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 : تعاریف و مفاهیم
هاي خدماتي گفته مي شود كهه از رريهآ  خ خهدمام امهدادي        به هريك از مراكز يا مجتمع واحد امداد:

گردد. انواع  احدهاي امداد عبارتند از: شاخه اصهيي  شهاخه عرعهي  شهتبه توزيهع  كارگها         حمايتي ارائه مي
  تابته  دعتر ستادي   مركز خدمام حمايتي.  مؤسسه  خودكفايي
شهود   امهور  خ     احدي از كميته امداد است كه از رريآ  خ به امر مددجوياخ رسهيدگي مهي   شاخه اصلی:

 گرددكه صرعاً به دعتر استاخ يا دعتر مركزي پاسخگو مي باشد. توسط شورائي مشورتي ادار  مي
شهود   متمهو ً در بخشه ا  ر سهتاها        ت نظر شاخه اصيي ادار  مهي  احدي از كميته امداد است كه تح شاخه فرعی:

عاصيه زيادي بها محهش شهاخه اصهيي دارد مسهتقر اسهت   از رريهآ  خ بهه امهور مهددجوياخ            حتي منارقي از ش رها كه 
 شود. رسيدگي مي
نبود    در هر ما  عقط  احدي از كميته امداد است كه متمو ً داراي دعتر  تشكيالم   كاركناخ مستقش  شعبه توزیع:

شود. شتبه توزيع زير نظر شهاخه اصهيي يها شهاخه عرعهي       كمك اي كا يي از  خ  احد استفاد  مي چند ر ز براي توزيع
 شود. ادار  مي

ريزي  همهاهنگي  نظهارم   تهدارا  احهدهاي       احدي از كميته امداد است كه به امر برنامه دفتر ستادي:
پردازد   متمو ً ارتباط مستقيمي با مددجوياخ ندارد. دعترمركزي   ي تابته ميغير ستادي   يا  احدهاي ستاد
 شوند.  احد ستادي محسوب مي  ها   دعاتر استان ا امداد  حوز  متا نت تداركام  مركز  موزش عالي

 احهدي از كميتهه امهداد اسهت كهه بها سر يسه اي خهدماتي  تفريحهي   تربيتهي در خهدمت             مركز خدمات حمایتی:
 .  كانوخ عرهنگي  موزي ارد گا   موزشي  تربيتي مورد حمايت قراردارد از قبيش: نقاهتگا  خوابگا  دانش دجوياخمد

ر ستايي كه در  خ حداقش يك خانوار  مورد حمايت خدمام حمايتي كميته امداد قرار داشته  روستاي مورد حمایت:
 باشد.

در  موزش   پر رش يا مراكز  موزشي شاغش هستند   شود كه عمدتاً  به اعرادي گفته مي رابطین فرهنگی:
 بصورم اعتخاري در امر خدمام عرهنگي ربآ ضوابط تتريف شد  با امداد همكاري دارند.

اعرادي هستند كه برابر شرايط مشخص   متين به خدمت سازماخ پذيرعتهه شهد    بصهورم تمها       كاركنان:
 كنند.   حقوق درياعت مي كنند   در ازاي  خ مزد  قت يا پار   قت كار مي

اعرادي هستند كه به موجب حكم رسمي براي تصدي يكي از مشاغش سهازماخ منهدرد در    كاركنان رسمی:
 نظا  حقوق   دستمزد به خدمت سازماخ پذيرعته شد    تابع مقررام سازماني باشند. 

متهين بهه خهدمت     اعرادي هستند كه بموجب قرارداد رسمي براي كار مشهخص   مهدم   كاركنان قراردي:
 شوند. سازماخ پذيرعته مي
اعرادي هستند كه در استخدا  سازماخ متين قرار داشته  ليكن بموجب حكم رسمي ج ت  مأمور به خدمت:

 اند. انجا  خدمت در سازماخ ديگري مأمور شد 
يها  همكاراني هستند عاقد قرارداد يها حكهم اسهتخدامي كهه بهد خ درياعهت حقهوق   مزا        همكاران افتخاري:

نماينهد از قبيهش رابطهين عرهنگهي       بصورم دا ريبانه مطابآ ضوابط   شرايط مشخص با امهداد همكهاري مهي   
 رابطين صدقام  ...
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شهود كهه در زمينهه توزيهع صهند ق اي       بهه اعهرادي ارهالق مهي     :خرید خدمتی مشاركتهاي مردمیهمكاران 
مكهاري داشهته   در ازاي خهدماتي كهه     صدقام  ارتباط با مشتركين   تخييه صند ق اي صدقام بها امهداد ه  

 نمايند. الزحمه درياعت مي دهند درصدي از  جو  حاصيه را بتنواخ حآ انجا  مي
هاي مشاركت مردمي   بصهورم اعتخهاري در    شود كه در قالب هسته به اعرادي ارالق مي رابطین صدقات:

حيهه اياهارگري  انفهاق  تخييهه     زمينه توزيهع صهند ق اي صهدقام  ارتبهاط بها مشهتركين  تبييهي   تهر ي  ر         
 كنند. صند ق اي صدقام   امور مشابه با امداد همكاري مي

شود كه ربآ مقررام اداري   استخدامي  گزينش   بصورم يكي از  به اعرادي گفته مي استخدام شدگان:
  يند. حا م رسمي يا قراردادي به خدمت سازماخ در مي

بازنشستگي  عوم  اخراد  استتفا  عسه  قهرارداد  خاتمهه قهرارداد      به د ييي از قبيش  علت خروج كاركنان:
 گويند.  گردد  عيت خر د مي انتقال  مأموريت  ... كه منجر به خر د   يا انصراف از كار كاركناخ مي

ارائه امتيهاز خهاب بهه تتهدادي از كاركنهاخ  اجهد شهرايط ج هت ادامهه تحصهيش در مقهارع             بورسیه امداد:
 ش سپردخ تت د خدمت چند برابر در امداد را گويند.دانشگاهي در مقاب

شود كه در رول سهنوام خهدمت كاركنهاخ   كهارگراخ بهه       به  موزش ايي گفته مي آموزش ضمن خدمت:
    باشد. شود   شامش  موزش اي ضمن خدمت عا    ضمن خدمت خاب مي  ناخ ارائه مي

ت كه برحسب مورد براي رعهع   موزش ضمن خدمت خاب   موزش ايي اس آموزش ضمن خدمت خاص:
كمبودهاي  موزشي يا ارتقاي م ارم كاركناخ يك سازماخ به صورم يك برنامه خاب ت يه  تد ين   اجرا 

دهنهد  ت يهه     شود. برنامة اين  موزش براساس سفارش دستگا  اجرايي نيازمنهد  توسهط سهازماخ  مهوزش     مي
 شود. تد ين   اجرا مي

 موزشه ايي اسهت كهه براسهاس اسهتانداردها        ن خهدمت عا    مهوزش ضهم   آموزش ضمن خددمت عدام:  
هايي ازپيش تتيين شد  توسط سازماخ مجري دررول سنوام خدمت كارگراخ   كاركناخ به  ناخ داد   برنامه
 شود. مي

د ر   موزشي  برنامه  موزشي مد ني است كهه در رهول زمهاخ متينهي بها ههدف ترييهر در         دوره آموزشی:
 گردد. گيرندگاخ اجرا شد    منجر به اخذ گواهينامه پاياخ د ر  مينگرش   رعتار  موزش 

شهود كهه ههدف  خ اعهزايش دانهش       منهد   خهالق گفتهه مهي     پژ هش  به مجموعه عتاليت اي ر ش پژوهش:
 هاي مختيف است. موجود  دستيابي به دانش   عنوخ جديد   حش مسايش در زمينه

ربردي  پژ هشي است كه با هدف ياعتن را  حش عميهي  پژ هش كا پژوهش كاربردي د تحقیقات كاربردي: 
 شود.  به منظور رعع نيازها   حش مسايش مشخص انجا  مي

 گردد. به مراقبت دراجراي امور براي كنترل   هدايت صحيح اعمال مجرياخ درحين انجا   ظيفه ارالق مي نظارت:
ادار  متين   بررسي اسناد   مدارا جستجو   كا ش كردخ عرد ذيصالح  از عميكرد كاركناخ يا  بازرسی:

مابته بمنظور تتيين ميزاخ انطباق امور انجا  شد  با اهداف    ظايف   مقهرارم پهيش بينهي شهد  را بازرسهي      
 گويند. مي
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 مدیریت منابع انسانی و تشكیالت
 

 ( : أوصيكم بتقوي هللا و نظم أمركم.  قال علي )ع

 و نظم در كارها سفارش ميكنم. ( فرمودند : شما را به پرهيزكاري علي )ع

 

امر ز  ترييرام در محيطي كه سازماخ ها در  خ به حيام خود ادامه مي دهند بسيار  سيع است. در چنين 

شرايطي به منظور ايجاد نظم  بايد با  گاهي   تشخيص بهه موقهع ترييهرام محيطهي  تحهو تي را در سهازماخ       

 ء ب ر   ري   تحقآ اهداف سازماني باشد.برنامه ريزي   اجراء نمود كه در ج ت ارتقا

حوز  ي اهداف   راهبردها  -1براي اثربخش بودخ اين ترييرام  چ ار حوز  اصيي را مي تواخ برشمرد: 

حوز  ي تكنولوژي كه كمتر كسي منكر اهميت  خ  -4حوز  منابع انساني  -3حوز  ساختار   تشكيالم  -2

 در تحو م سازماخ مي باشد.

يت به اين م م كه كميته ي امداد اما  )ر ( از زمر  ي سازماخ هاي بزرگ   پيچيد  در سهطح  حال با عنا

سازماخ هاي موجود در كشور محسوب مي گردد  به جدّ مي تهواخ گفهت گها  ن هادخ در مسهير ترييهرام از       

 جميه ضر ريام  ينفك  خ محسوب مي گردد.

واخ بهاز ي اجرايهي مركهز برنامهه ريهزي   عنها ري       در همين راستا دعتر تشكيالم   ب بود ر ش ها به عن

 ارالعام متولي انجا  اين م م است.

رسهاني سههاختار تشهكيالم  ب بهود     تتهريف  ظايفي از جميه برنامه ريزي نير ي انساني  اصهالح   بر ز 

را نههماياخ   مهداد ا هاي اين دعتهر   نقههش   جايگهها   خ در   ها   ... ميزاخ اهميت عتاليتر شا   هههه يندهرعه

در اين دعتر مي باشد      سازد. عنا ين گرد مد  در ذيش  بخشي از عتاليت هاي صورم گرعته در سال مي

كه با عنايت به منويام سرپرسهت محتهر  امهداد امها  )ر (   رياسهت محتهر  مركهز برنامهه ريهزي   عنها ري           

 ارالعام ساري   جاري گرديد  است.

 : 2928ها در سال ر تشكیالت و بهبود روشصورت گرفته توسط دفت اقدامات

 :هاو بهبود روشگروه فرآیندها  -

 ( . BPMS) ر يندهاي امداد ي مديريت عاندازي پر ژ را  -

 ي تيفيآ مقررام .هاي ارجاعي از سوي كميتهبازبيني   تد ين مجدد عر يند دستورالتمش -

 هاي سازماني .تد ين دستورالتمش مديريت كيفيت   استانداردسازي عر يند -

 نويس ررح استقرار نظا   راستگي محيط كار .تد ين پيش -
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ههاي  سهازي نظها  كگدگهذاري ) بهازبيني عهر      هها   يكپارچهه  اجراي دستورالتمش مديريت امور عهر   -

 متا نت حمايت   سالمت خانواد  ( .

 هاي پايش دستورالتمش مديريت  مار   ارالعام .تد ين شاخص -

 يكرد كاركناخ .ي سيستم ثبت عمتوسته -

 اعزاري  زموخ .هاي سيستم نر ي گزارشت يه   توسته -

 منابع انسانی :ریزي برنامهگروه  -

 هاي  موزشي .نيازسنجي  موزش مشاغش   تد ين استانداردها   رراحي د ر ي پر ژ  RFPتد ين -

 ش .ي بازنگري   رراحي نظا  پرداخت حقوق   مزايا   مديريت پادااندازي پر ژ را  -

 هاي نظا  اداري .ي سياستاقدامام انجا  شد  در خصوب پر ژ  -

 بندي مشاغش .بازنگري دستورالتمش ربقه -

 ي سختي شرايط محيط كار .التاد ي عوقي ضابطهت يه -

 ها .ريزي   عنا ري ارالعام استاخي برنامهانجا  امور مربوط به نير هاي ساعتي حوز  -

 ساني امداد .ي گزارش تحييش نير ي انت يه -

 اقدامام انجا  شد  در راستاي  ظايف هيأم اجرايي ارزشيابي   انتصاب كاركناخ ستاد مركز . -

 دهی :گروه سازمان -

 ي سو  بازنگري ساختار   تشكيالم امداد .انجا  امور مربوط به د ر  -

وسط هاي عرعي   ادارام جديد پيشن ادي تهاي عمومي   اختصاصي ايجاد شاخهشاخصبررسي  -

  احدهاي خارد از مركز .

 مركزي .هاي تخصصي ستادهاي سازماني حوز شرح  ظايف پستتد ين  -

 بندي  احدهاي سازماني .هاي درجهبازنگري شاخص -

 .)ر (ي امداد اما ي كميتهالحسنهرراحي ساختار   تشكيالم صند ق قرض RFPتد ين  -

 ديدالتأسيس .هاي جايجاد سطح سازماني مديريت ش رستاخ در ش رستاخ -

هاي سازماني مصوب   قائم به شخص   بر زرسهاني  اعمال ترييرام در  احدهاي سازماني   پست -

 اعزار جامع تشكيالم   منابع انساني .ارالعام نر 

 ها در خصوب امور مرتبط با ساختار   تشكيالم .هاي مختيف ستادمركزي   استاختتامش با حوز  -

ارد از مركز در خصوب ايجاد  احدهاي  ابسته ) خوابگا    هاي  احدهاي خبررسي درخواست -

 ارد گا  ( .
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ي جمتههه   نماينههدگاخ مجيههس شههوراي اسههالمي   پاسههخگويي بههه مكاتبههام دعترسرپرسههتي   ائمههه -

 بخشداراخ   اعضاي شوراي ش ر از سراسر كشور .

 ي پن  .تنظيم   ابالغ تشكيالم تفصييي مديريت ش رستاخ درجه -

 ي بشاگرد .ابالغ ساختار   تشكيالم منطقهدهي   سازماخ -

 ها :عملكرد عمومی دفتر تشكیالت و بهبود روش -

 اعزار ارزشيابي عميكرد كاركناخ .ي نر انجا  اقدامام مربوط به ت يه -

ي سهؤ ا م  زمهوخ اسهتخدامي    اقدامام انجا  شد  در خصوب  زموخ استخدامي امهداد ) ت يهه   -

 ها   مستندسازي ( .رگزاري  زموخها   نظارم بر ببرخي استاخ

 هاي ارزشيابي عميكرد كاركناخ .ت يه   تطبيآ شاخصاحصاء  -

 هاي مرتبط .انساني با ساير سيستمسازي سيستم جامع تشكيالم   منابع   يكپارچهتوسته  -

 ريزي   عنا ري ارالعام .سفرهاي استاني رياست مركز برنامهپاس  به سؤ ا م مطر حه ري  -

 هاي همكاري .حيقه برگزاري -

 د تعدادكل كاركنان2
نفر بصورم ثابت ) رسمي (   قراردادي   مأمور به خهدمت بها ايهن ن هاد      14513تتداد  1392در پاياخ سال 
 داشته است. اعزايشدرصد  8/1اند كه نسبت به رقم مشابه سال قبش همكاري داشته

 ز تتداد كاركناخ كاسته شد  است.درصد ا 8/2سا نه  1392تا سال  1388بطور متوسط از سال 
 28سال  22سال  22سال  22سال  22سال  

 تعداد

درصد 
تغییرات 
نسبت به 
 سال قبل

 تعداد

درصد 
تغییرات 
نسبت به 
 سال قبل

 تعداد

درصد 
تغییرات 
نسبت به 
 سال قبل

 تعداد

درصد 
تغییرات 
نسبت به 
 سال قبل

 تعداد

درصد 
تغییرات 
نسبت به 
 سال قبل

 2/2 22529 -9/2 22852 -7/2 22828 -2/2 22592 -2/7 22287 كل كاركنان

 2/2 29892 9/2 29888 -6/2 29222 -2/8 29868 -6/6 29522 كاركنان رسمی

 : د نحوه همكاري كاركنان8

درصهد( بتنهواخ    2/91 نفهر )  13231  تتهداد  1392 نفر كاركناخ شهاغش در پايهاخ سهال    14513از مجموع 

مهأمور بهه خهدمت از سهاير        ( بهه صهورم قهراردادي    درصهد  8/8 نفر ) 1282تداد   ت( رسمي ) نير ي ثابت

 اند. همكاري داشته با اين ن اد سربازيا تحت عنواخ  هادستگا 

 : د جنسیت كاركنان9

نفر  454مرد   درصد( 5/95)نفر 13859  تتداد  1392 نفر كاركناخ شاغش در پاياخ سال 14513مجموع از

 اند.  ( زخ بود درصد 5/4 )
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 برنامه آموزش كاركنان

خوا    كمال جو كه مج ز بهه نيهر ي    بخش اسال   انساخ موجودي است بالفطر   رماخدر مكتب حيام

راند   ا  را    نوگرايي است. اين ا نير هايي است كه انساخ را هموار  به جيو مي     خالقيت   تفكر  اراد  عقش

اسال  انساخ جاهش مورد سهرزنش   مالمهت قهرار گرعتهه   عالمهاخ        دارد  در  يين  از توقف   ركود باز مي

ر حهي     دانشمنداخ  ارسته   صاحباخ نطآ   قيم كه ميتوانند بانفوذ كال    قيم خويش باعث ترقي   تكامش 

 باشند. متنوي جامته   توسته   پيشرعت عيو  عني   تخصصي گردند مورد احترا    تكريم مي

سه عنصر حاكم باشد  مترعت خدا  ايماخ به ا    عمش به دستورام ال ي كه باعهث  در  موختن عيم بايد 

گانه باشد در مسير خهدمت بها    شود    قتي انساخ داراي اين عناصر سه هدايت   ر شنايي   بصيرم انساخ مي

 كند. نمي ر د   هرگز احساس يأس   نااميدي  اي قوي   توكيي پايدار پيش مي اراد 

ما  خميني بنابه رسالت ال ي خويش براي با  بردخ سطح كميت   كيفيت خدمام نسبت به كميته امداد ا

هاي عيمي   تخصصهي كاركنهاخ    شهنايي     نتمت انقالب اسالمي   در ج ت اعزايش سطح تواناييقشر  لي

برگزاري  ترقي   تكامش است اقدا  به  ن ا با عنوخ   ر ش اي جديد مديريت كه متمو ً ر ز به ر ز در حال 

ا ج هت عراگيهري عنهوخ    هههههه ههاي  موزش ضمن خدمت   راههي نمهودخ كاركنهاخ خهود بهه دانشهگا        د ر 

   كارشناسي   مديريت نمود  است. هاي اداري تخصص

ههاي  نفهر در د ر   2552    موزشهي عنهي   تخصصهي   ههاي   نفهر در د ر   14411 تتهداد  1392 ري سهال 

  ارزشهي   ههاي نفهر در د ر   4418  مهوزش عمهومي    ههاي   نفهر در د ر    24195  موزشي ب بود مهديريت  

  اند. شركت داشته
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  :آموزش ضمن خدمت فعالیت   -2

   هاي آموزشی فنی و تخصصی:دوره

اسهتاخ    31  هاي امهداد امها  خمينهي دعتهر مركهزي       نفر از كاركناخ كميته  49191تتداد  1392ري سال 

انهد.   در استان اي مربوره   در مركز  موزش امداد در ت راخ شهركت نمهود    هاي برگزار شد  در د ر كشور 

 اند.   موزش اي   ز   را عرا گرعته  نفر ساعت  458124د ر  با صرف  414اين اعراد جمتاً ري 

بها   عهارس   استاخ ( درصد 4/1نفر) 3134با  خاصف ااستاخ  ها كنند  در د ر از نظر تتداد كاركناخ شركت

  .اندرين تتداد را به خود اختصاب داد بيشت ( درصد 4/5)نفر 2415با  البرزاستاخ    (درصد3/1ر)نف 3514

 برنامه تحقیق و پژوهش: 

هاي جدا نشدني از انساخ است. اين كنجكا ي   عطش خاموش نشدني بهراي  كنجكا ي يكي از  يژگي

اي  زندگي ر زمر   همة مرد  به گونهدهد كه در  كشف حقايآ  پايه   اساس تحقيآ   پژ هش را تشكيش مي

 گا  يا ناخود گا  با  خ عجين هستند   قسمت عمدة اختراعام  اكتشاعام   پيشرعت اي عيمي بشر در سهاية  

تهرين مسهائش    همين كنجكا ي   تالش مدا   عراهم  مد  است. لذا مسأله تحقيآ   پژ هش يكهي از بنيهادي  

دهي   يا پيشرعت   توسهتة صهنتتي     گونه نظا  نحوي كه تقريباً هيچ باشد به مربوط به جوامع امر زي بشر مي

 ريزي كارها بد خ انجا  تحقيقام   مطالتام اساسي ممكن نخواهد بود.  اقتصادي  اجتماعي   برنامه

 هاي پژوهشی :الف(فعالیت

 تد ين دستورالتمش امور پژ هشي . .1

زنهاخ سرپرسهت خهانوار   انحراعهام     رصد مسائش اجتمهاعي   شناسهايي مسهائيي از قبيهش  ضهتيت       .2

 …گري   سالمنداخ   رالق   اجتماعي   مسائش مربوط به كودكاخ خياباني   تكدي

  ري صهدقام دركميتهه امهداد امها      شناسي عر ينهد جمهع  هايي از قبيش ررح  سيبانجا  پژ هش .3

 .)ر (خميني

هها  ي سطوح پهژ هش تن كييههاي پژ هشي با در نظر گرعي انجا  عتاليترراحي   تنظيم بخشنامه .4

 .)ر (در امداد اما 

 . )ر (ها در امداد اما  نامهي مربوط به عر يند تصويب   اجراي پاياخرراحي   تنظيم بخشنامه .5

هها در مركهز   عنواخ پژ هشي تصويب شد    بررسهي  خ  45از مجموع  RFP( 14درياعت شانزد  ) .4

  موزش   پژ هش شامش :
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 موضوع . 3اي مردمي هي مشاركتي توستهحوز  -

 موضوع . 1الميش بيني حوز  -

 موضوع . 4ي اشترال   خودكفايي حوز  -

 موضوع . 3ي عرهنگي حوز  -

 موضوع . 1ي حقوقي   امورمجيس حوز  -

 موضوع . 1ي اداري   مالي حوز  -

 موضوع . 3 ي حمايت   سالمت خانواد حوز  -

منظهور  ي پژ هشي عيمي   متتبر بهه سهمؤس 14هاي تصويب شد  از رريآ عراخواخ به RFP ارسال .1

 نگارش پر پوزال .

ي هيئت عيمهي مركهز بها حضهور     جيسه 15پر پوزال از مؤسسام پژ هشي   برگزاري 14درياعت  .8

 ها .هاي مربوره به منظور تحييش پر پوزالنمايندگاخ حوز 

 :ها شامش ي  خهاي درياعت شد    تصويب ن ايكش پر پوزالپژ هش ميي از پر پوزال3تأييدن ايي .9

 گيري با ايرانيهاخ خهارد از كشهور ج هت جيهب مشهاركت در      ههههاي ارتباط  تبيين مدلشناسايي  -

 هاي مالي   تخصصي .كمك

 . )ر (ي امداد اما  خمينيحمايت كميتهبندي نيازها   مشكالم سالمنداخ تحت  ا لويتشناسايي  -

 ي   تبييرام در امداد .رسانهاي كار مد   مؤثر ارالعبررسي   شناسايي مدل -

سازي مراحش نيازسنجي   نيهاز عريني  رراحي نظا  جامع  موزشي   پياد » ررح پژ هش ميي انجا  .15

 « .)ر (ي امداد اما  خمينيبندي نيازهاي  موزشي در كميته  ا لويت

حمايت بررسي مسائش   مشكالم   نيازهاي زناخ سرپرست خانوار تحت» پژ هش ميي انجا  ررح .11

 « .)ر (ي امداد اما  خمينيتهكمي

بنهدي نيازهههههها   مشهكالم سهالمنداخ     شناسايي   ا لويهت » شدخ پژ هش ميي تصويب   اجرايي .12

 ي حمايت   سالمت خانواد  .مربوط به حوز « )ر (ي امداد اما  خمينيحمايت كميتهتحت

ي با ايرانيهاخ خهارد از   گيرهاي ارتباطشناسايي   تبيين مدل» شدخ پژ هش ميي تصويب   اجرايي .13

ي همهاهنگي  مربهوط بهه حهوز    « هههههاي مالي   تخصصي كشور ج ت جيب مشاركت در كمك

 الميش .امور بين
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رسهاني    هاي كار مد   مؤثر ارالعبررسي   شناسايي مدل» شدخ پژ هش ميي تصويب   اجرايي .14

 . رسانيعمومي   ارالعي ر ابطمربوط به حوز « تبييرام در امداد 

ي امهداد امها    هاي  موزش كار عريني بر گرايش كار عرينانه مددجوياخ كميتهه بررسي تأثير د ر  .15

 استاخ ايال  . )ر (خميني

  يهاعتن  )ر (ي امهداد امها  خمينهي   حمايت كميتهبررسي موانع   مشكالم ازد اد مجدد زناخ تحت .14

 ساز   كارهاي تس يش ازد اد  ناخ در استاخ كردستاخ .

 يزد .كيد بر زناخ سرپرست خانوار استاخ با تأ پوششخانوارهاي تحت ارهاي توانمندسازيكراهبررسي  .11

 استاخ عارس . )ر (ي امداد اما  خمينيتأثير عدالت سازماني بر رضايت شريي كاركناخ كميته .18

حمايهت  هاي تحهت ر اخ   عميكرد خانواد  بررسي تأثير مشاركت در ررح خودكفايي بر سالمت .19

 شرقي .استاخ  ذربايجاخ )ر (اد اما  خمينيي امدكميته

ي  خ با اضطراب اجتماعي   كار عريني در مياخ زنهاخ سرپرسهت   بررسي ميزاخ خودبا ري   رابطه .25

   مديريت ش رستاخ ار ميه . )ر (ي امداد اما  خمينيحمايت كميتهخانوار تحت

در توانمندسهازي زنهاخ    ر ()ي امهداد امها  خمينهي   بررسي خدمام خوداشترالي   خودكفايي كميته .21

 سرپرست خانوار استاخ ك گييويه   بويراحمد .

ي هدف ) مراجتين   مددجوياخ   خيرين ( از خدمام مندي جامتهبررسي   سنجش ميزاخ رضايت .22

 استاخ چ ارمحال   بختياري . )ر (ي امداد اما  خمينيكميته

 .ي امداد در استاخ ت راخخ كميتهگرايش سبك زندگي مددجويااجتماعي  عرهنگي مؤثر برعوامش  .23

 شرقي .هاي سمناخ    ذربايجاخبرگزاري د  همايش عيمي در استاخ .24

در قالب شهوراي راهبهري    )ع(المييي اما  رضا هاي مربوط به همايش بين  پيگيري برنامههماهنگي  .25

 همايش مذكور در مركز .
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 ات )تكفا(هاي اطالعات و ارتباطبرنامه توسعه و كاربرد فناوري

 مدیریت فناوري اطالعات : -2

ايجاد      توسته اي  مديريت تج يزام رايانه  پشتيباني    مديريت عنا ري ارالعام به منظور تامين

يكپارچه   توليد    ارائه خدمام الكتر نيكي به صورم اي  هاي ارتباري   شبكهبكارگيري از زيرساخت

 اهم اين اهداف عبارتند از: . نمايدخ به اهداف خود عتاليت مي ت رسيدهاي كاربردي جتوسته برنامه

تس يش   تسريع   ارتقاء سطح كيفي   كمي ارائه خدمام به رور گسترد  به  مخارباخ )مددجوياخ   

خيرين   كاركناخ (   تس يش   تسريع در انجا  عر يندهاي سازماخ   اعزايش امكاخ مديريت   نظارم بر ر ند 

در بخش توليد   هاي ارتباري   ارالعاتي   ستادي   اجرايي   توسته   بكارگيري زيرساختهاي عتاليت

وب اقدامام ا ليه از ها   عر يندهاي امداد. در اين خصكاربردي ج ت پشتيباني از عتاليت هايتوسته برنامه

سيستم اقدا  شد  كه از  38نويسي بيش از سنجي   رراحي   برنامهامكاخ كنوخ نسبت به مطالته  تا 1315سال 

در راستاي اجراي ررح جامع   به منظور ايجاد  1389از ابتداي سال  . اندتي شد سيستم عمييا 32اين تتداد 

ريزي شد    شر ع اعزاري برنامههاي نر تي امداد  توليد   استقرار سيستميكپارچگي در سيستم ارالعا

 . گرديد  است

 

 هاي كاربردي شامل:در بخش توسعه سیستمي صورت گرفته هااهم فعالیت

 هاي سيستم اي كاربردي شامش سيستماز نگ دارياستقرار  سازي  پياد   رراحي تحييش نيازسنجي

   مستمري   خودكفايي مالي امورمددجويي  مارعميكرد پرسنيي ارالعامخدمام درماني بيمه  

   حقوق   دستمزد   ج يزيه   بيرخانهد   هاي مردمي ررح اكرا  ايتا  مسكن   ساختماخمشاركت

 ريزي. ا    بودجه   اموال

 اجراي ررح جامع عنا ري ارالعام   ارتبارام . 

 تحقيآ   توسته در زمينه كاربردهاي عا ا . 

 سازي سيستم اي امداد.جراي پر ژ  تد ين متماري يكپارچها 

 تد ين ر يكرد اجراي پر ژ  هاي ررح جامع عا ا . 

  مرجع سيستم اي كاريردي سازمانيرراحي متماري . 

 هاي ررح جامع عا ا.نمودخ پر ژ يي مديريتي   نظارتي ج ت عميياتيهاي اجرات يه دستورالتمش 

 اي.هاي مادي   مشا ر هاي متولي عا ا در كشور ج ت جيب حمايتمذاكر  با سازماخ 

 ( 24تد ين نظامام تكييف شد  از سوي شوراي راهبري ) ررح  نظا . 
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 وليد سيستم جامع حمايتي   توانمند سازيت . 

 هاي مردميتوليد   استقرار سيستم جامع مشاركت . 

  اداري –استقرار سيستم مالي . 

رائه در راستاي يكپارچه سازي ارائه خدمام با كيفيت   مطيوب   همچنين ا در بخش خدمام الكتر نيكي  

انگييسي  ( با سه زباخ عارسي www.emdad.irس) پورتال سازماني به  درارالعام منسجم   ساخت ياعته

 هاي اين بخش شامش:اهم عتاليت   عربي توسته ياعته است.

 ها به صورم منسجم به ر ز رساني پورتال امداد   زيرپورتال 

 هاي استاني   عر  هايسامانه زير پورتال   سامانه پرداخت الكتر نيك   پشتيباني سامانه خبري

 الكتر نيك   ...

  سامانه ررح  مار گيري از سامانه توسته بيمه هاي اجتماعي امدادايجاد   پشتيباني سامانه كارا 

 خصوصيام اجتماعي اقتصادي   ب داشتي درماني خانوارهاي تحت حمايت.

  بازنويسي   پشتيباني سامانه پيا  كوتا  تا سطح استاخ 

 هاي امداد الكتر نيكپر ژ  عميياتي كردخ 

 اعزايش كارايي ارائه خدمام الكتر نيك 

 رسانيمشاركت در تد ين نظا  ارالع 

 پشتيباني سر يس پست الكتر نيكي امداد تا سطح شاخه 

ه بستر اعزاري  با هدف توستهاي سختهاي شبكه   را  حشر بخش خدمام زيرساختي شامش سر يسد

هاي عرسود  مراكز اداري ساختماخ ميكي ايجاد   شبكهاي شاخهي محيي هاارتباري مناسب   امن شبكه

 هاي اين بخش شامش:تاني نوسازي شد  است. اهم عتاليتاس

  هاها   داد امنيت سيستم اينترم  شبكه  ارائه خدمام سخت اعزاري 

 برقراري ارتباط برخط با پايگا  ارالعام جمتيت كشور سازماخ ثبت احوال 

  هاي محيي دعاتر استانيهشبكايجاد   نوسازي 

 هاي داراي ساختماخ ميكي ايجاد شبكه محيي شاخه 

 هاي كامپيوتريت يه   ارتقاء سيستم 

 هاي هوشمندمشاركت در ررح ايجاد سيستم 

  پياد(سازي شبكه گسترد  در سطح كشورWANپشتيباني از  خ   ) 

http://www.emdad.ir/
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 ت يه   بر ز رساني تج يزام شبكه گسترد  در مراكز استاني 

 كميته راهبري امنيت عضاي تبادل ارالعام )اعتا( تشكيش 

  برگزاري جيسام كميته راهبري امنيت عضاي تبادل ارالعام)اعتا(   ابالغ مصوبام 

  ايجاد زمينه هاي  ز  براي استقرار سيستمIsms 

  اجراي ررح امنيت براساس استانداردIso      . 

  عتال سازي  خ  هاي الكتر نيكي امداد)غدير(مركز داد اندازي را   

  رراحي   اجراي عيبر نوري اختصاصي مركز دادهاي الكتر نيكي امداد در ج ت ارتباط بر خط

 دعتر مركزي با ادارام كش كميته امداد در استان ا   شاخه ها  

  اعزايش پ ناي باند اينترنتي   اينترانتي مركز داد 

 كه محيي در سراسر كشورتد ين كييام ررح شبكه محيي به منظور يكپارچه سازي شب 

 تد ين الزامام   شرايط مورد نياز ررح  ايرلس   ابالغ  خ به استان ا 

 كنفرانس براي ارتباط تصويري دعتر مركزي با دعاتر استاني.ايجاد زيرساخت   تد ين ررح  يدئو 

  ايجاد زمينه هاي  ز    تد ين ررح استفاد  از تيفن بر بسترIP(Voip) 

 عاتر استاني به مراكز مخابراتي از رريآ عيبر نورياجراي ررح اتصال د 

  اجراي ررح يكپارچه سازيIP هاي استاني 
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 ریزي :مدیریت آمار و برنامه -8

منهدي  ي   سهرعت ترييهر   تحهو م   عالقهه    ههاي اجتمهاعي   اقتصهاد   ي عتاليهت ي بسيار پيچيد عرصه

يطهي بهر   محيط پرتالرم   عد  ارمينهاخ ناشهي از ترييهرام مح    ها به كسب موعقيت   بقاي بيندمدم  سازماخ

 اعزايد .ريزي ميضر رم انكارناپذير برنامه

ي يهك  ههاي  ينهد   هها   عتاليهت  در مورد اهداف   برنامهه  گيريي تصميمريزي   عر يند  گاهانهبرنامه

د خود را براي رعع نيازهاي متنوع ها به دنبال  نند كه منابع محد ي سازماخسازماخ است   از  نجايي كه همه

ترين  ظايف مديريت همانند پيي ريزي به عنواخ يكي از اساسيعزايش خود صرف كنند   لذا برنامه  ر  به ا

 سازد .زماخ حال را به  يند  مرتبط مي

مهه  ريزي بر ساير  ظايف مديريت ا لويت داشته   مقد  بر  ن ا اسهت . البتهه ه  مسيم است   برنامه نچه 

ي برخوردار است . اهميت   ا لويت خاصريزي ازخ  ن ا برنامهميامديريت باهم مرتبط هستند  لي در  ظايف

 ي مديريت است .ي اساسي   شالود ريزي  ظيفهدر  اقع برنامه
 

 تعاریف و مفاهیم :

م منسهجم    هها   اقهدامام مبتنهي بهر يهك رشهته تصهميما       نمايش منظم   سيسيه مراتبي عتاليت برنامه : -2

 هاي زماني متين است .هدعمند   مرتبط بر حسب د ر 
 

گيري براي توسته اقتصادي   دايت نظا  ياعته ساز   كار تصميمپويش   هعبارم است از ریزي :برنامه -8

اجتماعي   عرهنگي   دستيابي به اهداف مشخص در د ر  هاي زماني بيندمدم مياخ مدم   كوتا  مدم به 

 ها امكانام  منابع در اختيار .ها مزيتبرداري ب ينه  هماهنگي ازقابييتمنظور ب ر 
 

ها   خدمام همسهو   مهرتبط بهراي انجها        اي از اقدامام   عمييام   عتاليتمجموعه:برنامه اجرائی -9

اسهت كهه متمهو ً در چهارچوب برنامهه      «  …سها نه   ميهاخ مهدم      » تحقآ هدع اي منظور در د ر  برنامه 

 ندمدم ت يه   تنظيم ميشود .بي
 

عبارم است از مجموعه اقدامام اجرائي   عميياتي   خدماتي تنظهيم شهد  بهراي     كوتاه مدت :برنامه -2

هاي مياخ مدم را در قالب عمييهام مشهخص   هاي اجرائي برنامهساله كه انجا    تحقآ هدفيك د ر  يك

هاي سا نه   اعتباري اقدامام   عمييام   خدمام در د ر  كند   از  خ به عنواخ تقويم ماليسا نه تبيين مي

 شود   در قالب بودجه ساليانه نمود مي يابد .ياد مي
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بينهي  شهود   حها ي پهيش   سال مالي ت يه ميمدم كه براي يكعبارتست از برنامه جامع كوتا  بودجه : -5

اي براي انجا  اقهدامام   عمييهاتي كهه    ف هزينهها   مصاردر مدها   ساير منابع تأمين اعتبار   بر  رد هزينه

 شود .ها   برنامه هاي مصوب را موجب ميتحقآ بخشي از اهداف   سياست
 

عبارتست از عر يند توسته در قالب برنامه هاي كوتا  مهدم مشهتمش بهر : ت يهه   تنظهيم       ریزي :بودجه -6

ر عاصيه يك سال مالي به گونه اي كه شرايط   پيشن اد بودجه   تصويب   اجراء نظارم   ارزيابي عميكرد د

موجبام مديريت   استفاد  هدعمند   نظا  ياعته از منهابع محهد د   در اختيهار در قبهال نيازههاي نامحهد د         

 تأمين   تس يش شود .
 

بندي  ظهايف   مأموريهت ههاي مشهخص سهازماني    احهدهاي       عبارتست از ربقه اي :بودجه برنامه -7

ز نظا  سيسيه مراتبي جزء به الب عمييام   عتاليت ها   خدمام مشخص   كميت پذير با تبتيت ااجرائي در ق

) تمركز قالب عميياتي جزئي تر در قالب هاي عميياتي كيي تر ( مبتني بر توازخ منطقي بين اجزا هزينه اي كش

بها نتهاي  حاصهش   در      عميياتي هر اقدا  يا خهدمت از يكسهو   تناسهب عوامهش   منهابع بكهار گرعتهه شهد          

 چارچوب اهداف عميياتي هر برنامه .
 

عبارتست از حد تت د   مصارف هزينه اي دستگا    عبارم از مبيري است كه بهراي مصهرف      اعتبار : -2

يا مصارف متيني بهه منظهور تحقهآ اههداف   اجهراي عمييهام   انجها  اقهدامام برنامهه اي   مصهوب   در           

 شود .ه ميچارچوب اسناد تصويبي هزين
 

نظارم سازماخ ياعته   مديريت شد  از چگونگي   نتاي  اجراي برنامه ها   عتاليت ا    نظارت عملیاتی : -2

ررح ا   عمييام   اقدامام موضوع  ن ا   از منظور ارزيابي   بررسي مقايسه اي   تشخيص   تتيين مرايرم 

 « .مياخ مدم   سا نه » ي برنامه هاي اجرائي بين عمييام انجا  ياعته   پيش بيني شد  در د ر  زمان
 

عبهارم اسهت از سهنجش   دا ري عميكهرد برنامهه هها   ررح ها بها ههدع ا   ضهوابط              ارزشیابی : -22

 بيني شد  از قبش   شناخت   تحييش اثرام اقتصادي   اجتماعي اجراي برنامه ها .استانداردهاي پيش

ههاي عقاليهي بهراي    هها   عهراهم كهردخ زمينهه    نجش كار يي برنامههههههاي است براي سههههههههارزشيابي  سيي

 هاي  تي .ريزيبرنامه
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منظور برنامه جامتي است كه بهراي يهك د ر  زمهاني پنجسهاله        برنامه پنجساله امداد امام )ره( : -22

اي   ت اي توستهرسد   به موجب  خ   هدع ا   سياست يه   تنظيم شد    به تصويب شوراي مركزي امداد مي

شود . در اين برنامه صورم سا نه تتيين   مشخص ميهاي اجراي پنجساله بهها   اقدامام   عتاليتمأموريت

 بيني مي گردد .هاي مذكور پيشها   ج ت  صول بهههه هدفكييه منابع در مدي   هزينه

امهداد  « بودجهه سها نه   » كوتا  مهدم   منظور برنامه عمييام اجرائي برنامه ساالنه امداد امام )ره( : -28

اما  است كه هر ساله تنظيم   به شوراي مركزي ارائه مهي گهردد   ضهمن  خ در قالهب ههدع ا   سياسهت اي       

مندرد در برنامه پنجساله   هدع اي مشخص   عمييام اجرائي سا نه هر بخش به تفكيك عتاليت ا   اقدامام 

 اصيي با اعتبار مربوط تتيين ميشود .

 يين نامه مالي    4عبارتست از كييه درياعت ا    صولي هاي موضوع ماد  درآمدهاي اختصاصی :  -29

 متامالتي كميته امداد اما  )ر ( .

ههاي برنامهه   عبارتست از گر هي از عمييام   خدمام مشخصي كهه بمنظهور تحقهآ ههدف     فعالیت : -22

چند  احد اجرايي انجا  پذيرعته   همچنهين يهك  احهد    پذيرد كه هر عتاليت ميتواند بوسييه يك يا انجا  مي

 اجرايي ميتواند ع د  دار انجا  يك يا چند عتاليت گردد .
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 آمار :
عمدومی ، خددمات پشدتیبانی ، حقدوقی و امدورمجل  ،      هاي روابطتهیه ، بررسی و تصویب اقالم آماري موردنیاز حوزه -

 هاي مردمی ، مالی و اداريلملل ، توسعه مشاركتاحمایت وسالمت خانواده ، اموربین

 ي استانداردسازي مفاهیم و تعاریفكمیتهدرهاي مصوب دستورالعلمل ومفاهیم واژگانتعاریفدسازياستاندار -

 بروزرسانی گزارشات آماري پرتال امداد -

 هاهاي آماري استانمدیریت تدوین و انتشار سالنامه -

 ها به منظور تكمیلو ارسال به استان 2928سال هاي آماري طراحی فرم -

 ي استقرار پایگاه آمار و اطالعات امداد و برگزاري مناقصه RFPتهیه  -

و اجراي عملیات  28ي سال ماهه 6ها بر خانوارهاي موردحمایت در آثار هدفمندي یارانهبررسی اجراي طرح آماري  -

 میدانی طرح استخراج جداول آماري

 هاي ساالنه ، موردي و فصلی فرمبازنگري  -

 هاي تحلیلی موردنیاز زیر :ي گزارشتهیه -

 1391ي  مار ا ليه سال خالصه -1

  1391جشن نيكوكاري  -2

  1392جشن رمضاخ  -3

  1392ها جشن عارفه -4

  1392عيد ستيد قرباخ سال  -5

 92-93دانشجوياخ موردحمايت نيمسال ا ل سال تحصييي  -4

  1392 موزاخ موردحمايت سال دانش -1

 عميكرد شوراي حش اختالف -8

 هاي زیر :ي مجموعهتهیه -

  1391سالنامه  ماري سال  -1

  1393ج ت درد در سررسيد سال  1391خالصه گزارش  ماري سال  -2

 ماهه ( 9   4   3 مارهاي عصيي )  -3

 هاي موردي  احدهاي مختيف دعترمركزي گزارش -4

  مار   گزارشام براي  احدهاي امداد   خارد از امداد -5

 1392ي عميكرد امداد اما  )ر ( در سال ارش خالصهگز -4
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 : ریزيبرنامه

كميته امداد اما  )ر ( به مف و  تشخيص   تتيين نقش   جايگها    نحهو  تتامهش   مشهاركت     ريزي برنامه

اي اين ن اد در سازماندهي  ماد  سازي   كييه  احدهاي ستادي اجرايي  مديراخ  كارشناساخ بخشي  منطقه

مدم   سا نه در جرياخ   عر يند بررسهي   اسهتد ل   توجيهه كارشناسهي       ههههههاي مياختنظيم برنامه ت يه  

 تصميم گيري   اجراء نظارم بر اجرا   تحييش ر يكردهاي اجرائي   عميياتي برنامه هاي مصوب است .

 :2928ریزي برنامهعملكرد گروه  -

 ها .استاخ ي پنجم امدادساله 5ي تجميع مستند برنامه -1

 بررسي   استانداردسازي تتاريف   مفاهيم امداد اما  . -2

 . 1391   1395هاي ي پنجم امداد در سالي عميكرد برنامه پن  سالهارزيابي سا نه -3

 ريزي .هاي مرتبط با برنامههاي تحيييي موردنياز در عتاليتي گزارشت يه -4

 مدم امداد .مه مياخاعزار ارزيابي عميكرد برناي نر تكميش   توسته -5

ريزي   كارشناساخ  مار   ريزي   رييس  مار   برنامههاي تخصصي با مدير برنامهبرگزاري نشست -4

 ها.ي استاخبرنامه   بودجه   ارزيابي عميكرد كييه

ي پنجم امداد ساله 5ي هاي ستادي مركز در  برنامههاي حوز چگونگي ارتباط اهداف   استراتژي -1

   قوانين   اسناد با دستي كشور . با اساسنامه

 ها در مركز .ريزي استاخگزارش تحيييي حضور مديراخ   رؤسا   كارشناساخ برنامه -8

ريزي   بودجه   مديريت عميكرد گزارش تحيييي  ضتيت موجود نير ي انساني دعتر  مار   برنامه -9

 استاخ ( . –) مركز 

ي ي اسهتراتژي كميتهه  ي پنجم براساس نقشهساله 5ي هاي برنامهگزارش  ضتيت اجراي استراتژي -15

 . 1392الي  1395هاي امداد اما  خميني )ر ( ري سال

  برنامه ريزي .شوراي عالي پژ هشي هاي متتدد زيرمجموعهها كميتهحضورعتال  مؤثردركارگر   -11

تصهادي (  ي كشهور ) گهزارش اق  ي پنجم توستهساله 5ي ي گزارش عميكرد مواد قانوخ برنامهت يه -12

 هاي نظارتي .براي ارايه به دستگا 

ي پنجم امداد اما )ر ( به همرا  ساله 5ي ها درخصوب برنامهتد ين گزارش تحييش عميكرد استاخ -13

 ها .بندي  خرتبه
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 ریزي :بودجه

در چارچوب نظا  برنامه   بودجه امداد اما  )ر (   بودجهه سها نه   اههداف سياسهتي   عمييهاتي  خ بها       

ظ تناسب   توازخ منظور شد  در برنامه پنجساله مصوب براي سال اجراء   به عنواخ مقطع   برش اجرائهي  حف

ههاي  ها   ج ت گيهري شود   با تأثيرپذيري از سياستاي   ت يه   تد ين ميسا نه   در  جه بخشي   منطقه

كمّي   ترييرام عميياتي متناسب بها  ت يه   تنظيم بودجه سا نه كشور   از  انتطاف  ز  براي اصالح اهداف 

 حجم   ميزاخ منابع اختصاب ياعته در قالب  يحه   قانوخ بودجه سنواتي برخوردار خواهد بود .

 

 : 2928سرفصلهاي عملكردي سال

  مديريت ش رستاخ  بودجه مصوب امداد در سه سطح دعتر مركزي   استاخ  برنامه   ت يه   تد ين. 

 مبادلهه  هاي متفرقه   رديفيي تميك دارايي سرمايه  يي ي هزينهمه بودجهه   تد ين مواعقتنات ي  

 ريزي   نظارم راهبردي رياست جم وري . خ با متا نت برنامه

  1391  تنظيم مستندام بودجه سال  1392ت يه   تنظيم بودجه پيشن ادي سال. 

  ماهيانه حوز  ها .عمومي   منابع مركز توزيع تخصيص اعتبارام 

 هاي نظهارتي از جميهه ديهواخ محاسهبام   مؤسسهه مفيهد راهبهر در        سخگويي به مكاتبام دستگا پا

 ي امداد .خصوب بودجه

  ريزي عميياتي در امداد سنجي   تبيين استقرار نظا  بودجههاي ا ل   د   مطالتام امكاخانجا  گا

 اما  )ر ( .
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 مدیریت عملكرد :

يكردي براي سنجش ميزاخ تحقآ اهداف سازماخ است . هر سهازماني بهراي   در  اقع ر رد ارزيابي عميك

  هها   نتهاي    مطيوبيهت   كيفيهت عتاليهت    ي اسهتراتژيك  گاهي از ميزاخ تحقآ اهداف تتيين شد  در برنامه

خهاب   هاي مناسب پهايش   كنتهرل عميكهرد       پويا   نيازمند برقراري نظا هاي پيچيدعميكردش در محيط

ارتباط با محيط در ني   بير ني سهازماخ اسهت كهه در     عقداخ چنين نظامي به متني عد  برقراري خود است .

 ن ايت اعول سازماخ   جامته را در پي خواهد داشت . 

هها   اقهدامام كييهدي     ري سازماخ از جميه عتاليتدر همين راستا نظا  ارزيابي عميكرد   سنجش ب ر 

ههاي اخيهر بهود  اسهت كهه بها ههدف رصهد  ضهتيت          ري سال )ر (ا  خميني ي امداد امانجا  گرعته در كميته

ي ب ينه از منابع در ي مصرف   استفاد عميكرد سازماخ   ميزاخ دستيابي به اهداف از پيش تتيين شد    نحو 

 پذيرد .اختيار انجا  مي

 

 : 2928هاي عملكردي سال اهم سرفصل

 ها رهي   ري ادارام كش استاخعميكرد   سنجش ب ر هاي ارزيابي ت يه   تد ين   تحييش گزارش

 . 1389تا  1384هاي سال

  ها .ها   مديريت ش رستاخهاي  موزش تخصصي به كارشناساخ سازماخ در استاخبرگزاري كارگا 

 ري   ارزيابي عميكرد .هاي ب ر انتشار گاهنامه  

 ي سازي در حهوز  رسي   تصميم ري به منظور بري ارزيابي عميكرد   سنجش ب ر تشكيش كميته

  ري .ارزيابي عميكرد   سنجش ب ر 
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 ریزيشوراي عالی پژوهش و برنامه

مدد شوراهاي تخصصي   به  )ر ( ي امداد اما عنواخ اتاق عكر كميتهريزي بهشوراي عالي پژ هش   برنامه

ري  ) اليت خودهههههدر مدم كوتا  عت مركزي   استان ا توانسته استهاي  خ در دعتركميته ها  كارگر  

ي بر اساس بند الف ماد ي  اين شورا دبيرخانه ( منشأ اثرام م م   توليدام عرا اني باشد.92الي  89هاي سال

يد    به عنواخ ايجاد گرد 1388ي چ ار  امداد در مرداد ما  سال ي پن  سالههاي اجرايي برنامهسياست 12

اعزاري  نر  اعزاري سازي بسترسختبا عراهمريزي  برنامهگي شوراي عالي پژ هشهنهماباز ي كارشناسي  

هاي تخصصي   هههههاي  زمه در سطح شوراهگيريسازي   تصميم  مرزاعزاري مناسب ج ت تصميم

ها   تتامش با  ناخ به  ظايف خود مبادرم ريزي استاخي مربوره   شوراي پژ هش   برنامههاكارگر  

پژ هش   برنامه ريزي از بد  تأسيس  به دليش عد  انتكاس گزارش عميكردي شوراي عالي  است .  رزيد

ي اين شورا    گزارش اقدامام انجا  سازي اقدامام دبيرخانهي  ماري   به منظور مستندتاكنوخ    در سالنامه

 گردد.مي رايهاز حيث كمي   كيفي با رؤ س اقدامام قابش توجه ا 92الي  89شد  ري سال هاي 

در بخش ا ل مباحث كمي از قبيش جيسام برگزار شهد   در سهتاد مركهزي   اسهتان ا   در بخهش د   امهور       

 محتوايي   امور مربوط به شوراهاي تخصصي تشريح گرديد  است .
 

 ییبخش اول: امور دبیرخانه

 مركزيالف( دفتر

   است.تبيين گرديد1392تا پاياخ 88ادردمسام شوراهاي تخصصي ازحيث كميت برگزاري ازدرجد ل ذيش  جي

 

 

 

 شورای تخصصی      

 

 عنوان    

عالی شورای

 پژوهش و 

 برنامه ریزی

 گروه 

 مشاوران ارشد 

شورای تخصصی 

 پژوهش ، 

ریزی و برنامه

 خدمات مدیریت

شورای تخصصی 

 سالمت و 

 توانمند سازی

 شورای تخصصی

 توسعه  

ارتباطات و 

 تبلیغات

شورای تخصصی 

 ت تعامال

 برون مرزی

 جمع كل

 1319 152 143 215 553 255 34 جلسه

 3885 381 2/412 845 4/1542 583 95 ساعت

 حضور

 ساعت(-)نفر
1545 2555 13442 4148 55/3898 2354 28189 
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مجموعهه از سهال   ههاي زير ريزي استان ا   كارگر  ي شوراي پژ هش برنامهگيربا توجه به شكش ب( استانها :

 د ل ذيش از ج ت كميت منتكس مي نمايد. ج 1395

 جمع كل 09سال  09سال  09سال 

 ساعت جلسه
 حضور

 ساعت( -)نفر
 ساعت جلسه

 حضور

 ساعت(-)نفر
 ساعت جلسه

 حضور

 ساعت(-)نفر
 ساعت جلسه

 حضور

 ساعت(-)نفر

                 /                                               /        

 

 بخش دوم: امور محتوایی 

ارالعام مربوط به دستا ردهاي دبيرخانه شوراي عالي پهژ هش   برنامهه ريهزي   شهوراهاي تخصصهي        

 هاي مربوره در ستاد مركزي مي باشد.كارگر  

 ریزيالف( شوراي عالی پژوهش وبرنامه

 امور راهبردي:

شوراي عالي پژ هش   برنامه ريزي   شوراهاي تخصصي   كارگر   هاي زير مجموعه ي را  ت يه نقشه -1

 دستورالتمش شوراي عالي پژ هش   برنامه ريزي.  متناظر استاني در قالب 

 استان ا. ساختار سندكاهش عقر -2

 ي پنجم امداد )ميي   استاني(   توليد  خ.يي راهبردي پن  سالهتنظيم راهنماي تد ين برنامه -3

 ي پنجم امداد اما  )ر (.ي راهبردي پن  سالهي استراتژي برنامهي نقشهيهت  -4

ي پنجم امداد بها ر يكهرد  ينهد     ي راهبردي پن  سالهعنواخ موضوع راهبردي مبتني بر برنامه25احصاي -5

 محوري   اخذ نظرام شوراهاي تخصصي   شوراي پژ هش   برنامه ريزي استاخ ها.

 ها.رزيابي عميكرد شوراهاي تخصصي در دعتر مركزي   استاخبررسي   تتيين شاخص هاي ا -4

هاي ي سندسياستدر زمينه)ر (ها  راهكارهاي اجرايي امداد اما بررسي   تإييد ررح مطالتاتي سياست -1

 كيي اصالح الگوي مصرف ابالغي مقا  متظم رهبري

عنهواخ     83صهي بها   هاي عيمي   تخصتد ين محورها  موضوعام   مباحث قابش ررح در قالب نشست -8

 تتيين صاحب نظر   متخصص برتر ج ت دعوم   كارسازي.

 ) ابالغي مقا  متظم رهبري(.هاي كيي نظا  ادارياحصاي مطالبام سند سياست RFP ينظارم بر ت يه -9
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 گزارش راهبردي شامش: 13تد ين  -15

 .پيشرعت -الگوي اسالمي ايراني -15-1

 ي امداد اما  خميني)ر (. ج اد اقتصادي دركميته -15-2

 ر ند ت يه  تد ين   اجراي برنامه هاي پن  ساله در امداد اما )ر (.  -15-3

 . (1391الي1381)ري سال هاي ر ند تحول در بودجه ريزي امداد  -15-4

 .نظا  پيشن ادها -15-5

 .بازنگري ساختار   تشكيالم -15-4

 .تحييش  ضتيت نير ي انساني -15-1

 چگونگي پا يش   تنظيم ضوابط   مقررام.  -15-8

 .هاي كيي نظا  ادارياحصاي مطالبام سند سياست -15-9

  ي عنا ري ارالعام   ارتبارام.تحول در حوز  -15-15

 شوراي عالي پژ هش   برنامه ريزي. -15-11

 نظا  ارزيابي عميكرد   سنجش ب ر   ري. -15-12

 تحول در نظا  جذب   استخدا . -15-13

 مقررات :

 عنواخ. 135عنواخ به حداكار  355ين مقررام امداد اما  )ر ( از دهي عنا ساماخ -1

 ي چارچوب   راهنماي تد ين  يين نامه   دستور التمش ج ت پا يش   تنقيح مقررام. ت يه -2

 مقررام داخيي . عنواخ 95بررسي تيفيآ ن ايي   ماد  سازي   ابالغ  -3

ايجهاد انگيهز    نشهاط كارشناسهاخ ج هت نقهش       ي  دستورالتمش جبراخ خدمام كارشناسي براي   ت يه-4

  عريني در توليد خدمام عكري   كارشناسي.

ي شاخص هاي كنترلي ج هت بررسهي دسهتورالتمش هها از ابتهاد برنامه بودجه عر ينهد  نهر  اعهزار           ت يه-5

 زيرساخت   تشكيالم   حقوقي  ساير منابع.
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 عالي.تد ين شاخص هاي ارزشيابي توليدام كارشناسي شوراي -4

 از دستورالتمش هاي ابالغي در سطح كشور. عنواخ 45چاپ   انتشار   توزيع  -1

 سازي:مستند

 ي تحول.عنواخ مستندمورد نياز درحوز  35تتيين عنا ين بيش از  -1

 محور مرتبط با ر ند تحول در امداد اما )ر ( . 15مستند سازي -2

  ي چ ار  تا شهوراي عهالي پهژ هش     سالهي پن  هاي اجرايي برنامهاز شوراي راهبري سياست"مستند -2-1

 ."برنامه ريزي

 ي امداد اما  )ر (.ساله 25مستند ر ند شكش گيري سند چشم انداز  -2-2

 مستند بازنگري تشكيالم   ساختار تفصييي امداد. -2-3

 مستند شوراي عالي پژ هش   برنامه ريزي گامي در مديريت سرمايه هاي عكري. -2-4

 .ي پنجم امداد اما  )ر (  سالهي راهبردي پنتد ين برنامه مستند -2-5

 ي پياد  سازي  خ در امداد.نظا  پيشن ادها   مديريت دانش   نحو  مستند -2-4

 .( امداد اما  )ر (Data Centerهاي) مستند امكاخ سنجي   ايجاد مركز داد -2-1

 اد .ها    يين نامه( در امدي بازنگري   پا يش    تد ين ضوابط   مقررام )دستورالتمشمستند نحو  -2-8

 انتشار سند نظا  جامع  مار   ارالعام امداد اما  )ر (. -2-9

 انتشار سند  نظا  جامع عنا ري ارالعام   ارتبارام )عا ا( امداد اما  )ر (. -2-15

 فناوري اطالعات:

 را  اندازي پورتال مربوط به شوراي عالي پژ هش   برنامه ريزي. -1

 ي نظا  پيشن ادها .اندازي سامانهرا  -2

 يي شوراي عالي.ي مديريت اموردبيرخانهرراحي   استقرار سامانه -3

 هاي علمی :نشستكارگاه هاي آموزشی و 

 نفر به عنواخ مستندساز. 48برگزاري د  د ر  كارگا  مستندسازي   تربيت بيش از  -2

عنواخ مقاله عيمي   پژ هشي مرتبط  15برگزاري يك د ر  كارگا   موزشي مقاله نويسي   توليد  -2

(    داخيهي در ج هت   ISIا امر تحول ج ت چهاپ در نشهريام عيمهي   پژ هشهي بهين المييهي )      ب

 ارتقاي برند عيمي امداد.
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ايراني پيشرعت   اقتصاد مقا متي  –عيمي   تخصصي پيراموخ الگوي اسالمي  برگزاري د  نشست -3

 با حضور چ ر  هاي عيمي   كسب   كار.

 يارايهه    ها همايش سيسيه از سازماني  تتالي عكري هايسرمايه مديريت همايش ا لين برگزاري -4

 از دعهوم  بها  1389 سهال  مها   ب من در ريزي برنامه   پژ هش عالي شوراي ا ل سال دستا ردهاي

 . مديا مالتي قالب در همايش اقدامام مستندسازي   دانشگاهي   كشوري مقامام

  (ر ) خميني اما  امداد يكميته پنجم يساله پن  يبرنامه تد ين  توجي ي  موزشي همايش برگزاري -5

 افتخارات كسب شده:
 تحول" عنواخ با مقاله يت يه   استراتژيك مديريت المييي بين كنفرانس پنجمين در مشاركت -1

 . "پيشرعت ايراني -اسالمي باالگوي منطبآ امداد راهبردي

تالشهگر( در بهين   ) ي سهو  رتبهه ي ميي مديريت دانش بها اخهذ   كسب مقا  ميي در سومين جايز  -2

 .1395هاي صنتتي   اجرايي كشور به عنواخ دستگا  دانش محور در سال دستگا 

در بين بيش از ي د   رتبهي ميي مديريت دانش با اخذ كسب مقا  ميي امداد در چ ارمين جايز  -3

دستگا  صنتتي در حوز  نفت   گاز   پتر شيمي   صنايع ديگر   دستگا  هاي د لتي كشور به  25

 .1391عنواخ دستگا  دانش محور در سال 

ي ي همهت مانهدگار مجيهس شهوراي اسهالمي   عرضهه      مشاركت عتهال در نمايشهگا  چ هار ر ز     -4

 دستا ردهاي تحول در امداد   تبيين اقدامام تحولي ج ت تنوير ذهن نمايندگاخ محتر .
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 هاتخصصی و شوراي پژوهش و برنامه ریزي استانهاي ب( شوراي 

 يي پنجم امدادگا  برنامه 15ظ ار نظر در خصوب ا -1

 عنواخ  ئين نامه    دستورالتمش مورد تت د 115تد ين پيش نويس  -2

 ي مالي   اعتباري امداد.ي مؤسسهبررسي اساسنامه -3

 بررسي ررح ماعوخ. -4

 ."بنيادعرهنگي  حمايتي زند  ياد حاد عبداهلل  الي "يبررسي مجموعه -5

 ي هاي كميتهعرهنگي خدمام   عتاليت -ي پيوست اجتماعينامهنظا ي پيشن ادي بررسي مجموعه -4

 ررح ايجاد مراكزمشا ر    راهنمايي. -1

  داب   م ارم هاي زندگي با ر يكرد ديني. -8

 .ررح هدعمندكردخ يارانه ها -9

 ي ر ستايي.ررح جامع توسته -15

 ي مدل پيشن ادي مديريت احساخ   نيكوكاري.ارايه -11

 ي مشاركت مردمي.ي ررح هارراحي شناسنامه -12

 ."هاي اجتماعيي حمايتدانشنامه"ي ررح پيشن ادي تد ينارايه -13

 ي بين المييي.ررح برگزاري همايش تخصصي تتامالم حمايت گرايانه در عرصه -14

 ها.ي سندكاهش عقر استاخاظ ارنظر در خصوب ساختار ت يه -15

پنجم كشور ج ت بررسي در  يي پن  سالهبرنامهيپيشن اد امداداما  درخصوب  يحه 24تنظيم  -14

 مجيس شوراي اسالمي.

 بررسي   اظ ار نظر در خصوب عرهنگ  اژگاخ امداد.  -11

 هاي امداد.ي عتاليتج اد اقتصادي در حيطه -18
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 هاي حقوقی و ثبتیهاي تأمین هزینهفعالیت

م حقوقي كارشناساخ حقوقي كميته امداد اما  عال   بر شركت در دعا ي ررح شد  در رابطه با مشكال

  قضايي مددجوياخ نسبت به مسائش حقوقي   قضايي مرتبط با كميته امهداد اقهدامام شايسهته اي را در سهال     

مهورد   11255مورد شامش:   81151نسبت به پيگيري تتداد  1392انجا  داد  اند. در اين رابطه ري سال  1392

 2184د( تنظيم دادخواسهت   شهكوائيه    درص 1/13مورد ) 15594   درصد( مشا ر    بررسي پر ند  2/21 )

مهورد   2925درصد( شركت در جيسام دادرسهي    2/3مورد ) 2435درصد( تنظيم  يحه دعاعيه   1/2مورد )

 2/48)  مهورد  39125درصد( تنظيم اظ ارنامه    5/8)مورد  4492   درصد( صد ر رأي   اجراي حكم 4/3)

 درصد( ساير اقدامام بود  است.
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 نظارت و بازرسی 

ساله پنجم امداد و انجام تکالیف سازمانی این  دترنر و تیتین     های راهبردی پنجدر اجرای برنامه

( و همچنی  تیتین  و کارممند کنردن کنرنرل و نظارت نای      12ماده  -نظامات نظارتی و کنررل )بندهن 

 31یم شنده   ادندامات زینر در سنال     ( بمنظتر تحیق اهداف برنامه های تنظن 93ماده -هتشمند )بندب

صترت گرتره که خالصه من در چ ار بخش عمتمی   بازرسی   حسابرسی و رسیدگی بنه شنکایات   

 ج   ب ره برداری و اددام الزم تیدیم می گردد :

 اقدامات كلی و عمومی:  –الف 

بازرسنی    به تفکیک سطح کشتر درمرکز های نظارتیاری همایش ممتزشی برای کلیه نیروبرگز -2

رسیدگی به شکایات و اسرفاده از اساتید دانشگاهی و مسئتلی  ارشد سازمان ای نظنارتی   حسابرسی و

از جمله دترر میام معظم رهبری و سازمان بازرسی کل کشتر و همچنی  نماینده تیید ولی تییه   مینام  

و اداری منالی بنه    هنای مردمنی  محررم سرپرسری و معاون  های حمای  خانتاده   اشرغال   مشارک 

 نفر و تشریح کامل اهداف   مالحظات و مطالبات بخش نظارت . 112روز برای  9مدت 

سنازی الزامنات و   اتزاینی و شنفاف  های سرادی مرکز بمنظنتر هنم  تشکیل جلسات تعاملی با حتزه -1

رکنز  هنای مردمنی   اداری منالی   م   های حمای  خنانتاده   مشنارک   های نظارتی با معاون اولتی 

 ممتزش و حیتدی .

ای و تخصصی با حضتر مدیران نظارت و روسای ادارات بازرسنی و  های منطیهتشکیل کارگروه -9

 منطینه بنا   9نتیسنی در  گزارشنی هنای نظنارتی و  سنازی شنیته  سنران ا بنا هندف یکنتاخن     حسابرسی ا

 اسران.  21حضتر

  شترای اداری اسران ا با هدف حضتر در گردهمایی مدیران ش رسران ا در مرکز اسران و همچنی -4

تتجیه و تشریح الزامات نظنارتی   مطالبنات مینام محرنرم سرپرسنری از مندیران در بخنش نظنارت و         

های امداد در پیشگیری از مسیب ها و ارتیای سالم  در اسران ای کردسران   سمنان   البنرز   اولتی 

 گیالن  مرکزی.اصف ان  کرمان  گلسران  مذربایجان شردی  دم  کرمانشاه  
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اسننرفاده ازنیروهننای نظننارتی اسننران ا از جملننه منندیران وروسننای ادارات بازرسننی و حسابرسننی و  -1

رفاده از تجربینات مریابنل     کارشناسان در انجام بازرسی و حسابرسنی از دیگنر اسنران ا بنا هندف اسن      

ی اسنران ا  زه سرادی مرکزی نظنارت های ضم  خدم  و جبران کمبتد نیروی انسانی در حتممتزش

 هرمزگان   اصف ان   چ ار محال و بخریاری و بتش ر   سیسران و بلتچسران  ختزسران و مازندران.

ننننننه منظنتر   های اسنرانی ب های تخصصی با هدف اسرفاده از تجربیات و مصداقتشکیل کارگروه -6

منظتر تمرکنز  جرایی و تخصصی بهای نظارتی به تفکیک هر یک از واحدهای ابندی و اولتی دسره

هنا در حنال تجمین     و انحراتات احرمالی . ای  اولتین  روی کنررل پیشگیری از مفاسد  ود  و برنامه

هنای  اسران در حتزه22کار تتسط ها درارختاهدگرت  ای دراخریارکلیه حتزه39بتده که ابردای سال

 حمای  خانتاده   اشرغال و مشارکر ای مردمی صترت گرتره اس .

ئتلی  دبیر شترای هماهنگی نظارت بنا به دسرتر میام محرنرم سرپرسنری   ت ینه و تنظنیم     تیبل مس -7

برداری مناسب از نیطه نظرات اعضناوواراهه نینا    ت و پیگیری مصتبات و همچنی  ب رهدسرتر جلسا

های میام محررم سرپرسری در بخش تجربه مفید اعضاو به ویژه رهنمتدمسیب پذیر بمنظتر اسرفاده از 

 لتی  های نظارتی .او

دف انرینال  ایجاد اسریالل نسبی به حتزه نظارت اسران ا با هدایر ای مینام محرنرم سرپرسنری بنا هن      -8

 ی اسرانی با دادن اخریار انجام مکاتبات مسرییم ورسمی با مرکز.شفاف بایدها و نبایدها

سازمان بازرسی کنل   سازمان ای نظارتی در ج   تیتی  تعامالت بیرونی با جلسات کاربردی با  -3

 برگنزار و   کشنتر  هنای کشتر   حسابرسنی دترنر مینام معظنم رهبنری  وادارات کنل بازرسنی اسنران        

 های منان خدم  میام محررم سرپرسری تیدیم گردیده اس دیدگاه

نفنر روز نظنارت    81های ماهانه جش  رمضنان بنه مینزان    صترت تمام ود  و مسرمر بر تعالی ب  -22

 طعی وکلی ج   مراج  ذیصالح ت یه و اراهه گردیده اس .وگزارشات الزم می
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 اقدامات بازرسی : -ب

از اسران ای ایالم   ک گیلتیه وبتیراحمد  ت ران   کرمان   خراسان جننتبی وهرمزگنان بنه مینزان      -2

با اسرفاده از دیگر اسران ا بعنتان معی  بصترت دوره ای بازرسی صترت  نفر روز تتسط مرکز و 991

 ه اس .گرتر

 68از اسران ای کرمان   مازندران   گیالن   خراسان رضتی   ت نران   ختزسنران و . . . بنه مینزان      -1

 نفر روز بصترت متردی و متضتعی بازرسی شده اس .

انندازی   ا وضنعی  تعلنی و نحنته اجنرا و راه    موری ممار و اطالعات الزم از تمنامی اسنران  با جم  -9

نیا  دتت و مسیب گنزارش جنامعی ت ینه و تحلینل شنده و بنه حنتزه         مراکز نیکتکاری با محتری 

 های مردمی اراهه شده اس .مشارک 

ای و متردی و متضتعی ت یه وبنه مینام محرنرم    های دورهسیزده جلد گزارش مشروح از بازرسی -4

 سرپرسری   داهم میام محررم ومراج  مرتبط اراهه گردیده اس .

ویرایش در کارگروه تخصصی مطنرح و   چند مرحله تنظیم   اصالح ونامه جام  نظارت طی مهی  -1

 ج   تصتیب ن ایی به کمیسیتن مربتطه اراهه گردیده اس .

ننننه تفکینک   اسران بنازختانی و نکنات دابنل تتجنه احصناو و ب      14های تصلی دریاتری ازگزارش -6

بنرداری بنه   ج   ب نره  39ل ن ایی در ابردای سابندی شده که پس از تجمی  های عملیاتی دسرهحتزه

 های ذیربط اراهه ختاهد گردید.معاون 

 22پذیر با کمنک ها و تمرکز بر نیا  مسیبزارشات بازرسی با تکیه بر اولتی سازی گیکنتاخ  -7

اسران مترد بازبینی درار گرتره و ترمیند شکلی و محرتایی و تتجه به الزامات نظارتی چه در داخنل و  

ارزشیابی عملکرد نظنارت اسنران ا بنرای  محنتر      39ن تنظیم شده تا از ابردای سال چه در بیرون سازما

 اسرتار گردد.

درصندمدیری  ش رسنران ا و ادارات زینر    82اسنران حندادل    7تتسط ادارات بازرسی اسران ا   در  -8

اسنران همنه   29مجمتعه ومجرم  های ترهنگی وکانتن های داهمی بصترت حضنتری و میندانی   در   

 تاسه بار بازرسی شده اس .1اسران بیش از یکبار و بعضاً 22ای ش رسرانی و در واحده
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 اقدامات حسابرسی : -ج

تتسط حسابرسی سراد مرکنزی وبنا کمنک حسابرسنان اسنرانی از اسنران ای کردسنران   گنیالن            -2

 نفنر روز حسابرسنی صنترت    231ت ران  سمنان   دم  و لرسران بصترت دورهای و متردی به مینزان  

 گرتره اس  .

هش  جلد گزارش حسابرسی ت یه و ج   ب ره برداری الزم بنه مراجن  ذیصنالح سنازمان اراهنه       -1

 گردیده اس .

طی چ ار مرحله بخشی از حساب ای دترر مرکزی بصترت متردی و متضتعی مترد کنررل وادن    -9

 شده و گزارشات من اراهه گردیده اس .

داخلی و تخصصی در دالب دسرترالعملی ت یه و به اسنران ا   الزامات حسابرسی داخلی طی جلسات -4

 ابالغ شده و از اواخر سال جاری در دسرتر کار حسابرسی اسران ا واد  شده اس .

تعامل سه جانبه با اداره کل مالی و شرک  همکاران سیسرم بمنظتر ت یه ننرم اتنزار تفرینو بتدجنه      -1

 عملیاتی ختاهد گردید . 39د شده که انشاوا . . . از سال ج   انطباق عملکرد مالی با برنامه ها ایجا

گزارش های حسابرسی تصلی سنه ماهنه از تمنامی اسنران ا اخنذ و تتسنط کارشناسنان حسنابر           -6

ی ذینربط ابنالغ و   بنه معاونن  محرنرم منالی بنه اسنران ا      بازختانی و نکات من تجمی  وضم  انعکا  

 پیگیری گردیده اس .

برای کلیه حسابرسان ودابلی  دسررسی بنه ببن  هنا و اسنناد منالی اسنران ا و       ایجاد سطح دسررسی  -7

ش رسران ا و احصاو نکات دابل دد  و اشنکاالت متجنتد و پیگینری بمنظنتر اصنالح من نا صنترت        

 گرتره اس .

 ا   نیطنه نظنرات تننی وپیشنن ادات من نا نینز وصنتل و در       ننن به همراه اخذ گزارشات تصلی اسران  -8

 عدی از تمامی من ا اسرفاده شده اس  .های ببرنامه

حسابرسان اسرانی بمنظتر بررسی حساب ا وسندرسی نمتنه ای از اسناد منالی مندیری  ش رسنران ا     -3

در تمامی ش رسران ا حضتر میدانی داشره و ضم  اعمنال مرادبن  هنای الزم و تنذکرات اصنالحی        

 ارسال نمتده اند. نکات دابل دد  را احصاو وبه حتزه تخصصی اسران و مرکز
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 اقدامات رسیدگی به شکایات : -د

با هدف تیتی  نظارت هتشمند زیر پرتال رسیدگی به شکایات در سامانه امنداد تتسنعه یاترنه و     -2 

 ای  سیسرم با دابلی  های زیادی در دسرر  عمتم مردم   مددجتیان  همکاران و مسئتلی  دراردارد.

یدگی به شکایات بی  امداد   سامانه دولن  ) سنامد( و سنازمان    ارتبا  سیسرمی بی  شبکه ملی رس -1

بازرسی کل کشتر تیتی  شده و کلیه شکایات در ترمیند تعریف شده و زمان مشخص رسنیدگی و  

 پاسخ داده می شتد.

تجمی  و تحلیل و نرایج من ج   ب ره بنرداری  کایات سراسرکشتربه تفکیک اسران اگزارشات ش -9

 اهه گردیده اس .به مراج  ذیصالح ار

از نحته کنارکرد رسنیدگی بنه شنکایات اسنران ا ی البنرز و سنمنان و همچننی  وضنعی  تعالین             -4

نفنر روز بازدیند و ارزینابی صنترت      6نمایندگی امداد در پایانه مساتر بری جننتب ت نران بنه مینزان     

 . گرتره اس 

ات سنطح کشنتر ج ن     یک دوره ممتزش سه روزه برای کلیه کارشناسنان رسنیدگی  بنه شنکای     -1

 سازی نیروی انسانی ای  بخش صترت گرتره اس .تتانمند

تیره گزارش  در مرکنز و کنل اسنران ا .وصنتل وپنس از ببن           141تیره شکای  و 2421تعداد   -6

 مترد از من ا پاسخ داده شده وبییه تح  رسیدگی اس .2122بررسی   رسیدگی و به 

منترد مراجعنات    92منترد شنکای  تلفننی و همچننی       971عالوه بر شکایات ببن  شنده تعنداد     -7

 ماهه(3اسران نیز پذیرش و بدون بب  من ا راهنمایی های الزم  اراهه گردیده اس  ) 24حضتری از 

مات راه اندازی زیر سیسرم رسیدگی به شکایات در طرح جام  امداد تراهم شده تا در شنبکه  مید -8

LAN  وVAN گیرد .کشتری مترد ب ره برداری درار 
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  مجل  شوراي اسالمیامور

 2928كل امورمجل  طی سال اهم اقدامات اداره

حضور عتال   مستمر متا خ محتر  حقوقي   امورمجيس   مديركش محتر  امهورمجيس ايهن ن هاد     .1

در جيسام عيني مجيس شوراي اسالمي در راستاي تتامش بها نماينهدگاخ محتهر  مجيهس شهوراي      

 ها   نقطه نظرام  ناخ . اسالمي   درياعت ديدگا

ي حضور مقا  محتر  سرپرستي در مجيس   برگزاري جيسام   ديدار جمتي ساختن زمينه عراهم .2

 هاي مددجويي   غيرمددجويي نمايندگاخ .با نمايندگاخ مجيس   پاسخگويي به خواسته

كرمانشها      هاي گيستاخ   گيالخ   كردستاخ  برگزاري جيسام مشترا با مجمع نمايندگاخ استاخ .3

 ت راخ   ايال  در ج ت ب بود تتامالم عيمابين .

ههاي تخصصهي ب داشهت   درمهاخ       دعوم   نشست مشترا با رؤسا   اعضاي محتر  كميسيوخ .4

اجتماعي   قضايي   حقوقي مجيس شهوراي اسهالمي بهه اتفهاق مقها  محتهر  سرپرسهتي   برخهي         

پاسههخگويي بهه سههؤ ا م   اب امههام  ي گهزارش عميكههرد    متها نين محتههر  ايشهاخ ج ههت ارائههه  

 نمايندگاخ .

ي ديدار تتدادي از نمايندگاخ مجيس با مقا  محتهر  سرپرسهتي از جميهه  قايهاخ     سازي زمينهعراهم .5

حسيني)قصرشيرين(   امامي)گرگاخ(   عيييو)شبستر(   محسني ثاني)سبز ار(   مفتح)تويسهركاخ(    

ي رامنه جنوب ايراخ (   سييمي) محالم (   اماماخ جمته) ارامنه شمال ايراخ (   بگيرياخ ) اخانيري

  ر   عرماندار محالم .محالم   نيم

 ي عراكسيوخ يا راخ امداد با مقا  محتر  سرپرستي .برگزاري جيسه با اعضاي هيأم رييسه .4

ي دعوم   بازديد نمايندگاخ محتر  مجيس شوراي اسالمي از نمايشگا  دستا ردهاي امهداد  زمينه .1

 شن رمضاخ   برگزاري ضياعت اعطار .در ج

ي ديدار كار عريناخ موعآ كميته امهداد بها دكتهر  ريجهاني در مجيهس شهوراي       عراهم سازي زمينه .8

 اسالمي در ايا  ميالد اما  حسن مجتبي )ع( .

برگزاري همايش ميي تجييش از سالمنداخ با حضور دكتهر عزيهزي ريهيس كميسهيوخ اجتمهاعي در       .9

 سالن غدير .

 ي مراسم تجيش از زناخ كار عرين با حضور دكتر عزيز رييس كميسيوخ اجتماعي در امداد .برگزار .15
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ي ميهت بهه   پوشهش امهداد در تها ر  عتهاب خانهه      موزاخ تحتي حضور دانشعراهم نمودخ زمينه .11

تهن از نماينهدگاخ محتهر      255ها   مشهاركت   تخصهيص بخشهي از حقهوق     مناسبت جشن عارفه

 ه نيازمنداخ .مجيس ج ت كمك مالي ب

ههاي كشهور     برگزاري همايش رؤساي ادارام حقوقي   امالا   امور نماينهدگاخ امهداد اسهتاخ    .12

جنتي دبير محتر  شوراي نگ باخ   متها خ ا ل   …هايي چوخ : حضرم  يت ادعوم از شخصيت

محتر  دادستاخ كش كشور   رييس محتر  شوراهاي حش اخهتالف كشهور   ريهيس محتهر  كهانوخ      

جم هور  ي حقوقي رييس  رييس محتر  كانوخ  كالي مركز   متا خ محترمهدعترياراخ اخ  سردعتر

 در همايش عوق .

  ارسهال بهه    1391ي سهال  ت يه   تد ين گزارش سير تصهويب اعتبهارام امهداد در قهانوخ بودجهه      .13

 رساني .ي امداد ج ت  گاهي   ارالعمديراخ ارشد كميته

 …ها در ارتباط با نمايندگاخ مجيهس در ايها  ا  ش امداد استاخبندي گزارش عميكرد ادارام كجمع .14

 ي عجر   عيد نور ز   انتكاس  خ به مقا  محتر  سرپرستي .دهه

 ي ادار  كش امورمجيس .ت يه   تنظيم گزارش عميكرد ساليانه .15

رسهاني    شمار  گزارش هفتگي مجيس شوراي اسالمي در ج ت ارالع 11ت يه   تد ين   انتشار  .14

 اي سطح متيومام مديراخ اين ن اد از كاركرد مجيس   مصوبام تتيين شد  .ارتق

عقر  مكاتبه از سوي نمايندگاخ محتهر  مجيهس بها دعترمركهزي        3255درياعت   بررسي   ارجاع  .11

 عقر  از مكاتبام مزبور به نمايندگام مكاتبه كنند  . 1912پاسخگويي به بيش از 

هزار عقر  مكاتبام مستقيم نمايندگاخ مجيس توسهط   44ش از درياعت   بررسي   اقدا  بر ر ي بي .18

 ها .ادارام كش امداد استاخ

ي ي بودجهه تالش در ج ت اعزايش اعتبارام د لتي اين ن اد در جرياخ بررسي   تصهويب  يحهه   .19

 كش كشور . 1393سال 
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ههاي  يسهيوخ در كم)ر (ي امهداد امها  خمينهي   ررح    يحهه مربهوط بهه كميتهه     8رسيدگي به تتداد  .25

 شوراي اسالمي با عنواخ :  تخصصي مجيس

ي امداد اما  ررح اصالح قانوخ  اگذاري  احدهاي غيرب داشتي   درماني ب كد  رضوي به كميته .2

   انتزاع  خ از سازماخ مبارز  با جذا  ) تصويب در كميسيوخ تخصصي ( . )ر (خميني

عشايري   ش رهاي با جمتيهت كمتهر از    ر ستايي  درماني مددجوياخ  يررح انتزاع خدمام بيمه .8

 . )ر (زماخ سالمت ايراخ   الحاق  خ به كميته امداد اما  خمينيبيست هزار نفر از سا

( قانوخ تشكيش شوراي عالي اشترال ) عضويت سرپرست محتر   2ي ) ررح الحاق يك بند به ماد  .9

 امداد در شوراي عالي اشترال تصويب در كميسيوخ تخصصي (

ي پيشهن اداتي از  تتيين  ظايف   اختيارام  زارم تتا خ   كهار   رعها  اجتمهاعي ) ارائهه     ي يحه .2

 تصويب در كميسيوخ تخصصي ( . –سوي امداد در ذيش ررح 

ررح حمايت از احداث   تج يز   نوسازي   مديريت مساجد كشور   پيگيري امور نمازخانه هاي  .5

 در انتظار ررح دركميسيوخ تخصصي ( . –ذيش ررح ي پيشن اداتي از سوي امداد در كشور ) ارائه

ي قانوخ  يين دادرسهي مهدني ) متاعيهت مهددجوياخ كميتهه      555ي ررح الحاق يك تبصر  به ماد  .6

 تصويب در كميسيوخ تخصصي ( . –ي دادرسي از پرداخت هزينه )ر (امداد اما  

 توقيهف مسهتمري مهددجوياخ   قانوخ  يين دادرسي مدني ) منهع   524ي ررح الحاق يك بند به ماد  .7

در كميسههيوخ  –قههانوخ اجههراي احكهها  مههدني  94ي مههاد  2ي عنههواخ رههرح اصههالح تبصههر تحههت

 تخصصي به تصويب رسيد ( .

ي در مراجع قضايي   متاعيهت  ي حقوقها از نمايند ررح استفساريه قانوخ استفاد  بتضي از دستگا  .2

  ري امضهاء   در  جمهع  –ي دادرسي رداخت هزينهاز پ )ر (ي امداد اما  خمينيش يد   كميتهبنياد

 انتظار اعال   صول ( .
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 وري  ارتقاء بهره

 ون  ب  غ  م   و  ه  ف   ماه  و  ي   يتو  اس   ن  قال علي )ع(: م  

 . فرمودند: هر كس دو روزش يكسان باشد زيان ديده است )ع( حضرت علي

يت عتيهي دارد   اسهتفاد  صهحيح از     ري يك نگرش عكري است كهه دائمهاً سهتي در ب بهود  ضهت      ب ر 

 ري عرهنهگ هوشهمندانه تصهميم     كنهد. ب هر    اي ب تر  مطيهوبتر را مطهرح مهي    امكانام براي حصول به نتيجه

. در عرهنگ ديني   اسالمي ما در مقايسه باساير مكاتب   عرهنگ ها بهه    گرعتن   خردمندانه عمش كردخ است

 شد  است.  خ پرداخته هاي متتدد   ري   زمينه ابتاد مختيف ب ر 

  ري حول د  محور اساسي زير پرداخته شد  است: در ديدگا  اسالمي به مقوله ب ر 

 ه ر ش مبتني بر رشد 2  ه كار مبتني بر ارزش  1

انجا  كهار  " "نوع كار"شود به توجه مي"ر ش انجا  صحيح كار"به"  ري ب ر "در اقع همانگونه كه در

عنايهت   "كهار نفهس "ب ا داد  شود بهه "ر ش انجا  كار"ت   بيشتر از  نكه بهنيزتوجه شد  اس"ارزشي   مفيد

در خ سهازماخ بهه   مف و  جامع خود  نير يي شهگرف   منحصهر بهه عهرد را در      ري در ر كه ب از نجايي دارد.

درراسهتاي   متطهوف شهد  اسهت.   تهالش   كوشهش سهازمان ابه ايهن امر      درسال اي اخيهراهم    رد   جود مي

 شهود. مهي  ري مراسهمي برگهزار   هرسال بمناسهبت ر زب هر     ري درهفته ا ل خردادما  عرهنگ ب ر   تر ي گسترش

 : بشرح زير بانجا  رساند  است(بتنواخ بزرگترين ن ادحمايتي كشوراقداماتي را كميته امداد اما  خميني)ر 

 .(  ري در كميته امداد اما  خميني )ر  ه ت يه   ارائه پيشن اد تشكيش كميته ب ر 

 .  ري  ري   انتشار  خ بمناسبت ر ز ب ر  ه ت يه  يژ  نامه امداد   ب ر 

  ري در امداد اما . ه ت يه   ارائه پيشن اد انجا  ررح تحقيقي تتيين شاخص اي محاسبه ب ر 

 .  ري ه ايجاد زمينه  شركت تني چند از مسئولين  كارشناساخ امداد در سمينار ب ر 

 ي ارالعامه توسته   كاربرد عن   ر

 ه توسته  موزش كاركناخ

 ه توسته تحقيقام كاربردي

 (e-aid)ه ارائه خدمام از را  د ر   امداد الكتر نيكي 

 ه را  اندازي تيفن گويا

 امداد Portalه را  اندازي سيستم 
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 نظامات مالی و پشتیبانی

كشهور را بشهرح زيهر    حوز  مالي   پشتيباني انجا  خدمام پشهتيباني   مهالي  احهدهاي اجرايهي سراسهر      

بمنظور تس يش در انجا   ظائف محوله  بت د  دارد: ارائه  مار مربهوط بهه عميكهرد مهالي  احهدهاي اجرايهي       

سراسر كشور ج ت پيش بيني بودجه  اخذ بودجه تخصيصي از سوي د لهت  ثبهت   ضهبط كييهه مهرا دام      

انجها  كييهه امهور تهداركاتي       مالي  بررسي   كنترل ج ت ارمينهاخ از صهحت سهقم كييهه عمييهام مهالي        

متامالتي  انجا  كييه امور ثبت   ضبط اموال   ابنيه امداد  ت يه   تد ين نظا  نامه هاي مالي  ت يهه   تهد ين   

 ئين نامه مالي   متامالتي  تنظيم گزارشام مربوط به كسري بودجه  بررسي عميكرد اسهتان ا   هزينهه ههاي    

هاي شاغش  تنظيم مواعقتنامه ههاي بودجهه كهش كشهور  انجها  اقهدامام       محقآ شد   نظارم بر جابجايي نير 

اجرايي پرداخت  ام ا    صول اقساط  پيگيري اقدامام  ز  براي ت يهه نهر  اعزارههاي جديهد مهالي  انبهار        

  مديريت صحيح ادار  كش برنامه ريزي   عنا ري ارالعاماموال   ساير نر  اعزارهاي مورد نياز با هماهنگي 

بع مالي براي استفاد  ب ينه از منابع  مديريت صحيح منابع انساني بمنظور ارتقاء سطح ب هر   ري  تجزيهه     منا

تحييش  ضتيت موجود بمنظور دستيابي به  ضتيت مطيوب  نظارم دقيآ   مستمر بر عتاليت اي مالي سهازماخ  

براي ادامه خدمت ب تهر   بيشهتر بهه    براي ايجاد نظم   انضباط مالي در ج ت اعزايش اعتماد مرد    مسئولين 

 محر ماخ.
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 برنامه تبلیغات و ارتباطات

  2928عمومی و اطالع رسانی سراسر كشور در سالها و اقدامات روابطاهم فعالیت

رساني   متا نين   عمومي   ارالعريزي دعتر ستادي با محوريت مديركش ر ابطي مديريت   برنامهحوز 

 1392عمومي در سال يابي به اهداف ر ابطكش   همكاري اعضاي دعترمركزي در راستاي دستر ادار مشا 

 ريزي   اجرا نمود  است :هاي زير را برنامهمجموعه عتاليت

 جاري در شيراز .هاي سراسر كشور در ارديب شت سالعموميهمايش ر ابطبرگزاري  .1

 ني .بازديدهاي استا يت يه   تد ين شيو  نامه .2

 هاي سراسر كشور .عموميازديد از عميكرد   ارزيابي ر ابطب .3

 ( . )ر () نا    نشاخ تصويري امداد اما )ر (بازنگري برند بوا امداد اما  .4

 ( .)ر (ي امداد اما رساني كميتهتبييراتي   ارالع هايتد ين مباني كمپين .5

 عييم كار . يحضور در ا لين جشنوار  .4

 به سه زباخ ( . )ر (ي كاري امداد اما  ) شناسنامه )ر (ي امداد اما اي كميتههساخت مستند عتاليت .1

رسي بندهاي جيسه در سراسر كشور ج ت بر15كارگر   استاني   يك كارگر   ميي با  4تشكيش  .8

ي پنجم ( به ي پنجسالهي امداد ) برنامهعمومي در اسناد راهبردي كميتهمرتبط با  ظايف ر ابط

سنجي  ظايف ترسيم شد    ت يه   تد ين دستورالتمش  ز  در ه   بررسي   امكاخمطالتمنظور 

 اين خصوب .

 ها .عمومي استاخي رؤساي ادارام ر ابطي  موزشي  يژ برگزاري يك د ر  .9

 رساني .عمومي   ارالعاعزار گزارش عميكرد ر ابطنر رراحي  .15

 رساني .ععمومي   ارال  استانداردسازي مفاهيم ر ابطتد ين  .11

ما    نه ماهه هاي ششرساني كشور در نوبتارالع عموميسراسري ر ابطگزارش عميكردتد ين  .12

   سا نه .
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عمومي   ي ر ابطاي حوز ههههههي برتريني جشنوار ريزي   ابالغ ا لين د ر   برنامهرراحي  .13

 رساني سراسر كشور .ارالع

شور   عميياتي رساني سراسر كعمومي   ارالعنه ر ابط تد ين تقويم اجرايي سا استانداردسازي .14

 هاي مذكور .نمودخ عمد  برنامه

 . 1392هاي ستادي جشن رمضاخ   تد ين گزارش عميكرد حوز ت يه  .15

 ي عحر ي گزارش ن ايي به ستاد دههارائه هاي مردمي ي همياري  تشكشجيسام كميتهدرشركت  .14

 . )ر (ي گزارش كامش به ستاد بزرگداشت ارتحال اما    ارائه  ()ر جيسام سالگرد ارتحال اما درشركت  .11

 ي نتاي  نظرسنجي جشن رمضاخ در شوراي متا نين .ارائه .18

 هاي ميي   استاني .اي جشن عارفه  تد ين گزارش رسانهت يه  .19

 شركت در جيسام بر خ سازماني . .25

ي امروز و توجه ها و نیازهاي جامعهضرورتامدادامام با در نظرگرفتن رسانیاطالعي نظام فراگیرتوسعه -2

 هاي نوینبه فناوري

( به اعضاء محتر  شوراي متا نين    45 – 34ي ميقام امداد ) شمار  خبرنامه 11چاپ   توزيع  .1

عقيه ي  ليي ميقام امداد مربوط به ارتحال نمايند نامههههههاي سراسر كشور   چاپ  يژ استاخ

 حاد  قا عسگرا  دي .

   « زكام »  «اصول رقابت سياسي »(  5سري «)د ستيانساخ»عنواخ كتاب سه عنواخ كتاب  8چاپ  .2

توسط « سخناخ سرپرستي در همايش بازرسي »   « همايش زناخ سرپرست خانوار »   « رهنمود » 

 ي انتشارام   تبييرام .ادار 

 هاي مردمي .ركتها براي جيب مشاعدد كتاب در استاخ 9424 تأليف   چاپ يا توزيع .3

ها   چوخ ؛ جشن عارفهمذهبي  –هاي مختيف ميي متر برنر در مناسبت 125442توليد رراحي    .4

 …دهه عجر   جشن نيكوكاري    اعطاري ما  رمضاخ   هفته د لت   هفته دعاع مقدس  

 مذهبي در سراسر كشور . –هاي مختيف ميي متر عيكسي در مناسبت 2585متر پالم   1489توليد .5



 927                                                                                                                                                امور مدیریتی و تحقیقاتی   

 

 

اي با اعزار چند رسانهنر  139عدد پوستر    1513441عدد بر شور    431181ت يه   توزيع  .4

  )ع (ي سالمتي اما  زماخ ها   اكرا    محسنين   صدقههاي امداد استاخموضوعاتي چوخ ؛ عتاليت

  جشن ايتا  )س (خرداد   ش ادم حضرم زهرا 15زكام   جشن شكرگزاري خرما   ما  رمضاخ   

 مذهبي . –هاي ميي ساير عتاليت  

مذهبي ت يه   در مياخ مخاربين    –هاي مختيف ميي ي تبييراتي در مناسبتعدد هديه 39544 .1

 خبرنگاراخ   حامياخ توزيع شد  است .

 …ها   ها   پيا در خصوب موضوعاتي چوخ تقديرنامه متن موردنياز 1889ي ت يه .8

 نامه در كش كشور . يژ  1239جرايد   تد ين   تكاير  رشيو نشريه   بريد   15241گرد  ري  .9

مراسم اداري    4854جشنوار   –نمايشگا   583همايش   951ريزي   برگزاري   شركت دربرنامه .15

 هاي مختيف ميي   مذهبي .ي هنري در مناسبتبرنامه 1194ميي   مذهبي   اجراي

ري براي برگزاري مراسم   همايش مج 2214سخنراخ   3555قاري    2541مداح   2151دعوم از .11

 ميي در سراسر كشور . –با هدف بزرگداشت اعياد   مراسم مذهبي  …ها     جشنوار 

قاب عنري  512متر ساز  ) داربست (    49524(    Spaceمتر ساز  )  21433نصب   را  اندازي  .12

 ج ت تبييرام محيطي .

 جيسه تشكيش داد  است . 144مجموع  هاي كشور درشوراي انتشارام نيز در مركز   استاخ .13

ها   توسط خبرگزاريها   عنواخ خبر در ساير سايت 31142   عنواخ خبر در سايت امداد 34919 .14

 عمومي امداد در كش كشور بارگذاري شد  است .ادارام ر ابط

 ها .خبار امداد استخراد شد  از رسانهبولتن از ا 4914 يت يه .15

عنواخ   مناسبت مختيف براي مخارباخ در  4919درخصوبپيامك 11831489ارسال حد د .14

 هاي مردمي .هاي امداد   جيب مشاركتسراسر كشور با هدف ارالع رساني در خصوب عتاليت

ها مورد بارگذاري در استاخ 411ي مقا  محتر  سرپرستي   مورد بارگذاري در مركز  يژ  15 .11

 ي مديركش استاخ در سايت امداد . يژ 
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 ي امداد .عنواخ نشريه   خبرنامه   مصاحبه   گزارش   پيا    مقاله در سايت كميته 5211بارگذاري .18

عنواخ عايش صوتي   كييپ   تيزر با موضوعاتي چوخ ؛ جشن رمضاخ   مددجوياخ  214بارگذاري .19

 …نيازمند   سفر سرپرستي   منارآ محر     توانمندسازي   

هاي مختيف عكس در سايت امداد از عتاليت 18114 لبو  عكس شامش بيش از  2215بارگذاري  .25

 هاي مختيف .مراسم   مناسبتامداد در 

ها در خصوب موضوعاتي چوخ ؛ اعزار   ررح درياعت شد  در مركز   استاخنر  524بررسي  .21

ا  ايتا    لوگوي مراسم   ترين سرباز   رضايت از عميكرد امداد   ررح تكريم   اكرگمنا 

 …ها  مناسبت

مردمي   پيا  كوتا  در ادارام اي ارتباطهههههنظر درياعت شد  از رريآ سامانه 28249يبررس .22

 ي امداد در كش كشور .عمومي كميتهر ابط

 نظرسنجي از رريآ پيامك   پورتال امداد . 95انجا   .23

 رسانییی كشور جهت اطالعهاي رسانهگیري از ظرفیتبهره -8

رساني در خصوب عنواخ تيزر راديويي به منظور ارالع 314  عنواخ تيزر تيويزيوني  489بيش از  .1

  ما  مبارا رمضاخ   جشن  1392ي بوش ر   ارد هاي سال موضوعاتي چوخ در خصوب زلزله

 توليد   پخش شد  است . …ي عجر   سالر ز تأسيس امداد  ها   اكرا    دههعارفه

ها     جشن عارفه )س (م حضرم زهرا عنواخ كييپ با موضوعام ش اد 534توليد   پخش بيش از  .2

 …هفته ارتا    زلزله بوش ر   ررح اكرا    محسنين   

هفته ارتا    مشاركت  عنواخ مستند در خصوب موضوعاتي چوخ ؛ 314توليد   پخش بيش از  .3

 مردمي   مستند زلزله ش رستاخ دشتي بوش ر   اشترال   توانمندسازي .

عنواخ نمايشنامه در راستاي اهداف  131ا    داستاني (   نوشتن عنواخ عييم كوتا  ) كوت 41توليد .4

 . )ر (ي امداد اما  خميني ي كميتهعاليه
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  مسكن   )ر (ي راديويي با موضوعاتي چوخ ارتحال اما  برنامه 933ي تيويزيوني  برنامه 113توليد  .5

 …زكام   اكرا    جشن رمضاخ   اشترال   زكام   تس يالم   

عنواخ خبر  3121عنواخ گزارش تصويري    22244عنواخ خبرتصويري    2442ش توليد   پخ .4

در )ر ( ي امداد اما  عنواخ گزارش راديويي با هدف مترعي   دستا ردهاي كميته 1894راديويي   

 هاي مختيف صدا   سيماي جم وري اسالمي ايراخ .شبكه

هاي استاني با هدف اي ميي   يا شبكهني درصدا   سيمي تيويزيوبرنامه159امداد در مديراخحضور .1

 ها .مي براي شركت در اين عتاليتهاي مردهاي مختيف امداد   جيب مشاركتمترعي عتاليت

ي مطبوعاتي توسط مديراخ   مسؤ لين ر ابط مصاحبه 2182ي راديويي   مصاحبه 1155انجا   .8

ضاخ   مسكن   اشترال  عمومي سازماخ در خصوب عميكرد امداد   حمايت   مشاركت   جشن رم

 …زدگاخ بوش ر    موزاخ   كمك به زلزلهعراغت دانشزكام   ا قام 

عنواخ  گ ي در  1125ي    گ ي مطبوعات 918عنواخ  گ ي   زيرنويس تيويزيوني    2184پخش  .9

 هاي مختيف امداد .ترعي اهداف   عتاليتهاي ش ري در خصوب متيويزيوخ

براي پوشش  هاي امداد در كشورعموميرخبرنگاري در ر ابطتو 34خبري  نشست  455برگزاري .15

 هاي امداد .خبري عتاليت

ها   دقيقه تصويربرداري از مراسم ميي   مذهبي   همايش255192عريم عكس   254995توليد  .11

ها به دقيقه از  خ 15434عريم    35398  ارسال )ر (ي امدادهاي كميتهجيسام   ديدارها   عتاليت

 ها   مطبوعام .يخبرگزار

هاي عشرد    يا ارسال سازي  خ براي تكاير در لوحدقيقه تصوير    ماد  135954بازبيني بيش از  .12

 ها .به رسانه

سري تصوير به تيويزيوخ ميي در خصوب  354هاي استاني   سري تصوير به تيويزيوخ1125ارسال .13

 . )ر (ي امداد اما  خمينيهاي كميتهمترعي خدمام   عتاليت

 لوح عشرد  در كش كشور . 14458سازي   تكاير   توزيع  ماد  .14
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هاي خصوب عتاليتدر رسانيمكتوب به منظور ارالع گزارش 1555خبرمكتوب   31214تد ين .15

 ها چاپ شد  است .اريگزارش در مطبوعام   خبرگز 5423خبر    31214كه امداد 

عرهنگي   زكام    –اي اجتماعي ههايي چوخ تحييش عقر    سيبمقاله در حوز  141نگارش .14

 …اكرا  ايتا    

 جوابيه / اصالحيه / تكذيبيه / ارالعيه در سراسر كشور .  215انتشار  .11

 هاي افكارسنجی به صورت مستمرگیري از روشبهره -9

 . 1392هاي سراسر كشور در رول سال عموميبازديد از ر ابط .1

ي رؤساي ادارام ر ابط كارسنجي  يژ ي  موزشي شناخت اعكارعمومي   اعبرگزاري د ر  .2

 ي اعكارسنجي . ذرما  توسط ادار  25لرايت  18ها رساني استاخعمومي   ارالع

عمومي گزارش جشن نيكوكاري ميي   سالر ز گزارش ميي درخصوب عميكرد ر ابط13يت يه .3

مي   عموهاي قابش ارزيابي در مدل تتيين سطح سر مدي ر ابطتأسيس امداد گزارش شاخص

 ي ر ابط عمومي .توسط ادار  …عمومي امداد   عرهنگ  اژگاخ ر ابط يرساني   ارابهارالع

هاي برگ پرسشنامه در خصوب عتاليت 35415ررح نظرسنجي با به كارگيري بيش از  91انجا   .4

 . 1392مختيف امداد ري سال 

ي برنامه 152ي صوتي   مهبرنا 455عنواخ خبر   مطيب منتشر شد  امداد    2885تحييش محتواي  .5

 . )ر (هاي امداد اما  خمينيج ت پوشش خبري عتاليت 1392ر سال تصويري د

 پورپوزال مرحيه اجرا شد  است . 19هاي مختيف امداد كه پورپوزال به حوز  34ي ارايه .4

 عمومي .اله هدعمند به منظور اقناع اعكارمق 28نگارش  .1

هاي كاربست از ررح 32ي هاي مختيف امداد   ت يهز ررح اعكارسنجي موردنياز حو 18انجا   .8

 مختيف اعكارسنجي كه در كش كشور به انجا  رسيد  است .
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 ها ، مجامع و مخاطبین خاصهاي علمیّه ، دانشگاهتعامل مؤثر با حوزه -2

 –سازماني شوراي مديراخ   كميسيوخ پژ هش   تبييرام داخيي ي در خجيسه 4214شركت در  .1

 …هاي ما  رمضاخ   پژ هش   ت  خودكفايي   عتالي استاني

هماهنگي   استانداري   شوراي ها ابط عموميي بر خ سازماني با شوراي ر جيسه3889درشركت  .2

هاي مختيف در ارتباط با عتاليت …ها   ستاد احساخ   عمومي دستگا عرمانداري  مديراخ ر ابط

 امداد . يكميته

 شور   لوح عشرد    رسد كه شامش ارسال پوستر   برعدد مي 45551حجم ارسال   مراسالم به  .3

 باشد .مي …عمومي   مجالم   مطبوعام   بنر   هاي  ارد    ارسالي ر ابطگزارش   نامه

امداد در كشور در  خ شركت  هايعموميجيسه درجيسام مختيفي كه ر ابطصورم2515تد ين .4

 اند .داشته

 اي مديراخ ج ت ارايه به جيسام .سري مطيب بر 2515گرد  ري  .5

 موزشي   توليد   پخش برنامه از شبكه  –قرارداد در خصوب   پخش  گ ي عرهنگي  422تنظيم  .4

سيما   ساخت مستند سيش پاكستاخ   متا نت هماهنگي  5ا ل سيما   جشن رمضاخ با شبكه 

هاي هنري   گر   ييراتي سمتي   بصوري   سايتهاي تبالميش   سر ش سيما   شركتبينامور

 …خبرنگاراخ   

 است . 1392امداد در سال  يعمومي كميتههاي دعتر ر ابطمأموريت استاني از ديگر عتاليت 1385 .1
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 اي واحدهاي خدمت رسانی و امكانات نقلیه

 :تعداد واحدهاي امدادد 2

مهديريت   421مش شها   احهد  1255 برابهر  1392 تتداد  احدهاي كميته امداد امها  خمينهي در پايهاخ سهال    

 22    مهوزي  خوابگها  دانهش   98شهامش   )  مركهز خهدماتي   241 ادار  مهديريت ش رسهتاخ      334   ش رستاخ 

 149كارگها   مهوزش خودكفهايي       35   (  نقاهتگها   5 كهانوخ عرهنگهي     114    ارد گا   موزشي  تربيتي

 احهد از   134   دعتهر منطقهه   1 مركهزي   دعتر 1   اسهتاخ  دعتر 31)شامش احد مربوط به ساير  احدهاي امداد 

 بود  است. ( ...هاي مختيف دعترمركزي  حوز 

 .داشته است  شكاهدرصد  3/4حد د  1391در مقايسه با سال  1392تتداد  احدهاي امداد در پاياخ سال 

 :موردحمایت د تعداد روستاهاي 8

ر سهتا بهود     53853برابهر   1392ل تتداد ر ستاهاي موردحمايت كميته امداد امها  خمينهي در پايهاخ سها    

هاي مختيف ايهن ن هاد    است  بدين متنا كه مددجوياخ نيازمند اين تتداد ر ستا  مورد حمايت ررح ا   برنامه

 اند. قرارداشته

 : امداد در سال اي مختيف  مد  است تحت پوششدر جد ل ذيش ارالعام تتداد  احدها   ر ستاهاي 

 

 

 28سال  22سال  22سال  22سال  22سال 

 تعداد

 درصد

تغییرات 

نسبت به 

 سال قبل

 تعداد

 درصد

تغییرات 

نسبت به 

 سال قبل

 تعداد

 درصد

تغییرات 

نسبت به 

 سال قبل

 تعداد

 درصد

تغییرات 

نسبت به 

 سال قبل

 تعداد

 درصد

تغییرات 

نسبت به 

 سال قبل

تعداد واحدهاي 

 امداد
2965 2/2 2927 9/2- 2922 9 2852 7/2- 2822 9/2- 

داد روستاهاي تع

 تحت پوشش
59729 7/2 59672 8/2- 59225 2/2- 52229 2/2 59229 5/2- 

 

 د اطالعات وسائط نقلیه:9

 .  سييه نقييه سالم در اختيار اين ن اد قرار داشته استدستگا   1144 تتداد 1392در پاياخ سال 

باشد  موتورسيكيت   انت   نيساخ مي ها متمو ً در اختيار دارند اي كه شاخه از  نجائيكه تن ا  سييه نقييه

باشد   نيهز تتهداد  احهدهاي     ر ستا مي 53853متادل اين ن اد كه  پوششتحتتوجه به تتداد ر ستاهاي    با

 گردد اين ن اد در زمينه امكانام نقييه   ترابري تا چه حد در تنگنا   مضيقه قرار دارد. امداد مالحظه مي
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اطالعات كاركنان   

 نام استان
یک  ندارد

 فرزند
دو   

 فرزند
سه فرزند 

متاهل  و بیشتر  مجرد 
سال و  5

 کمتر
تا  6از 

سال 55  
تا  56از 

سال 02  
 کل کارکنان

سال 05

 به باال
تا  05از 

سال 02  

تعداد کارکنان متاهل بر حسب فرزندان 

 تحت تکفل
تعداد کارکنان 

 تعداد کارکنان برحسب سابقه کار   برحسب تاهل 

 56 0 2    255 255 6     020  5255  5 6 52260     2 56   55 کل کشور
  0 522   0 552 552 52    6    0 505 2  562 آذربایجان شرقي
  5 5  005  55  20    55 05  55 65    6 2 آذربایجان غربي

 52 60 552    55    6   5 560 25 00  5  اردبیل
 6  552  25  55 50  2 6 5  0   0 562 5  56  اصفهان
 52 25 2 5 506 55  2    5 506  6 20 55  ایالم

 52 5  555  52     6 502    56  5 22     بوشهر
 50 055  5  6  660 2  00   0 055 522    26  تهران
 55  5 550  0  02 5  6 55 522 05 50 050 البرز

       52 550 25  6 2    525 26 5  55  چهار محال و بختیاري
راسان شماليخ  0 5   0  5      2 50 00  2     62  6 

 5  562 6   052 05  50 0 5 5  005  02 556     خراسان رضوي
  0  5  55  50  0    550 22 526  5  0     خراسان جنوبي

       025 025  56 2  562 55   5 525 522   5 خوزستان
 05  2 526 52 2 0   65  5  52 2  50   0 زنجان
 50  0 506 22 026 5 26  5    5  2   02 سمنان

  0 62   5     655   6 5 02  02 5   5  65 سیستان و بلوچستان
 6  525       0 25  0  6 0 5  50  500 66  0  فارس
 6 55 556  5 2 0 5 2     50 5  02   0 قزوین

  5 65 5  5    5 5 2   5 2  52   2 5 قم
 50 5  552  6 06  2       50 6  25 2   کردستان
 2   55  2  50   2   5 2 0  2  2  550    02  کرمان

 52 0    0  55  25 0    0 2 0    22  25 کرمانشاه
 52 06    025 2   5  52 5 2 5  2 2  5   کهکیلویه و بویر احمد

  5  6  56 66 02    2   0 525 25 20  0  گلستان
 25   5 52     5 5    55 05  05 526 2    5 گیالن
   20 5 5 2 5 5 2 2 555 55 5 5 5   2 5 2 لرستان

 25 555 066  5 6 2 50 2  20   5 2   6   2 مازندران
  0 65   5 5   2  55     5  56 55  0  5  مرکزي

 05  2 525 550  6    552 05 525  5 26 5   هرمزگان
 5 55  5    2  2 25 2  5   2 2  بشاگرد
  0 2  560 62 02    526 0  552 6  25     همدان

 52  2  52 5  5 0 50  5 2   50 55 00   0 یزد
 502  05   0 55 2 6  5   5  6 062   5 525  2  دفتر مرکزي
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اختیار امداد اطالعات واحدهای امداد ،روستاهای تحت حمایت و وسایط نقلیه در   

جمع کل  نام استان  

 واحدهاي

امداد   

تعداد اداره 

مدیریت 

 شهرستان

تعداد وسیله 

 نقلیه سالم
کارگاه 

کانون  خوابگاه اردوگاه نقاهتگاه  

 فرهنگي

 تعداد واحدهاي امداد

مدیریت 

 شهرستان

سایر 

 واحدها
تعداد 

روستاي 

مورد 

 حمایت
 2   62 5  56  2  5 205 556    00 5 5  5022 کل کشور

 خودکفایي

 2 0060  0 02   2 2 2 2  5 22 آذربایجان شرقي
 2   02  0  5 5 5 2 2 2 5 6  آذربایجان غربي

 5   55  0 52 0   2 2 2   05 اردبیل
 5 00 5 0  02 50 5 5 2 5 52  5 اصفهان

مایال   2   2 5 5   5 52 55 565 6 
 2   5 2    5 2 5 2 5  5  0 بوشهر
 2 562 502 02 52   5 5 5 02 62 تهران
 2   0  5 6   2 0 2 2 2  0 البرز

    2  02   2 2 2 2 2 6 06 چهار محال و بختیاري
 0 22  52   52   2 2 2   05 خراسان شمالي
 50  22  5   0 2 6 5 2 5 55 66 خراسان رضوي
 5  562    55 0 0 5 2 2 6  0 خراسان جنوبي

 2 2260 0 5 05 50   5   2  5 66 خوزستان
 2  5   0   0 2 5 2 2 5 56 زنجان
 2     52     5 2 2 2    5 سمنان

 6 62 5  50  5 0 5 2 0 2  5 25 سیستان و بلوچستان
 52 2 5  502  0   52 5 0 5 06 5  فارس
 2  5  52 6 5 5 2 55 2   5  قزوین

 2 5 5 02 5 5 5 2 2 2   55 قم
 5  566  0 52   6 5 2 2 0  0 کردستان
   0 6  62  0   50 5   2  5  6 کرمان

     00 56 52 0 2 5 5 2  5    کرمانشاه
    022 5    0 2 5 2 2 55  0 کهکیلویه و بویر احمد

 2      5 52 5 5 5 2 2 52 5  گلستان
 2 0625 6  56 0 5 5 2 2 56 22 گیالن
 5 0555 62 52 5   0 2 2  5    لرستان

 5 5 06     5  5 2 5 2 2   25 مازندران
 5  525 2  50 6 0 2 2 2 6  0 مرکزي

     52 0  50   5 2 2 2  5 25 هرمزگان
 6 252  5 5   2 2 2 2 2 55 بشاگرد
 5 5225 22   55 0 5   2   22 همدان

 2 650 0  52   5 5 2 2 5 02 یزد
 2 2 2 2   2 2 2 2 2   دفتر مرکزي


