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 بیانیھ چشم انداز:
  

استانی برتر و پیشرو در شیوه ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و موفق در کسب  ،1396استان کرمانشاه در افق 

که  بوده استفاده از فضاي مجازي رضایت آنان ازطریق تحول در سیستم اداري و نظام مدیریتی خود با رویکرد 

  داراي ویژگی هاي زیر می باشد

 نظام اداري مطلوب جامعه اسالمی. -

 .مردم  ال بردن سطح آگاهیبا -

 همگرایی بین دستگاه هاي دولتی در راستاي خواست مردم. وجود -

 سیستم اداري چابک ، پویا ، شفاف ، علمی ، پاسخگو ، برخوردار از سالمت اداري و مبتنی بر قانون.داراي  -

 بین مردم و مجموعه دولت در استان.کاهش یافته فاصله   -

  

 بیانیھ ماموریت:
  

 اخذدر آنان کسب رضایت  وحفظ و ارتقاء جایگاه مردم  مدیریت آن بمنظورن کرمانشاه و مجموعه اداري استا

بوده و ضمن حرکت به سمت خدمت محوري به  اداريهاي نوین  مبتنی بر فناوري، خدمات مطلوب و مورد نیاز 

جاي سازمان محوري با همکاري کارکنان خدوم و تکیه بر تدبیر نیروهاي متخصص و متعهد خود بدنبال نواختن 

در  کسب وکاربهبود فضاي  کمک به و  امید بخش در مجموعه مردم و کارکنان دولت در راستاي دستیابیآهنگی 

و در این راستا تمام توان خود را مصروف ایجاد روحیه  بودهندي شهروندان و ارتقاء سطح رضایت مجامعه 

 راه هاي زیراز بی و تحقق اهداف ترسیمی دولت در استان همکاري و تعامل سازنده با مردم به منظور دستیا

  .بودخواهد 

 ، آموزش و پژوهش.گذاري و ساماندهی در امور منابع انسانی ، مدیریتی ، فناوري  سیاست -

 اصالح فرآیندهاي کاري در نظام اداري. -

 توسعه خدمات الکترونیکی. -

 ارتقاء سطح بهره وري نیروي انسانی. -

 بهسازي و ارتقاء سطح دانش ، فناوري ، و ساختار دولت در استان. -

 حاکم نمودن رویکردهاي علمی در ارتقاء و انتصاب مدیران. -

 پیشبرد برنامه هاي استان.استفاده از توان بخش خصوصی و تشکلهاي مردمی در  -

  دولت تدبیر و امید. تحقق اهدافبهبود فضاي کسب و کار استان در راستاي  -
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 اھداف کالن:
  

که خود بر اساس اسناد چشم انداز و  است مسیر کلی در تدوین این برنامه همسویی با برنامه هاي باالدستی ملی

سعی گردیده است تا متناسب با وضعیت ، ین نگرش باشد عالوه بر ا سیاستهاي ابالغی مقام معظم رهبري می

آن نیز تدوین گردد.  ، نقاط قوت و ضعف اختصاصی اهداف و برنامه هاي عملیاتی ویژهها  پتانسیل ،موجود استان 

عنوان یکی از ذینفعان و به نوعی مجریان طرح که معموال در سایر برنامه ه توجه ویژه اي به مردم ب با این حال

طور کامل برنامه هاي ه . درحوزه اهداف عملیاتی نیز بکمتر به آن توجه شده استهاي ادوار گذشته تحول اداري 

 تمام محورهار د گردیده واصالح نظام اداري تدوین براي  1393سال شوراي عالی اداري  همصوب اجرایی مطابق با 

ده است تا تطبیق کامل با برنامه هاي ملی و یا دستورالعملهایی که در آینده تدوین و ابالغ میگردد رعایت شسعی 

بر همین اساس هفت هدف اصلی در این برنامه مد نظر و راهبردها  و برنامه هاي اجرایی الزم براي تحقق آن  شود.

  تنظیم گردیده است.

  

 هاي مردمی در نظام اداري و ارتقاء سطح اعتماد عمومی براي استفاده از ظرفیتبستر سازي :  1هدف 

 چابک سازي ساختارها ، تمرکز زدایی و کارآمد سازي نظام اداري:  2هدف 

 تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مردم ، شفاف سازي :  3هدف 

 و هوشمندسازي اداري توسعه دولت الکترونیکی:  4هدف 

 و ارتقاء سطح بهره وري در دستگاه هاي اجراییبهبود عملکرد :  5هدف 

 ارتقاء شفافیت و سالمت نظام اداري استان و صیانت از حقوق شهروندي :  6هدف 

  اداريو کاهش هزینه هاي غیر ضروري دردستگاه هاي بهینه سازي مصرف :  7هدف 

  

  

 

 

 

 

 

 :راھبردھا
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  مردمی در نظام اداري و ارتقاء سطح اعتماد عمومی بستر سازي براي استفاده از ظرفیتهاي: 1هدف

  شهروندان و تبین حقوق آنهاوظایف و توان عملی دولت در قبال  شفاف سازي  1-1راهبرد 

  و تشویق مردم به مشارکت در نظام اداريروحیه پاسخگویی به مردم  تقویت   1- 2راهبرد 

  ه مردمهاي اداري بتقویت سیستم کنترل ارائه خدمات دستگاه   1- 3راهبرد 

  عملکرد دستگاه ها به مردم دهی گزارش نظام تقویت   1- 4راهبرد 

  

  تمرکز زدایی و کارآمد سازي نظام اداري چابک سازي ساختارها ،: 2هدف

  برنامه ملی و هماهنگ بامتناسب  و ادارياصالح ساختار سازمانی   2-1 راهبرد

منابع انسانی واحد هاي اداري خارج از مرکز  سازوکار مناسب براي تقویتایجاد   2- 2 راهبرد

  استان

  توانمند سازي نظام تصمیم سازي  ، تصمیم گیري و مدیریتی استان  2-3  راهبرد

  ارتقاء کمی و کیفی آموزش کارکنان و مدیران دستگاه هاي اجرایی استان  2-4  راهبرد

  تخصصی و شغلی آنهاتناسب و همسویی آموزشهاي کارکنان با وظایف   2- 5  راهبرد

  و پیشبرد فعالیتهاي پژوهشی در راستاي برنامه هاي توسعه اي استان  هدایت  2-6  راهبرد

  تعمیق رابطه بین مراکز علمی و پژوهشی با بخش هاي  دولتی و غیر دولتی  2-7  راهبرد

  توسعه فناوري اطالع رسانی و مدیریت امور پژوهشی  2-8 راهبرد

  

  تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مردم  شفاف سازي ،: 3هدف

  افزایش اثر بخشی و کارایی فرایندها و روشهاي انجام کار  3-1راهبرد 

  

  و هوشمندسازي اداري دولت الکترونیکیتوسعه : 4هدف

  اسناد و  برنامه هاي توسعه فناوري اطالعات استان با برنامه هاي  ملیبین هماهنگی   4-1راهبرد 

ارائه خدمات الکترونیکی با تاکید بر خدمات الکترونیکی تعاملی و استعالم بین   4- 2راهبرد 

  دستگاهی (هماهنگ با اصالح فرآیندها)

  ارائه خدمات الکترونیکی به مردم و کارکنان  هاي الزم در خصوص نحوه شزآمو  4- 3راهبرد 

 

  بهبود عملکرد و ارتقاء سطح بهره وري در دستگاه هاي اجرایی:  5هدف

  دستگاه ها برنامه ریزي و سنجش عملکرد  5-1راهبرد 

  

  

  استان و صیانت از حقوق شهروندي سالمت نظام اداريشفافیت و : ارتقاء  6هدف

  پیشگیري و مبارزه با فساد اداري   6-1راهبرد 
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  بهینه سازي مصرف و کاهش هزینه هاي غیر ضروري دردستگاه هاي اداري:  7هدف

  کلیه واحدهاي اداري استاندر  مدیریت سبزاجراي   7-1 راهبرد

  اداري هايبهسازي ناوگان خودرو  7- 2راهبرد 
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 اھداف عملیاتی
  

  بستر سازي براي استفاده از ظرفیتهاي مردمی در نظام اداري و ارتقاء سطح اعتماد عمومی: 1هدف

  وتبین حقوق آنها وظایف و توان عملی دولت در قبال شهروندان شفاف سازي:  1-1راهبرد

  برنامه عملیاتی

1 -1-1  

خدمات قابل ارائه و ‘ اطالع رسانی به مردم درخصوص وظایف و ماموریتهاي اصلی

  وضعیت موجود وآینده ساختاري ووظیفه اي دستگاههاي اجرایی .

  

  

  بستر سازي براي استفاده از ظرفیتهاي مردمی در نظام اداري و ارتقاء سطح اعتماد عمومی: 1هدف

  تقویت  روحیه پاسخگویی به مردم و تشویق مردم به مشارکت در نظام اداري:  1- 2 راهبرد

  برنامه عملیاتی

1 -2-1  

نقد برنامه ها و عملکرد دستگاههاي اجرایی در نشستهاي مشترك مردم ، تشکلها ، 

  اصحاب رسانه و مدیران استان

  برنامه عملیاتی

2-2-1  

سال با  هر از مردم از طریق پورتال استان(یک دوره یک ماهه در فراگیر نظر سنجی

و همچنین نظر سنجی محدود از طریق روشهاي پیمایشی و  سترده)گاطالع رسانی 

   میدانی یک بار در سال در دستگاههاي اجرایی هدف.

  برنامه عملیاتی

3-2 -1  

 درگاه الکترونیکیاز طریق به صورت فراگیر  از مردم  فعال سازي نظام پیشنهادها

  سترده)گاستان(یک دوره یک ماهه در سال با اطالع رسانی 

  برنامه عملیاتی

4-2-1  

برگزاري جشنواره  برترینهاي خدمت رسانی(معرفی برترینهاي حوزه دولت و حوزه 

  در هر سال.  مردمی)پیشنهادهاي  شهروندي (مشارکت کنندگان برتر در

  برنامه عملیاتی

5-2-1  

حضورسرزده مدیران استان در واحدهاي عملیاتی زیر مجموعه و پاسخ حضوري به 

اعتماد سازي وتشویق بیشترمردم به  ،مردم  ( در راستاي مسئولیت پذیري اداري 

  ) مشارکت درطرح تحول اداري

  

  

  عمومیبستر سازي براي استفاده از ظرفیتهاي مردمی در نظام اداري و ارتقاء سطح اعتماد : 1هدف

 تقویت سیستم کنترل ارائه خدمات دستگاه هاي اداري به مردم:   1- 3 راهبرد

  برنامه عملیاتی

1 -3-1  

.ط تاریخ 18540/13جراي طرح تکریم ارباب رجوع موضوع مصوبه(شماره 

) از طریق بازرسی هفتگی بازرسین منتخب استانداري در واحدهاي 2/10/1381

  عملیاتی دستگاههاي اجرایی.
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  بستر سازي براي استفاده از ظرفیتهاي مردمی در نظام اداري و ارتقاء سطح اعتماد عمومی: 1هدف

  عملکرد دستگاه ها به مردم دهی گزارشنظام  تقویت:  1- 4 راهبرد

  برنامه عملیاتی

1 -4-1  

–ارائه گزارش فعالیتها وعملکرد دستگاههاي اجرایی به مردم (همزمان دربرنامه تلویزیونی 

  ماه یک گزارش وحداقل دو گزارش در سال ) 6مطبوعات و محیط مجازي) (هر 

  

 

  تمرکز زدایی و کارآمد سازي نظام اداري چابک سازي ساختارها ،: 2هدف

  متناسب و هماهنگ با برنامه ملی و ادارياصالح ساختار سازمانی :  2-1 راهبرد

  برنامه عملیاتی

1 -1-2  

  تحول اداري استان پژوهش و راهبري  کارگروه تقویت و توسعه فعالیت هاي 

  برنامه عملیاتی

2-1-2  

دستگاههاي اجرایی قابل واگذاري گري درصد از خدمات تصدي   20حداقلواگذاري 

  به بخش غیر دولتی

  برنامه عملیاتی

3-1-2  

به روش قیمت تمام شده در  درصد واحدهاي دستگاههاي اجرایی 5مدیریت حداقل 

  فضاي رقابتی

  برنامه عملیاتی

4-1-2  

به مراجع ذیربط (شامل  ،ها با وظایف جاري دستگاه ارائه برنامه متناسب سازي پست

اصالح عناوین  -هاي مازاد شناسایی پست -خدماتیبالتصدي هاي  حذف پست

  . هاي مدیریتی بالتصدي ) سازمانی و کاهش پست يها پست

  

 

  کارآمد سازي نظام اداريچابک سازي ساختارها ، تمرکز زدایی و : 2هدف

  ایجاد سازوکار مناسب براي تقویت منابع انسانی واحد هاي اداري خارج از مرکز استان: 2- 2 راهبرد

  برنامه عملیاتی

1 -2-2  

 انگیزه افزایش برايبه مراجع ذیربط  اجرا قابل راهکارهاي ارائهو ها پیشنهاد تدوین

  )یافته توسعه کمتر مناطق در کارکنان حفظ در کارکنان (با اولویت 

  برنامه عملیاتی

2-2-2  

شناسایی و پیگیري اختیارات قابل تفویض وزارتخانه ها و سازمانها مرکزي و تفویض 

  حداکثر اختیارات قابل تفویض مدیر استان به زیر مجموعه(شهرستانها و بخشها).

  

 

  اداريچابک سازي ساختارها ، تمرکز زدایی و کارآمد سازي نظام : 2هدف

  توانمند سازي نظام تصمیم سازي  ، تصمیم گیري و مدیریتی استان:  2- 3 راهبرد

  برنامه عملیاتی

1 -3-2  

  استان و منابع انسانی آمار و اطالعات نظام اداريجامع ایجاد پایگاه 

  برنامه عملیاتی

2-3 -2  

  موجود استان ایجاد بانک اطالعات مدیران 
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  برنامه عملیاتی

3-3-2  

  

کارکنان مستعد پستهاي مدیریتی (میانی و پایه) شناسایی و تشکیل بانک اطالعات 

  در دستگاههاي اجرایی هدف.

  برنامه عملیاتی

4-3 -2  

  دستگاههاي اجرایی و پایه مدیران میانی انتصاب انتخاب و رعایت ضوابط در

  برنامه عملیاتی    

5-3-2  

  هدففعال سازي نظام پیشنهادهاي کارکنان در دستگاههاي اجرایی 

 

  تمرکز زدایی و کارآمد سازي نظام اداري سازي ساختارها ،: چابک 2هدف

  دستگاه هاي اجرایی استان و مدیران آموزش کارکنان کیفی کمی و ارتقاء :   2- 4راهبرد 

  برنامه عملیاتی

1 -4-2  

  دار دستگاه هاي اجرایی (نیازسنجی آموزشی) تدوین دوره هاي آموزشی اولویت

  برنامه عملیاتی

2-4-2  

آموزشی دستگاه  فعالیت هايفعال سازي کمیته هاي اجرایی آموزش و نظارت مستمر بر 

  هاي اجرایی

  برنامه عملیاتی

3-4 -2  

) با رعایت 40(حداقل و کارکنان ساعت)60(حداقل دوره هاي ویژه مدیران اجراي

  عدالت آموزشی

 

  تمرکز زدایی و کارآمد سازي نظام اداريسازي ساختارها ، : چابک 2هدف

  تناسب و همسویی آموزشهاي کارکنان با وظایف تخصصی و شغلی آنها:  2-5 راهبرد

  برنامه عملیاتی

1 -5 -2  

  تقویت و توسعه آموزش هاي تخصصی، کارگاهی و اثرگذار

  برنامه عملیاتی

2-5-2  

  توسعه آموزش هاي  الکترونیکی 

 

  چابک سازي ساختارها ، تمرکز زدایی و کارآمد سازي نظام اداري: 2هدف

  استانبرنامه هاي توسعه اي فعالیتهاي پژوهشی در راستاي و پیشبرد  هدایت:  2-6راهبرد 

  برنامه عملیاتی

1 -6-2  

  اولویت هاي پژوهشی استانو  نیازها تدوینتهیه و 

  عملیاتیبرنامه 

2-6-2  
  فعال سازي و نظارت مستمر بر واحدهاي پژوهشی دستگاههاي اجرایی استان

  برنامه عملیاتی

3-6-2  

  ارتقاء کیفیت اجرایی و بهره برداري از پروژه هاي پژوهشی
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  برنامه عملیاتی

4-6-2  

  واحدها و مراکز تحقیقاتی در استان  و توسعه تقویت،  ایجاد

 

  ساختارها ، تمرکز زدایی و کارآمد سازي نظام اداريچابک سازي : 2هدف

  تعمیق رابطه بین مراکز علمی و پژوهشی با بخش هاي  دولتی و غیر دولتی:  2-7راهبرد 

  برنامه عملیاتی

1 -7-2  

برگزاري نمایشگاه ها و جشنواره هاي پژوهشی و فناوري ( هفته پژوهش ،  جشنواره 

  اي)علم تا عمل و جشنواره هاي منطقه 

  برنامه عملیاتی

2-7-2  

  گسترش روشهاي علمی در طراحی و اجراي برنامه هاي توسعه اي استان

  برنامه عملیاتی

3-7-2  

  تحقیق و توسعه ( حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهاي دانش  بنیان و واحدهاي

R&D( 

 

 

  چابک سازي ساختارها ، تمرکز زدایی و کارآمد سازي نظام اداري: 2هدف

  توسعه فناوري اطالع رسانی و مدیریت امور پژوهشی:  2-8راهبرد 

  برنامه عملیاتی

1 -8-2  

  راه اندازي و بهنگام سازي سامانه مدیریت امور پژوهشی  

  برنامه عملیاتی

2-8-2  

  استانژوهشی و ایجاد فضاي رقابتی در انجام امور پانتشار اطالعات 

 

  ارائه خدمات به مردم شفاف سازي ،  تسریع و تسهیل در: 3هدف

  و روشهاي انجام کار زایش اثر بخشی و کارایی فرایندها: اف3-1راهبرد 

  برنامه عملیاتی

1 -1-3  

   فرآیندهاي مرتبط با مردم(اختصاصی و مشترك) کلیهاحصاء و مستند سازي 

  برنامه عملیاتی

2-1-3  

  درصد فرآیندهاي اولویت دار مرتبط با مردم 50اصالح حداقل 

  برنامه عملیاتی

3-1-3  

 ،یق مجازي راجراي کامل فرآیندهاي اصالح شده و اطالع رسانی آن به مردم(از ط

  )و... و تلفن گویا یا بروشور تابلوهاي راهنما و

  

 

  و هوشمندسازي اداري : توسعه  دولت الکترونیکی4هدف 

 ملی  برنامه هاي  باتوسعه فناوري اطالعات استان برنامه هاي  اسناد و  هماهنگی: 4-1راهبرد 



١٠ 
 

  برنامه عملیاتی

1 -1-4  

 برنامهدر ال تغییرات پایش دوره اي برنامه هاي ملی در حوزه فناوري اطالعات و اعم

   هاي استانی

 

 

  و هوشمندسازي اداري : توسعه  دولت الکترونیکی4هدف 

 بین دستگاهیاستعالم و خدمات الکترونیکی تعاملی بر  با تاکیدالکترونیکی  خدمات: ارائه 4-2راهبرد 

  (هماهنگ با اصالح فرآیندها)

  برنامه عملیاتی

1 -2-4  

  ها دستگاه توسط شده اصالح درصد از فرآیندهاي 50 نمودن لکترونیکیا

  برنامه عملیاتی

2-2-4  

  پایش میزان تعامل واقعی دستگاه ها در ارائه خدمات الکترونیکی 

  عملیاتیبرنامه 

3-2 -4  

  ساماندهی درگاه الکترونیکی  دستگاه هاي اجرایی استان

 

  و هوشمندسازي اداري : توسعه  دولت الکترونیکی4هدف 

  خدمات الکترونیکی به مردم و کارکنانارائه  نحوه : آمورشهاي الزم در خصوص 4- 3راهبرد 

  برنامه عملیاتی

1 -3-4  

ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه در استفاده از خدمات الکترونیکی از طریق تعریف 

  بسته  آموزشی مجازي (در محیط وب) 

 

  بهبود عملکرد و ارتقاء سطح بهره وري در دستگاه هاي اجرایی : 5 هدف

  برنامه ریزي و سنجش عملکرد:   5-1راهبرد 

  برنامه عملیاتی

1 -1-5  

در  مدیریت و کارکنان ،نظام مدیریت عملکرد در سطوح سازمان  کاملاجراي 

  دستگاههاي اجرایی هدف 

  برنامه عملیاتی

2-1-5  

  دستگاه اجرایی استان در ابعاد عمومی و اختصاصی  50ارزیابی عملکرد حداقل 

  برنامه عملیاتی

3-1-5  

  فعال نمودن کمیسیونهاي تحول اداري دستگاههاي اجرایی 
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  ارتقاء شفافیت و سالمت نظام اداري استان و صیانت از حقوق شهروندي: 6هدف 

  فساد اداري پیشگیري و مبارزه با:   6-1 راهبرد

  برنامه عملیاتی

1 -1-6  

  تدوین و اجراي شیوه نامه مبارزه با  فساد اداري در دستگاههاي اجرایی

  برنامه عملیاتی

2-1-6  

  سالمت اداري در دستگاههاي اجراییفعال نمودن ستاد استانی وکمیته ارتقاء 

  

  

  

  بهینه سازي مصرف و کاهش هزینه هاي غیر ضروري دردستگاه هاي اداري: 7 هدف

  واحدهاي اداريکلیه اجراي مدیریت سبز در :  7-1 راهبرد

  برنامه عملیاتی

1 -1-7  

درصد بنزین و 15درصد) ، ،گاز و سوخت (5درصد) ، برق(10کاهش  میزان مصرف آب(

  گازوئیل) درواحدهاي اداري نسبت به سال قبل.

  برنامه عملیاتی

2-1-7  

  درصد  نسبت به سال قبل. 3کاهش میزان مصرف کاغذ به میزان 

  برنامه عملیاتی 

3-1-7  

  ) دردستگاه هاي اجرایی مرکز استان و شهرستان ها5Sاجراي نظام آراستگی اداري (

 
 

  هاي غیر ضروري دردستگاه هاي اداري: بهینه سازي مصرف و کاهش هزینه 7هدف 

  بهسازي ناوگان خودروهاي اداري در دستگاههاي اجرایی:  7- 2راهبرد 

  برنامه عملیاتی

1 -2-7  

  درصد خودروهاي فرسوده دستگاههاي اجرایی 50جایگزینی حداقل 
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  بندی برنامھ زمان
  

ضمن تجزیه مفهومی و فرآیندي الزم است تا دفاتر مرتبط با هر برنامه  نامه هاي عملیاتی تعریف شده ،براساس بر

فعالیتهاي ، تعریف بازه هاي زمانی، میزان تحقق در بازه هاي زمانی و تعیین مسئولین هر فعالیت در فرم ذیل 

ت که به در واقع اجراي این بخش اس را همراه با سایر موارد طبق فرمت ذیل تعریف و تکمیل نمایندمورد نیاز 

برنامه جنبه اجرایی می دهد. و سایر بخشهاي قبلی برنامه به نوعی بخش تئوریک کار(و البته پایه اي) خواهد بود 

بخش تعریف فعالیت ها در فرم رسانی گردد.  که ممکن است فقط در دوره هاي زمانی مشخص و قابل تعریف بروز

عالیتها نیز ضمن رصد مراحل اجرا در برنامه و پایش ذیل حوزه اجرایی برنامه را تعریف کرده و بخش پایش ف

و همچنانکه زمینه هاي مورد نیاز در بروز رسانی و توسعه راهبردها و اهداف کالن  ، شاخص هاي مرتبط در آینده

   .می نماید تضمین  سند رااهداف بیان گردید زمینه تحقق  SWOTدر بخش تحلیل 

  فرم تعریف و پایش برنامه عملیاتی

  هدف:

  ارتباط با سایر برنامه ها:  راهبرد:

  برنامه عملیاتی:

مسئول   نام فعالیت  ردیف

  پیگیري

وزن   همکار

  فعالیت

  تاریخ

  شروع

  تاریخ

  خاتمه

درصد 

پیشرفت تا 

  مورخ:

  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

          پیشرفت : درصد مجموع  %100  د نیاز:راعتبار مو

  ها: یا فعالیتموانع تحقق برنامه 
 

  شاخص هاي تعریفی جهت پایش نهایی برنامه:
  

  مالحظات:

  

  تکمیل کننده:

  پایشگر برنامه:

 


