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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

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 آرمانهای متعالی اسالمی و ارزشهای دینی و بهرهمندی از توان و ظرفیت نیرویهای متعهد و متخصص و با
استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فناوریهای 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 صندوقهای
بیمه اجتماعی ،توسعه منابع انسانی نظام تولید و ارائه خدمات و مدیریت بازار کار و کارآفرینی و توسعه فرصتهای شغلی نسبت
به ارتقا سطح رقابتپذیری کشور اقدام مینماید .البته بخشی از اهداف ترسیمی  به طور مستقیم در حوزه وظایف وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعی قرار دارد و بخشی از آن مربوط به حوزههای فرابخشی است در اینگونه موارد ،وزارتخانه تالش خود را برای
پیگیری اجرایی شدن این برنامهها در ساختار دولت با هماهنگی سایر دستگاهها به عمل آورده و خواهد آورد.
محورهای اصلی و مهمترین اولویتهای برنامهای این وزارت با توجه به ماموریتهای ترسیمی فوق در دولت یازدهم و دوازدهم و
برنامههای ارائه شده اینجانب به مجلس محترم شورای اسالمی به شرح ذیل در دستور کار قرارگرفته 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 و کاهش 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 خطمشی 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 بدسرپرست.
واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی و بورسی شدن بخشی از شرکتهای زیر مجموعه در راستای شفافیت مالی ونیز 
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 شایستهساالری 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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چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

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
پیشبینیهــای الزم ،ضمــن شناســایی فرصتهــای پنهــان ،تهدیدهــای محتمــل و شــیوههای مواجهــه بــا آنهــا ،چارچوبــی
فراهــم آورنــد تــا بــا توجــه بــه ظرفیــت و پتانســیلهای موجــود دســتیابی بــه اهــداف و ماموریتهــای ســازمانی میســر گــردد.
برنامــه اجرایــی ســال1400واحدهای ســتادی و عملیاتــی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا بهرهگیــری از منابــع بالقــوه
و بالفعــل انســانی ،مالــی و امكانــات فیزیكــی درصــدد انجــام رســالت و تحقــق ماموریتهــای كالن و اســناد باالدســتی وزارت
متبــوع اســت .در ایــن راســتا همــکاری و تعامــل بیــن ســازمانهای وابســته وزارتخانــه بــه منظــور همافزایــی بیشــتر و تحقــق
اهــداف برنامــه یــک ضــرورت می-باشــد.
برنامــه عملیاتــی ســال  1400وزارت متبــوع ،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 ،برنامههــای بخــش و فرابخــش ،برنامههــای پیشــنهادی مقــام محتــرم وزارت (چشــم انــداز و رویکردهــا) و ســایر 
اســناد باالدســتی ،در چارچوب»محورهــای نظــام برنامهریــزی» تهیــه و تنظیــم گردیــده اســت.
فرآیند برنامهریزی عملیاتی سال 1400
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.
تشــکیل جلســه هــم اندیشــی توجیهــی بــا حضــور نماینــدگان معاونتهــا بــه منظــور انســجام ،همافزایــی و اجمــاع همــه
حوزههــا و اطمینــان از کیفیــت تدویــن برنامــه عملیاتــی و در اختیــار گذاشــتن مســتندات و فرمتهــای الزم
تهیه دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و ابالغ آن به حوزهها.
تنظیــم و تلفیــق برنامههــای عملیاتــی ســال  1400معاونتهــا در ســطح ســتاد ،اســتانها و واحدهــای عملیاتــی بــا
هماهنگــی واحدهــای ســتادی و اجرایــی.
بارگــذاری 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.
ویژگیهای برنامه عملیاتی سال   1400از 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.
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری
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اولیــن قــدم در تدویــن برنامــه پیوســتگی بیــن اهــداف کالن ،راهبردها ،سیاسـتها ،برنامههــا ،فعالیتهــا و اقدامــات وزارتخانه
میباشد.
برنامه
سیاســت
راهبرد
هــدف کالن()Goals
فعالیت 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) میباشــد ،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 ،بهگون ـهای 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 1400مصــوب 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 برنامـهای 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.

سید جواد رضوی
رئیس مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

8

استانها

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف
ﮐﻤﯽ

اﺟﺮا

دﻓﺎﺗﺮ
ﺳﺘﺎدی
ﺗﻬﯿﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و
اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ
اﺟﺮا

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮناﻣﻪرﻳﺰی
ﮔﺮوهﺑﺮﺎﻧﻣﻪرﯾﺰی
ﺗﻬﯿﻪ ﭼﺎرﭼﻮب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ

ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ
دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
و ﺿﺮاﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ

ورود اﻃﻼﻋﺎت
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺤﻮل
اداری
ﺗﺼﻮﯾﺐ

اﺑﻼغ ﻧﻬﺎﯾﯽ

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری

9

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

مدل برانمهریزی عملیایت در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجمتاعی
مدلــی کــه بــرای اســتقرار فرآینــد برنامهریــزی در وزرات متبــوع  بــه آن  پرداختــه میشــود  مــدل برایســون میباشــد .نمــودار ذیــل در
مراحــل فرآینــد برنامهریــزی در قالــب مــدل برایســون را نمایــش میدهــد .کاربــرد  ایــن مــدل در ســازمانهای عمومــی و غیرانتفاعــی
میباشــد .همانطــور کــه مالحظــه میشــود ایــن مــدل شــامل یــک فرآینــد پیوســته (مطابــق بــا تعریــف برنامهریــزی) و تکرارپذیــر 
میباشــد کــه پیــش از اتخــاذ هــر تصمیمــی آغــاز شــده و پــس از اجــرای آن تصمیــم ادامــه مییابــد.
مراحل فرآیند برنامهریزی در مدل مذکور به شرح زیر میباشد:
-1توافــق اولیــه :در ایــن مرحلــه ضــرورت برنامهریــزی ،بررسیشــده و آشــنایی بــا ایــن نــوع برنامهریــزی حاصــل میشــود.
ســازمانها ،واحدهــا ،گروههــا یــا افــرادی کــه بایــد در برنامهریــزی درگیــر شــوند ،مشــخص گردیــده و توجیــه میشــوند .مراحلــی
کــه در برنامهریــزی بایــد انجــام شــوند شــرح داده میشــوند .روش انجــام برنامهریــزی ،زمانبنــدی انجــام ،آییننامههــای مــورد نیــاز
بــرای جلســات و نحــوة گزارشدهــی مشــخص میگردنــد .منابــع و امکانــات الزم تعییــن میگردنــد.
-2تعییــن وظایــف :وظایــف رســمی و غیررســمی دســتگاه «بایدهایــی» اســت کــه حوزههــا بــا آنهــا روبــرو اســت .در ایــن مرحلــه
هــدف ایــن اســت کــه ســازمان و افــراد آن وظایفــی را کــه از طــرف مراجــع ذیصــاح (دولــت ،مجلــس و )...بــه آنهــا محــول شــده اســت
شناســایی نماینــد .شــاید ایــن هــدف بــه ظاهــر خیلــی روشــن باشــد ولــی ایــن واقعیــت در بیشــتر حوزههــا وجــود دارد کــه بیشــتر 
افــراد اختیــارات و وظایــف ســازمانی را کــه در آن مشــغول بکارنــد نمیداننــد.
 -3تحلیــل ذینفعــان :ذینفــع ،فــرد یاگــروه یــا ســازمانی اســت کــه میتوانــد بــر نگــرش ،منابــع یــا خروجیهــای وزارتخانــه
تأثیرگــذارد و یــا از خروجیهــای آن تأثیرپذیــرد .تحلیــل ذینفعــان ،پیشدرآمــد ارزشــمندی بــرای تنظیــم بیانیــه مأموریــت ســازمانی
اســت .تحلیــل ذینفعــان بســیار ضــروری اســت ،چــرا کــه رمــز موفقیــت در بخــش دولتــی و غیرانتفاعــی ارضــای ذینفعــان کلیــدی
وزارتخانــه اســت .اگــر دســتگاه ندانــد کــه ذینفعانــش چــه کســانی هســتند ،چــه معیارهایــی بــرای قضــاوت دربــاره مــا بــه کار میبرنــد،
و وضعیــت عملکــردی در قبــال ایــن معیارهــا چیســت ،بــه احتمــال زیــاد نخواهــد توانســت فعالیتهایــی را کــه بایــد بــرای ارضــای
ذینفعــان کلیــدی خــود انجــام دهــد ،شناســایی کنــد.
 -4تنظیــم بیانیــه مأموریــت ســازمان :مأموریــت ســازمان جمــات و عباراتــی اســت کــه اهــداف نهایــی ســازمان ،فلســفه وجــودی،
ارزشهــای حاکــم بــر ســازمان و نحــوة پاســخگویی بــه نیــاز ذینفعــان را مشــخص میکنــد .عــاوه بــر ایــن مــوارد ،اختالفــات درون
ســازمانی را مرتفــع ســاخته و بســتر بحثهــا و فعالیتهــای ســازنده و مؤثــر را همــوار میکنــد .توافــق بــر مأموریــت ســازمان ،تمــام
فعالیتهــای آن را همســو میســازد و انگیــزش و توجــه ذینفعــان ســازمان خصوص ـاً کارکنــان آن را افزایــش میدهــد.
 -5شــناخت محیــط درون و بیــرون :اســاس اســتراتژیک عملکــردن شــناخت شــرایط اســت .بــرای اینکــه وزارت خانــه در رســیدن
بــه مأموریــت خــود موفــق گــردد بایــد شــرایط حاکــم بــر خــود را بــه خوبــی شناســایی نمایــد .در ایــن مرحلــه ،محیــط خارجــی
حوزههــا تخصصــی در قالــب شــرایط سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و تکنولوژیکــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و نقــاط قــوت و ضعــف
آنهــا تعییــن میگردنــد .در ایــن مرحلــه محیــط داخلــی نیــز در قالــب ورودیهــا ،خروجیهــا ،فرآینــد و عملکــرد ســازمان مــورد
مطالعــه قــرار میگیرنــد.
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-6تعییــن موضوعــات اســتراتژیک پیــش رو :ایــن مرحلــه قلــب فراینــد برنامــه ریــزی اســت .موضوعــات اســتراتژیک تصمیمــات
سیاســی و اساســی هســتند کــه بــر اختیــارات ،مأموریــت ،ارزشــها ،محصــول یــا خدمــات ارائــه شــده ،مراجعــان یــا اســتفادهکنندگان،
هزینههــا ،تأمیــن منابــع مالــی ،دســتگاه یــا واحدهــا تأثیــر میگــذارد .هــدف ایــن مرحلــه تعییــن انتخابهایــی اســت کــه دســتگاه
بــا آنهــا مواجــه اســت.
 -7تعییــن اســتراتژیها :بــه منظــور پرداختــن بــه هــر یــک از موضوعــات اســتراتژیک پیــش روی ســازمان بایــد اقداماتــی صــورت
گیــرد کــه در قالــب برنامههــا ،اهــداف ،طرحهــا و  . . .بیــان میشــوند .ایــن اقدامــات اســتراتژی نامیــده میشــوند .در واقــع اســتراتژی
عبارتســت از قالبــی از اهــداف ،سیاســتها ،برنامههــا ،فعالیتهــا ،تصمیمــات یــا تخصیصهــای منابــع کــه مشــخص میکننــد ســازمان
چیســت ،چــه کاری انجــام میدهــد و چــرا آن را انجــام میدهــد .اســتراتژیها میتواننــد تحــت ســطوح ســازمانی ،وظایــف و محــدودة
زمانــی متفاوتــی تعریــف شــوند.
-8شــرح طرحهــا و اقدامــات :ایــن مرحلــه میتوانــد در قالــب مرحلــه قبــل ،مرحلــه تعییــن اســتراتژیها ،انجــام شــود امــا از
آنجایــی کــه کار برنامــه ریــزی بــا تعییــن اســتراتژیها بــه پایــان میرســد و اجــرای آن در قالــب تعریــف طرحهــا و اقدامــات و مدیریــت
اســتراتژیک برنامــه تهیــه شــده انجــام میشــود ایــن تفکیــک صــورت گرفتــه اســت .در ایــن مرحلــه بــه منظــور اجــرای هــر یــک از
اســتراتژیهای انتخــاب شــده تعــدادی طــرح و اقــدام تعریــف میگــردد.
-9تنظیــم دورنمــای ســازمانی بــرای آینــده :در ایــن مرحلــه ،توصیفــی از شــرایط آینــده ســازمان در صــورت بکارگیــری
اســتراتژیهای تدویــن شــده و اســتفاده از تمــام نیــرو و منابــع ســازمان ،ارائــه میشــود .ایــن توصیــف دورنمــای موفقیــت ســازمان
نامیــده میشــود کــه در آن شــرحی از مأموریــت ،اســتراتژیهای اساســی ،معیارهــای عملکــرد ،بعضــی از قواعــد تصمیمگیــری مهــم و
اســتانداردهای اخالقــی مــد نظــر همــة کارمنــدان ارائــه میشــود .در صــورت تنظیــم چنیــن دورنمایــی ،افــراد ســازمان خواهنــد دانســت
کــه چــه انتظــاری از آنهــا مـیرود ،پویایــی و همســویی انگیــزه و نیــروی افــراد در رســیدن بــه اهــداف ســازمان بــه وجــود آمــده و نیــاز
بــه نظــارت مســتقیم کاهــش مییابــد.
-10برنامــه عملیاتــی یکســاله :در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از اطالعــات تدویــن شــده در مرحلــه هشــتم و بـر اســاس اولویتهــای تعییــن
شــده توســط تصمیمگیــران ،یــک برنامــه عملیاتــی تهیــه شــده و بــر اســاس آن مدیریــت و کنتــرل طرحهــا و اقدامــات انجــام میشــود.

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری

11

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

12

قوانین ابالدسیت در تدوین برانمه عملیایت
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجمتاعی

مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری
مدیریت تشکیالت و برنامهریزی

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

مستندات بخش صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط کار
حوزه

اهداف و مأموریتها

قوانین موضوعه

صیانت از نیروی کار با تاکید بر 
ارتقای بهره وری نیروی کار
تنظیم و نظارت بر روابط کار و
نظام های جبران خدمت
تنظیم روابط کارگر و کارفرما
از طریق اقدامات درون کارگاهی
قانون کار
از جمله افزایش پیمان های دسته
قانون تشکل های کارگری و
جمعی کار و آیین نامه های انضباط کارفرمایی
قانون مشاغل سخت و زیان آور
کار
قانون تشکیل شوراهای اسالمی
تنظیم آیین نامه های انضباط
کار و پیمان های دسته جمعی کار کار
قانون بازنشستگی پیش از موعد
بستر سازی برای کاهش شکایت
مشاغل
واصله به مراجع حل اختالف
ایجاد طرح های طبقه بندی
مشاغل در بنگاه های تولیدی
توسعه و تقویت تشکل های
کارگری و کارفرمایی

صیانت از
نیروی کار و
تنظیم روابط
آموزش مسئوالن و اعضای
کار
تشکلهای کارگری و کارفرمایی فرا
استانی ،سراسری و عالی
توسعه ایمنی و بهداشت کار در
کارگاههای مشمول قانون کار
ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت
کار
سالم سازی و بهبود شرایط
محیط کار با رویکرد ایمنی و
بهداشت کار
نظارت بر حسن اجرای مقررات
قانون كار و ضوابط حفاظت فنی
توسعه و گسترش حمایتهای
بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل
افزایش دامنه پوشش
مقرریبگیران بیمه بیکاری
افزایش تعداد واحدهای متقاضی
مشمول طرح اصالح ساختار
اقتصادی و فنی
کاهش حوادث ناشی کار

14

احکام برنامههای توسعهای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)

احکام برنامه ششم:
ماده ( :84در طول اجرای قانون
برنامه)
دولت موظف است مشاغل آتش
نشانی و پرتوکاری اشعه را جزئ
مشاغل سخت و زیانآور محسوب
کند.
حفاظت در برابر اشعه مصوب
 1368/01/20معتبر تلقی می
گردد.

بند (ح) ماده :92
(درطول اجرای قانون برنامه)
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه
و صدا و سیما که شغل خود را از
دست میدهند تحت پوشش بیمه
بیکاری قرار میگیرند .دولت در
چهارچوب لوایح بودجه سنواتی
کمکهای اعتباری را به این منظور
در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار
میدهد.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف
مدت شش ماه پس از الزم االجرا
شدن این قانون به پیشنهاد
مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،سازمان تبلیغات اسالمی،
سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران و سازمان (منظور
سازمان برنامه و بودجه كشور) تهیه
و تصویب هیات وزیران می رسد.

سایر اسناد
باالدستی

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

مستندات بخش توسعه کارآفریین و اشتغال
حوزه

توسعه
کارآفرینی و
اشتغال

اهداف و مأموریتها

قوانین موضوعه

قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایجاد تعادل در بازار کار
ایران (اصول  28و )43
ساماندهی اطالعات بازار کار
قانون کار
گسترش بنگاههای زود بازده و
قانون تشکیل شورای عالی
کارآفرین
اشتغال
توسعه و حمایت از طرحهای
قانون ساماندهی و حمایت از
خود اشتغالی
مشاغل خانگی مصوب سال 1389
اجرای طرح کارورزی دانش
قانون اعطای تسهیالت به
آموختگان
سرمایهگذاران در طرح های
حمایت از اشتغال معلولین و
اشتغالزا
گروه های خاص
قانون اعطای تخفیف بیمه به
ساماندهی جلسات شورای عالی
کارفرمایانی که نیروی کار خود را
اشتغال
از طریق مراکز اشتغال وزارت کار
توسعه و تقویت فعالیت دفاتر 
جذب کرده اند
کاریابی غیردولتی (داخلی)
قانون مجازات اشتغال به حرفه
ساماندهی اعزام نیروی کار به
کاریابی و مشاوره شغلی بدون
خارج از کشور
ساماندهی و حمایت از متقاضیان داشتن پروانه کار
مشاغل خانگی و توزیع و نظارت بر 
جذب تسهیالت اعطایی
شناسایی و توسعه رشتههای
جدید مشاغل خانگی
اجرای طرح توسعه کسب و کار
از طریق تأمین مالی خرد رویکرد
بانکداری پیوندی
ایجاد انگیزه در بخش خصوصی
برای توسعه و تثبیت اشتغال
توسعه مشاغل سبز

احکام برنامههای توسعهای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)

سایر اسناد
باالدستی

سند جامع
احکام دائمی:
اشتغال و کار
جزء  3تبصره  7ماده :1
شایسته
بسته سیاستهای
وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و
فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش اجرایی توسعه
پزشکی مکلفند با همکاری وزارت اشتغال پایدار
مصوبات شورای
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مرکز 
عالی اشتغال
آمار ایران ،رشتههای تحصیلی
خود را متناسب با بازار کار تعیین
نمایند.
جزء  1بند (پ) ماده  :32
به منظور تسهیل و تشویق
سرمایهگذاری صنعتی و معدنی
کشور ،اقدامات زیر توسط دولت
انجام میشود:
شهرستانهایی که نرخ بیکاری
آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاری
کشور میباشد به عنوان مناطق
غیر برخوردار از اشتغال تعریف
میشوند .این مناطق با پیشنهاد
سازمان برنامه و بودجه کشور و
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
تصویب هیأت وزیران در سال اول و
نیز ششم هر دهه تعیین می شود.

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری
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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

مستندات بخش توسعه کارآفریین و اشتغال
حوزه

توسعه
کارآفرینی و
اشتغال

16

اهداف و مأموریتها
افزایش اثربخشی اجرای
برنامههای اشتغال و ارایه پیشنهاد
در راستای بهبود آنها
افزایش اثربخشی و اجرای
صحیح مصوبات شورایعالی اشتغال
و کارگروههای تخصصی اشتغال
استانها
ثبیت و توسعه اشتغال روستایی
اجرایی شدن سیاستهای
مندرج در اسناد توسعه اشتغال و
سرمایهگذاری در استانها
ارائه طرحهای کاهش هزینههای
تامین مالی بنگاههای اقتصادی
توانمندسازی بنگاههای اقتصادی
مشکلدار
تثبیت و توسعه اشتغال بانوان
 بهبود فضای کسب و کار
تأمین منابع درآمدی برای اقشار
آسیبپذیر از طریق ایجاد شغل
انجام فعالیتهای توسعه ای و
ترویجی در زمینه كارآفرینی
حمایت از ایجاد نهادهای غیر 
دولتی كارآفرینی
تهیه و تنظیم و  بروز رسانی
فصلهای  اطلس فراگیر جامعه  
کار و تولید
امکان سنجی محاسبه  
نماگرهای کار شایسته در ایران
ساماندهی و نظارت بر اشتغال
اتباع خارجی

قوانین موضوعه

احکام برنامههای توسعهای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)
احکام برنامه ششم:
بند (ت) ماده( :2درطول
اجرای برنامه)
ماده ( 3درطول اجرای برنامه)
بندهای (ب)( ،پ)( ،ت) و (ز)
ماده( :4درطول اجرای برنامه)
بند (الف) ماده ( :22تا پایان
سال چهارم برنامه)
جزء  4و  7بند (الف) ماده
( :27درطول اجرای قانون برنامه)
تبصره و ماده ( :71درطول
اجرای قانون برنامه)
جزء  1بند (الف) ماده :120
(پایان سال دوم اجرای قانون
برنامه)

سایر اسناد
باالدستی

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

مستندات بخش رفاه اجمتاعی
حوزه

رفاه
اجتماعی

اهداف و مأموریتها

قوانین موضوعه

توسعه و ارتقاء شاخصهای رفاه
اجتماعی
کاهش نرخ بروز آسیبهای
اجتماعی
گسترش و ارتقاء بیمههای
اجتماعی
پایداری و تعادل بین منابع و
مصارف صندوقهای بیمه اجتماعی
سیاستگذاری ،هماهنگی 
و نظارت در سطوح  مختلف
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
استقرار نظام سطح بندی
خدمات حمایتی
ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان
پیشگیری از بروز ،شیوع و
تشدید معلولیتها
مطالعه ،برنامهریزی ،پایش و ایجاد
تعامل حرفهای در حوزه شاخصها
و سیاستهای رفاهی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و
تامین اجتماعی
قانون جامع حمایت از حقوق
معلوالن
قانون هدفمندی یارانهها
قانون تأمبن اجتماعی
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر
و حمایت از مادران در دوران
شیردهی
قانون اعطای تخفیف بیمه به
کارفرمایانی که نیروی کار خود را
از طریق مراکز اشتغال وزارت کار
استخدام میکنند
قانون بیمههای اجتماعی
کارگران ساختمانی مصوب1386
قانون بیمههای اجتماعی ،قالیبافان،
بافندگان فرش و شاغالن صنایع
دستی شناسنامه دار

احکام برنامههای توسعهای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)

احکام دائمی:
ماده  3و تبصره ماده 3
جزء  - 1بند (خ) و جزء
 - 4بند (د) ماده 16
جزء  - 3تبصره بند (ج)
ماده 38
ماده 52
ماده  57بطور کلی

سایر اسناد
باالدستی
سند جامع
پیشگیری از اعتیاد
مصوبات شورای
عالی رفاه

احکام برنامه ششم:
 ماده ( 3درطول اجرایبرنامه)
 بند (ث) ماده ( :7درطولاجرای برنامه)
 بندهای (ب)و (پ) ماده( :12درطول اجرای قانون
برنامه)
 جزء  -10بند (الف) ماده(27درطول اجرای قانون
برنامه)
 تبصره بند (ت) ماده :28(درطول اجرای قانون برنامه)
 ماده ( 30درطول اجرایقانون برنامه)
 بند (الف) ماده ( :39تاپایاناجرای قانون برنامه)
 جزء 2و تبصره -بند (ب)ماده ( 59درطول اجرای
قانون برنامه)
 بند (ر) ماده ( :64درطولاجرای قانون برنامه)

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری
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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

مستندات بخش رفاه اجمتاعی
حوزه

رفاه
اجتماعی

18

اهداف و مأموریتها

قوانین موضوعه

احکام برنامههای توسعهای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)

 بسط و گسترش خدمات رفاه
قانون حمایت از کودکان و
بندهای (ر) و (چ) ماده :70
اجتماعی
نوجوانان
(درطول اجرای قانون برنامه)
تشکیل پایگاه اطالعات اقتصادی
قانون تأمین زنان و کودکان
بند (الف) و (ت) ماده 72
خانوار
بیسرپرست و بدسرپرست
(درطول اجرای قانون برنامه)
ارتقاء سهم و مشارکت بخش
قانون بیمه کشاورزان ،عشایر و
تبصره بند (ت) ماده :73
غیردولتی در توسعه خدمات رفاه
روستائیان
(درطول اجرای قانون برنامه)
اجتماعی
قانون فهرست مصادیق و
بندهای (ج) و (ح) ماده :74
افزایش ضریب نفوذ بیمه های
محتوای مجرمانه
(درطول اجرای قانون برنامه)
اجتماعی به پایداری صندوقهای
قانون بیمههای اجتماعی
ماده  75بطور کلی(درطول
مسافر 
و
نقل بار
و
حمل
رانندگان
بیمهای از طریق اصالحات
اجرای قانون برنامه)
شهری
ن
بی
ساختاری
سیستمی،پارامتریک و
ماده ( 78هرشش ماه یکبار)
مخدر
مواد
مبارزه با
اصالح
قانون
های
ب
آسی
از
کنترل و پیشگیری
ماده ( 79درطول اجرای قانون
آن
مواردی به
الحاق
و
اجتماعی در جامعه
برنامه)
قانون نقش اشتغال حق بیمه
حمایت از افراد آسیب دیده و در
ماده  80بطور جامع(درطول
بازنشستگی
معرض آسیب
اجرای قانون برنامه)
افزایش ضریب نفوذ خدمات
ماده  81و تبصره  ماده 81
پیشگیری
(درطول اجرای قانون برنامه)
ارتقاء خدمات توانبخشی
ماده  82و تبصره ماده 82
ارتقاء امنیت غذایی گروههای
(درطول اجرای قانون برنامه)
هدف
بندهای (الف) و (ب) ماده :83
مربوط به
خدمات
ارتقاء
(درطول اجرای قانون برنامه)
حمایتهای اجتماعی
بندهای (ح) و (خ) ماده :88
افزایش ضریب نفوذ خدمات
(درطول اجرای قانون برنامه)
توانمندسازی
ماده ( 101درطول اجرای قانون
برنامه)
بند (ج) ماده ( 102درطول
اجرای قانون برنامه)
بند (ب) ماده ( 103ظرف
ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن
این قانون)
بند (الف) ماده ( 104درطول
اجرای قانون برنامه)

سایر اسناد
باالدستی

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

مستندات بخش تعاون

حوزه

امور تعاون

اهداف و مأموریتها

قوانین موضوعه

احکام برنامههای توسعهای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)

سایر اسناد
باالدستی

افزایش سهم بخش تعاون در
احکام دائمی:
اصول  43و  44قانون اساسی
اقتصاد ملی
 بندهای  (الف و ب ) ماده 21
جمهوری اسالمی ایران   
اداره امور بانک مرکزی جمهوری
گسترش و ترویج اصول و
اصل  141قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران بر اساس قانون پولی
فرهنگ تعاون و کار جمعی
اسالمی ایران  
و بانکی کشور و اصالحات بعدی
و
دانش فنی
 كمك به افزایش
قانون اجرای سیاستهای کلی
آن است.
های
ت
شرک
در
فناوریهای نوین
اصل چهل و چهارم ( )44قانون
الف -تأسیس ،ثبت ،فعالیت و
تعاونی
اساسی
انحالل نهادهای پولی و اعتباری از
در
جدید
تعاونی
شرکت
تشكیل
قانون بخش تعاونی اقتصاد
قبیل بانکها ،مؤسسات اعتباری
بخشهای مختلف اقتصادی
جمهوری اسالمی ایران با اصالحات
حمایت از ارتقای کیفیت کاالها مورخ   1377/07/05و  1393/02/17غیربانکی ،تعاونیهای اعتبار،
ب -کلیه اشخاص حقیقی و
و خدمات شرکتهای تعاونی
مجلس شورای اسالمی
حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از
حمایت از افزایش صادرات کاال و
قانون شرکتهای تعاونی مصوب
قبیل سازمان ثبت اسناد و امالک
خدمات شرکتهای تعاونی
 1350/03/16و اصالحیه سالهای
کشور ،نیروی انتظامی جمهوری
گسترش
حمایت از توسعه و
 1350و  1352و    1354
قانون تاسیس شرکتهای تعاونی اسالمی ایران و وزارت تعاون ،کار
زیرساختهای تجارت الكترونیك 
و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت
در بخش تعاونی
توسعه و عمران شهرستانی
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده ( )35مفاد این ماده و همکاری با بانک
افزایش نظارت بر شرکتهای
مرکزی جمهوری اسالمی ایران
تعاونی
قانون اصالح موادی از قانون برنامه
چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل میباشند.
افزایش حسابرسی ازشرکتهای
تعاونی
( )44قانون اساسی مصوب 1386
 بند (چ) ماده 37
کلیه دستگاههای اجرائی
مشمول ماده ( )۵قانون مدیریت
خدمات کشوری مکلفند یک
درصد  اعتبارات هزینهای خود به
استثنای فصول ( )4( ،)1و ( )6را
طی قرارداد مشخص با سازمان صدا
و سیما صرف تولید برنامه جهت
فرهنگسازی و آگاهیبخشی و
اطالعرسانی نمایند.

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری
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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

مستندات بخش تعاون
حوزه

امور تعاون

20

اهداف و مأموریتها

قوانین موضوعه

قانون استفساریه ماده ()51
افزایش اعضای شرکتهای
قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری
تعاونی
اسالمی ایران مصوب 1370
جلب همكاری سایر دستگاهها
 قانون مستثنی شدن سازمان
جهت توسعه بخش تعاونی
ساماندهی متقاضیان اشتغال و
مرکزی تعاون روستایی از شمول
قانون بخش تعاونی اقتصاد
ایجاد فرصتهای شغلی جدید
جلب حمایت سیستم بانکی
جمهوری اسالمی ایران
قانون ساماندهی و حمایت از
افزایش نظارت بر اتاقهای تعاون
نظارت بر حسن اجرای قوانین و تولید و عرضه مسکن
قانون منع فروش و واگذاری
مقررات تعاونیها
اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
حمایت از انجام طرحهای
امر مسکن به شرکتهای تعاونی
تحقیقاتی در حوزه تعاون
مسکن و سایر اشخاص حقیقی و
ارائه آموزشهای مهارتهای
حقوقی
عمومی و تخصصی به تعاونگران
قانون استفتساریه در خصوص
تاثیر ماده  173قانون مالیاتهای
مستقیم بر ماده  111قانون
شرکتهای تعاونی

احکام برنامههای توسعهای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)
احکام برنامه ششم:
ماده ( 19از سال اول اجرای
قانون برنامه)
ماده ( 24تا پایان اجرای قانون
برنامه)
تبصره بند (الف) ماده ( :25تا
پایان اجرای قانون برنامه)
جزء  4بند (الف) ماده :27
(درطول اجرای قانون برنامه)
بند (د) ماده ( :46درطول
اجرای قانون برنامه)
بند (ت) ماده ( :64درطول
اجرای قانون برنامه)
بند (پ) ماده (  :74درطول
اجرای قانون برنامه)

سایر اسناد
باالدستی

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

مستندات بخش فرهنیگ و اجمتاعی

حوزه

اهداف و مأموریتها

ارتقاء شاخصهای فرهنگی و
اجتماعی کارگران و کارفرمایان
افزایش درصد برخورداری از
سهام کارگری
اقدامات پیشگیرانه در
راستای ارتقاء سطح بهداشت
روان  و كاهش خسارات ناشی
از استرسهای روحی ،روانی و
اجتماعی در جامعه هدف
معرفی و انتخاب الگوهای جامعه
امور فرهنگی کار و تولید (جشنواره امتنان)
و اجتماعی   
گفتمانسازی فرهنگ كار و
بهرهوری
ارتقاء شاخصهای فرهنگ كار
ارتقاء شاخصهای فرهنگ دینی
جامعه هدف
ارتقاء سرانه  فضاهای ورزشی
جامعه كارگری
 برنامهریزی ،مشاركت و نظارت
بر برگزاری رویداد ورزشی قهرمانی
در سطح بین المللی و کشوری

قوانین موضوعه

مواد ، 149 ، 148 ، 147
،153 ،152 ،151 ،150
 156 ،155 ،154از فصل
هشتم خدمات رفاهی
کارگران  و  195از فصل
دوازدهم مقررات متفرقه
قانون کار جمهوری اسالمی
ایران

احکام برنامههای توسعهای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)

سایر اسناد
باالدستی

احکام دائمی:
 بند  (چ) ماده :37
کلیه دستگاههای اجرائی مشمول
ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات
کشوری مکلفند یک درصد
اعتبارات هزینهای خود به استثنای
فصول ( )4( ،)1و( )6را طی
قرارداد مشخص با سازمان صدا
و سیما صرف تولید برنامه جهت
فرهنگسازی و آگاهیبخشی و
اطالعرسانی نمایند.
احکام برنامه ششم:
تبصره بند (الف) ماده ( :25تا
پایان اجرای قانون برنامه)
جزء  3 ،2 ،1و  4بند (الف) ماده
( 80در طول اجرای قانون برنامه)
جزء  2 ،1و  3بند (پ) ماده 80
(در طول اجرای قانون برنامه)
 بند (ب) ماده ( 92در طول
اجرای قانون برنامه)
ماده ( 101درطول اجرای قانون
برنامه)

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری
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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

مستندات بخش اقتصادی
حوزه

امور
اقتصادی

22

اهداف و مأموریتها

قوانین موضوعه

پایداری و تعادل بین منابع و
مصارف صندوقهای بیمه اجتماعی
ارتقاء نقش حاکمیتی وزارت
متبوع در راهبری بخشهای
اقتصادی تابعه
انجام مطالعه و طرحهای
راهبردی در بخش های اقتصادی
ایجاد هم افزایی و انسجام در  
مدیریت مجموعههای اقتصادی
تحت پوشش
 بهبود نظارت و ارزیابی
فعالیـــتهای اقتصادی
مجموعههای تابعه

قانون ساختار نظام جامع رفاه و
تأمین اجتماعی
قانون تأمین اجتماعی

احکام برنامههای توسعهای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)
احکام برنامه ششم:
بند (ت) ماده ( :2در طول
اجرای برنامه)
ماده ( :3در طول اجرای برنامه)
تبصره و بند (الف) ماده :4
(در طول اجرای برنامه)
بند (ب) ماده :4
جزء  4بند (ت) ماده ( :8در
طول اجرای برنامه)
تبصره و بند (الف) ماده :12
(در طول اجرای برنامه)
بند (پ) ماده ( :12در طول
اجرای برنامه)
ماده  /16بند خ/جزء 1و بند( د)
جزء()4
ماده ( :47در طول اجرای
برنامه)

سایر اسناد
باالدستی

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

مستندات بخش عمویم و عملیایت

حوزه

امور عمومی
و عملیاتی

اهداف و مأموریتها

قوانین موضوعه

ارتقای کارآمدی نظام اداری و
بهبود اثربخشی نقش حاکمیتی
وزارت متبوع در راستای انجام
ماموریتها
تعیین اهداف کمی و کیفی
وزارتخانه در راستای تحقق دولت
الکترونیک.
راهبری نظامها ،فرآیندها و
اقدام مربوط به فناوری اطالعات
دستگاه در جهت بهبود و کارآمدی
نظامهای مدیریتی
تهیه ،تدوین و بازنگری
برنامههای کالن(کوتاه مدت ،بلند
مدت و میان مدت)
افزایش تعامالت وزارتخانه با
مجلس شورای اسالمی
ارتقا ء و بهبود ارتباط و نظارت
بر عملکرد واحدهای ستادی
افزایش درصد نسبی امالک
دارای سند به فاقد سند
بررسی و پیگیری پرونده های
مربوط به وزارتخانه متبوع درمراجع
قضائی
کاهش و حذف قوانین غیرضرور
و بهبود روند رسیدگی
برنامهریزی ،هماهنگی ،نظارت و
اجرای امور مربوط به تکریم ارباب
رجوع.

قانون مدیریت خدمات
کشوری
قانون کار
قانون آئیننامه داخلی مجلس
شورای اسالمی
قانون  اجرای سیاستهای
کلی اصل ()44
قانون تشکیالت و آییندادرسی
دیوان عدالتاداری
قانون دیوان عدالتاداری
قانون منع فروش و واگذاری
اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
امر مسکن به شرکتهای تعاونی
مسکن و سایر اشخاص حقیقی
و حقوقی

احکام برنامههای توسعهای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)
بند پ و ث ماده  67قانون
برنامه ششم توسعه
بند الف ماده  28ق برنامه ششم
توسعه
بند الف ماده  25ق برنامه ششم

سایر اسناد
باالدستی
برنامه اصالح سه
ساله نظام اداری
(دور اول و دوم)

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری
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مستندات بخش عمویم و عملیایت
حوزه

امور عمومی
و عملیاتی

24

اهداف و مأموریتها

قوانین موضوعه

ارتقاء سطح توانمندی منابع
انسانی
اجرای نظام ارزشیابی منابع
انسانی
نهادینهسازی فرهنگ کار مبتنی
بر ارزشهای اسالمی و کرامت
انسانی
نظارت برحسن اجرای قوانین و
مقررات و نحوه مصرف بودجه
برگزاری مناقصات و مزایدهها
تهیه كاالهای سرمایهای مصرفی
مورد نیاز  واحدها
انجام امور خدماتی و حمل نقل
انعقاد قراردادهای پشتیبانی
تعمیرات اساسی و تامین
تجهیزات و ماشین آالت تاسیسات
موتورخانه و آسانسورها
اجرای برنامه مدیریت سبز
تجزیه تحلیل بودجه و اعتبارات
وزارت متبوع
اجرای پروژههای فرهنگی
ورزشی كارگران

قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون جامع خدمت رسانی به
ایثارگران
قانون بودجه ساالنه

احکام برنامههای توسعهای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)
احکام دائمی:
بند (چ) ماده :37
کلیه دستگاههای اجرائی مشمول
ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات
کشوری مکلفند یک درصد
اعتبارات هزینهای خود به استثنای
فصول ( )4( ،)1و( )6را طی
قرارداد مشخص با سازمان صدا
و سیما صرف تولید برنامه جهت
فرهنگسازی و آگاهیبخشی و
اطالعرسانی نمایند.
احکام برنامه ششم:
بند  (ث) ماده ( :7در طول
اجرای برنامه)
کلیه تصویبنامهها ،بخشنامهها و
دستورالعملها ،تغییرات تشکیالت،
تغییر ضرایب ،جداول حقوقی
و طبقهبندی مشاغل و افزایش
مبنای حقوقی ،اعطای مجوز هر 
نوع استخدام و بهکارگیری نیرو
و همچنین مصوبات هیأتهای
امنا که متضمن بارمالی باشد،
در صورتی قابل طرح و تصویب
و اجراء است که بار مالی ناشی
از آن قب ً
ال محاسبه و در قانون
بودجه کل کشور تأمین شده باشد.
اقدام دستگاه اجرائی برخالف این
حکم ،تعهد زائد بر اعتبار محسوب
میشود.
بند (ب) ماده ( :64در طول
اجرای برنامه)
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع
ماده( )5قانون مدیریت خدمات
کشوری و دستگاههای موضوع
ماده( )50قانون الحاق موادی به
قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت( )1مصوب 1384/8/15
مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی
که ذیل دستگاه در قوانین
بودجه ساالنه منظور شده است،
یکدرصداز اعتبارات تخصیصیافته
هزینهای بهاستثنای فصول( )1و
( )6و در مورد شرکتهای دولتی
از هزینههای غیرعملیاتی را برای
امور پژوهشی و توسعه فناوری
هزینه کنند.

سایر اسناد
باالدستی

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

محل اتمین اعتبار اجرای برانمههای سال 1400
   شــماره طبقهبنــدی و عنــوان اعتبــارات دســتگاه در قانــون بودجــه ســاالنه بــر حســب کلیــه برنامههــا وفعالیتهایــی کــه
نیــاز بــه بودجــه دارنــد در ســقف اعتبــار ردیفهــای الیحــه بودجــه ســال  1400هــر معاونــت بــه شــرح ذیــل پیشــنهاد شــود:
-1معاونت رفاه  :ردیفهای   154000و 154500
 -2معاونت فرهنگی :ردیفهای 154000و  112524و 730000-107
 -3معاونت تعاون :ردیفهای 154000و  154000-2و منابع حاصل از اجرای ماده  29قانون سیاستهای کلی اصل 44
 -4معاونت روابط کار  :ردیفهای  154000و 730000-108
 -5معاونت اشتغال :ردیفهای 154000و 730000-106
 -6تبصرههای بودجه سال 1400

بیانیه مأموریت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجمتاعی
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 اجرایــی شــدن قانــون بخــش تعــاون در راســتای افزایــش ســهم تعاونــی در
اقتصــاد کشــور.

بیانیه چمش انداز وزارت تعاون ،کار و رفاه اجمتاعی
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 بهرهوری نیروی کار
افزایش سهم بخش تعاون  به  25درصد اقتصاد ملی
تحقق 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 بیمهای و اجتماعی برای تمام اقشار جامعه متناسب با میزان مشارکت
کاهش ساالنه 1درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور
کاهش و کنترل آسیب اجتماعی
اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل  25درصد جمعیت هدف
کاهش حدقل  80درصد جمعیت کودکان کار
ضریب امنیت غذایی  100درصد جامعه هدف
توانمند سازی  100درصد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از طریق ایجاد اشتغال
کاهش 10درصد آسیب های شغلی
پوشش چتر حمایتی بیمه بیکاری برای همه ی مشمولین قانون کار
توسعه  100درصدی ارائه خدمات الکترونیکی در دستگاه
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری
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محورهای نظام برانمهریزی

مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری
مدیریت تشکیالت و برنامهریزی

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

محورهای نظام برانمه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجمتاعی
كد هدف
كالن

هدف كالن

كد راهبرد

راهبرد

كد 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

1

  

تعمیق سه جانبه
گرایی و حفظ و
نگهداشت نيروي كار

صیانت از نیروی کار
با تاکید بر ارتقای
بهره وری نیروی کار
1-4

  توسعه ي نظام
مدیریت ایمنی،
بهداشت كار در سطح
کارگاه های مشمول
قانون کار

2-1

2

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

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری

27

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

محورهای نظام برانمه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی

كد هدف
كالن

هدف كالن

كد راهبرد

راهبرد

3-1

تقویت مدیریت و
سیاست گذاری بازار
کار .

3-2

3

ایجاد تعادل در بازار
کار
3-3

3-4

4-1

4

افزایش سهم بخش
تعاون در اقتصاد ملی
4-2

4-3

28

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

توانمندسازی بخش
تعاون

تقویت مشارکتها
جهت توسعه و
گسترش تعاونی ها

كد 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

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

محورهای نظام برانمه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی

كد هدف
كالن

هدف كالن

توسعه و ارتقای
شاخص های رفاه
اجتماعی

كد راهبرد

راهبرد

كد 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

6

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

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری
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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

محورهای نظام برانمه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجمتاعی
كد هدف
كالن

هدف كالن

كد راهبرد

7-1

7

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

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

گسترش و ارتقای
بیمه های اجتماعی

پایداری و تعادل
بین منابع و مصارف
صندوقهای بیمه
اجتماعی
8-2

30

برقراري ساختار و ساز
و كار مناسب پوشش
بيمههاي اجتماعي
براي مزد و حقوق
بگيران و غير مزد و
حقوق بگيران

7-1-1

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

عدالت در دسترسي به
بيمههاي اجتماعي پايه

8-1

8

راهبرد

كد سیاست

سیاست

بازنگري و اصالح نظام
بيمهگري بيمههاي
اجتماعي

  اصالح نظام
سرمایهگذاری
صندوقهای بیمهای

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

محورهای نظام برانمه ريزی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
كد هدف
كالن

9

هدف كالن

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

كد 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
9-6

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

كد 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

9-5-2

قانونگرایی ،پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع

9-6-1

ساماندهی و ارتقاء نظام مدیریت آمار و
اطالعات وزارت متبوع

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری
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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

محورهای برانمهریزی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجمتاعی
كد هدف كالن

هدف كالن

راهبرد

سیاست

١

صيانت از نيروي كار با تاكيد بر ارتقاي بهره وري نيروي كار

4

١٥

٢

ارتقاي شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي كارگران و كارفرمايان

٣

٩

٣

ايجاد تعادل در بازار كار

٤

14

٤

افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي

٣

١٠

٥

توسعه و ارتقاي شاخص هاي رفاه اجتماعي

5

13

٦

كاهش نرخ بروز آسيب هاي اجتماعي

٢

٦

٧

گسترش و ارتقاي بيمه هاي اجتماعي

٤

٦

٨

پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق هاي بيمه اجتماعي

٢

7

٩

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

٦

١٢

33
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ایجاد تعادل در ابزار کار(توسعه كارآفریین و اشتغال)
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ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

1

راهبری وپیاده سازی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی
(توانمندسازی و اتصال به بازار)

افزایش پایداری مشاغل
خانگی (توانمندسازی و
اتصال به بازار)

نفر

38.000

2

اجرای طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی

ایجاد اشتغال در مشاغل
خانگی

نفر

22.500

3

اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در راستای
اجرای برنامه فعال بازار کار

ظرفیت سازی برای اشتغال
پذیری بیکاران از طریق
طرح کارورزی

فرصت شغلی

15.000

4

طرح پرداخت یارانه دستمزد(مشوق کارفرمایی) در راستای
اجرای برنامه فعال بازار کار

ظرفیت سازی برای اشتغال
پذیری بیکاران از طریق
پرداخت یارانه دستمزد به
کارفرما

فرصت شغلی

15,000

5

اجرای طرح مشوق ها و معافیت بیمه کارفرمایی در راستای
اجرای برنامه فعال بازار کار

ظرفیتسازی برای اشتغال
پذیری بیکاران از طریق
مشوق ها و معافیت بیمهای

فرصت شغلی

15,000

6

پیاده سازی نظام اطالعات بازار کار ()LMIA

راه اندازی سامانه تحلیل
اطالعات بازار کار

سامانه

1

7

تدوین و پیادهسازی الگوی عمومی تامین مالی خرد اشتغال
محور

ظرفیتسازی برای
اشتغالپذیری بیکاران
مبتنی بر تامین مالی خرد
(سهم نهادهای حمایتی)

نفر

120.000

8

اجرای ازمایشی  توانمندسازی کارآفرینان جوانان در ایران  برای
اهداف جهانی :همکاری بین وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و
 UNDPمحل اجرا(استان لرستان)

توانمندسازی کارآفرینان
جوان از طریق UNDP

نفر

100

9

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

تدوین یک نقشه راه سود
جمعیتی

نقشه راه

یک

10

برنامه های اجرای اشتغال روستائیان و عشایر (تداوم ،پایش و
نظارت)

ارتقا کارایی حمایت های
دولت برای ایجاد فرصت
شغلی در مناطق روستایی و
عشایری

نفرشغل

11

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

ظرفیت سازی برای اشتغال
پذیری بیکاران از طریق
مهارت آموزی در محیط
کار واقعی

فرصت شغلی

40.000

12

آموزش کارآفرینان جوان مناطق سیل زده و آسیب دیده

ظرفیت سازی برای اشتغال
پذیری بیکاران از طریق
آموزش کارآفرینان جوان

فرصت شغلی

1.500

13

حمایت از توسعه کسب و کارها در مناطق شهری ،روستائی و
عشایری(از طریق دستگاههای اجرایی)

ظرفیت سازی برای ایجاد
فرصت شغلی از طریق
دستگاههای اجرایی

نفر شغل

531.000

14

راهبری دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی

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

نفر

45.000

60,000

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

ایجاد تعادل در ابزار کار (ادامه توسعه كارآفریین و اشتغال)
راهبری دفاتر کاریابی  خارجی برای اعزام نیروی کار به خارج
کشور

اعزام نیروی كار به خارج
از كشور

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

ردیف

نفر

1,000

16

توسعه اکوسیستم کارآفرینی در کشور

حمایت از طرح های
کارآفرینی

طرح

1000

17

توانمندسازی سرمایه های انسانی در حوزه کارآفرینی

آموزش مهارتهای کارآفرینی
برای کارآفرینان نوجوان

نفرساعت

15,500

15

برنامه اجرایی

18

                 توسعه سامانه ملی اشتغال و کسب و کار

هدف کمی

19

راهبری و انجام فعالیتهای ترویجی کارآفرینی

ارتقاء فرهنگ کارآفرینی

رویداد

311

20

ساماندهی ونظارت بر نهادهای پشتیبانی کارآفرینی

ارتقاء نهادهای پشتیبان
کارآفرینی

نهادهای
پشتیبان
کننده

7

21

راهبری امور اشتغال اتباع خارجی

صدور،تمدیدوتجدید پروانه
کار وکارت موقت کار اتباع
خارجی

فقره

156,560

22

راهبری جایگزینی نیروی کار ایرانی بجای خارجی

جایگزینی نیروی کار ایرانی
بجای خارجی

نفر

7,435

23

راهبری امور تسهیل و روان سازی صدور مجوزها درحوزه  نیروی
کار و کاریابیها

بهبود فرایند صدور مجوزها
درحوزه  نیروی کار و
کاریابیها

مجوز

1

24

ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و نظارت بر اجرای طرح و برنامههای اشتغالزا

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری
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37

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی
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41

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

صیانت از نیروی کار اب أتکید بر ارتقای هبرهوری نیروی کار ( حوزه روابط كار)

42

ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

1

حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول
قانون بیمه بیکاری

افزایش 10درصدی پوشش
متوسط ساالنه بیمه بیکاری

نفر

از 297.900به 336.645

2

کنترل و نظارت بر عملکرد قانون بیمه
بیکاری

قطع مقرری بیمه بیکاری از
طریق نظارت براجرای قانون بیمه
بیکاری(افراد غیر من حق)

نفر

13.543

3

توانمندسازی مقرریبگیران بیمه
بیکاری

مقرریبگیران بیمه بیکاری معرفی
شده به سازمانهای فنی و حرفه
ای و نهضت سوادآموزی

نفر 

14,143

4

راهبری بازرسی شرایط كار و مقررات
ایمنی در كارگاههای مشمول قانون
كار

5

تقویت سیستم بازرسی کشور و اصالح
روشها

6

سالم سازی کارگاههای دارای مشاغل
سخت و زیان آور

کنترل و کاهش آسیب شغلی (به
ازاء هر 100.000نفر)

فقره

از  75.6به 75

7

حمایت از اشتغال مجدد مقرریبگیران
بیمه بیکاری

افزایش ساالنه اشتغال مجدد
مقرریبگیران

نفر

8

بازطراحی و ارتقاء نظام پایش و
شناسایی بنگاههای اقتصادی مشکل
دار و ارائه راهکارهای اجرایی جهت
حل و فصل مشکالت

ساماندهی بنگاههای اقتصادی
مشکلدار

بنگاه

1,680

9

آموزش عمومی و تخصصی ایمنی و
حفاظت فنی و ترویج ایمنی و حفاظت
فنی

افزایش آموزش ایمنی و حفاظت
فنی

نفر  ساعت

600,000

10

پایش و اندازهگیری عوامل زیانآور
و بررسی حفاظت فنی دستگاهها و
تجهیزات بنگاههای اقتصادی

ایمنسازی كارگاههای تولیدی و
صنعتی

کارگاه

1,660

11

راهبری حمایت از تشکلهای کارگری
و کارفرمایی

تاسیس تشکلهای جدید به
میزان ده درصد تشکلهای
موجود در پایان هر سال

تشکل

1.343

12

آموزش تشکلهای کارگری و
کارفرمایی

ارتقاء دانش تشکلهای کارگری و
کارفرمایی

نفر ساعت

25.288

13

ساماندهی قوانین و مقررات کار

افزایش  5درصدی مقررات تنظیم
روابط کار

درصد

5

14

نظارت برعملكرد مراجع حل اختال ف

میانگین مدت زمان
فرآیند رسیدگی درهیات
تشخیص(معکوس)

روز

31

15

ساماندهی سطح دریافتی شاغلین
مشمول قانون کار از طریق پیوند مزد
و بهرهوری

افزایش  3درصدی نظارت بر 
تهیه و حسن اجرای طرحهای
طبقهبندی مشاغل

طرح

373

16

نیازسنجی اطالعات موردنیاز توسط
ادارات حوزه روابط کار در راستای
ایجاد اطلس جامع کارگاههای مشمول
قانون کار

تهیه اطلس جامع کارگاههای
مشمول قانون کار

اطلس جامع

10.339

1

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

صیانت از نیروی کار اب أتکید بر ارتقای هبرهوری نیروی کار ( ادامه حوزه روابط كار)
ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

17

راهبری واگذاری خدمات و فعالیتهای
قابل واگذاری به بخش غیردولتی در
بخش روابط کار

واگذاری خدمات و فعالیتهای
قابل واگذاری به بخش غیردولتی
در بخش روابط کار

خدمت

2

18

راهبری تفویض وظایف و اختیارات
قابل تفویض به ادارات کل اجرایی در
بخش روابط کار

تفویض صدور گواهینامههای
آموزشی اعم از پیمانکاران،
کارگران ،مسئولین ایمنی استانها
در بخش روابط کار

وظیفه

1

19

راهبری امور تسهیل و روانسازی
صدور مجوزها درحوزه تحقیقات و
تعلیمات حفاظت و بهداشتکار

بهبود فرآیند صدور مجوزها
درحوزه تحقیقات و تعلیمات
حفاظت و بهداشتکار

مجوز

1

20

اصالح فرآیندهای خدمات حوزه
روابطکار و جبران خدمت

21

اصالح فرآیندهای خدمات حوزه
کارگری وکارفرمایی

22

اصالح فرآیندهای خدمات حوزه
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و
بهداشتکار

23

اصالح فرآیندهای خدمات حوزه
بازرسیکار

24

اصالح فرآیندهای خدمات حوزه
حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

25

توسعه سامانههای جامع روابطکار
در راستای افزایش ارائه خدمات
الکترونیکی به مردم(درحوزه روابطکار
و جبران خدمت)

26

توسعه سامانههای جامع روابطکار
در راستای افزایش ارائه خدمات
الکترونیکی به مردم (در حوزه
بازرسیکار)

27

توسعه سامانههای جامع روابطکار
در راستای افزایش ارائه خدمات
الکترونیکی به مردم(درحوزه
سازمانهای کارگری و کارفرمایی)

28

توسعه سامانههای جامع روابطکار
در راستای افزایش ارائه خدمات
الکترونیکی به مردم(درحوزه
مرکزتحقیقات و تعلیمات حفاظت و
بهداشتکار)

29

توسعه سامانههای جامع روابطکار
در راستای افزایش ارائه خدمات
الکترونیکی به مردم(درحوزه حمایت از
مشاغل و بیمه بیکاری)

بهبود فرآیندهای ارائه خدمت در
حوزه روابط کار

توسعه زیرسامانههای جامع
روابطکار

فرآیند

زیر سامانه

13

از25به 40
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چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجمتاعی (حوزه رفاه اجمتاعی)
ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

1

راهبری و حمایت از برنامه اشتغال
نهادهای حمایتی

توانمندسازی افراد تحت پوشش سازمان
بهزیستی از طریق ایجاد اشتغال

درصد

30

2

راهبری حمایت از تامین مسکن
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی

تامین مسکن نیازمندان

مسکن

7.600

3

توانبخشی و توانمند سازی
سالمندان تحت پوشش

افزایش پوشش حمایتی از سالمندان

درصد

25

4

تامین امنیت غذایی کودکان

ضریب امنیت غذایی جامعه هدف

درصد

80

5

راهبری حمایت از تحصیل
دانشجویان تحت پوشش نهادهای
حمایتی

افزایش حمایت از دانشجویان تحت
پوشش نهادهای حمایتی

نفر

30.064

6

حمایت و توانمندسازی کودکان
بیسرپرست و بدسرپرست
تحتپوشش

افزایش حمایت از کودکان بیسرپرست و
بدسرپرست

نفر

41.700

7

گسترش مساعدتهای اجتماعی
معلولین

حمایت از معلوالن

نفر

1.600.000

8

راهبری غربالگری بینایی و شنوایی
کودکان و معلوالن

افزایش پوشش غربالگری بینایی و
شنوایی کودکان و معلوالن

نفر

2.900.000

9

توسعه و گسترش مساعدتهای
اجتماعی جهت ارائه خدمات

افزایش ضریب نفوذ غربالگری ژنتیک

درصد

40

10

راهبری حمایت از زنان سرپرست
خانوار

افزایش حمایت از زنان سرپرست خانوار

نفر

270.000

11

ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی
برای گروههای هدف

افزایش مشارکت سازمانهای دخیل در
ارائه خدمات حمایتی برای راهاندازی
پنجره واحد

سازمان

5

12

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

شناسایی خانوار کم درآمد و نیازمند سه
دهک پایین درآمدی

خانوار

8.000.000

13

بروزرسانی بانکهای اطالعات رفاهی
و حمایتی و تبادل اطالعات با
دستگاههای مرتبط

افزایش تبادل اطالعات برخط در حوزه
رفاه اجتماعی با سایر دستگاهها

دستگاه

 12به 17

14

تحلیل توصیفی و طراحی مدل
آزمون وسع در راستای دهکبندی
آحاد جامعه

شناسایی وضعیت اجتماعی و اقتصادی
خانوارها و تعیین آزمون وسع

خانوار

25.000.000

15

ارزیابی سیاستهای رفاهی با تمرکز بر برنامههای گروههای هدف

16

توسعه و بروزرسانی داشبورد و بانک اطالعاتی برای گروههای هدف(زنان ،کودکان ،سالمندان و معلوالن)

17

تدوین الگوی حمایت اجتماعی واحد برای گروههای هدف (با تاکید بر کف حمایتهای اجتماعی)

18

راهبری امور رفاه اجتماعی

19

پایش مستمر شاخصهای رفاه اجتماعی

20

توسعه سامانههای زیرساختی در حوزه رفاه اجتماعی

21

راهبری و توسعه نهادهای فعال مدنی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی
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کاهش نرخ بروز آسیبهای اجمتاعی(حوزه رفاه اجمتاعی)
ردیف

برنامه اجرایی

1

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

2

گسترش خدمات  نگهداری و
مداخله در آسیبهای اجتماعی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

افزایش ضریب نفوذ خدمات پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی

درصد

از  50به 51

گسرتش و ارتقای بیمه های اجمتاعی(حوزه رفاه اجمتاعی)
هدف کمی

ردیف

برنامه اجرایی

1

برقراری بیمههای اجتماعی فراگیر برای افراد غیرمزد و
حقوقبگیر فاقد پوشش

2

برقراری بیمه پایه اجتماعی بیمه شدگان خاص

3

اصالح فرآیندها و رویههای ارایه نوین خدمات بیمهای

افزایش ضریب نفوذ بیمههای اجتماعی

واحد متعارف

درصد

مقدار هدف کمی

 72به 74

4

ترمیم حقوق بازنشستگی

افزایش متوسط مستمری دریافتی به
متوسط هزینه خانوار

درصد

 50به 52

5

راهبری واگذاری خدمات و فعالیتهای قابل واگذاری
به بخش غیردولتی در حوزه بیمه اجتماعی

واگذاری خدمات و فعالیتهای قابل
واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه
بیمه اجتماعی

خدمت

2

اپیداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه اجمتاعی
(حوزه رفاه اجمتاعی)

50

ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف
کمی

1

اصالح قوانین و مقررات بیمهای و
بازنشستگی

متوسط نسبت مصارف به منابع کلیه صندوقها

درصد

از  101به 95
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افزایش هسم بخش تعاون در اقتصاد میل (حوزه تعاون)
ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

1

ایجاد نوسازی و استانداردسازی تعاونیهای
تولیدی

ارتقاء و توانمندسازی تعاونیهای تولیدی

تعاونی

292

2

راهبری و نظارت بر راهاندازی و توسعه مراکز 
نوآوری و توسعهتعاون (تعاونیهای تولیدی)

ایجاد و گسترش مراکز توسعه نوآوری تعاون

مرکز

30

3

تشکیل و توسعه تعاونیهای سه دهک درآمدی
جامعه (تعاونیهای تولیدی)

ارتقاء سطح توانمندی تعاونیهای متشکل
از سه دهک درآمدی جامعه (با اولویت
توانیابان)

تعاونی

200

4

حمایت از تعاونیهای فرش دستباف موجود
(تعاونیهای تولیدی)

حمایت از توسعه فعالیت شرکتهای تعاونی
فرش دستباف (تعاونیهای تولیدی)

تعاونی

300

5

ایجاد نوسازی و استانداردسازی تعاونیهای
توزیعی

ارتقاء و افزایش توانمندسازی تعاونیهای
توزیعی

تعاونی

400

6

نظارت ،حسابرسی و ارتقای قانونمندی
تعاونیهای توزیعی

افزایش نظارت بر تعاونیها در راستای حسن
اجرای قوانین

تعاونی

30.000

7

توسعه تعاونیهای فراگیرملی ،سهامی عام و حمل
و نقل تعاونیهای خدماتی

تشکیل تعاونیهای خدماتی و نوع جدید

تعاونی

70

8

ایجاد و گسترش تشکلهای تعاونی خدماتی و
نوع جدید تعاونیهای خدماتی

ایجاد فرصت شغلی از طریق تعاونیها

نفر

27.000

9

توانمندسازی تعاونیها در قالب طرح ها
وبرنامههای آموزشی

توانمندسازی تعاونیها (از طریق آموزش )

نفر ساعت

940.000

10

مدیریت اجرای پروژههای ترویجی تعاون

برنامههای ترویجی حوزه تعاون

مورد

289

11

شناسایی و معرفی تعاونیهای برتر

رتبه بندی و اعتبار سنجی تعاونی ها

تعاونی

465

12

توانمندسازی تعاونیها در قالب طرحها
وبرنامههای مدیریت دانش

طرحهای مدیریت دانش در بخش تعاونی

مورد

34

13

مدیریت مطالعات و تحقیقات بخش تعاونی

طرح های مطالعاتی تعاون

طرح

165

14

واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی در
بخش تعاون(دفتر تات)

واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش
غیردولتی

خدمت

1

15

ایجاد و توسعه فرصتهای سرمایهگذاری در
بخش تعاون

افزایش طرح ها و فرصتهای سرمایهگذاری
در بخش تعاون

تعاونی

313

16

توسعه و تشکیل تعاونیها (تولیدی ،توزیعی و
خدماتی)

تشکیل تعاونیهای تولیدی ،خدماتی و
توزیعی

تعاونی

1.706

17

توسعه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی
کشور

ارتقا سامانههای بخش تعاون

سامانه

1

18

ایجاد و گسترش تشكلهای تعاونی

تشکیل اتحادیههای تخصصی تعاون

اتحادیه

20

19

توسعه بازار و برندسازی در بخش تعاون

افزایش صادرات تعاونیها  و اتحادیهها

هزار دالر

1.094.577

20

مشوقها و حمایت از تعاونیها از سوی سایر 
دستگاههای اجرایی

تقویت نهادهای پولی بخش تعاون

مورد

8.000

21

تشکیل و توسعه تعاونیهای سه دهک درآمدی
جامعه

ارتقاء سطح تعاونیهای متشکل از سه دهک
درآمدی جامعه با اولویت زنان

تعاونی

250

22

راهبری امور تسهیل و روانسازی صدور مجوزها
در حوزه تعاون

بهبود فرآیند صدور مجوزها در حوزه تعاون

مجوز

2
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اپیداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه اجمتاعی
(حوزه امور اقتصادی)
ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

1

طراحی مطلوب سرمایهگذاری صندوقها و اصالح
ساختار بنگاههای اقتصادی تابعه

کاهش تصدیگری در صنایع
غیرمرتبط با صنایع هدف

درصد

از  40به80

2

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

کاهش حجم بدهی دولت به سازمان
تامین اجتماعی و صندوقهای
بازنشستگی

درصد

از 75به70

3

ابالغ نظام نامه حاکمیت شرکتی و ایجاد ساز و کارهای
توسعه و بهبود آن در سازمان/صندوقها وشرکتهای
تابعه

4

استقرار نظام جامع شفافیت در سازمان/صندوق
بازنشستگی تابعه

5

شفافسازی اطالعات صندوقهای بازنشستگی تابعه

58

ارتقای انضباط مالی و شفافسازی در
بنگاههای اقتصادی صندوقهای تابعه

درصد

از90به 100

6

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

7

راهبری برنامهها و پروژههای اقتصاد مقاومتی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

8

مشارکت فعال در تصمیمسازی و سیاستگذاری اقتصادی به نمایندگی از وزارت متبوع

9

تسهیلگری اقدامات وزارت متبوع در استانهای سیستان و بلوچستان ،کردستان ،آذربایجانغربی و کرمانشاه برای محرومیتزدایی

10

راهبری برنامه شعار سال  1400وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

11

ایجاد هماهنگی و همافزایی درون و برون سازمانی در حوزه اقتصادی

12

مشارکت در  مجامع سالیانه و دورهای و جلسات مرتبط شرکتها و بانکهای دولتی و شرکتهای تابعه صندوقها

13

شرکت در مجامع هلدینگها و شرکتهای تحت پوشش

14

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی
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ارتقای شاخصهای فرهنیگ و اجمتاعی کارگران و کارفرمایان
(حوزه فرهنیگ اجمتاعی)
ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

1

طرح حمایت از مسکن کارگری با همکاری
وزارت مسکن و شهرسازی

حمایت تامین مسکن کارگران در بازه  4ساله

واحدمسکونی

200.000

2

مدیریت جشنواره امتنان کارگران و گروههای
کار و واحدهای نمونه کشور با رویکرد جهش
تولید (اجرای ماده  195قانون کار)

مشارکت گروههای هدف در فرآیند
انتخاب کارگران ،گروههای كار و
واحدهای نمونه

نفر

20.000

3

برنامه خدمات اجتماعی کارگران ( سهام
ترجیحی ،سهام عدالت به کارگران)

آموزش کارگران جهت آشنایی با سهام و
بورس (سهام ترجیحی و کارگری)

نفر

1.840

4

استقرار مداخالت پیشگیری از اعتیاد (برنامه
ملی کاج) ویژه جامعه کار و تولید

5

استقرار الگوی خدمات یکپارچه و جامع مراقبتهای
اجتماعی (الگوی سامان) ویژه جامعه کار و تولید

6

استقرار برنامه ملی پاسخ (پیشگیری آسیب
خشونت) ویژه جامعه کار و تولید

7

حمایتهای اجتماعی از معلولین و
بیمارانخاص کارگر

توانمندسازی معلولین و بیمارانخاص
جامعه کار و تولید

نفر

500

8

بهبود و توسعه زیر ساختهای بهداشتی در بنگاههای
اقتصادی با رویکرد صیانت از سالمت کارگران

پوشش کارگران از خدمات خانههای
بهداشت كارگری

نفر

20.000

9

استقرار مداخالت بهداشت و سالمتروان ویژه
جامعه کار و تولید (برنامه ملی ابر)

ارتقاءسالمت روان در جامعه كار و
تولید

نفر

20.000

10

راهبری واگذاری خدمات و فعالیتهای قابل
واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه امور اجتماعی

واگذاری خدمات و فعالیتهای
قابلواگذاری به بخش غیردولتی

خدمت

1

11

توسعه نهادهای مرتبط با ترویج فرهنگکار

ایجاد خانههای فرهنگکار

خانهفرهنگ

40

12

تولید محتوا در حوزه فرهنگکار

13

توسعه آموزشهای فرهنگکار

14

ساماندهی امور فرهنگی و بهرهگیری از
ظرفیتهای فرهنگی کشور

ارتقاء فرهنگکار

15

راهبری اجرای برنامه دینی و فرهنگی در جامعه کار و تولید

16

همکاری با نهادها و موسسات فرهنگی در راستای ارتقاء فرهنگ کار و تولید

17

حمایت از برگزاری رویدادهای ورزش قهرمانی کارگری

18

ساماندهی و توسعه نهادهای ورزش کارگری

19

راهبری ورزشهای همگانی جامعه کار و تولید

20

تحقیق و آموزش در حوزه ورزش کارگری

21

تقویت ،تسهیل و ساماندهی بسترهای حقوقی
در حوزه ورزش کارگری

مشارکت کارگران در فعالیتهای
ورزشی جامعه کار و تولید

برنامه

نفر

37

700.000

22

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

افزایشسرانه فضاهای ورزشی تفریحی

سانتیمترمربع

20

23

مدیریت ،حفظ ،نگهداری و بهرهبرداری از
مجموعههای زیارتی و تفریحی کارگران

بهرهمندی کارگران از امکانات و
فضاهای رفاهی و تفریحی

خانوار

3.500

مرکز

از  8به 31

نفر

100

24
25

60

آموزشهای پیشگیرانه آسیبهای
اجتماعی در جامعه کار و تولید

نفر

20.150

ساماندهی و آمادهسازی فضاها و امکانات ورزش افزایش مراکز سنجش وضعیت ساختار
قامتی و تندرستی کارگران
سالمت محور مختص جامعه کار و تولید
سنجش وضعیت ساختار قامتی و ارائه مشاوره
به کارگران

تحت پوشش قراردادن کارگران
درمراکز سنجش ساختار قامتی
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ارتقای کار آمدی نظام اداری و هببود اثربخیش نقش حاکمییت وزارت
متبوع در راستای انجام ماموریتها (حوزه توسعه مدیریت و منابع)

ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف مقدار هدف کمی

1

توانمندسازی مدیران و کارکنان (اجرای آموزش سه مرحلهای)

آموزش کارکنان و مدیران

نفرساعت

95.320

2

استقرار کانون ارزیابی مدیران

تربیت عوامل کانون ارزیابی کارکنان

نفر

10

3

خدمات رفاهی کارکنان

پوشش سالمت کارکنان و افراد تحت سرپرستی

نفر

4.830

4

جذب و نگهداشت منابع انسانی

جذب نیروی انسانی

نفر

15

5

انتخاب و انتصاب مدیران

انطباق مدیران حرفهای با
شایستگیهای عمومی مدیریت

نفر

150

6

تنظیم شناسنامه شغل برای شاغلین حوزه ستاد

تدوین شناسنامه شغلی کارکنان

شغل

300

7

برونسپاری و واگذاری وظایف تصدیگری در امور پشتیبانی در حوزه
خدمات عمومی و پشتیبانی وزارت متبوع

کاهش وظایف تصدیگری در بخش
پشتیبانی و واگذاری خدمات

خدمت

10

8

اجرای برنامههای مدیریت سبز در راستای کاهش میزان انرژی در
ساختمانهای اداری وزارتخانه

9

استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر و روشهای نوین در
ساختمانهای اداری

10

کاهش میزان مصرف انرژی در
ساختمانهای ستادی

درصد

8

توسعه فرهنگ سازمانی
انجام معامالت کاال و خدمات به
صورت الکترونیک

درخواست

119

استانداردسازی فضای اداری

درصد

70

موافقتنامه

15
80

11

به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

12

مناسبسازی ساختمانها برای توان خواهان

13

نگهداری و بهینهسازی ساختمانها ،تاسیسات و تجهیزات

14

تهیه و تنظیم موافقتنامه هزینهای ،تملک داراییهای سرمایهای و
مالی ،ردیفهای اصلی و متفرقه

تنظیم موافقتانههای بودجه هزینهای و
تملک داراییهای  سرمایهای

15

تخصیص اعتبارات هزینهای تملک داراییهای سرمایهای و
ردیفهای متفرقه و توزیع آن

میانگین تخصیص اعتبارات هزینهای و
تملک داراییهای سرمایهای از خزانه

درصد

16

بررسی ،تطبیق ،تامین ،اخذ ،تهیه و ثبت گزارش اعتبارات و تخصیصهای ستاد و استانها

کنترل و ارزیابی و نظارت بر اجرای بودجه

مورد

70

17

تهیه  بودجه پیشنهادی سال  1401جهت درج در الیحه بودجه بودجه ساالنه

تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی سال1401

الیحه

1

18

محاسبه قیمت تمام شده خدمات در راستای استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی

محاسبه قیمت تمام شده خدمات دستگاه

خدمت

20

19

مطالعه ،طراحی ،محاسبه ،نظارت و اجرای پروژههای فرهنگی
ورزشی كارگران

احداث ،تکمیل و پیگیری پروژههای
فرهنگی ورزشی کارگران

مورد

50

20

64

انجام فعالیتهای عمومی پشتیبانی

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری

65

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

ارتقای کار آمدی نظام اداری و هببود اثربخیش نقش حاکمییت وزارت
متبوع در راستای انجام ماموریت ها (حوزه وزاریت)

66

ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

1

برنامه تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به
شکایات دادخواست های مردمی

کاهش مدت زمان رسیدگی و پاسخگویی به
شکایات و درخواست های مردمی نسبت به
وضع موجود

درصد

10

2

راهبری ارزیابی شاخص های عمومی و
اختصاصی وزارتخانه در جشنواره شهید رجایی

بهبود عملکرد شاخص های عمومی و
اختصاصی وزارتخانه در ارزیابی جشنواره شهید
رجایی (نسبت به سال گذشته)

درصد

5

3

برنامه سالمت اداری و صیانت از حقوق
شهروندان در ارائه خدمت

افزایش رضایت مندی مخاطبین وزارتخانه
نسبت به سال  99از حیث سالمت اداری

درصد

10

4

تحقیق ،مصاحبه ،مذاکرات ارشادی ،اصالح و
بهبود روش و سیستم ها

بررسی پرونده گزینشی پرسنل

پرونده

12.751

5

ظرفیت سازی آماری در وزارتخانه

  تدوین  پکیج های آماری واحدهای ستادی
درراستای ارتقای نظام آماری و بهبود کیفیت
آمارهای ثبتی

واحد سازمانی

3

6

ترویج و ارتقاء فرهنگ آماری

7

اجرای برنامه های بهره وری در حوزه بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

8

ساماندهی و راهبری آمارهای استانی

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

مجموعه

31

9

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 متبوع

فیلد

140

10

تدوین ،انتشار و اطالع رسانی آماری با بهره
گیری از فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات

افزایش ارائه ریز داده و اطالعات آماری مورد
نیاز ثبت های آماری کشور به مرکز آمار

درصد

100

11

توسعه و الحاق به مقاوله نامه های بین المللی
کار

الحاق به مقاوله نامه های بین المللی کار

مقاوله نامه

13

12

گسترش روابط و همکاری های فنی با
کشورهای هدف در راستای ماموریت های
وزارتخانه

13

حضور فعال در مجامع بین المللی و منطقه ای
و فراهم نمودن زمینه نشست چند جانبه

افزایش توسعه همکاری های بین المللی با
کشورهای هدف

کشور

16

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

ارتقای کار آمدی نظام اداری و هببود اثربخیش نقش حاکمییت وزارت متبوع در
راستای انجام ماموریتها (حوزه روابط عمویم و اطالعرساین)
ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

14

اطالع رسانی رویدادها و اخبار وزارت متبوع از
طریق پیامک

افزایش اطالع رسانی رویدادها و اخبار وزارت
متبوع از طریق پیامک

پیامک

120.000

15

نظرسنجی و پاسخ به مراجعین حضوری و
رصد آراء و نظرات مردمی در مورد فعالیتهای
تخصصی وزارت متبوع

16

تعامل با رسانهها ( اقدامات رسانهای در جهت
اطالعرسانی و آگاهیدهی به جامعه هدف)

17

مدیریت گردهمایی ،نشست ها و برگزاری
نمایشگاه در راستای ماموریت حوزه روابط
عمومی

افزایش رضایتمندی مردم از تامین حقوق آنان
و خدمات دستگاه

20

درصد

18

اطالعرسانی اقدامات و فعالیتهای وزارت متبوع  
و بروزرسانی پورتال وزارتخانه

افزایش اطالعرسانی رویدادها و اخبار وزارت
متبوع از طریق پورتال وزارتخانه

درصد

10

19

فعالیتهای تبلیغاتی ،انتشاراتی و تولیدات چند
رسانه ای (مولتی مدیا)

ارتقاء شفاف سازی و آگاهی بخشی عموم
مردم از ماموریتها و تکالیف وزارتخانه از طریق
برنامه های رسانه ای و تبلیغاتی

دقیقه

540

20

حضور موثر در شبکههای اجتماعی

افزایش اطالعرسانی رویدادها و اخبار متبوع از  
طریق شبکههای اجتماعی

مورد

17.260

ارتقای کار آمدی نظام اداری و هببود اثربخیش نقش حاکمییت وزارت متبوع
در راستای انجام ماموریتها (حوزه امور مجلس ،حقویق و استانها)
ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

1

مستندسازی اموال غیرمنقول وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

افزایش درصد اسناد اخذ شده به امالک فاقد سند

2

بهبود تعامل وزارتخانه با قوه مقننه

3

تقویت هماهنگی و تعامل واحدهای ستادی و اجرایی

4

تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و ارایه نظرات حقوقی

5

حفظ و صیانت از حقوق و منافع وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

واحد متعارف مقدار هدف کمی
درصد

20

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری

67

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

ارتقای کار آمدی نظام اداری و هببود اثربخیش نقش حاکمییت وزارت
متبوع در راستای انجام ماموریتها (حوزه فناوری اطالعات ،ارتباطات
و تحول اداری)
ردیف
21

68

برنامه اجرایی

مسئلهیابی و اولویتبندی مسائل بهرهوری
دستگاه (با همکاری مشاور)

22

آسیبشناسی و ارائه راهحل مسائل بهرهوری
وزارتخانه (با همکاری شرکت مشاور)

23

نظارت بر اجرای برنامههای بهرهوری در دستگاه

هدف کمی
ارتقاء شاخصهای بهرهوری از طریق استقرار
چرخه بهرهوری در وزارتخانه

واحد متعارف

درصد

مقدار هدف کمی

9

24

راهبری واگذاری خدمات و فعالیتهای قابل
واگذاری به بخش غیردولتی

خدمات و فعالیتهای قابل واگذاری به بخش
غیردولتی

خدمت

6

25

راهبری تفویض وظایف و اختیاراتهای قابل
تفویض به ادارات کل اجرایی

تفویض وظایف و اختیارات قابل تفویض به
ادارات کل اجرایی

وظیفه

1

26

راهبری کمیتهها و کارگروههای ساختار و
فناوریهای مدیریتی

27

راهبری دبیرخانه کمیته ساختار و فناوریهای
مدیریتی

28

استقرار نظامها و فناوریهای نوین مدیریتی و مدیریت دانش

برگزاری جلسات کمیتهها و کارگروهها

29

راهبری کمیته نظامنوین پذیرش و بررسی
پیشنهادها

30

اصالح فرآیندهای مربوط به خدمات وزارتخانه

31

اجرا و پیادهسازی فرآیندهای بهبود یافته

32

راهبری امور تسهیل و روانسازی صدور مجوزها

بهبود فرآیند صدور مجوزها

33

تجهیز منابع اطالعاتی کتابخانه مرکزی

توسعه و تجهیز کتابخانه

34

پشتیبانگیری از اطالعات در راستای تقویت
پدافند غیرعامل در حوزه فاوا

34

تجهیز ،استانداردسازی و نگهداری دیتاسنتر و
امنیت شبکه

جلسه

41

افزایش نرخ مشارکت کارکنان وزارت متبوع در
نظامنوین پذیرش و بررسی پیشنهادها

درصد

20

بهبود فرآیندهای ارائه خدمت در دستگاه

فرآیند

13

مجوز

40

عنوان

400

افزایش ضریب امنیت اطالعات و ارتباطات

سطح بلوغ

از  2.6به 3

36

پشتیبانی از سامانههای نرمافزاری و
زیرساختهای فناوری اطالعات در حوزهعمومی

افزایش خدمات پشتیبانی از سامانهها و
زیرساختهای فناوری اطالعات

سامانه

21

37

تجهیز ،استانداردسازی و نگهداری از
دستگاههای رایانه

ارتقاء سختافزاری و بروزرسانی شناسنامه
تجهیزات

دستگاه

540

38

تهیه و نظارت بر استقرار سامانههای نرمافزاری
عمومی

ارتقاء و راهاندازی سامانه جدید فاوا (عمومی)

سامانه

6

39

راهبری کارگروهها و کمیته دولت الکترونیک و
هوشمندسازی اداری

برگزاری جلسات کمیتهها و کارگروههای
دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

جلسه

12

40

الکترونیکیکردن خدمات دولتی (درخواست،
تولید ،تحویل خدمت)

الکترونیکیکردن خدمات تخصصی جدید

خدمت

3

41

توسعه سامانه جامع روابطکار و
الکترونیکیکردن خدمات روابطکار

توسعه زیرسامانههای جامع روابطکار

خدمت

از  25به 40

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

ارتقای کار آمدی نظام اداری و هببود اثربخیش نقش حاکمییت وزارت
متبوع در راستای انجام ماموریت ها (حوزه فناوری اطالعات ،ارتباطات
و تحول اداری)
ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

42

پشتیبانی از سامانههای تخصصی در راستای
ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات گیرندگان

افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان

خدمت

23

43

توسعه میزخدمت الکترونیکی

افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان
در قالب میز خدمت

خدمت

46

44

بهبود شاخصهای توسعه دولت الکترونیک
(مدل بلوغ الکترونیکی ،جایزه دولت الکترونیک
و ارزیابی شاخصهای عمومی)

افزایش میانگین بهبود رتبه در شاخصهای
توسعه دولت الکترونیک (نسبت به سال قبل)

درصد

10

45

توسعه و یکپارچهسازی پایگاه ملی بیمه
اجتماعی کشور

افزایش بهرهگیری اطالعاتی صندوقهای
بیمهای

وب سرویس

از  7به 10

46

نظارت بر پروژههای با اهمیت وزارت متبوع
و سازمانهای تابعه در حوزه توسعه دولت
الکترونیک و الکترونیکیکردن مجوزها

الکترونیکیکردن مجوزهای صادره

مجوز

40

47

توسعه امنیت سامانههای تخصصی
خدمتدهنده (مطابق با شاخصهای  ۱۲گانه)

افزایش سطح امنیت سامانههای تخصصی
ارائهدهنده خدمات

نمره امنیت

از  150به 400

48

توانمندسازی ذینفعان از طریق یادگیری
الکترونیکی

افزایشدانش سازمانی ارائه کنندگان و
دریافتکنندگان خدمات الکترونیکی

نفر ساعت

320.000

49

الکترونیکیکردن و پاسخگویی به استعالم سایر 
دستگاههای اجرایی از طریق GSB

توسعه استعالمات الکترونیکی

سرویس

16

50

بهبود فرآیندهای الکترونیکی با رویکرد تحول
دیجیتال

افزایش سطح خدمات الکترونیکی با رویکرد
تحول دیجیتال

درصد

100

51

استفاده از دفاتر خدمات پیشخوان در ارائه
خدمت الکترونیکی

افزایش خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان

خدمت

10

52

مهندسی مجدد نقش و ساختار وزارت متبوع

کاهش حجم و اندازه دستگاه

درصد

3

53

تدوین برنامههای راهبردی و عملیاتی وزارتخانه
و سازمانهای تابعه

تعداد برنامه عملیاتی واحدهای ستادی و
اجرایی و سازمانهای وابسته

برنامه

280

54

ارزیابی برنامه عملیاتی واحدهای ستادی،
اجرایی و سازمانهای تابعه

سنجش میزان تحقق برنامههای عملیاتی
واحدهای ستادی و اجرایی و سایر اسناد
باالدستی

برنامه

280

55

تدوین برنامههای راهبردی و عملیاتی ساالنه ()1401

56

راهبری ،نظارت و هماهنگی امور حوزه وزارتی

57

راهبری ،نظارت و بررسی و پیگیری عملکرد سازمانها

58

بررسی و رسیدگی به درخواستهای مردمی

59

پیشگیری و کاهش تخلفات اداری  

60

امور ثبت و صدور و ارسال مراسالت

61

راهبری کمیسیونها و شوراها

62

اجرای برنامههای جامع پدافند غیرعامل در وزارت متبوع

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری

69

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

70

چکیده برنامه عملیاتی سال 1400

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری

71

وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجمتاعی (سازمان هبزیسیت کشور)

72

ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

1

توانمندسازی افراد تحت پوشش سازمان
بهزیستی از طریق ایجاد اشتغال

توانمندسازی افراد تحت پوشش سازمان
بهزیستی از طریق ایجاد اشتغال

نفر

30.000

2

حمایت از تامین مسکن افراد تحت پوشش
نهادهای حمایتی

تامین مسکن نیازمندان

مسکن

7.600

3

توانبخشی و توانمندسازی سالمندان
تحتپوشش

افزایش پوشش حمایتی از سالمندان

نفر

1.820.000

4

تامین امنیت غذایی کودکان

افزایش پوشش امنیت غذایی کودکان

نفر

233.950

5

حمایت از تحصیل دانشجویان تحتپوشش
نهادهای حمایتی

افزایش حمایت از دانشجویان تحتپوشش
نهادهای حمایتی

نفر

30.064

6

حمایت ازکودکان و نوجوانان خانوادههای
نیازمند

افزایش مساعدتهای اجتماعی به کودکان و
نوجوانان خانوادههای نیازمند

نفر

80.000

7

حمایت و توانمندسازی کودکان بیسرپرست
و بدسرپرست تحتپوشش

افزایش حمایت از کودکان بیسرپرست و
بدسرپرست

نفر

41.700

8

توسعه و گسترش مساعدتهای اجتماعی
معلولین

حمایت از معلوالن

نفر

1.600.000

9

غربالگری بینایی و شنوایی کودکان و معلوالن

افزایش پوشش غربالگری بینایی و شنوایی
کودکان و معلوالن

نفر

2.900.000

10

حمایت از خدمات مشاورهای و آزمایش
ژنتیک

افزایش غربالگری ژنتیک

نفر

650.000

11

حمایت از زنان سرپرست خانوار

افزایش حمایت از زنان سرپرست خانوار

نفر

270.000

12

پرداخت مستمری و تأمین کمک معیشت
خانوادههای تحتپوشش

افزایش پرداخت مستمری و تأمین کمک
معیشت خانوادههای تحتپوشش

نفر/خانوار

1.200.000

13

مداخله و توانمندسازی افراد در معرض آسیب
و آسیب دیده اجتماعی

14

آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها در
دانشآموزان و در دوران سالمندی

15

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

16

گسترش خدمات باز اجتماعی افراد
آسیبدیده

افزایش ضریب نفوذ خدمات پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی

درصد

از  50به 51

17

توسعه ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب
معتادان

افزایش حمایت و توانمندسازی معتادان

نفر

318.327

18

راهبری امور تسهیل و روانسازی صدور
مجوزها در حوزه بهزیستی

بهبود فرآیند صدور مجوزها در حوزه
بهزیستی

مجوز

1
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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی
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صیانت از نیروی کار اب أتکید بر ارتقای هبرهوری نیروی کار  /ایجاد تعادل
در ابزار کار (سازمان آموزش فین و حرفهای کشور)
ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

1

توانمندسازی نیروی انسانی شاغل از طریق
آموزشهای مهارتی

ارائه آموزش فنی و حرفه ای به نیروی
انسانی شاغل

نفر/ساعت

6.734.875

2

مهارتآموزی دانشجویان و دانشآموزان

ارائه آموزش فنی و حرفه ای به دانشجویان
و دانشآموزان

نفر /ساعت

3,246,102

3

سنجش مهارت و صالحیت حرفهای شاغلین و
افراد جویای کار

سنجش مهارت و صالحیت حرفهای در
سازمان آموزش فنی و حرفهای

نفر

1.000.000

4

برگزاری دورههای مهارتآموزی برای افراد
جویای کار در سازمان آموزش فنی و حرفه ای

ارائه آموزش فنی و حرفهای به افراد جویای
کار

نفر -ساعت

100,182,617

5

توسعه پلتفرم و سامانه در راستای
هوشمندسازی سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشور

ایجاد پلتفروم مهارتآموزی درسازمان
آموزش فنی و حرفهای

پلتفرم

1

6

تدوین و بازنگری استاندارهای آموزشی
مهارتهای فنی و حرفهای

ارتقا استاندارهای آموزشی درسازمان
آموزش فنی و حرفهای

استانداردآموزشی

500

7

راهبری امور تسهیل و روانسازی صدور
مجوزها درحوزه فنی و مهارتی

بهبود فرآیند صدور مجوزها در حوزه فنی
و مهارتی

مجوز

1

8

راهبری دبیرخانه کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی درسازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی
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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

اپیداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه اجمتاعی
گسرتش و ارتقای بیمههای اجمتاعی
(صندوق بیمهاجمتاعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر کشور)

80

ردیف

برنامه اجرایی

1

بهینهسازی سبد دارایی  ،ایجاد شفافیت و
انضباط مالی در صندوق بیمهاجتماعی کشاورزان،
روستائیان و عشایر

2

بهبود فرآیندهای اداری ،مستندسازی و
هوشمندسازی صندوق بیمهاجتماعی کشاورزان،
روستائیان و عشایر

3

توسعه بیمهاجتماعی کشاورزان ،روستائیان وعشایر

هدف کمی

نسبت  مصارف به منابع  صندوق
بیمهاجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر

افزایش تعداد بیمهشدگان فعال صندوق
بیمهاجتماعی کشاورزان ،روستائیان وعشایر

واحد متعارف

درصد

نفر

مقدار هدف کمی

18

136.772
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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

اپیداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمهاجمتاعی
(صندوق ابزنشستیگ کشوری)

82

ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

1

اقدامهای زیربنایی برای ایجاد بستر شفافیت
و محاسبهپذیری صندوق بازنشستگی
کشوری

افزایش شفافیتسازی و محاسبهپذیری و اداره
اقتصادی امورسرمایهگذاری ضوابط و اصول
سرمایهگذاری

درصد

100

2

برنامه خروج از بنگاهداری در صندوق
بازنشستگی کشوری

3

توسعه سرمایهگذاری و ایجاد بستر الزم
برای مشارکت با بخشخصوصی در صندوق
بازنشستگی کشوری

4

بورسی شدن شرکتهای زیرمجموعه صندوق
بازنشستگی کشوری

5

رقابتپذیری و بهسازی ساختار داراییها در
صندوق بازنشستگی کشوری

6

اجرای طرح معیشتی اجتماعی بازنشستگان
در صندوق بازنشستگی کشوری

نسبت منابع به مصارف صندوق بازنشستگی
کشوری

افزایش تسهیالت حمایتی برای بازنشستگان
صندوق بازنشستگی کشوری

درصد

فقره/وام

87

319.000
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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

اپیداری وتعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه اجمتاعی
(صندوق ابزنشستیگ فوالد)
ردیف

برنامه اجرایی

1

بهینهسازی سبد دارایی ،ایجاد شفافیت و انضباط مالی
در صندوق بازنشستگی فوالد

2

اصالح نظام بنگاهداری در صندوق بازنشستگی فوالد

نسبت منابع به مصارف صندوق
بازنشستگی فوالد

درصد

30

3

متناسبسازی و همسانسازی مستمری بازنشستگان
صندوق فوالد وحمایتهای رفاهی

ارتقا رضایتمندی و سطح معیشتی
بازنشستگان در صندوق بازنشستگی
فوالد

نفر

87.000

4

ایجاد سامانههای خدماترسان رفاهی در راستای
رضایتمندی بازنشستگان صندوق فوالد

راه اندازی سامانه خدماترسانی به
بازنشستگان صندوق فوالد

سامانه

7

5

84

هدف کمی

واحد متعارف مقدار هدف کمی

بهبود سطوح بهرهمندی بیمهشدگان از خدمات بهداشتی و درمانی درصندوق بازنشستگی فوالد
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وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی

افزایش هسم بخش تعاون در اقتصاد میل
(صندوق مضانت رسمایهگذاری تعاون)

86

ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

1

اعتبارسنجی صدور ضمانتنامههای
جدید از طریق صندوق ضمانت
سرمایهگذاری تعاون

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

درصد

15

2

تصویب ضمانت نامهها برای شرکتهای
تعاونی و کارآفرینی از سوی صندوق
ضمانت سرمایهگذاری تعاون

3

صدور ضمانتنامه برای شرکتهای
تعاونی و کارآفرینی از سوی صندوق
ضمانت سرمایهگذاری تعاون

رشد ضمانتنامههای مصوب برای شرکتهای
تعاونی و کارآفرینی

درصد

15
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افزایش هسم بخش تعاون در اقتصاد میل (ابنک توسعه تعاون)

88

ردیف

برنامه اجرایی

هدف کمی

واحد متعارف

مقدار هدف کمی

1

حمایت از کسب و کارهای کوچک و
متوسط از طریق تهیه بستههای اعتباری
توسط بانک توسعه تعاون

افزایش پرداخت تسهیالت اعتباری برای
توسعه اشتغال در بخش تعاون و کسب و
کارهای کوچک از سوی بانک توسعه تعاون

میلیارد ریال

366.000

2

حمایت از توسعه صادرات تعاونیها
از سوی بانک توسعه تعاون (صدور
ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی و
حوالههای ارزی)

صدور ضمانتنامه اعتبارات اسناد و حوالههای
ارزی از سوی بانک توسعه تعاون

میلیون یورو

510

3

توسعه خدمات الکترونیک و فناوریهای
مدیریتی در بانک توسعه تعاون

بهبود خدمات الکترونیک و دولت دیجیتال در
بانک توسعه تعاون (نسبت به سال گذشته)

درصد

20

4

پرداخت تسهیالت حمایتی برای
دهکهای پائین درآمدی با اولویت
بخشتعاون

افزایش تسهیالت حمایتی برای دهکهای
پایین درآمدی با اولیت بخشتعاون از سوی
بانک توسعه تعاون

میلیارد ریال

18.342
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با تشکر از همکاری مدیران و رابطین واحدهای ستادی
معاونت روابط کار :راضیه مهدی پور  -فهیمه سمیع پور -مجید حاجی امیدی -شهناز نظری -ژینا نعمت پور-
فرشته حیدری
معاونت توسعه كارآفرینی و اشتغال :عالالدین ازوجی -تبسم با وفا -فاطمه سخایی-کوروش عمادی-
سعید تفویضی -نیلوفر ملک ابهری -علی محرم خانی -حسین بحری
معاونت رفاه اجتماعی:معصومه بااوش  -نرجس خاتون اسعدی -فائزه زارعی -محمدعلی پوره -توحید
جعفری
معاونت امور تعاون :غالمرضا حجارزاده  -نادر محمدجعفری -لیال دریكوند -غالمرضا صالحی  -الهام
گلدوست  -آرزو امیری  -حسین جمشیدی
معاونت اجتماعی و فرهنگی :احمد نقی پوران  -ناهید مهر پویا -یاسر حیدری
معاونت امور اقتصادی :فاطمه حمصی -بیتا عطایی  -افسانه تقوایی -رقیه شاحسینیفر
معاونت امور مجلس ،حقوقی و استانها :فرامرز تاالنگ-حمیدرضا حدادی-سعید تکلو
معاونت توسعه مدیریت و منابع :مسعود رمضان زاده -علی پور قلی زاده
حوزه وزارتی :سیدمحمد اعلمی پور -محمود برادران -هما طاهری پور -کاظم ذبیحی -اکرم جعفری -مختار
قائدی  -فیروز مینایی -زینب حاجیوند-عباس مستعلی  -زهره دبیر گروس -فریبا کریم بخش
بانک توسعه تعاون :امیر میرشفیعی
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون :هانیه مجتهدزاده
سازمان بهزیستی کشور :ابراهیم محمدلو
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر :حمید مدنی محرمی
سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور :زهرا میرزاده مدرسی
صندوق بازنشستگی کشوری :شهره لطیفی -طیبه جلیلی
صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد :بهرام شکیبا -هاجر احمدیه
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