در  ارائه خدمات به، هدف اين مركز . رود داخلي و خارجي به شمار مي

 .باشد هاي ميان آنها و سازمان مي نامه ها و تفاهم نامه همسو با توافق و هر لحظه و زمان

بهينه سازي هاي  ها و چارچوب مركز بايد همسو با روشدر راستاي ارائه بهتر خدمات ميز خدمت، اين 

هاي ورودي  چرخه عمر تمامي تماس، ميز خدمت در قالب چند فرآيند مهم و منسجم . شده فعاليت نمايد

ا از زمان ثبت در پايگاه داده، حل و رفع آنها، ر. . . ها، رويدادها ، مسائل و به سازمان شامل انواع درخواست

  .كند باالتر در صورت نياز، خاتمه و اطالع مستمر وضعيت آنها به مشتري مديريت مي ارجاع به مراتب

باشد كه با  يك ميز خدمت موفق شامل چهار عنصر كليدي نيروي انساني، فرآيند، اطالعات و ابزار مي

  .آفريند وكار مي منافع و ارزش زيادي براي كسب، تركيب مناسب اين اجزا 

ميتواند بسياري از كمبودهاي موجود در ، زيرا  گذار را نبايد دست كم گرفتارزش يك ميز خدمت تاثير

ميتواند برداشتي  ، يك ميز خدمت ضعيف و يا نبود كلي ميز خدمت، سازمان را جبران كند اما در مقابل 

ثبت درخواست  شاخص در اين. در ذهن مخاطب ايجاد كندرا ضعيف و منفي از يك سازمان مؤثر و فعال 

در اين روند . الكترونيكي و ارائه خدمت مورد درخواست بصورت الكترونيك مد نظر قرار گرفته است بصورت 

پيگيري الكترونيكي  دريافت كد رهگيري، امكان و مراجعان با تكميل فرمهاي الكترونيكيمي رود كه انتظار 

ويژه خدمات مالي همچنين مراجعين بتوانند خدمات درخواستي خود ب. را داشته باشندخود درخواست 

  حضور در ادارات دريافت نمايند  مستمر و غير مستمر را بصورت الكترونيك و بدون نياز به

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از

شوراي  14/06/1397تاريخ  302596برنامه جامع اصالح نظام اداري دوره دوم مصوبه شماره  •

 عالي اداري

  كشور واستخدامي اداري سازمان 7/9/1396 تاريخ 1538588 مارهش بخشنامه •

  

  ) امتياز  100(  )و شناسنامه ملي كارت(گيرندگان خدمت از هويتي مدارك كپي دريافت حذف – 2 –3

مورخ  206/ 93/ 7740هاي اجرايي به شماره  نامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاه به استناد آيين

 200/ 145الي اداري و ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي به شماره مصوب شوراي ع 93/ 6/ 10

مصوب شوراي اجرايي فناوري اطالعات و با هدف اصالح نظام اداري، تحقق اهداف توسعه  93/ 6/ 11مورخ 

ي و دولت الكترونيكي، استنادپذيري الكترونيكي، كمك به مقابله با جعل و فساد اداري، افزايش سالمت ادار

و حذف اخذ كپي كارت ملي و  احراز اصالت هويت برخط مندي عمومي و به منظور اجراي طرح رضايت

هاي الزم را جهت اجرا و حذف  زيرساختمكلف شده اند تا هاي اجرايي  كليه دستگاه، صفحه اول شناسنامه

انعقاد تفاهم اند تا ضمن  اين ، دستگاه ها مكلف شدهعالوه بر . كپي مدارك هويتي از شهروندان مهيا نمايند

نيز موانع حقوقي و قانوني براي اجراي اين دستورالعمل را ، نامه با سازمان ثبت احوال كشور بصورت برخط
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با استفاده از اين سيستم هويت هر فرد در هر زمان بصورت برخط، از سازمان ثبت احوال . رفع نمايند

  .استعالم و تعيين تكليف مي گردد

  . داراي يك نماگر است اين شاخص صرفا

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از

شوراي عالي  14/06/1397تاريخ  302596برنامه جامع اصالح نظام اداري دوره دوم مصوبه شماره  •

 اداري

 1595344دستورالعمل احراز اصالت هويت برخط و حذف اخذ كپي مدارك هويتيبخشنامه شماره 

  سازمان اداري و استخدامي كشور 5/10/1396مورخ 

  

  ) امتياز 100( انساني يرويساالري در انتصاب ن يستهشا: وم د شاخص

، نيروي انساني آن مي باشد كه در تحقق اهداف ابع استراتژيك و حياتي يك سازمانيكي از مهمترين من

بديهي . يتمندي ذي نفعان مي گرددو بهبود عملكرد دستگاه تاثير بي بديلي داشته و منجر به افزايش رضا

است كه عدم برخورداري منابع انساني از توانمندي هاي الزم متناسب با وظايف محوله حتي در صورت 

  . تامين بهترين امكانات و تجهيزات ، رسيدن به اهداف و نتايج مورد انتظار را محقق نخواهد ساخت

نيروي انساني متعهد، خالق و توانمند و  دولتي به سازمانهايدر تبديل و ارتقاء نيروي انساني موجود 

صرفا از طريق ارتقاء و توسعهدانش، بينش و مهارت هاي آنان  ، همسو با اهداف و ماموريت هاي سازمان

كوتاه مدت،  زمانيهاي و توانمند سازي با افق  يتهيه و تدوين برنامه هاي آموزش وخواهد بودامكان پذير 

  . از ضروريات اساسي سازمانهابشمار ميرود ،برنامه ها اين اجراي مطلوب  و ميان مدت و بلند مدت

امتياز از مجموع امتيازات شاخص هاي عمومي ارزيابي 265  ، شاخص 6محور مديريت سرمايه انساني با 

 : عبارتند ازعملكرد بهزيستي را به خود اختصاص داده است كه اين شاخص ها 

  

   ) امتياز 30(ارزيابي  مورد سال انتصابات در شاغلم احراز شرايط رعايت  – 3 – 1

كه رشد مستمرو موفقيت پايداري را تجربه كرده باشد، مگر آنكه توسط نمي شود هيچ سازماني يافت 

ايسته ساالري شمفهوم .  و كارآمد، اداره و هدايت شده باشد مدير يا تيمي از مديران و رهبران شايسته

شايستگي، صالحيت، دانش و تالش و مبتني بر فرصت هاي برابر ا مهيا كردن ب كه است ينظام تداعي كننده

 شده وشناسايي ، اجازه مي دهد تا افراد بدور از تبعيض ،  مالحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادير از و بدو

آنچه در اين شاخص بررسي خواهد شد، تعيين شايستگي  .و مسير رشد و ترقي را طي كنندبگيرند پاداش 

  . براي انتخاب و انتصاب مديران و همچنين وجود بانك اطالعاتي مديران و بروز بودن آن است ها

نكته ديگري كه اخيرا در اين شاخص گنجانده شده است ، استفاده از ظرفيت هاي جوانان و زنان براي 

فكر، بروز، خالق اين امر به تربيت مديران خوش . بهبود مديريت و ارتقاء كيفيت فعاليت هاي سازمان هاست 

و برخوردار از ظرافت هاي قابل قبول منجر خواهد گرديد و استعدادهاي مديريتي بالقوه موجود در جامعه را 

  .با كمترين هزينه ، به فعليت خواهد رساند
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رعايت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب : شامل كهمي باشدنماگر تنها يكاين شاخص داراي 

  )امتياز60(مديران

  

  : رين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند ازمهمت

 شوراي عالي اداري  1/4/1395مورخ  579095تصويب نامه شماره .  1 •

 شوراي عالي اداري 30/5/1396مورخ  1351824تصويب نامه شماره  •

شوراي عالي 14/06/1397مورخ  302596برنامه جامع اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره  •

 اداري

 سازمان اداري و استخدامي كشور 4/11/1396مورخ  1657363بخشنامه شماره  •

  )امتياز  40(رعايت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مديران  – 3 – 2

 ، كار عنصر مهم و البته سازنده جوامع و سازمانها است و براي اين كه با از خود بيگانگي همراه نباشد

اوضاع اقتصادي و اجتماعي كه كار در آن انجام . روانشناسي مساعد باشد بايد از نظر فني، فيزيولوژيك و

كارش منصفانه و به تناسب مهارت و كوشش بوده و  ، گونهاي باشد كه كارگر احساس كند ميشود بايد به

  .  دستمزد وي نيز متناسب با دستمزد ساير گروههاي كاري پرداخت مي شود

غل شكل ميگيرد، الزم است ويژگيهاي يك شغل در ارتباط با از آن جايي كه انجام كار در قالب ش

بايد شغل و مراحل انجام آن را به خوبي براي انجام اين كار ، . خصوصيات شاغل سنجيده و لحاظ گردد

در گام بعدي بايد شغل را طراحي نمود و افراد متناسب با هر . شناخت و به تجزيه و تحليل آن توجه نمود

شغل و طراحي صحيح آن در رضايت شغلي، اثربخشي، عدم تمايل به .  م به كارگماردشغل را در پست الز

از طرفي تقسيم كار شديد بعلت تكرار وظايف كم اهميت . ترك خدمت و رهايي از خدمت نقش بسزايي دارد

به هر حال سازمان مي تواند با تبيين .  در بلندمدت سبب كاهش بهره وري وكاهش رضايت شغلي ميگردد

يق وظايف و مأموريت ها، طراحي مجدد مشاغل، مشاركت در تصميم گيري، برنامه هاي بهداشتي و دق

 .رعايت تناسب شغل با شاغل در سازمان، كارآيي منابع انساني را افزايش دهد

 ، تناسب شغلي در سازمان به عنوان يك استراتژي مؤثر در نگهداري منابع انساني در نظر گرفته ميشود 

و در مرحله  فرد براي كار و انتخاب شغل آستين باال مي زند،  از لحظه اي آغاز ميشود كه نخست اين تناسب

 .سازمان براي كارمنديابي، انتخاب، استخدام و انتصاب آماده ميشوددوم 

ممكن است در آغاز استخدام، با توجه به نياز سازمان و همچنين نياز داوطلبان كار، تناسب مورد نظر 

دي برقرار شود ولي انتظار مي رود به تدريج كه فرد در سازمان زندگي كاري خود را ادامه بصورت محدو

 .ميدهد و سازمان نيز دوره عمر خود را پشت سر مي گذارد، اين تناسب بيشتر شود

و  هويت مهارت، فراواني مانند تنوع شغلي الزامات است كه اساس استوار اين و شاغل بر شغلي تناسب

در تناسب با  دارند كه وجود هامتغيرديگر ده شغلي و توانايي مهارت شغلي، دانش شغلي، فه،وظي استقالل

 تواناييهاي و مهارت دانش، سابقه كار، تجرد، تأهل و تحصيالت، سطح جنس، سن، مانند شخصي ويژگيهاي
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هند و ميد تحت تأثير قرار نگرش هاي فردي را و رفتارها ، وشغل شخص بين سازگاري فردي، با قبول

  . كيفيت انجام كار را ارتقا مي بخشند 

اين تناسب در بهزيستي نسبت به ساير سازمان ها بدليل تخصصي تر بودن و تعدد و تنوع وظايف و 

در اين شاخص رعايت ضوابط قانوني احراز . ماموريتهاي محوله ، بسيار پيچيده تر و حائز اهميت تر است 

رعايت ضوابط ارتقاء و ساير مقررات موجود مانند طرح طبقه بندي شرايط پست ، انطباق مدرك تحصيلي ، 

  . مشاغل ، مورد ارزيابي قرار مي گيرد 

  

  )امتياز  30(انتصابات و ارتقا مديران از ميان دارندگان گواهينامه شايستگي هاي عمومي مديريتي  – 3 – 3

و توسعه  ييظور شناسابه من يريتمد يعموم هاي يستگيو توسعه شا يابيبرنامه ارز: برنامه

  يابيارز يكانون ها يقاز طر يياجرا يها دستگاه يحرفه ا يرانمد يعموم هاي يستگيشا

شود  يسازمان اطالق م يشده از سو يينتع ياز دانش، مهارت و نگرش ها يبه مجموعه ا: شايستگي

ارتقاء به سطوح  ياو  تيريرا پس از احراز پست مد يريتيمد يفدهد تا بتواند وظا يفرد امكان م يككه به 

  . انجام دهد يزآم يتباالتر به طور موفق

 ينديفرا يشده توسط سازمان هستند كه ط يتصالح ييدتأ) يردولتيو غ يدولت(مراكز: يابيارز كانون

كارمندان و  يها يستگيشا يابيسازمان نسبت به ارز ييدمورد تأ يشاخص ها و ابزارها يو بر مبنا يرسم

  .يندنما ياقدام م يريتيمد ياحراز سمت ها يبالقوه آنان برا توان يزانم يينتع

و  يابيدستورالعمل ارز) 10(شماره  يوستهستند كه براساس پ يآموزش يها برنامه: يتوسعه ا هاي برنامه

كه  يافراد يبرا 04/11/1396 يختار 1657363موضوع بخشنامه شماره  يا حرفه يرانمد يستگيتوسعه شا

  .شود ياجرا م اند،را كسب كرده  يستگياز شا يكمربوط به هر  يازاتاز مجموع امت درصد 59تا  50 ينب

  

  :اين شاخص داراي دو نماگر شامل

هاي  هاي مديران از طريق كانون هاي مربوط به اجراي برنامه ارزيابي شايستگي اقدامات و برنامه: 1

  )امتياز15(ارزيابي

  )امتياز 15(ن گواهينامه شايستگي هاي عمومي مديريتيانتصابات و ارتقاء افراد از ميان دارندگا:2

  

  

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از

 579095موضوع تصويبنامه شماره (دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي •

 ) 1/4/1395مورخ 

موضوع بخشنامه (ي مديران حرفه اي دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عموم •

  )4/11/1396مورخ  1657363شماره 
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  )امتياز  80(آموزشي مديران و كاركنان  ارزشيابي دوره هاي   واجرا   :شاخص سوم

چرا كه همزمان . و كاركنان دستگاه يك ضرورت انكار ناپذير استمديران ي هاي توانمندحفظ و ارتقاء 

و دستورالعمل هاي جديد و همچنين تغيير شرايط درون و برون سازماني ، راستا با ابالغ قوانين  و هم

  . مديران و كاركنان نيز بايد مهارتها و توانمندي هاي خود را بهبود بخشيده و عملكردشان را ارتقاء بخشند 

مهارتهاي فني، انساني و ادراكي و  بهبود ،افزايش بينش و دانش با هدف آموزشي ي رنامه هااجراي ب

، در همه سطوحچارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران طراحي و پرسنل سازمان و در عالي معنوي ت

ليه به ثبت كمديريت آموزشي دستگاه كه قادر  جامع، نظام براساس اين شاخص. شودبرنامه ريزي مي 

تهيه گزارش برگزاري دوره هاي آموزشي، ارزيابي دوره هاي آموزشي،  اطالعات آموزشي كاركنان، اطالعات

در اين راستا دستگاه مي بايست . ارزيابي قرار مي گيرد مورد بررسي ومي باشد، هاي تحليلي و مديريتي 

اين  .آموزشي و تهيه شناسنامه آموزشي كاركنان اقدام نمايد نسبت به استقرار نرم افزار جامع مديريت

  :كه شاملاست  زيرشاخص 4شاخص داراي

  

هاي  مديران به تفكيك سطوح مختلف مديريتي بر اساس كليات برنامه هاي آموزشي اجراي دوره: 1

   ))1400(آموزشي ساالنه مصوب سال 

   )1400(هاي آموزشي ساالنه مصوب سال  هاي آموزشي كاركنان بر اساس كليات برنامه اجراي دوره: 2

   )2و  1سطح (هاي آموزشي  ارزشيابي دوره: 3

   )4و  3سطح (هاي آموزشي  دوره بررسي اثربخشي: 4

  

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از

 )30/01/1390مورخ  1834/200موضوع بخشنامه شماره (نظام آموزش كاركنان دولت •

موضوع بخشنامه (هاي آن هاي اجرايي و پيوست اصالحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه •

 )14/11/1392مورخ  18819/92/200شماره

و  28/04/89مورخ  21285/204موضوع بخشنامه شماره (هاي آموزشي خارج از كشور بورس •

 )02/02/96مورخ  1132012بخشنامه شماره 

هاي آموزشي  دستورالعمل نحوه احراز صالحيت تدريس و اجراي برنامه تربيت مدرسان دوره •

 )29/08/1397مورخ  464185موضوع بخشنامه شماره (كاركنان دولت

  سازمان امور اداري و استخدامي كشور 18/02/1396مورخ  66111نامه شماره بخش •

  )  امتياز 80(ارتقاء سالمت اداري : شاخص چهارم

نياز به انطباق و تاثيرگذاري بيشتر با ، يپيچيدگي رو به افزايش عوامل فرهنگي، اقتصادي، سياسي ، علم

 ، بهب هاي احتمالي تحوالت درون و برون سازمانيخطرات و آسيبراي مواجهه با . محيط را افزايش مي دهد



  

  

18 

 

 
  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

ابزاري براي هر سازماني، نظام اداري چرا كه . مد نياز استآو كار نظام اداري سالم، پاسخگو، پويا، منعطفيك 

  .محسوب مي گردد  پاسخگويي به اين تحوالت

رتقاء به تحوالتي در ادر جهت ، بايد مديريت جامعهنظام اداري به عنوان يك زيرسيستم از سيستمهاي 

سالم و بهره ور  ،توسعه يافته پويا،نظام اداري تنها  چرا كه ،زندببهره وري خود دست افزايش جهت بهبود و 

سالمت اداري يكي از آرزوهاي .  قرارگيردجامعه مي تواند در خدمت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

ارائه يك ابزار توزيع عادالنه خدمت به عموم شهروندان نوان رابه ع نظام اداري تاديرينه جوامع مختلف بوده 

سالمت اداري خواه و ناخواه .سالمت اداري به وضعي فراتر از اثر بخشي كوتاه مدت سازمان اشاره دارد. نمايد 

رويداد سالمت . ريشه در دو عامل مديريت و رهبري قوي و صادقانه و انسجام دروني نظام اداري دارد

لحاظ مفهوم پويايي هاي سازمان ها و پژوهش و كوشش در جهت بهسازي آنها، مزاياي قابل  سازماني از

 : كه برخي از آنها عبارتند از  مالحظه اي دارد

  حاكميت قانون برعملكرد همه دستگاه ها و تعامل بين آنها و خدمت گيرندگان. 1

  يندها وعملكرد در بخش خدماتآشفاف سازي قوانين، مقررات، فر. 2

  پاسخگويي بدون تبعيض همه دستگاه ها به درخواست خدمات مراجعين. 3

  نهادينه شدن حساب دهي مديريت درهمه سطوح مديريتي دستگاه ها. 4

  افزايش بهره وري و ميزان اثربخشي و كارايي دستگاه ها. 5

  پيشگيري از وقوع فسادبراي  ايجاد وتقويت مستمرتوان اداري و مردمي. 6

  قدام قانوني درقبال مرتكبين فساد با همكاري دستگاه قضاييشناسايي وا.  7

امتياز از مجموع امتيازات شاخص هاي عمومي  80، شاخصزير 2با  اداري  ارتقاء سالمت اداري شاخص

  : عبارتند ازشاخص ها  زير ارزيابي عملكرد بهزيستي را به خود اختصاص داده است كه اين

  

  )  امتياز 50( دستگاهطح هاي فساد در س رفع گلوگاه– 4 – 1

در اين شاخص تمامي اقدامات و فعاليت هاي الزم براي ارتقاء سالمت اداري يك دستگاه ارزيابي مي 

بعبارت ديگر ، اين شاخص مي تواند اراده دستگاه را براي مقابله با فساد و تامين سالمت اداري محك . شود 

  .را اندازه گيري نمايد  زده و ميزان تاثير سياست ها و تدابير اتخاذ شده

  

  )امتياز 30( سازي و اطالع رساني به مراجعين در جهت جلوگيري از وقوع فساد فرهنگ سازي،آگاه-2-4

  

  :مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از

  

 سياست هاي كلي نظام اداري ابالغي از سوي مقام معظم رهبري 24بند  •

 173706بخشنامه شماره (ديريت خدمات كشوري و دستورالعمل اجراي آنقانون م 92و  91مواد  •

 )سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 27/12/1393مورخ 
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تصويب نامه (آن  26قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد و آئين نامه اجرايي ماده  •

 )هيات وزيران 24/04/1393هـ مورخ  50080ت /45146شماره 

هـ مورخ  28617ت/37995مصوبه شماره (مه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فسادبرنا •

 )هيات وزيران 25/12/1382

 30374ت/73377مصوبه شماره (هاي اجرايي  آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه •

 )هيات وزيران 22/12/1383مورخ 

 هيات وزيران 08/04/1389مورخ  77683/44770تصويب نامه شماره  •

مصوبه شماره (آيين نامه پيشگيري و مقابله نظامنامه و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه •

 )هيات وزيران 28/12/1392هـ مورخ 50328ت/192087

 معاونت توسعه و سرمايه انساني رييس جمهور 03/04/1393مورخ  4349/93/200نامه شماره  •

 07/10/1393مورخ  13472/93/200و  17/04/1393مورخ  5272/93/200بخشنامه شماره  •

 هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري  موضوع ساماندهي كميته

در خصوص كارگروه ارتقاي  22/10/1395مورخ  954930تصويب نامه شوراي عالي اداري شماره  •

  سالمت نظام اداري

  )امتياز  50( تونخواه انشهروند ارائه خدمت به :شاخص پنجم

كرامت انساني محقق شده و ، حقوق شهروندي مجموعه اي از بايدها و نبايدهاست كه با رعايت آن ها 

قوق شهروندي از جمله مفاهيم نو پديدي ح.  انسان ها به جايگاه واقعي خود در جامعه نزديك مي شوند

جايگاه ، و حقوقي  است كه به طور ويژه به برابري و عدالت توجه دارد و در نظريه هاي اجتماعي، سياسي

اين مقوله وقتي محقق مي شود كه همه افراد جامعه از تمامي حقوق مدني و .  استرا كسب نموده خاصي 

يكسان سياسي برخوردار باشند و به فرصت هاي مورد نظر زندگي از حيث اقتصادي و اجتماعي بطور 

كت در حوزه هاي مختلف، در برابر شهروندان به عنوان اعضاي يك جامعه با مشار.  دسترسي داشته باشند

، وليت هايي كه براي اداره بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده مي گيرند و شناخت اين حقوق و تكاليف ئمس

  . ايفا خواهند نمود در ارتقاي حقوق شهروندي و ايجاد جامعه اي بر اساس نظم و عدالت نقش مهمي 

يفي دارند كه از مجموعه آنها تحت عنوان صيانت از حقوق در همين راستا حكومت ها و دولت ها نيز تكال

بي توجهي به اين حقوق و بي تفاوتي در قبال عدم رعايت آنها ، موجب . شهروندي نام برده مي شود 

بعبارت ديگر محتواي صيانت از حقوق . ديكتاتوري و استبداد شده و كرامت شهروندان را از بين خواهد برد 

در اين شاخص ميزان اجرايي . ن حقوق مردم از تعرض دولت ها و حكومت هاست شهروندي ، مصون ماند

شدن منشور حقوق شهروندي ابالغي رياست محترم جمهوري مورد ارزيابي قرار مي گيرد و نحوه اجرا و 

  .ضمانت هاي اجرايي آن بررسي مي شود 

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از
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 28/12/1395مورخ  1127128موضوع مصوبه شماره (ويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداريتص.  1

  ) شوراي عالي اداري

  

  ) امتياز  30( استقرار نظام رسيدگي به شكايات مردمي  :ششم شاخص

موثر بين مردم و مسئولين است كه با و براي تعامل مفيد يك فرايند الكترونيك و ديده بان بستر سامد 

، پذيرش مسئوليت نتايج و پيامدهاي حاصل از عملكرد دستگاه ها را از سوي دستگاه پاسخگويي  تقويت

با . مديران محقق ساخته و شفافيت در قبال وظايف انجام شده و نشده نسبت به ذينفعان را اعمال مي نمايد 

ضايت مردم از دستگاه چنين اقدامي ، مشاركت مردمي در نظارت همگاني و تقويت اعتماد مردم به دولت و ر

  . ها افزايش يافته و فرهنگ مردم داري در مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي نهادينه خواهد شد 

ديده در اين شاخص عملكرد دستگاه در قبال درخواست ها وشكايات مردمي واصله در سامانه سامد و

  .كيفيت پاسخگويي مورد ارزيابي قرار مي گيرد  بان

  :است كه شامل  بندهاي زيراراي اين شاخص د 

اقدامات  ،يتعامل سازنده با شاك ،يبررس افت،يشامل در اتيبه شكا يدگياستقرار چرخه رس .1

 تيشكا نديو اختتام فرا ياصالح

 اتينرخ شكا .2

 ييمتوسط زمان پاسخگو .3

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از

 دوم برنامه اصالح نظام اداري دوره •

مورخ  6330/92/206نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد مصوبه شماره  •

 شوراي عالي اداري 05/04/1392

  شوراي عالي اداري 14/07/1398مورخ  386034تصويب نامه شماره 

  

  )  امتياز 35(استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز :  هفتم صشاخ

حان و مديريت اسالمي، نقشي زيربنايي و بي بديل دارد و بايد گفت نظام اسالمي نماز در حكومت صال

  .  منهاي نماز يعني نظام منهاي اسالم و شايستگي

نماز با  ههدف از آفرينش انسان، رستگاري در پرتو ايمان و عمل صالح است و برترين عمل صالح، اقام

جنبه هاي شناختي، گرايشي، اخالقي، رواني، رفتاري  رعايت تمامي شرايط آن است كه تأثير گسترده اي بر

  .  و جسماني نمازگزاران در سطح فردي و اجتماعي دارد

تا آنجا كه محتوا و جهت گيري  ، مدير مسلمان، سازمان و جامعه خود را بر مدار نماز مديريت مي كند

جامعه .  دار رهنمون مي كندو همواره آن را به سوي ترقي و تكامل جهت  هنمازروح حاكم بر سازمان شد
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و همواره خويشتن را با قدرت بي منتهاي الهي مرتبط مي  يافتهبا نماز از پوچي و بالتكليفي نجات سازماني 

 : در نتيجه و بيند

 .و همواره بر كار و تالش مي افزايد و بازدهي بيشتري دارد كرده احساس شادابي و نشاط  �

 .  مسئوليت مي كند و تن به محدوديت و حقارت نمي دهدنسبت به وضع موجود و آينده، احساس  �

 . ضعف ها را مي زدايد و بر قوت ها مي افزايد ،  نقاط قوت و ضعف خود را رصد مي كند �

 .در نماز مي آموزد كه بهترين راه تكامل همان حركت جمعي و تعاون است �

 .را تجربه مي كند  تا خدا احساس نوع دوستي و نيكي و مهرباني به ديگران و همراه شدن با آنان �

 . بدست مي آورد در پرتو نماز براي اجتماع اسالمي  راامنيت اجتماعي  �

در اين شاخص برنامه هاي تكليفي بهزيستي كه بر اساس تفاهم نامه هاي منعقده بين ستاد اقامه نماز و 

  . سازمان بهزيستي كشور تعيين گرديده است ، ارزيابي مي شود 

  . ك نماگر دارد اين شاخص صرفا ي

  استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز 

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از

 گانه مقام معظم رهبري 21پيام هاي  •

 قانون برنامه چهارم توسعه 104ماده  •

الحيه بعدي آن به هيات وزيران و اص 30/01/1376هـ مورخ  17323ت/51867تصويب نامه شماره  •

 02/11/1381مورخ  24713ت/5154شماره 

 هيات وزيران 20/06/1393هـ مورخ 43835ت/69443تصيب نامه شماره  •

 شوراي عالي انقالب فرهنگي 04/05/1381مورخ  566مصوبه جلسه  •

هيات وزيران و نظام جامع برنامه  18/09/1385هـ مورخ 33324ت/116077تصويب نامه شماره  •

 هاي اجرايي ت و ارزيابي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در دستگاهريزي، نظار

  معاون اول رئيس جمهور 1395/ 26/03مورخ  35554/51503بخشنامه شماره 

  )  امتياز 250(عملكرد و بهبود  آسيب شناسي: هشتمشاخص 

سازمان و مديريت عملكرد روشي است استراتژيك و يكپارچه كه با برنامهريزي و هدفگذاري براي 

آغاز شده و پس از ارزيابي آنان از طريق كنترل شاخصهاي عملكرد، پيشنهاداتي را براي بهبود  كاركنان

تداوم اين چرخه، موفقيتي پايدار براي سازمان به دنبال خواهد . فرآيندها و عملكرد كاركنان فراهم ميĤورد

، عناصر آن در كه  االنه تحول اداريدستگاه دراين شاخص مي بايست نسبت به تدوين برنامه س. داشت 

شامل هدف ، روش ، منابع و زمانبندي بايد مشخص شده باشدو ارسال آن به استانداري،  اصلي برنامه ريزي

اجرا، اقدام در جهت تدوين و حال شناسي و بيان نقاط قوت و ضعف برنامه در  آسيبشامل  ارزيابي برنامه

اخصها، شركت در فرآيند ارزيابي عملكرد و شميت و استاندارد اختصاصي، ضريب اه بروزرساني شاخصهاي
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ارزيابي واحدهاي  و هنگام خود ارزيابي، ارزيابي ساالنه مديران و كاركنان تنظيم گزارش واقع بينانه و به

  .شهرستاني اقدام نمايد

اولين . يرد اقدامات قابل انجام در استقرار نظام مديريت عملكرد سازماني طي چند مرحله صورت مي پذ

مرحله ايجاد آمادگي سازماني است كه طي آن پيش نيازهاي ساختاري ، سيستمي و محتوايي مورد نياز 

سومين مرحله اجراي . دومين مرحله تدوين محتواي نظامنامه مديريت عملكرد مي باشد . فراهم مي گردد 

رد سازمان بر اساس اقدامات فرآيندهاي مديريت عملكرد و چهارمين مرحله آسيب شناسي و تحليل عملك

 .مرحله قبل است 3اجرايي انجام شده در 

امتياز از مجموع امتيازات شاخص هاي عمومي  250زيرشاخص،  2با  شاخص آسيب شناسي و بهبود عملكرد

  : عبارتند ازشاخص ها  زير ارزيابي عملكرد بهزيستي را به خود اختصاص داده است كه اين

  )امتياز  100( اختصاصي و هاي عمومي شاخص حوزه در اقدام برنامه ارائه و بهبود قابل نقاط شناسايي - 1-5

نها را به انجام برساند و نتايج آشاخص مجموعه اقداماتي كه دستگاه از ابتداي سال مي بايست زير در اين

ي و برش داشتن برنامه عملياتاستقرار گام هاي نظام مديريت عملكرد ، . بررسي مي شود ، حاصل از آنها 

و اقدامات و تعامالتي كه مي بايست در طول سال با سازمان راي هر يك از بخش هاي مختلف آن استاني ب

مديريت و برنامه ريزي استان به عمل آمده باشد ، از ديگر مواردي است كه در اين شاخص به آن پرداخته 

  . مي شود

  : هاي ذيل مي باشدنماگر  دارايشاخص زيرين ا

هاي  ه عملياتي دستگاه در راستاي وظايف، ماموريتهاي و اسناد باالدست از جمله ابالغيهتدوين برنام .1

 ملي و استاني و همچنين برش استاني برنامه اصالح نظام اداري

 تفكيك برنامه عملياتي دستگاه به واحدهاي سازماني در ستاد و شهرستانها .2

 تاد و شهرستانهاارزيابي عملكرد دستگاه به تفكيك واحدهاي سازماني در س .3

تحليل گزارشات ارزيابي بيروني و داخلي دستگاه و تدوين و اجراي برنامه بهبود به تفكيك واحدهاي  .4

 سازماني در ستاد و شهرستانها

  فعال بودن كارگروه توسعه مديريت دستگاه .5

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از

تصميم نامه شماره (خدمات كشوري و آيين نامه اجرايي آن قانون مديريت  82و  81مواد  •

 )هيات وزيران 14/01/1389مورخ  4225/44327

مورخ  27911/200بخشنامه شماره (دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد  •

28/05/1389( 

لي شوراي عا 14/06/139مورخ  302596برنامه جامع اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره  •

 اداري
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  فعاليت هاي اختصاصي دستگاه) ب 

  )امتياز 150(   يستياز بهز يمستمر يافتافراد در نوبت در يمستمر يبرقرار :  1شاخص 

 بررسي و مددجو گرفتن قرار پوش تحت از پس و شده انجام سال طول در مستمري برقراري فرايند

 ليست در مستمري، دريافت براي ددجوم درخواست و مستمري دريافت شرايط داشتن صورت در الزم هاي

 مستمري مددجو گردد، تامين جديد افراد مستمري برقراري جهت الزم بودجه اگر و گرفته قرار نوبت پشت

 .كرد خواهد دريافت

  

مورد  يمسكون يبه تعداد واحدها يتحما يازمندجامعه ن يواگذار شده برا يمسكون ينسبت تعداد واحدها :2شاخص 

  )امتياز 150( )در سال يواحد مسكون 16000 يبر مبنا(امعه مذكور ج يانتظار برا

ها بدان متعهد دولت  ، در زمره حقوق شهروندي است كهسرپناه و مسكن مناسب حق برخورداري از 

. در قالب مجموعه حقوق و يا تعهدات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جاي مي گيردبوده و از همين رو ، 

  .مله ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر اين مهم تاكيد داشته انداسناد حقوق بشري از ج

قانون اساسي جمهوري اسالمي . اين حق در اعالميه جهاني حقوق بشر نيز مورد حمايت قرار گرفته است

ايران نيز در موارد متعدد به اين حق اساسي اشاره نموده و به عنوان يك تعهد بنيادين حكومت اسالمي در 

به همين دليل بهزيستي با استفاده از امكانات دولتي و مشاركت . نمايد رابر شهروندان خود بر آن تاكيد مي ب

نهادهاي دولتي متولي مسكن ، خيرين و خود افراد تحت پوشش ، در برنامه اي ميان مدت اقدام به تهيه 

در . ر زندگي اين افراد تامين نمايد مسكن براي نيازمندان نموده است تا از اين طريق ، امنيت و آرامش را د

اين شاخص بر اساس آئين نامه هاي اجرايي ، تعداد مسكن تهيه و واگذار شده به نيازمندان تحت پوشش 

  . بهزيستي مورد ارزيابي قرار مي گيرد 

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از

  قانون برنامه ششم توسعه .  1

  ورالعمل هاي ابالغي بهزيستي كشوردست.  2

  

نسبت تعداد زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست جامعه هدف بهره مند از بيمه هاي اجتماعي : 3شاخص  

  ) امتياز  135( به كل جامعه هدف 

 مالي اخير، در سراسرجهان در كانون توجههاي بحران با بروز ويژه  به مين اجتماعي و حمايت اجتماعيتا

بيشتر از پيش، حكم و توسعه، به مرور زمان  در كشورهاي درحالاز زنان حمايت اجتماعي . گرفته است قرار 

در جهان . سازوكاري ارزشمند براي پرداختن به مساله فقر و ايجاد رشد و توسعه را پيدا كرده است

هاي اجتماعي هستند،  برنامه هاي دولت در هايي كه بهدنبال محدود كردن هزينه ، حكومتامروز  يافته توسعه

و متاسفانه ، زنان قشري هستند كه در اين ميان  كاهند درحقيقت از تعهدشان در قبال تأمين اجتماعي مي

 .بيشترين بي عدالتي را تحمل مي كنند 
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اين باور هر . ها قرار دارد جايگاه زنان در تأمين اجتماعي و حمايت اجتماعي موردتوجه روزافزون دولت

چرا  زنان است، براي گذاري گذاري انساني،سرمايه شودكه بهترين راه درسرمايه ازپيش پذيرفته مي يشروز ب

كه زنان به عنوان مهم ترين عامل تربيت نيروي انساني و ستون اصلي خانواده ، نقش بي بديلي در استحكام 

ارزشمند به ، ها  تمام اين تالشاگرچه تمركز بر زنان و نقش آنها در پس . و پويايي جامعه ايفا مي نمايند 

بر نقش زنان در توسعه متمركزباشد، بلكه افزون بر اين بايد به حق زنان در  رسداما نبايد تمام توجه نظر مي

ايجاد احساس امنيت در زنان بخصوص در قبال .  برخورداري از مواهب سياستهاي اجتماعي نيز توجه داشت

اين . به آنان براي ايفاي صحيح و كامل نقش مادر و همسر مي دهد  آينده ، انگيزه و عامل محرك الزم را

زنان بد سرپرست يا بي سرپرست . احساس در گروه هاي آسيب پذير و در معرض آسيب بسيار موثرتر است 

و زنان سرپرست خانوار كه دوره هاي محروميت جدي را سپري مي كنند و قطعا در سالمندي و كهنسالي ، 

  . وارتري را تجربه خواهند كرد ، از جدي ترين نيازمندان بيمه هاي اجتماعي هستند شرايط بسيار دش

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از

  قانون برنامه ششم توسعه .  1

  دستورالعمل هاي ابالغي بهزيستي كشور.  2

  

 100( ستي به تعهد اشتغال طبق برش برنامه توسعهنسبت افراد اشتغال يافته با مداخله سازمان بهزي :4شاخص 

  )امتياز

تامين معاش و برخورداري از فرصت هاي يكسان براي بهره مندي از شغلي كه متناسب با توانمندي ها 

بدون ترديد ، كسب . و استعدادهاي هر فرد باشد ، از زيربنايي ترين اقدامات در تحقق عدالت اجتماعي است 

ي آرزوي هر يك از آحاد جامعه است تا با ايفاي نقش موثر در جامعه و تبديل شدن به استقالل و خودكفاي

  . فردي مولد و كارآمد ، هويت خود را به عنوان يك شهروند داراي اعتبار ، كسب نمايند 

بهزيستي با اتخاذ تدابير مناسب و تشكيل كميته هاي تخصصي ارزيابي حرفه اي ، جامعه هدف خود را 

حيح اشتغال هدايت و آنان را از فرصت هاي اشتغال متناسب با توانمندي هايشان برخوردار مي در مسير ص

  . نمايد 

در اين شاخص افراديكه مسير قانوني تعريف شده براي ايجاد اشتغال را طي نموده و واجد شرايط 

، مورد ارزيابي قرار  اشتغال گرديده اند و تالش آنها با حمايت سازمان منجر به ايجاد اشتغال گرديده است

  . مي گيرند 

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از

  قانون تنظيم برخي از احكام دائمي برنامه ششم توسعه  1.  1

  دستورالعمل هاي ابالغي بهزيستي كشور.  2

  

  )امتياز  150( مشمول درصد استخدامي به كل معلوالن 3درصد معلوالن بهره مند از سهميه :  5شاخص 
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شخص معلول ،  ياست كه اقدامات هدفمند را ، درجهت قادر ساز يمجموعه ا يمعاونت توانبخش

 ينوحفظ  ا يواجتماع يوروان ي، ذهن ي، حس يوعملكرد جسم ييتوانا ييبه سطح نها يابيبمنظور دست 

 يشترب ياستقاللبرا ينمعلول يزندگ رييمجموعه تغ ينعمده ا يتاساس فعال ينبرا. دهد   يها انجام م ييتوانا

براثر  يتمعلول يصتشخ يسيونكم يصگردد كه بنا به تشخ ياطالق م يمعلول به فرد يانم يندرا. باشد  يم

 يو يعموم ييدرسالمت وكارا يتوام اختالل مستمر وقابل توجه ياو ي، روان ي،حس ي، ذهن يجسم يعهضا

  شود  يواقتصاد ياجتماع يها ينهد درزمموجب كاهش استقالل فر يكهگردد بطور يجادا

قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت ، دولت مكلف است كه حداقل سه درصد از  15مطابق ماده 

مجوزهاي استخدامي دستگاههاي دولتي و عمومي را اعم از وزارتخانه ها سازمانها موسسات شركتها و 

كه از بودجه عمومي كشور استفاده ميكنند را به افراد داراي نهادهاي عمومي و انقالبي و ديگر دستگاههاي 

معلوليت واجد شرايط اختصاص دهد كه هدف نهايي از اين شاخص استخدام معلولين توانمند كه شرايط 

  .عمومي احراز شغل مورد تصدي را داشته باشند

  

  )امتياز 75( ل افراد معلول كشورنسبت افراد معلول دريافت كننده خدمات حمايتي، مالي و رفاهي به ك - 6شاخص 

سازمان  يمال يها يتبراساس دستورالعمل جامع حما يمعاونت بمنظور ارائه خدمات توانبخش اين

شهرستان  يستيبهز  يوبا همكار يواجتماع ي، آموزش ي، حرفه ا يپزشك يدرابعاد گونان همچون توانبخش

كشور است   يستيسازمان بهز يابالغ اعتبار از سو اكثر خدمات ارائه شده منوط به.   يدنما يم يتها فعال

  يگيرپ يازبرخدمات مورد ن يشهرستان ها مبن يستياز بهز يسنج يازمعاونت درطول سال و براساس ن ينكه ا.

اعتبارات مذكور از اعتبارات  يمترم يصيتخص ياكشور و يستيسازمان بهز ياز سو يجذب اعتبارات مكف

روزانه  يبه ارائه خدمات توانبخش وطمعاونت مرب يناز خدمات ا يگرد يشبخ. باشد  ياستان م يصيتخص

 يم يسنج يناييوب يي، شنوا يزيوتراپينواب است كه شامل خدمات ف يدولت يتوانبخش ينيكتوسط كل

  .گردد

،  ي، ذهن يوجسم ينخاع يعهاست كه براثر ضا يمعلول فرد يصتشخ يسيونكم يصطبق تشخ:  معلول

 ينكه درا.گردد  يجادا يو يعموم ييدرسالمت وكارا يتوام اختالل مستمر وقابل توجه ياو ي، روان يحس

،  لزايمر، آ MSمزمن ، اختالل  يعفون يماريهايبه ب يانخاص كه شامل مبتال يازهايمعلول بان يانم

  .گردد  يشامل م يزواختالل درعمل بلع عذا را ن ينسونپارك

  : سازمان  يها حمايت

  يرندگ يقرار م يلبه شرخ ذ يگروه اصل 5رها د يتحما انواع

  يودرمان يا يمهب يها يتحما  -

  يتوانمند ساز يها يتحما  -

  ها  يتومعلول ياجتماع يها يباز آس يشگيريپ يها يتحما  -

  ينگهدار يها ينهكمك هز  -

  يمورد يها وكمك ها يتحما يرسا  -
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  يودرمان يا يمهب يها يتحما)  1

  )  كاركنان مراكز  ياجتماع يمهوشش بپ(  ييسهم كارفرما يمهحق ب  -

،  يكمك توانبخش يلوسا يروتعم ينتام ينهوكمك هز يومصرف يودرمان يبهداشت يلوسا ينتام  -

 يهپا يمهدرمان مازاد برب ينهوكمك هز يدرمان ، كاشت حلزون ، درمان نابارور يزساخت پروتز وارتز ، فرانش

  حلزون    قطعات پروتز كاشت يرخدمت وتعم يدسالمت ، خر

  ينوكمك به درمان معلول يارائه خدمات توانپزشك) الف

  يكمك توانبخش يلوسا ينتام) ب

  ينخاع يعهضا ينمعلول يحق پرستار) د

مكلف است با   يستيسازمان بهز  1396مصوب سال  يناز حقوق معلول يتطبق قانون جامع حما بر

و افراد دچار  يازمندن يدشد يليو خ يدشد يتمعلول يو مراقبت افراد دارا ياز نگهدار يتهدف حما

ها نسبت به  به خانواده يا و مشاوره يدر خانواده پس از ارائه خدمات آموزش يازمندچندگانه ن هاي يتمعلول

و  يخدمات مراقبت ياو  يدافراد اقدام نما ينا يمق يابه سرپرست، همسر  يمددكار يياپرداخت حق پرستار

 يردولتياز مراكز بخش غ يتحما يامراكز وابسته به خود  يقرا از طر يتمعلول ياز افراد دارا ينگهدار

  .يدنما هارائ) مردم نهاد يها و تشكل يريهخ ي،تعاون ي،خصوص(

  :شاخص عبارتند از  ينمورد استناد در ا يقانون يمبان ينمهمتر

  قانون تشكيل سازمان بهزيستي •

 يتو رقابت در فعال ييدمات ، گسترش اشتغالزاسازمان و به منظور توسعه خ يكبر اساس اهداف استراتژ

 يتوانبخش يدولت يرو توسعه مراكز ع يجاددر جهت ا ي، اقدامات قابل مالحظه و برجسته ا يتخصص يها

افراد  يو تعدادباال معهجا يازمزمن، انجام شده و كماكان بر اساس ن يروان يمارانمعلوالن ، سالمندان و ب

ارائه دهنده خدمات به زمراكز شامل مراك ينا. باشد  يترش مسدرحال گ يانپشت نوبت خدمات و متقاض

  .هدف هستند يدر منزل و جامع به گروهها ي، ارائه خدامات توانخش يصورت روزانه ، شبانه روز

  سازمان  ياساس شرح وظايف  •

  كشور                يابالغ يدستورالعمل ها  •

  

( سال 6تا  3به كل كودكان  1399يي در سال شده در برنامه غربالگري بينا ساله غربال 6تا  3كودكان  نسبت :7شاخص 

  )امتياز 150

طرح غربالگري بينايي يا پيشگيري از تنبلي چشم كه توسط معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان 

رسي بهزيستي هر سال به اجرا در مي آيد ، با استفاده از تيم هاي تخصصي و آموزش ديده ، نسبت به بر

سال اقدام نموده و پس از شناسايي افراد مبتال ، آنان را جهت درمان هاي  6تا  3عيوب انكساري كودكان 

هدف از اجراي اين طرح ، شناسايي افراد داراي مشكالت بينايي . تخصصي به مراكز درماني ارجاع مي نمايد 

  . هاي ماندگار ناشي از آن است و اقدام بموقع جهت درمان و رفع عيوب يا ممانعت از بروز معلوليت 
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  سال در سال بررسي مورد ارزيابي قرار  6تا  3در اين شاخص سطح پوشش برنامه در بين كودكان 

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از. مي گيرد 

  قانون برنامه ششم توسعه .  1

  دستورالعمل هاي ابالغي بهزيستي كشور.  2

  

  )امتياز  90( حمايت از كودكان بي سرپرست : 8شاخص 

از كاركردهاي ضروري خانواده ، مشاركت، ساختار قدرت شفاف و حل مسئله  ،راقبت، درك همدالنه م

  .  از اين نعمت محروم هستند، كودكان بي سرپرست و بدسرپرست كه  است

يا كشورهاست كه ريشههاي  واقعيت تلخ بسياري از جوامع، سرپرست يا بدسرپرست  معضل كودكان بي

شود كه  سرپرست يا بد سرپرست به كودكاني گفته مي كودكان بي. گردد آن به نهاد خانواده و جامعه بازمي

اند يا داراي والديني هستند كه  والدين خود را بر اثر حوادثي همچون تصادفات رانندگي يا مرگ از دست داده

دوران تحصيل و مراحل زندگي خود باز  ازممكن است  كودكانن اي .رفتار مناسبي با فرزندان خود ندارند

از عالئم ديگر و . شوند برقراري ارتباط با اطرافيان خود  در بمانند و دچار بحران شخصيت و عدم توانايي

افسردگي، وابستگي دلهره ، احتمال ميرود در كودكان ،  يفقدان والدين يا بدسرپرستبدليل هايي كه  بحران

هاي پي درپي به افراد مختلف و  هاي شبانه، شب ادراري، عدم اعتماد به نفس، وابستگي س، گريهآميز، تر

 .توانايي ضعيف براي برقراري با محيط اجتماعي است

بمنظور . شوند سالم تربيت شرايطي ودكان زماني فرد مفيدي براي جامعه خواهند بود كه در اين ك

اد ، اداره امور آنها بر عهده دولت و حكومت خواهد بود و به جبران كاستي ها و محروميت هاي اين افر

در اين شاخص اقدامات بهزيستي در زمينه سرپرستي و اداره امور . اصطالح امري حكومتي شناخته مي شود 

  .اين دسته از كودكان ارزيابي مي شود 

  : مهمترين مباني قانوني مورد استناد در اين شاخص عبارتند از

  نامه ششم توسعهقانون بر.  1

  دستورالعمل هاي ابالغي بهزيستي كشور.  2
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  دومفصل 
  

  

  

  

  1بهزيستي استان قزوين 1400عملكرد سال 
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  مقدمه 

اهداف تعيين شده همه ساله وظايف و ماموريت هاي تكليفي خود را بر اساس بهزيستي استان قزوين ، 

و در نهايـت ، مراحـل مختلفـي را    به انجام رسانده اري و همچنين برش هاي استاني در برنامه هاي تحول اد

كـه در ايـن بخـش    مي نمايـد  طي يانه اش ارزيابي سالبهبود عملكرد و دست يابي به نتايج مطلوب در براي 

  .اشاره مي شود  1400اين موارد در سال بطور خالصه به 

  1400اهم اقدامات در سال 

و اخذ نتايج حاصل از فعاليت بهزيستي استان قزوين و بـا عنايـت بـه     1400كرد سال پيرو ارزيابي عمل

توسعه ، از ابتداي سال ، كار در سازمان بهزيستي بر چند محور اساسي ، متمركز و تـالش   هفتمابالغ برنامه 

  :بارت بودند از اين محورها ع. كار با تدبير و برنامه ريزي بهتري صورت پذيرد  1399گرديد تا نسبت به سال 

  تعريف جديد از فعاليت پرسنل و بازآفريني نقش آنان در عملكرد دستگاه .  1

تعريـف اهـداف   بـا  ايجاد سيستم ارزيابي عملكرد مبتني بر برنامه هاي ابالغي براي تك تك پرسنل .  2

  ساليانه 

  ي بهبود سيستم آموزشي در سطح سازمان با رويكرد آموزش هاي تخصصي و كاربرد.  3

  با افزايش مشاركت كاركنان تقويت مديريت راهبردي ستاد .  3

  كميته ها برگزاري و اداره معاونت هاي تخصصي در نقش تقويت .  4

  تالش براي همگام نمودن فرآيند مستند سازي و ثبت گزارشات با معيارهاي ارزيابي ساليانه .  5

عددي برگزار و تدابيري اتخاذ گرديد كـه اهـم   با عنايت به موارد فوق الذكر ، نشست هاي كارشناسي مت

  :آن به قرار ذيل بوده است 

سطح ملي دستگاه و اعـالم نظـرات اسـتان     از 1400درخواست شاخص هاي اختصاصي پيشنهادي .  1

  نسبت به شاخص هاي مذكور و ارائه پيشنهاد جهت رفع ايرادات و ابهامات موجود

  تگاه در تمامي سطوح كارشناسي و به ازاي تمامي فعاليت هاانجام آسيب شناسي از فعاليت هاي دس.  2

برگزاري دوره هاي آموزشي الزم از سوي كارشناسان و مديران ستاد ملي براي متوليان شاخص هـا  .  3

  . . . در قالب نشست هاي تخصصي ، ويدئو كنفرانس و 

ر و ارتبـاط مسـتمر   معرفي جانشين و رابطين ارزيـابي عملكـرد از سـوي معاونـت هـا جهـت حضـو       .  4

  نمايندگان هر معاونت در جلسات و كميته ها و كارگروه ها 

فرآيند انعقاد تفاهم نامه بين سطوح و سلسـله مراتـب مختلـف سـازماني بـر اسـاس اهـداف        اجراي .  5

  و آغاز فاز اجرايي آن  1400عملكردي دستگاه در سال 

بـراي تمـامي   سـعه و عملكـرد سـال گذشـته     هدفگذاري عملياتي ساليانه بر اساس برنامه ششـم تو .  6

  شهرستان ها توسط حوزه هاي تخصصي ستادي
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  1400ابالغ شاخص ها و دستورالعمل ارزيابي عملكرد 

  شاخص هاي عمومي) الف 

ارائه شاخص هاي عمومي سطح اسـتاني از سـوي    و 1400پيرو ابالغ دستورالعمل ارزيابي عملكرد سال 

شاخصهاي مذكور بر اسـاس ارتبـاط موضـوعي ميـان     ي كشور صورت گرفت ، سازمان امور اداري و استخدام

چك ليست هاي ارزيابي عملكـرد كـه حـاوي نكـات     همچنين . معاونتها و واحدهاي مرتبط تقسيم بندي شد

شاخص هاي عمـومي ارزيـابي عملكـرد دسـتگاه     و نحوه مستند سازي شيوه امتياز دهي كليدي در خصوص 

كانال اطالع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين به بهزيستي ارائـه  ي بود، از طريق هاي استان

  . تا به عنوان راهنما در ارزيابي دستگاه مورد استفاده قرار گيردگرديد 

، ضمن انجام اقدامات آموزشـي  كميته مديريت عملكرد بدين ترتيب ، با برگزاري جلسات متعدد توسط 

، واحدهاي مربوطه  1400آشنايي آنها با روند عملياتي و اجرايي ارزيابي سال براي متوليان شاخص ها جهت 

نسبت به واگذاري مسئوليت تكميل فرآيند ارزيابي ، را معرفي و با صدور ابالغمتوليان هر يك از شاخص ها  ،

  . شاخص مورد نظر به متولي تعيين شده اقدام نمودند

جمع آوري مدارك الزم نسبت به تهيه فايـل هـاي   ي براي موظف شدند تا ضمن برنامه ريزمتوليان نيز 

جهت بررسي به دبيرخانه كميته مربوطـه ، دبيرخانـه كـارگروه توسـعه     استاندارد گزارش عملكرد ، آن ها را 

  .راهبري مديريت و همچنين دفتر مديريت عملكرد ارسال نمايند

، هر يك از متوليان و مسئولين مـافوق   عالوه بر اين ، مطابق با مصوبات ابالغي سازمان بهزيستي كشور

اطمينان از صحت اطالعات درج شده در فايل گـزارش عملكـرد ، نسـبت بـه     آنها ، ماموريت يافتند تا جهت 

نحوه توزيع شـاخص  . هماهنگي و كسب تاييديه از واحدهاي ستادي متناظر در بهزيستي كشور اقدام نمايند 

  .بشرح ذيل انجام پذيرفت هاي عمومي به تفكيك محورهاي تعيين شده

  
  و واحدهاي همكارحوزه هاي عملكردي بهزيستي توزيع شاخص هاي عمومي بر اساس  – 1جدول 

  حوزه هاي همكار  اصلي حوزه  شاخص نام   رديف

  نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفاده  1
اداره فناوري اطالعات و 

  تحول اداري
  روابط عمومي -ستاد پذيرش و هماهنگي

  -   امور اداري  انساني يرويساالري در انتصاب ن يستهشا  2

  امور اداري  اداره فاوا  و كاركنان يراندوره هاي آموزشي مد يابياجرا و ارزش  3

  كليه حوزه ها  دفتر مديريت عملكرد  دستگاه يارتقاء سالمت ادار  4

  حوزه هاكليه – هماهنگيستاد پذيرش و   دبيرخانه مناسب سازي  ارائه خدمت به شهروندان توانخواه  5

  حوزه هاكليه   دبيرخانه ستاد اقامه نماز    فرهنگ اقامه نماز يجاستقرار نظام جامع توسعه و ترو  6
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   حوزه هاكليه -  ستاد پذيرش و هماهنگي  دفتر مديريت عملكرد  مردمي ياتاستقرار نظام رسيدگي به شكا  7

  كليه حوزه ها  دفتر مديريت عملكرد  آسيب شناسي و بهبود عملكرد  8

  

در نهايت با حمايت مديركل محترم و همكاري واحدهاي مربوطه و همچنين دبيران كميته هاي 

 پايانكارگروه توسعه راهبري مديريت ، آمار و اطالعات الزم جمع آوري و از طريق سامانه ارزيابي عملكرد تا 

  .د نياز ، گزارش نهايي ارائه گرديدثبت گرديده و با افزودن تحليل ها و مستندات مور 1400سال  اسفند

  

  شاخصهاي اختصاصي) ب 

ادارات كل بهزيستي  1400سال شاخصهاي اختصاصي دفتر مديريت عملكرد سازمان بهزيستي كشور 

كه بر اساس دستورالعمل ضميمه شاخص نمود در قالب فرم الف ابالغ استان هاي كشور من جمله قزوين را 

عملكرد و ارائه آموزش هاي مربوطه به حوزه هاي تخصصي، شاخص هاي ها، ضمن تشكيل كميته مديريت 

  :شاخص هاي مذكور عبارت بودند از . تعيين شده جهت اجرا، ارائه گزارشات و مستندات ابالغ گرديد

  
 1400فرم الف شاخص هاي اختصاصي ابالغ شده استاني در سال  - 2جدول 

  عنوان شاخص  رديف
واحد 

 MUسنجش
  Sاستاندارد 

  امتياز سقف

  W) ضريب اهميت ( 

1 
 برقراري مستمري افراد در نوبت دريافت مستمري از بهزيستي

  
  150 100 درصد

2  

براي  1399نسبت تعداد واحدهاي مسكوني واگذار شده در سال 

جامعه نيازمند حمايت به تعداد واحدهاي مسكوني مورد انتظار 

 جهت احداث براي جامعه مذكور

  150 100 درصد

3  

مند از  زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست بهره نسبت

 هاي اجتماعي به كل جامعه هدف بيمه

  

  135 100 درصد

4  
به تعهد  يستيبا مداخله سازمان بهز يافتهنسبت افراد اشتغال 

 اشتغال ساالنه برنامه توسعه
  100 100 درصد

5  
به كل  يدرصد استخدام 3 يهبهره مند از سهم يدرصد معلوالن

 علوالن مشمولم
  150 100 درصد

6  
 يو رفاه يمال يتي،كننده خدمات حما يافتنسبت افراد معلول در

  به كل افراد معلول كشور
 75 100 درصد
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  عنوان شاخص  رديف
واحد 

 MUسنجش
  Sاستاندارد 

  امتياز سقف

  W) ضريب اهميت ( 

7  
 يناييب يسال غربال شده در برنامه غربالگر 6تا  3نسبت كودكان 

  سال كشور 6تا  3به كل كودكان 
 150 100 درصد

 90 100 صددر سرپرست ياز كودكان ب يتحما  8

  1000 جمع امتياز   

  

سات برگزار شده در راستاي توجيه شاخص ها و نحوه استخراج و ثبت اطالعات مربوط به آنها ، لپيرو ج

نشست مشتركي در سازمان بهزيستي كشور با حضور كليه معاونين، مديران و كارشناسان ستادي دفاتر 

عالوه بر اين، هر يك از حوزه هاي تخصصي . ا قرار گرفتمربوطه برگزار و اطالعات الزم در اختيار استان ه

ستادي با برگزاري ويدئو كنفرانس كشوري با معاونت هاي متناظر خود در استان ها ، راهبري الزم را در 

  . مورد ارزيابي عملكرد استان ها به انجام رساندند

م موثر و قابل توجه راهبري نكته حائز اهميت ديگر در روند ثبت اطالعات شاخص هاي اختصاصي، اقدا

كه طبق دستور صادره از سوي دفتر مديريت عملكرد سازمان بهزيستي كشور، هر  بود 1400ملي در سال 

معاونت بخصوص معاونت هاي تخصصي مكلف به تدوين راهنماي جديد نحوه محاسبه شاخص و همچنين 

يكسان ادارات كل بهزيستي در سراسر  تعيين مستندات مورد نياز آن گرديدند كه انجام آن موجب عملكرد

كشور و همچنين همكاري جدي تر، دقيق تر و منصفانه تر ناظران سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها 

همچنين هر معاونت و واحد ستادي نماينده مشخصي براي راهنمايي و . در ارزيابي دستگاه ها مي گرديد

  . هدايت واحدهاي استاني معرفي نمودند

 

  1400تا  1398مقايسه شاخص هاي عمومي و اختصاصي سال هاي 

  ساله تعداد و امتياز شاخص ها در محورهاي ارزيابي اختصاصي عملكرد 3مقايسه  - 3جدول 

  محور ارزيابي

  سقف امتياز هر محور  تعداد شاخص هر محور

سال 

1398  

سال 

1399  

سال 

1400   

سال 

1398  

سال 

1399  

سال 

1400   

  -  -  300  -  -  5  پيشگيري

  -  -  300  -  -  4  دسترسي

  -  -  200  -  -  3  پوشش

  -  -  200  -  -  3  توانمندسازي

  1000  1000  1000  8  14  15  جمع
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حذف محورهاي ارزيابي  1400و  1399به توضيح مي باشد علت عدم درج تعداد شاخص در سال  الزم

  .غ گرديده استابال بدون محوراصي مذكور شاخص اختص هايفوق الذكر بوده و صرفا در سال

  

 14از  اختصاصي تعداد شاخص هاي  1400طي سه سال گذشته در سال طبق تغييرات انجام شده 

كاهش داشته است و ليكن سقف امتيازات شاخص در سالهاي اخير  شاخص عنوان 8به  99شاخص در سال 

  . تغيير نداشته است

  
  محورهاي ارزيابي عمومي عملكردتعداد و سقف  امتياز شاخص ها در ساله  3مقايسه  - 4جدول 

ف
دي
ر

  

  محور ارزيابي

  سقف امتياز هر محور  تعداد شاخص هر محور

سال 

1398  

سال 

1399  

سال 

1400  

سال 

1398  

سال 

1399  

سال 

1400  

  -  -  125  -  -  4  محور اصالح ساختار سازماني  1

  -  -  300  -  -  11  محور توسعه دولت الكترونيك  2

  -  -  175  -  -  5  يمحور مديريت سرمايه انسان  3

  -  -  150  -  -  5  محور ارتقاء سالمت اداري ، و صيانت از حقوق مردم در نظام اداري   4

  -  -  100  -  -  2  محور نظارت و ارزيابي  5

  1000  1000  1000  7  14  32  جمع

  
  

آنچه در ساده ترين شكل ممكن از ارزيابي و در يك نگاه سريع به محورهاي ابالغي نظام ارزيابي 

و در نهايت در  كه هرساله تعداد محوررها كاهش يافته استمي توان بدست آورد  گذشته سال سهد درعملكر

مي بايست راهبردهاي ، با اين تفاسيرو . در بعد عمومي و اختصاصي ابالغ شده اند هافقط شاخص 1400سال 

  . گرددرعت فعاليت بخصوص با تكيه بر سالمت و سنتيجه محور جايگزين راهبردهاي آماري و خدمات محور 

  

  ثبت آنها در سامانه و اطالعات نحوه جمع آوري 

برنامه ريزي صحيح بمنظور ، ي و اختصاصي معموبا توجه به تغييرات صورت گرفته در شاخص هاي 

ضروري بوده و ها فراهم نمودن امكان جمع آوري اطالعات در زمان مقتضي و ثبت و كنترل و اصالح آن 

ايجاد هماهنگي و همكاري الزم بين واحدهاي مختلف و متوليان و اتخاذ تدابير مناسب  ،براي تحقق اين امر

  . استبوده شاخص ها بسيار حائز اهميت 

براي بهزيستي استان قزوين دفتر مديريت عملكرد و دبيرخانه كارگروه راهبري توسعه مديريت 

شناسايي نقاط  و 1399زيابي عملكرد سال نسبت به تحليل نتايج ار آغازاز  1400ساماندهي ارزيابي سال 

تالش خود را براي رفع ابهامات و نواقص موجود در عملكرد اقدام و ضعف و قوت فرآيند ارزيابي سال گذشته 

  . دستگاه آغاز نمود
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در ابتدا به عنوان نخستين اقدام، جداسازي شاخص هايي كه در آنها امتياز الزم كسب نشده بود، صورت 

  . بعد علل عدم كسب امتياز احصا گرديدپذيرفت و در گام 

، كليه معاونت ها و ادارات داراي نقش موثر در ارزيابي دستگاه، از ابتداي آنچه احصاء گرديدبا عنايت به 

خود براي حوزه هاي ستادي مرتبط اقدام نموده و مكاتبات  پيشنهاداتسال نسبت به طرح موضوعات و 

ر نتيجه پيگيري هاي صورت گرفته توسط دفاتر مديريت عملكرد استان د. دمتعددي در اين زمينه انجام دادن

بهزيستي كشور، بسياري از ابهامات برطرف و دستورالعمل سازمان ها و در راس آنها، دفتر مديريت عملكرد 

تدوين و به  1399هاي خوب و كارآمدي براي رفع نواقص سال هاي گذشته و بهبود شيوه ارزيابي سال 

شاخص ها و شيوه نامه در تدوين و ابالغ زماني تاخير همچون ساليان گذشته اگرچه . غ گرديداستان ها ابال

بخش قابل توجهي از زمان در اختيار استان را به هدر داد، ليكن  ،بخصوص در شاخص هاي عموميمذكور 

قبل از باز ا به پايان رساندن و ابالغ آنهو بويژه در مورد شاخص هاي اختصاصي بهتر شدن عملكرد ستادي 

  . بود تر ارزيابي و حصول نتيجه مطلوب و بهبود كيفيت و كميت تغيير  برايگام موثري شدن سامانه ارزيابي 

هاي اختصاصي با دريافت هر  دفتر مديريت عملكرد به عنوان متولي اصلي نظارت بر ارزيابي شاخص

تخصصي مربوطه برگزار و ضمن ارائه  العمل و شيوه نامه ، نشست مشتركي با كارشناسان و معاونيندستور

راهكارهاي بهره برداري از دستور العمل مذكور، نسبت به ارائه توضيحات الزم براي برنامه ريزي صحيح و 

دقيق و رعايت زمانبندي تعيين شده براي انجام ارزيابي و همچنين ثبت اطالعات و مستند سازي فعاليت 

  . هاي انجام شده ، اقدام نمود

  ه كارگروه راهبري توسعه مديريت نيز ، در زمينه شاخص هاي عمومي اقدامات مشابهي را دبيرخان

  .برنامه ريزي و نسبت به پياده سازي برنامه هاي مربوطه اقدام نمود

فرمت ثبت اطالعات شيوه نامه و و بر اساس  1400در نهايت با اعالم زمان ثبت اطالعات در اسفند ماه 

ابالغ كد كاربري و شناسه عبور تعيين شده توسط بهزيستي كشور  وهزيستي كشور بارسالي از سوي سازمان 

، ثبت اطالعات با همكاري بي دريغ همكاران در حوزه هاي مختلف آغاز و در حد توان و در مهلت مقرر به 

 اتمام رسيد ، در ادامه اطالعات جمع آوري شده توسط حوزه ها از سوي كارشناسان دفتر مديريت عملكرد

به اطالع واحدهاي  و بازخورد اوليه نتايج جهت تكميل اطالعات و رفع نواقص كتباً مورد بررسي قرار گرفته

  . متولي رسانده شد

اين نظارت و ارزيابي از سوي حوزه هاي ستادي سازمان بهزيستي كشور نيز صورت گرفته و همزمان با 

سبت به كنترل و ارائه طريق به استان ها اقدام فعاليت متوليان استاني ، ناظرين سطح ملي دستگاه نيز ن

  . نموده و مراحل ارزيابي عملكرد را پيگيري مي نمودند 

  

  1400عملكرد رزيابي انتايج كسب شده در 

اطالعات هر يك از شاخص ها توسط متوليان مربوطه و ثبت اطالعات در سامانه تسما، پيرو تكميل 

سئولين ستادي صورت گرفته و در نهايت نتايج بدست آمده در مراحل نظارت و كنترل و اصالح از سوي م

  ص گرديد كه به شرح ذيل مي باشد سه سطح خود ارزيابي ، اعالم نظر كارشناسي و امتياز نهايي ، مشخ
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  1400در سال  وضعيت ارزيابي شونده بر اساس ارزيابي شاخص هاي عمومي و اختصاصي - 5جدول 

  خودارزيابي  نهايي
  حوزه ارزيابي  سقف امتياز

  مكتسبهامتياز   درصد تحقق  مكتسبهامتياز  درصد تحقق

  شاخص هاي عمومي  1000 1000  100  62/717  76/71

  شاخص هاي اختصاصي  1000 1000  100  1000  100

  ارزيابي نهايي  2000 2000  1000  62/1717  86

  

  

اخص هاي عمومي با كسب امتياز ، شخود ارزيابي انجام شدهدر  1400با توجه به عملكرد سال  5طبق جدول 

ص هاي اختصاصي نيز با كسب شاخ. را به خود اختصاص دادند%  100تحققي برابر ، درصد 1000

 ،در نهايت با ارائه امتياز عملكرد نهايي. را به خود اختصاص دادند%  100درصد تحققي برابر ، 1000امتياز

. است اهداف خود گرديده%  76/71ق به تحقق موف در شاخص هاي عمومي امتياز 62/717 كسب دستگاه با

و كسب  62/1717امتياز  ،2000در مجموع دستگاه از . را بدست آورده اند   1000شاخص هاي اختصاصي در 

  . شده است )با احتساب عدم مصداق( %86درصد تحقق 

  
  1400در سال  تصاصياخارزيابي شاخص هاي بر اساس خود ارزيابي و امتياز مكتسبه وضعيت مقايسه  - 6جدول 

  عنوان شاخص  رديف

واحد 

سنج

ش

MU 

  خودارزيابي
  امتياز نهايي

  

امتياز 

  مكتسبه
  امتياز مكتسبه  درصد تحقق

درصد 

  تحقق

1 
برقراري مستمري افراد در نوبت دريافت 

  مستمري از بهزيستي
  100  150  100  150 درصد

2  

نسبت تعداد واحدهاي مسكوني واگذار شده در 

ي جامعه نيازمند حمايت به تعداد برا 1399سال 

واحدهاي مسكوني مورد انتظار جهت احداث 

 براي جامعه مذكور

  100  150  100  150 درصد

3  

نسبت زنان سرپرست خانوار و دختران 

هاي اجتماعي به  مند از بيمه خودسرپرست بهره

  كل جامعه هدف

  100  135  100  135 درصد
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  عنوان شاخص  رديف

واحد 

سنج

ش

MU 

  خودارزيابي
  امتياز نهايي

  

امتياز 

  مكتسبه
  امتياز مكتسبه  درصد تحقق

درصد 

  تحقق

4  
ازمان با مداخله س يافتهنسبت افراد اشتغال 

 به تعهد اشتغال ساالنه برنامه توسعه يستيبهز
  100  100  100  100 درصد

5  
درصد  3 يهبهره مند از سهم يدرصد معلوالن

 به كل معلوالن مشمول ياستخدام
  100  150  100  150 درصد

6  
كننده خدمات  يافتنسبت افراد معلول در

  به كل افراد معلول كشور يو رفاه يمال يتي،حما
  100 75  100 75 درصد

7  

سال غربال شده در برنامه  6تا  3نسبت كودكان 

سال  6تا  3به كل كودكان  يناييب يغربالگر

  كشور

  100 150  100 150 درصد

  100 90  100 90 درصد سرپرست ياز كودكان ب يتحما  8

  1000 جمع امتياز   

  

مي شاخص هاي اختصاصي بر در تما، بهزيستي استان قزوين 1400با توجه به عملكرد سال و  6 طبق جدول

 شاخص ها و در تمامي را كسب نموده امتياز كامل ، و چه ارزيابي نهايي صورت گرفته اساس خود ارزيابي 

 شاخص هايبعبارت ديگر ، بهزيستي استان قزوين در تمامي . درصد مي باشد 100برابر درصد تحقق 

  . ته و به امتياز كامل در هر يك دست پيدا كندمحقق ساخبطور كامل ، توانسته است اهداف خود را  اختصاصي

  

  وضعيت شاخص هاي عمومي

زير شاخص هاي  كه دارايبا عنايت به لزوم تحليل جزء به جزء عملكرد دستگاه در هر يك از شاخص ها 

و همچنين اهداف تخصصي  توسعه هفتمبرنامه متعدد بوده و تحقق هر يك از آنها در پيشبرد ماموريت هاي 

، تاثير بسزايي داشته است، در ذيل به بررسي هر يك از شاخص ها و زير شاخص هاي تعبيه شده در دستگاه 

  . هر يك مي پردازيم

  
  شاخص نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفادهشاخص ها در  زير وضعيت – 7جدول 

  
  رديف  شاخص  سقف امتياز  خودارزيابي  نهايي
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  مكتسبه امتياز  درصد تحقق  امتياز مكتسبه  درصد تحقق

96 24 100 25  25  
ي تارنما وجود اطالعات و قابليت هاي خاص در

  دستگاه
1 

 2 ميز خدمت از طريقارائه خدمات كيفيت  200 200 100 78 39

ذف دريافت كپي مدارك هويتي از خدمت ح  100  100 100 95 95

  )كارت ملي و شناسنامه( گيرندگان
5  

  

برابر  1400با توجه به عملكرد سال و فوق  طبق جدولرزيابي انجام شده ، بهزيستي استان قزوين در خودا

امتياز و  25 وجود اطالعات و قابليت هاي خاص در تارنماي دستگاه شاخصزيردر ارزيابي نهايي صورت گرفته 

 78 ،خدمات در ميز خدمت حضوري و الكترونيكي ارائه  زيرشاخص كيفيتدر. بوده است  %100درصد تحقق 

 گيرندگان حذف دريافت كپي مدارك هويتي از خدمتشاخص زير در . بوده است %39ياز و درصد تحقق امت

  .كسب شده است %95درصد تحقق  95امتياز 

  
  درشاخص شايسته ساالري در انتصاب نيروي انسانيشاخص ها زيروضعيت  - 8جدول 

سقف   خودارزيابي  نهايي

  امتياز
  رديف  شاخص

  امتياز مكتسبه  درصد تحقق  امتياز مكتسبه  درصد تحقق

100 30 100 30  30  
رعايت شرايط احراز مشاغل در 

  انتصابات سال مورد ارزيابي
1 

رعايت ضوابط مرتبط با انتخاب و  40 40 100 40 100

 انتصاب مديران
2 

  30  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق  عدم مصداق
ء مديران از ميان انتصاب و ارتقا

عمومي هاي  شايستگي دارندگان

  مديران 

3  

  

شايسته ساالري در شاخص بهزيستي استان قزوين،  1400با توجه به عملكرد سال و  8شماره  طبق جدول

احراز شاخص زيردر  از اهداف خود دست پيدا نموده است % 100امتياز به  70با كسب  انتصاب نيروي انساني

رعايت ضوابط مرتبط با شاخص زيردر . ست آمده استبد%  100و درصد تحقق  30امتياز  مشاغل در انتصابات 

شايستگي هاي عمومي شاخص زيردر . بوده است%  100و درصد تحقق  40امتياز  انتخاب و انتصاب مديران

  . عدم مصداق بوده است با وجود عدم مصداق تمامي موارد مرتبط با اين زير شاخص انجام شده است مديران
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  اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي مديران و كاركنان در شاخصها  شاخص زير وضعيت – 9جدول 

  خودارزيابي  نهايي
  رديف  شاخص  سقف امتياز

  امتياز مكتسبه  درصد تحقق  امتياز مكتسبه  درصد تحقق

100 25 100 25 25 
اجراي دوره هاي آموزشي مديران به تفيكي سطوح 

 مختلف مديريتي بر اساس برنامه آموزشي مصوب
1 

اجراي دوره هاي آموزشي كاركنان بر اساس برنامه   25  25 100  25 100

 آموزشي مصوب
2 

  3  )2و  1سطح (ارزشيابي دوره هاي آموزشي  15 15 100 15 100

  4  )4و  3سطح (دوره هاي آموزشي بررسي اثربخشي  15 15 100 9 60

  

از اهداف % 100امتياز به  70با كسب  شاخص ارزشيابي دور هاي اموزشي مديران و كاركنان،  فوقطبق جدول 

بدست آمده %  100و درصد تحقق  25امتياز دوره هاي آموزشي مديران در   .خود دست پيدا نموده است

شاخص زيردر . بوده است%  100و درصد تحقق  25امتياز كاركنان دوره هاي آموزشي شاخص زيردر . است

و درنهايت در زيرشاخص  بوده است%100و درصد تحقق  15امتياز    2و  1سطح  ارزشيابي دوره هاي آموزشي

   .بدست آمده است% 60و درصد تحقق  15امتياز  4و  3سطح  دوره هاي آموزشي بررسي اثربخشي

  
  دستگاهارتقاء سالمت اداري  در شاخصشاخص ها  زير وضعيت – 10جدول 

سقف   خودارزيابي  نهايي

  امتياز
  رديف  شاخص

  امتياز مكتسبه  درصد تحقق  امتياز مكتسبه  درصد تحقق

 1 رفع گلوگاههاي فساد در سطح دستگاه 50 50 100 32.5 65

90 27 100 30  30  

فرهنگ سازي، آگاهسازي و اطالع رساني 

به مراجعين در جهت جلوگيري از وقوع 

 فساد

2 

  

به  تمامي شاخص هادر  1400با توجه به عملكرد سال بهزيستي استان قزوين در خود ارزيابي باال  طبق جدول

آنچه در نهايت به واسطه ارزيـابي   .مي باشد% 100بدست آمده برابر و درصد تحقق را كسب نموده امتياز كامل 

و %  74.38و درصـد تحقـق    59.50ت آمده است براي شاخص ارتقاء سالمت اداري امتيـاز  سنهايي دستگاه بد

 شـاخص زيـر  و بـراي   %65درصد تحقق  32.50از امتي رفع گلوگاههاي فساد در سطح دستگاهشاخص زيربراي 

 90و درصد تحقق  27 امتيازفرهنگ سازي، آگاهسازي و اطالع رساني به مراجعين در جهت جلوگيري از وقوع 

  .بوده است% 

  



  

  

39 

 

 
  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

  هاارائه خدمت به شهروندان توانخووضعيت شاخص  - 11جدول 

  خودارزيابي  نهايي
سقف 

  امتياز
  رديف  شاخص

  امتياز مكتسبه  درصد تحقق  كتسبهامتياز م  درصد تحقق

 1  ارائه خدمت به شهروندان توانخوه 50 50 100 36.90 73.80

ارائه خدمت به شهروندان ي در شاخص ارزيابي شاخص هاي عموم با توجه به خود  شماره فوقطبق جدول 

  . درصد مي باشد 73.80كسب گرديده و درصد تحقق  36.90امتياز  توانخواه
  استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نمازوضعيت شاخص  - 12جدول 

  خودارزيابي  نهايي
سقف 

  امتياز
  رديف  شاخص

  امتياز مكتسبه  درصد تحقق  امتياز مكتسبه  درصد تحقق

71 71 100 100 100 
استقرار نظام جامع توسعه و ترويج 

  فرهنگ اقامه نماز
1 

  

كسب گرديده و  71امتياز  نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نمازاستقرار  در شاخص  براسا جدول باال

  ..درصد مي باشد 71در درصد تحقق 

  
  ها در شاخص آسيب شناسي بهبود عملكردشاخص  زير وضعيت – 13جدول 

  خودارزيابي  نهايي
سقف 

  امتياز
  رديف  شاخص

  امتياز مكتسبه  درصد تحقق  امتياز مكتسبه  درصد تحقق

76 76 100 100 100 
شناسايي نقاط قابل بهبود و ارائه 

برنامه اقدام در حوزه شاخص هاي 

  عمومي و اختصاصي

1 

 2  اقداماجراي برنامه ميزان  150 150 100 79.5 53

  

 ي در شاخص ارزيابي شاخص هاي عموم خود  بر اساس 1400با توجه به عملكرد سال جدول فوق و طبق 

شاخص ها زيرشاخص ها امتياز كامل كسب گرديده و در تمامي زيرتمامي در  آسيب شناسي و بهبود عملكرد

و  155.50، امتياز حاصله اين شاخص با توجه نتايج نهايي بدست آمده براي .درصد مي باشد 100درصد تحقق 

و  79.5و  76هابه ترتيب  شاخصزيرهمچنين امتياز بدست آمده براي . بوده است %  62.20درصد تحقق 

  . بوده است %53و % 76درصد تحقق 
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  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سومصل ف
  

  

  استان قزوين تحليل عملكرد بهزيستي
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  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

  قدمهم

ثمره هر ارزيابي و سنجشي مي بايست تعيين فوايد و مضرات كار انجام شده و استخراج نقاط ضعف و 

ه امكان ارتقاء نتايج و قوت و تهديد ها و فرصت هاي آن بوده و در نهايت منجر به كسب دانشي گردد ك

  . بهبود عملكرد را فراهم مي سازد

مناسبي را براي  در مقايسه با سنوات گذشته زمينه تحليلقزوين استان بهزيستي بررسي عملكرد كلي 

مقايسه عملكرد  ضمندر اين بخش . فراهم خواهد نموددستگاه ساماندهي و راهبري تحول نظام اداري 

، تغييرات صورت گرفته بررسي و تحليل آنها بصورت مشروح بيان شده و در انتها سالهاي گذشته با بهزيستي 

  . نيز راهكارهاي پيشنهادي بهبود عملكرد دستگاه استخراج و جهت بهره برداري آتي ارائه گرديده است

  

  1400الي  1398عملكرد بهزيستي در طي سال هاي مقايسه اي بررسي 
 

  شاخص هاي عمومي  

  ه  ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفادهشاخص نحو)  الف

  1400تا  1398زير شاخص هاي نحوه  ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفاده از سال وضعيت  -14جدول 

1400  1399  1398  

درصد   رديف  شاخصزير 

  تحقق

 امتياز

كسب 

  شده

سقف 

  امتياز

درصد 

  تحقق

 امتياز

كسب 

  شده

سقف 

  امتياز

درصد 

  تحقق

 امتياز

كسب 

  شده

ف سق

  امتياز

وجود اطالعات و قابليت هاي  50 50 100 -  - - 25 24 96

  ص در تارنماي دستگاهاخ
1 

كيفيت ارائه خدمات از طريق  120 64/64 54 170 29.23 18 200 78 39

حضوري، (ميز خدمت 

  )الكترونيكي، تركيبي

2 

95 95 100 40 20 50 65/96 16/53 55 
حذف دريافت كپي مدارك 

( مت گيرندگانهويتي از خد

  )كارت ملي و شناسنامه

3  

  

  1400تا  1398از سال نحوه  ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفاده  هاي شاخص شاخصزير  مقايسه درصد تحقق   –1نمودار 
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  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

  شاخص شايسته ساالري در انتصاب نيروي انساني)  ب

  1400تا  1398از سال  ي انسانينيرو شاخص شايسته ساالري در انتصابزير شاخص هايوضعيت  - 15جدول 

1400  1399  1398  

درصد   رديف  شاخص

  تحقق

 امتياز

كسب 

  شده

سقف 

  امتياز

درصد 

  تحقق

 امتياز

كسب 

  شده

سقف 

  امتياز

درصد 

  تحقق

 امتياز

كسب 

  شده

سقف 

  امتياز

رعايت شرايط احراز مشاغل در  - - - 25 25 100 30  30  100

  انتصابات سال مورد ارزيابي
1 

100  40  40 100 60  60 100 12  12 
انتخاب و  مرتبط با  رعايت ضوابط

  انتصاب مديران
2  

عدم 

 مصداق
عدم 

 مصداق
30 100  5 5 100 5 5  

انتصابات و ارتقاء مديران از ميان 
دارندگان گواهينامه شايستگي 

  هاي عمومي مديريتي

3  

  

  

  99تا  97از سال  روي انسانيساماندهي و متناسب سازي نيمقايسه درصد تحقق اهداف شاخص   –2 نمودار
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  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

  شاخص اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي مديران و كاركنان)  پ

  
  1400تا  1398از سال اجراي دوره هاي آموزشي مديران و كاركنان هاي شاخص زير وضعيت  -  16جدول 

1400  1399  1398  

درصد   رديف  شاخص

  تحقق
  امتياز

سقف 

  عملكرد

درصد 

  تحقق
  امتياز

 سقف

  عملكرد

درصد 

  تحقق
  امتياز

سقف 

  عملكرد

100 25 25 100 10 10 100 8 8 
به  جراي دوره هاي آموزشي مديرانا

تفكيك سطوح مديريتي براساس برنامه 

  آموزشي مصوب

1 

كاركنان  اجراي دوره هاي آموزشي 8 8 100 10 10 100 25 25 100

  مصوب  براساس برنامه آموزشي
2 

 2و  1ارزشيابي دوره هاي آموزش سطح  8 8 100 10 10 100 15 15 100
3  

  4 4و  3ارزشيابي دوره هاي آموزش سطح  3 3 100 10 4.90 70 15 9 60

  

  
  1400تا 1398مقايسه درصد تحقق اهداف شاخص اجراي دوره هاي آموزشي مديران و كاركنان از سال   –3مودار ن
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  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

  دستگاهارتقاء سالمت اداري  شاخص)  ج

  1400تا  1398هاي ارتقاء سالمت اداري از سال شاخص زير وضعيت  - 17جدول 

1400  1399  1398  

  رديف  شاخص
درصد 

  تحقق
سقف   امتياز

  عملكرد

درصد 

  تحقق
سقف   امتياز

  عملكرد

درصد 

  تحقق
سقف   امتياز

  عملكرد

در سطح  رفع گلوگاههاي فساد  -  -  - 35  75/22  65 50  32.5  65

  دستگاه
1 

90  27  30 84  60/12  15 -  -  -  
فرهنگ سازي ،آگاه سازي و اطالع 

رساني به مراجعين در جهت 

  فساد  وقوع جلوگيري از

2  

  
  

  

  1400تا  1398مقايسه درصد تحقق اهداف شاخص ارتقاء سالمت اداري از سال   –4نمودار 
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  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

  ارائه خدمت به شهروندان توانخواه شاخص)  ح

  1400تا  1398از سال  خدمت به شهروندان توانخواهارائه شاخص زير وضعيت  - 18جدول 

1400  1399  1398  

  شاخص
ردي

درصد   ف

  تحقق
سقف   امتياز

  عملكرد

درصد 

  تحقق
سقف   امتياز

  عملكرد

درصد 

  تحقق
سقف   امتياز

  عملكرد

 1  ارائه خدمت به شهروندان 30  23.15  78  20  17.5  85.25 50  36.90  73.80

  

  

  1400تا  1398از سال  ارائه خدمت به شهروندان توانخواهاخص شمقايسه درصد تحقق  - 5نمودار 

  

  
  

  

  

  استقرار نظام رسيدگي به شكايات مردمي شاخص)  خ

  
  1400تا  1398از سال  استقرار نظام رسيدگي به شكايات مردميشاخص زير وضعيت  - 19جدول 

1400  1399  1398  

  شاخص
ردي

درصد   ف

  تحقق
سقف   امتياز

  عملكرد

درصد 

  تحقق
سقف   ازامتي

  عملكرد

درصد 

  تحقق
سقف   امتياز

  عملكرد

استقرار نظام رسيدگي به شكايات  -  -  -  30  70/26  89 80  71.20  89

  مردمي
1 
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  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

  1400تا  1398از سال  استقرار نظام رسيدگي به شكايات مردمي شاخص مقايسه درصد تحقق -6نمودار 

  

  
  

  

  قامه نمازاستقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اشاخص )  خ

  

  1400تا  1398هاي استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز از سال شاخص زير وضعيت  - 20جدول 

1400  1399  1398  

  شاخص
ردي

  ف
درصد 

  تحقق
  امتياز

سقف 

  عملكرد

درصد 

  تحقق
  امتياز

سقف 

  عملكرد

درصد 

  تحقق
  امتياز

سقف 

  عملكرد

91.40  31.99  35 87.70  17.54  20 91.5  18.30  20 
و ترويج  استقرار نظام جامع توسعه

  فرهنگ اقامه نماز
1 

  

  

  1400تا  1398مقايسه درصد تحقق اهداف شاخص استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز از سال   –7نمودار 
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  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

  عملكردشاخص آسيب شناسي و بهبود ) ز 

  

  

  1400تا  1398عملكرد از سال  آسيب شناسي و بهبودشاخص زير وضعيت  - 21جدول 

1400  1399  1398  

  رديف  شاخص
درصد 

  تحقق
درصد   سقف امتياز   امتياز

  تحقق
سقف   امتياز

  امتياز 

درصد 

  تحقق
سقف   امتياز

  امتياز 

76  76  100 30  6  20 - - - 

شناسايي نقاط قابل بهبود و ارائه 

برنامه اقدام در حوزه شاخص هاي 

  عمومي و اختصاصي

1 

  2  ميزان اجراي برنامه اقدام - - -  20  5  25  150  79.50  53

  

  

  
  1400تا  1398از سال  آسيب شناسي و بهبود عملكردمقايسه درصد تحقق اهداف   –8نمودار 

.  

.  
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  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

  شاخص هاي اختصاصي) ب 

  

  
  1400ي اختصاصي در سال  شاخص ها ارزيابي - 22جدول 

  عنوان شاخص  رديف

واحد 

سنجش

MU 

  سقف امتياز 
  يازسقف امت

  

1 
برقراري مستمري افراد در نوبت دريافت مستمري از 

  بهزيستي
  150 150  نفر

2  

براي  1400نسبت تعداد واحدهاي مسكوني واگذار شده در سال 

جامعه نيازمند حمايت به تعداد واحدهاي مسكوني مورد انتظار 

 جهت احداث براي جامعه مذكور

  150 150 درصد

3  
ال شده در برنامه غربالگري سال غرب 6تا  3نسبت كودكان 

  سال كشور 6تا  3بينايي به كل كودكان 
  150  150 درصد

  90 90 درصد حمايت از كودكان بي سرپرست   4

5  
نسبت تعداد زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست 

 جامعه هدف بهره مند از بيمه هاي اجتماعي به كل جامعه هدف 
  135  135 درصد

6  
درصد استخدامي به  3هره مند از سهميه درصد معلوالني ب

  كل معلوالن مشمول
 100 100 درصد

7  

نسبت افرادداراي معلوليت تحت پوشش دريافت كننده خدمات 

حمايتي مالي و رفاهي به كل تعداد افراد داراي معلوليت 

  درخواست كننده خدمات حمايتي مالي و رفاهي 

 75 75 درصد

8  
داخله سازمان بهزيستي به نسبت افراد اشتغال يافته با م

 تعهد اشتغال ساالنه برنامه توسعه

 100 100 نفر

  1000 1000 جمع امتياز  

  

نتايج حاصله به شرح  1400تا  1398بهزيستي استان قزوين در ارزيابي عملكرد خود در سال هاي 

  .جدول ذيل را كسب نموده است 
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  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

  

  1400تا  1398رد بهزيستي استان قزوين در طول سال هاي مقايسه امتياز و درصد تحقق عملك - 24جدول شماره 

دوره 

  ارزيابي

  امتياز كلي 

  )2000سقف (

درصد 

  تحقق

  امتياز شاخصهاي عمومي

  )1000سقف (
  درصد تحقق

امتياز شاخصهاي 

سقف (اختصاصي 

1000(  

  درصد تحقق

1398  7/1762  13/88  75/781  2/78  97/980  98  

1399  1621  04/81  9/620  09/62  1000  100  

1400  62/1717  88/85  62/717  76/71  1000  100  

  
  

  1400تا  1398از سال  عملكرد دستگاه براساس شاخص هاي عمومي، اختصاصي و كليمقايسه درصد تحقق   –9نمودار جدول شماره 

  

  
  

  1400تحليل محورهاي مختلف ارزيابي عملكرد بهزيستي استان قزوين در سال 

تيجه حاصله داراي نقاط قوت و نقاط ضعفي است كه عالوه بر پويايي ، موجبات هر نوع عملكردي فارغ از ن

شناخت اين عوامل و تقويت نقاط . ثبات در عملكرد يا ناپايداري در اهداف و رويه ها را موجب مي گردد 

كه  قوت و رفع نقاط ضعف ، در گرو تدوين برنامه هاي بهبود بوده و نيازمند تجزيه و تحليل اطالعاتي است

اداره كل بهزيستي استان  1400ارزيابي عملكرد سال . در طول ارزيابي عملكرد يك دستگاه بدست مي آيد 

قزوين نيز از اين روند مستثني نبوده و متوليان هر يك از شاخص ها ، بر اساس نحوه فعاليت و كيفيت 

و قوت فعاليت ها را اقداماتي كه براي تحقق هر يك از شاخص ها صورت پذيرفته است ، نقاط ضعف 

  .شناسايي و پيشنهاداتي براي بهبود آن ارائه نموده اند كه در ذيل تقديم مي گردد 
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  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

  شاخص هاي اختصاصي ) الف 

  نقاط قوت

  سطح سالمت جامعه يارتقا  •

  يتوانبخش يها ينهكاهش هز  •

  در روستا يناييب يطرح غربالگر ياجرا يپوشش باال •

  سه سطح غربال در  يناييب يغربالگر يينتعرفه پا •

  يمارستاندر ب يصاز ترخ يشغربال پ يلخانواده ها بدل يبه خدمات برا يدر دسترس سهولت •

  خانواده ها  يباالترو بار روان يندر سن يدرمان يها ينهكاهش هز •

  مدرن ياز خانواده و استفاده از دستگاهها ياخذ تعرفه دولت •

  ييشنوا يلگرطرح غربا يدر اجرا يموثر دانشگاه علوم پزشك يهمكار •

  يينو تعرفه پا يسهولت دسترسي مراجعين به مركز دولت •

  .اقدام سازمان در جهت برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء مراكز •

رايزني برخي مديران مراكز با ارگانها و نهادهاي خصوصي و دولتي در جهت گسترش اين خدمات در  •

  سطح شهر

  يدولت يرغ يمشاركت با سازمانها •

  برنامه ها يو مرد نهاد در روند اجرا يدولت يرسات غموس يتتقو •

  بهره گيري از توان  ديگر دستگاهها در حوزه خدمات رساني به مددجويان سازمان •

وحتي حوزه هاي  يوجود  طرحهاي هماهنگ با توانايي معلولين در حوزه هاي فعاليت  جسم  •

نظر مي توان نقش بسزايي در كارشناسي كه در صورت شناسايي وتوسعه فعاليتهاي مورد  يتخصص

  ايجاد زمينه هاي اشتغال معلولين ايفا كرد

  .باشد  يمعضالت جامعه هدف سازمان م يناز بزرگتر يكيمسكن كه  ينبازتوان شدن توانخواه از تام •

  ييبه شهر در بحث مسكن روستا ياناز مهاجرت روستا يريجلوگ •

  ييوروستا يرعضو معلول شه2حداقل  يدارا يمسكن دار شدن خانوارها •

 يرتاث يگذاران، گروه ها ياستس يندر ب يتو ظرفيت سازي در خصوص موضوع معلول يآگاه ساز •

  آنان و جامعه يگذار، افراد معلول، خانواده ها

 يازبه ن ييپاسخ گو يارزيابي نيازها و ظرفيت هاي افراد كم توان و منابع درون و برون  جامعه برا  •

  يتمشارك يكردرو يقيكها ، از طر

  حمايت، ارتقاء و تقويت خدمات بهداشتي و توانبخشي براي افراد معلول و خانواده هاي آنان  •

  حمايت از گسترش، اجرا، اندازه گيري و پايش از بهبود حقوق و فرصت هاي برابر براي افراد معلول  •

 ،يهو گسترش ته يو روان يحس يزيكي،تضمين دسترسي و استفاده مؤثر از خدمات توانبخشي ف  •

  ).توليد، توزيع و سرويس دهي تكنولوژي كمكي
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  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

 -يتيو افتتاح مركز حما يراه انداز(يابانها و ارائه خدمات به كودكان كار و خ يتگسترش فعال •

  )هاكودك و خانواده در شهرستان يآموزش

 يجهت ارائه خدمات سالمت در خصوص آموزش ها يانعقاد تفاهم نامه با مركز بهداشت علوم پزشك •

  يابانبه كودكان كار و خ يتخصص يها يشو انجام آزما يدزاز ا يشگيريا پمرتبط ب

بر برنامه  يدمركز دوستدار كودك با تاك يو راه انداز يابانكودكان كار و خ يطرح جمع آور ينتدو •

  يابانكودكان كار و خ يو سامانده ييشناسا يها

  خانواده محور بودن و محدود نشدن ارائه خدمات به كودك •

  يدولت يربخش غ يلو استفاده از پتانس يبعد نظارت يشدولت در اجرا و افزا يگر يدكاهش تص •

  يرينخ يلاستفاده از پتانس •

  ازدواج در استان و برون استان يريهتعامل با موسسات خ •

  صدقات در سطح استان يصندوق ها ينهموفق و به ييجانما  •

، يمرتبط با مراكز توانبخش يياجرا ينامه ها يينضوابط ، دستورالعمل ها و آ يو بازنگر ينتدو.  •

  سالمندان 

بر چشم انداز و  يمبتن يمراقبت يمرتبط با ارائه خدمات توانبخش يدجد يارائه برنامه ها و روش ها •

  سالمندان  شاخص به ينرسالت ا

كرد عادالنه اعتبارات مرتبط با ارائه خدمات  ينهو هز يعتوز يبودجه و اعتبارات در راستا يريتمد •

  به سالمندان  يبتمراق

 يانهبراساس تورم سال يارانه، مبلغ   يتوانبخش يپرونده ها يمراكز وواگذار يت يارانهظرف يشافزا •

  يانهماه ياستانها و مبلغ مستمر يمستمر يهسهم يشوافزا

 يلوسا ينوتام يافراد معلول ، ارائه خدمات توانبخش ييبرجامعه باهدف شناسا يمبتن يتوانبخش •

نداشته وباعث توسعه  يارائه دهنده خدمات دسترس ياد  معلول اجرا شده كه به نهادهاافر يازمورد ن

  .گردد  يفرصت ها م يوبرابرساز يدرسطح محل يخدمات توانبخش

 يازبه ن ييپاسخ گو يارزيابي نيازها و ظرفيت هاي افراد كم توان و منابع درون و برون  جامعه برا  •

  يمشاركت يكردرو يقها ، از طر

  ايت، ارتقاء و تقويت خدمات بهداشتي و توانبخشي براي افراد معلول و خانواده هاي آنانحم.  •

 معلوالن ياز حقوق و فرصت هاي برابر برا يبرخوردار •

  

  نقاط ضعف

  گسترده طرح يغاتتبل يباال ينههز •

  يناييب يشركت در طرح غربالگر يالزام خانوادها برا يجاددر ا يموثر كشور يغاتعدم تبل •
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 يكه در گروه هدف غربالگر 2و1دبستان  يشآموزش وپرورش در غربال كودكان پ يكار يمواز •

  هستند يزن يناييب

  كم بودن اعتبارات طرح  •

  يناييدستگاه غربالگر ب يددر خر يبخش خصوص ياقعدم اشت •

  غربالگر يدستگاهها يو نگهدار يدخر يها ينهباال بودن هز •

  شده يينوزادان مشكوك شناسا يبرا يبعد يلهاانجام غربا يخانواده ها برا يمشكالت همكار •

  طرح در سطح كشور ياجرا يتاز اهم يسراسر يغاتنبود تبل •

  بخصوص در بخش اعتبارات يفهعدم تناسب امكانات با وظ •

   ياجتماع يبهايدر ابعاد مختلف آس يقاتكمبود پژوهشها و تحق •

  يشآموز يها يطكار و مح يها يطدر مح ينظارت يها يستعدم وجود چك ل •

عدم وجود ضمانت هاي اجرايي  وناتواني سازمان در بهره گيري  حداكثري از زمينه هاي اشتغال  •

  ديگر دستگاههاي اجرايي

  وجود دستگاههاي موازي وعدم تمر كز فعاليتهاي حمايتي در سطح كالن •

 5حداكثر واريز بيمه توسط سازمان براي كارفرما جهت بكارگيري و اشتغال افراد مددجو به مدت  •

  سال امكان اخراج فرد جامعه هدف توسط كارفرما وجود دارد 5سال مي باشد لذا بعد از 

  عدم پيشبيني طرحهاي ملي ويژه معلولين در سر فصلهاي  ساليانه مالي •

  سهم آورده توانخواه  ينتام يبرا يعدم اعتبار كاف •

  مسكن ساز  يرينكمبود خ •

 يعلم ي،عدم آگاه يلگرانن درآمد تسهبود ياختالط وظايف تسهيلگري با مددكاري ،ناكاف •

همكار  يدستگاه ها ينبخصوص درآموزش خانواده وعدم تعامل متقابل ب يلگرانتسه يوتخصص

  برجامعه يمبتن يدرتوانبخش

بال تكليف بودن بيمه روستايي و بسته شدن كارگزاريهاي بيمه و عدم دسترسي مددجويان به آنها از  •

  . باشد يخدمت م ينا يگرنقاط ضعف د

كه از  يبا در آمد يسهدر مقا يابانكودكان كار و خ ياز خانواده هادولت محدود  يماد يها يتحما •

سخت جهت كاهش  يطشرا يجادشود، منجر به ا يخانواده حاصل م يبرا يابانحضور كودك در خ

  .شود يم يابانحضور كودك در خ

  يابانيكودكان خ يماندهنامه سا يينهمكار در آ ياز ارگانها و نهادها يبعض يعدم همكار •

  يابانكودكان كار و خ يمرتبط از روند سامانده يياجرا يرانمد يحرفه ا يرو غ يتخصص يرانتظار غ •

  يكودك و خانواده به منابع دولت يتيموسسات و مراكز حما يوابستگ •

به اين موضوع اشاره شده كه پذيرش اتباع بيگانه، فاقد   حمايت از كودكان كاردر دستورالعمل  •

كارت اقامت امري غيرقانوني مي باشد و اين درحالي است كه  بيشتر مددجويان از اتباع بيگانه بوده 
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و دربسياري از موارد نيز فاقد كارت اقامت مي باشند و از سويي  لزوم حمايت از تمامي كودكان، 

ن كودكان، امري نظر از ايراني و غيرايراني بودن آنها و اهميت ساماندهي و  ارائه خدمات به اي فصر

مهم و اجتناب ناپذير مي باشد كه اين امر موجب سردرگمي اين اداره جهت ارائه خدمات از قبيل 

  .مي شود... نگهداري و 

 يدق يفاقد سرپرست قانون ياكلمه بدسرپرست  حمايت از كودكان بي سرپرست در عنوان شاخص •

كه  يفرزندان يتاست كه اكثر يصورت در ينسرپرست اكتفا شده وا ياست وتنها به كلمه ب يدهنگرد

  .باشند  يموثر م يفاقد سرپرست قانون يابدسرپرست  يرندگ يقرار م يتشاخص تحت حما يندر ا

  اعتبارات  يدرابالغ اعتبار ، مستمر نبودن اعتبارات درطول سال ، كسر يرتاخ •

راكز م يسرو درجهت تاس يشپ يدهمشكالت عد يلبدل يواستقبال بخش خصوص  يلعدم تما •

  .مراكز درسطح استان  يناستان به توسعه وگسترش ا ياز، وموسسات مردم نهاد ون يردولتيغ

همچون عدم   يخدمات به بخش خصوص يدرجهت كمك به  واگذار يبخش دولت يتعدم حما •

، مشكل  يژهو يطبا شرا ياعتبار يالت، نبود تسه يسالتاس يدبه مراكز جد ياپرداخت يارانهوجود و

  . يرهمناسب وبرابر دستورالعمل وغ يزيكيف يافض يافتندر

عدم تعامل با  يلبدل يستيجامعه با خدمات سازمان بهز ييوآشنا يعدم توجه به فرهنگ ساز •

  .مرتبط با موضوع  يياجرا يدستگاه ها

توانخواهان وكمك به  ييتوانا يفيارتقاء سطح ك يكردورو ينمعلول يعدم توجه به توانمند ساز •

  . يموفق از مراكز شبانه روز يصوترخ يزانعز ينا يجتماعوا ياستقالل فرد

 يواعضاء خانواده در مرتفع نمودن مشكالت فرارو ينبه آموزش كاركنان ، معلول يتوجه ناكاف •

  . ينمعلول

  نقاط بهبود

  يناييب يطرح غربالگر يدر اجرا يموثر دانشگاه علوم پزشك يهمكار •

  آن در استانها يعور و توزكش يستيدستگاه توسط سازمان بهز يعموم خريد •

  جهت پخش در رسانه ها ييشنوا يچشم برا يو آرم مشخص همانند برنامه تنبل يزرتيه ته •

  تاسيس وتقويت كارگاهها ومراكز كسب وكار ويژه معلولين ومددجويان با مديريت سازمان بهزيستي •

ي مددجويان بوده گيركاربا توجه به اينكه منابع مالي يكي  از ابزارهاي تشويق صاحبان مشاغل در ب •

بنظر مي رسد با افزايش اعتبارات ساليانه در سر فصلهاي مالي بتوان گام موثري  در ايجاد فضاهاي 

  اشتغال مددجويان برداشت  

  ايجاد كارگاههاي توليدي زنجيره اي ويا شهركهاي صنعتي ويژه معلولين •

  تقويت كارگاههاي حمايتي توليدي •

  از تجارب  ياز استانها جهت بهره مند ينطقه ام يدبازد يدوره ها يبرگزار •

  معلوالن ياز حقوق و فرصت هاي برابر برا يبرخوردار •
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  مربوط به معلوالن توسط خود آن ها يبرنامه ها يبسيج جامعه، حق مالكيت و رهبر •

  از خدمات يو كيفيت مناسب در مورد برخوردار ي،استطاعت مال يابي،دسترسي، دست •

  توسعه اي يموضوع معلوليت در برنامه ها و الحاق يساز يكپارچه •

 يتوسعه و هماهنگ يشورا ي،در اتاق فكر استاندار يابانيكودكان خ يدهتوجه خاص به پد •

  ....و ياستاندار ياجتماع يگروه فرهنگ ي،كاراستاندار

  ياباندر خصوص كودكان كار و خ يجهت فرهنگ ساز يماانعقاد تفاهم نامه با صدا و س •

  يانمددجو يازهايتحت وب از ن يعاتبانك اطال يطراح •

جهت جلب اعتماد  ياتيعمل يبرنامه ها يندر تدو يشمنداناز نظر كارشناسان خبره و اند يبهره مند •

  و انجام امور عام المنفعه يدولت يمردم به سازمانها

 يسال درجهت تحقق اهداف سازمان يهرسال به استانها تا در ط يارسال عنوان شاخص در ابتدا •

 يلكارشناسان جهت تكم يارفرصت مناسب در اخت ينوهمچن يردالزم صورت پذ يزيهايمه ر،برنا

  .مستندات فراهم گردد

به  يدنبه  ترخيص موفق توانخواهان از مراكز  با رس يژهوتوجه و يياجرا يدستورالعملها يبازنگر •

  سطح  توانمندي نسبي 

و به روزرساني اطالعات و و دانش  ارزشيابي مسئولين مراكز و امتيازدهي بر اساس عملكرد وي •

  مربيان و پرسنل تخصصي با الزام به گذراندن دوره هاي مربوط

هراستان  ياز استانها وآمار موجود درسامانه آمار يازسنجياعتبار به استانها براساس ن يصتخص •

  .اعتبارات  ينهبموقع وبه يزيبموقع اعتبارات درطول سال جهت برنامه ر يصتخص

 يتوانمندساز يدر راستا يارائه بسته جامع خدمات توانبخش يقاز طر يخدمات توانبخش يپوشش همگان

  يو اجتماع ياقتصاد ي،فرد

  شاخص هاي عمومي ) ب  

  :شاخص اول.1

  نقاط قوت

  كشور  يمهم خبر يتهايها و سا يارتباط با خبرگزار ينكل.  1

  و تبلت  يلآسان و قابل حمل در موبا يامكان دسترس.  2

  يضرور يها يهها و اطالع يانيهور وارسال بدص.  3

و برنامه  يتهافعال ياستها،انعكاس اهداف، س يمناسب برا يها يوهو كاربرد ش يزيبرنامه ر ياستگذاري،س.  4

  واضع دستگاه به مخاطبان، رسانه ها و جامعهمها و 

  رو يشپ يتهايعلولاز رفت و امد ارباب رجوع با م يريو جلوگ يدر انجام امور درخواست يعتسر.  5

  انجام آسان و راحت خدمات ارائه شده سازمان.  6

  زمان ممكن يندر كمتر يتامور مربوط به پروانه فعال يهانجام كل.  7

  نقاط ضعف
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  يكيخدمات به صورت الكترون يعدم ارائه تمام.  1

  يادار يونتحت وب نبودن اتوماس.  2

  اهسامانه ها در بستر تلفن همر يهعدم وجود كل.  3

  خدمات يهبه كل يدنبهبود بخش يبرا يازكمبود وجود اعتبار مورد ن.  4

  كشور ينقوان يبه جامعه هدف سازمان در راستا يتوجه كاف عدم.  5

  نقاط بهبود 

  سرعت سامانه ها جهت بهبود ارائه خدمات به جامعه هدف يشباند باال و افزا يبا پهنا يبستر يجادا.  1

 ينتر ينهو به ينخدمات به بهتر يعترهر چه سر يشبردو پ يبروزرسان يبرا يازاعتبار مورد ن يصتخص.  2

  روش

  كردن خدمات سازمان يكياهداف سازمان در حداقل زمان ممكن به الكترون يهكل يشبردپ.  3

  

  شاخص دوم.  2

  نقاط قوت

 يشكاركنان و افزاسطح سواد  يشباعث افزا يينترو پا يپلمبا مدرك د يقرارداد يرويعدم وجود ن يترعا.  1

  .گردد يم يتخصص يروهاين

شاخص بوده و باعث عملكرد  يننقطه قوت ا ياحراز شغل مورد تصد يطبا شرا يليمدرك تحص انطباق.  2

  شود يكاركنان م يبهتر و تخصص

  سازمان يبهره ور افزايش.  3

  ها سازمان ينههز كاهش.  4

  يگرد يبا واحد ها يتعامالت كار افزايش.  5

  تازه يكسب مهارتها يهدر سا يدمشاغل جد ديتص.  6

  يارتباطات سازمان بهبود.  7

  

  نقاط ضعف

كاركنان در  يزهكاركنان باعث كاهش انگ ينيدر حكم كارگز يليمقطع تحص يكمدرك حداكثر  اعمال.  1

  .شود يبه مقاطع باالتر م يلجهت ادامه تحص

  شاخص سوم. 3
  نقاط قوت

 

  يو ارتقاء شغل يعترف ياز آموزش برا يبردار بهره.  1

و مشخص نمودن انتظار مقام مسئول از  يزهانگ يجادجداگانه باعث ا يكاركنان در محورها سنجش.  2

  .آن در بهبود عملكرد دستگاه شده است يجكارمند ، شناخت نقاط قوت و ضعف كارمندان و استفاده از نتا

  .فرد  يو سازمان يشغل يفوظا در انجام يدجد يارتقا سطح دانش و استفاده از روش ها.  3
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  نقاط ضعف

 

  ياعتبار آموزش كمبود. 1

  شركت كنندگان يبه صورت روزانه و خستگ يساعات آموزش تمركز.  2

  نقاط بهبود 

  دوره ها و آموزش يبرگزار يبرا يدر نظر گرفتن اعتبار كاف.  1

  يحضور يربه صورت غ يآموزش يدوره ها برگزاري.  2

  هفته يدر روز ها  يساعات آموزش پخش.  3

  

   شاخص چهارم.  4

  نقاط قوت

  يتوسط سطح مل 91بازرسان ماده  يبرا يآموزش يبرنامه ها اجراي •

  ها  ياز نقاط مبهم در دستورالعمل ها و عملكرد دستگاه در بازرس ياريبس شناسايي •

 جاديانجام شده و ا يها يشناس يبطبق آس يندهادر فرآ يدفساد جد يگلوگاه هاكليه  شناسايي •

  فرصت بهبود 

موثر دستگاه در سال بعد با هدف بهبود و ارتقاء  ياتيبرنامه عمل ينتدو يفرصت مناسب برا ايجاد •

  سالمت

  نقاط ضعف

 يها يچيدگيبا توجه به حجم كار دفتر و پ 91ماده  يها يانجام بازرس يزمان برا يتمحدود •

  يبازرس

و  يمال يها ينهبخصوص در زم يتخصص يها يانجام بازرس ياعتبار و امكانات الزم برا فقدان •

  ياعتبار

 يبازرسان و جد ينا ياراتو حدود اخت 91ماده  يبا موضوع بازرس پرسنلو  يرانمد ييآشنا عدم •

  نگرفتن آن 

   91ماده  يقابل انجام در محدوده بازرس يها يتفعال يادز ياربس وسعت •

 يدستورالعمل ها يدر پ يپ ياه يها و بروز رسان يتانجام فعال يوهروز افزون در ش تغييرات •

  يسازمان

با  يدجد يرمد ييآشنا عدمو  يريتيمد ييراتتغ يلبدل يسالم ساز يها ياستدر س يرتاخ ايجاد •

  يسالمت ادار

  و سالم  يحو موانع ارائه خدمات صح يبو رفع معا يندهااستان ها در اصالح فرآ يجد محدوديت •



  

  

57 

 

 
  1400بررسي و  تحليل عملكرد اداره كل بهزيستي استان قزوين در سال 

ارباب رجوع در قالب آموزش  يمتكر ينو همچن يربرنامه مدون و كارآمد آموزش سالمت ادا فقدان •

  مصوب 

  عملكرد  يريتتوسط دفتر مد يدرون استان يآموزش يزيبرنامه ر ياعتبار الزم برا فقدان •

  نقاط بهبود 

استان ها در  ينب 91ماده  يبازرس يها يتفعال يمنطق يعتوز يبرا يستاد يقدق يزيلزوم برنامه ر •

  يدجد يعلم يساخت ها يرز يجاددر ا يعتسر يبرا يمنطقه ا يقالب كارگروه ها

و كاهش فساد بخصوص  يسالمت ادار ينه، كارآمد و هدف مند در زم يحصح يبرنامه آموزش تدوين •

  يتخصص يحوزه ها يبرا

 يواحد سازمان ينبه عنوان مهمتر ينظارت و بازرس يحوزه ها يخاص برا ياعتبار يفرد تعيين •

  مبارزه با فساد 

آن ها در عملكرد سازمان به  يقدرت اثر گذار يشعملكرد بمنظور افزا يريتاتر مددف يگاهجا بهبود •

  عنوان ناظر 

عملكرد  يريتكارشناسان دفاتر مد ير، دانش افزوده و تداب ياتتر و موثرتر از تجرب يجد استفاده •

  موجود در عملكرد سازمان و مبارزه با فساد  يها يو كاست يراداترفع ا يبرا

مدت سازمان  يچشم انداز طوالن يجادبا ا يسالمت ادار ينتام يياجرا يبرنامه ها و ابالغ تدوين •

  يسنجش اثر بخش يكوتاه مدت برا يها يسالم و هدفگذار

  

  :پنجمشاخص .6

  :قوتنقاط 

  :نقاط ضعف

  جهت ارباب رجوع  يازبهبود فضا و امكانات مورد ن يتناسب اعتبارات با سطوح مورد انتظار برا عدم •

آگاه  يموثر برنامه ها يو ضعف در اجرا ياطالع رسان يبه ابزارها ينهآسان و كم هز يسدستر عدم •

  يساز

  :بهبودنقاط 

  استان  يياجرا يدستگاه ها يهجداگانه به كل يتحت برنامه وفصل ياعتبار مناسب ساز يصتخص •

 يافتدرپس از  ينهزم يناعتبارات درا ينهكرد به ينهبرهز يزيوبرنامه ر يريتنظارت سازمان مد •

  يواستاندار يستيگزارش عملكرد دستگاه ها از سازمان بهز

  آن  يتبلحاظ اهم يبه ارتقاء سالمت ادار ياز اعتبارات استان يقسمت يصتخص •

 ييدپروانه ساخت پس تا ييددرتا يتوسط سازمان نظام مهندس ينظارت بر عملكرد بخش خصوص •

  يوخصوص ياماكن عموم يهكل يمناسب ساز
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 .داشته اند  يعملكرد مناسبمناسب سازي كه در  يادستگاه ه يقتشو •

 

  :ششمشاخص .6

  :قوتنقاط 

  بهتر  يبه ارباب رجوع با هدف خدمت رسان ياطالع رسان يها يستمو بهبود س تكميل •

 ينمعاونت ها با ا يتمام ييآموزش و آشنا يقصورت گرفته با سامانه سامد از طر يتفعال بهبود •

  سامانه 

  در آن يياستان و شهرستان ها با سامانه سامد و الزامات پاسخگو ين تخصصكارشناسا يعمل فعاليت •

ايجاد فضايي كامال مناسب جهت تعامالت مردم و دولت و گامي موثر در زمينه حل مسائل و  •

  مشكالت مردم 

  . ينافزايش رضايتمندي و جلب اعتماد مراجع •

  از احقاق حقوقشان   يانجومدد يناناطمافزايش  تسريع در امر پاسخگويي و رسيدگي موثر و •

و كاهش   يكالكترون يبا دريافت درخواستهاي ها يرحضوريبه غ يروند از مراجع حضور ييرتغ •

  .مراجعات حضوري به ادارات در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع 

 يدولت و هم برا يجامعه هدف به ادارات هم برا ياز مراجع حضور يناش يها ينهكاهش هز •

  . يمتقاض

  :عفنقاط ض

  و توقعات جامعه هدف  يبا سطح سواد ، فرهنگ ، همكار ينظر سنج يتناسب برنامه ها عدم •

 ياثر بخش يجهو در نت يميقد يها يوهبر ش يهو تك يبروز نظر سنج يها يوهاستفاده از ش عدم •

  يناكاف

با . . . و  يدهنده ، شاك يشنهاددرخواست كننده ، پ ينارتباط موثر و مستمر ب يامكان برقرار عدم •

  سامد 

 يآمار يلمتنوع و عدم امكان تحل يو عملكرد يآمار يضعف بنيادين سامانه در ارائه گزارش ها •

  . يجنتا

  :بهبودنقاط 

  و نظارت موجود در جامعه هدف  ييپاسخگو يها يتمتناسب با ظرف ينظر سنج يبرنامه ها تدوين •

  و دستورالعمل ها ينهار چوب قوانتوقعات در چ يلبا قانون و تعد ييآشنا يجامعه هدف برا آموزش •

ها و  ينهبه مدرن با هدف كاهش هز يارائه خدمات از قالب سنت يوهدر ش يجد ييراتتغ ايجاد •

  يدر دسترس يعتسر

  واحدها به ارائه عملكرد مستند و مكتوب  يهو الزام كل ييدر پاسخگو شفافيت •
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به نامه هاي مردمي سامانه سامد  ييپاسخگو يبرا يژهتخصيص امكانات و اعتبارات الزم به صورت و •

  .با هدف رفع مشكل 

هر  ياطالع رساني قوي وآگاهسازي موثر به منظور بهره بردار يسامد برا ياتيسيستم عمل يلتكم •

  .پاسخ  يافتدر يمردم ازاين سيستم برا يشترچه ب

  . يمال يكارائه خدمات الكترون يسامد با درگاهها يستمس ينكل •

  :هفتمشاخص .7

  :قوتنقاط 

 قبل يبا سال ها يسهفرهنگ اقامه نماز در مقا يجترو يتر از اعتبارات سازمان برا ينهبه استفاده •

  :نقاط ضعف

  

 يكبه  يحفظ و ارتقاء سالمت ادار يعامل موثر برا يكو اقامه نماز از  ينداريفرهنگ د تبديل •

مهم  ياناز متول كييكه  يها در سازمان يتبرنامه ها و مامور يرتر از سا يتكم اهم يبرنامه حت

 . است  يبو كنترل آس يشگيريپ

  : شاخص هشتم.  8

  نقاط قوت

  با ادارات استان ها يستاد يواحدها يكنزد يهمكار •

  از استاندارد  يعملكرد به سطح مطلوب يابيارز يندهايشدن فرآ نزديك •

  محاسبه شاخص يدستورالعمل ها بازنگري •

  ياربردك يرغ يمشابه و حذف شاخص ها يشاخص ها تجميع •

  يستاد يبه موقع حوزه ها راهبري •

  ها يابيتر شدن ارز واقعي

  انجام شده  يها يتسال و به فراخور فعال يمكرر در ط يابيشدن امكان ارز فراهم •

 يابيسال و قبل از آغاز ارز يدر ط يراداتاصالح نواقص و رفع ا يشدن فرصت مناسب برا فراهم •

  عملكرد دستگاه

صف در استان و شهرستان  يرده ها يبرا يو اختصاص يعموم يابيا ارزمتناسب ب يآموزش ها انجام •

  ها

  ها  يابيتر در ارز يقابل قبول تر و واقع يجنتا كسب •

 يازآنان به دستگاه در كسب امت يابيارز يقابل توجه وابستگ يرو تاث يانيم يرانتر مد يمنطق ارزيابي •

  دستگاه

  نقاط ضعف
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  ياختصاص يرد شاخص هاشاخص ها بخصوص در مو يرابالغ با تاخ •

  يعموم يدر مورد شاخص هاي سطح مل يستاد ياشراف كامل حوزه ها عدم •

در  يعموم ياز شاخص ها يدر محدوده برخ يحداكثر يازكسب امت يبرنامه منسجم برا نداشتن •

  يسطح مل

حذف  يجهاز شاخص ها و در نت يدر برخ يبه سطح مل ياستان ياز حد حوزه ها يشب وابستگي •

  مطلوب  يجهكسب نت يو ابتكار عمل در استان ها برا يتققدرت خال

  يابيارز يفرم ها يناكارآمد يلكاركنان بدل يابيمشكالت ارز تداوم •

مشكالت موجود  يلبدل يانسان يروين ييراتكاركنان در تغ يابيارز يجاز نتا يامكان بهره بردار عدم •

  روين يريو بكارگ يلتعد يو دستورالعمل ها يالتدر ساختار تشك

  نقاط بهبود 

 ينقطه نظرات استان ها برا يسال به استان ها و جمع آور يدر ابتدا يشنهاديپ يارسال شاخص ها •

  آن  يراداترفع ا

سال  يمستندات مربوط به هر شاخص در ابتدا يستمحاسبه شاخص و چك ل ينامه ها يوهش تهيه •

در  يازكسب حداكثر امتو  ياحتمال يوبجهت اصالح و رفع ع ياز فرصت كاف يبرخوردار يبرا

  ها  يابيارز

  خالقانه  يبر الگوها يعملكرد مبتن يريتبهبود مد يبرا يريتيمد يكارگاه آموزش برگزاري •

عملكرد به استان  يو كم يفيدر ارتقاء ك يتاستفاده از ابتكار عمل و خالق يالزم برا ياراخت تفويض •

  ها 

 سال قبل يهر سال در انتها ياتيبرنامه عمل ابالغ •

  

  

  

  

  

  

  

  


