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 پیشگفتار

 

تسهیل ارثبخشی 
رزشیابی هب نقش ا  ير رد سالهای اخ  شود. م تلقی مییك وظيفه مه   و بهبود مستمر عملکرد  سازمانی ارزیابی عملکرد رد 

گاه اهرد همی   ی معطوف شده است.عملکرد توجه زیاد هب  ،  خدماتیی کشور بمنظور توسعه اراهئی اجرا ن راستا ارزیابی سالیاهن دست

و كاهش  مات و توسعه بخش خصوصیكاهش هزینه انجام خد ، ارباب رجوع دسترسی آسان  رد جهت روز رسانی فراینداه 

ستان و اداره کل دامپزشکی ا ی پذرید م استان انجام   درییت و ربانمه رزییم   ق سازماناز طری  بصورت سالیاهن  تصدی گری

گاههای اجر  یکی ا  قزوین نيز بعنوان راهم می داره کل ف  ا سبی ربای د که فرصت مناایی استان مورد ارزیابی قرار می گيرز دست

تقویت  و هب رفع نواقص موجود  ملکرد نسبت ع و توسعه    فراینداهاز طریق اصالح  و     و قوت خود  شناخت نقاط ضعف با   د اتنمای

م نماید که این روند رد خود نقاط قوت شده و  سانیراداره کل هب روز  اهی  ینداز فرا  سال اهی اخير سبب گردیده ات بسیاری  اقدا

 .ود یابدبهب  و عملکرد اداره کل   نواقص موجود كاهش

 

 حمید زینالیدکتر 

 مدریکل
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 فصل اول: کلیات
 

 

 مقدمه:
هاي دامپزشكي كشور  در راستاي نيل به اهداف عاليه جمهوري اسالمي ايران ودست يابي به اهداف و برنامه

 ،تأمين  ، يواناتبه منظور پيشگيري و مبارزه بيماري هاي دامي و بيماري هاي مشترك بين انسان و ح و

ن اداره كل ين سالمت و رفاه  دام در سطح استاتضمين بهداشت و سالمت فرآورده هاي دامي و همچن

مؤلفه هاي اقتصاد  دامپزشكي استان قزوين با استفاده از آخرين يافته هاي علمي و بر مبناي ارزش ها و

جام كار، برنامه ريزي مقاومتي نسبت به ساماندهي ساختار و تشكيالت اداري ، اصالح و بهبود فرآيندهاي ان

وت و ضعف بر اساس در همين راستا بهره گيري از نقاط ق دمات اقدام مي نمايد.و مديريت ارائه مطلوب خ

ت و تقوي صدر رفع نواق نتايج مثبتي ابي هاي عملكرد كه بصورت ساليانه انجام مي گيرد مي توانديتحليل ارز

مقايسه  و 98بي سال نقاط قوت در بر داشته باشد بر همين اساس در قالب اين نشريه نسبت به بررسي ارزيا

 ارزيابي هاي سال هاي گذشته پرداخته مي شود. آن با
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  یانیه ماموریت های سازمان دامپزشکی کشورب
 

 

ريق اجراي طرحهاي دستيابي به امنيت غذايي با كاهش عوامل خطر ساز ناشي از بيماريهاي واگير دامي و مشترك از ط

 جامع ريشه كني بيماريها

رل بيماريهاي قابل كشور با كنت "سالمت  نظام " در موثر حضور و مداخله بهداشتي جامعه از طريق  بهبود شاخص هاي

  انتقال بين انسان و دام و بيماري

 جهت بهداشتي ستانداردهايا رعايت با دامي توليدات  ارتقاء موقعيت ملي و منطقه اي و جهاني در زمينه ارتقاء مزيت نسبي 

  راهيابي به نظام تجارت

دام و بيماري هاي واگير  سياست گذاري و برنامه ريزي كنترل، پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و

 دامي

 در دامپروري كشور (Bio Security) بهبود شرايط مديريت بهداشتي و ارتقاء شرايط امنيت زيستي

ي و هدايت خدمات تعاوني در سياستگذاري، برنامه ريز توانمندسازي توليد كنندگان و ارتقاء جايگاه بخش خصوصي و

ش كشاورزي و قانون اساسي، سند چشم انداز، سياستهاي كلي نظام در بخ 43و  29، 3دامپزشكي در راستاي اصول 

 44سياستهاي اجرايي اصل 
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 بیین مأموریتها و شرح وظایف اداره کل دامپزشکی استان قزوین ت
 

 ايف كلي دامپزشكي استان قزويناهداف و وظ

 

 هاي دامي. تأمين بهداشت، سالمت و فراهم كردن رفاه دام ، كنترل، پيشگيري و مبارزه با بيماري 

 هاي دامي. تأمين و تضمين بهداشت و سالمت فرآورده 

 هاي مشترك انسان و دام. پيشگيري و مبارزه با بيماري 

 ي، توسعه پايدار و سرمايه گذاري در بخش دام فراهم كردن شرايط ورود به بازارهاي جهان 

  :وظايف اساسي 

 هاي حيواني هاي دامي نظير شبكه هاي ملي مراقبت بيماريبرنامه ريزي،تدوين ضوابط ومديريت شبكه هاي مراقبت بيماري

 هاي مشترك انسان و حيواناريهاي حيواني)آبزي( و بيم)خاكزي(، بيماري

 ها.هاي دامي و عوامل مؤثر در وقوع و انتشار آني الزم براي شناسايي كانون بيماريانجام اقدامات و هماهنگي ها 

 هاي واگيردار و قرنطينه اي نظارت براي تامين بهداشت دام از طريق كنترل، پيشگيري و ريشه كني بيماري برنامه ريزي و

 دام.

 دانشگاه علوم حيوان با همكاري  وك دام بين انسان هاي مشترهماهنگي هاي الزم براي مبارزه با بيماري انجام اقدامات و

 و ساير مراجع ذيصالح. پزشكي

 نقل و انتقال دام و  برنامه ريزي ، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي براي ورود و خروج و

 هاي داميو صدور مجوزهاي بهداشتي مرتبط.فرآورده

 هاي توليد خوراك دام ،كشتارگاه ها ابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي دركارخانهبرنامه ريزي، نظارت و اعمال ضو

 وكارخانه هاي توليد وفرآوري محصوالت دامي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.

 هاي خوراكي دام از مرحله توليد تا توزيع)از مزرعه تا سفره مصرف كننده( .بازرسي و كنترل كيفي بهداشتي فرآورده 

 ورش ونگهداري دام برنامه ريزي، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي درمحيط هاي زندگي،پر

 وسايرتاسيسات مربوطه.

 هاي واگير دار و قرنطينه اي در حيوانات وحشي و پرندگان برنامه ريزي و نظارت بر اقدامات پيشگيرانه و كنترلي بيماري

 مراجع داخلي و بين المللي مرتبط آزادپرواز با همكاري 

  .شناسايي و تعيين هويت دام كشور و صدور شناسنامه هاي بهداشتي واحدهاي اپيدميولوژيك 

 هاي دامي . برنامه ريزي و نظارت بر امور تشخيص و درمان بيماري 

  راقبت شبكه مايجاد وتوسعه كمي وكيفي شبكه هاي مختلف آزمايشگاهي تشخيص وكنترل كيفي به منظور حمايت

 ها. هاي دام و آبزيان واستانداردسازي آنبيماري
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  برنامه ريزي درجهت نگهداري و توزيع انواع دارو ، واكسن، سرم ، ضدعفوني كننده ها، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه

 ها و كارايي اين نهاده ها. آن

 ده ضدعفوني كنن واكسن، سرم، ،ورود ،صدور و توزيع انواع دارو ،انجام نظارت هاي موثر برمراكز و كارخانه هاي توليدوفرآوري

 ها، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه موردمصرف دامپزشكي. 

  برداران امپزشكي به بهرهدبرنامه ريزي وهماهنگي ترويج و انتقال آخرين يافته هاي بهداشتي ، قرنطينه اي و امنيت زيستي

 ي تابعه. مرتبط ازطريق واحدهاي عمليات

  .برنامه ريزي وهماهنگي بمنظور آموزش و اطالع رساني در امر بهداشت عمومي 

 ،باط مستمر و موثر فن آوري مهارت هاي دامپزشكي ازطريق ايجاد ارت برنامه ريزي وهماهنگي بمنظور توسعه سطح دانش

 هاي تحقيقاتي كاربردي . روژهنهادهاي تحقيقاتي ومشاركت با مراكز آموزشي و تحقيقاتي در اجراي پ بامراكز و

 رنامه ريزي و نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان . ب 

 ت برعملكردآنهابرنامه ريزي براي توسعه و آموزش بخش غيردولتي در حوزه دامپزشكي وصدورپروانه هاي الزم ونظار 

 باهمكاري مراجع ذيربط. 
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 انی تفاهم نامه برنامه جامع اصالح نظام اداری اداره کلبرش است
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 برش استانی برنامه جامع اصالح نظام اداری
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كي استان ي( به نظام دامپزشدامپزشك يكوب هيو ما يمراكز درمان سيضوابط تاس: واگذاري خدمت )   1398در سال 
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 1398واگذاري سه خدمت ذيل به ادارات دامپزشكي استان ها در سال 
 كيولوژيپروانه ساخت دارو، واكسن و مواد ب ديتمد

 GISاستان ها در سامانه  يادارات كل دامپزشك يسطح دسترس شيافزا

 نهيمانه قرنطاستان ها در سا يادارات كل دامپزشك يسطح دسترس شيافزا
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 :شدن در مرحله درخواست يكيخدمات قابل الكترون ستيل 1398در سال 
 يتحت نظارت دامپزشك يصادرات كاالها يبهداشت يصدور گواه

 يتحت نظارت دامپزشك يواردات كاالها يبهداشت يصدور گواه

 يت دامپزشكتحت نظار يكاالها صيترخ يبهداشت يصدور گواه

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ليشدن در مرحله تحو يكيخدمات قابل الكترون ستيل 1398در سال 
 يتحت نظارت دامپزشك يحمل كاالها ژهيو هينقل ليوسا يپروانه بهداشت ديصدور و تمد-1
 يتحت نظارت دامپزشك يحمل كاالها ژهيو هينقل ليوسا يابطال پروانه بهداشت-2
 يتحت نظارت دامپزشك يحمل كاالها ژهيو هينقل ليساو ينام پروانه بهداشت رييتغ-3
 
 
 
 
 
 :98شدن در  سال  يكيخدمات قابل الكترون ستيل

 ي تحت نظارت دامپزشك يصادرات كاالها يبهداشت يصدور گواه
 ي تحت نظارت دامپزشك يواردات كاالها يبهداشت يصدور گواه
 يتحت نظارت دامپزشك يكاالها صيترخ يبهداشت يصدور گواه
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 :98در  سال  نديخدمات قابل بهبود فرآ ستيل

 يخام دام يواردات دام زنده و فرآورده ها يبهداشت يصدور گواه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استعالم كدپستي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دارو ديتول يموافقت اصول عيتجم:  1398در سال 
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 نهيسامانه قرنط: 98در سال  MGبر  يتعداد خدمات قابل ارائه مبتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قيمت تمام شده : دبيرخانه محاسبه گردد . 1398در سال 
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 اداره کل دامپزشکی استان قزوینشاخص های اختصاصی 
 

واحد  عنوان شاخص رديف
 سنجش

95 96 97 98 99 

 21/2 18/2 14/2 10/2 05/2 درصد ارتقاء  بهداشت و سالمت دام 1

 يرتقاء بهداشت و تضمين كيفيت فراورده هاا 2
ي خوراك دام، دارو و فراورده ها ،يخام دام

 ولوژيكبي

 درصد
91/0 95/0 1 05/1 10/1 

 ،يديتول يارتقاء كيفيت و بهداشت واحدها 3
 يعرضه و خدمات مرتبط با دامپزشك ،يعيتوز

 درصد
24/3 40/3 57/3 75/3 94/3 

كمي و كيفي  به بسته خدمات  يدسترس 4
 يدامپزشك

 درصد
75/0 78/0 82/0 86/0 91/0 

 
 
 

 توضيحات شاخص پزشكي كشور( عنوان شاخص )سازمان دام شناسه شاخص
واحد 

 سنجش
 عملكرد هدف ماهيت

IS008110 
ه بدرصد رشد توليد داخلي دارو و واكسن نسبت 

 واردات
 3 5 مثبت درصد سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي

IS000112 
رشد شناسايي وقوع بيماريهاي دام، طيور و 

 شيالت نسبت به سال قبل
 5 5 مثبت درصد قانون سازمان دامپزشكي

IS000113 
كاهش تلفات دام، طيور و شيالت نسبت به 

 سال قبل
 12 5 مثبت درصد قانون سازمان دامپزشكي

IS000114 
درصد كاهش دوره زماني شناسايي تا مهار 

 بيماري نسبت به سال قبل
 10 10 مثبت درصد قانون سازمان دامپزشكي

IS000115 
درصد كاهش تعداد كانونهاي آلوده نسبت به 

 ل گذشتهسا
 5 5 مثبت درصد قانون سازمان دامپزشكي

IS000116 
رشد نسبت خريد خدمت سازمان به اعتبارات 

 دولتي

 44هاي كلي اصل سياست
 قانون اساسي

 2/3 5 مثبت درصد
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 ابالغ گردید.  پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه 92تشکیالت تفصیلی جدید اداره کل دامپزشکی استان قزوین در سال 
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 عنوان پست شماره پست

 مديركل 1

 مسئول دفتر 2

 مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه 3

 كارشناس امور فرهنگي و عقيدتي 4

 كارشناس نظارت بر ذبح و صيد شرعي 5

 كارشناس مسئول حراست 6

 كارشناس حراست 7

 كارشناس مديريت بحران 8

 س پدافند غير عاملكارشنا 9

 كارشناس مسئول حقوقي و ارزيابي عملكرد 10

 كارشناس امور حقوقي 11

 كارشناس ارزيابي عملكرد 12

 كارشناس مسئول روابط عمومي 13

 كارشناس روابط عمومي 14

 معاون سالمت 15

 كارشناس مسئول قرنطينه و امنيت زيستي دام 16

 فرآورده هاي دامي كارشناس قرنطينه و امنيت زيستي 17

 رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي 18

 كارشناس مسئول مطالعات اپيدميولوژيك و آمار حياتي 19

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي ويروسي دام 20

 كارشناس بررسي، مبارزه و مراقبت بيماريهاي باكتريابي دام 21

 زه و مراقبت بيماريهاي انگلي و قارجي و متابوليككارشناس بررسي ، مبار 22

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي مشترك 23

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي مشترك 24

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي حيونات تك سمي 25

 حيوانات خانگي و وحوش  كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي 26

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي شتر 27

 كاردان دامپزشكي 28

 رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي طيور،زنبورعسل،كرم ابريشم و... 29

 كارشناس مسئول مطالعات اپيدميولوژيك و آمار حياتي 30

 ريهاي ويروسي طيوركارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيما 31

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي باكتريائي طيور 32

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي انگلي و قارجي و متابوليك 33

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي پرندگان زينتي و ساير ماكيان 34

 قبت بيماريهاي زنبورعسل و كرم ابريشمكارشناس بررسي ، مبارزه و مرا 35

 كارشناس مسئول بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي آبزيان 36

 كارشناس بررسي مبارزه و مراقبت بيماريهاي آبزيان 37

 كاردان دامپزشكي 38

 رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 39

 اميكارشناس مسئول نظارت بر فرآورده هاي د 40
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 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي 41

 كارشناس نظارت بر نهاده ها و خوراك دام 42

 كارشناس نظارت بر بهداشت اماكن دامي و عمومي 43

 كارشناس نظارت بر بهداشت كشتارگاهها 44

 كاردان نظارت بر بهداشت گوشت  45

 رئيس اداره تشخيص و درمان 46

 نظارت بر دارو و مواد بيولوژيك و مكمل ها كارشناس كنترل كيفي و 47

 كارشناس مسئول اموردارو درمان 48

 كارشناس امو دارو و درمان 49

 كارشناس تضمين كيفيت  50

 كارشناس مسئول آزمايشگاه 51

 كارشناس آزمايشگاه 52

 كارشناس آزمايشگاه 53

 كارشناس آزمايشگاه 54

 كارشناس آزمايشگاه 55

 آزمايشگاهكارشناس  56

 كارشناس آزمايشگاه 57

 كارشناس آزمايشگاه 58

 كارشناس آزمايشگاه 59

 كارشناس آزمايشگاه 60

 كارشناس آزمايشگاه 61

 كاردان آزمايشگاه 62

 كاردان دامپزشكي 63

 معاون توسعه مديريت و منابع 64

 رئيس اداره برنامه و بودجه 65

 كارشناس طرح و برنامه 66

 اس بودجهكارشن 67

 كارشناس بيمه دام 68

 كارشناس حمايت از سرمايه گذاري و كارآفريني 69

 رئيس اداره فناوري اطالعات ، ارتباطات و تحول اداري 70

 كارشناس تحول اداري 71

 كارشناس اطالع رساني وتكريم ارباب رجوع)كارشناس مالي( وصول درآمد 72

 سخت افزار كارشناس مديريت و پشتيباني شبكه و 73

 كارشناس سامانه هاي الكترونيك 74

 كارشناس سامانه هاي الكترونيك 75

 كارشناس برنامه ريزي آموزش و تحقيقات 76

 كارشناس برنامه ريزي ترويج 77

 سرايدار 78

 رئيس اداره امور اداري ، رفاه و پشتيباني 79

 كارشناس مسئول امور اداري و پشتيباني 80

 كارگزين 81

 كارشناس اسناد 82

 كارشناس رفاه 83
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 كارشناس امور پشتيباني 84

 كارپرداز 85

 انباردار واكسن و مواد بيولوژيك 86

 رئيس اداره امور مالي  87

 كارشناس مسئول امور مالي 88

 كارشناس امور مالي ) حقوق و دستمزد( 89

 كارشناس امور مالي ) رسيدگي و اعتبارات ( 90

 و امين اموال حسابدار 91

 حسابدار   92

 رئيس اداره دامپزشكي شهرستان قزوين 93

 معاون اداره دامپزشكي شهرستان قزوين 94

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 95

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 96

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 97

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 98

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 99

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 100

 كارشناس امور قرنطينه و امنيت زيستي 101

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي 102

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي 103

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي 104

 ده هاي داميكارشناس نظارت بر فرآور 105

 كارشناس تشخيص و درمان 106

 كارشناس آزمايشگاه 107

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماريهاي دامي 108

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماريهاي دامي 109

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماريهاي طيور 110

 مراقبت بيماريهاي طيور ، آبزيان ، زنبورعسل كارشناس بررسي ، مبارزه و 111

 كاردان دامپزشكي 112

 كاردان دامپزشكي 113

 كاردان دامپزشكي 114

 كاردان دامپزشكي 115

 كاردان دامپزشكي 116

 كاردان دامپزشكي 117

 كاردان دامپزشكي 118

 كارشناس امور اداري 119

 كارشناس امور مالي ) عامل ذيحساب ( 120

 كارشناس فناوري اطالعات 121

 رئيس اداره دامپزشكي شهرستان بوئين زهرا 122

 معاون اداره دامپزشكي شهرستان بوئين زهرا 123

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 124

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 125

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 126
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 شتارگاههاكارشناس نظارت بهداشتي ك 127

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 128

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 129

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 130

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 131

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 132

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي 133

 قرنطينه و امنيت زيستي كارشناس امور 134

 كارشناس تشخيص و درمان 135

 كارشناس آزمايشگاه 136

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماريهايي دامي 137

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماريهاي دامي 138

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماريهاي طيور 139

 ي،مبارزه ومراقبت بيماريهاي طيور،آبزيان،زنبورعسل وكرم ...كارشناس بررس 140

 كاردان دامپزشكي 141

 كاردان دامپزشكي 142

 كاردان دامپزشكي 143

 كاردان دامپزشكي 144

 كاردان دامپزشكي 145

 كاردان دامپزشكي 146

 كاردان دامپزشكي 147

 كارشناس امور اداري 148

 ل ذيحساب (كارشناس امور مالي ) عام 149

 كارشناس فناوري اطالعات 150

 رئيس اداره دامپزشكي شهرستان تاكستان 151

 معاون اداره دامپزشكي شهرستان تاكستان 152

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي و قرنطينه 153

 كارشناس تشخيص و درمان 154

 كارشناس آزمايشگاه 155

 ت از بيماريهاي داميكارشناس بررسي ، مبارزه و مراقب 156

 كارشناس بررسي،مبارزه ومراقبت بيماريهاي طيور،آبزيان،زنبورعسل وكرم ... 157

 كاردان دامپزشكي 158

 كاردان دامپزشكي 159

 كاردان دامپزشكي 160

 كاردان دامپزشكي 161

 كارشناس امور اداري و مالي )حسابدار (  162

 يكرئيس اداره دامپزشكي شهرستان آب 163

 معاون اداره دامپزشكي شهرستان آبيك 164

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 165

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 166

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 167

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 168

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها 169
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 تي كشتارگاههاكارشناس نظارت بهداش 170

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي 171

 كارشناس امور قرنطينه و امنيت زيستي 172

 كارشناس تشخيص و درمان 173

 كارشناس بررسي ، مراقبت از بيماريهاي دامي 174

 كارشناس بررسي،مبارزه ومراقبت بيماريهاي طيور،آبزيان،زنبورعسل وكرم ... 175

 زشكيكاردان دامپ 176

 كاردان دامپزشكي 177

 كاردان دامپزشكي 178

 كارشناس امور اداري و مالي   179

 رئيس اداره دامپزشكي البرز 180

 معاون اداره دامپزشكي شهرستان البرز 181

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي و قرنطينه 182

 كارشناس تشخيص و درمان 183

 مراقبت از بيماريهاي دامي كارشناس بررسي ، مبارزه و 184

 كارشناس بررسي،مبارزه ومراقبت بيماريهاي طيور،آبزيان،زنبورعسل وكرم ... 185

 كاردان دامپزشكي 186

 كاردان دامپزشكي 187

 كاردان دامپزشكي 188

 حسابدار  189

 رئيس اداره دامپزشكي شهرستان آوج 190

 معاون اداره دامپزشكي شهرستان آوج  191

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي و قرنطينه 192

 كارشناس تشخيص و درمان 193

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماريهاي دامي 194

 كارشناس بررسي،مبارزه ومراقبت بيماريهاي طيور،آبزيان،زنبورعسل وكرم ... 195

 كاردان دامپزشكي 196

 كاردان دامپزشكي 197

 دامپزشكيكاردان  198

 كارشناس امور اداري و مالي 199

 رئيس آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد غذائي با منشأ دامي 200

 معاون آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد غذائي با منشأ دامي 201

 مسئول دفتر 202

 كارشناس مسئول تضمين كيفيت  203

 كارشناس پشتيباني و تداركات 204

 كاليبراسيون دستگاهها و تجهيزاتكارشناس نگهداري و  205

 كارشناس رايانه و انفورماتيك 206

 كارشناس دريافت نمونه 207

 كارشناس آزمايشگاه 208

 كارشناس مسئول پاتوبيولوژي 209

 كارشناس پاتوبيولوژي 210

 كارشناس باكتري شناسي 211

 كارشناس باكتري شناسي 212
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 يكارشناس انگل شناسي و قارچ شناس 213

 كاردان آزمايشگاه 214

 كاردان آزمايشگاه 215

 كارشناس مسئول شيمي مواد غذائي 216

 كارشناس شيمي شير و فرآورده هاي لبني 217

 كارشناس شيمي گوشت و فرآورده هاي گوشتي 218

 كارشناس شيمي و فرآورده هاي كشاورزي 219

 كارشناس شيمي تخم مرغ و عسل 220

 اهكاردان آزمايشگ 221

 مولكولي -كارشناس مسئول بيولوژي  222

 مولكولي -كارشناس بيولوژي  223

 كاردان آزمايشگاه 224

 كارشناس مسئول ارزيابي سموم و باقي مانده ها در مواد غذائي 225

 كارشناس آزمايشگاه 226

 كارشناس آزمايشگاه 227

 كارشناس آزمايشگاه 228

 كاردان آزمايشگاه 229

 اس مسئول بررسي هاي ميداني و مطالعات اپيدميولوژيكارشن 230

 كارشناس بررسي هاي ميداني و مطالعات اپيدميولوژي 231

 كارشناس بررسي بيماريهاي بازپديد و نو پديد 232

 كاردان دامپزشكي 233

 تكنسين دامپزشكي 13101

 تكنسين دامپزشكي 009501

 راننده وسايط نقليه تندروي سبك 00103

 راننده وسايط نقليه تندروي سبك 00105

 راننده وسايط نقليه تندروي سبك 00053

 متصدي خدمات عمومي 00056
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 نمودار ساختار و تشکیالت تفصیلی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1398نيروي انساني : آمار كاركنان بر حسب نوع استخدام ، مدرك تحصيلي به تفكيك جنس در سال 
 
 
 

 تعداد كل پست  باتصدي  بالتصدي  تعداد پست مديريتي  سال

96 45 110 129 239 

97 45 101 138 239 

98 45 115 124 239 
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 : ندهاآیتعداد خدمات و فر

 نوع استخدام و جنسیت مدرک تحصیلی جمع

 دكتري فوق ليسانس ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم

 كارمند رسمي/ثابت مرد 24 10 23 4 2 2 65

 زن 3 3 5 4 . 0 15

 جمع 27 13 28 8 2 2 80

 كارمند پيماني مرد 14 3 4 10 2 1 34

 زن 4 3 2 1 0 0 10

 جمع 18 6 6 11 2 1 44

قرارداد كارمعين و  مرد 0 0 0 5 4 0 9
 مشخص

 زن 0 0 1 0 0 0 1

 جمع 0 0 1 5 4 0 10

 كارگري موقت مرد 0 0 0 0 0 0 0

 زن 0 0 1 0 0 0 1

 جمع 0 0 1 0 0 0 1

 طرح نيروي انساني مرد 0 0 0 10 0 0 10

 زن 0 0 0 0 0 0 0

 جمع 0 0 0 10 0 0 10

 جمع كل مرد 38 13 27 29 8 6 121

 زن 7 6 8 5 0 0 26

 جمع 45 19 35 34 8 6 147

 عنوان زير خدمت  كد زير خدمت رديف عنوان خدمت  كد خدمت 

 
13012551000 

 

ارائه بهداشتي اماكن -1
دامي و صنايع وابسته به 

 دام 

1 
13012551100 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي موافقت اصولي 
 صنعتيهاي صنعتي و نيمهدامپروري

2 
13012551101 

هاي صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس دامپروري
 صنعتيصنعتي و نيمه

3 
13012551102 

هاي وريبرداري دامپرا تمديد پروانه بهداشتي بهرهصدور ي
 صنعتيصنعتي و نيمه

4 
13012551103 

هاي صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه دامپروري
 صنعتيصنعتي و نيمه

5 
13012551104 

هاي يبرداري دامپرورابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 صنعتيصنعتي و نيمه

6 
13012551105 

برداري تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 صنعتيهاي صنعتي و نيمهدامپروري

7 
13012551106 

هاي ريبرداري دامپروتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 صنعتيصنعتي و نيمه

8 
13012551107 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 يصنعتهاي صنعتي و نيمهدامپروري

9 
13012551108 

برداري/توسعه اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 صنعتيهاي صنعتي و نيمهدامپروري

 صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس باغ وحش 13012551109 10

 حشبرداري باغ وصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره 13012551110 11

 پروانه بهداشتي توسعه باغ وحش صدور يا تمديد 13012551111 12

 برداري باغ وحشابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 13012551112 13

 برداري باغ وحشتغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 13012551113 14

 شبرداري باغ وحتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره 13012551114 15

16 
13012551115 

اغ بتمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي صدور يا 
 وحش

17 
13012551116 

اغ برداري/توسعه باصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 وحش

18 
13012551117 

راكز صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس ميادين و م
 عرضه دام طيور و آبزيان

19 
13012551118 

ن و برداري مياديرهصدور يا تمديد پروانه بهداشتي به
 مراكز عرضه دام طيور و آبزيان

20 
13012551119 

راكز صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه ميادين و م
 عرضه دام طيور و آبزيان

21 
13012551120 

مراكز  وبرداري ميادين ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 عرضه دام طيور و آبزيان
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22 
13012551121 

برداري ميادين و ر نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهرهتغيي
 مراكز عرضه دام طيور و آبزيان

23 
13012551122 

و مراكز  برداري ميادينتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 عرضه دام طيور و آبزيان

24 
13012551123 

يادين مصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 دام طيور و آبزيانو مراكز عرضه 

25 
13012551124 

يادين برداري/توسعه ماصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 و مراكز عرضه دام طيور و آبزيان

26 
13012551125 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس مركز عرضه 
 حيوانات خانگي

27 
13012551126 

رضه ركز عبرداري مصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 حيوانات خانگي

28 
13012551127 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه مركز عرضه 
 حيوانات خانگي

29 
13012551128 

ضه برداري مركز عرابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 حيوانات خانگي

30 
13012551129 

برداري مركز عرضه تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 نات خانگيحيوا

31 
13012551130 

رضه برداري مركز عتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 حيوانات خانگي

32 
13012551131 

ركز مصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 عرضه حيوانات خانگي

33 
13012551132 

ركز برداري/توسعه ماصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 نات خانگيعرضه حيوا

34 
13012551133 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارخانجات 
 خوراك دام

35 
13012551134 

نجات برداري كارخاصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 خوراك دام

36 
13012551135 

وراك خصدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارخانجات 
 دام

37 
13012551136 

ات برداري كارخانجال پروانه بهداشتي تاسيس/بهرهابط
 خوراك دام

38 
13012551137 

برداري كارخانجات تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 خوراك دام

39 
13012551138 

جات برداري كارخانتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 خوراك دام

40 
13012551139 

داشتي بهسازي و نوسازي صدور يا تمديد پروانه به
 كارخانجات خوراك دام

41 
13012551140 

برداري/توسعه اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كارخانجات خوراك دام

42 
13012551141 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارخانه 
 كشيجوجه

43 
13012551142 

ه رخانبرداري كاصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 كشيجوجه

 كشيجهصدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارخانه جو 13012551143 44
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45 
13012551144 

 برداري كارخانهابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كشيجوجه

46 
13012551145 

برداري كارخانه تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كشيجوجه

47 
13012551146 

ه برداري كارخانغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهرهت
 كشيجوجه

48 
13012551147 

ارخانه كصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 كشيجوجه

49 
13012551148 

ارخانه برداري/توسعه كاصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كشيجوجه

50 
13012551149 

هداشتي تاسيس كارخانه صدور يا تمديد پروانه ب
 كنيكودخشك

51 
13012551150 

نه برداري كارخاصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 كنيكودخشك

52 
13012551151 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارخانه 
 كنيكودخشك

53 
13012551152 

 برداري كارخانهابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 يكنكودخشك

54 
13012551153 

برداري كارخانه تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كنيكودخشك

55 
13012551154 

ه برداري كارخانتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 كنيكودخشك

56 
13012551155 

ارخانه كصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 كنيكودخشك

57 
13012551156 

ارخانه برداري/توسعه كاصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كنيكودخشك

58 
13012551157 

آوري صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارخانه فر
 پوست

59 
13012551158 

نه برداري كارخاصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 فرآوري پوست

60 
13012551159 

آوري ه بهداشتي توسعه كارخانه فرصدور يا تمديد پروان
 پوست

61 
13012551160 

فرآوري  برداري كارخانهابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 پوست

62 
13012551161 

برداري كارخانه تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 فرآوري پوست

63 
13012551162 

فرآوري  انهبرداري كارختغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 پوست

64 
13012551163 

ارخانه كصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 فرآوري پوست

65 
13012551164 

ارخانه برداري/توسعه كاصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 فرآوري پوست

66 
13012551165 

ك و مو صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارخانه كر
 دامكشي 
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67 
13012551166 

نه كرك برداري كارخاصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 و مو كشي دام

68 
13012551167 

ك و مو صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارخانه كر
 كشي دام

69 
13012551168 

كرك و  برداري كارخانهابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 مو كشي دام

70 
13012551169 

برداري كارخانه تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كرك و مو كشي دام

71 
13012551170 

ه كرك و برداري كارخانتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 مو كشي دام

72 
13012551171 

ارخانه كصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 كرك و مو كشي دام

73 
13012551172 

ارخانه برداري/توسعه كاصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كرك و مو كشي دام

 صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كشتارگاه 13012551173 74

 گاهبرداري كشتارصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره 13012551174 75

 ي توسعه كشتارگاهصدور يا تمديد پروانه بهداشت 13012551175 76

 هبرداري كشتارگاابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 13012551176 77

 برداري كشتارگاهتغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 13012551177 78

 اهبرداري كشتارگتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره 13012551178 78

80 
13012551179 

نه بهداشتي بهسازي و نوسازي صدور يا تمديد پروا
 كشتارگاه

81 
13012551180 

برداري/توسعه اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كشتارگاه

82 
13012551181 

اد صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس سردخانه مو
 پروتئيني

83 
13012551182 

نه مواد برداري سردخاصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 روتئينيپ

84 
13012551183 

اد صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه سردخانه مو
 پروتئيني

85 
13012551184 

مواد  برداري سردخانهابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 پروتئيني

86 
13012551185 

برداري سردخانه تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 مواد پروتئيني

87 
13012551186 

ه مواد برداري سردخانتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 پروتئيني

88 
13012551187 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 سردخانه مواد پروتئيني

89 
13012551188 

برداري/توسعه اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 سردخانه مواد پروتئيني

90 
13012551189 

يل صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارگاه تبد
 هاي خام داميها، خوراك و فرآوردهضايعات دام، نهاده

91 
13012551190 

ه تبديل برداري كارگاصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 هاي خام داميها، خوراك و فرآوردهضايعات دام، نهاده
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92 
13012551191 

يل روانه بهداشتي توسعه كارگاه تبدصدور يا تمديد پ
 هاي خام داميها، خوراك و فرآوردهضايعات دام، نهاده

93 
13012551192 

بديل تبرداري كارگاه ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 هاي خام داميها، خوراك و فرآوردهضايعات دام، نهاده

94 
13012551193 

برداري كارگاه تبديل رهتغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/به
 هاي خام داميها، خوراك و فرآوردهضايعات دام، نهاده

95 
13012551194 

تبديل  برداري كارگاهتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 هاي خام داميها، خوراك و فرآوردهضايعات دام، نهاده

96 
13012551195 

ارگاه زي كصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسا
هاي خام ها، خوراك و فرآوردهتبديل ضايعات دام، نهاده

 دامي

97 
13012551196 

ارگاه برداري/توسعه كاصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
هاي خام ها، خوراك و فرآوردهتبديل ضايعات دام، نهاده

 دامي

98 
13012551197 

ري و آوصدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارگاه فر
 هاي خام داميبندي فرآوردهبسته

99 
13012551198 

ه فرآوري برداري كارگاصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 هاي خام داميبندي فرآوردهو بسته

100 
13012551199 

وري و صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارگاه فرآ
 هاي خام داميبندي فرآوردهبسته

101 
13012551200 

رآوري فبرداري كارگاه ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 هاي خام داميبندي فرآوردهو بسته

102 
13012551201 

برداري كارگاه تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 هاي خام داميبندي فرآوردهفرآوري و بسته

103 
13012551202 

فرآوري و  رداري كارگاهبتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 هاي خام داميبندي فرآوردهبسته

104 
13012551203 

ارگاه كصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 هاي خام داميبندي فرآوردهفرآوري و بسته

105 
13012551204 

ارگاه برداري/توسعه كاصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 هاي خام داميآوردهبندي فرفرآوري و بسته

 وييصدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارگاه پرش 13012551205 106

107 
13012551206 

ه برداري كارگاصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 پرشويي

 وييصدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارگاه پرش 13012551207 108

 رشوييپبرداري كارگاه وانه بهداشتي تاسيس/بهرهابطال پر 13012551208 109

110 
13012551209 

برداري كارگاه تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 پرشويي

 پرشويي برداري كارگاهتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره 13012551210 111

112 
13012551211 

ارگاه ي كصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوساز
 پرشويي

113 
13012551212 

ارگاه برداري/توسعه كاصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 پرشويي

 شوييصدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارگاه پشم 13012551213 114
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115 
13012551214 

ه برداري كارگاصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 شوييپشم

 شوييصدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارگاه پشم 13012551215 116

117 
13012551216 

برداري كارگاه ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 شوييپشم

118 
13012551217 

برداري كارگاه تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 شوييپشم

 شوييپشم برداري كارگاههتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهر 13012551218 119

120 
13012551219 

ارگاه كصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 شوييپشم

121 
13012551220 

ارگاه برداري/توسعه كاصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 شوييپشم

122 
13012551221 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس مركز پخش 
 هاي خام داميفرآورده

123 
13012551222 

خش پبرداري مركز صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 هاي خام داميفرآورده

124 
13012551223 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه مركز پخش 
 هاي خام داميفرآورده

125 
13012551224 

ش برداري مركز پخابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 هاي خام داميآوردهفر

126 
13012551225 

برداري مركز پخش تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 هاي خام داميفرآورده

127 
13012551226 

خش برداري مركز پتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 هاي خام داميفرآورده

128 
13012551227 

ركز نوسازي م صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و
 هاي خام داميپخش فرآورده

129 
13012551228 

ركز برداري/توسعه ماصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 هاي خام داميپخش فرآورده

130 
13012551229 

ري، صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس مركز نگهدا
 پخش و عرضه خوراك دام

131 
13012551230 

برداري مركز وانه بهداشتي بهرهصدور يا تمديد پر
 نگهداري، پخش و عرضه خوراك دام

132 
13012551231 

ري، صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه مركز نگهدا
 پخش و عرضه خوراك دام

133 
13012551232 

هداري، برداري مركز نگابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 پخش و عرضه خوراك دام

134 
13012551233 

برداري مركز تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 نگهداري، پخش و عرضه خوراك دام

135 
13012551234 

گهداري، برداري مركز نتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 پخش و عرضه خوراك دام

136 
13012551235 

ركز مصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 خش و عرضه خوراك دامنگهداري، پ

137 
13012551236 

ركز برداري/توسعه ماصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 نگهداري، پخش و عرضه خوراك دام
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138 
13012551237 

ه صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس مركز زنجير
 پرورش ماهيان خاوياري

139 
13012551238 

نجيره زبرداري مركز رهصدور يا تمديد پروانه بهداشتي به
 پرورش ماهيان خاوياري

140 
13012551239 

ه صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه مركز زنجير
 پرورش ماهيان خاوياري

141 
13012551240 

جيره برداري مركز زنابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 پرورش ماهيان خاوياري

142 
13012551241 

برداري مركز زنجيره بهداشتي تاسيس/بهره تغيير نام پروانه
 پرورش ماهيان خاوياري

143 
13012551242 

نجيره برداري مركز زتغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 پرورش ماهيان خاوياري

144 
13012551243 

ركز مصدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 زنجيره پرورش ماهيان خاوياري

145 
13012551244 

ركز برداري/توسعه ماصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 زنجيره پرورش ماهيان خاوياري

146 
13012551245 

هاي روستايي و صدور يا تمديد گواهي بهداشتي دامداري
 غيرصنعتي

 
 
 
 
 
 
 

13012552000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
رائه پروانه هاي ا -2

تاسيس و بهره برداري 
ه كارخانجات و كارگا

 هاي دامپزشكي 

147 
13012552100 

رويي صدور يا تمديد پروانه تاسيس كارخانجات توليد دا
 هاي دارويي دامپزشكيمواد اوليه و گروه

148 
13012552101 

يد برداري كارخانجات تولصدور يا تمديد پروانه بهره
 هاي دارويي دامپزشكيدارويي مواد اوليه و گروه

149 
13012552102 

دارويي  برداري كارخانجات توليدل پروانه تاسيس/بهرهابطا
 هاي دارويي دامپزشكيمواد اوليه و گروه

150 
13012552103 

وليد برداري كارخانجات تتغيير نام پروانه تاسيس/بهره
 هاي دارويي دامپزشكيدارويي مواد اوليه و گروه

151 
13012552104 

ات داري كارخانجبراصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 زشكيهاي دارويي دامپتوليد دارويي مواد اوليه و گروه

152 
13012552105 

هاي صدور يا تمديد پروانه تاسيس كارخانجات و كارگاه
مواد  توليد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي، درمانگاهي و

 مصرفي دامپزشكي

153 
13012552106 

خانجات و برداري كارصدور يا تمديد پروانه بهره
هاي توليد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي، كارگاه

 درمانگاهي و مواد مصرفي دامپزشكي

154 
13012552107 

هاي گاهبرداري كارخانجات و كارابطال پروانه تاسيس/بهره
مواد  توليد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي، درمانگاهي و

 مصرفي دامپزشكي

155 
13012552108 

 برداري كارخانجات ووانه تاسيس/بهرهتغيير نام پر
هاي توليد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي، كارگاه

 درمانگاهي و مواد مصرفي دامپزشكي

156 
13012552109 

ات و برداري كارخانجاصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
هاي توليد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي، كارگاه

 كيدرمانگاهي و مواد مصرفي دامپزش

 كوبي دامپزشكيصدور يا تمديد پروانه تاسيس مركز مايه 13012553100 157 13012553000
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هاي  ارائه پروانه-3
تاسيس و فعاليت مراكز 

و شركت خدمات 
 دامپزشكي 

 كوبي دامپزشكيصدور يا تمديد پروانه فعاليت مركز مايه 13012553101 158

 كوبي دامپزشكيفعاليت مركز مايهابطال پروانه تاسيس/ 13012553102 159

 كوبي دامپزشكيتغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت مركز مايه 13012553103 160

 كوبي دامپزشكياصالح پروانه تاسيس/فعاليت مركز مايه 13012553104 161

 صدور يا تمديد پروانه تاسيس درمانگاه دامپزشكي 13012553105 162

 صدور يا تمديد پروانه فعاليت درمانگاه دامپزشكي 13012553106 163

 ابطال پروانه تاسيس/فعاليت درمانگاه دامپزشكي 13012553107 164

 كيتغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت درمانگاه دامپزش 13012553108 165

 اصالح پروانه تاسيس/فعاليت درمانگاه دامپزشكي 13012553109 166

167 
13012553110 

صدور يا تمديد پروانه تاسيس آزمايشگاه تشخيص 
 دامپزشكي

168 
13012553111 

صدور يا تمديد پروانه فعاليت آزمايشگاه تشخيص 
 دامپزشكي

169 
13012553112 

ابطال پروانه تاسيس/فعاليت آزمايشگاه تشخيص 
 دامپزشكي

170 
13012553113 

شخيص تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت آزمايشگاه ت
 دامپزشكي

171 
13012553114 

اصالح پروانه تاسيس/فعاليت آزمايشگاه تشخيص 
 دامپزشكي

 صدور يا تمديد پروانه تاسيس داروخانه دامپزشكي 13012553115 172

 صدور يا تمديد پروانه فعاليت داروخانه دامپزشكي 13012553116 173

 خانه دامپزشكيابطال پروانه فعاليت دارو 13012553117 174

 كيتغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت داروخانه دامپزش 13012553118 175

 اصالح پروانه تاسيس/فعاليت داروخانه دامپزشكي 13012553119 176

 شكيصدور يا تمديد پروانه تاسيس مجتمع درماني دامپز 13012553120 177

 زشكييت مجتمع درماني دامپصدور يا تمديد پروانه فعال 13012553121 178

 كيابطال پروانه تاسيس/فعاليت مجتمع درماني دامپزش 13012553122 179

 مپزشكيتغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت مجتمع درماني دا 13012553123 180

 كياصالح پروانه تاسيس/فعاليت مجتمع درماني دامپزش 13012553124 181

 تمديد پروانه تاسيس بيمارستان دامپزشكي صدور يا 13012553125 182

 يصدور يا تمديد پروانه فعاليت بيمارستان دامپزشك 13012553126 183

 ابطال پروانه تاسيس/فعاليت بيمارستان دامپزشكي 13012553127 184

 شكيتغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت بيمارستان دامپز 13012553128 185

 اصالح پروانه تاسيس/فعاليت بيمارستان دامپزشكي 13012553129 186

 نصدور يا تمديد پروانه تاسيس مركز قرنطينه آبزيا 13012553130 187

 انصدور يا تمديد پروانه فعاليت مركز قرنطينه آبزي 13012553131 188

 ابطال پروانه تاسيس/فعاليت مركز قرنطينه آبزيان 13012553132 189

 زيانتغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت مركز قرنطينه آب 13012553133 190
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 اصالح پروانه تاسيس/فعاليت مركز قرنطينه آبزيان 13012553134 191

192 
13012553135 

صدور يا تمديد پروانه تاسيس شركت تخصصي 
 چندمنظوره دامپزشكي

193 
13012553136 

ره ندمنظوصدور يا تمديد پروانه فعاليت شركت تخصصي چ
 دامپزشكي

194 
13012553137 

ه ابطال پروانه تاسيس/فعاليت شركت تخصصي چندمنظور
 دامپزشكي

195 
13012553138 

تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت شركت تخصصي 
 چندمنظوره دامپزشكي

196 
13012553139 

فني )صدور يا تمديد پروانه تاسيس شركت خدمات مشاوره 
 يتي( دامپزشكيـ اجرايي ـ مدير

197 
13012553140 

)فني  صدور يا تمديد پروانه فعاليت شركت خدمات مشاوره
 ـ اجرايي ـ مديريتي(  دامپزشكي

198 
13012553141 

فني ابطال پروانه تاسيس/فعاليت شركت خدمات مشاوره )
 ـ اجرايي ـ مديريتي(  دامپزشكي

199 
13012553142 

ره اليت شركت خدمات مشاوتغيير نام پروانه تاسيس/فع
 )فني ـ اجرايي ـ مديريتي(  دامپزشكي

200 
13012553143 

 صدور يا تمديد پروانه تاسيس شركت تخصصي بهداشتي
 دامپزشكي )دام، طيور،آبزيان(

201 
13012553144 

ي صدور يا تمديد پروانه فعاليت شركت تخصصي بهداشت
 دامپزشكي )دام، طيور،آبزيان(

202 
13012553145 

ابطال پروانه تاسيس/فعاليت شركت تخصصي بهداشتي 
 دامپزشكي )دام، طيور،آبزيان(

203 
13012553146 

شتي تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت شركت تخصصي بهدا
 دامپزشكي )دام، طيور،آبزيان(

204 
13012553147 

 صدور يا تمديد پروانه تاسيس شركت تخصصي بهداشتي
 هاي خام دامي(ع تبديلي فرآوردهدامپزشكي )صناي

205 
13012553148 

ي صدور يا تمديد پروانه فعاليت شركت تخصصي بهداشت
 هاي خام دامي(دامپزشكي )صنايع تبديلي فرآورده

206 
13012553149 

ابطال پروانه تاسيس/فعاليت شركت تخصصي بهداشتي 
 هاي خام دامي(دامپزشكي )صنايع تبديلي فرآورده

207 
13012553150 

شتي تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت شركت تخصصي بهدا
 هاي خام دامي(دامپزشكي )صنايع تبديلي فرآورده

208 
13012553151 

 وصدور يا تمديد پروانه تاسيس شركت تخصصي آموزشي 
 هاي خام داميترويجي بهداشت دام و فرآورده

209 
13012553152 

يجي عاليت شركت آموزشي و تروصدور يا تمديد پروانه ف
 هاي خام داميبهداشت دام و فرآورده

210 
13012553153 

 ابطال پروانه تاسيس/فعاليت شركت تخصصي آموزشي و
 هاي خام داميترويجي بهداشت دام و فرآورده

211 
13012553154 

شي تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت شركت تخصصي آموز
 هاي خام داميفرآوردهو ترويجي بهداشت دام و 

212 
13012553155 

ات صدور يا تمديد پروانه تاسيس شركت ضدعفوني تجهيز
م هاي قابل استفاده در خوراك دامحصوالت و فرآورده

 )داكت ضدعفوني دامپزشكي(
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213 
13012553156 

زات صدور يا تمديد پروانه فعاليت شركت ضدعفوني تجهي
م ستفاده در خوراك داهاي قابل امحصوالت و فرآورده

 )داكت ضدعفوني دامپزشكي(

214 
13012553157 

ابطال پروانه تاسيس/فعاليت ضدعفوني تجهيزات 
م هاي قابل استفاده در خوراك دامحصوالت و فرآورده

 )داكت ضدعفوني دامپزشكي(

215 
13012553158 

تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت شركت ضدعفوني 
هاي قابل استفاده در فرآورده تجهيزات محصوالت و

 خوراك دام )داكت ضدعفوني دامپزشكي(

216 
13012553159 

ارو، صدور يا تمديد پروانه تاسيس شركت توزيع و پخش د
 لوازم و تجهيزات و مواد مصرفي دامپزشكي

217 
13012553160 

ارو، دصدور يا تمديد پروانه فعاليت شركت توزيع و پخش 
 و مواد مصرفي دامپزشكيلوازم و تجهيزات 

218 
13012553161 

رو، ابطال پروانه تاسيس/فعاليت شركت توزيع و پخش دا
 لوازم و تجهيزات و مواد مصرفي دامپزشكي

219 
13012553162 

ش تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت شركت توزيع و پخ
 دارو، لوازم و تجهيزات و مواد مصرفي دامپزشكي

220 
13012553163 

ار صدور يا تمديد پروانه تاسيس شركت تامين نيروي ك
 دامپزشكي

221 
13012553164 

ار كصدور يا تمديد پروانه فعاليت شركت تامين نيروي 
 دامپزشكي

222 
13012553165 

ر ابطال پروانه تاسيس/فعاليت شركت تامين نيروي كا
 دامپزشكي

223 
13012553166 

ي كار يت شركت تامين نيروتغيير نام پروانه تاسيس/فعال
 دامپزشكي

224 
13012553167 

 صدور يا تمديد پروانه شركت خدمات مميزي غيررسمي
 هاي بهداشتيسامانه

225 
13012553168 

هاي ابطال پروانه شركت خدمات مميزي غيررسمي سامانه
 بهداشتي

13012554000 
 

هداشتي بارائه گواهي -4
كاالهاي تحت نظارت 

 دامپزشكي 

226 
13012554100 

صدور مجوز بهداشتي واردات كاالهاي تحت نظارت 
 دامپزشكي

227 
13012554101 

صدور گواهي بهداشتي صادرات كاالهاي تحت نظارت 
 دامپزشكي

228 
13012554102 

صدور گواهي بهداشتي  ترخيص كاالهاي تحت نظارت 
 دامپزشكي

229 
13012554103 

يت خارجي كاالهاي تحت صدور گواهي بهداشتي ترانز
 نظارت دامپزشكي

230 
13012554104 

صدور گواهي بهداشتي ترانزيت داخلي كاالهاي تحت 
 نظارت دامپزشكي

231 
13012554105 

مل حصدور و تمديد پروانه بهداشتي وسايل نقليه ويژه 
 كاالهاي تحت نظارت دامپزشكي

232 
13012554106 

الهاي نقليه ويژه حمل كا ابطال پروانه بهداشتي وسايل 
 تحت نظارت دامپزشكي
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233 
13012554107 

ل كاالهاي تغيير نام پروانه بهداشتي وسايل نقليه ويژه حم 
 تحت نظارت دامپزشكي

234 
13012554108 

مل حتغيير كاربري پروانه بهداشتي وسايل نقليه ويژه 
 كاالهاي تحت نظارت دامپزشكي

235 
13012554109 

گو، سازي الرو ميريزي،ذخيرهواهي بهداشتي جوجهصدور گ
 آالبچه ماهي و تخم چشم زده ماهي قزل

236 
13012554110 

هاي خام صدور گواهي سالمت دامپزشكي دام،  فرآورده
 هاي داميدامي،  خوراك دام و نهاده

13012555000 
 

ساخت و  ارائه پروانه-5
توليد كاالهاي تحت 

 نظارت دامپزشكي 

237 
13012555100 

مكمل  وصدور يا تمديد پروانه ساخت  مواد غذايي متراكم 
 غذايي دام

238 
13012555101 

ذايي ابطال پروانه ساخت  مواد غذايي متراكم و مكمل غ
 دام

 پزشكيهاي دارويي دامصدور يا تمديد پروانه  ساخت گروه 13012555102 239

 هاي دارويي دامپزشكيروهابطال پروانه ساخت گ 13012555103 240

241 
13012555104 

صدور يا تمديد پروانه ساخت  لوازم و تجهيزات 
 آزمايشگاهي، درمانگاهي و مواد مصرفي دامپزشكي

242 
13012555105 

، ابطال پروانه ساخت  لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي
 درمانگاهي و مواد مصرفي دامپزشكي

 هاي خام داميمديد پروانه توليد فرآوردهصدور يا ت 13012555106 243

 هاي خام داميابطال پروانه توليد فرآورده 13012555107 244

 يژهوهاي خام دامي صدور يا تمديد مجوز توليد فرآورده 13012555108 245

 هاي خام دامي ويژهابطال مجوز توليد فرآورده 13012555109 246

13022556000 
 

ي هاي ائه گواهار-6
بهداشتي اماكن دامي و 

 كاالهاي دامپزشكي

247 
13022556100 

در  HACCPصدور يا تمديد گواهي اجراي سامانه 
 اماكن دامي

 در اماكن دامي HACCPابطال گواهي اجراي سامانه  13022556101 248

 شكيبهداشتي  اماكن دامپز صدور يا تمديد گواهي رتبه 13022556101 249

 بهداشتي  اماكن دامپزشكي ابطال گواهي رتبه 13022556102 250

 يهاي بهداشتي دامپزشكصدور يا تمديد گواهي سامانه 13022556103 251

 هاي بهداشتي دامپزشكيابطال گواهي سامانه 13022556104 252

253 
13022556106 

,..(كاالي  IR,ECصدور يا تمديد  كد صادراتي ) 
 دامپزشكي

 ,..( كاالي  دامپزشكيIR,ECابطال كد صادراتي  )  13022556107 254

13022557000 
 

بت و ثارائه گواهي -7
فروش كاالهاي 

 دامپزشكي 

 صدور يا تمديد گواهي فروش داروهاي دامپزشكي 13012557100 255

 ابطال گواهي فروش داروهاي دامپزشكي 13012557101 256

 يد گواهي ثبت داروهاي دامپزشكيصدور يا تمد 13022557102 257

 ابطال گواهي ثبت داروهاي دامپزشكي 13022557103 258

 يصدور يا تمديد گواهي ثبت مواد بيولوژيك دامپزشك 13022557104 259

 ابطال گواهي ثبت مواد بيولوژيك دامپزشكي 13022557105 260

261 
13022557106 

كننده و سموم عفونيصدور يا تمديد گواهي ثبت مواد ضد
 دامپزشكي
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262 
13022557107 

كننده و سموم ابطال گواهي ثبت مواد ضدعفوني
 دامپزشكي

263 
13012557108 

اد صدور يا تمديد گواهي فروش لوازم و تجهيزات و مو
 مصرفي دامپزشكي

264 
13012557109 

 ابطال گواهي فروش لوازم و تجهيزات و مواد مصرفي
 دامپزشكي

265 
13022557110 

صدور يا تمديد گواهي ثبت مواد غذايي متراكم و 
 هاي غذايي داممكمل

266 
13022557111 

هاي غذايي ابطال گواهي ثبت مواد غذايي متراكم و مكمل
 دام

13012558000 
 

اشتغال  ارائه پروانه-8
 دامپزشكي 

 زشكيصدور يا تمديد پروانه اشتغال به كار  دامپ 13012558100 267

 ابطال پروانه اشتغال به كار  دامپزشكي 13012558101 268

 كوبي دامپزشكيصدور يا تمديد پروانه اشتغال به كار مايه 13012558102 269

 كوبي دامپزشكيابطال پروانه اشتغال به كار مايه 13012558103 270

271 
13012558104 

اد ارو و موصدور يا تمديد پروانه اشتغال به فروش  د
 مصرفي دامپزشكي

272 
13012558105 

ي ابطال پروانه اشتغال به فروش  دارو و مواد مصرف
 دامپزشكي

273 
13012558106 

ني، صدور يا تمديد پروانه  اشتغال به عنوان مسئول ف
 مسئول فني بهداشتي و دستياران بهداشتي دامپزشكي

274 
13012558107 

ول فني به عنوان مسئول فني، مسئابطال پروانه  اشتغال  
 بهداشتي و دستياران بهداشتي دامپزشكي

13012559000 
 

ي بر نظارت بهداشت-9
اماكن دام و محصوالت 

 دامي 

 رديابي كاالهاي تحت نظارت دامپزشكي  13022559100 275

276 
13022559101 

امي دنظارت بهداشتي و اعتبار بخشي خوراك، نهاده هاي 
 اي خام دامي و فرآورده ه

  نظارت و اعتباربخشي دارو و مواد مصرفي دامپزشكي 13022559102 277

278 
13022559103 

ي نظارت بهداشتي بر واحدهاي توليد تا عرضه كاالها
 تحت نظارت دامپزشكي

 
13011204000 

 

ارائه خدمات -10
بهداشتي ، درماني و 
 حمايتي دامپزشكي 

 سم پاشي و ضد عفوني دام و اماكن دامي كوبي،مايه 13021204101 279

280 
13021204113 

اي تشخيص باليني و درمان بيماريهاي دامي و بيماريه
 مشترك 

281 
13021204114 

ايمني زيستي در  وقرنطينه اي  -ارائه خدمات بهداشتي 
 مبادي ورودي كشور و ايستگاه هاي منطقه اي 

 يشگاهي دامپزشكي ارائه خدمات آزما 13021204115 282

 ه هاي آلوده و مناطق قرنطينشناسايي و اعالم كانون 13021204116 283

284 
13021204117 

وراك و معدوم سازي دام زنده و فرآورده هاي خام دامي، خ
 هاي داميهاي بيمارينهاده هاي دامي در كانون

285 
13021204118 

ام خورده هاي اعالم گزارش ارزيابي خطرات بهداشتي فرآ
 دامي خوراك و نهاده هاي دامي از توليد تا عرضه

286 
13021204119 

،  اعالم گزارش پايش باقيمانده دارو، هورمون، سموم
ها و فرآورده فلزات سنگين و ساير مواد شيميايي در نهاده

 هاي خام دامي
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287 
13021204105 

اعالم گزارش پايش و مراقبت فعال و غيرفعال 
 هاي دامريبيما

 ارائه نتايج و دستاوردهاي تحقيقاتي دامپزشكي 13021204120 288

289 
13021204121 

هاي ارائه معرفي نامه براي دريافت تسهيالت در حوزه
 مرتبط با دامپزشكي
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 (1398منتهی به سال  سال 3)اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای طی 

 

 اعتبارات هزينه اي )ميليون ريال(
 

 1398سال  1397سال  1396سال 1395سال 

71934 159/84519 518/97341 109726 

 
 اعتبارات تملك دارائي سرمايه اي )ميليون ريال (

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال 

 تخصيص مصوب تخصيص مصوب مصوب مصوب تخصيص مصوب

22121 9321 32184 19387 29453 15904 31253 21447 
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 گزارش جامع  از عملکرد و شاخص های توسعه ای اداره کل دامپزشکی استان قزوین 

رزيابي عملكرد سال در شاخص هاي عمومي و اختصاصي ا كسب رتبه برتردستگاه اجرايي استان و  53رتبه چهارم در بين 
 در گروه توليدي و خدماتي 98
 سالدر يابي عملكرد در شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارز كسب رتبه برتردستگاه اجرايي استان و  53به سوم در بين رت

 در گروه توليدي و خدماتي 97
 

 اقدامات شاخص در بخش  بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، آبزیان و زنبورعسل

 

امل مزارع مرغ اجداد، دگان در جمعيت طيور صنعتي استان شاجراي برنامه هدفمند واكسيناسيون آنفلوانزاي فوق حاد پرن
امه واكسيناسيون در كشور و به عنوان اولين استان شروع كننده برن 1397مرغ مادر، مرغ تخمگذار و بوقلمون از تيرماه سال 

 Pfizer  ،Boehringerپوشش كامل تمامي مزارع مذكور با واكسن هاي شركت هاي مطرح سازنده واكسن دنيا از جمله 
 ،Harbin  وQyh ميليون  25بيش از  تائيد شده توسط مراجع بين المللي از جمله سازمان جهاني بهداشت دام با مصرف

 دز واكسن از زمان شروع برنامه تا اسفندماه سال جاري

با توجه به طغيان  امروز تا به 97كنترل كامل بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در جمعيت طيور صنعتي استان از سال 
بق دستورالعملهاي در كشور و همچنين استان با پوشش كامل جمعيت هدف طيور صنعتي استان ط 96شديد بيماري در سال 

ستان به بيماري فوق ميليارد تومان با توجه به عدم درگيري طيور ا 3000سازمان دامپزشكي كشور و صرفه جويي حداقل 
 96وانزاي فوق حاد در سال ميليارد توماني ناشي از  معدومسازي  كانونهاي آنفل 40رامت حاد تنفسي آنفوالنزا و پرداخت غ

له و ارزيابي تيتر ايمني گپايش آزمايشگاهي تمامي مزارع صنعتي طيور واكسينه شده آنفلوانزاي فوق حاد جهت تائيد سالمت 
 ناشي از تزريق واكسن در فواصل زماني مشخص

نوان اولين استان كشور و مزارع صنعتي مرغ اجداد، مرغ مادر، تخمگذار، پولت و بوقلمون به ع اجراي برنامه مميزي تمامي
عامل استانداري، نظام همچنين الگوي كشوري در قالب تيم هاي كارشناسي مميزي متشكل از معاونت امور دام، پدافند غير

ص بهداشتي و قرنطينه اي اسايي و اعالم كليه نواقدامپزشكي و اداره كل دامپزشكي و بازديد از تمامي مزارع مذكور و شن
 واحدها و پيگيري رفع كامل نواقص قبل از صدور مجوز جوجه ريزي و فعاليت مجدد 

رنامه مراقبت در مزارع ماهيان سردابي استان در راستاي اجراي ب VHS,IHN,IPNكاهش موارد كانون هاي بيماري 
 ي استان بيماريهاي ويروسي در مزارع ماهيان سرداب
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 اقدامات شاخص در بخش آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مواد غذایی با منشاء دامی:
 

ا به كمك تكنيك رراه اندازي تجهيز كبراسل كه امكان اندازه گيري آفالتوسين در خوراك دام و نهاده هاي خوراك 
HPLC فراهم مي آورد 

 مهيا مي سازد انواع سموم را در فرآورده هاي خام و خوراك دامكه امكان اندازه گيري  GCراه اندازي دستگاه 

 (VHSو  IPN ،INH( بيماريهاي ويروسي ماهيان سرد آبي )PCRراه اندازي آزمونهاي تشخيص مولكولي )

 17025مات ايزو اصالح ساختار فيزيكي و ساختمان آزمايشگاه بخصوص بخش ميكروبي مواد غذايي به طوريكه با الزا
 شدمنطبق با

 انجام آزمون هاي متنوع برروي نمونه هاي ارسالي از ساير استانها و سازمان دامپزشكي كشور

دستگاه اول عمل نموده و باعث   Back upدر بخش مولكولي كه بعنوان  RealTime-PCRراه اندازي يك دستگاه 
 تسريع در روند پاسخگويي به نتايج گرديده است

 عنوان يكي از مهمترين بخش هاي يك آزمايشگاهنوسازي اتاق شستشوي آزمايشگاه ب

 اقدامات در بخش  بهداشت و مديريت بيماري هاي دامي 
طي سال هاي اخير  افزايش چشمگير كمي و كيفي واكسيناسيون عليه بيماري هاي دامي به ويژه بيماري هاي استراتژيك

 افزايش يافته است . %20آمارمايه كوبي ساليانه بالغ بر 

اي صورت گرفته افزايش همراقبت  %50سال اخير بالغ بر  3ماريابي و مراقبت فعال بيماري هاي دامي كه در طي افزايش بي
 يافته است  .

 افزايش ميزان نمونه برداري از موارد وقوع بيماري و ارسال به مراكز تشخيصي

 هدفمند سازي واكسيناسيون بر اساس بيماريابي و ارزيابي خطر واحدهاي دامي 
د بروز و شيوع و ) كاهش موار 98تا  93يت مناسب استان به لحاظ كنترل و اتمام بيماري تب برفكي طي سالهاي وضع

 تلفات در استان(

 15 از بيش يشافزا طريق از وحش حيات در( PPR) كوچك نشخواركنندگان طاعون بيماري شيوع پيشگيري  و كنترل از
 اري هابيم عليه بر اهلي هاي دام كوبي مايه برابري

عتي به نحوي كه كاهش موارد تشخيصي و بروز بيماري مشترك دام و انسان باالخص بروسلوز و سل در گاوداريهاي صن
 سيده است . تاكنون ر 1397برزو بيماري در واحدهاي صنعتي ساليانه به كمتر از انگشتان يك دست از سالهاي 

شات مقام معظم رهبري با معضل سقط جنين دام كه بنا به فرمايتفاهم نامه با موسسه رازي در راستاي تشخيص و مبارزه 
 به جلوگيري از آسيب اقتصادي و رونق توليد كمك خواهد كرد

 اقدامات در بخش نظارت بر بهداشت عمومي:
 98-97كارخانه تن ماهي شيالنه  ECمميزي كد 
 )اولين بار( 99دو واحد فراوري لبني شير سحر و بل  IRمميزي كد 

 98كشتارگاه طيور قزوين مرغ  IRمديد كد مميزي ت
 كاهش يافت  106و  107به  108بطوري كه تعداد از  99-98-97كاهش بار ميكروبي شيرخام سال 

 عدم انحراف ميكروبي در محصوالت توليدي كارخانجات خوراك دام و طيور موجود در استان 
 2ده در واحد هاي مشمول ما 19مه ماده افزايش ميزان بكارگيري مسئول فني بهداشتي بر اساس ايين نا
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در شير محصول   M1در خوراك دام و بررسي مخاطرات مديريتي و افالتوكسين  B1مميزي بررسي ميزان افالتوكسين 
 واحد گاوداري شيري استان 12

 مشاركت در اصالح دستورالعمل هاي دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 
 خوراك دام وطيور پروانه دارافزايش درصد كارخانجات 

 اصالح بهينه كشتارگاه طيور به پرور و قزوين مرغ 
 (99-98افزايش ايجاد كارخانجات خوراك دام حيوانات خانگي پت )كنسروي ،جامد ونيمه جامد 

 اجراي دستورالعمل ارتقاء كيفيت مرغ-

 اقدامات در بخش تشخيص و درمان 
سفات (در )دي كلسيم فسفات / دي منوكلسيم ف MCPو  DCDليد كننده افتتاح شركت فراز شيمي اولين واحد تو

 شهرستان تاكستان 

 نظارت بر توليد  و توزيع دارو ها تا سطح داروخانه ها 

 نظارت و ارزيابي كيفيت داروها ، واكسن ها و نحوه توزيع دارو و واكسن و قيمت آنها 
 

 اقدامات در بخش قرنطینه و امنیت زیستی:

 اهي زينتي، شيرخام ممحموله هاي فرآورده هاي خام دامي در زمينه تخم مرغ خوراكي، تخم مرغ نطفه دار،  رشد صادرات
ريافت سوخت، دصدور شناسه يكتا براي واحدهاي پرورش دام و طيور صنعتي، نيمه صنعتي و واحدهاي روستايي جهت 

مواد اوليه دارويي در  كنسانتره و داروهاي دامي ونهاده هاي دامي، رصد و پايش كليه محموله هاي ريزمغزي، افزودني، 
 استان

ا حمل و نقل غيرمجاز اجراي گشت هاي مشترك با راهداري  و حمل و نقل جاده اي و پليس راه استان به منظور مقابله ب
 و قاچاق دام و فرآورده هاي خام دامي

ورش مرغ اجداد، مادر ش دام صنعتي و واحدهاي پرواگذاري رمز عبور كليه كارشناسان مسئول فني بهداشتي واحدهاي پرور
 و مزارع تخمگذار استان

 اجراي طرح هويت گذاري دام هاي صنعتي در تمامي واحدهاي پرورش دام صنعتي استان
 اجراي مرحله اي طرح هويت گذاري و پالك كوبي دام هاي روستايي

 سطح استان مراكز پالك كوبي دامپزشكي در پرواربندي ها و دام هاي عشايري با مشاركت اتحاديه دامداران و
 اقدامات در بخش عمراني:

 سال از شروع ساخت  6پس از  1398افتتاح ساختمان فني دامپزشكي شهرستان آبيك در سال 
 در حال احداث ساختمان فني دامپزشكي شهرستان البرز
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 1398ل دول اهداف و اهم اقدامات مصوب برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی ساج

 برنامه عملیاتی برنامه عملیاتی کلی محور اصالح ساختار سازمانی :  

 

 : ساختار سازماني اصالحهداف برنامه ا

  كوچكسازي ادارات دولتي 

  ها كاهش هزينه 

  وري افزايش بهره 

  افزايش اعتماد به نفس كاركنان 

  هاي غيردولتي حمايت از بخش 

  رجوع تكريم ارباب 

  فزايش توانمندي كاركنان در كليه سطوحا 

  وقت جهت انجام امور تالفجلوگيري از ا 
 

 توضيحات مجري سنجش هدف واحد زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

تهيه جدول جلسات كميته  1
 ساختار سازماني اصالح 

پيگيري و  فرزانه درگي  تعداد 5 29/12/1398 01/01/1398
برگزاري جلسات 

 ه موقع ب

تهيه و تدوين برنامه عملياتي  2
كلي در خصوص برنامه 

 ساختار سازمانيالح اص

 انجام شد فرزانه درگي  درصد 100 29/2/1398 1/2/1398

ريزي دستور جلسات  برنامه 3
 اختار سازمانيصالح كميته ا

 - فرزانه درگي  تعداد 5 تا آخرين جلسه  25/3/1398

 صالحآسيب شناسي برنامه ا 4
ساختار سازماني در كليه 
 1397شاخصهاي آن در سال 

اعالم نمرات 
 ارزيابي عملكرد

 انجام شد فرزانه درگي  درصد 100 30/5/1398

پيگيري در خصوص اهداف  5
 صالح هاي برنامه ا شاخص

ساختار سازماني از ستاد مركز 
 و سازمان مديريت و برنامه

 ريزي

 __ درگي  فرزانه درصد  100 29/12/1398 1/4/1398

جهت  ازيمستندات موردن هيته 6
 يابيارز يدرج در لوگوها

برنامه  يعموم يشاخصها
اصالح ساختار سازماني(به 
صورت شش ماهه و يك 

 )ساله

 _ فرزانه درگي  درصد  100 29/12/1398 1/8/1398
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 ها و سمن یبخش خصوص ،یا حرفه یها به شبکه ییاجرا یو خدمات دستگاهها یاتیعمل یواحدها یشاخص اول : واگذار

 در این شاخص واگذاری واحدهای عملیاتی عدم مصداق می باشد 

 واگذار می گردد .  1398فقط یک خدمت به بخش خصوصی دامپزشکی در سال 
 

 توضيحات مجري سنجش هدف واحد زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

پيگيري و مكتبه با سازمان  1
صوص دامپزشكي كشور در خ
 واگذاري يك  خدمت 

 - فرزانه درگي تعداد 2 29/12/1398 25/4/1398

جلسات با بخش  يبرگزار 2
واحد  يجهت واگذار يخصوص

جهت بستن قراردادها  ياتيعمل
 موارد مربوطه ريو سا

كارگروه  عدد 2 29/12/1398 25/4/1398
اصالح ساختار 

ي با سازمان
مديريت دكتر 

 يداله كلهر

_ 

 يبرا يسات آموزشجل يبرگزار 3
 نهيدر زم يبخش خصوص

 يقابل واگذار تيفعال

كارگروه  عدد 1 25/6/1398 25/6/1398
اصالح ساختار 

ي با سازمان
مديريت دكتر 

 يداله كلهر

- 

و نظارت مستمر بر  يريگيپ 4
كار توسط بخش  يروند اجرا

 يخصوص

كارگروه  درصد 100 29/12/1398 1/1/1398
اصالح ساختار 

ي با سازمان
مديريت دكتر 

 يداله كلهر

- 

مستندات در خصوص  هيته 5
به  يحاصل از واگذار جينتا

   يبخش خصوص

كارگروه  درصد 100 29/12/1398 20/10/1398
اصالح ساختار 

ي با سازمان
مديريت دكتر 

 يداله كلهر

- 

 

 ییاستاد دستگاه به استان به منظور تمرکززد فیوظا یشدن واگذار ییاجرا زانیشاخص دوم : م

 

 توضيحات مجري سنجش هدف واحد زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

از ستاد مركز در  يريگيپ 1
قابل   فيوظا ييخصوص شناسا

 98 به استان در سال يواگذار
 يهمراه برنامه مصوب واگذار

 به استان  اراتياخت

 - فرزانه درگي درصد 100 _ 01/05/1398

ز ابالغ شده ا فيوظا يبررس 2
ستاد مركز به استان در جلسه 

كارگروه توسعه  يادار يشورا
 تيريمد

كارگروه  درصد 100 15/06/1398 01/05/1398
اصالح ساختار 

ي با سازمان
مديريت دكتر 

 يداله كلهر

_ 



 

 

 

 

47 

به  يقابل واگذار فيابالغ وظا 3
استان كه توسط ستاد مركز 

 يها به حوزه دهيابالغ گرد
 مربوطه

 - فرزانه درگي  درصد 100 20/07/1398 01/06/1398

در  نيمستمر از معاون يريگيپ 4
 فيخصوص نحوه انجام وظا

واگذار شده از ستاد مركز به 
و  ياستان در هر حوزه تخصص

  يحاصل از واگذار جينتا

 - فرزانه درگي  درصد 100 29/12/1398 30/7/1398

 
 

ه ب فیو وظا اراتیاخت یحداکثر یو واگذار ییبه منظور تمرکززدا ینو شهرستا یاستان فیوظا کیشاخص سوم : شاخص تفک

 یسطوح شهرستان
 توضيحات مجري سنجش هدف واحد زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

رؤساي جلسات با  يبرگزار 1
 يتخصص يها حوزه ادارات

قابل  فيوظا ييجهت شناسا
ي به واحدهاي واگذار

 98شهرستاني در سال 

كارگروه  عدد 3 تاپايان سال  30/04/1398
اصالح ساختار 

ي با سازمان
مديريت دكتر 

 يداله كلهر

- 

 يبرنامه مصوب واگذار نيتدو 2
 به شهرستانها   اراتياخت

معاونت  درصد  100 30/05/1398 01/5/1398
 سالمت

 

انجام مكاتبات الزم توسط  3
 ارياخت ضيجهت تفو نيمعاون

 يشهرستان يبه واحدها

  فرزانه درگي درصد 100 30/05/1398 01/05/1398

 يسارؤجلسات با  يبرگزار 4
 ضيدر خصوص تفو يشهرستان

به آنها جهت  فيو وظا ارياخت
 كارها حيانجام صح

معاونت  درصد 100 30/06/1398 15/05/1398
 سالمت 

 

كنترل روند انجام كارها در  5
و  فيوظا ضيتفو يراستا

واگذار شده به سطوح  اراتياخت
 يشهرستان

كارگروه  درصد 100 تا پايان سال 01/06/1398
اصالح ساختار 

ي با سازمان
مديريت دكتر 

 يداله كلهر

 

 هيو ته يانجام بازرس 6
الزم در خصوص  يگزارشها

به سطوح  ارياخت ضيتفو
 يشهرستان

كارگروه  درصد 100 تا پايان سال  01/07/1398
اصالح ساختار 

ي با سازمان
مديريت دكتر 

 كلهر يداله
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 کیبرنامه توسعه دولت الکترون

 توضيحات فعاليت عنوان برنامه ديفر

 اصالح فرآيندهاي 1
 منتهي به خدمت 

اصالح  ميدر خصوص  ت يزيجدول جلسات و برنامه ر هيته
 1398در سال  ندهايفرآ

ا تدبير تيم بهبود خانم گنج خاني اقدام نمودن 
  30/2/1398تاريخ 

اصالح  به ازيكه ن ييندهايو انتخاب فرا ندهايفرا هيكل يبررس 2
 دارند.

توسط تيم بهبود با مديريت معاونت سالمت تا 
اتبه اقدام گرديد و پيگيري و مك 30/3/1398تاريخ 

با سازمان دامپزشكي كشور صورت گيرد براي 
 هماهنگي با تيم بهبود سازمان دامپزشكي 

توسط تيم بهبود با كمك رؤساي ادارات فني  هافرآيند ا مشكالتمنتخب واحص يندهايمستندات  فرا يبررس 3
 دامپزشكي 

توسط تيم بهبود با كمك رؤساي ادارات فني  اندهيمنتخب فرآ يندهايفرا ياحصا راه كارها برا 4
 دامپزشكي و تيم بهبود سازمان دامپزشكي كشور

وز خذ مجمنتخب و ا يندهاياصالح فرا يبرا ياتيبرنامه عمل هيته 5
 كارگروه توسعه

 ارسال در جلسه كارگروه توسعه اداره كل 

 بررسي توسط تيم بهبود   ر خدمتاعمال شده د راتييتغ يابيو ارز ندهاياصالح فرا ياجرا 6

ح بررسي توسط تيم بهبود اداره كل و گزارش اصال تبر خدما ندياصالح فرا ريتاث شيپا 7
 به كارگروه توسعه ندهايارائه گزارش اصالح فرا 8 ره كل فرآيندها در كارگروه توسعه مديريت ادا

 ندهايمستندات اصالح فرا ميو تنظ هيته 9

ست از كه ارائه خدمت مستلزم ارائه درخوا يجدول خدمات هيته كردن خدمات يكيالكترون 10
 باشد يطرف جامعه هدف م

 فناوري اطالعات اداره كل

طالعات به دفتر فناوري اخدمت  شده درخواست هيارائه جدول ته 11
 سازمان دامپزشكي كشور

 كردن خدمات با يكيدر خصوص الكترون يو هماهنگ يريگيپ 12
 ستاد مركز )درخواست و ارائه خدمات(

وه توسعه و لگو و مستندات و ارائه گزارش به كارگر ميو تنظ هيته 13
 تيريسازمان مد

با  كيارائه خدمات الكترون 14
 يها يه از فناوراستفاد

 زخدمتيو م نينو
 كيالكترون

خدمات  ياينشست با همكاران در خصوص  مزا يبرگزار
  كيالكترون

 متصديان ميز خدمت و واحد فناوري اطالعات 

و  يكيالكترون زخدمتيدر خصوص م يريگيو پ ياطالع رسان 15
   نينو يها يفناور

 واحد فناوري اطالعات 

 ياخص ها(در خصوص شاخص هامستندات )لگو ش هيته 16
 نينو يها يو فناور كيالكترون زخدمتيم

 واحد فناوري اطالعات

 واحد فناوري اطالعات  خدمات  ياطالع رسان يفرم ها هيته 17

س در طراحي فرم الكترونيكي درخواست خدمت پروانه هاي تاسي
 ميز خدمت الكترونيكي

 واحد فناوري اطالعات 

 خدمات به يواگذار 18
 دولت شخوانيپ

ه دولت و ارائ شخوانيخدمات واگذارشده به پ تيوضع  شيپا
 گزارش به كارگروه توسعه

 واحد فناوري اطالعات

  يدولت وبروز رسان شخوانيپ يانجمن صنف سيجلسه با رئ 19
 خدمت يواگذار

 واحد فناوري اطالعات با هماهنگي مديركل 

وه توسعه و گزارش به كارگرلگو و مستندات و ارائه  ميو تنظ هيته 20
 تيريسازمان مد

 واحد فناوري اطالعات و معاونت سالمت 

به كارگيري سامانه  21
تداركات الكترونيكي 
دولت)سامانه ستاد(در 

 معامالت دستگاه

در  ريد خثبت معامالت به طور كامل اعم از مناقصه ، مزايده ، 
 سامانه ستاد

رائه الي و اواحد تداركات با هماهنگي اداره امورم
 گزارش سه ماه به مديركل 
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 محور مدیریت سرمایه انسانی

 واحداجراكننده سنجش هدف عنوان برنامه عنوان شاخص فيدر

 يسامانه مل ياجرا 1
 ساختار تيريمد

 ياطالعات در سامانه مل يبروز رسان
 تيريمد

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و  تعداد يك مورد
 پشتيباني

و متناسب  يدهسامان 2
 يانسان يروين يساز

نسبت نيروي قراردادي ديپلم به پايين تر 
 به تعداد كل كاركنان قراردادي

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و  تعداد يك مورد
پشتيباني با هماهنگي سازمان 

دامپزشكي كشور در خصوص عدم 
 مصداق اين شاخص 

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و  درصد 100 نكناكار يلياتطباق مدرك تحص تاسب شغل و شاغل 3
 پشتيباني

مقطع  كياز شيعدم اعمال ب تيرعا
 يليتحص

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و  درصد 100
 پشتيباني

 يدوره ها يبرگزار 4
 اموزش ضمن خدمت

كار  يبرا يآمو.زش يدوره ها يسنج ازين
 رانيكنان و مد

 امپزشكيمسئول آموزش اداره كل د درصد 100

شركت در دوره هاي آموزشي بهبود 
بدو خدمت با مركز آموزش  –مديريت 

 سازمان مديريت

 مسئول آموزش اداره كل دامپزشكي درصد 100

 مسئول آموزش اداره كل دامپزشكي درصد 100 ي آموزش يدوه ها يبرگزار

ضمن خدمت در  يثبت آموزش ها
 كار كنان يشناسنامه آموزش

 سئول آموزش اداره كل دامپزشكيم درصد 100

 مسئول آموزش اداره كل دامپزشكي درصد 100 اثر بخشي چهار گانه دوره هاي آموزشي 

 يكاهش كار كنان رسم 5
   يمانيو پ

 سابقه خدمت  كاركنان  نياستخراج آخر
 

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و  درصد 100
 پشتيباني

ت نيروهاي رسمي و پيماني به صور
 انتقال دائم 

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و  درصد 100
 پشتيباني

 
در صورت  يا مهياصالح سوابق ب

 يپرداز مهينواقص ب

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و  درصد 100
پشتيباني با هماهنگي رئيس اداره امور 

 مالي 

انتخاب و انتصاب  6
آن با  قيو تطب  رانيمد
 و مقررات نيقوان

 يانسان يروين تهيجلسات كم يزاربرگ
 ديجهت انتصابات جد

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و  درصد 100
 پشتيباني

به سازمان  افراد جهت انتصاب شنهاديپ
 دامپزشكي كشور

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و  درصد 100
 پشتيباني

امور اداري ، رفاه و رئيس اداره  درصد 100 ربطيمراجع ذ قيانجام استعالمات ازطر
 پشتيباني

 يگذراندن دوره ها يافراد برا يمعرف
 يو اموزش يتيريمد

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و  درصد 100
 پشتيباني

 واحد كارگزيني اداره كل درصد 100 و انتصاب ينيصدور حكم كار گز

دستور العمل  ياجرا 7
كاركنان و  يابيارزش

 رانيمد

 يبرا ياختصاص يشاخص ها نيتدو
   رانيكاركنان و مد

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و  درصد 100
 پشتيباني

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و  درصد 100 در اخرسال يابيارز نديانجام فرا
 پشتيباني

 يليگزارش تحل هيو ته يجمع بند
   رانيكاركنان و مد يابيارز تيوضع

داري ، رفاه و رئيس اداره امور ا درصد 100
 پشتيباني
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 برنامه عملياتي شاخص آموزش :
انش آنها به منظور افزايش از اقدامات دامپزشكي در اين حوزه مي توان به آموزش بهره برداران دامپزشكي در جهت ارتقاء د

دوره هاي گزاري كميت و كيقيت توليد فرآورده هاي خام دامي، آموزش كارآموزان رشته هاي تحصيلي دامپزشكي ، بر
روند اجرايي خدمات  آموزشي تخصصي در حوزه دامپزشكي ، آموزش چهره به چهره بهره برداران و آگاه نمودن ايشان  از

 دامپزشكي و همكاري با رسانه هاي جمعي در جهت اطالع رساني به بهره برداران اشاره نمود.
لف بوده ايم كه نتيجه آن در ه فعاليت ها در حوزه هاي مختدر اين رابطه با توجه به اقدامات انجام گرفته شاهد رشد و توسع

 اران بوده است.توسعه كمي و كيفي فعاليت ها و اعمال ضوابط بهداشتي در واحدها به جهت ارتقاء دانش بهره برد
ت تصويب هج.. نموديم و .در اين راستا اقدام به نياز سنجي آموزشي از اداره هاي دامپزشكي شهرستان ، روساي ستادي  و 

ميته سرمايه انساني كآن به سازمان دامپزشكي كشور ارسال گرديد .  فرم هاي نياز سنجي پس از بررسي و پيگيري ، در 
 بردن ارتقاء سطح و دانش سازمان و باتبطع در كميته سرمايه انساني استان تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد و جهت باال

 تيد ( اقدام نموديم . هاي آموزشي با استفاده از اساتيد مجرب و متخصص ) بانك اساهمكاران ، نسبت به برگزاري دوره 
 

 محور بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي بهره وري :

 

 برنامه عملیاتی شاخص اصالح نظام مجوزدهی کشور 

 

 واحد اجرا كننده سنجش هدف اقدام صورت گرفته عنوان شاخص رديف

اصالح نظام مجوز دهي  1
 انه داور و ياور( )سام

آقاي نجاري رصد  درصد 100 اطالع ساني به ارباب رجوع 
سامانه هر سه روز و 

ارائه گزارش ماهانه به 
 مديركل 

 رصد سامانه هر سه روز 

 گزارش ماهانه به مديركل 

 

 رهاي كسب و كاهاي دادور و ياور براي رسيدگي به شكايات صدور مجوزراه اندازي سامانه
و پيرو آماده سازي و اساسي  قانون 44قانون اجراي سياست هاي اصل  7و  6، 1مباني قانوني و مقرراتي مواد با توجه به 

و   يدگي به شكاياتدر جهت رسراه اندازي سامانه هاي دادور و ياور از سوي مركز ملي پايش مجوزهاي كسب و كار 
اير دستگاه هاي اجرايي سهماهنگي با  با هدفشكي استان قزوين نيز كار، اداره كل دامپز و كسب مجوزهاي بهبود صدور

ساني كه موفق به كدرخواست شكايات و پيگيري دريافت و پاسخگوئي به  براي صدور يك مجوز، شفاف سازي اطالعات
ريافت د راهنمائي و دو يا براي دريافت مجوزهاي مرتبط با حوزه فعاليت دامپزشكي نيازمندريافت مجوز نمي شوند 

از طريق درگاه ملي  مجوز صدور در تسريعاطالعات مي باشند به جهت ثبت و پيگيري موارد ) شكايات و مشاوره ( و 
 مجوزهاي كشور نسبت به

 راه اندازي اين سامانه اقدام نموده است.
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 سامانه دادور :
سب و كار ) دادور( تا مجوزهاي ك در ارتباط با بكارگيري سامانه دريافت، انعكاس و پيگيري شكايات متقاضيان صدور

 كنون شكايت و درخواستي از طريق سامانه به دستگاه ارسال نشده است.

 عنوان نماگر رديف
 تعداد شكايت

 واصله به دستگاه 
 حداكثر زمان 

 پاسخ دهي به شكايت

 - - سامانه دادور 1

روز كاري  7مدت   كاياتشبراي پاسخ دهي به  قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، 57*شايان ذكر است بر اساس ماده 
 تعيين شده است.
مان تعيين شده براي زستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي حداكثر  1/5/96مورخ  50868مصوبه شماره  8*بر اساس ماده 

 روز كاري تعيين شده است. 5پاسخگوئي به سؤاالت و ابهامات ذينفعان در حوزه هاي مجوز 
رتباط كاري با وظايف يگر اينكه موضوع كليه تقاضاها و درخواست هاي ارسال شده به دستگاه ا*نكته شايان توجه د

ر  بوده اند كه در مشاوره سازمان دامپزشكي را نداشته و همگي مربوط به حوزه فعاليت هاي سازمان نظام دامپزشكي كشو
 د.   و پاسخ دهي، متقاضيان جهت دريافت خدمت به آن سازمان هدايت گرديده ان
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 برنامه عملیاتی شاخص ثبت اطالعات فضای اداری در سامانه سادا ) سامانه اموال دستگاههای اجرایی (

 

 

 واحد اجرا كننده سنجش هدف اقدام صورت گرفته عنوان شاخص رديف

1  

ثبت اطالعات فضاي اداري در 
 سامانه سادا

امين  –آقاي پورآصف  درصد 100 ثبت اطالعات ملك
 اره كلاموال اد

امين  –آقاي پورآصف  درصد 100 ثبت اطالعات سند
 اموال اداره كل

امين  –آقاي پورآصف  درصد 100 ثبت اطالعات فضاي اداري 
 اموال اداره كل

امين  –آقاي پورآصف  درصد 100 ثبت اطالعات قبوض
 اموال اداره كل

 

 برنامه عملیاتی شاخص  مدیریت سبز  :  

هت نيل به اهداف زيست جرگيري موثر و كارآمد تمامي منابع مادي و انساني براي هدايت و كنترل دستگاه مديريت سبز بكا
در دستگاه هاي  محيطي با سازماندهي و برنامه ريزي با هدف كاهش هزينه و آثار منفي زيست محيطي ناشي از مصرف

ايعات و در نهايت ضمصرف بهينه منابع و كاهش  دولتي از طريق اجراي نظام مديريت محيط زيستي، تغيير الگوي مصرف،
   .بهبود محيط زيست مي باشد

و كارآمد تمامي  مديريت سبز در حقيقت مديريت مصرف انرژي، مواد و حفظ محيط زيست در سازمان با بكارگيري موثر
 .  است محيطي تزيسها جهت نيل به اهداف  ريزي به منظور هدايت آن و انساني، سازماندهي و برنامه منابع مادي 

الح الگوي با عنايت به اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري ايران در خصوص حفاظت محيط زيست و اعالم سال اص
سالمي ايران كه قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري ا 66و همچنين ماده 1388مصرف توسط مقام معظم رهبري در سال

رف انرژي ، آب ، مواد ت به اجراي برنامه مديريت سبز ، شامل مديريت مصكليه دستگاه هاي اجرايي و موسسات و ... نسب
محيط زيست و سازمان  اوليه و تجهيزات ، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها ، طبق آيين نامه اي كه توسط سازمان
تان قزوين  در همين اس مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي ذيربط اقدام نمايند. اداره كل دامپزشكي
ده و در كنار صرفه جويي راستا با مديريت صحيح مصرف آب ، برق ، گاز ، بنزين، كاغذ  و ... سعي در حفظ اين منابع نمو

نرژي، آب، كاغذ، ابهينه سازي مصرف و  صالح الگوي فرهنگ مصرف با فرهنگ سازي پايدارمنابع تجديد ناپذير موجب ا
 ده استشمواد اوليه و تجهيزات 

فتر توسعه و پايدار، پسماند ) نداشتن كارگروه مديريت سبز ، د  97با بررسي نقاط ضعف مديريت سبز در ارزيابي عملكرد سال 
، ارائه راهكارهاي  1398ال . ( و تبديل آن به نقاط قوت در مديريت سبز ، امتياز اين اداره كل در ارزيابي عملكرد س.و .

گروه مديريت سبز در يريت سبز در راستاي تبديل نقاط ضعف به قوت نموديم . با تشكيل كارمناسب جهت بهينه نمودن مد
ه مديريت پسماند ، اين اداره كل و با بررسي روشهاي نوين مديريت سبز در بهينه نمودن روشهاي مصرف انرژي از جمل

 كاغذ و ... اقدام گرديد.
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 رديف
عنوان 
 شاخص

 درصد اجرايي واحد اجرايي اهداف

1 

مديريت 
 سبز

 100 اموراداري اليي دارندمديريت مصرف آب : شناسايي فعاليت ها و مكانهايي كه مصرف آب با

 100 اموراداري از(گمديريت مصرف انرژي : اصالح و رفع نقاط پر مصرف انرژي ) برق و  2

3 
 زباله هاي خطر مديريت پسماند و كاغذ : شناخت منابع مهم توليد كننده پسماند و

 ناك براي جداسازي
 100 اموراداري

 100 اموراداري آموزش و فرهنگ سازي : آموزش كاركنان براي استفاده بهينه 4
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 برنامه عملیاتی محور ارتقاء سالمت اداری ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی : 

 

 مجري جشواحد سن هدف زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

آگاهي بخشي وظايف،  1
مأموريت ها و فرآيندهاي 

 اداري به مردم

شهرام نجاري  تعداد 3 15/02/1398 01/01/1398
دبير كميته 

صيانت از حقوق 
 شهروندي

دسترسي آسان و سريع  2
 مراجعين به خدمات اداري

شهرام نجاري  درصد 100 30/02/1398 01/02/1398
دبير كميته 

صيانت از حقوق 
 هرونديش

شهرام نجاري  تعداد 5 تا پايان سال 30/03/1398 رفتار محترمانه با مراجعين 3
دبير كميته 

صيانت از حقوق 
 شهروندي

اعمال بيطرفانه قوانين و  4
 مقررات

از تاريخ اعالم 
 نتايج

شهرام نجاري  درصد 100 30/05/1398
دبير كميته 

صيانت از حقوق 
 شهروندي

ران فراهم نمودن امكان جب 5
خسارات وارده و احتمالي به 

 مراجعين

شهرام نجاري  درصد 100 29/12/1398 01/04/1398
دبير كميته 

صيانت از حقوق 
 شهروندي

ايجاد امكان دسترسي به آمار  6
و اطالعات عملكردي و بستر 

سازي جلب مشاركت و 
 دريافت انتقادات و پيشنهادات

 

ري شهرام نجا درصد 100 29/12/1398 01/08/1398
دبير كميته 

صيانت از حقوق 
 شهروندي

راهبري و ضمانت اجراي  7
 تصويب نامه حقوق شهروندي

شهرام نجاري  درصد 100 29/12/1398 01/08/1398
دبير كميته 

صيانت از حقوق 
 شهروندي
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 1398در سال اداري(  شهروندي در نظامبرنامه عملياتي )كميته صيانت از حقوق عنوان : 
 :مقدمه

و  اداره كلكه روابط بين  عوامليجمله ن قزوين معتقد مي باشند از اداره كل دامپزشكي استامديريت و كاركنان مجموعه 
به ارباب رجوع بوده و  قعو بمو ارباب رجوع را تقويت مي نمايد و موجب بهبود زندگي مردم مي شود ارائه خدمات مناسب

 .دانند مي رجوع ارباب يترضا  تكريم و جلب را دراداره رمز موفقيت 
 مي ياد موفقيت عوامل نوانع به ، رجوع ارباب به خدمات ارائه براي بموقع آمادگي شناسي، وقت  آراستگي، نظم،همچنين 

طه را جايگزين ضابطه ننمايند هيچگاه راباز هر كوششي دريغ ننموده و خدمات به مردم  ارائه در كه هستند اميدوار و كنند
 . ندبردار گام )ارتقاي سازماني سالم، با عملكردي شفاف ( مي نمايند در راستاي و همواره تالش

 

 دف اصلي برنامه :ه
 يعموم جلب اعتماد و پذيري مسئوليت  پاسخگويي، و بهبود حفظ و صيانت از حقوق مردم، افزايش

 نمحورهاي اجراي برنامه كميته صيانت از حقوق شهروندي اداره كل دامپزشكي استان قزوي
 محور اول : آگاهي بخشي وظايف، مأموريت ها و فرآيند هاي اداري به مردم

 احصاء وظايف و ماموريت هاي قانوني و اطالع رساني خدمات مبتني بر آن به مردم

 ف به مردماحصاء فرآيندهاي اداري مبتني بر وظايف و مأموريت هاي قانوني و اطالع رساني جامع و شفا

 رونيكي و نصب دوربين در محيط ادارياطالع رساني نظارت الكت

 هدف محور : •
 حفظ حقوق و رعايت حريم خصوصي افراد

 آگاهي بموقع از تصميمات و فرآيند هاي اداري و دسترسي به اطالعات مورد نياز

 ايجاد مصونيت از شروط اجحاف آميز در توافق ها و معامالت و قرار دادهاي اداري

 

 ع مراجعين به خدمات اداريمحور دوم : دسترسي آسان و سري

 افزايش نسبت فرآيندهاي الكترونيك به كل فرآيندهاي ارائه خدمت دستگاه

 تجميع فرآيندهاي اداري خدمت در پنجره واحد

 امكان استفاده توانخواهان از سامانه هاي الكترونيكي دستگاه

 ارتقاي كيفيت تارنما و درگاه دستگاه از نظر دسترسي آسان شهروندان

 بيني و فراهم سازي امكانات و تسهيالت فيزيكي جهت رفاه مراجعانپيش 

 كاهش زمان متوسط ارائه خدمت به مراجعين

 نوبت دهي بموقع و اعالم زمان انتظار به مراجعين 

 هدف محور : •
 كترونيكتالش در جهت دسترسي مردم به خدمات دستگاه بصورت غير حضوري و استفاده از خدمات دولت ال

 ايندها در يك مكان ) انواع سامانه هاي ارائه خدمات( و اجراي ميز خدمتتجميع فر

 ايجاد تسهيالت و فراهم نمودن امكانات و تجهيزات رفاهي در ساختمانها و ... 

 
 محور سوم : رفتار محترمانه با مراجعين
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 ايجاد جو حاكي از احترام در محيط اداري

 يات ثبت شده در سالادبيات غيرمحترمانه با شهروندان به كل شكا كاهش نسبت شكايات ثبت شده با موضوع رفتار و

 برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان با موضوع صيانت از حقوق شهروندي در نظام اداري

 هدف محور :  •
 حق برخورداري از كرامت انساني و رفتار محترمانه اسالمي براي مراجعين

صاديق حقوق شهروندي به محكم آميز در مكاتبات، اطالعيه ها و آموزش مسائل و استفاده از ادبيات محترمانه و غير ت
 پرسنل جهت رعايت حرمت مراجعين

 
 محور چهارم : اعمال بيطرفانه قوانين و مقررات 

 بروز رساني مقررات مربوط به وظايف دستگاه

 حذف شرايط اجحاف آميز در تنطيم قرار دادهاي ستگاه

 هدف محور : •
 ي مقررات و دستورالعمل ها و شفاف سازي آنها و عدم وجود شرايط اجحاف آميزبروز رسان

 
 محور پنجم : فراهم نمودن امكان جبران خسارات وارده احتمالي به مراجعين

 شناسايي و رفع عوامل آسيب زا در حين فعاليت دستگاه به شهروندان

 پيش بيني ضوابط و فرآيند اجرايي خسارات وارده به شهروندان

 هدف محور : •
الي به مراجعين در صورت شناسايي نقاط آسيب زا و رفع آنها و مسؤليت پذيري و جبران خسارت هاي مادي و معنوي احتم

 قصور سازمان

 
دريافت انتقادات و  محور ششم : ايجاد امكان دسترسي به آمار و اطالعات عملكردي و بستر سازي ، جلب مشاركت و

 پيشنهادات

 محيط اداري در زمينه دريافت نظرات شهروندانفرهنگ سازي در 

 ارائه گزارش آمار، اطالعات و عملكرد دوره اي دستگاه به شهروندان

 تعيين برنامه منظم ديدار مديران با شهروندان

 بكارگيري سامانه دريافت شكايات، انتقادات و پيشنهادات و تبادل آنها

 كاهش زمان پاسخگوئي بشكايات

 هدف محور : •
ن و ايجاد بسترهاي هاي سترس قرار دادن اطالعات درخواستي مردم بر اساس قوانين و ارائه گزارش عملكرد سازمادر د

 الزم بر اي ارائه پيشنهاد، شكايات و اعتراض و رسيدگي بموقع به آنها از سوي دستگاه

 محور هفتم : راهبري و ضمانت اجراي تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري

 تمر اجراي تصويب نامه حقوق شهروندي در تمامي واحد هاي دستگاه و تشكيل جلساترصد مس

 بهره گيري از نهادهاي جامعه مدني در رصد و مراقبت از حقوق شهروندي

 همكاري و هماهنگي با سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان و تشكيل جلسات هم انديشي

 ويب نامه به مراجع ذيصالحارائه گزارش بموقع نقض يا عدم رعايت مفاد تص



 

 

 

 

57 

 ارائه گزارش تحليلي و نحوه اجراي مصوبات به سازمان مديريت و برنامه ريزي

 هدف محور :  •
 راهبري و پيگيري اجراي تصويب نامه حقوق شهروندي و هماهنگي با سازمان هاي ذيربط
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 استقرار نظام ارزیابی عملکردبرنامه عملیاتی 

 

 مجري واحد سنجش هدف زمان پايان زمان شروع برنامهعنوان  رديف

 تهيجدول جلسات كم هيته 1
 عملكرد تيرياستقرار نظام مد

كمال اينانلو  تعداد 6 15/02/1398 01/01/1398
دبير كارگروه 

توسعه مديريت 
 اداره كل

 ياتيبرنامه عمل نيو تدو هيته 2
در خصوص برنامه  يكل

 عملكرد تيرياستقرار نظام مد

فرزانه درگي  درصد 100 30/02/1398 01/02/1398
دبيركميته 

 ارزيابي عملكرد

دستور جلسات  يزير برنامه 3
 تيرياستقرار نظام مد تهيكم

 عملكرد

فرزانه درگي  تعداد 5 تا پايان سال 30/03/1398
دبير كميته 

 ارزيابي عملكرد

برنامه استقرار  يشناس بيآس 4
   هيعملكرد در كل تيرينظام مد

 يها شاخص 1396

از تاريخ اعالم 
 نتايج

فرزانه درگي  درصد 100 30/05/1398
دبير كميته 

 ارزيابي عملكرد

در خصوص اهداف  يريگيپ 5
برنامه استقرار  يها شاخص
عملكرد از ستاد  تيرينظام مد

و  تيريمركز و سازمان مد
 يزير برنامه

فرزانه درگي  درصد 100 29/12/1398 01/04/1398
دبير كميته 

 رزيابي عملكردا

جهت  ازيمستندات موردن هيته 6
 يابيارز يدرج در لوگوها

برنامه  يعموم يها شاخص
 تيرياستقرار نظام مد

عملكرد)به صورت شش ماهه 
 ساله( كيو 

فرزانه درگي  درصد 100 29/12/1398 01/08/1398
دبير كميته 

 ارزيابي عملكرد
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 لكرد شاخص استقرار نظام ارزيابي عم

 مجري واحد سنجش هدف زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

انجام مكاتبات الزم در  1
 يبرش استان افتيخصوص در

 و تفاهم نامه

كمال اينانلو  درصد 100 30/04/1398 01/03/1398
دبير كارگروه 

و   توسعه
 مديريت

عملكرد  يابيانجام به موقع ارز 2
 كارمندان و كاركنان ران،يمد

عملكرد  يابيسامانه ارز قيازطر
 كاركنان 

رئيس اداره امور  درصد 100 30/10/1398 01/04/1398
اداري ، رفاه و 

 پشتيباني

تعامل مستمر با سازمان  3
در  يزيو برنامه ر تيريمد

 يدر ط   يابيخصوص ارز
 عملكرد سال97سال

تا پايان ارزيابي  01/01/1398
 98سال 

نماينده ارزيابي  درصد 100
 –عملكرد 

 كمال اينانلو

انجام مكاتبات الزم در  4
 يها شاخص افتيخصوص در

    ياختصاص

نماينده ارزيابي  درصد 100 29/12/1398 01/04/1398
 عملكرد

 
 

 يشناس بيو آس يليگزارش تحل نيو تدو هيشاخص دوم : ته

 مجري واحد سنجش هدف زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

در  نيلسات با معاونج يبرگزار 1
 يها داده ليو تحل هيخصوص تجز

شده در خصوص  يآور جمع
 ياختصاص يها شاخص

معاونت  درصد 100 30/11/1398 30/05/1398
 سالمت 

 تهيكم رانيجلسات با دب يبرگزار 2
 يابيارز يعموم يها شاخص يها

 يليگزارش تحل هيعملكرد جهت ته
 يشناس بيو آس

 –فرزانه درگي  درصد  100 30/06/1398 30/5/1398
دبير كميته 

 ارزيابي عملكرد

مستندات مربوط به گزارش  هيته 3
و  يعموم يشاخصها  يليتحل

 97عملكرد سال  يابيارز ياختصاص

 –فرزانه درگي  درصد 100 15/07/1398 30/5/1398
دبير كميته 

 ارزيابي عملكرد
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 : دستگاه تيريكارگروه توسعه مد ليشاخص سوم : تشك

 مجري واحد سنجش هدف زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه يفرد

جلسات  يجدول زمانبند هيته 1
   تيرياستقرار نظام مد تهيكم
 عملكرد97

دبير كارگروه  درصد 100 29/12/1398 01/04/1398
توسعه مديريت 

 اداره كل 

انجام  مكاتبات الزم با سازمان  2
جهت  يزيو برنامه ر تيريمد

سات كارگروه توسعه جل يبرگزار
سازمان  ندهيبا حضور نما

 تيريمد

دبير كارگروه  عدد 6 29/12/1398 01/04/1398
توسعه مديريت 

 اداره كل

مصوبات جلسات كاگروه  يبررس 3
ت يوضع يريگيو پ تيريتوسعه مد

 شدن مصوبات يياجرا

دبير كارگروه  درصد 100 29/12/1398 01/04/1398
توسعه مديريت 

 اداره كل

گزارش جلسات كارگروه  هيهت 4
 ركبايتوسعه هر شش ماه 

دبير كارگروه  درصد 100 29/12/1398 01/04/1398
توسعه مديريت 

 اداره كل
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 1398اقدامات اصالحی انجام شده براساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 

 

 :  اصالح ساختار سازمانيمحور 

  هااي، بخش خصوصي و سمنهاي حرفههاي اجرايي به شبكهملياتي و خدمات دستگاهواگذاري واحدهاي عشاخص 
دمت به نظام خبدليل نداشتن صورتجلسه كار گروه توسعه و مديريت سازمان دامپزشكي كشور در خصوص واگذاري يك 

 گرديده است . الم اعر امتياز كسب نشده است كه اين موارد طي مكاتباتي به سازمان دامپزشكي كشو 3دامپزشكي كشور 
ست با سامانه كارمند پ: بدليل عدم همخواني يك  اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي :شاخص

 طا صورت مي گيرد . با پيگيري ها تالش براي رفع اين خ 1398امتياز كسب نشده است كه در سال  0,5 ( 6)فرم  ايران
 

 ونيك: توسعه دولت الكترمحور 

مصداق اين شاخص  شاخص استفاده از دفاتر پيشخوان در ارائه خدمت : سازمان دامپزشكي كشور نامه اي منوط بر عدم
طي ه اين اداره كل ارسال نكرده اند و همچنين نمره اين بخش بصورت ملي بر اساس عملكرد سازمان لحاظ شده است . ك

 د را اعالم نموده است . و تحول اداري سازمان دامپزشكي كشور اين موار مكاتبه اي با دفتر فناوري اطالعات ، ارتباطات

ه كل با بخشنامه شماره نسبت به تطبيق اطالعات پورتال ادار پورتال مقرر گرديد مسئول شاخص استاندارسازي تارنما  : 
  پورتال ارائه نمايند. رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام و گزارش الزم را در جهت اصالح و بروز 145144

را سازمان دامپزشكي  رددگكه بايد اصالح  يشاخص اصالح فرآيندها :  با توجه به برش استاني و تعداد خدمات ، ليست خدمت
جلسه تيم مقرر گرديد  وو كامالٌ فرضي اصالح فرآيند انجام شد   ننموده استاستاني ارسال دامپزشكي به ادارات  كشور 

يگيري هاي پردد و گارسال محوريت معاونت سالمت تشكيل شود، همچنين گزارش تحليلي از نحوه بهبود فرآيند بهبود با 
صورت ت خدمات اصالحي جهت ارائه ليسالزم با دفتر فناوري اطالعات ، ارتباطات و تحول اداري سازمان دامپزشكي كشور 

 گيرد . 

 ر وظايف قانونياهميت استراتژيك خدمت براي دستگاه و جايگاه آن د
 شناشايي و احصاء مشكالت در ارتباط با انجام خدمت

 اولويت بندي مشكالت شناسايي شده
 راهكار پيشنهادي و شاخص هاي پايش راهكارها براي بهبود خدمت 

 ازبيني بخشنامه هايبدر تيم بهبود بررسي گرديده است كه براي برطرف نمودن اصالح بعضي از فرآيندها بايد نسبت به 
ده است اصالح اين شصادره از سازمان دامپزشكي اقدام نموده كه اين موارد به سازمان دامپزشكي كشور انعكاس داده 

دوين شده دراصالح  فرآيندها تفرآيندها اجرايي نشده اند و همچنين كاهش امتياز اين شاخص بدليل عدم ارائه برنامه عملياتي 
د  برنامه عملياتي آن تهيه انديشيده شده است براي اصالح هر فرآين 1398در سال  مي باشد كه با تدابيري كه در تيم بهبود

 و گزارش آن توسط رئيس تيم بهبود  اداره كل در كارگروه توسعه مديريت ارائه گردد . 
 يه هادستگا ريآگاه سا اداره كل و كارشناسان ياز توان كارشناس يريخدمات و بهره گ يو به روز رسان ندهايفرا اصالح 

كل جهت بر طرف نمودن  بوده است كه اداره ياستان از اقدامات مهم يزيو برنامه ر تيريسازمان مد ژهياستان بو يياجرا
 نقاط قوت انجام داده است. تينقاط ضعف و تقو
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و همان به صورت ملي نمره را سازمان دامپزشكي كشور كسب ننموده است استفاده از فناوري هاي نوين در ارائه خدمت : 
با  4و پرداخت آنالين( كه مقرر گرديد تشكيل جلسه فاوا منطقه  USSDنمره به استان ها اعمال شده است)در بخش 

 در اداره كل دامپزشكي استان قزوين برگزار گردد و اين موارد مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد . حضور مديركل فاوا 

ست خدمتي به ادارات ا توجه به برش استاني و تعداد خدمات هنوز هيچ ليارائه تجميع خدمات در ميز خدمت دستگاه : ب
اداره تشخيص و  استاني ارسال نشده است  اما با  توجه به توضيحات همكاران حوزه معاونت سالمت به خصوص خدمات

ه شده است مقرر نمر درمان و اداره نظارت بر بهداشت مواد غذايي كه به صورت الكترونيكي انجام نمي شوند باعث كسر
زار گردد و اين موارد مورد با حضور مديركل فاوا در اداره كل دامپزشكي استان قزوين برگ 4گرديد تشكيل جلسه فاوا منطقه 

 بحث و تبادل نظر قرار گيرد . 

ست ولي ين كار نشده ااموفق به اختصاص اتاقي براي  1398با توجه به اينكه ساختمان اداره كل قديمي مي باشد در سال 
رستان هاي تابعه  اين مورد رفع گرديده است و متصديان ميزخدمت در اداره كل و ادارات دامپزشكي شه 1398در سال 

ي از طريق سازمان معرفي گرديد ه اند و در خصوص ميرخدمت الكترونيكي با توجه به اينكه مديريت سامانه هاي تخصص
رفته شده است و در و پيگيري هاي با سازمان دامپزشكي كشور صورت گو مكاتبات الزم  دامپزشكي كشور انجام مي گيرد

نك كليه سامانه هاي همين راستا شناسنامه كليه خدمات شناسه دار در پورتال اداره كل درج گرديده است و همچنين لي
 تخصصي واحدهاي فني دامپزشكي در پورتال اين اداره كل بارگذاري گرديده است .

 
 ت الكترونيكي : توسعه زيرساخت دول

 داشتن گواهيينامه امنيتي نمره كسب نشده است نمره به صورت ملي محاسبه شده است . 
 

 انتشار راهبرد مشاركت در تارنماي دستگاه : 

 

اداره كل دامپزشكي  با حضور مديركل فاوا در 4نمره به صورت ملي محاسبه شده است و  مقرر گرديد جلسه فاوا منطقه 
 گزار گردد و اين موارد مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد . استان قزوين بر

امپزشكي كشور صورت با توجه به اينكه تصميمات در خصوص تغيير سياستها ، مقررات و رويه هاي اقتصادي در سازمان د
وص تغيير يمات در خصمي گيرد و اطالع رساني بايد توسط سازمان صورت گيرد ، اما شايان ذكر است  بعد از ابالغ تصم

نسبت به درج اين  1398سياستها ، مقررات و رويه هاي اقتصادي به ادارات دامپزشكي استان  اين اداره كل در سال 
 تصميمات در پورتال اداره كل اقدام نموده است 
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موانع و چالش های 

احتمالی عدم 

 اجرای برنامه

 عوامل درونی عوامل بیرونی برنامه های اقدامی

 قوت ضعف فرصت تهديد كوتاه مدت ميان مدت بلند مدت

 دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

فرسودگی بیش -1

از حد تجهیزات 

غیرقابل تعمیر 

بودن و نیاز شدید 

به جایگزینی 

 سیستم ها

فرسودگی و -2

غیراستانداربودن 

تجهیزات شبکه ، 

 سوئیج و کابل ها 

کمبود تعداد -3

دستگاه پرینتر و 

. ، اسکنر و ..

استفاده اشتراکی ، 

فرسودگی و عدم 

توان پاسخگویی 

به نسبت حجم 

 کاری 

 

  

راه اندازي 
فيبر نوري و 

 افزايش 

راه اندازي -1
سامانه هاي 
الكترونيكي 
يكپارچه و 

احصاء -2متمركز 
خدمات رو به 

مردم و 
الكترونيكي 
 نمودن آنها 

فرهنگ سازي -3
خدمات 

 الكترونيك 

توسعه و 
اصالح ديتا 

ر و سنت
 سرورها 

فقدان -1
نيروي انساني 
متخصص در 
حوزه آمار و 
الكترونيك 

بعنوان 
كاربران 

-2سامانه ها 
وابستگي زياد 
به اينترنت و 

سرعت آن 
عدم -3

دسترسي به 
داده هاي 
 كشوري 

عدم -4
مقررات 

منسجم و 
 متمركز 

ظهور -1
فناوري هاي 

 نو
عزم جدي -2

-3دولت 
ارتباطات 

رسمي بين 
المللي 

   سازماني

كمبود -1
اعتبار نيروي 

-2انساني 
ضعف سيستم 

-3اينترنت 
ضعف 

همكاري 
 مخابرات 

عف ض-4
آموزشي 

 تخصصي 
يكپارچه -5

نمودن كامل 
 سامانه ها 

ارتباط -1
استان از 32

طريق 
MPS 2-

برنامه ريزي 
دقيق و 
پيگيري 
 منسجم 

وجود -3
فرهنگ 

سازماني الزم 
در مديران و 

 كاركنان  
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 :  رنامه مديريت سرمايه انسانيبمحور 

 استان : بدليل بارمالي  ارزيابي كانون در مديران نام ثبت

 نخواهد تحقق نظر ردمو درصد همكار بانوان به همكار آقايان نسبت به توجه بانوان : با به مديريتي هاي پست اختصاص
 .يافت

 مديريتي : هاي پست در جوانان كارگيري به

 مديران انتصاب الكم شده تعيين هاي آيتم اساس بر امتياز حدنصاب اخذ مديران انتصاب و تخابان نامه شيوه اساس بر
 .باشد مي
توسط سازمان  شده نييتع هياساس طبق سهم نيبوده و  بر هم يپست اداره كل بالتصد 233از  يحال حاضر تعداد در

جذب اداره كل  يياجرا يدستگاهها ريم فراگاستخدا قياز طر ديجد يروين يتعداد رياخ يكشور در سال ها يدامپزشك
در اداره كل وجود  يمانيپ و يدر رابطه با كاركنان رسم ياز پرسنل كاهش يتعداد يو بازنشستگ رويانتقال ن رغميو عل دهيگرد

ره كل امر در ادا نيقق اپست ها تح لياداره كل و عدم تكم يشده برا نييو اهداف تع فينداشته است البته با توجه به وظا
 نياساس ا نيهم ردارد. ب شتريب يبررس يباشد جا يدرصد پست ها م 10كمتر از  زيان ن يقرارداد يها يروين يكه حت

و  تيريزمان مدكشور و سا يسازمان دامپزشك قياداره كل از طر يشاخص برا نيعدم مصداق ا افتيموضوع و امكان در
 گردد. يريگياستان پ يزيبرنامه ر

 
 

 :  مديريت مالي شفافيت ومحور 

ون رفع موانع توليد قان (1)ارسال به موقع گزارش حسابرسي ســـاالنه بدهي ها و مطالبات موضوع بند )پ( ماده شاخص 
  .عدم مصداق اعالم شده است  1397( در سال رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور )براي سال قبل

 

 :هبود فضاي كسب وكار و ارتقاي بهره وريبمحور 

ان مديريت و برنامه اجراي مصوبات سازمو  ارائه اطالعات مورد نياز سازمان مديريت و برنامه ريزي استانشاخص هاي 
 عدم مصداق اعالم شده است .  ريزي استان

 

اداره كل در ارزيابي  ضعف و تبديل آن به نقاط قوت در مديريت سبز ، امتياز اين طشاخص  مديريت سبز : با بررسي نقا
امتياز با درصد  28يافت امتياز با وجود تغييرات فراوان در چك ليست مديريت سبز موفق به در 30، از  1398د سال عملكر
.مي باشد .ار، پسماند و .شديم .  نقاط ضعف اين اداره كل نداشتن كارگروه مديريت سبز ، دفتر توسعه و پايد 33/93تحقق 

ت بهينه نمودن ه بررسي موارد فوق و ارائه راهكارهاي مناسب جهكه با مشخص شدن نمرات ارزيابي عملكرد نسبت ب
اداره كل و با بررسي  مديريت سبز در راستاي تبديل نقاط ضعف به قوت نموديم . با تشكيل كارگروه مديريت سبز در اين
  اقدام گرديد....  روشهاي نوين مديريت سبز در بهينه نمودن روشهاي مصرف انرژي از جمله مديريت پسماند ، كاغذ و
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 ز كسب شده است .امتيا 79امتياز  150از  محوردر اين  : ارتقاء سالمت اداري، مسئوليت پذيري و پاسخگوييمحور 

 امتياز كسب شده است :  25/75امتياز  40در اين شاخص از :  ارتقاء سالمت نظام اداريشاخص 

 است . امتياز كسب شده 25امتياز  40ين شاخص از : در ا صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداريشاخص 

قي امتياز كسب شده امتياز عدم مصداق مي باشد و ماب 17امتياز  20رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد : شاخص 
 است . 

. به كسب شده است  امتياز 78/13امتياز  30: از  مناسب سازي فضاهاي اداري جهت استفاده معلولين و جانبازانشاخص 
اين موارد  1398د و در سال دليل اينكه ساختمان اين اداره كل قديمي و امكان ايجاد آسانسور بين طبقه اول و دوم نمي باش

ب اعتباري براي اين در كميته برنامه ريزي شهرستان قزوين مطرح مي گردد ، با ارائه داليل منطقي شايد امكان تصوي
 ت بازسازي و رفع اين مشكالت اقدام نمود. منظور در نظر گرفته شود تا بتوان جه

 

 ت . امتياز كسب شده اس 4/85امتياز  100كه در اين محور از  :  استقرار نظام مديريت عملكردمحور 

كه شده است  متياز كسب ا 37/66امتياز  80: امتياز اين اداره كل در اين شاخص از  استقرار نظام ارزيابي عملكردشاخص 
ير نرم افزار اتوماسيون با تغي 1398كه در سال متياز به جهت مكانيره نبودن ارزيابي عملكرد كارمندان علت كسب كامل ا

ه صورت مكانيزه صورت مي فرم هاي ارزيابي عملكرد كاركنان اين اداره كل باداري همكاران سيستم به نرم افزار مرواريد 
 گيرد .

 

حترم مديريت و برنامه م: كه امتياز اين شاخص توسط سازمان   دستگاه ميزان همگرايي امتياز خودارزيابي و نهاييشاخص 
 % اين امتياز را كسب نموده است .  50ريزي استان محاسبه مي گردد كه اين اداره كل 
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 صل دوم:ف 

 

تحلیل وضعیت موجود
 اهی گذشته ردمقایسه باسال  1398اهی عمومی سال شاخص عملکرد و 
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 ا سالهاي گذشتهبدر مقايسه  1398الي  1395از سال استان قزوين  اداره كل دامپزشكيوضعيت كلي عملكرد 
 شهيد رجايي ارزيابي عملكرد در جشنواره

 
 

 رتبه امتياز شاخص اختصاصي امتياز شاخص عمومي سال رديف

1 1394 65/905 2/990 2 

2 1395 79/938 1000 3 

3 1396 46/873 1000 3 

4 1397 2/786 1000 5 

 رتبه برتر – 3 1000 49/799 1398 5

 سال شاخص سقف امتياز كسب شده  امتياز  رتبه درصد

 شاخص هاي عمومي 1000 49/799 چهارم 95/79

 1398سال 
شاخص هاي  1000 1000 100%

 اختصاصي

 جمع كل 2000 49/1799 98/89

 شاخص هاي عمومي 1000 2/786 پنجم 62/78

 1397سال 
شاخص هاي  1000 1000 100%

 اختصاصي

 جمع كل 2000 2/1786 3/89

 شاخص هاي عمومي 1000 46/873 سوم 346/87

 1396سال 
شاخص هاي  1000 1000 100%

 اختصاصي

 جمع كل 2000 46/1873 67/93

 شاخص هاي عمومي 1000 79/938 سوم 88/93
 1395سال 

 

 

شاخص هاي  1000 1000 100
 اختصاصي

 جمع كل 2000 79/1938 9395/96
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  عملکرد دستگاه اجرایی در شاخص های عمومی به تفکیک محورها در سال های گذشته

 

امتياز  محور رديف
نهايي سال 

1395 

درصد 
 تحقق

امتياز 
نهايي سال 

1396 

درصد 
 تحقق

امتياز نهايي 
 1397سال 

رصد د
 تحقق

امتياز نهايي 
 1398سال 

درصد 
 تحقق

 91,86 101,05 97 288/121 100 125 100 160 اصالح ساختار سازماني 1

 93/66 816/200 82,15 147,88 86 216 توسعه دولت الكترونيك 2
236,96 78,46 

 34/69 344/121 88 176 100 190 مديريت سرمايه انساني 3
139,04 86,90 

 25/89 554/53 76 38 76 38 ديريت ماليشفافيت و م 4
26,65 45,95 

هبود فضاي كسب وكار و ب 5
 ارتقاي بهره وري

 

88 100 70,4 87,55 76 5/84 
92,94 69,87 

ارتقاء سالمت اداري،  6
مسئوليت پذيري و 

 پاسخگويي

100 100 117,16 78,11 35/79 9/52 
117,31 90,23 

استقرار نظام مديريت  7
 عملكرد

143 96 142,61 95,07 375/85 375/85 
101,05 91,86 
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اصالح ساختار سازماني

توسعه دولت الكترونيك

مديريت سرمايه انساني

شفافيت و مديريت مالي

بهبود فضاي كسب وكار و ارتقاي بهره وري

گوييارتقاء سالمت اداري، مسئوليت پذيري و پاسخ

استقرار نظام مديريت عملكرد

نمودار محورهاي ارزيابي عملكرد 

1398امتياز نهايي سال  1397امتياز نهايي سال  1396امتياز نهايي سال  1395امتياز نهايي سال 
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 1398الی  1395تحلیل شاخص های عمومی اداره کل دامپزشکی در سال های  
 

 نمودار مقایسه ای وضعیت محور اصالح سازمانی چهار ساله  : 

 
 

 نمودار مقایسه ای محور توسعه دولت الکترونیک چهار ساله  :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160

125 121.288

101.05

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1395امتیاز نهایی سال  1396امتیاز نهایی سال  1397امتیاز نهایی سال  1398امتیاز نهایی سال 

اصالح ساختار سازمانی

216

147.88

200.816

236.96

0

50

100

150

200

250

1395امتیاز نهایی سال  1396امتیاز نهایی سال  1397امتیاز نهایی سال  1398امتیاز نهایی سال 

توسعه دولت الکترونیک



 

 

 

 

72 

 
 

 چهار ساله  :  مدیریت سرمایه انسانی محورمودار مقایسه ای ن

 

 
 
 

 ی در چهارساله  : مال تیریو مد تیشفافنمودار مقایسه ای محور 
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 نمودار مقایسه ای محور بهبود فضای کسب ، کار و ارتقای بهره وری در چهار ساله   :

 
 

 
 

 یی در چهار ساله  :و پاسخگو یریپذ تیئولمس ،یارتقاء سالمت ادارنمودار مقایسه ای محور 
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 چهار ساله : استقرار نظام مدیریت عملکردنمودار مقایسه ای محور 
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 فصل سوم :

 

 
ت

 حلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخص اهی اختصاصی

 مقایسه سالهای گذشته :  رد   1398سال  
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 تحلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخص های اختصاصی
 
 

 تحليل وضعيت موجود و عملكرد شاخص هاي اختصاصي اداره كل دامپزشكي استان قزوين
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

امتياز نهايي  محور رديف
 1396سال 

درصد 
 تحقق

امتياز 
نهايي سال 

1397 

امتياز نهايي  درصد تحقق
 1398سال 

درصد 
 تحقق

ريهاي دام رشد شناسايي بيما 1
و طيورو شيالت نسبت به 

 سال قبل

250 100% 250 100% 250 100% 

درصد كاهش دوره زماني  2
شناسايي تا مهار بيماري 

 نسبت به سال قبل

250 100% 250 100% 250 100% 

درصد كاهش تعداد كانوهاي  3
 آلوده نسبت به سال قبل

250 100% 250 100% 250 100% 

رشد نسبت خريد خدمت  4
 ازمان به اعتبارات دولتيس
 

 

250 100% 250 100% 250 100% 
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 حلیل وضعیت : ت
 

 شاخص اول: 

ت. در بررسي در بررسي اهداف مندرج در اين شاخص مشخص گرديد در تمامي اهداف تحقق بيشتر از برش استاني اس

زريقي طيور بومي ، تاي آلوده معدوم شده، ثبت مايه كوبي هدف كاهش تلفات در گله هاي مرغ گوشتي تعداد كم كانون ه

ن و تعداد كم نمونه برداري پايين بودن گزارشات بيماري مزارع شترمرغ، عدم وجود تعداد زياد مزارع پرورش شترمرغ در استا

 از آب و خوراك مصرفي واحدهاي پرورشي از داليل تحقق برش استاني برآورد مي گردد. 

 

 شاخص دوم :

ده هاي بيولوژيك خصوص شاخص ارتقا بهداشت و تضمين كيفيت فرآورده هاي خام دامي، خوراك دام ، دارو و فرآوردر 

 همانگونه كه اعداد جدول فوق نشان مي دهد تحقق در تمامي اهداف كامل بوده است.

 

 شاخص سوم :

ي تنها هدف مرتبط با دامپزشك در خصوص شاخص ارتقا كيفيت و بهداشت واحدهاي توليدي توزيعي، عرضه و خدمات

واحدهاي متقاضي اخذ  و.. مي باشد كه از داليل عدم تحقق مي توان به تعداد كم IR ،ECتحقق نيافته افزايش صدور كد 

ي حمل بدليل مبهم بودن و عدم ثبت آمار بازديدهاي استقرار سيستم حمل و نقل نمونه ها و بازديد از خودروهاIR ،ECكد 

 اين هدف و ثبت اين موارد در ساير اهداف مي باشد.  اين آيتم ها در

 

 شاخص چهارم :

ي فوق حاد پرندگان در خصوص شاخص دسترسي كمي و كيفي به بسته خدمات دامپزشكي با توجه به بروز بيماري آنفلوانزا

همين امر سبب كه  و بيماري تب برفكي ميزان بحث اطالع رساني و آموزش و ترويج در سطح استان بسيار توسعه يافته

 افزايش بسيار قابل توجه در تحقق شاخص هاي اين قسمت گرديده است.
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 فصل چهارم:

 

ف و ربانمه اه هب تفکیك شاخصهای عمومی و اختصاصی.  آسیب شناسی و جمع بندی مسایل و موانع  تحقق اهدا
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 به واحدها و درخواست اعالم آسیب شناسی برای شاخص  1398نتایج ارزیابی عملکرد سال  اعالم
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 خودارزيابي كارشناسي نهايي

 رديف محور سقف امتياز
 درصد تحقق

كسب  امتياز
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

درصد 
 تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

درصد 
 تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

 
 1 دامپزشكي 1000,00 1000,00 1000,00 100,00 1000,00 1000,00 100,00 1000,00 1000,00 100,00

 میجدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 خودارزيابي كارشناسي نهايي

 رديف محور سقف امتياز
 درصد تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

درصد 
 تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

درصد 
 تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

 1 اصالح ساختار سازماني 125,00 110,00 110,00 100,00 110,00 95,05 86,41 110,00 101,05 91,86 

 2 توسعه دولت الكترونيك 330,00 330,00 330,00 100,00 302,00 236,96 78,46 302,00 236,96 78,46 

 3 مديريت سرمايه انساني 175,00 160,00 134,00 83,75 160,00 139,04 86,90 160,00 139,04 86,90 

 45,95 26,65 58,00 45,95 26,65 58,00 100,00 90,00 90,00 90,00 
بهبود فضاي كسب وكار و ارتقاي 

 بهره وري
4 

 69,87 92,94 133,00 69,87 92,94 133,00 100,00 150,00 150,00 150,00 
ارتقاء سالمت اداري، مسئوليت 

 پذيري و پاسخگويي
5 

 6 استقرار نظام مديريت عملكرد 130,00 130,00 130,00 100,00 130,00 117,31 90,23 130,00 117,31 90,23 
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 امتیاز کسب شده است .    %86/91: دراین محور اصالح ساختار سازمانیمحور 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 هدف عملكرد امتياز درصد تحقق
سقف امتياز 
 مصداق دار

سقف 
 امتياز

واحد 
 سنجش

 رديف شاخص توضيحات

 درصد 50,00 35,00 - - 35,00 100,00 

ت قابل ارائه از سوي مستندا
دستگاه: گزارش اقدامات 

انجام شده در رابطه با 
واگذاري واحدهاي عملياتي 
و خدمات دستگاه بر اساس 

برنامه مصوب و  قراردادهاي 
 منعقد شده

واگذاري واحدهاي عملياتي 
هاي و خدمات دستگاه

اجرايي به بخش خصوصي و 
 مديريت محلي

1 

 تعداد 25,00 25,00 - - 21,67 86,67 

مستندات قابل ارائه از سوي 
دستگاه: فهرست كامل 

وظايف واگذار شده از ستاد 
به استان و گزارش ميزان 

اجرايي شدن آنها.در صورت 
عدم تكميل جدول ضميمه، 

امتياز شاخص صفر مي 
گردد. نحوه سنجش بر 

تفاهم  98اساس هدف سال 
 نامه

ميزان اجرايي شدن تفويض 
 ستاد دستگاه به استان

2 

 تعداد 20,00 20,00 - - 16,67 83,33 

مستندات قابل ارائه از سوي 
دستگاه: فهرست كامل 

وظايف واگذار شده از استان 
به شهرستان و گزارش 

ميزان اجرايي شدن آنها، 
تكميل نمودن جدول شماره 

3 

تفكيك وظايف استاني و 
شهرستاني و تفويض 

اختيارات و وظايف استاني به 
 سطوح شهرستاني

3 

 درصد 30,00 30,00 100,00 - 27,72 92,40 

نحوه سنجش بر اساس 
اطالعات مندرج در سامانه 
ساختار. نياز به ارائه مستند 

 نمي باشد.

اجراي بخشنامه سامانه ملي 
مديريت ساختار دستگاه هاي 

 اجرايي
4 
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 : ها، بخش خصوصي و سمنايهاي حرفهه شبكههاي اجرايي بواگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاهشاخص 
 ميزان واگذاري واحدهاي عملياتي دستگاه براساس برنامه مصوب شده عدم مصداق مي باشد . 

 ميزان واگذاري خدمات دستگاه براساس برنامه مصوب شده : امتياز كامل كسب گرديده شده است .

 شاخص ميزان اجرايي شدن تفويض ستاد دستگاه به استان : 

خصوص پيشنهاد كاهش  ه دليل عدم مكاتبه اي سازمان دامپزشكي كشور با سازمان اداري و استخدامي درالزم بذكر است ب
 . امتياز اين شاخص را اين اداره كل كسب ننموده است  8پست و سطوح سازماني ناشي از واگذاريها 

 شاخص تفكيك وظايف استاني و شهرستاني و تفويض اختيارات و وظايف سطوح شهرستاني : 

خصوص پيشنهاد كاهش  الزم بذكر است به دليل عدم مكاتبه اي سازمان دامپزشكي كشور با سازمان اداري و استخدامي در
   .امتياز اين شاخص را اين اداره كل كسب ننموده است  3پست و سطوح سازماني ناشي از واگذاريها 

 :  شاخصاجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي

 30امتياز از  2/5ايران  با عنايت به عدم تكميل فرآيند اخذ شماره مستخدم توسط وزارت جهاد كشاورزي در سامانه كارمند
 .امتياز كسب نشده است 

دم همخواني با آمار پست پست در فرآيند اخذ شماره مستخدم براي پرسنل با سابقه باال(و ع 48همچنين درگير بودن تعداد 
كشاورزي مي باشد  وزارت جهاد ، امتياز كسر گرديد كه خارج از حيطه اختيارات اين اداره كل  بوده و در اختيارهاي سازماني 

 كه پس از پيگيريهاي صورت گرفته ، مشكل مرتفع نگرديده است . 
ابالغي شنامه هاي شايان ذكر است اين مشكل در سال جاري به دليل لزوم اخذ شماره مستخدم براي كليه پرسنل طي بخ

 صورت پذيرفت.

 
 

 نقاط قوت : 

دامپزشكي كشور  در اين شاخص هر ساله تعدادي از خدمات به بخش خصوصي واگذار مي گردد كه در اين راستا سازمان
رات دامپزشكي استانها آئين نامه ها و روشهاي واگذاري خدمات را به نظام دامپزشكي بخش خصوصي اعالم مي نمايد و ادا

 دمات بر نظام دامپزشكي استان ها نظارت دارند . دراجراي خ

 : نقاط ضعف 

م شده است در شاخص واگذاري واحدهاي عملياتي به شبكه هاي حرفه اي ، بخش خصوصي و سمن ها عدم مصداق اعال
دهاي سازمـاني ا و مشـاغل واحپـستهو اينكه ادارات دامپزشكي استان ها در امر نظارت فعال بوده اند و لذا دستگاه حاكميتي )

غل حاكميتي شناخته مستقر در واحـدهاي تقسيمات كـشوري كه عـهده دار وظايف حاكـميتي مي باشنـد، به عنـوان مـشا
 ( مي باشد لذا امكان واگذاري واحد هاي عملياتي به بخش خصوصي نمي باشد . مي شوند

 برنامه اصالحی : 

ستخدامي در خصوص اسازمان اداري و  ر در جهت ارسال دريافت نامهسازمان دامپزشكي كشومكاتبات الزم با پيگيري و 
 پيشنهاد كاهش پست و سطوح سازماني ناشي از واگذاريها صورت گيرد . 

بخشنامه سامانه ملي  و اجراي"ميزان اجرايي شدن واگذاري وظايف ستاد دستگاه به استان منظور تمركز زدايي  "در شاخص
نيز تالش   1399سال د درارزيابي عملكر مقرر گرديدو نموده است امتياز كامل كسب "راييمديريت ساختار دستگاه هاي اج

  الزم جهت تحقق كامل هدف صورت گيرد.
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ی واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه های اجرایی به شبکه ها

حرفه ای، بخش خصوصی و سمن ها 

میزان اجرایی شدن تفویض ستاد دستگاه به استان 

ایف سطوح تفکیک وظایف استانی و شهرستانی و تفویض اختیارات و وظ

شهرستانی 

اجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی

عملكرد در شاخص هاي محور اصالح ساختار سازماني 

امتیاز کسب شده  سقف امتیاز 
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 . محور توسعه دولت الکترونیک: 2

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف عملكرد امتياز درصد تحقق

سقف 
امتياز 

مصداق 
 دار

سقف 
 امتياز

واحد 
 سنجش

 ديفر شاخص توضيحات

 درصد 50,00 50,00 100,00 - 50,00 100,00 
نحوه سنجش بر اساس چك 

 ليست استانداردسازي تارنما. نياز
 به ارائه مستند نمي باشد.

استانداردسازي 
 تارنما)وب سايت(

1 

 درصد 120,00 120,00 100,00 - 76,40 63,67 
مستندات قابل ارائه از سوي 

دستگاه: ارائه مستندات مرتبط با 
 نماگرهاي شاخص

ارائه خدمات در ميز 
خدمت حضوري و 

 الكترونيكي
2 

 درصد 35,00 17,00 100,00 - 17,00 100,00 

مستندات قابل ارائه از سوي 
دستگاه: ارائه مستندات مرتبط با 

نماگر هاي شاخص. نحوه سنجش 
 بر اساس چك ليست

توسعه زيرساخت 
 دولت الكترونيكي

3 

 درصد 35,00 25,00 100,00 - 25,00 100,00 
مستندات قابل ارائه از سوي 

دستگاه: ارائه مستندات مرتبط با 
 نماگر شاخص

مشاركت الكترونيكي 
شهروندان در سياست 

ها، فرآيندها، 
تصميمات و اقدامات 
 دستگاه هاي اجرايي

4 

 درصد 55,00 55,00 100,00 - 33,55 61,00 
نحوه سنجش بر اساس اطالعات 

ه بستاد و با توجه  مندرج در سامانه
 شيوه نامه ارزيابي شاخص

احراز هويت 
الكترونيكي خدمت 

 گيرندكان
5 

 درصد 35,00 35,00 100,00 - 35,00 100,00 

ارزيابي اين شاخص توسط مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت انجام مي 

شود. نحوه سنجش بر اساس 
د و اطالعات مندرج در سامانه ستا

با توجه به شيوه نامه ارزيابي 
شاخص. نياز به ارائه مستند نمي 

 باشد.

به كارگيري سامانه 
تداركات الكترونيكي 
 دولت )سامانه ستاد(

6 
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 در اين محور در شاخص هاي ذيل امتياز به طور كامل كسب نگرديده است . 
 ارائه خدمات در ميز خدمت حضوري و الكترونيكي 

 راز هويت الكترونيكي خدمت گيرندكان اح

 
امات مورد نياز شور اقدسازمان مديريت و برنامه ريزي ك 145144بخشنامه شماره مبني بر شاخص استانداردسازي تارنما : 

ه طور كامل كسب كه امتياز بامتياز مي باشد  50توسط مسئول فاواي اداره كل صورت گرفته است ، اين شاخص داراي 
 .   گرديده است

 شاخص ارائه خدمات در ميز خدمت حضوري و الكترونيكي : 
 

 الكترونيكي: و حضوري خدمت ميز در خدمات ميز خدمت حضوري : ارائه
ه اجرايي موفق به دستگا 106اداره كل دامپزشكي استان در شاخص استقرار ميز خدمت حضوري و الكترونيكي از مجموع 

 كسب رتبه هشتم گرديد. 
در اجراي استقرار  درصد تحقق 59,15واحد ستادي و شهرستاني موفق به كسب  7زشكي استان ، از مجموع اداره كل دامپ

درصد تحقق  72,88درصد تحقق در اجراي ميز خدمت الكترونيك شده است كه در مجموع  86,60ميز خدمت حضوري و 
 در اجراي استقرار ميز خدمت به خود اختصاص داده است . 

 تحليل : 
در اختيار  جلسات متعدد كارگروه ميز خدمت تشكيل شد و بسته اطالع رساني و چك ليست نظر سنجي1398در سال 

ي كارت ملي و متصديان ميز خدمت قرار داده شد همچنين نحوه استفاده از سامانه احراز هويت برخط جهت حذف كپ
 شناسنامه توسط واحد فاوا اداره كل آموزش داده شد، 

مديريت ميز خدمت  شاخص هاي مختلف از جمله اجراي دستورالعمل ، استقرار سامانه الكترونيكي امتياز ميز خدمت در
ميز خدمت  حضوري ، حضور كارشناس ميز خدمت ، تخصيص مناسب كارشناسان مطلع ، شايسته ، ماهر و پاسخگو به

رد ، نظرسنجي از ليلي از عملكحضوري ، كيفيت استقرار ميز خدمت ، وضعيت مراحل انجام خدمت ، تهيه گزارش هاي تح
 ته است . ارباب رجوع ، بسته اطالع رساني ، پذيريش درخواست زير خدمت در امتياز دهي اين شاخص نقش داش

امتياز اين شاخص  50ز امتياز ا 35امتياز اين شاخص و ميز خدمت الكترونيكي  70امتياز از  41,40در ميز خدمت حضوري 
ساني مناسب و ك سري ساختارها ) عدم وجود نظر سنجي الكترونيكي ( و عدم اطالع ركسب گرديد و آماده نبودن ي

اداره خدمات  ، اداره تشخيص و درمانهمكاران حوزه معاونت سالمت به خصوص خدمات  حاتيجه به توضهمچنين با تو
از اين محور شده است امتي شايد باعث كاهششوند  يانجام نم يكيكه به صورت الكترون نظارت بر فرآورده هاي خام دامي 

 . 
گاه نظر سنجي الكترونيكي در سال جاري با بهره مندي از ارزيابان و كارشناسان محترم ميز خدمت و تامين بودجه خريد دست

 سعي در باال بردن امتيازات اين محور تالش خواهيم كرد .  
 نقاط قوت : 

 خدمت  حفظ حرمت ارباب رجوع توسط كارشناسان ميز خدمت و انجام
 وجود بسته هاي اطالع رساني 

 ارائه برگه رسيد خدمت 
 نقاط ضعف :نداشتن بودجه كافي جهت خريد دستگاه نظر سنجي الكترونيكي
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 :توسعه زيرساخت دولت الكترونيكيشاخص  

 امتياز اين شاخص به صورت ملي  توسط سازمان دامپزشكي كشور كسب شده است .
 

 : راييدان در سياست ها، فرآيندها، تصميمات و اقدامات دستگاه هاي اجمشاركت الكترونيكي شهرونشاخص 

 امتياز اين شاخص به صورت ملي  توسط سازمان دامپزشكي كشور كسب شده است .
 

 : احراز هويت الكترونيكي خدمت گيرندكانشاخص 

راحي نموده طرباب رجوع سازمان دامپزشكي كشور در سال هاي اخير سامانه هاي تخصصي در خصوص ارائه خدمت به ا
من در اين شاخص موفق به فراهم نمودن زير ساخت احراز هويت گيرندگان را نشده است و در ض 1398اند كه تا سال 

شور اين موارد صورت موفق به كسب امتياز كامل نشده است ، لذا مكاتبات و پيگيري هاي الزم  با سازمان دامپزشكي ك
 گرديده است . 

 

 :  ري سامانه تداركات الكترونيكي دولت )سامانه ستاد(به كارگيشاخص 
 امتياز به طور كامل كسب گرديده است . 
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(وب سایت )شاخص استاندارد سازی تارنما 

شاخص ارائه خدمات در میز خدمت حضوری و الکترونیکی 

شاخص توسعه زیر ساخت دولت الکترونیک 

، شاخص مشارکت الکترونیکی شهروندان در سیاست ها ، فرآیندها

تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی 

از خدمت ( کارت ملی و شناسنامه )حذف دریافت کپی مدارک هویتی 

گیرندگان 

شاخص به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی 

درصد عملکرد محقق در شاخص های محور توسعه دولت الکترونیک

عدم مصداق  امتیاز کسب شده  سقف امتیاز 
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 امتیاز کسب شده است .  139امتیاز  175: در این محور از  برنامه مدیریت سرمایه انسانیمحور  -3
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 ني فقط در شاخص هاي ذيل امتياز به طور كامل كسب نگرديده است :در محور مديريت سرمايه انسا
 شاخص شايسته ساالري در انتصاب مديران و بهره گيري از توانمندي هاي زنان و جوانان 

 كاهش متوسط سن مديران 

 افزايش نسبت مديران زن به كل مديران 
 بانوان :  به مديريتي هاي پست اختصاص

 نخواهد تحقق نظر مورد و همچنين ماهيت فني پست هاي سازماني ، درصد همكار بانوان به همكار آقايان نسبت به توجه با
 .يافت

 مديريتي : هاي پست در جوانان كارگيري به

 مديران انتصاب الكم شده تعيين هاي آيتم اساس بر امتياز حدنصاب اخذ مديران انتصاب و انتخاب نامه شيوه اساس بر
 .باشد مي
شده توسط  نييتع هياساس طبق سهم نيبوده و  بر هم يبالتصد ، اداره كل هاي پست 239از  يتعدادحال حاضر  در

جذب اداره  يياجرا يدستگاهها رياستخدام فراگ قياز طر ديجد يروين يتعداد رياخ يكشور در سال ها يسازمان دامپزشك
در اداره كل  يمانيو پ يسمدر رابطه با كاركنان ر ياز پرسنل كاهش يتعداد يو بازنشستگ رويانتقال ن رغميو عل دهيكل گرد

امر در اداره  نيا تحقق اهپست  لياداره كل و عدم تكم يشده برا نييو اهداف تع فيوجود نداشته است البته با توجه به وظا
 نياساس ا نيهم ر. بدارد شتريب يبررس يباشد جا يدرصد پست ها م 10كمتر از  زين نآ يقرارداد يها يروين يكل كه حت

و  تيريزمان مدكشور و سا يسازمان دامپزشك قياداره كل از طر يشاخص برا نيعدم مصداق ا افتيموضوع و امكان در
 گردد.مي  يريگياستان پ يزيبرنامه ر

 اقدامات اصالحي :
ورد نياز تعداد ا شرايط مبا توجه به دستورالعمل انتصاب مديران با رعايت شرايط احراز مصوب و عدم وجود پرسنل همكار ب

نخواهد  د مورد نظر تحققنسبت آقايان همكار به بانوان درص پستهاي مديريتي بانوان محدود مي باشد. همچنين با توجه به
 يافت و اين موارد به سازمان دامپزشكي كشور طي مكاتباتي اعالم مي گردد . 

خذ حدنصاب امتياز بر انتخاب و انتصاب مديران ابا عنايت به فرآيند جذب در پست هاي سازماني و بر اساس شيوه نامه 
 .شداساس آيتم هاي تعيين شده)سنوات خدمت، سنوات مديريتي، تجربه و..( مالك انتصاب مديران مي با

  تهيه برنامه ساماندهي نيروي انساني اداره كل 

  وطه اتخاذ تصميم در مورد مسير ارتقاي شغلي كاركنان اداره كل طبق قوانين و مقررات مرب

  نظارت بر اجراي برنامه آموزش و تربيت مديران آينده اداره كل با هدف جانشين پروري 

 شاخص  اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي كاركنان و مديران :
 استفاده از مدرسان واجد شرايط عمومي و موضوعي تدريس براساس بخشنامه مربوط : 

همكاران محترم  شي اداره كل دامپزشكي ، جهت ارتقاي علمي و  سطح دانشبا عنايت به تخصصي بودن دوره هاي آموز
سابقه تدريس در دانشگاه ها  ، از اساتيد برجسته و ممتاز دانشگاهي و سازماني استفاده ميشوند . اساتيد همگي علمي بوده و

ي مي گردند . اساتيد رنامه ريز، موسسات مي باشند و از  بانك اساتيد سازمان دامپزشكي كشور انتخاب و براي تدريس ب
بهمين جهت با كاهش  وانتخابي ، فاقد گواهينامه آموزشي صالحيت تدريس توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد 

 امتياز در اين  شاخص روبرو مي گرديم . 
نامه ريزي ، هيچ  و برشايان ذكر است ، دوره هاي آموزشي دامپزشكي تخصصي بوده و در بانك اساتيد سازمان مديريت 

 استادي با مشخصات و اطالعات دامپزشكي موجود نمي باشد .  
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 تحليل : 
( و اجراي مطلوب دوره  برنامه هاي آموزشي و توانمندسازي با افق زماني كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت ) راهبردي

قوانين و مقررات ابالغي  اين اداره كل در چارچوپ ها و برنامه هاي آموزشي از ضروريات اساسي بشمار مي رود . بنابراين
س دوره هاي اموزشي نظام به آموزش و توسعه منابع انساني خود مي پردازد . ارتقاء دانش ، بينش و مهارت كاركنان براسا

 آموزش كاركنان دولت انجام مي شود . 
استقرار سيستم مديريت ا همچنين بن و كاركنان و تشكيل شناسنامه آموزشي براي مديرااداره كل دامپزشكي استان قزوين با 

موزشي كاركنان دستگاه آ، تصويب برنامه هاي  به روز آوري آن و Train.ivo.irايده به آدرس  مكانيزه اطالعات آموزشي 
س صوب مديران بر اسااجراي دوره هاي آموزشي ممطابق با نظام آموزش كاركنان دولت ) نياز سنجي آموزش ( ، نسبت به 

ر اجراي برنامه آموزش و ساعت ( اقدام مي نمايد و  نظارت ب 40ساعت ، كارمند  60) مدير ضوابط و برنامه مصوب ساالنه 
 تربيت مديران آينده دستگاه با هدف جانشين پروري مي باشد .

 نقاط قوت : 
 افزايش سطح آگاهي كاركنان و آشنائي با مباحث سالمت اداري ) فرهنگ سازي(

 ركنان و افزايش سطح كارايي پرسنلآموزش كا

 بهبود ساختارو عملكرد سيستم اداري و كارآمدي آن ) اصالح نظام اداري(

 افزايش سطح رضايتمندي بهره گيرندگان خدمات دستگاه
 نقاط ضعف :

 تكراري بودن مباحث و عناوين سرفصل هاي آموزشي مرتبط با اين دوره

 وره ها برمخاطبينعدم امكان ارزيابي دقيق اثرگذاري اين د

 فقدان برنامه و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با نيازهاي فرد و سازمان

 مشكل در پذيرش فرهنگ آموزش در بهره برداري از فناوري اطالعات و ارتباطات

 كمبود آموزش و اطالع رساني براي بهره برداري از فن آوري اطالعات و ارتباطات

 مدرسين دوره ها جهت دريافت گواهينامه تدريس  مشكل در عدم استقبال

 عدم پيش بيني و كمبود اعتبار الزم براي آموزش وتوانمندسازي كاركنان

 عدم ثبت كامل شناسنامه آموزشي پرسنل و صدور گواهي هاي آموزشي نوع دوم

 فقدان اطالعات در مورد وضعيت موجود آموزش هاي مديريتي مديران 

 هنگي الزم براي گذراندن دوره هاي آموزشي مديريتي الزامي براي مديرانعدم وجود برنامه وهما
 

 نقاط بهبود : 
 بهبود و اصالح فرآيندها از طريق شركت در دوره هاي آموزشي

 يحضور ريغ يآموزش يبر دوره ها ديكاركنان با تأك يتوانمند ساز
 توسعه آموزش در راستاي توانمند سازي كاركنان 

 يندها از طريق شركت در دوره هاي آموزشبهبود و اصالح فرآ
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ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی

تناسب شغل و شاغل

ی های شایسته ساالری در انتصاب مدیران و بهره گیری از توانمند

زنان و جوانان

اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی مدیران و کارکنان

ارزشیابی عملکرد کارکنان

اجرای طرح ارزیابی و تربیت مدیران

درصد عملکرد محقق در شاخص های محور توسعه سرمایه انسانی

عدم مصداق  امتیاز کسب شده  سقف امتیاز 
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 امتیاز کسب شده است .  26.65امتیاز  58ضای کسب و کار و ارتقای بهره وری  :  در این محور از محور بهبود ف-4
 

 خودارزيابي كارشناسي نهايي

درصد  رديف محور سقف امتياز
 تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

 درصد
 تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

درصد 
 تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

 
45,95 26,65 58,00 45,95 26,65 58,00 100,00 90,00 90,00 90,00 

بهبود فضاي كسب وكار و 
 ارتقاي بهره وري

1 
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 نگرديده است : ر و ارتقاي بهره وري  در شاخص هاي ذيل امتياز به طور كامل كسبدر محور بهبود فضاي كسب و كا
 شاخص اصالح نظام مجوز دهي كشور امتياز كسب نگرديده است 

 امتياز آن كسب گرديده است .  18امتياز  20در شاخص اجراي مديريت سبز از  – 2

 

 

 شاخص اصالح نظام مجوز دهي :

لي با محاسبه در اين سامانه واداره كل و پاسخ آن در مورد مقرر ،  نيا اوريمشاوره به سامانه مورد  كيبه ارجاع  تيبا عنا
اين سامانه  1399در سال  وپاسخ اين مورد را بيشتر از زمان تعيين شده اعالم نموده اند و امتيازي به شاخص تعلق نگرفت 

 رسي مي گردد . به صورت روزانه  توسط مسئول سامانه اين اداره كل نظارت و بر
 

 شاخص  مديريت سبز :
سه آن با  الگوي آب  و مقاي  -با توجه به تغييرات عمده در ارزيابي اجراي مديريت سبز )  شاخص هاي مصارف انرژي  

موزش و فرهنگ تجهيزات و آ -مصرف با  بررسي فرمولي ، مديريت پسماند ، مصرف سوخت وسايل نقليه ، ساختمان ها 
 امتياز اين محور را اخذ نمايد.  30داره كل توانست .....از سازي ( ، اين ا

 داليل و آسيب شناسي اين محور : 
داره هاي دامپزشكي اشاخص مديريت مصرف انرژي و آب : بدليل مصرف باالي انرژي ) برق و گاز ( و آب در اداره كل و 

ران اين اداره كل بعد دوش گرفتن پرسنل و همكا تابعه استان در راستاي شستشو و ضدعفوني اقالم ، خودرو ها و همچنين
ز انتقال و شيوع بيماريهاي ااز ماموريت هاي اعزامي به واحدها ، دامداريهاي سنتي و صنعتي در راستاي جلوگيري و پيشگيري 

 واگير و قابل انتقال بين انسان ودام مي باشد .
 مورد خودروهاي ، كوب يهما همكاران لوازم و وسايل بازپديد و نوپديد باكتريايي ، ويروسي بيماريهاي ظهور به با توجه 

 و مرغداريها ، ها دامداري ، آبزيان ها استخر ، ها فارم كننده بازديد كارشناسان و همكاران ، كوب مايه استفاده همكاران
 شستشو مجدداً و ونيعف ضد سپس ، شده زدوده آنان روي از ميكروبي و فيزيكي عوامل تا شده شسته همه روز بايستي ...

 گرفته دوش شهرستان زشكيدامپ هاي اداره در كار پايان در ... و بروسلوز و سل ، مبارزه واحد پايان همكاران در و گردد

 ، زا بيماري عوامل گونه هر از عاري نمايند مي مراجعه دامداري يا و روستا به بعدي يا ماموريت و منزل به كه زماني تا
 مانند ) ودام انسان بين تقالان قابل ( زئونوز بيماريهاي انتشار زمان در بيماري و انتقال شيوع از وگيريجل جهت ... و كنه

 ، انگلي ، قارچي ايبيماريه ساير و كنگو كريمه تب ، مشمشه ، ، هاري شاربن ، بروسلوز ، طيور حاد فوق آنفلوانزاي
 گردد .  ... و باكتريايي ، ويروسي

و  باشد مي ها هرستانش دامپزشكي هاي اداره و كل اداره الينفك قسمت دو اجرايي و فني ، اداري نساختما از آنجائيكه
اه هاي نظير اتوكالو و همچنين مصرف باالي دستگ كرد جدا هم از گاز و برق ، آب كنتور اخذ جهت را دو اين توان نمي

... دارد به همين جهت  و سموم قوطي ، كار وسايل ، واكسن شيشه مانند حاصله ، فور و ... كه جهت بي اثر سازي  پسماند
اداره دامپزشكي  اداره كل مصرف اداره كل در مصارف انرژي و آب باال مي باشد . ضمناٌ درصدي از مصرف باالي آب

محض تشخيص اقدام شهرستان قزوين نيز به علت قديمي بودن لوله كشي و شكست لوله در زير ساختمان اداره بود كه ب
 وله كشي جديد گرديد. به ل

 شاخص مديريت پسماند :  
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هاي اداره كل عفوني هستند آزمايشگاه تشخيصي اداره كل مهمترين منبع توليد كننده پسماند در اداره كل مي باشد . پسماند
در  زايي و ضدعفوني ) لوله و سرنگ هاي خون ، محيط كشت ها ، جنين ، الشه ، ويال هاي واكسن و ... ( پس از سترون

ماده سازي مي آكيسه هاي مخصوص بسته بندي و جهت انتقال براساس رعايت استاندارد هاي مديريتي و زيست محيطي 
 گردد. 

قد قرارداد با شركت عصر عدر راستاي اقدام پيشگيرانه در جلوگيري از پراكندگي زباله هاي عفوني اين اداره كل نسبت به 
امپزشكي شهرستان ، كه قبالً اله هاي عفوني و پسماندها از  اداره كل و اداره هاي دصنعت سبز ايرانيان اقدام گرديد .  زب

ردد . با توجه به جمع گدر آزمايشگاه هاي اداره كل بيخطر شده اند ، جمع آوري و نسبت به معدوم سازي آنان اقدام مي 
سماند و قرارداد توسط اداره و امن ، گواهي پ آوري و انتقال پسماندها از شهرستان ها به اداره كل در راستاي حذف بهداشتي

رستان ها ، فاقد قرارداد و كل ، تنظيم و اخذ گرديد و امتياز اين شاخص براي اداره كل داده شد و اداره هاي دامپزشكي شه
 گواهينامه بودند و بهمين جهت امتياز اين شاخص با كاهش روبرو شد. 

  تجهيزات : و ساختمانها شاخص شاخص امتياز
امتياز خوبي از اين شاخص  با توجه به عدم بودجه الزم جهت پيگيري گواهينامه فني موتورخانه ، ساختمان و ... نتوانستيم

ه عدم وجود موتورخانه و ببگيريم . موارد ديگر در كاهش امتياز شاخص ، اداره هاي دامپزشكي شهرستان بودند كه با توجه 
ستان ها ( ، عدم مصداق پگيج ، بخاري نفتي و يا گازي )  نبود موتورخانه در شهر استفاده از سيستم هاي گرمايش مانند

 شامل ما نگرديد و امتياز آن متاسفانه با كاهش روبرو شد. 
 تحليل : 

محيط زيست تمامي جنبه هاي حيات بشر را به نوعي دربرمي گيرد و حكم منطق و عقل سليم بر مبناي حفاظت و حراست 
ت و ارزشمند آن است. به ويژه آنجا كه به حيات موجودات زنده خصوصا انسان مربوط مي شود. مقوله از جنبه هاي مثب

محيط زيست موجب استفاده و سوءاستفاده هاي بي شماري خصوصا از زمان صنعتي شدن جوامع به اين سو شده است. در 
يادي قرار گرفته به طوري كه با گذشت كشور ما نيز حفاظت از محيط زيست در بخش صنعت چندي است كه مورد توجه ز

زمان شاهد تحوالت مفيدي در اين زمينه بوده ايم. ازجمله عوامل مهم در رابطه با تخريب محيط زيست در بخش صنعت 
مي توان به اتالف انرژي و عدم مصرف بهينه آن اشاره كرد. در حالت ايده آل، جامعه اي كه به دنبال دستيابي توسعه پايدار 

از اتالف  نها منابعي از انرژي را به كار مي گيرد كه هيچ اثر منفي زيست محيطي نداشته و تا جايي كه امكان دارداست ت
منابع تجديدناپذير در آن جلوگيري شود، اما با اين حال، از آنجا كه تمام منابع انرژي تا حدودي بر محيط زيست اثرگذار 

و استفاده منطقي از انرژي بر آثار منفي آن غلبه كنيم كه تا حد امكان از هستند بهتر آن است كه با بهينه سازي مصرف 
هدر رفتن اين منابع نيز جلوگيري شود. مصرف سرانه انرژي در ايران متناسب با ساختار توليد، صنعت و اقتصاد كشور نيست 

نامناسب مصرف و فقدان فرهنگ  و به دليل ارزاني سوخت و يارانه دولتي، شاهد مصرف غيربهينه، اتالف انرژي، ساختار
صرفه جويي هستيم. ناسالم بودن ساختار مصرف انرژي ناشي از آن است كه قيمت ها به صورت واقعي تاثيرگذار نيست و 

اداره  قيمت هاي داخلي حامل هاي انرژي واقعي نيستند و با تغيير قيمت انرژي در جهان، قيمت داخلي تغييري نمي كند. 
شكي استان قزوين با درك اهميت حفظ و حراست از محيط زيست تالش دوچنداني در استفاده بهينه از منابع در كل دامپز

اختيار نموده است.تشكيل جلسات متداوم و ارسال راهكارهاي مناسب در اين ارتباط به واحدهاي اداري تابعه از جمله اين 
 موارد محسوب مي گردد.

 نقاط ضعف : 
 ساختمان كي داشتن براي را خورشيدي هاي پنل  از استفاده)   انرژي مصرف سازي بهينه هتج بودجه تخصيص عدم

 ... ( و آب مجدد استفاده و بازيابي براي بسته حلقه سيستم نصب - سبز و هوشمند

 مرتبط تحصيلي گرايش با سبز مديريت كارشناس وجود عدم

http://www.aftabir.com/advertising/view/16489/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-UPVC-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.aftabir.com/advertising/view/16489/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-UPVC-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 نقاط بهبود : 

 اجرايي دستگاه ملكردع بر نظارت و بيشتر هاي رساني اطالع-1

 انرژي بهينه مديريت و انرژي مصارف كاهش راستاي در آموزش و سازي فرهنگ-2

 

 اقدامات اصالحي :
 اشد .  به مديريت سبز در بهينه نمودن روشهاي مصوف انرژي از جمله مديرتي پسماند ، كاغذ و ... مي تشكيل كارگرو-1
 پيگيري مصوبات جلسات كميته سبز اداره كل  -2

 صورت گرفته با هدف مديريت پسماند و كاغذ  بررسي اثر بخشي اقدامات-3
 .شناسايي فعاليت ها و مكان هايي كه مصرف آب بااليي دارند -4
ف آب و كاغذ و تفكيك زباله براي ري در مصوه و دعوت به مصرف درست و صرفه جفرهنگ سازي جهت استفاده بهين-5

 همكاران  
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 یاز کسب شده است .امت 93امتیاز   133: در این محور از  مت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگوییارتقاء سالمحور -5
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خودارزيابي كارشناسي نهايي

 رديف محور سقف امتياز
 درصد تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

درصد 
 تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

درصد 
 تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

 69,87 92,94 133,00 69,87 92,94 133,00 100,00 150,00 150,00 150,00 
ارتقاء سالمت اداري، مسئوليت 

 پذيري و پاسخگويي
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 امتياز كسب شده است :  29امتياز  40: در اين شاخص از  ارتقاء سالمت نظام اداريشاخص 

 ده است .شامتياز كسب  27,31امتياز  40: در اين شاخص از  ق شهروندان در نظام اداريصيانت از حقوشاخص 
كسب شده است . به  امتياز 14,63امتياز 30: از  مناسب سازي فضاهاي اداري جهت استفاده معلولين و جانبازانشاخص 

اين موارد  1398د و در سال و دوم نمي باشدليل اينكه ساختمان اين اداره كل قديمي و امكان ايجاد آسانسور بين طبقه اول 
ب اعتباري براي اين در كميته برنامه ريزي شهرستان قزوين مطرح مي گردد ، با ارائه داليل منطقي شايد امكان تصوي

 منظور در نظر گرفته شود تا بتوان جهت بازسازي و رفع اين مشكالت اقدام نمود. 
 مقدمه : 

ارتقاي است لذا  يرانا امروز نيازهاي از زمينه اين در آموزش و شهروندي حقوق ترويج و همانگونه كه مي دانيم توسعه
زمند مطالعه آسيب استانداردها و برطرف كردن كاستي هاي حقوق شهروندي در ابعاد عملي و نظري، در وهله نخست نيا

 .شناسانه اين مقوله است
 كارشناسان، از ريبسيا اذعان .دقيق ابعاد مختلف آن استنخستين و بنيادي ترين گام در مسير حل يك مساله، شناخت 

 دولت ماماهت و كشورمان در شهروندي حقوق رعايت غيرمطلوب وضعيت به اجتماعي-سياسي نخبگان و نظران صاحب
 ويتتق را گوناگون هاي بهجن از موضوع اين شناسانه آسيب بررسي ضرورت حقوق، اين استانداردهاي ارتقاي در اميد و تدبير
  .است كرده

 كودكان، جمله از مختلف اقشار در شهروندي حقوق شناسي آسيب است انجام حال در اكنون هم كه اقداماتي جمله از
 و بهداشت حوزه رد تخصصي بخشهاي و دستگاهها همه .است جامعه بخشهاي ديگر و زندانيان كارگران، معلمان، اصناف،
 را مردم ديرضايتمن و شهروندي حقوق رعايت سطح موظفند غيره و نقل و حمل صنعت، گردشگري، كشاورزي، درمان،

 .دهند ارتقا

 

 : آسيب شناسي حقوق شهروندي 
لخصوص دستگاههاي اعدم  رسميت  بخشيدن يا عدم ارزش قائل شدن واقعي به مقوله حقوق شهروندي در آحاد جامعه علي 

 ارائه دهنده خدمات 
. است  شهروندي حقوق ياستانداردها بودن پايين داليل از ديگر يكي خود، تكاليف و حقوق به نسبت شهروندان نبودن آگاه

 نكردن مطالبه اين بر الوهع. دهند مي دست از نيز را آن از دفاع فرصت برخوردارند، حقوقي چه از دانند نمي كه شهرونداني
 .آورد مي فراهم را آن شدن پايمال زمينه خود شهروندان، سوي از حق

 آنان سرگرداني و ههادستگا به مردم مراجعات تعدد را ميتوان شهروندي حقوق رعايت زمينه در موجود آسيب هاي لهجم از
 كرد.  بيان و ذكر امور انجام در

 سازمانمند جمعي ايه فعاليت قالب در را مردم حقوق توانند مي خود كه مرتبط و مدني نهادهاي و ها تشكل نبودن فعال
 مي باشد. شهروندي حقوق تحقق روي پيش مشكالت از ديگر يكي كنند، دفاع مردم از و مطالبه

 راهكارهاي پيشنهادي در زمينه اجراي بهينه و پياده سازي حقوق شهروندي :

 از شهروندي حقوق به مربوط هاي حوزه تفكيك. است آن شناختن رسميت به شهروندان، حقوق ارتقاي در راهكار نخستين
مبذول دارند.  ويژه مياهتما آن پيمودن بايد دولت و دستگاه هاي اجرايي در كه است مهمي هاي گام نخستين از ملت حقوق

 دولت در مجزايي و مشخص هويت از را آنها حقوق و شهروندان تواند مي دولت سوي از شهروندي حقوق منشور لذا تدوين
 .كند برخوردار ايران اسالمي جمهوري حقوقي نظام در بعدي مراحل در و
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 كردن مشخص .شود مي برده نام شهروندي حقوق عنوان به آن از كه است حقوقي گستره كردن مشخص راهكار دومين
 به بايد كه معنا بدين. دانست حقوق اين شناسايي مسير در مهمي گام را آن هاي مصداق و شهروندي حقوق شمول دايره
 صورت به شهروند، قبال در دولت تكاليف و دولت قبال در ندشهرو تكاليف يكديگر، قبال در شهروندان تكاليف دقيق طور

 .شود بيان حقوقي اسناد در موردي

 سطح افزايش هنتيج در و طلبانه حق مطالبات سطح افزايش در شهروندي، حقوق به نسبت عمومي آگاهي سطح افزايش
 قانوني حقوق به نسبت ندانشهرو آگاهي سطح دنبر باال و كارآمد و مسوول شهروندان تربيت .دارد بسزايي تاثير استانداردها

 خود، مشروع و

 ها، تشكل ها، گروه دني،م نهادهاي فعاليت و ايجاد براي حقوقي حوزه در بويژه الزم هاي حمايت و ها زمينه آوردن فراهم
 .شود شهروندان حقوق احقاق موجب تواند مي...  و ها انجمن

 ر درب اتاقها  راي كاركنان و مراجعين به روز كردن مشخصات كاركنان و سفضا سازي و تبليغات محيطي اثر بخش ب

  برگزاري جلسات كارگروه فوق هر دو ماه يكبار بر اسا س جدول زمانبندي 

  شناسايي نقاط آسيب پذير در فعاليت ها و ارائه راهكار هاي الزم براي پيشگيري 

 داري و حقوق شهروندي  برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با ارتقاء سالمت ا

  استفاده از روش هاي نوين در ارائه خدمات 

 نصب و بروز رساني تابلوي منشور اخالقي 

  همكاران و اهداء جوايز مسابقات فرهنگي 

  برگزاري نشست هاي تخصصي در خصوص آگاهي همكاران از مسائل شرعي توسط ائمه جماعت

  تجليل از خانواده هاي شهداء

  سته تقدير با عنايت به ارزيابي هاي انجام شده توسط ستاد اقامه نماز كسب رتبه شاي

جاب و  صيانت از حقوق حكسب رتبه شايسته تقدير با عنايت به ارزيابي هاي انجام شده توسط استانداري در حوزه عفاف و 
 مردم  

 
 نتيجه گيري: 

آنها  كارشناسان جرايي و اويژه، دستگاه هاي  حوزه هر در بايد شد، ياد آن از كه عمومي راهكارهاي بودن راهگشا رغم به
 به مختص و عملي رهايراهكا و كرده شناسايي را ها چالش و ها آسيب دقيق بطور نظارت و اجرا ريزي، برنامه مراحل در

م و ضروري اقدامات الز لذا در اين راستا اجراي اين .دهند قرار بررسي و بحث مورد را حوزه آن در شهروندي حقوق تحقق
 بنظر مي رسد.

ي مردم و شهروندان از اطالع رساني دقيق، گسترده و جامع در زمينه حقوق شهروندي هم براي آحاد جامعه، و آگاه سازي 
 حق قانوني و حقوق شهروندي خويش و فرهنگ سازي در اين زمينه.

جراي و ارائه دهنده رسنل دستگاه هاي ابرگزاري دوره هاي آموزشي مفيد و جامع در زمينه حقوق شهروندي براي كليه پ
 خدمات.

هاي ارائه دهنده  بستر سازي و ايجاد زير ساخت هاي مناسب براي كاهش مراجعات حضوري مردم و شهروندان به دستگاه
 و امور انجام تسهيل خدمات از طريق راه اندازي پنجره واحد خدمات، ميز خدمت الكترونيكي و ميز خدمت حضوري بمنظور

 . مردم و جامعه به آرامش شتبازگ

دم و دولت و نظارت الزم در راه اندازي و رصد سامانه هاي دريافت پيشنهادات، شكايات و انتقادات و ارتباط دوسويه بين مر
 زمينه.
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مشاركت و بهره گيري از نهاده هاي جامعه مدني، تشكل ها و ساير نهادهاي مردمي در امر رصد و مراقبت از حقوق 
 شهروندي 
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ارتقاء سالمت نظام اداري 

صيانت از حقوق شهروندي در نظام اداري

استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد

مناسب سازي فضاهاي اداري جهت استفاده جانبازان  معلولين 

ارتقاء سالمت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی 

امتیاز کسب شده  سقف امتیاز 
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 امتیاز کسب شده   117.31امتیاز  130:  که در این محور از  استقرار نظام مدیریت عملکردمحور 
  

 

افزايش ميزان استقرار امتياز محور استقرار نظام مديريت عملكرد به صورت كامل كسب شده است فقط درشاخص 
درصد امتياز  69دم از خدمات دستگاه اجرايي   امتياز اين شاخص بصورت ملي محاسبه گرديده است و رضايتمندي مر

 كسب شده است .  
 
 
 
 

 

 اقدامات اصالحي : 
م از خدمات اين اداره كل  صورت مكاتبه با سازمان دامپزشكي كشور در خصوص ارائه راهكار به منظور كسب امتياز شاخص افزايش ميزان رضايتمندي مرد

 مي گردد . 

 
 

 خودارزيابي كارشناسي نهايي

 رديف محور سقف امتياز
 درصد تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

درصد 
 تحقق

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

درصد 
 حققت

امتياز كسب 
 شده

سقف امتياز  
 مصداق دار

 1 استقرار نظام مديريت عملكرد 130,00 130,00 130,00 100,00 130,00 117,31 90,23 130,00 117,31 90,23 
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 تحلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخص های عمومی در مقایسه با سالهای گذشته

 

 برنامه استقرار نظام جامع مديريت عملكرد :

بران اصلي يك تند كه راهيكي از مهمترين پايه هاي عملياتي هر سازمان ، منابع انساني آن مي باشند و در واقع آنان هس

اتژيك ، انتخاب سازمان به سوي اهداف مدون و طراحي شده مي باشند . تدوين و طراحي سياست هاي راهبردي و استر

ري از انحراف در نقشه تاكتيك ها ، تعريف فعاليت ها براساس امكانات و با ملحوظ نمودن سياست هاي كلي با هدف جلوگي

اس آن و البته ارزيابي قدامات بطور مستمر ، ارائه برنامه اصالحي و عمل بر اسراه طراحي شده ، پايش و مونيتورينگ ا

ذيرد . حتي در پعملكرد برنامه اصالحي تدوين شده ، همه و همه توسط منابع انساني يك دستگاه اجرايي صورت مي 

ي و مكانيزه صورت رونيكمكانيزه شده ترين دستگاههاي اجرايي كه اكثريت قريب به اتفاق فعاليت هاي آن بصورت الكت

ن دستگاه كمتر مشاهده مي پذيرد ، نقش منابع انساني بي بديل است ، اگر چه ممكن است فيزيك آنها را در مراجعه به آ

ست و اصوالً به روزسازي ، كنيم اما قطعاً خالقيت ، هوش ، توانمندي و توانايي هاي نرم افزاري آنها بر همه جا حكمفرما

امكان پذير است . نكته  ودامات الكترونيكي بواسطه هوش ، نبوغ، خالقيت و نوآوري منابع انساني عملي توسعه و تكميل اق

ن شاغل در آن سنخيتي اي كه در اين ميان وجود دارد آنست كه بايستي بين وظايف يك دستگاه و توانايي و تخصص كاركنا

ه عوام جامعه است در رشته تخصصي ديگر از جمل نزديك وجود داشته باشد . متخصص ترين افراد در يك رشته ممكن

راحل شايسته گزيني بر محسوب گردند. نگاهي واقع بينانه به دستگاههاي موفق اجرايي بيانگر آنست كه آنان با انجام م

ميل ود را در سياهچاله تحمبناي توانمندي هاي افراد و نياز دستگاه نسبت به بكارگيري افراد اقدام نموده اند و هرگز خ

 ند.انيروهاي هر چند متخصص ولي بي ربط با فعاليت و اهداف و مسئوليت هاي دستگاههايشان نينداخته 

اداره كل دامپزشكي استان قزوين نيز از اين قاعده مستثني نيست و اتفاقاً به سبب آنكه يك دستگاه تخصصي تمام عيار  

ظ سرمايه دامي استان و تضمين سالمت فرآورده هاي خام محسوب مي گردد، جهت نيل به اهداف عاليه خود كه همانا حف

دامي است تالش نموده است با بكارگيري نيروهايي با تخصص هاي مورد نيار حركت صعودي خود را به سوي قله هاي 

ترقي و پيشرفت و اعتال سريعتر و سريعتر نمايد. اما يك اصل را نبايستي فراموش كرد كه موفقيت نيروهاي صف در هر 

ستگاه اجرايي منوط به پشتيباني مناسب از آنهاست. لذا اگر نيروهاي دانش آموخته و متخصص در حرفه دامپزشكي را در د

حكم خط شكنان موانع پيش روي اداره كل محسوب نمائيم ، موفقيت مستمر آنها منوط به استمرار حمايت نيروهاي پشتيبان 

التي اداره كل اگر چه اكثريت قريب به اتفاق پست هاي سازماني مربوط و خدماتي آنهاست . بر همين اساس در چارت تشكي

به فعاليت هاي تخصصي دستگاه است، اما سهم قسمت هاي اداري و پشتيباني نيز براساس فرمول دقيق و مشخصي طراحي 

سنل موجود در آن و در نظر گرفته شده است . قطعاً دستگاهي در نهايت موفق محسوب مي گردد كه هم منابع انساني و پر

از شايستگي مناسب برخودار باشند و هم ارتباط و تعامل بين اين نيروها جهت هم افزايي توان عملياتي در حد مطلوب و 

مناسب باشد . مي توان تصور نمود يك خودرو با اجزاء و قسمت هاي مختلف كه فاقد كيفيت مناسب مي باشند كارآيي 

وان تصور نمود كه چنانچه با كيفيت ترين قطعات در يك خودرو جمع شده ولي به لحاظ چنداني ندارد و از طرف ديگر مي ت

اندازه و شكل ارتباطي بين آنها نباشد و ارتباط عملي و اجرايي بين اين قطعات فراهم نگردد، حركت كه هيچ ، خودرو 

 روشن نخواهد شد .اصالً
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ين تخصص ايشان بيكه در بكارگيري نيرو هاي يك دستگاه با عنايت به آنچه شرح آن رفت روشن مي گردد كه همانطور

ين شاخص هايي كه مجموعه با اهداف دستگاه بايستي هارموني وجود داشته باشد، جهت ارزيابي عملكرد دستگاه نيز بايستي ب

ورد ارزيابي واسطه آن مبعملكرد پرسنل و امكانات يعني دستگاه اجرايي را ارزيابي مي كند با شاخص هايي كه اين پرسنل 

تدوين شاخص هاي عمومي  قرار مي گيرند، قرابت عملي مناسبي برقرار گردد. اداره كل دامپزشكي استان قزوين در نگارش و

دانش و تجربه و اصول  ودستگاه ها نقش نداشته است و اين شاخص ها با استفاده از متخصصان علوم مرتبط مبتني بر توان 

گاههاي اجرايي را كه قطعاً هم بايستي بگونه اي باشد كه توانمندي هاي عمومي دستعلمي طراحي و تدوين گشته است 

 عليرغم تفاوت هاي شكلي و ماهيتي در نوع عملكرد در برگيرد . 

 

ت ويژه اي در نظر نگاهي گذرا به شاخص هاي عمومي تعريف شده كه در برنامه هاي مختلف طراحي و براي هر يك فعالي

خنار دولت ، دولت اعتنا و ارزشمند است . در نظر گرفتن برنامه هايي چون مهندسي نقش و سا گرفته شده است، قابل

ارتقاء سالمت ، هره وري  بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي بالكترونيك و هوشمند سازي اداري ، مديريت سرمايه انساني ، 

يت هاي عمومي يك كرد با جامعيت تمامي فعال، استقرار نظام جامع مديريت عمل اداري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي

كل دامپزشكي استان قزوين  دستگاه را در بر گرفته است  و در واقع همان نقشه راه در اين ارتباط محسوب مي گردد . اداره

هاي فوق يي در تمامي برنامه انتظار دارد امتيازات باال 98بر اساس مستندات بارگذاري شده در سامانه ارزيابي عملكرد سال 

د تا قضاوت شفافتري در اين الذكر كسب نمايد كه البته بايستي منتظر نتيجه ارزيابي ارزيابان سازمان برنامه و بودجه مان

ران اداره كل است لذا ارتباط بعمل آيد .  بي شك دستيابي به اهداف طراحي شده در اين برنامه ها نتيجه عملكرد همكا

وق الذكر نگاهي فشاخص هاي عمومي در فرمهاي ارزشيابي همكاران با برنامه هاي  جهت روشن شدن وضعيت ارتباط بين

 ازيم.اجمالي به مواردي كه در فرمهاي ارزشيابي همكاران جهت ارزيابي همكار درج گرديده است مي اند

ت هر يك درج يي جهدر فرم ارزشيابي چهار محور ابتكار و خالقيت ، آموزش و رضايت ارباب رجوع با تعريف شاخص ها 

ارمندان و بكارگيري گرديده است . در عوامل عمومي ارزشيابي به شاخصي همچون مسئوليت پذيري و برنامه هاي توسعه ك

كوشش در كارها اشاره  وفناوري هاي مناسب و رفتار شغلي و روابط و برخوردمناسب و پايبندي به فرهنگ سازماني و تالش 

ايي است كه در ش عملكردي كارمند در واقع پايه و اساس تعدادي از برنامه هشده است كه اين شاخص در حوزه سنج

ر واقع مديريت دشاخص هاي ارزيابي عمومي دستگاه در نظر گرفته شده است . اگراهداف شغلي به موقع تنظيم گردد 

است . يعني اين  سرمايه انساني بخوبي صورت گرفته و صيانت از حقوق مردم و دوري از بالتكليفي ايشان محقق شده

بط با اقدامات مرت شاخص عملكردي فردي بصورت مستقيم و مؤثر در برنامه ارزيابي عملكرد دستگاه حضور مشخص دارد .

شك و ترديدي  شغل كارمند نيز، شاخص ديگري است كه در فرمهاي ارزشيابي همكاران مشاهده مي گردد و بدون هيچ

كار تخصصي  ومي برنامه هاي عنوان شده حضوري پررنگ خواهد داشت . اين شاخص بسيار مهم بطور مستقيم در تما

ل در ابتداي سال و اعالم كارمند بر اساس آن مورد ارزيابي قرار مي گيرد. كه در اين رابطه با مشخص نمودن وظايف هر شغ

 .آن توسط مدير مربوطه به كارمند وظايف ايشان مشخص و بر اساس ان مورد ارزيابي قرار مي گيرد
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 ارزيابي عملكرد واحدهاي اداري تابعه ) ادارات دامپزشكي شهرستان ( : 

ل در عملياتي نمودن برنامه ادارات تابعه شهرستاني ادارات كل دامپزشكي استان قزوين كه حكم بازوان اجرايي ستاد اداره ك

 1398د و اين اقدام در سال رار مي گيرنهاي طراحي شده را دارند هر ساله توسط ستاد اداره كل مورد ارزيابي فني و اداري ق

تقدير از ايشان ، از  نيز با دقت و حساسيت زياد انجام شده است و ضمن تعيين واحدهاي اداري برتر عالوه بر تشويق و

قاط ضعف در سال ادارات خواسته شده نسبت به ارائه گزارش تحليلي نقاط قوت و ضعف جهت تقويت نقاط قوت و رفع ن

ادي منطبق بر وضعيت نمايند . تجربه ثابت كرده است كه تحقق برنامه ها در ادرات شهرستاني تا حدود زياقدام  1398

قايسه با ساير دستگاههاي مموفقيت اداره كل در سطح كشور ) در مقايسه با ساير ادارات كل دامپزشكي ( و سطح استان ) در 

ي داشته اند بازخورد آن جام وظايف و مسئوليت ها عملكرد مناسباجرايي استان ( بوده است . اگر ادارات شهرستاني در ان

 بصورت كسب رتبه هاي برتر استاني و ملي نموده و ظهور يافته است . 

 

 ارزيابي عملكرد اداره كل دامپزشكي استان 

ط مي باشد . لذا ل مرتبكنتايج حاصل از ارزشيابي كاركنان و ارزيابي ادارات دامپزشكي شهرستان در نتايج مكتبه اداره 

يق مورد توجه قرار گرفته و متعاقب اعالم نتايج و امتيازات كسب شده توسط اداره كل در ارزيابي عملكرد اداره كل بطور دق

سبت به اصالح آن اقدام نقاط ضعف اداره كل كه منجر به عدم كسب امتياز گرديده بود شناسايي و در حد توان و مقررات ن

ن دامپزشكي كشور ( جهت موارد كه نياز احساس مي شد نتايج مربوطه به سازمان باالدستي ) سازما گرديد. در پاره اي از

غ شد. در اين ميان يك پيگيري در سطح ملي و يا ادارات دامپزشكي شهرستان )جهت اقدام عملياتي در سطح استاني ( ابال

م شناسايي نقاط قوت و ضعف در پاره اي آيتم ها عليرغ نكته بسيار مهم را نبايستي از نظر دور داشت و آن اينكه متأسفانه

مان دامپزشكي حل و و عدم كسب امتياز امكاني جهت اصالح در سطح اداره كل دامپزشكي را نمي يابد و بايستي در ساز

يزي ديريت و برنامه رپيگيري گردد و لذا امكان اصالح وجود ندارد و بنظر مي رسد كارشناسان محترم ارزياب سازمان م

اين ارتباط را مد نظر داشته  استان در ارزيابي  هاي خود بايستي راه حل مناسب در جلوگيري از اجحاف به اداره كل استان در

 باشيد.

ه كل ارزيابي ادارات كوتاه سخن آنكه ارزشيابي كاركنان در مواقع رفع نقاط ضعف در آجرهايي است كه در ساختار ادار

وند و زيبايي اين ديوار تابعه ديوارهايي هستند كه از سوي هم نهادن اين آجرها ساخته مي ششهرستاني و واحدهاي اداري 

زيابي اداره كل ساختماني عالوه بر مرغوبيت آجرها به توان مديريتي چندان مناسب آنها در كنار يكديگر بستگي دارد و ار

 خواهد بود كه از مهم پيوستن اين ديوار ها ايجاد شده است . 
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 فصل پنجم

 

ف و  اهم فعالیتها( پیشنهادی سال   1399ربانمه عملیاتی) اهدا

 هب تفکیك شاخصهای عمومی و اختصاصی.
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 : 1399برنامه  عملیاتی پیشنهادی  محور اصالح ساختار سازمانی در سال 

 

 : ساختار سازماني اصالحهداف برنامه ا

  وچكسازي ادارات دولتيك 

  ها كاهش هزينه 

  وري افزايش بهره 

  افزايش اعتماد به نفس كاركنان 

  هاي غيردولتي حمايت از بخش 

  رجوع تكريم ارباب 

  افزايش توانمندي كاركنان در كليه سطوح 

  وقت جهت انجام امور تالفجلوگيري از ا 
هاي جديد و استفاده از وري، تغيير و انطباق بيشتر با فعاليتردن عدم كفايت سازمان، افزايش بهرهبين باهداف اصالح ساختار سازمان شامل از

ها، تمركز در مديريت منابع و شده يا زيانده، گسترش فعاليتها، سازماندهي خالقانه با هدف رهايي از فعاليت ممنوعها و تواناييتمام تخصص
 .ستهاي واحدها و افراد اتفكيك مسووليت

 
 
 
 

 توضيحات مجري سنجش هدف واحد زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

ـــات كميته  1 تهيه جدول جلس
 ساختار سازماني اصالح 

ــري و  فرزانه درگي  تعداد 5 29/12/1399 01/01/1399 ــي ــگ ــي پ
برگزاري جلســات 

 به موقع 

تهيه و تدوين برنامه عملياتي  2
كلي در خصـــوص برنــامــه 

 ازمانيساختار سالح اص

 انجام شد فرزانه درگي  درصد 100 29/2/1399 1/2/1399

ريزي دســتور جلســات  برنامه 3
 اختار سازمانيصالح كميته ا

 - فرزانه درگي  تعداد 5 تا آخرين جلسه  25/3/1399

سي برنامه ا 4 شنا سيب  صالح آ
ـــازماني در كليه  ـــاختار س س

 1398سال شاخصهاي آن در 

اعــالم نــمــرات 
 دارزيابي عملكر

 انجام شد فرزانه درگي  درصد 100 30/5/1399

پيگيري در خصـــوص اهداف  5
 صــالح هاي برنامه ا شــاخص

ساختار سازماني از ستاد مركز 
ـــازمان مديريت و برنامه  و س

 ريزي

 __ فرزانه درگي  درصد  100 29/12/1399 1/4/1399

جهت  ازيمستندات موردن هيته 6
گوهــا لو بيــارز يدرج در   يا

برنامه  يومعم يشــاخصــها
اصــالح ســاختار ســازماني(به 
صـــورت شـــش ماهه و يك 

 )ساله

 _ فرزانه درگي  درصد  100 29/12/1399 1/8/1399
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 ها و سمن یبخش خصوص ،یا حرفه یها به شبکه ییاجرا یو خدمات دستگاهها یاتیعمل یواحدها یشاخص اول : واگذار

 اشد در این شاخص واگذاری واحدهای عملیاتی عدم مصداق می ب
 واگذار مي گردد .  1399فقط يك خدمت به بخش خصوصي دامپزشكي در سال 

ـــــدف  زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه  رديف ه
 واحد

 توضيحات مجري سنجش

با   1 به  پيگيري و مكت
شكي  سازمان دامپز
كشــور در خصــوص 
 واگذاري يك  خدمت 

 - فرزانه درگي تعداد 2 29/12/1399 25/4/1399

ــات با  ياربرگز  2 جلس
 يبخش خصـــوصـــ

واحد  يجهت واگذار
جهت بستن  ياتيعمل

ها و ســـا  ريقرارداد
 موارد مربوطه

ـــروه  عدد 2 29/12/1399 25/4/1399 ـــارگ ك
اصالح ساختار 

مان ـــاز با س ي 
مديريت دكتر 

 يداله كلهر

_ 

ــــات  يبرگزار  3 جلس
ش بخش  يبرا يآموز

 نهيدر زم يخصـوصـ
 يقابل واگذار تيفعال

ـــروه  عدد 1 25/6/1399 25/6/1399 ـــارگ ك
اصالح ساختار 

مان ـــاز با س ي 
مديريت دكتر 

 يداله كلهر

- 

و نظــارت  يريگيپ  4
بر رونــد  مر  ت ـــ مس

كار توســـط  ياجرا
 يبخش خصوص

ـــروه  درصد 100 29/12/1399 1/1/1399 ـــارگ ك
اصالح ساختار 

مان ـــاز با س ي 
مديريت دكتر 

 يداله كلهر

- 

مســـتندات در  هيته  5
نتــا  جيخصـــوص 
به  يحاصل از واگذار
   يبخش خصوص

ـــروه  درصد 100 29/12/1399 20/10/1399 ـــارگ ك
اصالح ساختار 

مان ـــاز با س ي 
مديريت دكتر 

 يداله كلهر

- 

 

 ییستاد دستگاه به استان به منظور تمرکززدا فیوظا یشدن واگذار ییاجرا زانیاخص دوم : مش

 توضيحات مجري سنجش هدف واحد زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

تاد مركز در  يريگيپ 1 از ســـ
سا شنا صوص   فيوظا ييخ

ستان در  يقابل  واگذار به ا
ــــال همراه برنــامــه  99س

 اراتياخت يمصــوب واگذار
 به استان 

 - فرزانه درگي درصد 100 _ 01/05/1399

ابالغ شـده  فيوظا يبررسـ 2
از ســتاد مركز به اســتان در 

ـــورا ــــه ش  يادار يجلس
 تيريكارگروه توسعه مد

كارگروه اصـــالح  درصد 100 15/06/1399 01/05/1399
ي با ساختار سازمان

تر  ك يريــت د مــد
 يداله كلهر

_ 
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 يقابل واگذار فيابالغ وظا 3
به اسـتان كه توسـط سـتاد 

 به حوزه دهيمركز ابالغ گرد
 مربوطه يها

 - فرزانه درگي  درصد 100 20/07/1399 01/06/1399

ــتمر از معاون يريگيپ 4  نيمس
جام  در خصـــوص نحوه ان

ستاد  فيوظا شده از  واگذار 
ستان در هر حوزه  مركز به ا

حاصل از  جيو نتا يتخصص
  يواگذار

 - فرزانه درگي  درصد 100 29/12/1399 30/7/1399

 

به سطوح  فیو وظا اراتیاخت یحداکثر یو واگذار ییبه منظور تمرکززدا یو شهرستان یاستان فیوظا کیشاخص سوم : شاخص تفک

 یشهرستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توضيحات مجري سنجش هدف واحد زمان پايان زمان شروع ن برنامهعنوا رديف

ــات با  يبرگزار 1 ــاي جلس رؤس
 يتخصــصــ يها حوزه ادارات

سا شنا قابل  فيوظا ييجهت 
ــذار ــاي واگ ــده ــه واح ي ب

 99شهرستاني در سال 

كارگروه اصـــالح  عدد 3 تاپايان سال  30/04/1399
سازمان ي با ساختار 

مديريت دكتر يداله 
 كلهر

- 

 يبرنامه مصوب واگذار نيتدو 2
 به شهرستانها   اراتياخت

  معاونت سالمت درصد  100 30/05/1399 01/5/1399

انجام مكاتبات الزم توســـط  3
 ارياخت ضيجهت تفو نيمعاون

 يشهرستان يبه واحدها

  فرزانه درگي درصد 100 30/05/1399 01/05/1399

ــات با  يبرگزار 4 ــارؤجلس  يس
در خصـــوص  يشـــهرســـتان

ظا ارياخت ضيوتف به  فيو و
 كارها حيآنها جهت انجام صح

  معاونت سالمت  درصد 100 30/06/1399 15/05/1399

ها در  5 كار جام  ند ان كنترل رو
تا ظا ضيتفو يراســـ و  فيو

به  اراتياخت گذار شــــده  وا
 يسطوح شهرستان

كارگروه اصـــالح  درصد 100 تا پايان سال 01/06/1399
سازمان ي با ساختار 

ر يداله مديريت دكت
 كلهر

 

ـــ 6 نجــام بــازرس ه يا ت  هيــو 
شها صوص  يگزار الزم در خ

بـه ســـطوح  اريـاخت ضيتفو
 يشهرستان

كارگروه اصـــالح  درصد 100 تا پايان سال  01/07/1399
سازمان ي با ساختار 

مديريت دكتر يداله 
 كلهر
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 کیبرنامه توسعه دولت الکترون -2

 اتي كلي محور  : برنامه عملي
م فرآيندهاي تخصصي و عمومي ايجاد سازمان الكترونيكي كه تما:چشم انداز دستگاه در حوزه توسعه خدمات الكترونيكي :محور  هداف برنامها

افيت قابل ا سرعت و دقت و شفبا رعايت اصول امنيت و بدون نياز به مراجعه مشتري (ارباب رجوع در بستري مناسب ب آن به صورت الكترونيكي
 بهداشتي نهادهاي با سازمان رسمي طالكترونيكي و ارتبا خدمات ارائه و سازماني تعامل براي جديد هاي فناوري اختراع و . ابداعقبول ارايه شود

 المللي بين

 استانداردسازی تارنما)وب سایت(شاخص اول : 

 رد نياز اقدامات مو مجري هدف واحد زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

دسترسي ارباب رجوع  30/7/1399 30/02/1399 بروزرساني اطالعات  1
به  تال  كاربران پور و 
اطالعات صحيح و به 
ــــوزه  روز در ح

 دامپزشكي

در صـــورت تغيير در  فاوا
 اطالعات 

 دوم: ارائه خدمات در میز خدمت شاخص 
 مورد نياز  اقدامات مجري هدف واحد زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

ارائه ليست خدمات جديد  به  1
ـــورت  اربــاب رجوع بــه ص

 الكترونيكي و حضوري

ــاني الكترونيكي  30/7/1399 30/02/1399 اطالع رس
باب رجوع در بســـتر  به ار

 پورتال

كي  پزشــــ م دا
 استان

ــي  ــــان ــه روز رس ب
اطالعات در قســـمت 
تال و  مات پور خد ميز 
هاي اطالع  ته  بســـ
مت  خد ـــاني ميز  رس

 حضوري

سب جهت اي 2 ستري منا جاد ب
مكاتبه الكترونيكي با دستگاه 
به  مات  خد فت  يا هت در ج

 صورت غير حضوري

 مديريت الكترونيكي ارتباط 30/12/1399 30/02/1399
 كاربران شده

مســـئول فاوا و 
 روساي ستادي

ـــايت  ندازي وبس راه ا
https://qvet.ir 

تعريف كاربران خارجي 
ف ــــت و  خواس رم در

خدمت و ارائه بســـته 
ساني به  هاي اطالع ر

 صورت الكترونيك

نه اجراي 3 ما ـــا حت س  وب ت
 تيكتينگ

ـــترك درگــاه اجراي    مش
 هاي ســامانه از پشــتيباني

ــــازمــانــي  ارتــبــاط و س
ــده مديريت الكترونيكي  ش

 كاربران

ـــان  ســــــازم
 ملي دامپزشكي

 ، سازي پياده طراحي،
 انجــام و نواقص رفع

 اصالحات

فزار طرا 4 نرم ا جرا  حي و ا
مراه  ه فن  ل ت بردي  كــار
ــتي ــئولين فني و بهداش  مس

 دامپزشكي

 

 به دســترســي ســهولت  
ــامانه  عملكرد بر نظارت س

سئولين شتي و فني م  بهدا
 دامپزشكي
ــش ــاه ــان ك ــت زم ــب  ث
عات  و افراد عملكرد اطال

هاي حد حت وا ظارت ت  ن
 دامپزشكي

  

 شــناســنامه روزرســاني به 5
 دامپزشكي سازمان خدمات

 شورك

 مديريت سامانه در ارگذاري  
مات گاه خد  هاي دســـت

 اجرايي

ــازمان  ــكي س  دامپزش
 ملي

https://qvet.ir/
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 سوم: توسعه زیرساخت دولت الکترونیکیشاخص 
 اقدامات مورد نياز  مجري هدف واحد زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

هاي  1 مه  نا فت گواهي يا در
سامانه ها  امنيتي مورد نياز 

 زمو زيرساخت هاي ال

ــكي    30/02/1399 ــازمان دامپزش س
 ملي

ـــازمان در خصـــوص  مكاتبه با س
جامع  نه  ما اجرايي شـــدن ســـا

 دامپزشكي

 چهارم: مشارکت الکترونیکی شهروندان در سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجراییشاخص 
هـــدف  زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

 واحد

 رد نياز اقدامات مو مجري

ــــــازمــــان    30/02/1399 پويا تر نمودن بستر مشاركت الكترونيك 1 س
 دامپزشكي ملي

گزارش دقيق تر و ريز تر از 
 نظرات و پيشنهادات

سامانه نرم افزاري تحت  2 طراحي و اجرا 
ـــتي  ين فني و بهــداش ـــئول وب مس

 دامپزشكي

 

ــــــازمــــان   20/06/1399 20/01/1399 س
ـــكي  مپزش  -دا

 ملي

ا و ھســـرويس و ميمفهو مدل
 پياده و شـــده تكميل نهســـاما

 نهاييسازي 

 

 پنجم: احراز هویت الکترونیکی خدمت گیرندکانشاخص 
زمـــان  زمان شروع عنوان برنامه رديف

 پايان

 اقدامات مورد نياز  مجري هدف واحد

راه اندازي سامانه يكپارچه  1
 و جامع دامپزشكي 

جراي  30/02/1399 جره ا ن  ارايــه واحــد پ
جعــه عــدم و خــدمــات  مرا
 رجوع ارباب حضوري
ـــازمان درآمدهاي افزايش  س

 خدمات ارائه از ناشي

ــان  ســــازم
شكي   -دامپز

 ملي

گاه چه در پار مات متمركز و يك  خد
 سازماني

 تخصصي افزارهاي نرم يكپارچه بستر
 سازمان

ــعه   بخش فعاليت بر نظارت توان توس
 مرتبط دولتي غير

يش-  يش توان فزا ترل و پــا ن  ك
 يدام بيماريهاي

يش-  عمــال توان فزا بط ا  ضـــوا
 زيستي امنيت و اي قرنطينه بهداشتي،

يش-  عمــال توان فزا  بر نظــارت ا
ـــادرات، و واردات  دام نقل و حمل ص

 نهاده دامي، هاي فرآورده زنده،
سن دارو و دام خوراك هاي  مواد و واك

 بيولوژيك
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 محور مدیریت سرمایه انسانی -3

 واحداجراكننده سنجش هدف هعنوان برنام عنوان شاخص فيدر

 يسامانه مل ياجرا 1
 ساختار تيريمد

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  تعداد يك مورد تيريمد ياطالعات در سامانه مل يبروز رسان
 پشتيباني

و متناسب  يسامانده 2
 يانسان يروين يساز

تعداد  نسبت نيروي قراردادي ديپلم به پايين تر به
 ديكل كاركنان قراردا

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  تعداد يك مورد
پشتيباني با هماهنگي سازمان 
دامپزشكي كشور در خصوص 

 عدم مصداق اين شاخص 

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  درصد 100 كنانكار يلياتطباق مدرك تحص تاسب شغل و شاغل 3
 پشتيباني

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  درصد 100 يليمقطع تحص كياز شيعدم اعمال ب تيرعا
 پشتيباني

 يدوره ها يبرگزار 4
 اموزش ضمن خدمت

 وكار كنان  يبرا يآمو.زش يدوره ها يسنج ازين
 رانيمد

مسئول آموزش اداره كل  درصد 100
 دامپزشكي

 –شركت در دوره هاي آموزشي بهبود مديريت 
 بدو خدمت با مركز آموزش سازمان مديريت

مسئول آموزش اداره كل  درصد 100
 دامپزشكي

مسئول آموزش اداره كل  درصد 100 ي آموزش يدوه ها يبرگزار
 دامپزشكي

ضمن خدمت در شناسنامه  يثبت آموزش ها
 كار كنان يآموزش

مسئول آموزش اداره كل  درصد 100
 دامپزشكي

كل مسئول آموزش اداره  درصد 100 اثر بخشي چهار گانه دوره هاي آموزشي 
 دامپزشكي

 يكاهش كار كنان رسم 5
   يمانيو پ

 سابقه خدمت  كاركنان  نياستخراج آخر
 

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  درصد 100
 پشتيباني

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  درصد 100 م نيروهاي رسمي و پيماني به صورت انتقال دائ
 پشتيباني

 
 مهينواقص ب در صورت يا مهياصالح سوابق ب

 يپرداز

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  درصد 100
پشتيباني با هماهنگي رئيس 

 اداره امور مالي 

انتخاب و انتصاب  6
آن با  قيو تطب  رانيمد
 و مقررات نيقوان

جهت  يانسان يروين تهيجلسات كم يبرگزار
 ديانتصابات جد

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  درصد 100
 يپشتيبان

به سازمان  افراد جهت انتصاب شنهاديپ
 دامپزشكي كشور

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  درصد 100
 پشتيباني

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  درصد 100 ربطيمراجع ذ قيانجام استعالمات ازطر
 پشتيباني

و  يتيريمد يگذراندن دوره ها يافراد برا يمعرف
 ياموزش

 وس اداره امور اداري ، رفاه رئي درصد 100
 پشتيباني

 واحد كارگزيني اداره كل درصد 100 و انتصاب ينيصدور حكم كار گز

دستور العمل  ياجرا 7
كاركنان و  يابيارزش

 رانيمد

كاركنان و  يبرا ياختصاص يشاخص ها نيتدو
   رانيمد

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  درصد 100
 پشتيباني

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  درصد 100 در اخرسال يابيارز نديانجام فرا
 پشتيباني

 تيوضع يليگزارش تحل هيو ته يجمع بند
   رانيكاركنان و مد يابيارز

 ورئيس اداره امور اداري ، رفاه  درصد 100
 پشتيباني
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 برنامه عملیاتی شاخص اجرای دوره های آموزش برای مدیران و کارکنان :

( و اجراي مطلوب دوره  ه هاي آموزشي و توانمندسازي با افق زماني كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت ) راهبرديبرنام
وانين و مقررات ابالغي به ها و برنامه هاي آموزشي از ضروريات اساسي بشمار مي رود . بنابراين ، اداره كل در چارچوپ ق

وره هاي اموزشي نظام ارتقاء دانش ، بينش و مهارت كاركنان براساس د آموزش و توسعه منابع انساني خود مي پردازد .
 آموزش كاركنان دولت انجام مي شود . 

 
استقرار سيستم مديريت ا همچنين بتشكيل شناسنامه آموزشي براي مديران و كاركنان و اداره كل دامپزشكي استان قزوين با 

موزشي كاركنان دستگاه آ، تصويب برنامه هاي  به روز آوري آن و Train.ivo.irايده به آدرس  مكانيزه اطالعات آموزشي 
صوب مديران بر اساس اجراي دوره هاي آموزشي ممطابق با نظام آموزش كاركنان دولت ) نياز سنجي آموزش ( ، نسبت به 

راي برنامه آموزش و ر اجساعت ( اقدام مي نمايد و  نظارت ب 40ساعت ، كارمند  60) مدير ضوابط و برنامه مصوب ساالنه 
موزشي از اداره هاي آتربيت مديران آينده دستگاه با هدف جانشين پروري مي باشد در اين راستا اقدام به نياز سنجي 

سال گرديد .  فرم دامپزشكي شهرستان ، روساي ستادي  و ... نموديم و جهت تصويب آن به سازمان دامپزشكي كشور ار
رمايه انساني استان تصويب پيگيري ، در كميته سرمايه انساني سازمان و باتبطع در كميته سهاي نياز سنجي پس از بررسي و 

وره هاي آموزشي با دو به مرحله اجرا گذاشته شد . جهت باال بردن ارتقاء سطح و دانش همكاران ، نسبت به برگزاري 
م گرفته شاهد رشد و توسعه جه به اقدامات انجااستفاده از اساتيد مجرب و متخصص ) بانك اساتيد ( اقدام نموديم .  با تو

ضوابط بهداشتي در  فعاليت ها در حوزه هاي مختلف بوده ايم كه نتيجه آن در توسعه كمي و كيفي فعاليت ها و اعمال
 واحدها به جهت ارتقاء دانش بهره برداران بوده است.
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 شاخص اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي كاركنان و مديران :
بيني شده مصوب ، مختلف مديريتي بر اساس برنامه ساالنه پيش اجراي دوره هاي آموزشي مديران به تفكيك سطوح 

اجراي دوره هاي آموزشي كارمندان بر اساس برنامه ساالنه پيش بيني شده مصوب ، استفاده از مدرسان واجد شرايط عمومي 
ي اثربخشي ، ارزشيابي و بررس 2و  1و موضوعي تدريس بر اساس بخشنامه مربوط ، ارزشيابي دوره هاي آموزشي سطح 

 ، تدوين و اعالم برنامه آموزشي مصوب به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، تهيه  4و  3دوره هاي آموزشي سطح 
 

 
شناسنامه آموزشي شاغلين و تشكيل بانك اطالعات آموزشي بر اساس نيازسنجي فردي ، ارائه گزارش مديريتي از برگزاري 

ن و كاركنان شامل؛ تعداد دوره ها، مجريان دوره هاي آموزشي مي باشد و به همين دوره هاي آموزشي اجرا شده براي مديرا
براساس نيازسنجي صورت گرفته از  99جهت مكاتبات الزم با سازمان دامپزشكي كشور جهت ارسال تقويم آموزشي سال 

و برنامه ريزي استان اقدام  همكاران محترم ، مكاتبه با مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت
و  19گرديده است . نكته اي كه اجراي دوره هاي آموزشي سال جاري را تحت پوشش قرار داده است شيوع بيماري كوويد 

رعايت فاصله گذاري اجتماعي و استفاده بيشتر اجراي دوره هاي  آموزشي بصورت غير حضوري و آنالين مي باشد كه با 
پوشش اينترنت ) قطع شدن بيش از حد و اخالل در ارتباط صدا و تصوير ( ، سرعت پايين اينترنت مشكالت از جمله : عدم 

، ايرادات فني سامانه هاي آموزشي ، بعضي دوره هاي آموزشي فني و تخصصي بوده و نياز به كار حضوري ، پژوهش هاي 
 و ...  دشونهاي عملي با سامانۀ مجازي ياد گرفته نميدرسميداني و ... دارد و 

بصورت سيستماتيك توسط سامانه آموزشي  ايده توسط همكاران و مديران و  3،  2،  1ارزشيابي دوره هاي آموزشي 
سرپرستان بالفصل انجام مي شود . اثر بخشي سطح چهارم كه نياز به بررسي ، مطالعه و تحقيق دارد توسط مسئول آموزش 

شهرستان با بررسي ميداني از همكاران و كارشناسان محترم اداره كل انجام  ، مديران و روساي اداره كل و شبكه دامپزشكي
 مي شود . 

 استفاده از مدرسان واجد شرايط عمومي و موضوعي تدريس بر اساس بخشنامه مربوط : 
از  مكاتباتي با همكاران و اساتيد محترم توسط سازمان دامپزشكي كشور ، اداره كل جهت اخذ گواهينامه صالحيت تدريس

سازمان مديريت شده است . تا كنون استقبالي از اين موضوع نشده است .  مدرسين اين دوره  هاي آموزشي همگي داراي 
سابقه تدريس در دانشگاه ها ، مراكز و موسسات هستند و جهت تدريس در اداره هاي كل دامپزشكي با رايزني و دعوت از 

 يدوره ها يبرگزار
 اموزش ضمن خدمت

 يآمو.زش يدوره ها يسنج ازين
 رانيكار كنان و مد يراب

مسئول آموزش اداره كل  درصد 100
 دامپزشكي

شركت در دوره هاي آموزشي 
بدو خدمت با  –بهبود مديريت 

 مركز آموزش سازمان مديريت

مسئول آموزش اداره كل  درصد 100
 دامپزشكي

مسئول آموزش اداره كل  درصد 100 يآموزش يدوه ها يبرگزار
 دامپزشكي

ضمن خدمت  ياثبت آموزش ه
 كار كنان يدر شناسنامه آموزش

مسئول آموزش اداره كل  درصد 100
 دامپزشكي

اثر بخشي چهار گانه دوره هاي 
 آموزشي

مسئول آموزش اداره كل  درصد 100
 دامپزشكي
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رفتن گواهينامه صالحيت تدريس و ... با دريافت حداقل هزينه تدريس  ( آنان انجام ميشد تمايلي به اين موضوعات ) گ
 نداشته باشند . 

 نقاط قوت : 
 افزايش سطح آگاهي كاركنان و آشنائي با مباحث سالمت اداري ) فرهنگ سازي(

 آموزش كاركنان و افزايش سطح كارايي پرسنل

 نظام اداري(بهبود ساختارو عملكرد سيستم اداري و كارآمدي آن ) اصالح 

 افزايش سطح رضايتمندي بهره گيرندگان خدمات دستگاه

 نقاط ضعف :
 تكراري بودن مباحث و عناوين سرفصل هاي آموزشي مرتبرط با اين دوره

 عدم امكان ارزيابي دقيق اثرگذاري اين دوره ها برمخاطبين

 و سازمانفقدان برنامه و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با نيازهاي فرد 

 مشكل در پذيرش فرهنگ آموزش در بهره برداري از فناوري اطالعات و ارتباطات

 كمبودآموزش و اطالع رساني براي بهره برداري از فن آوري اطالعات و ارتباطات

 مشكل در عدم استقبال مدرسين دوره ها جهت دريافت گواهينامه تدريس 

 وتوانمندسازي كاركنان عدم پيش بيني وكمبود اعتبار الزم براي آموزش

 عدم ثبت كامل شناسنامه آموزشي پرسنل وصدور گواهي هاي آموزشي نوع دوم

 فقدان اطالعات در مورد وضعيت موجود آموزش هاي مديريتي مديران 

 عدم وجود برنامه وهماهنگي الزم براي گذراندن دوره هاي آموزشي مديريتي الزامي براي مديران

 نقاط بهبود : 
 اصالح فرآيندها از طريق شركت در دوره هاي آموزشيبهبود و 

 يحضور ريغ يآموزش يبر دوره ها ديكاركنان با تأك يتوانمند ساز
 توسعه آموزش در راستاي توانمند سازي كاركنان 

 بهبود و اصالح فرآيندها از طريق شركت در دوره هاي آموزشي
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 تقاء سالمت اداری ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی :برنامه عملیاتی محور ار-4

 شاخص ارتقاء سالمت نظام اداري : 

 صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري

 استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

 رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جريم واحد سنجش هدف زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

آگاهي بخشي وظايف، مأموريت ها  1
 و فرآيندهاي اداري به مردم

دكتر سعيد اقمشه دبير كميته  تعداد 3 15/02/1398 01/01/1398
 صيانت از حقوق شهروندي 

دسترسي آسان و سريع مراجعين به  2
 خدمات اداري

دكتر سعيد اقمشه دبير كميته  درصد 100 30/02/1398 01/02/1398
 وق شهرونديصيانت از حق

دكتر سعيد اقمشه دبير كميته  تعداد 5 تا پايان سال 30/03/1398 رفتار محترمانه با مراجعين 3
 صيانت از حقوق شهروندي

از تاريخ اعالم  اعمال بيطرفانه قوانين و مقررات 4
 نتايج

دكتر سعيد اقمشه دبير كميته  درصد 100 30/05/1398
 صيانت از حقوق شهروندي

ودن امكان جبران فراهم نم 5
خسارات وارده و احتمالي به 

 مراجعين

دكتر سعيد اقمشه دبير كميته  درصد 100 29/12/1398 01/04/1398
 صيانت از حقوق شهروندي

ايجاد امكان دسترسي به آمار و  6
اطالعات عملكردي و بستر سازي 

جلب مشاركت و دريافت انتقادات و 
 پيشنهادات

 

دكتر سعيد اقمشه دبير كميته  درصد 100 29/12/1398 01/08/1398
 صيانت از حقوق شهروندي

راهبري و ضمانت اجراي تصويب  7
 نامه حقوق شهروندي

دكتر سعيد اقمشه دبير كميته  درصد  100 29/12/1398 01/08/1398
 صيانت از حقوق شهروندي
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 1399در سال اري( اد شهروندي در نظامبرنامه عملياتي )كميته صيانت از حقوق عنوان : 
 مقدمه:

و  اداره كلوابط بين رعواملي كه جمله ن قزوين معتقد مي باشند از اداره كل دامپزشكي استامديريت و كاركنان مجموعه 
ه ارباب رجوع بوده و ب و بموقع ارباب رجوع را تقويت مي نمايد و موجب بهبود زندگي مردم مي شود ارائه خدمات مناسب

 .دانند مي رجوع ارباب رضايت  تكريم و جلب را دراداره رمز موفقيت 
 مي ياد موفقيت عوامل عنوان به ، رجوع ارباب به خدمات ارائه براي بموقع آمادگي شناسي، وقت  آراستگي، نظم،همچنين 

ننمايند و  ا جايگزين ضابطهرهيچگاه رابطه از هر كوششي دريغ ننموده و خدمات به مردم  ارائه در كه هستند اميدوار و كنند
 . بردارند گام )ارتقاي سازماني سالم، با عملكردي شفاف ( همواره تالش مي نمايند در راستاي

 

 دف اصلي برنامه :ه

 عمومي جلب اعتماد و پذيري مسئوليت  پاسخگويي، و بهبود حفظ و صيانت از حقوق مردم، افزايش
 كل دامپزشكي استان قزوينمحورهاي اجراي برنامه كميته صيانت از حقوق شهروندي اداره 

 محور اول : آگاهي بخشي وظايف، مأموريت ها و فرآيند هاي اداري به مردم

 احصاء وظايف و ماموريت هاي قانوني و اطالع رساني خدمات مبتني بر آن به مردم

 مردم احصاء فرآيندهاي اداري مبتني بر وظايف و مأموريت هاي قانوني و اطالع رساني جامع و شفاف به

 اطالع رساني نظارت الكترونيكي و نصب دوربين در محيط اداري

 هدف محور : •
 حفظ حقوق و رعايت حريم خصوصي افراد

 آگاهي بموقع از تصميمات و فرآيند هاي اداري و دسترسي به اطالعات مورد نياز

 ايجاد مصونيت از شروط اجحاف آميز در توافق ها و معامالت و قرار دادهاي اداري

 

 وم : دسترسي آسان و سريع مراجعين به خدمات اداريمحور د

 افزايش نسبت فرآيندهاي الكترونيك به كل فرآيندهاي ارائه خدمت دستگاه

 تجميع فرآيندهاي اداري خدمت در پنجره واحد

 امكان استفاده توانخواهان از سامانه هاي الكترونيكي دستگاه

 رسي آسان شهروندانارتقاي كيفيت تارنما و درگاه دستگاه از نظر دست

 پيش بيني و فراهم سازي امكانات و تسهيالت فيزيكي جهت رفاه مراجعان

 كاهش زمان متوسط ارائه خدمت به مراجعين

 نوبت دهي بموقع و اعالم زمان انتظار به مراجعين 

 هدف محور : •
 يكولت الكترونتالش در جهت دسترسي مردم به خدمات دستگاه بصورت غير حضوري و استفاده از خدمات د

 تجميع فرايندها در يك مكان ) انواع سامانه هاي ارائه خدمات( و اجراي ميز خدمت

 ايجاد تسهيالت و فراهم نمودن امكانات و تجهيزات رفاهي در ساختمانها و ... 
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 محور سوم : رفتار محترمانه با مراجعين

 ايجاد جو حاكي از احترام در محيط اداري

 بت شده در سالثت شده با موضوع رفتار و ادبيات غيرمحترمانه با شهروندان به كل شكايات كاهش نسبت شكايات ثب

 برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان با موضوع صيانت از حقوق شهروندي در نظام اداري

 هدف محور :  •
 حق برخورداري از كرامت انساني و رفتار محترمانه اسالمي براي مراجعين

يق حقوق شهروندي به دبيات محترمانه و غير تحكم آميز در مكاتبات، اطالعيه ها و آموزش مسائل و مصاداستفاده از ا
 پرسنل جهت رعايت حرمت مراجعين

 
 محور چهارم : اعمال بيطرفانه قوانين و مقررات 

 بروز رساني مقررات مربوط به وظايف دستگاه

 حذف شرايط اجحاف آميز در تنطيم قرار دادهاي ستگاه

 هدف محور : •
 بروز رساني مقررات و دستورالعمل ها و شفاف سازي آنها و عدم وجود شرايط اجحاف آميز

 
 محور پنجم : فراهم نمودن امكان جبران خسارات وارده احتمالي به مراجعين

 شناسايي و رفع عوامل آسيب زا در حين فعاليت دستگاه به شهروندان

 رات وارده به شهروندانپيش بيني ضوابط و فرآيند اجرايي خسا

 هدف محور : •
ه مراجعين در صورت بشناسايي نقاط آسيب زا و رفع آنها و مسؤليت پذيري و جبران خسارت هاي مادي و معنوي احتمالي 

 قصور سازمان

 
افت انتقادات و محور ششم : ايجاد امكان دسترسي به آمار و اطالعات عملكردي و بستر سازي ، جلب مشاركت و دري

 شنهاداتپي

 فرهنگ سازي در محيط اداري در زمينه دريافت نظرات شهروندان

 ارائه گزارش آمار، اطالعات و عملكرد دوره اي دستگاه به شهروندان

 تعيين برنامه منظم ديدار مديران با شهروندان

 بكارگيري سامانه دريافت شكايات، انتقادات و پيشنهادات و تبادل آنها

 اياتكاهش زمان پاسخگوئي بشك

 هدف محور : •
يجاد بسترهاي هاي ادر دسترس قرار دادن اطالعات درخواستي مردم بر اساس قوانين و ارائه گزارش عملكرد سازمان و 

 الزم بر اي ارائه پيشنهاد، شكايات و اعتراض و رسيدگي بموقع به آنها از سوي دستگاه

 ي در نظام اداريمحور هفتم : راهبري و ضمانت اجراي تصويب نامه حقوق شهروند

 رصد مستمر اجراي تصويب نامه حقوق شهروندي در تمامي واحد هاي دستگاه و تشكيل جلسات
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 بهره گيري از نهادهاي جامعه مدني در رصد و مراقبت از حقوق شهروندي

 همكاري و هماهنگي با سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان و تشكيل جلسات هم انديشي

 ض يا عدم رعايت مفاد تصويب نامه به مراجع ذيصالحارائه گزارش بموقع نق

 ارائه گزارش تحليلي و نحوه اجراي مصوبات به سازمان مديريت و برنامه ريزي

 هدف محور :  •
 راهبري و پيگيري اجراي تصويب نامه حقوق شهروندي و هماهنگي با سازمان هاي ذيربط
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 یابی عملکرداستقرار نظام ارزبرنامه عملیاتی -5

 شاخص استقرار نظام مديريت عملكرد در دستگاه اجرايي 

 

 مجري واحد سنجش هدف زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

 تهيجدول جلسات كم هيته 1
 عملكرد تيرياستقرار نظام مد

كمال اينانلو  تعداد 6 15/04/1399 01/04/1399
دبير كارگروه 

توسعه مديريت 
 اداره كل

 ياتيبرنامه عمل نيو تدو هيته 2
در خصوص برنامه  يكل

 عملكرد تيرياستقرار نظام مد

فرزانه درگي  درصد 100 15/04/1399 01/04/1399
دبيركميته 

 ارزيابي عملكرد

دستور جلسات  يزير برنامه 3
 تيرياستقرار نظام مد تهيكم

 عملكرد

فرزانه درگي  تعداد 5 تا پايان سال 16/04/1399
دبير كميته 

 رزيابي عملكردا

برنامه استقرار  يشناس بيآس 4
   هيعملكرد در كل تيرينظام مد

 يها شاخص 1396

از تاريخ اعالم 
 نتايج

فرزانه درگي  درصد 100 30/5/1399
دبير كميته 

 ارزيابي عملكرد

در خصوص اهداف  يريگيپ 5
برنامه استقرار  يها شاخص
عملكرد از ستاد  تيرينظام مد

و  تيريمركز و سازمان مد
 يزير برنامه

فرزانه درگي  درصد 100 29/12/1399 15/04/1399
دبير كميته 

 ارزيابي عملكرد

جهت  ازيمستندات موردن هيته 6
 يابيارز يدرج در لوگوها

برنامه  يعموم يها شاخص
 تيرياستقرار نظام مد

عملكرد)به صورت شش ماهه 
 ساله( كيو 

ي فرزانه درگ درصد 100 29/12/1399 01/08/1399
دبير كميته 

 ارزيابي عملكرد
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 شاخص استقرار نظام ارزیابی عملکرد 

 مجري واحد سنجش هدف زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

انجام مكاتبات الزم در  1
 يبرش استان افتيخصوص در

 و تفاهم نامه

كمال اينانلو  درصد 100 20/04/1399 15/04/1399
دبير كارگروه 

و   توسعه
 مديريت

عملكرد  يابيانجام به موقع ارز 2
كارمندان و كاركنان  ران،يمد

 يابيسامانه ارز قيازطر
 عملكرد كاركنان

رئيس اداره امور  درصد 100 30/10/1399 01/04/1399
اداري ، رفاه و 

 پشتيباني

تعامل مستمر با سازمان  3
در  يزيو برنامه ر تيريمد

عملكرد    يابيخصوص ارز
 1399سال 

تا پايان ارزيابي  01/01/1399
 99سال 

نماينده ارزيابي  درصد 100
 –عملكرد 

 كمال اينانلو

انجام مكاتبات الزم در  4
 يها شاخص افتيخصوص در

 ياختصاص

نماينده ارزيابي  درصد 100 29/12/1399 01/05/1399
 عملكرد

 
 

 يشناس بيو آس يليگزارش تحل نيو تدو هيشاخص دوم : ته

 مجري واحد سنجش هدف زمان پايان زمان شروع ان برنامهعنو رديف

در  نيجلسات با معاون يبرگزار 1
 يها داده ليو تحل هيخصوص تجز

شده در خصوص  يآور جمع
 ياختصاص يها شاخص

معاونت  درصد 100 30/11/1399 30/05/1399
 سالمت

 تهيكم رانيجلسات با دب يبرگزار 2
 يابيارز يعموم يها شاخص يها

 يليگزارش تحل هيرد جهت تهعملك
 يشناس بيو آس

 –فرزانه درگي  درصد 100 30/06/1399 30/5/1399
دبير كميته 

 ارزيابي عملكرد

مستندات مربوط به گزارش  هيته 3
و  يعموم يشاخصها  يليتحل

 98عملكرد سال  يابيارز ياختصاص

 –فرزانه درگي  درصد 100 15/07/1399 30/5/1399
دبير كميته 

 عملكرد ارزيابي
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 : دستگاه تیریکارگروه توسعه مد لیشاخص سوم : تشک

 مجري واحد سنجش هدف زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

جلسات  يجدول زمانبند هيته 1
 تيرياستقرار نظام مد تهيكم

 1399عملكرد سال 

دبير كارگروه  درصد 100 15/04/1399 01/04/1399
توسعه مديريت 

 اداره كل

انجام  مكاتبات الزم با سازمان  2
جهت  يزيو برنامه ر تيريمد

جلسات كارگروه توسعه  يبرگزار
سازمان  ندهيبا حضور نما
 تيريمد

دبير كارگروه  عدد 6 29/12/1399 01/05/1399
توسعه مديريت 

 اداره كل

مصوبات جلسات كاگروه  يبررس 3
 يريگيو پ تيريتوسعه مد

 شدن مصوبات ييت اجرايوضع

دبير كارگروه  درصد 100 29/12/1399 01/05/1399
توسعه مديريت 

 اداره كل

گزارش جلسات كارگروه  هيته 4
 ركبايتوسعه هر شش ماه 

دبير كارگروه  درصد 100 29/12/1399 01/05/1399
توسعه مديريت 

 اداره كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

123 

  شاخص میزان اجرای برنامه مدیریت سبز :
 

هت نيل به اهداف زيست جرگيري موثر و كارآمد تمامي منابع مادي و انساني براي هدايت و كنترل دستگاه مديريت سبز بكا
در دستگاه هاي  محيطي با سازماندهي و برنامه ريزي با هدف كاهش هزينه و آثار منفي زيست محيطي ناشي از مصرف

ايعات و در نهايت ضمصرف بهينه منابع و كاهش  دولتي از طريق اجراي نظام مديريت محيط زيستي، تغيير الگوي مصرف،
   .بهبود محيط زيست مي باشد

و كارآمد تمامي  مديريت سبز در حقيقت مديريت مصرف انرژي، مواد و حفظ محيط زيست در سازمان با بكارگيري موثر
 .  است محيطي تزيسها جهت نيل به اهداف  ريزي به منظور هدايت آن و انساني، سازماندهي و برنامه منابع مادي 

الح الگوي با عنايت به اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري ايران در خصوص حفاظت محيط زيست و اعالم سال اص
سالمي ايران كه قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري ا 66و همچنين ماده 1388مصرف توسط مقام معظم رهبري در سال

رف انرژي ، آب ، مواد ت به اجراي برنامه مديريت سبز ، شامل مديريت مصكليه دستگاه هاي اجرايي و موسسات و ... نسب
محيط زيست و سازمان  اوليه و تجهيزات ، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها ، طبق آيين نامه اي كه توسط سازمان
تان قزوين  در همين اس مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي ذيربط اقدام نمايند. اداره كل دامپزشكي
ده و در كنار صرفه جويي راستا با مديريت صحيح مصرف آب ، برق ، گاز ، بنزين، كاغذ  و ... سعي در حفظ اين منابع نمو

نرژي، آب، كاغذ، ابهينه سازي مصرف و  صالح الگوي فرهنگ مصرف با فرهنگ سازي پايدارمنابع تجديد ناپذير موجب ا
 ده استشمواد اوليه و تجهيزات 

 شاخصت پسماند ، ) مصرف باالي انرژي و آب ، مديري  98با بررسي نقاط ضعف مديريت سبز در ارزيابي عملكرد سال 

ناسب سعي در تبديل نقاط م. (  و  برگزاري جلسات كارگروه مديريت سبز ، با ارائه راهكارهاي .و . تجهيزات و ساختمانها
 يم . ضعف به  نقاط قوت در مديريت سبز مي باش

 با توجههمين راستا ،  شايان ذكر است وظايف ذاتي  اداره كل دامپزشكي استان ، بهداشتي ، نظارتي و درماني هست و در

يها بخصوص بيماريهاي قابل بازپديد و جلوگيري از انتقال و شيوع بيمار و نوپديد باكتريايي ، ويروسي بيماريهاي ظهور به
 و همكاران تفاده همكاراناس مورد خودروهاي ، كوب مايه همكاران لوازم و وسايل كليه  انتقال بيم انسان  ودام ، بايستي

 تا شده شسته همه روز يبايست ... و مرغداريها ، ها دامداري ، آبزيان هاي  استخر ، ها فارم كننده بازديد كارشناسان

يان هر ماموريت پا در و گردد شستشو مجدداً و عفوني ضد سپس ، شده زدوده آنان روي از ميكروبي و فيزيكي عوامل
يا  و منزل به كه نيزما تا گرفته دوش شهرستان دامپزشكي هاي اداره در ... و بروسلوز و سل ، مبارزه واحد همكاران
و  شيوع از جلوگيري هت، ج زا بيماري عوامل گونه هر از عاري نمايند مي مراجعه دامداري يا و روستا به بعدي ماموريت

 ، بروسلوز ، طيور حاد فوق نزايآنفلوا مانند : ودام انسان بين انتقال بيماريهاي ويروسي ، باكترايي ، قابل ) بيماري انتقال
جهت پيشگيري در انتقال ب( گردد . با توجه به مصرف باالي آب و انرژي  ... و  كنگو كريمه تب ، مشمشه ، ، هاري شاربن

رژي مانند اتوكالو ، فور و ن ، حالل و ... ، استفاده از دستگاه هاي پر مصرف انبيماريها ، وجود سردخانه هاي حاوي واكس
ست برهمين اساس ا... جهت بي اثر سازي پسماند هاي عفوني ،  صرفه جويي در مصارف انرژي و آب را كمي سخت كرده 

اق در شاخص فوق عدم مصد با سازمان دامپزشكي كشور ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان جهت مساعدت و پيگيري
 مكاتبه گريده شده است. 

 مديريت پسماند :
آزمايشگاه تشخيصي اداره كل مهمترين منبع توليد كننده پسماند در اداره كل مي باشد . پسماندهاي عفوني اداره كل ) لوله 

يي و ضدعفوني در كيسه و سرنگ هاي خون ، محيط كشت ها ، جنين ، الشه ، ويال هاي واكسن و ... ( پس از سترون زا
هاي مخصوص بسته بندي و جهت انتقال براساس رعايت استاندارد هاي مديريتي و زيست محيطي آماده سازي مي گردد. 
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با توجه به انتقال زباله هاي عفوني اداره دامپزشكي شهرستان ها پس از بي اثر سازي به اداره كل دامپزشكي استان جهت 
يك گواهي مديريت پسماند براي اداره كل اخذ گرديد .  با توجه به جلسات كارگروه توسعه  معدوم سازي آنان سال گذشته

مديريت در اداره كل مقرر گرديد گواهينامه پسماند جهت اداره هاي دامپزشكي شهرستان و يا گواهي پسماند واحد براي 
 ط نماينده مديريت سبز پيگيري گردد.  اداره كل با ذكر نام تمامي اداره هاي دامپزشكي شهرستان در سال جاري توس

 تجهيزات : و ساختمانها شاخص
داره كل دامپزشكي استان مقرر گرديد در صورت تامين منابع مالي ، پيگيري گواهينامه فني موتورخانه ، ساختمان ، جهت ا

 و اداره هاي دامپزشكي شهرستان باشيم . 
 نقاط ضعف : 

 ساختمان كي داشتن براي را خورشيدي هاي پنل  از استفاده)   انرژي فمصر سازي بهينه جهت بودجه تخصيص عدم
 ... ( و آب مجدد استفاده و بازيابي براي بسته حلقه سيستم نصب - سبز و هوشمند

 مرتبط تحصيلي گرايش با سبز مديريت كارشناس وجود عدم
 نقاط بهبود : 

 اجرايي دستگاه عملكرد بر نظارت و بيشتر هاي رساني اطالع

 انرژي بهينه مديريت و انرژي مصارف كاهش راستاي در آموزش و سازي فرهنگ

 

 اقدامات اصالحي :
 و ... مي باشد .   تشكيل كارگروه مديريت سبز در بهينه نمودن روشهاي مصوف انرژي از جمله مديرتي پسماند ، كاغذ

 پيگيري مصوبات جلسات كميته سبز اداره كل   -2

 ات صورت گرفته با هدف مديريت پسماند و كاغذ بررسي اثر بخشي اقدام-2
 .ه مصرف آب بااليي دارند كشناسايي فعاليت ها و مكان هايي -3
ف آب و كاغذ و تفكيك زباله براي ري در مصوه و دعوت به مصرف درست و صرفه جفرهنگ سازي جهت استفاده بهين-4

 همكاران  
 
 
 

 
 
 
 

 درصد اجرايي واحد اجرايي اهداف عنوان شاخص رديف

1 

 مديريت سبز

 100 اموراداري اليي دارندمديريت مصرف آب : شناسايي فعاليت ها و مكانهايي كه مصرف آب با

 100 اموراداري از(گمديريت مصرف انرژي : اصالح و رفع نقاط پر مصرف انرژي ) برق و  2

3 
طر زباله هاي خ مديريت پسماند و كاغذ : شناخت منابع مهم توليد كننده پسماند و

 ناك براي جداسازي
 100 اموراداري

 100 اموراداري آموزش و فرهنگ سازي : آموزش كاركنان براي استفاده بهينه 4
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  برنامه عملیاتی محور شاخص های اختصاصی : -عنوان سند 

توجه به ظرفيت هاي  رگذار در كشور بادر حال حاضر اداره كل دامپزشكي استان قزوين بعنوان يكي از ادارات كل تأثي
ه پيشگيري و مبارزه پرورش دام،طيور و آبزيان توانسته است در حوزه هاي مختلف مرتبط با شاخص هاي اختصاصي از جمل

ش مهمي را ايفا نمايد لذا با با بيماريها ، ارتقاء بهداشت و سالمت فراورده هاي خام دامي و به تبع آن در سالمت جامعه نق
برداران دامپزشكي  بهره اسايي موانع و مسايل موجود تالش مي نمايد تا بهترين خدمات را در كوتاهترين زمان ممكن بهشن

ميته فني اداره كل كارائه نمايد بر همين اساس با تشكيل گروه هاي مسئله يابي و جلسات كميته هاي تخصصي از جمله 
 ع گردد.تمام تالش خود را نموده است تا موانع موجود رف

هره وري همكاري با بخش خصوص استان و اجراي طرح هاي مختلف  همگي در جهت حفظ سرمايه دامي و افزايش ب
ي باشد لذا عمده موانع خدمات دامپزشكي بمنظور كاهش موارد بيماري و تأمين سالمت بهداشت مواد غذايي با منشأ دامي م

نيرو در مراكز توليد فراورده  و آبزيان  ومحدوديت هاي موجود در بكارگيريموجود از جمله بروزبيماريهاي نوپديد دام و طيور 
ستمر بيماري در استان مهاي خام دامي و در مواردي عدم همراهي بهره برداران بوده كه بر اين اساس از طريق پايش هاي 

ه رفع اين بن  نسبت و جلب همكاري بخش خصوصي استان و برگزاري جلسات و دوره هاي آموزشي براي بهره بردارا
 مشكالت اقدام مي نمايد.

    آورد بدست مي خود مأموريت تأمين در اهداف اداره كل دامپزشكي استان قزوين كه  -1

 دام سالمت و بهداشت ارتقاء

  كبيولوژي هاي فراورده و دارو دام، خوراك دامي، خام هاي فراورده كيفيت تضمين و بهداشت ارتقاء

 دامپزشكي با مرتبط خدمات و عرضه توزيعي، توليدي، واحدهاي داشتبه و كيفيت ارتقاء

 دامپزشكي خدمات بسته به  كيفي و كمي دسترسي
 دام سالمت و بهداشت ارتقاء: 1 هدف راهبردهاي

  انسان و حيوان بين انتقال قابل هاي بيماري كنترل هاي شاخص ارتقاء

   زيانآب و طيور دام، هاي بيماري كنترل هاي شاخص ارتقاء

 مرتبط صنايع و آبزيان طيور، دام، پرورش واحدهاي بهداشتي ساختار ارتقاء

  دام رفاه هاي شاخص ارتقاء
 بيولوژيك هاي اوردهفر و دارو دام، خوراك دامي، خام هاي فراورده كيفيت تضمين و بهداشت ارتقاء: 2 هدف راهبردهاي

 لوژيكبيو هاي فراورده و دارو دام، خوراك و ميدا خام هاي فراورده بهداشت و سالمت هاي شاخص ارتقاء

 لوژيكبيو هاي فراورده و دارو دام، خوراك و دامي خام هاي فراورده كيفي كنترل هاي آزمايشگاه توسعه

 نقل و حمل ناوگان بهداشت ارتقاء
 پزشكيمدا با مرتبط خدمات و عرضه توزيعي، توليدي، واحدهاي بهداشت و كيفيت ارتقاء :3 هدف راهبردهاي

 دامپزشكي اب مرتبط خدمات و عرضه توزيعي، توليدي، واحدهاي در....  و  GMP, HACCP هاي سامانه استقرار  

 دامپزشكي با مرتبط خدمات و عرضه توزيعي، توليدي، واحدهاي بندي رتبه

 زيستي امنيت هاي شاخص ارتقاء  -
 كيدامپزش خدمات بسته به  كيفي و كمي دسترسي :4 هدف راهبردهاي

 دامپزشكي دولتي غير و دولتي بخش توانمندسازي و متوازن توسعه

  ذينفعان هاي مهارت و دانش ارتقاء
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 عشايري /روستايي مناطق در دامپزشكي خدمات توسعه

 اطالعات انشد مديريت و هوشمند نوين هاي فناوري از استفاده با ذينفعان به خدمات ارائه و ارتباطات توسعه

 1397ملكرد شاخص هاي اختصاصي سال برنامه عملياتي  ع

 

 ریزی برنامه مراحل

  سازمان جاري هاي استراتژي و اهداف ماموريت، شناخت و تحليل -1

  محيطي بررسي -2

 خارجي محيط شناخت و تحليل -1-2

  داخلي محيط شناخت و تحليل -2-2

  ها استراتژي تدوين -3

  ها استراتژي اجراي -4

  نتايج ارزشيابي -5
 ها استراتژي وينتد -3

  راهبرد ها اتخاذ اهداف كالن، كلي، كمي، ماموريت، چشم انداز، ارزش ها، تعين تبيين -1

 ابيماريه انتشار طرز و سرايت راه و آلوده منابع و مناطق شناسايي ،دامي بيماريهاي بررسي -1-1-1

 دام ايقرنطينه و گيرهمه بيماريها با همبارز و گيريپيش طريق از كشور دام بهداشت تامين -2-1-1

  دام و انسان مشترك بيماريهاي با مبارزه امر در مراكز بهداشت با كاريهم -3-1-1

 خروج و ورود و بهداشتي كنترل همچنين ،دامي بيماريهاي سرايت از جلوگيري منظور به قرنطينه پستهاي تاسيس -4-1-1
 به كه دامي خام هايفرآورده و دام بهداشتي گواهي صدور و هاآن انتقال و نقل در نظارت و دامي خام هايفرآورده و دام

 شودمي صادر خارج
 همچنين ،دام پرورش به مربوط تاسيسات ساير و دام نگهداري محل آبشخورها، ،مراتع چراگاهها، بهداشتي نظارت -5-1-1
 بهداشتي لحاظ از دام خوراك توليد هايكارخانه رب نظارت

 نظارت كشور، كشتارگاههاي در گوشت بهداشتي معاينه و بازرسي كشتارگاهها و بهداشتي نظارت -6-1-1
 دامي خام هايفرآورده تهيه و توليد هايكارخانهبهداشتي

 مخصوص بيولوژيكي مواد و واكسن ،سرم داروي انواع فروش دورص و ورود ، ساخت مورد در نظارت و ظهارنظرا -7-1-1
 ، بيولوژيكي مواد سرمها، واكسنها، ،مركب ،ساده داروهاي فروش و تركيب و تهيه كار به اشتغال براي پروانه صدور و دام

 گيردمي قرار يدامپزشك مصرف مورد مختلف اشكال به كه ديگري مواد و سموم ،ضدعفوني مواد

 پروانه صدور و كشور دامداري مراكز و مناطق در فني كادر تربيت همچنين ،دامپزشكي هايشبكه توسعه و تاسيس -8-1-1
 مديريت و گذاري سياست و دام درمان و كوبيمايه به اشتغال همچنين ،دامپزشكي درمانگاههاي و هابيمارستان تاسيس

 بيماريهاي با مبارزه به مربوط ضدعفوني مواد و سموم ،بيولوژيكي مواد سرمها، واكسنها، داروها، ،فني لوازم و وسائل تامين
 دامي

 آن صاحب به غرامت پرداخت و بيماري عامل ناقل يا بيماري ابتالء به مظنون يا بيمار دام حذف -9-1-1
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 ان قزوین انداز اداره کل دامپزشکی است چشم -2-1 

  منطقه در دامي استراتژيك بيماريهاي كني ريشه و كنترل در پيشرو -1-2-1

 ايمني اقبتمر نظام و حيوان و انسان بين مشترك بيماريهاي كني ريشه و كنترل با كشور سالمت نظام در انمندتو -2-2-1
 پروري آبزي و دامي توليدات

  يوتروريسمب تهديدات و مخاطرات و بازپديد نوپديد، اگزوتيك، آندميك، رواگيردا هاي بيماري مراقبت ظامن پويايي -3-2-1

 و نوين هاي فناوري و دانش كمك به و جهاني هاي استاندارد بر تكيه با دامپزشكي خدمات ي يرپذ رقابت -4-2-1
  تعاوني و خصوصي بخش حداكثري مشاركت

 دامپزشكي خدمات به محروم و عشايري مناطق در بويژه مردم مختلف اقشار ادالنهع دسترسي -5-2-1

  دامپزشكي جهاني مجامع با مؤثر و سازنده املتع داراي -6-2-1

 هاي اداره كل دامپزشكي استان قزوين  ارزش  -3-1

  كارآفرين و نوآور متخصص، توانمند، يروهاين از مندي بهره -1-3-1

 استاني و ملي سطوح رد آن نتايج گيري كار به و كاربردي هاي پژوهش از حمايت -2-3-1

 استان دامي هايهسرماي از صيانت و حفظ -3-3-1

  نانآ به موقع به و دقيق پاسخگويي و مندي رضايت صادقانه، خدمت ارائه و ذينفعان كرامت و حقوق هب احترام -4-3-1

 منابع و اناتامك در تبذير و اسراف از پرهيز و وظايف انجام در انضباط و پذيري مشاركت هب اعتقاد -5-3-1

 حيوانات حقوق و رفاه ت،بهداش از صيانت و حفظ -6-3-1
 اداره كل دامپزشكي استان  اهداف  -4-1

 دام سالمت و هداشتب ارتقاء -1-4-1

  بيولوژيك هاي فراورده و دارو دام، وراكخ دامي، خام هاي فراورده كيفيت تضمين و بهداشت ارتقاء -2-4-1

 دامپزشكي با مرتبط خدمات و عرضه توزيعي، توليدي، واحدهاي شتبهدا و يفيتك ارتقاء -3-4-1

 دامپزشكي خدمات بسته به  كيفي و ميك دسترسي -4-4-1
 دام سالمت و بهداشت ارتقاء: 1 هدف راهبردهاي
  انسان و حيوان بين انتقال قابل هاي بيماري كنترل هاي شاخص ارتقاء  -1-1-4-1

   آبزيان و طيور دام، هاي بيماري كنترل هاي شاخص ارتقاء  -2-1-4-1

  مرتبط صنايع و آبزيان طيور، دام، پرورش واحدهاي بهداشتي ساختار ارتقاء  -3-1-4-1
 

 بيولوژيك هاي اوردهفر و دارو دام، خوراك دامي، خام هاي فراورده كيفيت تضمين و بهداشت ارتقاء: 2 هدف راهبردهاي
 لوژيكبيو هاي فراورده و دارو دام، خوراك و دامي خام هاي فراورده شتبهدا و سالمت هاي شاخص ارتقاء  -1-2-4-1

 هاي اوردهفر و دارو دام، خوراك و دامي خام هاي فراورده مخاطرات ارزيابي براي كاربردي مطالعات ارتقاء  -2-2-4-1
 بيولوژيك

 بيولوژيك هاي فراورده و دارو دام، خوراك و دامي خام هاي فراورده كيفي كنترل آزمايشگاه توسعه  -3-2-4-1

 نقل و حمل ناوگان بهداشت ارتقاء  -45-2-4-1
 مپزشكيدا با مرتبط خدمات و عرضه توزيعي، توليدي، واحدهاي بهداشت و كيفيت ارتقاء :3 هدف راهبردهاي
 با مرتبط خدمات و عرضه توزيعي، توليدي، واحدهاي در....  و  GMP, HACCP هاي سامانه استقرار  -1-3-4-1
 دامپزشكي
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 صادرات براي توليدات پذيري رقابت توسعه  -2-3-4-1

 دامپزشكي با مرتبط خدمات و عرضه توزيعي، توليدي، احدهايو بندي رتبه  -3-3-4-1

 زيستي امنيت هاي شاخص ارتقاء  -4-3-4-1
 دامپزشكي خدمات بسته به  كيفي و كمي دسترسي :4 هدف راهبردهاي
 دامپزشكي دولتي غير و دولتي بخش وانمندسازيت و متوازن توسعه  -1-4-4-1

  ذينفعان هاي مهارت و دانش ءارتقا  -2-4-4-1

 عشايري /روستايي مناطق در دامپزشكي خدمات توسعه  -3-4-4-1

 دامپزشكي خدمات ارائه و ريزي برنامه سياستگذاري، در ذينفعان تمشارك  -4-4-4-1

 روز الزامات و شرايط با بمتناس دامپزشكي ساختارهاي اصالح  -5-4-4-1

 اطالعات شدان مديريت و هوشمند نوين هاي فناوري از استفاده با ذينفعان به خدمات ارائه و ارتباطات توسعه  -6-4-4-1

 جامع برنامه اهداف به نيل جهت الزم( هايفعّاليّت) عملياتي ساالنه، اهداف برنامه كمي اهداف) مدت كوتاه اهداف  -5-1
 (   ساالنه زيري بودجه و

 از مشترك هاي ريبيما بروز كاهش -1-5-1
  گوشتي مرغ هاي لهگ در تلفات كاهش -2-5-1
  آبزيان پرورشي مزارع در ريبيما بروز كاهش -3-5-1
  عسل زنبور هاي كلني در ريبيما بروز كاهش -4-5-1

  اپيدميولوژيك واحدهاي در دام واگير هاي ريبيما بروز كاهش -5-5-1

 ارزيابي مورد 50 تعداد از بيولوژيك هاي فراورده و دارو ،دام خوراك دامي، هاي فراورده مخاطرات ارزيابي افزايش -6-5-1
 برنامه پايان در ارزيابي مورد 200 تا
 

  نقل و حمل بهداشتي و اختصاصي ناوگان عدادت افزايش -7-5-1

 ....   و  GMP, HACCP هاي سامانه استقرار هاي گواهي داراي واحدهاي عدادت افزايش -8-5-1

 اعت سنفر   6500 به پايه سال در ساعت نفر 5000  از آموزشي بهداشتي گواهي داراي دامداران يزانم افزايش -9-5-1
 1760 به پايه سال در فرن 1079 از مرتبط صنايع بهداشتي هاي آموزش گواهي داراي شاغلين ميزان برنامه/ افزايش پايان در
 رنامهب پايان در نفر

 100000 جمعيت با يافته توسعه كمتر مناطق و ها شهرستان در دامپزشكي دولتي غير بخش شاغلين عدادت افزايش -1-6-1
 مناطق ويژه دامپزشكي ايه درمانگاه افزايش برنامه/ پايان در نفر 12000 به پايه سال در نفر 10100 تعداد از دامي واحد

 برنامه پايان در واحد 500 به پايه سال در واحد 0 تعداد از  عشايري و روستايي
 تعداد فزايشبرنامه/ ا پايان در درصد 100 به پايه سال در صد در 29,6 از هوشمند نوين هاي فناوري از تفادهاس -2-6-1
 برنامه انپاي در سامانه 16 به پايه سال در سامانه 10 تعداد از سازمان الكترونيكي هاي سامانه كاربران
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 مهاجرایی برنا های سیاست 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واحد كلي بخش/ فرابخش اهداف رديف
وضع موجود 

 93در سال 

 سال

1395 1396 1397 1398 1399 

 2/519 2/479 2/436 2/389 2/337 2/217 درصد ارتقاء  بهداشت و سالمت دام 1

2 
ام خارتقاء بهداشت و تضمين كيفيت فراورده هاي  

 ژيك دامي، خوراك دام، دارو و فراورده هاي بيولو
 1/285 1/224 1/166 1/110 1/057 0/961 درصد

3 
ارتقاء كيفيت و بهداشت واحدهاي توليدي، 

 توزيعي، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشكي
 2/563 2/441 2/324 2/214 2/108 1/917 درصد

4 
دسترسي كمي و كيفي  به بسته خدمات 

 دامپزشكي
 1/146 1/092 1/040 0/990 0/943 0/857 درصد
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 زيستي امنيت و مستمر پايش سيستم ياجرا و اگزوتيك هاي بيماري خصوص در كني ريشه و لي كنتر اقدامات -1
(Bio security )عدم يا تطبيق تعين /سيبازر /اپيدميولوژيك بررسي /نظارتي /برداري نمونه /كارشناسي بازديد شامل 

 ... و  /بيوسكيوريتي /اي قرنطينه اقدامات تطبيق

 آبزيان و طيور دام، هاي بيماري فعال غير و فعال مراقبت نظام توسعه -2

 توزيع /نگهداري /حمل سرد زنجيره سيستم استقرار  -3

 سموم و دارو بيولوژيك، مواد واكسن، تاثير ميزان تعين خصوص در الزم اقدامات  -4

 انتقال چگونگي و كشور حسط در اتژيكاستر هاي بيماري از ناشي اقتصادي تلفات و شيوع بروز، ميزان بررسي  -5
 ها بيماري

 مختلف هاي لوژياكو در مدخل ذي عوامل نمودن مشخص و ها بيماري انتقال و انتشار هاي راه بررسي  -6

 آلوده هاي كانون ضدعفوني و پاكسازي   -7

 ... و طغيان كانون در زيستي امنيت و اي قرنطينه اقدامات -10

 Early detection system سريع تشخيص و Early alarm system موقع به ارهشد سيستم استقرار  -11 

 وران بهره به موميع بهداشت امر در رساني اطالع و آموزش بمنظور اجراء و هماهنگي ريزي، برنامه  -12

  حيوان و انسان بين مشترك هاي بيماري عليه بر مبارزه و پيشگيري هاي برنامه اجراء  -13

 و آلوده هاي كانون جغرافيايي شناسايي و حيوان و انسان بين مشترك هاي بيماري وضعيت يدميولوژيكياپ بررسي  -14
 كشور در آلودگي درصد ميزان تعيين

  آبزيان و طيور ، دام قارچي و انگلي ،ويروسي باكتريايي، هاي بيماري عليه بر مبارزه و پيشگيري هاي برنامه اجراء  -15

 كشور داخل به( اگزوتيك) وميب غير واگير هاي بيماري سرايت از جلوگيري منظور به الزم هاي برنامه اجراء  -16

  شايع هاي يبيمار به توجه با اي قرنطينه و بهداشتي اقدامات ساليانه هاي برنامه اجراء  -17

 اندميك هاي بيماري خصوص در غيرفعال و فعال مراقبت سيستم استقرار  -18

 ها بيماري انتقال يچگونگ و دامي هاي بيماري از ناشي اقتصادي تلفات و شيوع ،بروز ميزان بررسي  -19

 تاسيسات ساير و ها شتارگاهك دام، ميادين تجمع، مراكز نگهداري، محل آبشخورها، ها، چراگاه وضعيت بررسي  -20
 بيماري مولد عوامل نظر از دام به مربوط

 بندي بسته و آوري عمل تهيه، راكزم دام، وابسته صنايع دامي، اماكن بهداشتي نظارت و كنترل هاي برنامه اجراي  -21
 دامي خام هاي فراورده عرضه و توزيع مراكز دامي، خوراكي غير و خوراكي هاي فراورده
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 عنوان سند : برنامه عملیاتی شاخص های اختصاصی به تفکیک ادارات دامپزشکی شهرستان های تابعه استان

 شاخص های اختصاصی اداره کل دامپزشکی شهرستان قزوین برنامه عملیاتی

ف
ردي

 

 واحد  عنوان فعاليت  برنامه اجرايي

13
99

 

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   1
 /مايه كوبي / تست سل و بروسلوز / آزمايش / ضدعفوني 

سمپاشي  در جهت كاهش بروز بيماري هاي مشترك بين 
 انسان و حيوان 

 1502 كوبي هزار نوبت مايه

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   2
ي / نظارت مايه كوبي طيور بومي / بازديد و نمونه برداي ميدان

 بر معدومسازي طيور 
 4934 بازديد نمونه برداري

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   3
 بازيد و نمونه برداري از مزارع پرورش آبزيان 

 468 بازديد نمونه برداري

 داشت و سالمت دام ارتقاء به  4
 بازيد و نمونه برداري از كلني زنبورعسل 

 93 بازديد نمونه برداري

ر جهت مايه كوبي / سمپاشي / ضدعفوني / بازديد و نظارت  د ارتقاء بهداشت و سالمت دام   5
 كاهش بروز بيماري هاي واگير دام 

 1829 هزار نوبت مايه كوبي

6 
ورده تامين بهداشت  و تضمين كيفيت فرآ

واد هاي خام دامي ، خوراك دام ، دارو و م
 بيولوژيك 

اه ها و ... بازديد و نمونه برداي از مراكز بسته بندي / كشتارگ
ده در افزايش سطح پايش و كنترل سموم ، فلزات در فرآور

 هاي خام دامي و ..

 110 بازديد و نمونه برداري

7 
 تامين بهداشت  و تضمين كيفيت فرآورده

واد دامي ، خوراك دام ، دارو و مهاي خام 
 بيولوژيك 

آيند براي انجام فر SOPبازديد و بررسي ميداني/   تدوين 
ه هاي ارزيابي خطر در فرآورده هاي دامي ، خوراك و فرآورد

 بيولوژيك 

 3 مورد ارزيابي 

8 
 تامين بهداشت  و تضمين كيفيت فرآورده

واد هاي خام دامي ، خوراك دام ، دارو و م
 وژيك بيول

يمي / آزمايش باقيمانده ها /آزمايش كنترل كيفي/ آناليز ش
ام آزمايش كنترل كيفي/ كشت ميكروبي /آزمايش سرولوژي د

 و ...

 106/726 هزار مورد آزمايش

9 
ي ارتقاء كيفيت و بهداشت واحدهاي توليد

، توزيعي ، عرضه و خدمات مرتبط با 
 دامپزشكي 

ها ،  ن دامي ، كشتارگاهبارديد و بررسي بهداشتي  از اماك
 كارخانجات بسته بندي فرآورده هاي خام دامي و ...

 3864/61 مورد بازرسي 

10 
ي ارتقاء كيفيت و بهداشت واحدهاي توليد

، توزيعي ، عرضه و خدمات مرتبط با 
ز توليد  بازديد و نمونه برداري جهت صدور كد صادراتي مراك   دامپزشكي 

 ني ، واكسن و .....دارو ، سم ، مكمل ، ضدعفو

 4/16 صدور كد 

11 
  افزايش ميزان آموزش /ترويج دامداران 

افزايش ميزان شاغلين داراي گواهي   
 آموزش هاي بهداشتي صنايع مرتبط 

برگزاري آموزش هاي حضوري/ترويجي بهره وران و    
 نفر جلسات توجيهي ، سمينار / كارگاه آموزشي و ... ساعت

 11674 نفر / ساعت 
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 برنامه عملیاتی شاخص های اختصاصی اداره کل دامپزشکی شهرستان البرز

ف
ردي

13 واحد  عنوان فعاليت  برنامه اجرايي 
99

 

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   1
 /مايه كوبي / تست سل و بروسلوز / آزمايش / ضدعفوني 

سمپاشي  در جهت كاهش بروز بيماري هاي مشترك بين 
 ن انسان و حيوا

 462 هزار نوبت مايه كوبي

ي / نظارت مايه كوبي طيور بومي / بازديد و نمونه برداي ميدان ارتقاء بهداشت و سالمت دام   2
 بر معدومسازي طيور 

 168 بازديد نمونه برداري

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   3

 بازيد و نمونه برداري از مزارع پرورش آبزيان 

 16 بازديد نمونه برداري

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   4
 بازيد و نمونه برداري از كلني زنبورعسل 

 3 بازديد نمونه برداري

ر جهت مايه كوبي / سمپاشي / ضدعفوني / بازديد و نظارت  د ارتقاء بهداشت و سالمت دام   5
 كاهش بروز بيماري هاي واگير دام 

 620 هزار نوبت مايه كوبي

6 
ين كيفيت تامين بهداشت  و تضم

فرآورده هاي خام دامي ، خوراك دام ، 
 دارو و مواد بيولوژيك 

اه ها و ... در بازديد و نمونه برداي از مراكز بسته بندي / كشتارگ
اي هافزايش سطح پايش و كنترل سموم ، فلزات در فرآورده 

 خام دامي و ..
 109 بازديد و نمونه برداري

7 
تامين بهداشت  و تضمين كيفيت 

رده هاي خام دامي ، خوراك دام ، فرآو
 دارو و مواد بيولوژيك 

آيند براي انجام فر SOPبازديد و بررسي ميداني/   تدوين 
ه هاي ارزيابي خطر در فرآورده هاي دامي ، خوراك و فرآورد

 بيولوژيك 
 3 مورد ارزيابي 

8 
ارتقاء كيفيت و بهداشت واحدهاي 

توليدي ، توزيعي ، عرضه و خدمات 
ها ،  بارديد و بررسي بهداشتي  از اماكن دامي ، كشتارگاه با دامپزشكي مرتبط 

 كارخانجات بسته بندي فرآورده هاي خام دامي و ...

 2760/44 مورد بازرسي 

9 
ارتقاء كيفيت و بهداشت واحدهاي 

توليدي ، توزيعي ، عرضه و خدمات 
توليد   دراتي مراكزبازديد و نمونه برداري جهت صدور كد صا   مرتبط با دامپزشكي 

 دارو ، سم ، مكمل ، ضدعفوني ، واكسن و .....

 1/3 صدور كد 
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 برنامه عملیاتی شاخص های اختصاصی اداره کل دامپزشکی شهرستان آبیک

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ف
ردي

13 واحد  عنوان فعاليت  برنامه اجرايي 
99

 

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   1
ني / ز / آزمايش / ضدعفومايه كوبي / تست سل و بروسلو

 سمپاشي  در جهت كاهش بروز بيماري هاي مشترك بين
 انسان و حيوان 

 1155 هزار نوبت مايه كوبي

داني / مايه كوبي طيور بومي / بازديد و نمونه برداي مي ارتقاء بهداشت و سالمت دام   2
 نظارت بر معدومسازي طيور 

 2242 بازديد نمونه برداري

 اشت و سالمت دام ارتقاء بهد  3
 بازيد و نمونه برداري از مزارع پرورش آبزيان 

 212 بازديد نمونه برداري

 43 بازديد نمونه برداري بازيد و نمونه برداري از كلني زنبورعسل  ارتقاء بهداشت و سالمت دام   4

در   مايه كوبي / سمپاشي / ضدعفوني / بازديد و نظارت ارتقاء بهداشت و سالمت دام   5
 جهت كاهش بروز بيماري هاي واگير دام 

 1627 هزار نوبت مايه كوبي

6 
تامين بهداشت  و تضمين كيفيت فرآورده هاي 

 ژيك خام دامي ، خوراك دام ، دارو و مواد بيولو

ارگاه ها و بازديد و نمونه برداي از مراكز بسته بندي / كشت
ر ... در افزايش سطح پايش و كنترل سموم ، فلزات د

 رآورده هاي خام دامي و ..ف
 182 بازديد و نمونه برداري

7 
تامين بهداشت  و تضمين كيفيت فرآورده هاي 

 ژيك خام دامي ، خوراك دام ، دارو و مواد بيولو

رآيند فبراي انجام  SOPبازديد و بررسي ميداني/   تدوين 
ورده ارزيابي خطر در فرآورده هاي دامي ، خوراك و فرآ

 هاي بيولوژيك 
 3 مورد ارزيابي 

8 
تامين بهداشت  و تضمين كيفيت فرآورده هاي 

 ژيك خام دامي ، خوراك دام ، دارو و مواد بيولو

ز شيمي / آزمايش باقيمانده ها /آزمايش كنترل كيفي/ آنالي
ي آزمايش كنترل كيفي/ كشت ميكروبي /آزمايش سرولوژ

 دام و ...
 0 هزار مورد آزمايش

9 
شت واحدهاي توليدي ، ارتقاء كيفيت و بهدا

گاه ها ، بارديد و بررسي بهداشتي  از اماكن دامي ، كشتار توزيعي ، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشكي 
 .كارخانجات بسته بندي فرآورده هاي خام دامي و ..

 3036/48 مورد بازرسي 

10 
ارتقاء كيفيت و بهداشت واحدهاي توليدي ، 

راكز بازديد و نمونه برداري جهت صدور كد صادراتي م   دامپزشكي  توزيعي ، عرضه و خدمات مرتبط با
 ....توليد  دارو ، سم ، مكمل ، ضدعفوني ، واكسن و .

 3/9 صدور كد 

11 
 افزايش ميزان آموزش /ترويج دامداران  

افزايش ميزان شاغلين داراي گواهي آموزش   
 هاي بهداشتي صنايع مرتبط 

 ترويجي بهره وران و برگزاري آموزش هاي حضوري/  
 8980 نفر / ساعت  اعت نفرجلسات توجيهي ، سمينار / كارگاه آموزشي و ... س
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 برنامه عملیاتی شاخص های اختصاصی اداره کل دامپزشکی شهرستان  بوئین زهرا
 

ف
ردي

 

 1399 واحد  عنوان فعاليت  برنامه اجرايي

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   1
تست سل و بروسلوز / آزمايش /  مايه كوبي /

ضدعفوني / سمپاشي  در جهت كاهش بروز بيماري 
 هاي مشترك بين انسان و حيوان 

 999 هزار نوبت مايه كوبي

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   2
يداني / ممايه كوبي طيور بومي / بازديد و نمونه برداي 

 نظارت بر معدومسازي طيور 
 1570 بازديد نمونه برداري

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   3
 بازيد و نمونه برداري از مزارع پرورش آبزيان 

 149 بازديد نمونه برداري

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   4
 بازيد و نمونه برداري از كلني زنبورعسل 

 30 بازديد نمونه برداري

ت  در ازديد و نظارمايه كوبي / سمپاشي / ضدعفوني / ب ارتقاء بهداشت و سالمت دام   5
 جهت كاهش بروز بيماري هاي واگير دام 

 1782 هزار نوبت مايه كوبي

6 
تامين بهداشت  و تضمين كيفيت فرآورده 

د هاي خام دامي ، خوراك دام ، دارو و موا
 بيولوژيك 

شتارگاه ها بازديد و نمونه برداي از مراكز بسته بندي / ك
ت در وم ، فلزاو ... در افزايش سطح پايش و كنترل سم

 فرآورده هاي خام دامي و ..

 109 بازديد و نمونه برداري

7 
تامين بهداشت  و تضمين كيفيت فرآورده 

د هاي خام دامي ، خوراك دام ، دارو و موا
 بيولوژيك 

م براي انجا SOPبازديد و بررسي ميداني/   تدوين 
راك و فرآيند ارزيابي خطر در فرآورده هاي دامي ، خو

 هاي بيولوژيك  فرآورده

 3 مورد ارزيابي 

8 
تامين بهداشت  و تضمين كيفيت فرآورده 

د هاي خام دامي ، خوراك دام ، دارو و موا
 بيولوژيك 

ليز آزمايش باقيمانده ها /آزمايش كنترل كيفي/ آنا
شيمي / آزمايش كنترل كيفي/ كشت ميكروبي 

 آزمايش سرولوژي دام و .../

 0 هزار مورد آزمايش

9 
 ،اء كيفيت و بهداشت واحدهاي توليدي ارتق

توزيعي ، عرضه و خدمات مرتبط با 
 دامپزشكي 

ارگاه ها بارديد و بررسي بهداشتي  از اماكن دامي ، كشت
 ... و، كارخانجات بسته بندي فرآورده هاي خام دامي 

 2622/41 مورد بازرسي 

10 
 ،ارتقاء كيفيت و بهداشت واحدهاي توليدي 

خدمات مرتبط با  توزيعي ، عرضه و
 دامپزشكي 

مراكز  بازديد و نمونه برداري جهت صدور كد صادراتي  
 ..... توليد  دارو ، سم ، مكمل ، ضدعفوني ، واكسن و

 2/34 صدور كد 

11 
 افزايش ميزان آموزش /ترويج دامداران  

افزايش ميزان شاغلين داراي گواهي   
 آموزش هاي بهداشتي صنايع مرتبط 

  وآموزش هاي حضوري/ترويجي بهره وران برگزاري   
ساعت  جلسات توجيهي ، سمينار / كارگاه آموزشي و ...

 نفر

 7768 نفر / ساعت 
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 برنامه عملیاتی شاخص های اختصاصی اداره کل دامپزشکی شهرستان  آوج
 

ف
ردي

 

   واحد  عنوان فعاليت  برنامه اجرايي
1399 

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   1
كوبي / تست سل و بروسلوز / آزمايش /  مايه

ضدعفوني / سمپاشي  در جهت كاهش بروز بيماري 
 هاي مشترك بين انسان و حيوان 

 676 هزار نوبت مايه كوبي

يداني / ممايه كوبي طيور بومي / بازديد و نمونه برداي  ارتقاء بهداشت و سالمت دام   2
 نظارت بر معدومسازي طيور 

 56 ريبازديد نمونه بردا

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   3
 بازيد و نمونه برداري از مزارع پرورش آبزيان 

 5 بازديد نمونه برداري

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   4
 بازيد و نمونه برداري از كلني زنبورعسل 

 1 بازديد نمونه برداري

رت  در بازديد و نظا مايه كوبي / سمپاشي / ضدعفوني / ارتقاء بهداشت و سالمت دام   5
 جهت كاهش بروز بيماري هاي واگير دام 

 442 هزار نوبت مايه كوبي

6 
م تامين بهداشت  و تضمين كيفيت فرآورده هاي خا

 دامي ، خوراك دام ، دارو و مواد بيولوژيك 
شتارگاه ها بازديد و نمونه برداي از مراكز بسته بندي / ك

ت در موم ، فلزاو ... در افزايش سطح پايش و كنترل س
 فرآورده هاي خام دامي و ..

 109 بازديد و نمونه برداري

7 
يعي ، ارتقاء كيفيت و بهداشت واحدهاي توليدي ، توز

ارگاه ها بارديد و بررسي بهداشتي  از اماكن دامي ، كشت عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشكي 
 ... و، كارخانجات بسته بندي فرآورده هاي خام دامي 

 276/04 بازرسي مورد 

8 
 افزايش ميزان آموزش /ترويج دامداران  

ي افزايش ميزان شاغلين داراي گواهي آموزش ها  
 بهداشتي صنايع مرتبط 

  وبرگزاري آموزش هاي حضوري/ترويجي بهره وران   
ساعت  جلسات توجيهي ، سمينار / كارگاه آموزشي و ...

 نفر

 5253 نفر / ساعت 
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 یاتی شاخص های اختصاصی اداره کل دامپزشکی شهرستان  تاکستانبرنامه عمل

ف
ردي

   واحد  عنوان فعاليت  برنامه اجرايي 
1399 

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   1
مايه كوبي / تست سل و بروسلوز / آزمايش / 

ضدعفوني / سمپاشي  در جهت كاهش بروز بيماري 
 هاي مشترك بين انسان و حيوان 

 982 ايه كوبيهزار نوبت م

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   2
ميداني  مايه كوبي طيور بومي / بازديد و نمونه برداي

 نظارت بر معدومسازي طيور  /
 2242 بازديد نمونه برداري

 ارتقاء بهداشت و سالمت دام   3
  بازيد و نمونه برداري از مزارع پرورش آبزيان

 212 بازديد نمونه برداري

 بهداشت و سالمت دام ارتقاء   4
 بازيد و نمونه برداري از كلني زنبورعسل 

 43 بازديد نمونه برداري

ارت  مايه كوبي / سمپاشي / ضدعفوني / بازديد و نظ ارتقاء بهداشت و سالمت دام   5
 در جهت كاهش بروز بيماري هاي واگير دام 

 1449 هزار نوبت مايه كوبي

6 
رآورده هاي تامين بهداشت  و تضمين كيفيت ف

 ژيك خام دامي ، خوراك دام ، دارو و مواد بيولو

شتارگاه كبازديد و نمونه برداي از مراكز بسته بندي / 
 ها و ... در افزايش سطح پايش و كنترل سموم ،

 فلزات در فرآورده هاي خام دامي و ..

 109 بازديد و نمونه برداري

7 
تامين بهداشت  و تضمين كيفيت فرآورده هاي 

 ژيك م دامي ، خوراك دام ، دارو و مواد بيولوخا
ام براي انج SOPبازديد و بررسي ميداني/   تدوين 

وراك و فرآيند ارزيابي خطر در فرآورده هاي دامي ، خ
 فرآورده هاي بيولوژيك 

 2 مورد ارزيابي 

8 
تامين بهداشت  و تضمين كيفيت فرآورده هاي 

 يك ولوژخام دامي ، خوراك دام ، دارو و مواد بي

اليز آزمايش باقيمانده ها /آزمايش كنترل كيفي/ آن
شيمي / آزمايش كنترل كيفي/ كشت ميكروبي 

 آزمايش سرولوژي دام و .../

 0 هزار مورد آزمايش

9 
ارتقاء كيفيت و بهداشت واحدهاي توليدي ، 

 توزيعي ، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشكي 
ارگاه مي ، كشتبارديد و بررسي بهداشتي  از اماكن دا

امي و ها ، كارخانجات بسته بندي فرآورده هاي خام د
... 

 1242/2 مورد بازرسي 

10 
ارتقاء كيفيت و بهداشت واحدهاي توليدي ، 

 توزيعي ، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشكي 
ي بازديد و نمونه برداري جهت صدور كد صادرات  

اكسن ومراكز توليد  دارو ، سم ، مكمل ، ضدعفوني ، 
 و .....

 1/3 صدور كد 

11 
 افزايش ميزان آموزش /ترويج دامداران  

افزايش ميزان شاغلين داراي گواهي آموزش   
 هاي بهداشتي صنايع مرتبط 

 برگزاري آموزش هاي حضوري/ترويجي بهره وران  
...  و  جلسات توجيهي ، سمينار / كارگاه آموزشي و

 ساعت نفر

 7633 نفر / ساعت 
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 فصل ششم

 

صصی ارزیابی عملکرد رد سال  تخ
 1398نقاط ضعف ، قوت و بهبود کمیته اهی 
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 گزارش تحلیلی از نقاط ضعف و بهبود و قوت کمیته های تخصصی 
 

 جدول گزارش عملکرد محور اصالح ساختار سازمانی
راهكارهاي حل  تحليل دروني  عنوان فعاليت  رديف

 ضعف قوت  مسئله 

تهيه برنامه جامع اصالح اداري سازمان ، منطبق با  1
نقشه اصالح نظام اداري و برنامه جامع اصالح نظام 

 اداري دولت 

توان عمليات و تشكيل 
نظارتي و گستردگي 

 فعاليتهاي قابل واگذاري 

ضعف قوانين و عدم وجود 
دستورالعمل هاي اجرايي در 

 انجمن صنفي 

 وانين تقويت ق

طراحي مدل مديريتي نوين براي اداره و ارائه  2
خدمات سازمان و بازنگري در شيوه انجام وظايف و 

فعاليت ها در راستاي تحقق ماموريت هاي اصلي 
 سازمان 

گستردگي عمليات و ضعف  كاهش حجم اجرايي دولتي 
 تجهيزاتي بخش خصوصي 

اصالح مدل 
 مديريتي 

و فعاليت هاي قابل شناسايي واحدها ، وظايف  3
 واگذاري سازمان به ساير فعاالن 

گستردگي خدمات و كافي 
نبودن اعتبارات حمايتي از 

 بخش خصوصي

مشاركت دادن بخش خصوصي 
 در پروژه هاي عملياتي  

حمايت بخش 
 خصوصي

تعيين شيوه هاي مشاركت و واگذاري مانند برون  4
سپاري به روش خريد خدمت ، مشاركت در 

واگذاري مديريت براي انجام وظايف و  واگذاري و
 فعاليت هاي سازمان 

واگذاري فعاليتهاي عملياتي 
 به بخش خصوصي

عدم وجود شيوه نامه متمركز 
 شفاف 

اصالح فرآيند 
 واگذاري

تهيه برنامه عملياتي واگذاري تصدي ها شامل  5
عناوين خدمات و فعاليت ها ، سهم هركدام از 

اولويت ها ، اهداف  واحدهاي وابسته و استاني ،
كمي ، زمان بندي ، شيوه واگذاري ، مقررات و 

 نظاير آن 

تعيين راهكار كاهش حجم 
 اجرايي دولتي 

لزوم برنامه راهبردي مدون 
 مناسب 

بومي سازي 
 واگذاري

تهيه برنامه اجرايي براي توانمندسازي و حمايت از  6
بخش غيردولتي مرتبط با ماموريت هاي اصلي 

ر : آموزش ، اعطاي تهسيالت و كمك سازمان نظي
 هاي مالي 

توانمندسازي حمايتي بخش  كاهش حجم اجرايي دولتي 
 خصوصي 

 رفع موانع بانكي

راهبري استقرار و نظارت بر واگذاري فعاليت ها و  7
تصدي ها و واحدهاي عملياتي سازمان به ساير 

 بخشها و تداركات زير ساختها و منابع 

اعتبارات و اصالح كمبود  حاكميت دولت 
 قوانين 

 اصالح قوانين 

تعيين وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح  8
استاني و شهرستاني جهت تفويض اختيار و تمركز 

 زدايي 

مشاركت دادن بخش 
خصوصي در پروژه هاي 

 عملياتي 

رفع موانع قانون  محدوديت واگذاري وظايف 
 حاكميتي 

كميسيونها ، كميته ها  بررسي و ساماندهي شوراها ، 9
 و كارگروه و ساير مجامع تصميم گيري 

توانايي ضعف اتحاديه هاي  اتخاذ تصميمات متوازن 
 مرتبط 

تدوين مقررات 
 متمركز

10 
 

اصالح قوانين  لزوم برنامه راهبردي مدون توان علمي و حرفه  طراحي ساختار مناسب ، چابك و تسهيل گر
حاكميتي و 
 بسترسازي 

متناسب سازي خدمات با توان  استاندارسازي خدمات  ن استانداردهاي كيفي خدمات سازمان تعيي 11
 واگذاري

متناسب سازي 
خدمات با توان 

 واگذاري 

اصالح تعرفه هاي  تفاوت عملياتي ماهيت خدمات  هزينه يابي مبتني بر فعاليت  تعيين قيمت تمام شده خدمات و فعاليت ها  12
 خدمات 
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ضاي امه عملياتي براي انجام خدمات در فتهيه برن 13
 رقابتي شامل : اهداف ، روش ها ، اولويتها ،

دهاي زمانبندي بر اساس قيمت تمام شده و استاندار
 مصوب 

مشاركت دادن بخش 
خصوصي در پروژه هاي 

 عملياتي 

بومي سازي برنامه  بروز اهداف و تكاليف متعدد
 هاي تدويني 

رد خدمات از ابعاد طراحي نظام مديريت عملك 14
كيفيت ، قيمت و زمان ارايه خدمات و رضايت 

خدمت گيرندگان د رچارچوب نظام جامع مديريت 
 عملكرد سازمان و استانداردهاي تعيين شده 

بازنگري ماموريتها و وظايف 
 واحدهاي 

بازنگري در فرآيند  محدوديت اقدامات 
 واگذاري 

پشتيبان  طراحي و راهبري استقرار مدل مديريتي 15
مانند : نظام پيشنهادات ، نظام هاي تصميم گيري ، 
مديريت دانش ، نظام توسعه نظم و انظباط اداري و 

مالي ، كنترل پروژه ، كنترل اهداف ، نظام هاي 
شراكت )برون سپاري ، خصوصي سازي ، خريد 

 خدمت و ...( زير ساخت هاي نظام حقوقي 

مشاركت خرد جمعي در 
 مديريت خدمات 

 اختصاص اعتبارات  انيزاسيون فرآيندها مك

اجراي بخشنامه سامانه ملي ساختار دستگاه هاي  16
اجرايي و به روز رساني اطالعات مربوط به وضعيت 

 تشكيالتي اداره كل 

عدم يكپارچه بودن شاخص  ساماندهي تشكيالت 
 هاي 

مديريت متمركز 
 بين دستگاهي 

 1398یک و هوشمندسازی در سال جدول گزارش عملکرد محور دولت الکترون
 راهكارهاي حل مسئله  تحليل دروني  عنوان فعاليت  رديف

 ضعف قوت 

تهيه برنامه عملياتي توسعه خدمات الكترونيك سازمان  1
شامل : اهداف ، اولويت ها ، زمان بندي در سه سطح 

اطالع رساني ، تعاملي و تراكنشي و پيشنهاد آن به 
ريت سازمان و اجراي ان پس از كارگروه توسعه مدي

 تصويب (

تدوين برنامه عملياتي سه 
ساله در قالب اصالح نظام 

 اداري 

نبود اعتبارات 
مستمر متناسب با 

 حجم برنامه ها 

بومي سازي برنامه هاي 
تدويني متناسب با ماهيت 

 تكاليف و رفع موانع اعتباري 

برنامه ريزي مستند سازي و تهيه شناسنامه خدمات  2
 الكترونيكي سازمان و راهبري اجراي برنامه 

تشكيل سامانه هاي 
 الكترونيكي يكپارچه 

ضعف قوانين و 
عدم وجود 

دستورالعمل هاي 
 اجرايي 

 اصالح ضوابط 

تعيين اولويت براي اصالح فرآيند هاي سرويس گرا مبتني  3
 بر نقشه فرآيندهاي سازمان 

يكپارچه نبودن  بهبود خدمات 
راي كامل سامانه ب

 فرآيندهاي مشترك 

بسترسازي متناسب و 
اختصاص اعتبارات مختص 

 توسعه فناوري

راهبري و نظارت برپورتال و درگاه هاي خدمات رساني و  4
 ارزيابي و رتبه بندي به آن ها )استاندارسازي تارنما(

دسترسي آسان به 
اطالعات و خدمات 

 دستگاه 

عدم بستر سازي 
 مكفي

 اختصاص اعتبارات

يريت تعامل با سازمان دامپزشكي در جهت اجرايي مد 5
 پنجره واحد خدمات مشترك 

تسريع در خدمات 
 الكترونيكي 

متوازن نبودن 
شتاب توسعه 

دستگاهها و ضعف 
قوانين اجرايي بين 

 بخشي

مديريت متمركز بين 
 دستگاهي

راهبري اجراي آموزش مديران ، كاركنان و كارشناسان  6
سازمان و كارگزاران ارايه  واحدهاي فناوري اطالعات

 خدمات دولتي 

ارتقاء دانش و آگاهي 
 كاركنان 

عدم تناسب توان 
دانش روز با 

 امكانات فناوري

افزايش هدفمند اعتبارات 
توانمندسازي كاركنان با 
 جذب نيروهاي فني ماهز
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ردم مراهبري اجراي برنامه فرهنگ سازي و توانمندسازي  7
 يدر استفاده خدمات الكترونيك

نيروي انساني ماهر و 
قابليت ساختار سازماني 

 متناسب

عدم كافي نبودن 
 اعتبارات ترويجي 

 افزايش اعتبارات ترويجي 

كي و اطالع رساني تمامي خدمات اعم از خدمات الكتروني 8
 غير الكترونيكي 

ترغيب مردم به اخذ امن 
 بودن اطالعات

بستر سازي متناسب و  نبود آگاهي مردم 
تبارات مختص اختصاص اع

 توسعه فناوري

گستردگي تكاليف و شبكه  الكترونيكي كردن خدمات دولتي )درخواست خدمت (  9
 خدمات رساني 

ضعف قوانين و 
عدم دستور العمل 

 اجرايي

بستر سازي متناسب و 
اختصاص اعتبارات مختص 

 توسعه فناوري

10 
 

الكترونيكي كردن خدمات دولتي )ارائه خدمات الكترونيكي 
 شهروندان ( به

قابليت تطبيق پذيري 
اطالعات در فرم 

 الكترونيكي 

كمبود اعتبارات و 
 تسهيالت مقتضي

بستر سازي متناسب و 
اختصاص اعتبارات مختص 

 توسعه فناوري

مشاركت الكترونيكي شهروندان در سياست ها ، فرآيند ،  11
 تصميمات و اقدامات دستگاه 

تصميم گيري با داده هاي 
 صحيح

ت ملي به صور
تصميم گيري مي 

 شود

در پورتال امكان مشاركت 
 مردمي فراهم شده است

وجود فرهنگ سازي الزم  اصالح فرآيندهاي ارائه خدمات  12
در مديران و كاركنان و 
تدوين مقررات و احصاء 

 فرآيندها

عدم دسترسي به 
 داده هاي كشوري

بستر سازي بومي متناسب 
با ماهيت تكاليف و فرهنگ 

 اتسازي خدم

بهبود ارائه خدمات به  استقرا ميز خدمت  در دستگاه  13
مشتريان و رضايتمندي 

آنها افزايش دسترس 
 پذيري از طريق ايجاد

كمبود اعتبارات 
جهت گسترش 
الكترونيكي و 

حضوري استقرار 
خدمات و ضعف 

 قوانين

بستر سازي متناسب و 
اختصاص اعتبارات مختص 

 توسعه فناوري

انه تداركات الكترونيكي دولت ) سامانه به كارگيري سام 14
 ستاد(

 

ساماندهي اطالعات و 
 معامالت

تمهيد شرايط 
 مناسب خريد

 

رفع موانع فناوري و مقررات 
 مالي

سهولت در ارائه خدمات  احراز هويت الكترونيكي خدمت گيرندگان  15
 به مردم

تهيه سيستم ها به 
 روز

بسزايي در تكريم نقش 
ويي ارباب رجوع و صرفه ج

 .در مصرف كاغذ دارد

 

  1398جدول گزارش کمیته سرمایه انسانی در سال 
 راهكارهاي حل مسئله  تحليل دروني  عنوان فعاليت  رديف

 ضعف قوت 

طراحي مدل و تدوين راهبردهاي مديريت سرمايه انساني  1
 سازمان و پيشنهاد آن به كارگروه براي تصويب

ساماندهي نيروي 
 انساني 

اختيارات  كمبود
 استاني 

اصالح قوانين و رفع موانع 
 تصميم گيري

تدوين و راهبري استقرار نظام جامع آمار و اطالعات جامع  2
آمار و اطالعات نيروي انساني سازمان در بستر فناوري 

 اطالعات 

تشكيل بانك اطالعات 
 مر جع 

كمبود اعتبارات 
 فناوري  

بستري متناسب و اختصاص 
وسعه اعتبارات مختص ت

 فناوري 

طراحي و راهبري استقرار نظام برنامه ريزي نيروي انساني  3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       سازمان                                                                                                                       

اصالح پستهاي 
 سازمان 

اصالح ساختار در نظام  نقص قوانين 
 برنامه ريزي اداري 

ي كميت نيروي انساني و تهيه برنامه ساماندهي استاندارساز 4
نيروي انساني سازمان ) كاهش نيروهاي مازاد و تامين 

 نيروهاي مورد نياز( و پيشنهاد آن به كارگروه براي تصويب

بهبود ساختار نيروي 
 انساني 

ضعف قوانين 
 استخدامي 

تهيه برنامه ساماندهي 
نيروي انساني مطابق 
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ي نيازهاي واقعي دستگاهها
 استاني 

اتخاذ تصميم براي جذب نيروهاي مورد نياز قبل از اعالم به  5
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و پيشنهاد آن به 

 كارگروه براي تصويب 

هدفمند نمودن جذب 
 نيروي انساني 

عدم تفويض 
 اختيار به استانها 

تجديد نظر در آيين نامه 
 استخدامي 

يل وضعيت كارمندان پيماني به اتخاذ تصميم در مورد تبد 6
 آزمايشي مطابق با قوانين و مقررات مربوط –رسمي 

اصالح هرم استخدامي 
 نيروي انساني 

 ضرورت اصالح  اصالح مقررات 

قانون مديريت خدمات  48ماده  3نظارت بر اجراي حسن بند  7
 كشوري 

 تجديد قانون  اجراي مقررات  اجراي مقررات 

زشي كاركنان سابق مطابق با نظام تصويب برنامه آمو 8
 آموزش كاركنان دولت 

ارتقاء آگاهي و 
توانمندسازي كاركنان 
و هدف برنامه ريزي 

مستمر آموزشي 
 كاركنان 

ضعف اعتبارات 
 آموزشي 

اصالح فرآيند آموزش با 
تخصيص اعتبارات 

اختصاصي به دستگاههاي 
 اجرايي 

ملكرد كاركنان و پيگيري بر راه اندازي نرم افزار ارزيابي ع 9
 مديران 

الكترونيكي شدن 
ارزيابي كاركنان و 

 مديران 

رفع نواقص در 
 نرم افزار 

پياده سازي نرم افزار و 
 گزارشگيرهاي مديريتي 

10 
 

نظارت بر اجراي برنامه آموزش و تربيت مديران آينده 
 سازمان با هدف جانشين پروري 

بهره مندي از كاركنان 
خالق و مستعد و 

 شبادان

عدم تناسب 
مقررات با ماهيت 

 مشاغل 

اصالح قوانين با رويكرد از 
لحاظ حاكم بر سيستم 

 اداري موجود 
 

استقرار نظام انتخاب و انتصاب مديران مبتني بر مقررات  11
مربوطه )شايسته ساالري در انتصاب مديران و بهره گيري از 

 توانمندي هاي زنان و جوانان (و معرفي به كانون ارزيابي
 مديران 

طراحي مدل استقرار 
نظام شايستگي و 

 انتخاب

عدم تناسب 
مقررات با ماهيت 

 شاغل

اصالح قوانين با رويكرد از 
لحاظ حاكم بر سيستم 

 اداري موجود
 

اتخاذ تصميم در مورد مسير ارتقاي شغلي كارمندان اداره  12
 طبق مقررات مربوطه 

مطلوب سازي پست ها 
 و احكام

ناكارآمدي 
 تاعتبارا

تدوين شيوه نامه هاي 
 اختصاصي

تصويب برنامه رفاهي كاركنان متناسب با منابع و اعتبارات  13
 ساليانه اداره 

ناكارآمدي  ارتقاي رفاه كاركنان
 اعتبارات

 كمبود اعتبارات

تنظيم انتروپي  ساماندهي و متناسب سازي نيروي انساني  14
 تشكيالت

ضعف در 
دسترسي به 

بانك اطالعات 
 متمركز

تدوين شيوه نامه هاي 
اختصاصي براي هر دستگاه 

 با رويكرد و ضعف حاكم

ساماندهي ساختار  تناسب شغل و شاغل  15
 شغلي منابع انساني

عدم تطبيق 
مقررات با شرايط 

 حاكم

 اصالح مقررات
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  1398جدول گزارش عملکرد صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری سال 
 راهكارهاي حل مسئله  ي تحليل درون عنوان فعاليت  رديف

 ضعف قوت 

سطح پايين سواد  شفاف سازي  تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و سازمان  1
 ارباب رجوع 

اطالع رساني از طريق رسانه 
 تصويري

تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل : اهداف ،  2
 سياست ها ، اقدامات و ...

مارك باالي 
 ي كاركنان تحصيل

تخصيص اعتبار كافي جهت  كمبود سازو كار
 تجهيز امكانات ارتباطي 

بازنگري قوانين و مقررات درجهت تثبيت حقوق مردم و  3
 پاسخگويي سازمان و تشويق و تنبيه 

ارائه پيشنهادات 
كاركنان و ارباب 
رجوع به صورت 

 آنالين 

محدوديت فضا و 
امكانات جهت 

انجام برخي 
 اقدامات 

يين زمان هاي مشخص تع
جهت گردآوري و بازنگري 

 قوانين

بازديد ادواري و  راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم  4
 موردي 

كمبود امكانات و 
 نيروي متخصص

افزايش و ارتقاء پست هاي 
 سازماني حوزه سالمت اداري 

مردم تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي  5
 از نحوه ارايه خدمات و تكريم ارباب رجوع

امكان ارتباط سامانه 
 اي و حضوري

مشكل ارتباطي 
افراد كم سود 

 باسامانه 

افزايش ساز و كارهاي ارتباطي 
 حضوري براي ارباب رجوع

تنظيم برنامه اجرايي ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد اداري  6
 سازمان و راهبري استقرار آن 

يزي مدون و برنامه ر
برگزاري كميته هاي 

 سالمت اداري 

كمبود ساز و 
كارهاي اجرايي و 

 نيرو 

افزايش نيروي متخصص و 
 اجراي آموزش هاي تخصصي 

بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيريد ، بازدارندگي و  7
 برخورد قاطع با متخلفان 

برگزاري كميته هاي 
سالمت اداري و 

همايش ها و 
 رهاي مرتبط سمينا

عدم بازدارندگي 
 برخي قوانين 

برگزاري دوره هاي آموزشي و 
 توجيهي

تدوين شاخص هاي سالمت و سنجش و پايش ميزان سالمت  8
 و فساد اداري

استقرار سامانه هاي 
مرتبط و ارتباط ارباب 

 رجوع 

كمبود ساز و 
 كارهاي مرتبط 

ابالغ شاخص ها در اول سال و 
 تخصيص اعتبار الزم 

سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني ، تدوين  9
برمه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصالح رفتار مديران و 

 كاركنان و اصالح قوانين و مقررات 

تعامل مديريت و 
مسئولين ادارات روند 

 اصالحات 

وجود خالء هاي 
 قانوني 

 بازنگري و اصالح برخي قوانين

10 
 

نگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق راهبري استقرار فره
 ميزان آن

وجود راهكارهاي 
 ارتباطي

كمبود نيروي 
 انساني 

ارتقاء و افزايش نيروي 
 متخصص 

امكان ارتباط و  ارتقاء سالمت اداري  11
 اطالع رساني 

كمبود نيروي 
 متخصص 

ارتقاء و تخصيص پست 
 سازماني در حوزه سالمت اداري 

وجود راهكارهاي  در نظام اداري  صيانت از حقوق شهروندي 12
 ارتباطي 

سطح سواد پايين 
 ارباب رجوع 

استقرار ميزخدمت درتمام حوزه 
 هاي و ادارت 

حضور اكثريت  استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز  13
همكاران در نماز 

جماعت )كسب رتبه 
 برتر در استان ) 

 افزايش اعتبار  تجهيز نمازخانه 

سهولت پاسخگويي  رسيدگي به شكايات مردم در بستر سامد  14
 و دريافت شكايت 

ضعف سامانه در 
 بستر اينترنت 

 افزايش سرعت بستر اينترنت 

استفاده بهيته از فضا  مناسب سازي فضاي اداري جهت استفاده معلولين و جانبازان  15
 و امكانات موجود 

قديمي بودن بافت 
ساختمان اداري و 

 اعتبار  كمبود

 تخصيص اعتبار الزم 
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 1398جدول گزارش عملکرد کمیته مدیریت عملکرد در سال 
 راهكارهاي حل مسئله  تحليل دروني  عنوان فعاليت  رديف

 ضعف قوت 

نقص در مفاد فرمهاي  سازماندهي تصميمات  راهبري استقرار نظام مديريت عملكرد سازمان  1
 ارزيابي 

زم اصالح ساختار و مكاني
 ارزيابي عملكرد 

تدوين معيارها ، شاخص ها و روش ارزيابي برنامه  2
 هاي سازمان )بلندمدت ، ميان مدت ، كوتاه مدت (

داشتن برنامه ساليانه 
 جهت ارزيابي

عدم متناسب سازي 
 پارمترهاي ارزيابي 

متناسب سازي پارمترهاي 
 ارزيابي با ماهيت فعاليت ها 

و تحليل دوره اي آن ها و  مقايسه نتايج ارزيابي ها 3
ارايه گزارش به كارگروه )تهيه و تدوين گزارش 

 تحليلي و آسيب شناسي ( 

بهبود و اصالح 
 روشهاي انجام كار

امكانات و 
 محدوديتهاي دروني 

اصالح مقررات و اختيارات 
 استاني 

تهيه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشكل ها  4
 برسازمان 

و ارتقاي خدمات 
 پاسخگويي مستقيم 

ضعف فناوري هاي 
 نظارتي 

افزايش اعتبارات و اصالح 
 قوانين 

تعيين موضوعات محوري نظام اداري نظير بهره وري  5
و كيفيت ، شفافيت ، پاسخگويي و مشاركت مردم ، 

تعريف روش سنجش هريك از موضوعات فوق ، 
 تحليل عملكرد سازمان و ارائه گزارش به كارگروه 

و پايش عملكرد  ارزيابي
جهت حذف موانع 

 خدمات 

تعريف مقررات متناسب با  ضعف قواني و اختيارات 
اهداف سازماني كارايي ، 
 اثربخشي و توانمندسازي 

گسترش فني دامنه  تشكيل كارگروه توسعه مديريت دستگاه  6
 تصميم گيري ها 

كمبود اعتبارات در 
اجراي مصوبات 

 عملياتي 

يم متناسب سازي حوزه تصم
گيري ها با ماهيت تكاليف 
تعريف اعتبارات اختصاصي 

 در اجراي مصوبات 

الكترونيكي كردن  خريد نرم افزار ارزيابي كاركنان  7
ارزيابي و ثبت سواق و 

 گزارشگيري به موقع

هزينه هاي پشتيباني 
 نرم افزار 

الكترونيكي كردن ارزيابي و 
ثبت سواق و گزارشگيري به 

 موقع

 
 

 

 


