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  ابراهيميحسنرحمت اهللا 
  معاون توسعه مديريت و منابع انساني  

  
  

سازمان  انساني  سرمايه  و  مديريت  توسعه  معاونت  استاني حوزه  عهده   ،هاي  بر  سوي عالوه  از  محوله  امور  داربودن 
هاي مديريت و برخي از امور ارجاعي سازمان اداري و استخدامي كشور به سازمان  ه نوعي نمايندسازمان متبوع، به  

مي برنامه  نيز  استان  مانند؛  باشد ريزي  به    :اموري  و  جذب  فرآيندهاي  بر  نظارت  اداري،  نظام  آماري   ساماندهي 
سام طريق  مرتبط از  موارد  ساير  نيروي انساني، انتصابات و  نگهداشت  موارد   از  .«كارمندايران»انه  كارگيري و  جمله 

دي داردگمهم  عهده  بر  حوزه  اين  كه  و    ،ري  مديريت  توسعه  شوراي  از هاكارگروهراهبري  خود  كه  بوده  مرتبط  ي 
  . استهاي مديريتي استان سازي بازوهاي اساسي تصميم 

عملكرد   ارزيابي  و  آسيب هادستگاه سنجش  و  عملكرد  مديريت  بهتر  عبارت  به  يا  اجرايي  تحقق  ي  عدم  اصلي  موانع  شناسي 
  باشد. آن بر عهده اين معاونت مي  مسئوليتراه اصالح نظام اداري نيز از اموري است كه   ةهاي نقشبرنامه 

  شرح وظايف محوله 

  ي اجرايي استان در زمينه توسعه مديريت و سرمايه انساني هادستگاه ها و مشكالت بررسي و شناخت نارسايي 

آوري اطالعات و دولت الكترونيك، نوسازي هاي تحول اصالحات اداري، توسعه فنها و طرحراهبري و نظارت بر اجراي برنامه 
  .ي اجراييهادستگاه اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در 

ريزي  هاي آمار و برنامههي اجرايي استان در حوزهادستگاه هاي توسعه منابع انساني در  اهبري و نظارت بر اجراي برنامه ر   •
  .توسعه و ارتقاء كيفي كاركنان و ارزيابي عملكرد آنان نيروي انساني و جذب نيروي انساني، آموزش،

       برنامه• در  اجراي  مديريت  عملكرد  ارزيابي  آنهادستگاههاي  عملكرد  تحليل  استان،  اجرايي  پيشنهادهاي ي  ارائه  و  ها 
  .، مديران و كاركنان برترهادستگاه هاي انجام كار براساس نتايج ارزيابي و انتخاب اصالحي در زمينه مديريت و روش

  .ريزي تحول اداري استاناي ستاد برنامه انجام وظايف دبيرخانه •   

ي هادستگاه تغييرات و اصالحات تشكيالتي    تأييدي اجرايي استان و بررسي و  هادستگاه   بنظارت بر اجراي تشكيالت مصو •  
  .استاني در چارچوب اختيارات تفويض شده 

  1399گزارش عملكرد حوزه معاونت در سال  

  سامانه استخدام و به كارگيري نيروي انساني. -1
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  پايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري.-2

  .ي اجرايي)هادستگاه هاي ساختار، تخصيص يا تغيير عنوان پست  تأييد( ي اجراييهادستگاه مديريت ساختار-3

  . (استعالم وضعيت اشتغال كاركنان دولت) استعالم نيروهاي انساني  -4

  . (الكترونيكي، حضوري و تركيبي) ي اجراييهادستگاه ب) راهبري ميز خدمت 

  . اجرايي استان و برگزاري جشنواره شهيد رجاييي هادستگاه كرد لج) راهبري فرآيند ارزيابي عم

  .هاي ذيل آند) راهبري شوراي راهبري توسعه مديريت استان و كميته 

  .ي اجرايي استانهادستگاه ه) راهبري كارگروه توسعه مديريت 

  . هاي شغليهاي استخدامي فراگير و مصاحبهو) نظارت بر فرآيند برگزاري آزمون

  .ي اجرايي استانهادستگاه وري در بهرهز) راهبري استقرار چرخه 

  دوم  دورهـ  نقشه راه اصالح نظام اداري  سالهبرنامه سه  پيگيري نظارت و  ح)

  . خداميتاسگرفته در حوزه امور اداري و هاي صورتط) پاسخ به استعالم

در  يياجرا  يهادستگاه يانسان يروي ن يريكارگهمربوط به جذب و ب يندهاينظارت بر انجام فرآ: طرح شاخص
   .«كارمندايران»بستر سامانه 

  اهميت طرح

 ي انسان   ي روين  ي ريكارگه ب  اي مجاز به جذب و    يياجرا   ي هادستگاه از    كي  چيه  ،بودجه كل كشور  ييضوابط اجرا  مفادبر اساس  
باشند. بر  ينم  «كارمندايران»شماره شناسه از سامانه    ايشماره مستخدم و    افتيوضع كاركنان خود بدون در  ل يتبد  ايو    ديجد

 افت يبدون در  يت،وضع  ليانواع تبد  ايو    ديجدنيروي    ي ريكارگه  ثبت قرارداد ب  ايصدور هرگونه حكم استخدام و    ،اساس  نيا
  از درجه اعتبار ساقط است.  «كارمندايران»از سامانه  يرقم 11شناسه  ايشماره مستخدم و 

اقدامات   از راستا  اريبس  جمله  در  سامانده  ي راهبر   ي ارزنده  سامانه    جادي ا  يي،اجرا   ي هادستگاهدر    يانسان  ي روين   تيوض  يو 
  ي ازهاين  يو سامانده  يبررس  زيو ن  يياجرا  ي هادستگاه شاغل در    ي روهاين  ييدر شناسا   ياساس  ياست كه گام  «كارمندايران»

  است.   يسازمان ي واحد ها

ي هادستگاه هاي صدور شماره مستخدم و شناسه قراردادي  خواستر و يا رد د  تأييدنظارت و راهبري سازمان مديريت استان،  
كارگيري نيرو بدون داشتن اجرايي استان، سبب شده است كه ورود و جذب نيرو به ادارات استان به شكل قانونمند باشد و به

    برسد.ي اجرايي استان به صفر هاه دستگادر  ،مجوز استخدام و شماره مستخدم 
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  بندي و سير تحوالت زمان جدول و برنامه 

شماره   رديف 
  عنوان فرايند  فرايند

  تعداد 

1398  1399  

1  1110 
پ مستخدم  شماره  در    ن يمتعهد  ي روهاين  ي برا  يمانيدرخواست  خدمت 

  -  3  1396قانون بودجه  12به استناد بند «د» تبصره  ي قانون ي سازمان پزشك

 18  12  درخواست شماره مستخدم براي استخدام اعضاي هيات علمي  1111  2

3  1112 
استخدامي   آزمون  برگزاري  محل  از  مستخدم  شماره  داوطلبان   ـدرخواست 

 52  60  د آزا

 10  10  با آزمون ـدرصد سهميه ايثارگران  25درخواست شماره مستخدم از محل   1113  4

5  1115 
محل   از  مستخدم  شماره  ايثارگران    5درخواست  ساير  سهميه  با   ـدرصد 

 آزمون
1  1 

محل    1116  6 از  مستخدم  شماره  سهم  3درخواست  محل    ن يمعلول  هيدرصد  از 
 1  1    آزمون  ي برگزار

شناسه براي نيروي قراردادي كار معين مشخص جديد بر اساس  درخواست    2112  7
 3  9  مجوزهاي قانوني از سازمان اداري و استخدامي كشور

8  1017  
برا مستخدم  شماره  ا  تيوضع  رييتغ  ي درخواست  مشمول   ثارگرانياستخدام 

 ي شيآزما  يرسم   اي  ي مانياز پ  ثارگرانيبه ا  يرسان قانون جامع خدمت   21ماده  
  قانون برنامه ششم  87بر اساس بند «ذ» ماده   يقطع يبه رسم

90  23 

مشمول    ايثابت و    ايدائم    ي كارگر  ي روهاين  ي درخواست شماره مستخدم برا  1015  9
 16  -    1380) قبل از سال ي كارگر يقانون كار (رسم 

«پ  1014  10 مستخدم  شماره  محل    »ي قطع/يشيآزما  ي «رسم  اي  »يمانيدرخواست  از 
 22  38 ثارگران ي» ا16ماده « ونيسي كم اي ي عدالت ادار وانينام شعب دهب يآراء قطع

11  1013  
رسم  مستخدم  شماره  پ  يدرخواست  جانباز،    ي برا   يمانيو  خدمت  به  اعاده 

) و بند«ز» 87بازنشسته بر اساس بند «چ» و «ز» ماده (  ديآزاده و فرزند شه 
    ) قانون برنامه ششم 88ماده (

-  2 

12  2010  
درخواست شماره شناسه قرارداد كارگري موقت از محل آراء «قطعي» و بنام  

يا مراجع حل  16شعب ديوان عدالت اداري يا كميسيون ماده « » ايثارگران 
  بيني شده در قانون كاراختالف پيش 

9  7 

ب   2011  13 آراء  محل  از  مشخص  معين  كار  قراردادي  شناسه  شعب  هدرخواست  نام 
 » ايثارگران 16عدالت اداري يا كميسيون ماده «ديوان 

1  3 

آزمايشي    1020  14 رسمي  به  پيماني  وضع  تبديل  براي  مستخدم  شماره  درخواست 
 4  4  هيات عمومي ديوان عدالت اداري 1027,   450و  200ي أبراي مشمولين ر
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  نتايج حاصل از اجراي طرح 

  تدوين آمار نظام اداري

  خارج از فرآيند نظام اداريدر ممانعت از انعقاد قراردادها 

  تسهيل در صدور احكام كارگزيني كاركنان 

  ي اجرايي مشمولهادستگاه نظارت بر فرآيند نگهداشت و چگونگي صدور احكام كاركنان 

 ي اجرايي استانهادستگاهتحليل آمار نيروي انساني  :طرح شاخص 

  اهميت طرح

و   اهميت  دست ميزان  در  انساني  منابع  مأموريت  هاسازمان يابي  نقش  و  اهداف  نيستبه  پوشيده  كس  هيچ  بر  خود    از  .هاي 
ها براي دستيابي به اهداف و  سازمان  ،آيدترين سرمايه هر سازمان به شمار ميموتور محركه و با ارزش  ،جاكه منابع انسانيآن

مأموريت مياجراي  خود  در  هاي  مؤثري  اقدامات  امروزه  بايست  دهند.  انجام  انساني  منابع  مديريت  و  هاسازمانحوزه  پويا  ي 
كنند. بها دادن به  نيروي كار تمركز دارند و در جهت نگهداشت نيروي انساني خود تالش مي  متعالي بر حفظ استعداد و توانايي 

مي  روزها  اين  توجه  قابل  و  مهم  مسائل  از  كاركنان  نوآوري  و  همچنين  خالقيت  جهت  باشد.  در  انساني  منابع  مديران  تالش 
  .گيري فرهنگ سازماني مطلوب در نيروهاي ورودي جديد، بسيار حائز اهميت استشكل

نيستهادستگاه   كاركنان قش  ن پوشيده  كس  هيچ  بر  سازماني  عالي  اهداف  به  رسيدن  در  اجرايي  در   ،ي  مديريت  نحوه  ولي 
هاي با درآمد باالتر ديد، پيشرفت تكنولوژي، تمايل به اشتغال در محيط با توجه به كاهش تعلق سازماني نسل ج  ،شرايط كنوني 

و ... نيازمند    مراجعانبه جاي توجه به عالقه و تخصص، تغييرات سريع حوزه فناوري و باال رفتن سطح انتظارات مخاطبين و  
  .باشد و مديريت سنتي كارساز نخواهد بودحضور مديراني توانمند و با هوش مي 

ه در مديريت صحيح منابع انساني، داشتن آمار و اطالعات درست از وضعيت موجود نيروي انساني و تجزيه و تحليل  گام اولي
برنامه  و  مديريت  سازمان  راستا  اين  در  است.  آنها  جمعكارشناسي  به  نسبت  ساالنه  استان  نيروي ريزي  اطالعات  و  آمار  آوري 

تشكيالت   و  اقدهادستگاه انساني  استان  اجرايي  در ي  را  مكتسبه  نتايج  اطالعات،  تحليل  و  تجزيه  و  اصالح  از  پس  و  نموده  ام 
كليه   ميهادستگاه اختيار  قرار  ذيصالح  مراجع  و  استان  اجرايي  برنامهي  در  نتايج  اين  تا  مديريت  دهد  و  انساني  نيروي  ريزي 

  .ها مورد استفاده قرار گيردصحيح آن

ي اجرايي استان، در اين مجموعه تالش شده است وضعيت موجود نيروي هاستگاهدبا توجه به اهميت جايگاه منابع انساني در  
تشكيالت   و  سال    61انساني  در  استان  اجرايي  و    ،  1399دستگاه  قوانين  آخرين  گرفتن  نظر  در  با  و  مختلف  زواياي  از 

هاي در راستاي تحقق سياست   هاي موجود در حوزه مديريت منابع انساني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. اميد استبخشنامه 
نقش رهبري)،  معظم  مقام  (ابالغي  اداري  نظام  جمهوري    ةكلي  مقدس  نظام  بر  حاكم  قوانين  ساير  و  اداري  نظام  اصالح  راه 
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برنامه  در  تحليل،  اين  از  حاصل  نتايج  ايران،  انساني  اسالمي  نيروي  جامع  و  هادستگاه ريزي  توجه  مورد  استان،  اجرايي  ي 
  .م قرار گيردبرداري الزبهره 

  بندي و سير تحوالت جدول و برنامه زمان 

  هاي اجرايي شروع شده است. با ارسال نامه به دستگاه  1399آوري آمار و اطالعات كاركنان نظام اداري استان از مهر جمع

  : آمار كاركنان استان بر حسب جنسيت1جدول

 كل مرد زن 

 14130 17870 31937 استان

  100  56  44  درصد

  : آمار كاركنان استان بر حسب جنسيت1نمودار

  

  

  

  

  

44%

56%

زن مرد
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  بر حسب نوع استخدام استان: آمار و  درصد كاركنان 2جدول  

 جمع ساير قرارداد معين پيماني  رسمي  نوع استخدام    

 18427 3447 4442 5621 31937 تعداد استان 

 58 11 14 17 100 درصد استان 

  

  حسب نوع استخدام : آمار كاركنان استان بر 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

58%

11%

14%

17%

رسمی پيمانی قرارداد معين ساير
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  : آمار كاركنان استان بر حسب تحصيالت3جدول 

 دكتري  فوق ليسانس  ليسانس  فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم   تحصيالت
  721  4871  17775  3679  3388  1503  استان
  2.5  16  55  11.5  11  4 درصد

  : آمار كاركنان استان بر حسب تحصيالت3نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5%
11%

11%

56%

15%

2%

زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكتري
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  آمار كاركنان استان بر حسب سنوات خدمت : 4جدول

سابقه  
  سي و باالتر30-25 25-20 20-15 15-10 10-5 5-0  خدمت 

 6246 6618 6154 3656 4804 3918 541  تعداد 

  1.5  12.5  15  11.5  19  21  19.5  درصد

  : آمار كاركنان استان بر حسب سنوات خدمت 4نمودار

  

   

20%

21%

19%

11%

15%

12%
2%

0-5 اُكتبر-05 15-اُكتبر 15-20 20-25 25-30 سي و باالتر
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75%

25%

پست هاي با تصدي پست هاي بالتصدي

  ادارات استان : آمار پست هاي سازماني 5جدول

 تعداد پست هاي با تصدي  تعداد پست هاي مصوب  پست هاي سازماني
تعداد پست هاي  

 بدون تصدي 

 22507 16924 5583  تعداد 

  25  75  100  درصد

  : پست هاي سازماني ادارات استان 5نمودار 
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  هاي اجرايي استان : آمار ايثارگران  شاغل در دستگاه6جدول  

 رزمنده  آزاده  جانباز  ايثارگران
فرزند  
 شهيد 

همسر و فرزند  
  25جانباز 

 درصد و باالتر  

درصد، همسر و   25همسر و فرزند جانباز كمتر از 
 فرزند آزاده كمتر از  يك سال سابقه اسارت،

  همسر و فرزند رزمنده 
  (حداقل شش ماه) سابقه جبهه خواهر، 

 برادر شهيد

 1390 358 590 800  52  479  تعداد

 22  16  10  38  1  13  درصد

  

  ايثارگران 

  

  

  

  

  

%13, 479, جانباز

%1, 52, آزاده

%38, 1390, رزمنده

,  358, فرزند شهيد
10%

همسر و فرزند جانباز 
درصد وباالتر و   25

همسر و فرزند آزاده 
داراي يكسال و باالتر 

,  590, سابقه اسارت
16%

همسر و فرزند جانباز 
درصد ،   25كمتر از 

همسر و فرزند آزاده 
كمتر از  يك سال 

سابقه اسارت،همسر و 
,  800, فرزند رزمنده

22%
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  هاي اجرايي استان : آمار ورودي و خروجي كاركنان دستگاه7جدول 

 1396 1397 1398 1399  ورودي و خروجي نيروها 

 324 713 710 758  ورودي

  961  926  996  774  خروجي 

 استان : آمار ورودي و خروجي كاركنان دستگاه هاي اجرايي 7نمودار

   

324

713 710 758774
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926 961

0
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84%

16%

زن

مرد

  جنسيتسطح مديريت و به تفكيك  استان : مديران 7جدول  

 مرد  جمع  مديران   زن

356  315  41   مديران پايه 

1654  1373  281   مديران مياني 

  جمع  322  1688  2010

  هاي اجرايي به تفكيك جنسيت: آمار مديران دستگاه8نمودار 
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18%

82%

مديران ميانی

مديران پايه

  تفكيك سطوح مديريتيهاي اجرايي به  : آمار مديران دستگاه9نمودار 

 

 

 

 

 

  

  

  

  : انتصاب مديران زن8جدول 

 روند تغييرات در انتصاب بانوان مدير   سال 

178  1396 

278  1397 

279  1398 

322  1399  
  

 نتايج حاصل از اجراي طرح 

  . اصالح آني اجرايي و ارائه مشاوره در كارگروه توسعه مديريت دستگاه جهت هادستگاه شناسايي نفاط ضعف و قوت  .١
تشكيالت   .٢ ساختار  تحليل  و  ظرفيت هادستگاه بررسي  شناسايي  و  اجرايي  ماده  ي  ذيل  تبصره  مازاد  قانون   32هاي 

  .مديريت خدمات كشوري 
ي اجرايي جهت ها دستگاه و ارائه راهكار به  تعداد و تركيب نيروي انساني رسمي، پيماني و كاركنان قراردادي    بررسي .٣

 .م ادارياجراي نقشه راه اصالح نظا
  . تنظيم دستورالعمل نقل و انتقال كاركنان نظام اداري استان و ارائه آن در شوراي راهبري توسعه مديريت استان .٤
  . به انتخاب هادستگاههاي شايستگي) و الزام (بر اساس مدل  اجراي برنامه ارزيابي و تربيت مديران .٥
پست  .٦ تمام  با  رابطه  در  جديد  ارتقاء  و  مديران هاي  انتصاب  اطالعات  بانك  تشكيل  و  برنامه  اين  اساس  بر   مديريتي 

 . پروري و مديريت مسير شغلي كارمنداناستقرار نظام جانشين 
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  (الكترونيكي، حضوري تركيبي)  نظارت و ارزشيابي خدمات ارايه شده در ميز خدمت طرح شاخص:

  اهميت طرح:

خدمت ميز  مهم    ،استقرار  مسائل  از  و  شهروندي  حقوق  منشور  تكاليف  از  بخش حرفه  اخالقبخشي  اداره  و  مديريت  در  اي 
براي حفظ كرامت انساني و رعايت   تالشكنندگان و  مراجعه  حقوق انساني عمومي است. در راستاي تحقق اهداف بنيادي، درك  

لذا توجه،  .كنددر نحوه ارائه خدمات ارزش پيدا مي   هاه دستگا   تالشرود و تمام  به شمار مي اولين گام اساسي    ، حقوق شهروندي 
باشد. مصوبه حقوق شهروندي در  هدف اصلي دولت مي  ،تمركز و حفظ كرامت انساني و پاسخگويي به نيازها و انتظارات آنها

و و كارآمد با  براساس منشور حقوق شهروندي به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظامي پاسخگ  28/12/1395نظام اداري در تاريخ  
  شده   اعالماجرايي    ي هادستگاه مندي شهروندان از ظرفيت ايجاد شده به  هدف بهبود و ارتقاي سطح حقوق شهروندي و بهره 

  است. 

به    242452در اجراي مصوبات شوراي عالي اداري و نقشه راه اصالح نظام اداري و بخشنامه رياست محترم جمهور به شماره  
  ، سازمان اداري و استخدامي كشور   9/1396/ 7مورخ    153858العمل اجرايي ميز خدمت به شماره  و دستور  1/3/1397تاريخ  

خدمات   انجام  و  الكترونيك  دولت  استقرار  خدمات  هادستگاه موضوع  احصاي  به  نسبت  خدمت  ميز  در  اجرايي  ي هادستگاه ي 
  اجرايي منتخب به شرح يادشده اقدام گرديد.

 دهي به ارباب جهت اجراي مجموعه متنوعي با هدف پاسخ   در ردار از پرسنل اختصاصي  ميز خدمت، يك واحد سازماني برخو
  . باشدميز خدمت به عنوان يك مركز ارتباطات در ادارات است كه تنها نقطه تماس ميان ادارات و ارباب رجوع مي  است.رجوع 

مي  خوب  خدمت  ميز  يك  گرفت.  كم  دست  نبايد  را  تاثيرگذار  خدمت  ميز  يك  در ارزش  موجود  كمبودهاي  از  بسياري  تواند 
  ه افراد مناسبي در اين واحد به خدمت گرفته شوند. همين رابطه بسيار مهم است ك در .ادارات را جبران نمايد

  مراجعان هدف از ميز خدمت را ارايه به موقع، سريع و  آسان خدمت به    ،در دستورالعملي به ادارات سازمان اداري و استخدامي
ند نسبت به  ا مكلف  نمايد واحدهاي اجراييي اجرايي بيان داشته و اضافه ميها دستگاهمندي آنان از   و همچنين ارتقاء رضايت

  ريزي و اجراي مفاد دستورالعمل ميز خدمت الكترونيكي و آموزش متصديان آن اقدام كنند. برنامه 

اين سامانهتوضيح  طراحي  به  توجه  با  به   كه  اقدام  استاني  واحدهاي  استخدامي،  و  اداري  سازمان  ستاد  در  دولت  خدمات 
  گذاري قرار گرفته است. توسط اين حوزه مورد ارزيابي و ارزش بارگذاري اطالعات ميز خدمت نموده و پس از بررسي،

 بندي و سير تحوالت جدول و برنامه زمان 

گذاري شده است. ضمناً  ) ثبت و ارزش11/99/ 2بيني شده، اين اطالعات از اواخر آذرماه تا اوايل بهمن ماه (براساس برنامه پيش
  هاي اجرايي بوده، در سال گذشته انجام شده است. ي دستگاه اطالعات اوليه ميز خدمت كه ناشي از بازديد ميدان 
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  هاي مشمول ارزيابي ميز خدمتدستگاه

تعداد خدمات  
 ارزيابي شده 

تعداد خدمات  
مشمول در ميز  

 خدمت 

تعداد كل 
 خدمات

 دستگاه اجرايي    رديف 

39  39  56   اداره كل راه و شهرسازي  1 
3  3  3   اداره كل تعزيرات حكومتي  2 
30  30  30   اداره كل استاندارد 3 
14  14  15   اداره كل امور مالياتي  4 
6  6  7   اداره كل بيمه سالمت  5 

27  27  27   اداره كل محيط زيست 6 
5  67  79   ايشركت سهامي آب منطقه  7 
50  50  50   هاي صنعتي شركت شهرك 8 
36  36  39   اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 9 
99  100  121   ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستياداره كل  10 

64  64  66   اداره كل صنعت، معدن و تجارت  11 

104  104  104   اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  12 

86  86  86   اداره كل اوقاف و امور خيريه 13 

22  22  35   اداره كل گمرك  14 

66  66  66   اداره كل ثبت اسناد و امالك 15 

3  3  4   معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي  16 

15  15  15   اداره كل تأمين اجتماعي 17 

33  33  34   اداره كل حج  زيارت  18 

34  34  34   اداره كل منابع طبيعي  19 

9  9  16   مديريت صندوق بازنشستگي  20 

24  24  24   شركت آب و فاضالب  21 

18  18  18   اداره كل ثبت احوال 22 

  

  اجراي طرح نتايج حاصل از 

  نتايج ميز خدمت براي نظام اداري

  سازي براي استقرار پنجره واحد الكترونيك در سطح دستگاهيزمينه.    
 هاي انجام كارفرآيندها و روش سب براي اصالحسازي منا و زمينه  اطالعاتها، مستند شدن روند اجراي كار، فرم .  
 هاي انجام كار ح فرآيندها و روشو نظرات مراجعين قابل استفاده در اصال اطالعاتها و بت دادهث .  
  ارزيابي محورهاي فرم نظر سنجي شهروندان .  
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  به دست آوردن زمان متوسط ارائه خدمت از زمان پذيرش تا زمان ارائه پاسخ .  
   به دست آوردن خدمت مانند  مخاطبين  جامعه  به  نسبت  سازمان  شناخت  مراجعه، مت  سئواالتافزايش  حجم  داول، 

  .هاي پرترافيك دوره
 كاهش شلوغي فضاي اداري كاركنان و در نتيجه افزايش تمركز .  
 كاهش نقاط مفسده برانگيز .  
  است باال ارتقاي مديريت پيشگيرانه مسائل و رويدادهايي كه تعداد درخواست آنها از سوي كاربران و مشتريان. 
  اطالعاتبهبود كيفيت خدمات فناوري. 

  مردم  يخدمت برا ز يم ايمزاي

 افزايش آگاهي دقيق مراجعين از نحوه دريافت خدمات.  
  ي اجراييهادستگاه هاي اداري واحدهاي سازمان جلوگيري از سرگرداني مردم در اتاق .  
  كاهش احتمال مورد سوء استفاده قرار گرفتن  .  
  ي اجراييهادستگاه افزايش پاسخگويي .  
    ي اجرايي هادستگاه تكريم ارباب رجوع و ارتقا رعايت حقوق شهروندي توسط  
  مانند زمان درج شده در رسيد( تعيين سطح سرويس مشخص براي دريافت خدمات توسط مردم .(  
 ارتقاي رضايت مشتريان و بهبود ميزان اعتماد آنها به سازمان. 

(فرم   اي استانيي اجرايي داراي اعتبارات هزينههاهدستگاآمار و اطالعات  تأييدنظارت، بررسي و  :طرح شاخص 
  در پاكنا )6

  اهميت طرح

( حسب جزء  در  مقرر  ()    3تكليف  تبصره  سال    )21بند «الف»  بودجه  حقوق   1399قانون  اعتبار  تخصيص  مبني  كشور  كل 
شناسه   داراي  قراردادي  و  پيماني  رسمي،  تمامي هادستگاه كاركنان  ايران،  كارمند  سامانه  اطالعات  اساس  بر  صرفاً  اجرائي  ي 

مي هادستگاه  استفاده  عمومي  بودجه  از  انحاء  از  نحوي  به  كه  اجرايي  موظفي  وانمايند،  ثبت  از  پس  اطالعات ه ب  ند  روزرساني 
شده، در روزآوري ه آمار نيروي انساني خود بر اساس اطالعات ثبت و ب  تأييدكاركنان خود در سامانه پاكنا، نسبت به استخراج و  

  )21(  نامه اجرايي بند «الف» تبصرهآيين  )3( جا كه بر اساس مادهقسمت «آمار نيروي انساني» اين سامانه اقدام نمايند. از آن
ي اجرايي، از طريق  هادستگاه شده  تأييد، آمار   04/06/1399هـ مصوب  57823/ت 62446به شماره   1399نون بودجه سال قا

آمار توليد  جهت  كشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  بودجه  جامع  سامانه  به  (لينك)  سرويس  شماره  ،وب  انساني   )6(  فرم  نيروي 
خصيص اعتبار حقوق كاركنان رسمي، پيماني، كارگري و قراردادي داراي شناسه  بنابر اين ت  .گردد اي ثبت مي موافقتنامه هزينه 

آمار  هادستگاه  طبق  بر  اجرائي  گرفت.  هادستگاه شده    تأييدي  خواهد  صورت  پاكنا  سامانه  در  مذكور  اجرايي ها دستگاه ي    ي 
آمار نيروي انساني دستگاه    روزآوري نمايند، ثانياً ه تر اطالعات كاركنان خود را در سامانه پاكنا ثبت و بهرچه سريع  اوًال  ندامكلف
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به   و  استخراج  را  حقوق    تأييدخود  اعتبار  تخصيص  در  تا  برسانند  خود  ستادي  دستگاه  مقام  باالترين  و  مالي  ذيحساب/مدير 
  رو نشوند. روبهكاركنان رسمي، پيماني، كارگري و قراردادي داراي شناسه دستگاه خود با مشكل 
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  بندي و سير تحوالت ه زمان جدول و برنام

بايست در سامانه اطالعات كاركنان دولت پاكنا  هاي اجرايي استان به طور مستمر مي هرگونه تغيير در احكام كاركنان دستگاه 
  روزرساني گردد.ثبت و به 

  هاي داراي اعتبارات هزينه اي استاني ليست دستگاه

  ثبت اطالعات كاركنان   دستگاه اجرايي   رديف 
 تأييد نهايي  مركز پزشكي قانوني استان بوشهر  1

  تأييد نهايي  اداره كل دامپزشكي استان بوشهر   2
  تأييد نهايي  اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر   3
  تأييد نهايي  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر   4
  تأييد نهايي  جهاد كشاورزي استان بوشهر   5
  تأييد نهايي  استانداري استان بوشهر   6
  تأييد نهايي  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان بوشهر   7
  تأييد نهايي  اداره كل بازرسي استان بوشهر   8
  تأييد نهايي  اداره كل تعاون، كار و امور اجتماعي استان بوشهر   9

  تأييد نهايي  بوشهر اداره كل زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي استان   10
  تأييد نهايي  بهزيستي استان بوشهر   11
  تأييد نهايي  پايگاه منطقه اي انتقال خون استان بوشهر   12
  تأييد نهايي  اداره كل تبليغات اسالمي استان بوشهر   13
  تأييد نهايي  اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان بوشهر   14
  تأييد نهايي  بوشهراداره كل هواشناسي استان    15
  تأييد نهايي  اداره كل اوقاف و امور خيريه استان بوشهر   16
  تأييد نهايي  حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي استان بوشهر  17
  تأييد نهايي  اداره كل امور عشاير استان بوشهر   18
  تأييد نهايي  شيالت استان بوشهر   19
  تأييد نهايي  استان بوشهر اداره كل صنعت، معدن و تجارت    20
  تأييد نهايي  اداره كل استاندارد  21
  تأييد نهايي  اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيزات مدارس استان بوشهر   22
  تأييد نهايي  اداره كل منابع طبيعي استان بوشهر  23
  تأييد نهايي  اداره كل ورزش و جوانان استان بوشهر   24
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  نتايج حاصل از اجراي طرح 

ي اجرايي داراي اعتبارات  هادستگاه   6با بررسي دقيق و كارشناسي آمار نيروي انساني و مستندات افزايش نيروي فرم شماره  
ساز پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان  ي اجرايي جلوگيري و زمينه هادستگاه از افزايش بدون مجوز كاركنان    ،استاني 

  شود.مي 

  طرح شاخص 

  ي ذيل آن هاكارگروه ي توسعه مديريت و هاكارگروه ه مديريت استان و راهبري شوراي توسع

  اهميت طرح

سياست اساس  رهبري بر  معظم  مقام  ابالغي  برنامه   هاي  اجراي  در  اداري و  نظام  اصالح  راه  نقشه  شماره    ،هاي  ابالغيه  موضوع 
تاريخ    560/93/206 اداري  20/01/1393به  عالي  استان  شواري  مديريت  توسعه  راهبري  شوراي  است. و  شده  طراحي   ايجاد 

هاي كلي نظام اداري و اصالح نقشه راه نظام اداري كشور از جمله اهداف تشكيل شوراي راهكار مناسب براي اجراي سياست

درصد 
تحقق 

 مصوبات 

تعداد  
 مصوبات 

تعداد  
جلسات  
برگزار 

 شده 

 دبير  رييس شوراي راهبري/ كميته   رديف 

100  5  3  و   رييس مديريت  سازمان 
 استان ريزي برنامه 

 استاندار 
توسعه  راهبري  شوراي 

 مديريت استان
1 

 
100 

3  1   مدير كل استاندارد استان

مديريت و   توسعه  معاون 
سازمان   انساني  سرمايه 

و     ريزيبرنامهمديريت 
 استان

دولت  كميته 
و  الكترونيك 

 هوشمندسازي اداري

2 

100  0  1   مديركل ثبت احوال

مديريت و   توسعه  معاون 
سازمان   انساني  سرمايه 

و     ريزيبرنامهمديريت 
 استان

 كميته سرمايه انساني  3 

100  0  0  كشاورزي   جهاد  مديركل 
 استان

مديريت و   توسعه  معاون 
سازمان   انساني  سرمايه 

و     ريزيبرنامهمديريت 
 استان

از  صيانت  كميته 
سالمت   و  مردم  حقوق 

 اداري

4 

100  2  1  كل   دامپزشكي  مدير 
 استان

مديريت و   توسعه  معاون 
سازمان   انساني  سرمايه 

و     ريزيبرنامهمديريت 
 استان

 كميته ارزيابي عملكرد  5 
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مديريت   توسعه  قانون   باشد.مي  استانراهبري  در  مقرر  تكاليف  اجراي  براي  مناسب  فضاي  كردن  فراهم  هدف  با  شورا  اين 
كميته توسعه دولت   آن تشكيل شده است.هاي تخصصي مديريتي و اداري ذيل  خدمات كشوري و ساماندهي كميته مديريت  

اداري   الكترونيك هوشمندسازي  مردمو  حقوق  از  صيانت  كميته  انساني،  سرمايه  كميته  كميته  و    ،  و  اداري    ارزيابيسالمت 
  .شودمي تشكيل  ذيل شوراي راهبري توسعه مديريت استان عملكرد به منظور رسيدگي به مسائل تخصصي و مديريتي

فصلي   صورت  به  استان  مديريت  توسعه  راهبري  شوراي  دبيري   جلسات  و  استاندار  رياست  و   رييسبا  مديريت  سازمان 
  شود.استان برگزار مي  ريزي برنامه 

  نتايج حاصل از اجراي طرح 

نقشه راه اصالح   ابالغي مقام معظم رهبري و هاي كلي نظام اداري سياست  طراحي ساز و كارهاي مناسب براي اجرايي كردن 
در    و برنامه جامع اصالح نظام اداري (مصوب شوراي عالي اداري) و وظايف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري  نظام اداري 

 . اجرايي استان ي هادستگاه 

 .هاي اصالح نظام اداري در سطح استانبودجه مورد نياز براي اجراي برنامه   تامين

 .ي اجرايي استانهادستگاه هاي ارتقاء سالمت اداري و صيانت از حقوق شهروندي در پيگيري اجراي برنامه 

  .ني استاهادستگاه بررسي و تصويب اعتبار الزم براي استقرار و توسعه دولت الكترونيك در 

 . ها در فضاي رقابتيمندي مردم و كاهش هزينهارتقاء كيفيت خدمات دولتي به منظور افزايش رضايت  تصويب مصوباتي جهت

 . ي اجرايي استانهادستگاه در  لتسازي و آموزش مديران و كاركنان دوريزي براي توانمندسازي و بهبرنامه 

 .ي اجرايي استانهادستگاه در هاي مورد نياز به منظور ارتقاء فرهنگ سازماني بررسي و تصويب برنامه 

 .هاي مردمي در بخش عمومي نهادينه كردن اصول پاسخگويي، شفافيت و تقويت نقش نظارتي تشكل

 .ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استانهابخشوري در نظام اداري و ترويج و توسعه بهره 

 .بندي، معرفي و تبادل تجارب موفق استاني در حوزه اصالح نظام اداري جمع

رائه به  ي اجرايي استان به منظور اهادستگاه هاي تحليلي ادواري از اجراي برنامه اصالح نظام اداري در  گزارش  تأييدبررسي و  
  .تحول اداري كشور و شورايعالي اداري  ريزي برنامه دبيرخانه ستاد 

  

  

  



 

33 

  1399در سال ريزي استان بوشهر سازمان مديريت و برنامه  اقدامات شاخص

  ي اجرايي استان هادستگاههاي ذيل آن در ي توسعه مديريت و كميتههاكارگروهراهبري  طرح شاخص:

  اهميت طرح

تسهيل  نقش  انجام  منظور  برنامهبه  هدايت  و  مصوبه  گري  موضوع  اداري  نظام  اصالح    20/1/1393مورخ    93/206/ 560هاي 
و   مديريت  سازمان  مهم  و  حساس  نقش  به  توجه  با  و  اداري  عالي  برنامه   ريزي برنامهشوراي  اين  راهبري  و   ،هادر  مصوبات 

به  بخشنامه  مربوطه  كليه  هادستگاه هاي  استان،  اجرايي  موظفهادستگاه ي  اجرايي  عملاي  به  نسبت  نمودن  ند  ي ها برنامه ياتي 
شوراي عالي اداري اقدام و نتايج آن را به اين سازمان اعالم   562ي تكليفي موضوع مصوبه  هابرنامهاصالح نظام اداري در قالب  

  نمايند. 

  بندي و سير تحوالت جدول و برنامه زمان 

اين   مديريت  توسعه  كارگروه  يك  هادستگاه جلسات  ماهي  ميحداقل  تشكيل  وبار  كميته  شود  حضور مصوبات  با  آن  ذيل  اي 
ي اجرايي استان در جدول شماره يك هادستگاه گردد. اسامي همكاران و  نماينده سازمان در اين كارگروه بررسي و تصويب مي 

  : آمده است

  هاي داراي كارگروه توسعه مديريتتعداد دستگاه

همكار عضو كارگروه رديف   دستگاه اجرايي   كارگروههمكار عضو   دستگاه اجرايي  رديف 
 پورخانم قلي   20  اداره كل ثبت احوال  ابراهيميآقاي حسن  1  استانداري 
 بوديخانم زنده   21  يستياداره كل بهز  ابراهيميآقاي حسن  2  ريزيسازمان مديريت و برنامه 

 بوديخانم زنده 
- و حرفه ياداره كل آموزش فن

 22  اي  پور آقاي زارع  3 حفاظت محيط زيست اداره كل 

  آقاي
 ابراهيميحسن

 23  سالمت  مهياداره كل ب  پور آقاي زارع
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع

 دستي و گردشگري 
4 

 پور آقاي زارع  زيارتحج و  تيريمد 24 
 آقاي

 ابراهيميحسن

اداره كل بنياد شهيد و امور  
 5  ايثارگران 

 پور آقاي زارع  25  ايشركت آب منطقه  پورقلي خانم   6  اداره كل استاندارد

 پورخانم قلي 
اداره كل راهداري و حمل و  

 26  اينقل جاده 
 آقاي

 ابراهيميحسن
 آموزش و پرورش  اداره كل 7 

 پور آقاي زارع  هاي استاناداره كل فرودگاه 27   خانم زنده بودي   اداره كل ورزش و جوانان 8 
  آقاي

 ابراهيميحسن
 دريانوردياداره كل بنادر و  28   پورخانم قلي  اداره كل صنعت، معدن و تجارت  9 

 پور آقاي زارع  29  اداره كل منابع طبيعي   پورخانم قلي  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 10 

ابراهيميآقاي حسن  30  اداره كل تعزيرات حكومتي 
 آقاي

 ابراهيميحسن
اداره كل امور اقتصادي و دارايي  11 

 پورقلي خانم  اداره كل صنايع كوچك و  31   آقاي  12  اداره كل راه و شهرسازي 



 

34 

  1399در سال ريزي استان بوشهر سازمان مديريت و برنامه  اقدامات شاخص

همكار عضو كارگروه رديف   دستگاه اجرايي   كارگروههمكار عضو   دستگاه اجرايي  رديف 
 ابراهيميحسن  هاي صنعتيشهرك

  آقاي
 ابراهيميحسن

 32  اداره كل تبليغات اسالمي 
 آقاي

 ابراهيميحسن
 13  جهاد كشاورزي اداره كل

 پور آقاي زارع  33 اداره كل ثبت اسناد و امالك  خانم زنده بودي 
تعاون، كار و رفاه  اداره كل 

 اجتماعي
14 

 پور آقاي زارع  34  اداره كل پزشكي قانوني 
 آقاي

 ابراهيميحسن

هاي علوم پزشكي و  دانشگاه
 خدمات بهداشتي و درماني 

  
15 

  آقاي
 ابراهيميحسن

 35  اداره كل دامپزشكي  پور آقاي زارع
اداره كل نوسازي، توسعه و 

 تجهيز مدارس
16 

  آقاي
 ابراهيميحسن

 36  كميته امداد امام خميني   خانم زنده بودي   17  اداره كل گمرك 

 خانم زنده بودي 
كانون پرورش فكري كودكان و

 37  نوجوانان  پورخانم قلي   18  اداره كل امور مالياتي 

  آقاي
 ابراهيميحسن

 38  عمران شهرهاي جديد  پورخانم قلي   19  خليج فارس  دانشگاه

  اجراي طرح نتايج حاصل از 

هاي اجرايي استان هاي اجرايي استان بيانگر اين است كه تعداد جلسات برگزار شده دستگاه آمار و اطالعات اخذ شده از دستگاه 
دستور كار برگزار و نتيجه تصميمات اتخاذ شده در    1295جلسه بوده است. اين جلسات با تعداد    228بالغ بر    99در طي سال  

  مصوبه اجرايي شده است.  1220مصوبه بوده است كه از اين تعداد  1246به تحول نظام اداري، رابطه با مباحث مربوط  

  1399هاي اجرايي استان در سال : عملكرد كارگروه توسعه مديريت دستگاه 2جدول  

  عملكرد   واحد اندازه گيري   عنوان
  38  دستگاه   هاي اجرايي داراي كارگروه توسعه مديريتدستگاه 
  135  جلسه   99جلسات برگزار شده در سال تعداد 

  1295  دستور كار   99تعداد دستور كار جلسات در سال 
  1246  مصوبه   99تعداد مصوبات در سال 

  1220  مصوبه   99تعداد مصوبات اجرا شده در سال
  هاي اجرايي استان ماخذ : دستگاه
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 1399سال هاي اجرايي استان در عملكرد كارگروه توسعه مديريت دستگاه

  

شماره   بخشنامه  اجراي  جمهوري،    7/10/93مورخ    13472/93/200در  رياست  انساني  سرمايه  و  مديريت  توسعه  معاونت 
هاي مهندسي نقش و ساختار دولت، هوشمندسازي اداري و دولت هاي اجرايي استان كليه تصميمات مربوط به برنامه دستگاه 

فن  اصالآوري الكترونيك،  مديريتي،  نوين  برنامه هاي  به  مربوط  مباحث  عمل،  مورد  مشترك  و  اختصاصي  فرايندهاي  هاي ح 
كميته در  را  اداري  نظام  در  مردم  حقوق  از  صيانت  و  تكريم  اداري،  سالمت  انساني،  منابع  توسعه توسعه  كارگروه  ذيل  هاي 

جلسات برگزارشده مربوط    جلسه در اين خصوص برگزار شده است. بيشترين تعداد  452مديريت مطرح و مجموعاً در اين سال  
باشد كه در آن مباحث مربوط به انتقال، ارتقاء و ساير مسائل مربوط به حوزه منابع  جلسه مي  154به كميته سرمايه انساني با  

اي ذيل كارگروه مربوط به كميته  ترين جلسات برگزار شده كميته انساني مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است. همچنين كم 
 ها نيز در جدول شماره سه آمده است. جلسه بوده است. ساير كميته  62آوري مديريتي با فن  ساختار و
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دستگاههاي اجرايي 
داراي كارگروه توسعه 

مديريت

تعداد جلسات برگزار 
99شده در سال 

تعداد دستور كار 
99جلسات در سال 

 تعداد مصوبات در سال
99

تعداد مصوبات اجرا 
99شده در سال
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  1399 هاي اجرايي استان در سالهاي ذيل كارگروه توسعه مديريت دستگاهعملكرد كميته 

  تعداد مصوبات اجرا شده   تعداد مصوبات  تعداد جلسات برگزار شده   عنوان
هاي  آوري فنكميته ساختار و  

  243  260  62  مديريتي

كميته توسعه دولت الكترونيك  
  112  124  57  و هوشمندسازي اداري

  460  480  154  كميته سرمايه انساني 
كميته سالمت اداري و صيانت  

  198  219  73  از حقوق مردم

  205  212  106  كميته مديريت عملكرد 
  1220  1295  452  هاجمع كل كميته 

  هاي اجرايي استان  ماخذ : دستگاه 

  1399عملكرد كميته هاي ذيل كارگروه توسعه مديريت دستگاههاي اجرايي استان در سال 

  

  نتايج

  نظارت بر حسن اجراي اعطاي رتبه و طبقه كاركنان.
  هاي هدف با قوانين و مقرارات مربوط. انطباق انتصابات صورت گرفته در دستگاه 

  تعيين شده در انتصاب بانوان. يابي به هدف دست
  ها.هاي نقشه راه اصالح نظام اداري و تعيين درصد تحقق اهداف برنامه شناسي برنامه تعيين و آسيب 
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كميته ساختار و فن 
آوري هاي مديريتي

كميته توسعه دولت 
 الكترونيك و هوشمند

سازي اداري

يكميته سرمايه انسان كميته سالمت اداري و 
صيانت از حقوق مردم

ردكميته مديريت عملك جمع كل كميته ها

تعداد جلسات برگزار شده تعداد مصوبات تعداد مصوبات اجرا شده
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  اولويت شاخص سال آينده

  ي اجرايي استان.هادستگاه وري در استقرار چرخه مديريت بهره -1

  ي غير مشمول. هادستگاه ي توسعه مديريت در هاكارگروه سازي راهبري و فعال-2

  ي غيرمشمول در فرآيند مديريت عملكرد. هادستگاه تسهيل شرايط حضور -3

  ي اجرايي.هادستگاه بسترسازي انجام تكليف قانوني سنجش رفتار سازماني در -4

  . «كارمندايران»تدوين الكترونيكي آمارنامه نظام اداري استان بر بستر -5

 . ي اجرايي در خصوص ميز خدمت الكترونيكياهدستگاه هاي راهبري و ارزيابي فعاليت -6

  اهداف اولويت شاخص

  ي اجرايي استان.هادستگاه وري در استقرار چرخه مديريت بهره  -1

  بيني شدهآثار و نتايج پيش

نتيجه آن شده در برنامه نقشه راه اصالح نظام اداري و اسناد توسعه، استقرار دولت الكترونيك بوده كه  بيني از جمله موارد پيش
دارد.  سازي و اصالح فرآيندهاي كاري مرتبط  در شفاف   ينقش اساس  ،گيرندگانعالوه بر تسهيل دريافت خدمت توسط خدمت 

نظام اداري و از فرآيندهاي پيش  بيني شده در استقرار نظام  همچنين استقرار ميز خدمت  نيز از جمله موارد بسيار مهم در 
الكترونيك   بسيارادولت  نقش  كه  خدمت  ست  در  رضايت  ايجاد  در  روانمهمي  و  خواهد  گيرندگان  اداري  نظام  جريان  سازي 

پيش  داشت. قانوني  تكاليف  از  ديگر  ارزنده بيني يكي  نقش  كه  اداري  نظام  اصالح  راه  نقشه  برنامه  در  فرآيند شده  بهبود  در  اي 
هاي تدوين شاخص  ،شمند در نظام اداري داردي اجرايي و پيامد آن تحول ارزهادستگاه داشت نيروي شايسته در  جذب و نگاه 

است. دستگاهي  و  فردي  بعد  دو  در  سازماني  برنامه  رفتار  اين  اساس  هر    ، بر  در  سازماني  و  فردي  رفتار  معيارهاي  است  مقرر 
ي داشت و ساير فرآيندهادستگاه اجرايي با توجه به ماهيت و وظايف آن دستگاه تدوين و در مراحل مختلف از جذب تا نگاه 

  گرفته شود.   كارمورد عمل به

   


