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 تعالی سازمانیدفتر ربانمه رزیی و 
 

 عملکرد تیرینظام جامع مد یاجرا -1

 عملکرد صندوق تیرینامه مدنظام  بیو تصو نیتدو 

 عملکرد صندوق تیرینامه مدنظام یاجرا 

 یاختصاص یهاشاخص یبازنگر   

 عملکرد تیریافزار مددر بستر نرم یمل یابیو ارائه گزارش خود ارز هیته 

 عملکرد تیریافزار مددر بستر نرم یاستان یابیبر خود ارز نظارت 

 عملکرد تیریافزار مددر بستر نرم یمل یابینظارت بر خود ارز 

  با  سهیر مقاد یالملل نیب یدر شاخص ها شرفتیپ زانیو م گاهیجا نییتع) صندوق کیاستراتژ یابیارزتدوین گزارش

 (منطقه و جهان یکشورها

 تحلیلی ارزیابی عملکرد در مقاطع مختلفهای تدوین گزارش 

 

 ی )نظام پیشنهادات(تداوم و بهبود نظام مشارکت-2

 نامه نظام پذیرش و سازی منطبق با ماتریس درج شده در آیینهای آموزشی، ترویجی و فرهنگبرگزاری ادامه فعالیت

 بررسی پیشنهادها

  با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی سبد جوایز سامانه نظام پیشنهادهابرنامه ریزی جهت تکمیل 

 استخراج اهداف و به تبع آن مشکالت واحدهای مختلف و تبدیل آن به فراخوان 

  هاسامانه و پیگیری برطرف نمودن آن مشکالتاستخراج 

 )پیگیری درصد پیشرفت اجرای پیشنهادهای تصویب شده )مدیریت پروژه 

 به مراجع ذیربط های الزمفعاالن نظام پیشنهادها و ارائه گزارشهای تخصصی و سایر ارزیابی عملکرد کمیته 

 ریزی برگزاری جشن ساالنه نظام پیشنهادهابرنامه 

 

 یاز حقوق مردم در نظام ادار انتیص -3

 آگاه سازی شهروندان  ارتقاء 

 بهبود کیفیت ارائه خدمات حضوری به شهروندان 

 شهروندانحضوری به بهبود کیفیت  ارائه خدمات غیر 

 معلولین و جانبازان() خواهبهبود کیفیت ارائه خدمات به شهروندان توان 

 بهبود کیفیت رسیدگی به شکایات شهروندان  ن وکاهش زما 

 تدوین دستورالعمل جبران خسارت وارده به شهروندان 
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 بازهای مرتبط با دولتاجرای برنامه 

 سازی شهرونداناجرای برنامه های توانمند 

  استقرار حقوق شهروندی در نظام اداریراهبری 

 

 یوربهره تیریاستقرار چرخه مد -4

 تعریف و تبیین مسائل اصلی و عوامل موثر بر بهره وری واحدها 

 های ارزیابی اقدامات اساسیتعریف اقدامات اساسی و شاخص 

 ریزی برای اجرای راه حل(ریزی برای اجرای اقدامات اساسی )برنامهبرنامه 

  ها )اجرای راه حل(برنامهاجرای 

 ارزیابی نتایج و اثربخشی برنامه ها و بازنگری یا تثبیت برنامه ها 

 ارزیابی اقدامات اساسی و شاخص های ارزیابی تعریف شده و بهبود اقدامات براساس نتایج 

 

  ها و روش هاندیبهبود فرآ -5

 دار صندوقلیست خدمات اولویتاساس چکانتخاب فرایندهای نیازمند اصالح بر 

  منتخب ندیفرآ هیو احصاء مدل اول ندیفرآ یمستندساز 

 و مقررات،  نیها، قوانیخروج ت،یفعال ها،یو از منظر ورود ندیمراحل فرآ کیمنتخب به تفک ندیفرآ یهابیآس ییشناسا

 ی اطالعات یهاستمیو س یانسان یروین

  تعیین اهداف بهبود فرآیند 

 ندهایبهبود فرآ میشده توسط ت ییشناسا یهابیجهت رفع آس هیاول یشنهادهایارائه پ 

  بررسی نتایج اولیه توسط برخی از خبرگان 

 بندی پیشنهادات و تهیه گزارش نهاییجمع 

 ارائه گزارش به کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی 

  به واحدهای اجرایی جهت اجرابررسی و تصویب پیشنهادات اصالحی در کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی و ابالغ 

 و اجرای مصوبات توسط واحدهای ذیربط کنترل 

 

 و کنترل فساد یارتقاء سالمت ادار -6

 یارتقاء سالمت ادار تهیکممند نظام تیفعال 

 ق.م.خ.ک( 92و  91های اجرایی مرتبط با نظارت و بازرسی مواد راهبری برنامه( 

 نظارت و بازرسی ارتقاء پاسخگویی و شفافیت عملکردی در حوزه 

 بهبود فرآیند و مدیریت عملکرد بازرسان سالمت اداری 
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 استقرار نظام مدیریت دانش در سطح صندوق -7

 

 آمار کشور یبرنامه مل ی احکاماجرا-8

 کشور ینظام آمار یسازمدرن ازیمورد ن یهادادهزیر هئارا 

 یو فرهنگ یو اجتماع یکالن اقتصاد یهاکشور و شاخص یسالنامه آمار ،یمل یحساب ها هیته ازیموردن یآمارها هئارا 

 

 یآمار یسازتیظرف-9

 های تابعههای تخصصی وزارت متبوع و سازماناستانداردسازی واژه 

  منابع داده و دوره تناوب و بهنگام بودن آمار و اطالعات ،یشناسروش یمطالعه و بررس 

 یکیو ارائه آمارنامه الکترون یسنجامکان 

 

 یاستان یآمارها یو سامانده یراهبر-10

 هاو ادارات کل تعاون، کار و رفاه( استان تیری)سازمان مد یها، تولید، تدوین و انتشار آمارنامهراهبری 

 

 یو ارتقاء فرهنگ آمار جیترو-11

 یآمار نیرابط ژهیو یبرگزاری کارگاه آموزش یبرا یزیربرنامه   

 رانیوزارت متبوع و مرکز آمار ا یآماربخش یتخصص یهاها و کارگروه تهیکم یهاو مشارکت در نشست یبرگزار 

 

 آمار و اطالعات تیریو ارتقاء نظام مد یسامانده-12

 ارائه اطالعات یسازدر جهت همسان ینامه آمارنظام نیتدو 

 و ارتقاء نظام ثبت و گزارش اطالعات اصالح 

 یالملل نیو ب یدر سطح مل یدیکل یهاآمار شاخص سهیو مقا لیتحل 

 

 

 یو هوشمند ساز کیتوسعه دولت الکترون-13

 های نوین تلفن همراهفاز سوم ارائه خدمات از طریق فناوری یاجرا (Mobile Service) 

 نیارتقا سامانه ارتباط با مشترک (CRMاز طر )ارائه خدمات از طریق  قیContact Center 

 هااستان 2500 یسرور مرکز یاندازراه 

  و  یامکیسامانه پ مانند نینو یهارسانه ازی کیارائه خدمت و کاربرد  یلیموباارائه نسخهUSSD .... و 

  مرحله درخواست خدمت -کردن خدمات  یکیالکتروناستمرار 

  خدمت                لیمرحله تحو -کردن خدمات  یکیالکتروناستمرار 

  کردن خدمات یکیالکتروناستمرار 
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  شخوانیخدمات به دفاتر پ یواگذاراستمرار 

 در ارائه خدمت( کیالکترون یاز امضا یبردار)بهره یکیالکترون یریپذنظام استناد جادیا 

 یو منابع انسان یحسابدار کپارچهیجامع و  ستمیس یاندازراه 

 سایت()وب استانداردسازی تارنما 

 الزم یهاساختریها و زسامانه ازیمورد ن یتینامه امنیگواه اخذ 

  یدرون دستگاه یشبکه سراسرتشکیل 

 اتصال به سامانه رصد 

 تالیجید یزنیرا یهر سکو ایخط بر یریگیفروم را اندازیراه 

 و مقررات مرتبط با دستگاه نیقوان یهاسینوشیپ یرو ینظرات مردم لیو تحل کیالکترون یآورجمع 

 یدر ارائه خدمات دولت کیالکترون یگواه اخذ 

 

 شبکه رساختیز-14

 اطالعات تیطرح امن یاجرا (ISMS) 
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 منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل ربانمه اهی 
 

 یانسان هیسرما تیریمد-1

 کاهش تعداد کارکنان 

 تیریمد یعموم هاییستگیبا شا ای حرفه رانیمد انطباق                          

 رانیسن مد کاهش                         

  رانیزن به کل مد رانیمد نسبتافزایش 

 در دستگاه یانسان یرویبرخط ن ینظام آمار استقرار 

 دستگاه یانسان یروین لیتعد یو اجرا یزریبرنامه   

 یو قرارداد یمانیپ ،یرسم یانسان یروین بیتعداد و ترک یسازمتناسب 

 و باالتر سانسیل یلیبا مدرک تحص یانسان یروین یریبکارگ 

 دجدی ارتقاء و انتصاب انتخاب، به ها( و الزام دستگاهیستگیشا هایاساس مدلر)ب رانیمد تیو ترب یابیبرنامه ارز یاجرا 

 رانیبانک اطالعات مد لیبرنامه و تشک نیبراساس ا یتیریمد هایدر رابطه با تمام پست

 یانسان یرویبرنامه ن بیو تصو نیتدو 

 یانسان یروین یسازو متناسب یسامانده 

 ینظام جذب و استخدام در دستگاه اجرائ تیفیک 

 شغل و شاغل تناسب 

 زنان و جوانان یهایاز توانمد یریگو بهره رانیدر انتصاب مد یساالر ستهیشا 

 عملکرد کارکنان یابیارزش 

 

 یمتنوع در حوزه فرهنگ یهابرنامه یاجرا -2

 همسران ، تولد )همکاران(ع)امامان معصوم  الدی، م یمذهب ادی: اع یهابه مناسبت ایپرداخت هدا یفرهنگ  یهابرنامه یاجرا ،

 و ... دیسنت صله رحم، تولد نوزاد جد جی، تروفرزندان کاران(، سالگرد ازدواج،و فرزندان هم

 (، همکاران همنام ائمه معصوم )ع یارزاق ماه مبارک رمضان، اسام یای: پرداخت هداشامل یقرآن یهابرنامه یاجرا 

به  یقرآن کتاب عیطرح فضه، توز یهمکاران، اجرا کیفوت بستگان درجه  نهی، کمک هزمکارانفرزندان ه فیسن تکل

 مختلف یهامناسبت

 یانقالب اسالم یروزیکارکنان و خانواده همکاران )شامل جشن پ ژهیمراسم و یبرگزار :شامل جیبس یهابرنامه یاجرا، 

 آنان( یخانواده با حضور همکاران و خانواده ها انیبن میروزه به منظور تحک کی یتورها یهفته دفاع مقدس، مسابقات، اجرا

 (... ، ناظر تور ویو جهانگرد یرانگردیصندوق، شرکت ا یهای)مامور سرا یهمکاران به مراکز اقامت اعزام 

 سالمت( ینفر ازهمکاران صندوق )غربالگر 825 یبرا  یسالمت جسمان شیطرح پا 
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 به همکاران یارائه خدمات ورزش 

 اجرای طرح بیمه تکمیلی درمان برای همکاران صندوق 

 عمر و حادثه،  مهی، بهیعمر و سرما مهیب :ها )شاملآن تیرضا شیهمکاران به منظور افزا یبرا یامهیب جیپک یبرقرار 

 (و... یسوزآتش مهیب

 ی، بن کفش مللیکارت رستوران، آجشارژ ساالنه پگاه و  لباس، نهیغذا، کمک هز نهیو ذهاب، کمک هز ابیا نهیهز 

 

 بهسازی و ساماندهی خدمات اداری و پشتیبانی -3

 سازی و ساماندهی فضای اداریبهینه 

 های استانیخرید ساختمان جهت مدیریت 

 افزاری صندوقخرید ملزومات نرم افزاری و سخت 

 

 سبز تیریاستقرار نظام مد -4
 

 بهینه سازی مصرف انرژی )برق و گاز( -1-4

 باال  انرژیمصرف  با یهاو مکان هاتیفعال ییشناسا 

 برق و گاز( با اقدامات متناسب یاصالح و رفع نقاط پرمصرف انرژ( 

  برق و گاز( یمصرف انرژ تیریبه منظور مد رانهیشگیاقدامات پ انجام( 

 انرژیدر مصرف  ییجوو دعوت به مصرف درست و صرفه نهیاستفاده به یآموزش کارکنان برا  

 مصرف آب بهینه سازی -2-4

 اقدامات صورت گرفته، اصالح و اقدام مجدد مصرف آب یاثربخش یبررس 

 مصرف آب تیریبه منظور مد رانهیشگیاقدامات پ انجام 

 بهینه سازی مصرف کاغذ و مدیریت پسماند -3-4

 یجداساز یخطرناک برا یهاپسماند و زباله هدکنندیشناخت منابع مهم تول 

 پسماند و کاغذ تیریبا هدف مد انجام اقدامات الزم 

 و مصرف کاغذ پسماندمدیریت  اقدامات صورت گرفته، اصالح و اقدام مجدد یاثربخش یبررس 

 اغذ ک یکاهش مصرف کاغذ و جداساز هایروش، پسماند افتیباز ،درباره استفادة مجدد مانکارانیکارکنان و پ آموزش

 آن افتیباز برای تالش و هازباله ریاز سا

 

 توسعه منابع انسانی  -5
 

  آموزشی یازسنجین -1-5

 نیشاغل ازین نییتع 

 مشاغل ازین نییتع 
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 آموزشی یزیو برنامه ر یطراح -2-5

  هادوره یطراح 

 (میبرنامه ساالنه )تقو هیته 

 

 یآموزش یدوره ها یاجرا -3-5

  کارشناسان( ستاد یعموم یهاآموزش یبرگزار( 

  ستاد )کارشناسان(   یتخصص یهاآموزش یبرگزار 

  (رانیستاد )مد تیریبهبود مد یهاآموزش یبرگزار 

  کارشناسان استان ها یهاآموزش یبرگزار 

  استان ها رانیمد یهاآموزش یبرگزار 

 

 آموزشی یابیارز -4-5

  (واکنشسطح  ی)اثربخش رانیفراگ تیرضا 

 (یریادگیسطح  ی)اثربخش رانیفراگ تیرضا 

 سطح رفتار( ی)اثربخش رانیفراگ تیرضا زانیم 

 10015 زویا یاساس استانداردهابر یآموزش یهااحصاء عدم انطباق 

 

 آموزشی یاتیعمل یندهایفرآ یو مدلساز یبازطراح -5-5

 آموزش یندهایفرآ دیجد یهادستورالعمل یساز ادهیپ

 

 راه توسعه هیانتشار نشر -6-5

 

 از مراکز آموزش برتر( دی)بازد یکاو نهیبرنامه به -7-5

 برتر در حوزه آموزش یهااز سازمان یالگوبردار

 

 و بازدارنده( یقیبهبود عوامل مداخله گر و مشارکت )تشو -8-5

 خاص یهادوره یبرا یآموزش یهاحضور در دوره قیتشو

 

  یو بهبود فرهنگ سازمان یشناس بیآس-9-5

 

 یمراقبت ISO10015 یزیمم ندیفرآ یاجرا -10-5

 

 خانواده کارکنان یبرا یریادگی یهافرصت -11-5
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 خانواده کارکنان یبرا یآموزش یهانشست یبرگزار

 

 یمدرسان داخل بیتتر -12-5

 باشگاه مدرسان سیتاس

 

 راهبری سیستم ایده -13-5

 پشتیبانی سیستم ایده 

 ارتقاء سیستم ایده 

 

 جذب کارآموز -14-5

 

  آموزش یسند استراتژ یبازنگر -15-5

 

 یتوسعه فرهنگ کتابخوان -16-5
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 امور مالی اداره کل 

 

 کسر از حقوق یها یصدور و اعمال گواه ندینمودن فرآ یکیالکترونارتقاء  -1

 

 راکد یمطالبات پرونده ها ندینمودن فرآ یکیالکترون -2

 

 نیبه بازنشستگان و موظف التیسامانه درخواست و پرداخت تسهراه اندازی  -3

 

به  میو پرداخت موضوع به صورت مستق 44واگذار شده طبق اصل  یعمر به شرکتها مهیفوت و بپرداخت غرامت  -4

 عمر یها مهیب نفعانیذ

 

  نیشاغل یپنل کاربرایجاد  -5

و  یاعمشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتم یصندوقها ریسا یا مهیسوابق ب افتی، حکم ، در شیف یکیالکترون یشامل دسترس

 موجود یهاصندوق هیسوابق کل افتیرسامانه د

 

راهکاران  ستمیبا س می، پرداخت مستق نهیاعم از درآمد و هز یفن یستمهایس نیبمایسند ف یکیتبادل و صدور الکترون -6

 (سی)وب سرو ستمیس

 

 از درگاه بانک عامل یبه صورت متمرکز با بهره بردار یکیاستقرار سامانه پرداخت الکترون -7

 

 سیوب سرو یبا بهره بردار یکیو پرداخت الکترون افتیسامانه در طراحی -8

 

 یو ادار یمال کپارچهی ستمیاستقرار س -9

 

 یو پرداختها افتیاخذ اطالعات در منظور به گرید یتوسط واحدها صندوق یحسابدار ستمیبه س یدسترسارائه  -10

 نیمشترک
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 یاستان  یاه تی ریمد
 

 و آموزش کارکنان یبهساز-1

 رانیآموزش مد یاجرا 

 آموزش کارکنان یاجرا 

 فرهنگ اقامه نماز جیاستقرار نظام جامع وترو زانیم 

 انجام ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران 

 

 و تعامل با کانون بازنشستگان یهمکار-2

 های بازنشستگانبرگزاری جلسات با کانون 

 

 دیام یخانه ها یخودکفائ-3

 از صندوق دیام یهاخانه یافتیکاهش اعتبار در 

 

 عملکرد تیریمد یاجرا-4

  (یو اختصاص یعموم یها)براساس شاخص یاستان یابیخود ارزگزارش ارائه 

 از عملکرد استان یشناسبیگزارش آس ارائه 

 

 واگذارشده خدمات راستای در پیشخوان دفاتر عملکرد بر نظارت-5

 پیشخوان دفاتر به شده واگذار خدمات خصوص در نظارتی گزارش ارائه 

 

 حضوری خدمت زیم راهبری-6

 سامانه طریق از نظرسنجی mardom.ir 

 

 و پسماند کاغذ یمصرف انرژ یالگو اصالح-7

 یتیریمد یهایساختار و فناور تهیکم یسبز ابالغ تیریبرنامه مد یاجرا زانیم 

 

 یارتقاء سالمت نظام ادار-8

 مردم حقوق از صیانت و اداری سالمت کمیته مصوب اداری نظام سالمت هایبرنامه اجرای 

 

 از حقوق شهروندان انتیص-9

 مردم حقوق از صیانت و اداری سالمت کمیته مصوب شهروندان حقوق از صیانت  هایبرنامه اجرای 
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 نیجانبازان و معلول یبرا یادار یفضا یمناسب ساز-10

 یادار یفضا یسازمناسب 

 

 اتیبه شکا یدگیرس-11

 و سامد هایسامانه در شکایات به رسیدگی ZRM 

 نیمسال هر شکایات بروز علل و میزان و پاسخگوئی روند از شناسیآسیب تحلیلی گزارش 
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 اهامور استان یهماهنگ  تی ریمد
 

  استانی هایمدیریت فیزیکی منابع توسعه و ابنیه عمران  -1

 استانی های مدیریت ساختمان ترمیم و ساخت و خریداری 

 امید هایخانه احداث 

 امید هایخانه تجهیز 

 امید هایخانه نگهداری و تعمیر   

 و تجهیزات مهمانسراها، ها،ساختمان از اعم موجود هایزیرساخت از جامع اطالعات بانک ایجاد ... 

 استانی هایمدیریت بر نظارت جامع نظام تدوین پروژه 

 

 استانی های مدیریت ارزیابی و نظارت هایشیوه بهبود -2

  همایش مدیرانبرگزاری 

 نظارتی هایمکانیزم طراحی و استانی هایمدیریت عملکرد بر نظارت هیئت تشکیل 

 استانی هایمدیریت عملکرد کلیدی هایشاخص تدوین 

 استانی هایمدیریت عملکرد ارزیابی دستورالعمل تدوین 

 

 استانی هایمدیریت هاینظام و هاروش فرایندها، توسعه -3

 استانی هایمدیریت فرایندهای شناسنامه تدوین 

 استانی هایمدیریت دهیگزارش و بازخورد هایمکانیزم طراحی 

 

 مرکزی ستاد و استانی هایمدیریت سازمانی ارتباطات توسعه و بهبود -4

 ستادی مدیران با استانی هایمدیریت تعامل برای اثربخش ارتباطی های کانال تعبیه 

 

 استانی مدیران انتصاب و ارزیابی انتخاب، سازوکارهای سازییکپارچه -5

 استانی مدیران انتصاب و ارزیابی انتخاب نامهآیین تصویبپیشنهاد  و بازبینی 

 استانی هایمدیریت در پروریجانشین نظام استقرار 

 فردا مدیران طرح اجرای 

 

 استانی هایمدیریت دانش مدیریت و مستندسازی -6

 هااستان امور هماهنگی دفتر با مرتبط استانی هایمدیریت فرایندهای مستندسازی نامهآیین تدوین 
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 استانی هایمدیریت انسانی منابع عملکرد مدیریت هایروش بهبود و وسعهت  -7

 مربوطه هایدستورالعمل تدوین و استانی هایمدیریت کارشناسان و مدیران عملکرد مدیریت نظام طراحی 

 

 اجرایی هایروش و فرایندها با مرتبط هایفرم و هادستورالعمل ها،نامهآیین تدوین و بازنگری -8

 استانی های مدیریت عملکرد و وظایف فرایندها، با مرتبط هاینامهآیین و هادستورالعمل سازییکپارچه و اصالح 

 

 امید هایخانه امور هماهنگی و راهبری هایروش توسعه -9

 امید هایخانه امور هماهنگی و راهبری نامهآیین تدوین 
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 اداره کل امور فنی
 

 نیو موظف یقبل بازنشستگان د،یحقوق بازنشستگان جد یسازهمسانو  میترم ؛یصدور احکام برقرار-1

 یبازنشستگ  یو صدور احکام برقرار نیشاغل یهاپرونده یجهت بررس ییسازوکار اجرا هیته 

 نیبازنشستگان و موظف انهیسال یسازو همسان میکار الزم جهت صدور احکام ترموساز هیته  

 نیحقوق بازنشستگان و موظف یکار الزم جهت صدور احکام همسان سازوساز هیته 

 

 صندوق یبرا یبار مال یدارا نیمشارکت فعال در اصالح قوان-2

 و ارائه  ییاجرا یهاو مصوبات دستگاه رانیوز أتیمقررات، مصوبات ه ن،یقوان یمربوط به اجرا یامهیانجام محاسبات ب 

 به صورت مستمر یبار مال یدارا نیقوان ییشناسا 

 

با هدف  یتیو حما یامهیب یهاصندوق ایها سازمان ریسا یارتباط برخط با سامانه اطالعات جادیاحکام و ا ستمیتوسعه س -3

   رحقیمن غ یهااز پرداخت یریجلوگ

 نسبت  یگو مقررات بازنشست نیقوان یاجرا یکپارچگیاحکام بازنشستگان به منظور  ستمیالزم در س یهاتیمحدود جادیا

 ییاجرا یهاخارج از عرف دستگاه ماتیاز تصم یریصندوق و جلوگ نیمشترک هیبه کل

 به آن یدگیو رس یامهیب یهاصندوق ریاحکام و سا ستمیاطالعات س نیخودکار ب وندیپ یبرقرار 

 به آن یگدیمهاجرت و گذرنامه و رس سیها از جمله پلسازمان ریصندوق با سا نیا نیاطالعات موظف نیخودکار ب وندیپ یبرقرار 

 

 یستگو بازنش یامهیاز مقررات ب ییاجرا یهادستگاه یسازو آگاه یمقررات بازنشستگ یسازو شفاف یسامانده -4

 ها تیریمد قیاز طر ییاجرا یو اعالم به دستگاهها یاستان یها تیریمقررات به مد حیصح یدستورالعمل اجرا ای امیارسال پ 

 

 یاستان یهاتیریو اعزام کارشناس به مد اطالعات یسازو به هنگام یآموزش یهابرنامه یاجرا -5

 یکارشناسان استان یآموزش تخصص 

 یارائه گزارشات نظارت  

 

 

 

 

 



126 
 

 نهی اداره کل ردآمد و هز
 (و سایر صندوق ها مسلح یروهاین یاجتماع نیصندوق تامی، اجتماع نیتامصندوق ) هاصندوق ریسا از کسور انتقال -1

 

 وصول مطالبات صندوق و ییاجرا یهادستگاه یحسابرس -2

 رمتمرکزیصندوق به صورت غ ییاجرا یواحدها قیاز طر یریگیپ به صورت متمرکز و ییاجرا یهااز دستگاه یریگیپ 

 

 یسازبه هنگام  و یآموزش یهابرنامه یاجرا -3

 اطالعات یسازآموزش وبه هنگام یبرنامه ها یاجرا 

 

 مرتبط با حوزه اداره کل نیضعف قوان انعکاس خالءها و و ییشناسا -4

 شده ییشناسا نیاصالح قوان 
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 روابط عمومی و امور بین الملل
 

  اهداف سازمان ابمرتبط  یانتشارات یهاتیگسترش فعال-1

 و انتشار ماهنامه ثمر هیته 

 نامه مرتبط با صندوق ژهیچاپ و 

 

  یاارتباطات رسانه-2

  صندوق رانیها با مدو  نشست رسانه یجمع یهاصندوق  با رسانه رانیمد یگفت وگو 

 تابعه )تعداد اخبار بررسی شده( یهاآوری اخبار روز مرتبط با صندوق و شرکتها و جمعبررسی رسانه 

 برگزارشده(های خبری )تعداد نشست  یبرگزاری گفت و گو 

 تیدر سا یرساناطالع یدرج  بنرها 

 دشدهیتول یانتشار گزارش خبر 

 صندوق تیانتشار اخبار در سا 

 تیسا  یرسان روزهب 

 صندوق تیمخاطبان از سا دیبازد 

 هاپاسخ به مطالب رسانه 

 یبولتن خبر هیته 

 نفوگرافیا 

 

 یو استان یارتباطات سازمان-3

 به بازنشستگان ییپاسخگو 

  هاصندوق در استان یهاتیریمدارتباط با 

 رمجموعهیز یهاها و شرکتنگیارتباط با هلد 

 ییاجرا یهادستگاه یبازنشستگ یهاارتباط با کانون 

 دیام یهاگزارش خانه نیتدو 

 تابعه یهاصندوق و شرکت یروابط عموم یهماهنگ یجلسات شورا یبرگزار 

 

 تبلیغات، نمایشگاه و مناسبت ها-4

 شیهما یبرگزار  

 نمایشگاه  یبرگزار 

 های ورزشی بازنشستگاندر برگزاری جشنواره یهمکار 



128 
 

  یو بصر یسمع-5

  ساخت موشن گراف 

 شنیمیساخت ان   

 آن عیپوستر و توز یطراح 

 پیکل هیته 

 یریگزارش تصو هیته 

 صبا ویراد 

 ها و مراسماز جلسات، نشست لمیعکس و ف هیته 

 ازیمورد ن زاتیتجه دیخر 

 

 یپژوهش و افکارسنج  -6

 از کارکنان و بازنشستگان یکشور یانجام نظرسنج 

 عملکرد یسازها با هدف شفافها و شرکتنگیاز هلد یاگزارش رسانه هیته 

 هاها در شرکتمیتحر ریتاث یشناسبیآس 

 

  یکیارتباطات الکترون-7

  های اجتماعیدر شبکه اخبار یبارگذار 

 اخبار   دیتول 

 نمودن خدمات یکیالکترون 

 دیانجام  بازد 

 صفحات  دیانجام بازد 

 یبارگذار یبرا )تصویر و متن( بازنشستگان  یارسال فایل 

 ارتباطیکانال  جادیا 

 یو قدردان شنهاداتیانتقادات، پ افتیدر 

 پاسخگویی به پیام های الکترونیکی 

 در جهت ارائه خدمات به بازنشستگان  سندگانیمحققان و نو د،یمشاوره از اساتمطالب و یا  افتیدر 

 هاو ارسال خبرنامه نیتدو 

 هامصاحبه هیته 

 هافرم  لیتکم 

 یارسال یهاامکیپ 

 آزاد به اطالعات یبه سواالت سامانه انتشار و دسترس ییگوپاسخ 

 ریتصاو یبارگذار 
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 الملل  نیامور ب-8

 مربوط به اجالس  یهابرنامه  نیتدوISSA 

  یهاترجمه دستورالعمل ISSA 

  هیاشتراک ساالنه اتحاد مکاتبات در خصوص حق 

 رثم هیصندوق و نشر تیسا در یو بارگذار یو بازنشستگ یامهیب اخبار و مقاالت دیترجمه و تول 

  لیمیبا مضمون اهداف صندوق )ا سایا یبرا یالمللنیب یهاارسال نامه -1:  یالملل نیمختلف ب یانجام مکاتبات با نهادها

 صندوق  مقاماتبه  یالمللنیسازمان و مجامع ب انیارائه گزارش ارتباطات م -2 (یارسال یها

 یو بازنشستگ یامهیدر حوزه ب یالمللنیگزارش و مصاحبه با صاحب نظران ب ارئه 

  تیالملل سانیبخش امور ب  یروز رسانهب 

 ریو سا هیسور ،یساحل عاج، گرجستان، قطر، مالز ه،یروس یصندوق در کشورها یگذار هیسرما یهاگزارش فرصت هیته 

 ( یو فارس یسیها )به انگلشرکت یگذارهیسرما یهامربوط به فرصت یدیها و انتشار کتاب و سنگیهلد یگزارش آمار هیته 

 تیکتب و مقاالت و درج در سا یبارگذار 

 هاشیحضور کارشناسان صندوق در هما 

 توسط بازنشستگان خارج ازکشور یارسال یهالیمیا  ترجمه 

 

  یادار یو  هوشمندساز کیتوسعه دولت الکترون-9

 (تیساتارنما )وب یاستانداردساز 

 ییاجرا یهاو اقدامات دستگاه ماتیتصم ندها،یها، فرآاستیشهروندان در س یکیمشارکت الکترون 

 انهیخدمات دستگاه به صورت مستمر و سال یرسانکردن اطالع یکیالکترون 

 

 یاز حقوق شهروندان در نظام ادار انتیص-10

 ییاجرا یهاشهروندان از نحوه ارائه خدمات دستگاه یمند تیاستقرار نظام سنجش رضا 

 

  یابینظارت و ارز-11

 با  سهیدستگاه در مقا یالمللنیب یهاکشور در شاخص شرفتیپ زانیو م گاهیجا نییدستگاه و تع کیاستراتژ یابیارز

 منطقه و جهان یکشورها
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 یو اجتماع  یاداره کل امورفرهنگ 
 

 یو فرهنگ یخیتار ،یگرد عتیطب سالمت، یگردشگر یتورها یبرگزار -1

 

 یورزش یها و برنامه هاجشنواره یاجرا -2

 

 رزایم نیاز عمارت ناصرالد یبردارو بهره یاندازراه ،یسازمتناسب ز،یتجه -3

 

 یو مل یدر سطح استان یو مناسبت یفرهنگ یهاجشنواره یاجرا -4

 

 دیام یهاخانه یو اجتماع یفرهنگ یهابرنامه یاجرا -5

 

 امنا اتیه لیو تشک دیام یهااز خانه تیحما -6

 

 یاو حرفه یفن یهادورههماهنگی جهت برگزاری  -7

 

 (ادی)حم هاان بازنشستهزندفر یینامه دانشجوانیاز پا تیحما -8

 

 یو روانشناس یخدمات مشاوره حقوقهای خصوص جهت ارائه سازمانجلب همکاری  -9

 

 نوآورانه خالق عیصناهای دانش بنیان جهت ورود صندوق به حمایت از شرکت -10

 

 یرودک ادیبن یو هنر یفرهنگ یهاتیاستفاده از ظرف -11

 

 عمر و حوادث مهیقرارداد ب یاجرا -12

 

 درمان یلیتکم مهیباجرای  -13
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 و امور امالک کل حقوقی اداره
 

 صندوق هیصادره عل یو دادخواست ها اتیبه شکا یدگیرس-1

 یعدالت ادار وانید یدادرس نهیابطال تمبر و هز 

 صندوق هینسبت به آراء صادره عل یدنظرخواهیتجد یدعو میتنظ 

 یمیتنظ هیدفاع حیلوا 

 دادخواست میوتنظ یعموم یهامراجعه به دادگاه 

  کارشناسانپرداخت دستمزد 

 دفتر یجار یهانهیهز 

 

  وصول مطالبات صندوق-2

 بال وجه ، سفته و برات در مراجعه صالحه یهابه استناد چک یحقوق یدعاو بیطرح و تعق 

 تابعه یهامتعلق به صندوق شرکت انیعرصه و اع تیو اخذ سند مالک نیامالک و زم نیمعارض هیعل یطرح دعو 

 تابعه یهاوصول مطالبات صندوق و شرکت یریگیپ 

 

  یو گفتمان حقوق یسازفرهنگ-3

 یدر سطح مل شیهما یبرگزار 

 یفن -یحقوق کمیته لیتشک 

 تشکیل کمیته تخصصی حقوقی 

 

 استقرار سامانه های حقوقی-4

 یسامانه امور حقوق تکمیل و بهبود 

 سامانه امالک تکمیل و بهبود 

 سامانه قراردادها تکمیل و بهبود 
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 و ریسک یدفتر مطالعات اقتصاد
 آن شیو پا یزیراسقرار نظام بودجه -1

 ها آن یادوار یابیتحت پوشش و ارز یهاو شرکت هانگیبودجه هلد یابیو ارز یبررس 

 صندوق در بودجه  یداراز بنگاه یبودجه صندوق در بودجه دولت و درآمد ناش یررسب 

 

 یپوشش به صورت ادوارتحت یهاو شرکت هانگیعملکرد هلد یابیارز -2

 

 صندوق یاصالح نظام بنگاه دار -3

 مختلف عیانداز صنامطالعه چشم 

 

  یکشور یدر صندوق بازنشستگ یشرکت یاستقرار نظام حکمران -4

 ی کشور یدر صندوق بازنشستگ یشرکت یسازوکار حکمران نیتدو

 

 سکیر تیریاستقرار ساختار مد -5

 ی کشور یدر صندوق بازنشستگ یسازمان سکیر تیریمد یچارچوب و معمار یپروژه طراحاجرای 

 

  یدارو شرکت یگذارهیمطالعات حوزه سرما ریسا -6

  یکشور یها در صندوق بازنشستگاستقرار آن وهیها و ش Parent Company نهیمطالعه مدل به
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ر هیدفتر سرما  اهو امور شرکت ی گذا
 

 صندوق یارزش پرتفو یبه منظور گردآور گمایسامانه س لیتکم -1

 مجموعه صندوقریز یهانگیهلد هیکل یسامانه و نصب برا یاندازراه 

 

 های تابعه در بازار بورسحضور فعال در بازار سرمایه و پذیرش شرکت -2

 

 یسودآور شیها در خصوص افزانظارت بر عملکرد شرکت -3

  رصد کردنDPS هاآن یو بررس یمال یهاو درخواست گزارش 

 از منابع وجوه یبردارنامه بهره نیآئ یجهت اجرا یگذارهیسرما تهیمنظم جلسات کم یبرگزار -4

 

 صندوق یپرتفو یساز نهیو به یمشمول واگذار یشرکتها یواگذار -5

 

 صندوق یهاپروژه یکنترل و نظارت بر روند اجرا -6

 

  



134 
 

 دفتر امور مجامع و نظارت رب شرکت اه
 

 سکیر تیریو مد یداخل یهااصالح ساختار کنترل کردیبا رو یشرکت تیاستقرار نظام حاکم -1

 یداخل یحسابرس یهاو اخذ برنامه یداخل یها و حسابرسنگیدر هلد یحسابرس  یهاتهیاستقرار کم یریگیپ 

 یاحرفه یها و ارائه گزارش براساس ضوابط گزارشگرنگیتوسط هلد یداخل یحسابرس اتیعمل یریگیپ 

 و ارائه گزارش در موارد خاص ژهیو یدگیرس اتیانجام عمل 

 

 رمجموعهیز یهادر خصوص عملکرد شرکت میاتخاذ تصم -2

 تیریاطالعات مد نیدر مجامع براساس بهتر میو  حضور و اتخاذ تصم یبنددر جهت زمان یزیربرنامه 

 مستندات بر اساس دستورالعمل مجامع یاصالح ساز و کار  ارائه مستندات و بررس 

 مجموعه از بابت سود سهامریز یهاوصول  مطالبات صندوق از شرکت 

 هاشرکت یمشکالت سنوات یبررس 

 صندوق یگزارش حسابرس یو ارائه گزارشات مربوط به بندها لیتکم 

 

 تابعه یهاها و شرکت نگیصندوق و هلد یحقوق یهاپرونده یریگیپ -3

 یتابعه در جهت حل و فصل موضوعات حقوق یهاصندوق و شرکت یبا اداره کل حقوق یهمکار 

 مرتبط یهاگزارش یهامذکور و ارائه یهادر خصوص موضوعات مطرح شده توسط دستگاه ینظارت یهابا دستگاه یهمکار 
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 موسسه راهبرداهی بازنشستگی صبا
 

 یپژوهش یهاطرح یبرون سپار-1

  در قالب  یطرح پژوهش 14موسسه موظف به انجام  نیا ندهیموسسه به صندوق در سال آ یشنهادیپ 1400مطابق بودجه سال

 یعال رانیعامل و مدریمد موسسه )با حضور یپژوهش یشورا هآن در جلس نیاست که عناو یسپاربرون یقراردادها

 .دیخواهند رس بیو به تصو نییتع ،یصندوق( در اواخر سال جار

 

 موسسه یهمکاران پژوهش یکارشناس یهاگزارش -2

  عنوان  30و انتشار  نیموسسه موظف به تدو نیا ندهیموسسه به صندوق: در سال آ یشنهادیپ 1400مطابق بودجه سال

 رانیمد ایو  موسسه رانیکارشناسان و مد شنهادیموسسه بنابه پ یاست که توسط کارشناسان پژوهش یگزارش کارشناس

 شد. صندوق انجام خواهند یعال

 

 کتابو انتشار  چاپ -3

  عنوان کتاب  15موسسه موظف به چاپ و انتشار  نیا ندهیموسسه به صندوق: در سال آ یشنهادیپ 1400مطابق بودجه سال

 1400سال  یصندوق( ط یعال رانیعامل و مد ریموسسه )با حضور مد یپژوهش یآنها در جلسات شورا نیاست که عناو

 .دیخواهند رس بیبه تصو

 حمایت از پایان نامه های دانشجوئی -4

 یینامه دانشجو انیپا 4از  تی: حما1400سال  ینیبشیپ 

 

 موسسه یراهبرد یگفتگوها یهاسلسله نشست -5

 یالمللنینشست با دعوت از کارشناسان ب 3از صندوق،  رونیداخل و ب ینشست تخصص 10 ی: برگزار1400سال  ینیبشیپ، 

 موسسه. یشبکه همکاران پژوهش لیو تشک هاشیو هما نارهایسم یمشارکت در برگزار
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 بهور یومهندس  یشرکت طراح 
 

 یراتعمیر و نگهد-1

 افزارهانرم یو طراح یبانیپشت 

 افزارهاسخت یبانیپشت 

 ستمیس یبانیپشت BI  تابعه یشرکتها 

 ینرم افزار یهابسته 

 چاپگرها راتیو تعم یوتریقطعات کامپ 

 (دهایو بازد تی)مامور هاتیرفعالیسا 

 

 نترنتیباند ا یپهناافزایش  -2

  مگ( 20پهنای  99مگ رسپینا )سال  50اینترنت 

  مگ(  50پهنای  99مگ مخابرات )سال  155اینترنت 

  اینترنتADSL  هااستان 

 

 (SMSپیام کوتاه ) ایجاد امکانات  -3

 افزاری پیام کوتاه خرید امکانات نرم 

  1000757خرید اعتبار پیام کوتاه خط 

 

 هاستینگ سرورها -4

  سرور سایتCspf در داده سامانه فن آوا 

  سرور سایتSabaSrm در فناوری اطالعات 

  سرور سایت پشتیبانCspf در فناوری اطالعات 

  سرور سایت پایش 

 

 و فیبر نوری MPLSخطوط پرسرعت  -5

 تعرفه ماهانه آبونمان خطوط 

  استان 30اینترانت ملی ساختمان مرکزی و 

   پشتیبانی و نگهداری خطوطMPLS هااستان 

 

 



137 
 

 خرید کامپیوتر  -6

 کامپیوتر ومانیتور 

  مینی کامپیوتروAll in one 

 هاکامپیوتر سرور استان 

 چاپگر 

 

 HPخرید سرور  -7

 سرور مرکزی اچ پی 

 کامپیوترسرور و رک 

 استوریج 

 

 UPSخرید  -8

  خریدUPS 6KV 

 تعویض باطری 

 

 تجهیرات امنیت شبکه -9

 ویروس بیت دیفندرتمدید آنتی 

 فایروال 

 الیسنس فایروال 

 

 سایر تجهیزات شبکه -10

  تجهیزات سوئیچ، روتر و مودم 

 هاالیسنس برنامه 

 

 های زیربنایی و اساسیبینی برنامهپیش -11

 استانداردسازی پروژه نرم( افزاریSCRUM ) 

 سازی استاندارد امنیت اطالعات پیادهISMS و استقرار سامانه مدیریت دارایی 

 اندازی سامانه مدیریت امنیت اطالعات و مانیتورینگ جامع راهSIEM  وSoc 

 اندازی سایت دوم راهMirror  بانک اطالعات سازمان 

 تجهیز و توسعه زیر ساخت مرکز داده صندوق 

 هاارتقاء سیستم ویدئو کنفرانس با استان 
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 های استانیارتباطی با مدیریتاندازی پشیبان شبکه خطوط راه 

 سازی اطالعاتطراحی بستر دولت الکترونیک و یکپارچه 

 ( انجام تست نفوذPen testروی سامانه  )افزاری و سایتهای نرم 

 

 یشنهادیپ یهاپروژه ریسا -12

 بر استاندارد  یاطالعات مبتن یفناور یهاسیارائه سرو یسازاستانداردITIL 

 تالیجید یگواه یتکنولوژ 

 کاربران یهاستمیکنترل متمرکز س یتیو امن کپارچهی  ستمیس یاجرا 

 برنامه  سنسیال دیخرVMWARE 

 کیخدمات الکترون ستمیس E-Government 

  خدماتVOIP دفاتر نیب 

 تابعه  یهااطالعات شرکت یساز کپارچهیBI 

 


