
عنوان دستگاه:

شاخص هاي  کلی 
عملکرد

حداکثر 
امتیاز

خود
ارزیابی

امتیاز
ارزیابان

270.0151.00.0
5.05.0
15.015.0
10.010.0

10.010.0

15.015.0

درج کلیه اطالعات مورد نیاز بر روي جایگاه اینترنتی دستگاه
ارائه  اطالعات مربوط به کلیه خدمات دستگاه از قبیل شرح خدمت، قوانین و مقررات مربوطه، مدارك موردنیاز براي انجام خدمت و...درمورد هر 

خدمت و قابل مشاهده بودن تمامی روش هاي انجام خدمات به شهروندان(همراه با زمان بندي انجام آن ها) در جایگاه اینترنتی دستگاه

فرم ارزیابی عملکرد واحدهاي استانی 1389
موضوع مصوبه شماره 44642/ت 27701 هـ مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران

شاخصهاي عمومی

ورود اطالعات و 
خدمات دستگاه به 

پورتال  مردم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
شاخص هاي کلیدي عملکرد

1- محور استقرار دولت الکترونیک ( 270 امتیاز) 

ایجاد پایگاه هاي 
ارایه خدمات و 

قابل دسترس بودن همه فرم هاي مورد نیاز انجام خدمات از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه و ایجاد بانک اطالعات براي نگهداري و بازیابی فرم ها(e-اطالعات (40امتیاز)
(form

نسبت اجراي برنامه جامع فن آوري اطالعات و ارتباطات مصوب شده به کل برنامه

درج و ثبت کامل اطالعات مربوط به کلیه خدمات دستگاه به صورت کامل و شفاف در پورتال مردم
(تعداد کل اطالعات خدمات و تعداد اطالعات ثبت شده  درج شود)

10.010.0
20.020.0
5.05.0

10.010.0

15.0

5.0

2.02.0
5.05.0
8.06.0

6.06.0

4.04.0

10.010.0

10.010.0

دسترسی مردم به فرم شکایات درخواست مردمی (فرم شماره یک) و ثبت شکایات و پاسخ ها در جایگاه اینترنتی با قابلیت پیگیري

ایجاد و به روزرسانی سیستم  پرسنلی و تشکیالت، سیستم مالی، سیستم عمرانی، سیستم دبیرخانه، سیستم اموال و دارایی هاي ثابت، سیستم انبار، 
سیستم نقلیه، سیستم تعمیر و نگهداري تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت، سیستم بودجه و سیستم تدارکات و خریدمکانیزه در دستگاه

تعریف و تکمیل فیلد کد ملی، کد پستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در سیستم هاي فوق الذکر

نسبت بانک هاي اطالعاتی تخصصی ایجاد و کامل شده به کل بانک هاي اطالعاتی تخصصی که احصا شده و باید ایجاد شود (هر10 درصد یک 
امتیاز)

میزان کاهش تعداد شکایت و میانگین پاسخگویی به شکایت(حداقل20درصد)

ایجاد امکان جستجو و دسترسی به اطالعات مجاز بانک هاي اطالعاتی تخصصی از طریق جایگاه اینترنتی (نام بانک هاي اطالعاتی و آدرس اینترنتی 
ذکر شود)

رفع علل بروز شکایات در دستگاه به صورت کامل(با توجه به تحلیل هاي صورت گرفته و استفاده از تحلیل ها)

استفاده از سیستم واحد در دبیرخانه هاي مجموعه هاي تحت پوشش شبکه محلی با توجه به وضعیت شبکه و 
تکنولوژي هاي خاص مورد استفاده

اتصال کامل دستگاه به شبکه دولت (اتصال سخت افزاري به شبکه دولت، میزان استفاده و توزیع در شبکه داخلی و 
میزان دسترسی کارکنان به شبکه دولت)

ECE ایجاد ارتباط کامل الکترونیکی با سیستم دبیرخانه همه دستگاه هاي اجرایی با استفاده از پروتکل
(ذکر اسامی دستگاه ها)

امکان اخذ خدمت به صورت کامالً الکترونیکی(e-service) (به نسبت کل خدمات امتیازدهی می شود)
چه تعداد از خدمات دستگاه به صورت الکترونیکی از طریق پرتال مردم ارایه می شود؟ (به نسبت کل خدمات امتیازدهی 

می شود)

امکان تکمیل و ارسال فرم هاي مرتبط با خدمت از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه (به نسبت کل فرم ها امتیازدهی 
می شود) ارتباط و تعامل دو 

سویه دولت با مردم 
و مردم با دولت 

(80امتیاز)

رسیدگی به شکایات 
مردم (15امتیاز)

ارایه خدمات 
الکترونیکی دستگاه

مکاتبات الکترونیکی

ارزیابی عملکرد 
سیستم هاي ارائه 
کننده خدمات 

(10امتیاز)
مشارکت درایجاد 

پایگاه ملی اطالعات 
ایرانیان (30امتیاز)

اقدام هاي دستگاه در جهت پاسخگویی به شکایات:

10.0
ایجاد پایگاه 

اطالعات و آمار 
منابع انسانی 

(5امتیاز)

5.05.0

3.03.0
3.0
2.0
2.0
35.0

راه اندازي پیشخوان 
45.0دولت (45امتیاز) خدمات دستگاه که از طریق دفاتر پیشخوان ارایه می شود

تعیین سازوکارهاي الزم براي امنیت اطالعات مورد استفاده در فرایند دورکاري

تکمیل کلیه اطالعات مندرج در "سامانه کارکنان نظام اداري کشور

احصا و تعیین کلیه امور و فعالیت هایی که تمام یابخشی از آن ها قابل انجام از طریق دورکاري می باشد

ذکر شود)
ایجاد ارتباط کامل بین بانک هاي اطالعاتی تخصصی دستگاه با بانک هاي اطالعاتی تخصصی سایر دستگاه ها

اجراي آیین نامه 
دورکاري (45امتیاز)

تعیین سازوکارهاي الزم براي سنجش و اندازه گیري کمی و کیفی فعالیت ها
تأیید توجیه فنی-اقتصادي امور وفعالیت هاي قابل انجام از طریق دورکاري

انجام حداقل 10 درصد مشاغل با ماهیت کارهاي مطالعاتی و اموري که با ارباب رجوع ارتباط کمتري دارد، از طریق دورکاري

ایرانیان (30امتیاز)



عنوان دستگاه:

شاخص هاي  کلی 
عملکرد

حداکثر 
امتیاز

خود
ارزیابی

امتیاز
ارزیابان

فرم ارزیابی عملکرد واحدهاي استانی 1389
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شاخصهاي عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

شاخص هاي کلیدي عملکرد

180.058.00.0- محور استقرار دولت الکترونیک ( 270 امتیاز) 
5.05.0
15.015.0
20.018.0
10.0

10.0
5.05.0

2- محور ساماندهی نیروي انسانی ( 80 امتیاز) 

احصاء تصدي هاي قابل واگذاري به طور کامل، تعیین میزان هزینه سرانه، روش هاي واگذاري، تسهیالت وحمایت هاي مورد نظروضمانت هاي الزم 
و ارایه به مرجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی

تشکیل کارگروه واگذاري ها در واحدهاي استانی و شهرستانی

انتقال نیرو از ستاد 
دستگاه به رده هاي 
عملیاتی (20امتیاز)

شناسایی و احصاء کامل خدماتی که قابل تأمین به صورت خریدخدمت از بخش غیردولتی می باشند

تعداد نیروي انسانی جابجا شده

اجرا و تحقق واگذاري ساالنه 4 درصد(طی هر برنامه بیست درصد) و ارایه گزارش تفصیلی

واگذاري تصدي ها 
به بخش غیر دولتی 

(40امتیاز)

پی گیري و ارایه تسهیالت مطابق با ضوابط انتقال و تشویق و تسهیل در انتقال

5.05.0
5.05.0
10.010.0

160.095.00.0
تعداد

3

10.0
5.0
35.0
15.015.0
15.015.0
10.010.0
20.020.0

20.020.0
15.015.0

تعداد کل واحدهاي دستگاه

تهیه و تدوین گزارش خود ارزیابی(گزارش تحلیلی از شاخص هاي عمومی و اختصاصی) و راهکارهاي مناسب در جهت 
بهبود عملکرد و ارایه در مهلت مقرر و تعامل مؤثر با استانداري

تعیین قیمت تمام 
شده فعالیت ها، 

خدمات و 
محصوالت 
(50امتیاز)

محاسبه قیمت تمام شده(یا هزینه تمام شده) کل واحد هایی که به عنوان واحد مجري تعیین شده اند پس از احصاء کامل واحدهاي مجري و 
تصویب آن در کمیسیون یا کارگروه تحول اداري

تعیین شاخص ها، استانداردها و سازوکارهاي نظارتی الزم براي کنترل کمیت و کیفیت فعالیت ها، خدمات و محصوالت واحدهاي مجري

3- محور استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد ( 160 امتیاز) 

حمایت از بخش 
خصوصی (20امتیاز)

نسبت خدمات و فعالیت هاي تأمین شده توسط بخش غیردولتی به کل خدمات قابل تأمین

انعقاد تفاهم نامه با کلیه واحدهاي مجري که قیمت تمام شده آن ها محاسبه شده است

ارزیابی برنامه در کمیسیون تحول اداري(آسیب شناسی و بیان نقاط قوت و ضعف برنامه در اجرا)

استقرار و اجراي کامل نظام مدیریت عملکرد در واحدهاي استانی و شهرستانی

برنامه  جامع
تحول اداري

اقدام در جهت به روزرسانی شاخص هاي اختصاصی، ضریب اهمیت و استاندارد شاخص ها(با توجه به مکاتبات انجام 
شده با ستاد مرکزي)

میزان انطباق امتیاز خودارزیابی دستگاه با امتیاز مکتسبه

تعیین قیمت سرانه خدمات یا فعالیت ها براي خریدخدمات از مؤسسات مجري و انتخاب مؤسسه مجري به صورت رقابتی و ازطریق درج آگهی

شناسایی و احصاء کامل خدماتی که قابل تأمین به صورت خریدخدمت از بخش غیردولتی می باشند

استقرار نظام ارزیابی 
عملکرد

استقرار نظام 
مدیریت عملکرد 

(110امتیاز)

ارایه برنامه ساالنه تحول اداري به استانداري پس از تصویب کمیسیون تحول اداري دستگاه و اجراي کامل آن

15.0 میزان ارتقا و بهبود نتیجه ارزیابی عملکرد دستگاه نسبت به سال قبل (بهره گیري از نتایج ارزیابی عملکرد سال قبل و 
انجام اقدام هاي اصالحی در جهت بهبود عملکرد)



عنوان دستگاه:

شاخص هاي  کلی 
عملکرد

حداکثر 
امتیاز

خود
ارزیابی

امتیاز
ارزیابان
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شاخصهاي عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

شاخص هاي کلیدي عملکرد

180.00.00.0- محور استقرار دولت الکترونیک ( 270 امتیاز) 
5.0

15.0

25.0

10.0

و پیش بینی راهکارهاي اصالحی مورد نیاز، اقدام در جهت  بررسی و شناسایی نقاط آسیب پذیر حیطه فعالیت هاي دستگاه (گلوگاه هاي فسادخیز)  
بکارگیري آن ها و بازرسی و پایش تمامی گلوگاه هاي فسادخیز و ارایه گزارش به کارگروه

نسبت مصوبات اجرا شده کارگروه به کل مصوبات(درجهت ارتقاء سالمت اداري دستگاه)

برنامه ریزي در زمینه آموزش قوانین و مقررات و اصول و مبانی بازرسی به کارکنان و بازرسان و اجراي صحیح و کامل برنامه

تشکیل کارگروه یا کمیته ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با رشوه و فساد و برگزاري جلسات منظم با برنامه مشخص و مدون

4- محور سالمت اداري ( 80 امتیاز) 

اعمال نظارت و 
کنترل و حفظ روابط 

سالم کارمند در 
انجام وظایف محوله 

تقویت قانونگرایی و 
پاسخگویی یکسان 
به عموم مراجعین 

(20امتیاز)

5.0
5.0

2.5

2.5

سنجش ساالنه 
شاخص هاي 

سالمت اداري 
دستگاه (10امتیاز)

10.0

90.035.00.0
درصدتعداد (عملکرد)تعداد کل فرآیند

3.03.0
4.03.0
8.04.0

اصالح فرآیندها و 
روش هاي انجام کار 

عنوان فعالیت

احصا کامل تعداد کل فرایندها
مستند سازي کامل فرایندهاي احصا شده

بازنگري و اصالح تمام فرایندهاي احصا شده

سنجش ساالنه میزان سالمت اداري دستگاه بر اساس شاخص هاي تدوین شده از سوي ستاد دستگاه

کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده هاي موجود در هیأت بدوي

کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده هاي موجود در هیأت تجدیدنظر

صی
تصا

ي اخ
ش ها

رو

میزان رضایت ارباب رجوع از عدم وجود سفارش و توصیه جهت دریافت خدمات در دستگاه(با توجه به نتایج نظرسنجی ساالنه)

میزان رضایت ارباب رجوع از عدم پرداخت وجه بیش از تعرفه هاي مقرر جهت دریافت خدمات در دستگاه(با توجه به نتایج نظرسنجی ساالنه)

فعال کردن 
هیأت هاي بدوي و 

تجدید نظر در 
رسیدگی به شکایات 

مردم از کارکنان 
(5امتیاز)

5- محور اصالح فرآیند و تمرکز زدایی ( 90 امتیاز) 

انجام وظایف محوله 
و حفظ بیت المال 

(45امتیاز)

8.04.0
17.012.0
1.01.0
2.02.0
5.02.0
10.08.0
ع-ش15.0
ع-ش15.0
ع-ش5.0
ع-ش5.0

وظایف اجرایی انتقال یافته از حوزه ستاد به واحدهاي شهرستانی عالوه بر مصوبات شوراي عالی اداري

تعیین نیروهاي مازاد و تهیه برنامه جامع نیروي انسانی

میزان تحقق مصوبات شوراي عالی اداري در خصوص انتقال وظایف اجرایی از حوزه ستاد به واحدهاي شهرستانی

روش هاي انجام کار 
با رویکرد 

اتوماسیون اداري 
مستند سازي کامل فرایندهاي احصا شده(50امتیاز)

انجام غیرحضوري فرایندها از طریق الکترونیکی نمودن تمامی آن ها
احصا کامل تعداد کل فرایندها

بازنگري و اصالح تمام فرایندهاي احصا شده

ارایه اطالعات مربوط به پست هاي بالتصدي دستگاه در مهلت مقرر

صی
تصا

ي اخ
ش ها

رو
رك

مشت
ي 

ش ها
رو

انجام غیرحضوري فرایندها از طریق الکترونیکی نمودن تمامی آن ها
بازنگري و اصالح تمام فرایندهاي احصا شده

واگذاري فعالیت ها و 
اختیارات به رده هاي 
شهرستانی (40امتیاز)



عنوان دستگاه:

شاخص هاي  کلی 
عملکرد

حداکثر 
امتیاز

خود
ارزیابی

امتیاز
ارزیابان
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شاخصهاي عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

شاخص هاي کلیدي عملکرد

170.045.00.0- محور استقرار دولت الکترونیک ( 270 امتیاز) 
15.0

5.05.0
5.05.0

15.015.0

ایجاد ارتباط بین ارتقاء 
کارمندان و مدیران با 

ارایه به موقع نیازهاي آموزشی مدیران به مدیریت آموزش و پژوهش استان و اعزام مدیران به دوره هاي آموزشی 
مطابق دستورالعمل مربوطه

توزیع عادالنه اجراي آموزش هاي پیش بینی شده براي تمامی کارکنان

ارزشیابی دوره هاي آموزشی اجرا شده(تدوین الگو یا دستورالعمل ارزشیابی اموزشی، ارزشیابی از فراگیران، مدرسین، 
محتوا، مدیریت و برنامه ریزي دوره ها، بررسی میزان اثربخشی دوره ها و تحلیل و کاربرد نتایج ارزشیابی و رفع نواقص)

متناسب سازي دانش، 
مهارت و نگرش کارکنان 
دولت با شغل مورد نظردر 
قالب نظام آموزش جدید

اجراي برنامه آموزشی مصوب(با رعایت 60 ساعت آموزش براي مدیران و 40 ساعت براي کارکنان در طول سال با 
کیفیت مطلوب)

6- توانمندسازي آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی ( 70 امتیاز) 

توانمندسازي 
آموزش فرهنگی و 

10.0

5.05.0
5.05.0
5.05.0

5.05.0

60.010.00.0
2.0
2.0
10.0
4.0
6.0
3.0
3.0

فرهنگ سازي و ایجاد بانک اطالعات الکترونیکی با درج مشخصات کامل پیشنهاد و پیشنهاد دهنده

میزان آموزش هاي مصوب طی شده براي ارتقاء و انتصاب مدیران وکارمندان

اجراي دوره هاي آموزشی فرهنگی، مالی، محاسباتی و قانونی

ارایه آموزش هاي تخصصی به شیوه کارگاهی و عملی

کارمندان و مدیران با 
آموزش و بهره مندي از 

امتیازات آن

ارائه آموزش هاي 
کارگاهی و مهارتی به 

مدیران و کارمندان

ارایه آموزش هاي 
فرهنگی، فنی، 

محاسباتی، مالی و قانونی 
به مدیران و کارشناسان

آموزش فرهنگی و 
تخصصی 
منابع انسانی

تشکیل کمیته انتخاب مدیران و رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی با کسب حداقل 60 
میزان افزایش سرعت انجام کار

درصد پیشنهادهاي پذیرفته شده (تعداد پیشنهادهاي پذیرفته شده تقسیم بر پیشنهادهاي دریافت شده ضرب در عدد صد)

استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد و تشکیل کمیته هاي مربوط (تعیین روش ارایه، زمینه هاي پیشنهاد، دامنه امتیازها، فرآیند پرداخت پاداش)
ایجاد ساز و کار 

مناسب براي جلب 
مشارکت کارمندان 
و بهره مندي از فکر 
و اندیشه و خالقیت 

نتایج حاصل از اجراي  آنان (30امتیاز)
پیشنهادها

اجراي سایر دوره هاي آموزش عمومی ابالغ شده(اصالح الگوي مصرف، هدفمندسازي یارانه ها و ...)

درصد پیشنهادهاي اجرا شده (تعداد پیشنهادهاي اجرا شده تقسیم بر تعداد پیشنهادهاي قابل اجرا ضرب در عدد صد)

کیفیت اجراي آموزش هاي غیرحضوري(ارایه گزارش اجراي هریک از دوره هایی که به شکل غیرحضوري اجرا شده اند)

میزان کاهش هزینه ها

نرخ مشارکت (تعداد پیشنهاددهندگان تقسیم بر کل کارکنان ضرب در عدد صد)

7- محور تقویت مدیریت و توان کارشناسی ( 60 امتیاز) 

ع-ش10.0

ع-ش5.0
ع-ش5.0

ایجاد بانک 
اطالعات مدیران 

(10امتیاز)
10.010.0 ایجاد بانک اطالعات مدیران

پیشنهاد و معرفی افراد براي تصدي پست مدیریتی از منابع بانک طالعات مدیران به شوراي نحول اداري دستگاه

تشکیل کمیته انتخاب مدیران و رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی با کسب حداقل 60 
درصد از امتیازات وبا رعایت بند مربوط به سابقه کار، کارشناسی و مدیریتی به شرط داشتن دستورالعمل داخلی انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران  مورد 

تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
اجراي دستورالعمل 

نظام انتصاب 
مدیران حرفه اي 

رعایت بند مربوط به انتصاب حداقل 85 درصد از داخل دستگاه و صدور احکام چهارساله(20امتیاز)



عنوان دستگاه:

شاخص هاي  کلی 
عملکرد

حداکثر 
امتیاز

خود
ارزیابی

امتیاز
ارزیابان

فرم ارزیابی عملکرد واحدهاي استانی 1389
موضوع مصوبه شماره 44642/ت 27701 هـ مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران

شاخصهاي عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

شاخص هاي کلیدي عملکرد

1190.086.00.0- محور استقرار دولت الکترونیک ( 270 امتیاز) 

10.010.0

10.010.0

10.010.0

10.010.0 مستند و شفاف سازي زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدماتاستانداردسازي 

آشنا کردن مردم با 
حقوق و تکالیف 
خود به منظور 

استفاده مناسب از 
خدمات دستگاه هاي 
اجرایی (30امتیاز)

تهیه و نصب شرح وظایف کارمندان با ذکر مشخصات و مسئولیت سازمانی آن ها در سر درب اتاق آن ها

تهیه منشور اخالقی، اداي سوگند و امضاي سوگندنامه و منشوراخالقی توسط کارکنان جدیداالستخدام

آشنایی مردم با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صداوسیما و ارایه اطالعات الزم

8- خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع ( 190 امتیاز) 

10.010.0

10.010.0
میزان رضایتمندي 
مردم از دستگاه 

(70امتیاز)
70.036.0

میزان تحقق 
مصوبات سفرهاي 
استانی هیأت دولت 

(70امتیاز)

70.0

1000.0480.00.0

1000.0480.00.0

میزان رضایتمندي مردم از دستگاه براساس نظرسنجی سالیانه

نام و نام خانوادگی مدیر دستگاه:

امتیاز مکتسبه( در مقیاس 1000 امتیاز) 

0.0 جمع امتیاز عدم شمول

سقف امتیاز

استانداردسازي 
خدمات ارایه شده به 

مردم (20امتیاز)

مستند و شفاف سازي زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات

اطالع رسانی به مردم از طرق مختلف

میزان تحقق مصوبات سفرهاي استانی هیأت دولت براساس برنامه زمانبندي

                     امضاء:



صفحه 1/7

دستگاه:

عنوان شاخصشاخص کلیردیف
ماهیت

شاخص 
( + یا - )

واحد سنجش
شماره 
پیوست 
مستندات

سقف امتیازعملکرد واقعیاستاندارد

متوسط زمان حضور متصدیان اورژانس بر سر بالین بیمار از زمان 1
تماس در شهرها

82دقیقه-

متوسط زمان حضور متصدیان اورژانس بر سر بالین بیمار از زمان 2
تماس درجاده ها (اصلی)

152دقیقه-

72.533درصد+ضریب اشغال تخت3

3.192روز-متوسط اقامت بیمار بستري در بیمارستان4

نسبت پایگاه هاي اورژانس ایجاد شده به پیش بینی شده در نظام 5
سطح بندي خدمات

332درصد+

0.953.5به هزار نفر+نسبت تخت به جمعیت6

2.592به ده هزار نفر+نسبت پزشک متخصص به جمعیت7

102ب ده هزار نفر+نسبت پزشک عمومی به جمعیت8

22به ده هزار نفر+نسبت دندانپزشک به جمعیت9

1002.5درصد+درصد کودکان وزن شده10

میزان دسترسی مردم شهرها و روستاها به مراقبت هاي بهداشتی اولیه 11
در طرح نظام سطح بندي خدمات

1003درصد+

12MMR 954درصد+پوشش واکسیناسیون فلج اطفال، هپاتیت و

1002درصد+درصد پوشش جمعیت پزشک خانواده روستایی13

1002درصد+درصد پوشش جمعیت پزشک خانواده شهرهاي زیر 20000 نفر14

12.53در هر هزار تولد زنده-میزان مرگ و میر نوزادان15

9.13در هر هزار تولد زنده-میزان مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه16

موضوع مصوبه شماره44642/ت27701ه مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران (شاخصهاي اختصاصی)
 ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

سالمت
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دستگاه:

عنوان شاخصشاخص کلیردیف
ماهیت

شاخص 
( + یا - )

واحد سنجش
شماره 
پیوست 
مستندات

سقف امتیازعملکرد واقعیاستاندارد

موضوع مصوبه شماره44642/ت27701ه مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران (شاخصهاي اختصاصی)
 ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

22.83در هر صد هزار زایمان-میزان مرگ و میر مادران باردار به علت عوارض حاملگی و زایمان17

1002درصد+نسبت کارگاه هاي تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه اي18

1002درصد+نسبت اماکن عمومی داراي معیارهاي بهداشتی و بهسازي به کل اماکن19

نسبت مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی، بهداشتی و 20
بهسازي داراي معیارهاي بهداشتی به کل مراکز

1002درصد+

502تعداد+تعداد آمبوالنس هاي موجود(بدون احتساب آمبوالنس هاي قدیمی)21

22(ICU,CCU,NICU,PICU) 1552به هزار نفر جمعیت+تعداد تخت ویژه

282به هزار نفر جمعیت+تعداد تخت هاي دیالیز23

24(MRI, CTSCAN, DDR) 32تعداد+تجهیزات سرمایه اي

4ع -ش 9.4درصد+نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان25

123.574درصد+نسبت اعضاي هیات علمی دانشیار به باال به کل هیات علمی26

10.314.44درصد+نسبت اعضاي هیات علمی به دانشجویان27

1001003درصد+پوشش خوابگاه هاي برادران وخواهران28

سرانه فضاي آموزشی و کمک آموزشی (بدون احتساب مراکز 29
آموزشی درمانی)

5.343.983مترمربع+

3؟15مترمربع+سرانه فضاي رفاهی و پشتیبانی30

31.00222جلد+تعداد کتب چاپ شده (تالیف و ترجمه)31

4292تعداد+تعداد طرح هاي تحقیقاتی (داخلی و خارجی)32

آموزش
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دستگاه:

عنوان شاخصشاخص کلیردیف
ماهیت

شاخص 
( + یا - )

واحد سنجش
شماره 
پیوست 
مستندات

سقف امتیازعملکرد واقعیاستاندارد

موضوع مصوبه شماره44642/ت27701ه مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران (شاخصهاي اختصاصی)
 ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی و مقاالت ارائه 33
شده در تحقیقات خارجی به تعداد اعضاي هیات علمی

33.004652تعداد+

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی داخل کشور و 34
مقاالت ارائه شده در تحقیقات داخلی به تعداد اعضاي هیات علمی

502تعداد

252تعداد+تعداد سمینارهاي علمی برگزار شده35

11تعداد+تعداد مراکز اطالع رسانی دارویی و مسمویت ها36

952تعداد+تعداد داروخانه هاي دایر37

3.21.5قلم دارو-میانگین اقالم دارویی در هر نسخه38

35.11.5درصد+درصد نسخ دارویی کنترل شده39

30.51.5درصد-درصد نسخ حاوي داروي تزریقی40

11.5تعداد+تعداد آزمایشگاه هاي کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی41

تعداد بازدیدهاي به عمل آمده از مراکز تحت نظارت به بازدید هاي 42
برنامه ریزي شده در بخش دارویی

1341.5تعداد+

تعداد بازدیدهاي به عمل آمده از مراکز تحت نظارت به بازدید هاي 43
برنامه ریزي شده در بخش غذایی

4731.5تعداد+

44
45

100.00
47

جمع امتیاز شاخص هاي اختصاصی

پژوهش

غذا و دارو
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دستگاه:

عنوان شاخصشاخص کلیردیف
ماهیت

شاخص 
( + یا - )

واحد سنجش
شماره 
پیوست 
مستندات

سقف امتیازعملکرد واقعیاستاندارد

موضوع مصوبه شماره44642/ت27701ه مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران (شاخصهاي اختصاصی)
 ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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دستگاه:

عنوان شاخصشاخص کلیردیف
ماهیت

شاخص 
( + یا - )

واحد سنجش
شماره 
پیوست 
مستندات

سقف امتیازعملکرد واقعیاستاندارد

موضوع مصوبه شماره44642/ت27701ه مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران (شاخصهاي اختصاصی)
 ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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دستگاه:

عنوان شاخصشاخص کلیردیف
ماهیت

شاخص 
( + یا - )

واحد سنجش
شماره 
پیوست 
مستندات

سقف امتیازعملکرد واقعیاستاندارد

موضوع مصوبه شماره44642/ت27701ه مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران (شاخصهاي اختصاصی)
 ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
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دستگاه:

عنوان شاخصشاخص کلیردیف
ماهیت

شاخص 
( + یا - )

واحد سنجش
شماره 
پیوست 
مستندات

سقف امتیازعملکرد واقعیاستاندارد

موضوع مصوبه شماره44642/ت27701ه مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران (شاخصهاي اختصاصی)
 ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

99
100

200.00 جمع امتیاز شاخص هاي اختصاصی



عنوان دستگاه:

حداکثر امتیاز عنوان شاخص کلی عملکردعنوان محورردیف
ممکن

سقف امتیاز
امتیاز خود 

ارزیابی
امتیاز گروه 

ارزیابی
امتیاز عدم 

شمول
40404000ایجاد پایگاه هاي ارایه خدمات و اطالعات1
80806000ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم و مردم با دولت2
15151300رسیدگی به شکایات مردم3
10101000ارزیابی عملکرد سیستم هاي ارائه کننده خدمات4
30302000مشارکت درایجاد پایگاه ملی اطالعات ایرانیان5
55500ایجاد پایگاه اطالعات و آمار منابع انسانی6
4545300اجراي آیین نامه دورکاري7
4545000راه اندازي پیشخوان دولت8
40403800واگذاري تصدي ها به بخش غیر دولتی9
2020000انتقال نیرو از ستاد دستگاه به رده هاي عملیاتی10
20202000حمایت از بخش خصوصی11
5050000تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها، خدمات و محصوالت12
1101109500استقرار نظام مدیریت عملکرد13
2020000تقویت قانونگرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین14
4545000اعمال نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف 15
55000فعال کردن هیأت هاي بدوي و تجدید نظر در رسیدگی به شکایات 16
1010000سنجش ساالنه شاخص هاي سالمت اداري دستگاه17
50503500اصالح فرآیندها و روش هاي انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداري18
4040000واگذاري فعالیت ها و اختیارات به رده هاي شهرستانی19
40402500متناسب سازي دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت با شغل مورد 20
1010000ایجاد ارتباط بین ارتقاء کارمندان و مدیران با آموزش و بهره مندي 21
15151500ارایه آموزش هاي فرهنگی، فنی، محاسباتی، مالی و قانونی به 22
55500ارائه آموزش هاي کارگاهی و مهارتی به مدیران و کارمندان23
3030000ایجاد ساز و کار مناسب براي جلب مشارکت کارمندان و بهره مندي 24
2020000اجراي دستورالعمل نظام انتصاب مدیران حرفه اي25
10101000ایجاد بانک اطالعات مدیران26
30303000آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب 27
20202000استانداردسازي خدمات ارایه شده به مردم28
70703600میزان رضایتمندي مردم از دستگاه29
7070000میزان تحقق مصوبات سفرهاي استانی هیأت دولت30

1000100048000
4800-

1000----
---

جمع امتیاز شاخص هاي عمومی
جمع امتیاز شاخص هاي عمومی (پس از تعدیل براساس جمع کل امتیاز)

4- محور سالمت اداري (80 امتیاز)

2- محور ساماندهی نیروي انسانی ( 80 امتیاز)

3- محور استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (160 امتیاز)

7- محور تقویت مدیریت و توان کارشناسی (60 امتیاز)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
جمع بندي امتیاز  شاخص هاي  کلی عملکرد در بعد شاخص هاي عمومی و اختصاصی

6- توانمندسازي آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی (70 
امتیاز)

1000جمع امتیاز شاخص هاي اختصاصی (پس از تعدیل براساس جمع کل امتیاز)

1000
جمع امتیاز شاخص هاي اختصاصی

1- محور استقرار دولت الکترونیک (270 امتیاز)

5- محور اصالح فرآیند و تمرکز زدایی (90 امتیاز)

8- خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع
(190 امتیاز)


