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 بسمه تعالی
 

 هاریزی استان های اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامهبخشنامه به دستگاه

های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند دستگاه 1396موضوع : شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 

 اداری()برگرفته از قوانین و مقررات نظام اداری و برنامه سه ساله اصالح نظام اجرایی آن

شماره  قانون مدیریت خدمات کشوری)مصوبه 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 560/93/206اصالح نظام اداری)موضوع مصوبه شماره محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه 

هـ تاریخ 50642/ت127675شماره  نامهشورای عالی اداری( و همچنین برنامه جامع اصالح نظام اداری)موضوع تصویب

های عمومی و اس شاخصهای اجرایی ملی و استانی بر اسهیات وزیران(، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه 28/10/1393

 گردد: ، به شرح زیر تعیین می1396اختصاصی سال 

نامـه بـین دسـتگاه و سـازمان اداری و های عمـومی، تااه های اجرایـی در بشـش شـاخصمبنای ارزیابی عملکرد دستگاه -1

حتـرم وزیـران هیـأت م 28/10/1393هــ تـاریخ 50642/ت127675نامه شـماره استشدامی کشور موضوع بند دو تصـویب

ها موظانـد اهـداف ریزی اسـتانها، سازمان مدیریت و برنامـهباشد. بدیهی است در صورت نداشتن برش استانی شاخصمی

 برنامه عملیاتی ستاد دستگاه اجرایی را برای واحد استانی مربوط به همان دستگاه را مورد عمل قرار دهند.

. شـاخصباشـدنامه میپیوست این بششهای اجرایی در سطح ملی گاهدست 1396های عمومی ارزیابی عملکرد سال شاخص -2

مراه دستورالعمل امتیازدهی سطح ملی و ه های اجرایی در سطح استانی بهدستگاه 1396های عمومی ارزیابی عملکرد سال 

قرار خواهد گرفت. قرارگیری دستورالعمل مذکور در  www.aro.gov.irسایت سازمان به نشانی ها در وباستانی شاخص

 باشد.سایت سازمان به منزله ابالغ رسمی آن میوب

ق.م.خ.ک مبنـی بـر  82و  81نامـه اجرایـی مـواد آیین 3های اختصاصی، با توجه به مااد بند )ب( ماده در خصوص شاخص -3

بـه  96های پیشنهادی سال تأیید آنها توسط سازمان، الزم است که شاخصها از سوی دستگاه و بررسی و پیشنهاد شاخص
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دستورالعمل اجرایی استقرار  نظام  1ها در قالب ماده ای با ارائه مستندات مربوط به منبع استشراج شاخصهمراه اهداف برنامه

هـای ر گـرفتن وظـایف و مأموریت( بـا در نظـ28/5/1389تـاریخ  27911/200مدیریت عملکرد )موضوع بششنامه شـماره 

های اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد باالدستی، در قالب فرم )الف( نهایی شده باشد. رویت دستگاه، اسناد برنامه توسعه، سیاست

های مستقل در سامانه نظام مدیریت عملکرد مستقر در دسـتگاه پـا از ها و سازمانهای اختصاصی برای وزارتشانهشاخص

های مسـتقل پـا از ها و سـازمانپذیر خواهد بود. همچنین ضروری است وزارتشانهها امکانها و ابالغ آنخصتصویب شا

و  1396های وابسته نسبت به تنظی  بـرش اسـتانی آن بـرای سـال های اختصاصی ستاد دستگاه و سازماندریافت شاخص

هـا، سـازمان د. در صورت عدم ارسال برش استانی شـاخصارسال آن به این سازمان برای بررسی و تأیید نهایی اقدام نماین

های اختصاصی این دسـته توانند پا از اعالم این سازمان، رأساً نسبت به تدوین شاخصها میریزی استانمدیریت و برنامه

هـا را مـورد های ستاد دستگاه مربوط)ابالغی از سوی این سازمان( اقـدام و آناز واحدهای استانی با در نظر گرفتن شاخص

های های اجرایی در سطح ستاد، سازمانهای اختصاصی ابالغ شده مبنای ارزیابی عملکرد دستگاهارزیابی قرار دهند. شاخص

های اجرایی، در زمـان ورود گـزارش عملکـرد بـه سـامانه مـدیریت باشد و دستگاهوابسته و کلیه واحدهای استانی تابعه می

 ها نیستند.ن، اهداف و اوزان آنعملکرد، مجاز به تغییر در عنوا

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

های مستقل یا عناوین ها و سازمانهای عمومی و اختصاصی از سوی دفاتر مدیریت عملکرد وزارتشانهدر هر دو بعد شاخص

هـا، فایـل خروجـی از سـامانه مـدیریت عملکـرد کلیـه ای انجام خواهد گرفت که بعد از تأیید نهـایی گزارشونهمشابه به گ

به سازمان اداری و استشدامی کشور)امور مـدیریت عملکـرد و  15/2/1397ها)اع  از ملی و استانی( حداکثر تا تاریخ دستگاه

های عمومی و اختصاصـی)دفاتر هبری، هدایت و تعیین ارزیابان شاخصارتقاء فرهنگ سازمانی( ارسال گردد. بدیهی است را

ها و هـا بـر عهـده دفـاتر مـدیریت عملکـرد وزارتشانـهبنـدی ارزیابیتشصصی و پشتیبانی ستاد دستگاه( و همچنـین زمان

های اجرایـی دستگاههای مستقل یا عناوین مشابه خواهد بود. ضمناً با توجه به اینکه امکان دریافت گزارش عملکرد سازمان

است، لذا ضروری است واحدهای استانی در مهلت تعیین شده اقدام استان صرفاً از طریق سامانه ستاد دستگاه فراه  گردیده

 به ورود اطالعات نمایند.

وی های اختصاصی ابالغی از سهای اجرایی استان که فاقد برنامه عملیاتی اصالح نظام اداری، شاخصآن دسته از دستگاه -5

ها درخصوص ریزی استانباشند، موظاند پا از توافق با سازمان مدیریت و برنامهسازمان و سامانه نظام مدیریت عملکرد می
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ریزی استان در های عمومی و اختصاصی مورد عمل، نسبت به انعقاد تقاه  نامه با سازمان مدیریت و برنامهاهداف شاخص

هـ تاریخ 50642/ت127675نامه هیأت وزیران به شماره اری موضوع تصویبچارچوب برنامه عملیاتی اصالح نظام اد

های اختصاصی با تأیید سازمان مذکور، بعد از اعالم این سازمان اقدام نمایند. و همچنین تعیین شاخص 28/10/1393

های مذکور، گزارش عملکرد خود سازمان، با دریافت رمز ورود به سامانه از 15/2/1397لغایت  1/2/1397همچنین از تاریخ 

 های عمومی و اختصاصی وارد سامانه نمایند.را در ابعاد شاخص

های اجرایی استان حداکثر تـا تـاریخ ها به اطالعات گزارش عملکرد دستگاهدسترسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان -6

های ند بررسی اولیه گزارش عملکرد، تعیـین ارزیابـان شـاخصهای مذکور موظاپذیر خواهد شد. سازمانامکان 31/2/1397

های اجرایـی اسـتان را بـه عمومی و اختصاصی، نهایی نمودن امتیازات مکتسبه و همچنین ارایه گـزارش عملکـرد دسـتگاه

د دولـت ای مدیریت نمایند که دسترسی به نتایج نهایی ارزیابی عملکرد استان از طریق سامانه نظـام مـدیریت عملکـرگونه

 پذیر گردد.امکان 31/4/1397مستقر در این سازمان حداکثر تا تاریخ 

هـای جمهـور محتـرم، در جشـنوارههای انجام شده ضمن ارائـه در شـورای عـالی اداری و گـزارش بـه رییانتایج ارزیابی -7

 های اجرایـی، مبنـای به دسـتگاهامتیاز مکتسـ شهیدرجایی )سطح ملی و استانی( اعالم و به اطالع عموم خواهد رسید. ضمناً

 ( قرار خواهد گرفت. 23/3/1390تاریخ  6653/206العاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه)به استناد مصوبه پرداخت فوق
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 2از  1صفحٍ   

 

 سقف اهتيبس يّذف کو ٍاحذ سٌجص ضبخصػٌَاى                        رديف

 اهتيبس( 051)سبسهبًي سبختبر اصالح هحَر 1

   40 درصد ّب اي، ثخص خصَصي ٍ سوي ّبي حزفِ ّبي اجزايي ثِ ضجکِ ٍاگذاري ٍاحذّبي ػوليبتي ٍ خذهبت دستگبُ 1/1
 25 100 درصد  اجزاي ضَاثط سبسهبًذّي ٍاحذّبي ػوَهي 2/1
   25 درصد ّبي سبسهبًي دستگبُ کبّص تؼذاد پست 3/1
   25 درصد ٍ اختيبرات قبثل ٍاگذاري ثِ سطَح استبًي ٍ ضْزستبًيٍاگذاري ٍظبيف  تفَيض ٍ 4/1
 35 100 درصد اجزاي ثخطٌبهِ سبهبًِ هلي هذيزيت سبختبر دستگبُ ّبي اجزايي 5/1

 اهتيبس( 065) دٍلت الکتزًٍيكتَسؼِ  هحَر 2

 10 100 درصد  كيدستگبُ در حَسُ دٍلت الکتزًٍ ييثزًبهِ اجزا ييتذٍ 1/2
   10 درصد  رسبًي الکتزًٍيکي توبهي خذهبت اػن اس الکتزًٍيکي ٍ غيز الکتزًٍيکي اطالع  2/2
   10 درصد الکتزًٍيکي کزدى خذهبت دٍلتي)درخَاست خذهت( 3/2
   25 درصد الکتزًٍيکي کزدى خذهبت دٍلتي)ارايِ خذهبت الکتزًٍيکي ثِ ضْزًٍذاى( 4/2
   15 درصد گذاري پبيگبُ ّبي اطالػبتي  ثِ اضتزاک 5/2
   15 درصد طخَاىيدر دفبتز پخذهبت ارائِ هيشاى  6/2
 30 100 درصد استبًذاردسبسي تبرًوب)ٍة سبيت( 7/2
   35 درصد فزآيٌذّبي ارائِ خذهبت اصالح 8/2
 15 100 درصد ّبي ًَيي در ارايِ خذهتاستفبدُ اس فٌبٍري 9/2

 اهتيبس( 001هحَر هذيزيت سزهبيِ اًسبًي) 3

 15 100 درصد ريشي ًيزٍي اًسبًي ثزًبهِ
 20 100 درصد ثِ رٍس رسبًي ًظبم اطالػبت ًيزٍي اًسبًي 

 30 100 درصد سبهبًذّي ٍ هتٌبست سبسي ًيزٍي اًسبًي
 15 100 درصد تٌبست ضغل ٍ ضبغل

 15 100 درصد اصالح ٍ ثبسًگزي هطبغل
 25 100 درصد هقزرات ججزاى خذهت  رػبيت

 20 100درصد سبالري در اًتصبة هذيزاى ٍ ثْزُ گيزي اس تَاًوٌذي ّبي سًبى ٍ جَاًبى ضبيستِ
 30 100 درصد طزاحي ثزًبهِ آهَسضيًيبسسٌجي ٍ 
 30 100 درصد ّبي آهَسضي هذيزاى ٍ کبرکٌبىاجزاي دٍرُ
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 2از  2صفحٍ   

 

 سقف اهتيبس يّذف کو ٍاحذ سٌجص ضبخصػٌَاى                        رديف

 10 100 درصد طزح تزثيت هذيزاى  اجزاي

 اهتيبس( 01)ضفبفيت ٍ هذيزيت هبليهحَر 4

   درصد ٍاحذّبي اجزايي ثِ رٍش قيوت توبم ضذُ ادارُ

 20 100 درصد اجزاي ثزًبهِ هلي آهبر کطَر
 30   اجزاي حسبثذاري تؼْذي

 15 100 درصد دٍلت)سبهبًِ ستبد( يکيسبهبًِ تذارکبت الکتزًٍ يزيثِ کبرگ 4/4

 اهتيبس( 011)ثْجَد فضبي کست ٍ کبر ٍ ارتقبي ثْزُ ٍري هحَر 5

 30 100 درصد کست ٍ کبرثْجَد فضبي 
 30 100 درصد ّبي اجزايي کطَر دستگبُدر ٍري  ثْزُ چزخِاستقزار  2/5
 15 100 درصد فضبّبي اداري در سبهبًِ سبدا)سبهبًِ اهَال دستگبّْبي اجزايي( ثجت اطالػبت 3/5
 25 100 درصد هذيزيت سجش 4/5

 اهتيبس( 075) ، هسئَليت پذيزي ٍ پبسخگَييسالهت اداريارتقبءهحَر  6

 40 100 درصد ارتقبء سالهت ًظبم اداري

 40 100 درصد در ًظبم اداري صيبًت اس حقَق ضْزًٍذاى

 15 100 درصد افشايص اثزثخطي ًظبم رسيذگي ثِ تخلفبت اداري
 20 100 درصد استقزار هيش خذهت در دستگبُ 4/6

 20 100 درصد استقزار ًظبم جبهغ تَسؼِ ٍ تزٍيج فزٌّگ اقبهِ ًوبس

 10 100 درصد رسيذگي ثِ ضکبيبت هزدهي در ثستز سبهذ

 10 100 درصد ارتجبطبت هزدم ٍ دٍلت در ثستز سبهذ

 20 100 درصد هٌبست سبسي فضبّبي اداري جْت استفبدُ هؼلَليي ٍ جبًجبساى

 اهتيبس( 001هحَر استقزار ًظبم هذيزيت ػولکزد) 7

 70 100 درصد  ّبي ٍاثستِ ٍ ٍاحذّبي استبًي(ّب، هَسسبت ٍ ضزکتاًجبم ارسيبثي ػولکزد دستگبُ )ثب در ًظز گزفتي سبسهبى

 25 100 درصد تْيِ ٍ تذٍيي گشارش ارسيبثي استزاتژيك دستگبُ 

 15 100 درصد تطکيل ضَراي راّجزي تَسؼِ هذيزيت دستگبُ 

 .شًد ريسي کشًر تعييه مي وامٍ بيه دستگاٌ مربًط ي سازمان مديريت يبروامٍ َيأت يزيران، بر اساس تفاَم 28/10/1393َـ تاريخ 50642/ت 127675وامٍ شمارٌ  تصًيب 2بٍ استىاد بىد   دار ستارٌَاي  شاخص يَدف کم تَجِ:
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