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 عملیاتی صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری تهیه برنامه-1

مطابق تصویبنامه حقوق شهروندان در نظام اداری تهیه شده و به  "صیانت از حقوق شهروندان "برای کسب هدف ،1طبق جداول شماره  سازمان 99برنامه عملیاتی سال 

ارگروه توسعه مدیریت سازمان رسیده است. این برنامه که به طور کامل مواد مطرح شده تصویب کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم و پس از آن به تصویب ک

سازمان اداری و استخدامی کشور در معرفی نماگرهای مورد  1399های سال در تصویبنامه را تحت پوشش دارد، در سازمان در حال اجرا بوده لیکن به دلیل بخشنامه

لکردهای بندهای متناظر با در خواست سازمان اداری و استخدامی کشور در گزارش به صورت بندهای جداگانه منظور و سایر بررسی در ارزیابی عملکرد دستگاه، عم

 گزارش درج گردیده است. 5اقدامات مهم سازمان در بند 

 در کسب هدف صیانت از حقوق شهروندان 99برش برنامه عملیاتی سازمان در سال -1جدول 

 ق شهروندان در نظام اداری: صیانت از حقو 12هدف 

 ردیف
بــرنــامــه / 

 فــعــالــیــت
 اقدامات مورد نیاز

 زمان اجرا هدف کمی

واحد  همکار مسئول اجرا

 سنجش
 پایان شروع مقدار

 مدت اجرا

 )روز(

 الف

آگاهی بخشی وظایف و 

ماموریت ها و فرآیندهای 

 اداری به مردم

    24 خدمت 
مدیریت اداری، 

 پشتیبانیمالی و 
 

1 
احصاء خدمات سازمان و فرایندهای 

 مربوطه

بروزآوری خدمات سازمان اعم از شناسه دار و بدون شناسه 
 با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور

  آقای کاکاوند 30 99/10/30 99/10/1 24 خدمت

احصاء و بازنگری فرایندهای مرتبط با خدمات، شناسنامه 
 توافق خدمتخدمت، بیانیه سطح 

  آقای کاکاوند 30 99/10/30 99/10/1 24 خدمت

2 
اطالع رسانی کلیه خدمات و 

 فرایندها

   30 99/10/30 99/10/1 1 میز خدمت فعالسازی میز خدمت حضوری سازمان

 آقای هاشمی نیا خانم زارعی 90 99/12/28 99/10/1 24 خدمت بروز رسانی میز خدمت الکترونیکی سازمان



 
 

 ق شهروندان در نظام اداری: صیانت از حقو 12هدف 

 ردیف
بــرنــامــه / 

 فــعــالــیــت
 اقدامات مورد نیاز

 زمان اجرا هدف کمی

واحد  همکار مسئول اجرا

 سنجش
 پایان شروع مقدار

 مدت اجرا

 )روز(

3 
اطالع رسانی نظارت الکترونیکی و 

 نصب دوربین در صورت وجود

تنظیم نامه و ارسال به دستگاه های اجرایی با مضمون 
 معرفی نقاط نظارت الکترونیکی سازمان

  واحد حراست 14 99/10/13 99/10/1 1 نامه

نصب اطالعیه های هشدار در مکان های تحت نظارت 
 الکترونیک

  واحد حراست 30 99/10/30 99/10/1 25 اطالعیه

 ب
دسترسی آسان و سریع 

 مراجعین به خدمات اداری
    5 گزارش 

مدیریت اداری، 

 مالی و پشتیبانی
 

1 
ایجاد امکان استفاده توانخواهان از 

 سامانه های الکترونیکی
 آقای هاشمی نیا زارعی خانم 60 99/11/30 99/10/1 1 گزارش مناسب سازی سامانه های الکترونیکی برای افراد توانخواه

2 
افزایش کیفیت تارنما و درگاه 
سازمان از نظر دسترسی آسان 

 شهروندان

 آقای هاشمی نیا خانم زارعی 30 99/10/30 99/10/1 1 مکانیسم طراحی مکانیسم دریافت نظرات شهروندان

 آقای هاشمی نیا زارعیخانم  50 99/12/20 99/11/1 1 گزارش سنجش رضایت شهروندان از کیفیت تارنما

3 
بیش بینی امکانات و تسهیالت 

 فیزیکی جهت رفاه مراجعان

 آقای ثابت آقای صالحی 20 99/10/20 99/10/1 1 گزارش برآورد تعداد مراجعین هر خدمت سازمان به تفکیک طبقه

 آقای ثابت آقای صالحی 10 99/10/30 99/10/20 1 گزارش برآورد نیاز امکانات رفاهی برای هر خدمت به تفکیک طبقه

 آقای ثابت آقای صالحی 30 99/11/30 99/11/1 1 گزارش تامین کسری امکانات رفاهی سازمان برای مراجعین

 ج
رفتار محترمانه با 

 مراجعین
    2 گزارش 

حوزه ریاست و 

روابط عمومی 

 سازمان

 

1 
وجود جو حاکی از احترام در محیط 

 اداری

هدف سنجش نحوه گردش کار،  طراحی برگه نظرسنجی با
تطبیق آن با اطالعات ارایه شده قبلی ، رفتار متصدیان، 

 امکانات رفاهی سازمان*
  خانم حسنی 5 99/10/5 99/10/1 1 برگه

  خانم کشاورز 7 99/10/27 99/10/10 2 مکاتبه اطالع رسانی به همکاران بابت سنجش

 60 99/12/28 99/11/1 60 برگه تکمیل برگه نظرسنجی فیزیکی
همکاران شاغل در 

 نگهبانی سازمان
 



 
 

 ق شهروندان در نظام اداری: صیانت از حقو 12هدف 

 ردیف
بــرنــامــه / 

 فــعــالــیــت
 اقدامات مورد نیاز

 زمان اجرا هدف کمی

واحد  همکار مسئول اجرا

 سنجش
 پایان شروع مقدار

 مدت اجرا

 )روز(

  آقای هاشمی نیا 60 99/12/28 99/11/1 30 برگه تکمیل برگه نظرسنجی الکترونیکی

 خانم کشاورز خانم زارعی 60 99/12/28 99/11/1 2 گزارش تحلیل و ارائه گزارش

از برنامه ریزی  اقدامات مورد نیاز برای بهبود جو حاکی 
 احترام در محیط سازمان

 خانم کشاورز خانم زارعی 30 99/12/28 99/12/1 1 برنامه

2 

کاهش شکایات ثبت شده با 
موضوع رفتار و ادبیات غیر 

محترمانه با شهروندان نسبت به 
 کل شکایات ثبت شده در سال

 برگزاری دوره اموزش حقوق شهروندی در نظام اداری
-نفر 
 ساعت

 آقای شرفی آقای کاکاوند 30 99/11/30 99/11/1 600

ارائه بازخورد به همکاران بر مبنای تحلیل برگه های نظر 
 سنجی

 خانم کشاورز خانم زارعی 30 99/12/28 99/12/1 1 گزارش

3 
آموزش کارکنان با موضوع صیانت 
 از حقوق شهروندان در نظام اداری

شهروندان طراحی دوره آموزشی مجازی با موضوع آشنایی 
 با حقوق خود در نظام اداری و اجرای آن از طریق وب سایت

  آقای هاشمی نیا 50 99/12/20 99/11/1 1 دوره

برگزاری دوره اموزش حقوق شهروندی در نظام اداری 
 برای همکاران

نفر 
 ساعت

 آقای شرفی آقای کاکاوند 30 99/11/30 99/11/1 600

 د
اِعمال بیطرفانه قوانین و 

 مقررات
    20 قرارداد 

مدیریت 

اداری،مالی و 

 پشتیبانی سازمان

 

1 
عدم وجود شرایط اجحاف آمیز 
درمقررات و نمونه قراردادهای 

 سازمان و سنجش آن

 10انطباق مفاد قراردادهای منعقده در سازمان با ماده 
 تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری

 آقای میرزایی صالحی آقای 90 99/12/28 99/10/1 20 قرارداد

طراحی فرم نظر سنجی و انجام نظر سنجی از طرف قرارداد 
 های سازمان برای سنجش موضوع

 آقای میرزایی آقای صالحی 20 99/12/20 99/12/1 1 گزارش

 ه

فراهم نمودن امکان 

جبران خسارت وارده احتمالی 

 به مراجعین

    4 قرارداد 

مدیریت 

اداری،مالی و 

 سازمانپشتیبانی 

 



 
 

 ق شهروندان در نظام اداری: صیانت از حقو 12هدف 

 ردیف
بــرنــامــه / 

 فــعــالــیــت
 اقدامات مورد نیاز

 زمان اجرا هدف کمی

واحد  همکار مسئول اجرا

 سنجش
 پایان شروع مقدار

 مدت اجرا

 )روز(

1 
شناسایی و رفع عوامل آسیب زا به 
 شهروندان در جریان فعالیت سازمان

 آقای محمدی آقای صالحی 20 99/10/20 99/10/1 3 استاندارد شناسایی استاندارد های موجود با موضوع ایمنی ساختمان

بازدید مستمر از ساختمان و شناسایی عوامل آسیب زای 
 احتمالی

 آقای محمدی آقای صالحی 40 99/11/30 99/10/20 1 گزارش

 آقای محمدی آقای صالحی 10 99/12/10 99/12/1 1 گزارش رفع موارد آسیب زا)سخت افزاری/نرم افزاری(

2 
پیش بینی ضوابط و فرایند اجرایی 
 جبران خسارات وارده به شهروندان

بیمه نمودن ساختمان در برابر جبران خسارت به شهروندان 
 مشکالت و حوادث احتمالی ساختمانناشی از 

قرارداد 
 بیمه

 آقای تقی زاده آقای صالحی 180 99/12/28 99/7/1 4

 و

ایجاد امکان دسترسی به 

آمار و اطالعات عملکردی و 

بستر سازی جلب مشارکت و 

دریافت انتقادات و 

 پیشنهادات مردم

      

حوزه ریاست و 

روابط عمومی 

 سازمان

 

1 
محیط اداری در فرهنگ سازی در 

 زمینه دریافت نظرات شهروندان

مکاتبه با واحد های سازمان برای: شناسایی فرایندهای قابل 
مشارکت توسط شهروندان،  شناسایی تصمیمات و اقدامات 

 قابل مشارکت شهروندان برای جلب نظرات
 خانم حسنی خانم زارعی 10 99/10/10 99/10/1 1 نامه

شهروندان در فرایندها، تصمیمات و تنظیم راهبرد مشارکت 
 اقدامات سازمان*

 خانم حسنی خانم زارعی 10 99/10/20 99/10/10 1 راهبرد

اطالع رسانی به مردم در مورد نحوه مشارکت در خدمات و 
 فرایندها

کانال 
اطالع 
 رسانی

 خانم کشاورز آقای صادقی 60 99/12/28 99/11/1 3

نحوه مشارکت اطالع رسانی به مردم در خصوص 
 درتصمیمات و اقدامات سازمان

کانال 
اطالع 
 رسانی

 خانم کشاورز آقای صادقی 60 99/12/28 99/11/1 3



 
 

 ق شهروندان در نظام اداری: صیانت از حقو 12هدف 

 ردیف
بــرنــامــه / 

 فــعــالــیــت
 اقدامات مورد نیاز

 زمان اجرا هدف کمی

واحد  همکار مسئول اجرا

 سنجش
 پایان شروع مقدار

 مدت اجرا

 )روز(

اطالع رسانی به مردم در مورد نحوه اعالم انتقادات به 
 سیاست ها، فرایندها ، تصمیمات و اقدامات سازمان

کانال 
اطالع 
 رسانی

 خانم کشاورز آقای صادقی 60 99/12/28 99/11/1 3

2 
ارائه گزارش آمار، اطالعات و 
عملکرد دوره ای سازمان به 

 شهروندان

مکاتبه با واحد های سازمان برای تعیین: اطالعات تولیدی 
هر واحد، امکان پذیری نشر، دالیل عدم امکان پذیری 

 نشر،دوره زمانی تولید اطالعات، عملکرد هر واحد و ...
 آقای هاشمی نیا 7 99/10/7 99/10/1 1 نامه

معاونت 
ها/مدیریت های 

 سازمان

تعیین امار ، اطالعات و عملکرد قابل ارائه به مردم بر مبنای 
 99قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در سال 

  آقای هاشمی نیا 14 99/10/21 99/10/7 1 گزارش

از طرق مختلف مانند: نشست  99تدوین برنامه نشر در سال 
 خبری، کانال های مجازی، وب سایت و ...*های 

  آقای هاشمی نیا 10 99/10/30 99/10/21 1 برنامه

  آقای هاشمی نیا 60 99/12/28 99/11/1 1 برنامه 99اجرای برنامه نشر در سال 

اطالع رسانی به شهروندان، نهادها، دانشگاه ها و ... مبنی 
 استفاده از آنبر برنامه نشر اطالعات سازمان و نحوه 

اطالع 
 رسانی

  آقای هاشمی نیا 30 99/11/30 99/11/1 

تدوین فرایند ساز و کار ارائه اطالعات به متقاضیان بر اساس  
 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

  خانم حسنی 10 99/10/30 99/10/21 1 فرایند

3 
وجود برنامه منظم دیدار مدیران با 

 آنشهروندان و اجرای 

  خانم حشمتی 5 99/10/5 99/10/1 1 برنامه تنظیم برنامه دیدار با شهروندان*

اطالع رسانی به شهروندان در خصوص نحوه دیدار با رییس 
 سازمان

کانال اطالع 
 رسانی

 خانم کشاورز آقای صادقی 7 99/10/17 99/10/10 3

  خانم حشمتی 3 99/10/8 99/10/1 1 فرمت تهیه فرمت مشخص برای اخذ اطالعات دیدار*

ارائه نتایج تحلیلی از دیدار شهروندان شامل: تعداد، علت، 
 نتیجه دیدار، ...

  خانم حشمتی 15 99/12/28 99/12/15 1 گزارش

 خانم کشاورز آقای صادقی 5 99/10/5 99/10/1 1 برنامه برنامه ریزی برای حضور اصحاب رسانه* 4



 
 

 ق شهروندان در نظام اداری: صیانت از حقو 12هدف 

 ردیف
بــرنــامــه / 

 فــعــالــیــت
 اقدامات مورد نیاز

 زمان اجرا هدف کمی

واحد  همکار مسئول اجرا

 سنجش
 پایان شروع مقدار

 مدت اجرا

 )روز(

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با 
 اصحاب رسانه به صورت دوره ای

سنجش جلسات پرسش و پاسخ با رسانه برای: مفید بودن 
اطالعات داده شده، درست بودن اطالعات داده شده،به روز 
بودن اطالعات داده شده، به موقع بودن اطالع رسانی، کامل 

 بودن اطالع رسانی

 کشاورزخانم  آقای صادقی 15 99/12/28 99/12/15 1 گزارش

5 
کاهش متوسط زمان پاسخگویی به 

 شکایات

تعریف فرایند رسیدگی به شکایت و ابالغ به مسوول 
 مربوطه*

  خانم زارعی 5 99/10/5 99/10/1 1 فرایند

گزارش دهی ماهانه مسوول به کمیته سالمت اداری و 
 حقوق شهروندی

  خانم کشاورز 60 99/12/28 99/11/1 62 گزارش

6 
دریافت شکایات، انتقاد ها، سامانه 

 پیشتهادات و ارتباطات دو سویه

نصب صندوق رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهادات 
 برای ارتباط مستقیم با ریاست سازمان

 آقای صالحی خانم زارعی 5 99/10/5 99/10/1 1 صندوق

نصب صندوق رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهادات 
 مستقیم با حراست سازمانبرای ارتباط 

  واحد حراست 5 99/10/5 99/10/1 1 صندوق

راه اندازی فروم، رای گیری برخط یا هر سکوی رایزنی 
 دیجیتال

  آقای هاشمی نیا 5 99/10/5 99/10/1 1 فروم

راه اندازی سامانه دریافت شکایت و انتقادات و پیشنهادات 
 در وب سایت سازمان

-سامانه
 وب سایت

  آقای هاشمی نیا 5 99/10/5 99/10/1 1

راه اندازی سامانه پیشنهادات و انتقادات و شکایات برای هر 
 خدمت

-سامانه
 خدمت

  آقای هاشمی نیا 5 99/10/30 99/10/1 24

  خانم کشاورز 5 99/10/5 99/10/1 1 سامانه راه اندازی سامانه سامد در سازمان

 ز

راهبری و ضمانت اجرایِ 

تصویبنامه حقوق شهروندی 

 در نظام اداری

      

حوزه ریاست و 

روابط عمومی 

 سازمان

 

1 
رصد مستمر اجرای تصویبنامه 

حقوق شهروندی در نظام اداری در 

 خانم حسنی خانم زارعی 90 99/11/15 99/8/1 6 جلسه تشکیل جلسه کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

 خانم حسنی خانم زارعی 90 99/11/15 99/8/1 100 درصد میزان تحقق مصوبات کمیته سالمت اداری



 
 

 ق شهروندان در نظام اداری: صیانت از حقو 12هدف 

 ردیف
بــرنــامــه / 

 فــعــالــیــت
 اقدامات مورد نیاز

 زمان اجرا هدف کمی

واحد  همکار مسئول اجرا

 سنجش
 پایان شروع مقدار

 مدت اجرا

 )روز(

تمامی واحدهای تابعه و تشکیل 
 جلسات هماهنگی

تهیه گزارش سنجش اثر بخشی فعالیت های کمیته و ارسال 
 به مراجع ذیصالح

  خانم حسنی 15 99/11/30 99/11/15 1 گزارش

2 
بهره گیری از نهادهای جامعه مدنی 

امر رصد و مراقبت از حقوق در 
 شهروندی

 خانم حسنی خانم زارعی 10 99/10/10 99/10/1 3 تشکل شناسایی سازمان های مردم نهاد مرتبط با حقوق شهروندی

 مذاکره برای رصد و مراقبت از حقوق شهروندی در سازمان
تفاهم 

 نامه
 خانم حسنی خانم زارعی 20 99/10/30 99/10/10 1

3 

موقع گزارش نقض یا عدم ارائه به 
رعایت مفاد تصویب نامه به مراجع 
ذیصالح جهت طرح در هیات های 
 رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

شناسایی موارد عدم تحقق برنامه مرتبط با نقض قوانین 
 حقوق شهروندی

در صورت 
 وجود

  خانم زارعی 150 99/12/28 99/8/1 

 ارجاع به مراجع ذیصالح
در صورت 

 وجود
  خانم زارعی 150 99/12/28 99/8/1 

 

 



 
 

 سازی و توانمند سازی شهروندانآگاه -2

، G2Cها در سه رده ریزی استانین خدمات سازمان مدیریت و برنامهعناو: اطالع رسانی خدمات دستگاه اجرایی-2-1

G2B  وG2G اند. سازمان مکلف به ارائه خدمات در میز خدمت به دو گروه بندی گردیدهدستهG2C  وG2B باشد.می 

 عناوین این خدمات عبارتند از:

 G2B: تشخیص صالحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی اجرایی-1

 G2C: دولتهای آموزشی کارمندان تشخیص صالحیت مدرسان دوره -2

 G2B: حیطه های مختلفاعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در  -3

 G2B/G2C: آمار و اطالعات تولیدی ثبتی )سالنامه آماری(تامین -4

 G2B/G2C: تامین آمار و اطالعات تولیدی )سرشماری، آمارگیری های نمونه ای( -5

 G2B/G2C: حساب های منطقه ایتهیه -6

 G2B/G2C: (های مختلف ها و الیهارائه اطالعات مکانی )ارائه نقشه و اطالعات مکانی در مقیاس -7

 G2B/G2C: ارائه نقشه محل قرارگیری هر نام جغرافیایی -8

 G2B/G2C: ارائه اطالعات آماری نقاط جمعیتی -9

ریزی استان تهران، در جلسات کمیته در پی بررسی کیفیت میزخدمت الکترونیکی و حضوری سازمان مدیریت و برنامه

کارگروه راهبری توسعه مدیریت این سازمان و انطباق فرایندهای در حال  توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی ذیل

 25/11/99تاریخ  630307های ارسالی سازمان اداری و استخدامی کشودرخواست هایی طی نامه شماره اجرا با دستورالعمل

 لحاظ گردیده است:به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال گردید. در این نامه درخواست ها و استدالالت زیر 

در قسمت  ندیسه فرا نیکه ا یخدمت نیازی به درج در میز خدمت الکترونیکی سازمان ندارند. 9و  5و 4بندهای  -1

G2C وG2B آمار و  افتیدر ی. شهروندان و صاحبان کسب و کار براباشدیارائه آمار و اطالعات م ند،ینمایارائه م

شده  یسازمان بارگذار تیدر وب سا گانیبه ثبت درخواست نداشته و آمار و اطالعات به صورت را ازیاطالعات، ن

شامل: مراحل گردش کار،  یکیخدمت الکترون زیم یبرا ازیارائه مستدات مورد ن نیاو قابل دسترس است. بنابر

 افتیدر یبرا ازیمورد ن یهانهیو مقررات، سواالت متداول، مدت زمان انجام خدمت، هز نیقوان از،یمستندات مورد ن

 .باشدیم یمعنیسه خدمت ب نیا یارائه خدمت برا یو مسئول اصل یریگیو پ تیارائه شکا هیخدمت، رو



 
 

های دستگاهای به طور ساالنه با مشارکت های منطقهحساب حذف گردد. G2B/G2Cاز فهرست خدمات  6یند  -2

ریزی استان مجاز به گیرد. سازمان مدیریت و برنامهاجرایی تهیه شده و نتایج در اختیار مرکز آمار ایران قرار می

 باشد.انتشار اطالعات نمی

 انیدو خدمت از شروع تا پا نیا یهاندیفرا، به طور کل از فهرست خدمات سازمان حذف گردند. 8و  7بندهای  -3

است.  دهیگرد فیدو خدمت تعر نیارائه ا یو دو سامانه برا رفتهیکشور صورت پذ یبردارتوسط سازمان نقشه

 دو خدمت ندارد. نیا ندیفرا یدر اجرا یدخالت چگونهیاستان ه یزیرو برنامه تیریسازمان مد

کشور های فوق، این خدمات مطابق با دستورالعمل های سازمان اداری و استخدامی لیکن علی رغم وجود در خواست

  گردیده اند. و در منوی میز خدمت بارگذاری th.mporg.ir: وب سایت سازمان به نشانیدر 

گانه، در وب سایت سازمان به نشانی:  9فرایندهای متناظر برای خدمات : اطالع رسانی فرایندهای خدمتی -2-2

th.mporg.ir .و در منوی میز خدمت ) در شناسه هر خدمت( درج گردیده اند 

گانه، در وب سایت  9متناظر برای خدمات  قوانین و مقررات: اطالع رسانی قوانین مرتبط با هر خدمت به شهروندان -2-3

 هر خدمت( درج گردیده اند.صفحه مربوط به و در منوی میز خدمت ) در  th.mporg.irسازمان به نشانی: 

ت و برنامه ریزی استان تهران به در وب سایت سازمان مدیری :اطالع رسانی تصمیمات به شهروندان -4-2

یک منو با نام چند رسانه ای تعبیه گردیده است. در این منو عالوه بر گزارشات  /http://www.thmporg.irنشانی

خبری سازمان لحاظ گردیده است. بولتن خبری ماهانه کلیه رویدادها و تصمیمات سازمان را منتشر کرده و بازتاب سازمان 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران وب سایت جداگانه ای ی را بررسی می نماید. همچنین در رسانه های جمع

 mbot.ir . نشانی این وب سایت عبارت است از:راه اندازی نموده استبار خود ای ارائه رویدادها و تصمیمات و اخبر



 
 

 اطالع رسانی نظارت الکترونیکی-1تصویر                                                                         

اطالع رسانی نظارت الکترونیکی  -5-2

در : و نصب دوربین در محیط اداری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

تهران، نظارت الکترونیکی در  کلیه 

ختمان صورت فضاهای عمومی سا

پذیرفته و از طریق نصب برچسب اطالع 

رسانی گردیده است. نامه حراست 

 محترم سازمان به رئیس محترم سازمان

 موید این مطلب می باشد. 1تصویر

 

تشخیص صالحیت "خدمت پرمخاطب سازمان: تقاضا راهنمائی مؤثر شهروندان به منظور دریافت خدمت مورد -6-2

های آن از طریق سامانه مربوطه صورت رسانییک سامانه ملی بوده و کلیه اطالعمی باشد که دارای  "پیمانکاران و مشاوران

مندرج در وب سایت سازمان نیز نحوه دسترسی به خدمات سازمان  "حقوق شهروندی"همچنین در منوی  پذیرفته است.

 معرفی گردیده است.

ارائه گزارش آمار، اطالعات  تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری، 8در اجرای ماده : های عملکرد انتشار گزارش-7-2

بوده  99ن در سال بینی شده در برنامه عملیاتی سازماهای پیشیک از فعالیت و عملکرد دوره ای سازمان به شهروندان

 برای این منظور اقدامات زیر صورت پذیرفته است:است. 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از  دسترسی آزاد به اطالعات:عضویت در سامانه انتشار و  -2-7-1

عضو سامانه شده و آماده ارائه آمار و عملکرد مورد درخواست متقاضیان می باشد. این  1399اسفند ماه سال 

 موضوع در داخل وب سایت سازمان نیز اطالع رسانی گردیده است.



 
 

اطالعات تولیدی هر واحد، مند کردن برنامه نشر در سازمان، عناوین نظامبرای ریزی نشر عملکرد: برنامه-2-7-2

 دوره زمانی تولید اطالعات و عملکرد هر واحد مورد نیاز بود. امکان پذیری نشر، دالیل عدم امکان پذیری نشر،

سازمان برای این منظور تهیه عناوین داده های تولیدی در سازمان و همچنین عناوین عملکرد قابل ارائه توسط 

 3و جدول شماره  2شماره  جدولهای سازمان در دستور کار قرار گرفت. لذا ها و مدیریتبا همکاری معاونت

 د:های سازمان ارسال گردیها و مدیریتطراحی و به معاونت

 عناوین داده و اطالعات تولیدی در سازمان-2ماره جدول ش

ف
دی

ر
 

 امکان نشر داده و اطالعات
دالیل عدم   

 امکان نشر

نحوه 

 عنوان نشر
مقطع زمانی 

 تولید
 ندارد دارد

       

       

 

 در سازمان عملکرد قابل ارائهعناوین -3جدول شماره 

ف
دی

ر
 

دالیل عدم  امکان ارائه عملکرد

 امکان ارائه

 عملکرد

نحوه 

ارائه 

 عنوان عملکرد
مقطع زمانی 

 ارائه
 ندارد دارد

       

       

جمع بندی گردیده  5و جدول شماره  4شماره ل از واحدهای مختلف سازمان در جدو پاسخ های دریافت شده

مورد بررسی قرار  1400در سال  کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم اولین جلسهاند. این جدول در 

 مالک عمل سازمان در نشر اطالعات منظم و منسجم قرار خواهد گرفت:گرفته و در صورت تصویب 

 

 

 



 
 

 عناوین داده و اطالعات تولیدی در سازمانجمع بندی -4جدول شماره 

 بخش سازمانی ردیف

 امکان نشر تولیدی در سازمان داده و اطالعاتعناوین 

 نحوه نشر
 عنوان

مقطع 

زمانی 

 تولید

 ندارد دارد

1 

مدیریت آموزش و پژوهش 

 های توسعه و آینده نگری

 

 گزارش   فصلی فراخوان موضوعات پژوهشی دستگاه های اجرایی تعداد

 گزارش   ابتدای سال ساالنه -طرحهای پژوهشی دستگاه های اجرایی  اعتبار 2

 سامانه ساوانا   انتهای سال تعداد طرحهای پژوهشی مصوب در سال 3

 سایت سازمان   فصلی دوره های آموزشی بهبود مدیریت، شغلی تخصصی و عمومی تعداد 4

 سایت سازمان   ماهه 3 های آموزشیگواهینامه موسسات متقاضی برگزاری دوره تعداد 5

 سایت سازمان   ماه 6 تعداد مدرسان صالحیت شده 6

 سایت سازمان   فصلی اعتبار سنجی موسسات آموزشی در حیطه های مختلف تعداد 7

8 
احراز صالحیت عمومی مدرسان دوره های آموزش کارمندان  تعداد

 دولت
 سایت سازمان   فصلی

9 

 مدیریت نظارت فنی و اجرایی

 

های آموزشی فنی و تخصصی در حوزه نظام فنی و اجرایی )برای دورهتعداد 

 های استان(های اجرایی و شهرداریو مهندسین ناظر دستگاهکارشناسان 
 گزارش   ساالنه

 سایت سازمان   ماهانه تعداد جلسات برگزار شده 10

 سایت سازمان   ماهانه تعداد گواهینامه های صادر شده 11

12 

 معاونت توسعه منابع انسانی

 

 سازمانسایت    فصلی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی آمار

 سایت سازمان   فصلی نظارت بر آزمون های استخدامیتعداد  13

 سایت سازمان   فصلی نظارت بر مصاحبه های استخدامی تعداد 14

15 

معاونت هماهنگی برنامه و 

 بودجه

تعداد جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه، تعداد مصوبات، تعداد 

مصوبات کارگروها، میزان جلسات کارگروه های ذیل شورا، و تعداد 

حضور اعضای اصلی در شورا و کارگروها، اعالم وضعیت تحقق مصوبات 

 شورا و کارگروه ها

   ساالنه
از طریق ارائه 

 اخبار در سایت

   فصلی تعداد موافقتنامه های مبادله شده 16
اعالم  از طریق 

 اخبار در سایت

17 
واگذاری، تعداد شناسنامه تعداد پروژه های شناسایی شده مستعد 

 پروژه ثبت شده، تعداد پروژه های واگذار شده
   ساالنه

اعالم  از طریق 

 اخبار در سایت

18 
تعداد جلسات اقتصاد مقاومتی، تعداد مصوبات، میزان حضور اعضای 

 اصلی، اعالم وضعیت تحقق مصوبات ، تعداد پروژ[ های نظارت شده،
   ساالنه

اعالم  از طریق 

 اخبار در سایت

  فصلی اعتبارات هزینه ای استان تهران 19


اعالم  از طریق 

 اخبار در سایت

  فصلی اعتبارات تملک دارایی های استان تهران از منابع مختلف 20


اعالم  از طریق 

 اخبار در سایت



 
 

 در سازمان عملکرد قابل ارائهعناوین جمع بندی -5جدول شماره 

 ردیف
بخش 

 سازمان

 امکان نشر عناوین عملکرد قابل ارائه در سازمان

دالیل عدم 

 امکان نشر
 نحوه نشر

 عنوان

مقطع 

زمانی 

 تولید

 ندارد دارد

1 
معاونت 

آمار و 

 اطالعات

 

وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 

استان تهران )شاخص های آماری قابل اخذ 

از دستگاه ها که به طور فصلی در حال به 

 می باشد(روز رسانی 

    فصلی
سامانه اطالعات آماری استان 

http://amar.thmporg.ir 

    ساالنه سالنامه آماری استان 2
http://amar.thmporg.ir   و

 نشریه سالنامه

 "اطالعات مکانی استان تهران"سامانه  3
-ساالنه

 مقطعی
   :https//wgis.thmporg.ir 

4 

مدیریت 

نظارت 

فنی و 

 اجرایی

شورای فنی استان و کار  صورتجلسات

 های ذیل آنگروه
 گزارش    فصلی

5 

معاونت 

توسعه 

منابع 

 انسانی

 

بررسی و تائید اطالعات کارکنان 

دستگاههای اجرایی در پایگاه اطالعات نظام 

 کارکنان اداری )پاکنا(

   ماهانه
 حرمانه بودنم

 اطالعات
 

6 
های اجرایی ارزیابی عملکرد دستگاه گزارش

 استان تهران
 -   ساالنه

تهیه کتاب یا بارگذاری فایل الکترونیکی در 

 سایت سازمان

7 
بررسی وضعیت استقرار میزخدمت در 

 دستگاههای اجرایی استان
 -   فصلی

تهیه گزارش و ارائه در سایت سازمان، شورای 

شورای راهبری توسعه مدیریت اداری استان و 

 استان

8 
نظارت بر برنامه های اصالح نظام گزارش 

 اداری
 -   فصلی

تهیه گزارش و ارائه در سایت سازمان ، شورای 

اداری استان و شورای راهبری توسعه مدیریت 

 استان بنا بر ضرورت

9 
بررسی وضعیت نیروی انسانی دستگاه های 

 اجرایی
 -   فصلی

و بارگذاری فایل الکترونیکی در سایت  تهیه کتاب

 سازمان

 از طریق سایت وگزارش عملکرد -   فصلی اطالعات مربوط به فضای اداری 10

 از طریق سایت و گزارش عملکرد -   فصلی بانک اطالعات مدیران پایه ،میانی و ارشد 11

12 

 های¬دستگاه یعملکرد ازیگزارش امت

 یعموم یاستان در شاخص ها ییاجرا

 یابی( ارزیاصالح نظام ادار ی)برنامه ها

 عملکرد

    ساالنه

عملکرد  تیریدر سامانه جامع مد

استان قابل  ییدستگاه اجرا یبرا

است تیرو . - 

https:////wgis.thmporg.ir


 
 

 ردیف
بخش 

 سازمان

 امکان نشر عناوین عملکرد قابل ارائه در سازمان

دالیل عدم 

 امکان نشر
 نحوه نشر

 عنوان

مقطع 

زمانی 

 تولید

 ندارد دارد

13 

 های¬دستگاه یعملکرد ازیامت گزارش

 های¬استان در شاخص ییاجرا

اصالح نظام  یها-)برنامه یاختصاص

عملکرد یابی( ارزیادار  

    ساالنه

عملکرد  تیریدر سامانه جامع مد

استان قابل  ییدستگاه اجرا یبرا

است تیرو . - 

12 
مدیریت 

آموزش و 

پژوهش 

های 

توسعه و 

آینده 

 نگری

 

راهبری پژوهش دستگاه های گزارش 

 اجرایی استان تهران
     فصلی

13 
برنامه ریزی دوره های آموزشی  گزارش

 مدیران وکارمندان دولت
     ابتدای سال

16 
نظارت برحسن اجرای عملکرد   گزارش

 موسسات آموزشی
     فصلی

17 

معاونت 

هماهنگی 

برنامه و 

 بودجه

 

گزارش فصلی عملکرد درآمدهای 

عمومی، اعتبارات اختصاص یافته و 

 دالیل عدم تحقق

   فصلی
محرمانه بودن 

 اطالعات
 

18 

گزارش عملکرد وضعیت پیشبرد اسناد 

)آمایش، توسعه توسعه ای  استان 

روستایی، برنامه راهبردی سازمان، 

برنامه توسعه اشتغال زایی، نظامنامه 

برنامه ششم توسعه، ارزیابی شاخص 

های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی استان، بودجه ریزی بر مبنای 

 عملکرد و ...(

 سایت سازمان    فصلی

19 
تهیه گزارش تحلیلی از نظارت بر 

 برنامه ششم توسعه استانعملکرد 
  ساالنه

محرمانه بودن 

 اطالعات
 

 

در وب سایت سازمان یک منو با عنوان گزارشات عملکرد تعبیه  انتشار گزارشات عملکرد ساالنه :-2-7-3

 گردیده است. گزارشات تولید شده در داخل این منو بارگذاری گردیده است.

گسترش مشارکت شهروندان و  همچنین ایجاد بستر نظارت : ها و فرایندهای نحوه مشارکت شهروندان معرفی رویه-8-2

جزو وظایف کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان ، گیریسازی و تصمیمعالیه ایشان در فرایندهای تصمیم



 
 

 "بیانیه مشارکت"شده مصوب گردیده است. بدین منظور طراحی ریزی برای اجرایی نمودن آن در کمیته یادبرنامهبوده و 

گرفت. برای های سازمان در دستورکار قرار ها و مدیریتدر فرایندها، تصمیمات و اقدامات سازمان با همکاری کلیه معاونت

 گردند: های سازمان ارسال گردید تا با رویکرد زیر تکمیلها و مدیریتی طراحی و به معاونتجدولاین منظور 

. برای حفظ انسجام و یکپارچگی گردیدبرای هر عنوان خدمت مورد درخواست  6شماره  تکمیل جدول -1

در تجربه اول تدوین این بیانیه، فهرست خدمات مورد توافق سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان 

 گرفت.اموراداری و استخدامی مورد عمل قرار 

نیازی به تکمیل جدول پیوست نبوده لیکن نبوده، امکان پذیر  چنانچه در فرایند یک خدمت، مشارکت -2

 گردید.دالیل عدم مشارکت مورد درخواست 

 شناسایی نقاط قابل مشارکت در سازمان-6 شماره جدول

 عنوان خدمت: 
مشارکت طی فرایند ارائه خدمت 
 گیریمشارکت در نقاط تصمیم  

 نحوه مشارکت

 اگر مشارکت طی فرایند امکان پذیر است، نحوه مشارکت را مرقوم فرمایید:
  
  
  
 

  
  

 اگر مشارکت در نقاط تصمیمگیری امکان پذیر است، نقاط تصمیمگیری و نحوه مشارکت را مرقوم فرمایید:
  

 عموم شهروندان   
.................................................................................................................................................................  نخبگان 

......................................................................................................................................... سازمان های مردم نهاد 
.....................................................................................................................................................................  سایر 

گانکنندمشارکت  



 
 

 

آورده شده است. این موضوع در  7شماره  پاسخ های دریافت شده از واحدهای محتلف سازمان در جدول

یک جلسه با حضور کلیه مدیران و معاونین سازمان بررسی شده و نهایتا بیانیه مشارکت برای سال اول به 

در جلسه  طراحی و در کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم به تصویب رسید. 2شکل تصویر شماره

به تدریج در دستور کار قرار گرفته و  مدیریت/یاد شده مقرر گردید نقاط مشارکت به تفکیک هر معاونت

 فرایند اجرایی آن آغاز گردد.

 حوزه های مختلفجمع بندی  قابل مشارکت در سازمان بر طبق اعالم نظر -7 شماره جدول

 امکان مشارکت در نقاط تصمیم گیری امکان مشارکت در فرایند واحد فهرست خدمات ردیف

1 
تشخیص صالحیت و رتبه بندی 

 عوامل نظام فنی اجرایی )ساجات(

مدیریت نظام 

 فنی و اجرایی

مشارکت کنندگان:انجمن های شرکتهای 

 پیمانکاری، تشکل های صنفی مختلف

نحوه مشارکت:انجام قسمتی از فعالیتها و ارائه 

 خدمات توسط تشکلها 

 ندارد

2 
اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات 

 آموزشی در حیطه های مختلف

مدیریت 

آموزش و 

پژوهش های 

توسعه و آینده 

 نگری

 ندارد ندارد

3 
احراز صالحیت مدرسان دوره های 

 آموزشی
 ندارد ندارد

4 
دور ه های  برنامه ریزی و برگزاری

 آموزشی

 مشارکت کنندگان:سازمان های مردم نهاد مرتبط

نحوه مشارکت: نظارت بر آموزش دستگاه های 

 اجرایی

 ندارد

5 
راهبری پژوهش دستگاه های 

 اجرایی استان

مشارکت کنندگان:سازمان های مردم نهاد 

 مرتبط، نخبگان

عضویت در کارگروه آموزش، -1نحوه مشارکت:

عضویت در کمیته -2و نوآوریپژوهش، فناوری 

 بررسی پروپوزال های پژوهشی

 ندارد

6 
ارزیابی عملکرد ساالنه دستگاه 

 های اجرایی استان 

معاونت توسعه 

مدیریت و 

 سرمایه انسانی

 ندارد ندارد

7 
راهبری فضاها و ساختمانهای 

 اداری 
 ندارد ندارد

8 

نظارت بر فرایند جذب و 

دستگاه بکارگیری نیروی انسانی 

 های اجرایی استان

 ندارد ندارد

9 

راهبری و نظارت بر کارگروه های 

توسعه مدیریت دستگاه های 

 اجرایی استان

 ندارد ندارد



 
 

 امکان مشارکت در نقاط تصمیم گیری امکان مشارکت در فرایند واحد فهرست خدمات ردیف

10 
راهبری و نظارت بر میز خدمت 

 دستگاه های اجرایی استان
 ندارد ندارد

11 
توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و 

 تخصیص اعتبارات

معاونت 

هماهنگی 

 برنامه و بودجه

 ندارد توزیع اعتبار بر اساس شاخص و نظر نخبگان؟

12 
نظارت بر عملکرد اعتبارات بودجه 

 دستگاه های اجرایی استان
 ندارد ندارد

13 
نظارت بر طرح ها و پروژه های 

 ملی واستانی

مشارکت کنندگان: تشکل های صنفی مرتبط با 

 مهندسی، نخبگان، عموم شهروندان-امور فنی

نحوه مشارکت:اطالع رسانی در موارد مشاهده 

 تخلفات در پروژه های عمرانی در سطح استان

 ندارد

14 
تهیه برنامه ها و اسناد توسعه 

 استان

مشارکت کنندگان:سازمان های مردم نهاد 

مرتبط، شوراهای شهر و روستاها،شهرداری ها، 

 دهیاری ها، نخبگان، عموم شهروندان

جلسات هم اندیشی در  نحوه مشارکت: شرکت در

 طی تدوین سند

مشارکت کنندگان:سازمان های مردم نهاد 

مرتبط، شوراهای شهر و روستاها، شهرداری 

 ها، دهیاری ها، نخبگان، عموم شهروندان

نحوه مشارکت: شرکت در فراخوان دریافت 

 نظرات  قبل از تصویب

15 
ارزیابی توسعه و رصد آمایش 

 سرزمین

کنندگان:سازمان های مردم نهاد مشارکت 

مرتبط، شوراهای شهر و روستاها، شهرداری ها، 

 دهیاری ها، نخبگان، عموم شهروندان

نحوه مشارکت: دریافت شکایات و انتقادات در 

موارد مشاهده مغایرت با سند آمایش در سطح 

 استان

 ندارد

16 
ارائه گزارش ساالنه اقتصادی، 

 اجتماعی و فرهنگی
 ندارد ندارد

17 

-راهبری مشارکت عمومی 

خصوصی در طرح ها و پروژه های  

 دولت

 ندارد ندارد

18 
پایش و ارزیابی یکپارچه برنامه 

 اقتصاد مقاومتی
 ندارد ندارد

 اطالع رسانی آماری 19
معاونت آمار و 

 اصالعات

 ندارد ندارد

 ندارد ندارد ارائه اطالعات مکانی  20

 ندارد ندارد جغرافیایی ملیارائه اطالعات  21



 
 

 بیانیه مشارکت در سازمان-2تصویر شماره 

 



 
 

 



 
 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران قبل از آغاز فرایند نظام مند برای جلب مشارکت مردم و سازمان های مردم 

 نهاد، تجربه ای در این زمینه به شرح زیر نیز در کارنامه خود دارد:

منعقد گردیده  می استان تهران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانالمابین شورای اس اهم نامه ایتف 1397در سال 

 محورهای این تفاهم به شرح زیر بوده است: است.

  همکاری در نظارت و ارزیابی اسناد توسعه استان 

  نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی استان 

 وره های آموزشی عمومی و تخصصی همکاری و هماهنگی در خصوص برگزاری د 

 ابا رویکرد توسعه روستشوراها  همکاری، طراحی و برگزاری روز 

  همکاری در جهت عضویت و حضور اعضای شوراها در کارگروه های تخصصی و شوراهای برنامه ریزی و توسعه

 استان و شهرستان 

 ضای شورا عات آماری و تحلیلی استان جهت بهره گیری اعالهمکاری در تبادل اط 

 ،سرزمین از جمله آمایش دستی الاسناد بافرصت ها و  همکاری و مشارکت در تبیین و تدوین مسائل و چالش ها

 اجتماعی و فرهنگی استان و برنامه های توسعه اقتصادی، و توسعه استان و شهرستان

برای اجرایی نمودن این  و فرایند همکاری شفاف گردیده است. شدهداتی برای سازمان و شورا تعریف هدر این تفاهم نامه تع

چهار دوره در )می شهرستان های تهران الشوراهای اسهای آموزشی و توان افزایی اعضای دوره ، تاکنونتفاهم نامه

 برگزار گردیده است.( شهر مالاسهای قدس، رباط کریم، بهارستان و شهرستان

در  "حقوق شهروندی "یک منوی جداکانه با عنوان برای این منظور  :و تکالیف خود آشناسازی شهروندان با حقوق-9-2

 زیر منوهای ایجاد شده عبارتند از: وب سایت سازمان ایجاد گردیده است.

 آشنایی با منشور حقوق شهروندی 

 آشنایی با منشور حقوق شهروندی در نظام اداری 

  صیانت از حقوق مردم در نظام اداریبرای  99معرفی برنامه عملیاتی سازمان در سال 



 
 

 معرفی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

 نحوه دسترسی به خدمات سازمان 

هدف این بند همکاری با سازمان های مردم نهاد در زمینه از آنجا که  : به کارگیری ظرفیت سازمان های مردم نهاد-10-2

فرایند صیانت از حقوق شهروندان در سازمان می باشد، های مردم نهاد بر ی برای ایجاد بستر نظارت سازمانحقوق شهروند

به سازمان امور اجتماعی  3این منظور نامه ای مطابق تصویر این موضوع در برنامه عملیاتی سازمان پیش بینی گردید. برای 

یی گردند تا در مرحله دوم وزارت کشور ارسال گردید تا در ابتدای کار سازمان های مردم نهاد حقوق شهروندی شناسا

 بتوان وارد مذاکره با ایشان شد. متاسفانه تا کنون پاسخی برای این نامه دریافت نگردیده است.

نهاد فعال در زمینه حقوق شهروند مردم های نامه درخواست فهرست سازمان-3تصویر شماره 



 
 

 ارائه خدمت به شهروندان توانخواه -3

بر مبنای شیوه نامه ارسالی سازمان اداری و استخدامی کشور، وضعیت ساختمان سازمان مدیریت و : مناسب سازی فضاهای اداری برای خدمت به افراد توانخواه -3-1

ساختمان و همچنین محدودیت  با توجه به قدمت ذکر است می باشند. قابل  11-8شماره برنامه ریزی استان تهران بر اساس چک لیست های مورد نظر به شرح جداول 

 امکان پذیر نمی باشد.های موجود در ساختمان سازمان، بهبود شرایط  

 مناسب بودن ورودی ساختمان جهت تردد جانبازان و معلوالن -8ل شماره جدو

 امتیاز خودارزیابی ضوابط الزم االجرا ردیف 

 0.8 0.8 معلولیت بدون مانع است .مسیر عبور از خیابان به پیاده رو برای افراد دارای  1

 0.8 0.8 مسیر عبور از پیاده رو به ورودی ساختمان برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است . 2

 0.8 0.8 مسیر عبور از ورودی به پارکینگ برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است . 3

 0.8 0.8 افقی و عمودی((دارای معلولیت بدون مانع است .مسیر عبور در تمامی فضاهای ساختمان برای افراد  4

 0.6 0.8 سانتی متر است . 100حداقل عرض بازشو درب ورودی  5

سانتی متر و  4سانتی متر و فاصله بین میله دستگرد از دیوار حداقل  4تا  3.5میله دستگرد در طرفین پله نصب شده است .)قطر میله دستگرد بین  6

 سانتی متر است .( 85دستگرد از کف،ارتفاع میله 

0.6 0.6 

دارای محدودیت عالئم حسی در کف، قبل از ورود به قفسه پله و در پاگرد ها برای هشدار به نابینایان و کم بینایان وجود دارد یا برای هشدار به افراد  7

 های باالیی و پایینی متضاد باشد.بینایی رنگ بین پاگرد و پله

0.8 0.6 



 
 

، فضای تردد معلولین از پارکینگ اصلی شیبدار به دلیل محدودیت ساختمان به دلیل عدم امکان نصب باالبر در ورودی اصلی ساختمان و یا ایجاد سطح :توضیح-*

 ساختمان در نظر گرفته شده و زیرساخت های مورد نیاز ایجاد گردیده اند.

 مناسب بودن فضاهای بهداشتی ساختمان ها جهت استفاده جانبازان و معلوالن -9جدول شماره 

 امتیاز خودارزیابی ضوابط الزم االجرا ردیف 

 1.25 1.25 دسترسی به سرویس بهداشتی، بدون مانع است. 1

 0.75 0.75 سانتی متراست. 150×170حداقل اندازه فضای سرویس بهداشتی  2

 0.75 0.75 کشویی و یا رو به بیرون باز شده است .درب سرویس بهداشتی،  3

 0.5 - درب سرویس بهداشتی، مجهز به دستگیره کمکی افقی است . 4

سانتی متر باالتر از نشیمن کاسه توالت بر روی دیوار مجاور  40سانتی متر از جلو کاسه و  30های دستگرد کمکی، بصورت عمودی و با فاصله میله 5

 سانتی متر از کف است . 120تا 80های عمودی دامنه نوسان نصب میلهنصب شده است. 

- 
0.75 

 0.75 0.75 شیرهای سرویس بهداشتی)توالت و روشویی( از نوع اهرمی بوده و به راحتی باز و بسته می شوند. 6

 0.25 - .نصب شده است یمتردر کلیه فضاهای بهداشتیسانت 120زنگ اخبار در ارتفاع  7

سطح شیبدار ساختمان جهت استفاده جانبازان و معلوالنمناسب بودن -10جدول شماره   

 امتیاز خودارزیابی ضوابط الزم االجرا ردیف 

 1  سانتیمتر است . 120حداقل عرض سطح شیبدار  1

 1  درصدی است . 8سانتی متر، حداکثر دارای شیب  120متر طول و با عرض حداقل  3سطوح شیبدار تا  2



 
 

درصد از  0.5سانتیمتر به عرض مفید آن افزوده شده و  5متر( به ازای هر متر افزایش طول،  9متر طول )تا حد مجاز  3در سطوح شیبدار بیش از  3

 شیب آن کاسته شده است.

 
0.8 

باشد، میله دستگرد در طرفین سطح سانتیمتر  185سانتیمتر را طی کند و طول افقی آن بیش از  25در صورتی که سطح شیبدار ارتفاعی بیش از  4

 سانتی متر موجود است . 120شیبدار در فاصله 

 
1 

 0.6  سانتی متر است .  150*150حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار  5

 0.6  کف سطح شیبدارغیر لغزنده، ثابت، سخت و صاف است. 6

معلوالنمناسب بودن آسانسور ها جهت استفاده جانبازان و -11جدول شماره   

 امتیاز خودارزیابی ضوابط الزم االجرا ردیف 

 1.2 1.2 کف آسانسور با ورودی هم سطح است . 1

 0.8 1.2 سانتی متر است. 80حداقل عرض مفید درب آسانسور  2

 0.8 0.8 سانتیمتر است. 140*  110حداقل ابعاد مفید اتاقک  3

 0.4 - خط بریل است. های طبقات در داخل و خارج آسانسور مجهز بهدکمه 4

 0.5 0.5 سانتی متر از کف است . 120تا 100های کنترل کننده در خارج و داخل اتاقک ارتفاع دکمه 5

 0.8 0.8 یمتراست .سانت 150*150آسانسور  یجلودر انتظار  حداقل فضای 6

 0.5 0.5 آسانسور با عالمت صوتی و بصری ّ، به مشخص کننده موقعیت طبقات، مجهز است . 7



 
 

 جبران خسارت وارده به شهروندان--4

اقدام را برای جبران خسارت وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه  4صویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری، ت 13ماده 

 شده است. این گزارش شرح داده 4-1این ماده در بند  2و  1ن بند بینی نموده است. اجرایی نمودپیشاجرایی به مردم 

، با عنایت به اینکه مرجع احراز قصور، میزان قصور و میزان خسارت وارده به شهروندان دستگاه 3برای اجرایی نمودن بند 

بینی و تعریف گردیده است، در صورت رخ دادن این بند بر قضایی بوده و سازو کار مربوطه در دستگاه قضایی پیش

اقدام خواهد شد. همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برای اجرای مبنای احکام صادره از مراجع قضایی 

این ماده، بیانیه حفظ حریم خصوصی را تهیه و در وب سایت خود منتشر نموده است. درصورت نقض موارد این  4بند 

 بیانیه از سوی سازمان، پیگیری از مراجع قضایی امکان پذیر است.

برای این بند به طور ساالنه مسوول امور پشتیبانی سازمان بر مبنای  زا به شهروندان : احصا موارد خسارت -1-4

. اقدامات بازدید از ساختمان و نظرات همکاران و بازخورد شهروندان )در صورت وجود( نقاط آسیب زا را گزارش می نماید

 داده شده است.شرح  12به همراه نحوه جبران خسارت در جدول شماره  99انجام شده در سال 

 زای ساختمان، اقدامات انجام شده و نحوه جبران خسارت عوامل آسیب-12جدول شماره 



 
 

 

 

جبران خسارت در سازمان  : اجرائی دستگاه سوی از آمده وارده هایوجود ضوابط قانونی برای براورد خسارت -2-4

 ای صورت می پذیرد.به صورت قرارداد با شرکت های بیمه

ان خوشبختانه خسارتی به مراجعه کنندگ 99در سال : وضعیت رسیدگی به مشکالت شهروندان خسارت دیده -3-4

 به سازمان وارد نگردیده است.

 ارت، برای این بند مستنداتی موجود نمی باشد.با توجه به عدم وجود خس: وضعیت تحقق جبران خسارات -3-4

 ردیف

عوامل آسیب زای 

شناسایی شده در 

 1399ساختمان در سال 

 جبران خسارت 99اقدامات انجام شده در سال 

1 

 
 
 

 آتش سوزی 

 . نصب سیستم اعالم حریق1
های  در طبقات، پاگردها و پارکینگ. تهیه و نصب کپسول اطفای حریق 2

 سازمان
 شرکت بیمه دانا

 
 . بیمه بنای ساختمان1
 . بیمه تاسیسات و تجهیزات و اسانسورها2

 شرکت بیمه دانا

2 
بالیای طبیعی )سیل، زلزله و 

) ... 
 . بیمه کل بنای ساختمان1
 . بیمه تاسیسات و تجهیزات و آسانسورها2

 شرکت بیمه دانا

 حفاظتیامنیتی و  3

راه پله  های مداربسته داخل و بیرون سازمان اعم از ورودی.نصب دوربین1
 ها و ورودی ها و خروجی های طبقات، پارکینگ ها و ...

 .نصب عالئم بر روی درب های شیشه ای ساختمان2
 .نصب سرعت گیر در پله های ساختمان3

شرکت بیمه دانا)بیمه 
حوادث غیر مترقبه برای 

 مراجعین(

 رفاه کارکنان/مراجعه کنندگان  4

. مناسب سازی محیط اتاق ها و فضای اداری و رفت آمد بین طبقات ) 1
استفاده از عالئم  روی شیشه های درب های ورودی سازمان و درب های 

 طبقات، سرعت گیر در روی پله ها (
صورت سالیانه و حضور نیروی . عقد قرارداد با پیمانکاران آسانسور به2

 جهت حفاظت از آسانسورها  متخصص
صورت سالیانه و حضور نیروی . عقد قرارداد با پیمانکاران تاسیسات به3

 های چیلرمتخصص جهت حفاظت از سیستم
. احداث آسانسور با ظرفیت باال برای سهولت در رفت آمد پرسنل سازمان و 4

 ارباب رجوع 

تامین بیمه عمر برای 
 کارکنان

 
بیمه کردن آسانسورهای 
سازمان توسط شرکت 

 بیمه دانا
 

بیمه کردن تاسیسات 
سازمان توسط شرکت 

 بیمه دانا

5 
و درمانی   های جسمیآسیب

 کارکنان 
 شرکت بیمه دانا کارکنان و خانواده ایشان تحت پوشش بیمه مکمل درمانی هستند



 
 

 سایر اقدامات در حوزه صیانت از حقوق شهروندان-5

 برگزار 20/8/99این کمیته اولین جلسه خود را در تاریخ :  تشکیل کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم-1-5

که با حکم اعضای این جلسه  پایان داده است. 99با پنجمین جلسه، کار خود را در سال  27/11/99نموده و در تاریخ 

به شرح زیر می باشد. ریاست این جلسات با رئیس محترم سازمان و دبیری اند، رئیس محترم سازمان منتصب گردیده

 آن بر عهده رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بوده است.

 داری کارکنان سازمان برنامه و بودجه جناب آقای رضایی؛ رئیس محترم هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ا

 کشور

  ریزی و مدیریت منابع اداره کل بازرسی استان تهران       معاون محترم برنامه جناب آقای نیازی؛ 

   ریزی استان تهرانجناب آقای عدالتی؛ معاون محترم هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه 

   ریزی استان تهرانم سازمان مدیریت و برنامهجناب آقای شیرین؛ بازرس محتر 

  استان تهران یزیرو برنامه تیریسازمان مدسرکارخانم محمدپور؛ مدیر محترم اداری، مالی و پشتیبانی 

  استان تهران یزیرو برنامه تیریسازمان مدجناب آقای توکلی؛ رئیس محترم حراست 

  استان تهران یزیرو برنامه تیریسازمان مدجناب آقای اسدی؛ ذیحساب محترم 

 سرکار خانم زارعی؛رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی 

 شرح داده شده است: 13موضوعات بررسی شده در طی این پنج جلسه و مصوبات جلسات در جدول شماره 

 
  



 
 

 دستور کار و مصوبات جلسات کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم-13جدول شماره 

خ 
ری

تا

سه
جل

 مصوبات دستور کار جلسه 

20/8/
99 

مرور شرح وظایف کمیته و -

های تنظیم برنامه وفعالیت

 جاریسال

عضو خصوص درگیریتصمیم-

 نظرصاحب

 

مقرر گردید از آقای حسین رضایی، رئیس محترم هیات بدوی تخلفات سازمان برنامه و -1

سازمان  بر مبنای رعایت بودجه کشور و همچنین آقای اسماعیل اسدی، ذیحساب محترم 

هیات محترم  28/12/92هـ مورخ 50328ت /192087اعضاء مصوب در مصوبه شماره 

مند و پایدار با مفاسد اقتصادی دعوت به نامه پیشگیری و مقابله نظاموزیران موضوع آئین

 عمل آید.

10/9/
99 

تدوین برنامه 

 کمیته در سالجاریعملیاتی

قانون الحاق بخشی از  24ماده « ج»گزارش مشروحی از تبصره مقرر گردید آقای عدالتی -1

را در جلسه آتی شورای معاونین سازمان ارائه نمایند. مقرر گردید پیشنهادات  2مقررات مالی 

 سازمان برای اصالح این بند قانونی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در  مقرر گردید همکار/همکاران با تجربه و خالق-2

اجرایی این کمیته با واحدهای مختلف سازمان همکاری تهیه جداول برنامه و فعالیت های

 نمایند. مقرر گردید آقای شیرین همکار/همکاران مورد نظر را معرفی نمایند.

ت ارائه شده مقرر گردید واحدهای مختلف سازمان نسبت به تکمیل جداول برنامه/ فعالی-3

 در جلسه منطبق با مسوولیت هر واحد اقدام نمایند.

مقرر گردید خانم زارعی افراد واجد شرایط برای مسوولیت بازرس را در جلسه آتی معرفی -4

 نمایند. بازرسین بر مبنای رای حاضرین در جلسه انتخاب خواهند گردید.

مان برنامه و بودجه کشور اخذ های سنجش فرهنگ سازمانی از سازمقرر گردید پرسشنامه-5

 گردد.

مقرر گردید برای انجام پروژه فرهنگ سازمانی به صورت پایان نامه دانشجویی، شرح -6

 خدمات مربوطه توسط آقای همایی تهیه گردد.

24/9/
99 

رائه برنامه عملیاتی سال ا-

 کمیته 99

معرفی همکاران کاندید -

برای بازرس و انتخاب 

 بازرس سازمان

شرح خدمات طرح  ارائه-

 فرهنگ سازمانی

های مربوطه و و آیین نامه "انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات"مقررگردید قانون -1

 در جلسه آتی ارائه گردد. "حقوق شهروندی در نظام اداری "نامه تصویب

 مرور گردد. 27/12/93تاریخ  173706مقررگردید در جلسه آتی بخشنامه شماره -2

تخاب بازرس در جلسه آتی کمیته انجام پذیرد. افزودن و یا کاستن اسامی مقررگردید ان-3

 باشد.همکاران به فهرست کاندیدها بالمانع می

مصوب  "از حقوق شهروندان در نظام اداری صیانت "برنامه عملیاتی برای کسب هدف-4

رسانی آگاهی بخشی، اطالع "و  "شفاف سازی "و مقرر گردید با تاکید ویژه بر دو اولویت

 مراحل اجرایی نمودن آن در دستور کار قرار گیرد. "و تبلیغ

22/
10/

99 

انتشار و "مرور قانون -

 "دسترسی آزاد به اطالعات

 های مربوطهو آیین نامه

مرور بخشنامه شماره -

 27/12/93تاریخ  173706

انتشار و دسترسی آزاد به "الزم برای عضویت سازمان در سامانه  مقررگردید اقدامات-1

 به عنوان یک نهاد پاسخگو به عمل آید. "اطالعات

 با موافقت اعضای جلسه، آقای شیرین به عنوان بازرس سازمان انتخاب گردیدند.-2

 173706مقرر گردید آقای شیرین در خصوص رفع ابهامات موجود در بخشنامه شماره -3

اجرایی در مجازات کارمند متخلف و همپوشانی آن از جمله: اختیارات باالترین مقام دستگاه

با وظایف هیات تخلفات اداری، رفع ابهام در محدودیت وظایف کمیته به پیگیری تخلف 



 
 

خ 
ری

تا

سه
جل

 مصوبات دستور کار جلسه 

معرفی همکاران کاندید -

برای بازرس و انتخاب 

 بازرس سازمان

قانون خدمات مدیریت کشوری و نپرداختن به سایر مصادیق فساد  91رشوه با توجه به ماده 

های مربوطه، محدوده اختیارات بازرس در همپوشانی با سایر اداری و پیرو آن اعمال مجازات

های تخلفات اداری در نهادهای مربوطه مانند هیات تخلفات اداری، وظایف هیات

ذیصالح استعالم نموده و نتیجه را در  های مربوط به مصادیق فساد و ...از مراجعپیگیری

 جلسه کمیته ارائه نمایند.

27/
11/

99 

برنامه  99ارائه برش سال -

عملیاتی برای 

پیشگیری از :اهدفکسب

وقوع فساد، نظارت بر 

سالمت اداری، مقابله با 

 فسادمصادیق

تصویب بیانیه مشارکت -

 سازمان

 ارائه طرح فرهنگ سازمانی-

پیشگیری از وقوع فساد، نظارت بر سالمت  :برای کسب اهدف 99سال برنامه عملیاتی -1

 اداری و مقابله با مصادیق فساد مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

 بیانیه مشارکت سازمان با انجام اصالحاتی مصوب گردید.-2

های استاندارد مورد مقرر گردید فرهنگ سازمانی در شرایط موجود با استفاده از پرسشنامه-3

 ش قرار گیرد.سنج

انتقادات، پیشنهادات و شکایت شهروندان و  مقرر گردید روش اجرایی و فلوچارت دریافت-4

 نحوه رسیدگی و سنجش آن در سازمان تهیه گردد.

 

ی اهتمام موضوع عضویت سازمان در این سامانه در پ: عضویت در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات -2-5

ریزی استان  تهران در راستای شفاف سازی و احترام به حقوق شهروندان در دسترسی آزاد به برنامهسازمان مدیریت و 

ت اداری و صیانت از حقوق مدر جلسه چهارم کمیته سال "انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات"اطالعات و اجرای قانون 

یب اعضا قرار گرفت. برای اجرایی نمودن این مورد بررسی و تصو ،مردم پس از ارائه قانون و آیین نامه های مربوطه

روابط  خانم نوشین زارعی رییس حوزه ریاست و (،4)تصویر شماره موضوع طی حکمی از جانب رئیس محترم سازمان

ول این سامانه در سازمان معرفی و پس از کسب موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور به عمومی سازمان به عنوان مسو

به عضویت این سامانه  99حاضر این سازمان از اسفند ماه سال  حالدر . ندارشاد اسالمی معرفی گردیدوزارت فرهنگ و 

 درامده، لیکن تا کنون درخواستی برای دریافت اطالعات به این سازمان ارسال نگردیده است.

 

 

 

 



 
 

 حکم انتصاب خانم نوشین زارعی-4تصویر شماره 

 



 
 

جناب آقای هاشمیه انارکی رئیس محترم امور به  29/11/1399مورخ  642509همچنین طی نامه ای به شماره 

مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد گردیده است به منظور پیشگیری 

های ارزیابی شاخصزیر جزو ، موارد کاری و در راستای حمایت از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعاتاز موازی

 های اجرایی لحاظ گردد: عملکرد سالیانه دستگاه

ها از طرق باشد، احصاء شده و نشر آنها ارائه اطالعات به شهروندان میفهرست خدماتی که وظیفه آن -1

باشد، مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است داده و اطالعاتی که ارائه آن منوط به پرداخت هزینه می

 همچنان در میز خدمت الکترونیکی دستگاه اجرایی خواهد بود. 

های اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات الزامی شده و عملکرد ایشان در اتصال دستگاه -2

 ارائه اطالعات و رسیدگی به شکایات مورد ارزیابی قرار گیرد. 

با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظله : دان و اجرای آنوجود برنامه منظم دیدار مدیران با شهرون -3-5

 5/7/9مورخ  214/82639العالی( و ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران و همچنین در راستای اجرای بخشنامه شماره 

ان منشور حقوق شهروندی در خصوص برگزاری دیدار چهره به چهره )مالقات مردمی( مدیر 23هیأت وزیران و ماده 

ها با ارج های اجرایی و به منظور ارتباط نزدیک و مستمر با مردم، آگاهی از مشکالت ایشان و اهتمام در رفع آنهدستگا

های مردمی مالقاتهای تحت مدیریت برنامه، نهادن به حقوق شهروندی همراه با تکریم و حفظ کرامت انسانی در دستگاه

به صورت منظم برگزار گردیده است. برای نظام مند نمودن  99تهران در سال  در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

این فرایند با هدف سنجش اثربخشی و همچنین شناسایی جهت گیری نیازمندی های مطرح شده با رئیس محترم 

تیار حوزه تهیه و در اخ 5سازمان، موضوع در برنامه عملیاتی سازمان پیش بینی شده و یک فرم به شرح تصویر شماره 

 ریاست سازمان قرار گرفت. 

 

 

 



 
 

 فرم درخواست مالقات مردمی-5تصویر شماره 

مان گزارش دهی  ـــاز یاتی س مه عمل نا نای بر برمب

ـــعیت های مالقات های مردمی جزو  ماهانه از وض

 وظایف حوزه ریاست سازمان می باشد.

 ، به شرح زیر است:1399گزارش ماه اسفند 

 ها:تاریخ مالقات-الف

 17774/1/99دســـتورالعمل ابالغی شـــماره پیرو 

ندار محترم تهران در  31/04/1399مورخ  تا ـــ اس

ــورت  ــوص لزوم برگزاری مالقات مردمی به ص خص

به منظور  ـــورت هفتگی، و  به ص به چهره و  چهره 

ایجاد وحدت رویه در ســطح اســتان، روزهای ســه 

در  ین منظور انتخاب شــد. بر این اســاسشــنبه بد

امه مالقات مردمی در ســه ، برن1399ماه اســفند 

یات این مالقات که جزئ ته برگزار گردید  به هف ها 

 زیر است: 14شماره  شرح جدول

 99تعداد مالقات شوندگان اسفند ماه -14جدول شماره 

 تعداد مالقات شوندگان تاریخ روز ردیف

 14 5/12/1399 سه شنبه 1

 12 19/12/1399 سه شنبه 2

 6 26/12/1399 سه شنبه 2

 

 



 
 

 ها:موضوع مالقات-ب

قات ـــورتمال ماه در های ص ته در این  گرف

موضـــوعات بهداشـــت و ســـالمت، بودجه و 

ئه رزومه و  اعتبارات، امور اداری و انتقالی، ارا

گزارش  گری،  ـــ گردش ــــت کــار،  خواس در

ـــتگاه ـــائل دس های اجرایی از عملکرد و مس

ـــرکت ها در حوزه فنی و اجرایی مرتبط با ش

ــوند. بندی میطبقه همانطور که در نمودار ش

ضوعی  شترین مو ست، بی شاهده ا زیر قابل م

ها مطرح شده است، بودجه که در این مالقات

 های اجرایی است. و اعتبارات دستگاه

 وضعیت شغلی مالقات شوندگان:-ج

سفند اکثر مالقات در بخش دولتی  99کنندگان در ماه ا

درصــد را شــامل  72مشــغول به کار هســتند که حدود 

ها نیز در بخش خصــوصــی درصــد از آن 22شــوند. می

 مشغول به کار هستند.
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 ها:نتایج مالقات-د

شکالت مطروحه در  66 سائل و م صد از م در

های مردمی منجر به ارجاع به معاونت مالقات

درصـــد از  12و مدیریت مربوطه گردیدند و 

چارچوبآن با تبیین  قانونی برای ها  های 

 مرتفع گردیدند.کننده آشنایی مراجعه

 

با عنایت به اینکه تصویبنامه حقوق : "تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری"آموزشی برگزاری دوره -4-5

های وزشی که توسط مرکز آموزش و پژوهششهروندی در نظام اداری نیاز به مرور سالیانه دارد، شرکت در این دوره آم

فراهم گردید. در این دوره آموزشی  برای همکاران سازمانگردد، برگزار می ازینگری سازمان به صورت مجتوسعه و آینده

 نفر در آزمون دوره نمره قبولی را کسب نموده اند. 31نفر شرکت کرده که  37ساعته تعداد  8
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