
 پژوهش عنوان

 صندوق بازنشستگی کشوری ارزیابی و نظارت یکپارچه طراحی نظام

 

 مسئله یحو تشر یانب

 شده ینیب شیپکه ضمن آن عملیات  دشو یمنظارت یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب ، ارزیابی و ها سازماندر تمامی 

و در صورت وجود اختالف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست، به رفع و  شوند یممقایسه  شده انجامبا عملیات 

مدیریت نیز ناقص بوده و تضمینی برای   یبدون توجه به این جزء، سایر اجزا که یطور به. شود یماقدام  ها آناصالح 

ریزی و مدیریت اثربخش، نظارت  برنامهالزمه به بیان دیگر  وجود ندارد.دستیابی به هدف  جهینت درو  انجام درست آنها

 .استو...  یزیر بودجه، یزیر برنامه یها نظام و استفاده از بازخورد نتایج نظارت در ها برنامهبر عملکرد  صحیح

و  صندوق یها ییدارااز  بخش نانیاطماقتصادی و  یبردار بهرهتحقق اهداف صندوق همچون پایداری مالی و  منظور به 

تا  ، صندوق نیازمند نظامی یکپارچه و هدفمند استرانیبگ فهیوظارتقاء وضع معیشتی بازنشستگان و همچنین حفظ و 

مرتبط با اهداف را سنجیده و با اصالح آنها موجبات تحقق اهداف را فراهم سازد. از  یها حوزهمیزان تأثیر اقدامات در 

تدوین  برای ارزیابی صندوق وجود نداشته، لذا صیهمین رو و با توجه به اینکه در سالیان گذشته نظام مدون و مشخ

نظام ارزیابی و نظارت در سه سطح صندوق، مدیران و کارکنان موجبات شناخت مناسب از وضعیت عملکرد صندوق را 

و وظایف  ها تیمأموراثربخشی  افزایش برای راهکاری عنوان بهسازد. نظام نظارت و ارزیابی عملکرد صندوق  میمهیا 

، واحدهای ها معاونت همه مؤثرنظارتی، فراهم ساختن مشارکت  یها تیفعالسازمان، ایجاد انسجام و هماهنگی در 

 .شود یمتدوین  علمی و همسو در فرایند نظارت، تهیه و یا هیرومرتبط و نیز اتخاذ  یها دستگاهستادی، استانی و 

 

  های مشی خط، اهداف و مأموریت، تعاملی و یکپارچه در راستای اثربخش، ندم نظامنظارت طرح پیشنهادی 

 صندوق

 گذاری سیاستو  گیری تصمیمنظام  تیفیک یارتقا 

 یابیارز و فرهنگ نظارت سازی نهادینهو  اشاعه 

  دو تبیین مشکالت و موانع و جلوگیری از انحرافات در عملکر شده بینی پیششناسایی میزان تحقق اهداف 

 یابینظارت و ارز مند نظام ندی( با استفاده از فرایو اثربخش یی)کارا وری بهره شیافزا 

 یرونیو ب یدرون نفعانیبه ذ ییپاسخگو نهیآوردن زم فراهم 

 افزایش رضایت بازنشستگان و کارکنان 

 های نظارت و سنجش عملکردچوب مشترك و وحدت رویه در فراینددستیابی به چار 

  ،توسعه و تحول اداری، وظایف و تکالیف های برنامهو اهداف در جهت تحقق  ها برنامهتصحیح راهبردها 

  داشبورد( مدیریتی) پیشخوانکلیدی عملکرد از طریق استقرار  های شاخصدسترسی بهنگام به 

 ریزی برنامهو  ریزی بودجه های نظامعملکرد  سازی شفاف 

 



 شرح خدمات:رئوس کلی 

 مشی خطبا هر های صندوق و تعیین اهداف مرتبط  مشی خط، اهداف و مأموریتبندی  طبقه -

 و تحلیل دالیل انحرافات از عملکرد مشکالت و موانع تبیینتحلیل عملکرد صندوق،  -

 طراحی یک نظام پیشنهادی نظارت و ارزیابی مستمر، پویا، تعاملی و یکپارچه -


