سند راهبردی معاونت حقوقی و امور مجلس -اهداف راهبردی
سد

اِٛٚیت ٞبی

یف

ساٞجشدی

1

2

3

افضایؾ تٛاٖ
ثشٚت آفشیٙی

تجٕیغ  ٚثبصتذٚیٗ لٛا٘یٗ

پبیذاس دِٚت ٚ

تؼییٗ ٚضؼیت أالن ٚصاست

وبٞؾ اتىب ث٘ ٝفت

ٔتجٛع

تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی

ثٟجٛد اػتیفبی حمٛق

پبیذاس دِٚت ٚ

ٔبِىب٘ٚ ٝصاست دس صٔیٝٙ

وبٞؾ اتىب ث٘ ٝفت

ٔؼتغالت

وبٞؾ اتىب ث٘ ٝفت

تؼذاد حٛصٞ ٜبیی و ٝلٛا٘یٗ
 100%آٟ٘ب تجٕیغ ،تٙمیح  ٚثبصتذٚیٗ

التلبدی

تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی

پبیذاس دِٚت ٚ

ٚص٘ی

ٔـبسوت دس سٚصآٔذػبصی،

افضایؾ ػشػت  ٚویفیت

تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی
4

ٞذف ساٞجشدی

م.

ؿذ ٜا٘ذ.

50%

30%

دادٞبی ٔٙؼمذ ٜدس ٚصاست
ٔتجٛع جٟت افضایؾ كشفٝ

ػیبػت ٌضاسی

ٚلبٌ٘ ٖٛضاسی

تٙمیح لٛا٘یٗ

تؼییٗ تىّیف أالن
ٚصاستخب٘ٝ

20%

20%

ٔـبسوت دس تذٚیٗ ٚتٙمیح
لٛا٘یٗ ٔٚمشسات  ٚؿشوت

50%

دس جّؼبت ٔشثٛعٝ

افضایی دسٖٚ
ػبصٔب٘ی ٕٞٚىبسی

ٔجٕغ ٕ٘بیٙذٌبٖ اػتب٘ی

ثب ٔـبسوت دیٍش ٔشاوض
دفتش حمٛلی

ٌضاسؽ ٌیشی

ػبال٘ٝ

ٔؼِٚٛیت  ٚث ٝؿشط
تبٔیٗ اػتجبس

اداس ٜوُ أٛاَ
دِٚتی ٚاداس ٜوُ

اػتؼالْ

ػبال٘ٝ

أٛس پـتیجب٘ی

تحمك أش ٔٛٙط ثٝ
حل َٛؿشایظ

ٔشوض ٘ٛػبصی
فمشٜ
ّٔه

0

25%

50%

100% 75%

ؿٙبػبیی ٔؼتغالت ٚ

ٚاداس ٜوُ أٛاَ

ثشٚص سػب٘ی أالن

دِٚتی ٚأٛس

اػتؼالْ

ػبال٘ٝ

ٔٛٙط ث ٝایجبد ػبٔب٘ٝ

اداسی ٚپـتییب٘ی

٘ؼجت لشاسدادٞبی ثشسػی
ؿذ ٜث ٝلشاسدادٞبی اسجبع ؿذٜ

ثٟشٚ ٜسی ٞضیٞ ٝٙبی
دسكذ

0

 100% 100% 100% 100%جبسی دِٚت وبػت٘ ٚ ٝیبص
دِٚت ثٙٔ ٝبثغ ٔبِی وٓ

وّی ٝثخـٙبٔٞ ٝبی آٟ٘ب جٟت
ٔالحظ ٝثٔ ٝؼب٘ٚت حمٛلی

تؼذاد حضٛس دسجّؼبت ثٝ
٘ؼجت جّؼبت ٔتـىّٝ

تؼذاد

0

0

4

4

4

جٌّٛیشی اص ٔغبیشت
ٔمشسات ثب لبٖ٘ٛ

پبالیؾ لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات
دسكذ 100% 100% 100% 100% 75%

15%

اػتب٘ذاس

جٟت دػتشػی آػبٖ
ٔشدْ

تؼذاد ٘ـؼت ٞبی ٚصیش ثب
ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔجٕغ اػتبٖ ٚ

ٔؼب٘ٚت ٘یشٚی
ا٘ؼب٘ی  ٚتٛػؼٝ

اػتؼالْ

ٔٙبثغ

ؿؾ
ٔبٝٞ

دسكٛست اسجبع ث ٝدفتش

ٔی ؿٛد.

اسػبَ ٔی ؿٛد

افضایؾ تؼبُٔ ٔٛثش ثب

فشاػبصٔب٘ی

٘یبص وـٛس ث ٝتذٚیٗ ٚ

اعالػبت

آٚسی اعالػبت ػٙجؾ

ثب سػبیت كشف ٝجٛیی ٚ

افضایؾ ٓٞ
7

لشاسدادٞبی اجبس ٜث ٝسٚص ؿذٜ
ث ٝوُ ٔؼتغالت

ٚلبٌ٘ ٖٛضاسی

6

تىّیف ؿذٜ

ّٔه

0

1

2

3

4

ٔؼب٘ٚتٟبیی و ٝپیؾ ٘ٛیغ
ػبیش ٔؼب٘ٚتٟب

ػیبػت ٌضاسی

تؼذاد أالن ثضسي تؼییٗ

جٛیی  ٚثٟشٚ ٜسی

فؼبَ ٛٔ ٚثش دس

فؼبَ ٛٔ ٚثش دس

حٛصٜ

0

0

1

3

5

ٌؼتشؽ ٘ظبست ثش لشاس

افضایؾ ٕٞىبسی حمٛلی ثب

افضایؾ ٔـبسوت

تؼذاد

فمشٜ

٘ؼجت ٔؼتغالت داسای

افضایؾ ٔـبسوت
5

فشٔٔ َٛحبػجٝ

ٚاحذ 1396 1395 1394 1393 1392

ٔٙغك ٙٔ ٚـأ ٞذف

ٔٙجغ جٕغ آٚسی

سٚؽ جٕغ

تٙبٚة

تٛضیحبت ٚپیٛػت

تؼبُٔ ٔؼتٕش ثب ٕ٘بیٙذٌبٖ
تؼذاد

1

5

6

8

8

ٔٙجش ث ٝتمٛیت تفب ٓٞثب
ایـبٖ خٛاٞذ ؿذ.

وّیٔ ٝؼب٘ٚت ٞب ٚ
دػتٍبٟٞبی

ٔٛٙط ث ٝاسائ ٝپیؾ
ٌضاسؽ ٌیشی

ػبال٘ٝ

تبثؼٚ ٝصاستخب٘ٝ

٘ٛیغ اص ٚاحذٞبی
تبثؼٚ ٝصاستحب٘ٝ
ؿشوت دسجّؼبت

ٔتٗ لٛا٘یٗ ٚ
ٔمشسات

كٛستجّؼبت

ؿؾ

ٔؼب٘ٚت حمٛلی سیبػت

ٔبٝٞ

جٕٟٛسی ٔ ٚجّغ
ؿٛسای اػالٔی

ٔذیشیت أٛس
ٔجّغ

كٛستجّؼبت

ؿؾ
ٔبٝٞ
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اِٛٚیت ٞبی

یف

ساٞجشدی

ٞذف ساٞجشدی

م.
ٚص٘ی

فشٔٔ َٛحبػجٝ

ٚاحذ 1396 1395 1394 1393 1392

ٔٙغك ٙٔ ٚـأ ٞذف

ٔٙجغ جٕغ آٚسی
اعالػبت

سٚؽ جٕغ

تٙبٚة

آٚسی اعالػبت ػٙجؾ

تٛضیحبت ٚپیٛػت
ٔٙظٛس اص ٔذیشاٖ

افضایؾ ٓٞ
8

افضایی دسٖٚ
ػبصٔب٘ی ٕٞٚىبسی
فشاػبصٔب٘ی

افضایؾ ٕٞبٍٙٞی ٔذیشاٖ
اػتب٘ی ثب ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔحتشْ

تؼذاد ٘ـؼت ٞبی ٔـتشن
10%

ٔجّغ

ٔذیشاٖ اػتب٘ی ثب ٔجٕغ

تؼبُٔ ٔؼتٕش ثب ٕ٘بیٙذٌبٖ
تؼذاد

0

1

12

12

12

ٔٙجش ث ٝتمٛیت تفب ٓٞثب

ٕ٘بیٙذٌبٖ اػتبٖ

ایـبٖ خٛاٞذ ؿذ.

تؼذاد ٘ـؼت ٞبی ٔـتشن

تؼبُٔ ٔؼتٕش ٔؼب٘ٚت

اػتب٘یٔ ،ذیشاٖ وُ
ٔذیشیت أٛس
ٔجّغ

كٛستجّؼبت

ػٝ

اػتبٖ ٞب ٔ ٚذیشاٖ

ٔبٝٞ

ػبُٔ ثب٘ه ٞب  ٚثیٕٝ
ٞبٌٕ ،شنٔ ،بِیبت ٔی
ثبؿذ.

افضایؾ ٓٞ
9

افضایی دسٖٚ

افضایؾ تؼبُٔ ٔٛثش ثب

ػبصٔب٘ی ٕٞٚىبسی وٕیؼیٞ ٖٛب  ٚفشاوؼیٞ ٖٛب

15%

فشاػبصٔب٘ی
افضایؾ ٓٞ
10

افضایی دسٖٚ
ػبصٔب٘ی ٕٞٚىبسی
فشاػبصٔب٘ی
افضایؾ ٓٞ

11

افضایی دسٖٚ
ػبصٔب٘ی ٕٞٚىبسی
فشاػبصٔب٘ی

افضایؾ حضٛس ٔذیشاٖ
اسؿذ ٚصاست التلبد دس

10%

ٔجّغ ؿٛسای اػالٔی

افضایؾ آٌبٞی ٕ٘بیٙذٌبٖ
ٔحتشْ ٔجّغ اص دیذٌبٞ ٜب

10%

ػبصٔبٖ ٞبی ٚاثؼت ٝدس دفتش

0

ٚیظ ٜدِٚت ٔجّغ ؿٛسای

30

30

30

30

ٚصاست ؿشوت وٙٙذ.

حمٛلی  ٚأٛس ٔجّغ ثب

ٔذیشیت أٛس

ٌضاسؽ ٌیشی ٚ

ػٝ

ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔٙجش ث ٝتمٛیت

ٔجّغ

كٛستجّؼبت

ٔبٝٞ

تفب ٓٞثب ایـبٖ خٛاٞذ ؿذ.

ٚصاست التلبد اسػبِی ثشای

ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔجّغ دس ٔٛسد
تؼذاد

0

6

24

32

48

ػٛاالت  ٚاثٟبٔبت سٚص،
آٔبس  ٚاعالػبت التلبدی ٚ

ٔذیشیت أٛس

ٌضاسؽ ٌیشی ٚ

ػٝ

ٔجّغ

كٛستجّؼبت

ٔبٝٞ

ثب ٕٞىبسی سٚاثظ
ػٕٔٛی ٔ ٚؼب٘ٚت أٛس
التلبدی ٚصاست

داؿتٗ آٌبٞی اص تبسیخچٝ

ػبصٔب٘ی ٕٞٚىبسی

فشاػبصٔب٘ی

تؼذاد حضٛس ٔؼب٘ٚیٗ  ٚسٚػبی

تؼبُٔ ٔؼتٕش ٔؼب٘ٚت

وبصیٛی ٕ٘بیٙذٌبٖ

تؼذاد ٕ٘بیٙذٌبٖ داسای
10%

تؼبٔالت  ٚدیذٌبٞ ٜبی

دیذٌبٜٞبی ٔؼتٙذػبصی ؿذ ٜدسكذ

0

50%

ٕ٘ 100% 100% 75%بیٙذٌبٖ ثبػث خذٔت

ث ٝوُ ٕ٘بیٙذٌبٖ

فشاػبصٔب٘ی

13

فشاوؼیٞ ٖٛب

كٛستجّؼبت

ٔبٝٞ

ٔذیشاٖ اسؿذ ٔشتجظ

ػّٕىشد ساٞجشدی ٚصاست

اص دیذٌبٜٞبی ٕ٘بیٙذٌبٖ

ػبصٔب٘ی ٕٞٚىبسی

ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔٙجش ث ٝتمٛیت

ٔجّغ

تفب ٓٞثب ایـبٖ خٛاٞذ ؿذ.

تؼذاد ٌضاسؽ ٞبی تخللی

 ٚاٞذاف ساٞجشدی ٚصاست

افضایی دسٖٚ

افضایی دسٖٚ

حمٛلی  ٚأٛس ٔجّغ ثب

ٔذیشیت أٛس

ٌضاسؽ ٌیشی  ٚؿؾ

ٔذیشاٖ اػتب٘ی ٚ

آٌبٞی سػب٘ی ثٝ

افضایؾ آٌبٞی ٚصاست ٔتجٛع

افضایؾ ٓٞ

تخللی ٙٔ ٚتخجی اص

اػالٔی

افضایؾ ٓٞ
12

ٚصیش ثب وٕیؼیٞ ٖٛبی

تؼذاد

3

4

4

4

4

دس ایٗ جّؼبت ثبیذ

دٞی ػشیغ تش ٛٔ ٚثشتش

ٔذیشیت أٛس
ٔجّغ

ٌضاسؽ ٌیشی  ٚؿؾ
كٛستجّؼبت

ٔبٝٞ

خٛاٞذ ؿذ.
افضایؾ آٌبٞی ٕ٘بیٙذٌبٖ
ٔحتشْ ٔجّغ اص فؼبِیت ٞب
 ٚتٛفیمبت ٚصاست

10%

پیبٔه سٚاثظ ػٕٔٛی ث ٝوُ
ٕ٘بیٙذٌبٖ

دسكذ

0

100% 100% 100% 100%

ٔٙجش ث ٝجّت حٕبیت

ٔذیشیت أٛس

ٔٛثش ایـبٖ دس پیـجشد

ٔجّغ

پشٚطٞ ٜبی ّٔی خٛاٞذ ؿذ.

اختلبكی ٕ٘بیٙذٌبٖ
ٔحتشْ
اسػبَ دػت وٓ یه

تؼبُٔ ٔؼتٕش ثب ٕ٘بیٙذٌبٖ

تؼذاد ٕ٘بیٙذٌبٖ تحت پٛؿؾ

تـىیُ پشٚفبیُ سٚصآٔذ

اػتؼالْ

ؿؾ
ٔبٝٞ

پیبٔه دس ٞش ٞفت ٝثب
ٕٞىبسی سٚاثظ ػٕٔٛی
دس خلٛف اخجبس
التلبدی ؿبدا
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اِٛٚیت ٞبی

یف

ساٞجشدی

ٞذف ساٞجشدی

م.
ٚص٘ی

فشٔٔ َٛحبػجٝ

ٚاحذ 1396 1395 1394 1393 1392

ٔٙغك ٙٔ ٚـأ ٞذف

ٔٙجغ جٕغ آٚسی
اعالػبت

سٚؽ جٕغ

تٙبٚة

آٚسی اعالػبت ػٙجؾ

تٛضیحبت ٚپیٛػت

افضایؾ ٓٞ
14

افضایی دسٖٚ

افضایؾ تؼبُٔ ثب ٔمبٔبت

ػبصٔب٘ی ٕٞٚىبسی

ل ٜٛلضبئیٝ

5%

تؼذاد ٘ـؼت ٞبی ٔـتشن دس
ػغٛح ػبِی  ٚوبسؿٙبػی

تؼذاد

0

2

1

2

5

تؼبُٔ ثب ػبیش لٛا

أٛس حمٛلی

كٛستجّؼبت

ػبال٘ٝ

ٕٞبٍٙٞی جٟت حُ
ٔـىالت ٚصاستخب٘ٝ

فشاػبصٔب٘ی
افضایؾ ٓٞ
15

افضایی دسٖٚ
ػبصٔب٘ی ٕٞٚىبسی
فشاػبصٔب٘ی

ٕٞبٍٙٞی جٟت حُ
افضایؾ تؼبُٔ ثب ٔمبٔبت
ػبصٔبٖ ثجت اػٙبد  ٚأالن

5%

وـٛس

تؼذاد ٘ـؼت ٞبی ٔـتشن دس
ػغٛح ػبِی  ٚوبسؿٙبػی

ٔـىالت ٚصاستخب٘ٝ
تؼذاد

0

2

1

2

5

خلٛف پش٘ٚذٞ ٜبی
أالن دِٚت
ٕٞبٍٙٞی داخّی دس أٛس

افضایؾ ٓٞ
16

افضایی دسٖٚ

افضایؾ ٕٞبٍٙٞی ٓٞ ٚ

ػبصٔب٘ی ٕٞٚىبسی افضایی حمٛلی ثیٗ دػتٍبٞی

10%

تؼذاد جّؼبت ؿٛسای
ٕٞبٍٙٞی أٛسحمٛلی

حمٛلی ثیٗ تٕبْ ػبصٔبٖ
تؼذاد

5

10

15

20

25

17

افضایی دسٖٚ
ػبصٔب٘ی ٕٞٚىبسی
فشاػبصٔب٘ی

ٞب ٔ ٚؼب٘ٚت ٞب ،ثیٕٚ ٝ

أٛس حمٛلی

كٛستجّؼبت

ثب٘ه ٞبی دِٚتی

فشاػبصٔب٘ی
افضایؾ ٓٞ

تؼبُٔ ثبٔمبٔبت ثجت

أٛس حمٛلی

كٛستجّؼبت

ػبال٘ٝ

جٟت ٕٞىبسی دس

ؿؾ
ٔبٝٞ

ؿشوت ٔذیشاٖ حمٛلی
ٔشاجغ ریشثظ دس
جّؼبت

صیشٔجٕٛػٚ ٝصاست ٔتجٛع
افضایؾ تؼبُٔ ثب دیٛاٖ
ٔحبػجبت  ٚػبصٔبٖ

10%

ثبصسػی وُ وـٛس

تؼذاد ٘ـؼت ٞبی ٔـتشن دس
ػغٛح ػبِی

تؼذاد

0

10

15

15

15

حُ ٚفلُ پش٘ٚذٞ ٜبی
ٔشاجغ یبد ؿذٜ

أٛس حمٛلی

ٌضاسؽ ٌیشی

ؿؾ
ٔبٝٞ

ٔزاوشات حضٛسی
جٟت فیلّ ٝدادٖ یٝ
پش٘ٚذٞ ٜب

آفضایؾ آٌبٞی ٕٞ ٚبًٙٞ
18

افضایؾ ؿفبفیت،

ػبصی صیشٔجٕٛػٚ ٝصاست

ٔیضاٖ آساء احلب ؿذ ٜث ٝوُ

ػالٔت ٚا٘ضجبط

ٔتجٛع دس لجبَ اسآء دیٛاٖ

 20%آساءكبدس ٜتٛػظ ٞیأت ػٕٔٛی تؼذاد

ٔبِی ٚاداسی

ػبِی وـٛس  ٚدیٛاٖ ػذاِت

دیٛاٖ ػذاِت اداسی

0

50

100

100

100

آٌبٞی ث ٝػبیش ٔشاجغ
ریشثظ ٚصاستخب٘ٝ

أٛس حمٛلی

ٌضاسؽ ٌیشی

ؿؾ

اِضاْ ث ٝتجؼیت اص آساء

ٔبٝٞ

اثالؽ ؿذٜ

اداسی
افضایؾ ؿفبفیت،
19

ػالٔت ٚا٘ضجبط
ٔبِی ٚاداسی

افضایؾ ؿفبفیت لٛا٘یٗ ثب
پبػخٍٛئی ث ٝاػتؼالْٞبی
حمٛلی ٚسفغ اثٟبْ اص لٛا٘یٗ
ٔ ٚمشسات

80%

٘ؼجت پبػخ ٞب ث ٝاػتؼالْ
ٞبی حمٛلی

دسكذ  100% 100% 100% 100% 100%سفغ اثٟبْ ٚاثغبَ اص لٛا٘یٗ

أٛس حمٛلی

ٌضاسؽ ٌیشی

ؿؾ
ٔبٝٞ

سند راهبردی معاونت حقوقی و امور مجلس -اهداف راهبردی
سد

اِٛٚیت ٞبی

یف

ساٞجشدی

ٞذف ساٞجشدی

م.
ٚص٘ی

فشٔٔ َٛحبػجٝ

ٚاحذ 1396 1395 1394 1393 1392

ٔٙغك ٙٔ ٚـأ ٞذف

ٔٙجغ جٕغ آٚسی
اعالػبت

سٚؽ جٕغ

تٙبٚة

آٚسی اعالػبت ػٙجؾ

تٛضیحبت ٚپیٛػت

ایجبد یىپبسچٝ
20

ػبصی ػبٔب٘ٞ ٝبی
اعالػبت ٔذیشیتی

ایجبد ػبٔب٘ ٝثجت دػبٚی

100%

دسكذ پیـشفت عشاحی ٚ
اػتمشاس ػیؼتٓ

دسكذ

0

100% 100% 100% 50%

جٕغ آٚسی اعالػبت
لضبیی

ٔشوض ٘ٛػبصی

ٌضاسؽ ٌیشی

ػبال٘ٝ

دس كٛست ٕٞىبسی
ٔشوض ٘ٛػبصی

ٚػّٕیبتی
تٛػؼٞ ٝذفٕٙذ
21

ػشٔبی ٝا٘ؼب٘ی ٚ
ػبصٔب٘ی

جزة  ٚحفظ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی
ٔتخلق

ٔؼب٘ٚت ٘یشٚی
80%

ٔٙبثغ

تٛػؼٞ ٝذفٕٙذ
22

ػشٔبی ٝا٘ؼب٘ی  ٚثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی
ػبصٔب٘ی

٘فش جزة ؿذ( ٜخبِق جزة)

٘فش

0

2

6

8

10

وٕجٛد ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی

ا٘ؼب٘ی  ٚتٛػؼٝ

ٌضاسؽ ٌیشی

20%

ػبػبت آٔٛصؿی ٕٞىبساٖ
ٔؼب٘ٚت

ػبػت

60

60

60

60

60

استمبء ػغح ػّٕی

ٔشوض ٘ٛػبصی ٚ

ٕٞىبساٖ

تح َٛاداسی

ٌضاسؽ ٌیشی

ؿؾ

ٔٛٙط ثٛٔ ٝافمت

ٔبٝٞ

ٔمبٔبت ٚصاستخب٘ٝ

ؿؾ

ٔٛٙط ثٛٔ ٝافمت

ٔبٝٞ

ٔمبٔبت ٚصاستخب٘ٝ

سند راهبردی معاونت حقوقی و امور مجلس -اقدامات راهبردی و عملیاتی
وذ

ٞذف وٕی ساٞجشدی

الذاْ ساٞجشدی  ٚػّٕیبتی

ٔؼئَٛ

مٚ .ص٘ی

صٔبٖ آغبص

صٔبٖ پبیبٖ

50%

93/9/15

 94/12/28دفتش حمٛلی

ٕٞىبس

ثشآٚسد ٞضی ٝٙسیبَ

خشٚجی ّٕٔٛع

3,000,000,000

ٔجٕٛػ ٝتٙمیح ؿذ ٜلٛا٘یٗ

تؼییٗ اِٛٚیت تٙمیح لٛا٘یٗ دس تؼبُٔ
1

ثب ػبیش ػبصٔبٖ ٞب ٔ ٚؼب٘ٚت ٞبی
ٔـبسوت دس سٚص آٔذػبصی ،تجٕیغ ٚ
ثبصتذٚیٗ لٛا٘یٗ التلبدی

2

صیشٔجٕٛػٚ ٝصاست ٔتجٛع
ثش ٖٚػپبسی پشٚط ٜثٔ ٝـبٚساٖ
حمٛلی ثشجؼت٘ ٚ ٝظبست ثش حؼٗ
اجشا یب ٔـبسوت دس ٘ظبست ثش پشٚطٜ

50%

93/9/15

3,000,000,000

 94/12/28دفتش حمٛلی

ٔجٕٛػ ٝتٙمیح ؿذ ٜلٛا٘یٗ

ثش ٖٚػپبسی ؿذٜ
3
4
5

افضایؾ ػشػت ٚویفیت تؼییٗ
ٚضؼیت أالن ٚصاست ٔتجٛع

ایجبد ػبٔب٘ ٝثجت

5%

 93/12/28 93/12/15دفتش حمٛلی

ثٟجٛد اػتیفبی حمٛق ٔبِىب٘ٚ ٝصاست دس اػتؼالْ ٔؼتغالت ٚصاستخب٘ ٝاص أٛاَ
صٔیٔ ٝٙؼتغالت
ٌؼتشؽ ٘ظبست ثشلشاسدادٞبی ٔٙؼمذٜ

6

ا٘ؼمبد لشاسداد ثب وبسؿٙبع ثجتی

5%

 93/12/28 93/12/15دفتش حمٛلی

دس ٚصاست ٔتجٛع جٟت افضایؾ كشفٝ
جٛیی ٚثٟشٚ ٜسی دِٚت

دِٚتی  ٚاداس ٜأٛس پـتیجب٘ی
تبییذ لشاسدادٞبی اسجبػی ث ٝدفتش
حمٛلی

افضایؾ ٕٞىبسی حمٛلی ثب ػبیش

٘ظبست ثش ِٛایح  ٚثخـٙبٔٞ ٝب ٚ

ٔؼب٘ٚتٟب

دػتٛس اِؼُٕ ٞب
ؿشوت دس ٘ـؼت ٞبی تٙمیح لٛا٘یٗ

8

ٔـبسوت دستذٚیٗ لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات

سیبػت جٕٟٛسی ٔ ٚجّغ ؿٛسای

9

افضایؾ تؼبُٔ ثب ٔمبٔبت ل ٜٛلضبئیٝ

7

100%

100%

93/12/15

93/10/1

ٔؼب٘ٚت ٘ظبست ٔبِی

ؿٙبػبیی ٚتلشف أالن ٔتؼّك

 ٚخضا٘ ٝداسی وُ

ثٚ ٝصاستخب٘ٝ
ؿٙبػبیی ٚتلشف أالن ٔتؼّك
ثٚ ٝصاستخب٘ٝ
ثشٚص ؿذٖ لشاسداد ٞبی اجبسٜ

دفتش حمٛلی

دفتش حمٛلی

100%

93/10/1

دفتش حمٛلی

100%

93/9/1

دفتش حمٛلی

ٚصاستخب٘ٝ
ػبیش ٔؼب٘ٚت ٞب

10

11

افضایؾ تؼبُٔ ثب ٔمبٔبت ػبصٔبٖ ثجت
اػٙبد  ٚأالن وـٛس
تـىیُ ٔذا ْٚؿٛسای ٕٞبٍٙٞی

ثشٌضاسی ٘ـؼت ٞبی ٔـتشن

100%

93/9/1

ٞذفٕٙذ ثب ٔمبٔبت ل ٜٛلضبئیٝ
تؼییٗ ٔٛضٛػبت ٔـتشن  ٚتٕٟیذ
ثشٌضاسی ٘ـؼت ٞبی ٔـتشن ثب
ػبصٔبٖ ثجت اػٙبد ٚأالن وـٛس
ٔذیشیت ٔٛضٛػبت  ٚجّؼبت ٚ
پیٍیشی ٔلٛثبت

100%

100%

93/9/1

93/9/1

دفتش حمٛلی

دفتش حمٛلی

ثبلٛا٘یٗ ٔٚمشسات

ا٘غجبق ٔمشسات ثب لٛا٘یٗ
تٟی ٝپیـٟٙبدات تٙمیح لٛا٘یٗ
دس حٛصٞ ٜبی ٔشتجظ ٚصاستخب٘ٝ

اػالٔی
تؼییٗ ٔٛضٛػبت ٔـتشن  ٚتٕٟیذ
دفتش حمٛلی

ا٘ؼمبد لشاسدادٞبی ٔٙغجك

ل ٜٛلضبییٝ

ٕٞبٍٙٞی ثب ٔمبٔبت ل ٜٛلضبئیٝ

ػبصٔبٖ ثجت اػٙبد

ٕٞبٍٙٞی ثب ٔمبٔبت ثجت اػٙبد

ٚأالن وـٛس

ٚأالن
ثشسػی ٔـىالت حمٛلی ٔشاجغ
ریشثظ ٚصاستخب٘ٝ

پیٛػت

سند راهبردی معاونت حقوقی و امور مجلس -اقدامات راهبردی و عملیاتی
وذ

ٞذف وٕی ساٞجشدی

الذاْ ساٞجشدی  ٚػّٕیبتی

مٚ .ص٘ی

صٔبٖ آغبص

صٔبٖ پبیبٖ

ٔؼئَٛ

تؼییٗ ٔٛضٛػبت ٔـتشن  ٚتٕٟیذ
12

افضایؾ تؼبُٔ ثب دیٛاٖ ٔحبػجبت

ثشٌضاسی ٘ـؼت ٞبی ٔـتشن ثب

ٚػبصٔبٖ ثبصسػی وُ وـٛس

دیٛاٖ ٔحبػجبت ٚػبصٔبٖ ثبصسػی

افضایؾ آٌبٞی ٕٞٚب ًٙٞػبصی

وُ وـٛس
احلبء ،دػت ٝثٙذی  ٚاثالؽ آسای

 13صیشٔجٕٛػٚ ٝصاست ٔتجٛع دس لجبَ آساء
لضبیی
افضایؾ ؿفبفیت لٛا٘یٗ ثب پبػخٍٛئی
 14ث ٝاػتؼالْ ٞبی حمٛلی ٚسفغ اثٟبْ اص

دیٛاٖ ػبِی وـٛس ٚدیٛاٖ ػذاِت

ٕٞىبس
دیٛاٖ ٔحبػجبت

100%

93/9/1

دفتش حمٛلی

ٚػبصٔبٖ ثبصسػی
وُ وـٛس

100%

93/10/1

پبػخٍٛئی ث ٝاػتؼالٔبت ٚاكّٝ

100%

حُ ٚفلُ پش٘ٚذٞ ٜبی ٔتـىّٝ
٘بؿی اص ٘ظبست ٔشاجغ ٘ظبستی
تجؼیت ٔشاجغ ریشثظ اص آساء

دفتش حمٛلی

ٞیأت ػٕٔٛی

اداسی
93/9/1

ثشآٚسد ٞضی ٝٙسیبَ

خشٚجی ّٕٔٛع

٘ظبست ثش حؼٗ اجشای لٛا٘یٗ

دفتش حمٛلی

لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات
15

ایجبد ػبٔب٘ ٝثجت دػبٚی

 16جزة  ٚحفظ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق
17

18

ثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی

تؼبُٔ ثب ٔشوض ٘ٛػبصی ثشای اػتمشاس
ػبٔب٘ٝ
٘یبصػٙجی ٘یشٞٚبی ٔٛسد ٘یبص ٚاػالْ
ثٔ ٝؼب٘ٚت تٛػؼٝ
٘یبصػٙجی آٔٛصؿی وبسوٙبٖ ٚاػالْ ثٝ
ٔشوض آٔٛصؽ
ٔغبِؼ ٝپش٘ٚذٞ ٜبی جبسی دسدفتش ٚ

آػیت ؿٙبػی دٚس ٜای اص پش٘ٚذٞ ٜبی

احلب س٘ٚذٞب ٘ ٚىبت ٔـتشن ٚ

حمٛلی ٚلضبیی

تذٚیٗ ساٞىبسٞبی پیـٍیشا٘ٚ ٝ

100%

93/12/28

دفتش حمٛلی

100%

93/9/15

دفتش حمٛلی

100%

93/1/15

دفتش حمٛلی

100%

93/7/15

 93/12/28دفتش حمٛلی

ٔشوض ٘ٛػبصی ٚ

وؼت اعالػبت دلیك ٚآٔبس

تح َٛاداسی
ٔؼب٘ٚت تٛػؼٝ

پش٘ٚذٞ ٜب
حضٛس ثیـتش ٘یشٞٚبی ٔتخلق

ٔذیشیت ٙٔ ٚبثغ
ٔشوض ٘ٛػبصی ٚ

دس ٔؼب٘ٚت

تح َٛاداسی

وبٞؾ دػبٚی

اكالحی
ثش٘بٔ ٝسیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٞبی الصْ
 19افسایش تعامل موثر با مجمع نمایندگان استانی ثشای ثشٌضاسی ٘ـؼت ٚصیش ثب ٔجٕغ
افسایش هماهنگی مدیران استانی با نمایندگان
20
محترم مجلس
افسایش تعامل موثر با کمیسیون ها و فراکسیون
21
ها

80%

93/7/15

 93/12/28أٛس ٔجّغ

ٕ٘بیٙذٌبٖ اػتب٘ی
ثش٘بٔ ٝسیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٞبی الصْ
ثشای ثشٌضاسی ٘ـؼت ٔذیشاٖ

100%

93/7/15

 93/12/28أٛس ٔجّغ

اػتب٘ی ثب ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔحتشْ ٔجّغ
ثش٘بٔ ٝسیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٞبی الصْ
ثشای ثشٌضاسی ٘ـؼت ثب وٕیؼیٞ ٖٛب
 ٚفشاوؼیٞ ٖٛبی ٔجّغ

100%

93/7/15

 93/12/28أٛس ٔجّغ

استمبء ػغح ػّٕی ٕٞىبساٖ

حٛصٚ ٜصاستی

ایجبد تفب ٓٞثب ٕ٘بیٙذٌبٖ
ٔحتشْ ٔجّغ
ایجبد تفب ٓٞثب ٕ٘بیٙذٌبٖ
ٔحتشْ ٔجّغ
ایجبد تفب ٓٞثب ٕ٘بیٙذٌبٖ
ٔحتشْ ٔجّغ

پیٛػت

سند راهبردی معاونت حقوقی و امور مجلس -اقدامات راهبردی و عملیاتی
وذ

ٞذف وٕی ساٞجشدی

الذاْ ساٞجشدی  ٚػّٕیبتی

مٚ .ص٘ی

صٔبٖ آغبص

صٔبٖ پبیبٖ

ٔؼئَٛ

ٕٞىبس

ثشآٚسد ٞضی ٝٙسیبَ

خشٚجی ّٕٔٛع

ثش٘بٔ ٝسیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٞبی الصْ
افسایش حضور مدیران ارشد وزارت اقتصاد در
22
مجلس شورای اسالمی

ثشای حضٛس ٔٙظٓ ٔذیشاٖ اسؿذ
ٚصاست التلبد دس ٔجّغ  ٚاعالع

100%

93/7/15

 93/12/28أٛس ٔجّغ

تٕبْ اػضبی ؿٛسای

ایجبد تفب ٓٞثب ٕ٘بیٙذٌبٖ

ٔؼب٘ٚیٗ

ٔحتشْ ٔجّغ

سػب٘ی ثٕ٘ ٝبیٙذٌبٖ ٔحتشْ
تٟی ٝآٔبس  ٚاعالػبت التلبدی

23

پبػخ دٞی ث ٝػٛاالت  ٚاثٟبٔبت سٚص

24

25

ٕ٘بیٙذٌبٖ
افسایش آگاهی نمایندگان محترم مجلس از
دیدگاه ها و اهداف راهبردی وزارت

تٟیٌ ٝضاسؽ ػّٕىشد  ٚتٛفیمبت
ساٞجشدی ٚصاست ٔتجٛع

تجٕیغ ٔحتٛا ،چبح  ٚتٛصیغ ٌضاسؽ

26

ٞبی ٚیظٕ٘ ٜبیٙذٌبٖ ٔحتشْ

20%

93/7/15

93/12/28

30%

93/7/15

93/12/28

ٔؼب٘ٚت أٛس

أبس  ٚاعالػبت التلبدی ٔٙذسج

التلبدی

دس ٌضاسؽ

ٔؼب٘ٚت أٛس

ٔمبالت تٛجیٟی  ٚتجییٙی ٔٙذسج

التلبدی

دس ٌضاسؽ

ػبٔب٘ٝ
20%

93/7/15

93/12/28

30%

93/7/15

93/12/28

آٔبس تٛفیمبت ػّٕىشدی ٚ

ٔذیشیت

ساٞجشدی ٔٙذسج دس ٌضاسؽ

اػتشاتظیه
سٚاثظ
ػٕٔٛی ٚ

ٌضاسؽ ٞبی ٚیظٕ٘ ٜبیٙذٌبٖ

اداس ٜوُ

ٔحتشْ دس وبصیٛی ٕ٘بیٙذٌبٖ

أٛس ٔجّغ
27

افسایش آگاهی وزارت متبوع از دیدگاههای
نمایندگان

28

افسایش آگاهی نمایندگان محترم مجلس از
فعالیت ها و توفیقات وزارت

29

اقدام مستقل

30

اقدام مستقل

31

اقدام مستقل

32

اقدام مستقل

اػتخشاج ٘ظشات ٕ٘بیٙذٌبٖ اص سػب٘ٝ
ٞب  ٚثجت  ٚحفظ  ٚػبٔب٘ذٞی آ٘بٖ ٚ
ا٘ؼىبع سٚصا٘ ٝآ٘بٖ
اسای ٝاعالػبت الصْ ث ٝسٚاثظ ػٕٔٛی
جٟت اسػبَ پیبٔه ثٕ٘ ٝبیٙذٌبٖ
اعالع سػب٘ی پیبٔىی ثٕ٘ ٝبیٙذٌبٖ
ٔحتشْ دس ٔٛسد پیٍیشی ٘بٔٞ ٝبی
اسػبَ ایـبٖ
تـىیُ ؿٛسای پبسِٕب٘ی ثب حضٛس
ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔٙتخت
فؼبَ ػبصی وٕیت ٝثشسػی ِٛایح ٚ
عشح ٞب
ػبٔب٘ذٞی استجبط تخللی ثب ٔشوض
پظٞٚؾ ٞبی ٔجّغ

100%

93/7/15

ایجبد تٛإ٘ٙذی دس ٔذیشاٖ

 93/12/28أٛس ٔجّغ

100%

93/7/15

 93/12/28أٛس ٔجّغ

5%

93/7/15

 93/12/28أٛس ٔجّغ

5%

أٛس ٔجّغ

5%

أٛس ٔجّغ

5%

أٛس ٔجّغ

اػتب٘ی
سٚاثظ ػٕٔٛی

حٛصٚ ٜصاستی

آٌبٞی ٕ٘بیٙذٌبٖ اص الذأبت
ٚصاست ٔتجٛع

پیٛػت

سند راهبردی معاونت حقوقی و امور مجلس -اقدامات راهبردی و عملیاتی
وذ

ٞذف وٕی ساٞجشدی

33

اقدام مستقل

34

اقدام مستقل

35

اقدام مستقل

الذاْ ساٞجشدی  ٚػّٕیبتی
تـىیُ ٔجٕغ ٔـبٚسیٗ حمٛلی
(ٔتـىُ اص خجشٌبٖ تخللی)
ٕ٘بیٙذٌی ٚصاست ٔتجٛع دس حُ
اختالفبت حمٛلی ثب دیٍش دػتٍبٞ ٜبی

ٔؼئَٛ

مٚ .ص٘ی

صٔبٖ آغبص

صٔبٖ پبیبٖ

5%

93/7/15

 93/12/28أٛس حمٛلی

5%

93/7/15

 93/12/28أٛس حمٛلی

ٕٞىبس

1,500,000,000

ثیٗ ٔؼب٘ٚت ٞب  ٚػبصٔبٖ ٞب  ٚثیٕٚ ٝ

5%

حُ  ٚفلُ دػبٚی ثیٗ
دػتٍبٞی

ثب٘ه ٞبی دِٚتی ٚاثؼتٝ
ٔذیشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ ٔؼب٘ٚت ثب

36

ایجبد ٕٞشاػتبیی ثیٗ اسوبٖ

ٔؼب٘ٚت أٛس
5%

93/7/15

93/12/28

حمٛلی ٚ

ٔحٛسیت تججیٗ  ٚتفب ٓٞػٙذ ساٞجشدی

ٔجّغ

ایجبد یه ثخؾ ٔشتجظ ثب ٔذیشیت

ٔؼب٘ٚت أٛس

٘ظشیبت
دػتٍبٞی

 93/12/28أٛس حمٛلی

ثشٌضاسی ٕٞبیؾ ثب حضٛس تٕبْ

افضایؾ ویفیت تلٕیٕبت ٚ
حُ  ٚفلُ دػبٚی ثیٗ

اجشایی دِٚتی
ا٘جبْ داٚسی  ٚحُ اختالفبت حمٛلی
93/7/15

ثشآٚسد ٞضی ٝٙسیبَ

خشٚجی ّٕٔٛع

پیٛػت

ػبصٔبٖ  ٚافضایؾ آٌبٞی

ٕٞشا ٜثب دػٛت اص ٕ٘بیٙذٜ

وبسوٙبٖ  ٚریٙفؼبٖ  ٚایجبد

دثیشخب٘ ٝػٕب

حؼبػیت رٙٞی
ثش اػبع اػتب٘ذاسد ػٕب
(ایٗ ثخؾ اص ٚثؼبیت ثبیذ

37

ثؼتٔ ٝفب ٕٝٞػٙذ ساٞجشدی

ساٞجشدی دس ٚثؼبیت ٔؼب٘ٚت (ِیٙه

10%

93/7/15

93/9/15

دس كفح ٝاٚ َٚثؼبیت)

حمٛلی ٚ
ٔجّغ

دثیشخب٘ ٝػبٔب٘ٝ
ٔذیشیت اػتشاتظیه

اسای ٝاعالػبت سٚصآٔذ دس ٔٛسد

ؿبُٔ ٔٛاسدی اص لجیُ

اٞذاف  ٚالذأبت  ٚػّٕىشد

ٔبٔٛسیت ،اسصؽ ٞب ،چـٓ

ٚالؼی

ا٘ذاص ،اٞذاف ساٞجشدی ٚ
الذأبت ساٞجشدی ٌ ٚضاسؽ
ػّٕىشد  ... ٚثبؿذ)

ثشٌضاسی ٔلبحج ٝخجشی دس ٔٛسد ػٙذ
ساٞجشدی ثب یىی اص سٚص٘بٔٞ ٝبی

38

وثیشاال٘تـبس ٔ ٚؼتجش یب خجشٌضاسی

ٔؼب٘ٚت أٛس
5%

93/7/15

93/12/29

ٔجّغ

ٞبی ثشتش
ثشٌضاسی جّؼبت ػٔ ٝبٞب٘ ٝثب حضٛس
ٔ ٚحٛسیت ٔؼب٘ٚت ثشای اسصیبثی

39

ٔؼب٘ٚت أٛس
20%

93/7/15

93/12/29

ػّٕىشد ثش اػبع ػٙذ ساٞجشدی
ثؼتٟ٘ ٝبدی ٝٙػبصی ٔذیشیت ساٞجشدی
40

ثٚ ٝاحذٞبی ػبصٔب٘ی ٔـخق
(تشجٕ ٝػٙذ ساٞجشدی ث ٝػّٕیبتی))

حمٛلی ٚ
ٔجّغ

جبسی ػبصی ػٙذ دس ػشاػش ٔؼب٘ٚت
(تخلیق اٞذاف  ٚالذأبت ساٞجشدی

حمٛلی ٚ

سٚاثظ ػٕٔٛی

ٔؼب٘ٚت أٛس
15%

93/7/15

93/12/29

حمٛلی ٚ
ٔجّغ

ایجبد تؼٟذ ثیش٘ٚی  ٚایجبد
حؼبػیت رٙٞی دس ریٙفؼبٖ
ثبصخٛسد اص اجشا ،ؿٙبػبیی

دثیشخب٘ ٝػبٔب٘ٝ

ؿىبف ٞبی ػّٕیبتی ،دػتیبثی

د ٚثبس تب ا٘تٟبی ػبَ

ٔذیشیت اػتشاتظیه

ث ٝایذٞ ٜبیی ثشای سٚصآٔذػبصی

تـىیُ ؿٛد.

ػٙذ
ٚجٛد ثش٘بٔٞ ٝبی ػّٕیبتی ٞش
دثیشخب٘ ٝػبٔب٘ٝ

ٚاحذٔ/ؼب٘ٚتٔ/ذیشیت/دفتش

ٔذیشیت اػتشاتظیه

ٔٙغجك ثب اٞذاف  ٚالذأبت
ٔٙذسج دس ػٙذ ساٞجشدی

سند راهبردی معاونت حقوقی و امور مجلس -اقدامات راهبردی و عملیاتی
وذ
41

ٞذف وٕی ساٞجشدی

الذاْ ساٞجشدی  ٚػّٕیبتی
تؼییٗ ٕ٘بیٙذٚ ٜیظٔ ٜؼب٘ٚت دس حٛصٜ
ٔذیشیت ساٞجشدی

مٚ .ص٘ی

صٔبٖ آغبص

صٔبٖ پبیبٖ

5%

93/7/15

93/8/30

ٔؼب٘ٚت أٛس

42

ػٙذ ساٞجشدی ٟ٘ ٚبدی ٝٙػبصی
ٔذیشیت اػتشاتظیه)

ٕٞب ًٙٞوشدٖ تٕبْ أٛس ٔشتجظ

حمٛلی ٚ

ثب ػٙذ ساٞجشدی

ٔجّغ

ثؼتٟ٘ ٝبدی ٝٙػبصی ٔذیشیت ساٞجشدی فؼبَ ػبصی ؿٛسای ٔذیشیت ساٞجشدی
(ثب ٞذف سٚصآٔذػبصی  ٚجبسی ػبصی

ٔؼئَٛ

ٕٞىبس

5%

93/7/15

93/8/30

ثشآٚسد ٞضی ٝٙسیبَ

خشٚجی ّٕٔٛع

پیٛػت

دثیشخب٘ ٝػبٔب٘ٝ

ایجبد ػبصٚوبسی ثشای

ٔذیشیت اػتشاتظیه

ٕٛٞاسػبصی ٔؼیش اجشای ػٙذ

(ػٕب)

ساٞجشدی

ٞش ٔب ،ٜدػت وٓ د ٚجّؼ،ٝ
كٛست جّؼبت ثشای
دثیشخب٘ ٝػٕب ث ٝكٛست
اِىتش٘ٚیىی ایٕیُ ؿٛد.

