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 تعالي بسمه
 جناب آقای  

 رئیس محترم 
 

 باسالم و احترام؛  

 1399موضوع: گزارش ارزیابی عملکرد سال ارزیابی 

  اختصاصی   بعد: عمومی 

 :  عنوان محور
 

 شناسنامه شاخص 

   عنوان شاخص:
 1399عملکرد سال   1399هدف سال 

100 100 

 اطالعات تکمیلی شاخص: 
o  غیرترکیبی 1نوع داده شاخص :  نسبیترکیب(ی  کاهشی /رشدی ) 
o  باشد؟:  بلیای میمنطقه/آیا شاخص دارای برش استانی       خیر 
o های عملکردی محرمانه می باشد:  بلیآیا داده      خیر 

 ر این قسمت ذکر گردد.....................................  ستند درسال مهای عملکردی؛ نوع اودن داده حرمانه بدرصورت م

o  دارای سامانه)پایگاه( اطالعات عملکردی می باشد؟: بلی شاخص آیا      خیر 
 های اطالعاتی در صورت وجود: نام سامانه

 سامانه استعالم ثبت احوال -1

   خص:واحد متولی شا
 :  نام و نام خانوادگی تنظیم کننده گزارش 

 

 
باشد و عملکرد دستگاه از مجموع عملکرد واحدهای عملکردی)استان و...( به  دارای یک قلم آماری می  :داده غیرترکیبی  منظور از.    1

عملکرد شاخص از مجموع نسبت صورت   نسبی: دادهر از منظوتکمیل گردد(    2پیوست    1شیت    داده غیرترکیبی.)برای  دست می آید.

برای   برای  در واحدهای  شاخص  به مخرج تعریف شده  آید.)  تکمیل   2پیوست    2نسبی شیت    داده اجرایی و عملکردی به دست می 

ردی به دست  عملکرد از مقایسه عملکرد سال جاری و سال ماقبل واحدهای اجرایی و عملک  رشدی یا کاهشی:  داده منظور از گردد(   

 تکمیل گردد(  2پیوست  3کاهشی شیت /رشدی دادهمی آید.) برای 
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 شاخص:و پروژه های مربوط به اجرای  الف( چکیده مدیریتی و تشریح اقدامات

 ذکر گردد.(  1399)در این بخش، شرحی از اقدامات مربوط به اجرای شاخص در سال  

 : 1عنوان اقدام  
 ج حاصله( ق شاخص)نتایتاثیر در تحق پروژه/شرح اقدام

  

 1مستندات مرتبط با اقدام 

 توضیحات عنوان سند دخ سنتاری شماره سند
    

    

 
 ................................ : .................2عنوان اقدام  

 تاثیر در تحقق شاخص)نتایج حاصله(  پروژه/شرح اقدام

  

 2مستندات مرتبط با اقدام  

 توضیحات ن سندواعن اریخ سندت شماره سند
    

    

  

 

 ......................................... : ........3عنوان اقدام  
 خص)نتایج حاصله( تحقق شا تاثیر در پروژه/شرح اقدام

  

 2مستندات مرتبط با اقدام  

 توضیحات ن سندواعن اریخ سندت شماره سند
    

    

  

 : ................................................. 4عنوان اقدام  
 تاثیر در تحقق شاخص)نتایج حاصله(  پروژه/شرح اقدام

  

 2مستندات مرتبط با اقدام  

 توضیحات ن سندواعن اریخ سندت سندشماره  
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)در این بخش، تصویر یا لینک مستنداتی که نشان دهنده اجرای  اقدامات بخش الف به ازای هر یک از اقدامات و پروژه ها 

 می باشد آورده شود(

 

 ج( پیوست ها 

 ( تهیه و ضمیمه گردد.(  2های مرتبط طی فرمت اکسل ذیربط، )پیوسته)داد

 
 
 

 داود شايقي  
   رئیس سازمان

 

 
 


