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توسعه خدمات با ارزش افزوده باالارتقای رشد اقتصادی و توان بهره وری

ای استفاده حداکثری و درآمدزایی از امکانات موجود و تبدیل دارایی ه
غیر مولد به دارایی های مولد

31درآمدعملیاتی31

1درآمد پست عادی
8درآمد پست سفارشی
12درآمد پست پیشتاز

5درآمد پست ویژه
4درآمد الکترونیک

1درآمد فروش

3بهره وری کل عوامل تولید3
2بهره وری نیروی انسانی 

0/5بهره وری   انرژی
0/5بهره وری  سرمایه

ها مدیریت یکپارچگی در خدمات و فعالیت)مدیریت بهینه هزینه ها
21(برای بهبود کیفیت، بهینه سازی هزینه ها و افزایش درآمد

15نسبت درآمد به هزینه15نسبت درآمد به هزینه

4هزینه
1(پرسنلی،قراردادی،بازنشستگی)هزینه 

3هزینه غیر پرسنلی

2نسبت مطالبات به درآمد عملیاتی2نسبت مطالبات به درآمد عملیاتی
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بهگذاریسرمایهوکیفیتارتقای
ویپستتبادالتظرفیتافزایشمنظور

ومنطقهاطالعاتوارتباطاتترافیکی
المللبین

و برنامه ریزی، باز مهندسی و بهینه سازی فعالیت ها
ت امکانات متناسب با رویکرد جدید کسب و کار شرک

ملی پست و متمرکز بر مشتری و رقابت
به روزرسانی و تثبیت جایگاه محوری شرکت پست در بازار

15امتیاز شاخص های کیفی15شاخص های کیفیت15

یان ارتباط فعال، تحلیل مداوم رفتار و نگهداشت مشتر
به عنوان دارایی محوری 
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افزایش ارایه خدمات نوین و با ارزش افزوده

رمی مدیریت یکپارچگی خدمات متنوع با رویکرد پلتف
مبتنی بر فناوری اطالعات در کسب و کار

به ( کیفیزیکی و الکترونی)هدایت حداکثری ترافیک رو به رشد بازار 
17ترافیک خدمات پستی17(افزایش ترافیک)شبکه پستی

0/5ترافیک پست عادی
4ترافیک پست سفارشی

7ترافیک پست پیشتاز
2ترافیک پست ویژه
1ترافیک الکترونیک

0/5ترافیک فروش

مالی تامین و توسعه امکانات الکترونیکی، فیزیکی و
یکبرای کسب و کارهای نوپا به عنوان شرکای استراتژ

تبدیل رقبای نوپا به شرکای استراتژیک

4

سهم در آمد خدمات نوین پستی از کل درآمد 

3/5

2میانگین نرخ
0/5سهم در آمد خدمات نوین پستی از کل درآمد توسعه پست مستقیم

درآمد قراردادی
1/5درآمد قراردادی استانی

1/5درآمد قراردادی سراسری
و تکمیل توسعه و تقویت امکانات الکترونیکی و فیزیکی

فت زنجیره ارزش با ایجاد شراکت های استراتژیک و دریا
خدمات به عنوان سرویس

ر توسعه، تقویت و تکمیل زنجیره ارزش با حداقل تملک و حداکث
سرعت و انعطاف پذیری

للی و نسبت تعداد ایستگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین الم
0/5تعداد ایستگاه های راه اندازی شده 0/5پایانه های مرزی کشور ارایه دهنده خدمات پستی
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ید بر ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی پست با تأک
افزایش اشتغال

تمرکز بر ارائه خدمات زیرساختی و توسعه سکو و 
واگذاری توسعه خدمات به شرکای تجاری و مشتریان

3افزایش توانمندی و مشارکت کارکنان
پیشنهادهای  ارائه شده

3
1ارائه شده پیشنهادهای 

2نرخ مشارکت کارکنانآموزش کارکنان
تولید، نگهداری و ارائه سرویس داده های زیرساختی و

اطالعات مورد نیاز کسب و کارهای جدید به عنوان 
بهره مندی از ارزش افزوده کالن ناشی از تجمیع اطالعات ناشی از دارایی محوری

وسعه کمک به ت+تعامالت و تراکنش های تجاری و نگهداشتن مشتریان
پایدار در کشور

6
GNAF5

2به روز رسانی وصحت سنجی اطالعات

1پاالیش اطالعات کدپستی ده رقمی

ده همکاری و ارائه مشاوره به کسب و کارهای تثبیت ش
ار برای الکترونیکی شدن بر سکوی ملی کسب و ک

الکترونیک شرکت ملی پست

2استاندارد سازی نشانی

1ارتباطات واطالع رسانی1ارتباطات واطالع رسانی
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سنجه ها و شاخص های کیفی مرتبط با عملکرد استخراج  شده از سامانه مدیریت کیفیت

• 4تعداد سنجه                                               4

24تعداد شاخص                                          

107تعداد زیر شاخص                                   

42تعداد معیار                                              
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سنجه های کیفی

سنجه های کیفی

01
سنجه سیر مرسوالت پستی

امتیاز59

02

خارجهمیزان انطباق کیفی سنجه 

امتیاز22

03
میزان انطباق کیفی داخلهسنجه 

امتیاز106.50

04

شکایت مشتریان/ میزان رضایت سنجه 

امتیاز17

مجموع امتیاز204.5
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ازمانی محاسبه پرداختهای غیرتکلیفی برای هر موزع بر اساس عملکرد و با ملحوظ نمودن ضرایب انگیزشی و معیارهای عمومی فرهنگ س
وفق مصوبه جلسه هیأت مدیره محترم

PFP.POST.IRپرداختهای عملکرد برمبنای مولفه های محاسبه شده و ضرایب تعیین شده در سامانه 

رضایت )NPSوب سرویس مبادله یکپارچه پستی ، وب سرویس )اخذ اطالعات شاخص های محاسباتی از سامانه های الکترونیک پستی 
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معرفی و شرح مختصری از سامانه 

:سامانهاندازیراه (PFP) Pay‐for‐Performance

اتاطالعثبتاولویتباموزعینرهیابورساننامههمراه،مبادله،قبولجامعهایسامانهدرپرسنلاطالعاتثبتهدفبا

احکامبارابربثابتحقوقپرداختبرعالوهتااستشدهریزیطرحگونهبهدولتیوشرکتیموزعینتعیینهمچنینوموزعین

پرسنلهبعملکردبرمبنایمبالغیکیفیتمدیریتسامانهازشدهاستخراجعملکردومرسولههرموفقتوزیعبازای،صادره

یسازمانفرهنگتعالیمعیارهایباانطباقومتبوعشرکتهایبرنامهواهدافبهتوجهضمنمهماینشوداعطاء

.استنمودهسازیبهینهراانسانینیرویهزینهوهدفمندراجانبیهایپرداختی



(1401بهمن ماه 5و 4–دانشگاه خاتم، تهران )

هفتمین کنفـرانس ملی فرهنـگ سازمـانی

هفتمین جایزه مسئولیت با رویکرد رهبری و تعالی 
اجتماعی مدیریت



(1401بهمن ماه 5و 4–دانشگاه خاتم، تهران )

هفتمین کنفـرانس ملی فرهنـگ سازمـانی

هفتمین جایزه مسئولیت با رویکرد رهبری و تعالی 
اجتماعی مدیریت



(1401بهمن ماه 5و 4–دانشگاه خاتم، تهران )

هفتمین کنفـرانس ملی فرهنـگ سازمـانی

هفتمین جایزه مسئولیت با رویکرد رهبری و تعالی 
اجتماعی مدیریت



(1401بهمن ماه 5و 4–دانشگاه خاتم، تهران )

هفتمین کنفـرانس ملی فرهنـگ سازمـانی

هفتمین جایزه مسئولیت با رویکرد رهبری و تعالی 
اجتماعی مدیریت



(1401بهمن ماه 5و 4–دانشگاه خاتم، تهران )

هفتمین کنفـرانس ملی فرهنـگ سازمـانی

هفتمین جایزه مسئولیت با رویکرد رهبری و تعالی 
اجتماعی مدیریت

(شخصی ، پکیج موزعین ، موتورسیکلت)نظافت و آراستگی 

...خرید اینترنتی ، کارت سوخت و)تسویه حساب به موقع وجوه 

مسئولیت پذیری و همکاری با مجموعه مدیریتی

برخورد مناسب با همکاران و مشتریان ، رعایت شئونات اسالمی و اداری

ورود و خروج به موقع و تعیین تکلیف به موقع مرسوالت
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