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مقدمه
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان عالیترین رکن در حوزه راهبری امور مربوط به تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سطح
ملی ،با تکیه بر آرمان های متعالی اسالمی و ارزشهای دینی و بهرهمندی از توان و ظرفیت نیرویهای متعهد و متخصص و با
استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری های نوین ،با هدف تحقق عدالت اجتماعی ،ایجاد فرصتهای برابر برای ذینفعان و
ارتقا سطح رفاه و کیفیت زندگی جامعه میکوشد ،از طریق تسهیلگری ،سه جانبهگرایی ،تنظیم روابط کار ،ارتقا ایمنی و بهداشت
کار ،افزایش سهم فعالیتهای تعاونی در اقتصاد کشور ،تقویت کارایی و اثربخشی نظام رفاه اجتماعی ،راهبری امور صندوق های
بیمه اجتماعی،توسعه منابع انسانی نظام تولید و ارائه خدمات و مدیریت بازار کار و کارآفرینی و توسعه فرصت های شغلی نسبت
به ارتقا سطح رقابت پذیری کشور اقدام مینماید .البته بخشي از برنامهها بهطور مستقيم در حوزه وظايف وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي قرار دارد و بخشي از آن مربوط به حوزههاي فرابخشي است در اين گونه موارد ،وزارتخانه تالش خود را براي پيگيري
اجرايي شدن اين برنامهها در ساختار دولت با هماهنگي ساير دستگاهها به عمل آورده و خواهد آورد.
محور های اصلی و مهمترین اولویتهای برنامهایی این وزارت با توجه به ماموریتهای ترسیمی فوق در دولت دوازدهم و برنامههای
ارائه شده اینجانب به مجلس محترم شورای اسالمی به شرح ذیل در دستور کار قرارگرفته است.
شایان ذکر است با نام گذاری سال 1399به نام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری ،این وزارت اولویت الزم به حفظ اشتغال
موجود و جبران صدمات ناشی از شرایط جدید به فضای کسب وکارها داده است و در راستای جهش تولید با توجه به فرصتها و
منابع و ظرفیتهایی که در بخشهای اقتصادی و بنگاههای تولیدی و صندوقها وجود دارد برنامهها و پروژههای ویژه بهصورت
جداگانه تهیه شده است.
اجرای سیاستهای فعال بازار کار ،مشوقهای بیمهای ،ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیتهای منطقهای در رستههای کسب وکار
متناسب برای ایجاد اشتغالهای انبوه و اجرای برنامههای اشتغال عمومی به عنوان مهمترین وظیفه وزارتخانه.
اصالح وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی وکاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال
اصالحات ساختاری ،تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایهگذاریها و اصالحات در حکمرانی صندوقها.
ارتقای شفافیت درآمدها ،هزینهها ،سرمایهگذاریها و سایر فعالیتهای بنگاههای اقتصادی و تولیدی زیر مجموعه صندوقهای
بازنشستگی.
توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها.
ساماندهی بخش تعاون با تأکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاههای تعاونی ،ادغام تعاونیها و ایجاد تعاونیهای فراگیر منطقهای
و ملی با تکیه بر اقتصاد و صرفه مقیاس و بهرهگیری از تجارب تعاونیهای بزرگ و موفق بینالمللی.
اجرای الگوی ارایه شده در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیبهای اجتماعی
اجرای نظام تأمین اجتماعی چند الیه.
توجه ویژه در ارایه خدمات به معلولین و کودکان بیسرپرست یا بد سرپرست
واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی.و بورسی شدن بخشی از شرکت های ذیر مجموعه در راستای شفافیت مالی و
نیز استقرار ضوابط حاکمیت شرکتی
ارتقای سالمت نظام اداری ،شفافیت ،بهبود دسترسی همگانی به اطالعات ،فراهم آوردن فرصت برابر ،حفاظت از اموال دولتی
و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
اعمال شایسته ساالری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها ،واگذاریها و انتصابات
مالک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی.
توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها.
اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.
توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری
اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک
به کارگیری هر چه بیشتر جوانان ،زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف
اداری
محمد شریعتمداری
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
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پیشگفتار
در ســازمانهای پیچیــده امــروزی ،برنامهریــزی دقیــق ابــزاری اســت کــه دســتیابی بــه اهــداف را تضمیــن و تســهیل
میســازد .ایــن ابــزار توانمنــد مدیریتــی ،بــه دســتگاهها کمــک میکنــد تــا خــود را بــا تغییــرات محیــط تطبیــق داده و بــا
پیــش بینیهــای الزم ،ضمــن شناســایی فرصتهــای پنهــان ،تهدیدهــای محتمــل و شــیوههای مواجــه بــا آنهــا ،چارچوبــی
فراهــم آورنــد تــا بــا توجــه بــه ظرفیــت و پتانســیلهای موجــود دســتیابی بــه اهــداف و ماموریتهــای ســازمانی میســر گــردد.
برنامــه اجرایــی ســال 1399واحدهــای ســتادی و عملیاتــی وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــا بهرهگيــري از منابــع بالقــوه
و بالفعــل انســاني ،مالــي و امكانــات فيزيكــي درصــدد انجــام رســالت و تحقــق ماموريتهــاي كالن و اســناد باالدســتي وزارت
متبــوع اســت .در ايــن راســتا همــکاري و تعامــل بیــن ســازمانهاي وابســته وزارتخانــه بــه منظــور همافزايــي بيشــتر و
تحقــق اهــداف برنامــه يــک ضــرورت ميباشــد.
برنامــه عملیاتــی ســال  1399وزارت متبــوع بــا رویکــرد تحقــق جهــش تولیــد و مبتنــی بــر سیاســتهای کلــی و
احــکام تکلیفــی قانــون برنامــه ششــم و قانــون احــکام دائمــی توســعه ،برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی ،اولویتهــای عمومــی و
تخصصــی ابالغــی ریاســت محتــرم جمهــوری ،برنامه-هــای بخــش و فرابخــش ،برنامههــاي پیشــنهادی مقــام محتــرم وزارت
(چشــم انــداز و رویکردهــا) و ســاير اســناد باالدســتي ،در چارچوب»محورهــای نظــام برنامهریــزی» تهیــه و تنظيــم گردیــده
اســت.
فرایند برنامه ریزی عملیاتی سال 1399
احصــا و تعییــن عناویــن اهــداف کمــی مــورد انتظــار براســاس شــرح وظایــف و تکالیــف قانونــی مصــرح در قانــون برنامــه
ششــم ،قوانیــن دائمــی و ســایر اســناد باالدســتی بــه تفکیــک هــر معاونــت.
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی عملیاتی ( )Action planبرای کلیهی کارشناسان و رابطین ستادی.
تشــکیل جلســه هــم اندیشــی توجیهــی بــا حضــور نماینــدگان معاونتهــا بــه منظــور انســجام ،همافزایــی و اجمــاع همــه
حــوزه هــا و اطمینــان از کیفیــت تدویــن برنامــه عملیاتــی و در اختیــار گذاشــتن مســتندات و فرمــت هــای الزم در بهمــن مــاه
ســال 1398
تهیه دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و ابالغ آن به حوزهها.
تنظیــم و تلفیــق برنامههــای عملیاتــی ســال  1399معاونتهــا در ســطح ســتاد ،اســتانها و واحدهــای عملیاتــی بــا
هماهنگــی واحدهــای ســتادی و اجرایــی.
بارگــزاری برنامههــای عملیاتــی واحدهــای ســتادی ،اجرایــی و عملیاتــی در ســامانه یکپارچــه مدیریــت برنامــه و عملکــرد
(برتــه) بــه نشــانی https://pem.mcls.gov.ir :کــه پــس از اســتقرار ،قابلیــت پایــش و ارزیابــی در فواصــل شــش ماهــه ،نــه
ماهــه و یکســاله را دارا میباشــد.
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ویژگیهای برنامه عملیاتی سال  1399از منظر شفافیت
برنامــه تدویــن شــده توســط ایــن مرکــز بــرای تمــام واحدهــای ســتادی ،اســتانی و واحدهــای عملیاتــی دارای ســاختار و
چارچــوب یکســان بــوده و از یکپارچگــی و انســجام الزم برخــوردار اســت .بطوریکــه امــکان پایــش ،رصــد و ارزیابــی برنامههــا
در بازههــای زمانــی شــش ماهــه نــه ماهــه و یکســاله را فراهــم و تحقــق اهــداف را مســیر میســازد.
اولیــن قــدم در تدویــن برنامــه پیوســتگی بیــن اهــداف کالن ،راهبردهــا ،سیاســتها ،برنامههــا ،فعالیتهــا و اقدامــات
وزارتخانــه میباشــد.
برنامــه
سیاســت
راهبــرد
هــدف کالن ()Goals
فعالیــت یــا اقــدام کــه در برنامــه تهیــه شــده ایــن
پیوســتگی و ارتبــاط مشــاهد میشــود .بطــوری کــه بســیاری از سیاس ـتهای اجــرای ارائــه شــده بــا یکدیگــر همگــن و هــم
ســطح هســتند.
برنامــه تدویــن شــده در ایــن مرکــز شــامل دو ســند جداگانه و مجزا در ســطح ســتاد ،اجــرا و واحدهــای عملیاتی(ســازمانهای
وابســته) می-باشــد ،بطــوری کــه بــرای معاونتهــای تخصصــی بــرش اســتانی برنامــه تــا ســطح فعالیــت مشــخص و تعییــن
گردیده اســت.
تمــام فعالیتهــا در ســطح ســتاد ،اجــرا و واحدهــای عملیاتــی دارای حجــم عملیــات مشــخص و زمانبنــدی معیــن
میباشــد ،بــه گونـهای کــه بــرای مجریــان برنامههــا دقیقــا مشــخص میباشــد هــر فعالیــت را بــه چــه میــزان و در چــه بــازه
زمانــی بایــد انجــام و گــزارش نماینــد.
بــرای هم ـهی برنامههــا و فعالیتهایــی کــه اجــرای آن منــوط بــه تخصیــص اعتبــار اســت ،بودجــه الزم پیــش بینــی و در
قانــون بودجــه ســال 1399مصــوب شــده اســت.
فعالیتهای تدوین شده ذیل هر برنامه ،دارای ضریب اهمیت و اولویت بندی مشخص میباشد.
برنامههــای اجرایــی ســازمانها و صندوقهــای وابســته در ســطح اســتراتژیک و منبعــث از اســناد باالدســتی و تكالیــف
قانونــی احــكام قانــون برنامــه ششــم توســعه و احــكام دائمــی توســعه میباشــد
ضوابــط مربــوط بــه امــکان ویرایــش برنامههــا و ســاز و کار الزم بــرای همراســتایی شــاخصهای ارزیابــی برنامــهای و
ارزیابــی واحدهــای ســتادی و اجرایــی وزارتخانــه در همــکاری مشــترک بیــن ایــن مرکــز و دفتــر مدیریــت عملکــرد در دســتور
کار قــرار دارد.
در پایــان از همـهی مدیــران و کارشناســان بــه ویــژه رابطیــن برنامهریــزی واحدهــای ســتادی و عملیاتــی کــه در تنظیــم ایــن
برنامــه همــکاری و مشــارکت داشــته انــد تقدیــر بــه عمــل میآیــد.
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بیانیه مأموریت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
سیاســتگذاری و برنامهریــزی ،اعمــال نظــارت و انجــام اقدامــات قانونــی بــه منظــور :تنظیــم روابــط کار ،حــل و فصــل

مســائل ،اختالفــات و مشــکالت جامعــه کارگــری ،حفــظ و صیانــت از نیــروی کار ،حمایــت از توســعه کارآفرینــی و اشــتغال،

برقــراری نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و اجرايــي شــدن قانــون بخــش تعــاون در راســتاي افزایــش ســهم تعاونــی در

اقتصــاد کشــور.

بیانیه چشم انداز وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا مبنــا قــرار دادن سیاســتهای کلــی ابالغــی توســط مقــام معظــم رهبــری و بــا

اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهــا و منابــع داخلــی و بــا تأکیــد بــر لــزوم صیانــت از نیــروی کار ،توســعه بخــش تعــاون ،توســعه

و گســترش خدمــات اجتماعــی و بیمـهای و توســعه اشــتغال از مســیر گســترش نــوآوری و کارآفرینــی ،چشــم انــداز خــود را در

پایــان ســال آخــر برنامــه ششــم بــه شــرح زیــر بیــان مینمایــد:

سیاستگذاری فعال بازار کار و برنامه ریزی جهت تحقق متوسط رشد ساالنه  3/9درصدی بهره وری نیروی کار

افزایش سهم بخش تعاون به  25درصد اقتصاد ملی
نرخ بیکاری کمتر از  9درصد در پایان برنامه ششم

دستیابی ایران به رتبه 70در شاخص جهانی کارآفرینی ()GEI

کاهش ضریب جینی در راستای توسعه عدالت اجتماعی

پوشش کامل خدمات بیمه ای و اجتماعی برای تمام اقشار جامعه متناسب با میزان مشارکت

کاهش ساالنه 1درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور

کاهش و کنترل آسیب اجتماعی
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چکیده برنامه عملیاتی سال 99

محورهای نظام برنامه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
کد هدف کالن

هدف کالن

1

صیانت از نیروی کار
با تاکید بر ارتقای
بهره وری نیروی کار

کد راهبرد

راهبرد

کد سیاست

سیاست

1-1

  

1-1-1

توسعه ي آموزش های فنی و حرفه ای مبتنی
بر نیاز صنايع و حرف

1-1-2

توسعه ي دانش و مهارت شركاي اجتماعي كار

1-1-3

توسعه ي فراگير آموزش هاي ايمني و
بهداشت كار

1-2-1

اصالح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره
وری و مزد

1-2-2

گسترش مذاکرات و پیمان های دسته جمعی
کار

1-2-3

بهبود و گسترش نظام های جبران خدمت

1-2-4

منطقی نمودن سهم هزینه نیروی کار در
قیمت تمام شده

1-3-1

توسعه ي تشکل های کارگری و کارفرمایی

1-3-2

گسترش سه جانبه گرایی در حوزه ي روابط
کار

1-3-3

حمايت و پشتيباني از بنگاه هاي مشكل دار

1-3-4

گسترش دامنه شمول بيمه بيكاري (با رویکرد
کاهش ماندگاری)

1-3-5

نظارت بر حسن اجراي قانون كار

1-4-1

مشاركت بخش غيردولتي در عرصه ايمني و
بهداشت كار

1-4-2

توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار

1-4-3

بهينه سازي کارگاه های مشمول قانون کار در
حوزه ایمنی و بهداشت کار

2-1-1

تبیین مفهومی و کاربردی فرهنگ کار ،تعاون
و کارآفرینی

2-1-2

گسترش مشارکت با دستگاه های فرهنگی
و آموزشی به منظور نهادینه کردن مضامین
فرهنگ و اخالق کار ،تعاون و کارآفرینی

2-2-1

توسعه و ترویج ورزش های همگانی و همگانی
کردن ورزش در جامعه هدف

2-2-2

توسعه ورزش های قهرمانی در جامعه هدف

2-2-3

استفاده از ظرفیت های بنگاه های اقتصادی
در توسعه ورزش و تفریحات کارگری

2-2-4

توسعه خدمات تفريحي براي جامعه هدف

2-3-1

سهم بری نیروی کار از دارایی های حوزه تولید

2-3-2

توسعه ي امکانات رفاهی و معیشتی نیروی
کار

2-3-3

توسعه ي بهداشت و سالمت نيروي کار

توانمندسازی
کارگران ،کارفرمایان و
شرکای اجتماعی
1-2
    افزایش سهم بری
عادالنه عوامل تولید از
منافع حاصل از تولید

1-3

  

تعمیق سه جانبه
گرایی و حفظ و
نگهداشت نيروي كار
1-4
توسعه ي نظام
مدیریت ایمنی،
بهداشت كار در سطح
کارگاه های مشمول
قانون کار

2-1
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ارتقای شاخص های
فرهنگی و اجتماعی
کارگران و کارفرمایان

توسعه و ترویج فرهنگ
کار ،تعاون و کارآفرینی

2-2

توسعه فعالیت های
ورزشی و تفریحی در
جامعه هدف

2-3

توسعه خدمات
اجتماعی در جامعه کار
و تولید

محورهای نظام برنامه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
کد هدف کالن

هدف کالن

3

ایجاد تعادل در بازار
کار

کد راهبرد

3-1

3-2

3-3

3-4

4-1

4

افزایش سهم بخش
تعاون در اقتصاد ملی

توانمندسازی
بخش تعاون
تقویت
مشارکت ها
جهت توسعه
و گسترش
تعاونی ها

راهبرد

تقویت مدیریت و
سیاست گذاری بازار
کار .

توانمند سازی افراد
جوياي کار

توسعه اشتغال مبتنی
بر کارآفرینی

توسعه ،ایجاد و
پایدارسازی کسب
و کارهای کوچک و
متوسط

تقویت مدیریت و
سیاست گذاری بخش
تعاون

4-2

4-3

کد سیاست

سیاست

3-1-1

افزایش انعطاف پذیری بازار کار

3-1-2

رصد مستمر مولفه های بازار کار

3-1-3

ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

3-1-4

ساماندهی و توسعه ي اشتغال خارج از کشور

3-1-5

توسعه ي همکاری های ملی و بین المللی

3-1-6

توسعه و حمایت از مراکز کاریابی

3-2-1

توسعه ي آموزش های فنی و حرفه ای
(مهارتی) مبتنی بر نیاز بازار کار

3-2-2

توسعه ي توانایی های مهارتی دانش
آموختگان دانشگاهی

3-3-1

توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی

3-3-2

توسعه ي کمی و کیفی مهارت های
کارآفرینی

3-3-3

اصالح قوانین و مقررات با تاکید بر توسعه ي
کارآفرینی

3-3-4

توسعه ي نهادهای حمایتی و پشتیبان از
کارآفرینی

3-4-1

حمایت از توسعه و تثبیت کسب و کارهای
کوچک و متوسط

3-4-2

توسعه ي مشاغل اقشارخاص ،خانگی،
خوداشتغالی و کسب و کارهای کوچک و
متوسط

4-1-1

بهبود نظام اطالعات بخش تعاون

4-1-2

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش
تعاون

4-1-3

رفع خالهای قانونی و محدودیت های موجود
در بخش تعاون

4-1-4

حمایت از توسعه ي تعاونی ها و گسترش
شبکه سازی در بخش تعاون (افقی و عمودی)

4-1-5

تعامل اثر بخش با دستگاه های اجرایی

4-2-1

ارتقاي بهره وری منابع انسانی تعاونی ها

4-2-2

حمایت از توسعه ي صادرات ،بازار و برندسازی
در بخش تعاون

4-3-1

ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون در
بین مردم

4-3-2

حمایت از توسعه و پايداري تعاوني ها

4-3-3

افزایش سرمایه گذاری و تقویت نهادهای پولی
بخش تعاون
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چکیده برنامه عملیاتی سال 99

محورهای نظام برنامه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
کد هدف کالن

هدف کالن

توسعه و ارتقای
شاخص های رفاه
اجتماعی

کد راهبرد

راهبرد

کد سیاست

سیاست

5-1-2

ایجاد و اصالح نظام های اطالعاتی جامع درآمد
و هزینه خانوار

5-1

سازماندهی
هدفمندسازی یارانه
ها و منابع حمایتی با
تاکید بر بهره مندی
دهک های پایین
درآمدی از یارانه
پرداختی

5-1-1

اصالح و بازنگری روش های پرداخت یارانه ها
و منابع حمایتی

5-1-3

جذب منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه
ها در راستای سیاست های کارگستری و
غیرحمایتی

5-2-1

توسعه و گسترش مساعدت های اجتماعی
جهت ارايه خدمات

5-2-2

گسترش برنامه های اجتماعی محور و
توانمندسازی افراد و گروه های آسیب دیده
اجتماعی و در معرض آسیب با هدف بهبود
کیفیت زندگی

5-2-3

ارتقاي امنیت غذایی گروه های هدف

5-2-4

توانمندسازی افراد قابل بازتوانی (حمایت از
سازمان های مردم نهاد و گروه های خودیار
فعال در حوزه ي توانمندسازی)

ارتقاي وضعیت
معیشت مستمری
بگیران سازمان های
بیمه ای

5-3-1

افزایش میزان دریافتی مستمری بگیران
متناسب با نرخ تورم

توسعه ي بهره گیری
از مولفه های اقتصاد
اسالمی نظیر وقف و
زکات در قلمرو تامین
اجتماعی

5-4-1

شناسایی و هدایت منابع حاصل از کمک های
مردمی ،وقف ،زکات و ارکان مرتبط

5-4-2

تعامل با نهادهای مرتبط با دریافت و مصرف
منابع حاصل از کمک های مردمی ،وقف و
زکات

5-5-1

توسعه ي خدمات حمایتی از دهک های پایین
درآمدی

5-5-2

کاهش فاصله بین دو دهک هزینه ای باال و
پایین درآمدی

5-5-3

تامین نیازهای اساسی گروه های هدف

6-1-1

توسعه ي خدمات آگاه سازی عمومی با
مشارکت سازمان های مردم نهاد

6-1-2

توسعه ي نظام های پیشگیری ،مداخله به
هنگام و خدمات اورژانس اجتماعی

6-1-3

توسعه و ارتقاي سطح سالمت روانی و
اجتماعی

6-1-4

گسترش پایگاه های خدمات اجتماعی با
رویکرد غیردولتی

6-2-1

توسعه ي نظام های غربالگری و تشخیص

6-2-2

توسعه ي خدمات مشاوره و درمان

5-2

توسعه ي خدمات
توانبخشی و
توانمندسازی اقشار
آسیب پذیر

5
5-3

توسعه و ارتقای
شاخص های رفاه
اجتماعی

5-4

5-5
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6

12

کاهش نرخ بروز
آسیب های اجتماعی

6-1

6-2

کاهش فاصله طبقاتی
و ضریب جینی

توسعه ي خدمات
پیشگیری از آسیب
های اجتماعی

کنترل و کاهش
آسیب های اجتماعی

محورهای نظام برنامه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
کد هدف کالن

هدف کالن

7

گسترش و ارتقای
بیمه های اجتماعی

8

پایداری و تعادل
بین منابع و مصارف
صندوق های بیمه
اجتماعی

کد راهبرد

7-1

راهبرد
برقراري ساختار و ساز
و كار مناسب پوشش
بيمههاي اجتماعي
براي مزد و حقوق
بگيران و غي ر مزد و
حقوق بگيران

کد سیاست

سیاست

7-1-1

اجباری کردن بیمه های اجتماعی برای افراد
غیر مزد و حقوق بگیر و افراد شاغل در مشاغل
رسمی و غیررسمی

7-1-2

اصالح و بازنگري قوانين و مقررات بيمههاي
اجتماعي

7-2-1

متناسب سازي بيمههاي اجتماعي پايه با
ميزان مشاركت

7-2-2

ايجاد زمينه برخورداري عادالنه از منابع
عمومي براي جامعه هدف
تكميل خدمات بيمههاي اجتماعي براي
جامعه هدف

7-2

عدالت در دسترسي به
بيمههاي اجتماعي پايه

7-3

جامعيت خدمات
بيمههاي اجتماعي پايه

7-3-1

7-4

ارتقاي كمي و كيفي
خدمات بيمههاي
اجتماعي

7-4-1

بهبود و متناسب سازي مستمريها براساس
اصول و قواعد بيمه اي

8-1-1

تنظيم عوامل موثر بر منابع و مصارف
صندوقهاي بيمهاي براساس اصول ،قواعد و
محاسبات بيمهاي (آكچوئري)

8-1-2

اصالح ساختار كالن صندوقهاي بيمه
اجتماعي در چارچوب نظام تامين اجتماعي
چنداليه

8-2-1

ايجاد شفافيت سازي و محاسبهپذيري و اداره
اقتصادي امور سرمايهگذاري ضوابط و اصول
سرمايهگذاري

8-2-2

پرهيز از بنگاه داري و رعايت اصول
نقدشوندگي ،سودآوري و امنيت
سرمايهگذاريها

8-2-3

افزایش مشارکت فعال با بخش خصوصی در
سرمایه گذاری های جدید

8-2-4

تسهیل و تسریع ورود شرکت های سرمایه
گذاری و هلدینگ عمومی و تخصصی تابعه به
بورس و فرابورس

8-2-5

بهسازی ساختار دارایی ها و منابع با تاکید
بر مزیت های رقابتی و توان مالی و مدیریتی
مجموعه های تابعه در صنایع بزرگ مقیاس و
کاهش تصدی گری در صنایع غیر مرتبط با
صنایع هدف

8-1

بازنگري و اصالح نظام
بيمهگري بيمههاي
اجتماعي

8-2

اصالح نظام
سرمایهگذاری
صندوقهای بیمهای
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محورهای نظام برنامه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
کد هدف کالن

9

هدف کالن

ارتقاي كارآمدي
نظام اداري و بهبود
اثر بخشي نقش
حاكميتي وزارت
متبوع در راستاي
انجام ماموريت ها

کد راهبرد

راهبرد

9-1

چابك سازي دستگاه

9-2

تمركز بر توسعه ي
كيفي واحدهاي اداري

9-3

اداره واحدهاي
عملياتي (مجري) در
فضاي رقابتي

9-4

توسعه نظام اداری با
بهره گيري از فناوري
هاي نوين

9-5
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9-6

14

صيانت از حقوق مردم
و ارتقاي سالمت اداري
تقویت مدیریت و
سیاستگذاری ماموریت
های وزارت متبوع

کد سیاست

سیاست

9-1-1

چابك سازي ،متناسب سازي و منطقي ساختن
تشكيالت اداري

9-1-2

مديريت بهينه ي منابع انساني

9-2-1

عدالت محوري ،شفافيت ،روزآمدي و دانش
بنيان كردن نظام اداري

9-2-2

نهادينه سازي وجدان كاري ،انضباط اجتماعي
و فرهنگ خود كنترلي

9-2-3

كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه
هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه
سازي اطالعات

9-2-4

مديريت بهينه ي منابع مالي

9-3-1

خدمات رساني برتر ،انعطاف پذيري ،عدم
تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش
اثربخشي و بهره وری

9-3-2

تبدیل نظام بودجه ریزی وزارتخانه به بودجه
ریزی عملیاتی

9-4-1

توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازی اداری

9-5-1

شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق
و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري و قانون
گرايي ،پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع

9-5-2

قانون گرایی ،پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع

9-6-1

ساماندهی و ارتقاء نظام مدیریت آمار و
اطالعات وزارت متبوع

مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری 15
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ایجاد تعادل در بازار کار(توسعه كارآفرينی و اشتغال)
ردیف برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدارهدفکمی

رویداد

95
37200

1

راهبری و انجام فعالیت های ترویجی کارآفرینی

ارتقاء فرهنگ کارآفرینی

2

توانمندسازی سرمایه های انسانی در حوزه کارآفرینی

آموزش مهارت های کارآفرینی

نفر ساعت

3

راهبری اکوسیستم کارآفرینی در کشور

ارتقاء شاخص های کارآفرینی

درصد

2

4

ساماندهی نهادهای پشتیبانی کارآفرینی

ارتقاء نهادهای پشتیبان کارآفرینی

نهاد

5

5

اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

6

اجرای طرح معافیت بیمه کارفرمایی

7

اجرای طرح پرداخت یارانه دستمزد

8

پایش و نظارت برنامه های اشتغال زا

9

برنامه اشتغال زایی مشارکتی منطقه محور و اجرای آزمایشی
-مشترک با برنامه عمران ملل متحدUNDP

10

تدوین نقشه راه سود جمعیتی و اجرای آزمایشی -مشترک با
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA

ظرفیت سازی برای ایجاد فرصت شغلی
و آموزشی

فرصت شغلی

287,000

11

طراحی مدل عمومی تامین مالی خرد اشتغال محور

ظرفیت سازی برای ایجاد فرصت شغلی
مبتنی بر تامین مالی

فرصت شغلی

100.000

12

برنامه رسته های پیشران در حوزه کسب و کارهای منتخب
در شرایط تحریم (برنامه اشتغال دستگاه ها )

ظرفیت سازی برای ایجاد فرصت شغلی از
طریق رسته های پیشران در حوزه کسب و کار

فرصت شغلی

350.000

13

راهبری دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی
افزایش بکارگماری جویندگان کار از طریق دفاتر مشاوره
شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی

نفر

100,000

14

ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با
همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی(*)

ظرفیت سازی برای ایجاد فرصت شغلی در
مناطق روستایی و عشایری

فرصت شغلی

250.000

15

راهبری كاريابي هاي غيردولتي خارجي

افزایش اعزام نيروي كار به خارج از كشور

نفر

3,000

16

راهبری امور اشتغال اتباع خارجی

صدور ،تمدید و تجدید پروانه کار اتباع
خارجی(غیر افاغنه)

فقره

7994

17

راهبری و شناسایی اتباع خارجی غیر مجاز

جایگزینی نیروی کار ایرانی بجای نیروی
کار خارجی

نفر

35700

18

پیاده سازی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در راستای
کمک به تحقق جهش تولید

افزایش مشاغل پایدار از طریق مشاغل
خانگی شبکه شده

نفر

25500

19

اجرای طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی

افزایش اشتغال در مشاغل خانگی

نفر

20،000

20

تفویض وظایف و اختیارات های قابل تفویض توسعه
كارآفريني و اشتغال به ادارات کل اجرایی

تفویض وظایف و اختیارات قابل تفویض به
ادارات کل اجرایی

وظیفه

4

21

راهبری واگذاری خدمات و فعالیت های قابل واگذاری توسعه
كارآفريني و اشتغال به بخش غیردولتی

واگذاری خدمات و فعالیت های قابل
واگذاری به بخش غیردولتی

خدمت

3

22

ساماندهی فرآیندهای مجوزهای کسب و کار توسعه
كارآفريني و اشتغال و پیاده سازی آن ها در درگاه ملی
مجوزها

صدور مجوزهای کسب و کار از طریق
درگاه ملی مجوزها

مجوز

6

23

ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و نظارت بر اجرای طرح و
برنامههای اشتغالزا
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ردیف برنامه اجرایی
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هدف کمی

1

راهبری حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی

تاسیس تشکل های جدید به میزان ده
درصد تشکل های موجود در پایان هرسال

2

آموزش تشکل های کارگری و کارفرمایی

ارتقاء دانش تشکل های کارگری و
کارفرمایی

3

راهبري بازرسي شرايط كار و مقررات ايمني در كارگاه هاي
مشمول قانون كار

4

تقویت سیستم بازرسی کشور و اصالح روشها

5

سالم سازی کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیان آور

6

نظارت برعملكرد مراجع حل اختال ف

7

ساماندهی سطح دریافتی شاغلین مشمول قانون کار از طریق افزايش  3درصدي نظارت بر تهيه و حسن
اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل
پیوند مزد وبهره وری

کنترل و کاهش آسیب شغلی ( در 100
هزار نفر)

افزایش  10درصدی رسیدگی به اختالفات
کارگری و کارفرمایی

واحد متعارف

مقدارهدفکمی

تشکل

1418

نفر ساعت

24920

فقره

از 75/8
به 75/6

نفر  -پرونده

از 1755731
به 1843518

طرح

از  327به
336

8

ساماندهی قوانین و مقررات کار

افزایش  5درصدی مقررات تنظیم روابط
کار

آیین نامه /
بخشنامه

از  24به 26

9

آموزش عمومی و تخصصی ایمنی و حفاظت فنی

آموزش ايمني و حفاظت فني

نفر ساعت

840,000

10

پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور و بررسی حفاظت فنی
دستگاه ها و تجهیزات بنگاه های اقتصادی

ایمن سازی كارگاه هاي تولیدی و صنعتی

دستگاه /
کارگاه

4,560

11

بازطراحی و ارتقاء نظام پایش و آسیب شناسی و ارائه
راهکارهای اجرایی جهت حل و فصل مشکالت بنگاههای
اقتصادی

ساماندهی بنگاههای اقتصادی مشکل دار

بنگاه

1675

12

توانمند سازي مقرري بگيران بيمه بيکاري از طريق
آموزشهای مهارتی

افزایش ساالنه اشتغال مجدد مقرری بگیران

نفر

16421

13

حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول قانون بیمه بیکاری

افزایش پوشش متوسط ساالنه بیمه بیکاری

نفر

از 245197
به 297900

14

کنترل و نظارت بر عملکرد قانون بیمه بیکاری

15

راهبری تفویض وظایف و اختیارات های قابل معاونت روابط
كار به ادارات کل اجرایی

تفویض وظایف و اختیارات قابل تفویض به
ادارات کل اجرایی

وظیفه

5

16

ساماندهی فرآیندهای مجوزهای کسب و کار معاونت روابط
كار و پیاده سازی آن ها در درگاه ملی مجوزها

افزایش صدور مجوزهای کسب و کار از
طریق درگاه ملی مجوزها

مجوز

12
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گسترش و ارتقای بیمه های اجتماعی(حوزه رفاه اجتماعی)
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ردیف برنامه اجرایی

24

1

برقراری بيمههاي اجتماعي فراگير برای افراد غيرمزد و
حقوقبگير فاقد پوشش

2

برقراری بيمه پايه اجتماعي بیمه شدگان خاص

3

اصالح فرآیندها و رویه های ارایه نوین خدمات بیمه ای

هدف کمی
افزایش ضريب نفوذ بيمههاي اجتماعي

واحد متعارف

مقدارهدفکمی

درصد

72به73

4

اصالح قوانین و مقررات بیمه ای و بازنشستگی

متوسط نسبت مصارف به منابع کلیه
صندوق ها

درصد

73به72.5

5

ارزیابی وسع خانوار بیمه شدگان یارانه بگیر حوزه بیمه
سالمت

ارزیابی وسع خانوارهای متقاضی استفاده از
یارانه دولت

خانوار

10.000.000

6

توسعه و تثبیت پایگاه ملی رفاه ایرانیان برای استقرار پنجره
واحد خدمات رفاه اجتماعی

افزایش تبادل اطالعات برخط در حوزه
رفاه اجتماعی با سایر دستگاه ها

دستگاه

 12به 17

7

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

8

گسترش خدمات نگهداری و مداخله در آسیبهای اجتماعی

9

گسترش خدمات باز اجتماعی افراد آسیب دیده

افزایش ضریب نفوذ خدمات پیشگیری از
آسیب های اجتماعی

درصد

49به50

10

راهبري و حمايت از برنامه اشتغال نهادهاي حمايتي

ایجاد اشتغال برای افراد تحت پوشش
نهادهاي حمايتي

نفر

80.946

11

حمايت از تامین مسکن افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي

تامین مسکن نيازمندان

نفر

10.100

12

توانبخشي و توانمند سازی سالمندان تحت پوشش

افزایش حمایت از سالمندان تحت پوشش

نفر

1.150.000

13

تامین امنیت غذایی کودکان

افزایش ضریب نفوذ امنیت غذایی

درصد

75

14

حمایت از تحصیل دانشجویان تحت پوشش نهادهای
حمایتی

حمایت از دانشجویان تحت پوشش
نهادهای حمایتی

نفر

32.000

15

حمایت از کودکان یتیم

حمايت از كودكان يتيم

نفر

62.500

16

حمایت از کودکان و نوجوانان خانواده ها ی نیازمند

مساعدت های اجتماعی به کودکان و
نوجوانان خانواده های نیازمند

نفر

191.440

17

حمايت و توانمندسازي کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
تحت پوشش

حمایت از کودکان بی سرپرست و
بدسرپرست

نفر

254.000

18

گسترش مساعدت های اجتماعی معلولین

حمایت از معلوالن

نفر

1.524.371

19

غربالگری بینایی و شنوایی کودکان و معلوالن

غربالگری بینایی و شنوایی

نفر

5.473.000

20

حمایت ازخدمات مشاوره ای و آزمایش ژنتیک

ارائه مشاوره هاي ژنتیک

نفر

700.000

21

حمایت از زنان سرپرست خانوار

افزایش حمایت از زنان سرپرست خانوار

نفر

195.610

22

نظارت و ارزیابی امور خدمات رفاه اجتماعی

توسعه خدمات رفاه اجتماعی

خانوار

161.200

23

پرداخت مستمری و تأمین کمک معیشت خانواده های تحت افزايش پرداخت مستمری و تأمین کمک
معیشت خانواده های تحت پوشش
پوشش

نفر

3.606.484

درصد

50

24

توسعه سامانه های زیر ساختی در حوزه رفاه اجتماعی

25

پایش مستمر شاخص های رفاهی

26

امور راهبری رفاه اجتماعی

تجمیع بانک های اطالعاتی
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افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی(معاونت امور تعاون)
ردیف برنامه اجرایی

واحد متعارف

مقدارهدفکمی

هدف کمی
افزایش تعداد تعاونی های متعارف تولیدی،
توزیعی و خدماتی

تعاونی

2000

تشکیل اتحادیه های تخصصی

اتحادیه

141

طرح

265
1.226.671

1

کمک به ایجاد و گسترش تشکل های تعاونی ( تولیدی ،
توزیعی و خدماتی)

3

ایجاد و توسعه فرصت های سرمایه گذاری در بخش تعاون

افزایش طرح ها و فرصت های سرمایه
گذاری

4

توسعه بازار و برند سازی در بخش تعاون

افزایش صادرات تعاونی ها و اتحادیه ها

هزار دالر

5

ایجاد ٬نوسازی و استانداردسازی تعاونی های توزیعی

اخذ پروانه ساختمانی واحدهای مسكوني
شرکت های تعاوني ها

پروانه
ساختمانی

5000

6

نظارت ،حسابرسی وارتقاء قانونمندی تعاونی های توزیعی

افزایش نظارت بر تعاونی ها در راستای
حسن اجرای قوانین

تعاونی

47515

7

ایجاد ٬نوسازی و استاندارد سازی تعاونی ها
تشکیل و توسعه تعاونی هانی سه دهک پایین درآمدی
جامعه
ایجاد و حمایت از مراکز نوآوری و توسعه تعاون
حمایت از تعاونی های فرش دستباف

افزایش فرصت شغلی از طریق توسعه
تعاونیها

تعاونی

33.634

8

شناسایی و ثبت  ،اصالح فرآیندهای مجوزهای کسب و کار
حوزه تعاون و پیاده سازی آنها در درگاه ملی مجوزها

صدور مجوزهای کسب و کار حوزه تعاون در
درگاه ملی مجوزها

مجوز

1

9

توسعه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور

ارتقا سامانه های بخش تعاون

سامانه

1

10

توانمندسازی تعاون ها در قالب طرح ها و برنامه های
آموزشی

توانمند سازی تعاونی ها (از طریق آموزش )

نفر ساعت

1.000.000

11

مديريت اجراي پروژه هاي ترويجي تعاون

برنامه های ترویجی در حوزه تعاون

عنوان

334

12

شناسايي و معرفي تعاوني هاي برتر در ستاد و استانها

رتبه بندي و اعتبار سنجي تعاوني ها

طرح

465

13

مديريت مطالعات و تحقيقات بخش تعاوني

افزایش طرح هاي مطالعاتي تعاون در ستاد
و استان ها

طرح

165

14

مديريت بهره وري تعاونی ها و توانمندسازي منابع انساني

افزایش طرح ها ورویداد های حوزه بهره
وری تعاون

طرح

69

15

واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی در بخش
تعاونی های توزیعی

واگذاری امور غیرحاکمیتی بخش تعاون به
بخش غیردولتی

خدمت

4

16

تفویض وظایف و اختیارات به واحدهای اجرایی در تعاونی
های خدماتی

تفویض وظایف و اختیارات به واحدهای
اجرایی

وظیفه

2
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28

پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه اجتماعی)معاونت امور اقتصادی)
ردیف برنامه اجرایی

هدف کمی
کاهش حجم بدهی دولت به سازمان تامین
اجتماعی و صندوق های بازنشستگی

واحد متعارف

مقدارهدفکمی

درصد

از  95به 75

1

راهبری وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی و
صندوقهای بازنشستگی تابعه از دولت

2

تدوین و ابالغ نظام نامه حاکمیت شرکتی و ایجاد ساز و
کارهای توسعه و بهبود آن

3

استقرار نظام جامع شفافیت در سازمان/صندوق بازنشستگی
تابعه

4

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سازمان تامین
اجتماعی و صندوق های بازنشستگی

5

شرکت در مجامع هلدینگ ها و شرکت های تحت پوشش

افزایش نرخ بازده سرمایه گذاری سازمان
تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی

درصد

از  12به 16

6

طراحی مطلوب سرمایه گذاری صندوق ها و اصالح ساختار
بنگاه های اقتصادی تابعه

کاهش تصدی گری در صنایع غیرمرتبط با
صنایع هدف

7

مشارکت در مجامع سالیانه و دوره ای و جلسات مرتبط شرکت ها و بانک های دولتی و شرکت های تابعه صندوق ها

8

ایجاد هماهنگی و هم افزایی درون و برون سازمانی در حوزه اقتصادی

9

پایش روندهای اقتصاد کالن و ارزیابی تأثیر سیاستها و روندها بر تولید ،فعالیت ،رفاه و عملکردهای سازمان و صندوقهای بازنشستگی

10

راهبری برنامه ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

11

مشارکت فعال در تصمیم سازی و سیاست گذاری اقتصادی به نمایندگی از وزارت متبوع

12

تسهیل گری اقدامات وزارت متبوع در استانهای سیستان و بلوچستان ،کردستان ،آذربایجان غربی و کرمانشاه برای محرومیت زدایی

13

راهبری برنامه جهش تولید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

ارتقای انضباط مالی و شفاف سازی

درصد

درصد

از  50به 90

از  8به 40
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ارتقایشاخصهایفرهنگیواجتماعیکارگرانوکارفرمایان(معاونتفرهنگیاجتماعی)
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ردیف برنامه اجرایی

32

هدف کمی

واحد متعارف

مقدارهدفکمی

1

مدیریت جشنواره امتنان کارگران و گروه های کار و
واحدهای نمونه کشور با رویکرد جهش تولید

مشارکت گروه های هدف در فرآیند انتخاب
کارگران ،گروه های كار و واحدهای نمونه

نفر

24.000

2

خدمات اجتماعی کارگران در جهت ارتقاء و افزایش برنامه
های مرتبط با جهش تولید

پوشش کارگران ازخدمات رفاهی اجتماعی

نفر

500.000

3

استقرار مداخالت پیشگیری از اعتیاد (برنامه ملی کاج) ویژه
جامعه کاروتولید

4

استقرار الگوی خدمات یکپارچه و جامع مراقبت های
اجتماعی (الگوی سامان ) ویژه جامعه کاروتولید

5

استقرار برنامه ملی پاسخ ( پیشگیری آسیب خشونت) ویژه
جامعه کاروتولید

آموزش های پیشگیرانه در جامعه کاروتولید

نفر

20.000

6

حمایت های اجتماعی از معلولین و بیماران خاص کارگر

توانمند سازی معلولین و بیماران خاص
جامعه کار و تولید

نفر

500

7

بهبود و توسعه زير ساخت هاي بهداشتي در بنگاه هاي
اقتصادي با رویکرد جهش تولید

پوشش کارگران از خدمات خانه های
بهداشت كارگري

نفر

100.000

8

استقرار مداخالت بهداشت و سالمت روان (برنامه ملی ابر )
ویژه جامعه کاروتولید

ارتقاءسالمت روان در جامعه كار و توليد

نفر

10.000

9

استقرار برنامه ملی پاسخ (پیشگیری آسیب خشونت ) ویژه
جامعه کاروتولید

10

توسعه نهاد های مرتبط با ترویج فرهنگ کار

ایجاد خانه های فرهنگ کار

خانه فرهنگ

62

11

راهبری اجرای برنامه دینی و فرهنگی در جامعه کار و تولید

برگزاری مسابقات کتابخوانی و قرآن کریم
کارگران

مسابقه

95

12

توسعه ،ساماندهی و نظارت بر فضاهای ورزشی و تفریحی
جامعه کار و تولید

افزایش سرانه فضاهای ورزشی و تفریحی

سانتی متر
مربع

20

13

مدیریت ،حفظ ،نگهداری و بهره برداری از مجموعه های
زیارتی و تفریحی کارگران

بهره مندی کارگران از امکانات و فضاهای
رفاهی و تفریحی

نفر

33000

14

استقرار مداخالت بهداشت و سالمت روان (برنامه ملی ابر )
ویژه جامعه کاروتولید

ارتقاءسالمت روان در جامعه كار و توليد

نفر

10.000

15

استقرار برنامه ملی پاسخ (پیشگیری آسیب خشونت ) ویژه جامعه کاروتولید

16

توسعه نهاد های مرتبط با ترویج فرهنگ کار

ایجاد خانه های فرهنگ کار

17

راهبری اجرای برنامه دینی و فرهنگی در جامعه کار و تولید

برگزاری مسابقات کتابخوانی و قرآن کریم
کارگران

مسابقه

18

توسعه ،ساماندهی و نظارت بر فضاهای ورزشی و تفریحی
جامعه کار و تولید

افزایش سرانه فضاهای ورزشی و تفریحی

سانتی متر
مربع

20

19

مدیریت ،حفظ ،نگهداری و بهره برداری از مجموعه های
زیارتی و تفریحی کارگران

بهره مندی کارگران از امکانات و فضاهای
رفاهی و تفریحی

نفر

33000

20

حمایت از برگزاری رویدادهای ورزش قهرمانی کارگری

21

ساماندهی و توسعه نهادهای ورزش کارگری

22

راهبری ورزش های همگانی جامعه کار و تولید

23

تحقیق و آموزش در حوزه ورزش کارگری

24

تقویت ،تسهیل و ساماندهی بسترهای حقوقی در حوزه ورزش کارگری

مشارکت کارگران در فعالیت های ورزشی
جامعه کار و تولید

خانه فرهنگ

62
95

نفر

500.000

ارتقای کار آمدی نظام اداری و بهبود اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت متبوع در راستای
انجام ماموریتها (معاونت امور مجلس،حقوقی و استانها)
ردیف برنامه اجرایی

هدف کمی

1

مستند سازی اموال غیرمنقول وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

2

تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و ارایه نظرات حقوقی

3

حفظ حقوق و منافع وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

4

تقویت هماهنگی و تعامل واحدهای ستادی و اجرایی

5

بهبود تعامل وزارتخانه با قوه مقننه

واحد متعارف

افزایش درصد اسناد اخذ شده به امالک
فاقد سند

درصد

مقدارهدفکمی
10

افزایش درصد اسناد اخذ شده به
امالک فاقد سند

10

درصد
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ارتقایکارآمدینظاماداریوبهبوداثربخشینقشحاکمیتیوزارتمتبوعدرراستایانجام
ماموریتها(معاونتتوسعهمدیریتومنابع)
ردیف برنامه اجرایی
1

توانمند سازی مدیران و کارکنان (اجرای آموزش سه مرحله

هدف کمی
آموزش کارکنان و مدیران

واحد متعارف
نفر ساعت

مقدارهدفکمی
331,273

ای)
2

استقرار کانون ارزیابی مدیران

تربیت عوامل کانون ارزیابی

نفر

92

3

خدمات ،سالمت و نشاط کارکنان

پوشش سالمت کارکنان و افراد تحت

نفر

5030

سرپرستی
4

نگهداشت منابع انسانی

جذب نیروی انسانی

نفر

381

5

انتخاب و انتصاب مدیران

انطباق مدیران حرفه ای با شایستگی های

نفر

80

6

برون سپاری و واگذاري وظايف تصدي گري در امور

کاهش وظایف غیر حاکمیتی و تقویت

پشتیبانی

بخش خصوصی

عمومی مدیریت
خدمت

10

اجرای برنامه های مدیریت سبز
7

استفاده از انرژي هاي نو و تجدید پذیر و روش های نوین در

کاهش میزان مصرف انرژی

درصد

7

ساختمان های اداری
8

راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت

انجام معامالت کاال و خدمات به صورت

درخواست

107

الکترونیک
مناسب سازی ساختمان ها برای توان خواهان
9
10
11
12

نگهداری و بهینه سازی ساختمان ها ،تاسیسات و تجهیزات

استانداردسازی فضای اداری

تهیه و تنظیم موافقتنامه هزینه ای  ،تملک دارایی های

تنظیم موافقتانه های بودجه هزینه ای و

سرمایه ای و مالی ،ردیف های اصلی و متفرقه

تملک دارایی های سرمایه ای

تخصیص اعتبارات هزینه ای تملک داراییهای سرمایه ای و

میانگین تخصیص اعتبارات هزینه ای و

ردیف های متفرقه و توزیع آن

تملک دارایی های سرمایه ای از خزانه

بررسی ،تطبیق ،تامین ،اخذ  ،تهیه و ثبت گزارش اعتبارات و

کنترل و ارزیابی و نظارت بر اجرای بودجه

مقاوم سازی ساختمان های موجود

درصد

55

موافقتنامه

15

درصد
مورد

70
70

تخصیص های ستاد و استان ها
13

تهیه بودجه پیشنهادی سال  1400جهت درج در الیحه

تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی سال1400

الیحه

1

www.pem.mcls.gov.com

بودجه بودجه ساالنه

36

14

محاسبه قیمت تمام شده خدمات در راستای استقرار نظام

محاسبه قیمت تمام شده خدمات

مورد

1

بودجه ریزی عملیاتی
15

مطالعه ،طراحی ،محاسبه ،نظارت و اجرای پروژه های

احداث ،تکمیل و پیگیری پروژه های

فرهنگی ورزشی كارگران

فرهنگی ورزشی کارگران

مورد

50

مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری 37

www.pem.mcls.gov.com

چکیده برنامه عملیاتی سال 99

38

مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری 39

www.pem.mcls.gov.com

چکیده برنامه عملیاتی سال 99

40

مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری 41

چکیده برنامه عملیاتی سال 99

ارتقایکارآمدینظاماداریوبهبوداثربخشینقشحاکمیتیوزارتمتبوعدرراستایانجام
ماموریتها(مرکزفناوریاطالعات،ارتباطاتوتحولاداری)
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ردیف برنامه اجرایی

42

هدف کمی

واحد متعارف

مقدارهدفکمی

1

الکترونیکی کردن خدمات دولتی در مرحله درخواست
خدمت

افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به
شهروندان در مرحله درخواست خدمت

خدمت

17

2

الکترونیکی کردن خدمات دولتی در مرحله ارائه خدمت

افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به
شهروندان در مرحله ارائه خدمت

خدمت

18

3

الکترونیکی کردن خدمات دولتی (درخواست ،تولید ،تحویل
خدمت)

افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به
شهروندان (درخواست ،تولید ،تحویل
خدمت)

خدمت

32

4

الکترونیکی کردن خدمات معاونت روابط کار

افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به
شهروندان

زیرسامانه

25

5

استقرار میزخدمت الکترونیکی

افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به
شهروندان از طریق میز خدمت الکترونیکی

خدمت

25

6

بهبود شاخص های توسعه دولت الکترونیک

بهبود رتبه در شاخص های توسعه دولت
الکترونیک

امتیاز

80

7

توسعه پایگاه ملی بیمه کشور

توسعه پایگاه ملی بیمه کشور

وب سرویس

12

8

توسعه و تحلیل پایگاه اطالعات تخصصی

توسعه پایگاه های اطالعاتی

مورد

4

9

راهبری الکترونیکی نمودن مجوزهای صادره وزارت متبوع
وسازمانهای وابسته

الکترونیکی نمودن مجوزهای صادره

مجوز

37

10

اصالح فرایندهای سازمانی و باز طراحی و اصالح روش های
انجام کار

افزایش سطح امنیت سامانه ها (مطابق با
شاخصهای  ۱۲گانه)

نمره امنیت

12

11

الکترونیکی نمودن پرداخت ها

فراگیر شدن پرداختهای الکترونیکی به
حسابهای دولتی

پرداخت

4

12

توانمندسازی ذینفعان از طریق یادگیری الکترونیکی

افزایش دانش سازمانی ذینفعان

نفر ساعت

320.000

13

الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعالم سایر دستگاههای توسعه استعالمات الکترونیکی
اجرایی از طریق GSB

سرویس

19

14

رنامه ریزی حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه

توسعه دولت همراه

خدمت

27

15

استفاده از دفاتر خدمات پیشخوان در ارائه خدمت

توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان

خدمت

10

16

نصب و استفاده از نرم افزارهاي كاربردي به روز

ارتقاء نرم افزارهای کاربردی

نرم افزار

2

17

تعویض و به روزرسانی قطعات سخت افزاری

ارتقاء سخت افزاری و به روز رسانی
شناسنامه تجهیزات

دستگاه

540

18

ایجاد زیرساخت موردنیاز جهت بهره برداری از امضای
الکترونیک در ارائه خدمات

19

پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت امنیت اطالعات

20

پشتیبان گیری اطالعات

افزایش ضریب امنیت اطالعات و ارتباطات

سطح بلوغ

از  1/7به 3

21

راهبری کارگروهها و کمیته دولت الکترونیک و
هوشمندسازی اداری

برگزاری جلسات کمیتهها و کارگروههای
دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

جلسه

12

22

تهیه و نظارت بر استقرار سامانه های نرم افزاری

ارتقاء خدمات پشتیبانی و زیر ساخت فاوا

23

تجهیز و استانداردسازی دیتاسنتر

افزايش ضریب امنيت اطالعات و ارتباطات

سامانه
TR

7
4

ارتقایکارآمدینظاماداریوبهبوداثربخشینقشحاکمیتیوزارتمتبوع
درراستایانجامماموریتها(مرکز فناوریاطالعات،ارتباطاتوتحول اداری)
ردیف برنامه اجرایی
24

سنجش و پایش بهره وری

25

مسئله یابی و اولویت بندی مسائل بهره وری دستگاه (با

واحد متعارف

هدف کمی

مقدارهدفکمی

همکاری مشاور)
26

آسیب شناسی و ارائه راه حل مسائل بهره وری (با همکاری
شرکت مشاور)

27

نظارت بر اجرای برنامه های بهره وری

28

راهبری کمیته ها و کارگروه های ساختار و فناوری های

ارتقا شاخصهاي بهره وري

مدیریتی

برگزاری جلسات کمیتهها و کار گروههای

29

راهبری دبیرخانه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

ساختار و فنآوریهای مدیریتی

30

راهبری واگذاری خدمات و فعالیت های قابل واگذاری به

واگذاری خدمات و فعالیت های قابل

بخش غیردولتی

واگذاری به بخش غیردولتی

راهبری تفویض وظایف و اختیارات های قابل تفویض به

تفویض وظایف و اختیارات قابل تفویض به

ادارات کل اجرایی

ادارات کل اجرایی

32

راهبری کمیته نظام نوین پذیرش و بررسی پیشنهادها

نرخ مشارکت کارکنان وزارت متبوع در نظام

32

درصد

جلسه
خدمت
وظیفه
درصد

8

41
13
12
50

نوین پذیرش و بررسی پیشنهادها
33

استقرار نظام ها و فناوری های نوین مدیریتی

طراحی نظام مدیریت دانش

طرح

4

34

اصالح فرآیندهای مربوط به خدمات

بهبود فرایندهای ارائه خدمت

خدمت

3

35

اجرا و پیاده سازی فرآیندهای بهبود یافته

36

راهبری امور تسهیل وروانسازی صدور مجوزها

37

تجهیز منابع اطالعاتی کتابخانه مرکزی

توسعه و تجهیز کتابخانه

38

تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی

تدوین برنامه عملیاتی واحدهای ستادی و

39

سنجش میزان تحقق برنامه های عملیاتی واحدهای ستادی

ارزیابی برنامه عملیاتی واحدهای ستادی،

و اجرایی و سایر اسناد باالدستی

اجرایی و سازمانهای تابعه

مهندسی مجدد نقش و ساختار وزارت متبوع

کاهش ساختار و تشکیالت سازمانی

تسهیل و تسریع در صدور مجوزها از طریق

مجوز

40

درگاه ملی
عنوان

400

واحد سازمانی

78

اجرایی و سازمان های وابسته

40

واحد سازمانی
درصد

80
5

(ستادی) کاهش  5درصد پستهای
سازمانی وزارتخانه طی سالهای  97لغایت
99
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چکیده برنامه عملیاتی سال 99

44

ارتقای کار آمدی نظام اداری و بهبود اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت متبوع در راستای
انجام ماموریتها ( مرکز آمار و اطالعات راهبردی )
ردیف برنامه اجرایی

واحد متعارف

هدف کمی

1

ظرفیت سازی آماری در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

تدوین پکیج های آماری در راستای ارتقای
نظام آماری و بهبود کیفیت آمارهای ثبتی

2

ساماندهی و راهبری آمارهای استانی

سازماندهی و راهبری آمارهای استانی

3

جمع آوری و به هنگام سازی آمار و اطالعات و محاسبه و به
روزرسانی شاخص های آماری

افزایش تامین آمار و اطالعات مورد نیاز
ذینفعان (درون و برون سازمانی) وزارت

مقدارهدفکمی

واحدسازمانی

4

مجموعه

31

درصد
5
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46
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چکیده برنامه عملیاتی سال 99

توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)
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ردیف برنامه اجرایی

48

هدف کمی
ایجاد اشتغال برای افراد تحت پوشش
نهادهاي حمايتي

1

راهبري و حمايت از برنامه اشتغال نهادهاي حمايتي

2

حمايت از تامین مسکن افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي تامین مسکن نيازمندان

واحد متعارف

مقدارهدفکمی

نفر

80.946

نفر

10.100

درصد

75
1.150.000

3

تامین امنیت غذایی کودکان

افزایش ضریب نفوذ امنیت غذایی

4

توانبخشي و توانمند سازی سالمندان تحت پوشش

افزایش حمایت از سالمندان تحت پوشش

نفر

5

حمایت از تحصیل دانشجویان تحت پوشش نهادهای
حمایتی

حمایت از دانشجویان تحت پوشش نهادهای
حمایتی

نفر

32.000

6

حمایت از کودکان و نوجوانان خانواده ها ی نیازمند

مساعدت های اجتماعی به کودکان و
نوجوانان خانواده ها ی نیازمند

نفر

179.826

7

حمايت و توانمندسازي کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
تحت پوشش

حمایت از کودکان بی سرپرست و
بدسرپرست

نفر

224.000

8

گسترش مساعدت های اجتماعی معلولین

حمایت از معلوالن

نفر

1.524.371

9

غربالگری بینایی و شنوایی کودکان و معلوالن

غربالگری بینایی و شنوایی

نفر

5.473.000

10

حمایت از خدمات مشاوره ای و آزمایش ژنتیک

ارائه مشاوره هاي ژنتیک

نفر

700.000

11

حمایت از زنان سرپرست خانوار

افزایش حمایت از زنان سرپرست خانوار

نفر

195.610

12

پرداخت مستمری و تأمین کمک معیشت خانواده های تحت افزايش پرداخت مستمری و تأمین کمک
معیشت خانواده های تحت پوشش
پوشش

نفر

3.606.484

13

مداخله و توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده
اجتماعی

14

گسترش خدمات نگهداری و مداخله در آسیب های
اجتماعی

15

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

16

گسترش خدمات باز اجتماعی افراد آسیب دیده

افزایش ضریب نفوذ خدمات پیشگیری از
آسیب های اجتماعی

درصد

از  49به 50
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صیانت از نیروی کار با تأکید بر ارتقای بهره وری نیروی کار  /ایجاد تعادل در بازار کار
(سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)
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ردیف برنامه اجرایی

50

واحد متعارف

مقدارهدفکمی

هدف کمی

1

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی ویژه شاغلین

آموزش فنی و حرفه ای به نیروی انسانی
شاغل

نفرساعت

4,082,000

2

برگزاری دوره های مهارت آموزی برای افراد جویای کار

آموزش فنی و حرفه ای به افراد جویای کار

نفرساعت

92,364,654

3

مهارت آموزی دانشجویان

آموزش فنی و حرفه ای به دانشجویان

نفرساعت

4,454,988

4

ساماندهی فرآیندهای مجوزهای کسب و کار سازمان فنی
حرفه ای و پیاده سازی آن ها در درگاه ملی مجوزها

افزایش صدور مجوزهای کسب و کار از
طریق درگاه ملی مجوزها

مجوز

3
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پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه اجتماعی
گسترش و ارتقای بیمه های اجتماعی
(صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر کشور)
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ردیف برنامه اجرایی

52

1

بهینه سازی سبد دارایی  ،ایجاد شفافیت و انضباط مالی در
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر

2

اصالح ساختار ،تشکیالت و مدیریت منابع انسانی صندوق
بیمه روستائیان و عشایر

3

توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان وعشایر

هدف کمی
نسبت مصارف به منابع صندوق بیمه
اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر

افزایش تعداد اعضای صندوق کشاورزان،
روستاییان و عشایر کشور

واحد متعارف

درصد

نفر

مقدارهدفکمی

18

245,000

پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه اجتماعی
(صندوق بازنشستگی کشوری)
ردیف برنامه اجرایی

هدف کمی

1

اصالح ساختار منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری

2

اصالح نظام بنگاه داری و اصالح ترکیب سرمایه گذاری در
صنایع در طی چهار سال در صندوق بازنشستگی کشوری

واحد متعارف
درصد

نسبت مصارف به منابع در صندوق
بازنشستگی کشوری

مقدارهدفکمی
118

نسبت مصارف به منابع در صندوق
بازنشستگی کشوری

118
درصد

ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی کارگران و کارفرمایان
(موسسه کار و تامین اجتماعی)
ردیف برنامه اجرایی
1

هدف کمی

برگزاری دوره های آموزشی و انجام پژهش های کاربردی
و انتشار منابع علمی و تخصصی در زمینه ماموریت های
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

واحد متعارف

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی
در زمینه ماموریت های وزارت از طریق
موسسه کار و تأمین اجتماعی

نفر ساعت

مقدارهدفکمی
150.000

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی
در زمینه ماموریت های وزارت از طریق
موسسه کار و تأمین اجتماعی

1500

نفر ساعت
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54

افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی (صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون)
ردیف برنامه اجرایی

واحد متعارف

هدف کمی

مقدارهدفکمی

میلیارد ریال

1000

1

برنامه جهش تولید در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

تضمین سرمایه و تعهدات واحدهای
تولیدی و معامالتی

8

2

تامین سرمایه شرکت های تعاونی از طریق روش های نوین
تامین مالی

ارتقای روش های تامین مالی تعاونی ها

پلتفرم

3

صدور ضمانت نامه برای شرکت های تعاونی و کار آفرینی

رشد صدور ضمانت نامه برای شرکتهای
تعاونی و کار آفرینی نسبت به سال قبل

درصد

20

4

تصویب ضمانت نامه برای شرکت های تعانی و کار آفرینی

رشد تصویب ضمانت نامه برای شرکتهای
تعاونی و کار آفرینی نسبت به سال قبل

درصد

20

5

اعتبارسنجی درخواست صدور ضمانت نامه های جدید

رشد درخواست جدید ضمانت نامهها برای
شرکتهای تعاونی و کارآفرینی نسبت به
سال قبل

درصد

20
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عنوان

دفتر سياستگذاری و توسعه اشتغال

هدایت
دبیرخانه
ستاد مشاغل نیروی کار
و کاریابیها
خانگی

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
4,000
5000

25

70,000

3,750
2,000
2000

25

فرصت
شغلی
نفر
نفر-شغل
نفر

درصد

عنوان فعاليت  /طرح

برنامه تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش در
راستای ایجاد  100000فرصت شغلی (*)

ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و
عشایری با همکاری دستگاه های اجرایی و
نهادهای حمایتی

برنامه رسته های پیشران در حوزه کسب و
کارهای منتخب در شرایط تحریم (برنامه
اشتغال دستگاه ها) (*)

آموزش عملی و مهارتی فارغ التحصیالن
دانشگاهی شغل اولی در کشور

برقراری معافیت بیمه کارفرمایی(*)

راهبری ایجاد اشتغال در مشاغل خانگی(*)

راه اندازی سامانه ملی اطالعات شغلی
ایرانیان(*)

رديف

1

2

3

4

5

6

7

حجم عمليات

4,000
6500

25

واحد
متعارف

4,000
6500

25

50

50

40

30

20
175,000

درصد

35,000

7,500

7,500

35,000

25,000

35,000

6,250

12

29

31

72

25,000

175,000

25,000

0

25,000

8

9

250,000

راهبری توسعه تعاونی های تولیدی
محور(دانش بنیان و تامین نیاز تولید کنندگان
و جوانان) (*)

برنامه جهش تولید در تعاونی ها(شناسایی و
تکمیل 1902طرح نیمه تمام) (*)

فرصت
شغلی

سه ماهه اول سه ماهه دوم سهماهه سوم سهماهه چهارم جمع ساالنه

14,000
20000

100

تعاونی

پروژه

0

0

0

1

1

تملك دارايي

منابع مالي مورد نياز(میلیون ریال)
هزينهاي

469,180
1,765,632

70,000

محل تامين
منابع مالي
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تعاونی های تولیدی

معاونت امور تعاون

عنوان

توسعه تعاون

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

معاونت امور تعاون

بیمه بیکاری

بازرسی
کار

معاونت روابط کار

روابط کار
و جبران
خدمت

25
0
0

25
36
0

25
109
0

واحد
متعارف
درصد
تعاونی
سامانه

عنوان فعاليت  /طرح

تکمیل زنجیره تولید در 11بسته تولیدی(*)

کمک به تعاونی های مؤثر برای مقابله با
کرونا(*)

تکمیل و توسعه سامانه هوشمند بخش تعاون(
*)

رديف

10

11

12

حجم عمليات

25
0
1

750

750

میلیارد
ریال

ارائه خدمات تضمین تهسیالت سرمایه در
گردش واحدهای تولیدی(*)

سه ماهه اول سه ماهه دوم سهماهه سوم سهماهه چهارم جمع ساالنه
100
145
1
750

13

750

14

15

16

17

18

3000

ارائه خدمات تضمین تهسیالت توسعه
واحدهای فعال تولیدی به خصوص بهداشتی و
دارویی(*)

تضمین راهبری جذب سرمایه مردمی از طریق
مدل تامین مالی خرد تضمین شده(*)

تضمینن معامالت بین زنجیره تامین(*)

تضمین تعهدات شرکت های تولیدی (*)

راهبری حمايت از کارگران بنگاه های
اقتصادی مشکل دار

875

میلیارد
ریال
میلیارد
ریال
میلیارد
ریال
نفر

875

125
250
250
80,312

875

125
250
250
80,312

875

125
250
250
80,325

3500

125
250
250
80,366

15

میلیارد
ریال

500
1000
1000
321,315

25

19

30

150

150

100

30

21

25

25

25

100

500

100

ایجاد و راه اندازی پایلوت زیر سامانه شناسایی
بنگاه های مشکل دار و حمایت از بنگاه ها در
سامانه جامع روابط کار(*)

اجرای طرح بازرسی و کاهش حوادث معادن
پرخطر(*)

راه اندازی  5زیر سامانه ی جامع روابط کار (*)

درصد
پیشرفت
کارگاه
معدنی
درصد
پیشرفت

20

100
25

22

راهبری برنامه اشتغال دستگاه های حمایتی(*)

نفر

0

26,982

26,982

26,982

80,946

تملك دارايي

منابع مالي مورد نياز(میلیون ریال)
هزينهاي

10,000

محل تامين
منابع مالي
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امور حمایتی و
توانمندسازی

معاونت رفاه
اجتماعی

مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری 57

58

عنوان

www.pem.mcls.gov.com

معاونت فرهنگی اجتماعی
0
0

0

0
0

خانه
بهداشت
سند
پیمایش

عنوان فعاليت  /طرح

راهبری تأسیس و راه اندازی خانه های
بهداشت کارگری در بنگاه های اقتصادی  50تا
 500نفر شاغل(*)

تهیه و تدوین و استقرار سند جامع تقویت
سرمایه اجتماعی در جامعه کار و تولید (*)

اجرای پیمایش ملی نگرش و انتظارات و باور
کارگران(*)

رديف

23

24

25

حجم عمليات

0
0

واحد
متعارف

1
1

1,500,000
1,000,000
800,000
0
0
0
0
15

نفر/
ساعت
نفر/
ساعت
نفر/
ساعت
نفر
فرصت
شغلی
نفر
خانه
سالمت
گروه

آموزش فنی و حرفه ای به جامعه روستایی،
عشایری و مناطق محروم و مرزی(*)

توانمندسازی و آموزش نیروی کار در  7استان
با نرخ باالی بیکاری(*)

توانمندسازی و آموزش نیروی کار در  7استان
ساحلی(*)

ارائه خدمات مالی خرد به معلوالن برای راه
اندازی کسب و کار(*)

حمایت از بنگاه های اقتصادی در راستای به
کارگیری مددجویان بهزیستی(*)

اشتغال هنری افراد معلول در حوزه هنرهای
نمایشی ،تجسمی و موسیقی(*)

ایجاد خانه های سالمت روان محلی(*)

کمک به تقویت و توسعه گروه های همیار زنان
سرپرست خانوار(*)

26

27

28

29

30

31

32

33

10

5,250,000
3,500,000
2,800,000
500
19,950
1,050
110
45

10

5,250,000
3,500,000
2,800,000
1,000
19,950
1,050
110
105

30

1,600,000
1,000
17,100
900
110
135

50

سه ماهه اول سه ماهه دوم سهماهه سوم سهماهه چهارم جمع ساالنه

1
3,000
15,000,000 3,000,000
10,000,000 2,000,000
8,000,000
2,500
57,000
3,000
330
300

منابع مالي مورد نياز(میلیون ریال)
هزينهاي

تملك دارايي

محل تامين
منابع مالي
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اداره کل امور اجتماعی

سازمان فنی و حرفه ای
کشور

سازمان بهزیستی کشور

پدید آورندگان:

سید جواد رضوي  -نعمت گیل -مختار قائدي -سمیه امیري فر  -مرتضی دلدار  -امیر حسین عموزاده
با همکاري رابطین واحدهاي ستادي:

معاونــت روابــط کار :راضیــه مهــدي پــور  -فهیمــه ســمیع پــور -میتــرا رفیع ـیزاده  -مجیــد حاجــی امیــدي-

شــهناز نظــري-آرش گــودری  -فرشــته حیــدری

معاونــت توســعه کارآفرینــی و اشــتغال :غــام عبــاس مهــري -تبســم بــا وفــا -فاطمــه سخایی-ســعید

تفویضــی -نرگــس قــادري -نیلوفــر ملــک ابهــري -علــی محــرم خانــی

معاونــت رفــاه اجتماعــی :محمدعلــی پــوره -ســمیرا اســمعیلی  -توحیــد جعفــري -معصومــه بــااوش -

سیدحســن عیگــه -مریــم محمدرضــا  -بهجــت شهســواري -نرجــس خاتــون اســعدي  -فاطمــه ترابــی

معاونــت امــور تعــاون :غالمرضــا حجــارزاده -حســین جمشــیدي-لیال دریکونــد -الهــام گلدوســت  -مهــدي

خــدادادي -افضــل خوشــدل  -آرزو امیــري

معاونت اجتماعی و فرهنگی :احمد نقی پوران  -ناهید مهر پویا -یاسر حیدري

معاونــت امــور اقتصــادي :بهــرام حبیــب نــژاد  -خدیجــه یوســف زاده  -بیتــا عطایــی  -صدیقــه خوشــه چیــن-

فاطمــه حمصی

معاونت امور مجلس ،حقوقی و استانها :فرامرز تاالنگ-حمیدرضا حدادي -لیال کردي
معاونت توسعه مدیریت و منابع :مسعود رمضان زاده  -علی پور قلی زاده

حــوزه وزارتــی :ســیدمحمد محمــودي کوکنــده -کاظــم ذبیحــی -ســیدمحمد اعلمیپــور  -اکــرم جعفــري  -همــا

طاهريپــور -زهــره دبیــر گــروس  -نرگــس خلفــی

رمزک فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری

