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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 1399موضوع : ارزیابی عملکرد سال 

 

ت کشوری و به منظور سنجش قانون مدیریت خدما( 82)و  (81)نامه اجرایی مواد آیین 3در اجرای بند )الف( و )ب( ماده 

ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح نظام موفقیت دستگاه

         دوره دوم-شورای عالی اداری( و برنامه اصالح نظام اداری 20/1/1393مورخ 560/93/206اداری)موضوع مصوبه شماره 

در سطوح های اجرایی شورای عالی اداری(، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه 14/6/1397تاریخ  302596مصوبه شماره  موضوع)

 گردد: ، به شرح زیر تعیین می1399های عمومی و اختصاصی سال ملی و استانی بر اساس شاخص

باشاد  ملای، ییوسات ایان باشانامه میهای اجرایای در ساط  دساتگاه 1399های عمومی ارزیابی عملکرد ساال شاخص .1

)سط  ملای و  1399های عمومی ارزیابی عملکرد سال های عمومی سط  استانی و دستورالعمل امتیازدهی شاخصشاخص

سااایت سااازمان بااه نشااانی اسااتانی(، توسااو امااور ماادیریت عملکاارد و ارتقااای فرهناان سااازمانی تاادوین و در وب

www.aro.gov.ir رسانی خواهد شد  اری و به نحو مقتضی اطالعذبارگ 

دوره  –ناماه برناماه ساه سااله اصاالح نظاام اداری دار در سطوح ملی و استانی؛ بر اساس تفاهمهای عمومی ستارهشاخص .2

آخارین ساال اجارای برناماه جاام   1399اینکه سال ( دستگاه، ارزیابی خواهند شد  همچنین با توجه به 1399-1397دوم)

تجمیعی سه ساله )از سال  ها، بر اساس اهداف و عملکردباشد، ارزیابی عملکرد این شاخصدوره دوم می-اصالح نظام اداری

 ( انجام خواهد شد 99تا  97

و ( 81) نامه اجرایی مواد آیین 3اده های وابسته، به استناد بند )ب( مهای اختصاصی تجمیعی ستاد دستگاه و سازمانشاخص .3

 توسو این سازمان نهایی و ابالغ خواهد شد  قانون مدیریت خدمات کشوری  ( 82)

های اختصاصی، نسبت به تنظیم برش اساتانی بارای های مستقل یس از ابالغ شاخصها و سازمانضروری است وزارتاانه .4

ی هایید نهایی اقدام نمایند  در صورت عدم ارسال برش استانی شاخصو ارسال به این سازمان برای بررسی و تأ 1399سال 

های ها یس از اعالم این سازمان رأساً نسابت باه نهاایی نماودن شااخصریزی استان، سازمان مدیریت و برنامهاختصاصی

 نمایند های اجرایی استانی اقدام میاختصاصی این دسته از دستگاه
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و  28/12/1399های عمومی حداکثر تا تاریخ های وابسته در بعد شاخصسازماندستگاه و  دریافت گزارش خودارزیابی ستاد .5

 از طریق سامانه جام  مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد   02/1400 /31بعد شاخص های اختصاصی حداکثر تا تاریخ 

  خیحاداکثر تاا تاار و اختصاصای یعماوم یهاشااخص در بعد استان ی سط های اجرایدستگاه یابیگزارش خودارز افتیدر .6

 دولت انجام خواهد شد   عملکرد تیریسامانه جام  مد قیاز طر 31/02/1400

های مستقل؛ ترتیبی اتااذ نمایند تا فرآیند خود ارزیاابی ساتاد ها و سازماندفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتاانه .7

انجام و بعد از تأیید شاورای راهباری  6و  5های مندرج در بندهای واحدهای استانی تا تاریخهای وابسته و دستگاه، سازمان

به سامانه جام  مدیریت عملکرد دولت اقدام نمایند  بدیهی است راهبری،  ها توسعه مدیریت دستگاه، نسبت به انتقال گزارش

بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشاابه  شده،مهلت تعیین آن در بندی و همچنین زمان فرآیند خود ارزیابیهدایت 

 های مستقل خواهد بود  ها و سازمانوزارتاانه

های شاخص یابرنامه اصالح نظام اداری نامه تفاهمفاقد  هااه آندستگستاد های اجرایی استان که آن دسته از دستگاه .8

ریزی نامه با سازمان مدیریت و برنامهاهمفنسبت به انعقاد ت، بعد از اعالم این سازمانباشند، موظفند اختصاصی ابالغی می

اقدام نمایند  در صورت عدم تفاهم، سازمان های اختصاصی، شاخصو همچنین  دارهای عمومی ستارهدر شاخص استان

اختصاصی های دار و تدوین شاخصهای عمومی ستاره، رأساً نسبت به هدفگذاری شاخصهاریزی استانیریت و برنامهمد

  د دادنخواهارزیابی قرار  مالکها را اقدام و آن

و ها اناستریزی سازمان مدیریت و برنامه توسو های عمومی و اختصاصیدر بعد شاخص یهای اجرایی استانارزیابی دستگاه .9

واحادهای  رزیاابیانجام ایس از های مذکور موظفند شد  سازمان نجام خواهدا دولت مدیریت عملکرد جام  سامانه از طریق

 قدام نمایند اهای استانی دستگاهنهایی نمودن امتیازات  نسبت به استانی

شهیدرجایی  جمهور محترم، در جشنوارههای انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییسنتایج ارزیابی  .10

العاده های اجرایی، مبنای یرداخت فوقاز مکتسبه دستگاه)سط  ملی و استانی( اعالم و به اطالع عموم خواهد رسید  ضمناً امتی

 ( قرار خواهد گرفت  23/3/1390تاریخ  6653/206کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه )به استناد مصوبه 
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 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص                       رديف

 امتياز( 031محور اصالح ساختار سازماني) 1

   03 درصد هاي اجرايي به بخش خصوصي و مديريت محلي دستگاه واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات 1/1

 23 133 درصد  عمومي واحدهاي سازماندهي ضوابط اجراي 2/1

   23 درصد دستگاه سازماني هاي پست تعداد کاهش 0/1

   23 درصد شهرستاني و استاني سطوح به اختيارات تفويض و وظايف واگذاري 4/1

 25 133 درصد اجرايي هاي دستگاه ساختار مديريت ملي سامانه تکميل و توسعه 5/1

   15 درصد هاي مديريتي و سرپرستيکاهش تعداد واحدهاي سازماني و پست 6/1

 امتياز( 051) محور توسعه دولت الکترونيك 2

   23 درصد الکترونيکي کردن خدمات دولتي)درخواست خدمت( 1/2

   23 درصد (خدمت تحويل)دولتي خدمات کردن الکترونيکي 2/2

   23 درصد (تحويل و توليد درخواست، از اعم خدمت مراحل کليه)دولتي خدمات کردن الکترونيکي 0/2

   15 درصد استفاده از دفاتر پيشخوان در اراِئه خدمت 4/2

 05 133 درصد  تارنما استانداردسازي 5/2

   03 درصد اصالح فرآيندهاي ارائه خدمات 6/2

   15 درصد ها(هاي اجتماعي و پيام رسانهاي همراه، شبکههاي نوين در ارائه خدمت)فناوريفناورياستفاده از  7/2

 03 133 درصد ارائه خدمات در ميز خدمت 8/2

   23 درصد توسعه زيرساخت دولت الکترونيکي 9/2



2 

 

 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص                       رديف

 25 133 درصد هاي اجراييها، فرآيندها، تصميمات و اقدامات دستگاهمشارکت الکترونيکي شهروندان در سياست 13/2

 23 133 درصد احراز هويت الکترونيکي 11/2

 امتياز( 085محور مديريت سرمايه انساني) 3

 12 133 درصد برنامه ريزي نيروي انساني

 13 133 درصد بروزرساني نظام اطالعات نيروي انساني

   18 درصد ساماندهي و متناسب سازي نيروي انساني

 23 133 درصد هاي اجراييکيفيت نظام جذب و استخدام در دستگاه

 13 133 درصد تناسب شغل و شاغل

 13 133 درصد اصالح و بازنگري مشاغل

 13 133 درصد مقررات جبران خدمترعايت  

   23درصد ساالري در انتصاب مديران و بهره گيري از توانمندي هاي زنان و جوانانشايسته 

 15 133 درصد ثبت اطالعات ماهانه حقوق و مزاياي مقامات، روسا، مديران و کارکنان در سامانه حقوق و مزايا

 25 133 درصد نيازسنجي و طراحي برنامه آموزشي

 13 133 درصد اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي مديران و کارکنان

 15 133 درصد هاي مديرانارزيابي و توسعه شايستگي 

 13 133 درصد ارزشيابي عملکرد کارکنان

 امتياز( 55محور مديريت بهره وري نظام اداري) 4

 23 133 درصد کشور اجرايي هاي دستگاه در وري بهرهاستقرار چرخه  1/4

 23 133 درصد ميزان اجراي برنامه مديريت سبز 2/4
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 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص                       رديف

   درصد واحدهاي اجرايي به روش قيمت تمام شده اداره 0/4

 133 درصد حسابداري تعهدياجراي  4/4

 امتياز( 041محور توسعه فرهنگ سازماني، ارتقاء سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم در نظام اداري ) 5

 05 133 درصد اداري نظام سالمت ارتقاء

 55 133 درصد در نظام اداري شهروندان حقوق از صيانت

 45 133 درصد اداري نظام در بازرسيکيفيت   ارتقاء

 25 133 درصد اداري تخلفات به رسيدگي نظام اثربخشي افزايش

 15 133 درصد سامد بستر در مردمي ارتباطات به رسيدگي

 23 133 درصد سامد بستر در دولت و مردم ارتباطات

 25 133 درصد اجراي مفاد نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني 

 13 133 درصد ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

 13 133 درصد استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

 امتياز( 031محور نظارت و ارزيابي) 6

 83 133 درصد نظام مديريت عملکرد دستگاه اجرايي استقرار

 53 133 درصد دوره دوم -اداري نظام اصالح برنامه اجراي ميزان بر نظارت

 گردد.نامه برنامه سه ساله اصالح نظام اداري دستگاه، ارزیابی می تفاهم 99تا 97بر اساس اهداف تجمیعی   دار هاي ستاره شاخص توجه:


