
 

 
 

 جهادکشاورزی وزارت

 سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران

 تعاون روستائی استان قزوین مدیریت 

 
 

 

 1400پایان سال 
 

 

 

 



 

 :   1400-1399- 1398 سال ارزیابی عملکرد  کمیته اعضاء معرفی

 
 

 

 

 
 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر و رئیس کمیته عباس آقا علیخانی  1

 معاونت مدیریت کرم عباسی 2

 عملکرد آموزش و مسئول ارزیابیرئیس اداره  محمد حسن  ابراهیم پور 3

 عضواره خدمات فنی و رئیس ادمسئول انفور ماتیک و  اکرم  ابهری 4

 رئیس اداره عمومی و عضو مرضیه   حبیبی 5

 و عضو کارشناس مسول امور مالی مسعود آرامیده 6

 مسئول حراست و عضو کمیته  محمد هادی متولی 7

 و عضو مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه حاج آقای معقول 8

 و عضو  کارشناس آموزش زهرا نوری  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر و رئیس کمیته شهرام رحمانی   1

 معاونت مدیریت کرم عباسی 2

 عملکرد آموزش و مسئول ارزیابیرئیس اداره  محمد حسن  ابراهیم پور 3

 عضورئیس اداره خدمات فنی و مسئول انفور ماتیک و  ابهری اکرم  4

 رئیس اداره عمومی و عضو مرضیه   حبیبی 5

 و عضو کارشناس مسول امور مالی مسعود آرامیده 6

 کارگزین و عضو کمیته  خانم لشگری  7

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و عضو حاج آقای معقول 8

 مسئول نظامهای بهره برداری و عضو  امین کلهر چگینی 9

 و عضو  کارشناس آموزش زهرا نوری  10

 

 

 



 
 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر و رئیس کمیته شهرام رحمانی   1

 معاونت مدیریت عباسی کرم 2

 عملکرد آموزش و مسئول ارزیابیرئیس اداره  محمد حسن  ابراهیم پور 3

 عضورئیس اداره خدمات فنی و ماتیک و مسئول انفور اکرم  ابهری 4

 کمیته  رئیس اداره عمومی و عضو مرضیه   حبیبی 5

 کارشناس و عضو کمیته  حامد موحد فر 6

 کارگزین و عضو کمیته  خانم لشگری  7

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و عضو حاج آقای معقول 8

 مسئول نظامهای بهره برداری و عضو  امین کلهر چگینی 9

 و عضو  کارشناس آموزش زهرا نوری  10

 

 

 



  :عملکرد تیریمد تهیمک

  خیتار 560/93/206) موضوع مصوبه شماره  یبرنامه نقشه راه اصالح نظام ادار یاجرا یبرا تهیکم نیا

عملکرد ساالنه  یابیارز یو اجرا یخدمات کشور تیریقانون مد ازدهمی( و فصل یادار یعال یشورا   20/01/1393

 گردد. یم لیو دستگاه ها تشک یسازمان یواحدها

 : عملکرد تیریمد تهیکم فیاهم وظا

 . عملکرد دستگاه تیریاستقرار نظام مد یراهبر  -

 .مدت و کوتاه مدت( انیدستگاه )بلند مدت، م یبرنامه ها یابیشاخص ها و روش ارز ارها،یمع نیتدو  -

 .گزارش به شورا هیآن ها و ارا یدوره ا لیها و تحل یابیارز جینتا سهیمقا  -

 .برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دستگاه هیته  -

 .و مشارکت مردم ییپاسخگو ت،یشفاف ت،یفیو ک یبهره ور ر،ینظ ینظام ادار یموضوعات محور نییتع  -

 .عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا لیاز موضوعات فوق ، تحل کیروش سنجش هر  فیتعر - 

 .) شناسائی نقاط ضعف ارزیابی سالهای گذشته و برنامه ریزی برای بهبود (

قوت در هر شاخص ارزیابی         –پایش دادهای عملکرد از ارزیابی های سال گذشته و شناسائی نقاط ضعف 

 .) شناسائی نقاط قوت و فرستها و تهدیدها و دستاوردها ( 

 مجری :

باالترین مقام هر واحد اجرائی جهت شاخص های اختصاصی و مسئولیت محور ها توسط کارگروه توسعه 

 اخص های عمومی ارزیابی .مدیریت برای ش

 تاریخ انجام :

 انجام میگردد .   هر سال در  پس از اعالم نتایج ارزیابی 



 

 الزم به توضیح است :

 آسیب شناسی و  نقاط قوت و دستاوردها و –کلیه محور ها یک به یک توسط مسئولین محور ها نقاط ضعف 

 نتایج حاصله آن مشخص که برای رفع بهبود و موانع راه حل های پیشنهادی ارائه گردیده است .

 

 سال      اختصاصی عمومی جمع  توضیحات

 
1398سال  918.5 716.5 1635  

 
1636 

1399سال  930 706  

 
1400سال  835   671 1506  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397سال  81.44

 1398سال  81.75

 1399سال  81.8

 1400سال  76



 

 : 1شاخص  تحلیلی گزارش

 

      مسئول شاخص نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفاده 

  خودارزیابی کارشناسی نهایی

 سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق
 مصداق دار

 سال

54.77 178 178 54.77 178 178 54.77 325 325 1400 

81.9 208.9 255.0 81.9 208.9 255.0 100.0 255.0 255.0 
1399 

82.40 248.87 302 82.40 248.87 302 100 330 330 
1398 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 کلیات: اول فصل

 قزوین استان سازمان تعاون روستائی وظایف شرح و ها ماموریت تعیین

با ماهیت شرکت سهامی دولتی وبصورت نامحدود تاسیس شدد.   1342سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران درسال 

به تصویب کمیسیونهای مجلسین سابق رسید وشکل قدانونی بده خدود گرفدت وهیئدت       1348اساسنامه آن درسال 

زمان ، وظیفه توسعه روستائی در بخش دولت مامور اجرای آن گردید. با توجه به مفاد ومواد اساسنامه قانونی این سا

 کشاورزی از طریق تعاونی ها وتشکل ها برعهده این سازمان قرار گرفته است. 

 سددازمان تابعدده در شهرسددتانهای قددزوین د تاکسددتان و       3سددازمان تعدداون روسددتائی اسددتان قددزوین دارای     

شرکت تعاونی کشاورزی  35روستائی و شرکت تعاونی  47بوئین زهرا می باشد که کار هدایت ، حمایت ونظارت بر  

اتحادیده   2اتحادیده تعداونی روسدتائی  و    3شرکت تعاونی تولید روسدتائی و  11شرکت تعاونی روستایی زنان ،   6،  

تعاونی کشاورزی ، یک اتحادیه تعاونی تولید روستائی ویک اتحادیه مرکز استان را بعهدده داشدته و بدا بهدره گیدری      

ات موجود نیازهای معیشتی وحرفه ای جمعیت استان را با هدد  تدامین رفداه وتقویدت بنیده      اصولی وبهینه از امکان

اقتصادی این جامعه سخت کوش وپرتالش فراهم ساخته وگام کوچکی در جهت توزید  عادالنده وگسدترش عددالت     

فروشدگاه   اجتماعی وتحقق بخشیدن به خودکفائی نسبی برمیدارد.همچنین این سازمان بدا بهدره گیدری از تعددادی    

مصر  روستائی و فروشندگیهای مواد نفتی و واحدهای مکانیزاسیون کشاورزی و مراکز خرید و باسکول دیجیتال و 

، توسدعه   نیمه دیجیتال در امور تهیه و توزی  انواع کاالهای مصرفی ، فرآورده های نفتی ، لدوازم و ادوات کشداورزی  

عالیت بازرگانی ، اعتباری و آموزشی در راستای حمایت از تولیدد  صنای  جنبی کشاورزی ، خدمات فنی و عمرانی ، ف

 کنندگان محصوالت کشاورزی در سراسر استان مستعد و پهناور قزوین حضوری موثر و چشمگیر دارد .

 

 

 

 

 

 

 



 نگاهی به وظایف، سیاست ها، اهداف، برنامه ها وعملکردها
 وظایف :-1

 تقسیم می گردد: وظایف سازمان به دو بخش حاکمیتی وتصدی گری

 وظایف حاکمیتی:-1-1

 وظایف حاکمیتی سازمان تعاون روستائی درقبال شبکه تعاونی روستائی وکشاورزی به   چهارحوزه تقسیم می گردد:

     : سیاستگذاری 

توانمنمدیهای  درامور سازماندهی ، ساماندهی، کارآمدسازی وارتقاء سطح تخصصی ، مهارتی ، مالی، عملیاتی، خدمات رسانی ومدیریتی

 تعاونی های روستائی وکشاورزی.

                  :وظایف هدایتی        

 الف: آموزش اصول تعاون وروش اداره شرکت هاواتحادیه های تعاونی به روستائیان.                          

 ب: اشاعه وترویج فرهنگ تعاون بمنظور توسعه )کمی وکیفی( تعاونیها.                            

 .اج: تعلیم وتربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان وتعاونیه                            

نیهاد: ارائه خدمات فرهنگی به اعضاء وکارکنان ومدیران تعاو                            

 : وظایف حمایتی 

 اعتباری، بازاریابی وبازاررسانی. مالی وارائه خدمات درزمینه های فنی ومشاوره ای ،رفاهی،           

 کشاورزی ،تاسیساتی وزیربنایی وتامین کاالهای معیشتی ونهاده های حرفه ای  محصوالت           

موردنیاز اعضاء تعاونیها            

 نظارتی :وظایف -2-1

 . ارائه خدمات حسابرسی به شرکتها واتحادیه های تعاونی-الف 

 اتحادیه های تعاونی ودفاع از  ا وارائه خدمات حقوقی وبازرسی به شرکته -ب                

  .منافع   مادی ومعنوی آنها             

 

 

 

 

 



 وشبکه تحت پوشش :وظایف تصدی گری سازمان تعاون روستائی  -3-1

 بعد از تولید تولید قبل ازتولید شرح وظیفه ردیف

 ٭ ٭ ٭ تهیه ،توزیع وفروش نهاده)کود،بذر،سم،نهالوعلوفه و....( ماشین آالت کشاورزي 1

2 
خرید،جمع آوري،نگهداري وفروش محصوالت کشاورزي ونیز سایرمحصوالت تولیدي 

 )بعداز تولید(شرکتها واتحادیه هاي روستایی وکشاورزي 
 ٭  

3 
ایجاد تاسیسات نگهداري)انبار،سردخانه و...( صنایع تبدیلی ونمایشگاههاي محصوالت 

 کشاورزي
 ٭ ٭ ٭

 ٭ ٭ ٭ ارائه خدمات عمومی ومتفرقه مورد نیار تعاونی ها واتحادیه ها 4

 ٭ ٭ ٭ تهیه ،تولید، توزیع وفروش کاالهاي مصرفی روستاییان وکشاورزان 5

   ٭ خدمات فنی جهت تهیه طرح هاي تولیديارایه  6

 ٭  ٭ برگزاري دوره هاي آموزشی اعضاوارکان تعاونی ها واتحادیه ها 7

 ٭ ٭ ٭ ایجاد تاسیسات وساختمان هاي اداري مورد نیار تعاونی ها واتحادیه ها 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لیست خدمات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 شناسه خدمت عنوان زیر خدمت )شناسه خدمت(عنوان خدمت  ردیف

1 

صدور مجوز شرکتهاي تولیدي 
وسایر اتحادیه ها، شرکت ها 

وتعاونی هاي بخش 
 (13011207000کشاورزي)

صنفی -صدور تائیدیه فنی تشكیل تشكل ها وانجمن هاي تخصصی .1
 کشاورزي

13021209100 

 13021209101 تشكیل شرکت کشت وصنعت .2

 13021209102 شرکت سهامی وزراعیتشكیل وانحالل  .3

تشكیل وانحالل اتحادیه هاي شهرستانی/استانی شرکت هاي تعاونی تولید  .4
 روستایی دربخش کشاورزي

13021209103 

 13021209104 (ngoصدور صالحیت فنی تشكیل سازمان هاي مردم نهاد) .5

 13021209105 صدورمجوز تشكیل مجمع عمومی نظام صنفی .6

خریدوفروش اموال غیرمنقول وایجادوتوسعه سرمایه گذاري  صدورمجوز .7
هاي زیرساختی شبكه هاي تعاونی هاي تحت پوشش سازمان مرکزي 

 تعاون روستایی ایران

13021209106 

 13021209107 صدور مجوز فعالیت انجمن ،کانون ومجمع ملی خبرگان کشاورزي .8

 13021209108 روستایی،کشاورزي،تولیدي وزنانصدورمجوزهاي تعاونی هاي  .9

 13021209109 صدور وابطال مجوز تاسیس واحد اعتباري .10

2 
خدمات حمایتی سازمان تعاون 

روستایی به بهره برداران 
(13021208000) 

مشاوره وتائیدیه فنی طرح هاي سرمایه گذاري دراحداث وتوسعه زیر ساخت  .1
هاي تعاونی تحت پوشش سازمان هاي مورد نیاز اتحادیه ها وشرکت 

 مرکزي تعاون روستایی ایران از محل کمك هاي فنی واعتباري

13011208100 

ارائه خدمات مهندسی طرح هاي عمرانی به اتحادیه ها وشرکت هاي  .2
 تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

13011208101 

)تشكل ها ونظام صنفی برگزاري دوره ها/کارگاه هاي آموزشی  .3
کشاورزي(و)اعضاء،کارکنان وارکان شرکت هاي تعاونی روستایی 

 وکشاورزي وزنان(

13011208102 

 13011208103 تامین وتوزیع نهاده هاي کشاورزي .4

ساماندهی خریدوفروش محصوالت کشاورزي)خریدتضمینی وتوافقی  .5
 محصوالت دامی ،زراعی وباغی(

13011208104 

 13011208105 ،طبقه بندي واستاندارد سازي مشاغل کشاورزيشناسایی  .6

معرفی نامه دریافت تسهیالت بانكی از محل کمك هاي فنی واعتباري به  .7
 شبكه تعاونی هاي روستایی وکشاورزي )شرکت ها واتحادیه ها(

13011208106 

 

 

 



 

 تعاون روستائی استان قزوینمدیریت  )اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت توسعه( عملیاتی برنامه

 

 

 تحلیل عملکرد مدیریت تعاون روستایی در محور برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
 

   

در محور برنامه دولت الکترونیك و هوشمندسازی  1399و  1398وضعیت عملکرد مديريت تعاون روستايي در دوره ارزيابي سال 

 سال اداری

 خودارزيابي کارشناسي نهايي

  سقف امتیاز مصداق دار امتیاز امتیاز کسب شده سقف امتیاز امتیاز  درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز نهایی درصد تحقق

81.9 208.9 255.0 81.9 208.9 255.0 100.0 255.0 255.0 1399 

82.40 248.87 302 82.40 248.87 302 330 330 330 1398 
 

   

شاخص های ارزیابی محور برنامه دولت الکترونیك و هوشمندسازی اداری مدیریت تعاون  رشددر نمودار عملکرد 

 1398نسبت به سال  1399روستایی در دوره ارزیابی سال 
 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 هدف اصلی برنامه -2-

 سطح افزایش و کل اداره به رجوع ارباب تردد میزان کاهش راستای در حضوری غیر صورت به دستگاه خدمات ارائه

 آنان رضایت

 

 

 اداری هوشمندسازی و الکترونیک دولت توسعه برنامه ، عملکرد ارزیابی عمومی شاخصهای جدول

 استاندارد سازي تارنما)وب سایت(دستگاه .1

 ارائه خدمات در میز خدمت حضوري و الكترونیكی .2

 توسعه زیر ساخت دولت الكترونیكی .3

 ها،فرایندها ، تصمیمات واقدامات دستگاه هاي اجرایی مشارکت الكترونیكی شهروندان در سیاست .4

 احراز هویت الكترونیكی خدمت گیرندگان .5

 به کارگیري سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )سامانه ستاد( .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
  محور توسعه دولت الکترونیک                                   

 

 

 



 

 محور توسعه دولت الکترونیک                                   
  استانداردسازی تارنما)وب سایت( شاخص                                                   

سقف امتیاز  هدف عملکرد امتیاز درصد تحقق

 مصداق دار

درصد 

 تحقق
سقف امتیاز  هدف عملکرد امتیاز

 مصداق دار
    

  1 کاربر پسند بودن تارنما 7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

  2 شفافیت تارنما 7.50 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00 7.50 100.00 100.00 7.50 100.00

 3 خدمات تارنما کیفیت 10.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00
 

  4 دسترسی پذیری تارنما 6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

  5 دسترسی پذیری اطالعات 6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 6 داشتن بیانیه حریم خصوصی 4.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00 4.00 100.00 100.00 4.00 100.00
 

 7 داشتن بیانیه سطح توافق خدمات 9.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00 9.00 100.00 100.00 9.00 100.00
 

 

 

 

 نمودار وضعیت ارزیابی عمومی در محور توسعه دولت الکترونیک
 شاخص استانداردسازی تارنما)وب سایت( سطح نهایی

 

 

 

 

 

 

 



  استانداردسازی تارنما )وب سایت(  -1شاخص 

 

  استااندارد سازی تارنما

  خودارزیابی کارشناسی نهایی

 سال سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق

100% 35 35 100% 35 35 100% 35 35 1398 

100% 55 55 100% 55 55 100% 55 55 1399 
 

 

  استاندارد سازی تارنما قدامات انجام شده برای ا

 اقدامات اصالحی وآسیب شناسی

 پیگیری برطرف کردن مشکل تاالر گفتگو -1

 پیگیری جهت راه اندازی اتاق کنفرانس در پرتال -2

   e-formپیگیری جهت حق دسترسي ايجاد  -3

 پیگیری جهت راه اندازی آنالين تحلیل نظر سنجي -4

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 محور توسعه دولت الکترونیک                                                                                                
 

 
 

 شاخص ارائه خدمات در میز خدمت حضوری و الکترونیکی                                                                        
 

  

 کارشناسی نهایی
سقف 

 امتیاز
 فعالیت

ردی

 ف

 

درصد تحقق  هدف عملکرد امتیاز 
سقف امتیاز 

 مصداق دار
 هدف عملکرد امتیاز درصد تحقق

سقف امتیاز 

 مصداق دار

 

80.19 20.05 80.19 100.00 25.00 80.19 20.05 80.19 100.00 25.00 25.00 

ارائه تجمیع شده خدمات 

دستگاه در میز خدمت 

 حضوری

1 

 

76.92 38.46 76.92 100.00 50.00 76.92 38.46 76.92 100.00 50.00 50.00 

ارائه تجمیع شده خدمات 

دستگاه در میزخدمت 

 الکترونیکی

2 

 

37.50 9.38 37.50 100.00 25.00 37.50 9.38 37.50 100.00 25.00 25.00 

ارائه تجمیع شده خدمات 

دستگاه در میزخدمت 

 الکترونیکی

 

 

75.00 15.00 75.00 100.00 20.00 75.00 15.00 75.00 100.00 20.00 20.00 

نظرسنجی وتحلیل نظرات 

درخصوص کیفیت ارائه 

 خدمات

 

 

 

 

 

 



 

 نمودار وضعیت ارزیابی عمومی در محور توسعه دولت الکترونیک

  شاخص ارائه خدمات در میز خدمت حضوری و الکترونیکی سطح نهایی

 
 
 

  میز خدمت الکترونیک وتحلیل ونظرسنجی اقدامات انجام شده برای 

 اقدامات اصالحی وآسیب شناسی

 راه اندازی فرم الکترونیکي تحلیل نظرسنجي از ارباب رجوع -1

 ارائه گزارش و تحلیل از نتايج نظرسنجي ها -2

 راه اندازی سامانه های الکترونیك  -3
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

  احراز هویت الکترونیکی خدمت گیرندگان  -

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

الکترونیکمحور توسعه دولت   

 

 

  

 

  احراز هويت الکترونیکي

  خودارزیابی کارشناسی نهایی

 سال سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق

100% 55 55 100% 55 55 100% 55 55 1398 

100% 50 50 100% 50 50 100% 50 50 1399 



 

 :   2شاخص  تحلیلی گزارش

 

 

 

 1400گزارش تحلیلی محور سرمایه نیروی انسانی :  سال 

 

 برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 

 

  خودارزیابی کارشناسی نهایی

درصد  سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق
 تحقق

بدون عدم  سقف امتیاز امتیاز
 مصداق

 سال

100 
عدم 70+30

 مصداق
100 100 

عدم 70+30
 مصداق

100 100 100 100 
1400 

82.7 206.8 250 82.7 206.8 250.0 94.9 251.5 265 
1399 

 مصداق دار ( 70)100  100 100 100 100 100 100 100 100
1398 

 



 :  1398و  1399در سال   2محور 

 شایسته ساالری در انتصاب نیروی انسانی 

 رعایت شرایط احراز مشاغل در انتصابات مورد ارزیابی

 ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران  رعایت 

 شایستگی های عمومی مدیریتیانتصابات و ارتقاء مدیران از میان دارندگان گواهینامه 

 

 

 :   1398و مقایسه آن با سال  1399اقدامات اصالحی وآسیب شناسی در سال 

  ساماندهی ومتناسب سازی نیروی انسانی – شاخص اول

 کاهش کارکنان قراردادی مازاد : عدم مصداق محسوب گردیده است.

 نفر انجام پذیرفت و یک نفر در خواست ادامه خدمت داشت . 3سازمان مرکزی  :نفر هد  تعیین شده توسط  4کاهش کارکنان رسمی و پیمانی: از 

 بطور کامل رعایت گردیده است.  99و  98قانون مدیریت خدمات کشوری : در سال  32رعایت سقف تبصره ماده 

 (کسب گردیده است  .41.25امتیاز عدم مصداق محسوب گردیده و امتیاز ) 15امتیاز این شاخص  60از سقف  99در سال 

 

 : 1398و مقایسه آن  1399تناسب شغل و شاغل  در سال  – شاخص دوم

 درصد تحقق داشته است.100امتیاز کسب گردیده و  40امتیاز این شاخص  40از سقف  99در سال

 امتیاز 25مشاغل در انتصابات :   رعایت شرایط احراز -

ه انطباق مدرک تحصیلی شاغلین با شرایط احراز شغل مورد تصدی : مدارک تحصیلی کارکنان باید دقیقا مطابق دستورالعمل مربوطه مطابق با رشت-

 شغلی افراد باشد .

 امتیاز 15گردیده است . بطور کامل رعایت  99و  98رعایت عدم اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک مقط  : در سال  -

 رعایت ضوابط ارتقاءرتبه و طبقه شاغلین : بطور کامل و بر اساس برنامه نرم افزاری اقدام گردیده است.-

 

 :  1398و مقایسه آن با سال  1398شایسته ساالری در انتصاب مدیران در سال  – شاخص سوم

 درصد تحقق داشته است.100امتیاز کسب گردیده و  60امتیاز این شاخص  60از سقف  99در سال

 

همچون سنوات گذشته از طریق بانک اطالعات  99و  98رعایت ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران: مدیریت تعاون روستایی استان قزوین در سال 

 . مدیران اقدام به انتخاب مدیران نموده و طبق دستورالعمل مربوطه فرمهای مورد نظر تکمیل و پس از تائید سازمان مرکزی منصوب گردیده اند

 

 

 



 

 

 : 1400 در سال  شاخص دوم 

 امتیاز 30رعایت شرایط احراز مشاغل در انتصابات سال مورد ارزیابی :   -1

 امتیاز 40رعایت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران :   -2

 امتیاز 30انتصابات و ارتقاء مدیران از میان دارندگان گواهینامه شایستگی های عمومی مدیریتی :  -3

 

 

 :    1398و  99و مقایسه آن با سنوات    1400عملکرد    –نقاط قوت  -   1400آسیب شناسی سال 

 

 رعایت شرایط احراز مشاغل در انتصابات سال مورد ارزیابی:  1بند 
انتصابات سال مورد ارزیابی امتیاز این نماگر بر اساس انطباق وضعیت شغلی فعلی کارمندان و مدیران دستگاه با شرایط احراز مشاغل مربوطه در 

اخص صورت می گیرد.  در کلیه بررسی ها اطالعات ارائه شده از سوی دستگاه با سامانه ساختار و پاکنا مطابقت داده می شود ودر ارزیابی این ش

نه ثبت گردیده است که با نسبت کارمندانی که تطابق شغل و شاغل دارند ، به کل کارکنان محاسبه و درصد مربوطه به عنوان عملکرد در ساما

 درصد محقق گردیده است:100امتیاز کسب گردیده است و  30امتیاز  :  30از  1400توجه به مدارک ارائه شده در سال 

 از نظر رعایت شرایط احراز بررسی گردید. 1400احکام و صورتجلسات انتصاب در سال  -

 سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی گردید. 21/7/1399مورخ  368668جدول مشاغل عمومی با بخشنامه شماره  -

 جدول مشاغل اختصاصی با لیست مشاغل اختصاصی بررسی گردید. -

 

 درصد تحقق داشته است.100امتیاز کسب گردیده و  40امتیاز این شاخص  40از سقف نیز  99در سال

 

 رعایت شرایط احراز مشاغل در انتصابات :   -

با شرایط احراز شغل مورد تصدی : مدارک تحصیلی کارکنان باید دقیقا مطابق دستورالعمل مربوطه مطابق انطباق مدرک تحصیلی شاغلین -

 با رشته شغلی افراد باشد .

 بطور کامل رعایت گردیده است .  99و  98رعایت عدم اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک مقط  : در سال  -

 کامل و بر اساس برنامه نرم افزاری اقدام گردیده است.رعایت ضوابط ارتقاءرتبه و طبقه شاغلین : بطور -

 درصد این بند تحقق داشته است. 95حدودا  98در سال 

 

 

 



 

 

 

 

 رعایت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران 

 
از مدیران که انتصاب برای این نماگر دستورالعمل شرایط تخصصی انتصاب مدیران این دستگاه بررسی گردیده و امتیاز دهی با توجه به درصدی 

آنها در پست مورد تصدی با شرایط عمومی بخشنامه مربوطه و شرایط اختصاصی دستورالعمل دستگاه انطباق دارد،صورت گرفته است همچنین 

ت مربوطه کل تکمیل نمودن جداول مربوطه دستورالعمل امتیازدهی وبارگذاری آن در سامانه انجام پذیرفته و با توجه به ارائه مدارک و مستندا

 امتیاز کسب گردیده است :

 درصد تحقق داشته است .100امتیاز کسب گردیده است و  40امتیاز :  40از 

 

 
 

در صد تحقق  95حدودا  98درصد تحقق داشته است. و در سال 100امتیاز کسب گردیده و  60امتیاز این شاخص  60از سقف  99در سال

 داشته است .

 
همچون سنوات گذشته از طریق بانک  99و  98رعایت ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران: مدیریت تعاون روستایی استان قزوین در سال 

اطالعات مدیران اقدام به انتخاب مدیران نموده و طبق دستورالعمل مربوطه فرمهای مورد نظر تکمیل و پس از تائید سازمان مرکزی منصوب 

 گردیده اند. 

 

 

 

 

 نتصابات و ارتقاء مدیران از میان دارندگان گواهینامه شایستگی های عمومی مدیریتیا

 
 این نماگر بعنوان عدم مصداق ملحوظ گردید . 1400با توجه به عدم انتصاب مدیریتی در سال 

 

 

 

 

 

نیروی انسانی کسب امتیاز از شاخص شایسته ساالری در انتصاب  70امتیاز عدم مصداق و 30امتیاز :   100ودر مجموع از 

 گردید.
 

 

 
  



 :   3شاخص  تحلیلی گزارش

 

 اجرای دوره های آموزشی مدیران و کارکنان : 

 

 

  عالی 96.38 77.50 80 1400سال 

  عالی 98.83 59.30 60 1399 سال

  عالی 95 38 40 1398 سال

  

 

 این شاخص محقق گردیده است .درصد   95کسب گردیده که   امتیاز  38  : 1398در سال   40از سقف امتیاز 

 این شاخص محقق گردیده است .درصد  98.83کسب گردیده که   امتیاز 59.30  :  1399در سال   60از سقف امتیاز 

 این شاخص محقق گردیده است .در صد  96.38کسب گردیده که  امتیاز 77.50 : 1400در سال  80از سقف امتیاز 

 

 

 

 

 

 



 درصد تحقق       1399امتیاز                                                                                                                                                                

 10.00 10.00 درصد 100.00 100.00 100.00 10.00

ران به تفکیک اجرای دوره های آموزشی مدی
سطوح مختلف مدیریتی بر اساس کلیات برنامه 

 99های آموزشی مصوب سال 
3-4-1 

 10.00 10.00 درصد 100.00 100.00 100.00 10.00
اجرای دوره های آموزشی کارکنان بر اساس 
 99کلیات برنامه های آموزشی مصوب سال 

3-4-2 

 10.00 10.00 درصد 100.00 100.00 100.00 10.00
استفاده از مدرسان واجد شرایط عمومی و 
 موضوعی تدریس بر اساس بخشنامه مربوط

3-4-3 

 4-4-3 2و  1ارزشیابی دوره های آموزشی سطح  10.00 10.00 درصد 100.00 100.00 100.00 10.00

 7.00 7.00 درصد 100.00 90.00 90.00 6.30
ارزشیابی و بررسی اثربخشی دوره های آموزشی 

 4و  3سطح 
3-4-5 

 7.00 7.00 درصد 100.00 100.00 100.00 7.00
تدوین و اعالم برنامه آموزشی مصوب به سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی استان
3-4-6 

 6.00 6.00 درصد 100.00 100.00 100.00 6.00
تهیه شناسنامه آموزشی شاغلین و تشکیل بانک 
 اطالعات آموزشی بر اساس نیازسنجی فردی

3-4-7 

 

 . است کرده پیدا تحقق آن%     95 "که   حدودا  بوده امتیاز   40  آموزشی امتیاز سقف  1398 سال در

و اثر بخشی دوره  2و  1ارزشیابی دوره های آموزشی سطح   -اجرای دوره های آموزشی کارکنان  –اجرای دوره های آموزشی مدیران  1398در سال 

تهیه شناسنامه آموزشی شاغلین و تشکیل    -ن و اعالم برنامه آموزشی مصوب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استا تدوین 4و  3های آموزشی سطح 

به طور کامل انجام گردیده که تمامی امتیاز ات آن اخذ شده است تنها نقاط ضعف عدم تحقق  – بانک اطالعات آموزشی بر اساس نیازسنجی فردی

امتیاز  6میباشد که از  استفاده از مدرسان واجد شرایط عمومی و موضوعی تدریس بر اساس بخشنامه مربوطمربوط به  امتیاز در زیر شاخص آموزش 

امتیاز آن کسب شده است و علت این است که دوره های آموزشی این مدیریت به صورت متمرکز از طریق سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران  4.5آن 

مورد نظر در برگزاری دوره های آموزشی  از طریق سازمان مرکزی معرفی  می گردند.  در عین حال دوره های عمومی که برگزار می شود و مدرسان 

 گردد . کد دوره دارد از مدرسان واجد الشرایط توسط این مدیریت استفاده می

  

 

 . است کرده پیدا تحقق آن%   98.83که    بوده امتیاز  60  آموزشی امتیاز سقف  1399 سال در

و اثر بخشی دوره  2و  1ارزشیابی دوره های آموزشی سطح   -اجرای دوره های آموزشی کارکنان  –اجرای دوره های آموزشی مدیران  1399در سال 

شاغلین و تشکیل تهیه شناسنامه آموزشی    -ن و اعالم برنامه آموزشی مصوب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استا تدوین 4و  3های آموزشی سطح 

به طور کامل انجام گردیده که تمامی امتیاز ات آن اخذ شده است تنها نقاط ضعف عدم تحقق  – بانک اطالعات آموزشی بر اساس نیازسنجی فردی

 گردیده است .آن کسب ن نیم  امتیازبوده است که از کل امتیاز مربوطه حدود  4و سطح  3امتیاز در زیر شاخص آموزش مربوط به  ارزشیابی سطح 

 

 

 

 

 



 

 

 . است کرده پیدا تحقق آن%  96.88که    بوده امتیاز  80  آموزشی امتیاز سقف  1400 سال در

و اثر بخشی دوره  2و  1ارزشیابی دوره های آموزشی سطح   -اجرای دوره های آموزشی کارکنان  –اجرای دوره های آموزشی مدیران   1400در سال 

تهیه شناسنامه آموزشی شاغلین و تشکیل    -ن و اعالم برنامه آموزشی مصوب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استا تدوین 4و  3های آموزشی سطح 

به طور کامل انجام گردیده که تمامی امتیاز ات آن اخذ شده است تنها نقاط ضعف عدم تحقق  – فردیبانک اطالعات آموزشی بر اساس نیازسنجی 

 آن کسب نگردیده است .  امتیاز 3بوده است که از کل امتیاز مربوطه حدود  4و سطح  3امتیاز در زیر شاخص آموزش مربوط به  ارزشیابی سطح 

 

 

 :      1401 سال برای آموزشی تحلیل

 کارکنان مصوب آموزشی های دوره – مدیران مصوب آموزشی های دوره های شاخص و زیر  1400سال  در الزم امتیازات اخذ به عنایت با

 برای آموزشی شناسنامه تشکیل – ساالنه مصوب آموزشی های برنامه و ها دوره  بخشی اثر ارزشیابی –(  دادی قرار – پیمانی – رسمی) 

  ساالنه : مصوب آموزشی های برنامه و آموزشی اطالعات مکانیزه مدیریت سیستم استقرار و کارکنان و مدیران

ارزشیابی مربوط به زیر شاخص   1400سال صورت گرفته  علت عدم کسب امتیاز کامل و صد در صدی در  آسیب شناسیطبق بررسی و 

. لذا نهایت سعی بر این است که   سطح سه و سطح چهار بوده است که البته حدودسه  امتیاز از کل امتیاز مربوطه دریافت نگردیده است 

 در صد امتیازات مربوط به این شاخص اخذ گردد . 99نیز بیش از    1401در سال 

 

 

 

 

 :    1401اقدامات پیشگیرانه و اصالحی در جهت بهبود عملکرد در سال 

 1401در سال   سه و چهارارزشیابی بهینه سطح  -1

 1401در سال  2ارزشیابی بهینه سطح  -2

 

 

 

 

 



  :  4شاخص تحلیلی  گزارش

      ارتقاء سالمت اداری دستگاه 

  خودارزیابی کارشناسی نهایی

 سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق
 مصداق دار

 سال

67.50 54 80 67.50 54 80 90 75 80 1400 

67.5 94.5 140.0 67.5 94.5 140.0 69.9 104.9 150 1399 

51 67 130 51 67 130 96 145 150 
1398 

 

 

 

 1400شاخص : ارتقاء سالمت اداری دستگاه  سال 

 امتیاز  80

 رفع گلوگاههای فساد  -1

 ی در وقوع فساد در جهت جلوگیرگاه سازی و اطالع رسانی مراجعین فرهنگ سازی ؛ آ -2

 

 

 



 " 1400در سال  مسئولیت پذیری و پاسخگوئی,آسیب شناسی محورارتقاء سالمت اداری  "

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر   22/6/1401مورخ   318873بازگشت به نامه شماره " ؛  احتراما

شورای توسعه مدیریت استان با موضوع شاخص ارتقاء سالمت نظام اداری به منظور ایجاد نظام اداری پاسخگو و 

دامات اصالحی این مدیریت کارآمد با هد  بهبود و ارتقای سطح رضایت ؛ نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی و اق

 :  میباشدبه شرح 

رو با عنایت به  نخستین و بنیادی ترین گام در مسیر حل یک مسیله شناخت دقیق ابعاد مختلف آن است .از این

آسیب شناسی های الزم  ,این مدیریت  1400سال مندرج در گزارشات تحلیلی ارسال شده در  نقاط ضعف و قوت

نامه در ارتقاءسالمت نظام اداری انجام داده تا  جود از منظر پیاده سازی مفاد تصویببه منظور بررسی وضعیت مو

 .نماید انجام 1400و  1399سال های طی  با ال بردنسطح این محور را اقدامات اصالحی الزم در جهت 

 سالمت اداری :  1399امتیاز سال 

 محور سالمت به همراه صیانت و حقوق شهروندی و استقرار نظام جامع نماز در یک محور بوده اند  1399شایان ذکر است در سال 

 سقف امتیاز: 150.00 سقف امتیاز مصداق دار: 140.00 امتیاز کسب شده: 94.52
ارتقاء سالمت اداری، مسئولیت  -4

 پذیری و پاسخگویی

 ارتقاء سالمت نظام اداری 60.00 50.00 امتیاز - - 59.70 35.82

 رف  گلوگاه های فساد در سطح استان 35.00 35.00 درصد 100.00 45.00 45.00 15.75

 15.00 15.00 درصد 100.00 94.00 94.00 14.10
فرهنگ سازی، آگاه سازی و اطالع 

رسانی به مراجعین در جهت جلوگیری از 
 وقوع فساد

مصداقعدم  عدم مصداق عدم مصداق  10.00 0.00 درصد عدم مصداق 
 92و  91انتصاب و فعالیت بازرسان مواد 

 قانون مدیریت خدمات کشوری

 40.00 40.00 امتیاز - - 46.47 18.59
صیانت از حقوق شهروندان در نظام 

 اداری

 10.00 10.00 درصد 100.00 83.00 83.00 8.30
آگاه سازی و توانمند سازی شهروندان در 

شهروندی زمینه حقوق  

 ارائه خدمت به شهروندان توانخواه 20.00 20.00 درصد 100.00 36.43 36.43 7.29

ه به شهرونداندجبران خسارات وار 10.00 10.00 درصد 100.00 30.00 30.00 3.00  

 20.00 20.00 امتیاز - - 90.40 18.08
استقرار نظام جام  توسعه و ترویج 

 فرهنگ اقامه نماز

 20.00 20.00 درصد 100.00 90.40 90.40 18.08
استقرار نظام جام  توسعه و ترویج 

 فرهنگ اقامه نماز

 استقرار نظام رسیدگی به شکایات مردمی 30.00 30.00 امتیاز - - 93.33 28.00

 استقرار نظام رسیدگی به شکایات مردمی 30.00 30.00 درصد 100.00 93.33 93.33 28.00

 



  1399مربوط به سال  تحلیل نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی محور سالمت و صیانت 

 مدیریت تعاون روستائی استان قزوین 

امتیاز  نقاط ضعف نقاط قوت آسیب شناسی

 مکتسبه

حداکثر 

 امتیاز

 ردیف عناوین شاخص ها

مراحل بازدید و ارائه گزارش ها مدون 

 نبوده

فرهنگ سازی وآگاه 

 و اطالع رسانیسازی 

اقدامات ناقص در 

جهت رف  گلوگاه 

 های فساد

82/35  1 ارتقاء سالمت نظام اداری 50 

اقدامات این زیرشاخص مرتبط باکلیه 

واحدهای نظارتی می باشدکه علی رغم 

استعالم از بخش های مرتبط درخصوص 

ارائه مستندات فعالیت های 

نظارتی.مستندات محدودی ازطر  

شده که خود باعث طوالنی واحدها ارائه 

 گشتن روند مقابله با فساد می شود.

برگزاری جلسات با 

موضوعات مشخص 

بصورت مستمرو 

پیگیری مصوبات 

 مربوطه

طوالنی بودن روند 

 مقابله با فساد

75/15  2 رف  گلوگاه های فساد 35 

فرهنگ سازی صرفا طی یک دوره 

 یکساله محقق نمیگردد

آگاه سازی مراجعین 

جلوگیری ازوقوع جهت 

 فساد

نقطه ضعفی 

 شناسائی نشد

10/14 فرهنگ سازی و آگاه  15 

 سازی و اطالع رسانی

3 

اطالع رسانی خدمات  محدودیت مناب  مالی در اجرای نماگرها

دستگاه و فرایندهای 

خدمتی وقوانین مرتبط 

باهرخدمت و تصمیمات 

و آشناسازی شهروندان 

 با حقوق و تکالیف خود

امتیاز کمترین 

مربوط به ارائه 

خدمت به شهروندان 

توانخواه و جبران 

خسارات وارده به 

شهروندان بوده که 

در جهت بهبود تالش 

بیشتری صورت می 

 گیرد.

59/18 صیانت از حقوق شهروندان  40 

 در نظام اداری

4 

نهادینه سازی و فرهنگ سازی نیاز به 

در طی  "صر  زمان می باشدو صرفا

 حقق نمی شود.یکسال این امر م

توافق نامه سطح خدمت 

برای هرکدام از خدمات 

احصاء شده در پرتال 

سازمان در معرض دید 

 همگان قرار گرفته.

ضعف در فرهنگ 

سازی در محیط 

اداری در زمینه 

دریافت نظرات 

 شهروندان

3/8 آگاه سازی و توانمندسازی  10 

 شهروندان

5 

برنامه ریزی جهت  محدودیت مناب  مالی

اجرائی نمودن مناسب 

 سازی ها

عدم مناسب سازی 

ورودی ساختمان 

جهت تردد معلولین 

فضای  –و جانبازان 

ورودی سرویس های 

بهداشتی برای ویلچر 

 –مناسب نیست 

عدم وجود باالبر 

جهت استفاده 

 معلولین و جانبازان

 

 

 

29/7 ارائه خدمت به شهروندان  20 

 توانخواه

6 



 

عدم وجود محدودیت مناب  مالی و 

 ضمانت اجرائی کارآمد

شناسائی و رف  عوامل 

 آسیب زا به شهروندان

عدم پیش بینی 

ضوابط و فرآیند 

اجرائی جبران 

خسارات وارده به 

 شهروندان

 
 

جبران خسارات وارده به  10 3

 شهروندان

7 

شرایط بیماری کرونا بهانه و علل عدم 

 حضور حداکثری را تقویت نموده است.

متناقض مسئولین و بعضی رفتارهای 

 تبعیض ها تاثیرگذار بوده است.

 ربط دادن معیشت و اقتصاد به نماز.

قه و محبت بین همکارانعدم وجود عال  

برگزاری دوره های 

آموزشی و عقیدتی با 

 محوریت نماز.

حضور امام جماعت 

بصورت تمام وقت در 

 اداره

اقامه نماز در وقت 

دقیقه20مصوب   

برگزاری مسابقات 

اشینق  

عدم تداخل جلسات در 

 زمان نماز

تشکیل شورای اقامه 

نماز در ستاد بصورت 

 ماهانه

شرایط بیماری کرونا 

و عدم حضور 

 حذاکثری

تبلیغات سو در 

راستای دین در 

فضای مجازی و 

 رسانه های خارجی

مناسب نبودن مکان 

 وضو گرفتن

08/18 استقرارنظام جام  توسعه و  20 

 ترویج فرهنگ نماز

8 

دانش کافی مراجعین به منظور  عدم

ثبت شکایات علی رغم اطالع رسانی 

 های انجام شده

استقرار چرخه رسیدگی 

به شکایات واطالع 

 رسانی به مراجعین

عدم ثبت شکایات 

 توسط مراجعین

استقرار نظام رسیدگی به  30 28

 شکایات مردمی

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400مربوط به سال تحلیل نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی محور سالمت 

 مدیریت تعاون روستائی استان قزوین 

 

 عبارتند از :سالمت اداری  -  1400ها  چالش 

 روستائی ایران .شناسایی گلوگاه به صورت کامل از سوی سازمان مرکزی تعاون  -1

 اولویت بندی کردن گلوگا ههای فساد . -2

 راهکار های اصالحی به صورت متمرکز از سوی مرکز ابالغ گردد.ارائه   -3

 سنجش سالمت فساد اداری در استان و شهرستان توسط بازرسان . -4

 نهادینه شدن پاسخگویی به مراجعه کنندگان . -5

 

 

 

امتیاز  نقاط ضعف نقاط قوت آسیب شناسی

 مکتسبه

حداکثر 

 امتیاز

 ردیف عناوین شاخص ها

کمبود نیروی متخصص 

جهت پیشگیری از وقوع 

عدم ارائه برنامه  -تخلفات

مدون از سوی ارگانهای 

تغییرات  -باالدستی

در سطوح  ی فراوانمدیریت

  باالدستی

فساد  گلوگاههایابالغ  

از سوی سازمان مرکزی 

تشکیل کمیته ههای 

کمیته  نظارتی از جمله :

کنترل نظارت کمیته 

پایش کود بازدی های 

 میدانی مستمر 

با عنایت به اینکه کلیه آئین نامه ها و 

دستورالعمل های این مدیریت به 

صورت متمرکز از سوی سازمان 

می گردد. دستورالعمل  مرکزی ارسال

های مدون و یکپارچه راهکارهای 

مقابله با گلوگاههای فساد به صورت 

.و کلیه مکتوب ابالغ نگردیده است

مراتب به صورت هدفمند از سوی این  

 انجام گردیده است.مدیریت 

رف  گلو گاههای  50 30

فساد در سطح 

 دستگاه 

1 

آگاه سازی مراجعین جهت 

فساد و جلوگیری از وقوع 

ارائه گزارش های به موق  از 

سوی بازرسان و مراجعه 

استفاده از واحد  -کنندگان

روابط عمومی در اطالع 

  رسانی 

در راستای تحقق اهدا  

ارتقای سالمت اداری 

اطالع رسانی به صورت 

 مختلف بعمل آمده است 

عدم آشنایی و دسترسی مراجعین با 

) با عنایت به درگاههای اطالع رسانی

ماهیت مراجعین که عموما افراد کم 

نبود واحد جداگانه در  -سواد میباشند(

  سطح مدیریت در این خصوص

 

  
 

فرهنگ سازی  30 24

،آگاه سازی ، 

اطالع رسانی به 

 مراجعین 

2 



 

 :  1401برای سال  در جهت اصالح راهکارهای پیشنهادی

 پیگیری و رصد به موق  گزارشات واصله و مطابقت آن با گلوگاههای فساد و تحلیل موضوع و نتیجه گیری الزم -1

 اصالح و شناسائی موارد جدید در گلوگاه های فساد -2

 ی جهت اصالح و رف  گلوگاه های مفسده خیز از سوی روسای ادارات استان و شهرستانها.پیگیر -3

مدیران و مسئوالن در هر رده سازمانی با توجه به مسائل و  ,ش های کاربردی برای کارکنان برگزاری آموز -4

 موضوعات مربوط به سالمت اداری و مقابله با فساد در سازمان استان و ادارات تابعه.

 تهیه چک لیست های استاندارد جهت بازرسی بازرسان. -5

 ارباب رجوع از سازمان مرکزی.اخذ دستورالعمل به روزرسانی شده بر مبنای رضایت  -6

 تنظیم و اجرای برنامه های عملیاتی در جهت اجرای تصویب نامه با مسئولیت باالترین مقام دستگاه. -7

 استفاده بیشترازظرفیت سازمانهای مردم نهاددربحث نظارت وارتقاء سالمت اداری . -8

 

 

 

 :  1401اقدامات پیشگیرانه در جهت بهبود عملکرد در سالمت اداری  

 تشکیل کارگروه ویژه جهت ارئه گزارش سه ماهه در رابطه با گلو گاه های فساد -1

 ارسال پیشنهادات استانی در خصوص رف  گلو گا ه های فساد به سازمان مرکزی . -2

 بازرسی به صورت دوره ای از شهرستانها  -3

حدها با سوی وا این موضوع از می باشد که میبایست  شاخص مرتبط با کلیه واحد ها  اقدامات این زیر -4

 .جدیت بیشتری پیگیری گردد

 

 

 

 

 



  :5شاخص تحلیلی  گزارش

  ارائه خدمت به شهروندان توانخواه      

  خودارزیابی کارشناسی نهایی

 سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق
 مصداق دار

 سال

48 24 50 48 24 50 100 50 50 1400 

36/43 7/29 20 36.43 7.29 20 100 20 20 1399 

40 0.80 2 40 0.80 2 100 2 2 
1398 

 

 1400تحلیل نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی شاخص ارائه خدمت به افراد توانخواه  مربوط به سال 

 مدیریت تعاون روستائی استان قزوین 

 

به منظور ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد با هد  بهبود و ارتقای سطح رضایت ؛ نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی و " ؛  احتراما

 اقدامات اصالحی این مدیریت به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد میگردد :

 نقاط ضعف و قوتنخستین و بنیادی ترین گام در مسیر حل یک مسیله شناخت دقیق ابعاد مختلف آن است .از اینرو با عنایت به 

آسیب شناسی های الزم به منظور بررسی وضعیت موجود از  ,این مدیریت  1400سال مندرج در گزارشات تحلیلی ارسال شده در 

سبز انجام داده تا اقدامات اصالحی الزم در  و محور مدیریت توانخواه شهروندان به خدمت رائهمنظر پیاده سازی مفاد تصویبنامه در ا

 انجام شود. 1400و  1399سال های جهت ترقی سطح طی 

 



 

 

 

 

 عبارتند از :سالمت اداری  -  1400ها  چالش 

 عدم تخصیص اعتبار برای رف  نواقص موجود.

 نداشتن ساختمان اداری متعلق به مدیریت در شهرستانها 

 

 :  1401برای سال  در جهت اصالح راهکارهای پیشنهادی

  تامین اعتبار از سازمان مرکزی در جهت اصالح موارد فوق .       

 

 

 

 

 

 

امتیاز  نقاط ضعف نقاط قوت آسیب شناسی

 مکتسبه

حداکثر 

 امتیاز

عناوین 

 شاخص ها

 ردیف

کمبود مناب  مالی برای به ثمر 

موارد فوق و عدم مالکیت  رسیدم

 ساختمان  اداری در  شهرستانها

ایجاد میز خدمت در طبقه 

همکف به منظور سهولت 

اطالع رسانی و پاسخگویی به 

 ارباب رجوع توانخواه

 کمبود منابع مالی در جهت:
رف  مشکل شیب رمپ  -1

 ورودی سازمان

نصب اسانسور و  -3

باالبر در محل 

ورودی سازمان 

طبقات اداری 

مان و ساز

 شهرستان ها
 

ارائه خدمت  50 24

به 

شهروندان 

 توانخواه

1 



 : 6 شاخص تحلیلی گزارش

  استقرار نظام رسیدگی به شکایات مردمی    برنامه 

  خودارزیابی کارشناسی نهایی

 سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق
 مصداق دار

 سال

35% 28 80 35% 28 80 90 70 80 
1400 

98% 28 30 98% 28 30 100 30 30 
1399 

 

70% 7 10 70% 7 10 100 10 10 
1398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     1399شکایات سال تحلیل نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی 

 مدیریت تعاون روستائی استان قزوین 

امتیاز  نقاط ضعف نقاط قوت آسیب شناسی

 مکتسبه

حداکثر 

 امتیاز

 ردیف عناوین شاخص ها

عدم دانش کافی مراجعین به منظور 

ثبت شکایات علی رغم اطالع رسانی 

 های انجام شده

استقرار چرخه رسیدگی 

به شکایات واطالع 

 رسانی به مراجعین

عدم ثبت شکایات 

 توسط مراجعین

استقرار نظام رسیدگی  30 28

 به شکایات مردمی

1 

 

 

 :       1400تحلیل نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی شکایات سال 

 مدیریت تعاون روستائی استان قزوین 

 

امتیاز  نقاط ضعف نقاط قوت آسیب شناسی

 مکتسبه

حداکثر 

 امتیاز

 ردیف عناوین شاخص ها

عدم دانش کافی مراجعین به منظور 

ثبت شکایات علی رغم اطالع رسانی 

.های انجام شد  

استقرار چرخه رسیدگی 

 به نظام شکایات 

استقرار نظام رسیدگی  80 28 عدم وصول شکایات

 به شکایات مردمی

1 

 

:   1400استقرار نظام رسیدگی به شکایات مردمی   

 علل کلیدی عدم تحقق اهداف: 

شکایتی توسط  ,بررسی و ارائه بازخورد شکایات دریافتی ,علی رغم برنامه ریزی های انجام شده به منظور دریافت 

 مراجعین وصول نشده

 

 

 



 نقاط قوت  1400 :

 استقرار چرخه رسیدگی به شکایات و اطالع رسانی به مراجعین  -

 تشکیل کمیته رسیدگی به شکایات مردمی -

 اطالع رسانی کافی در خصوص نحوه ثبت شکایت   -

 

 

 آسیب شناسی 1400  :

میتواند به عنوان مهمترین  عدم دانش کافی مراجعین به منظور ثبت شکایت علی رغم اطالع رسانی های انجام شده

باال نگه داشتن استانداردها و کیفیت کار و نظارت ,دلیل کاهش امتیاز باشد. همچنین رعایت اخالق حرفه ای 

که ,مستمر و دقیق بر مجموعه و عملکرد کارکنان در ارائه خدمات باعث کاهش نارضایتی در بین مراجعین میشود

 و نباید منجر به کاهش امتیاز در محور مربوطه گردد.  این موضوع امتیاز ویژه ای محسوب شده

 

 

 : 1401 اقدامات اصالحی در جهت بهبود عملکرد

 برگزاری جلسه کمیته حقوق شهروندی و سالمت اداری  -

 راهنمایی بیشتر ارباب رجوع از طریق میز خدمت  -

 پاسخگویی به شکایاتتاکید بر رعایت دستورالعمل ها و تبیین آنها در جلسات ارزیابی عملکرد و  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : 7شاخص  تحلیلی گزارش

 

  استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز     برنامه 

  خودارزیابی کارشناسی نهایی

 سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق
 مصداق دار

 سال

91.40 32 35 91.40 32 35 100 35 35 
1400 

40/90 08/18 20 40/90 08/18 20 100 20 20 
1399 

 

70/87 54/17 20 70/87 70/87 20 100 20 20 
1398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1400-1399-1398گزارش تحلیلی و آسیب شناسی ارزیابی عملکرد محور توسعه و ترویج فرهنگ نماز سه سال 

 

 شدهعناوین برنامه های اجرا  ردیف

 سال اجرا / درصد تحقق

 آسیب شناسی
علت عدم تحقق 

 اهداف

اقدامات انجام 

شده در تحقق 

 اهداف
1398 1399 1400 

98% 98% 97% 

 * * * توافقنامه ابالغ 1
ابالغ ها به موقع از ستاد 

 مرکزی ابالغ نمی شود 
 انجام شده است

توافقنامه ها پس از 

ابالغ اطالع رسانی 

 شده است

 * * * بازدید 2
بازدید از ادارت تابعه 

 انجام گرفته است
  انجام شده است

3 
 نماز جامع اطالعات رسانی بروز

 بازدید و نیازسجنی -
* * * 

در هر سال بروز رسانی 

جامع نماز و نیاز سنجی ها 

 انجام می گیرد 

  انجام شده است

 * * * مدارس در جماعت امام تامین 4

امام جماعت ستاد و 

روز  1شهرستان در هفته 

در مدارس مشخص شده 

از طرف ستاد اقامه نماز 

 اقامه نماز جماعت دارند

دو شهرستان 

تاکستان و بوئین زهرا 

تعداد پرسنل کمتر از 

نفر بوده و نماز  10

جماعت برگزار نمی 

 شود

در راستای اجرای 

برنامه ها هماهنگی 

با مسئول دفتر 

جهاد کشاورزی 

 انجام گرفته تا در

روز در  1هفته 

تعاون روستایی 

تاکستان حضور و 

اقامه نماز داشته 

 باشد

  



 * * * تصویب و تدوین 5

برنامه ساالنه تدوین و 

جهت تایید به ستاد 

اقامه نماز ارسال شده 

است در این مورد باید 

منتظر ابالغ توافقنامه 

 بود 

 

 انجام شده است

تدوین برنامه ها 

انجام گرفته 

درصورت مغایرت 

با توافقنامه 

ارسالی اصالح می 

 گردد 

 * * * جلسات 6

طبق برنامه ستاد ساالنه 

جلسه شورای اقامه  6

 نماز برگزار شده است

 

 انجام شده است

جلسات در شورای 

فرهنگی و شورای 

اقامه نماز برگزار 

 می گردد 

 * * * نماز اسرار دوره 7

برای کسانیکه این دوره 

دوره را ندیده اند انجام 

 شده است

 

  انجام شده است

 * * * مدیران دوره 8

دوره مدیران از طریق 

ستاد اقامه نماز انجام 

 شده 

 

  انجام شده است

 * * * نماز دوره 9
 انجام شده است

 
  انجام شده است

 * * * نماز فعاالن 10

از فعاالن نماز تقدیر به 

 عمل می آید

 

  انجام شده است

 * * * کتابخوانی مسابقه 11

مسابقه بصورت 

حضوری و مجازی انجام 

 شده است

 

  انجام شده است

12 
 امام - نمازخانه - اقامه نماز

 جماعت
* * * 

در ستاد و اداره 

شهرستانی به لحاظ حد 

نصاب جمعیت نماز 

 جماعت برگزار است

  انجام شده است

13 

 

 امتیاز تقدیر ویژه بود 1400-99-98خروجی سه ساله 

 
  



 * * * سازی مسجد نهضت 13

جهت اطالع رسانی در این 

نهضت به ادارات 

شهرستانی و همکاران 

 ستادی ابالغ شده است

 

  انجام شده است

 * * *  نیازسنجی 14

 انجام شده است

 

 

 انجام شده است

 
 

 * * * پژوهش 15

 انجام شده

 

 

 انجام شده است

 
 

 متوسط * * * حضور مدیران در نماز 16

حضور مدیر نماز کم 

رنگ بوده و در امتیاز 

 تاثیر دارد 

 

 

در این مورد با 

مدیریت صحبت 

 شده است

 

17 

 امتیاز تقدیر ویژه بوده است 1400-99-98خروجی سه ساله 

 

 

18 
 1401اصالحات و اقدامات انجام گرفته جهت تحقق اهداف در سال

 

 توافقنامه ها  19
 در زمان مقرر توافقنامه ها ارسال شده و به شهرستانها ابالغ شده است

 

 پژوهش در موضوع نماز 20

آسیب شناسی در هر یك از ادارات تابعه در جلسه شورای فرهنگی مطرح و مقرر شده است که 

 این آسیب ها بررسی و راهکارها بصورت پژوهشی ارائه شود

 

 ثبت در سامانه 21

برای هریك از ادارات شهرستانی رابط نماز مشخص و مسئولیت بارگذاری مستندات بعهده آنها 

 خواهد بود

 

 جلسات 22

 جلسات بصورت ستادی و شهرستانی برگزار شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :8شاخص  تحلیلی گزارش

 

  استقرار نظام مدیریت عملکرد   برنامه 

  خودارزیابی کارشناسی نهایی

 سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق
 دارمصداق 

 سال

75 187.50 250 75 187.50 250 90 240 250 
1400 

57 89.3 160.0 55.8 89.3 160.0 98.6 157.8 160.0 
1399 

 

61.25 87 70 61.25 87 70 100 100 70 
1398 

 

 

 

 

 

 

 

 



 % آن تحقق پیدا کرده است .   57امتیاز بوده که   100سقف امتیاز استقرار نظام مدیریت عملکرد    1397در سال 

و ارسال گزارشات شورا  وسعه مدیریتتشکیل جلسات کارگروه تکاهش امتیاز در این قسمت مربوط  به اجرای ناقص موارد 

 82و  81انجام گامهای اول تا هشتم موضوع ماده یك آئین نامه اجرائی مواد بوده است .  به دبیرخانه ازطریق سامانه مربوط

 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت ناقص انجام گردیده بود . 

 پیگیری مصوبات کمیته جلسات کارگروه توسعه مدیریت به صورت صد در صد پیگیری و اقدام نگردیده بود .  

 :   1گام  - 1سند 

تدوین برنامه راهبردی در چارچوب تکالیف قانون و برنامه عملیاتی ساالنه یا تعیین اهداف کمی در راستای برنامه راهبرردی ) ارائره   

 صوب توسط استان ( .برنامه عملیاتی ساالنه م

 : 2گام   - 2سند 

مدیران و کارکنان بر مبنای شاخص های عمومی و اختصاصری ) بکرار گیرری     –استقرار نظام ارزیابی عملکرد در سه سطح سازمان 

 سامانه مدیریت عملکرد دستگاه در سه سطح برای ارزیابی عملکرد ( .

 : 3گام   - 3سند 

 مدیران و کارکنان . –استقرار نظام پاسخگوئی در مقابل عملکرد در سطوح سازمان 

 : 4گام  - 4سند 

 استقرار نظام جمع آوری داده های عملکرد در سطح استان با زمان بندی مشخص به صورت یکپارچه.

 : 5گام   - 5سند 

 الهای گذشته و برنامه ریزی برای بهبود آنها ( . استقرار نظام تحلیل داده های عملکرد ) شناسائی نقاط ضعف ارزیابی س

 :  6گام   - 6سند 

فراهم آوری ساز و کار استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد به منظور رفع نقاط ضعف و موانع ) تدوین گزارش تحلیلی نقاط ضعف ارزیابی 

 سال گذشته و برنامه ریزی برای بهبود آن ( . 

 :  7گام  - 7سند 

 گزارش خود ارزیابی در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی ) گزارش خود ارزیابی ( .تدوین 

 : 8گام    - 8سند 

 مکانیزه نمودن فرایند اجرایی نظام مدیریت عملکرد به منظور ایجاد امکان ارتباط و نظارت . 



در صد  88گردیده که کسب امتیاز     61.25امتیاز   70از     دستگاه عملکرد ارزیابی انجامکه مربوط به  که در شاخص  اول

 گردیده است    . آن محقق

چهار جلسه ارزیابی عملکرد تشکیل  1398در شاخص دوم که مربوط به جلسات کارگروه توسعه مدیریت میباشد در سال 

ردید. صورتجلسات کمیته جلسه بوده است که دو جلسه آن به دلیل شیوع کرونا تشکیل نگ 6گردید که حد نصاب امتیاز 

 داشته است .  در صد تحقق 66کارگروه توسعه مدیریت نیز   

در صد  63امتیاز مربوطه   40از  افزایش میزان رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه اجراییدر شاخص سوم که مربوط به  

 داشته است .  آن تحقق

   : 

 امتیاز مدیریت سبز  60-امتیاز نظام مدیریت عملکرد  100 - امتیاز   160

 زیر شاخص ها شامل : 

 انجام ارزیابی عملکرد دستگاه -1

 عال سازی کارگروه توسعه مدیریت دستگاهف -2

 مدیریت سبز  -3

 

 ی   : شنهادیپ یراهکارهابررسی نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی و  

 نقاط ضعف : 

امتیاز الزم کسب نگردیده است که   4گام به گام سندهای مربوط به شاخص از جمله نقاط قوت آن میباشد که در گام   انجام -1

  علت آن عدم وجود زیر ساختها در این بخش میباشد .  

 نقاط قوت :    

  8تا   1ارائه گامهای سند های مربوط بهه زیر شاخص  -2

 مدیریت تعاون روستائی استان قزوین شریه عملکرد نتهیه  -3

 .روند تحلیل نقاط ضعف و قوت در این محور  -4

 .آمار مقایسه ای ارزیابی عملکرد در سنوات قبل از جمله نقاط بهبود میباشد -5

 آسیب شناسی جلسات کارگروه توسعه مدیریت . -6

 

 



 : راهکارهای پیشنهادی 

نهایت تالش بر ایرن اسرت کره مصروبات کرارگروه       1399با عنایت به نقاط قوت و ضعف مطرح شده در این محور در سال 

توسعه مدیریت به صورت صد در صد پیگیری و نتایج مصوبات به طور کامل مشهود باشد .  بررای کسرب امتیراز در زیرر     

یر ساختهای گام سوم قرار گیرد ترا برنامره آن تردوین و    شاخص گامهای توسعه مدیریت باید هزینه و بودجه کافی بابت ز

 بتوان امتیاز آن را به صورت کامل اخذ کرد .  

 

امتیاز آن مربوط به نظام مدیریت عملکرد   100امتیاز بوده که  160سقف امتیاز استقرار نظام مدیریت عملکرد  1399در سال 

 ه مدیریت سبز بوده است . امتیاز آن مربوط به اجرای برنام 60در دستگاه بوده و 

 :   1گام  - 1سند 

 عملیاتی دستگاه در راستای وظایف ماموریتهای و اسناد باال دستی .تدوین برنامه 

 امتیاز به دست آمده  4 –امتیاز  20در این گام از 

 که علت عدم کسب امتیاز کامل در این سند هدف / اقدام / زمان کامل مشخص نگردیده بود . 

 : 2گام   - 2سند 

 .تفکیك برنامه عمیاتی دستگاه به واحد های سازمانی در ستاد و شهرستان ها 

 امتیاز به دست آمده  4-امتیاز  20در این گام از 

 در این سند داشتن برنامه عملیاتی به تفکیك معاونتها مشخص گردیده بود .

 منتها میبایست هدف و اجرای و زمان اقدام نیز مشخص میگردید .

 : 3گام   - 3سند 

مدیران و کارکنان بر مبنای شاخص های عمومی و اختصاصری ) بکرار گیرری     –استقرار نظام ارزیابی عملکرد در سه سطح سازمان 

 سامانه مدیریت عملکرد دستگاه در سه سطح برای ارزیابی عملکرد ( .

 در این گام اجرای کامل سند وکل امتیاز به این زیر شاخص تعلق گردید . 

 : 4گام  - 4سند 

 تحلیل گزارشات ارزیابی بیرونی و داخلی دستگاه و تدوین و اجرای برنامه بهبود به تفیك واحدهای سازمانی:

 انجام شده بود . 1399تمامی گزارشات تحلیلی در سال 

 در این زیر شاخص امتیاز گزارش تحلیل ی به این مدیریت تعلق گرفت . 



 : 5گام   - 5سند 

 وه توسعه مدیریت :فعال بودن کار گر

تعداد جلسات کامل برگزار گردید و گزارشات تحلیلی آن نیز برای سازمان مدیریت طری   1399در کارگروه توسعه مدیریت در سال 

 نامه های اداری ارسال گردید و صورتجلسه نیز ضمیمه نامه ارسال شد . 

 ب امتیاز گردید . امتیاز برای این مدیریت کس 16-امتیاز  20که در این زیر شاخص از 

 امتیاز به این مدیریت تخصیص یافت . 30امتیاز  60در اجرای برنامه مدیریت سبز از 

 مدیریت پسماند امتیاز کامل کسب گردید .در که 

 مصرف سوخت و سایل نقلیه کامل امتیاز کسب گردید . 

 در قسمت آموزش و فرهنگ سازی امتیاز کامل کسب گردید . 

 مربوط به مدیریت مصرف انرژی و و مدیریت مصرف آب و ساختمان و تجهیزات بود .عدم امتیاز کامل 

میزان مصارف آب و برق و گاز برای ساختمان اداری ستاد انجام گردید که همین امر نیز برای واحد های شهرستانی به صورت مستند 

 میبایست اجرا میگردید . 

گواهی عدم استفاده از آب شرب جهت آبیاری فضای سبز نیز میبایست درج میگردید که عدم درج آن باعث کاهش امتیاز در این زیر 

 شاخص گردیده است . 

 

عملکرد مقداری ضعیف تر  1398مربوط به آن این محور نسبت به سال  های شاخص و زیر 1399سال  در الزم امتیازات اخذ به عنایت با

شده است که آن هم به دلیل نبود بودجه کافی جهت اجرای کامل برنامه های مدیریت سبز در دستگاه بوده است .  و با عنایت به آسیب 

ارائه  1400فته تا  عملکرد بهتری برای سال نقاط ضعف مورد بازبینی قرار گر 1400شناسی های به عمل آمده مقرر گردیده برای سال 

 گردد .       

 :  1400ی  شنهادیپ یراهکارهاو   1399بررسی نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی 

 نقاط ضعف : 

 عدم تخصیص بودجه کافی جهت اجرای کامل برنامه مدیریت سبز .

 زمام /واحد مجری .تدوین و جامعیت کامل برنامه عملیاتی با مشخص نمودن هد  / اقدام / 

 



 نقاط قوت :    

 ارائه گامهای سندها و زیر شاخص ها . 

 مدیریت تعاون روستائی استان قزوین .شریه عملکرد تهیه ن

 .روند تحلیل نقاط ضعف و قوت در این محور 

 .آمار مقایسه ای ارزیابی عملکرد در سنوات قبل از جمله نقاط بهبود میباشد

 کارگروه توسعه مدیریت .آسیب شناسی جلسات 

 

 

 1400 راهکارهای پیشنهادی  : 

نهایت تالش بر ایرن اسرت کره مصروبات کرارگروه        1400با عنایت به نقاط قوت و ضعف مطرح شده در این محور در سال 

توسعه مدیریت به صورت صد در صد پیگیری و نتایج مصوبات به طور کامل مشهود باشد .  بررای کسرب امتیراز در زیرر     

زیر ساختها قرار گیرد تا برنامه آن تدوین و بتروان امتیراز   شاخص گامهای توسعه مدیریت باید هزینه و بودجه کافی بابت 

 آن را به صورت کامل اخذ کرد . 

 

 

 



 

 

 :1400 الف( چکیده مدیریتی و تشریح اقدامات و پروژه های مربوط به اجرای شاخص

 میباشد :  1400)در این بخش، خالصه ای از اقدامات مربوط به اجرای شاخص در سال 

 تاثیر در تحقق شاخص)نتایج حاصله( شرح اقدام/پروژه عنوان اقدام/ پروژه ردیف

 

 

 
1 

استقرار نظام مدیریت عملکرد بر 

قانون  82و  81اساس مواد اجرائی 

 مدیریت خدمات کشوری

بهبود و ارائه و شناسائی نقاط قابل 

برنامه اقدام در حوزه شاخصهای 

 عمومی و اختصاصی

و میزان اجرای برنامه اقدامات بهبود 

 بر مبنای کاربرگ پیوست

 برنامه های عملیاتی در حوزه ادارات 

 برنامه عملیاتی در حوزه شهرستانی 

 برنامه ریزی 

 اجرای برنامه های عملیاتی 

 خود ارزیابی  –کنترل کردن 

آسیب شناسی و برنام های اقدامی 

 اصالحی 

 تحقق برنامه عملیاتی در حوزه ستاد  -1

 تحقق برنامه های عملیاتی در حوزه معاونت -2

 تحقق برنامه عملیاتی در حوزه شهرستان ها  -3

اجرای برنامه هدای عملیداتی در شداخص هدای       -4

 عمومی

اجرای برنامده هدای عملیداتی در شداخص هدای       -5

 اختصاصی 

 د ارزیابی  کنترل کردن و خو -6

آسیب شناسی و برنامه اقددامات اصدالحی بدرای     -7

 سال آتی

 

  ب( تصویر مستندات مرتبط با شاخص:

 د()در این بخش، تصویر یا لینک مستنداتی که نشان دهنده اجرای  اقدامات بخش الف به ازای هر یک از اقدامات و پروژه ها می باشد آورده شو

شماره 

 سند
 عنوان سند تاریخ سند

1 1400 
 تدوین برنامه راهبردی در چارچوب تکالیف قانون و برنامه عملیاتی ساالنه یا تعیین اهدا  کمی در راستای برنامه راهبردی 

 ) ارائه برنامه عملیاتی ساالنه مصوب توسط استان (  

2 1400 
 تحقق برنامه های عملیاتی 

 در حوزه معاونت   

3 1400 
 تحقق برنامه عملیاتی 

 بوئین زهرا (    –تاکستان  –در حوزه شهرستان ها ) قزوین 

 اجرای برنامه عملیاتی در شاخص های عمومی    1400 4

 اجرای برنامه عملیاتی در شاخص های اختصاصی     1400 5

 کنترل و خود ارزیابی   1400 6

 1401آسیب شناسی و اقدامات اصالحی برای سال  1400 7

 

 

 



 

  :1400  با شاخصب( مستندات مرتبط 

 د()در این بخش، تصویر یا لینک مستنداتی که نشان دهنده اجرای  اقدامات بخش الف به ازای هر یک از اقدامات و پروژه ها می باشد آورده شو

 :  عنوان شاخص   آسیب شناسی و بهبود عملکرد مدیریت سازمان تعاون روستائی استان قزوین

 

 امتیاز 25-دستگاه در شاخص های عمومی و اختصاصی آسیب شناسی ارزیابی عملکرد  -1

 امتیاز 5 –آسیب شناسی سایر ارزیابی های داخلی و بیرونی دستگاه  -2

 امتیاز  10-تائید شناسائی آسیب های ارزیابی داخلی و بیرونی در کارگروه توسعه مدیریت  -3

 امتیاز 01 –ابالغ آسیب های شناسائی شده به واحدهای دستگاه و واحدهای شهرستانی  -4

بر اساس  –تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر آسیبهاب شناسائی شده ؛ شرح وظایف دستگاه ؛ اسناد باال دستی  -5

 35-اختصاصی و استانی در دستگاه ؛ معاونت و شهرستانها  –چارچوب ابالغی برای شاخص های عمومی 

 امتیاز 

 10 –تائید برنامه عملیاتی دستگاه ) شاخص های عمومی و اختصاصی ( در کارگروه توسعه مدیریت دستگاه  -6

 امتیاز 

 امتیاز  5-تکمیل جدول گام اول شیوه نامه ارسالی  -7

 

 

 

 

 



و امتیازات کسب شده در محور آسیب شناسی و بهبود عملکرد و  1400سال با عنایت به امتیازات 

  1399با سال مقایسه آن 

در محور نظام مدیریت عملکرد اتفاق  1400افزایش تحقق و رشد در سال  در صد 18میتوان گفت : حدود 

 میباشد .   1399سال افتاده است که امتیاز به دست آمده نتیجه آسیب شناسی آن در 

 

امتیاز  نقاط ضعف نقاط قوت آسیب شناسی

 مکتسبه

حداکثر 

 امتیاز

 ردیف عناوین شاخص ها

آسیب شناسائی ارزیابی های -1

داخلی و بیرونی دستگاه مرد 

 توجه قرار گیرد .

برنامه عملیاتی مبتنی بر -2

آسیب های شناسائی شده ؛ 

شرح وظایف دستگاه و اسناد 

باال دستی به صورت صد در 

 صدی صورت گیرد .

 

برنامه ریزی ، -1

اولویت بندی و 

برگزاری جلسات با 

موضوعات برنامه 

 عملیاتی 

حاکمیت قانون بر -2

عملکرد برنامه ستاد و 

 ادارات شهرستانی

شفا  سازی قوانین -3

 و مقررات 

نظارت  استفاده از-4

 بر عملکرد 

تببین سیاستها در -5

راستای وظایف 

 حاکمیتی 

مستندسازی اصولی -6

 و صحیح 

مشخص نبودن راهکار -1

در اصالحی به صورت متمرکز 

نقاط قابل بهبود شاخص های 

 عمومی و اختصاصی

 

عدم تمام آسیب ها که -2

 میبایست شنانسائی گردد .

شناسائی ارزیابی بیرونی در -3

کارگروه توسعه مدیریت به 

صورت صد در صد صورت 

 نپذیرفته است 
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بهبود و ارائه برنامه اقدام 

در حوزه شاخص های 

 عمومی و اختصاصی 

1 

سنجش میزان انحرا  از -1

 برنامه عملیاتی 

ابالغ نتایج ارزیابی احصا شده-2  

حاصل از اجرای نتایج -3

 اقدامات بهبود

 

 

 

 

  

 
در راستای تحقق 

میزان اجرای اهدا  

برنامه در شاخص های 

عمومی و اختصاصی 

  انجام گردیده است . 

عدم خودارزیابی اصولی -1  
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 :    1400آسیب شناسی جلسات کارگروه توسعه مدیریت در سال 

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین برای امتیاز بندی در بحث  مورد انتظاربا عنایت به اینکه جلسات 

موفق  1400بوده است .  این مدیریت در سال  جلسه4تعداد   1400ارزیابی عملکرد در شاخص های عمومی  سال 

ن به صورت حضوری با دعوت و حضور جلسه آن با به صورت آنالین و یک جلسه آ 2که  جلسه 3به برگزاری 

 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین انجام گردیده است . 

 

 

 تحقق کامل تعداد جلسات :

بیماری کرونا در سطح کشور شیوع یافته و به همین دلیل ارگانهای متولی  1398با توجه به اینکه از بهمن ماه 

کنترل این بیماری برگزاری هرگونه جلسه ، همایش و ... را ممنوع نموده اند ؛ لذا با توجه به برنامه ریزی این 

 4ین برای برگزاری آنالین جلسات و پیش بینی تعداد مدیریت و مکاتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزو

دستگاههای اجرائی ؛ این مدیریت با هماهنگی های صورت گرفته و مکاتبات الزم با سازمان  1400جلسه برای سال 

جلسه ارزیابی عملکرد برگزار نمود . که تمامی نامه های دعوت 3محترم مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین تعداد 

سه و صورتجلسات طی مکاتبات اداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال گردید که ضمیمه لوگو نیز به جل

 میباشد . 

 

 اقدامات :

با وجود شرایط کرونایی کشور  این مدیریت سعی نمود با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی و 

استانی کرونا و کلیه دستور العمل های ابالغی  و به کارگیری از شیوه های نوین  و استفاده از نرم افزار و برنامه های 

ADOBE CONNECT ت به تحقق برگزاری جلسات جامه ی عمل بپوشاند . و سایر ابزار های فناوری اطالعا 

 

 

 



 

 تعیین و اعالم دستور جلسات پیش از جلسه و اعالم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین :

جلسه با حضور نماینده محترم سازمان 3مورد می باشد   3" که مجموعا  1400ازجلسات  برگزار شده در سال 

جلسه آنالین و یک جلسه حضوری ( و کلیه دعوتنامه های مربوطه یک هفته قبل از برگزاری جلسات و  2مدیریت) 

(  نیز تمام  1401با هماهنگی نماینده مربوطه برای زماندهی برگزاری جلسات مربوطه بوده است . در سال آتی) 

ن است که جلسات یک هفته تا ده روز قبل از برگزاری جلسه با هماهنگی نماینده سازمان مدیریت انجام هد  بر ای

 و تمام صورتجلسات در حداقل زمان مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال گردد .  

 

 دالیل عدم شرکت مدیریت در جلسات :

در جلسات استانی و مرکزی میباشند . علی ایحال در سال " عمدتابا عنایت به اینکه مدیران دستگاههای اجرائی 

 مدیریت این استان از سه  جلسه برگزار شده  در تمامی جلسات آن حضور فعال داشته است .  1400

 

 اقدامات آتی :

نیز   1401در نظر گرفته شده است که در سال  جلسه 4در سالجاری برای کلیه دستگاههای اجرایی حداقل  تعداد 

سعی بر این است که با برنامه ریزیهای صورت گرفته کلیه جلسات با حضور ) آنالین ( صد در صدی مدیریت تعاون 

 روستائی استان تشکیل گردد . 

 

 نظم و انضباط برگزاری جلسات کارگروه توسعه مدیریت : 

 در زمان مقرر و  بدون  تاخیر برگزار شده است . 1400ت در سال کلیه جلسات کارگروه توسعه این مدیری

با پیش بینی های صورت گرفته جلسات به صورت منظم و با هماهنگی نماینده سازمان مدیریت و  1401در سال 

 برنامه ریزی استان قزوین برگزار خواهد شد. 

 

 

 



 

 کیفیت حضور جلسات کارگروه توسعه مدیریت  :

 اکثر اعضاء در جلسات حضور فعال داشته اند . 1400در سال 

و   29/10/1400و  07/09/1400نفر اعضاء کارگروه در جلسات ارزیابی عملکرد در  مورخ های  11از تعداد 

 با حضور اعضاء کارگروه توسعه مدیریت جلسات تشکیل و رسمیت یافته است  . %  90بالغ بر     15/12/1400

 

 اقدامات آتی : 

دیده در سالجاری کلیه اعضاء در جلسات حضور فعال  داشته  باشند . و در جلسات اظهار نظر نموده و مقرر گر 

 مصوبات جلسات با نظارت مسئول ارزیابی عملکرد پیگیری و اجراء  گردد .  

 

 وضعیت کلی برگزاری جلسات  :

 مطلوب بوده است .  "برگزاری جلسات اکثرا 1400در سال 

هم هد  بر این است که برگزاری جلسات هدفمند تر و پیگیری برنامه های عملیاتی تحول اداری   1401در سال 

انجام گردد که نتایج حاصل از آن باعث کسب امتیازات مناسب محور ها و شاخص ها برای مدیریت تعاون روستائی 

 استان قزوین  باشد . 

 

 مدیریت  :   میزان اجرائی شدن مصوبات کارگروه توسعه 

بیش از سه چهارم دستور جلسات با اقدامات الزم انجام پذیرفته است و دالیل عدم تحقق کامل  1400در سال 

 دستور جلسات به شرح ذیل میباشد  :

ساختار این مدیریت به نحوی است که کلیه برنامه های ابالغی از طر  سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران  -1

به دلیل وجود  "استانها ابالغ میگردد . لذا عدم تحقق بعضی از مفاد صورتجلسه صرفاتدوین و به مدیریت 

 مشکالت در تصمیم گیری ها و ابالغ برنامه های  باال دستی می باشد. 

و کسب امتیازات کامل  مستلزم تخصیص امکانات و بودجه های الزم می   مصوبات صدی در صد تحقق -2

روستائی استان قزوین بودجه استانی ندارد لذا در تحقق برنامه ها با مشکل باشد و از آنجاکه مدیریت تعاون 

مواجه میباشد و از طرفی عرصه و عیان فضاهای اداری این مدیریت متعلق به اتحادیه ها ی شهرستانی 



میباشد و هر گونه هزینه کرد جهت مناسب سازی فضاهای اداری و...  در اختیار این مدیریت نمیباشد . به 

 وان مثال نصب اسانسور و رمپ و.... عن

 صدور مجوز ها  نیز به صورت صد در صد در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران میباشد .   -3

 

 کیفیت مصوبات تدوین شده:

مصوبات پیگیری کننده و زمانبندی مشخص طبق صورتجلسات موجود میباشد  در صد 75حداقل   1400در سال 

 که بخشی از مصوبات در قالب پروژه های مشخص سازماندهی شده است . 

 اقدامات آتی :

برای کلیه مصوبات ؛ مجری ؛ پیگیری کننده ؛ حداکثر زمان اجرا تعیین کننده مصوبات . زمان بهینه برای 

 قالب پروژه های مشخص سازمانی میباشد . پاسخگویی به مصوبات در

 

 

 :   1400نمونه ای از عکس از جلسات کارگروه توسعه مدیریت در سال 
 

 

 



 

 
 

 جهادکشاورزی وزارت

 سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران

 مدیریت  تعاون روستائی استان قزوین

 

 گزارش تحلیلی شاخص های اختصاصی

 1400فرایند ارزیابی سال 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 عنوان محور مورد بررسی: آموزش
 ی روستایی،ئ کشاورزی، زنان ، تولید و سهامی زراعی و صنوف : آموزش اعضا، ارکان و کارکنان تعاونیها و اتحادیه ها1شاخص شماره 

بوده است که با هماهنگی     نفر روز 746برش استانی محور آموزش اعضاء و کارکنان تعاونی ها و تشکلهای مربوطه    1400در سال 

 است . نفر روز  دوره آموزشی برگزار شده  1705های به عمل آمده مدیریت تعاون روستائی   

بوده است که در سال     نفر روز 725برش استانی محور آموزش اعضاء و کارکنان تعاون یها و تشکلهای مربوطه    1399در سال 

 1398است .   در سال نفر روز  دوره آموزشی برگزار شده  1645دیریت تعاون روستائی   با هماهنگی های به عمل آمده م 1399

نفر روز بوده است که با هماهنگی های به عمل    1493سهمیه استانی محور آموزش اعضاء و کارکنان تعاونیها و تشکلهای مربوطه   

 ده است . نفر روز دوره آموزشی برگزار ش 2080آمده مدیریت تعاون روستائی  

 :     98سال 

آموزش و توانمند سازی نظام صنفی + آموزش و توانموند سازی خبرگان + آموزش و توانمند سازی اتحادیه های صنفی +  شامل:

آموزش و توانمند سازی تشکلها و انجمن ها + آموزش اعضاء ارکان و کارکنان + آموزش کارکنان سازمان + آموزش اعضا و ارکان تعاونی 

 نی های  تولید و سهامی زراعی های زنان+آموزش اعضاء ارکان تعاو

 نفر روز 1493     برش استانی: 

 نفر روز  2080     "جمعا         :اقدامات انجام شده

 نفر روز 582های برگزار شده توسط نظام های بهره برداری استان به میزان:     دوره -1

 نفر روز   358اورزی:    ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کش های برگزار شده در اتحادیه دوره -2

 نفر روز 92های برگزار شده در شرکتهای تعاونی روستایی زنان:      دوره-3

 نفر روز 500دوره های آموزشی  مدیران و کارکنان تعاون روستایی به میزان :      -4

 نفر روز 548دوره های آموزشی برگزار شده توسط نظام صنفی کارهای کشاورزی به میزان:      -5



 : 99سال 

 نفر روز 725برش استانی:  

 نفر روز    1645    "جمعا :اقدامات انجام شده

 نفر روز    387ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی:     های برگزار شده در اتحادیه دوره -1

 نفر روز     125های برگزار شده در شرکتهای تعاونی روستایی زنان:     دوره-2

 نفر روز  777آموزشی  مدیران و کارکنان تعاون روستایی به میزان :    دوره های  -3

 نفر روز   335دوره های آموزشی برگزار شده بهره برداران نظام صنفی کارهای کشاورزی به میزان:       -4

 نفر روز   30دوره های آموزشی برگزار شده خبرگان کشاورزی به میزان:       -5

 

 : 1400سال 

 نفر روز 746استانی:  برش 

 نفر روز    1705    "جمعا :اقدامات انجام شده

 نفر روز    473ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی:     های برگزار شده در اتحادیه دوره -1

 نفر روز     127های برگزار شده در شرکتهای تعاونی روستایی زنان:     دوره-2

 نفر روز  814و کارکنان تعاون روستایی به میزان :    دوره های آموزشی  مدیران  -3

 نفر روز   291دوره های آموزشی نظام صنفی کارهای کشاورزی به میزان:       -4

 )شاخص آموزش(   :  1گزارش تحلیلی محور 

با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی گردید از  برگزاری دوره های با سرفصل های تکراری و قدیمی خودداری گردد   1400در سال  

اما همچنان نبود هزینه کافی برای دوره های کارکنان پا برجا میباشد. .در این  دوره ها فراگیران با حضور خود می توانند مسائل و 

مطرح نموده و بخش دولتی را با نیاز های علمی خود آگاه نمایند.. در این دوره های ارکان شرکتها و کارکنان مشکالت علمی خود را 

توان به آشنا شدن فراگیران با علوم  این طرح می از جمله نقاط قوتنمایند.   سازمانی به صورت جداگانه اموزش های الزم را کسب می

لی ،  توسعه قابلیت ارکان، اعضاء و کارکنان تعاونی ها، ارتقاء قابلیت های مدیریتی، تخصصی و جدید و به روز رسانی علم و اطالعات قب

نرم افزاری فراگیران،فرهنگ سازی برای توسعه مشارکت در امور تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و انسجام بین اولویت های تعاونی ها نام 



ای برگراری دوره های آموزشی، پایین بودن سطح تحصیالت اعضای شرکت های به: اختصاص مبلغ ناچیز بر از نقاط ضعف میتوانبرد.

تعاونی و یکسان نبودن سن، تجربه و سطح دانش و سواد فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی، و همچنین عدم توانایی در 

، عدم انگیزه مناسب فراگیران جهت شرکت در اطالع رسانی مناسب به فراگیران به دلیل گستردگی و پراکنده بودن محل فعالیت اعضاء

 دوره ها و همچنین نبود بودجه های آموزشی متمرکز و مناسب برای برگزاری با کیفیت دوره ها را میتوان نام برد.

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

باکیفیت از سازمان مرکزی اخذ با انجام مکاتبات و پیگیری های الزم سعی خواهد شد تا بودجه الزم برای برگزاری    1401سال در 

 گردد.. همچنین با حضوری شدن آموزش ها کیفیت و کمیت اموزش ها ارتقاء خواهد یافت. 

 

 

 عنوان محور مورد بررسی: آموزش

 :    2شاخص شماره  

 : سازماندهی و ساماندهی تعاونی ها و اتحادیه های روستایی، کشاورزی،تولیدی و سهامی زراعی2شاخص شماره 

: ساماندهی مجام  تعاونی ها + بررسی و معرفی تعاونیهای الگو + برنامه پذیر نمودن + آسیب شناسی و کارآمد سازی + ارزشیابی شرکتها + شامل

 شناسایی و معرفی تعاونیها + آسیب شناسی و اقدام جهت ساماندهی تعاونی تولید 

 

 : 98سال 

تعاونی 50:       1398سال  برش استانی  

مورد 144انجام شده: اقدامات  

مورد 67ساماندهی و برگزاری مجامع:   -1  

مورد 19: ها برنامه پذیر نمودن تعاونی -2  

مورد 58ارزشیابی تعاونی روستایی و کشاورزی و تولید:  -3  

 

 



 : 99سال 

ی و کارآمد سازی + ارزشیابی شرکتها + : ساماندهی مجام  تعاونی ها + بررسی و معرفی تعاونیهای الگو + برنامه پذیر نمودن + آسیب شناسشامل

 شناسایی و معرفی تعاونیها + آسیب شناسی و اقدام جهت ساماندهی تعاونی تولید 

تعاونی 20برش استانی:    

مورد  112اقدامات انجام شده:     

مورد 23ساماندهی و برگزاری مجامع:   -1  

مورد 16: ها برنامه پذیر نمودن تعاونی -2  

مورد 73تعاونی روستایی و کشاورزی و تولید: ارزشیابی  -3  

 : 1400سال 

تعاونی 68برش استانی:    

مورد  157اقدامات انجام شده:     

مورد 44ساماندهی و برگزاری مجامع:   -1  

مورد 35ها : برنامه پذیر نمودن تعاونی -2  

مورد 73ارزشیابی تعاونی روستایی و کشاورزی و تولید:  -3  

مورد 5های الگو: معرفی تعاونی  -4  

)شاخص سازماندهی و ساماندهی تعاونی ها و اتحادیه های روستایی، کشاورزی،تولیدی و سهامی  1گزارش تحلیلی محور 

 زراعی(   : 

ساماندهی مجام  تعاونی ها ، بررسی و معرفی تعاونیهای الگو ، برنامه پذیر نمودن ، آسیب  با اجرای این شاخص که در زمینه های مختلف همچون :

از  شناسی و کارآمد سازی ،ارزشیابی شرکتها ، شناسایی و معرفی تعاونیها ی نمونه ،آسیب شناسی و اقدام جهت ساماندهی تعاونی تولید میباشد.

دهی مجام  کلیه تغییرات سالیانه شرکت از جمله تراز مالی شرکت و انتخاب مدیران و ارکان جمله نقاط قوت این طرح : به طور کلی با سامان

گردد. با بررسی شرکته ا و اتحادیه های مختلف و انتخاب تعدادی از  شرکت و همچنین تصمیمات مهم شرکت در مجام  مطرح و تصمیم گیری می

ین تعاونی ها در مراسمات ملی و استانی، در تعاونی های دیگر نیز  حس رقابت مثبت جهت انها به عنوان تعاونی نمونه و الگو عالوه بر تشویق ا

گردد. با آسیب شناس از تعاونی های زیان ده و برگزاری جلسات  انتخاب به عنوان تعاونی نمونه و مطرح شدن در سطح ملی و استانی ایجاد می

انجام این شاخص سطح بینش و اطالعات عمومی اعضاء  از زیان ده بوده خارج میگردند با مختلف و ارائه راه کار های متناسب این گونه شرکت ها 

کند و همچنین اعضا در جریان عملکرد شرکت قرار گرفته و اعضاء هیئت مدیره شرکت به طور مستقیم توسط اعضاء انتخا ب  افزایش پیدا می

تعاونی و عملکرد آن وافزایش سطح تحصیالت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شوند. همچنین باعث ایجاد حس مسئولیت در اعضاء در قبال  می

 گردد. از نقاط ضعف این طرح  میتوان به عدم مشارکت مناسب اعضا در مجام  در برخی از تشکلها اشاره نمود که به همین علت برخی از افراد می

عضائ ارئه میدهند. همچنین در تعیین تکلیف برخی ار تعاونی های غیر فعال با سوء استفاده از عدم مشارکت سهامداران خدمت رسانی ضعیفی به ا

 به دلیل عدم دسترسی مناسب به اعضا امکان فعال سازی شرکتهای غیرفعال وجود ندارد.

 



 نتیجه گیری:
 خود مطل  خواهند شد.سازماندهی تشکل ها یکی از مهمترین نکات در اداره شرکت میباشد که در این مسیر سهامداران از وضعیت شرکت 

 

 :1401پیشنهادات
با عنایت به اینکه مشکالت سال قبل همچنان پا برجا میباشد پیشنهاد میگردد تا  ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورت عدم مشارکت سهامدار در 

های ویژه برای فعال سازی تعاونی   مجام  تصمیم جدی و قانونی از سوی سازمان مرکزی اخذ و در اساسنامه تشکل اضافه گردد..و همچنین  بودجه

و اصولی و های غیر فعال توسط شبکه و سازمان اختصاص یابد. در انتخاب ارکان شرکتها از افراد باسواد و با تجربه استفاده گردد. برگزاری به موق  

بکه تعاونی ها در امور تعاونی ها با رای و عادالنه و صحیح مجام  ارتقاء ظرفیت و توان مدیریتی تعاونی بستر سازی و تقویت مشارکت اعضاء ش

ها، ایجاد وحدت رویه  های دولتی ناظر در اداره تعاونی ها به واسطه ارتقاء توان مدیریتی تعاونی مشارکت مستقیم آنها، کاهش تدریجی نقش سازمان

رسانند مخصوصا سازمان تعاون روستایی و اداره  بت میدر برگزاری مجام  و همچنین هماهنگی بیشتر فی مابین ارگانهایی که تغییرات مجام را به ث

 کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

 

: توسعه تشکلهاعنوان محور مورد بررسی  

: سازماندهی تشکل ها و صنوف کشاورزی1شاخص شماره   

 : 98سال 

حمایت و تجهیز، زمینه سازی،زمینه یابی، ایجاد و تشکیلشامل:   

مورد   5:     1398برش استانی  سال   

مورد 9اقدامات انجام شده:  

مورد  1انجام کلیه مراحل تاسیس و تشکیل شرکت پرورش دهندگان شتر مرغ              

مورد 3سازماندهی و زمینه یابی اتحادیه های صنفی شهرستانی و سایر تشکلها:     

3حمایت و تجهیز نظام صنفی :  

مورد 2ها: حمایت و تجهیز تشکل   

 : 99سال 

 برش استانی: صفر

 : 1400سال 

مورد 2اقدامات انجام شده:  

 شامل:

تشکیل کمیسون نظارت بر اصناف مرکز استان  -1  

تشکیل شرکت تعاونی گوسفنداران بوئین زهرا -2  



 

: توسعه تشکلهاعنوان محور مورد بررسی  

: ساماندهی صنوف و تشکل ها2شاخص شماره   

 :     98سال 

 نظام صنفی+خبرگان کشاورزی+اتحادیه های صنفی+تشکل ها و انجمن های....(+  تشکل ها + برگزاری مجام  و انتخابات ،ساماندهی)  شامل:

مورد 13برش استانی:  

مورد 69اقدامات انجام شده:  

مورد  2ساماندهی نظام های صنفی قزوین و البرز مجموعا  -1  

مورد 67سایر تشکلها:  -2  

 

 

 :     99سال 

 ....(  و انجمن های تشکل ها + برگزاری مجام  و انتخابات ،ساماندهی)  شامل:

مورد 2برش استانی:  

مورد 67اقدامات انجام شده:  

مورد 67برگزاری مجامع تشکلها:  -1  

 

 :     1400سال 

مورد 1برش استانی:  

مورد 45اقدامات انجام شده:  

مورد 1برگزاری مجامع صنفی:  -1  

مورد 44برگزاری مجامع تشکل ها:  -2  

 

 



: توسعه تشکلهاعنوان محور مورد بررسی  

: عضویت، صدور و تمدید پروانه ها3شاخص شماره   

 :     98سال 

عضو گیری نظام های صنفی و تمدید پروانه ها  شامل:  

فقره   1000برش استانی:   

نفر 2377اقدامات انجام شده:  

 نفر717عضو گیری: -1

 نفر 941تمدید:-2

 719صدور پروانه:  -3

 

 :     99سال 

عضو گیری نظام های صنفی و تمدید پروانه ها  شامل:  

 فقره   3400برش استانی: 

 نفر 3077اقدامات انجام شده:

 نفر1047عضو گیری: -1

 نفر1047تمدید:-2

 نفر 983صدور پروانه:  -3

 :     1400سال 

 فقره   2662برش استانی: 

  2600اقدامات انجام شده:

 نفر 670عضو گیری:   -1

 نفر 1322تمدید:-2

 نفر 670صدور پروانه:  -3

 

 



(  :2و  1تحلیل موضوع توسعه تشکلها) شاخص شماره   

اعضا در جریان عملکرد شرکت قرار گرفته و اعضاء هیئت مدیره شرکت به طور مستقیم توسط اعضاء انتخا ب با برگزاری مجام  

از جمله نقاط قوت این طرح : به طور کلی با ساماندهی مجام  کلیه تغییرات سالیانه شرکت از جمله تراز مالی شرکت و شوند. می

گردد. با بررسی شرکتها  و  انتخاب مدیران و ارکان شرکت و همچنین تصمیمات مهم شرکت در مجام  مطرح و تصمیم گیری می

به عنوان تعاونی نمونه و الگو عالوه بر تشویق این تعاونی ها در مراسمات ملی و استانی،  اتحادیه های مختلف و انتخاب تعدادی از انها

گردد.  در تعاونی های دیگر نیز  حس رقابت مثبت جهت انتخاب به عنوان تعاونی نمونه و مطرح شدن در سطح ملی و استانی ایجاد می

عملکرد آن وافزایش سطح تحصیالت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همچنین باعث ایجاد حس مسئولیت در اعضاء در قبال تعاونی و 

گردد. از نقاط ضعف این طرح  میتوان به عدم مشارکت مناسب اعضا در مجام  در برخی از تشکلها اشاره نمود که به همین علت  می

میدهند. همچنین در تعیین تکلیف برخی برخی از افراد با سوء استفاده از عدم مشارکت سهامداران خدمت رسانی ضعیفی به اعضا ارئه 

ار تعاونی های غیر فعال به دلیل عدم دسترسی مناسب به اعضا امکان فعال سازی شرکتهای غیرفعال وجود ندارد. به علت محدود شدن 

 فعالیت برخی از شرکت ها ، تعدادی از آنها به سمت غیر فعال شدن هستند.

 نتیجه گیری:

عادالنه و صحیح مجام   باعث ارتقاء ظرفیت و توان مدیریتی تعاونی، بستر سازی و تقویت مشارکت اعضاء  برگزاری به موق  و اصولی و

های دولتی ناظر در اداره  شبکه تعاونی ها در امور تعاونی ها  می گردد و با رای و مشارکت مستقیم آنها، کاهش تدریجی نقش سازمان

 ها رخ خواهد داد.   اونیتعاونی ها به واسطه ارتقاء توان مدیریتی تع

 :1401پیشنهادات 

 ارائه برنامه سالیانه از سوی تشکل های جهت برگزاری به موقع مجامع

( :3تحلیل موضوع توسعه تشکلها) شاخص شماره   

در سال جدید با توجه به سیاستهای  سازمان مرکزی اتاق اصنا  تشکیل خواهد شد و بهره برداران با عضویت در اتاق اصنا   

کشاورزی  می توانند خواسته های صنفی خود را از طریق اداری پیگیری نمایند و همچنین در تصمیم گیری های کشاورزی در سطح 

ئه نمایند از جله نقاط قوت این امر حضور بهره برداران در مجام  تصمیم گیری بوده و از نقاط کالن حضور یافته و نظرات خود را را

 ضعف این شاخص عدم مشارکت کشاورزان در نظام های صنفی میباشد.

 نتیجه گیری :

 ر گیرد. جهت دفاع از حقوق کشاورزان و بهره برداران اهمیت دادن به پروانه های نظام صنفی می بایست در اولویت قرا

 : 1401پیشنهادات 

پیشنهاد میگردد هرچه سری  تر اتاق اصنا  کشاورزی در استان تشکیل گردد. و  ترتیبی اتخاذ گردد تا از نظام های صنفی کارهای 

کشاورزی حمایت بیشتری توسط دستگاه های اجرایی صورت پذیرد و اعضای این تشکل ها در تصمیمات اخذ شده شرکت نموده و 

 نها نیز در تهیه دستورالعمل ها مد نظر قرار گیرد.نظارت آ
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  ایجاد واحد مدیریت مشارکتی آب در شرکت های تعاونی تولید عنوان شاخص:  

 :     98سال 

شرکت  3برش استانی:   

مورد 1اقدامات انجام شده:   

 3هکتا ر با  410اجرای عملیات آب و خاک، توسعه سامانه نوین آبیاری و ایجاد واحد مشارکتی آب شرکت تعاونی چرشده در سطح 

متر مکعبی  4000استخر   

 یك مورد آن انجام شد.   "مورد بوده است که نهایتا 3سهمیه استانی این شاخص  1398در سال 

 :     99سال 

  استقرار مدیریت مشارکتی و ایجاد واحد مدیریت آب در شرکت های تعاونی تولید شاخص:

شرکت  1برش استانی:   

مورد 1اقدامات انجام شده:   

هکتار شایان  150اجرای عملیات آب و خاک، توسعه سامانه نوین آبیاری و ایجاد واحد مشارکتی آب شرکت تعاونی چرشده در سطح 

 فاز به فاز انجام میپذیرد. ذکر است این محور به صورت

 :     1400سال 

 شرکت 2برش استانی:  

 مورد 1اقدامات انجام شده: 

هکتار شایان  50اجرای عملیات آب و خاک، توسعه سامانه نوین آبیاری و ایجاد واحد مشارکتی آب شرکت تعاونی چرشده در سطح 

 ذکر است این محور به صورت فاز به فاز انجام می پذیرد

استقرار مدیریت مشارکتی و ایجاد واحد مدیریت آب در شرکت های تعاونی :  موضوع نظام های بهره برداری تحلیل

 تولید  :

برش استانی در خصوصو این شاخص برای استان دو مورد درنظر گرفته شده بود که با توجه به محدودیت های مناب   1400در سال  

مالی یک طرح در استان اجرا گردید.با توسعه و ایجاد شرکتهای تعاونی تولید اراضی بهره برداران بخش کشاورزی تجمی  شده و با 

باشد. از نقاط قوت این طرح صرفه جویی در  های مکانیزاسیون کشاورزی در سطح مزارع قابل اجرا میتشکیل تعاونی های تولید طرح 



هکتار طرح  50مساحتی در حدود  1400باشد.درسال  مصر  آب و مشارکت بهره برداران در هدفمند نمودن استفاده از مناب  آب می

 عمومی سامانه نوین ابیاری  اجرا گردیده است.

ف این طرح  : با توجه به هزینه های باالی احداث و بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری نیاز به سرمایه گذاری کالن در از نقاط ضع 

این خصوص می باشد که این  امر با توجه به وضعیت اقتصادی پیشرفت پروژه ها را با مشکل مواجه کرده است. در برخی تشکل ها  

کند. و همچنین با توجه به اینکه اراضی بایستی  ود نداردکه فعالیت شرکت را با چالش مواجه مینقدینگی الزم برای تجهیز  وج

 یکپارچه گردد  در برخی از موراد بهره برداران مشارکت الزم را ندارند.

سرمایه گذاری کالن و به  چنانچه دولت و بهره برداران قصد دارند که تولید پایدار داشته باشند، حتما در این رابطه باید نتیجه گیری : 

موق  انجام نمایند.  با توجه به وضعیت کشاورزی و مناب  آبی موجود تنها مسیر رسیدن به تولید سالم و باصرفه و ایجاد اشتغال دائم در 

 باشد.  روستا ها تشکیل و حمایت از تجهیز و احداث طرح های مشارکتی آب می

 :1401پیشنهادات

آب و همچنین راندمان پایین آبیاری در سطح استان ضروری است که این طرح با تامین مناب  مالی و اعتباری با توجه به کمبود مناب  

، هرچه سری  تر در سطح استان اجرایی گردد. الزمه این امر مشارکت و همدلی کلیه دستگاههای مرتبط از جمله : سازمان جهاد 

 ی و ... وجود دارد. کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استاندار
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 راهبری خرید توافقی، حمایتی و تضمینی محصوالت کشاورزی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی 

 :   98سال 

راهبری خرید توافقی، حمایتی و تضمینی محصوالت کشاورزی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی    

  : خرید تضمینی گندم + خرید تضمینی سایر محصوالت کشاورزی + خرید توافقی + خرید حمایتی شامل

 تن  145500برش استانی: 

 تن 374370اقدامات انجام شده :

 تن 28535خرید تضمینی:  -1

 تن 334239خرید توافقی شبکه:  -2

 تن 6912خرید حمایتی:  -3

 تن 4684خرید تضمینی مباشرتی:  -4

باشد تن می 374370مطابق آمار ارسالی در سامانه خرید و فروش سازمان مرکزی عملیات انجام شده به مقدار   



 

تن بوده که با هماهنگی و  145500سهمیه استانی شاخص خریدهای توافقی ؛ حمایتی و تضمینی   1398در سال 

 تن انجام شده است. 374370پیگیریهای به عمل توسط مدیریت تعاون روستائی استان قزوین خرید و فروش به میزان   

 

 :    99سال 

دیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزیراهبری خرید توافقی، حمایتی و تضمینی محصوالت کشاورزی اتحا  

  : خرید تضمینی گندم + خرید تضمینی سایر محصوالت کشاورزی + خرید توافقی + خرید حمایتی شامل

 تن  234522برش استانی: 

 تن 365438اقدامات انجام شده :

 تن 50312مجموع خرید های  تضمینی:   -1

 تن 315126مجموع خرید های توافقی:   -2

باشد تن می 365438مطابق آمار ارسالی در سامانه خرید و فروش سازمان مرکزی عملیات انجام شده به مقدار   

 :    1400سال 

 تن  319607برش استانی: 

 تن 364081اقدامات انجام شده :

 تن 24734مجموع خرید های  تضمینی:   -1

 تن 339347مجموع خرید های توافقی:   -2

 باشد. تن می 364081انجام شده به مقدار مجموع خرید های 

 تحلیل محور بازرگانی :

رویه و غیر واقعی محصوالتی که در برخی از مقاط  از سال مانند گوشت و  با تنظیم بازار در برخی از محصوالت از افزایش قیمت  بی 

شود.  سازمان تعاون روستایی استان اقدام به خرید محصوالت کشاورزان به صورت  مرغ و تخم مرغ و میوه شب عید و .. گرفته می

ین خرید و فروش مایحتاج کشاورزی مورد نیاز اعضاء نموده است .  از نقاط قوت این طرح ای است که این تضمینی و توافقی و همچن

امر باعث حذ  واسطه ها  و دالالن از چرخه خرید و فروش محصوالت شده و در نهایت مصر  کننده نیز با قیمت تمام شده کمتری 

نبودن عرضه و تقاضا بازار با افزایش تولید مواجه است که این امر باعث متضرر  گردد. همچنین در مواقعی که به دلیل متعادل مواجه می

 شود. گردد با انجام خرید های حمایتی از به وجود آمدن این معضل پیشگیری می شدن تولید کننده کشاورزی می



ی سازمان تعاون روستایی در نظر گرفته از نقاط ضعف این شاخص : هیچ گونه ابزار حاکمیتی برای برخورد با واسطه گران و دالالن برا

گردد که  نشده است.  عموما این سازمان به عنوان مباشر خرید و فروش بوده و دستورالعمل از ارگان دیگری به این سازمان ابالغ می

به وجود آمدن شود که باعث  گاها در امر خرید و فروش تصمیمات غیر منطقی و خارج از زمان مقررر توسط ارگان مسئول گرفته می

گردد. همچنین در برخی از موارد باعث تحمیل هزینه به تشکل ها  خلل و کندی در سرعت انجام فرایند سازمان تعاون روستایی می

 گردد. می

 نتیجه گیری:

یتوان با حمایت بیشتر دولت از سازمان های زیر مجموعه جهاد کشاروزی ، که به عنوان خدمات رسان به بهره برداران میباشند م

 تولیدات و کاالهای اساسی را بدون واسطه و با قیمت مناسب به بازار عرضه نمود.

 :1401پیشنهادات

با عنایت به برنامه ریزی دولت برای هدفمند کردن یارانه ها، تشکل های تعاون روستایی با توجه به داشتن امکانات و زیر ساخت ها در 

این امر یاری رسان دولت باشند. همچنین بایستی نقدینگی الزم در اختیار تشکل ها قرار تمام نقاط و روستاهای استان میتوانند در 

گیرد تا امر خرید و فروش توسط تشکل های بخش کشاورزی که از جایگاه قانونی برخوردار میباشند صورت گیرد.  و همچنین این 

ل کرده تا با اخذ تصمیمات مناسب و کارشناسی توسط سازمان در امر خرید های توافقی و حمایتی و تضمینی به صورت مستقل عم

 سازمان تعاون روستایی این فرایند به نحو مطلوب انجام گیرد.

 کشاورزی مهندسی خدمات: عنوان محور مورد بررسی  -5

 تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و مواد مصرفی

شامل: توزی  ) کود شیمیایی+ریز مغذی + آلی و زیستی( – تولید و فرآوری انواع بذور – توزی  نهاده های دام – توزی  سموم – تولید بذر گواهی 

 شده در طبقه مادری در تعاونی های تولید و زراعی- توزی  آرد روستایی – توزی  مواد سوختنی)بنزین + گاز +و.(

 :    98سال 

 تن 45178برش استانی: 

 تن 184290اقدامات انجام شده :

 تن 39870توزیع کود شیمیایی: تامین و  -1

 تن 111تامین و توزیع کود ریز مغذی:  -2

 تن 50تامین و توزیع کود آلی و زیستی:  -3

 تن 2877تولید و فرآوری انواع بذور اصالح شده:  -4

 تن 2995توزیع انواع بذور اصالح شده:  -5

 تن 138351تامین و توزیه نهاده های دامی:  -6

 تن 36م شیمیایی: تامین و توزیع سمو -7



 :    99سال 

شامل: توزی  ) کود شیمیایی+ریز مغذی + آلی و زیستی( – تولید و فرآوری انواع بذور – توزی  سموم – تولید بذر گواهی شده در طبقه مادری در 

 تعاونی های تولید و زراعی- 

 تن 47052برش استانی: 

 تن 51553اقدامات انجام شده :      

 تن 45734توزیع کود شیمیایی: تامین و  -1

 تن 417تامین و توزیع کود ریز مغذی:  -2

 تن 831تامین و توزیع کود آلی و زیستی:  -3

 تن 1760تولید و فرآوری انواع بذور اصالح شده:  -4

 تن 2779توزیع انواع بذور اصالح شده:  -5

 تن 32تامین و توزیع سموم شیمیایی:  -6

 :   1400سال 

 تن 45530برش استانی: 

 تن51981اقدامات انجام شده :   

 تن 49995تامین و توزیع کود شیمیایی:  -1

 تن 1966تولید و فرآوری انواع بذور اصالح شده:  -2

 تن 20تامین و توزیع سموم شیمیایی:  -3

 : سرمایه گذاری زیرساخت2شاخص شماره 

 ، ذرت خشك کنی، خوراک دام و شیر و لبنیاتشامل: ایجاد صنایع  سورت، بسته بندی، فرآوری، تبدیلی، بوجاری

 داری آبخیز و مراتع و جنگگلها سازمان توسط دامداران اتحادیه به لیا اراضی در هکتار 10  مساحت به زمینی  شد انجام های هماهنگی مطابق

 کشاورزی های نهاده سازی ذخیره و آبزیان ، طیور دام، خوراک تولید مجتمع احداث به اقدام استان دامداران اتحادیه که گردید واگذار کشور

 است نموده

 تحلیل موضوع:

توزی   ،کود شیمیایی، کود های ریز مغذی ، انواع بذور، توزی  نهاده های دام با توزی  به موق  و توزی  نهاده های با کیفیت از جمله: 

فی مابین بهره برداران عالوه بر باالبردن راندمان تولید، سالمت محصوالت تولید نبز افزایش پیدا خواهد نمود همچنین این امر سموم 

گردد از نقاط قوت این طرح .همچنین با توجه  باعث تسهیل در دسترسی و صرفه جویی در وقت و هزینه اعضای شبکه و سودآوری می



توان به کیفیت نهاده های ارائه شده اطمینان داشت. از نقاط ضعف این طرح کمبود امکانات در  یکه میبه تامین مواد اولیه توسط ش

ها و تغیر الگوی مصر  مثال گازرسانی به روستا ها که شعب نفت شرکتها را غیر  شرکتها و به روز نشدن ارئه کاال و خدمات در فروشگاه

 توان نام برد. فعال نموده  را می

 : نتیجه گیری

به هر اندازه که این بخش مورد توجه تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام قرار گیرد هزینه های تولید کاهش خواهد یافت و برنامه   

ریزی وسرمایه گذاری در بخش تعاون در امر توزی  نهاده های کشاورزی باعث رشد و شکوفایی و حتی امکان صادارات محصوالت 

 شت.کشاورزی را در پی خواهد دا

 :1401پیشنهادات

برنامه ریزی و راه اندازی سامانه جام  توزی  نهاده های کشاورزی به نحوی که عدالت در امر خدمت رسانی به تمامی تولید کنندگان 

 رعایت گردد.
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 سهامی تولید زنان، کشاورزی، روستایی، های تعاونی های اتحادیه و شرکتها حسابرسیعنوان شاخص مورد بررسی:  

 صنوف و زراعی

 :    98سال 

که با هماهنگی و پیگیری سازمان تعاونی  بوده  70برش)سهمیه( استانی شاخص نظارت و حسابرسی شرکتها و اتحادیه ها  

 انجام شده است.   مورد   115تعاون روستایی استان 

 

 

 

 



 :    99سال 

اتحادیه ها + حسابرسی شرکتهای سهامی زراعی + حسابرسی اتحادیه های مرکزی و .....:  حسابرسی شرکتها و شامل  

تعاونی 70برش استانی:   

مورد 133اقدامات انجام شده: مجموعا    

مورد 73حسابرسی شرکت ها و اتحادیه ها:   

مورد 60حسابرسی عملیاتی تعاونی ها :   

 

 :    1400سال 

مورد 111اقدامات انجام شده: مجموعا    

مورد 70حسابرسی شرکت ها و اتحادیه ها:   

مورد 41حسابرسی عملیاتی تعاونی ها :   

 تحلیل موضوع:

رسیدگی و نظارت بر گردش مالی شرکت ها و شناسایی انحرافات احتمالی در نحوه امور شرکت ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار  

گری خود نموده و حسابرسی صورتهای مالی  قوانین و مقررات، سازمان تعاون روستایی اقدام به واگذاری تصدی با توجه بهمیباشد. 

تعاونی های تحت پوشش را به اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های کشاورزی و روستایی ایران واگذار نموده که این موضوع هزینه 

ت بخش خصوصی در امور سازمان شده است. ارآنجایی که یک از وظایف سازمان های دولت را کاهش داده است و منجر به مشارک

تواند از نظارت کاسته و ماهیت نظارت در  باشد، واگذاری حسابرسی نمی تعاون روستایی استان نظارت بر شرکتهای زیر مجموعه می

از انحرا  شرکت ها از وظایف خود و سوء استفاده  سازمان بایستی پا برجا باشد. از نقاط قوت این طرح: نظارت بر شرکتها و جلوگیری

 توان نام برد. از نقاط ضعف این طرح: نبود اهرم های برخورد مناسب پس از تشخیص انحرا  میتوان نام برد. های مالی می

 نتیجه گیری :

ات الزم به شرکت ها ابالغ گردد. با با افزایش نیرو در طی دوره های مالی از شرکتها بازدید به عمل آید و در صورت مشاهده نقص تذکر

گردد نیروی کارشناس و متخصص حسابرسی به  توجه به اهمیت نظارت در سازمان تعاون روستایی و اهمیت این جایگاه، پیشنهاد می

 سازمان اضافه گردد.

ر برخورد با تشکلها و افرادی که به کارگیری و استفاده از نیروی متخصص در امر حسابرسی  ایجاد اهرم قانونی د :   1401پیشنهادات 

 . پس از انجام عملیات حسابرسی مشخص میشود که دارای تخلف بوده و به وظایف خو به خوبی عمل نکرده اند



 

 

 

 

 


