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آسیب شناسی جلسات کارگروه توسعه مدیریت در سال : 1398
با عنایت به اینکه جلسات مورد انتظار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین برای امتیاز بندی در بحث ارزیابی
عملکرد در شاخص های عمومی سال  1398تعداد  6جلسه بوده است  .این مدیریت در سال  1398موفق به برگزاری
 4جلسه با دعوت و حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین گردیده است .

دالیل عدم اجراء و تحقق کامل تعداد جلسات :
با توجه به اینکه از بهمن ماه سالجاری بیماری کرونا در سطح کشور شیوع یافته و به همین دلیل ارگانهای متولی
کنترل این بیماری برگزاری هرگونه جلسه  ،همایش و  ...را ممنوع نموده اند ؛ و با عنایت به اینکه در نیمه اول هر سال
مسئولین محور ها در رابطه با ارزیابی سال گذشته مشغول به فعالیت بوده و عموما امکان برگزاری جلسه وجود نداشته و
با توجه به برنامه ریزی این مدیریت مبنی بر برگزاری جلسات ماهیانه در  6ماهه دوم و با توجه به شرایط موجودتعداد
جلسات تا پایان سال  1398همان  4جلسه بوده است .

اقدامات آتی :
با عنایت به اینکه در سال جاری (  ) 1399برای دستگاههای اجرائی  4جلسه در نظر گرفته شده است لذا با وجود
شرایط کرونایی کشور این مدیریت سعی دارد 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
 CONNECTو سایر ابزار های فناوری اطالعات به تحقق برگزاری جلسات جامه ی عمل بپوشاند .
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تعیین و اعالم دستور جلسات پیش از جلسه و اعالم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین :
کلیه جلسات برگزار شده در سال  1398با حضور نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گرفته
است و کلیه دعوتنامه های مربوطه یک هفته قبل از برگزاری جلسات و با هماهنگی نماینده مربوطه برای زماندهی
برگزاری جلسات مربوطه بوده است  .در سال آتی نیز تمام هدف بر این است که جلسات یک هفته تا ده روز قبل از
برگزاری جلسه با هماهنگی نماینده سازمان مدیریت انجام و تمام صورتجلسات در حداقل زمان مقرر به سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان ارسال گردد .

دالیل عدم شرکت مدیریت در جلسات :
با عنایت به اینکه مدیران دستگاههای اجرائی عمدتا" در جلسات استانی و مرکزی حاضر میباشند لذا در سال 1398
مدیریت این استان از چهار جلسه برگزار شده در سه جلسه آن حضور فعال داشته است  .که آن یک جلسه هم با حضور
نماینده ایشان معاونت اداری و مالی این مدیریت تشکیل گردید .

اقدامات آتی :
در سالجاری برای کلیه دستگاههای اجرایی تعداد  4جلسه در نظر گرفته شده است که در سال  1399سعی بر این
است که کلیه جلسات با حضور صد در صدی مدیریت تعاون روستائی استان تشکیل گردد .

نظم و انضباط برگزاری جلسات کارگروه توسعه مدیریت :
کلیه جلسات کارگروه توسعه این مدیریت در سال  1398در زمان مقرر و بدون تاخیر برگزار شده است .
در سال  1399نیز جلسات به صورت منظم و با هماهنگی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین برگزار
خواهد شد.
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کیفیت حضور جلسات کارگروه توسعه مدیریت :
در سال  1398اکثر اعضاء در جلسات حضور فعال داشته اند .
از تعداد  13نفر اعضاء کارگروه در جلسات ارزیابی عملکرد در مورخ های  1398/08/12و  1398/08/22و
 1399/09/27و  1399/11/28بالغ بر  %92با حضور اعضاء کارگروه توسعه مدیریت جلسات تشکیل و رسمیت یافته
است .
اقدامات آتی :
مقرر گردیده در سالجاری کلیه اعضاء در جلسات حضور فعال داشته باشند  .و در جلسات اظهار نظر نموده و مصوبات
جلسات با نظارت مسئول ارزیابی عملکرد پیگیری و اجراء گردد .

وضعیت کلی برگزاری جلسات :
در سال  1398برگزاری جلسات اکثرا" مطلوب بوده است .
در سال  1399نیز هدف بر این است که برگزاری جلسات هدفمند تر و پیگیری برنامه های عملیاتی تحول اداری انجام
گردد که نتایج حاصل از آن باعث کسب امتیازات مناسب محور ها و شاخص ها برای مدیریت تعاون روستائی استان
قزوین باشد .
میزان اجرائی شدن مصوبات کارگروه توسعه مدیریت :
در سال  98سه چهارم دستور جلسات با اقدامات الزم انجام پذیرفته است و دالیل عدم تحقق کامل دستور جلسات به
شرح ذیل میباشد :
 -1ساختار این مدیریت به نحوی است که کلیه برنامه های ابالغی از طرف سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران
تدوین و به مدیریت استانها ابالغ میگردد  .لذا عدم تحقق بعضی از مفاد صورتجلسه صرفا" به دلیل وجود
مشکالت در تصمیم گیری ها و ابالغ برنامه های باال دستی می باشد.
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 -2تحقق صد در صدی مصوبات و کسب امتیازات کامل مستلزم تخصیص امکانات و بودجه های الزم می باشد و
از آنجاکه مدیریت تعاون روستائی استان قزوین بودجه استانی ندارد لذا در تحقق برنامه ها با مشکل 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 عنوان مثال نصب
اسانسور و رمپ و....
 -3صدور مجوز ها نیز در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران میباشد .
کیفیت مصوبات تدوین شده:
در سال  1398حداقل  75در صد مصوبات پیگیری کننده و زمانبندی مشخص طبق صورتجلسات موجود میباشد 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 پاسخگویی به
مصوبات در قالب پروژه های مشخص سازمانی میباشد .

در پایان :
از آنجائیکه تحول اداری و ارزیابی عملکرد فرایندی پیچیده است که اساس آن بر شکل گیری کار تیمی درون
دستگاهی و بین دستگاهی میباشد .بدی هی است که شکل گیری و اجرای اثر بخش برنامه های آن نیازمند مشارکت
کارگروه توسعه مدیریت میباشد .
لذا مدیریت این سازمان و مسئول ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی و مسئولین محورهای این
مدیریت تمامی تالش خود را جهت بهبود و اثر بخشی و تصمیم گیریهای مهم و تصمیم سازی و اجرای بهینه
مصوبات برای پیشبرد اهداف عالیه در راستای بهبود نتایج حاصل از برگزاری جلسات کارگروه توسعه مدیریت
ارزیابی عملکرد را اعالم میدارند .
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