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 ها استان ریزی برنامه  و مدیریت سازمان محترم روسای
 

 ؛ و احترام باسالم

 اجرای بر هاآن تکلیف عدم و "شهری فاضالب و آب" و "برق نیروی توزیع" هایشرکت بودن غیردولتی به توجه با       

 عدم مذکور هایشرکت برای استانی سطح عملکرد ارزیابی عمومی هایشاخص از برخی ،موجود و مقرراتقوانین از  تعدادی

 دستور است خواهشمندبر همین اساس  .گیرند قرار ارزیابی مورد نیرو وزارت داخلی ضوابط اساس بر باید یا و بوده مصداق

 .گیرد قرار استان سطح در فوق هایشرکت 1397 سال عملکرد ارزیابی عمل مالک پیوست جدول فرمایید

 

 
 
 

  
  

 
 

 

 محمود کریمی 

عملکرد و سرپرست امور مدیریت 

 ارتقای فرهنگ سازمانی 



دالیلآبفاتوزیعنماگرنحوه سنجشنماگرشاخص

غیر دولتی بودن شرکتها**1ثبت شرح وظایف واحد های سازمانی

غیر دولتی بودن شرکتها**2ثبت تشکیالت تفصیلی تائید شده

غیر دولتی بودن شرکتها**3رفع فهرست خطاها

غیر دولتی بودن شرکتها**4ثبت شاغلین رسمی و پیمانی

**5ثبت شاغلین قراردادی
غیر دولتی بودن شرکتها 

نسبت موجودی نیروی انسانی به تعداد پست سازمانی مشاغل 

عمومی

رعایت نسبت 

شاغلین به تعداد 
غیر دولتی بودن شرکت**5

نسبت نیروی قراردادی دیپلم به پایین تر به تعداد کل 

کارکنان قراردادی

رعایت عدم 

وجود نیروی 

قراردادی با 

مدرک دیپلم و 

پایینتر در 

دستگاه

غیر دولتی بودن شرکت**6

انطباق مدرک تحصیلی شاغلین با شرایط احراز شغل مورد 

تصدی
پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د1کمی

غیر دولتی بودن شرکت**2کمیرعایت عدم اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع

پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د3کمیرعایت ضوابط ارتقاء رتبه و طبقه شاغلین

رعایت ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران3/3
کمی

پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د1

پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د1های آموزشی مصوب مدیراناجرای دوره

رسمی، پیمانی، )های آموزشی مصوب کارمنداناجرای دوره

(قراردادی
پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د2

های آموزشی مصوب ارزشیابی اثربخشی دوره ها و برنامه

ساالنه
پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د3

پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د4شناسنامه آموزشی برای مدیران و کارکنان

انجام ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان طبق دستورالعمل 

بندی مقررابالغی و در زمان
پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د1

مکانیزه نمودن اجرای دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مدیران و 

کارمندان
پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د2

4/1
در (سامانه ستاد)استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

معامالت دستگاه

بر اساس 

اطالعات مندرج 

در سامانه ستاد 

و با توجه به 

شیوه نامه 

ارزیابی شاخص

پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د1

ارسال صورت های مالی منطبق با استانداردهای حسابداری 

بخش عمومی در مهلت مقرر به وزارت امور اقتصادی و دارایی
پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د1

پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د2ارایه کامل اجزاء صورت های مالی

پیروی از ضوابط داخلی با توجه به غیر دولتی بودن شرکتض دض د3کیفیت ارایه صورت های مالی

ارسال به موقع گزارش بدهی ها و مطالبات در مقاطع سه ماهه 

طی سال در مواعد مقرر از طریق سامانه مدیریت اطالعات 

(سماد)بدهی ها و مطالبات دولت 

غیر دولتی بودن شرکت**4

غیر دولتی بودن شرکت**5کیفیت ارایه گزارشات

ها و ارسال به موقع گزارش حسابرسی ســـاالنه بدهی

قانون رفع موانع تولید  (1)ماده  (پ)مطالبات موضوع بند 

(برای سال قبل)رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

غیر دولتی بودن شرکت**6

به روزرسانی اطالعات فضاهای اداری در سامانه سادا5/2

بر اساس 

اطالعات مندرج 

در سامانه سادا

غیر دولتی بودن شرکت**1

بر اساس چک 

لیست
4/2

انجام/ناقص/کامل

 نشده

کمی 3/5

1/4

بر اساس 

اطالعات مندرج 

در سامانه ساختار

3/2

3/4

3/3




