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 بسمه تعالی
 

 هاریزی استانهای اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامهبخشنامه به دستگاه

 های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آندستگاه 1398موضوع : ارزیابی عملکرد سال 

 ((1399-1397)دوره دوم -اصالح نظام اداریجامع )برگرفته از قوانین و مقررات اداری و برنامه 

قانون مدیریت خدمات کشوری)مصوبه شماره  82و  81نامه اجرایی مواد آیین 3در اجرای بند )الف( و )ب( ماده 

ها در راستای تحقق اهداف و وظایف هیأت وزیران( و به منظور سنجش موفقیت دستگاه14/1/1389مورخ  4225/44327

 20/1/1393مورخ 560/93/206ر نقشه راه اصالح نظام اداری)موضوع مصوبه شماره محول شده و نیز تکالیف تعیین شده د

شورای عالی  14/6/1397خ تاری 302596 دوره دوم)مصوبه شماره-شورای عالی اداری( و همچنین برنامه اصالح نظام اداری

، به 1398های عمومی و اختصاصی سال استانی بر اساس شاخصهای اجرایی ملی و ، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاهاداری(

 گردد: شرح زیر تعیین می

 (1399-1397)دوره دوم –ری ه برنامهه سهه سهاله اصهالح نظهام ادانامدار بر اساس تفاهمهای عمومی ستارههدف شاخص .1

ارزیابی خواهد بود، در صورت عدم نامه مالک های استانی، برش استانی تفاهمدستگاه در خصوص تعیین خواهد شد. ،دستگاه

های گهااری شهاخصهدفنهای ملهی م  حسه  نامههتفهاهمف اههدادسهتگاه، ستاد نامه از سوی تفاهمارسال برش استانی 

 واحدهای استانی دستگاه خواهد بود. دارزیابی عملکر (داررهستا)عمومی

پیوسهت ایهن بنشهنامه  نیو اسهتا سه ح ملهیدو های اجرایی در دستگاه 1398های عمومی ارزیابی عملکرد سال شاخص .2

سایت سهازمان در وب ،س ح ملی و استانی1398های عمومی ارزیابی عملکرد سال شاخص باشد. دستورالعمل امتیازدهیمی

دسهتورالعمل مهاکور در  بارگهااری. د شهدرسانی خواهمقتضی اطالعه و به نحو قرار گرفت www.aro.gov.irبه نشانی 

 باشد. سازمان به منزله ابالغ رسمی آن میاین سایت وب

ق.م.خ.ک م نهی بهر  82و  81نامهه اجرایهی مهواد آیین 3های اختصاصی، با توجه به مفاد بند )ب( ماده در خصوص شاخص .3

ههای پیشهنهادی سهال سازمان، الزم است که شهاخصاین ها از سوی دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط پیشنهاد شاخص
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دسهتورالعمل اجرایهی  1ها در قالب مهاده ای با ارائه مستندات مربوط به من ع استنراج شاخصبه همراه اهداف برنامه 1398

( بها در نظهر گهرفتن وظهایف و 28/5/1389تهاریخ  27911/200استقرار  نظام مدیریت عملکرد )موضوع بنشهنامه شهماره 

های اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد باالدستی، در قالب فرم )الهف( نههایی های دستگاه، اسناد برنامه توسعه، سیاستمأموریت

یریت عملکرد مستقر در های مستقل در سامانه نظام مدها و سازمانهای اختصاصی برای وزارتنانهشده باشد. رویت شاخص

های ها و سهازمانپایر خواهد بود. همچنین ضروری اسهت وزارتنانههها امکانها و ابالغ آندستگاه پس از تصویب شاخص

نس ت به تنظیم برش اسهتانی آن بهرای  ،های وابستههای اختصاصی ستاد دستگاه و سازمانمستقل پس از دریافت شاخص

  و ارسال آن به این سازمان برای بررسی و تأیید نههایی اقهدام نماینهد. در صهورت عهدم ارسهال بهرش اسهتانی  1398سال 

های توانند پس از اعالم این سازمان، رأساً نس ت به تهدوین شهاخصها میریزی استانها، سازمان مدیریت و برنامهشاخص

های ستاد دستگاه مربوط)ابالغی از سهوی ایهن سهازمان( شاخصاختصاصی این دسته از واحدهای استانی با در نظر گرفتن 

ههای اجرایهی در های اختصاصی ابالغ شده م نای ارزیابی عملکرد دسهتگاهها را مورد ارزیابی قرار دهند. شاخصاقدام و آن

ورود گزارش عملکرد های اجرایی، در زمان باشد و دستگاههای وابسته و کلیه واحدهای استانی تابعه میس ح ستاد، سازمان

 ها نیستند.به سامانه مدیریت عملکرد، مجاز به تغییر در عنوان، اهداف و اوزان آن

های وابسته و واحدهای استانی مربهوط دریافت گزارش خودارزیابی، بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد ستاد دستگاه، سازمان .4

های ها و سهازمانوزارتنانهیا عناوین مشابه یریت عملکرد های عمومی و اختصاصی از سوی دفاتر مددر هر دو بعد شاخص

ها، فایهل خروجهی از سهامانه مهدیریت عملکهرد کلیهه ای انجام خواهد گرفت که بعد از تأیید نهایی گزارشمستقل به گونه

سازمان این اء فرهنگ سازمانی امور مدیریت عملکرد و ارتقبه  15/2/1399)اعم از ملی و استانی( حداکثر تا تاریخ  هادستگاه

)دفهاتر تنصصهی و پشهتی انی  های عمومی و اختصاصیارسال گردد. بدیهی است راه ری، هدایت و تعیین ارزیابان شاخص

های ها و سهازمانوزارتنانههیا عناوین مشابه ها بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد بندی ارزیابیستاد دستگاه( و همچنین زمان

های اجرایی استان صرفاً از طریهق سهامانه بود. ضمناً با توجه به اینکه امکان دریافت گزارش عملکرد دستگاهمستقل خواهد 

 است، لاا ضروری است واحدهای استانی در مهلت تعیین شده اقدام به ورود اطالعات نمایند.ستاد دستگاه فراهم گردیده

های اختصاصی ابالغی از سوی عملیاتی اصالح نظام اداری و شاخصهای اجرایی استان که فاقد برنامه آن دسته از دستگاه .5

خصوص اهداف  ها درریزی استانباشند، موظفند پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه)س ح ملی( می ستاد دستگاه

های شاخص ریزی استان و همچنین تعییننامه با سازمان مدیریت و برنامههای عمومی، نس ت به انعقاد تقاهمشاخص
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، با 15/2/1399لغایت  1/2/1399اختصاصی با تأیید سازمان ماکور، بعد از اعالم این سازمان اقدام نمایند. همچنین از تاریخ 

های عمومی و اختصاصی وارد های ماکور، گزارش عملکرد خود را در ابعاد شاخصدریافت رمز ورود به سامانه از سازمان

 نمایند. سامانه

های اجرایی استان حداکثر تها تهاریخ ها به اطالعات گزارش عملکرد دستگاهدسترسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .6

های های ماکور موظفند بررسی اولیه گزارش عملکرد، تعیهین ارزیابهان شهاخصپایر خواهد شد. سازمانامکان 31/2/1399

های اجرایهی اسهتان را بهه مودن امتیازات مکتس ه و همچنین ارایه گهزارش عملکهرد دسهتگاهعمومی و اختصاصی، نهایی ن

ای مدیریت نمایند که دسترسی به نتایج نهایی ارزیابی عملکرد استان از طریق سامانه نظهام مهدیریت عملکهرد دولهت گونه

 د.پایر گردامکان 31/4/1399مستقر در این سازمان حداکثر تا تاریخ 

شههیدرجایی  جمهور محترم، در جشهنوارههای انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییسنتایج ارزیابی .7

پرداخهت های اجرایهی، م نهای امتیهاز مکتسه ه دسهتگاه )س ح ملی و استانی( اعالم و به اطالع عموم خواهد رسید. ضهمناً

 ( قرار خواهد گرفت. 23/3/1390تاریخ  6653/206)به استناد مصوبه  ستگاهالعاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دفوق

 
 
 

 
 

   

 
 

 

 جمشید انصاری 



 

   

 3از  1صفحٍ   
 

 

 سقف اهتيبس يّذف کو سٌجصٍاحذ  ضبخصعٌَاى                        رديف

 اهتيبس( 031)سبسهبًيسبختبر  اصالح هحَر 1
   30 درصذ  هذيزيت هحليٍ  ّبي اجزايي ثِ ثخص خصَصي ٍاگذاري ٍاحذّبي عوليبتي ٍ خذهبت دستگبُ 1/1
 20 100 درصذ  اجزاي ضَاثط سبسهبًذّي ٍاحذّبي عوَهي 2/1
   20 درصذ ّبي سبسهبًي دستگبُ کبّص تعذاد پست 3/1
   20 درصذ سطَح استبًي ٍ ضْزستبًيثِ تفَيض اختيبرات ٍاگذاري ٍظبيف ٍ  4/1
 25 100 درصذ هلي هذيزيت سبختبر دستگبُ ّبي اجزايي اجزاي ثخطٌبهِ سبهبًِ 5/1
   15 درصذ ٍ پستْبي هذيزيتي ٍ سزپزستي کبّص تعذاد ٍاحذّبي سبسهبًي 6/1

 اهتيبس( 075) دٍلت الكتزًٍيكتَسعِ هحَر  2
 10 100 درصذ  كيدستگبُ در حَسُ دٍلت الكتزًٍ ييثزًبهِ اجزا ييتذٍ 1/2
   10 درصذ (تبدرخَاست خذهخذهبت دٍلتي) الكتزًٍيكي کزدى 2/2
   10 درصذ (خذهبت تحَيلخذهبت دٍلتي)الكتزًٍيكي کزدى  3/2
   10 درصذ (کليِ فزآيٌذّبي خذهت اعن اس درخَاست، تَليذ ٍ تحَيلخذهبت دٍلتي)الكتزًٍيكي کزدى  4/2
   15 درصذ استفبدُ اس دفبتز پيطخَاى در اراِئِ خذهت 5/2
 20 100 درصذ  استبًذاردسبسي تبرًوب)ٍة سبيت( 6/2
   30 درصذ فزآيٌذّبي ارائِ خذهبت اصالح 7/2
 10 100 درصذ اجتوبعي ٍ پيبم رسبى ّب()فٌبٍريْبي ّوزاُ، ضجكِ ّبي ّبي ًَيي در ارائِ خذهتاستفبدُ اس فٌبٍري 8/2
 20 100 درصذ ارائِ خذهبت در هيش خذهت 9/2

 15 100 درصذ تَسعِ سيزسبخت دٍلت الكتزًٍيكي

 15 100 درصذ ضْزًٍذاى در سيبست ّب، فزآيٌذّب، تصويوبت ٍ اقذاهبت دستگبّْبي اجزايي الكتزًٍيكي هطبرکت

 10 100 درصذ احزاس َّيت الكتزًٍيكي

 اهتيبس( 515هحَر هذيزيت سزهبيِ اًسبًي) 3
 15 100 درصذ ريشي ًيزٍي اًسبًي ثزًبهِ

 10 100 درصذ ًيزٍي اًسبًي  ارائِ آهبر ثزخط ًظبم  استقزار
 30 100 درصذ سبسي ًيزٍي اًسبًي سبهبًذّي ٍ هتٌبست



 

   

 3از  2صفحٍ   
 

 

 سقف اهتيبس يّذف کو سٌجصٍاحذ  ضبخصعٌَاى                        رديف

 10 100 درصذ کيفيت ًظبم جذة ٍ استخذام در دستگبّْبي اجزايي
 15 100 درصذ تٌبست ضغل ٍ ضبغل

 15 100 درصذ اصالح ٍ ثبسًگزي هطبغل
 10 100 درصذ هقزرات ججزاى خذهت  رعبيت

 20 100درصذ سبالري در اًتصبة هذيزاى ٍ ثْزُ گيزي اس تَاًوٌذي ّبي سًبى ٍ جَاًبى ضبيستِ
 20 100 درصذ ثجت اطالعبت هبّبًِ حقَق ٍ هشايبي هقبهبت، رٍسب، هذيزاى ٍ کبرکٌبى در سبهبًِ حقَق ٍ هشايب

 25 100 درصذ ًيبسسٌجي ٍ طزاحي ثزًبهِ آهَسضي
 15 100 درصذ اجزا ٍ ارسضيبثي دٍرُ ّبي آهَسضي هذيزاى ٍ کبرکٌبى 

 10 100 درصذ اجزاي طزح ارسيبثي ٍ تزثيت هذيزاى
 10 100 درصذ ارسضيبثي عولكزد کبرکٌبى 

 اهتيبس( 01)ضفبفيت ٍ هذيزيت هبليهحَر 4
   25 درصذ ٍاحذّبي اجزايي ثِ رٍش قيوت توبم ضذُ ادارُ

 20 100 درصذ اجزاي ثزًبهِ هلي تَسعِ آهبر کطَر ٍ هذرى سبسي ًظبم آهبري
 25   اجزاي حسبثذاري تعْذي

 20 100 درصذ دٍلت)سبهبًِ ستبد( يكيسبهبًِ تذارکبت الكتزًٍ يزيثِ کبرگ 4/4

 اهتيبس( 55) ٍ ارتقبي ثْزُ ٍري ثْجَد فضبي کست ٍ کبر هحَر 5
 25 100 درصذ ًظبم هجَسدّي کطَر اصالح

 25 100 درصذ ّبي اجزايي کطَر ٍري در دستگبُ ثْزُ استقزار چزخِ 2/5
 15 100 درصذ فضبّبي اداري در سبهبًِ سبدا)سبهبًِ اهَال دستگبّْبي اجزايي( ثجت اطالعبت 3/5
 20 100 درصذ هذيزيت سجشاجزاي ثزًبهِ  4/5

 اهتيبس( 041) ، هسئَليت پذيزي ٍ پبسخگَييسالهت اداريارتقبء هحَر  6

 35 100 درصذ ارتقبء سالهت ًظبم اداري

 35 100 درصذ در ًظبم اداري صيبًت اس حقَق ضْزًٍذاى

 15 100 درصذ افشايص اثزثخطي ًظبم رسيذگي ثِ تخلفبت اداري

 15 100 درصذ سبهذ رسيذگي ثِ ارتجبطبت هزدهي در ثستز



 

   

 3از  3صفحٍ   
 

 

 سقف اهتيبس يّذف کو سٌجصٍاحذ  ضبخصعٌَاى                        رديف

 20 100 درصذ ارتجبطبت هزدم ٍ دٍلت در ثستز سبهذ

 20 100 درصذ هٌبست سبسي فضبّبي اداري جْت استفبدُ هعلَليي ٍ جبًجبساى

 اهتيبس( 55هحَر تَسعِ فزٌّگ سبسهبًي) 7

 20 100 درصذ استقزار ًظبم جبهع تَسعِ ٍ تزٍيج فزٌّگ اقبهِ ًوبس

 15 100 درصذ ًبهِ هذيزيت تَسعِ فزٌّگ سبسهبًي اجزاي هفبد ًظبم

   10 درصذ ارتقبء سطح فزٌّگ سبسهبًي دستگبُ

 10 100 درصذ تزٍيج فزٌّگ ايثبر ٍ ضْبدت

 اهتيبس( 051هحَر استقزار ًظبم هذيزيت عولكزد) 8

 40 100 درصذ ارسيبثي عولكزد دستگبُاًجبم 

 20 100 درصذ تْيِ ٍ تذٍيي گشارش ارسيبثي استزاتژيك دستگبُ 

 20 100 درصذ تطكيل ضَراي راّجزي تَسعِ هذيزيت دستگبُ 

   40 درصذ هزدم اس خذهبت دستگبُ اجزاييرضبيتوٌذي افشايص هيشاى 
 شًد. کشًر تعييه مي استخذامي ي اداريبيه دستگاٌ مربًط ي سازمان  مىعقذٌ وامٍ بر اساس تفاَم  دار ستارٌَاي  شاخص يَذف کم تَجِ:

 

 
 



 

   

 2از  1صفحٍ   
 

 

 سقف امتيبس يَذف کم سىجشياحذ  شبخصعىًان                        رديف

 امتيبس( 521)سبسمبويسبختبر  اصالح محًر 1
   50 درصذ  مذيزيت محليي  َبي اجزايي ثٍ ثخش خصًصي ياگذاري ياحذَبي عمليبتي ي خذمبت دستگبٌ 1/1
   25 درصذ ستبد دستگبٌ ثٍ استبن تفًيض اجزايي شذن  ميشان 2/1
   20 درصذ اختيبرات ي يظبيف ثٍ سطًح شُزستبوي ي تفًيضيظبيف استبوي ي شُزستبوي  تفکيک 3/1
 30 100 درصذ اجزاي ثخشىبمٍ سبمبوٍ ملي مذيزيت سبختبر دستگبٌ َبي اجزايي 4/1

 امتيبس( 333) ديلت الکتزيويکتًسعٍ محًر  2
 40 100 درصذ دستگبٌ استبوذاردسبسي تبرومب)ية سبيت( 1/2
   60 درصذ فزآيىذَبي ارائٍ خذمبت اصالح 2/2
 100 100 درصذ حضًري ي الکتزيويکي ارائٍ خذمبت در ميش خذمت 3/2

 25 100 درصذ تًسعٍ سيزسبخت ديلت الکتزيويکي

 25 100 درصذ دستگبَُبي اجزاييشُزيوذان در سيبست َب، فزآيىذَب، تصميمبت ي اقذامبت مشبرکت الکتزيويکي 

 50 100 درصذ خذمت گيزوذگبن احزاس ًَيت الکتزيويکي

 30 100 درصذ ديلت)سبمبوٍ ستبد( يکيسبمبوٍ تذارکبت الکتزيو يزيثٍ کبرگ

 امتيبس( 571سزمبيٍ اوسبوي)محًر مذيزيت  3

 60 100 درصذ سبمبوذَي ي متىبست سبسي ويزيي اوسبوي

 10 100 درصذ تىبست شغل ي شبغل

 35 100درصذ سبالري در اوتصبة مذيزان ي ثُزٌ گيزي اس تًاومىذي َبي سوبن ي جًاوبن شبيستٍ

 40 100 درصذ آمًسشي مذيزان ي کبرمىذان ي ارسشيبثي ي ثزرسي اثزثخشي آمًسشياجزاي ديرٌ َبي 

 20 100 درصذ قزارداديکبرکىبن  مذيزان، کبرمىذان ي ارسشيبثي عملکزد

 10 100 درصذ ارسيبثي ي تزثيت مذيزان

 امتيبس( 03)ثُجًد فضبي کست ي کبر ي ارتقبي ثُزٌ يري  محًر 4
 40 100 درصذ وظبم مجًسدَي کشًر اصالح

 20 100 درصذ فضبَبي اداري در سبمبوٍ سبدا)سبمبوٍ امًال دستگبَُبي اجزايي( ثجت اطالعبت 2/4



 

   

 2از  2صفحٍ   
 

 

 سقف امتيبس يَذف کم سىجشياحذ  شبخصعىًان                        رديف

 30 100 درصذ مذيزيت سجشاجزاي ثزوبمٍ  3/4

 امتيبس( 513) ، مسئًليت پذيزي ي پبسخگًييسالمت اداريارتقبء محًر  5

 40 100 درصذ ارتقبء سالمت وظبم اداري

 40 100 درصذ در وظبم اداري صيبوت اس حقًق شُزيوذان

 20 100 درصذ استقزار وظبم جبمع تًسعٍ ي تزييج فزَىگ اقبمٍ ومبس

 20 100 درصذ در ثستز سبمذ رسيذگي ثٍ شکبيبت مزدمي

 30 100 درصذ مىبست سبسي فضبَبي اداري جُت استفبدٌ معلًليه ي جبوجبسان

 امتيبس( 533محًر استقزار وظبم مذيزيت عملکزد) 6

 70 100 درصذ اوجبم ارسيبثي عملکزد دستگبٌ

 20 100 درصذ تًسعٍ مذيزيت دستگبٌ  کبرگزيٌ فعبل سبسي

   40 درصذ افشايش ميشان رضبيتمىذي مزدم اس خذمبت دستگبٌ اجزايي
 شًد. کشًر تعييه مي استخذامي ي اداريبيه دستگاٌ مربًط ي سازمان  مىعقذٌ وامٍ بر اساس تفاَم  دار ستارٌَاي  شاخص يَذف کم تًجٍ:

 

 
 


