
 

  تاریخ:   آمار -دفتر برنامه ریزي و بودجه -معاونت هماهنگینام واحد:
  ارائه آمار بروز، بهنگام و صحیح  هدف کالن (موضوع اصلی):

  براساس شاخصهاي اهداف خرد  :95سالپایان وضعیت موضوع در  براساس شاخصهاي اهداف خرد  :95سال آغازوضعیت موضوع در

  مطابق با شاخص هاي اهداف خرد  شاخص اندازه گیري و واحد:

  براساس فرآیند اهداف خرد  نحوه محاسبه شاخص:

  اهداف خرد
برنامه پیاده سازي  -1

پنج  آمار عملیاتی
  ساله

پیاده سازي آمار -2
  ثبتی

اجرایی کردن نرم افزار  -3
  نیازسنجی آماري -4  داشبورد مدیریت و آمار

 95وضعیت هدف خرد در سال 
  قبل از اجراء

اصالح سیستمها به نحوي در   آماربرنامه عملیاتی تهیه 
  جهت دریافت آمارهاي ثبتی

مشخص شدن پیمانکار و تنظیم 
  متمرکز نیست  قرارداد

 95وضعیت هدف خرد در سال 
  بعد از اجراء

فرم هاي آماري در نرم  %50تکمیل   اجرایی شدن آمار ثبتی مبنا  آمار برنامه عملیاتی تصویب
  افزار

ارسال نامه به معاونتها و دریافت 
  پاسخ

  وجود مستندات الزم  دریافت گزارشات آماري از نرم افزار  گزارشاتتعداد   تعداد مستندات تهیه شده  شاخص اندازه گیري

  محاسبه شاخصنحوه 
 لیست اقالم آماري مورد نیازتهیه   گزارشاتدریافتی از نرم افزارتعداد   تعداد گزارشات  تعداد مستندات تهیه شده

  تعداد کل گزارشات آماري  گزارشاتتعداد کل   تعداد کل مستندات  در پایان سال
    

  مراحل عملیاتی
ردیف 
مرتبط 
هدف 
 خرد

 برنامه عملیاتی
واحد 
  مجري

واحد 
  همکار

تاریخ 
  شروع

تاریخ 
 اتمام

منابع 
  مورد نیاز

 (میلیون ریال)

 واحد آمار آمار برنامه عملیاتی پنج سالهتصویب  تهیه و 1-1
دفتر 

توسعه 
 مدیریت

01/07/95 30/09/95 - 

1-2  
2-2  

یزي و ر، برنامه   GISارائه فرمت گزارشات درخواستی از نرم افزارهاي 
  بودجه، منابع انسانی

  گزارشگیري از نرم افزارها 
 واحد آمار

برنامه 
ریزي 

،معاونت ها 
،پیمانکار 
 نرم افزارها

01/04/95  
01/06/95  

30/11/95  
30/11/95  - 

1-3  
2-3  
3-3  
4-3 

  شناسایی نرم افزار مناسب
  انعقاد قرارداد با تهیه کننده نرم افزار

  جمع آوري نیازواحدهاي مختلف سازمانی به داشبورد مدیریت
 در دو حوزه تا پایان سال گزارش 10عملیاتی شدن حداقل 

 واحد آمار

برنامه 
ریزي 

،پیمانکار 
تهیه کننده 

 نرم افزار

15/01/95 30/11/95 - 

1-4  
2-4 

  شناسایی داده هاي هر معاونت
 واحد آمار مکاتبه با معاونت و تکمیل اقالم آماري

برنامه 
ریزي، کلیه 

 معاونتها
01/07/95 30/11/95 - 

 


 تعیین، تدوین و نتیجه گیري اهداف

02  F  MD  
 MD  P  08مرتبط با روش اجرایی: 


