
(77-79دوره دوم )سال  اصالح نظام اداری (م نامهتفاهبرنامه )گزارش اقدامات انجام شده بر اساس   

: ترًاهِ اغالح ساختار سازهاًی -1  

تَزیع ضرکت تِتَاًیر  ٍظایف تفَیض ضذُ اجرای*   

 *تػَیة ٍ اتالغ تفَیض اختیار هػَب ستاد ٍ ضْرستاًْا

ترًاهِ تَسعِ دٍلت الکترًٍیک -2  

خذهات ضٌاسٌاهِ دار تِ غَرت الکترًٍیکی در پرتال ضرکت ارائِ*  

ارائِ خذهات ضٌاسٌاهِ دار در دفاتر پیطخَاى*  

 * تجویع خذهات در هیس خذهت حضَری ٍ الکترًٍیکی

ترًاهِ هذیریت سرهایِ اًساًی -3  

 *استقرار ًظام جاًطیي پرٍری هذیراى )کلیٌیک هذیریت(

رعایت ضَاتظ ارتقاء  -تحػیلی ضاغلیي تا ضرایظ احراز ضغل هَرد تػذیتٌاسة ضغل ٍ ضاغل )اًغثاق هذرک *

 رتثِ ٍ عثقِ ضاغلیي(

 *تکارگیری ًیرٍی اًساًی تا هذرک تحػیلی لیساًس ٍ تاالتر

ضایستِ ساالری در اًتػاب هذیراى ٍ تْرُ گیری از تَاًوٌذی ّای زًاى ٍ جَاًاى*  

اس ضایستگی ّا ٍ ارتقای اثرتخطی آهَزش ّاترٍز رساًی ًظام آهَزش هذیراى ٍ کارکٌاى تر اس*  

 * اجرای ترًاهِ ّای آهَزش ضغلی هتٌاسة تا ًیازّای عوَهی ٍ تخػػی ضرکت

ٍ کارکاى ضرکت تر اساس ترًاهِ هػَبارزضیاتی عولکرد هذیراى، *  

ترًاهِ غیاًت از حقَق ضْرًٍذاى -4  

در ًظام اداری* اتالغ ٍ اجرای هٌطَر حقَق ضْرًٍذی ٍ هػَتِ حقَق ضْرًٍذاى   

 *استقرار ًظام جثراى خسارات ٍاردُ تِ هطترکیي

 *سٌجص هیساى رضایت هٌذی ضْرًٍذاى

 *آهَزش هذیراى ٍ کارکٌاى ترای رعایت حقَق ضْرًٍذی هتٌاسة تا هاهَریت ّا ٍ ٍیژگی ّای ضرکت

 * استقرار ًظام دریافت ٍ پاسخگَیی تِ ضکایات ضْرًٍذاى در ضرکت

خگَیی،ضفافیت ٍ هقاتلِ تا فساد اداریترًاهِ ارتقاء پاس -5  

تذٍیي ٍ اجرای ترًاهِ ّای ارتقای سالهت اداری تَسظ کویتِ سالهت اداری ضرکت*  

 *تازًگری در قَاًیي ٍ هقررات تا رٍیکرد پیطگیری، تازدارًذگی ٍ ترخَرد قاعع تا هتخلفاى

اری*اًجام اقذاهات الزم ترای افسایص اثرتخطی ًظام رسیذگی تِ تخلفات اد  

ترًاهِ ًظارت ٍ ارزیاتی -6  

 *اجرای ًظام ًظارت ٍ ارزیاتی استراتژیک 



 *تحلیل علل هَفقیت ٍ عذم هَفقیت دستگاُ هتٌاسة تا ًتایج حاغل از ًظارت ٍ ارزیاتی

ترًاهِ هذیریت ًظام تْرُ ٍری ًظام اداری -7  

 * استقرار چرخِ هذیریت تْرُ ٍری در ضرکت

ضرکت*سٌجص ٍ پایص تْرُ ٍری در   

 

و میزان تحقق آنها 79گزارش شاخص های اختصاصی سال   

اهتیاز 

کسة 

 ضذُ

اهتیاز 

 ضاخع

عولکرد 

97 

ّذف 

97 

عٌَاى ضاخع  ٍاحذ سٌجص هاّیت

97اختػاغی سال   

 ردیف

 1 تلفات در ضثکِ تَزیع درغذ هٌفی 1522 15282 222 192228

کیلَهتر آهپر تِ  هٌفی 227 1232 152 152

 هطترک جذیذ

هٌػَتِ جذیذ ظرفیت 

 تِ هطترک جذیذ

2 

دقیقِ در ضثاًِ  هثثت 2227 2243 222 222

رٍز تِ ازای ّر 

 هطترک

ى اکاّص هذت زه

خاهَضی در ضثکِ 

 تَزیع

3 

استقرار ٍ کارترد سازی  درغذ هثثت 122 122 122 122

سیستن اعالعات 

 تَزیعGIS هکاًی

4 

هتر تِ هطترک  هٌفی 6 5288 152 152

 جذیذ

فطار عَل خغَط 

ضعیف تِ ازای ّر 

 هطترک جذیذ

5 

ًػة کٌتَر  تعذاد هثثت 4544 3332 52 36264

(َّضوٌذ)عرح فْام  

6 

درغذ ٍغَل کل سال  درغذ هثثت 92 99221 152 152

پس از کسر هَارد 

 خاظ

7 

اهتیاز جوع کل 1222 9782925  

 


