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 پیشگفتار 

 

تسهیل ارثبخشی  
ارزشیابی  هب نقش     رد سالهای اخير    شود.  يك وظيفه مهم تلقی می    و بهبود مستمر عملکرد    سازمانی  ارزيابی عملکرد رد 

گاه اه    ی معطوف شده است.عملکرد توجه زياد هب    ،  یی کشور بمنظور توسعه اراهئ خدماتی اجرا رد همین راستا ارزيابی سالیاهن دست

فراینداه   رسانی  جهت  روز  رجوع     رد  ارباب  آسان  خصوصی  ،  دسترسی  بخش  توسعه  و  خدمات  انجام  هزینه  كاهش    كاهش  و 

و اداره کل دامپزشکی استان    می پذرید  استان انجام      مدرییت و ربانمه رزیی     یق سازماناز طر  بصورت سالیاهن    تصدی گری

گاههای اجرایی استان مورد ارزيابی قرار می گيرد که فرصت منا  يکی ا    قزوین نيز بعنوان داره کل فراهم می   ا  سبی ربای  ز دست

و تقویت    هب رفع نواقص موجود    و توسعه عملکرد نسبت       و از طریق اصالح فراینداه       و قوت خود    شناخت نقاط ضعف   با      د اتنماي

م نمايد که این روند رد سال اهی اخير سبب گرديده ات بسیاری از فرا   خود  نقاط قوت شده و    اداره کل هب روز رسانی  اهی    ینداقدا

 . بهبود يابد و عملکرد اداره کل   نواقص موجود كاهش

 الیحمید زیندکتر 

 مدریکل
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 فصل اول: کلیات 

 

 

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

  ،تأمين    ،  به منظور پيشگيري و مبارزه بيماري هاي دامي و بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات   و

تضمين بهداشت و سالمت فرآورده هاي دامي و همچنين سالمت و رفاه  دام در سطح استان اداره كل  

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

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

در همين راستا بهره گيري از نقاط قوت و ضعف بر اساس    و مديريت ارائه مطلوب خدمات اقدام مي نمايد.

ت  و تقوي   ص نتايج مثبتي در رفع نواق  ابي هاي عملكرد كه بصورت ساليانه انجام مي گيرد مي تواند يتحليل ارز

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

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

 

 

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

 جامع ريشه كني بيماريها 

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

  انتقال بين انسان و دام و بيماري 

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

  راهيابي به نظام تجارت

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

 دامي 

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

هدايت خدمات  ت و  ريزي  برنامه  سياستگذاري،  در  تعاوني  و  بخش خصوصي  جايگاه  ارتقاء  و  كنندگان  توليد  وانمندسازي 

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

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

 اهداف و وظايف كلي دامپزشكي استان قزوين 

 

 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  ❖

 فراهم كردن شرايط ورود به بازارهاي جهاني، توسعه پايدار و سرمايه گذاري در بخش دام   ❖

 وظايف اساسي:   ❖

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

 هاي مشترك انسان و حيوان هاي حيواني)آبزي( و بيماري كزي(، بيماري )خا

 ها. هاي دامي و عوامل مؤثر در وقوع و انتشار آن انجام اقدامات و هماهنگي هاي الزم براي شناسايي كانون بيماري ❖

اگيردار و قرنطينه اي  هاي ونظارت براي تامين بهداشت دام از طريق كنترل، پيشگيري و ريشه كني بيماري   برنامه ريزي و ❖

 دام. 

دانشگاه علوم  هاي مشترك دام بين انسان و حيوان با همكاري  هماهنگي هاي الزم براي مبارزه با بيماري   انجام اقدامات و ❖

 و ساير مراجع ذيصالح.  پزشكي

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

 هاي داميو صدور مجوزهاي بهداشتي مرتبط. فرآورده 

هاي توليد خوراك دام ،كشتارگاه ها  برنامه ريزي، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي دركارخانه  ❖

 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( . ترل كيفي بهداشتي فرآورده بازرسي و كن ❖

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

 وسايرتاسيسات مربوطه. 

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

 آزادپرواز با همكاري مراجع داخلي و بين المللي مرتبط  

 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  ❖

مراقبت   ❖ شبكه  حمايت  منظور  به  كيفي  وكنترل  تشخيص  آزمايشگاهي  مختلف  هاي  شبكه  وكيفي  كمي  وتوسعه  ايجاد 

 ها.  هاي دام و آبزيان واستانداردسازي آن بيماري 

اد اوليه  برنامه ريزي درجهت نگهداري و توزيع انواع دارو ، واكسن، سرم ، ضدعفوني كننده ها، سموم و مواد بيولوژيك و مو ❖

 ها و كارايي اين نهاده ها.  آن 
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انجام نظارت هاي موثر برمراكز و كارخانه هاي توليدوفرآوري،ورود ،صدور و توزيع انواع دارو ، واكسن، سرم، ضدعفوني كننده   ❖

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

برداران  ته هاي بهداشتي ، قرنطينه اي و امنيت زيستي دامپزشكي به بهره برنامه ريزي وهماهنگي ترويج و انتقال آخرين ياف ❖

 مرتبط ازطريق واحدهاي عملياتي تابعه.  

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

د ارتباط مستمر و موثر  فن آوري مهارت هاي دامپزشكي ازطريق ايجا  برنامه ريزي وهماهنگي بمنظور توسعه سطح دانش،  ❖

 هاي تحقيقاتي كاربردي .  نهادهاي تحقيقاتي ومشاركت با مراكز آموزشي و تحقيقاتي در اجراي پروژه  بامراكز و

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

دامپزشكي   ❖ حوزه  در  غيردولتي  بخش  آموزش  و  توسعه  براي  ريزي  برعملكردآنها برنامه  ونظارت  الزم  هاي    وصدورپروانه 

 باهمكاري مراجع ذيربط.  
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 برش استانی تفاهم نامه برنامه جامع اصالح نظام اداری اداره کل 
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 برش استانی برنامه جامع اصالح نظام اداری
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ي( به نظام دامپزشكي استان دامپزشك يكوب  هيو ما ي مراكز 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

 نهياستان ها در سامانه قرنط يادارات كل دامپزشك يسطح دسترس شيافزا
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 :شدن در مرحله درخواست يكيخدمات قابل الكترون ستيل 1398در سال 
 ي تحت نظارت دامپزشك ي صادرات كاالها  يبهداشت يصدور گواه

 يتحت نظارت دامپزشك ي واردات كاالها يبهداشت يصدور گواه

 ي تحت نظارت دامپزشك ي كاالها صي ترخ يبهداشت يصدور گواه

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ي  تحت نظارت دامپزشك ي صادرات كاالها  يبهداشت يصدور گواه
 ي  تحت نظارت دامپزشك ي واردات كاالها يبهداشت يصدور گواه
 ي تحت نظارت دامپزشك ي كاالها صي ترخ يبهداشت يصدور گواه

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 :98در  سال  نديخدمات قابل بهبود فرآ ستيل

 ي خام دام يواردات دام زنده و فرآورده ها يبهداشت يصدور گواه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   استعالم كدپستي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دارو  ديتول يموافقت اصول عي تجم:  1398در سال 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

14 

 

 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
خوراك دام، دارو و فراورده هاي  ،يخام دام

 بيولوژيك

 درصد 
91/0 95/0 1 05/1 10/1 

 ،يد يتول 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
 ي دامپزشك

 درصد 
75/0 78/0 82/0 86/0 91/0 

 
 
 

 توضيحات شاخص  عنوان شاخص )سازمان دامپزشكي كشور(  شناسه شاخص 
واحد  

 سنجش 
 عملكرد  هدف ماهيت 

IS008110 
درصد رشد توليد داخلي دارو و واكسن نسبت به 

 واردات 
 3 5 مثبت درصد  سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي 

IS000112 
رشد شناسايي وقوع بيماريهاي دام، طيور و 

 سال قبل شيالت نسبت به 
 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  

 سال گذشته 
 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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 دامپزشکی استان قزوین در پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه  ابالغ گردید.تشکیالت تفصیلی جدید اداره کل 
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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

 كارشناس پدافند غير عامل  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

 كارشناس قرنطينه و امنيت زيستي فرآورده هاي دامي  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

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي انگلي و قارجي و متابوليك  22

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي مشترك 23

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي مشترك 24

 مبارزه و مراقبت بيماريهاي حيونات تك سمي كارشناس بررسي ،  25

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي حيوانات خانگي و وحوش   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

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي ويروسي طيور  31

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي باكتريائي طيور 32

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

 ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي پرندگان زينتي و ساير ماكيانكارشناس بررسي  34

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي زنبورعسل و كرم ابريشم  35

 كارشناس مسئول بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي آبزيان 36

 كارشناس بررسي مبارزه و مراقبت بيماريهاي آبزيان 37

 دامپزشكي كاردان  38
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 رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 39

 كارشناس مسئول نظارت بر فرآورده هاي دامي  40

 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

 بهداشت كشتارگاهها كارشناس نظارت بر  44

 كاردان نظارت بر بهداشت گوشت   45

 رئيس اداره تشخيص و درمان  46

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

 كارشناس مسئول اموردارو درمان  48

 كارشناس امو دارو و درمان  49

 كارشناس تضمين كيفيت  50

 آزمايشگاه كارشناس مسئول   51

 كارشناس آزمايشگاه  52

 كارشناس آزمايشگاه  53

 كارشناس آزمايشگاه  54

 كارشناس آزمايشگاه  55

 كارشناس آزمايشگاه  56

 كارشناس آزمايشگاه  57

 كارشناس آزمايشگاه  58

 كارشناس آزمايشگاه  59

 كارشناس آزمايشگاه  60

 كارشناس آزمايشگاه  61

 آزمايشگاه كاردان  62

 كاردان دامپزشكي  63

 معاون توسعه مديريت و منابع  64

 رئيس اداره برنامه و بودجه  65

 كارشناس طرح و برنامه  66

 كارشناس بودجه  67

 كارشناس بيمه دام  68

 كارشناس حمايت از سرمايه گذاري و كارآفريني  69

 اداري رئيس اداره فناوري اطالعات ، ارتباطات و تحول  70

 كارشناس تحول اداري  71

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

 كارشناس مديريت و پشتيباني شبكه و سخت افزار  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
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 كارشناس مسئول امور اداري و پشتيباني 80

 كارگزين  81

 كارشناس اسناد  82

 كارشناس رفاه  83

 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

 حسابدار و امين اموال  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

 امنيت زيستيكارشناس امور قرنطينه و  101

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي  102

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي  103

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي  104

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي  105

 كارشناس تشخيص و درمان  106

 كارشناس آزمايشگاه  107

 مراقبت از بيماريهاي داميكارشناس بررسي ، مبارزه و  108

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماريهاي دامي 109

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماريهاي طيور  110

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي طيور ، آبزيان ، زنبورعسل  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
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 كارشناس فناوري اطالعات  121

 رئيس اداره دامپزشكي شهرستان بوئين زهرا 122

 دامپزشكي شهرستان بوئين زهرامعاون اداره   123

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها  124

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها  125

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها  126

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها  127

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها  128

 كشتارگاهها كارشناس نظارت بهداشتي   129

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها  130

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها  131

 كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاهها  132

 كارشناس نظارت بر فرآورده هاي دامي  133

 كارشناس امور قرنطينه و امنيت زيستي 134

 كارشناس تشخيص و درمان  135

 آزمايشگاه كارشناس  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

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

 كارشناس امور مالي ) عامل ذيحساب ( 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

 بيماريهاي داميكارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت از  156

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

 كاردان دامپزشكي  158

 كاردان دامپزشكي  159

 كاردان دامپزشكي  160

 كاردان دامپزشكي  161
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 كارشناس امور اداري و مالي )حسابدار (   162

 آبيك رئيس اداره دامپزشكي شهرستان  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

 نظارت بهداشتي كشتارگاهها كارشناس  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

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

 كاردان دامپزشكي  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

 كارشناس بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماريهاي دامي 184

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

 كاردان دامپزشكي  186

 كاردان دامپزشكي  187

 كاردان دامپزشكي  188

 حسابدار   189

 دامپزشكي شهرستان آوج رئيس اداره   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

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

 كاردان دامپزشكي  196

 كاردان دامپزشكي  197

 كاردان دامپزشكي  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
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 كارشناس مسئول تضمين كيفيت  203

 كارشناس پشتيباني و تداركات  204

 كارشناس نگهداري و كاليبراسيون دستگاهها و تجهيزات  205

 كارشناس رايانه و انفورماتيك  206

 كارشناس دريافت نمونه  207

 كارشناس آزمايشگاه  208

 كارشناس مسئول پاتوبيولوژي 209

 پاتوبيولوژيكارشناس  210

 كارشناس باكتري شناسي 211

 كارشناس باكتري شناسي 212

 كارشناس انگل شناسي و قارچ شناسي  213

 كاردان آزمايشگاه  214

 كاردان آزمايشگاه  215

 كارشناس مسئول شيمي مواد غذائي  216

 كارشناس شيمي شير و فرآورده هاي لبني 217

 فرآورده هاي گوشتيكارشناس شيمي گوشت و  218

 كارشناس شيمي و فرآورده هاي كشاورزي 219

 كارشناس شيمي تخم مرغ و عسل  220

 كاردان آزمايشگاه  221

 مولكولي  -كارشناس مسئول بيولوژي  222

 مولكولي  -كارشناس بيولوژي  223

 كاردان آزمايشگاه  224

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

 كارشناس آزمايشگاه  226

 كارشناس آزمايشگاه  227

 كارشناس آزمايشگاه  228

 كاردان آزمايشگاه  229

 كارشناس مسئول بررسي هاي ميداني و مطالعات اپيدميولوژي  230

 كارشناس بررسي هاي ميداني و مطالعات اپيدميولوژي  231

 پديدكارشناس بررسي بيماريهاي بازپديد و نو  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  
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 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
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 :  ندهاآیتعداد خدمات و فر

 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 نيمه دامپروري 

2 
13012551101 

هاي  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس دامپروري
 صنعتيصنعتي و نيمه

3 
13012551102 

هاي  برداري دامپروري پروانه بهداشتي بهرهصدور يا تمديد 
 صنعتيصنعتي و نيمه

4 
13012551103 

هاي صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه دامپروري
 صنعتيصنعتي و نيمه

5 
13012551104 

هاي  برداري دامپروري ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 
 صنعتيصنعتي و نيمه

6 
13012551105 

برداري تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 صنعتيهاي صنعتي و نيمه دامپروري 

7 
13012551106 

هاي برداري دامپروري تغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 صنعتيصنعتي و نيمه

8 
13012551107 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي  
 صنعتيهاي صنعتي و نيمه دامپروري 

9 
13012551108 

برداري/توسعه  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 صنعتيهاي صنعتي و نيمه دامپروري 

 صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس باغ وحش  13012551109 10

 برداري باغ وحش بهرهصدور يا تمديد پروانه بهداشتي  13012551110 11

 صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه باغ وحش  13012551111 12

 برداري باغ وحش ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره  13012551112 13

 برداري باغ وحش تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 13012551113 14

 برداري باغ وحش پروانه بهداشتي بهرهتغيير فعاليت  13012551114 15

16 
13012551115 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي باغ  
 وحش

17 
13012551116 

برداري/توسعه باغ  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 وحش

18 
13012551117 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس ميادين و مراكز  
 طيور و آبزيانعرضه دام 

19 
13012551118 

برداري ميادين و  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 مراكز عرضه دام طيور و آبزيان

20 
13012551119 

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

21 
13012551120 

برداري ميادين و مراكز  تاسيس/بهره ابطال پروانه بهداشتي 
 عرضه دام طيور و آبزيان

22 
13012551121 

برداري ميادين و  تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 مراكز عرضه دام طيور و آبزيان
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23 
13012551122 

برداري ميادين و مراكز  تغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 عرضه دام طيور و آبزيان

24 
13012551123 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي ميادين  
 و مراكز عرضه دام طيور و آبزيان

25 
13012551124 

برداري/توسعه ميادين  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 و مراكز عرضه دام طيور و آبزيان

26 
13012551133 

كارخانجات  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس 
 خوراك دام 

27 
13012551134 

برداري كارخانجات  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 خوراك دام 

28 
13012551135 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارخانجات خوراك  
 دام 

29 
13012551136 

برداري كارخانجات  ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 
 خوراك دام 

30 
13012551137 

برداري كارخانجات  تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 خوراك دام 

31 
13012551138 

برداري كارخانجات  تغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 خوراك دام 

32 
13012551139 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي  
 كارخانجات خوراك دام 

33 
13012551140 

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

34 
13012551141 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارخانه  
 كشيجوجه 

35 
13012551142 

برداري كارخانه  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 كشيجوجه 

 كشيتمديد پروانه بهداشتي توسعه كارخانه جوجه صدور يا  13012551143 36

37 
13012551144 

برداري كارخانه  ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 
 كشيجوجه 

38 
13012551145 

برداري كارخانه  تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كشيجوجه 

39 
13012551146 

برداري كارخانه  بهرهتغيير فعاليت پروانه بهداشتي 
 كشيجوجه 

40 
13012551147 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي كارخانه  
 كشيجوجه 

41 
13012551148 

برداري/توسعه كارخانه  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كشيجوجه 

42 
13012551149 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارخانه  
 كنيكودخشك 

43 
13012551150 

برداري كارخانه  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 كنيكودخشك 

44 
13012551151 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارخانه  
 كنيكودخشك 

45 
13012551152 

برداري كارخانه  ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 
 كنيكودخشك 
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46 
13012551153 

برداري كارخانه  تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كنيكودخشك 

47 
13012551154 

برداري كارخانه  تغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 كنيكودخشك 

48 
13012551155 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي كارخانه  
 كنيكودخشك 

49 
13012551156 

برداري/توسعه كارخانه  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كنيكودخشك 

50 
13012551157 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارخانه فرآوري  
 پوست

51 
13012551158 

برداري كارخانه  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 فرآوري پوست 

52 
13012551159 

تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارخانه فرآوري  صدور يا 
 پوست

53 
13012551160 

برداري كارخانه فرآوري  ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 
 پوست

54 
13012551161 

برداري كارخانه  تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 فرآوري پوست 

55 
13012551162 

برداري كارخانه فرآوري  بهداشتي بهرهتغيير فعاليت پروانه 
 پوست

56 
13012551163 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي كارخانه  
 فرآوري پوست 

57 
13012551164 

برداري/توسعه كارخانه  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 فرآوري پوست 

58 
13012551165 

بهداشتي تاسيس كارخانه كرك و مو  صدور يا تمديد پروانه 
 كشي دام 

59 
13012551166 

برداري كارخانه كرك  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 و مو كشي دام 

60 
13012551167 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارخانه كرك و مو  
 كشي دام 

61 
13012551168 

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

62 
13012551169 

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

63 
13012551170 

برداري كارخانه كرك و  تغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 مو كشي دام 

64 
13012551171 

بهداشتي بهسازي و نوسازي كارخانه  صدور يا تمديد پروانه 
 كرك و مو كشي دام 

65 
13012551172 

برداري/توسعه كارخانه  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كرك و مو كشي دام 

 صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كشتارگاه  13012551173 66

 برداري كشتارگاه بهرهصدور يا تمديد پروانه بهداشتي  13012551174 67

 صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كشتارگاه  13012551175 68

 برداري كشتارگاه ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره  13012551176 69



 

 

 

 

32 

 برداري كشتارگاه تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 13012551177 70

 برداري كشتارگاه پروانه بهداشتي بهرهتغيير فعاليت  13012551178 71

72 
13012551179 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي  
 كشتارگاه 

73 
13012551180 

برداري/توسعه  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 كشتارگاه 

74 
13012551181 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس سردخانه مواد  
 پروتئيني 

75 
13012551182 

برداري سردخانه مواد  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 پروتئيني 

76 
13012551183 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه سردخانه مواد  
 پروتئيني 

77 
13012551184 

برداري سردخانه مواد  ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 
 پروتئيني 

78 
13012551185 

برداري سردخانه  تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 مواد پروتئيني 

79 
13012551186 

برداري سردخانه مواد  تغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 پروتئيني 

80 
13012551187 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي  
 سردخانه مواد پروتئيني

81 
13012551188 

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

82 
13012551189 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارگاه تبديل  
 هاي خام داميها، خوراك و فرآورده ضايعات دام، نهاده 

83 
13012551190 

برداري كارگاه تبديل  بهرهصدور يا تمديد پروانه بهداشتي 
 هاي خام داميها، خوراك و فرآورده ضايعات دام، نهاده 

84 
13012551191 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارگاه تبديل  
 هاي خام داميها، خوراك و فرآورده ضايعات دام، نهاده 

85 
13012551192 

برداري كارگاه تبديل  تاسيس/بهره ابطال پروانه بهداشتي 
 هاي خام داميها، خوراك و فرآورده ضايعات دام، نهاده 

86 
13012551193 

برداري كارگاه تبديل  تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 هاي خام داميها، خوراك و فرآورده ضايعات دام، نهاده 

87 
13012551194 

برداري كارگاه تبديل  بهداشتي بهرهتغيير فعاليت پروانه 
 هاي خام داميها، خوراك و فرآورده ضايعات دام، نهاده 

88 
13012551195 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي كارگاه  
هاي خام  ها، خوراك و فرآورده تبديل ضايعات دام، نهاده 

 دامي 

89 
13012551196 

برداري/توسعه كارگاه  تاسيس/بهرهاصالح پروانه بهداشتي 
هاي خام  ها، خوراك و فرآورده تبديل ضايعات دام، نهاده 

 دامي 

90 
13012551197 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارگاه فرآوري و 
 هاي خام دامي بندي فرآورده بسته

91 
13012551198 

برداري كارگاه فرآوري  بهرهصدور يا تمديد پروانه بهداشتي 
 هاي خام دامي بندي فرآوردهو بسته
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92 
13012551199 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارگاه فرآوري و  
 هاي خام دامي بندي فرآورده بسته

93 
13012551200 

برداري كارگاه فرآوري  ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 
 هاي خام دامي فرآوردهبندي و بسته

94 
13012551201 

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

95 
13012551202 

برداري كارگاه فرآوري و  تغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 هاي خام دامي بندي فرآورده بسته

96 
13012551203 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي كارگاه  
 هاي خام داميبندي فرآورده فرآوري و بسته

97 
13012551204 

برداري/توسعه كارگاه  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 هاي خام داميبندي فرآورده فرآوري و بسته

 پروانه بهداشتي تاسيس كارگاه پرشوييصدور يا تمديد  13012551205 98

99 
13012551206 

برداري كارگاه  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 پرشويي

 صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه كارگاه پرشويي  13012551207 100

 برداري كارگاه پرشوييابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره  13012551208 101

102 
13012551209 

برداري كارگاه  تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 پرشويي

 برداري كارگاه پرشويي تغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره 13012551210 103

104 
13012551211 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي كارگاه  
 پرشويي

105 
13012551212 

برداري/توسعه كارگاه  پروانه بهداشتي تاسيس/بهرهاصالح 
 پرشويي

 شوييصدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس كارگاه پشم  13012551213 106

107 
13012551214 

برداري كارگاه  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 شويي پشم 

 شويي توسعه كارگاه پشم صدور يا تمديد پروانه بهداشتي  13012551215 108

109 
13012551216 

برداري كارگاه  ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 
 شويي پشم 

110 
13012551217 

برداري كارگاه  تغيير نام پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 شويي پشم 

 شويي برداري كارگاه پشم تغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره 13012551218 111

112 
13012551219 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي كارگاه  
 شويي پشم 

113 
13012551220 

برداري/توسعه كارگاه  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 شويي پشم 

114 
13012551221 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تاسيس مركز پخش  
 هاي خام دامي فرآورده 

115 
13012551222 

برداري مركز پخش  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره
 هاي خام دامي فرآورده 

116 
13012551223 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي توسعه مركز پخش  
 هاي خام دامي فرآورده 
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117 
13012551224 

برداري مركز پخش  ابطال پروانه بهداشتي تاسيس/بهره 
 دامي هاي خام  فرآورده 

118 
13012551225 

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

119 
13012551226 

برداري مركز پخش  تغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 هاي خام دامي فرآورده 

120 
13012551227 

مركز  صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي 
 هاي خام دامي پخش فرآورده 

121 
13012551228 

برداري/توسعه مركز  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 هاي خام دامي پخش فرآورده 

122 
13012551229 

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

123 
13012551230 

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

124 
13012551231 

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

125 
13012551232 

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

126 
13012551233 

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

127 
13012551234 

برداري مركز نگهداري،  تغيير فعاليت پروانه بهداشتي بهره
 پخش و عرضه خوراك دام 

128 
13012551235 

صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهسازي و نوسازي مركز  
 نگهداري، پخش و عرضه خوراك دام 

129 
13012551236 

برداري/توسعه مركز  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 نگهداري، پخش و عرضه خوراك دام 

130 
13012551245 

هاي روستايي و  صدور يا تمديد گواهي بهداشتي دامداري 
 غيرصنعتي

 
 
 
 
 
 
 

13012552000 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ارائه پروانه هاي   -2

تاسيس و بهره برداري  
كارخانجات و كارگاه  

 هاي دامپزشكي  

131 
13012552100 

صدور يا تمديد پروانه تاسيس كارخانجات توليد دارويي 
 هاي دارويي دامپزشكي مواد اوليه و گروه

132 
13012552101 

برداري كارخانجات توليد  صدور يا تمديد پروانه بهره 
 هاي دارويي دامپزشكيدارويي مواد اوليه و گروه

133 
13012552102 

برداري كارخانجات توليد دارويي ابطال پروانه تاسيس/بهره
 هاي دارويي دامپزشكي مواد اوليه و گروه

134 
13012552103 

برداري كارخانجات توليد  تغيير نام پروانه تاسيس/بهره
 هاي دارويي دامپزشكيگروهدارويي مواد اوليه و 

135 
13012552104 

برداري كارخانجات  اصالح پروانه بهداشتي تاسيس/بهره
 هاي دارويي دامپزشكي توليد دارويي مواد اوليه و گروه

136 
13012552105 

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

 مصرفي دامپزشكي 

137 
13012552106 

برداري كارخانجات و  صدور يا تمديد پروانه بهره 
هاي توليد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي،  كارگاه 

 درمانگاهي و مواد مصرفي دامپزشكي 
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138 
13012552107 

هاي كارگاه برداري كارخانجات و ابطال پروانه تاسيس/بهره
توليد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي، درمانگاهي و مواد  

 مصرفي دامپزشكي 

139 
13012552108 

برداري كارخانجات و  تغيير نام پروانه تاسيس/بهره
هاي توليد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي،  كارگاه 

 درمانگاهي و مواد مصرفي دامپزشكي 

140 
13012552109 

برداري كارخانجات و  پروانه بهداشتي تاسيس/بهرهاصالح 
هاي توليد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي،  كارگاه 

 درمانگاهي و مواد مصرفي دامپزشكي 

13012553000  

ارائه پروانه هاي  -3
تاسيس و فعاليت مراكز  

و شركت خدمات  
 دامپزشكي  

 كوبي دامپزشكي صدور يا تمديد پروانه تاسيس مركز مايه  13012553100 141

 كوبي دامپزشكي صدور يا تمديد پروانه فعاليت مركز مايه  13012553101 142

 كوبي دامپزشكي تاسيس/فعاليت مركز مايه ابطال پروانه  13012553102 143

 كوبي دامپزشكيتغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت مركز مايه  13012553103 144

 كوبي دامپزشكي اصالح پروانه تاسيس/فعاليت مركز مايه  13012553104 145

 صدور يا تمديد پروانه تاسيس درمانگاه دامپزشكي 13012553105 146

 صدور يا تمديد پروانه فعاليت درمانگاه دامپزشكي 13012553106 147

 ابطال پروانه تاسيس/فعاليت درمانگاه دامپزشكي 13012553107 148

 تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت درمانگاه دامپزشكي  13012553108 149

 دامپزشكياصالح پروانه تاسيس/فعاليت درمانگاه  13012553109 150

151 
13012553110 

صدور يا تمديد پروانه تاسيس آزمايشگاه تشخيص  
 دامپزشكي 

152 
13012553111 

صدور يا تمديد پروانه فعاليت آزمايشگاه تشخيص  
 دامپزشكي 

153 
13012553112 

ابطال پروانه تاسيس/فعاليت آزمايشگاه تشخيص  
 دامپزشكي 

154 
13012553113 

پروانه تاسيس/فعاليت آزمايشگاه تشخيص  تغيير نام 
 دامپزشكي 

155 
13012553114 

اصالح پروانه تاسيس/فعاليت آزمايشگاه تشخيص  
 دامپزشكي 

 صدور يا تمديد پروانه تاسيس داروخانه دامپزشكي 13012553115 156

 صدور يا تمديد پروانه فعاليت داروخانه دامپزشكي 13012553116 157

 ابطال پروانه فعاليت داروخانه دامپزشكي  13012553117 158

 تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت داروخانه دامپزشكي  13012553118 159

 اصالح پروانه تاسيس/فعاليت داروخانه دامپزشكي 13012553119 160

 صدور يا تمديد پروانه تاسيس مجتمع درماني دامپزشكي  13012553120 161

 صدور يا تمديد پروانه فعاليت مجتمع درماني دامپزشكي  13012553121 162

 ابطال پروانه تاسيس/فعاليت مجتمع درماني دامپزشكي  13012553122 163

 تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت مجتمع درماني دامپزشكي  13012553123 164

 تاسيس/فعاليت مجتمع درماني دامپزشكي اصالح پروانه  13012553124 165

 صدور يا تمديد پروانه تاسيس بيمارستان دامپزشكي  13012553125 166
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 صدور يا تمديد پروانه فعاليت بيمارستان دامپزشكي  13012553126 167

 ابطال پروانه تاسيس/فعاليت بيمارستان دامپزشكي 13012553127 168

 تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت بيمارستان دامپزشكي  13012553128 169

 اصالح پروانه تاسيس/فعاليت بيمارستان دامپزشكي  13012553129 170

 صدور يا تمديد پروانه تاسيس مركز قرنطينه آبزيان 13012553130 171

 قرنطينه آبزيانصدور يا تمديد پروانه فعاليت مركز  13012553131 172

 ابطال پروانه تاسيس/فعاليت مركز قرنطينه آبزيان 13012553132 173

 تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت مركز قرنطينه آبزيان 13012553133 174

 اصالح پروانه تاسيس/فعاليت مركز قرنطينه آبزيان 13012553134 175

176 
13012553135 

پروانه تاسيس شركت تخصصي  صدور يا تمديد 
 چندمنظوره دامپزشكي 

177 
13012553136 

صدور يا تمديد پروانه فعاليت شركت تخصصي چندمنظوره 
 دامپزشكي 

178 
13012553137 

ابطال پروانه تاسيس/فعاليت شركت تخصصي چندمنظوره  
 دامپزشكي 

179 
13012553138 

تخصصي تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت شركت 
 چندمنظوره دامپزشكي 

180 
13012553139 

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

181 
13012553140 

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

182 
13012553141 

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

183 
13012553142 

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

184 
13012553143 

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

185 
13012553144 

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

186 
13012553145 

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

187 
13012553146 

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

188 
13012553147 

صدور يا تمديد پروانه تاسيس شركت تخصصي بهداشتي 
 هاي خام دامي( دامپزشكي )صنايع تبديلي فرآورده 

189 
13012553148 

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

190 
13012553149 

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

191 
13012553150 

تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت شركت تخصصي بهداشتي 
 هاي خام دامي( فرآورده دامپزشكي )صنايع تبديلي 
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192 
13012553151 

صدور يا تمديد پروانه تاسيس شركت تخصصي آموزشي و  
 هاي خام دامي ترويجي بهداشت دام و فرآورده 

193 
13012553152 

صدور يا تمديد پروانه فعاليت شركت آموزشي و ترويجي 
 هاي خام دامي بهداشت دام و فرآورده 

194 
13012553153 

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

195 
13012553154 

تغيير نام پروانه تاسيس/فعاليت شركت تخصصي آموزشي  
 هاي خام دامي و ترويجي بهداشت دام و فرآورده 

196 
13012553155 

تاسيس شركت ضدعفوني تجهيزات  صدور يا تمديد پروانه 
هاي قابل استفاده در خوراك دام  محصوالت و فرآورده 

 )داكت ضدعفوني دامپزشكي( 

197 
13012553156 

صدور يا تمديد پروانه فعاليت شركت ضدعفوني تجهيزات  
هاي قابل استفاده در خوراك دام  محصوالت و فرآورده 

 )داكت ضدعفوني دامپزشكي( 

198 
13012553157 

ابطال پروانه تاسيس/فعاليت ضدعفوني تجهيزات  
هاي قابل استفاده در خوراك دام  محصوالت و فرآورده 

 )داكت ضدعفوني دامپزشكي( 

199 
13012553158 

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

 ضدعفوني دامپزشكي( خوراك دام )داكت 

200 
13012553159 

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

201 
13012553160 

صدور يا تمديد پروانه فعاليت شركت توزيع و پخش دارو،  
 لوازم و تجهيزات و مواد مصرفي دامپزشكي

202 
13012553161 

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

203 
13012553162 

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

204 
13012553167 

شركت خدمات مميزي غيررسمي  صدور يا تمديد پروانه  
 هاي بهداشتيسامانه 

205 
13012553168 

هاي  ابطال پروانه شركت خدمات مميزي غيررسمي سامانه 
 بهداشتي

13012554000  

ارائه گواهي بهداشتي -4
كاالهاي تحت نظارت  

 دامپزشكي  

206 
13012554100 

صدور مجوز بهداشتي واردات كاالهاي تحت نظارت  
 دامپزشكي 

207 
13012554101 

صدور گواهي بهداشتي صادرات كاالهاي تحت نظارت  
 دامپزشكي 

208 
13012554102 

صدور گواهي بهداشتي  ترخيص كاالهاي تحت نظارت  
 دامپزشكي 

209 
13012554103 

صدور گواهي بهداشتي ترانزيت خارجي كاالهاي تحت  
 نظارت دامپزشكي 

210 
13012554104 

صدور گواهي بهداشتي ترانزيت داخلي كاالهاي تحت  
 نظارت دامپزشكي 

2111 
13012554105 

صدور و تمديد پروانه بهداشتي وسايل نقليه ويژه حمل  
 كاالهاي تحت نظارت دامپزشكي 
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212 
13012554106 

ابطال پروانه بهداشتي وسايل نقليه ويژه حمل كاالهاي   
 تحت نظارت دامپزشكي

213 
13012554107 

تغيير نام پروانه بهداشتي وسايل نقليه ويژه حمل كاالهاي   
 تحت نظارت دامپزشكي

214 
13012554108 

تغيير كاربري پروانه بهداشتي وسايل نقليه ويژه حمل  
 دامپزشكي كاالهاي تحت نظارت  

215 
13012554109 

سازي الرو ميگو،  ريزي،ذخيره صدور گواهي بهداشتي جوجه 
 آالبچه ماهي و تخم چشم زده ماهي قزل

216 
13012554110 

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

13012555000  

ارائه پروانه ساخت و  -5
توليد كاالهاي تحت  

 نظارت دامپزشكي  

217 
13012555100 

صدور يا تمديد پروانه ساخت  مواد غذايي متراكم و مكمل  
 غذايي دام 

218 
13012555101 

ابطال پروانه ساخت  مواد غذايي متراكم و مكمل غذايي 
 دام 

 هاي دارويي دامپزشكي گروه صدور يا تمديد پروانه  ساخت  13012555102 219

 هاي دارويي دامپزشكيابطال پروانه ساخت گروه  13012555103 220

221 
13012555104 

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

222 
13012555105 

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

 هاي خام دامي صدور يا تمديد پروانه توليد فرآورده  13012555106 223

 هاي خام دامي ابطال پروانه توليد فرآورده  13012555107 224

 هاي خام دامي ويژهصدور يا تمديد مجوز توليد فرآورده  13012555108 225

 هاي خام دامي ويژه ابطال مجوز توليد فرآورده  13012555109 226

13022556000  

ارائه گواهي هاي  -6
بهداشتي اماكن دامي و 

 كاالهاي دامپزشكي 

227 
13022556100 

در   HACCPصدور يا تمديد گواهي اجراي سامانه 
 اماكن دامي 

 در اماكن دامي  HACCPابطال گواهي اجراي سامانه  13022556101 228

 بهداشتي  اماكن دامپزشكي  صدور يا تمديد گواهي رتبه  13022556101 229

 بهداشتي  اماكن دامپزشكي ابطال گواهي رتبه  13022556102 230

 هاي بهداشتي دامپزشكي صدور يا تمديد گواهي سامانه  13022556103 231

 هاي بهداشتي دامپزشكيابطال گواهي سامانه  13022556104 232

233 
13022556106 

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

 ,..( كاالي  دامپزشكيIR,ECابطال كد صادراتي  )  13022556107 234

13022557000  

ارائه گواهي ثبت و -7
فروش كاالهاي  

 دامپزشكي  

 صدور يا تمديد گواهي فروش داروهاي دامپزشكي 13012557100 235

 ابطال گواهي فروش داروهاي دامپزشكي  13012557101 236

 صدور يا تمديد گواهي ثبت داروهاي دامپزشكي 13022557102 237

 داروهاي دامپزشكيابطال گواهي ثبت  13022557103 238

 صدور يا تمديد گواهي ثبت مواد بيولوژيك دامپزشكي  13022557104 239

 ابطال گواهي ثبت مواد بيولوژيك دامپزشكي 13022557105 240
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241 
13022557106 

كننده و سموم  صدور يا تمديد گواهي ثبت مواد ضدعفوني
 دامپزشكي 

242 
13022557107 

كننده و سموم  مواد ضدعفوني ابطال گواهي ثبت 
 دامپزشكي 

243 
13012557108 

صدور يا تمديد گواهي فروش لوازم و تجهيزات و مواد  
 مصرفي دامپزشكي 

244 
13012557109 

ابطال گواهي فروش لوازم و تجهيزات و مواد مصرفي 
 دامپزشكي 

245 
13022557110 

متراكم و  صدور يا تمديد گواهي ثبت مواد غذايي 
 هاي غذايي دام مكمل 

246 
13022557111 

هاي غذايي ابطال گواهي ثبت مواد غذايي متراكم و مكمل 
 دام 

13012558000  
ارائه پروانه اشتغال  -8

 دامپزشكي  

 صدور يا تمديد پروانه اشتغال به كار  دامپزشكي 13012558100 247

 كار  دامپزشكي ابطال پروانه اشتغال به  13012558101 248

 كوبي دامپزشكيصدور يا تمديد پروانه اشتغال به كار مايه  13012558102 249

 كوبي دامپزشكيابطال پروانه اشتغال به كار مايه  13012558103 250

251 
13012558106 

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

252 
13012558107 

ابطال پروانه  اشتغال  به عنوان مسئول فني، مسئول فني 
 بهداشتي و دستياران بهداشتي دامپزشكي 

13012559000  

نظارت بهداشتي بر  -9
اماكن دام و محصوالت  

 دامي  

 رديابي كاالهاي تحت نظارت دامپزشكي   13022559100 253

254 
13022559101 

نظارت بهداشتي و اعتبار بخشي خوراك، نهاده هاي دامي  
 و فرآورده هاي خام دامي  

 نظارت و اعتباربخشي دارو و مواد مصرفي دامپزشكي   13022559102 255

256 
13022559103 

كاالهاي  نظارت بهداشتي بر واحدهاي توليد تا عرضه  
 تحت نظارت دامپزشكي

 
13011204000  

ارائه خدمات  -10
بهداشتي ، درماني و 
 حمايتي دامپزشكي  

 كوبي، سم پاشي و ضد عفوني دام و اماكن دامي مايه  13021204101 257

258 
13021204113 

تشخيص باليني و درمان بيماريهاي دامي و بيماريهاي 
 مشترك 

259 
13021204114 

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

 ارائه خدمات آزمايشگاهي دامپزشكي   13021204115 260

 هاي آلوده و مناطق قرنطينه شناسايي و اعالم كانون 13021204116 261

262 
13021204117 

معدوم سازي دام زنده و فرآورده هاي خام دامي، خوراك و  
 هاي دامي هاي بيماري نهاده هاي دامي در كانون 

263 
13021204118 

اعالم گزارش ارزيابي خطرات بهداشتي فرآورده هاي خام  
 هاي دامي از توليد تا عرضه دامي خوراك و نهاده 

264 
13021204119 

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

 هاي خام دامي 

265 
13021204105 

اعالم گزارش پايش و مراقبت فعال و غيرفعال 
 هاي دام بيماري
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 ارائه نتايج و دستاوردهاي تحقيقاتي دامپزشكي 13021204120 266

267 
13021204121 

هاي ارائه معرفي نامه براي دريافت تسهيالت در حوزه 
 مرتبط با دامپزشكي 
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 اعتبارات هزينه اي )ميليون ريال( 

 عنوان اعتبارات  1396سال 1397سال 1398سال 1399سال

 تملك دارايي هاي سرمايه اي )مصوب(   32184 29531 38886 23096

 دارايي هاي سرمايه اي )تخصيص(  تملك 19387 15904 21447 16500
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 استان قزوین  گزارش جامع  از عملکرد و شاخص های توسعه ای اداره کل دامپزشکی 

در شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال    كسب رتبه برتر دستگاه اجرايي استان و    53در بين    سوم رتبه  
 در گروه توليدي و خدماتي   99

در شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال   كسب رتبه برتر دستگاه اجرايي استان و    53رتبه چهارم در بين 
 گروه توليدي و خدماتي در   98

  سال در  در شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد    كسب رتبه برتر دستگاه اجرايي استان و    53رتبه سوم در بين  
 در گروه توليدي و خدماتي   97
 

 اقدامات شاخص در بخش  بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، آبزیان و زنبورعسل 
آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در جمعيت طيور صنعتي استان شامل مزارع مرغ اجداد،   اجراي برنامه هدفمند واكسيناسيون .1

اولین استان شروع کننده برنامه واکسیناسیون به عنوان    1397مرغ مادر، مرغ تخمگذار و بوقلمون از تيرماه سال  

،   Pfizerدنيا از جمله  و پوشش كامل تمامي مزارع مذكور با واكسن هاي شركت هاي مطرح سازنده واكسن    در کشور

Boehringer    ،Harbin    وQyh    تائيد شده توسط مراجع بين المللي از جمله سازمان جهاني بهداشت دام با مصرف

 ميليون دز واكسن از زمان شروع برنامه تا اسفندماه سال جاري  25بيش از 

تا به امروز با توجه به طغيان    97كنترل كامل بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در جمعيت طيور صنعتي استان از سال   .2

در كشور و همچنين استان با پوشش كامل جمعيت هدف طيور صنعتي استان طبق دستورالعملهاي   96شديد بيماري در سال  

عدم درگيري طيور استان به بيماري فوق ميليارد تومان با توجه به    3000سازمان دامپزشكي كشور و صرفه جويي حداقل  

 96ميليارد توماني ناشي از  معدومسازي  كانونهاي آنفلوانزاي فوق حاد در سال  40پرداخت غرامت حاد تنفسي آنفوالنزا و 

آنفلوانزاي فوق حاد جهت تائيد سال .3 ارزيابي تيتر  پايش آزمايشگاهي تمامي مزارع صنعتي طيور واكسينه شده  مت گله و 

 ايمني ناشي از تزريق واكسن در فواصل زماني مشخص

به عنوان اولین استان  اجراي برنامه مميزي تمامي مزارع صنعتي مرغ اجداد، مرغ مادر، تخمگذار، پولت و بوقلمون   .4

افند غيرعامل  در قالب تيم هاي كارشناسي مميزي متشكل از معاونت امور دام، پد  کشور و همچنین الگوی کشوری

استانداري، نظام دامپزشكي و اداره كل دامپزشكي و بازديد از تمامي مزارع مذكور و شناسايي و اعالم كليه نواقص بهداشتي  

 و قرنطينه اي واحدها و پيگيري رفع كامل نواقص قبل از صدور مجوز جوجه ريزي و فعاليت مجدد  

سردابي استان در راستاي اجراي برنامه مراقبت   ماهيان  ارعدر مز  VHS,IHN,IPNكاهش موارد كانون هاي بيماري   .5

  سردابي استانماهيان بيماريهاي ويروسي در مزارع 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دامی:آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مواد غذایی با منشاء  اقدامات شاخص در بخش 
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  HPLCراه اندازي تجهيز كبراسل كه امكان اندازه گيري آفالتوسين در خوراك دام و نهاده هاي خوراك را به كمك تكنيك   .1

 فراهم مي آورد 

 ورده هاي خام و خوراك دام مهيا مي سازد رآكه امكان اندازه گيري انواع سموم را در ف GCراه اندازي دستگاه  .2

 (VHSو  IPN ،INH( بيماريهاي ويروسي ماهيان سرد آبي )PCRراه اندازي آزمونهاي تشخيص مولكولي ) .3

 منطبق باشد   17025ايزو  اصالح ساختار فيزيكي و ساختمان آزمايشگاه بخصوص بخش ميكروبي مواد غذايي به طوريكه با الزامات   .4

 انجام آزمون هاي متنوع برروي نمونه هاي ارسالي از ساير استانها و سازمان دامپزشكي كشور .5

دستگاه اول عمل نموده و باعث تسريع     Back upدر بخش مولكولي كه بعنوان    RealTime-PCRدازي يك دستگاه  راه ان .6

 در روند پاسخگويي به نتايج گرديده است

 نوسازي اتاق شستشوي آزمايشگاه بعنوان يكي از مهمترين بخش هاي يك آزمايشگاه  .7

 بهداشت و مدیریت بیماری های دامی   در بخش  اقدامات 
زايش چشمگير كمي و كيفي واكسيناسيون عليه بيماري هاي دامي به ويژه بيماري هاي استراتژيك طي سال هاي اخير  اف .1

 افزايش يافته است . %20آمارمايه كوبي ساليانه بالغ بر 

فزايش  مراقبت هاي صورت گرفته ا  %50سال اخير بالغ بر    3افزايش بيماريابي و مراقبت فعال بيماري هاي دامي كه در طي   .2

 يافته است  .

 افزايش ميزان نمونه برداري از موارد وقوع بيماري و ارسال به مراكز تشخيصي  .3

 هدفمند سازي واكسيناسيون بر اساس بيماريابي و ارزيابي خطر واحدهاي دامي  .4

شيوع و ) كاهش موارد بروز و    98تا    93وضعيت مناسب استان به لحاظ كنترل و اتمام بيماري تب برفكي طي سالهاي   .5
 تلفات در استان(

 15  از  بيش  افزايش  طريق  از  وحش  حيات  در(  PPR)  كوچك   نشخواركنندگان  طاعون  بيماري  شيوع  پيشگيري  و كنترل از .6
 بيماري ها عليه بر اهلي هاي دام  كوبي مايه برابري

نعتي به نحوي كه كاهش موارد تشخيصي و بروز بيماري مشترك دام و انسان باالخص بروسلوز و سل در گاوداريهاي ص .7
 تاكنون رسيده است .  1397برزو بيماري در واحدهاي صنعتي ساليانه به كمتر از انگشتان يك دست از سالهاي 

تفاهم نامه با موسسه رازي در راستاي تشخيص و مبارزه با معضل سقط جنين دام كه بنا به فرمايشات مقام معظم رهبري   .8
 ليد كمك خواهد كرد به جلوگيري از آسيب اقتصادي و رونق تو

 اقدامات در بخش نظارت بر بهداشت عمومی: 

 98-97كارخانه تن ماهي شيالنه  ECمميزي كد  .1

 )اولين بار(  99دو واحد فراوري لبني شير سحر و بل  IRمميزي كد  .2

 98كشتارگاه طيور قزوين مرغ  IRمميزي تمديد كد  .3

 كاهش يافت   610و  710به  810كه تعداد از  بطوري 99- 98-97ميكروبي شيرخام سال   اركاهش ب .4

 عدم انحراف ميكروبي در محصوالت توليدي كارخانجات خوراك دام و طيور موجود در استان   .5

 2در واحد هاي مشمول ماده  19افزايش ميزان بكارگيري مسئول فني بهداشتي بر اساس ايين نامه ماده  .6

در شير محصول    M1در خوراك دام و بررسي مخاطرات مديريتي و افالتوكسين    B1ي ميزان افالتوكسين مميزي بررس .7

 واحد گاوداري شيري استان  12
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 مشاركت در اصالح دستورالعمل هاي دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي  .8

 افزايش درصد كارخانجات خوراك دام وطيور پروانه دار .9

 ه طيور به پرور و قزوين مرغ  اصالح بهينه كشتارگا .10

 ( 99- 98افزايش ايجاد كارخانجات خوراك دام حيوانات خانگي پت )كنسروي ،جامد ونيمه جامد  .11

 اجراي دستورالعمل ارتقاء كيفيت مرغ - .12

 اقدامات در بخش تشخیص و درمان  

توليد كننده   .1 اولين واحد  فراز شيمي  (در    MCPو    DCDافتتاح شركت  / دي منوكلسيم فسفات  )دي كلسيم فسفات 
 شهرستان تاكستان 

 نظارت بر توليد  و توزيع دارو ها تا سطح داروخانه ها   .2

 نظارت و ارزيابي كيفيت داروها ، واكسن ها و نحوه توزيع دارو و واكسن و قيمت آنها   .3

 ش قرنطینه و امنیت زیستی: اقدامات در بخ 

 رشد صادرات محموله هاي فرآورده هاي خام دامي در زمينه تخم مرغ خوراكي، تخم مرغ نطفه دار، ماهي زينتي، شيرخام  .1

صدور شناسه يكتا براي واحدهاي پرورش دام و طيور صنعتي، نيمه صنعتي و واحدهاي روستايي جهت دريافت سوخت، نهاده   .2

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

و حمل و نقل جاده اي و پليس راه استان به منظور مقابله با حمل و نقل غيرمجاز و  راهداري اجراي گشت هاي مشترك با  .3

 قاچاق دام و فرآورده هاي خام دامي 

ارشناسان مسئول فني بهداشتي واحدهاي پرورش دام صنعتي و واحدهاي پرورش مرغ اجداد، مادر و  واگذاري رمز عبور كليه ك .4

 مزارع تخمگذار استان 

 اجراي طرح هويت گذاري دام هاي صنعتي در تمامي واحدهاي پرورش دام صنعتي استان .5

 اجراي مرحله اي طرح هويت گذاري و پالك كوبي دام هاي روستايي  .6

 هاي عشايري با مشاركت اتحاديه دامداران و مراكز پالك كوبي دامپزشكي در سطح استانپرواربندي ها و دام  .7

 اقدامات در بخش عمرانی: 

 سال از شروع ساخت   6پس از  1398ساختمان فني دامپزشكي شهرستان آبيك در سال  افتتاح .1
 در حال احداث ساختمان فني دامپزشكي شهرستان البرز .2
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 1399دول اهداف و اهم اقدامات مصوب برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی سال ج

 : 1399برنامه  عملیاتی پیشنهادی  محور اصالح ساختار سازمانی در سال  

 

 : ساختار سازماني  اصالحهداف برنامه ا

   كوچكسازي ادارات دولتي 

  ها كاهش هزينه 

  وري افزايش بهره 

    نفس كاركنانافزايش اعتماد به 

  هاي غيردولتي حمايت از بخش 

  رجوع  تكريم ارباب 

   افزايش توانمندي كاركنان در كليه سطوح 

  وقت جهت انجام امور تالف جلوگيري از ا 
د و استفاده از هاي جديوري، تغيير و انطباق بيشتر با فعاليتبين بردن عدم كفايت سازمان، افزايش بهرهاهداف 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
 . هاي واحدها و افراد استتفكيك مسووليت

 
 
 
 

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

ــات كميـته  1 تهـيه ـجدول جلسـ
 ساختار سازماني اصالح 

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

 به موقع 

تهـيه و ـتدوين برـناـمه عملـياتي   2
ــامــه  برن ــوص  خصـ در  كـلي 

 ساختار سازمانيالح 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

ي برنامه ا 4 ناـس يب ـش ـصالح  آـس
ــازـماني در كلـيه   ــاخـتار سـ سـ

 1398سال شاخصهاي آن در 

نــمــرات   اعــالم 
 ارزيابي عملكرد

 انجام شد فرزانه درگي  درصد 100 30/5/1399

اهداف  پيگيري در خصـــوص  5
 صــالح  هاي برنامه ا  شــاخص

ـساختار ـسازماني از ـستاد مركز  
ــازـمان ـمديرـيت و برـناـمه  و سـ

 ريزي

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

جهت   ازيمـستندات موردن هيته 6
وهــا وـگ ـل در  ــ ارز  يدرج   يابـ ي

برنامه   يعموم  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

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

ــدف  زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه  رديف هـــ
 واحد

 توضيحات مجري سنجش

ا   1 ه ـب پيگيري و مكتـب
سـازمان دامپزشـكي  
كشــور در خصــوص 
 واگذاري يك  خدمت 

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

جلســات با  يبرگزار  2
ــ    يبخش خصـــوصـ

واـحد  يجـهت واـگذار
جهت بستن   ياتيعمل

ا و ســــا  ريقراردادـه
 موارد مربوطه

كـــارگـــروه  عدد 2 29/12/1399 25/4/1399
اصالح ساختار  

ان ــازـم ا سـ ي ـب
ديرـيت دكتر  ـم

 يداله كلهر

_ 

ــات    يبرگزار  3 جلســ
بخش   يبرا  يآموزشـ 

  نهيدر زم  يخصــوصــ 
 يقابل واگذار  تيفعال

كـــارگـــروه  عدد 1 25/6/1399 25/6/1399
اصالح ساختار  

ان ــازـم ا سـ ي ـب
ديرـيت دكتر  ـم

 يداله كلهر

- 

ـنظــارت   يريـ گـ يـ پـ   4 و 
رونــد   ر  ـب ر  ـم ـــت مسـ

ــط   ياجرا ار توسـ ـك
 يبخش خصوص

كـــارگـــروه  درصد 100 29/12/1399 1/1/1399
اصالح ساختار  

ان ــازـم ا سـ ي ـب
ديرـيت دكتر  ـم

 يداله كلهر

- 

دات در   هيـ ته  5 ــتـن مسـ
تــا ـن   ج يـ خصـــوص 
به   يحاصل از واگذار
   يبخش خصوص

كـــارگـــروه  درصد 100 29/12/1399 20/10/1399
اصالح ساختار  

ان ــازـم ا سـ ي ـب
ديرـيت دكتر  ـم

 كلهريداله 

- 

 

 یی ستاد دستگاه به استان به منظور تمرکززدا فیوظا ی شدن واگذار ییاجرا زان یاخص دوم : مش

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

اد مركز در    يريگيپ 1 ـــت از سـ
ا ناـس وص ـش   في وظا ييخـص

تان در    يقابل  واگذار به اـس
ــال برنــامــه    99ســ همراه 

  اراتياخت  يواگذارمصــوب  
 به استان 

 - فرزانه درگي درصد 100 _ 01/05/1399

ابالغ شــده    فيوظا يبررســ  2
از ســتاد مركز به اســتان در  

ــورا شـ ــه  لســ   يادار   يـج
 تيريكارگروه توسعه مد

ــالح   درصد 100 15/06/1399 01/05/1399 ارگروه اصـ ـك
ي با ـساختار ـسازمان

ر   ـت دـك ريــت  مــدـي
 يداله كلهر

_ 
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  يـقاـبل واـگذار   فيابالغ وـظا 3
به اســتان كه توســط ســتاد  

  ـبه حوزه  دهيـ مركز ابالغ گرد
 مربوطه يها

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

ــتمر از معاون يريگيپ 4   ني مس
انجـام   ــوص نحوه  در خصـ

تاد   فيوظا ده از ـس واگذار ـش
تان در هر حوزه   مركز به اـس

حاـصل از   جيو نتا يتخـصصـ 
  يواگذار

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

 

به سطوح   فیو وظا اراتیاخت یحداکثر یو واگذار  یی به منظور تمرکززدا یو شهرستان یاستان فی وظا کی شاخص سوم : شاخص تفک

 ی شهرستان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توضيحات مجري سنجش هدف واحد زمان پايان زمان شروع برنامهعنوان  رديف

ــات با   يبرگزار 1 ــاي  جلس رؤس
 يتخصــصــ   يها  حوزه  ادارات

قابل   فيوظا  ييجهت شـناسـا
ــذار ــاي  واگ ــده واح ــه  ب ي 

 99شهرستاني در سال 

ــالح   عدد 3 تاپايان سال  30/04/1399 ارگروه اصـ ـك
ازمان اختار ـس ي با ـس

مديريت دكتر يداله  
 كلهر

- 

  يبرنامه مـصوب واگذار  نيتدو  2
 به شهرستانها   اراتياخت

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

ــط  3 ات الزم توسـ اتـب ام مـك انـج
اون   اريـ اخت  ضيجـهت تفو  نيمـع

 يشهرستان يبه واحدها

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

ــات با   يبرگزار 4 ــا رؤجلس   يس
در خصـــوص  يشـــهرســـتان

ا  اريـ اخت  ضيتفو ه    فيو وـظ ـب
 كارها   حيآنها جهت انجام صح

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

ا در   5 ارـه ام ـك د انـج كنترل روـن
ا ـــت ا  ضيتفو  يراسـ و   فيوـظ

ه   اراتيـ اخت ذار شــــده ـب واـگ
 يسطوح شهرستان

ــالح   درصد 100 تا پايان سال 01/06/1399 ارگروه اصـ ـك
اختار   ازمانـس ي با ـس

مديريت دكتر يداله  
 كلهر

 

بــازرســـ  6 جــام  هـ   ياـن ـت ــ و   هي
الزم در خصـوص   يگزارشـها

ــ اخت  ضيتفو ــطوح    اري سـ بــه 
 يشهرستان

ــالح   درصد 100 تا پايان سال  01/07/1399 ارگروه اصـ ـك
ازمان اختار ـس ي با ـس

مديريت دكتر يداله  
 كلهر
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 ک ی برنامه توسعه دولت الکترون -2

 برنامه عملياتي كلي محور  :  
ايجاد سازمان الكترونيكي كه تمام فرآيندهاي تخصصي و عمومي  :چشم انداز دستگاه در حوزه توسعه خدمات الكترونيكي  :محور    هداف برنامه ا

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

 المللي  بين

 استانداردسازی تارنما)وب سایت( شاخص اول :  

 اقدامات مورد نياز  مجري هدف واحد زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

دـسترـسي ارباب رجوع   30/7/1399 30/02/1399 بروزرساني اطالعات  1
ه  ال ـب اربران پورـت و ـك
اطالعات صحيح و به 
ــوزه  حــ در  روز 

 دامپزشكي

در  فاوا تغيير  ــورت  در صـ
 اطالعات 

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

ارائه ليـست خدمات جديد  به  1
ــورت   صـ بــه  رـجوع  اربــاب 

 الكترونيكي و حضوري

ــاني الكترونيكي  30/7/1399 30/02/1399 اطالع رس
ــتر  اب رجوع در بسـ ه ارـب ـب

 پورتال

ي   زشـــــك ـپ داـم
 استان

ــي   رســــان روز  ــه  ب
ـــمت  اطالعات در قسـ
ال و  ات پورـت دـم ميز ـخ
ــتـه هـاي اطالع   بسـ
ت   دـم ــاني ميز ـخ رسـ

 حضوري

ايجاد بسـتري مناسـب جهت  2
مكاتبه الكترونيكي با دـستگاه  
ه  ات ـب دـم ت ـخ اـف ت درـي جـه

 صورت غير حضوري

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

اوا و  ــئول ـف مسـ
 روساي ستادي

ــاـيت  دازي وبسـ راه اـن
https://qvet.ir  

تعريف كاربران خارجي  
ــت   واســ درـخ رم  ـف و 
ـــته   ـخدـمت و اراـئه بسـ
هاي اطالع رسـاني به  

 صورت الكترونيك

ه  اجراي 3 اـن ــاـم ت  سـ  وب  تـح
 تيكتينگ

ـــترك  درگــاه  اـجراي    مشـ
ــامانه  از پشــتيباني  هاي  س

ــازمــانــي   ارتــبــاط  و   ســ
ــده مديريت  الكترونيكي  ش

 كاربران

  ســــــازمـــان
 ملي دامپزشكي

ازي  پياده  طراحي،  ،  ـس
  اـنجــام  و   ـنواـقص  رـفع

 اصالحات

زار   4 اـف رم  ـن اجـرا  و  طـراحـي 
هـمـراه  تـلـفـن  كــاربـردي 
 مســئولين فني و بهداشــتي 

 دامپزشكي

 

 به دســـترســـي ســـهولت  
ــامانه   عملكرد  بر  نظارت  س

  بهداشـتي  و  فني مسـئولين
 دامپزشكي
ــش ــاه ــان  ك ــت  زم ــب  ث
 و   افراد  عملكرد  اطالعـات

اي دـه   نظـارت  تحـت  واـح
 دامپزشكي

  

  شــناســنامه  روزرســاني به 5
 دامپزشكي سازمان خدمات

 كشور

 مديريت   سامانه  در  ارگذاري  
ات دـم اه  ـخ ــتـگ اي  دسـ   ـه

 اجرايي

ــازمان  ــكي  س   دامپزش
 ملي

https://qvet.ir/
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 سوم: توسعه زیرساخت دولت الکترونیکی شاخص 
 اقدامات مورد نياز  مجري واحدهدف  زمان پايان زمان شروع عنوان برنامه رديف

اي  1 ه ـه اـم ت گواهيـن اـف درـي
امانه ها  امنيتي مورد نياز ـس

 و زيرساخت هاي الزم

ــكي     30/02/1399 ــازمان دامپزش س
 ملي

ــوص  ــازـمان در خصـ مـكاتـبه ـبا سـ
امع   ه ـج اـن اجرايي شــــدن ســــاـم

 دامپزشكي

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

 واحد

 اقدامات مورد نياز  مجري

ــازمــــان     30/02/1399 پويا تر نمودن بستر مشاركت الكترونيك 1 ســــ
 دامپزشكي ملي

از   ـتر  رـيز  و  ـتر  دـقـيق  ـگزارش 
 نظرات و پيشنهادات

سـامانه نرم افزاري تحت طراحي و اجرا   2
ـــتي   هــداشـ ـب و  ـني  ـف ن  ـي وـل ـــئ مسـ وب 

 دامپزشكي

 

ــازمــــان    20/06/1399 20/01/1399 ســــ
ـــكي   زشـ ـپ  -داـم

 ملي

ا و ھســـرويس و  مفهومي  مدل

 پياده  و   شـــده  تكميل  نهســـاما

 نهاييسازي 

 

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

 پايان

 اقدامات مورد نياز  مجري واحدهدف 

راه اندازي ـسامانه يكپارچه   1
 و جامع دامپزشكي 

راي  30/02/1399 ره  اـج ـج ـن   ارايــه  واحــد  ـپ
عــه  عــدم  و   خــدمــات راـج   ـم
 رجوع ارباب حضوري
ــازـمان  درآـمدـهاي  افزايش   سـ

 خدمات ارائه از ناشي

ــان   ســــازم
كي    -دامپزـش

 ملي

  خـدمـات  متمركز  و   يكپـارچـه  درگـاه
 سازماني

تر  تخـصـصي  افزارهاي نرم  يكپارچه بـس
 سازمان

ــعه    بخش فعاليت بر  نظارت توان  توس
 مرتبط دولتي غير

ش-  زاـي وان  ـف ش  ـت رل  و   پــاـي ـت ـن  ـك
 دامي بيماريهاي

ش-  زاـي وان  ـف مــال  ـت ط  اـع   ضــــواـب
 زيستي امنيت و  اي قرنطينه بهداشتي،

ش-  زاـي وان  ـف مــال  ـت ظــارت  اـع ر  ـن  ـب
ــادرات،  و  واردات   دام  نـقل  و   حـمل صـ

 نهاده دامي، هاي فرآورده زنده،
ن  دارو   و   دام  خوراك  هاي   مواد و   واكـس

 بيولوژيك
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 محور مدیریت سرمایه انسانی -3

 واحداجراكننده  سنجش  هدف عنوان برنامه  عنوان شاخص  ف يرد

  يسامانه مل ياجرا 1
 ساختار  تيريمد

اداره امور اداري ، رفاه و  رئيس  تعداد  يك مورد  ت يريمد ياطالعات در سامانه مل يبروز رسان
 پشتيباني

و متناسب   يسامانده 2
 ي انسان يرو ين 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 كنانكار يلياتطباق مدرك تحص  تاسب شغل و شاغل  3
 پشتيباني

اداره امور اداري ، رفاه و  رئيس  درصد  100 يليمقطع تحص  كي از ش يعدم اعمال ب تيرعا
 پشتيباني

  يدوره ها يبرگزار 4
 اموزش ضمن خدمت 

كار كنان و  يبرا يآمو.زش ي دوره 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 

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

 يكاهش كار كنان رسم 5
   يمانيو پ

 سابقه خدمت  كاركنان  نياستخراج آخر
 

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و   درصد  100
 پشتيباني

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و   درصد  100 نيروهاي رسمي و پيماني به صورت انتقال دائم  
 پشتيباني

 
 مهيدر صورت نواقص ب ي ا مهياصالح سوابق ب

 ي پرداز

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

جهت  يانسان يرو ين تهيجلسات كم يبرگزار
 د يانتصابات 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

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

و   يتيري مد ي گذراندن دوره ها ي افراد برا يمعرف
 ي اموزش

امور اداري ، رفاه و  رئيس اداره   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  ي برا ياختصاص  يشاخص ها نيتدو 
   رانيمد

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و   درصد  100
 پشتيباني

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

 تي وضع يليگزارش تحل هيو ته يجمع بند
    رانيكاركنان و مد يابيارز

رئيس اداره امور اداري ، رفاه و   درصد  100
 پشتيباني
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 برنامه عملیاتی شاخص اجرای دوره های آموزش برای مدیران و کارکنان : 

برنامه هاي آموزشي و توانمندسازي با افق زماني كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت ) راهبردي ( و اجراي مطلوب دوره  
ها و برنامه هاي آموزشي از ضروريات اساسي بشمار مي رود . بنابراين ، اداره كل در چارچوپ قوانين و مقررات ابالغي به  

ازد . ارتقاء دانش ، بينش و مهارت كاركنان براساس دوره هاي اموزشي نظام  آموزش و توسعه منابع انساني خود مي پرد
 آموزش كاركنان دولت انجام مي شود .  

 
استقرار سيستم مديريت  همچنين با  تشكيل شناسنامه آموزشي براي مديران و كاركنان و  اداره كل دامپزشكي استان قزوين با  

، تصويب برنامه هاي آموزشي كاركنان دستگاه    به روز آوري آن  و  Train.ivo.irايده به آدرس   مكانيزه اطالعات آموزشي  
اجراي دوره هاي آموزشي مصوب مديران بر اساس  مطابق با نظام آموزش كاركنان دولت ) نياز سنجي آموزش ( ، نسبت به  

بر اجراي برنامه آموزش و    ساعت ( اقدام مي نمايد و  نظارت  40ساعت ، كارمند  60) مدير  ضوابط و برنامه مصوب ساالنه 
اداره هاي   از  آموزشي  نياز سنجي  به  اقدام  راستا  اين  در  باشد  پروري مي  جانشين  با هدف  آينده دستگاه  مديران  تربيت 
دامپزشكي شهرستان ، روساي ستادي  و ... نموديم و جهت تصويب آن به سازمان دامپزشكي كشور ارسال گرديد .  فرم  

رسي و پيگيري ، در كميته سرمايه انساني سازمان و باتبطع در كميته سرمايه انساني استان تصويب  هاي نياز سنجي پس از بر
و به مرحله اجرا گذاشته شد . جهت باال بردن ارتقاء سطح و دانش همكاران ، نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي با  

با توجه به اقدامات انجام گرفته شاهد رشد و توسعه    استفاده از اساتيد مجرب و متخصص ) بانك اساتيد ( اقدام نموديم .  
فعاليت ها در حوزه هاي مختلف بوده ايم كه نتيجه آن در توسعه كمي و كيفي فعاليت ها و اعمال ضوابط بهداشتي در  

 واحدها به جهت ارتقاء دانش بهره برداران بوده است. 
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 شاخص اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي كاركنان و مديران : 
،  اجراي دوره هاي آموزشي مديران به تفكيك سطوح مختلف مديريتي بر اساس برنامه ساالنه پيش   بيني شده مصوب 

اجراي دوره هاي آموزشي كارمندان بر اساس برنامه ساالنه پيش بيني شده مصوب ، استفاده از مدرسان واجد شرايط عمومي  
، ارزشيابي و بررسي اثربخشي    2و    1دوره هاي آموزشي سطح  و موضوعي تدريس بر اساس بخشنامه مربوط ، ارزشيابي  

 ، تدوين و اعالم برنامه آموزشي مصوب به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، تهيه    4و  3دوره هاي آموزشي سطح  
 

 
از برگزاري  شناسنامه آموزشي شاغلين و تشكيل بانك اطالعات آموزشي بر اساس نيازسنجي فردي ، ارائه گزارش مديريتي  

دوره هاي آموزشي اجرا شده براي مديران و كاركنان شامل؛ تعداد دوره ها، مجريان دوره هاي آموزشي مي باشد و به همين  
براساس نيازسنجي صورت گرفته از    99جهت مكاتبات الزم با سازمان دامپزشكي كشور جهت ارسال تقويم آموزشي سال  

ش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اقدام  همكاران محترم ، مكاتبه با مركز آموز
و   19گرديده است . نكته اي كه اجراي دوره هاي آموزشي سال جاري را تحت پوشش قرار داده است شيوع بيماري كوويد 

ي و آنالين مي باشد كه با  رعايت فاصله گذاري اجتماعي و استفاده بيشتر اجراي دوره هاي  آموزشي بصورت غير حضور 
مشكالت از جمله : عدم پوشش اينترنت ) قطع شدن بيش از حد و اخالل در ارتباط صدا و تصوير ( ، سرعت پايين اينترنت  
، ايرادات فني سامانه هاي آموزشي ، بعضي دوره هاي آموزشي فني و تخصصي بوده و نياز به كار حضوري ، پژوهش هاي  

 و ...   شوندهاي عملي با سامانۀ مجازي ياد گرفته نمي درس ميداني و ... دارد و  
آموزشي   و    3،    2،    1ارزشيابي دوره هاي  مديران  و  توسط همكاران  ايده  آموزشي   بصورت سيستماتيك توسط سامانه 

موزش  سرپرستان بالفصل انجام مي شود . اثر بخشي سطح چهارم كه نياز به بررسي ، مطالعه و تحقيق دارد توسط مسئول آ
، مديران و روساي اداره كل و شبكه دامپزشكي شهرستان با بررسي ميداني از همكاران و كارشناسان محترم اداره كل انجام  

 مي شود .  
 استفاده از مدرسان واجد شرايط عمومي و موضوعي تدريس بر اساس بخشنامه مربوط :  

مكاتباتي با همكاران و اساتيد محترم توسط سازمان دامپزشكي كشور ، اداره كل جهت اخذ گواهينامه صالحيت تدريس از  
سازمان مديريت شده است . تا كنون استقبالي از اين موضوع نشده است .  مدرسين اين دوره  هاي آموزشي همگي داراي  

تند و جهت تدريس در اداره هاي كل دامپزشكي با رايزني و دعوت از  سابقه تدريس در دانشگاه ها ، مراكز و موسسات هس

  يدوره ها ي برگزار
 اموزش ضمن خدمت 

  يآمو.زش  ي دوره ها  يسنج  ازين
 ران يكار كنان و مد  يبرا

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 ي آموزش   ي دوه ها ي برگزار
 دامپزشكي 

ضمن خدمت   يثبت آموزش ها
 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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آنان انجام ميشد تمايلي به اين موضوعات ) گرفتن گواهينامه صالحيت تدريس و ... با دريافت حداقل هزينه تدريس  (  
 نداشته باشند .  

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

 آموزش كاركنان و افزايش سطح كارايي پرسنل 

 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 مرتبرط با اين دوره 

 يق اثرگذاري اين دوره ها برمخاطبين عدم امكان ارزيابي دق

 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 

 كمبودآموزش و اطالع رساني براي بهره برداري از فن آوري اطالعات و ارتباطات 

 ل در عدم استقبال مدرسين دوره ها جهت دريافت گواهينامه تدريس  مشك

 عدم پيش بيني وكمبود اعتبار الزم براي آموزش وتوانمندسازي كاركنان 

 عدم ثبت كامل شناسنامه آموزشي پرسنل وصدور گواهي هاي آموزشي نوع دوم 

 فقدان اطالعات در مورد وضعيت موجود آموزش هاي مديريتي مديران  

 ود برنامه وهماهنگي الزم براي گذراندن دوره هاي آموزشي مديريتي الزامي براي مديران عدم وج

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

 يحضور  ر يغ ي آموزش  يبر دوره ها دي كاركنان با تأك ي توانمند ساز
 توسعه آموزش در راستاي توانمند سازي كاركنان  

 بهبود و اصالح فرآيندها از طريق شركت در دوره هاي آموزشي 
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 برنامه عملیاتی محور ارتقاء سالمت اداری ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی : -4

 شاخص ارتقاء سالمت نظام اداري :  

 صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري 

 نماز استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه 

 رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجري  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 15/02/1399 01/01/1399
 صيانت از حقوق شهروندي 

دسترسي آسان و سريع مراجعين به   2
 خدمات اداري 

دكتر سعيد اقمشه دبير كميته   درصد  100 30/02/1399 01/02/1399
 صيانت از حقوق شهروندي

دبير كميته  دكتر سعيد اقمشه  تعداد  5 تا پايان سال  30/03/1399 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 30/05/1399
 صيانت از حقوق شهروندي

فراهم نمودن امكان جبران   5
خسارات وارده و احتمالي به  

 مراجعين 

دكتر سعيد اقمشه دبير كميته   درصد  100 29/12/1399 01/04/1399
 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 29/12/1399 01/08/1399
 صيانت از حقوق شهروندي

اجراي تصويب راهبري و ضمانت  7
 نامه حقوق شهروندي

دكتر سعيد اقمشه دبير كميته   درصد   100 29/12/1399 01/08/1399
 صيانت از حقوق شهروندي
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 1399در سال اداري(  شهروندي در نظامبرنامه عملياتي )كميته صيانت از حقوق عنوان : 
 مقدمه: 

و    اداره كلعواملي كه روابط بين  جمله  ن قزوين معتقد مي باشند از  دامپزشكي استا اداره كل  مديريت و كاركنان  مجموعه  
به ارباب رجوع بوده و    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 در اداره رمز موفقيت 
  مي  ياد  موفقيت عوامل عنوان به ،  رجوع ارباب  به خدمات  ارائه براي  بموقع آمادگي  شناسي،  وقت  آراستگي، نظم،همچنين 

هيچگاه رابطه را جايگزين ضابطه ننمايند و  از هر كوششي دريغ ننموده و  خدمات به مردم    ارائه   در   كه   هستند  اميدوار   و  كنند

 .  بردارند گام سازماني سالم، با عملكردي شفاف ()ارتقاي  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 
 محورهاي اجراي برنامه كميته صيانت از حقوق شهروندي اداره كل دامپزشكي استان قزوين 

 وظايف، مأموريت ها و فرآيند هاي اداري به مردم محور اول : آگاهي بخشي 

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

 احصاء فرآيندهاي اداري مبتني بر وظايف و مأموريت هاي قانوني و اطالع رساني جامع و شفاف به مردم 

 حيط اداري اطالع رساني نظارت الكترونيكي و نصب دوربين در م

 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 

 

 محور دوم : دسترسي آسان و سريع مراجعين به خدمات اداري 

 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 

 ت و تسهيالت فيزيكي جهت رفاه مراجعان پيش بيني و فراهم سازي امكانا 

 كاهش زمان متوسط ارائه خدمت به مراجعين 

 نوبت دهي بموقع و اعالم زمان انتظار به مراجعين  

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

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

 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 

 غيرمحترمانه با شهروندان به كل شكايات ثبت شده در سال كاهش نسبت شكايات ثبت شده با موضوع رفتار و ادبيات 

 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 

در مكاتبات، اطالعيه ها و آموزش مسائل و مصاديق حقوق شهروندي به    استفاده از ادبيات محترمانه و غير تحكم آميز 
 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 :  •
 و دستورالعمل ها و شفاف سازي آنها و عدم وجود شرايط اجحاف آميز  بروز رساني مقررات

 
 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 

 ور : هدف مح •
شناسايي نقاط آسيب زا و رفع آنها و مسؤليت پذيري و جبران خسارت هاي مادي و معنوي احتمالي به مراجعين در صورت  

 قصور سازمان 

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

 پيشنهادات 

 ري در زمينه دريافت نظرات شهروندانفرهنگ سازي در محيط ادا

 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 :  •
دسترس قرار دادن اطالعات درخواستي مردم بر اساس قوانين و ارائه گزارش عملكرد سازمان و ايجاد بسترهاي هاي  در  

 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 

 رصد مستمر اجراي تصويب نامه حقوق شهروندي در تمامي واحد هاي دستگاه و تشكيل جلسات

 بهره گيري از نهادهاي جامعه مدني در رصد و مراقبت از حقوق شهروندي 
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 همكاري و هماهنگي با سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان و تشكيل جلسات هم انديشي 

 فاد تصويب نامه به مراجع ذيصالح ارائه گزارش بموقع نقض يا عدم رعايت م

 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 عملکرد برنامه 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 

 ارزيابي عملكرد

برنامه استقرار   ي شناس 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
 ي زير 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
  تيريمد استقرار نظام

عملكرد)به صورت شش ماهه  
 ساله( كيو 

فرزانه درگي   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
رفاه و  اداري ، 

 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

 ي اختصاص

نماينده ارزيابي  درصد  100 29/12/1399 01/05/1399
 عملكرد

 
 

 ي شناس بيو آس يلي گزارش تحل نيو تدو  هيشاخص دوم : ته

 مجري واحد سنجش  هدف زمان پايان  زمان شروع عنوان برنامه  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 هيعملكرد جهت ته 
 ي شناس  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 

 ارزيابي عملكرد
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 :  دستگاه ت یریکارگروه توسعه مد لی شاخص 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
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 اقدامات اصالحي : 

 تشكيل كارگروه مديريت سبز در بهينه نمودن روشهاي مصوف انرژي از جمله مديرتي پسماند ، كاغذ و ... مي باشد .   
 پيگيري مصوبات جلسات كميته سبز اداره كل     -2

 بررسي اثر بخشي اقدامات صورت گرفته با هدف مديريت پسماند و كاغذ  -2
 . بااليي دارند  شناسايي فعاليت ها و مكان هايي كه مصرف آب -3
ف آب و كاغذ و تفكيك زباله براي  ر ي در مصو فرهنگ سازي جهت استفاده بهينه و دعوت به مصرف درست و صرفه ج-4

 همكاران   
 
 
 

 
 
 

 برنامه عملیاتی محور شاخص های اختصاصی :   -عنوان سند 

با توجه به ظرفيت هاي   تأثيرگذار در كشور  ادارات كل  از  اداره كل دامپزشكي استان قزوين بعنوان يكي  در حال حاضر 
مرتبط با شاخص هاي اختصاصي از جمله پيشگيري و مبارزه  پرورش دام،طيور و آبزيان توانسته است در حوزه هاي مختلف  

با بيماريها ، ارتقاء بهداشت و سالمت فراورده هاي خام دامي و به تبع آن در سالمت جامعه نقش مهمي را ايفا نمايد لذا با  
برداران دامپزشكي   شناسايي موانع و مسايل موجود تالش مي نمايد تا بهترين خدمات را در كوتاهترين زمان ممكن به بهره

ارائه نمايد بر همين اساس با تشكيل گروه هاي مسئله يابي و جلسات كميته هاي تخصصي از جمله كميته فني اداره كل  
 تمام تالش خود را نموده است تا موانع موجود رفع گردد. 

ايش بهره وري  همكاري با بخش خصوص استان و اجراي طرح هاي مختلف  همگي در جهت حفظ سرمايه دامي و افز
خدمات دامپزشكي بمنظور كاهش موارد بيماري و تأمين سالمت بهداشت مواد غذايي با منشأ دامي مي باشد لذا عمده موانع  
موجود از جمله بروزبيماريهاي نوپديد دام و طيور و آبزيان  ومحدوديت هاي موجود در بكارگيري نيرو در مراكز توليد فراورده  

اردي عدم همراهي بهره برداران بوده كه بر اين اساس از طريق پايش هاي مستمر بيماري در استان  هاي خام دامي و در مو
و جلب همكاري بخش خصوصي استان و برگزاري جلسات و دوره هاي آموزشي براي بهره برداران  نسبت به رفع اين  

 مشكالت اقدام مي نمايد. 
     آورد  بدست مي  خود مأموريت أمينت در  اهداف اداره كل دامپزشكي استان قزوين كه   -1

 درصد اجرايي واحد اجرايي  اهداف  عنوان شاخص  رديف 

1 

 مديريت سبز

 100 اموراداري دارند مديريت مصرف آب : شناسايي فعاليت ها و مكانهايي كه مصرف آب بااليي 

 100 اموراداري مديريت مصرف انرژي : اصالح و رفع نقاط پر مصرف انرژي ) برق و گاز(  2

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

 ناك براي جداسازي 
 100 اموراداري

 100 اموراداري براي استفاده بهينه آموزش و فرهنگ سازي : آموزش كاركنان  4
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 دام  سالمت و  بهداشت ارتقاء 

  بيولوژيك هاي فراورده و دارو   دام، خوراك  دامي، خام  هاي   فراورده كيفيت  تضمين  و  بهداشت ارتقاء 

 دامپزشكي   با مرتبط  خدمات و عرضه  توزيعي،  توليدي، واحدهاي بهداشت 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 

    آبزيان  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   فراورده و  دارو  دام،  خوراك دامي،   خام هاي  فراورده كيفيت تضمين  و بهداشت ارتقاء : 2 هدف  راهبردهاي 

 بيولوژيك  هاي  فراورده و دارو  دام،  خوراك  و  دامي خام  هاي فراورده  بهداشت و سالمت  هاي شاخص  ارتقاء 

 بيولوژيك  هاي   فراورده و دارو  دام،  خوراك و  دامي خام  هاي فراورده  كيفي  كنترل هاي   آزمايشگاه  توسعه

 نقل  و حمل  ناوگان بهداشت ارتقاء 
 دامپزشكي   با مرتبط  خدمات و  عرضه توزيعي، توليدي،  واحدهاي بهداشت و كيفيت ارتقاء  :3 هدف  راهبردهاي 

 دامپزشكي  با  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  -
 دامپزشكي   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 

 عشايري  /روستايي  مناطق در دامپزشكي  خدمات  توسعه

 اطالعات  دانش  مديريت و  هوشمند نوين  هاي  فناوري از استفاده  با ذينفعان  به خدمات ارائه و ارتباطات  توسعه

 1397برنامه عملياتي  عملكرد شاخص هاي اختصاصي سال 

 

 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 تدوين -3

   راهبرد ها   اتخاذ اهداف كالن، كلي، كمي،  انداز، ارزش ها، تعينماموريت، چشم  تبيين -1

 بيماريها  انتشار طرز  و سرايت  راه  و آلوده  منابع و مناطق  شناسايي  ،دامي  بيماريهاي  بررسي  -1-1-1

 دام  ايقرنطينه  و گير همه  بيماريها  با  مبارزه  و گيري پيش  طريق  از  كشور دام  بهداشت تامين  -2-1-1
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   دام  و انسان  مشترك بيماريهاي  با مبارزه  امر در  مراكز بهداشت با همكاري  -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  هاي فرآورده   و  دام   بهداشتي   گواهي   صدور  و  هاآن   انتقال   و  نقل   در  نظارت   و  دامي   خام  هاي فرآورده   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 هاي كارخانه  بر نظارت 

و  بهداشتي   نظارت   -6-1-1   نظارت   كشور،  كشتارگاههاي   در   گوشت   بهداشتي   معاينه  و  بازرسي   كشتارگاهها 
 دامي  خام هاي فرآورده  تهيه و توليد  هاي كارخانهبهداشتي 

 مخصوص   بيولوژيكي   مواد و  واكسن   ،سرم  داروي  انواع   فروش  صدور   و  ورود   ،  ساخت   مورد  در  نظارت   و   اظهارنظر  -7-1-1
  ،   بيولوژيكي   مواد   سرمها،   واكسنها،  ،مركب   ،ساده   داروهاي   فروش   و  تركيب   و   تهيه   كار   به   اشتغال   براي   پروانه  صدور   و   دام

 گيرد مي  قرار دامپزشكي  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   هاي شبكه  توسعه   و  تاسيس   -8-1-1
  مديريت   و  گذاري   سياست  و  دام   درمان   و  كوبيمايه   به  اشتغال  همچنين   ،دامپزشكي   درمانگاههاي   و  ها بيمارستان   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
 

 

 انداز اداره کل دامپزشکی استان قزوین   چشم -2-1 

   منطقه  در   دامي  استراتژيك  بيماريهاي  كني ريشه و  كنترل در   پيشرو  -1-2-1

  ايمني   مراقبت   نظام  و   حيوان   و   انسان   بين   مشترك   بيماريهاي   كني   ريشه   و   كنترل   با   كشور   سالمت  نظام   در   توانمند   -2-2-1
 پروري   آبزي  و دامي   توليدات

   بيوتروريسم   تهديدات   و   مخاطرات  و   بازپديد   نوپديد،  اگزوتيك،  آندميك،   واگيردار  هاي  بيماري   مراقبت  نظام   پويايي  -3-2-1

  و   نوين  هاي  فناوري  و  دانش  كمك  به  و  جهاني   هاي  استاندارد  بر  تكيه   با  دامپزشكي   خدمات  ي   پذير  رقابت  -4-2-1
   تعاوني  و  خصوصي بخش  حداكثري  مشاركت

 دامپزشكي  خدمات  به محروم و عشايري   مناطق  در   بويژه مردم مختلف اقشار عادالنه دسترسي   -5-2-1

  دامپزشكي   جهاني مجامع با مؤثر   و سازنده تعامل  داراي  -6-2-1

 هاي اداره كل دامپزشكي استان قزوين   ارزش    -3-1

   كارآفرين و نوآور  متخصص، توانمند، نيروهاي از مندي  بهره  -1-3-1

 استاني  و ملي  سطوح  در   آن نتايج گيري كار  به و  كاربردي هاي  پژوهش  از حمايت -2-3-1

 استان  دامي هاي سرمايه از صيانت و حفظ  -3-3-1

   آنان  به موقع به و دقيق  پاسخگويي  و  مندي رضايت صادقانه، خدمت ارائه و  ذينفعان كرامت و حقوق  به احترام  -4-3-1

 منابع و  امكانات در  تبذير  و  اسراف از پرهيز  و  وظايف انجام در   انضباط و پذيري مشاركت به اعتقاد  -5-3-1

 حيوانات  حقوق  و رفاه بهداشت، از صيانت و حفظ  -6-3-1
 اداره كل دامپزشكي استان   اهداف  -4-1

 دام سالمت و  بهداشت ارتقاء  -1-4-1
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   بيولوژيك هاي فراورده و دارو  دام،  خوراك  دامي، خام  هاي  فراورده  كيفيت  تضمين و  بهداشت ارتقاء  -2-4-1

 دامپزشكي   با مرتبط  خدمات و عرضه توزيعي،  توليدي، واحدهاي بهداشت و  كيفيت ارتقاء  -3-4-1

 دامپزشكي  خدمات  بسته به  كيفي و كمي 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   فراورده و  دارو  دام،  خوراك دامي،   خام هاي  فراورده كيفيت تضمين  و بهداشت ارتقاء : 2 هدف  راهبردهاي 
 بيولوژيك  هاي فراورده  و دارو دام،  خوراك   و دامي خام  هاي فراورده بهداشت و  سالمت هاي  شاخص ارتقاء  - 1-2-4-1

  هاي   فراورده  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
 دامپزشكي   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 

 صادرات  براي  توليدات  پذيري رقابت  توسعه  - 2-3-4-1

 دامپزشكي   با مرتبط  خدمات و عرضه  توزيعي،  توليدي، واحدهاي 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  توانمندسازي  و متوازن توسعه  - 1-4-4-1

   ذينفعان  هاي   مهارت و  دانش  ارتقاء  - 2-4-4-1

 عشايري  /روستايي  مناطق  در دامپزشكي   خدمات  توسعه  - 3-4-4-1

 دامپزشكي   خدمات  ارائه  و ريزي  برنامه سياستگذاري، در  ذينفعان  مشاركت  - 4-4-4-1

 روز   الزامات  و شرايط با متناسب دامپزشكي ساختارهاي  اصالح  - 5-4-4-1

 اطالعات   دانش   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 ريزي بودجه  و

 از  مشترك  هاي بيماري  بروز كاهش  -1-5-1
   گوشتي  مرغ  هاي  گله  در تلفات  كاهش  -2-5-1
   آبزيان   پرورشي  مزارع در بيماري  بروز كاهش  -3-5-1
   عسل زنبور   هاي  كلني در بيماري  بروز كاهش  -4-5-1

   اپيدميولوژيك  واحدهاي  در دام  واگير هاي بيماري  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
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   نقل و حمل  بهداشتي و  اختصاصي ناوگان  تعداد  افزايش -7-5-1

 ....    و   GMP, HACCP  هاي سامانه استقرار هاي   گواهي داراي  واحدهاي تعداد  افزايش -8-5-1

  نفر ساعت    6500 به پايه  سال در  ساعت نفر 5000  از آموزشي  بهداشتي گواهي داراي دامداران ميزان  افزايش  -9-5-1
  1760  به  پايه  سال  در  نفر  1079  از  مرتبط  صنايع  بهداشتي  هاي  آموزش   گواهي  داراي  شاغلين  ميزان  برنامه/ افزايش  پايان  در
 برنامه  پايان در   نفر

  100000  جمعيت  با  يافته  توسعه   كمتر   مناطق   و  ها   شهرستان   در   دامپزشكي   دولتي   غير  بخش  شاغلين  تعداد  افزايش  -1-6-1
  مناطق   ويژه  دامپزشكي  هاي  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   برنامه/ افزايش  پايان  در   درصد  100  به  پايه   سال  در  صد  در   29.6  از  هوشمند  نوين   هاي  فناوري  از  استفاده  -2-6-1
 برنامه  پايان در   سامانه 16 به  پايه سال  در   سامانه 10 تعداد  از  سازمان الكترونيكي  هاي سامانه كاربران
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 صل دوم: ف 

 

تحلیل وضعیت موجود 
 اهی گذشته  ردمقایسه باسال     1399اهی عمومی سال  شاخص  عملکرد  و  
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 ا سالهاي گذشته بدر مقايسه   1399الي   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 1395 79/938 1000 3 

2 1396 46/873 1000 3 

3 1397 2/786 1000 5 

 رتبه برتر  –  3 1000 49/799 1398 4

5 1399 3/833 1000 3/1833 

 سال شاخص سقف امتياز  كسب شده    امتياز  رتبه درصد 

 شاخص هاي عمومي  1000 3/833 سوم 3/83

 1399سال 
شاخص هاي   1000 1000 100%

 اختصاصي 

 جمع كل  2000 3/1833 66/91

 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 87/ 346

 1396سال 
شاخص هاي   1000 1000 100%

 اختصاصي 

 جمع كل  2000 46/1873 67/93
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 عملکرد دستگاه اجرایی در شاخص های عمومی به تفکیک محورها در سال های گذشته   

 

امتياز  محور رديف 
نهايي سال 

1396 

درصد 
 تحقق 

امتياز 
نهايي سال 

1397 

درصد 
 تحقق 

امتياز نهايي 
 1398سال 

درصد 
 تحقق 

امتياز نهايي 
 1399سال

درصد 
 تحقق 

 89.53 111.92 91.86 101.05 97 288/121 100 125 اصالح ساختار سازماني  1

 93/66 816/200 82.15 147.88 توسعه دولت الكترونيك  2
236.96 78.46 203.98 88.68 

 34/69 344/121 88 176 مديريت سرمايه انساني  3
139.04 86.90 200.8 80.03 

 25/89 554/53 76 38 شفافيت و مديريت مالي 4
26.65 45.95  _  _ 

هبود فضاي كسب وكار و ب 5
 ارتقاي بهره وري

 

70.4 87.55 76 5/84 
92.94 69.87  _  _ 

ارتقاء سالمت اداري،   6
مسئوليت پذيري و  

 پاسخگويي 

117.16 78.11 35/79 9/52 
117.31 90.23 109.78 78.41 

استقرار نظام مديريت   7
 عملكرد

142.61 95.07 375/85 375/85 
101.05 91.86 128.13 80.08 
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 1399الی  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  :   
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 چهار ساله  :    مدیریت سرمایه انسانی محورنمودار مقایسه ای 

 

 
 
 

 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 تی مسئول ،یارتقاء سالمت ادارنمودار مقایسه ای محور  
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 چهار ساله :   عملکرداستقرار نظام مدیریت  نمودار مقایسه ای محور  
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 فصل سوم : 

 

 
ت

 حلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخص اهی اختصاصی

 مقایسه سالهای گذشته :     رد     99سال   
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 تحلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخص های اختصاصی 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

امتياز نهايي   محور  رديف 
 1397سال 

درصد  
 تحقق 

امتياز  
نهايي سال  

1398 

امتياز نهايي   درصد تحقق 
 1399سال 

درصد  
 تحقق 

رشد شناسايي بيماريهاي دام   1
و طيورو شيالت نسبت به  

 سال قبل 

250 100% 250 100% 250 100% 

زماني  درصد كاهش دوره  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
 سازمان به اعتبارات دولتي 

 

 

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

 

 شاخص اول:  

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

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

د زياد مزارع پرورش شترمرغ در استان و تعداد كم نمونه برداري  پايين بودن گزارشات بيماري مزارع شترمرغ، عدم وجود تعدا

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

 

 شاخص دوم : 

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

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

 

 شاخص سوم : 

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

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

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

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

 

 شاخص چهارم : 

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

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

 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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   محوربه واحدها و درخواست اعالم آسیب شناسی برای  1399اعالم نتایج ارزیابی عملکرد سال 
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 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی 

 

 

 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی اختصاصی

 خودارزیابی کارشناسی نهایی

سقف  
 امتیاز

 ردیف  محور 
 درصد تحقق 

امتیاز کسب 
 شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

درصد 
 تحقق 

امتیاز کسب 
 شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

درصد 
 تحقق 

امتیاز کسب 
 شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

 
 1 دامپزشکی 1000.00 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 1000.00 100.00

 

 جدول وضعیت محور بر اساس ارزیابی عمومی

 

 خودارزیابی کارشناسی نهایی

سقف  
 امتیاز

 ردیف  محور 
 درصد تحقق 

امتیاز کسب 
 شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

درصد 
 تحقق 

امتیاز کسب 
 شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

درصد 
 تحقق 

امتیاز کسب 
 شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

 
89.53 111.92 125.00 89.53 111.92 125.00 100.00 125.00 125.00 125.00 

اصالح ساختار 
 سازمانی

1 

 
88.68 203.98 230.00 88.68 203.98 230.00 92.50 277.50 300.00 300.00 

توسعه دولت 
 الکترونیک 

2 

 
مدیریت سرمایه  265.00 205.00 205.00 100.00 250.00 200.08 80.03 250.00 200.08 80.03

 انسانی
3 

 

78.41 109.78 140.00 78.41 109.78 140.00 100.00 150.00 150.00 150.00 

ارتقاء سالمت 
اداری، مسئولیت 

پذیری و 
 پاسخگویی

4 

 
محور مدیریت  160.00 160.00 160.00 100.00 160.00 128.13 80.08 160.00 128.13 80.08

 عملکرد
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 

 
 1 دامپزشكي  1000.00 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 1000.00 100.00
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 مي باشد .    %53/89امتياز كسب شده اين محور:  اصالح ساختار سازمانيمحور  -1

 . می باشد 11 بین دستگاه هایی اجرایی استان در   1399سال این اداره کل در رتبه محور ساختار سازمانی 

 

 

 
   

 

 
سقف   خودارزیابی کارشناسی نهایی

 امتیاز

 محور

امتیاز  درصد تحقق
کسب 
 شده

سقف 
امتیاز  
مصداق 

 دار

درصد 
 تحقق

امتیاز 
کسب 
 شده

سقف امتیاز  
 مصداق دار

درصد 
 تحقق

امتیاز 
 کسب شده

سقف امتیاز  
 مصداق دار

 

اصالح   125 125 125 100 125 111.92 89.53 125 111.92 89.53

ساختار  

 سازمانی

سقف   هدف  عملکرد امتیاز درصد تحقق

امتیاز  

مصداق  

 دار 

سقف  

 امتیاز

واحد  

 سنجش

ر  شاخص توضیحات

د 

ی

 ف

 

قابل ارائه از سوی مستندات   امتیاز 20.00 20.00 -  -  16.33 81.67
دستگاه: گزارش اقدامات 
انجام شده در رابطه با 

واگذاری واحدهای عملیاتی و 
خدمات دستگاه بر اساس 

برنامه مصوب و  قراردادهای 
 منعقد شده

واگذاری خدمات 
های دستگاه 

اجرایی به بخش 
خصوصی و 

 مدیریت محلی

1 

 

مستندات قابل ارائه از سوی  امتیاز 20.00 20.00 -  -  16.36 81.82
دستگاه: فهرست کامل 

وظایف واگذار شده از ستاد 
به استان و گزارش میزان 

 اجرایی شدن آنها.

میزان اجرایی 
شدن اختیارات 
تفویض شده از 
ستاد دستگاه به 

 واحد استانی

2 

 

ارائه از سوی مستندات قابل   امتیاز 20.00 20.00 -  -  16.36 81.82
دستگاه: فهرست کامل 

وظایف واگذار شده از استان 
به شهرستان و گزارش میزان 

 اجرایی شدن آنها

تفکیک وظایف 
استانی و 

شهرستانی و 
تفویض اختیارات 
و وظایف استانی 

به سطوح 
 شهرستانی

3 

 

سوی مستندات قابل ارائه از  امتیاز 65.00 65.00 -  -  62.86 96.70
دستگاه : مستندات مرتبط با 

 نماگر در شیوه نامه.

میزان انطباق 
ساختار اجرایی 

دستگاه با 
ساختار رسمی 

 ابالغی

4 
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 : هاای، بخش خصوصی و سمنهای حرفههای اجرایی به شبکه واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاهشاخص 

 میزان واگذاری واحدهای عملیاتی دستگاه براساس برنامه مصوب شده عدم مصداق می باشد .  

سه خدمت جهت   1399تا  1397از سال میزان واگذاری خدمات دستگاه براساس برنامه مصوب شده : 

خدمت زیر مجموعه   3واگذاری به بخش خصوصی دامپزشکی در نظر گرفته شده است ، به دلیل اینکه این 

 مات دارای شناسه می باشند امتیاز کامل رو کسب نکرده اند . خد

براساس نظر کارشناسان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین خدمات دارای شناسه جهت  

 واگذاری انتخاب گردد.  

 شاخص میزان اجرایی شدن تفویض ستاد دستگاه به استان :  ❖

خدمت می    11خدمت می باشد ولی تفاهم نامه  10تفویض اختیار از سازمان دامپزشکی به استان 

 باشد لذا در این خصوص امتیاز کامل کسب نشده است .  

 طی مکاتبات این موارد به گروه ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور منعکس گردیده است .   

 فویض اختیارات و وظایف سطوح شهرستانی :  شاخص تفکیک وظایف استانی و شهرستانی و ت ❖

خدمت می باشد ولی در تفاهم   10تفویض اختیار از سازمان دامپزشکی به اداره کل دامپزشکی استان  

 خدمت می باشد لذا در این خصوص امتیاز کامل کسب نشده است .    11نامه 

 :   اجراییاجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های  شاخص ❖

عدم تکمیل فرآیند اخذ شماره مستخدم توسط وزارت جهاد کشاورزی در سامانه کارمند ایران  با عنایت به  

 .امتیاز کسب نشده است   30امتیاز از  2

تعداد  در  همچنین بودن  فرآیند    48گیر  در  عدم پست  باالو  سابقه  با  پرسنل  برای  مستخدم  شماره  اخذ 

و در  بوده    ، امتیاز کسر گردید که خارج از حیطه اختیارات این اداره کل  انی  ی سازمهمخوانی با آمار پست ها 

 که پس از پیگیریهای صورت گرفته ، مشکل مرتفع نگردیده است .   د کشاورزی می باش اختیار وزارت جهاد
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   نقاط قوت : 

در این شاخص هر ساله تعدادی از خدمات به بخش خصوصی واگذار می گردد که در این راستا سازمان 

دامپزشکی کشور آئین نامه ها و روشهای واگذاری خدمات را به نظام دامپزشکی بخش خصوصی اعالم می  

 دارند .  مل کانماید و ادارات دامپزشکی استانها دراجرای خدمات بر نظام دامپزشکی استان ها نظارت 

 :  نقاط ضعف 

در شاخص واگذاری واحدهای عملیاتی به شبکه های حرفه ای ، بخش خصوصی و سمن ها عدم مصداق  

اعالم شده است و اینکه ادارات دامپزشکی استان ها در امر نظارت فعال بوده اند و لذا دستگاه حاکمیتی  

تق) واحـدهای  واحدهای سازمـانی مستقر در  و مشـاغل  دار وظایف پـستها  سیمات کـشوری که عـهده 

امکان واگذاری واحد  و    می باشد  (  حاکـمیتی می باشنـد، به عنـوان مـشاغل حاکمیتی شناخته می شوند

 های عملیاتی به بخش خصوصی نمی باشد .  

 برنامه اصالحی :  

و   • با  پیگیری  دامپزشکی کشور  مکاتبات الزم  دارای شناسه  سازمان  واگذاری خدمات  در خصوص 

 صورت گرفته است .  

 "میزان اجرایی شدن واگذاری وظایف ستاد دستگاه به استان منظور تمرکز زدایی  "در شاخص •

و  نموده است  امتیاز کامل کسب  "اجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی •

   نیز تالش الزم جهت تحقق کامل هدف صورت گیرد.  1400سال درارزیابی عملکرد   مقرر گردید
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واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی و مدیریت

محلی

ه واحد میزان اجرایی شدن اختیارات تفویض شده از ستاد دستگاه ب

استانی

ظایف تفکیک وظایف استانی و شهرستانی و تفویض اختیارات و و

استانی به سطوح شهرستانی

میزان انطباق ساختار اجرایی دستگاه با ساختار 

نمودار عملکرد شاخص های محور اصالح ساختار سازمانی

امتیاز کسب شده  سقف امتیاز 
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 .   مي باشد   98/203امتياز كسب شده اين محورمحور توسعه دولت الکترونیک: . 2

 

 می باشد .  6استان  در بین دستگاه های اجرایی  1399رتبه محور توسعه دولت الکترونیک این اداره کل در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودارزیابی کارشناسی نهایی

سقف  
 امتیاز

 ردیف  محور 
 درصد تحقق 

امتیاز کسب 
 شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

درصد 
 تحقق 

امتیاز کسب 
 شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

درصد 
 تحقق 

امتیاز کسب 
 شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

 
 1 توسعه دولت الکترونیک  300.00 300.00 277.50 92.50 230.00 203.98 88.68 230.00 203.98 88.68

 هدف عملکرد امتیاز درصد تحقق
سقف امتیاز 
 مصداق دار

 ردیف  شاخص  توضیحات  واحد سنجش سقف امتیاز

 

 امتیاز 55.00 55.00 -  -  55.00 100.00
نحوه سنجش بر اساس چک 
لیست استانداردسازی تارنما. 

 مستند نمی باشد.نیاز به ارائه  

استانداردسازی تارنما)وب 
 سایت(

1 

 

 امتیاز 120.00 95.00 -  -  89.98 94.72
مستندات قابل ارائه از سوی 

دستگاه: ارائه مستندات مرتبط 
 با نماگرهای شاخص

ارائه خدمات در میز 
 خدمت

2 

 امتیاز 45.00 0.00 عدم مصداق عدم مصداق عدم مصداق عدم مصداق 
مستندات قابل ارائه از سوی 

دستگاه : ارائه مستندات مرتبط 
 با نماگر شاخص

کیفیت واگذاری خدمات 
دستگاه به دفاتر 

 پیشخوان
3 

 

 امتیاز 30.00 30.00 -  -  9.00 30.00
مستندات قابل ارائه از سوی 

دستگاه: ارائه مستندات مرتبط 
 با نماگر شاخص

مشارکت الکترونیکی 
فرآیندها و شهروندان در  

 تصمیمات دستگاه
4 

 
 امتیاز 50.00 50.00 -  -  50.00 100.00

مستندات قابل ارائه از سوی 
دستگاه: ارائه مستندات مرتبط 

 .   با نماگرهای شاخص 

 5 احراز هویت الکترونیکی
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سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   145144بخشنامه شماره    مطابق با   : شاخص استانداردسازی تارنما   ❖

به طور کامل کسب گردیده    این شاخص  امتیاز  وامات مورد نیاز توسط مسئول فاوای اداره کل صورت گرفته است ،  اقد

 است  .  

 

 

 :    ارائه خدمات در میز خدمت شاخص   ❖

   تحلیل :

 استان در استقرار ميز خدمت حضوري دستگاه اجرايي استان قزوين، رتبه سوم 114اداره كل دامپزشكي استان قزوين از مجموع  

) در ميز خدمت الكترونيكي پنج دستگاه با كسب صد در صد امتيازات   در استقرار ميز خدمت الكترونيكي اول رتبه   عمومي شرايط

استان را در ميز خدمت جامع كسب   ز خدمت تركيبي عدم مصداق بوده است و همچنين رتبه سومدر رتبه اول قرار دارند ( ، در مي 

 كرده است. 

جلسات متعدد کارگروه میز خدمت تشکیل شد و بسته اطالع رسانی و چک لیست نظر سنجی در 1399در سال  

یت برخط جهت حذف کپی  اختیار متصدیان میز خدمت قرار داده شد همچنین نحوه استفاده از سامانه احراز هو

   .کارت ملی و شناسنامه توسط واحد فاوا اداره کل آموزش داده شد

امتیاز میز خدمت در شاخص های مختلف از جمله اجرای دستورالعمل ، استقرار سامانه الکترونیکی مدیریت میز 

ر و پاسخگو خدمت حضوری ، حضور کارشناس میز خدمت ، تخصیص مناسب کارشناسان مطلع ، شایسته ، ماه

به میز خدمت حضوری ، کیفیت استقرار میز خدمت ، وضعیت مراحل انجام خدمت ، بسته اطالع رسانی ، پذیریش  

 درخواست زیر خدمت در امتیاز دهی این شاخص نقش داشته است .  
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 نقاط قوت :  

 حفظ حرمت ارباب رجوع توسط كارشناسان ميز خدمت و انجام خدمت  

 وجود بسته هاي اطالع رساني  

 ارائه برگه رسيد خدمت  

 نقاط ضعف : 

 به طور کامل امتیاز کسب نشده است .   تهیه گزارش های تحلیلی از عملکرد ، نظرسنجی از ارباب رجوع

 نقاط قابل بهبود :  

 تعبیه تعداد صندلی کافی جهت مراجعه ارباب رجوع به میز خدمت در ادارات دامپزشکی شهرستانهای تابعه  
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 وجود امکاناتی نظیر تلویزیون در صورتیکه زمان انتظار تعدادی از خدمات طوالنی از حالت معمول باشد . 

 قانون مجازات اسالمی ( 609عدم نصب اعالمیه تهدید آمیز )ماده 

 اختصاص تلفن هایی جهت پاسخگویی به صورت مستقیم به ارباب رجوع و راهنمایی آنها جهت دریافت خدمت . 

 
 

 مشارکت الکترونیکی شهروندان در فرآیندها و تصمیمات دستگاه   ❖

در سياست ها ، فرآيندها ،  1400در اين شاخص با توجه به اينكه امتياز كامل كسب نشده است مقرر گرديد در سال  

 تصميمات و اقدامات بصورت الكترونيكي در پورتال اداره كل قرار گيرد و از مشاركت شهروندان در اين خصوص  استفاده گردد 
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(وب سایت)استانداردسازی تارنما

ارائه خدمات در میز خدمت

کیفیت واگذاری خدمات دستگاه به دفاتر پیشخوان

اهمشارکت الکترونیکی شهروندان در فرآیندها و تصمیمات دستگ

محور توسعه دولت الکترونیکنمودار عملکرد در شاخص های محور 

امتیاز کسب شده سقف امتیاز 
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 .   مي باشد 200/ 08امتياز كسب شده اين محور :  برنامه مدیریت سرمایه انسانیمحور   -3
 می باشد .  18در بین دستگاه های اجرایی استان   1399اداره کل در سال  برنامه مدیریت سرمایه انسانی رتبه محور 

 

 

 

 

 

 خودارزیابی کارشناسی نهایی

سقف  
 امتیاز

 ردیف  محور 
 درصد تحقق 

امتیاز 
 کسب شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

درصد 
 تحقق 

امتیاز 
 کسب شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

درصد 
 تحقق 

امتیاز 
 کسب شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

 
80.03 200.08 250.00 80.03 200.08 250.00 100.00 205.00 205.00 265.00 

مدیریت سرمایه 
 انسانی

1 

 هدف عملکرد امتیاز درصد تحقق
سقف امتیاز 
 مصداق دار

 امتیازسقف  
واحد 
 سنجش 

 ردیف  شاخص  توضیحات 

 
 امتیاز 60.00 45.00 -  -  45.00 100.00

نیاز به ارائه مستند نمی 
 باشد. 

ساماندهی و متناسب 
 سازی نیروی انسانی

1 

 

 امتیاز 40.00 40.00 -  -  38.50 96.25

مستندات قابل ارائه از سوی 
دستگاه: تکمیل نمودن 

در قالب   5و    4جداول شماره  
فایل اکسل و بارگذاری آنها 

 در سامانه

 2 تناسب شغل و شاغل

 

 امتیاز 60.00 60.00 -  -  30.00 50.00

مستندات قابل ارائه از سوی 
در   6دستگاه: جدول شماره 

قسمت دستورالعمل های 
شاخص تکمیل و در سامانه 
 به عنوان فایل، ضمیمه گردد. 

شایسته ساالری در 
 مدیرانانتصاب  

3 

 

 امتیاز 60.00 60.00 -  -  59.00 98.33

مستندات قابل ارائه از سوی 
دستگاه: بر اساس 

دستورالعمل شاخص های 
عمومی ارزیابی عملکرد سطح 

 1399استانی سال  

اجرا و ارزشیابی دوره 
های آموزشی مدیران و 

 کارکنان
4 

 

 امتیاز 15.00 15.00 -  -  9.25 61.67

مستندات قابل ارائه از سوی 
دستگاه: بر اساس 

دستورالعمل شاخص های 
عمومی ارزیابی عملکرد سطح 

 1399استانی سال  

ارزشیابی عملکرد 
 کارکنان

5 

 

 امتیاز 30.00 30.00 -  -  18.33 61.11

مستندات قابل ارائه از سوی 
دستگاه: بر اساس 

دستورالعمل شاخص های 
عمومی ارزیابی عملکرد سطح 

 1399استانی سال  

ارزیابی و توسعه 
 شایستگی مدیران

6 
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 در محور مدیریت سرمایه انسانی فقط در شاخص های ذیل امتیاز به طور کامل کسب نگردیده است : 

 : شاخص شایسته ساالری در انتصاب مدیران  -1

پرسنل این اداره کل با مدرک تحصیلی باعث کاهش امتیاز در این  با توجه به عدم انطباق پست دو نفر از 

 شاخص گردیده است . 
 رعايت نگرديد(   سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 12/1393/ 24بخشنامه مورخ  )اعمال مدرك تحصيلي خانم فرشته رجبي  

 پايه  مديريت سابقه منظر از  احراز  و شده منصوب مديريت توسعه  معاون  سمت  به دامپزشكي  دكتراي مدرك  با رضايي  حميد  )آقاي
ندارد(  تحصيلي مدرك  و  

 ارزیابی عملکرد کارکنان  -2

 بدلیل نقص در مستندات امتیاز کامل کسب نشده است .  

   ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران  -3

سازمان   با   هماهنگ  استان  دامپزشکی  کل  اداره  اینکه  جهت  به  همچنین  و  اعتبارات  کمبود  به  توجه  با 

در سال   لذا  باشد  می  ارزیابی    1399دامپزشکی کشور  دوره  برگزاری  اقدامی جهت  دامپزشکی  سازمان 

 مدیران نکرده است  

 اقدامات اصالحی : 
ت های   • اب مدیران اخذ  با عنایت به فرآیند جذب در پـس یوه نامه انتخاب و انتـص اس ـش ازمانی و بر اـس ـس

حدنصــاب امتیاز بر اســاس آیتم های تعیین شــده)ســنوات خدمت، ســنوات مدیریتی، تجربه و..( مالک 

 .انتصاب مدیران می باشد

   تهیه برنامه ساماندهی نیروی انسانی اداره کل  •

   اتخاذ تصمیم در مورد مسیر ارتقای شغلی کارکنان اداره کل طبق قوانین و مقررات مربوطه  •

   نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده اداره کل با هدف جانشین پروری  •

 اعالم معرفی مدیران جهت اخذ گواهینامه شایستگی مدیران   •

 

 امتیاز کامل کسب شده است    ارکنان و مدیران :شاخص  اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی ک

 استفاده از مدرسان واجد شرایط عمومی و موضوعی تدریس براساس بخشنامه مربوط :  

با عنایت به تخصصی بودن دوره های آموزشی اداره کل دامپزشکی ، جهت ارتقای علمی و  سطح دانش همکاران 

سابقه   و  بوده  علمی  همگی  اساتید   . میشوند  استفاده  و سازمانی  دانشگاهی  ممتاز  و  برجسته  اساتید  از   ، محترم 

دامپزشکی کشور انتخاب و برای تدریس    تدریس در دانشگاه ها ، موسسات می باشند و از  بانک اساتید سازمان
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برنامه ریزی می گردند . اساتید انتخابی ، فاقد گواهینامه آموزشی صالحیت تدریس توسط سازمان مدیریت و برنامه  

 ریزی می باشد و بهمین جهت با کاهش امتیاز در این  شاخص روبرو می گردیم .  

بوده و در بانک اساتید سازمان مدیریت و برنامه ریزی شایان ذکر است ، دوره های آموزشی دامپزشکی تخصصی  

 ، هیچ  استادی با مشخصات و اطالعات دامپزشکی موجود نمی باشد .   

   تحلیل :

برنامه های آموزشی و توانمندسازی با افق زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ) راهبردی ( و اجرای مطلوب 

روریات اساسی بشمار می رود . بنابراین این اداره کل در چارچوپ قوانین و  دوره ها و برنامه های آموزشی از ض

مقررات ابالغی به آموزش و توسعه منابع انسانی خود می پردازد . ارتقاء دانش ، بینش و مهارت کارکنان براساس 

 دوره های اموزشی نظام آموزش کارکنان دولت انجام می شود . 

قزوین استان  دامپزشکی  کل  و  با    اداره  کارکنان  و  مدیران  برای  آموزشی  شناسنامه  با  تشکیل  استقرار همچنین 

، تصویب برنامه های   به روز آوری آن  و  Train.ivo.irایده به آدرس   سیستم مدیریت مکانیزه اطالعات آموزشی  

اجرای دوره های آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت ) نیاز سنجی آموزش ( ، نسبت به 

ساعت ( اقدام می    40ساعت ، کارمند    60) مدیر  آموزشی مصوب مدیران بر اساس ضوابط و برنامه مصوب ساالنه  

 تربیت مدیران آینده دستگاه با هدف جانشین پروری می باشد .نماید و  نظارت بر اجرای برنامه آموزش و 

 
 نقاط قوت :  
 افزایش سطح آگاهی کارکنان و آشنائی با مباحث سالمت اداری ) فرهنگ سازی( -

 آموزش کارکنان و افزایش سطح کارایی پرسنل  -

 بهبود ساختارو عملکرد سیستم اداری و کارآمدی آن ) اصالح نظام اداری(  -

 سطح رضایتمندی بهره گیرندگان خدمات دستگاهافزایش  -

 نقاط ضعف : 
 تکراری بودن مباحث و عناوین سرفصل های آموزشی مرتبط با این دوره -

 عدم امکان ارزیابی دقیق اثرگذاری این دوره ها برمخاطبین -

 فقدان برنامه و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با نیازهای فرد و سازمان  -

 پذیرش فرهنگ آموزش در بهره برداری از فناوری اطالعات و ارتباطاتمشکل در  -
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 کمبود آموزش و اطالع رسانی برای بهره برداری از فن آوری اطالعات و ارتباطات  -

 مشکل در عدم استقبال مدرسین دوره ها جهت دریافت گواهینامه تدریس  -

 ارکنانعدم پیش بینی و کمبود اعتبار الزم برای آموزش وتوانمندسازی ک -

 عدم ثبت کامل شناسنامه آموزشی پرسنل و صدور گواهی های آموزشی نوع دوم  -

 فقدان اطالعات در مورد وضعیت موجود آموزش های مدیریتی مدیران   -

 عدم وجود برنامه وهماهنگی الزم برای گذراندن دوره های آموزشی مدیریتی الزامی برای مدیران  -

 

 نقاط بهبود :  
 ا از طریق شرکت در دوره های آموزشیبهبود و اصالح فرآینده -

 یحضور ر یغ یآموزش یبر دوره ها دیکارکنان با تأک یتوانمند ساز -

 توسعه آموزش در راستای توانمند سازی کارکنان  -

 بهبود و اصالح فرآیندها از طریق شرکت در دوره های آموزش  -
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 می باشد   109.78:  امتیاز کسب شده در این محورپاسخگوییارتقاء سالمت اداری، مسئولیت پذیری و محور -4

 بین در  1399سال این اداره کل در  ارتقاء سالمت اداری ، مسئولیت پذیری و پاسخگوییرتبه محور 

 . می باشد 61 دستگاه هایی اجرایی استان  

 

    

 

 

 خودارزیابی کارشناسی نهایی

سقف  
 امتیاز

 ردیف  محور 
 درصد تحقق 

امتیاز 
 کسب شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

درصد 
 تحقق 

امتیاز 
 کسب شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

درصد 
 تحقق 

امتیاز 
 کسب شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

 

78.41 109.78 140.00 78.41 109.78 140.00 100.00 150.00 150.00 150.00 
ارتقاء سالمت اداری، 
مسئولیت پذیری و 

 پاسخگویی
1 

 هدف عملکرد امتیاز درصد تحقق
سقف امتیاز 
 مصداق دار

 سقف امتیاز
واحد 
 سنجش 

 ردیف  شاخص  توضیحات 

 

 امتیاز 60.00 50.00 -  -  44.75 89.50

مستندات قابل ارائه از سوی 
دستگاه: مستندات مرتبط با 
هر یک از نماگرها تکمیل و 
در سامانه به عنوان فایل 

 ضمیمه پیوست شود.

ارتقاء سالمت نظام 
 اداری

1 

 

 امتیاز 40.00 40.00 -  -  28.55 71.38

مستندات قابل ارائه از سوی 
دستگاه: مستندات مرتبط با 
هر یک از نماگرها تکمیل و 
در سامانه به عنوان فایل 

ضمیمه پیوست شود. نحوه 
سنجش بر اساس چک 
لیست راهنمای ارزیابی 

 شاخص

صیانت از حقوق 
شهروندان در نظام 

 اداری
2 

 

 امتیاز 20.00 20.00 -  -  19.08 95.40
ارزیابی این شاخص توسط 

ستاد اقامه نماز انجام می شود. 
 نیاز به ارائه مستند نمی باشد.

استقرار نظام جامع 
توسعه و ترویج فرهنگ 

 اقامه نماز
3 

 

 امتیاز 30.00 30.00 -  -  17.40 58.00

سوی مستندات قابل ارائه از 
دستگاه : مستندات مرتبط با 
نماگر تکمیل و در سامانه به 
عنوان فایل ضمیمه پیوست 
شود. نحوه سنجش بر اساس 

 شیوه نامه ارزیابی

استقرار نظام رسیدگی 
 به شکایات مردمی

4 
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 متياز كسب شده است :  ا 44.75امتياز   60: در اين شاخص از  ارتقاء سالمت نظام اداريشاخص 

 امتياز كسب شده است .  28.55امتياز  40در اين شاخص از  :    صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداريشاخص 
 است . امتياز كسب شده    19.08امتياز    20در اين شاخص از  :    استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز شاخص 
به  امتياز كسب شده است .  17.40امتياز   30از   :  مناسب سازي فضاهاي اداري جهت استفاده معلولين و جانبازان شاخص 

اين   1399دليل اينكه ساختمان اين اداره كل قديمي و امكان ايجاد آسانسور بين طبقه اول و دوم نمي باشد و در سال 
ن مطرح مي گردد ، با ارائه داليل منطقي شايد امكان تصويب اعتباري براي  موارد در كميته برنامه ريزي شهرستان قزوي

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

 مقدمه :  
ارتقاي  است لذا    ايران   امروز  نيازهاي   از   زمينه   اين   در   آموزش  و  شهروندي   حقوق  ترويج  و   همانگونه كه مي دانيم توسعه 

استانداردها و برطرف كردن كاستي هاي حقوق شهروندي در ابعاد عملي و نظري، در وهله نخست نيازمند مطالعه آسيب  
 .شناسانه اين مقوله است

  كارشناسان،   از  بسياري  اذعان  .نخستين و بنيادي ترين گام در مسير حل يك مساله، شناخت دقيق ابعاد مختلف آن است
  دولت   اهتمام  و  كشورمان  در   شهروندي  حقوق  رعايت   غيرمطلوب  وضعيت  به  اجتماعي-سياسي  نخبگان  و  نظران   صاحب

  تقويت   را   گوناگون   هاي   جنبه  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  در  تخصصي   بخشهاي  و   دستگاهها  همه  . است  جامعه   بخشهاي   ديگر  و   زندانيان كارگران،  معلمان،   اصناف، 
  را   مردم  رضايتمندي  و   شهروندي  حقوق   رعايت   سطح  موظفند   غيره  و  نقل   و  حمل   صنعت،  گردشگري،   كشاورزي،   درمان،

 . دهند  ارتقا 

 

 :  آسیب شناسی حقوق شهروندی 
عدم  رسميت  بخشيدن يا عدم ارزش قائل شدن واقعي به مقوله حقوق شهروندي در آحاد جامعه علي الخصوص   -1

 دستگاههاي ارائه دهنده خدمات  

  حقوق   استانداردهاي   بودن   پايين   داليل  از   ديگر   يكي   خود،   تكاليف  و  حقوق   به  نسبت  شهروندان   نبودن   آگاه  -2

.  دهند مي   دست از   نيز   را آن از  دفاع  فرصت  برخوردارند،   حقوقي   چه   از  دانند نمي   كه   شهرونداني .  است   شهروندي

 . آورد  مي فراهم را  آن   شدن پايمال   زمينه خود  شهروندان،  سوي از حق  نكردن مطالبه اين  بر عالوه

هاي  جمله  از -3 ميتوان  شهروندي   حقوق  رعايت  زمينه  در   موجود   آسيب    و   دستگاهها  به  مردم   مراجعات   تعدد  را 

 كرد.   بيان و ذكر امور  انجام در  آنان  سرگرداني

  جمعي  هاي  فعاليت  قالب  در  را  مردم  حقوق  توانند  مي  خود  كه  مرتبط و مدني  نهادهاي  و  ها  تشكل  نبودن  فعال -4

 مي باشد.  شهروندي حقوق تحقق  روي  پيش  مشكالت از  ديگر  يكي  كنند،  دفاع  مردم از  و مطالبه  سازمانمند 
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 راهکارهای پیشنهادی در زمینه اجرای بهینه و پیاده سازی حقوق شهروندی : 

  حقوق   به  مربوط  هاي   حوزه   تفكيك.  است  آن   شناختن  رسميت  به  شهروندان،   حقوق  ارتقاي  در  راهكار  نخستين -1

  آن   پيمودن  بايد دولت و دستگاه هاي اجرايي در  كه  است  مهمي   هاي  گام  نخستين  از   ملت  حقوق   از   شهروندي

  را   آنها  حقوق  و  شهروندان  تواند  مي  دولت سوي  از   شهروندي  حقوق  منشور   مبذول دارند. لذا تدوين   ويژه   اهتمامي 

 . كند برخوردار  ايران  اسالمي  جمهوري  حقوقي نظام در   بعدي مراحل در   و دولت  در   مجزايي و مشخص هويت از

  مشخص   .شود  مي  برده  نام  شهروندي  حقوق   عنوان  به  آن  از  كه  است  حقوقي  گستره  كردن  مشخص  راهكار  دومين -2

  بدين .  دانست  حقوق   اين   شناسايي   مسير   در   مهمي   گام   را   آن   هاي  مصداق   و   شهروندي   حقوق   شمول   دايره   كردن 

  در   دولت  تكاليف  و   دولت  قبال  در   شهروند  تكاليف   يكديگر،  قبال   در  شهروندان  تكاليف  دقيق  طور  به  بايد  كه  معنا

 . شود بيان حقوقي  اسناد در  موردي  صورت  به  شهروند،  قبال

  افزايش   نتيجه  در   و   طلبانه  حق   مطالبات   سطح   افزايش  در   شهروندي،   حقوق   به  نسبت  عمومي  آگاهي   سطح   افزايش -3

  نسبت   شهروندان   آگاهي   سطح   بردن   باال   و   كارآمد   و   مسوول   شهروندان   تربيت  . دارد  بسزايي   تاثير   استانداردها   سطح

 خود،  مشروع  و قانوني حقوق به

 ها،  گروه   مدني،   نهادهاي  فعاليت   و   ايجاد   براي   حقوقي   حوزه   در   بويژه   الزم   هاي   حمايت   و   ها   زمينه   آوردن   فراهم -4

 . شود شهروندان حقوق  احقاق  موجب تواند مي...  و  ها انجمن  ها،   تشكل

فضا سازي و تبليغات محيطي اثر بخش براي كاركنان و مراجعين به روز كردن مشخصات كاركنان و سر درب   -5

 اتاقها   

   برگزاري جلسات كارگروه فوق هر دو ماه يكبار بر اسا س جدول زمانبندي  -6

   شناسايي نقاط آسيب پذير در فعاليت ها و ارائه راهكار هاي الزم براي پيشگيري   -7

 هاي آموزشي مرتبط با ارتقاء سالمت اداري و حقوق شهروندي   برگزاري دوره  -8

   استفاده از روش هاي نوين در ارائه خدمات  -9

 نصب و بروز رساني تابلوي منشور اخالقي   -10

   همكاران و اهداء جوايز مسابقات فرهنگي   -11

  برگزاري نشست هاي تخصصي در خصوص آگاهي همكاران از مسائل شرعي توسط ائمه جماعت -12

   تجليل از خانواده هاي شهداء -13

   كسب رتبه شايسته تقدير با عنايت به ارزيابي هاي انجام شده توسط ستاد اقامه نماز  -14

كسب رتبه شايسته تقدير با عنايت به ارزيابي هاي انجام شده توسط استانداري در حوزه عفاف و حجاب و    -15

 صيانت از حقوق مردم   
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 نتيجه گيري:  

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

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

و    -1 مردم  آگاه سازيي  و  آحاد جامعه،  براي  زمينه حقوق شهروندي هم  در  جامع  و  دقيق، گسترده  اطالع رساني 

 شهروندان از حق قانوني و حقوق شهروندي خويش و فرهنگ سازي در اين زمينه. 

اي آموزشي مفيد و جامع در زمينه حقوق شهروندي براي كليه پرسنل دستگاه هاي اجراي و ارائه  برگزاري دوره ه -2

 دهنده خدمات. 

بستر سازي و ايجاد زير ساخت هاي مناسب براي كاهش مراجعات حضوري مردم و شهروندان به دستگاه هاي   -3

ترونيكي و ميز خدمت حضوري بمنظور  ارائه دهنده خدمات از طريق راه اندازي پنجره واحد خدمات، ميز خدمت الك

 .   مردم و جامعه به آرامش  بازگشت و امور  انجام  تسهيل

راه اندازي و رصد سامانه هاي دريافت پيشنهادات، شكايات و انتقادات و ارتباط دوسويه بين مردم و دولت و نظارت   -4

 الزم در زمينه. 

مشاركت و بهره گيري از نهاده هاي جامعه مدني، تشكل ها و ساير نهادهاي مردمي در امر رصد و مراقبت از   -5

 حقوق شهروندي  
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ارتقاء سالمت نظام اداري

صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري

استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

استقرار نظام رسيدگي به شكايات مردمي

ینمودار عملکرد شاخص های محور ارتقاء سالمت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگوی

امتیاز کسب شده  سقف امتیاز 



 

 

 

 

98 

 می باشد 128.13امتیاز کسب شده در این مور  استقرار نظام مديريت عملكردمحور -5

 . می باشد  6بین دستگاه هایی اجرایی استان  در  1399سال این اداره کل در  استقرار نظام مدیریت عملکرد رتبه محور 

 

 خودارزیابی کارشناسی نهایی

سقف  
 امتیاز

 محور 

 ردیف 

 درصد تحقق 
امتیاز 

 کسب شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

درصد 
 تحقق 

امتیاز 
 کسب شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

درصد 
 تحقق 

امتیاز 
 کسب شده

سقف  
امتیاز  
مصداق 

 دار 

 

 
 1 محور مدیریت عملکرد 160.00 160.00 160.00 100.00 160.00 128.13 80.08 160.00 128.13 80.08

 
  شاخص استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاه اجرایی 

 

 هدف عملکرد امتیاز درصد تحقق
سقف امتیاز 
 مصداق دار

 ردیف  فعالیت سقف امتیاز

 
100.00 20.00 100.00 100.00 20.00 20.00 

تدوین برنامه عملیاتی دستگاه در راستای وظایف، ماموریتهای و 
 اسناد باالدست

1 

 
100.00 20.00 100.00 100.00 20.00 20.00 

تفکیک برنامه عملیاتی دستگاه به واحدهای سازمانی در ستاد و 
 شهرستان ها

2 

 
100.00 20.00 100.00 100.00 20.00 20.00 

ارزیابی عملکرد دستگاه به تفکیک واحدهای سازمانی در ستاد و 
 شهرستان ها

3 

 
100.00 20.00 100.00 100.00 20.00 20.00 

تحلیل گزارشات ارزیابی بیرونی و داخلی دستگاه و تدوین و 
اجرای برنامه بهبود به تفکیک واحدهای سازمانی در ستاد و 

 شهرستان ها

4 

 
 5 فعال بودن کارگروه توسعه مدیریت دستگاه  20.00 20.00 100.00 95.00 19.00 95.00

 
  شاخص اجرای برنامه مدیریت سبز  

 

 هدف عملکرد امتیاز درصد تحقق
سقف امتیاز 
 مصداق دار

 ردیف  فعالیت سقف امتیاز

 
 1 آبمدیریت مصرف   18.00 18.00 100.00 32.56 5.86 32.56

 
 2 مدیریت مصرف انرژی 18.00 18.00 100.00 44.20 7.96 44.20

 
 3 مدیریت پسماند 6.00 6.00 100.00 55.20 3.31 55.20

 
 4 مصرف سوخت وسایل نقلیه 6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00

 
 5 ساختمان ها و تجهیزات 6.00 6.00 100.00 0.00 0.00 0.00

 
 6 آموزش و فرهنگ سازی 6.00 6.00 100.00 100.00 6.00 100.00
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 شاخص  مدیریت سبز : 

آب  و مقایسه آن با      -با توجه به تغییرات عمده در ارزیابی اجرای مدیریت سبز )  شاخص های مصارف انرژی   

ها   ، ساختمان  نقلیه  ، مصرف سوخت وسایل  ، مدیریت پسماند  با  بررسی فرمولی  تجهیزات و   -الگوی مصرف 

 را اخذ نماید.   امتیاز این محور 29.13آموزش و فرهنگ سازی ( ، این اداره کل توانست 

 دالیل و آسیب شناسی این محور : 

اداره های  اداره کل و  آب در  ( و  گاز  برق و   ( انرژی  باالی  بدلیل مصرف   : انرژی و آب  شاخص مدیریت مصرف 

دامپزشکی تابعه استان در راستای شستشو و ضدعفونی اقالم ، خودرو ها و همچنین دوش گرفتن پرسنل و همکاران 

بعد از ماموریت های اعزامی به واحدها ، دامداریهای سنتی و صنعتی در راستای جلوگیری و پیشگیری این اداره کل  

 از انتقال و شیوع بیماریهای واگیر و قابل انتقال بین انسان ودام می باشد . 

 خودروهای ، کوب  مایه همکاران  لوازم و  وسایل بازپدید و نوپدید باکتریایی ،  ویروسی بیماریهای ظهور به با توجه 

 ، ها دامداری ، آبزیان ها استخر ، ها فارم کننده بازدید کارشناسان و همکاران ، کوب مایه استفاده همکاران مورد

 ضد سپس ، شده زدوده  آنان روی  از میکروبی و فیزیکی عوامل تا شده شسته  همه روز بایستی ... و مرغداریها

 های اداره در کار پایان در ... و  بروسلوز و سل ، مبارزه واحد  همکارانپایان   در و گردد شستشو مجدداً و عفونی

 می مراجعه دامداری یا و روستا به بعدی یا ماموریت و منزل به که زمانی تا گرفته دوش  شهرستان دامپزشکی

 انتشار زمان در بیماری و انتقال شیوع از جلوگیری جهت ... و کنه ، زا بیماری عوامل گونه هر از عاری نمایند

 ، ، هاری شاربن ، بروسلوز ، طیور حاد فوق آنفلوانزای مانند ) ودام انسان بین انتقال قابل ( زئونوز بیماریهای

 گردد .  ... و  باکتریایی ، ویروسی ، انگلی ، قارچی بیماریهای سایر و  کنگو کریمه تب ، مشمشه

 می ها شهرستان دامپزشکی های اداره و کل اداره الینفک قسمت دو اجرایی و فنی ، اداری ساختمان از آنجائیکه

و همچنین مصرف باالی دستگاه های  کرد  جدا هم  از گاز  و  برق ، آب  کنتور  اخذ جهت را  دو این  توان و نمی باشد

و  سموم قوطی  ، کار وسایل ، واکسن شیشه مانند حاصله پسماندنظیر اتوکالو ، فور و ... که جهت بی اثر سازی   

... دارد به همین جهت اداره کل مصرف اداره کل در مصارف انرژی و آب باال می باشد . ضمناٌ درصدی از مصرف  

هرستان قزوین نیز به علت قدیمی بودن لوله کشی و شکست لوله در زیر ساختمان باالی آب اداره دامپزشکی ش

 اداره بود که بمحض تشخیص اقدام به لوله کشی جدید گردید. 
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 شاخص مدیریت پسماند :   

اداره کل  . پسماندهای  باشد  اداره کل می  اداره کل مهمترین منبع تولید کننده پسماند در  آزمایشگاه تشخیصی 

تند ) لوله و سرنگ های خون ، محیط کشت ها ، جنین ، الشه ، ویال های واکسن و ... ( پس از سترون عفونی هس

زایی و ضدعفونی در کیسه های مخصوص بسته بندی و جهت انتقال براساس رعایت استاندارد های مدیریتی و 

 زیست محیطی آماده سازی می گردد.  

پراکندگی زباله های عفونی این اداره کل نسبت به عقد قرارداد با شرکت  در راستای اقدام پیشگیرانه در جلوگیری از  

عصر صنعت سبز ایرانیان اقدام گردید .  زباله های عفونی و پسماندها از  اداره کل و اداره های دامپزشکی شهرستان  

نان اقدام می گردد . با  ، که قبالً در آزمایشگاه های اداره کل بیخطر شده اند ، جمع آوری و نسبت به معدوم سازی آ

توجه به جمع آوری و انتقال پسماندها از شهرستان ها به اداره کل در راستای حذف بهداشتی و امن ، گواهی پسماند 

و قرارداد توسط اداره کل ، تنظیم و اخذ گردید و امتیاز این شاخص برای اداره کل داده شد و اداره های دامپزشکی  

 د و گواهینامه بودند و بهمین جهت امتیاز این شاخص با کاهش روبرو شد. شهرستان ها ، فاقد قراردا

 تجهیزات :   و ساختمانها شاخص شاخص امتیاز

با توجه به عدم بودجه الزم جهت پیگیری گواهینامه فنی موتورخانه ، ساختمان و ... نتوانستیم امتیاز خوبی از این 

شاخص بگیریم . موارد دیگر در کاهش امتیاز شاخص ، اداره های دامپزشکی شهرستان بودند که با توجه به عدم 

پ مانند  گرمایش  های  از سیستم  استفاده  و  موتورخانه  در وجود  موتورخانه  نبود    ( گازی  یا  و  نفتی  بخاری   ، گیج 

 شهرستان ها ( ، عدم مصداق شامل ما نگردید و امتیاز آن متاسفانه با کاهش روبرو شد.  

   تحلیل :

محیط زیست تمامی جنبه های حیات بشر را به نوعی دربرمی گیرد و حکم منطق و عقل سلیم بر مبنای حفاظت و 

حراست از جنبه های مثبت و ارزشمند آن است. به ویژه آنجا که به حیات موجودات زنده خصوصا انسان مربوط می  

صوصا از زمان صنعتی شدن جوامع به  شود. مقوله محیط زیست موجب استفاده و سوءاستفاده های بی شماری خ

این سو شده است. در کشور ما نیز حفاظت از محیط زیست در بخش صنعت چندی است که مورد توجه زیادی 

قرار گرفته به طوری که با گذشت زمان شاهد تحوالت مفیدی در این زمینه بوده ایم. ازجمله عوامل مهم در رابطه 

ی توان به اتالف انرژی و عدم مصرف بهینه آن اشاره کرد. در حالت ایده با تخریب محیط زیست در بخش صنعت م

آل، جامعه ای که به دنبال دستیابی توسعه پایدار است تنها منابعی از انرژی را به کار می گیرد که هیچ اثر منفی  
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د، اما با این حال، از اتالف منابع تجدیدناپذیر در آن جلوگیری شو زیست محیطی نداشته و تا جایی که امکان دارد 

از آنجا که تمام منابع انرژی تا حدودی بر محیط زیست اثرگذار هستند بهتر آن است که با بهینه سازی مصرف و 

استفاده منطقی از انرژی بر آثار منفی آن غلبه کنیم که تا حد امکان از هدر رفتن این منابع نیز جلوگیری شود. مصرف 

ایران متناسب ب انرژی در  ا ساختار تولید، صنعت و اقتصاد کشور نیست و به دلیل ارزانی سوخت و یارانه  سرانه 

دولتی، شاهد مصرف غیربهینه، اتالف انرژی، ساختار نامناسب مصرف و فقدان فرهنگ صرفه جویی هستیم. ناسالم 

ی داخلی بودن ساختار مصرف انرژی ناشی از آن است که قیمت ها به صورت واقعی تاثیرگذار نیست و قیمت ها

اداره کل دامپزشکی   حامل های انرژی واقعی نیستند و با تغییر قیمت انرژی در جهان، قیمت داخلی تغییری نمی کند.  

استان قزوین با درک اهمیت حفظ و حراست از محیط زیست تالش دوچندانی در استفاده بهینه از منابع در اختیار 

ل راهکارهای مناسب در این ارتباط به واحدهای اداری تابعه از جمله این نموده است.تشکیل جلسات متداوم و ارسا

 موارد محسوب می گردد. 

 نقاط ضعف :  
  یک  داـشتن برای را خورـشیدی  های پنل   از اـستفاده)   انرژی مـصرف ـسازی  بهینه جهت بودجه تخـصیص عدم -1

 ... ( و آب مجدد استفاده و بازیابی برای بسته حلقه سیستم نصب - سبز و هوشمند  ساختمان

 مرتبط تحصیلی گرایش با سبز مدیریت کارشناس وجود عدم -2

 نقاط بهبود :  

 اجرایی دستگاه عملکرد بر نظارت و  بیشتر های رسانی اطالع-1

 انرژی بهینه مدیریت و انرژی  مصارف کاهش راستای در  آموزش و سازی فرهنگ-2

 

 

 اقدامات اصالحي : 
 ف انرژي از جمله مديرتي پسماند ، كاغذ و ... مي باشد .   ر مديريت سبز در بهينه نمودن روشهاي مصتشكيل كارگروه  -1

اجراي برنامه مديريت ســبز قرارداد با شــركت مشــاوره جهت اخذ گواهينامه هاي مديريت مصــرف انرژي ، ســاختمان و  -2

 تجهيزات منعقد گردد .

ي براي اداره كل و ادارات دامپزـشكي ـشهرـستان ها و آزمايـشگاه كنترل تنظيم قرار داد جمع آوري پـسماندهاي عادي و عفون -3

 كيفي مواد غذايي تهيه و تنظيم گردد .

يون   -4 ورت اتوماـس تان ها بـص هرـس كي ـش رف انرژي در اداره كل و ادارات دامپزـش ي ماهيانه مـص ت جهت بررـس تهيه چك ليـس

 اداري تهيه گردد .

تفاده بهينه و دعوت به م -5 ازي جهت اـس رفه جفرهنگ ـس ت و ـص رف درـس ف آب و كاغذ و تفكيك زباله براي ري در مـصوـص

 همكاران  

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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 در مقایسه با سالهای گذشته  1399شاخص های عمومی سال تحلیل وضعیت موجود و عملکرد 

 برنامه استقرار نظام جامع مديريت عملكرد : 

انساني آن مي باشند و در واقع آنان هستند كه راهبران اصلي يك  يكي از مهمترين پايه هاي عملياتي هر سازمان ، منابع 
سازمان به سوي اهداف مدون و طراحي شده مي باشند . تدوين و طراحي سياست هاي راهبردي و استراتژيك ، انتخاب  

اف در  تاكتيك ها ، تعريف فعاليت ها براساس امكانات و با ملحوظ نمودن سياست هاي كلي با هدف جلوگيري از انحر
نقشه راه طراحي شده ، پايش و مونيتورينگ اقدامات بطور مستمر ، ارائه برنامه اصالحي و عمل بر اساس آن و البته  

ارزيابي عملكرد برنامه اصالحي تدوين شده ، همه و همه توسط منابع انساني يك دستگاه اجرايي صورت مي پذيرد . حتي  
اكثريت قريب به اتفاق فعاليت هاي آن بصورت الكترونيكي و مكانيزه   در مكانيزه شده ترين دستگاههاي اجرايي كه 

صورت مي پذيرد ، نقش منابع انساني بي بديل است ، اگر چه ممكن است فيزيك آنها را در مراجعه به آن دستگاه كمتر  
مفرماست و اصوالً به  مشاهده كنيم اما قطعاً خالقيت ، هوش ، توانمندي و توانايي هاي نرم افزاري آنها بر همه جا حك

روزسازي ، توسعه و تكميل اقدامات الكترونيكي بواسطه هوش ، نبوغ، خالقيت و نوآوري منابع انساني عملي و امكان پذير  
است . نكته اي كه در اين ميان وجود دارد آنست كه بايستي بين وظايف يك دستگاه و توانايي و تخصص كاركنان شاغل  

داشته باشد . متخصص ترين افراد در يك رشته ممكن است در رشته تخصصي ديگر از    در آن سنخيتي نزديك وجود
جمله عوام جامعه محسوب گردند. نگاهي واقع بينانه به دستگاههاي موفق اجرايي بيانگر آنست كه آنان با انجام مراحل  

د اقدام نموده اند و هرگز خود را در  شايسته گزيني بر مبناي توانمندي هاي افراد و نياز دستگاه نسبت به بكارگيري افرا
سياهچاله تحميل نيروهاي هر چند متخصص ولي بي ربط با فعاليت و اهداف و مسئوليت هاي دستگاههايشان نينداخته  

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

ي گردد، جهت نيل به اهداف عاليه خود كه همانا حفظ سرمايه دامي استان و تضمين سالمت فرآورده هاي خام  محسوب م 
دامي است تالش نموده است با بكارگيري نيروهايي با تخصص هاي مورد نيار حركت صعودي خود را به سوي قله هاي  

بايستي فراموش كرد كه موفقيت نيروهاي صف در هر  ترقي و پيشرفت و اعتال سريعتر و سريعتر نمايد. اما يك اصل را ن
دستگاه اجرايي منوط به پشتيباني مناسب از آنهاست. لذا اگر نيروهاي دانش آموخته و متخصص در حرفه دامپزشكي را در  

حكم خط شكنان موانع پيش روي اداره كل محسوب نمائيم ، موفقيت مستمر آنها منوط به استمرار حمايت نيروهاي  
ان و خدماتي آنهاست . بر همين اساس در چارت تشكيالتي اداره كل اگر چه اكثريت قريب به اتفاق پست هاي  پشتيب

سازماني مربوط به فعاليت هاي تخصصي دستگاه است، اما سهم قسمت هاي اداري و پشتيباني نيز براساس فرمول دقيق  
ايت موفق محسوب مي گردد كه هم منابع انساني و  و مشخصي طراحي و در نظر گرفته شده است . قطعاً دستگاهي در نه

پرسنل موجود در آن 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  

ي باشند كارآيي چنداني ندارد و از طرف ديگر مي توان تصور نمود كه چنانچه با كيفيت ترين قطعات در يك  مناسب م
خودرو جمع شده ولي به لحاظ اندازه و شكل ارتباطي بين آنها نباشد و ارتباط عملي و اجرايي بين اين قطعات فراهم  

 روشن نخواهد شد . نگردد، حركت كه هيچ ، خودرو اصالً 
ايت به آنچه شرح آن رفت روشن مي گردد كه همانطوريكه در بكارگيري نيرو هاي يك دستگاه بين تخصص ايشان  با عن

با اهداف دستگاه بايستي هارموني وجود داشته باشد، جهت ارزيابي عملكرد دستگاه نيز بايستي بين شاخص هايي كه  
ي مي كند با شاخص هايي كه اين پرسنل بواسطه آن  مجموعه عملكرد پرسنل و امكانات يعني دستگاه اجرايي را ارزياب

مورد ارزيابي قرار مي گيرند، قرابت عملي مناسبي برقرار گردد. اداره كل دامپزشكي استان قزوين در نگارش و تدوين  
شاخص هاي عمومي دستگاه ها نقش نداشته است و اين شاخص ها با استفاده از متخصصان علوم مرتبط مبتني بر توان و  
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نش و تجربه و اصول علمي طراحي و تدوين گشته است كه قطعاً هم بايستي بگونه اي باشد كه توانمندي هاي عمومي  دا
 دستگاههاي اجرايي را عليرغم تفاوت هاي شكلي و ماهيتي در نوع عملكرد در برگيرد .  

يك فعاليت ويژه اي در   نگاهي گذرا به شاخص هاي عمومي تعريف شده كه در برنامه هاي مختلف طراحي و براي هر 
نظر گرفته شده است، قابل اعتنا و ارزشمند است . در نظر گرفتن برنامه هايي چون مهندسي نقش و ساخنار دولت ، دولت  

،    ارتقاء سالمت اداري، مسئوليت پذيري و پاسخگوييالكترونيك و هوشمند سازي اداري ، مديريت سرمايه انساني ، ، 
عمومي يك دستگاه را در بر گرفته است  و در واقع  استقرار نظام جامع مديريت عملكرد با جامعيت تمامي فعاليت هاي 

همان نقشه راه در اين ارتباط محسوب مي گردد . اداره كل دامپزشكي استان قزوين بر اساس مستندات بارگذاري شده در  
امتيازات بااليي در تمامي برنامه هاي فوق الذكر كسب نمايد كه البته  انتظار دارد   1400سامانه ارزيابي عملكرد سال 

بايستي منتظر نتيجه ارزيابي ارزيابان سازمان برنامه و بودجه ماند تا قضاوت شفافتري در اين ارتباط بعمل آيد .  بي شك  
ذا جهت روشن شدن وضعيت  دستيابي به اهداف طراحي شده در اين برنامه ها نتيجه عملكرد همكاران اداره كل است ل

ارتباط بين شاخص هاي عمومي در فرمهاي ارزشيابي همكاران با برنامه هاي فوق الذكر نگاهي اجمالي به مواردي كه در  
 فرمهاي ارزشيابي همكاران جهت ارزيابي همكار درج گرديده است مي اندازيم. 

ارباب رجوع با تعريف شاخص هايي جهت هر يك درج  در فرم ارزشيابي چهار محور ابتكار و خالقيت ، آموزش و رضايت  
گرديده است . در عوامل عمومي ارزشيابي به شاخصي همچون مسئوليت پذيري و برنامه هاي توسعه كارمندان و  

بكارگيري فناوري هاي مناسب و رفتار شغلي و روابط و برخوردمناسب و پايبندي به فرهنگ سازماني و تالش و كوشش  
شده است كه اين شاخص در حوزه سنجش عملكردي كارمند در واقع پايه و اساس تعدادي از برنامه هايي   در كارها اشاره 

است كه در شاخص هاي ارزيابي عمومي دستگاه در نظر گرفته شده است . اگراهداف شغلي به موقع تنظيم گردد در واقع 
دوري از بالتكليفي ايشان محقق شده است .  مديريت سرمايه انساني بخوبي صورت گرفته و صيانت از حقوق مردم و 

يعني اين شاخص عملكردي فردي بصورت مستقيم و مؤثر در برنامه ارزيابي عملكرد دستگاه حضور مشخص دارد .  
اقدامات مرتبط با شغل كارمند نيز، شاخص ديگري است كه در فرمهاي ارزشيابي همكاران مشاهده مي گردد و بدون هيچ  

اخص بسيار مهم بطور مستقيم در تمامي برنامه هاي عنوان شده حضوري پررنگ خواهد داشت . و  شك و ترديدي اين ش 
كار تخصصي كارمند بر اساس آن مورد ارزيابي قرار مي گيرد. كه در اين رابطه با مشخص نمودن وظايف هر شغل در  

 ساس ان مورد ارزيابي قرار مي گيرد. ابتداي سال و اعالم آن توسط مدير مربوطه به كارمند وظايف ايشان مشخص و بر ا
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 فصل پنجم

 

ف و  اهم فعالیتها( پیشنهادی سال    1400ربانمه عملیاتی) اهدا

 هب تفکیك شاخصهای عمومی و اختصاصی. 
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 برنامه عملیاتی محور شاخص های عمومی 

 ک ی برنامه توسعه دولت الکترون  -1

:     عملیاتی کلی محور برنامه    

برنامها الکترونیکی  :محور    هداف  خدمات  توسعه  حوزه  در  دستگاه  انداز  تمام  :چشم  که  الکترونیکی  سازمان  ایجاد 

بدون نیاز به مراجعه مشتری (ارباب  با رعایت اصول امنیت و   فرآیندهای تخصصی و عمومی آن به صورت الکترونیکی

  برای  جدید  های  فناوری  اختراع  و  ابداع.  دقت و شفافیت قابل قبول ارایه شوددر بستری مناسب با سرعت و    رجوع

 المللی   بین بهداشتی نهادهای با سازمان رسمی  ارتباطو  الکترونیکی  خدمات ارائه و سازمانی تعامل

 

 نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفاده  :  1شاخص 
 

هدف   زمان پايان  زمان شروع عنوان برنامه  رديف 
 واحد

 اقدامات مورد نياز  مجري سنجش 

بررسي و بازبيني تمامي ويژگي   1
  9هاي مورد سنجش تارنما )

مورد( به صورت دوره اي و  
 اصالح موارد 

ابتداي سال  
1400 

انتهاي سال 
1400 

فعال نمودن چت آنالين،   فاوا درصد  كيفي
پشتيباني از افراد كم توان،  

مديران و  انتشار ساختار و نام 
ارتباط مستقيم، انتشار گزارش  

 عملكرد دستگاه

تمامي خدمات بر اساس پيوست   2
الف در پورتال معرفي شده و در 

 دسترس است 

ابتداي سال  
1400 

انتهاي سال 
1400 

انتشار لينك تمامي خدمات و   فاوا درصد  كيفي
سامانه    , gserviceلينك 

mardom.ir  در پورتال 

 

 

 کیفیت ارائه خدمات از طریق میز خدمت )حضوری، ترکیبی و الکترونیکی(  :  2شاخص 
 اقدامات مورد نياز  مجري سنجش  هدف واحد  زمان پايان  زمان شروع عنوان برنامه  رديف 

برنامه راه اندازي سامانه   1
gservice 

ابتداي سال  
1400 

ابتداي سال  
1400 

برگزاري دوره هاي  فاوا درصد  كيفي
توجيهي جهت  آموزشي و 

استفاده از ساماه در  
تمامي ادارات شهرستاني  
و رصدو پايش دوره اي 

 ادارات

برنامه اصالح ليست خدمات   2
 سازمان دامپزشكي كشور 

برگزاري جلسات كارگروه   فاوا تعداد كمي  پايان سال  1400ابتداي 
ميزخدمت و بررسي  

اطالعات تخصصي ارائه  
شده توسط ادارات  

شهرستاني و ستادي 
جهت اصالح ليست 

 خدمات سازمان

تكميل فرم خوداظهاري و   3
ارزيابي ميزخدمت در سامانه  

gservice 

فروردين  1400اسفند 
1400 

بررسي و تكميل در  فاوا تعداد كمي 
 سامانه مذكور
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 : احراز هویت الکترونیکی3ص شاخ
 اقدامات مورد نياز  مجري سنجش  هدف واحد  زمان پايان  زمان شروع عنوان برنامه  رديف 

ارتقا و بروزرساني زيرساخت   1
جهت بهبود سرعت سامانه  

 در تمامي ادارات شهرستاني    

سامانه در كليه ادارت   فاوا درصد  كيفي 1400پايان  ابتداي  1400
ستادي و شهرستاني راه  

و بصورت    اندازي گرديد
دوره اي تمامي ادارت رصد 

و پايش مي گردند و در  
شكل  صورت بروز م

زيرساخت ارتباطي ،به  
سرعت مشكل بررسي و  

 مرتفع مي گردد. 
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 نیروی انسانی شایسته ساالری در انتصاب  -2

ف یرد  واحداجراکننده  سنجش  هدف عنوان برنامه  عنوان شاخص  

رعایت شرایط احراز   1
مشاغل در انتصابات  

 سال مورد ارزیابی 

  1400پست های سازمانی در سال 
براساس بررسی شرایط احراز و  
تصویب در کمیته منابع انسانی رعایت 
 شده است  

رئیس اداره امور اداری ،   درصد   100
 رفاه و پشتیبانی 

رعایت ضوابط مرتبط   2
با انتخاب و انتصاب  

 مدیران 

رئیس اداره امور اداری ،   درصد  100 انتصاب براساس گواهینامه شایستگی 
 رفاه و پشتیبانی 

انتصابات و ارتقاء   3
مدیران از میان  

دارندگان گواهینامه  
های شایستگی

 عمومی مدیریتی 

جهت   1400برنامه ریزی در سال 
نفر از مدیران به منظور   5دریاقت 

دریافت گواهینامه شایستگی عمومی  
یریتی و مدیران دراین سال مد

براساس دریافت گواهینامه شایستگی 
 انتخاب شده اند  

رئیس اداره امور اداری ،   درصد   100
 رفاه و پشتیبانی 

  یدوره ها  یبرگزار 4
 اموزش ضمن خدمت 

  یبرا یآمو.زش یدوره ها  یسنج ازین
رانیکار کنان و مد  

مسئول آموزش اداره کل   درصد  100
 دامپزشکی 

شرکت در دوره های آموزشی بهبود  
بدو خدمت با مرکز آموزش   –مدیریت 

 سازمان مدیریت 

مسئول آموزش اداره کل   درصد  100
 دامپزشکی 

ی  آموزش یدوه ها  یبرگزار مسئول آموزش اداره کل   درصد  100 
 دامپزشکی 

ضمن خدمت در    یثبت آموزش ها
کار کنان  یشناسنامه آموزش  

آموزش اداره کل  مسئول  درصد  100
 دامپزشکی 

اثر بخشی چهار گانه دوره های  
 آموزشی 

مسئول آموزش اداره کل   درصد  100
 دامپزشکی 

انتخاب و انتصاب   6
آن با  قیو تطب  رانیمد

و مقررات نی قوان  

جهت  يانسان يروين تهيجلسات كم يبرگزار
رئیس اداره امور اداری ،   درصد  100 ديانتصابات جد

پشتیبانی رفاه و   

به سازمان  افراد جهت انتصاب شنهاديپ
رئیس اداره امور اداری ،   درصد  100 دامپزشكي كشور 

 رفاه و پشتیبانی 
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 ربطيمراجع ذ قيانجام استعالمات ازطر
رئیس اداره امور اداری ،   درصد  100

 رفاه و پشتیبانی 

 يتيريمد يگذراندن دوره ها يافراد برا   يمعرف
رئیس اداره امور اداری ،   درصد  100 ي و اموزش

 رفاه و پشتیبانی 

 و انتصاب  ينيصدور حكم كار گز
 واحد کارگزینی اداره کل  درصد  100

دستور العمل   یاجرا 7
کارکنان و   یابیارزش

رانیمد  

كاركنان و  يبرا  ياختصاص يشاخص ها نيتدو
رئیس اداره امور اداری ،   درصد  100   رانيمد

 رفاه و پشتیبانی 

 در اخرسال يابيارز نديانجام فرا 
رئیس اداره امور اداری ،   درصد  100

 رفاه و پشتیبانی 

  تيوضع يل يگزارش تحل هيو ته يجمع بند
رئیس اداره امور اداری ،   درصد  100    رانيكاركنان و مد يابيارز

 رفاه و پشتیبانی 
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 اجرای دوره های آموزش برای مدیران و کارکنان : برنامه عملیاتی شاخص 

برنامه های آموزشی و توانمندسازی با افق زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ) راهبردی ( و اجرای مطلوب 

اداره کل در چارچوپ قوانین و    ، بنابراین   . برنامه های آموزشی از ضروریات اساسی بشمار می رود  دوره ها و 

الغی به آموزش و توسعه منابع انسانی خود می پردازد . ارتقاء دانش ، بینش و مهارت کارکنان براساس  مقررات اب

 دوره های اموزشی نظام آموزش کارکنان دولت انجام می شود .  

با   با  تشکیل شناسنامه آموزشی برای مدیران و کارکنان و  اداره کل دامپزشکی استان قزوین  استقرار  همچنین 

، تصویب برنامه های    به روز آوری آن  و  Train.ivo.irایده به آدرس   یت مکانیزه اطالعات آموزشی  سیستم مدیر 

اجرای دوره های آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت ) نیاز سنجی آموزش ( ، نسبت به  

ساعت ( اقدام    40ت ، کارمند  ساع  60) مدیر  آموزشی مصوب مدیران بر اساس ضوابط و برنامه مصوب ساالنه  

می نماید و  نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه با هدف جانشین پروری می باشد در  

این راستا اقدام به نیاز سنجی آموزشی از اداره های دامپزشکی شهرستان ، روسای ستادی  و ... نمودیم و جهت 

ور ارسال گردید .  فرم های نیاز سنجی پس از بررسی و پیگیری ، در کمیته  تصویب آن به سازمان دامپزشکی کش

سرمایه انسانی سازمان و باتبطع در کمیته سرمایه انسانی استان تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد . جهت باال  

مجرب و متخصص  بردن ارتقاء سطح و دانش همکاران ، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی با استفاده از اساتید  

) بانک اساتید ( اقدام نمودیم .  با توجه به اقدامات انجام گرفته شاهد رشد و توسعه فعالیت ها در حوزه های  

مختلف بوده ایم که نتیجه آن در توسعه کمی و کیفی فعالیت ها و اعمال ضوابط بهداشتی در واحدها به جهت ارتقاء  

 دانش بهره برداران بوده است. 
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 های آموزشی کارکنان و مدیران :شاخص اجرا و ارزشیابی دوره 

بینی شده مصوب  اجرای دوره های آموزشی مدیران به تفکیک سطوح مختلف مدیریتی بر اساس برنامه ساالنه پیش  

، اجرای دوره های آموزشی کارمندان بر اساس برنامه ساالنه پیش بینی شده مصوب ، استفاده از مدرسان واجد 

، ارزشیابی    2و    1اساس بخشنامه مربوط ، ارزشیابی دوره های آموزشی سطح  شرایط عمومی و موضوعی تدریس بر  

، تدوین و اعالم برنامه آموزشی مصوب به سازمان مدیریت و    4و    3و بررسی اثربخشی دوره های آموزشی سطح  

فردی  برنامه ریزی استان ، تهیه شناسنامه آموزشی شاغلین و تشکیل بانک اطالعات آموزشی بر اساس نیازسنجی  

، ارائه گزارش مدیریتی از برگزاری دوره های آموزشی اجرا شده برای مدیران و کارکنان شامل؛ تعداد دوره ها،  

با سازمان دامپزشکی کشور جهت ارسال   مجریان دوره های آموزشی می باشد و به همین جهت مکاتبات الزم 

ن محترم ، مکاتبه با مرکز آموزش و پژوهش  براساس نیازسنجی صورت گرفته از همکارا  1400تقویم آموزشی سال  

های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام گردیده است . نکته ای که اجرای دوره های  

و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و    19آموزشی سال جاری را تحت پوشش قرار داده است شیوع بیماری کووید  

ره های  آموزشی بصورت غیر حضوری و آنالین می باشد که با مشکالت از جمله : عدم  استفاده بیشتر اجرای دو

پوشش اینترنت ) قطع شدن بیش از حد و اخالل در ارتباط صدا و تصویر ( ، سرعت پایین اینترنت ، ایرادات فنی  

 یدوره ها یبرگزار
 اموزش ضمن خدمت

 ی آمو.زش یدوره ها ی سنج ازین
رانیکار کنان و مد  یبرا  

مسئول آموزش اداره کل  درصد 100
 دامپزشکی

شرکت در دوره های آموزشی  
بدو خدمت با   –بهبود مدیریت 

 مرکز آموزش سازمان مدیریت 

مسئول آموزش اداره کل  درصد 100
 دامپزشکی

ی  آموزش یدوه ها یبرگزار مسئول آموزش اداره کل  درصد 100 
 دامپزشکی

ضمن خدمت  یثبت آموزش ها
کار کنان یدر شناسنامه آموزش  

مسئول آموزش اداره کل  درصد 100
 دامپزشکی

اثر بخشی چهار گانه دوره های 
 آموزشی 

مسئول آموزش اداره کل  درصد 100
 دامپزشکی
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ژوهش های میدانی  سامانه های آموزشی ، بعضی دوره های آموزشی فنی و تخصصی بوده و نیاز به کار حضوری ، پ

 و ...  شوند های عملی با سامانۀ مجازی یاد گرفته نمیدرسو ... دارد و 

بصورت سیستماتیک توسط سامانه آموزشی  ایده توسط همکاران و مدیران   3،    2،    1ارزشیابی دوره های آموزشی  

لعه و تحقیق دارد توسط  و سرپرستان بالفصل انجام می شود . اثر بخشی سطح چهارم که نیاز به بررسی ، مطا

و   همکاران  از  میدانی  بررسی  با  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  و  کل  اداره  روسای  و  مدیران   ، آموزش  مسئول 

 کارشناسان محترم اداره کل انجام می شود .  

 استفاده از مدرسان واجد شرایط عمومی و موضوعی تدریس بر اساس بخشنامه مربوط :  

د محترم توسط سازمان دامپزشکی کشور ، اداره کل جهت اخذ گواهینامه صالحیت  مکاتباتی با همکاران و اساتی

تدریس از سازمان مدیریت شده است . تا کنون استقبالی از این موضوع نشده است .  مدرسین این دوره  های  

ی کل  آموزشی همگی دارای سابقه تدریس در دانشگاه ها ، مراکز و موسسات هستند و جهت تدریس در اداره ها

دامپزشکی با رایزنی و دعوت از آنان انجام میشد تمایلی به این موضوعات ) گرفتن گواهینامه صالحیت تدریس و  

 ... با دریافت حداقل هزینه تدریس  ( نداشته باشند .  

 نقاط قوت :  

 فزایش سطح آگاهی کارکنان و آشنائی با مباحث سالمت اداری ) فرهنگ سازی( ا -

 کارکنان و افزایش سطح کارایی پرسنل آموزش  -

 بهبود ساختارو عملکرد سیستم اداری و کارآمدی آن ) اصالح نظام اداری( -

 افزایش سطح رضایتمندی بهره گیرندگان خدمات دستگاه  -

 نقاط ضعف : 

 تکراری بودن مباحث و عناوین سرفصل های آموزشی مرتبرط با این دوره  -

 ن دوره ها برمخاطبین عدم امکان ارزیابی دقیق اثرگذاری ای -

 فقدان برنامه و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با نیازهای فرد و سازمان  -

 مشکل در پذیرش فرهنگ آموزش در بهره برداری از فناوری اطالعات و ارتباطات  -

 کمبودآموزش و اطالع رسانی برای بهره برداری از فن آوری اطالعات و ارتباطات  -

 ال مدرسین دوره ها جهت دریافت گواهینامه تدریس  مشکل در عدم استقب  -

 عدم پیش بینی وکمبود اعتبار الزم برای آموزش وتوانمندسازی کارکنان  -

 عدم ثبت کامل شناسنامه آموزشی پرسنل وصدور گواهی های آموزشی نوع دوم -

 فقدان اطالعات در مورد وضعیت موجود آموزش های مدیریتی مدیران  -

 عدم وجود برنامه وهماهنگی الزم برای گذراندن دوره های آموزشی مدیریتی الزامی برای مدیران -
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 نقاط بهبود :  

 بهبود و اصالح فرآیندها از طریق شرکت در دوره های آموزشی -

 یحضور ریغ  یآموزش یابر دوره ه د یکارکنان با تأک یتوانمند ساز -

 توسعه آموزش در راستای توانمند سازی کارکنان   -

 بهبود و اصالح فرآیندها از طریق شرکت در دوره های آموزشی -

 

 برنامه عملیاتی شاخص ارتقاء سالمت اداری  :   -3

 

واحد  هدف  زمان پایان زمان شروع عنوان برنامه ردیف

 سنجش 

 مجری 

آگاهي بخشي وظايف،   1
فرآيندهاي   موريت ها وأم

 اداري به مردم 

كريمي   تعداد 3 15/02/1400 01/01/1400 محمود 
كميته  دبير 
سالمت   ارتقاء 

 اداري  

  دسترسي آسان و سريع  2
 به خدمات اداريراجعين م

محمود كريمي   درصد  100 30/02/1400 01/02/1400
دبير كميته 

ارتقاء سالمت  
 اداري  

محمود كريمي   تعداد 5 تا پايان سال 30/03/1400 رفتار محترمانه با مراجعين 3
دبير كميته 

ارتقاء سالمت  
 اداري  

اعمال بيطرفانه قوانين و   4
 مقررات

از تاريخ اعالم  
 نتايج

محمود كريمي   درصد  100 30/05/1400
دبير كميته 

ارتقاء سالمت  
 اداري  

فراهم نمودن امكان جبران   5
خسارات وارده و احتمالي به  

 مراجعين

محمود كريمي   درصد  100 29/12/1400 01/04/1400
دبير كميته 

ارتقاء سالمت  
 اداري  

ايجاد امكان دسترسي به آمار  6
و اطالعات عملكردي و بستر  

مشاركت و سازي جلب 
 دريافت انتقادات و پيشنهادات 

 

محمود كريمي   درصد  100 29/12/1400 01/08/1400
دبير كميته 

ارتقاء سالمت  
 اداري  

شناسايي گلوگاه هاي فساد   7
 خير 

محمود كريمي   درصد  100 29/12/1400 01/03/1400
دبير كميته 

ارتقاء سالمت  
 اداري 
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اجراي برنامه در حوزه هاي   8
فني  در جهت رفع نقاط فساد 

 خيز 

محمود كريمي   درصد  100 29/12/1400 01/03/1400
دبير كميته 

ارتقاء سالمت  
 اداري 

 

اطالع رساني دقيق و اعالم   9
نحوه ارتباط از طريق سايت و  

هيات هاي رسيدگي به  
 تخلفات 

محمود كريمي   درصد  100 29/12/1400 01/03/1400
دبير كميته 

ارتقاء سالمت  
خانم   –اداري 

گنج خاني  
 مسئول فاوا 

 

 

 

 
 

 نام مسئول زمان پايان زمان شروع  عنوان رديف 

سالمت اداری و انتخاب اعضای کمیته  11

 ارسال ابالغ

آقای محمود کریمی )دبیر   1400/ 30/06 1400/ 15/01

 کمیته سالمت اداری ( 
برگزاری کمیته های سالمت اداری   12

 وتقسیم کار بین اعضای کارگروه 

آقای محمود کریمی )دبیر   1400/ 29/12 1400/ 01/01

 کمیته سالمت اداری ( 
عملیاتی سالمت تدوین و تصویب برنامه   13

اداری در کمیته سالمت ادرای و کارگروه 

 توسعه مدیریت 

آقای محمود کریمی )دبیر   1400/ 29/12 1400/ 01/01

 کمیته سالمت اداری ( 

برگزاری جلسات کمیته سالمت اداری در   14

راستای اجرای مصوبات برنامه های 

 عملیاتی 

آقای محمود کریمی )دبیر   1400/ 29/12 1400/ 01/01

 ه سالمت اداری ( کمیت

بررسی نقاط آسیب پذیر و گلوگاههای که   15

در معرض فساد قرار دارند در کمیته  

 سالمت اداری توسط نماینده هر معاونت

آقای محمود کریمی )دبیر   1400/ 29/12 1400/ 01/01

 کمیته سالمت اداری ( 

دریافت نظرات افراد کمیته سالمت اداری  16

اصالحی برای هر در خصوص راهکارهای 

 گلوگاه مطرح شود

آقای محمود کریمی )دبیر   1400/ 29/12 1400/ 01/01

 کمیته سالمت اداری ( 

بررسی میزان تغییرات اصالحی در جهت   17

رفع گلوگاهها و توسط بازرس مشخص 

 شده در بازدیدها

 

آقای محمود کریمی )دبیر   1400/ 29/12 1400/ 01/01

 کمیته سالمت اداری ( 

درخواست بازنگری در قوانین و مقررات  18

در راستای ارتقاء سالمت اداری و مقابله 

 با فساد 

 

آقای محمود کریمی )دبیر   1400/ 29/12 1400/ 01/01

 کمیته سالمت اداری ( 

دریافت پیشنهادات در خصوص شفاف   19

سازی مقررات و دستور العمل های مرتبط  

سالمت اداری و جمع بندی سالیانه 

 مراجع قانونی باال دستی  

آقای محمود کریمی )دبیر   1400/ 29/12 1400/ 01/01

 کمیته سالمت اداری ( 
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تهیه اطالعیه های فیزیکی و الکترونیکی  20

روال انجام در سایت سازمان در خصوص 

 فرآیندها 

 

آقای محمود کریمی )دبیر   1400/ 29/12 1400/ 01/01

 کمیته سالمت اداری ( 

دریافت اقدامات نوآورانه نسبت به  21

 اجرایی نمودن سالمت اداری در سازمان 

آقای محمود کریمی )دبیر   1400/ 29/12 1400/ 01/01

 کمیته سالمت اداری ( 

 

 اقدامات عملیاتی جهت اجرای شاخص : 

 نام مسئول زمان پایان  زمان شروع عنوان  ردیف

  92و   91پیگیری حکم بازرسی ماده   1

 قانون مدیریت خدمات کشوری

آقای محمود کریمی   29/12/1400 01/01/1400

)دبیر کمیته سالمت  

 اداری ( 

صندوق های دریافت    بتهیه و نص 2

نظرات مردمی بصورت فیزیکی و نصب 

 در اداره کل

آقای محمود کریمی   29/12/1400 01/01/1400

)دبیر کمیته سالمت  

 اداری ( 

دریافت گزارشات موارد انتقادات   3

 مرمی در میز خدمت حضوری

آقای محمود کریمی   29/12/1400 01/01/1400

)دبیر کمیته سالمت  

 اداری ( 

لینک های مربوط به شکا یات و درج   4

 نظرات مردمی در تارنمای اداره کل

خانم گنج خانی  29/12/1400 01/01/1400

)مسئول فناوری 

 اطالعات ( 

تدوین و ابالغ برنامه زمانبندی  5

بازرسی های مستمر و موردی در اداره 

 کل و ابالغ به بازرس

آقای محمود کریمی   29/12/1400 01/01/1400

کمیته سالمت  )دبیر 

 اداری ( 

اجرای بازرسی های مستمر براساس  6

زمانبندی اعالم شده توسط بازرس  

 اداره کل

آقای محمود کریمی   29/12/1400 01/01/1400

)دبیر کمیته سالمت  

 اداری ( 

اجرای بازرسی های موردی براساس  7

گزارشات واصله توسط بازرس اداره  

 کل 

 

محمود کریمی  آقای  29/12/1400 01/01/1400

)دبیر کمیته سالمت  

 اداری ( 

بررسی و ارزیابی گزارشات بازرسی   8

 91ماده  

آقای محمود کریمی   29/12/1400 01/01/1400

)دبیر کمیته سالمت  

 اداری ( 

آقای محمود کریمی   29/12/1400 01/01/1400 تهیه گزارشات تحلیلی توسط بازرس  9

)دبیر کمیته سالمت  

 اداری ( 
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صورت دریافت شکایت بصورت  در   10

فیزیکی ، اینترنتی و ... شکایات  

مردمی دریافت شده براساس قوانین 

باالدستی رسیدگی شده و نتیجه به 

 شاکیان گزارش داده می شود . 

 

آقای محمود کریمی   29/12/1400 01/01/1400

)دبیر کمیته سالمت  

 اداری ( 

بررسی موارد فساد دریافتی از  11

اداره کل توسط بازرس  همکاران  

 معتمد 

آقای محمود کریمی   29/12/1400 01/01/1400

)دبیر کمیته سالمت  

 اداری ( 

بررسی تحقیقات صورت گرفته در   12

اداره و انجام فرآیند برخورد با 

 متخلفین مطابق شرایط و ضوابط مقرر 

آقای محمود کریمی   29/12/1400 01/01/1400

)دبیر کمیته سالمت  

 اداری ( 

ایجاد راهکارهایی برای جبران سریع   13

 خسارت وارده

آقای محمود کریمی   29/12/1400 01/01/1400

)دبیر کمیته سالمت  

 اداری ( 
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 استقرار نظام رسیدگی به شکایات مردمی نوان : ع

 مقدمه: 

و    اداره كلعواملي كه روابط بين  جمله  ن قزوين معتقد مي باشند از  اداره كل دامپزشكي استا مديريت و كاركنان  مجموعه  
به ارباب رجوع بوده و    و بموقع  ارباب رجوع را تقويت مي نمايد و موجب بهبود زندگي مردم مي شود ارائه خدمات مناسب

 . دانند  مي  رجوع  ارباب رضایت  جلب و تکریم  را در اداره رمز موفقيت 
  مي  ياد  موفقيت عوامل عنوان به ،  رجوع ارباب  به خدمات  ارائه براي  بموقع آمادگي  شناسي،  وقت  آراستگي، نظم،همچنين 

هيچگاه رابطه را جايگزين ضابطه ننمايند و  از هر كوششي دريغ ننموده و  خدمات به مردم    ارائه   در   كه   هستند  اميدوار   و  كنند

 .  بردارند  گام ( شفاف  عملکردی  با سالم، سازمانی  )ارتقای همواره تالش مي نمايند در راستاي
 

 :  برنامه اصلی دفه

 عمومي اعتماد جلب  و پذيري   مسئوليت  پاسخگويي،   و بهبود حفظ و صيانت از حقوق مردم، افزايش 

 محورهای اجرای برنامه کمیته صیانت از حقوق شهروندی اداره کل دامپزشکی استان قزوین

 مأموریت ها و فرآیند های اداری به مردم آگاهی بخشی وظایف، محور اول :  -1

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

احصاء فرآيندهاي اداري مبتني بر وظايف و مأموريت هاي قانوني و اطالع رساني جامع و شفاف به   -
 مردم

 اداري اطالع رساني نظارت الكترونيكي و نصب دوربين در محيط  -

 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  -

 

 دسترسی آسان و سریع مراجعین به خدمات اداریمحور دوم :  -2

 ايش نسبت فرآيندهاي الكترونيك به كل فرآيندهاي ارائه خدمت دستگاه افز -

 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  -

 امكانات و تسهيالت فيزيكي جهت رفاه مراجعان پيش بيني و فراهم سازي  -

 كاهش زمان متوسط ارائه خدمت به مراجعين  -

 نوبت دهي بموقع و اعالم زمان انتظار به مراجعين   -

-  

 هدف محور :  •
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تالش در جهت دسترسي مردم به خدمات دستگاه بصورت غير حضوري و استفاده از خدمات دولت  -
 الكترونيك

 مكان ) انواع سامانه هاي ارائه خدمات( و اجراي ميز خدمتتجميع فرايندها در يك  -

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

 
 رفتار محترمانه با مراجعین محور سوم :  -3

 ايجاد جو حاكي از احترام در محيط اداري  -

ترمانه با شهروندان به كل شكايات  كاهش نسبت شكايات ثبت شده با موضوع رفتار و ادبيات غيرمح  -
 ثبت شده در سال 

 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  -

كاتبات، اطالعيه ها و آموزش مسائل و مصاديق  استفاده از ادبيات محترمانه و غير تحكم آميز در م  -
 حقوق شهروندي به پرسنل جهت رعايت حرمت مراجعين 

 
  اعمال بیطرفانه قوانین و مقرراتمحور چهارم :  -4

 بروز رساني مقررات مربوط به وظايف دستگاه  -

 حذف شرايط اجحاف آميز در تنطيم قرار دادهاي ستگاه  -

 هدف محور :  •

 تورالعمل ها و شفاف سازي آنها و عدم وجود شرايط اجحاف آميز بروز رساني مقررات و دس -

 
 فراهم نمودن امکان جبران خسارات وارده احتمالی به مراجعینمحور پنجم :  -5

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

 پيش بيني ضوابط و فرآيند اجرايي خسارات وارده به شهروندان  -

 هدف محور :  •

شناسايي نقاط آسيب زا و رفع آنها و مسؤليت پذيري و جبران خسارت هاي مادي و معنوي احتمالي به   -
 مراجعين در صورت قصور سازمان 

 
ایجاد امکان دسترسی به آمار و اطالعات عملکردی و بستر سازی ، جلب مشارکت و دریافت  محور ششم :  -6

 انتقادات و پیشنهادات 

 حيط اداري در زمينه دريافت نظرات شهروندانفرهنگ سازي در م -
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 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 :  •

ترس قرار دادن اطالعات درخواستي مردم بر اساس قوانين و ارائه گزارش عملكرد سازمان و ايجاد بسترهاي هاي  در دس
 الزم بر اي ارائه پيشنهاد، شكايات و اعتراض و رسيدگي بموقع به آنها از سوي دستگاه 

 راهبری و ضمانت اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداریمحور هفتم :  -7

 مر اجراي تصويب نامه حقوق شهروندي در تمامي واحد هاي دستگاه و تشكيل جلساترصد مست -

 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  -

 يب نامه به مراجع ذيصالح ارائه گزارش بموقع نقض يا عدم رعايت مفاد تصو -

 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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 برنامه عملیاتی  

 شاخص آسیب شناسی و بهبود عملکرد 

 

واحد  هدف  زمان پایان زمان شروع عنوان برنامه ردیف

 سنجش 

 مجری 

 تهيجدول جلسات كم  هيته  1
 عملكرد تيرياستقرار نظام مد

كمال اينانلو  تعداد 6 15/04/1400 01/04/1400
دبير كارگروه 

توسعه مديريت  
 اداره كل

  ياتيبرنامه عمل نيو تدو هيته  2
در خصوص برنامه   يكل

 عملكرد تيرياستقرار نظام مد

فرزانه درگي   درصد  100 15/04/1400 01/04/1400
دبيركميته 

 ارزيابي عملكرد

دستور جلسات   يزير برنامه 3
 تيرياستقرار نظام مد تهيكم

 عملكرد

فرزانه درگي   تعداد 5 تا پايان سال 16/04/1400
دبير كميته 

 كردارزيابي عمل

برنامه استقرار   ي شناس بيآس 4
شاخص  عملكرد  تيرينظام مد

  1399هاي در سال 

از تاريخ اعالم  
 نتايج

فرزانه درگي   درصد  100 30/6/1400
دبير كميته 

 ارزيابي عملكرد

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

و   تيريمركز و سازمان مد
 ي زير برنامه

فرزانه درگي   درصد  100 29/12/1400 15/04/1400
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 

فرزانه درگي   درصد  100 29/12/1400 01/08/1400
دبير كميته 

 ارزيابي عملكرد
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 یشناس بیو آس یلیگزارش تحل نیو تدو هیته

واحد  هدف  زمان پایان زمان شروع عنوان برنامه ردیف

 سنجش 

 مجری 

در  نيجلسات با معاون يبرگزار 1
 يها داده ليو تحل هيخصوص تجز

شده در خصوص  يآور جمع
  ياختصاص يها شاخص

معاونت  درصد  100 30/11/1400 30/05/1400
 سالمت  

  تهيكم رانيجلسات با دب يبرگزار 2
  يابيارز يعموم يها شاخص يها

  يليگزارش تحل هيعملكرد جهت ته 
 ي شناس  بيو آس

اعضاء كميته  درصد  100 30/06/1400 30/5/1400
كارگروه توسعه  

 مديريت 

برگزاري جلسات منظم به منظور   3
شناسايي نقاط قابل بهبود در تمام 

 شاخص ها  
 

اعضاء كميته  درصد  100 29/12/1400 30/05/1400
كارگروه توسعه  

 مديريت

برگزاري جلسات به منظور ميزان   4
 اجراي برنامه اقدام  

اعضاء كميته  درصد  100 29/12/1400 01/07/1400
كارگروه توسعه  

 مديريت

 : دستگاه تیریکارگروه توسعه مد لیتشک

واحد  هدف  زمان پایان زمان شروع عنوان برنامه ردیف

 سنجش 

 مجری 

جلسات   يجدول زمانبند هيته  1
 تيرياستقرار نظام مد تهيكم

 1400عملكرد سال 

دبير كارگروه  درصد  100 15/04/1400 01/04/1400
توسعه مديريت  

 اداره كل 

انجام  مكاتبات الزم با سازمان   2
جهت   يزيو برنامه ر تيريمد

جلسات كارگروه توسعه   يبرگزار
سازمان  ندهيبا حضور نما

 تيريمد

كارگروه دبير  عدد 6 29/12/1400 01/05/1400
توسعه مديريت  

 اداره كل

مصوبات جلسات كاگروه   يبررس 3
  يريگيو پ تيريتوسعه مد

 شدن مصوبات  ييت اجرايوضع

دبير كارگروه  درصد  100 29/12/1400 01/05/1400
توسعه مديريت  

 اداره كل

گزارش جلسات كارگروه  هيته  4
 ركبايتوسعه هر شش ماه 

دبير كارگروه  درصد  100 29/12/1400 01/05/1400
توسعه مديريت  

 اداره كل
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 میزان اجرای برنامه مدیریت سبز :   -1
 

مدیریت سبز بکارگیری موثر و کارآمد تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل دستگاه  

جهت نیل به اهداف زیست محیطی با سازماندهی و برنامه ریزی با هدف کاهش هزینه و آثار منفی  

محیطی ناشی از مصرف در دستگاه های دولتی از طریق اجرای نظام مدیریت محیط زیستی،  زیست  

بهبود محیط زیست می   نهایت  و در  و کاهش ضایعات  بهینه منابع  الگوی مصرف، مصرف  تغییر 

    .باشد 

مدیریت سبز در حقیقت مدیریت مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست در سازمان با بکارگیری 

ها جهت    ریزی به منظور هدایت آن  و انسانی، سازماندهی و برنامه  موثر و کارآمد تمامی منابع مادی  

 .   است  محیطی نیل به اهداف زیست

صوص حفاظت محیط زیست و اعالم  با عنایت به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری ایران در خ 

قانون برنامه    66و همچنین ماده  1388سال اصالح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری در سال

به   ... نسبت  و  و موسسات  اجرایی  کلیه دستگاه های  ایران که  چهارم توسعه جمهوری اسالمی 

ه و تجهیزات ، کاهش  اجرای برنامه مدیریت سبز ، شامل مدیریت مصرف انرژی ، آب ، مواد اولی

و سازمان   زیست  توسط سازمان محیط  که  ای  نامه  آیین  طبق   ، آنها  بازیافت  و  زائد جامد  مواد 

مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه های ذیربط اقدام نمایند. اداره کل دامپزشکی  

، کاغذ  و ... سعی  استان قزوین  در همین راستا با مدیریت صحیح مصرف آب ، برق ، گاز ، بنزین

صالح الگوی فرهنگ  در حفظ این منابع نموده و در کنار صرفه جویی منابع تجدید ناپذیر موجب ا 

شده  بهینه سازی مصرف انرژی، آب، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات  و    مصرف با فرهنگ سازی پایدار

 است 
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باالی انرژی و آب ،    مصرف)     1400  با بررسی نقاط ضعف مدیریت سبز در ارزیابی عملکرد سال

برگزاری جلسات کارگروه مدیریت سبز    و    . (  .و .  تجهیزات  و ساختمانها شاخصمدیریت پسماند ،  

 می باشیم .  نقاط قوت در مدیریت سبز  نقاط ضعف به  تبدیل  ، با ارائه راهکارهای مناسب سعی در 

شایان ذکر است وظایف ذاتی  اداره کل دامپزشکی استان ، بهداشتی ، نظارتی و درمانی هست و  

بازپدید و جلوگیری از   و نوپدید باکتریایی ، ویروسی بیماریهای ظهور به توجه با در همین راستا ، 

 و وسایل انتقال و شیوع بیماریها بخصوص بیماریهای قابل انتقال بیم انسان  ودام ، بایستی کلیه 

 بازدید کارشناسان و همکاران همکاران  استفاده  مورد خودروهای ، کوب مایه همکاران لوازم

 شده شسته روز همه بایستی ... و مرغداریها ، ها دامداری ، آبزیان های  استخر ، ها فارم کننده

 شستشو مجدداً و عفونی ضد سپس ، شده  زدوده آنان روی از میکروبی و فیزیکی عوامل تا

 های اداره در ... و بروسلوز و سل ، مبارزه واحد همکارانهر ماموریت  پایان در و گردد

 یا و روستا به بعدی ماموریت یا و منزل به که زمانی تا گرفته دوش شهرستان دامپزشکی

 انتقال  و شیوع از جلوگیری جهت،  زا بیماری عوامل گونه هر از عاری نمایند می مراجعه دامداری

 حاد فوق آنفلوانزای مانند : ودام انسان بین انتقال قابلبیماریهای ویروسی ، باکترایی ،  ) بیماری

. با توجه به مصرف   گردد(  ... و  کنگو کریمه تب ، مشمشه ، هاری  ، شاربن ، بروسلوز ، طیور

باالی آب و انرژی بجهت پیشگیری در انتقال بیماریها ، وجود سردخانه های حاوی واکسن ، حالل  

و ... ، استفاده از دستگاه های پر مصرف انرژی مانند اتوکالو ، فور و ... جهت بی اثر سازی  

است برهمین   پسماند های عفونی ،  صرفه جویی در مصارف انرژی و آب را کمی سخت کرده 

اساس با سازمان دامپزشکی کشور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت مساعدت و  

 پیگیری عدم مصداق در شاخص فوق مکاتبه گریده شده است.  

 مدیریت پسماند : 

آزمایشگاه تشخیصی اداره کل مهمترین منبع تولید کننده پسماند در اداره کل می باشد .  

اره کل ) لوله و سرنگ های خون ، محیط کشت ها ، جنین ، الشه ، ویال  پسماندهای عفونی اد
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های واکسن و ... ( پس از سترون زایی و ضدعفونی در کیسه های مخصوص بسته بندی و جهت  

با توجه  انتقال براساس رعایت استاندارد های مدیریتی و زیست محیطی آماده سازی می گردد.  

ه دامپزشکی شهرستان ها پس از بی اثر سازی به اداره کل  به انتقال زباله های عفونی ادار

دامپزشکی استان جهت معدوم سازی آنان سال گذشته یک گواهی مدیریت پسماند برای اداره  

کل اخذ گردید .  با توجه به جلسات کارگروه توسعه مدیریت در اداره کل مقرر گردید گواهینامه 

و یا گواهی پسماند واحد برای اداره کل با ذکر نام  پسماند جهت اداره های دامپزشکی شهرستان 

 تمامی اداره های دامپزشکی شهرستان در سال جاری توسط نماینده مدیریت سبز پیگیری گردد.   

 تجهیزات :  و ساختمانها شاخص

مقرر گردید در صورت تامین منابع مالی ، پیگیری گواهینامه فنی موتورخانه ، ساختمان ، جهت  

 اداره کل دامپزشکی استان و اداره های دامپزشکی شهرستان باشیم .  

 نقاط ضعف :  

ازی  بهینه  جهت  بودجه  تخـصیص  عدم -3 تفاده)     انرژی مـصرف ـس  را  خورـشیدی های  پنل  از  اـس

تن  برای اختمان  یک  داـش مند  ـس بز  و  هوـش ب  - ـس تم  نـص یـس ته  حلقه ـس تفاده و  بازیابی  برای  بـس   اـس

 ... ( و آب مجدد

 مرتبط تحصیلی گرایش با سبز مدیریت کارشناس وجود عدم -4

 نقاط بهبود :  

 اجرایی دستگاه عملکرد بر نظارت و بیشتر های رسانی اطالع -1

 انرژی بهینه مدیریت و انرژی مصارف کاهش راستای در آموزش و سازی فرهنگ -2

 

 اقدامات اصالحی : 

تشکیل کارگروه مدیریت سبز در بهینه نمودن روشهای مصوف انرژی از جمله مدیرتی   -2

 پسماند ، کاغذ و ... می باشد .   

 پیگیری مصوبات جلسات کمیته سبز اداره کل    -2

 بررسی اثر بخشی اقدامات صورت گرفته با هدف مدیریت پسماند و کاغذ  -2

 . شناسایی فعالیت ها و مکان هایی که مصرف آب باالیی دارند -3
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ف آب و  ری در مصوفرهنگ سازی جهت استفاده بهینه و دعوت به مصرف درست و صرفه ج-4

 کاغذ و تفکیک زباله برای همکاران   

 

 

 عنوان سند  -   برنامه عملی اتی محور شاخص های اختصاصی :   

يان توانسته  در حال حاضر اداره كل دامپزشكي استان قزوين بعنوان يكي از ادارات كل تأثيرگذار در كشور با توجه به ظرفيت هاي پرورش دام،طيور و آبز
قاء بهداشت و سالمت فراورده هاي خام  است در حوزه هاي مختلف مرتبط با شاخص هاي اختصاصي از جمله پيشگيري و مبارزه با بيماريها ، ارت

كوتاهترين    دامي و به تبع آن در سالمت جامعه نقش مهمي را ايفا نمايد لذا با شناسايي موانع و مسايل موجود تالش مي نمايد تا بهترين خدمات را در
مسئله يابي و جلسات كميته هاي تخصصي از جمله كميته برداران دامپزشكي ارائه نمايد بر همين اساس با تشكيل گروه هاي  زمان ممكن به بهره

 فني اداره كل تمام تالش خود را نموده است تا موانع موجود رفع گردد.
همكاري با بخش خصوص استان و اجراي طرح هاي مختلف  همگي در جهت حفظ سرمايه دامي و افزايش بهره وري خدمات دامپزشكي بمنظور  

سالمت بهداشت مواد غذايي با منشأ دامي مي باشد لذا عمده موانع موجود از جمله بروزبيماريهاي نوپديد دام و طيور و كاهش موارد بيماري و تأمين  
ر اين  آبزيان  ومحدوديت هاي موجود در بكارگيري نيرو در مراكز توليد فراورده هاي خام دامي و در مواردي عدم همراهي بهره برداران بوده كه ب 

هاي مستمر بيماري در استان و جلب همكاري بخش خصوصي استان و برگزاري جلسات و دوره هاي آموزشي براي بهره    اساس از طريق پايش
 برداران  نسبت به رفع اين مشكالت اقدام مي نمايد.

 

     آورد  بدست مي خود مأموريت تأمين در اهداف اداره كل دامپزشكي استان قزوين كه   -1

 دام  سالمت و  بهداشت ارتقاء  ✓

  بيولوژيك هاي فراورده و دارو   دام، خوراك  دامي، خام  هاي   فراورده كيفيت  تضمين  و  بهداشت ارتقاء  ✓

 دامپزشكي   با مرتبط  خدمات و عرضه  توزيعي،  توليدي، واحدهاي بهداشت 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  ✓

    آبزيان  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  ✓
  فراورده  و  دارو دام، خوراك دامي، خام هاي فراورده  كيفيت تضمين و  بهداشت ارتقاء:  2 هدف  راهبردهاي

 بيولوژيك  هاي
 بيولوژيك  هاي  فراورده و دارو  دام،  خوراك  و  دامي خام  هاي فراورده  بهداشت و سالمت  هاي شاخص  ارتقاء  ✓

 بيولوژيك  هاي   فراورده و دارو  دام،  خوراك و  دامي خام  هاي فراورده  كيفي  كنترل هاي   آزمايشگاه  توسعه ✓

 نقل  و حمل  ناوگان بهداشت ارتقاء  ✓

  با مرتبط  خدمات و  عرضه توزيعي، توليدي، واحدهاي بهداشت و كيفيت ارتقاء  :3 هدف  راهبردهاي
 دامپزشكي

 دامپزشكي  با  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 ✓
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 زيستي  امنيت هاي   شاخص ارتقاء  - ✓

 دامپزشكي 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  ✓

 عشايري  /روستايي  مناطق در دامپزشكي  خدمات  توسعه ✓

 اطالعات  دانش  مديريت و  هوشمند نوين  هاي  فناوري از استفاده  با ذينفعان  به خدمات ارائه و ارتباطات  توسعه ✓

 1400سال  برنامه عملیاتی  عملکرد شاخص های اختصاصی  
 

 ريزي  برنامه مراحل

  سازمان  جاری های استراتژی و اهداف  ماموریت، شناخت و تحلیل -1

  محیطی بررسی -2

 خارجی  محیط شناخت و تحلیل -1-2

  داخلی  محیط شناخت و تحلیل -2-2

  ها  استراتژی تدوین -3

  ها  استراتژی اجرای -4

  نتایج  ارزشیابی -5

 ها  استراتژي تدوين -3

  راهبرد ها اتخاذ اهداف كالن، كلي، كمي، تعينماموريت، چشم انداز، ارزش ها،  تبيين -1

 بيماريها  انتشار  طرز و سرايت راه و آلوده منابع  و مناطق شناسايي ،دامي بيماريهاي بررسي -1-1-1

 دام ايقرنطينه  و گيرهمه بيماريها  با مبارزه و گيريپيش طريق  از كشور دام بهداشت تامين -2-1-1

  دام و انسان مشترك بيماريهاي با مبارزه امر در مراكز بهداشت با همكاري -3-1-1

 هايفرآورده  و   دام  خروج   و  ورود  و  بهداشتي   كنترل  همچنين  ،دامي   بيماريهاي  سرايت   از  جلوگيري   منظور  به   قرنطينه  پستهاي  تاسيس  -4-1-1
 شودمي صادر خارج به  كه دامي خام هايفرآورده و دام بهداشتي  گواهي  صدور و هاآن انتقال و نقل  در نظارت  و دامي خام

  بر نظارت 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

 تهيه  و  توليد  هايكارخانهبهداشتي  نظارت  كشور،  كشتارگاههاي  در  گوشت  بهداشتي   معاينه  و  ي بازرس  كشتارگاهها و  بهداشتي  نظارت  -6-1-1
 دامي خام هايفرآورده
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  پروانه   صدور  و  دام  مخصوص  بيولوژيكي  مواد  و  واكسن  ،سرم  داروي  انواع   فروش  صدور  و  ورود  ،  ساخت  مورد   در  نظارت  و  اظهارنظر  -7-1-1
  كه ديگري مواد و سموم ،ضدعفوني  مواد ، بيولوژيكي  مواد سرمها، واكسنها، ،مركب ،ساده داروهاي فروش و تركيب و تهيه كار به  اشتغال براي

 گيرد مي  قرار دامپزشكي  مصرف مورد مختلف اشكال به 

 ها بيمارستان   تاسيس   پروانه  صدور  و  كشور  دامداري  مراكز  و  مناطق  در  فني  كادر  تربيت  همچنين  ،دامپزشكي   هايشبكه   توسعه   و  تاسيس  -8-1-1
 واكسنها،  داروها،  ،فني  لوازم  و  وسائل   تامين  مديريت  و  گذاري  سياست  و  دام  درمان  و  كوبي مايه  به  اشتغال  همچنين  ،دامپزشكي  درمانگاههاي  و

 دامي بيماريهاي با مبارزه به  مربوط  ضدعفوني   مواد و سموم  ،بيولوژيكي  مواد سرمها،

 آن  صاحب به  غرامت پرداخت و بيماري عامل ناقل يا بيماري  ابتالء به  مظنون يا بيمار دام حذف -9-1-1

 

 انداز اداره كل دامپزشكي استان قزوين   چشم -2-1 

   منطقه در دامي استراتژيك بيماريهاي كني ريشه و كنترل در پيشرو -1-2-1

  و   دامي  توليدات  ايمني  مراقبت  نظام  و  حيوان  و  انسان  بين  مشترك  بيماريهاي  كني  ريشه  و  كنترل  با  كشور  سالمت  نظام  در  توانمند  -2-2-1
 پروري آبزي

  بيوتروريسم تهديدات  و مخاطرات و بازپديد نوپديد، اگزوتيك،  آندميك، واگيردار هاي بيماري مراقبت نظام پويايي -3-2-1

 بخش  حداكثري مشاركت و نوين هاي فناوري و  دانش كمك به  و جهاني هاي استاندارد بر  تكيه با  دامپزشكي خدمات ي پذير رقابت -4-2-1
   تعاوني و خصوصي

 دامپزشكي  خدمات به محروم و عشايري مناطق در بويژه مردم مختلف اقشار عادالنه دسترسي -5-2-1

  دامپزشكي  جهاني مجامع با مؤثر و سازنده تعامل داراي -6-2-1

 هاي اداره كل دامپزشكي استان قزوين   ارزش  -3-1

   كارآفرين و  نوآور متخصص، توانمند، نيروهاي از مندي بهره -1-3-1

 استاني  و ملي سطوح در آن نتايج گيري كار به  و كاربردي هاي پژوهش از حمايت -2-3-1

 استان  دامي هايسرمايه  از صيانت و حفظ -3-3-1

   آنان به موقع به  و  دقيق پاسخگويي و مندي رضايت صادقانه، خدمت ارائه و ذينفعان كرامت و  حقوق به احترام -4-3-1

 منابع  و امكانات در تبذير و  اسراف از  پرهيز و وظايف انجام در انضباط و  پذيري مشاركت به اعتقاد -5-3-1

 حيوانات  حقوق و رفاه  بهداشت، از صيانت و حفظ -6-3-1

 اداره كل دامپزشكي استان  اهداف  -4-1

 دام سالمت  و بهداشت ارتقاء -1-4-1

  بيولوژيك هاي فراورده و دارو دام،  خوراك دامي، خام هاي فراورده كيفيت تضمين و بهداشت ارتقاء -2-4-1

 دامپزشكي  با  مرتبط خدمات و  عرضه توزيعي، توليدي، واحدهاي بهداشت و كيفيت ارتقاء -3-4-1

 دامپزشكي  خدمات بسته به   كيفي و كمي دسترسي -4-4-1
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 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 فراورده و دارو  دام، خوراك دامي، خام هاي فراورده كيفيت تضمين  و بهداشت  ارتقاء: 2 هدف راهبردهاي

 بيولوژيك هاي فراورده و دارو  دام، خوراك و دامي خام هاي فراورده بهداشت  و سالمت هاي شاخص ارتقاء  -1-2-4-1

 بيولوژيك  هاي فراورده و  دارو دام، خوراك و دامي خام  هاي فراورده مخاطرات ارزيابي  براي كاربردي  مطالعات ارتقاء  -2-2-4-1

 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

 دامپزشكي  با  مرتبط خدمات و عرضه  توزيعي، توليدي، واحدهاي بهداشت و  كيفيت ارتقاء :3 هدف راهبردهاي

 دامپزشكي  با مرتبط  خدمات و عرضه  توزيعي، توليدي، واحدهاي در....  و  GMP, HACCP هاي سامانه  استقرار  -1-3-4-1

 صادرات براي توليدات پذيري رقابت  توسعه  -2-3-4-1

 دامپزشكي  با مرتبط  خدمات و عرضه  توزيعي، توليدي، واحدهاي 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 توانمندسازي  و متوازن توسعه  -1-4-4-1

  ذينفعان هاي مهارت و  دانش ارتقاء  -2-4-4-1

 عشايري /روستايي مناطق در دامپزشكي خدمات توسعه  -3-4-4-1

 دامپزشكي  خدمات ارائه  و ريزي برنامه سياستگذاري، در ذينفعان مشاركت  -4-4-4-1

 روز الزامات و  شرايط  با متناسب  دامپزشكي ساختارهاي اصالح  -5-4-4-1

 اطالعات دانش مديريت و هوشمند نوين هاي فناوري از استفاده  با ذينفعان به خدمات  ارائه و ارتباطات توسعه  -6-4-4-1

 ريزي بودجه  و جامع برنامه اهداف به نيل جهت الزم( هايفعّاليّت) عملياتي ساالنه، اهداف  برنامه  كمي اهداف) مدت كوتاه اهداف  -5-1
 (    ساالنه

 از مشترك هاي بيماري بروز كاهش -1-5-1

   گوشتي مرغ هاي گله در تلفات كاهش -2-5-1
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   آبزيان پرورشي مزارع در بيماري بروز كاهش -3-5-1

   عسل زنبور هاي كلني در بيماري بروز كاهش -4-5-1

   اپيدميولوژيك واحدهاي در دام واگير هاي بيماري بروز كاهش -5-5-1

 ارزيابي  مورد  200  تا  ارزيابي  مورد  50  تعداد  از  بيولوژيك  هاي  فراورده  و  دارو  دام،  خوراك  دامي،  هاي  فراورده  مخاطرات  ارزيابي  افزايش  -6-5-1
 برنامه پايان در

 

   نقل  و  حمل بهداشتي و اختصاصي ناوگان تعداد افزايش -7-5-1

 ....    و   GMP, HACCP هاي سامانه  استقرار  هاي گواهي داراي واحدهاي تعداد افزايش -8-5-1

برنامه/   پايان در نفر ساعت   6500 به  پايه سال در ساعت نفر  5000  از  آموزشي بهداشتي  گواهي داراي دامداران ميزان افزايش -9-5-1
 برنامه پايان در  نفر 1760 به  پايه سال در نفر  1079 از  مرتبط صنايع بهداشتي هاي آموزش گواهي داراي شاغلين  ميزان افزايش

  تعداد   از  دامي   واحد  100000  جمعيت  با  يافته  توسعه  كمتر  مناطق   و  ها  شهرستان  در  دامپزشكي   دولتي   غير  بخش   شاغلين  تعداد  افزايش  -1-6-1
  در   واحد  0  تعداد  از   عشايري  و روستايي  مناطق  ويژه  دامپزشكي  هاي  درمانگاه  افزايش  برنامه/  پايان  در  نفر  12000  به  پايه  سال در  نفر  10100

 برنامه  پايان در واحد  500 به پايه سال

  هاي   سامانه  كاربران  تعداد  برنامه/ افزايش  پايان  در  درصد  100  به  پايه  سال  در  صد  در  29.6  از  هوشمند  نوين  هاي  فناوري  از  استفاده  -2-6-1
 برنامه  پايان در سامانه  16 به پايه سال در سامانه  10 تعداد  از سازمان الكترونيكي 

 اجرايي برنامه  هاي سياست

  شامل( Bio security) زيستي امنيت و مستمر پايش سيستم اجراي و اگزوتيك هاي بيماري خصوص  در كني ريشه و لي كنتر اقدامات -1
 ... و   /بيوسكيوريتي /اي قرنطينه اقدامات تطبيق عدم يا تطبيق تعين /بازرسي /اپيدميولوژيك بررسي /نظارتي /برداري  نمونه /كارشناسي بازديد

 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

 ها  بيماري انتقال چگونگي  و كشور سطح در استراتژيك هاي بيماري از ناشي اقتصادي تلفات و شيوع  بروز،  ميزان بررسي   -5

 مختلف  هاي اكولوژي 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  هشدار سيستم استقرار  -11 

 وران  بهره به  عمومي  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
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 درصد   ميزان   تعيين  و  آلوده  هاي  كانون  جغرافيايي  شناسايي  و   حيوان  و  انسان  بين  مشترك  هاي  بيماري  وضعيت  اپيدميولوژيكي  بررسي    -14
 كشور  در آلودگي

   آبزيان و  طيور  ، دام قارچي و  انگلي ويروسي، باكتريايي، هاي بيماري عليه بر مبارزه و پيشگيري هاي برنامه اجراء  -15

 كشور داخل به ( اگزوتيك) بومي  غير واگير هاي بيماري  سرايت از جلوگيري منظور به الزم هاي برنامه اجراء  -16

  شايع هاي بيماري  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 چگونگي  و دامي هاي بيماري از ناشي اقتصادي تلفات و شيوع  بروز،  ميزان بررسي   -19

  عوامل  نظر  از  دام  به  مربوط  تاسيسات  ساير  و  ها  كشتارگاه  دام،  ميادين  تجمع،  مراكز  نگهداري،  محل  آبشخورها،  ها،  چراگاه  وضعيت  بررسي    -20
 بيماري  مولد

 خوراكي   هاي  فراورده  بندي  بسته  و  آوري  عمل تهيه،  مراكز  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

 

 برش استانی برنامه فعالیت های شاخص های اختصاصی اداره کل دامپزشکی استان قزوین
برنامه  
 اجرايي

 برنامه بررسي ، كنترل بيماريهاي واگير و قرنطينه اي دام ، طيور و آبزيان   عنوان سنجه : درصد كاهش كانون بيماري 

عنوان  
 خدمت

ارائه گواهي   حمايتي دامپزشكي ارائه خدمات بهداشتي ، درماني و 
بهداشتي كاالهاي 

تحت نظارت  
 دامپزشكي 

نظارت بهداشتي بر  
اماكن دام و 

 محصوالت دامي

عنوان  
زير 

 خدمت

 مايه كوبي ، سم پاشي و  
ضد عفو ني دام و اماكن 

 دامي

ارائه خدمات  
 آزمايشگاهي 

شناسايي و اعالم  
كانون هاي آلوده و 

 مناطق قرنطينه 

گواهي  صدور 
بهداشتي ترانزيت  
داخلي كاالهاي  
تحت نظارت  

 دامپزشكي 

نظارت بهداشتي بر  
واحدهاي توليد يا 
عرضه كاالهاي  
تحت نظارت  

 دامپزشكي 

واحد 
 سنجه 

 نوبت بازديد گواهي نوبت سر  مورد آزمايش  نوبت سر 

شرح  
 فعاليت 

عمليات واكسيناسيون و  -1-1
هاي  )بيماري  دام  سمپاشي 

 مشترك ( 
واكسيناسيون -2-1  عمليات 

)بيماريهاي   دام  سمپاشي  و 
 واگير(

  ، )مايه كوبي   : شرح عمليات 
  ، سمپاشي   ، عفوني  ضد 
بررسي    ، دارو  خوراندن 
اپيدميولوژيك ، بازديد ميداني 

عمليات -1-2
آزمايشگاهي تشخيص 
بيماريها و كنترل داور و 

خام دامي  فرآورده هاي 
و دارو )شرح عمليات :  
توسعه كمي و كيفي  

آزمون هاي تشخيصي و 
كنترل كيفي دامپزشكي  
، اعتباربخشي آزمون  
 هاي در حال انجام (

شناسايي و -1-3
 حذف دامهاي آلوده 

مراقبت و پايش  -2-3
بيماريهاي دام ، طيور 

 و آبزيان  
 

نظارت و -1-4
كنترل تردد و حمل 
دام و فرآورده هاي 

 دامي خام 

نظارت بر   -1-5
امور دارو ، درمان و  

 تشخيص 
بازرسي  -2-5

بهداشتي دام و  
 طيور در كشتارگاه  

بازرسي و   -3-5
نظارت بر مراكز  
 تحت پوشش  
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و كارشناسي ، استقرار زنجيره  
 سرد واكسن (

 

استان  
قزوي

 ن 

1399 1400 1399 1400 1399 1400 1399 1400 1399 1400 

1060689
0 

1113723
5 

11206
3 

111766
6 

55420
0 

58191
0 

6036
3 

6338
1 

1782
6 

1871
8 

 

 سیاست های اجرایی  
  زيستي  امنيت و  مستمر پايش  سيستم اجراي  و اگزوتيك هاي   بيماري خصوص   در  كني ريشه و لي  كنتر اقدامات -1
(Bio security ) عدم  يا  تطبيق  تعين  /بازرسي /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 سطح  در  استراتژيك هاي  بيماري  از ناشي  اقتصادي تلفات  و  شيوع  بروز،  ميزان  بررسي   -5
 ها   بيماري

 مختلف  هاي اكولوژي 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  هشدار سيستم  استقرار   -11 

 وران  بهره به  عمومي 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 اپيدميولوژيكي 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) بومي غير واگير هاي بيماري سرايت از جلوگيري  منظور  به  الزم هاي  برنامه  اجراء  - 16

   شايع  هاي   بيماري 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  چگونگي  و  دامي  هاي بيماري از ناشي اقتصادي تلفات  و  شيوع بروز،  ميزان  بررسي   - 19

  تاسيسات ساير  و ها  كشتارگاه  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،  مراكز  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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 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 

 تقويت قوانين 

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  

شناسايي واحدها ، وظايف و فعاليت هاي قابل   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 و واگذاري مديريت براي انجام وظايف 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  

واحدهاي وابسته و استاني ، اولويت ها ، اهداف  
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  

سازمان نظير : آموزش ، اعطاي تهسيالت و كمك  
 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  

كمبود اعتبارات و اصالح   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  

بررسي و ساماندهي شوراها ، كميسيونها ، كميته ها   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   تعيين استانداردهاي كيفي خدمات سازمان  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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تهيه برنامه عملياتي براي انجام خدمات در فضاي   13
رقابتي شامل : اهداف ، روش ها ، اولويتها ،  

زمانبندي بر اساس قيمت تمام شده و استانداردهاي  
 مصوب  

مشاركت دادن بخش  
خصوصي در پروژه هاي  

 عملياتي  

بومي سازي برنامه   بروز اهداف و تكاليف متعدد 
 هاي تدويني 

طراحي نظام مديريت عملكرد خدمات از ابعاد   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  

طراحي و راهبري استقرار مدل مديريتي پشتيبان  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 

شاركت خرد جمعي در  م
 مديريت خدمات  

 اختصاص اعتبارات   مكانيزاسيون فرآيندها  

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  

 1399جدول گزارش عملکرد محور دولت الکترونیک و هوشمندسازی در سال 
 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  

تراكنشي و پيشنهاد آن به  اطالع رساني ، تعاملي و 
كارگروه توسعه مديريت سازمان و اجراي ان پس از  

 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  
كامل سامانه براي  

 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 

مديريت تعامل با سازمان دامپزشكي در جهت اجرايي  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
واحدهاي فناوري اطالعات سازمان و كارگزاران ارايه  

 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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راهبري اجراي برنامه فرهنگ سازي و توانمندسازي مردم   7
 در استفاده خدمات الكترونيكي

نيروي انساني ماهر و 
قابليت ساختار سازماني  

 متناسب

عدم كافي نبودن 
 اعتبارات ترويجي 

 افزايش اعتبارات ترويجي 

اطالع رساني تمامي خدمات اعم از خدمات الكترونيكي و  8
 غير الكترونيكي 

ترغيب مردم به اخذ امن  
 بودن اطالعات 

بستر سازي متناسب و   نبود آگاهي مردم  
اختصاص اعتبارات مختص  

 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 
 به شهروندان (

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 

به صورت ملي  
تصميم گيري مي 

 شود 

در پورتال امكان مشاركت  
 مردمي فراهم شده است 

وجود فرهنگ سازي الزم   اصالح فرآيندهاي ارائه خدمات   12
كاركنان و  در مديران و 

تدوين مقررات و احصاء  
 فرآيندها

عدم دسترسي به  
 داده هاي كشوري 

بستر سازي بومي متناسب  
با ماهيت تكاليف و فرهنگ  

 سازي خدمات 

بهبود ارائه خدمات به   استقرا ميز خدمت  در دستگاه   13
مشتريان و رضايتمندي 

آنها افزايش دسترس  
 پذيري از طريق ايجاد 

اعتبارات  كمبود 
جهت گسترش 
الكترونيكي و  

حضوري استقرار  
خدمات و ضعف  

 قوانين

بستر سازي متناسب و  
اختصاص اعتبارات مختص  

 توسعه فناوري 

به كارگيري سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) سامانه   14
 ستاد( 

 

ساماندهي اطالعات و 
 معامالت 

تمهيد شرايط 
 مناسب خريد 

 

مقررات  رفع موانع فناوري و 
 مالي

سهولت در ارائه خدمات   احراز هويت الكترونيكي خدمت گيرندگان  15
 به مردم 

تهيه سيستم ها به  
 روز

بسزايي در تكريم  نقش 
ارباب رجوع و صرفه جويي  

 .در مصرف كاغذ دارد

 

   1399جدول 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 

كمبود اختيارات  
 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  
اعتبارات مختص توسعه  

 فناوري 

طراحي و راهبري استقرار نظام برنامه ريزي نيروي انساني  3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        سازمان                                                                                                                       

اصالح پستهاي  
 سازمان  

اصالح ساختار در نظام   نقص قوانين  
 برنامه ريزي اداري  

نيروي انساني و تهيه برنامه ساماندهي  استاندارسازي كميت  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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نيازهاي واقعي دستگاههاي  
 ي  استان

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  

اتخاذ تصميم در مورد تبديل وضعيت كارمندان پيماني به   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  

تصويب برنامه آموزشي كاركنان سابق مطابق با نظام   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  

پيگيري بر راه اندازي نرم افزار ارزيابي عملكرد كاركنان و  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  

 بادانش 

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 

يكرد از  اصالح قوانين با رو 
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  
 اعتبارات 

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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  1399جدول گزارش عملکرد صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری سال 
 راهكارهاي حل مسئله   تحليل دروني  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  
 تحصيلي كاركنان  

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  

تعيين زمان هاي مشخص  
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  

تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم   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  

برنامه ريزي مدون و  
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 
 سمينارهاي مرتبط  

عدم بازدارندگي  
 برخي قوانين  

برگزاري دوره هاي آموزشي و  
 توجيهي

سالمت  تدوين شاخص هاي سالمت و سنجش و پايش ميزان  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 
 

استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق  راهبري 
 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   صيانت از حقوق شهروندي در نظام اداري  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 

 كمبود اعتبار  

 تخصيص اعتبار الزم  
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 1399جدول 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  

اصالح ساختار و مكانيزم  
 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  

مقايسه نتايج ارزيابي ها و تحليل دوره اي آن ها و   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  

ارتقاي خدمات و 
 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  

ارزيابي و پايش عملكرد  
جهت حذف موانع  

 خدمات  

با   تعريف مقررات متناسب 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  

متناسب سازي حوزه تصميم  
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  
گزارشگيري به  ثبت سواق و 

 موقع 
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م رد حوزه شاحص اهی عموی و اختصاصی  رد سال   1400شناسایی نقاط بهبود و اراهئ ربانمه اقدا
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  اختصاصی: شناسایی نقاط بهبود و ارائه برنامه اقدام در حوزه شاخص های عمومی و  1عنوان نماگر 

 

 نام ارزيابي انجام شده رديف
ارزيابي  
 كننده

 عناوين آسيب هاي شناسي شده 

 محورها

نيروي  
 انساني 

ساختار  
 سازماني

خدمات و دولت 
 الكترونيك 

سالمت  
اداري و  
تعارض 

 منافع

هاي  وظايف و ماموريت
 اساسي 

 هاي اختصاصي( )شاخص

كميته  1 ارزيابي  تيم 
 منابع انساني  

كورش 
 بهزادي

كمبود نيروي فني در 
 دامپزشكي 

* _ _ _ - 

تيم ارزيابي كميته  2
 منابع انساني 

كورش 
 بهزادي

عدم اعتبار به منظور  
جهت  رانيمد يمعرف
 نامهيگواه افتيدر
 يعموم يستگيشا

* _ _ _ - 

كميته  3 ارزيابي  تيم 
 دولت الكترونيك  

پگاه 
گنج 
 خاني  

راه اندازي سامانه درج 
 نمونه برداري   

_ _ * _ _ 

تيم ارزيابي كميته  4
 دولت الكترونيك

پگاه 
گنج 
 خاني  

  ياشكال در روش ها
در   كيپرداخت الكترون

جهت ارائه خدمات به  
  دولت  قياز طر نيمراجع

 همراه

_ _ * _ _ 

ارزيابي كميته تيم  5
 دولت الكترونيك

پگاه 
گنج 
 خاني  

درخواست برگزاري دوره 
هاي تخصصي مديران و  
كارشناسان حوزه فناوري 

اطالعات، ارتباطات و  
 تحول اداري

_ _ * _ _ 

تيم ارزيابي كميته  6
 منابع انساني 

كورش 
 بهزادي 

  عدم پست رئيس اداره 
 قرنطينه و امنيت زيست 

_ * _ _ _ 

7 
و   يسالمت ادار

 تعارض منافع
محمود 
 كريمي 

 نهيضعف نظارت به 
 يبهداشت يفن نيمسئول

  19ماده   ياكارآمدنو 
  ييدستورالعمل اجرا

_ _ _ * _ 

دكتر  تيم كميته فني 8
وحيد 
 حميدي 

گردش سويه جديد  
ويروسي برونشيت در  
مزارع صنعتي طيور 

 گوشتي استان   

_ _ _ _ * 

دكتر  تيم كميته فني 9
وحيد 
 حميدي 

عدم اجراي برنامه  
واكسيناسيون طاعون  
نشخواركنندگان در 

 جمعيت دام سبك استان  

_ _ _ _ * 
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دكتر  تيم كميته فني 10
وحيد 
 حميدي 

عدم اجراي كامل برنامه  
مراقبت و گزارشگيري  
بيماري آنفلوانزاي فوق  
حاد پرندگان در نزارع  
 صنعتي طيور استان  

_ _ _ _ * 

دكتر  تيم كميته فني 11
وحيد 
 حميدي 

عدم نظارت كامل بر  
مزارع ماهيان سردآبي  
استان و محموله هاي  
 تخم چشم زده وارداتي

_ _ _ _ * 

دكتر  تيم كميته فني 12
وحيد 
 حميدي 

  HHSعدم وجود واكس
دركشور براي مزارع مرغ 

 مادر 

_ _ _ _ * 

دكتر  تيم كميته فني 13
وحيد 
 حميدي 

اعالم نواقص سامانه هاي  
 صدور پروانه

عدم ارائه كليه خدمات صدور  
پروانه به صورت آنالين و  

 سامانه اي

_ _ _ _ * 
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   کشور  یسازمان دامپزشکدر سطح  و اقدامات بهبود عملکرد    ی شاخص های عمومی  شناس  بیکاربرگ آس
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 محورها  ابعاد 
محور از  

100 

چالشهای اساسی شناسایی  

 شده
 اقدامات بهبود طراحی شده 

واحد سازمانی 

 متولی

زمانبندی  

پیشنهادی  

برای  

اجرای  

اقدامات  

 بهبود 

نتایج 

حاصل از  

اجرای  

اقدامات  

 بهبود 

ی 
دار

م ا
ظا

ن
 

ص
اخ

ش
(

¬
ی(

وم
عم

ی 
ها

 

نیروی  

 انسانی 
20 

عدم بروز بودن سیستم نرم  

 افزار اداری و کارگزینی 

تهیه، نصب و راه اندازی نرم  

 افزار بروز در این خصوص 

اداره کل امور  

اداری، رفاه و  

 پشتیبانی 

با توجه به  

تهیه نرم  

افزار از 

طریق 

وزارت 

متبوع و  

پیگیری  

های 

مستمر  

صورت  

گرفته  

پس از  

تحویل از  

 وزارت

بروز شدن  

اطالعات و 

آمار 

پرسنلی،  

تحت 

ویندوز  

بودن  

سیستم،  

جلوگیری از  

بروز  

اشتباهات 

 کنونی و ...

کاهش نیروی انسانی با توجه  

به عدم جذب و بازنشستگی  

 های سالیانه

واگذاری امور در صورت 

امکان به بخش های  

خصوصی، اخذ سهمیه  

 استخدام و جذب نیرو 

اداره کل امور  

اداری، رفاه و  

دفتر    -پشتیبانی

برنامه، بودجه و 

 مطالعات اقتصادی

در سال 

1401 

خدمت  

رسانی 

مطلوب به  

ارباب 

به  -رجوع

کارگیری 

افراد جوان  

و نخبه در  

سیستم و  

... 

ساختار  

 سازمانی
20 

عدم توسعه متناسب متوازن  

نظارت بر بخش  بخش  

 خصوصی تشخیص و درمان 

لزوم ایجاد واحد مشخص  

جهت ارتباط با تشکل ها 

 وصنوف مرتبط 

دفتر فناوری  

اطالعات،  

ارتباطات و تحول 

 اداری 

 سال 2

توسعه  

تقویت 

توان علمی  

سازمان با 

تأکید بر  

مطالعات  

کاربردی و  

های  بررسی

اپیدمیوژیک  

و بهره  

مندی   

ازتوان 

تشکل های  

 تخصصی
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گسترش استفاده از حیوانات  

 خانگی در جامعه 

ضرورت برنامه ریزی و  

تدوین برنامه ملی جهت  

سازماندهی به بخش  

 حیوانات خانگی 

معاونت بهداشتی  

 و پیشگیری 

توسعه  

تقویت 

توان علمی  

سازمان با 

تأکید بر  

مطالعات  

کاربردی و  

های  بررسی

اپیدمیوژیک  

و بهره  

مندی   

ازتوان 

تشکل های  

 تخصصی

افزایش تعداد مسئولین فنی و   

 بهداشت واحدهای تولیدی 

ضرورت ارتباط مستقیم  

مسئولین فنی با بدنه دولت  

به منظور امکان اعمال نظارت  

های قانونی ودر صورت لزوم  

 اصالح قوانین مربوطه 

   دفتر حوزه ریاست 

گسترش روزافزون استفاده از  

 طب سنتی در درمان دام 

گسترش روزافزون استفاده  

از طب سنتی ولزوم ایجاد  

گروه مشخص در ساختار  

تشکیالت به منظور پیشبرد  

 اهداف مورد نظر 

دفترفناوری  

اطالعات و 

 معاونت تشخیص 
  

 

 

 

 

 

خدمات و 

دولت 

 الکترونیک 

30 

عدم کفایت تعداد نیروهای  

زمینه فناوری اطالعات  فنی در 

 و ارتباطات 

تامین نیروی انسانی در  

برنامه سندجامع و اخذ مجوز  

جذب از طریق سازمان اداری  

 و استخدامی کشور 

اداره کل  

اموراداری ، رفاه و  

 پشتیبانی 

 سال 2

ارائه 

خدمات به  

شهروندان 

به صورت  

الکترونیکی  

و حذف 

لزوم 

مراجعه  

حضوری و 

حرکت به  

سمت 

دولت 

 هوشمند 

 

عدم کفایت زیرساخت و  -2

تجهیزات الزم فناوری  

اطالعات و ارتباطات در  

واحدهای عملیاتی در سطح 

شهرستان ها و بخش ها و  

 پست های قرنطینه 

تامین تجهیزات سخت  

افزاری و نرم افزاری به  

منظور بهرهمندی از حوزه 

 الکترونیک 

دفتر برنامه بودجه  

، دفتر فناوری  

اطالعات ، دفتر  

 امور اداری 

 

یکپارچه نبودن مطلوب    

 سامانه های الکترونیکی 

تهیه طرح  مدل داده ای و  

فرایندهای سازمان و تجمیع  

سامانه الکترونیک موجود  

سازمان در یک سامانه جامع 

سامانه جامع   "تحت عنوان 

 "دامپزشکی 

دفتر برنامه  

وبودجه ، دفتر  

فناوری اطالعات   

و معاونت های  

 سازمان فنی 

 

عدم کفایت بودجه های  

اختصاص یافته برای توسعه  

 خدمات الکترونیکی 

تامین اعتبارات جهت تهیه  

نرم افزار و سخت افزارهای  

 مورد نیاز 

دفتر برنامه ،  

بودجه و مطالعات  

 اقتصادی 
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سالمت  

اداری و  

تعارض  

 منافع

30 

صدور دستی پروانه های   

 اشتغال به امور دامپزشکی 

راه اندازی و استقرر سامانه  

 صدور پروانه دامپزشکی 

دفتر تشخیص و   

درمان / دفتر  

 نظارت

 سال 3

عدم حضور  

متقاضی 

پروانه در  

سازمان و  

اجرای کلیه  

فرایندها از 

طریق 

سامانه 

 الکترونیکی 

 

صدور مجوزهای  

حمل/ترانزیت/واردات/صادرات  

 بصورت نیمه الکترونیکی 

استقرر سامانه یکپارچه   

 قرنطینه دامپزشکی 

دفتر قرنطینه  

 سازمان 

عدم حضور  

متقاضی 

پروانه در  

سازمان و  

اجرای کلیه  

فرایندها از 

طریق 

سامانه 

 الکترونیکی 

 

 دو شغله بودن دامپزشکان 

ممنوعیت اشتغال کارکنان 

دامپزشک در بخش  دولتی 

خصوصی با پرداخت حق  

محرومیت از مطب به  

 دامپزشکان 

 معاونت توسعه 

عدم  

تعارض  

منافع 

مدیران و 

کارکنان 

دامپزشک  

در بخش  

دولتی با  

وظایف 

حاکمیتی  

 محوله 

 

    100 جمع اوزان
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   آسیب شناسی شاخص های اختصاصی در سطح سازمان دامپزشکی کشور

 محورها  ابعاد 
محور از  

100 

چالشهای اساسی 

 شناسایی شده 
 اقدامات بهبود طراحی شده 

واحد  

سازمانی 

 متولی

زمانبندی  

پیشنهادی  

برای  

اجرای  

اقدامات  

 بهبود 

نتایج حاصل از  

اجرای اقدامات 

 بهبود 

ی( 
ص

صا
خت

ی ا
ها

ص
اخ

ش
ی )

س
سا

ی ا
ها

ریت
مو

ما
و 

ف 
ظای

و
 

شاخص 

های 

 بخشی 

30 

ضعیف بودن پایه بودجه  

هزینه ایی و عمرانی  

 دستگاه  

عدم تخصیص نقدی کافی 

 اعتبارات عمرانی  

کمبود اعتبار در تامین به  

 موقع واکسنهای دامی 

کمبود اعتبارات و 

زیرساختهای حوزه های  

 مختلف نظارتی و فناوری 

عدم تخصیص نقدی کافی 

 اعتبارات عمرانی  

کمبود اعتبار در تامین به  

 اکسنهای دامی موقع و

کمبود اعتبارات و 

زیرساختهای حوزه های  

 مختلف نظارتی و فناوری 

تجهیزات فنی ناکارآمد یا 

 ناکافی بخش خصوصی,  

ضعیف بودن پایه بودجه  

هزینه ایی و عمرانی  

 دستگاه  

عدم تخصیص نقدی کافی 

 اعتبارات عمرانی  

کمبود اعتبار در تامین به  

 موقع واکسنهای دامی 

ات و کمبود اعتبار

زیرساختهای حوزه های  

 مختلف نظارتی و فناوری 

ضعیف بودن پایه بودجه   

هزینه ایی و عمرانی  

 دستگاه  

کمبود اعتبار در تامین به  

 موقع واکسنهای دامی 

کمبود اعتبارات و 

زیرساختهای حوزه های  

 مختلف نظارتی و فناوری 

ضعیف بودن پایه بودجه  

راه اندازی سامانه یکپارچه و  

انالین ثبت و گزارش سریع  

 GISبیماری 

ایجاد سیستم مراقبت فعال و  

 اجرای سیستم پایش مستمر 

اقدامات قرنطینه ای و امنیت  

 زیستی در کانون بیماری ها 

استقرار سیستم هشدار به موقع  

و تشخیص سریع, ارائه برنامه  

جامع واکسیناسیون بر اساس  

   GISگزارشات خروجی 

کاهش بروز و تلفات و کانون  

 بیماری 

استفاده بهینه از توان بخش  

 خصوصی, 

و    GISارتقائ سامانه انالین 

 بیماریها گزارش سریع 

دفاتر  

سازمان  

دامپزشکی  

 کشور 

 سال 3

راه اندازی سامانه  

یکپارچه و انالین  

ثبت و گزارش  

سریع بیماری  
GIS 

ایجاد سیستم  

 مراقبت فعال

اجرای سیستم  

 پایش مستمر 

اقدامات قرنطینه  

ای و امنیت  

زیستی در کانون  

 بیماری ها

استقرار سیستم 

هشدار به موقع و 

تشخیص سریع,  

مه جامع ارائه برنا

واکسیناسیون بر  

اساس گزارشات 

   GISخروجی 

استقرار سیستم 

هشدار به موقع و 

 تشخیص سریع 

ایجاد سیستم  

 مراقبت فعال

اقدامات قرنطینه  

ای و امنیت  

زیستی در کانون  

 بیماری ها

کاهش بروز و  

تلفات و کانون  

 بیماری 

استفاده بهینه از  

توان بخش  

خصوصی, ارتقائ  

سامانه انالین 

GIS    و گزارش

 سریع بیماریها 
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هزینه ایی و عمرانی  

 دستگاه  

نقدی کافی   عدم تخصیص

 اعتبارات عمرانی  

کمبود اعتبار در تامین به  

 موقع واکسنهای دامی 

کمبود اعتبارات و 

زیرساختهای حوزه های  

 مختلف نظارتی و فناوری 

استقرار سیستم 

هشدار به موقع و 

 تشخیص سریع 

ایجاد سیستم  

 مراقبت فعال

اقدامات قرنطینه  

ای و امنیت  

زیستی در کانون  

 بیماری ها

کاهش بروز و  

تلفات و کانون  

 بیماری 

ایجاد سیستم  

 مراقبت فعال

اجرای سیستم  

 پایش مستمر 

اقدامات قرنطینه  

ای و امنیت  

انون  زیستی در ک 

 بیماری ها

استقرار سیستم 

هشدار به موقع و 

 تشخیص سریع 

ایجاد سیستم  

 مراقبت فعال

اجرای سیستم  

 پایش مستمر 

اقدامات قرنطینه  

ای و امنیت  

زیستی در کانون  

 بیماری ها

استقرار سیستم 

هشدار به موقع و 

 تشخیص سریع 

کاهش بروز و  

تلفات و کانون  

 بیماری 



 

 

 

 

148 

 

 

شاخصهای  

فرابخشی  

و 

 استراتژیک

70 

دستیابی به امنیت   -1  

غذایی با کاهش عوامل 

خطر ساز ناشی از 

بیماریهای واگیر دامی و 

مشترک از طریق اجرای  

طرحهای جامع ریشه کنی  

 بیماریها 

بهبود شاخص های   -2 

بهداشتی جامعه از طریق  

  "مداخله و حضور موثر در 

کشور با   "نظام سالمت 

کنترل بیماریهای قابل  

و دام و  انتقال بین انسان 

 بیماری 

ارتقاء موقعیت ملی و   -3 

منطقه ای و جهانی در زمینه  

ارتقاء مزیت نسبی   

تولیدات  دامی با رعایت  

استانداردهای بهداشتی  

جهت راهیابی به نظام  

 تجارت

سیاست گذاری و    -4

برنامه ریزی کنترل،  

پیشگیری و مبارزه با  

بیماریهای قابل انتقال بین  

های   انسان و دام و بیماری

 واگیر دامی

بهبود شرایط مدیریت   -5 

بهداشتی و ارتقاء شرایط  

 Bioامنیت زیستی )

Security  در دامپروری )

 کشور   

توانمندسازی تولید   -6 

کنندگان و ارتقاء جایگاه 

بخش خصوصی و تعاونی  

در سیاستگذاری، برنامه  

ریزی و هدایت خدمات  

دامپزشکی در راستای  

قانون   43و  29،  3اصول 

ساسی، سند چشم انداز،  ا

سیاستهای کلی نظام در 

بخش کشاورزی و  

سیاستهای اجرایی اصل  

44 

همکاری ومشارکت سازمان  -1

های بین المللی درزمینه کنترل و  

ریشه کنی بیماریها و وجود  

ارتباط با جوامع بین المللی  

(FAO, OIE, NACA  ,… ) 

وجود ظرفیتهای تولید دارو   -2

درصد   95)امکان تولید حدود 

اقالم داروهای دامی کشور(، مواد  

بیولوژیک و دسترسی به  

تجهیزات و ملزومات 

بهداشتی/پیشگیری، تشخیصی و  

 درمانی 

حضور بخش خصوصی فعال   -3

و توانمند در ارائه خدمات 

بهداشتی/پیشگیری، تشخیصی و  

 درمانی 

همکاری ومشارکت دامداران   -4

وذینفعان در روند رو به رشد  

عتی و رعایت  دامداریهای صن

الزامات بهداشتی/قرنطینه ای و  

تمایل مسئولین کشور به کنترل  

 بیماریهای دامی  

فراهم بودن زمینه ورود به   -5

بازارهای جهانی از طریق اعمال  

قرنطینه و ضوابط ملی و بین  

 المللی در تولیدات دامی و شیالتی 

دفاتر  

سازمان  

دامپزشکی  

 کشور 

 سال 3

. تأمین  1

بهداشت، سالمت  

و فراهم کردن 

رفاه دام ، کنترل،  

پیشگیری و مبارزه 

های  با بیماری

 دامی.

. تأمین و  2

تضمین بهداشت 

و سالمت 

 های دامی.فرآورده

. پیشگیری و  3

مبارزه با 

های  بیماری

مشترک انسان و  

 دام.

. فراهم کردن  4

شرایط ورود به  

بازارهای جهانی،  

توسعه پایدار و 

سرمایه گذاری در  

 بخش دام.

. اجرای الزامات، 5

مقررات و 

دستورالعمل های  

بهداشتی  

های بین  سازمان 

 المللی مرتبط.
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 (شاخص آسیب شناسی و بهبود عملکرد)در سطح استان     میزان اجرایی شدن اقدامات بهبود - کاربرگ الف 

 محورها ابعاد 

های چالش

اساسی 

 شناسایی شده

اقدامات بهبود  

 طراحی شده

زمانبندی 

پیشنهادی برای 

اجرای اقدامات 

 بهبود 

نتایج حاصل از 

اجرای اقدامات 

 بهبود 

نظام اداری 

-)شاخصدستگاه

 های عمومی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیروی انسانی

عدم اعتبار به منظور  
معرفي مديران جهت 
دريافت گواهينامه 
 شايستگي عمومي  

تامين اعتبار  و هماهنگي  
 با ذيحساب اداره كل 

در بهمن ماه  
كارشناسان و 
مديران جهت 

سنجش شايستكي  
عمومي به كانون  
ارزيابي مديران  

سازمان مديريت و  
برنامه ريزي استان  
 معرفي گرديدند .  

اخذ قرارداد با سازمان  
مديريت و برنامه  

ريزي استان جهت  
سنجش شايستگي  

نفر از     5عمومي  
مديران اين اداره كل   

شركت افراد در   -
ي كانون  سنجش ها

 ارزيابي  

 يرويكاهش ن
با توجه به   يانسان

عدم جذب و  
 يها يبازنشستگ

كمبود   انهيسال
نيروي فني به ويژه  
كمبود كارشناس  

دامپزشك در بخش  
هاي محروم 
 شهرستان ها  

استخدام و   هياخذ سهم
انجام مراحل   رويجذب ن

مجوز استخدامي  و  
گزينش و مكاتبات با   

سازمان مديريت و برنامه  
ريزي جهت تامين اعتبار  

 حقوق  

دريافت  شماره 
مستخدم  از سامانه  
كارمند ايران در  

گزينش   -آذرماه 
پرسنل درشش ماهه  

 دوم سال 

تامين اعتبار و جذب   
نفر نيروي فني از   11

 ابتداي اسفند ماه 

 ساختار سازمانی 
عدم پست رئيس  

قرنطینه و   اداره 

 امنیت زیست 

مكاتبات با سازمان  
دامپزشكي كشور  در  
خصوص ارتقاء پست  
كارشناس مسئول  

قرنظينه و امنيت زيستي  
اداره قرنطینه به اداره 

 و امنیت زیستی 

 1401و1400
در مرحله پيگيري و 

 تصويب در سطح ملي  

خدمات و دولت 

 الکترونیک

سامانه  عدم 
نمونه    ارسال 

 آزمایشگایه  

سامانه جهت ارسال  

نمونه های  

 آزمایشگاهی  

راه اندازی سامانه  

 1400در سال 

راه اندازي سامانه  
 ليمز 

اشکال در روش 

های پرداخت 

الکترونیک در 

جهت ارائه خدمات  

ایجاد زیرساخت 

پرداخت کلیه وجوه 

خدمات از طریق درگاه  

های الکترونیک در  

میزهای خدمت  

  "ماهه  6در بازه  

توسط تیم برنامه  

نویسی سازمان  

دامپزشکی کشور 

" 

جلوگیری از فساد،  

زی در  شفاف سا

 هزینه های دریافتی 
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 محورها ابعاد 

های چالش

اساسی 

 شناسایی شده

اقدامات بهبود  

 طراحی شده

زمانبندی 

پیشنهادی برای 

اجرای اقدامات 

 بهبود 

نتایج حاصل از 

اجرای اقدامات 

 بهبود 

مراجعین از  به 

 طریق دولت همراه

الکترونیک و حضوری، 

شفاف سازی در حوزه  

پرداخت هزینه توسط 

 مراجعان 

درخواست  

تخصیص بودجه  

ساالنه جهت 

بروزرسانی  

زیرساخت شبکه   

 ارتباطی

مکاتبات با سازمان  

محترم مدیریت و  

برنامه ریزی استان و  

دریافت تخصیص  

جهت خرید هارد  

، دو   sanدستگاه 

دستگاه روتر ارتباطی  

 زیرساخت های وب 

 نیمه دوم سال 

افزایش فضای  

ذخیره سازی داده  

و ارتباط شهرستان 

های دوره افتاده با  

سامانه های سازمان  

 و شبکه دولت

برگزاری  درخواست 

دوره های  

تخصصی مدیران و  

کارشناسان حوزه 

فناوری اطالعات،  

ارتباطات و تحول 

 اداری 

مکاتبات با سازمان  

  -دامپزشکی کشور 

افزایش دوره های  

آموزشی  در سال  

1400  

 نیمه دوم سال  

برگزاری سه دوره 

آموزشی تخصصی 

برای واحد فناوری  

اطالعات دو دوره  

آفالین و یک دوره  

 آنالین

 

 
و   ی سالمت ادار

 تعارض منافع 

 نهيضعف نظارت به 
  يفن نيمسئول

و   يبهداشت
 19ماده   ياكارآمدن

  ييدستورالعمل اجرا

اصالح   جهت
دستورالعمل ماده  

 نيمسئول نهينظارت به 19
  جاديوا يبهداشت يفن

 نيمسئول ياستقالل مال
 ي بهداشت يفن

1400- 

عملياتي كردن شيوه 
جديد دستورالعمل 

و تصويب در  19ماده 
نظام   يشورا

و استفاده   يدامپزشك
نظام    ياز توان شورا

  ديدر تائ يدامپزشك
ها و عقد   تيصالح

 نيقراردادها و همچن
  اتيشكا يريگيپ

  يفن نيمسئول
درخصوص حقوق  

  تيو تقو يافتيدر
  نينظارت بازرس

بر عملكرد و   يبهداشت
 يفن نيمسئول  تيفعال
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 محورها ابعاد 

های چالش

اساسی 

 شناسایی شده

اقدامات بهبود  

 طراحی شده

زمانبندی 

پیشنهادی برای 

اجرای اقدامات 

 بهبود 

نتایج حاصل از 

اجرای اقدامات 

 بهبود 

راستا   نيدر ا يبهداشت
 انجام شده است .  

 

وظایف و 

های ماموریت

 اساسی

های )شاخص

 اختصاصی(

رشد شناسایی  

وقوع بیماریهای 

دام ، طیور و 

آبزیان نسبت به 

 سال قبل 

گردش سويه جديد  
ويروسي برونشيت  
در مزارع صنعتي 

 طيور گوشتي استان   

اخذ نمونه هاي الزم از  
مزارع مرغ گوشتي داراي  
بيماري و تلفات و انجام 

 آزمايشهاي تفريقي 

از ابتداي سال 
1400 

شناسايي و ثبت  
گزارش موارد بروز  

برونشيت  
 استان  GISدرسامانه

کاهش درصد  

تلفات ناشی از 

بیماریهای دامی 

نسبت به جمهیت 

 دامی کشور 

عدم اجراي برنامه  
واكسيناسيون 

طاعون  
نشخواركنندگان در 
جمعيت دام سبك 

 استان  

تامين و انجام  
واكسيناسيون طاعون  
نشخواركنندگان در 

 جمعيت دام سبك استان  

از ابتداي سال 
1400  

كاهش موارد بيماري 
ي از  و تلفات ناش

بيماري طاعون  
نشخواركنندگان 

كوچك در جمعيت 
 دام سبك  

عدم اجراي كامل 
برنامه مراقبت و  

گزارشگيري بيماري 
آنفلوانزاي فوق حاد 
پرندگان در نزارع  

 صنعتي طيور استان  

اجراي كامل برنامه  
مراقبت و گزارشگيري  

روزانه و هفتگي در مورد  
آنفلوانزاي فوق حاد 
پرندگان در مزارع 

 صنعتي طيور استان  

شش ماهه دوم سال 
1400 

درصدي   100كاهش 
ت ناشي از  تلفا

فوق حاد  AIبيماري 
در جمعيت طيور 
صنعتي و روستاي 

 استان  

درصد کاهش  

تعداد کانونهای 

آلوده نسبت به 

 سال قبل

عدم نظارت كامل بر  
مزارع ماهيان 

سردآبي استان و  
محموله هاي تخم 
 چشم زده وارداتي

اجراي برنامه مراقبت  
فعال و مراقبت دوره 

قرنطينه محموله هاي 
تخم چشم زده وارداتي 
 بر مزارع ماهيان استان  

 1400از ابتداي سال

درصدي  75كاهش 
موارد بيماري هاي 

ويروسي ماهيان سرد  
 آبي در مزارع استان  

درصد پوشش  

واکسیناسیون 

نسبت به سال 

 قبل

عدم وجود  

  HHSواکس

درکشور برای  

 مزارع مرغ مادر  

پیگیری واردات 

به   HHSواکسن 

کشور برای مزارع مرغ 

 مادر  

از ابتدای سال 

1400 

انجام واکسیناسیون  

HHS   در تمامی

مزارع مرغ مادر  

 واجد شرایط

 _ 

اعالم نواقص سامانه  
 هاي صدور پروانه 

عدم ارائه كليه خدمات  
صدور پروانه به صورت  

 سامانه ايآنالين و 

مكاتبات و پيگيري مستمر با  
 سازمان دامپزشكي كشور  

 1400از ابتداي سال 

ارائه كليه خدمات صدور  
پروانه به صورت آنالين و  

 سامانه اي

 


