
 اجرایی دستگاههای ساالنه عملکرد ارزیابیبیانیه سطح توافق خدمت 
 

 

 مقدمه

" ی ی اجرا یعملک رد س االنه دس تگاهها یابی ارز "خددمت   توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم بهره برداری و آگاهی برای ذیل به شرح را 

 
 هدف

 ارزیدابی  منظدور  بهیی اجرا یعملکرد ساالنه دستگاهها یابیارز خدمت کیفیت با ارائه خدمت سطح توافقنامه این از هدف

 باشد. اختصاصی و عمومی شاخصهای اساس بر استان اجرایی دستگاههای سالیانه عملکرد

 

 .میکند مشخص لزوم صورت در را سازمانی مسئولیتهای و خدمات این خصوص در دوجانبه توافق سطح بیانیه، این 
 

 :مسئولیت

 (مصدوبه شدماره   یخددمات کشدور   تیریقدانون مدد   ۱۸و  ۱۸مدواد   یدی نامه اجرا نییآ ۳ماده  (ب)و  (الف)بند  یدر اجرا

تحقق اهدداف   یدستگاهها در راستا تی)و به منظور سنجش موفق رانیوز أتیه ۸۳۱9/  0۸/  ۸۲مورخ  ۲۸۸۴ / ۲۲۳۸۴

 ۴۶0/  9۳/  ۸0۶موضدو  مصدوبه شدماره     یشده در نقشه راه اصالح نظدام ادار  نییتع فیتکال زیمحول شده و ن فیوظاو 

 نامده شدماره   بیموضدو  تصدو  ) یبرنامه جدام  اصدالح نظدام ادار    نیو همچن یادار یعال یشورا ۸۳9۳/  0۸/  ۸0 مورخ

بدر   یو اسدتان  یملد  یدی اجرا یعملکرد دستگاه هدا  یابیارز (رانیوز اتیه ۸۳9۳/  ۸0/  ۸۱ خیه تار ۴0۶۲۸ت / ۸۸۴۶۴۴

 ردیپذ یسال انجام م یو اختصاص یعموم یها شاخص اساس

 

 
 مراحل انجام خدمت : 

 ارسال شاخص های عمومی و اختصاصی برای دستگاه اجرایی – ۸

 برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی برای کارشناسان دستگاه های اجرایی – ۸

 اختصاصی به همراه بارگزاری مستنداتخود ارزیابی دستگاههای اجرایی در شاخص های عمومی و – ۳

 بررسی مستندات دستگاه اجرایی توسط کارشناسان سازمان – ۲

 طرح نتایج بررسی مستندات دستگاه در کمیته انتخاب دستگاه های برتر – ۴

 طرح نتایج ارزیابی در شورای راهبری توسعه مدیریت استان – ۶

 شورارسال نتایج به سازمان اداری و استخدامی ک – ۴

 ( برگزاری مراسم تقدیر از دستگاه های برتر ) برگزاری جشنواره شهید رجایی – ۱

 تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد – 9

 ینظارت مراج  و اجرایی های دستگاه به تحلیل گزارش ارسال – ۸0

 

 



 :تعهدات

 و از  دیدستگاه ارائه نما نیسامانه به ا قیمجوز مکلف است مدارک خود را صرفا از طر نیا افتیدر یمتقاض

 . دینما یخدمت خوددار افتیدر یبرا کاتبهم

 عملکرد تسما یابیسامانه ارز قیارائه مستندات از طر 

 یانسان هیو سرما تیریشده توسط معاونت توسعه مد فیتعر ندیو فرا یزمانبند تیرعا 

 گردد یخوددار گریو از ارائه به افراد د ردیافراد مسئول قرار گ اریفقط در اخت ینام کاربر . 

 عملکرد یابیارز جیو اعالم نتا یابیارز انیعملکرد تنها پس از پا یابیارز جیکردن نتا یاعالم و رسانه ا 

 عملکرد یابیارز جینتا رشفافیاز اعالم مبهم و غ یخوددار 

 خود را از  یشنهادهاینظرات و پ نیو همچن اتیتوانند شکا یم ییاجرا یدستگاهها) رندگانیخدمات گ هیکل

 قیطر

 و انتقادات، ارتباط با  شنهاداتیو فرم پ اتیشکا یریگیفرم ثبت و پ ،یفرم نظر سنج( خدمات برخط سامانه

 سازمان

 ندینما یریگیثبت و پ اصفهاناستان  یزیو برنامه ر تیریسازمان مد یتارنما در   

 
 وپرداختها ها هزینه

 .باشد می رایگان مذکور خدمت
 

 عملکرد دوره

 .دارد اعتبار نگردد صادر آن اصالحیه که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 
 توافقنامه خاتمه

 نامده  توافدق  خاتمه موضو  قبلی اطال  با گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 شد خواهد اعالم

 

 

     

 

 

 


