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1391 آذزها21ُ 

plan Do

CheckAct

plan Do

CheckAct

الساهات و تكاليف قانوني 
كلي هظام اداري   سياست ًاي 

اهٍن مديريت خدمات كصٍري   ل

 44واگذاري بر اساس اظل 

امي  فرًوگي واختماغي كصٍر 5بره ابع اهساهي و بخش كصاورزي )سالي تٍسػي التعادي،  ا تٍسػي مو  (مٍاردمرتبط ب

امي ًاي   ترٍل اداري گاهي 10بره

امي ًا، سیاستٌا و استراتژیٌای وزیر مرترم  خٌاد کصاورزی   بره

ار و تصکیالت معٍب سازماهی  ساخت

ابع اهساهی  مامٍریت و اًداف مػاوهت تٍسػي و مدیریت مو
 

فػالیتٌا در راستای اًداف کالن ا سازی  از بي ًمراست  هی

فزای  ی  ایحاد سیورژی و ًم ا

ان مصترک  زب

 رویکرد ًدف مداری و استراتژی مرٍری 

الساهات سازهاني

plan Do

CheckAct

برنامه راهبردی پیشرفت جهاد.PPT.ppt
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ازتقاء سطح تفکس زاّبسدی 

ضسٍزت تَجِ بِ فسٌّگ بسًاهِ هدازی ٍ ّدف گسایی

تدٍیي ٍ اجسای بسًاهِ ّا با بْسُ گیسی اش فسٌّگ جْادی 

علویایجاد ًظام هبتٌی بس فسٌّگ ٍ پیطسفت جْادی با بْسُ گیسی اش سیستن ّای ًَیي هدیسیت ٍ تَسعِ ًگاُ  

plan Do

CheckAct
اّویت ٍ ضسٍزت الگوي برناهه پيشرفت جهادي در 

هعاونت توسعه هدیریت و هنابع انسانيحوزه 

plan Do

CheckAct

ٍيتٌاي  اول  

راًبردی   

 مػاوهت 

تٍسػي   

 مديريت و 

موابع اهساهي 

پاسخگويي به 

الزامات و اولويت ها 

و رفع چالش ها 

و خلق ارزش 

براي وزارت جهاد

كشاورزي و نيل 

به پيشرفت  جهادي 

(مسائل)چالش ها 

الزامات و تكاليف قانوني

ديد گاه هاي

مديريت عالي  

وزارت جهاد کشاورزی

تدوین ، اخرا 
و ارزیابی  

برهامي راًبردی 
میان مدت

ًظسیِ سیستن ّا    •

ًظسیِ ساشهاى یادگیسًدُ   •

یادگیسی ساشهاًی   •

تفکس زاّبسدی   •

هدیسیت عولکسد   •

هٌْدسی ّوصهاى    •

یادگیسی حیي عول   •

پسٍضُ هدازی   •

کازگسٍّی   •

 PDCAچسخِ   •

plan Do

CheckAct هباًی ًظسی ٍ زٍیکسدّا
تعهد اقداهات ایجاد 

مٍزضي مرتبط  برگزاري دورى ًاي ا 
 

 اطالع رساهي
 

ٌا  مصاركت دادن افراد در تدوين و هٌاي  ي سازي مدل
 

 اغتماد سازي 
 

ٍح مختلف سازمانافزايش سطد تػامالت و   ارتباطات با سط
 

 ايحاد سيستمٌاي اهگيزضي
 

plan Do

CheckAct

اولويتهاي راهبردي.ppt
ارزشهاي قابل ارايه.ppt
شناسایی و تلفیق چالشها.ppt
الزامات.ppt
ديدگاه وزير.ppt
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طراحی مفهومی •

فرآيند و توالی اقدامات جهت استقرار •

یود اهحام الدامات
 
 تدوین مدل و فرا

plan Do

CheckAct

دز ٍشازت جْاد کطاٍزشیهعسفی ًوادّای اصلی هدل هدیسیت عولکسد

استساتطیک

تاکتیکی/استستطیک

تاکتیکی

عولیاتی/تاکتیکی 

  1سطح 

  2سطح 

3سطح 

4سطح 

plan Do

CheckAct

ت
طا

ارتبا
ی 

شار
آب

ل 
تر

کن

ی
اي
ست

را
هم

کلیِ سطَح/تسکیب الواًْای هدل با یکدیگس

برنامه ريزی استراتژيک

کنترل استراتژيک

تاکتيکی/برنامه ريزی استراتژيک

تاکتيکی/کنترل استراتژيک

برنامه ريزی تاکتيکی

کنترل تاکتيکی

عملياتی/برنامه ريزی تاکتيکی 

عملياتی/کنترل تاکتيکی 

plan Do

CheckAct

ساله  20چشم انداز 
کشور الزامات و برنامه های دولت

قوانين و مقررات 

حاکم

ههای وزير ديدگا

ارت /چشم انداز ماموريت وز

جهاد کشاورزی

ساير اسناد باال 

دستی وزارت

اهداف )ساله وزارت 5اهداف 

(استراتژيک
استراتژی ها برنامه های وزارت

تحليل های 

داخلی

شاخصهاي چشم اندازشاخصهاي اهدافشاخصهاي برنامه

ت
ار

وز
ح 

ط
س

ت
ون

عا
 م

ح
ط
س

/
ها

ان
زم

سا
تر

فا
 د

ح 
ط
س

نی
تا
س
 ا
ی

ها
حد

وا
  

ح
ط
س

/ماموريتتدوين 
وظايف

ساله   3تدوين اهداف 

(استراتژيک)
تدوين استراتژی ها تدوين برنامه ها

ماموريت /چشم انداز
وزارت جهاد کشاورزی

اهداف )ساله وزارت 5اهداف 

(/استراتژيک

شاخصها

استراتژی های 
وزارت

/  برنامه های وزارت
شاخصهای پيشرفت

قوانين و مقررات حاکم

ساير الزامات

تحليل های داخلی

شاخصهاي اهداف شاخصهاي برنامه

( عمومي و اختصاصي)
سازمان/چالشهای معاونت

شناسايی و تدوين 

هر يک ازدفاترچالشهای 

سابرالزامات شناسايی 

(خارجی/داخلی)

يکسالهتدوين اهداف 

(اهداف عمليتی)دفاتر
تعريف پروژه های بهبود 

های تدوين شناسنامه 

(تفاهم نامه داخلی)پروژه
ابی پيشرفتهاکنترل  تدوين استراتژيهای دفاترو ارزي

/ساله 3اهداف 

شاخصهای 

سازمان/معاونت

استراتژی های 

سازمان/معاونت

شاخصهاي اهداف شاخصهاي پيشرفت  پروژه ها

/ماموريتتدوين 

وظايف

ساله 3تدوين اهداف 

(استراتژيک)

 1تدوين اهداف 

ساله

(عملياتی)

تدوين استراتژی ها

تدوين 

برنامه ها

و پروژه های بهبود

ساله 3اهداف 

سازمان/ معاونت 

استراتژی 

های معاونت

ساله  5اهداف 

اهداف )وزارت
(استراتژيک

استراتژيها

ی وزارت

شناسايی و تدوين 

هر يک چالشهای 
ازدفاتر

سابرالزامات شناسايی 

(خارجی/داخلی)

برنامه هاي

معاونت

( ساله3)شاخصهاي اهداف  ( ساله 1)شاخصهاي اهداف شاخصهاي پيشرفت 

پروژه ها
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plan Do

CheckAct

مػاون تٍسػي مدیریت و موابع اهساهی

1دفتر  2دفتر 
سازمان خٌادکصاورزی 

استاهٌا
سازماهٌای تابػي  

وزارت خٌادکصاورزی 

دبيرخاهي برهامي پيصرفت 
خٌادي

سازمان تابػي و /مسٍالن برهامي ميان مدت ًر دفتر 
 وابستي

و كار تشكيالتي اجراي سيستن هدیریت عولكردساز : 3هرحله 

...............

مدير پروژى برهامي ميان مدت

plan Do

CheckAct

 دفتر در ذٍزى ستادی وزارتخاهي 6
 واذدسازماهی استاهی 32

 سازمان ملی 9

plan Do

CheckAct

ُ ّای تدٍیي ضدُ بِ تفکیک ّس یک اش ساشهاًْا  تعداد اقداهات ٍ پسٍض

با  (alignment)ٍ بسزسی هیصاى ّوساستایی 

ای ابالغی هقام هعظن زّبسی  ٍ تحَل ادازی 10ٍ سیاسْت بسًاهِ بْبَد 

plan Do

CheckAct

HRE Presentation/document/provines
HRE Presentation/document/organization
HRE Presentation/document/office
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plan Do

CheckAct

plan Do

CheckAct

327107568%90%

plan Do

CheckAct

آمار و اطالعات پروژه ها و اقدامات جاری برنامه پیشرفت جهادی

(91و  90مقایسه سال )

plan Do

CheckAct
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فسطد سازماهی
هام واذد ردی

1391سال 1390سال

تػداد پروژى ًا
تػداد الدامات 

خاری 
تػداد الدامات خاری تػداد پروژى ًا

ان
ست
ی ا
رز
صاو

د ک
خٌا

ی 
هٌا
زما
سا

ذربایحان ضرلی1
 
ا 1220644استان 

ذربایحان غربی2
 
ا 8171114استان 

622529استان اردبیل 3

710557استان اظفٌان 4

419441استان ایالم5

لبرز 6 210829استان ا

625643استان بٍضٌر7

3185115استان تٌران8

620467استان خوٍب کرمان9

و بختیاری 10 429444استان چٌارمرال 

6294147استان خٍزستان11

62810190استان خراسان رضٍی12

3241265استان خراسان ضمالی13

6191040استان خراسان خوٍبی14

1182053استان زهحان15

923924استان سموان16

و بلٍچستان17 421226استان سیستان 

8121039استان فارس18

فسطد سازماهی
هام واذد ردی

1391سال 1390سال

تػداد پروژى ًا
تػداد الدامات 

خاری 
تػداد پروژى ًا

تػداد الدامات 

خاری 

ان
ست
ی ا

رز
او
کص

اد 
خٌ
ی 
هٌا
زما
سا

لزوین19 7201639استان 
9111196استان لم20
530334استان کردستان21
کرمان22 733656استان 
کرماهصاى23 981418استان 
کٌگیلٍیي و بٍیراذمد24 923038استان 
5207115استان گلستان25
715443استان گیالن26
617698استان لرستان 27
621543استان مازهدران28
816971استان مرکزی29
713531استان ًرمزگان30
818855استان ًمدان31
528461استان یزد32

ای
اهٌ
ازم
س

ای  ی ایران 33 620345سازمان مرکزی تػاون روست

320322سازمان امٍر غصایر ایران 34
420755سازمان امٍر اراضی 35
52029112سازمان دامپزضکی 36

سطد

فسازماهی  
هام واذدردی

1391سال 1390سال

تػداد الدامات خاری تػداد پروژى ًاتػداد الدامات خاری تػداد پروژى ًا

تي
بس
وا

ر37 صٍ ک ری  خیزدا ب ا  و  ع  ت ، مرا ا  ٌ ل خوگ ان  زم 6201111 سا

زی 38 ر و صا ک لتعاد  ا و  ریزی  ي  ام بره صی  پژوً 5161127مٍسسي 

ن 39 یرا ا ن ضیالت  زما 11201077سا

تات 40 با ه ن ذفظ  زما 733452سا

زی 41 ر و صا ک ترویج  و  مٍزش  ا   ، ت  ا ركیك ان ت زم 61072172سا

دی
ستا

تر 
دفا

هی  42 با ی پصت و  ى  رفا ری ،  ادا ر  17272865امٍ

ن 43 رگرا ثا ی ا ر  1250929امٍ

29321امٍر ذكٍلی 44

گزیوش 45 517619ًیات مرکزی 

ر مالی 46 21818امٍ

ری 47 ادا ترٍل  و  زی  هٍسا 27223541مرکز 

1391سال 1390سال

ًا تػداد پروژى 
 تػداد الدامات 

خاری 
ًا تػداد پروژى 

تػداد الدامات 

خاری 

 
3271046کلخمع 

 
395 

 
2621

درظد رضد

%77/24پروژى ًا

%150الدامات خاری 

%120کل
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فراواهی مٍضٍعردیف 

مٍرد47تػداد اسواد1

اهیي ًا2 مٍرد47بی

مٍرد200اًداف سي سالي3

مٍرد400اًداف یکسالي4

مٍرد4500چالش ًا5

مٍرد327تػداد پروژى ًا6

مٍرد1075تػداد الدامات خاری 7

ٍعضاخط ًا اهدازى گیری8 متو

                                     
                                    6596        خمع کل        

plan Do

CheckAct 1390خالصه آهار و اطالعات هربوط به اسناد برناهه پيشرفت جهادي در سال 

فراواهی مٍضٍعردیف 

مٍرد47اسوادتػداد 1

اهیي 2 مٍرد47ًابی

مٍرد200سالياًداف سي 3

مٍرد423اًداف یکسالي4

مٍرد2783چالش ًا5

مٍرد395تػداد پروژى ًا6

مٍرد2621تػداد الدامات خاری 7

ٍعضاخط ًا اهدازى گیری8 متو

                                     
6516          خمع کل        

1391خالصه آهار و اطالعات هربوط به اسناد برناهه پيشرفت جهادي در سال 

plan Do

CheckAct

اطالعات آهاري پروشه ها و اقداهات جاري 
1390برناهه هياى هدت در سال 

1390جمع کل آمار پروژه ها و اقدامات جاری سال 

اقدامات جاریپروژه هانام واحدردیف

209627سازمان جهاد کشاورزی استان ها1

53276سازمان ها و موسسات وابسته وزارت2

65172دفاتر معاونت3

3271075جمع

1402

plan Do

CheckAct

اطالعات آهاري پروشه ها و اقداهات جاري 
1391برناهه هياى هدت در سال 

1391جمع کل آمار پروژه ها و اقدامات جاری سال 

اقدامات جاریپروژه هانام واحدردیف

2331865سازمان جهاد کشاورزی استان ها1

80573سازمان ها و موسسات وابسته وزارت2

82183دفاتر معاونت3

3952621جمع

1402

plan Do

CheckAct
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plan Do

CheckAct

تٍاهمودسازی ذین اخرا

 مٍزضی ٍح ستادی )برگزاری دورى ًای ا   (ملی–سط

 کارگروًی، مدیریت پروژى ، کوترل پروژى، خاللیت و ذل مسائل سازماهی، مدیریت تغییر، تػارض سازماهی،

ردکاوی سازماهی یودًای کسب و کار، ٍم
 
 مٌودسی محدد فرا

ای متػدد ملی و موطكي ای  برگزاری ًمایش ًا و سمیواًر

(مادی و مػوٍی)تكدیر، تصکر و خبران زذمات 

ایحاد زمیوي و فرظت اهحام کار برای کلیي کارکوان 

 
  

plan Do

CheckAct

( ساشی سادُ فسض ) است هساٍی ّا پسٍضُ پیطسفت دزصد تَلید دز پسٍضُ ّای فعالیت ٍشى

اقداهات ّای ضاخص هیصاى ًیص ٍ بسًاهِ بِ ًسبت ّا پسٍضُ پیطسفت دزصد اساظ بس پیطسفتْا هیصاى ازشیابی ٍ کٌتسل 
ًاهِ بِ ًسبت جازی پریسد هی صَزت بس

ٌای بِ جازی اقداهات ٍ ّا پسٍضُ بِ ًیل داف بِ ًیل هع ( ساشی سادُ فسض ) باشد هی ضدُ بیٌی پیص ّا

پریسد هی صَزت ای دٍزُ پسٍضُ کٌتسل جلسات دز پیطسفتْا ثبت ٍ کٌتسل

( ساشی سادُ فسض ) باضٌد هی هساٍی ٍاحد عولکسد دز جازی اقداهات ٍ ّا پسٍضُ ٍشى

اصَل استفادُ ضدُ دز ایجاد هکاًیصم ازشیابی  
(Principles)

plan Do

CheckAct

ُتْیٍِ  گسافیکی زٍیکسد اش استفاد Dashboard عولکسدّا ًوَدى گصازش جْت

ًاِه اش جلَتس هحدٍدُ گسفتي ًظس دز  دز ٍ بیطتس اًعطاف ایجاد هٌظَز بِ قبَل قابل غیس اًحساف ٍ هجاش اًحساف –بس
ّا کٌتسل سطح اش خازج عَاهل گسفتي ًظس ٍاحد

ٌابع عولکسد کل تعییي دز ٍاحدّا جازی اقداهات ٍ فعالیتْا ٍشى ( ساشی سادُ فسض ) است هساٍی اًساًی ه

plan Do

CheckAct
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عولكرد اقداهات عولكرد  پروشه ها

جلَتس اش بسًاهِ

عقب تس اش بسًاهِ

اًحساف هجاش

0

%50%50

(5.12)
دٍزُ پیص

0

%50%50

(16.77)
دٍزُ پیص

plan Do

CheckAct
طراحي و استقرار نرم افسار برناهه پيشرفت جهادي 

plan Do

CheckAct

بٍد  تػداد زیاد برهامي ًای ٌب

(سازمان ملی9+ استان  32+ ستادوزارتخاهي ) تػدد وتک ثر هكاط دسترسی 

اولٍیت استراتژیک داضتن برهامي برای وزارتخاهي 

یي و تدوین گزارضات مدیریتی و کارضواسی متػدد  هیاز بي ٌت

ٍرد هظر در همٍهي ًای داخلی و خارخی مٍخٍد  غدم وخٍد هرم افزار مواسب و با لابلیت ًای  در بازارم

ٍرت مکاهیزى  تمایل بي بستن کامل ذلكي برهامي بي ظ

ظرفي خٍی  ی   

دهَی ًسم افصاز
plan Do

CheckAct

 
  

SoftWare

plan Do

CheckAct

HRE Presentation/داشبورد مدیریت نهایی/لینک.وضعیت اقدامات جاری دفاتر و سازمانها.ppt
HRE Presentation/داشبورد مدیریت نهایی/لینک . وضعیت پروژه های دفاتر و سازمانها.ppt
HRE Presentation/software.ppt
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planهدل تقدیر و اعطاي جایسه برناهه پيشرفت Do

CheckAct

 :ًدف 

 ضواسای  ی، رتبي بودی، تصٍیق و ایحاد اهگیزى در واذدًای سازماهی برتر  

 

  

planهدل تقدیر و اعطاي جایسه برناهه پيشرفت Do

CheckAct

معیارهای  
حذود زیر معیارهاعملکردی

امتیاز
درصذ وزن 
زیرمعیارها

درصذ وزن 
معیارهای  
عملکردی

معیارهای  
اختصاصی

%040-100عملکرد اقذامات جاری -1
75%

%060-100عملکرد پروشه ها -2

معیارهای
عمومی

نحوه تعامل با دبیرخانه -3
ثبات رابط برنامه  -1-3           
پیگیری رابط برنامه  -2-3           

100-016%

25%

%014-100حساسیت بر تاریخهای سر رسیذ و برنامه ارائه شذه-4
%014-100دقت در ارائه گسارشات -5
%014-100اهتمام به شرکت در دوره های توانمنذسازی -6
%014-100پوشش مناسب تر پروشه ها و اقذامات جاری بر روی اولویتهای راهبردی معاونت  -7
%014-100پوشش مناسب تر پروشه ها و اقذامات جاری بر روی کلیه حوزه های وظیفه ای-8
%014-100مذیران مربوطه در طراحی و اجرای برنامه/  میسان حضور معاون -9

plan Do

CheckAct

هدل تقدیر و اعطاي جایسه برناهه پيشرفت

ساشهاى 

پیطتاش جْادی

ساشهاى پَیای جْادی

ساشهاى کَضای جْادی

100- 85

85- 60

60>

پرسش و پاسخ
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با تشكر از توجه شوا


