
 حوزه برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری



 تکالیف و الزامات قانونی

 برنامه ریزی و بودجه

تشکیالت تفصیلی استانداری 
 
قانون محاسبات عمومی کشور 

 اقدامات 

 ساعت جلسات کارشناسی با حضور واحدهای مرتبط 200برگزاری بیش از 
 
  بازدید و جلسه حضوری با کارشناسان استانداری خراسان رضوی در رابطه با فرایند بودجه 

 
 مکاتبه با استانداریهای مختلف کشور به منظور استفاده از تجربیات در زمینه بودجه 
 
 از سوی استاندار محترم در رابطه با حواله اسناد هزینه ای  53و  52دریافت مجوز تفویض اختیار ماده 

 
برنامه ریزی الزم در قالب برگزاری جلسات اصالح امضاء تفاهم نامه ها و قراردادها 

 
 نفر  60برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار فرآیند بودجه، درخواست خرید کاال و امور پرسنلی با حضور

 از پرسنل
 
برگزاری جلسه اصالح فرآیند درخواست کاال از انبار در قالب کاالهای مصرفی و سرمایه ای 

 
برنامه ریزی الزم بمنظور ساماندهی بودجه سالیانه در سطح فرمانداریهای تابعه 

 
پیگیری و انجام امور مربوط به انعقاد و مبادله و موافقت نامه های هزینه ای استانداری 

 
 



 اقدامات  برنامه ریزی و بودجه
 
آماده کردن فرایند یکپارچه برنامه ریزی و بودجه در قالب پاورپوینت و مزایای راه اندازی بودجه 

 
  بررسی و کارشناسی فضاهای اداری در رابطه با برخی از دفاتر و ادارات کل استانداری 

 
 پیگیری و مکاتبه با فرمانداری های استان در رابطه با جمع آوری قبوض آب، برق، گاز و تلفن جهت درج در

 سامانه سادا و تهیه بانک اطالعاتی قبوض و دیون سنواتی
 
راه اندازی نرم افزار صدور حواله و اعتبارات 

 
 برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در رابطه با تهیه گزارشات نرم افزاری اعتبارت و بودجه با کارشناسان شرکت

 پارسیان
 
 تهیه گزارشات و نمودارهای الزم در رابطه با فرایند بودجه و اعتبارات جهت ارائه به معاونت توسعه مدیریت و

 منابع و درج در سامانه داشبورد مدیریتی
 
اصالح فرایند رویت حواله های اعتبارت هزینه ای از طریق نرم افزار پارسیان 

 
 با کمک کارشناسات شرکت پارسیان از برنامه   98و  97کانورت کردن اطالعات اعتبارات هزینه ای سال مالی

 نرم افزاری نوژان به برنامه حساب سازان پارسیان

تهیه و راه اندازی نرم افزار بودجه و اعتبارات و مطالعه میدانی در خصوص طراحی فرم حواله و گزارشات مرتبط 
 ماده فرآیند برنامه ریزی و بودجه استانی در رابطه با اعتبارات هزینه ای و عمرانی 27تهیه دستورالعمل 
تمرکز تفویض اختیار کلیه معاونت ها و واحدهای ستادی در معاونت مدیریت و منابع انسانی جهت مدیریت واحد منابع 

 نتایج اقدامات 



 :هدف 
پایش اجرای برنامه ها و سیاستهای ابالغی    

دولت و بهبود عملکرد فرمانداری ها 
براساس شاخص های احصا شده توسط 

 .واحدهای ستادی استانداری
در این طرح قرار است براساس شاخص  
های احصاشده، در جلسات و بازدیدهای  

حضوری عملکرد فرمانداری ها پایش 
 .گردد

انتخاب شهرستان باوی بعنوان 
پایلوت اجرای طرح و ابالغ  

شاخص ها جهت آمادگی در سایر  
 فرمانداری ها

 طرح پایش و بهبود



 :هدف 
 تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی صرفه جویی و بهره وری 
 ...(کاغذ، هزینه های اداری و  -سوخت -انرژی)و مدیریت مصرف منابع  
 و نظارت و تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای مختلف به صورت مستمر 

 :اقدامات 
 تهیه، تدوین و ابالغ دستورالعمل تشکیل کمیته و تشکیل کمسیون های

 اداری و مالی مرتبط
 ابالغ احکام اعضای کمیته به امضای استاندار محترم 
  96تا  90تجزیه و تحلیل عملکرد اعتبارات هزینه ای از سال 
  تدوین طرح ساماندهی ماموریت ها در سطح استانداری و فرمانداری

 های تابعه
تهیه طرح ساماندهی سالن های جلسات استانداری 
  

 :اهم وظایف کمیته 
  مدیریت مصرف آب، انرژی، پسماند و کاغذ 
خرید کاال با رویکرد مصرف بهینه 
 اصالح الگوی مصرف در سازمان  گسترش خدمات الکترونیکی و 

 کمیته مدیریت و مصرف بهینه منابع



 کمیته های فرعی

 8 تعداد جلسات  کمیته

 21 تعداد مصوبات

 4 تعداد مصوبات آماده طرح و تصویب در کمیته

 
 موضوع جلسه

 روند پیگیری و بررسی موضوع

تدوین دستورالعمل ضوایط و 
 نحوه پرداخت اضافه کار 

 موردبررسی اعضاء کمیسیون ها قرار گرفت

 .  طرح اداره کل اداری ومالی مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت 

 .آمار پرداخت اضافه کار پرسنل توسط ذیحسابی ارائه نگردید

طی جلسات متعددطرح پیشنهادی اداره کل اداری ومالی بررسی و نهایتا ضوابط  
 محاسبه و پرداخت توسط دفتر برنامه ریزی تهیه و به اداری و مالی ارائه گردید 

نظام نامه ساماندهی ماموریتها و 
 جلسات

 گزارشی از طرف ذیحسابی  ارائه نشد   

 گزارشی از طرف  ذیحسابی ارائه نشد 

 گزارشی از طرف  ذیحسابی ارائه نشد

طرح نظام نامه ساماندهی ماموریتها و جلسات توسط دفتر برنامه ریزی تهیه و  
 .جهت تصویب و اجرا به کمیته ارائه می گردد

الکترونیکی نمودن بایگانی 
پرسنلی و ارزشیابی سالیانه 

پرسنل استانداری و 
 فرمانداریهای تابعه

 ارائه گزارش امکان سنجی تهیه نرم افزار مربوطه توسط دفتر فناوری اطالعات  

گزارش توسط کارشناس فناوری اطالعات ارائه و مورد بررسی اعضاء کمیسیون  
 .قرار گرفت

 .مجدداً گزارش فناوری اطالعات  مورد بررسی اعضاء کمیسیون قرار گرفت

ارائه گزارش نحوه اجرای طرح مذکور در جلسه کمیته توسط مدیر محترم فن  
 آوری اطالعات  

 صرفه جویی در مصرف کاغذ

 ارائه گزارش درخواست کاغذ توسط اداره کل اداری ومالی  

 ارئه گزارش مصرف کاغذ و پرینتر توسط دفتر فناوری اطالعات

 ارائه گزارش مصرف کاغذ و پرینتر به مدیران

 ساماندهی سالن جلسات
به دفتر فن  طراحی نرم افزار مورد نیاز فلوچارت و قابلیت سامانه تهیه و جهت 

 آوری اطالعات  ارائه گردید  

 کمیته مدیریت و مصرف بهینه منایع



 میز خدمت
 تکالیف و الزامات قانونی

منشور حقوق شهروندی 
 

مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری 

 (شورای عالی اداری)

  دستورالعمل میزخدمت مصوبه
 سازمان اداری استخدامی کشور

 اقدامات انجام شده

تعریف کارگروه میزخدمت استانداری 

 
احصا فرآیندهای خدمات قابل ارائه در میز خدمت 

 
 عنوان خدمات ابالغی وزارت 43عنوان خدمت از بین 33انتخاب 

 کشور به عنوان فهرست خدمات اولویت دار دارای ارباب رجوع      

 
  نهیه و تدوین شناسنامه، فلودیاگرام و مدلهای فرآیندهای خدمت

 شده جهت الکترونیکی شدن تعریف
 
تهیه و راه اندازی وب کیوسک و  نرم افزارهای مورد استفاده 
 میز خدمت          

 
 تعریف، طراحی و تدوین الکترونیکی مراحل گردش کار، رسید

 خدمت و راهنمای دریافت خدمت

 

 حوزه ردیف
تعداد عناوین 

 خدمتزیر 

 3 حوزه استاندار 1

2 
معاونت توسعه مدیریت و منابع  

 انسانی
7 

 7 معاونت سیاسی و اجتماعی 3

 2 معاونت امنیتی وانتظامی 4

 6 معاونت هماهنگی امور اقتصادی 5

 8 معاونت هماهنگی امور عمرانی 6

 جدول فرایندها ی خدمت به تفکیک حوزه ها



 اقدامات انجام شده

 میز خدمت

 
در خدمت میز واستقرار اندازی راه  

 استانداری ساختمان ورودی
 
خدمت میز استقرار کارگروه تعریف  

 شهرستانی تابعه ادارات و فرمانداریها
 
میز اجرائی نامه شیوه تنظیم و تدوین  

 فرمانداریها خدمات
 
طریق از شده ارائه خدمات اطالع رسانی  

 استانداری تارنمای در خدمت میز
 
با توجیهی هماهنگی جلسه برگزاری 

 فرمانداری ریزی برنامه معاونین
  تابعه شهرستانهای
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 مدیریت بهبود روشها و فرایندها

قانون مدیریت خدمات کشوری 36،37،38مواد 
 (دستور کار وزارت کشور و اجرا با هماهنگی استان ها)   
 
 ایجاد زمینه الزم به منظور اجرای بودجه با قیمت تمام

 شده

 اقدامات انجام شده

احصاء ، استاندارسازی و مدلینگ فرآیندهای همه حوزه های استانداری 
 
 پایش فرآیندهای احصاء شده 

 
 تدوین شناسنامه فرآیندها، فلودیاگرام ها و مدلهای مرتبط با هریک از

 فرآیندهای احصا شده

 
 (فرآیندهای دارای ارباب رجوع)استحصال فرآیندهای خدمت 

 
برنامه ریزی در خصوص بهبود مستمر فرآیندها 

 
 

ایزو  –اقدامات الزم جهت اجرای پروژه  سیستم مدیریت کیفیت  98از ابتدای سال 
 .انجام خواهد شد   2015- 9001



 آمارفرایندهای احصا و تایید شده

 مدیریت بهبود روشها و فرایندها

 کل فرایندها شدهنهایی تایید  تایید نهایی نشده واحدمربوطه

 2 2 0 دفتر امنیتی
 3 3   دفتر انتظامی و مرزی
 4 4 0 دفترپدافند غیرعامل

 12 12 0 دفتر اتباع ومهاجرین خارجی
 3 3 0 دفترسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

 1 1 0 دفتراموراجتماعی و فرهنگی
 2 2 0 دفترامور بانوان و خاواده

 4 4 0 دفترفنی، امورعمرانی وحمل ونقل وترافیک
 13 0 13 دفترامورشهری وشوراها

 6 6 0 دفترامورروستایی وشوراها
 1 0 1 اداره کل مدیریت بحران

 7 7   دفترجذب وحمایت از سرمایه گذاری
 5 5 0 اداره کل حراست

 6 6 0 دفتربازرسی، مدیریت عملکرد وامورحقوقی
 1 0 1 حوزه استاندار

 5 5 0 وروابط عمومی 
 10 10 0 دفتربرنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

 19 19 0 اداره کل اداری ومالی
 1 1   هسته گزینش 
 2 2   شورای تامین 

 6 6   مدیریت فناوری اطالعات وشبکه دولت
 5 5 0 دفتر هماهنگی امور اقتصادی

 0 0 0 آموزش و تخلفات
 118 103 15 جمع کل
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 5s))نظام آراستگی

 قانون مدیریت خدمات کشوری 39ماده 
 
 
شاخص های نظام آراستگی: 

 ساماندهی، پاکیزه سازی، نظم و ترتیب، استانداردسازی انضباط        
 
ضرورت اجرای این طرح: 
 .سرعت دستیابی به اطالعات افزایش می یابد      
 .نتایج برای همه افراد قابل درک است      
 .محیط کار تمیز و سازمان یافته خواهد شد      
 .عمروسایل و ابزارااالت کار افزایش می یابد      
 .هزینه پیاده سازی کاهش پیدا می کند      

 
نتایج حاصل از اجرای این طرح : 
کاهش زمان نصب، کاهش زمان چرخه، کاهش حوادث، کاهش ضایعات،        

 افزایش امنیت، افزایش فضای اداری

 
 

 اقدامات انجام شده

 تهیه طرح جامع فضاهای اداری 
 
تهیه طرح مدیریت واحد جلسات استانداری 

 
 انعقاد قرارداد درخصوص طراحی، تهیه و نصب تابلوی های  راهنمای

 اتاق ها، سالن ها، تابلوی رومیزی معرفی پرسنل استانداری
 
اقدام در خصوص پاکیزگی و زیباسازی محیط کار 

 
  تهیه و ابالغ شیوه نامه ها و الزامات واحد خدمات 

 
برنامه ریزی برای اجرای الزامات ایزو 

 
ساماندهی فضای مورد استفاده پارکینگ خودروهای استانداری 

 



 (سامانه های نظارتی و مدیریتی)نظام برنامه ریزی 

در راستای اجرای نظام برنامه ریزی ، ساماندهی ، نظارت ، تسریع در امور و واگذاری برخی از 
وظایف از دستگاههای مرکزی به دستگاه های استانی وزارت کشور نسبت به تعریف و تدوین سامانه 

های مذکور اقدام نموده است که در سطح استانداری ها این وظیفه توسط دفتر برنامه ریزی ،  
 .نوسازی و تحول اداری تحقق می یابد

 

 عنوان سامانه ها

سامانه جام آموزشی 
 
سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی 

 
سامانه پایش سطح توسعه یافتگی استان 

 
پایگاه آماری بهره وری 

 
 و                      

 
سامانه داشبورد مدیریتی 

 
در ماه های اخیر عملکرد استانداری خوزستان در ماه های  )

مذکور بطور صدرصد ثبت گردید و خوزستان در زمره 
استانهایی است که در این خصوص مورد تقدیر وزارت کشور 

 .( قرار گرفته است

 


