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 سقف اهتيبس يّذف کو ٍاحذ سٌجص ضبخصػٌَاى                        رديف

 اهتيبس( 051)سبسهبًي سبختبر اصالح هحَر 1

   40 درصد ّب اي، ثخص خصَصي ٍ سوي ّبي حزفِ ّبي اجزايي ثِ ضجکِ ٍاگذاري ٍاحذّبي ػوليبتي ٍ خذهبت دستگبُ 1/1
 25 100 درصد  اجزاي ضَاثط سبسهبًذّي ٍاحذّبي ػوَهي 2/1
   25 درصد ّبي سبسهبًي دستگبُ کبّص تؼذاد پست 3/1
   25 درصد ٍ اختيبرات قبثل ٍاگذاري ثِ سطَح استبًي ٍ ضْزستبًيٍاگذاري ٍظبيف  تفَيض ٍ 4/1
 35 100 درصد اجزاي ثخطٌبهِ سبهبًِ هلي هذيزيت سبختبر دستگبُ ّبي اجزايي 5/1

 اهتيبس( 065) دٍلت الکتزًٍيكتَسؼِ  هحَر 2

 10 100 درصد  كيدستگبُ در حَسُ دٍلت الکتزًٍ ييثزًبهِ اجزا ييتذٍ 1/2
   10 درصد  رسبًي الکتزًٍيکي توبهي خذهبت اػن اس الکتزًٍيکي ٍ غيز الکتزًٍيکي اطالع  2/2
   10 درصد الکتزًٍيکي کزدى خذهبت دٍلتي)درخَاست خذهت( 3/2
   25 درصد الکتزًٍيکي کزدى خذهبت دٍلتي)ارايِ خذهبت الکتزًٍيکي ثِ ضْزًٍذاى( 4/2
   15 درصد گذاري پبيگبُ ّبي اطالػبتي  ثِ اضتزاک 5/2
   15 درصد طخَاىيدر دفبتز پخذهبت ارائِ هيشاى  6/2
 30 100 درصد استبًذاردسبسي تبرًوب)ٍة سبيت( 7/2
   35 درصد فزآيٌذّبي ارائِ خذهبت اصالح 8/2
 15 100 درصد ّبي ًَيي در ارايِ خذهتاستفبدُ اس فٌبٍري 9/2

 اهتيبس( 001هحَر هذيزيت سزهبيِ اًسبًي) 3

 15 100 درصد ريشي ًيزٍي اًسبًي ثزًبهِ
 20 100 درصد ثِ رٍس رسبًي ًظبم اطالػبت ًيزٍي اًسبًي 

 30 100 درصد سبهبًذّي ٍ هتٌبست سبسي ًيزٍي اًسبًي
 15 100 درصد تٌبست ضغل ٍ ضبغل

 15 100 درصد اصالح ٍ ثبسًگزي هطبغل
 25 100 درصد هقزرات ججزاى خذهت  رػبيت

 20 100درصد سبالري در اًتصبة هذيزاى ٍ ثْزُ گيزي اس تَاًوٌذي ّبي سًبى ٍ جَاًبى ضبيستِ
 30 100 درصد طزاحي ثزًبهِ آهَسضيًيبسسٌجي ٍ 
 30 100 درصد ّبي آهَسضي هذيزاى ٍ کبرکٌبىاجزاي دٍرُ
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 سقف اهتيبس يّذف کو ٍاحذ سٌجص ضبخصػٌَاى                        رديف

 10 100 درصد طزح تزثيت هذيزاى  اجزاي

 اهتيبس( 01)ضفبفيت ٍ هذيزيت هبليهحَر 4

   درصد ٍاحذّبي اجزايي ثِ رٍش قيوت توبم ضذُ ادارُ

 20 100 درصد اجزاي ثزًبهِ هلي آهبر کطَر
 30   اجزاي حسبثذاري تؼْذي

 15 100 درصد دٍلت)سبهبًِ ستبد( يکيسبهبًِ تذارکبت الکتزًٍ يزيثِ کبرگ 4/4

 اهتيبس( 011)ثْجَد فضبي کست ٍ کبر ٍ ارتقبي ثْزُ ٍري هحَر 5

 30 100 درصد کست ٍ کبرثْجَد فضبي 
 30 100 درصد ّبي اجزايي کطَر دستگبُدر ٍري  ثْزُ چزخِاستقزار  2/5
 15 100 درصد فضبّبي اداري در سبهبًِ سبدا)سبهبًِ اهَال دستگبّْبي اجزايي( ثجت اطالػبت 3/5
 25 100 درصد هذيزيت سجش 4/5

 اهتيبس( 075) ، هسئَليت پذيزي ٍ پبسخگَييسالهت اداريارتقبءهحَر  6

 40 100 درصد ارتقبء سالهت ًظبم اداري

 40 100 درصد در ًظبم اداري صيبًت اس حقَق ضْزًٍذاى

 15 100 درصد افشايص اثزثخطي ًظبم رسيذگي ثِ تخلفبت اداري
 20 100 درصد استقزار هيش خذهت در دستگبُ 4/6

 20 100 درصد استقزار ًظبم جبهغ تَسؼِ ٍ تزٍيج فزٌّگ اقبهِ ًوبس

 10 100 درصد رسيذگي ثِ ضکبيبت هزدهي در ثستز سبهذ

 10 100 درصد ارتجبطبت هزدم ٍ دٍلت در ثستز سبهذ

 20 100 درصد هٌبست سبسي فضبّبي اداري جْت استفبدُ هؼلَليي ٍ جبًجبساى

 اهتيبس( 001هحَر استقزار ًظبم هذيزيت ػولکزد) 7

 70 100 درصد  ّبي ٍاثستِ ٍ ٍاحذّبي استبًي(ّب، هَسسبت ٍ ضزکتاًجبم ارسيبثي ػولکزد دستگبُ )ثب در ًظز گزفتي سبسهبى

 25 100 درصد تْيِ ٍ تذٍيي گشارش ارسيبثي استزاتژيك دستگبُ 

 15 100 درصد تطکيل ضَراي راّجزي تَسؼِ هذيزيت دستگبُ 
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