
 (RFP)پژوهشی هاي طرحفرم تدوين و ارائه عناوين سفارش  -1پيوست 
 عنوان پروژه -1

 
و ارائه راهکارهاي بهبود و برنامه هاي اداري شناسايی و بازنگري گلوگاه هاي فسادخيز و نقاط آسيب پذير 

 خوزستان اجرايی آن در سازمان آب و برق

 حل خواهد  شد؟(، چه مسائلی طرح با انجام) تعريف دقيق مسئلهسواالت اساسی تحقيق و  -2

  ؟ کدامندي سازمان نقاط آسيب پذير حيطه فعاليت هاگلوگاه هاي فسادخيز و  .1

 کدامند؟سيستم اداري هاي اختصاصی مقابله با فساد در شاخص .2

 با توجه به اسناد باالدستی چه دستورالعمل ها و اقداماتی را می توان براي رفع آن ها انجام داد؟ .3

 انجام اقدامات معرفی شده چيست؟راهکارهاي  .4

 اولويت بندي اجرائی راهکارها چيست؟ .5

 

 پژوهشتبيين ضرورت نياز براي انجام اين  -3

 نامه هاي دولتی ضرورت انجام اين کار تعريف شده است.دستورالعمل ها و بخشبا توجه به  .1

اري اد ريزي و سازمان برنامه وجرايی جهت پاسخگويی به ارزيابی عملکرد دستگاه هاي ا .2

 استخدامی

 مشتريان سازمانکيفيت خدمت رسانی به  جهت سالم سازي سيستم اداري به منظور ارتقا .3

ها به ارايه اطالعات  و گسترش فرهنگ نظارت پذيري در بين مديران واحدها و پاسخگو بودن آن .4

 اسناد الزم.

 بازرسی و پايش تمامی گلوگاه هاي فساد خيز .5

  چيست؟طرح نمودن نتايج  عملياتیفاده و است واحد متقاضی جهت برنامه -4

 ،کارگروه صيانت و سالمت اداري و کميسيون راهبري توسعه مديريتیبا توجه به نتايج بدست آمده، .1

بودجه  اقدام کننده مشخص شده و  واحدانجام داده، ريزي اعالم شده برنامههاي لويتوا طابقم

 تخصيص ميابد.موردنياز 

جهت سالم سازي نظام با قابليت بروزرسانی و پايش مداوم  مت اداريسال سيستم اطالعاتتشکيل  .2

 .اداري

 

  مراحل کارالزامات مورد نظر کارفرما جهت لحاظ نمودن در  -5

 ارايه پروپزال جامع .1

 تعيين استانداردهاي مدل سالمت اداري .2

 گانی در واحدهاي بخشی سازمان تشکيل گردد.جلسات منظم خبر .3

 تمرکز بر فرايندهاي مرتبط با مشتريان باشد. .4

مختلف سازمان الزم است فرايندهاي جديد کسب و کار در بخش هاي با توجه به اصالح فرايندهاي .5

 در انجام طرح مورد توجه قرار گيرد.

 .اجرا گرددسمينار آموزشی و توجيهی قبل از شروع جلسات خبرگانی  .6



 انجام گيرد بله با فسادبازنگري قوانين و مقررات از منظر مقا .7

 درنظر گرفته شود. محرمانه بودن نتايج پروژه .8

کليه اسناد باالدستی مرتبط از جمله سياست هاي کلی نظام، نظام تحول اداري، فرايند ارزيابی  .9

 و... درنظر گرفته شود. عملکرد اداري، نقشه راه اصالح نظام اداري

 

 مورد نظر کارفرما شرح خدمات -6

 حقيق در سازمانبررسی پيشينه ت .1

 بررسی اسناد باالدستی، قوانين و دستورالعمل هاي موجود در اين زمينه .2

 بررسی فرايندهاي عملياتی، پشتيبانی و مديريت سازمان با ديدگاه سالمت اداري .3

 و طبقه بندي آن ها ي فسادخيزشناسايی گلوگاه ها .4

 اقدامات اجرايیارائه  .5

 نهاو ملزومات آ اولويت بندي اقدامات اجرايی .6

 ارائه راهکارهاي دستيابی به نتايج حاصل شده .7

تعيين شاخص هاي استاندارد فعاليت، شاخص هاي سالمتی و رتبه بندي دستگاه جهت سنجش ميزان  .8

 سالمتی آن

 

 خصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشیحداقل ت -7

 تخصص رديف
 حداقل مدرك

 مورد نياز
 تخصص رديف تعداد

حداقل 

مدرك مورد 

 نياز

 تعداد

    5  دکترا جامعه شناسی 1

    6  دکترا روانشناسی اجتماعی 2

3 
کارشناسی  مديريت دولتی

 ارشد

 
7 

   

    8  دکترا ت آموزشیمديري 4

 ماه 17 )ماه(:مدت زمان تقريبی انجام پروژه            ميليون ريال    777777 ريال(:ميليون)مبلغ تخمينی 

 
 مديريت روابط عمومی /معاونت/دفتر(:واحد متقاضی تحقيق )واحد يا شرکت

 دبيرخانه کارگروه صيانت و سالمت اداري

 توضيحات  -8

 

 

        شرکت يا معاونت  پژوهش و فناوري تخصصی کميته اعضايتاييد 
 

 


