
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وری ایران سازمان  ملی بهره
 

 

 

 راهنمای اجرایی

 (5)ماده   «الف»بند 

 قانون برنامه ششم توسعه کشور  
 

 

 

 

 

 

 

 

 9317مهرماه 

 

 



  

 

 

 

 

 
 
 



 
وری ایران سازمان ملی بهره  

 

 3 

 

 فهرست مطالب

. 5 ........................................................................................................................................ مقدمه1

. 5 ...................................................................................................................................................... یقانون فیتکال1.1

. 6 ............................................................................................................. رانیا کالن اقتصاد در یور بهره تیوضع1.2

. 8 ......................................................... ییاجرا یها دستگاه در یور بهره تیریمد چرخه ییواجرا  یمفهوم  مدل نییتب2

.  8 .............................................................................. یریپذ رقابت و یور بهره عوامل ییشناسا یسطح چند مدل2.1

. 12 ............................................................................................................... یور بهره تیریمد چرخه ییاجرا مدل2.2

.  11 ................................................. یور بهره چرخه ییاجرا روش نیتدو در رفته کار به یاصل مفروضات2.3

.  15 ........................................................ کشور ییاجرا یدستگاهها در یور بهره تیریمد چرخه استقرار نحوه3

.  15 .......................................................................................................................................ها تیمسئول و ها نقش3.1

.  11 ............................................................................................... یور بهره تیریمد چرخه یاجرا یاصل یها گام3.2

 18 .....................................................................................................  ارکان لیتشک –اول گام

 11 .....................  توسعه ششم برنامه قانون در یور بهره یارتقا یها تیمسئول و اهداف ینیبازب -دوم گام

 22 ......................................  اقتصاد در یور بهره یارتقا یراستا در عملکرد گزارش ارائه – سوم گام

 22 ...................................................  دار تیاولو یها تیفعال رشته یگذار هدف و انتخاب -چهارم گام

 21 .........................................  منتخب یاقتصاد یها تیفعال رشته در مساله نییتب و ییشناسا -پنجم گام

 23 ..................  (بهبود حل راه انتخاب و یطراح) ییاجرا یها برنامه/  یاساس اقدامات نیتدو – ششم گام

 21 ............................................ ییاجرا یها برنامه/  یاساس اقدامات یاجرا یبرا یزیر برنامه -هفتم گام

 25 ...............................................................................................  ها برنامه یاجرا – هشتم گام

 25 ................................................................................. ها برنامه یاثربخش و جینتا شیپا - نهم گام

 26 ................................................................................  ها برنامه تیتثب ای/  و یبازنگر - دهم گام

.  21 .................................................................. یفرابخش و کالن سطح یها چالش یزیر برنامه و یشناس مساله3.3

.  28 ............................................................................................... کار گردش نقشه و  یبند زمان3.1



 
وری ایران سازمان ملی بهره  

 

 4 

 

 32 ...................................................................................... فیتعار و میمفاه – 1 وستیپ

 32 .......................................................................... ها تیمسئول و ها نقش جدول  – 2 وستیپ

 31 .............................................................. ییاجرا یها برنامه نیتدو یها کاربرگ – 3 وستیپ

 51 .......... (یسطح چند مدل بر یمبتن) یور بهره یارتقا یکردهایرو و راهبردها رامونیپ  یحاتیتوض – 1 وستیپ

 68 ........................................................................................... مآخذ و منابع – 5 وستیپ

. 61 ..............................................................................................................................................................  ها نوشت یپ1

 

  



 
وری ایران سازمان ملی بهره  

 

 5 

 

.9 مقدمه 

.9.9 تکالیف قانونی 

های اجرایی برای محور قرار دادن  دستگاه"قانون برنامه ششم توسعه مقرر است  (5)ماده  «الف»به موجب بند 

وری درمجموعه خود، تمهیدات الزم را برای  اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در اقتصاد ضمن  رشد بهره

فراهم نموده و وری ایران  عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره

در وری  بهرهسهم دستیابی به  ،وری بهرهمدیریت . هدف اجرای چرخه "ازمان ارائه نمایندگزارش ساالنه را به آن س

های  بخش وری بهره اهدافچرخه،  این با اجرایهای اجرایی  رود دستگاه انتظار میعنوان شده است  یرشد  اقتصاد

 را محقق نمایند. انون برنامه ششم توسعهق (3)ماده  (2)اقتصادی مندرج در جدول 

ابالغ شده  «های اجرایی )عملیاتی( برنامه ششم توسعه دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه»همچنین به موجب 

های اجرایی اعم از  ها و برنامه های اجرایی کشور باید راهبردها، سیاست توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه

وری در هر یک از  برای دستیابی به اهداف بهرهخود را ای سرمایه  های تملک دارایی های هزینه ای و طرح های عالیتف

 های اقتصادی را مشخص سازند.  بخش

های  ای از برنامه مجموعهالزم است دستگاه های اجرایی ، وری در برنامه ششم کمی بهره اهدافدستیابی به برای 

های  روی بخش منجر به ارتقای بهره مستقیمیا غیر مستقیم طراحی و اجرا نمایند که های نظام مند اجرایی و فعالیت

های  توسط دستگاه مسئول بخش )مانند: وزرات صنعت، معدن تجارت و سازمانبخشی از این اقدامات  .بشوداقتصادی 

تابعه آن به عنوان متولی بخش صنعت یا وزرات نفت به عنوان متصدی بخش نفت( و بخش دیگر توسط سایر 

مسئول دستگاه خانه به عنوان  یک وزارت اقتصادیهای  در هر یک از بخشلذا  گیرد میهای اجرایی انجام  دستگاه

  1 تعیین شده است. و منتخبی از دیگر دستگاه ها به عنوان همکار  تحقق اهداف

و برنامه جامع  2 قانون برنامه پنجم توسعه 11وری ایران به استناد ماموریت تعریف شده  در ماده  سازمان ملی بهره

وری  گیری بهره اندازه راهبری، پایش و  ریزی، سیاست گذاری، وری کشور به عنوان دستگاه فرابخشی متولی برنامه بهره

قانون برنامه ششم توسعه، در نظر  5و  3در کشور و نیز با توجه به دستور سازمان برنامه و بودجه کشوردر اجرای مواد 

های مختلف اجرایی در تحقق اهداف  وری، هماهنگی الزم را بین دستگاه خشی بهرهدارد با تشکیل کارگروه فراب

 3وری ایجاد نماید. بهره
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.9.2 وری در اقتصاد کالن ایران وضعیت بهره 

در  وری هو افزایش بهر)شامل نیروی کار و سرمایه( رشد اقتصادی از دو طریق تزریق منابع تولید به طور کلی، 

ی اقتصادی است و رویکرد دوم ها شود، رویکرد اول ناظر به گسترش کمیت ظرفیت میاز منابع تولید حاصل  استفاده

در نتیجه رشد اقتصادی از حاصل جمع  .استموجود  از منابع بهتر استفاده مدیریت  توانو  فیت منابعارتقای کی ناظر بر

از  یکی (TFP)عوامل کل  یور به دست می آید. بهره (TFP)عوامل کل  وری بهرهمنابع به عالوه رشد مقدار رشد 

 یرویاز منابع ن وری بهرهزان یاست که نشان دهنده م یتوسعه اقتصاد های متعارف مورد استفاده در برنامه های نسبت

 در برنامه ششم توسعه مورد استفاده قرار گرفته است.می باشد و ه یکار و سرما

 واحد 1حدودا  2215تا  2222ی ها بین سال (APO)آسیایی وری  بهرهرشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان 

از رشد اقتصادی وری  بهرهدرصد بوده و به عبارت دیگر سهم واحد TFP ، 1.1عوامل تولید کلوری  بهرهدرصد و رشد 

درصد  1تنها در حدود حال آنکه در ایران در دوره زمانی مشابه، این سهم ، بوده است درصد 12کشورهای آسیایی 

 به منظور دستیابی به رشد اقتصادی در کشور است. منابع موجود ی عدم استفاده از ظرفیت بوده،که نشان دهنده

چهارم تا ششم توسعه، تحقق حدود یک سوم از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای  های برنامه دردر ایران، 

ه در دستیابی به این هدف  تا حد زیادی ناموفق عمل کردگذاری شده اما اقتصاد ایران  وری کل عوامل تولید هدف بهره

وری عوامل کل  بوده که سهم رشد بهره درصد2.3حدودا  1315  تا 1385های  سالاست. متوسط رشدساالنه اقتصادی 

تشکیل  از آن ناچیز بوده است، به عبارت دیگر عمده رشد اقتصادی این دوره در نتیجه افزایش عوامل تولید به ویژه

 شود.  متاسفانه اقتصاد ایران کماکان به صورت منابع محور مدیریت میمایه حاصل شده و لذا سر

بودن  پاییندهد   می  وری اقتصاد ایران نشان های بین المللی درباره رقابت پذیری و بهره نتایج مطالعات و بررسی

 ، محدودیتوکارها های مدیریت کسب قدیمی بودن شیوه ،سرمایه، توسعه نیافتگی بازار کاالبازار  و کارایی بازار کار

، ناپایدار اقتصادی های و سیاستنهادی محیط نامناسب کیفیت های تامین کاال و خدمات در کنار  زنجیره عمق دامنه و

داخلی، تنوع اقتصادی و اندازه بازار  ،از طرف دیگرشوند.  وری در اقتصاد ایران محسوب می بهره های چالشبزرگترین از 

سطح تحصیالت عالیه علمی، نسبت شهرنشینی و طبقه مصرف کننده در حال رشد، وجود فرهنگ کارآفرینی ریشه دار 

 های بالقوه ظرفیت ای، وبازار گسترده منطقهراهبردی جغرافیایی خالق و موقعیت  وکارهای دانشی و به ویژه در کسب

 .شوند وری محسوب می رشد بهره

های اقتصادی،  ، از جمله تحریمروی کشور پیش و مخاطرات محیطی شرایط جه به در حال حاضر، با تو 

واحدهای  مجموع شرایط نامساعد حاکم بر درون و از سوی دیگر ی منابع طبیعی و تغییرات اقلیمیها محدودیت
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بال ظرفیت تولید و  های اقتصادی ضعف رقابت پذیری بنگاهمنجر به که  آنهاو محیط اقتصادی پیرامون  اقتصادی

اقتصاد  افزوده ارزشافزایش و وری  اهمیت توجه به رشد بهره، شده است کشور در صنایع مختلفه قابل توج استفاده

 فناوری و توسعه و تحقیق انسانی، سرمایه توسعه مانند) اقتصاد حقیقی و درونی سازوکارهای کشور مبتنی بر مجموعه

به عنوان منبع رشد اقتصادی کشور مضاعف نموده و اتخاذ راهبرد رشد اقتصادی را  نهادی و سیاستی عوامل و( موجود

 وری محور را از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل کرده است. بهره

های  وری در اقتصاد ملی، عالوه بر قانون برنامه ششم توسعه، در بسیاری از سیاست اهتمام به موضوع ارتقای بهره

توان اکثر بندهای  ای که می ای کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است به گونهه کلی نظام، به ویژه سیاست

. وری دانست های کلی اقتصاد مقاومتی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با مفاهیم اساسی بهره سیاست

آمایش سرزمین؛ اشتغال؛ اصالح  تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛های کلی برنامه ششم توسعه؛  سیاست

های کلی تشویق سرمایه گذاری از جمله دیگر سیاستهای ابالغی مرتبط با  الگوی مصرف؛ نظام اداری و سیاست

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر توان به  همچنین در بین مهمترین قوانین مرتبط ده سال گذشته می. وری است بهره

وری  ، قانون بهبود فضای کسب، قانون ارتقای بهره11و ارتقای تامین مالی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 

حال ارزیابی دقیقی از عملکرد و  اشاره کرد. با اینهای توسعه کشور  کشاورزی و منابع طبیعی و قوانین دائمی برنامه

وری در اقتصاد امری  شناسی دالیل عدم تاثیر گذاری الزم آنها در تحقق رشد بهره و آسیب اثربخشی این قوانین

  .ضروری است
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.2 های اجرایی وری در دستگاه چرخه مدیریت بهره مفهومی  واجرایی  تبیین مدل 

 

.2.9 :پذیری رقابتو  وری بهره عواملشناسایی  مدل چند سطحی 

های تولیدی و خدماتی،  )کارگاه اقتصادی های اقتصادی در سطح بنگاههای  ارزش افزوده عمدتا با انجام فعالیت

. ایجاد می شودو.. (  ها و دادگاه ها و مدارس دولتی، بیمارستان ها اصناف، مزارع و ...( یا واحدهای عملیاتی )دانشگاه

 رشد اقتصادی ومارهای آ دربرآیند آنها صورت گرفته و وری در نهایت درون واحدهای اقتصادی  بنابراین بهبود بهره

افزایش نسبت خروجی )ارزش افزوده( به سرجمع . به بیان دیگر شود نمودار میکل اقتصاد  عوامل تولید وری بهره

نسبت  نهایتو منابع تولید مانند نیروی کار، تجهیزات، موارد اولیه و انرژی و ..( واحدهای اقتصادی در  ها ورودی )نهاده

لذا  وری کل اقتصاد است. همان بهرهدهد که  اقتصادی یا کل اقتصاد را تشکیل می های شارزش افزوده به منابع بخ

سطح واحدهای اقتصادی شناسایی کنیم، علل و عوامل بروز آن ها را  در اگر بتوانیم مسائل بهره وری را می توانیم 

 می توان در سطوح مختلف اقتصاد جستجو کرد.

این راهنمای اجرایی، این در  که وری هستند مسائل بهره های ریشه در واقع وری بهرهبازدارنده  عوامل پیش برنده و

 سطح متفاوت تفکیک شده است.  چهارعوامل در 

وری  که موجب محدودیت در رقابت پذیری و ارتقای بهره مربوط به عوامل درون واحد اقتصادی است سطح اول

های اقتصادی موجود در یک رشته فعالیت واحد از  تفاوت بین بنگاه این عوامل در واقع مبینواحد اقتصادی شده است. 

به عبارت دیگر در حالیکه تمام شرایط محیطی )محیط خرد و  وری و سود دهی هستند. نظر رقابت پذیری، سطح بهره

در اقتصادی مشابه یکسان است برخی عوامل )نقاط قوت وضعف( درون بنگاهی موجب تفاوت  های کالن( برای بنگاه

 شرکتی حکمرانیمنابع و شود. در یک تعریف کلی این عوامل ریشه در کیفیت مدیریت  می ها وری این بنگاه سطح بهره

 گروه تقسیم بندی کرد:  شش بهتوان  میاین عوامل سطح درون واحد اقتصادی را . دارد

 استراتژی، و رهبری .1

 فرآیندها و محصوالت و خدمات،   .2

 انسانی،  منابع .3

 منابع و زنجیره تامین ،  .1

 مشتریان،  .5

 بهبود مستمر و دانش سازمانی.، نوآوری .6
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محیط کسب و کار خرد نفوذ . عوامل پیش برنده وبازدارنده مرتبط با محیط کسب و کار خرد هستند سطح دوم،

که به طور مستقیم یک فعالیت اقتصادی را تحت  یفراتر از مسائل نهادی بوده و شرایط محیطبر خالف محیط کالن، 

تواند از یک رشته فعالیت اقتصادی به رشته دیگر  میمحیط کسب و کار خرد  .گیرد میدهد را در بر  میر قرار یتاث

تفاوت  ها د در هر کدام از این رشته فعالیتاقتصادی موجو های متفاوت باشد و بر این اساس مزیت رقابتی بنگاه

به صورت عمده تحت تاثیر داشته باشد. محیط کسب و کار خرد با دیگر رشته فعالیت های اقتصادی داری معنا

، ها تاسسیدهد که  میدر این خصوص نشان مطالعات تجربی و  اجرایی بخشی بوده های و اقدامات دستگاه ها تیاسس

از کیفیت محیط نهادی و فضای اقتصاد کالن کشور،  لمستقتواند  میساختارها و اقدامات انجام گرفته در این سطح 

 و واحدهای اقتصادی فعال در یک رشته فعالیت اقتصادی ایجاد نماید.تاثیرات عمیقی بر میزان رقابت پذیری صنایع 

 وری در سطح محیط کسب وکار خرد عبارتند از: گروه عوامل موثر بر بهره شش

 ، مواد اولیه و ...(، تامین مالی ها کار، زیرساختتوسعه کمی و کیفی عوامل تولید )نیروی  .1

 سعه تقاضا و ارتقای کارایی بازارتو .2

 ره ارزش وحمایت از صنایع پشتیبانتوسعه و تعمیق زنجی .3

 و در نهایتتقویت رقابت و کاهش انحصار   .1

 دانش و فناوری ،نوآوری و مدیریت تسهیل و تقویت .5

 اقتصادی و ایجاد صرفه های مقیاس. ام در جهت ادغام بنگاه هایاقد .6

 

هستند که عموم واحدهای اقتصادی کشور را فراگرفته  عوامل پیش برنده وبازدارنده سطح کالن سطح سوم

اقتصادی اثر ندارند اما به طور غیر مستقیم تاثیرات عمیقی بر  های علی رغم اینکه به طور مستقیم بر بنگاهاست و 

. به بیان دیگر بنگاه اقتصادی در شرایطی اقدام به ارتقای وری آنها دارند فعالیت واحدهای اقتصادی و سطح بهره

ده کند که محیط نهادی و فضای کسب و کار و سیاستهای اقتصادی وضع ش خود می های وری و توسعه فعالیت بهره

توسط دولت، امکان و انگیزه ایجاد بهبود را در فعاالن اقتصادی ایجاد نماید. به همین نسبت اقدامات صورت گرفته 

موثر بوده و نتایج رضایت بخش درپی دارد که شرایط کامال در صورتی در بهبود فضای کسب و کار خرد توسط دولت 

وری  ترین الزامات ارتقای بهره ای از پایهکه عوامل سطح کالن قابل برشماری در این راهنما مذکور برآورده شده باشد. 

 عبارتند از: های اقتصادی است و بهبود رقابت پذیری بنگاه

 کیفیت محیط نهادی .1

 اقتصادیو امنیت وجود آزادی  .2

 و شرایط اقتصاد کالن ها ثبات در سیاست .3
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های بخش  و تشکل ها خارج از توان بنگاهوری که عمدتا  نیازهای حیاتی ارتقای بهره لذا فراهم کردن این پیش

اجرایی بخشی نیز خارج  های از حیطه اختیارات و توانایی دستگاهها  بوده و حتی در بسیاری موارد اصالح آن خصوصی

 باید در سطح فرابخشی دنبال گردد.است 

دو روی سکه  محیطی مخاطراتمواهب و  هستند. محیطی مواهب و مخاطراتاشی از عوامل ن سطح چهارم

تواند  میاین مواهب و مخاطرات  بر خالف سه سطح فوق ماهیت برون زا دارند.است که  وری بهرهعوامل موثر بر 

باشند. مواهب طبیعی چون وجوذ ذخایر انرژی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و ... بوده و  سی و یا اجتماعیاطبیعی، سی

شود. به همین صورت مخاطرات و  میمخاطرات طبیعی نیز انواع بالیای طبیعی مانند خشکسالی، زلزله و ... را شامل 

رزی از سویی و مواردی چون اقتصادی و فشارهای خارجی یا مشکالت م های مواهب سیاسی به ترتیب شامل تحریم

حضور پررنگ وعمیق در سایر کشورهای منطقه از سوی دیگر است. مخاطرات و مواهب اجتماعی نیز مواردی چون 

قطعا شود.   قومی و امثال آن را شامل می های وجود تنوع فرهنگی اقوام مختلف کشور، ترکیب جمعیتی کشور، چالش

و رقابت پذیری باالتر یک کشور کمک کنند اما  وری بهرهتوانند به  میکه  هستند ها نوعی از دارایی محیطیمواهب 

نیز  محیطی مخاطرات. از سوی دیگر میزان ارزش اقتصادی حاصل از انها بستگی به عملکرد سه سطح فوق دارد

ه تمهیدات آید اما میزان اثرگذاری آن به شدت وابسته ب میوری به حساب  عاملی در جهت کاهش رقابت پذیری و بهره

 صورت گرفته و مدیریت ریسک در سه سطح پیش گفته است.

اقتصادی، محیط خرد و کالن و  های دهد در بلند مدت هر کدام از چهار سطح بنگاه میتحقیقات جهانی نشان 

سازد و  میفراهم  وری بهرهو ارتقای مواهب اقتصادی ظرفیتهای متفاوتی برای پیشرفت و بهبود عملکرد اقتصادی 

و  وری بهرهاتخاذ راهبردهای عملیاتی در هر سطح می تواند بخشی از ظرفیت  بالاستفاده در اقتصاد برای ارتقای 

  افزایش رقابت پذیری را آزاد نماید.

 رجوع کنید(  5)برای آشنایی بیشتر با مدل چند سطحی و مصادیق آن به پیوست 
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.2.2 وری: چرخه مدیریت بهره اجراییمدل  

رقابت پذیری بهره وری و فرآیند تکرار شونده و ساختارمند حل مساله  ،در حالت کلی ،وری چرخه مدیریت بهره

گیری ائتالف پیرامون حل آن آغاز شده و  واحدهای اقتصادی است که در مرحله اول با شناسایی یک مساله و شکل

گردد. در مرحله بعد  می مشخصعلل بروز آن سپس  شناسایی شده وبا گردآوری شواهد و قرائن سپس ابعاد مساله 

، در مرحله سوم این بندی می گردداولویت و شود  شنهاد میهایی برای برطرف ساختن علل بروز مسئله پی کار راه

ها پایش شده و در  شود و در مرحله آخر نتایج اقدامات و اثربخشی آن گذاشته می صورت آزمایشی به اجراکارها به  راه

شود و در غیر این صورت مجددا چرخه حل مسئله به مراحل قبلی باز  صورت حصول موفقیت راه کار دائمی می

و  سازی قابلیتبرای حل مسائل،  های حل مساله( )و به طور کلی چرخه وری ویژگی مهم چرخه مدیریت بهرهگردد.  می

در فرآیند اجرای چرخه  ها و نهادهای تصمیم گیر سازماندرون ریزی و اجرا،  و انگیزه، به منظور برنامهظرفیت ایجاد 

 است.

مند این مساله  حل نظامهای اجرایی، در واقع  وری در دستگاه و استقرار چرخه مدیریت بهره 5هدف اجرای ماده 

و برای دستیابی به اهداف بهره وری در  واحدهای اقتصادی پایین است و رشد آن در بهره وری سطح است که مهم

مسائل و مصادیق ن کار الزم است برای ایبرنامه ششم کدام عوامل پیش برنده و بازدارنده بهره وری اولویت دارد ؟ 

شناسایی اقتصادی بخش هر در  در سطح واحدهای اقتصادی و واحدهای عملیاتی و رقابت ناپذیری وری عدم بهره

پیشنهاد و به اجرا گذاشته و استفاده از عوامل پیش برنده  عوامل بازدارندههایی برای برطرف ساختن  گردد و برنامه

توان در سطوح مختلف شناسایی کرده که در این راهنمای اجرایی مدل چهار  وری را می شود. علل بروز مسائل بهره

 وری و رقابت پذیری واحدهای اقتصادی ارایه شده است. سطحی برای تحلیل موانع عدم بهره
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 وری بهرهچرخه حل مسئله  -1نمودار 
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.2.3 وری بهرهروش اجرایی چرخه به کار رفته در تدوین مفروضات اصلی  

اتخاذ  جامع ریزی برنامه رویکرد جای به  مسالهحل  بر مبتنی ریزی برنامه رویکرد اجرایی راهنمای این در .1

حل مهمترین  برای اصلی، هدف( چند یا) یک به دستیابی برای ریزی برنامه جای به آن در که شده است

 الزم اقدامات وری واحدهای اقتتصادی، علت یابی شده و  مسائل و علل پایین بودن رقابت پذیری و بهره

 .شوند می اجرا و تعریف ها آن برطرف کردن برای

و مسئول اجرای این راهنمای  وری بهره های در کمیته "متخصصان-صنعت-دولت"بدون شکل گیری شبکه  .2

 گردد. میفراهم ن مطلوب وری بهرهاجرایی  های برنامهامکان تهیه اجرایی 

اجرایی در فرآیند  های رود دستگاه ساختار این راهنمای اجرایی به گونه ای تنظیم شده است که انتظار می .3

 های به جای استفاده از دریافتتا حد امکان  ،تبیین مساله تا ریشه یابی و سپس برنامه ریزی برای حل مساله

 مار و اطالعات را در پیش بگیرند. تصمیم گیری داده محور و مبتنی بر آ، رویکرد سازمانیشهودی 

اجرایی  های وری در دستگاه یکی از اهداف اصلی این راهنما ایجاد قابلیت و انگیزه برای حل مسائل بهره .1

 یت هستند.  باالتر است دارای اولوکه احتمال نتیجه بخش بودن آنها  یهای است. لذا انتخاب راه حل

پشتیبانی ، از بودجه ،وری بهرهاجرایی  های و برنامهاهداف موفق در تحقق اجرایی  های دستگاهرود  میانتظار  .5

 د.نبرخوردار گردمتناسب تری اداری و اختیارات 

 به توجه با اجرایی های دستگاه رود می انتظار و است شده طراحی عمومی صورت به اجرایی راهنمای این .6

 .نمایند سازی متناسب را آن خود مسئولیت تحت بخش های ژگیوی
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.3 در دستگاههای اجرایی کشور  وری بهره مدیریت نحوه استقرار چرخه 

 

.3.9 ها و مسئولیت ها نقش 

 تقسیم فرابخشی و همکار مسئول، دسته سه وری به اجرایی بهره های در تهیه برنامه مورد نظر اجراییهای  ستگاهد -1

 گردند: می

 وری بهره اهداف تحقق به های متصدی و متولی فعالیتهای فردی( نسبت )شامل دستگاه مسئولهای  دستگاه 
: )مثال. دارند مسئولیت وری بهره چرخه گانه دههای  گام تمام انجام برنامه ششم توسعه و قانون 3 ماده در مندرج
 مرتبط است(. های زیر بخشو  کشاورزی بخش وری بهره اهداف تحقق مسئول کشاورزی جهاد وزارت

 اقتصادی های بخشیر سا در اقتصادی فعاالن نیاز مورد خدمات و کاالها کننده تامین همکار های دستگاه 
کشاورزی دستگاه همکار  های فعالیت  نیاز مورد آب و برق کننده به عنوان تامین نیرو )مثال: وزارت باشد می

یک بخش اقتصادی هستند )مثال: شرکت صنایع  های یا تکمیل کننده فعالیتو  است( کشاورزی جهادوزارت 
الزم است با صنعت( و لذا  بخشکند در تحقق اهداف بهر وری  میایران با وزارت صمت همکاری  میپتروشی
 همکاری نمایند. آن بخش  وری بهرهمسئول  های دستگاه

 مسئول مقررات و قوانین کننده اعمال یا کننده تنظیم یها دستگاه سوم دستههای فرابخشی:  دستگاه ،
 نیاز مورد عمومی خدمات دهنده ارائه و رسمیهای  نظارت دهنده انجام یا و کالن گذاری سیاست و ریزی برنامه
 مرکزی بانک ودارایی، اقتصادی امور وزارت کشور، بودجه و برنامه سازمان مانند هستند اقتصادیهای  بخش تمام

 . کشور استخدامی و اداری ،سازمان ا،.ا.ج

وری  کمیته بهره توسط ها اهداف کلی و کمی مربوط به هر یک از دستگاهو  ها ها و نقش مسئولیت تعیینپس از  -2

اجرایی مکلف اند در  های هر یک از دستگاه، وری کارگروه فرابخشی بهره دستگاه اجرایی مسئول و تایید آن توسط

 بق با زمان بندی اعالم شده اقدام نمایند.مطا اجرای راهنماچارچوب این راهنمای اجرایی نسبت به 

، موظف به ذیربط وری بهرهکمیته دولتی در صورت تعیین نقش در تحقق اهداف کلی و کمی توسط  های شرکت -3

 ارائه برنامه پیشنهادی خواهند بود.

در  ها نقش آننمایند، بنا بر این تعیین سهم و  میبخشی از اهداف برنامه را محقق  می توانندادارات کل استانی  -1

توسط دستگاه اجرایی اصلی مسئول مشخص  وری بهرهتحقق اهداف کلی و کمی، با هماهنگی کارگروه فرابخشی 

و سپس ادارات کل استانی برنامه اجرایی خود را در آن چارچوب تهیه و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 رسانند.  میاستان 
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 :ها در راهنمای اجرایی مشخص شده است. دستگاهوظایف و نقش  2 در پیوست توجه 

 : یک بخش اقتصادی وری بهرهتواند دستگاه مسئول تحقق اهداف  می یفرابخش ییاجرا های ک دستگاهی توجه 
 یو مال یر بخش پولیز وری بهرهمسئول  یگاه فرابخشیکه عالوه بر جا ییز باشد مانند وزارت امور اقتصاد و داراین

 باشد. میز یه( نیو بازار سرما یدولت های )بانک
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.3.2 وری های اصلی اجرای چرخه مدیریت بهره گام 

 گام تشکیل شده است که عبارتند از : دهمدل پیشنهاد شده در این راهنمای اجرایی از 

در  وری بهره های کمیتهتشکیل  وری، تشکیل کارگروه فرابخشی بهره شامل 5تشکیل ارکان اجرای بند الف ماده  -1

دستگاه های اجرایی مسئول در سطح مدیران موظف و تشکیل کارگروه کارشناسی بهره وری با عضویت افراد 

 و خارج از دستگاه. یدستگاهصاحبنظر 

تهیه گزارش عملکرد کلیه اقدامات انجام گرفته در طول برنامه پنجم و سال اول برنامه ششم توسعه برای  -2

 های توسعه کشور. امهوری در برن رهدستیابی به اهداف به

بخش/زیربخش، در قانون  اجرایی متولی بهره وری های دستگاه کلیهمسئولیت وری و  اهداف بهره و تعیینبازبینی  -3

 .توسعه برنامه ششم

 های اولویت دار. انتخاب رشته فعالیت  -1

  .1در رشته فعالیت های منتخب در گام  واحدهای اقتصادیو عوامل بهره وری تعریف و تبیین مسائل اصلی   -5

 .)تدوین راه حل( ها و اقدامات اساسی راهبردها، سیاستتعریف  -6

 .)برنامه ریزی برای اجرای راه حل(برنامه ریزی برای اجرای اقدامات اساسی -1

 .ها )اجرای راه حل( برنامهی اجرا  -8

 برنامه ها.ارزیابی نتایج و اثربخشی  -1

 .برنامه هاتثبیت بازنگری و / یا   -12

 

  و  بازنگری به منظوربه طور ساالنه   12تا  5 های گامباقی مانده در برنامه ششم توسعه  های در سال -توجه

 شوند. شناسایی و حل سایر مسائل تکرار میو  اساسیتثبیت اقدامات 
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  تشکیل ارکان –اول گام .1

 (های اجرایی دستگاهکلیه و ایران وری  وظیفه سازمان ملی بهره)

در سطح مدیران  های اجرایی وری دستگاه بهرههای  کمیتهتشکیل گردیده و  وری کارگروه فرابخشی بهرهدر این گام  

وری پیش از این ایجاد شده اند به منظور عملیاتی نمودن این راهنمای  که مطابق با نظام نامه متولیان بهرهموظف 

و کارگروه کارشناسی بهره وری با عضویت صاحب نظران دستگاهی و خارج از دستگاه اجرایی با هماهنگی  اجرایی

 د.نگرد می تقویت سازمان ملی بهره وری ایران

های  وری، دستگاه جهت هماهنگی بین سازمان ملی بهره وری تشکیل کارگروه فرابخشی ارتقای بهره  -

 2ذیربط به منظور راهبری اقدامات اجرایی برای دستیابی به اهداف جدول های اجرایی  اجرایی فرابخشی و دستگاه

 ت با عضویت نمایندگان ذیل: .ش.ب.ق 3ماده 

 های فرابخشی)سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و  دستگاه

فناوری ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد، وزرات امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون،کار و رفاه 

 وری ایران و سازمان ملی بهرهاجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست( 

 وزارت صنعت،معدن و  که بنا به موضوع کارگروه در جلسه شرکت می کنند. ای مسئول بخشیه دستگاه(

راه و شهرسازی، ارتباطات،آموزش و پرورش،علوم تحقیقات و فناوری ،بهداشت و ورزی،تجارت، جهاد کشا

بانک مرکزی و  کشور ودرمان و آموزش پزشکی، نفت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسالمی،ورزش و جوانان،

 (1نوشت  سازمان میراث فرهنگی و گردشگری( )رجوع به پی

 

توجیهی و آموزشی الزم به  برگزاری جلساتهای اجرایی و  وری در دستگاه کمیته بهره شکیلت -

 ششم توسعه امهقانون برن 5ماده منظور اجرای 

به منظور عملیاتی  در سطح مدیران و کارگروه کارشناسی بهره وری وری کمیته بهرهاجرایی مسئول،  های در دستگاه

  : 1گردد میل یتشک کردن راهنمای اجرایی

 های تابعه های اصلی دستگاه مسئول و سازمان ها و بخش معاونتاز  دستگاه )در سطح مدیران( نمایندگان -1

های  منتخبی از دستگاه ریزی بخشی دارند، به عالوه که نقش کلیدی در بررسی های اقتصادی و برنامه

ای دستگاه )مطابق با تعریف  های توسعه نمایندگان سازمانو وری  استانی مؤثر در دستیابی به اهداف بهره

تصویب برنامه های یری و جهت تصمیم گ ( 5ای های توسعه از سازمان ایران وری سازمان ملی بهره

 وری. بهره
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ها و واحدهای اقتصادی فعال در آن بخش از جمله اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و  نمایندگان تشکل -2

 های صنفی رسمی به موجب قانون. کشاورزی و سایر تشکل

موضوع بند وری ) مشاور وزیر در امور بهره وری به سرپرستی ذیل کمیته بهرهکه  کارشناسی کمیتهسرپرست  -3

جناب آقای انصاری، معاون محترم رییس جمهور و رییس  21/12/1316مورخ  1111118نامه شماره  3

های اصلی  )بخش 1کارشناسان خبره از بخش های مذکور در بند عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور( و 

و  ریزی بخشی دارند( برنامههای تابعه که نقش کلیدی در بررسی های اقتصادی و  دستگاه مسئول و سازمان

 (.وری بهرهخبرگان خارج از دستگاه اجرایی )به تشخیص کمیته 

 :یها دستگاه وری بهره یها کمیته شدن فعال وری، بهره مدیریت چرخه اثربخش اجرای اساسی نیاز پیش  توجه 

 21/1/11 مورخ 112653 شماره نامه)موضوع است. وری بهره متولیان نامه نظام مفاد کامل اجرای و اجرایی

 (سابق کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 گردد. تکمیل( 3)پیوست این گام الزم است کاربرگ الف  در

 

 وری در قانون برنامه ششم توسعه ارتقای بهره های بازبینی اهداف و مسئولیت -دومگام  .2

 (وری بهرهفرابخشی و کارگروه  اجرایی های یه دستگاهلکوظیفه )

 

اجرایی با بازبینی  های ( دستگاه1اقتصادی )رجوع کنید به جدول پی نوشت  های و زیربخش ها ابتدا در کلیه بخش

، در صورت نیاز تغییرات پیشنهادی خود 2در پیوست  ها و مسئولیت ها مندرج در جدول نقش های و بخش ها مسئولیت

   نمایند.       میم به کارگروه فرابخشی اعال ها و مسئولیت ها را در خصوص نقش

و امکانات موجود در هر بخش اقتصادی، در صورت لزوم  ها توجه به تغییر در شرایط کشور ونیز فرصت همچنین با

کل  وری بهره( و چند عاملی مانند نیروی کار و بهره وری سرمایه وری بهرهوری کلی تک عاملی مانند  اهداف بهره

شود و در مورد   اقتصادی در قانون برنامه ششم بازبینی و اصالح می های شعوامل( و اهداف کمی به تفکیک زیر بخ

رجوع کنید(. 1نوشت  شود. )به پی افراز شده تصریح  می های بخش سایر خدمات نیز اهداف به تفکیک زیربخش

تابعه، ادارات کل استانی و  های کلی و کمی سازمان وری بهرهبایستی اهداف   میاجرایی مسئول  های دستگاههمچنین 

 د.ننیز تعیین کنرا دولتی تابعه  های شرکت

 

 تکمیل گردد.( 3)پیوست این گام الزم است کاربرگ ب  در
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 وری در اقتصاد ارائه گزارش عملکرد در راستای ارتقای بهره – سومگام  .3

 (های اجرایی دستگاه کلیهوظیفه  )

 

 سیاستهایرود با بازبینی جامع عملکرد خود در راستای تکالیف و  در این گام از کلیه دستگاههای اجرایی انتظار می

 توسعه های برنامه دائمی قوانین ،معاونین و وزرا به جمهور رئیس ابالغی احکاموظایف قانونی دستگاه،  ، دستیباال

گزارشی از عملکرد  مقاومتی اقتصاد های برنامه و توسعه ششمپنجم و  برنامه قانون و فرابخشی و بخشی اسناد کشور،

این گزارش هم راستا با دستورالعمل تهیه و  .سال اول برنامه ششم تهیه نمایند خود در طول برنامه پنجم توسعه و

 باشد:   شتمل بر موارد زیر میگردد و م  میه یتدوین گزارش عملکرد برنامه پنج ساله ششم ته

 های اقتصادی متناظر وری در بخش ارتقای بهرهبا هدف  انجام گرفته توسط دستگاه اجرایی که کلیه اقداماتتبیین 

. در این و میزان تحقق اهداف مورد نظر و گزارش نتایج این اقدامات انجام گرفته است ستگاه اجرایی(د)و در درون 

برنامه های ها، گذاری سیاست ،شده وضع مقررات ن وقوانی، وری های بهره شاخصعملکرد قسمت مواردی همچون 

نسبتا موفق و ناموفق( بیان  )موفق، تحقق اهدافبا ذکر میزان نسبی ...  وو انجام گرفته  عمرانی های طرح اجرایی و

 یابد و یا تقویت گردد مشخص گردد.  استمرار شده و مواردی که الزم است در آینده 

 

 ( نیز3پیوست 3بخش ) برنامه ششمعملکرد  های گزارشپس از تکمیل کاربرگ های مربوط در این گام الزم است 

 .تکمیل گردد

 

  اولویت دارهای  گذاری رشته فعالیت و هدف انتخاب -چهارمگام  .4

 ( مسئولاجرایی  های  دستگاهوظیفه )

رفیت بالقوه و امکان پذیری رشد ظهای اقتصادی، با توجه به وجود تفاوت در  در این گام در هر یک  از بخش

هایی  های اقتصادی ذیربط و با توجه به محدودیت منابع و زمان ضروری است رشته فعالیت وری در بین زیر بخش بهره

توان به سه محور  بخش کسب کنند. در این رابطه می وری بهرهگزینش گردد که بیشترین سهم را در تحقق اهداف 

 ذیل توجه نمود:

 هایوری با میانگین کشورها، با کشور هایی چون شکاف سطح بهره وری )بر اساس شاخص ارتقای بهره الف( ظرفیت

 پیشرو و با بهترین وضعیت در گذشته(



 
نوری ایرا سازمان ملی بهره  

 

 29 

 

های موجود در  ها از بنگاهSMEهایی چون تعداد و سهم  وری )بر اساس شاخص پذیری ارتقای بهره ب( امکان

 وری در گذشته(  های بهره ها و روند شاخص بعد بنگاه، ترکیب نیروی انسانی، میزان انحصار، صنعت

شده از ارزش افزوده، اثرات بینی  پیش هایی چون سهم  ج(اهمیت و اثرگذاری بر اقتصاد ملی )بر اساس شاخص

نقش در تولید کاالهای استراتژیک کشور  ،روی کشور پیش های  ها و اثرگذاری بر بحران بر سایر بخش پیشین و پسین

 و ابرروندهای آینده( 

 د( سایر موارد به تشخیص دستگاه اجرایی مسئول

مناطق جغرافیایی دارای با توجه به سیاست های آمایشی دستگاه پس از انتخاب رشته فعالیت های اولویت دار، 

 مشخص گردند. ظراولویت نیز الزم است انتخاب شده و دستگاه های استانی متنا

 وری هر رشته فعالیت و سهم هر  های اولویت دار، هدف بهره توجه : در این گام باید پس از انتخاب رشته فعالیت

 خش مشخص شود. یک در اهداف ب

 تکمیل گردد.( 3)پیوست  "د"این گام الزم است کاربرگ  در

 

 های اقتصادی منتخب و تبیین مساله در رشته فعالیت شناسایی -پنجمگام  .5

 (های  اجرایی مسئول  وظیفه دستگاه)

موانع و عوامل ایجادکننده عدم کارایی، اثربخشی و رقابت  که در این گام باید شناسایی و تبیین شود عمومیمسئله 

در رشته فعالیت های منتخب در گام اقتصادی و واحدهای عملیاتی(  های )بنگاهسطح واحدهای اقتصادی  پذیری در

 .پایین بودن بهره وری آن ها شده استاست که موجب شده قبلی 

شناسایی شده  در کل زنجیره ارزشوری در عموم این واحدهای اقتصادی  در این گام مسائل اصلی پایین بودن بهره 

گردند.  در  مشخص می و عوامل پیش برندهعوامل بازدارنده و سپس عوامل موثر در به وجود آمدن این مسائل اعم از  

 نتیجه دو خروجی مورد انتظار در انتهای این گام عبارتتد از :

 وری در عموم واحدهای اقتصادی )مرتبط با زیر بخش اقتصادی( شناسایی مسائل عدم بهره 

  وری  برنده و یا بازدارنده شکل گیری مسائل بهره پیش شناسایی عوامل 
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عملیاتی تابعه اقتصادی ذیربط یا واحدهای  های بنگاهوری در  شناسایی مسائل بهره .5.1

 :های اجرایی دستگاه

ها، اصناف، واحدهای  وری باید در سطح واحدهای اقتصادی )بنگاه از آنجا که سرانجام، ارتقای بهره

ری واحدهای و بهرهمسائل و مصادیق عدم لذا شناسایی  6عملیاتی بخش عمومی و ...( محقق شود

نیازمند شناخت دقیق وضعیت موجود در سطح خرد است. این کار با  ،در کل زنجیره ارزشاقتصادی 

 1پذیرد. استفاده از مطالعات میدانی مراکز آماری و یا ارتباط مستقیم با فعاالن بخش خصوصی انجام می

 شود: در چهار گروه اصلی دسته بندی میپس از شناسایی  وری مسائل بهره

 ،بازار مصرف، ضعف در بازاریابی محدودیتتواند به دلیل  که میظرفیت تولیدی بال استفاده  (أ 

 .حاصل شده باشد و ... بازارخدمات مطابق با نیاز  یا تنوآوری در محصوالفقدان 

های مصرفی یا پایین بودن  عدم کنترل یا باالرفتن هزینه ناشی ازتواند  که می بهای تمام شده باال (ب 

زیاد )در مواد اولیه، انرژی و ..( در خط تولید،  های وجود اتالفو  یا فرآیند تولید کیفیت اقالم مصرفی

 باشد.و ... کیفیت نامناسب فرآیند تولید 

فقدان کیفیت پایین نیروی کار یا  ناشی ازتواند  می نیروی کارنهاده پایین بودن کارایی  (ج 

 .... باشد. طراحی نا مطلوب مشاغل وو  مدیریت کارای منابع انسانی

قدیمی بودن  و تواند به دلیل فرسودگی ماشین آالت که می سرمایهنهاده پایین بودن کارایی  (د 

سیستم  و فرایندهاو عدم توجه به مکانیزه کردن  فقدان واحدهای تحقیق و توسعه ،سطح تکنولوژی

 و ... باشد.و تعمیرات نامناسب  نگهداری

 

 تکمیل گردد.( 3)پیوست  "ه"این گام الزم است کاربرگ  در

 

 :وری بهرهعوامل شکل گیری مسائل و ریشه یابی تحلیل  .5.2

  گردد. این عوامل  یابی می ریشهتحلیل و  ، واحدهای اقتصادیشناسایی شده وری  در این مرحله مسائل بهره 

 کسب وکارعوامل محیط )در حیطه اختیارت واحدهای اقتصادی(،  عوامل درون واحد اقتصادیسطح  چهاردر 

عوامل )خارج از اختیارات واحدهای اقتصادی اما قابل رسیدگی توسط دستگاه اجرایی مسئول ذیربط( و یا خرد 

و های فرابخشی(  های بخشی و عمدتا قابل رسیدگی توسط دستگاه کالن اقتصادی)خارج از اختیارات دستگاه

 وقوع آنها خارج از کنترل نظام اجرایی است  اما ریسکوجود یا سیاسی )که -اجتماعی-عوامل محیط طبیعی
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مدل چند )به بخش شوند.  میدی بن شناسایی و دستهآنها قابل مدیریت توسط نظام اجرایی کشور است(   ناشی از

 پذیری در اقتصاد کشور رجوع کنید( تبوری و رقا مسائل و عوامل موثر بر بهره یسطح

 تکمیل گردد.( 3)پیوست " و"این گام الزم است کاربرگ  در

 

 وری شناسایی شده در سطح کالن که ناظر به بهبود محیط نهادی و  برنده و بازدارنده بهره توجه: عوامل پیش

وری  های اقتصاد کالن کشور، امنیت، آزادی اقتصادی و سایر فاکتورهای موثر بر بهره فضای کسب وکار، سیاست

تعریف راه کار و برنامه های اجرایی از  دستگاه های اجرایی مسئول شناسایی شده و برایتوسط  اقتصاد استکل 

ارجاع های اجرایی فرابخشی ذیربط  های فرابخشی و دستگاه کارگروه سایر به وری بهرهکارگروه فرابخشی طریق 

 . می گردد

  

 (طراحی و انتخاب راه حل بهبود) / برنامه های اجرایی تدوین اقدامات اساسی – ششمگام  .6

 (های  اجرایی مسئول  وظیفه دستگاه)

نها بهترین راه حل ها آشده و از بین  تعریفوری  در این گام الزم است راه حل های غلبه بر عوامل موثر بر بهره

بایست مشتمل بر راهبرد و  می نامیده می شونداقدامات اساسی راه حل های مورد نظر که در این راهنما انتخاب شوند. 

و دستگاه مجری آن نیز  تعریف گرددبرای هر اقدام اساسی نماگر کلیدی عملکرد  الزم است وده وسیاست اجرایی ب

 . مشخص شود

 این گام به شرح زیر است: مورد نظر در مولفه هایمهمترین 

 متناظر با  ها اجرایی هستند. این حوزه های اصلی تعریف برنامه های راهبردها در واقع حوزه: تعیین راهبرد

)در سطح درون واحد اقتصادی، محیط  وری سطحی عوامل موثر بر بهره 1معرفی شده در مدل  های مولفه

 هستند.   کسب و کار خرد و عوامل محیطی(

  با توجه به ماهیت و ماموریت دستگاه اجرایی طراحی شده و در مورد راهبردهای  ها سیاست: سیاستتعیین

 دولتی و غیر دولتی تنظیم شوند. بایست به تفکیک واحدهای اقتصادی سطح خرد می

  وضع  های منبعث از راهبردهای تدوین شده و در چارچوب سیاست اقدامات اساسی: اقدامات اساسیتعریف

 بهبود یابد.   وری بهره های رود در صورت اجرای اثربخش آنها شاخص شده بوده و انتظار می

  بخشی و میزان امکان پذیری معیار میزان اثربر اساس دو اقدامات اساسی : اقدامات اساسیاولویت بندی

 شوند.  می بندی اولویت
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  های عملکرد  سنجهتعریف KPI  یک شاخص کلیدی  اقدام اساسی: به ازای هر کمی گذاری و هدفها

  شود. میکمی های اجرایی تعریف شده و برای آن هدف گذاری  عملکرد برای سنجش پیشرفت برنامه

  ، تی( دولتی مجری های اقتصادی )بنگاه و واحد عملیاتابعه و واحد های سازمانتعیین دستگاه اجرایی

 .اقدامات

و کارگروه  وری ایران ه تایید سازمان ملی بهرهباقدامات اساسی پس از تدوین توسط دستگاه اجرایی مسئول 

اجرایی  به دستگاه ، بودجهو ارتباط آن با های اجرایی  تهیه برنامهو در صورت تایید جهت  وری رسیده  فرابخشی بهره

  شود. ابالغ می

 تکمیل گردد.(3)پیوست « ز»به عالوه کاربرگ   و بودجه سازمان برنامه 3تا  1 های فرمدر این گام الزم است  

 

  / برنامه های اجرایی اقدامات اساسیبرای اجرای  برنامه ریزی -هفتم گام

 (های اجرایی کلیه دستگاهوظیفه )

یک برنامه اجرایی تهیه شده و تعریف شده در گام قبل  اقدامات اساسی ازای هر کدام از، به هفتم گامدر 

برنامه های اجرایی پس از تدوین از  ص می شود.خمشو روش اجرایی کردن برنامه ها های ذیل برنامه اجرایی  فعالیت

ن آوری رسیده و پس از  طریق دستگاه اجرایی مسئول به تایید سازمان ملی بهره وری ایران و کارگروه فرابخشی بهره

 الزم االجرا خواهند بود.

 به شرح زیر است: گامهای اصلی انجام این  مولفه

  برنامه اجرایی تعریف 

  تعریف سنجه عملکرد برای هر فعالیت و تعیین هدف ساالنه شکست برنامه اجرایی به فعالیت های هزینه ای و

 سازمان برنامه و بودجه( 1فعالیت ها )تکمیل فرم عملکرد سنجه برای 

  سازمان برنامه و  6و  5فرم تکمیل ) برنامه ها و فعالیت هانیازهای الزم برای اجرای  پیش تعیین منابع، الزامات و

 (بودجه

 مرتبط با برنامه های اجرایی و تعریف اهداف کمی و پیش بینی  تعریف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

 سازمان برنامه و بودجه( 1پیشرفت ساالنه طرح ها )تکمیل فرم شماره 

  1و  8رمایه ای )تکمیل فرم نیازهای الزم برای اجرای طرح های تملک دارایی س پیش تعیین منابع، الزامات و 

 سازمان برنامه و بودجه(

 استقرار سیستم مدیریت پروژه 
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 استقرار نظام پایش و پاداش دهی 

 

 : های  توسط دستگاهبه طور کامل نه گانه سازمان برنامه و بودجه کشور   های فرمپس از طی این گام،  توجه

 مسئول تکمیل گردد.

 الزامات تدوین برنامه اجرایی

های اجرایی  تابعه در تدوین برنامه دولتی های های اجرایی اصلی، ادارات کل استانی و شرکت از دستگاههر یک 

 باشند:  خود مکلف به رعایت موارد ذیل می

های کلی ابالغی برنامه ششم توسعه، سند برنامه ششم  الزامات مقرر برای دستگاه در اسناد فرادستی )سیاست (1

های اقتصاد مقاومتی  های توسعه کشور، سیاست سعه، قانون احکام دائمی برنامهتوسعه، قانون برنامه ششم تو

های پیشنهادی منطبق بر آن  های ابالغی رییس جمهور و سایر( مورد توجه قرار گرفته و برنامه و اولویت

 باشد. 

بایست با لحاظ   ها از محل بودجه عمومی دولت است، می های پیشنهادی که منبع تامین اعتبار آن کلیه برنامه (2

سقف اعتبارات مندرج در سند هر بخش در برنامه ششم، پیشنهاد گردیده و ضروری است دستگاه اجرایی در 

های جدید برای تحقق اهداف قانون  های سابق با برنامه صورت لزوم نسبت به ارائه پیشنهاد جایگزینی برنامه

 برنامه، مطابق با مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.

 

 ها  هبرناماجرای  – گام هشتم .7

 (های اجرایی وظیفه کلیه دستگاه)

ها و میزان اثرگذاری در  و در نهایت نتایج آن می گردد ریزی شده در گام هفتم اجرا فعالیتهای برنامه، در این گام

 شود.  های اجرایی پایش می تحقق برنامه

 

 برنامه هاپایش نتایج و اثربخشی  - نهمگام 

 (های  اجرایی مسئول  وظیفه دستگاه)

اقدامات اساسی در دستیابی به و ارزیابی اثربخشی ( KPI)سیستم سنجش نماگرهای کلیدی عملکرد نهم  گامدر 

شده و سازوکارهای الزم برای پیگیری گزارش عملکرد از کلیه دستگاه توسط دستگاه مسئول ایجاد  وری، اهداف بهره

پس از جمع بندی گزارش های و سازمان های تابعه و واحدهای عملیاتی ذیربط طراحی و پیاده سازی می شود. 
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وری مربوط به بخش/زیربخش خود به  عملکرد و نتایج آن، دستگاه اجرایی مسئول می بایست گزارش عملکرد بهره

 زمان ملی بهره وری ایران ارسال نماید.سا

و انتقال آن به کلیه دستگاه های اجرایی بایست با انتشار تجارب موفق  میهمچنین دستگاه های اجرایی مسئول 

وری را در بخش های تابعه خود  های موفق ادامه فرآیند مدیریت بهره مجریان برنامهمند  نظامتشویق  ذیربط و همچنین

 دهی )تسهیم دستاوردهای بهبود(  از پیش نیازهای اصلی این گام است. بدیهی است ایجاد نظام پاداشتضمین نمایند. 

  

 ثبیت برنامه هایا ت بازنگری و / -گام دهم  .8

 (های  اجرایی مسئول  وظیفه دستگاه)

( هر یک از اقدامات اساسی به KPIدر این گام، در صورتی که اهداف معین شده برای نماگرهای کلیدی عملکرد )

و بر پایه بازخورد اخذ شده از  علل عدم تحقق کامل اهداف بررسی شده و بر اساس آن باشدصورت کامل محقق نشده 

در صورت رضایت بخش بودن نتایج،  و یا جایگزین می شوند.اقدامات اساسی اصالح  سازمان ملی بهره وری ایرانؤ

برای تثبیت اقدامات را راهکارهای الزم  عوامل کلیدی موفقیت اقدامات اساسیبررسی  دستگاه اجرایی مسئول با

 کند.  نیز توسعه آن به سایر سازمان ها یا واحدهای تابعه طراحی و اجرا می اساسی و

 .گردد تکمیل (3ست وی)پ "ج" کاربرگ است الزم گام این در
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.3.3 فرابخشیهای سطح کالن و  مساله شناسی و برنامه ریزی چالش  

 وری وظیفه کارگروه فرابخشی بهره 

وری،  رود، کارگروه فرابخشی بهره  میوری در سطح کالن انتظار  با توجه به وجود تعداد زیادی موانع ارتقای بهره

اجرایی مسئول بخش در گام دوم شناسایی شده اند و  های وری سطح کالن را که توسط دستگاه عوامل موثر بر بهره

توسط کارگروه شناسایی شده  یا براساس تحلیل شرایط اقتصاد کالن کشور در چارچوب شاخص جهانی رقابت پذیری

های فرابخشی  های اجرایی فرابخشی و سایر کارگروه از طریق همکاری و تعامل با دستگاه می نماید. سپساند بررسی 

بازار ، توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، بهبود محیط کسب و کارهای  م توسعه به ویژه کارگروهبرنامه شش

وری در سطح کالن، راهبرد،  به منظور بهبود عوامل موثر بر بهره، تجارت خارجیا و پول و سطح عمومی قیمته

تعریف برنامه اجرایی برای هر ضمن  دستگاه های اجرایی فرابخشی موظفند نماید.  میتعریف  اقدامات اساسی ،سیاست

 ، نتایج عملکرد خود را به کارگروه گزارش نمایند.یک از اقدامات اساسی و عملیاتی نمودن این برنامه ها

هایی است که متصدی تولید ستانده غیر بازاری  دسته از دستگاه های فرابخشی آن الزم به ذکر است منظور از دستگاه

باشند که دستاوردها و  گذاری کالن و ... می ریزی و سیاست ومقررات، نظارت و برنامه جمعی مانند تنظیم قوانین

مانند سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی  .های آنان به فعاالن اقتصادی خواهد رسید پیامدهای فعالیت

 دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ا، ،سازمان اداری و استخدامی کشور و ....  و

 :8حل اصلی شناسایی و حل مسائل فرابخشی به این شرح است مرا

 وری در سطح کالن شناسایی عوامل موثر بر بهره -

 تعیین کارگروه و دستگاه فرابخشی مرتبط با عوامل شناسایی شده  -

 وری بهره عوامل موثر بر تعریف اقدامات اساسی برای بهبود -

 میزان پیشرفت اقدامات اساسی ارزیابیسنجش و های کلیدی عملکرد برای  تعریف نماگر -

 ایجاد نظام پایش نماگرهای کلیدی عملکرد -

 عملیاتی نمودن اقدامات اساسیتهیه برنامه اجرایی برای  -

 اجرای برنامه ای اجرایی -

 ارایه گزارش عملکرد به صورت ساالنه -
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.3.4 نقشه گردش کارو   زمان بندی 
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 پیوست ها

 مفاهیم و تعاریف – 9پیوست 

و حاصل ترکیب کارایی  اقتصادی استدر یک فعالیت استفاده بهتر از منابع موجود برای خلق ارزش  :وری بهره -

  باشد.  می)به کارگیری روش درست انجام کار( و اثربخشی )انتخاب و انجام کار درست( 

بندی  نسبت ارزش ستانده به داده که در سه نوع تک عامله، چندعامله و کل عوامل طبقهوری:  شاخص بهره -

چند  وری بهرهتک عامله عبارت است از نسبت ستانده  به یکی از عوامل تولید، شاخص  وری بهرهشود. شاخص  می

 باشد.  میعامله نسبت ستانده به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص کل نسبت ستانده به عوامل نیروی کار و سرمایه 

بر اساس آن رشد ( است که GDP: مدلی برای توصیف افزایش تولید ناخالص داخلی )رویکرد ترکیبی توسعه -

وری  های تولید )سرمایه و نیروی کار( و یا ارتقای بهره اقتصادی )رشد تولید ناخالص( از دو طریق افزایش کمیت نهاده

های تولید یا بهبود  وری کل نیز از دو طریق ارتقای کیفیت نهاده شود. ارتقای بهره ( حاصل میTFPکل عوامل تولید )

های خرد و کالن را که در فرآیند تولید نقش  ها کلیه سطوح سیستم شود. که  سیستم ها )فرایندها( حاصل می سیستم

 گیرد.  دارند، در بر می

اقتصادی مشابه است. بر اساس تقسیم بندی بانک  های دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت :بخش اقتصادی  -

مورد استفاده قرار گرفته است اقتصاد ایران برنامه ششم توسعه نیز  3ماده  2( که در جدول SNAمرکزی )مبتنی بر 

بخش کشاورزی، صنعت، معدن، نفت و گاز، آب و برق و گاز، ارتباطات، حمل و نقل و انبارداری، ساختمان و سایر  1از 

 خدمات تشکیل شده است.

یار اقتصادی ذیل بخش سایر خدمات و سهم بس های : با توجه به تنوع بسیار زیاد فعالیتزیربخش اقتصادی -

باالی آن از تولید ناخالص داخلی، این بخش به تعدادی زیر بخش به این شرح افراز شده است : آموزش، بهداشت، 

 ، خدمات حرفه ای گردشگری، مالی و پولی، امور عمومی، خدمات اجتماعیبازرگانی، 

( اقتصادی که های فعالیت اقتصادی سطح دوم بعد از بخش )یا زیربخش های رسته :رشته فعالیت اقتصادی -

 گیرند.  می( قرار ها )یا دو رقمی ها در رسته قسمت ISICمنطبق بر تعاریف 

ریزی، اجرا و بهبود که  گیری، تحلیل، برنامه های اندازه ای یکپارچه از فعالیت : مجموعهوری چرخه مدیریت بهره -

وری در  و ارتقای بهره وری هرهعدم ب گیرد و هدف آن رفع عوامل در یک دوره زمانی بلندمدت و مستمر انجام می

 است. کالن و فرابخشی، بخشی و بنگاههای اقتصادیسطوح مختلف 

وری،  های اجرایی اصلی که طبق قانون یا تشخیص کارگروه فرابخشی بهره : دستگاههای مسئول دستگاه -

 باشند.  وری از رشد اقتصادی( در بخش یا زیربخش معینی می وری )سهم ارتقای بهره مسئول تحقق اهداف بهره

، عملکرد آنها های اجرایی اصلی یا تابعه که بنا به تشخیص دستگاه اجرایی مسئول ه : دستگاهای همکار دستگاه -

وری کالن/بخش/زیربخش  وری کالن، بخش یا زیربخش موثر بوده و باید در خصوص ارتقای بهره بر وضعیت بهره
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اقداماتی اساسی را انجام دهند. این اقدامات اساسی توسط دستگاه  اجرایی مسئول تعریف و پس از تایید کارگروه به 

 گردد. های اجرایی همکار ابالغ می دستگاه

های اجرایی متصدی تولید ستانده غیر بازاری جمعی مانند تنظیم قوانین  دستگاه :های فرابخشی گاهدست -

( آنان به impactهای ) گذاری کالن و ... که دستاوردها و پیامدهای فعالیت ریزی و سیاست ومقررات، نظارت و برنامه

ودارایی،  یاقتصادامور ، وزارت کشور امه و بودجهمانند سازمان برن .های اقتصادی خواهد رسید عموم فعاالن و فعالیت

 و .... کشور ، ،سازمان اداری و استخدامیج.ا.ا بانک مرکزی

تحلیل محیط  ریزی راهبردی است. راهبردها با به معنای تعیین جهت برای رسیدن به اهداف کلی برنامه :راهبرد -

و مواهی  کالنمحیط و  محیط خردوری در سطوج خرد،  برنده و بازدارنده بهره داخلی و خارجی )در این جا عوامل پیش

 شود. ها، اهداف کلی و بلندمدت دستگاه اجرایی تدوین می ( در ذیل ماموریتو مخاطالت محیطی

ها را  ای مختلف اجرایی برای تحقق هدفه گیری در انتخاب گزینه چارچوب و خطوط راهنمای تصمیم سیاست: -

 کند. فراهم می

تعریف می شود و انتظار  وری  بهبود در عوامل پیش برنده و بازدارنده بهرهاقداماتی که برای : اقدامات اساسی -

 تعریف می شود. KPIبهبود یابد. به ازای هر اقدام اساسی یک  وری بهرهنها وضعیت آمی رود با اجرای نمودن 

که با استفاده از  یا واحد اجرایی خاص استتحت نظر دستگاه  های /فعالیتها پروژهای از  مجموعه :اجراییبرنامه  -

 کند.  میکمک  دستیابی به اهداف اقدامات اساسیتعیین شده و از طریق آن  کمیدستیابی به اهداف  بهمنابع موجود 

خدمات مشخص که برای تحقق بخشیدن به یک سلسله عملیات و : وری های ارتقای بهره /فعالیت ها پروژه -

ن از محلل اعتبلارات هزینله ای/ تمللک دارایلی      بازه زمانی معین انجام و هزینه آ در اقدامات اساسیکمی  های هدف

 به ازای هر فعالیت الزم است یک سنجه عملکرد تعریف گردد.شود.  سرمایه ای تامین می

واحد اقتصادی خرد ترین تقسیم بندی واحد تولید کننده ارزش افزوده اقتصادی است. این ارزش  واحد اقتصادی: -

 بنگاه اقتصاادی افزوده در صورتی که از جنس کاالها یا خدمات دارای قیمت بازاری باشد  به واحد تولید کننده آن 

اشد )مانند خدمات آموزشی یا بهداشلتی  گویند و در صورتی که کاال یا خدمت عمومی بوده ودارای ارزش بازاری نب می

 گویند.   می واحد عملیاتییا اداری در بخش عمومی( به واحد تولید کننده آن 
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 ها ها و مسئولیت نقش جدول  – 2پیوست 

  :باشد. میخانه  های زیرمجموعه وزرات ها و بخش کلیه معاونتمشتمل بر هر وزرات توجه 

 ستاره مشخص شده اند.  عالمت اقتصادی با  های وری بخش/زیربخش توجه: دستگاه مسئول ارتقای بهره 

 وظیفه
بخش/زیربخش فرابخش/ شرح وظیفه نام دستگاه اجرایی

 مروبطه اقتصادی

وری بخش  مسئول تحقق اهداف بهره -
 کشاورزی

 * وزرات جهاد کشاورزی کشاورزی*

 سازمان دامپزشکی کشور کشاورزی -

 ها مراتع و ابخیزداری سازمان جنگل کشاورزی -

 سازمان مرکزی تعاون روستایی کشاورزی -

 سازمان شیالت ایران کشاورزی -

 سازمان امور اراضی کشاورزی -

 سازمان حفظ نباتات کشاورزی -

 تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزیسازمان  کشاورزی -

 شرکت بازرگانی دولتی ایران کشاورزی -

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -
  متوسطه -بخش آموزشهای  ابتداییزیر

 آموزش*
 * وزرات آموزش و پرورش

 سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس  آموزش -

دبیر کارگروه فرابخشی فضای   -
مشارکت بخش کسب وکار و توسعه 

 خصوصی

 فرابخش
 

 * وزارت امور اقتصادی و دارایی

وری  مسئول  تحقق اهداف بهره -
 های بانکمالی ) پولی و بخشزیر

 (و بیمه دولتی و بازار سرمایه

 مالی و پولی*

 سازمان امور مالیاتی فرابخشی -

 گمرک جمهوری اسالمی ایران فرابخشی -

 مرکزیبیمه  )بیمه( مالی و پولی -

- 
های فنی و اقتصادی  سازمان سرمایه گذاری و کمک فرابخشی

 ایران 

 سازمان خصوصی سازی فرابخشی -

- 
)بازار مالی و پولی

 سرمایه(

 سازمان بورس و اوراق بهادار

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -  * وزرات ارتباطات و فناوری اطالعات ارتباطات*
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  حمل و نقل بخش ارتباطات

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ارتباطات -

 سازمان تنظیم مقررات رادیویی ارتباطات -

 شرکت خدمات هوایی پیام حمل ونقل -

 شرکت ارتباطات زیرساخت ارتباطات -

 سازمان فناوری اطالعات ایران ارتباطات -

 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران حمل و نقل -

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -
 ونقل بخش حملزیر

ساختمان *

 ونقل حمل*

 * شهرسازی وزرات راه و

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -
 بخش ساختمانزیر

 سازمان ملی زمین و مسکن ساختمان -

 ایران سازمان بنادر و دریانوردی ونقل حمل -

 راه آهن جمهوری اسالمی ایران ونقل حمل -

 کشور ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ونقل حمل -

 ونقل کشور شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل ساختمان -

 ها و ناوبری هوایی ایران شرکت فرودگاه ونقل حمل -

 سازمان هواشناسی کشور امور عمومی -

 سازمان هواپیمایی کشور ونقل حمل -

 خاک و مکانیک شرکت آزمایشگاه فنی ساختمان -

 شرکت عمران شهرهای جدید ساختمان -

 ها و تاسیسات دولتی و عمومی سازمان مجری ساختمان ساختمان -

 شرکت عمران وبهسازی شهری ایران ساختمان -

 مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی ونقل حمل –ساختمان  -

دستگاه فرابخشی ناظر به عملکرد  -
 برنامه ششمها در  دستگاه

  سازمان برنامه و بودجه کشور فرابخشی

 دستگاه فرابخشی پشتیبان -

تولید آمار و دستگاه فرابخشی  -
 اطالعات رسمی

 مرکز آمار ایران فرابخشی

 سازمان نقشه برداری کشور فرابخشی -

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -
خدمات اجتماعی )غیر از بخش زیر

 و تفریحی(های ورزشی  فعالیت

 خدمات اجتماعی *

 )غیر ورزشی(

 * وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی

- 
سایر خدمات عمومی و 

 اجتماعی

 سازمان اوقاف و امور خیریه

 سازمان حج و زیارت گردشگری -

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -  * وزرات علوم تحقیقات وفناوری آموزش*



 
وری ایران سازمان ملی بهره  

 

 03 

 

 بخش آموزش عالیزیر

 سنجش آموزش کشورسازمان  آموزش -

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -
 برقزیربخش 

 * وزرات نیرو برق*

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -
 بخش آبزیر

 آب *

 

 شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور آب -

 شرکت مادر تخصصی توانیر برق -

 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران آب -

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -
 بهداشت و خدمات اجتماعیبخش زیر

بهداشت و خدمات *

 اجتماعی

 * وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- 
بهداشت و خدمات 

 اجتماعی

 سازمان انتقال خون ایران

- 
بهداشت و خدمات 

 اجتماعی

 انیستیتو پاستور ایران

- 
بهداشت و خدمات 

 اجتماعی

 دارو سازمان غذا و

دستگاه فرابخشی مرتبط با امور  -
 حقوقی و قضایی

  وزرات دادگستری فرابخشی

 سازمان تعزیرات حکومتی فرابخشی 

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -
 بخش نفت

 نفت*
 

 * وزرات نفت

وری  سئول تحقق اهداف بهرهم -
 بخش گاززیر

 گاز*

 
وری  سئول تحقق اهداف بهرهم -

 زیربخش صنعت پتروشیمی 
 پتروشیمی

 های نفتی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده نفت -

 ایران شرکت ملی گاز گاز -

 ایران شرکت ملی نفت نفت -

 ایران شرکت ملی پتروشیمی پتروشیمی -

  وزرات کشور فرابخشی 

 سازمان ثبت احوال کشور فرابخشی 

 
 یفرابخش

 

 * وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی

وری  تحقق اهداف بهرهمسئول  -
 امور عمومی )تامین اجتماعی(بخش زیر

 امور عمومی *

 )تامین اجتماعی(
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وری  تحقق اهداف بهرهمسئول  -
 خدمات حرفه ایبخش زیر

 *خدمات حرفه ای

- 
بهداشت و خدمات 

 اجتماعی

 سازمان بهزیستی کشور

- 
)رفاه امور عمومی

 اجتماعی(

 سازمان بیمه سالمت ایران

 ای کشور سازمان آموزش فنی و حرفه آموزش -

- 
)رفاه امور عمومی

 اجتماعی(

 صندوق بازنشستگی کشور

- 
)رفاه امور عمومی

 اجتماعی(

 سازمان تامین اجتماعی

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -
 بخش صنعتزیر

 * و تجارتوزارت صنعت، معدن  *صنعت

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -
 بخش معدنزیر

 معدن*

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -
 بخش بازرگانیزیر

 بازرگانی*

- 
 -معدن  –صنعت 
 بازرگانی

 سازمان حمایت از مصرف کنندگان تولید کنندگان

 های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعت -

 شناسی و اکتشافات معدنی سازمان زمین صنعت -معدن  -

 سازمان توسعه تجارت ایران بازرگانی -

 سازمان توسعه و نوسازی معادن و  صنایع معدنی  معدن -

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع صنعت -

وری  مسئول تحقق اهداف بهره -
های  خدمات اجتماعی )فعالیتبخش زیر

 ورزشی و تفریحی(

 * و جوانانوزرات ورزش  جتماعیاخدمات 

  وزرات امور خارجه فرابخشی -

- 
امور عمومی )رفاه 

 اجتماعی(

  بنیاد شهید و امور ایثاگران

وری بخش  مسئول تحقق اهداف بهره -
 گردشگری

 های فعالیت* 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

* 

  سازمان حفاظت محیط زیست فرابخشی 

بازار پول و دبیر کارگروه فرابخشی   -
 اسطح عمومی قیمته

 * بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران فرابخشی

وری  مسئول  تحقق اهداف بهره -
 دولتی(غیربخش مالی )زیر

 *پولی و مالی
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دستگاه فرابخشی ناظر به  -
 راهبردهای نوآوری 

 فرابخشی
  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دستگاه فرابخشی ناظر به  -
 راهبردهای کیفیت 

 فرابخشی
  سازمان ملی استاندراد

- 
سایر خدمات عمومی و 

 اجتماعی

  سازمان تبلیغات اسالمی

  سازمان پزشکی قانونی کشور امورعمومی -

- 
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی  امورعمومی

 کشور

 امالک کشورسازمان ثبت اسناد و  امورعمومی -

 امورمسئول تحقق اهداف بخش  -
 عمومی

 * سازمان اداری و استخدامی کشور امورعمومی*

 فرابخشی دستگاه فرابخشی پشتیبان -

دستگاه فرابخشی ناظر به عملکرد  -
 ها دستگاه

 فرابخشی

 مرکز آموزش مدیریت دولتی آموزش -

  سازمان انرژی اتمی برق -

وری  تحقق اهداف بهرهمسئول  -
 امور عمومی )امور دفاعی(بخش زیر

 *امور عمومی)دفاع(
 

 * وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 صنعت 

- 
سایر خدمات عمومی و 

 اجتماعی
  سازمان صدا و سیما

  بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساختمان -

  کمیته امداد امام خمینی امور عمومی -
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 برگ های تدوین برنامه های اجرایی کار: 3پیوست

 -1122در برنامه ششم توسعه ) وری بهرهبرنامه اجرایی 
1316) 

وری  : اسامی اعضای کمیته بهره1-کاربرگ  الف
 دستگاه اجرایی

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

 

اسامی نمایندگان دستگاه 
 اجرایی)مدیران(

 سمت سازمان/معاونت/مدیریت مربوطه 
اسامی نمایندگان واحدهای اقتصادی و 

 تشکل های بخش خصوصی 
 تشکل مربوطه
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 -1122در برنامه ششم توسعه ) وری بهرهبرنامه اجرایی 
1316) 

: اسامی اعضای تیم کارشناسی کمیته 2-کاربرگ  الف
 وری بهره

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

 

 سوابق کاری رشته و سطح تحصیالت سمت ریت مربوطه سازمان/معاونت/مدی اسامی کارشناسان و خبرگان 

   ...وزیر و وری  بهرهمشاور   
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 (1316 -1122م توسعه )برنامه ششدر  وری بهرهبرنامه اجرایی 
 ییدستگاه اجرا یها تیاهداف و مسئول ینی: بازب کاربرگ  ب

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

 

  

 یبخش / زیر بخش اقتصاد

 ییدستگاه اجرا
مسئول / سازمان 
تابعه / شرکت 

 تابعه /  یدولت

تعداد واحد 
اقتصادی / 
عملیاتی از 
 لحاظ مالکیت

 سهم از کل اقتصاد )%(
 شاخص )%(:

رشد ارزش -1

 افزوده

 وری بهرهرشد -2

 نبروی کار

 وری بهرهرشد -3

 سرمایه

د نظر شده در برنامه یاهداف تجد
 ششم

 سرمایه نیروی کار ارزش افزوده

 دولتی
غیر 
 دولتی

 دولتی
غیر 
 دولتی

 دولتی
غیر 
 دولتی

 دولتی
غیر 
 دولتی
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 (1316 -1122م توسعه )برنامه ششدر  وری بهرهبرنامه اجرایی 
 وری  : گزارش عملکرد در راستای ارتقای  بهره کاربرگ  ج

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

 

  .تکمیل کنید 1این ستون را با استفاده از جدول پیوست 

و  جزء، بند  یمستند قانونمتن 
 یو ماده قانون

کد 
شناسایی

* 
 شرح اقدام

نتایج 
)شاخص 
 سنجش(

 عملکرد هدف
ارزیابی دالیل 
موفقیت/ عدم 
 موفقیت اقدام

این اقدام 
 استمرار یابد ؟

 اقدام اصالحی

 خیر خیر بلی
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 (1316 -1122م توسعه )برنامه ششدر  وری بهره برنامه اجرایی
 ی اقتصادی: اولویت بندی رشته فعالیت ها کاربرگ  د

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

 یرشته فعالیت اقتصاد

ظرفیت رشد 
 وری بهره

 (12تا 1)

امکان پذیری 
ارتقای بهره 

تا  1وری )
12 ) 

اهمیت 
اقتصادی رشته 

 فعالیت
 (12تا 1)

 سایر موارد
 (12تا  1)

 امتیاز کل
 (12تا 1)

 اولویت های منطقه ای )استان(

1 2 3 
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 (1316 -1122م توسعه )برنامه ششدر بهره وری برنامه اجرایی 
 : دسته بندی مسائل عدم بهره وری در عموم واحدهای اقتصادی  هکاربرگ  

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

 

فعالیت رشته زیر بخش/ 
 های اقتصادی منتخب

وری در سطح  مسائل یا نشانه های عدم بهره
 واحد های اقتصادی

 دسته بندی

فراوانی 
 )درصد(

 اهمیت
=کمترین و 1)

 بیشترین( 12

اولویت مساله     
)حاصل ضرب 

فراوانی در 
 اهمیت(

ظرفیت خالی 
 تولید

بهای تمام 
 شده باال

پایین بودن کارایی 
 نیروی کار

پایین بودن 
 کارایی سرمایه
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 (1316 -1122م توسعه )برنامه ششدر  بهره وریبرنامه اجرایی 
 : عوامل و ریشه های عدم بهره وری و رقابت پذیری  کاربرگ  و

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

 

مسئله بهره وری 
)به ترتیب 

 اولویت(

 شرح عوامل بهره وری

 عامل *

 محیط کالن خرد محیط  درون واحد اقتصادی
 -سیاسی-محیط طبیعی

 اجتماعی

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 تکمیل کنید. 1این ستون را با استفاده از جدول پیوست * 
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/ برنامه اجرایی اقدام اساسی (KPI)نماگر عملکرد  بهره وریعامل  راهبرد سیاست   

     

     

     

     

     

     

     

  

 (1316 -1122توسعه )شم برنامه شدر  وری بهرهبرنامه اجرایی 
 کاربرگ  ز: راهبردها، سیاست ها و اقدامات اساسی

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 
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 فرم های برنامه اجرایی برنامه ششم توسعه )سازمان برنامه و بودجه کشور( -2

 (1316 -1122برنامه اجرایی برنامه ششم توسعه )
 اهداف کلی: تببین ارتباط بین اسناد فرادستی و 1فرم شماره 

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

     

 نام سند فرادستی
 –شماره ماده 

 تبصره -بند 
 هدف کلی متن مستند قانونی
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 (1316 -1122برنامه اجرایی برنامه ششم توسعه )
  ها : اهداف کلی، راهبردها، سیاست 2فرم شماره 

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

    

 سیاستعنوان  عنوان راهبرد عنوان هدف کلی ردیف
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 (1316 -1122برنامه اجرایی برنامه ششم توسعه )
 کمی : تبدیل اهداف کلی به 3فرم شماره 

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

   
 

     

 گیری واحد اندازه عنوان هدف کمی عنوان هدف کلی

سال 
پایه 

(1315) 

 های برنامه ششم سال

1316 1311 1318 1311 1122 
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 (1316 -1122برنامه اجرایی برنامه ششم توسعه )
 ها اجرایی و فعالیت بینی برنامه  پیش  :1فرم شماره 

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

    
 

        

 عنوان هدف کمی ردیف
شماره 
 برنامه

 برنامه اجراییعنوان 
شماره 
 فعالیت

 عنوان فعالیت
سنجه 
 عملکرد

سال پایه 
(1315) 

 های برنامه ششم مقدار فعالیت در سالبینی  پیش

1316 1311 1318 1311 1122 
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 (1316 -1122برنامه اجرایی برنامه ششم توسعه )
 ای مورد نیاز بینی اعتبار هزینه : پیش 5فرم شماره 

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

        
 میلیون ریال(به  )مبالغ

 عنوان فعالیت شماره فعالیت برنامه اجراییعنوان  شماره برنامه
سال پایه 

(1315) 

 های برنامه ششم ای مورد نیاز در سال بینی اعتبار هزینه پییش

 جمع  1122 1311 1318 1311 1316

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                     جمع
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 (1316 -1122برنامه اجرایی برنامه ششم توسعه )

های  : شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز انجام فعالیت 6فرم شماره 
 دستگاه اجرایی 

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 کد دستگاه اجرایی:                                                           شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:  

          
  

شماره 
 برنامه

 برنامه اجراییعنوان 
شماره 
 فعالیت

 عنوان فعالیت

از محل 
منابع 

عمومی 
 دولت

از محل 
درآمدهای 
 اختصاصی

از محل منابع 
داخلی 

 های دولتی شرکت

از محل 
تسهیالت 

 بانکی

صندوق 
توسعه 

 ملی

اوراق 
مشارکت و 
صکوک 
 )ریالی(

از محل 
سایر 
 منابع

کل منابع مورد 
 نیاز

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                       جمع
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 (1316 -1122برنامه اجرایی برنامه ششم توسعه )
های تملک  بینی پیشرفت عملیات طرح : پیش 1فرم شماره 

 ای  های سرمایه دارایی

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

               

 عنوان هدف کمی ردیف
شماره 
 برنامه

 برنامه اجراییعنوان 
شماره 
 طرح

 عنوان طرح
عنوان هدف 

 کمی طرح

واحد 
 گیری اندازه

 مقدار

عملکرد 
های  سال

قبل از 
برنامه 
 ششم

 های برنامه ششم بینی پیشرفت عملیات در سال پیش

1316 1311 1318 1311 1122 
جمع 
 کل
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 (1316 -1122برنامه اجرایی برنامه ششم توسعه )
 ای های سرمایه بینی اعتبارات تملک دارایی : پیش 8فرم شماره 

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

           

)مبالغ به میلیون 
 ریال(

شماره 
 برنامه

 برنامه اجراییعنوان 
شماره 
 طرح

 سال شروع عنوان طرح

جمع عملکرد 
های قبل از  سال

 برنامه ششم

های برنامه  ای در سال های سرمایه تملک داراییبینی اعتبارات  پیش
 جمع کل ششم

 جمع  1122 1311 1318 1311 1316
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 (1316 -1122برنامه اجرایی برنامه ششم توسعه )
های  تملک داراییهای  طرح: شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز  1فرم شماره 

 ای سرمایه

 عنوان دستگاه اجرایی: 
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:                                   کد دستگاه اجرایی:                 

               

)مبالغ به میلیون 
 ریال(

شماره 
 برنامه

 برنامه اجراییعنوان 
شماره 
 طرح

عنوان 
 طرح

از محل 
منابع 

عمومی 
 دولت

از محل 
درآمدهای 
 اختصاصی

از محل 
منابع 
داخلی 

های  شرکت
 دولتی

از محل 
تسهیالت 

 بانکی

صندوق 
توسعه 

 ملی

 منابع مالی خارجی

بازار 
 سرمایه

اوراق 
مشارکت و 
صکوک 
 )ریالی(

گذاری  سرمایه
بخش 

 غیردولتی

از 
محل 
سایر 
 منابع

کل 
منابع 
مورد 
 نیاز

سرمایه 
گذاری 
مستقیم 
 خارجی

فاینانس 
خارجی 

و 
صکوک 

 ارزی

قراردادهای 
 مشارکتی

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                 جمع
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 عملکرد برنامه ششم توسعه های مربوط به گزارش  های فرم-3
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 )مبتنی بر مدل چند سطحی(وری  و رویکردهای ارتقای بهره هاتوضیحاتی  پیرامون راهبرد: 4پیوست 

I. شکاف وری واحدهای اقتصادی و عملیاتی  با توجه به پراکندگی عملکرد بهره : درون واحد اقتصادی(

درصد است در  822بیش از  های اقتصادی وری بین واحدهای اقتصادی پیشرو و پس رو در برخی رشته فعالیت بهره

یکی از (.های به مراتب بزرگتری مانند چین به مراتب کمتر گزارش شده است که این نسبت در اقتصاد حالی

از واحدهای پیشرو یا به عبارتی واحدهای اقتصادی عموم وری عبارت است از الگو برداری  های ارتقای بهره ظرفیت

اولین دسته از  (Catch-up) اقتصادی های سایر بنگاهرو و  وری بین واحدهای اقتصادی پیش کاهش شکاف بهره

جویی واحدهای اقتصادی است  مستلزم یادگیری و تعالی دهد این رویکرد وری را تشکیل می رویکردهای ارتقای بهره

 وکارها در صنعت تقویت گردد رسانی کسب های به هم تواند با تقویت توان مشاوره و فعالیت که می

تکنولوژیکی، عملیاتی و تجاری  های از طریق ابداعات و نوآوری ها شد اقتصادی بنگاهر های بخش دیگر فرصت

دوم مستلزم . رویکرد (Push the frontier)رود  شود که از محدوده تجارب برتر حال حاضر  فراتر می  میناشی 

 .است اقداماتی مانند افزایش تحقیق و توسعه و گسترش روابط بین المللی تجاری و فنی با جهان

وری بین واحدهای اقتصادی بخش خصوصی و  ارتقای بهرهی ها اساسی در روش های نکته مهم در این جا تفاوت

، سطح این واحدهاتملک دولت بر دولتی است. در خصوص واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت با توجه به 

استانداردسازی، اقتصادی غیر دولتی اقدامات به اقدامات بسیار گسترده تر و عملیاتی تر است. در مورد واحدهای 

، در اختیار قرار دادن اطالعات شفاف، آشنا نمودن واحدهای اقتصادی اعتباری مشاوره ای و  -های فنی اعطای کمک

 شود.   میبا تحوالت آتی و به صورت کلی تسهیل گری و توانمندسازی محدود 

 

II. :گوناگون با میانگین جهانی های ی بخشها و رشته فعالیتور تفاوت در میزان شکاف بین بهره محیط خرد، 

با میانگین جهانی فاصله  ها ورشته فعالیت ها دهد که برخی بخش  میآسیایی و همچنین با کشورهای پیشرو نشان 

وری نیروی  به صورتی که در بخش کشاورزی سطح بهره بسیار زیادی دارند و در برخی دیگر این فاصله اندک است.

های معدن، صنعت، آب  و در بخشاست در آسیا و اقیانوسیه کشور پیشرو  5 وری بهرهمیانگین کمتر از  ٪111کار  

وبرق و گاز، ساختمان، بازرگانی، حمل ونقل و ارتباطات، خدمات مالی و امالک و مستغالت این شکاف به ترتیب 

رسد سطح رقابت   میاساس به نظر  است. بر این ٪366و  ٪363، ٪185،  ٪121، ٪116، ٪161، ٪32برابر با 

ساختمان،  های نسبتا قابل قبول بوده وضعیت در بخشو کشاورزی آب،برق و گاز ، معدن های بخشدر پذیری 

 قرار دارد.   میو خدمات مالی در وضعیت وخی صنعت
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ناشی از محیط کسب  تا حد زیادیاین موضوع بیان کننده تفاوت در سطح رقابت پذیری صنایع مختلف دارد که  

بر  . استو کار خرد حاکم بر آن بخش یا رشته فعالیت و همچنین تا حدودی مخاطرات و محیطی مختص آن بخش 

زیر  های و سیاست هارویکرداتخاذ اجرایی مسئول از طریق  های اقتصادی نیز دستگاه های بخشاین اساس در سطح 

 وری بهرهنهادهای فرابخشی و نیز شرایط متغیر محیطی به ارتقای  ل از عملکرد دستگاها وقبه صورتی مستتوانند  می

 بخش خود کمک نمایند:

 و کمک به افزایش قدرت خرید توسعه بازار داخلیالف( 

 ب(توسعه بازار خارجی 

 ب( افزایش رقابت در بخش و کاهش انحصار

 سرمایه انسانی و کیفی   میک ارتقایج( کمک به 

اطالع  و تسهیل گری ،تشویقی های سیاستریزی هدفمند،  برنامهد( گسترش و تعمیق زنجیره ارزش از طریق 

 رسانی

 اولویت دار ارزش های و زنجیره ها نوآوری در سطح رشته فعالیتمدیریت تقاضای  و سرمایه گذاریه( 

 فیزیکی، اطالعاتی و اداری مورد نیاز بخش های و( ایجاد و بهبود کیفیت زیرساخت

 اقتصادی تحت تملک دولت های رکز ویژه بر ارتقای کارایی واحدهایز( تم

 مختلف های صنایع و رشته فعالیت وری بهرهح( استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات وارتباطات در ارتقای 

 انرژی و ..کمک به افزایش کیفیت و کاهش ریسک تامین مواد اولیه،  ط(

 

III. با  .است در واحدهای اقتصادی  وری مغایر با بهرههای رفتاری  یکی از شاخص های تولید، رویه نهاده بی  مصرف

گذاری آزاد  منابع بیشتری برای سرمایهتوان  تولید )مانند انرژی، آب و مواد اولیه و ..( می های نهادهکاهش مصرف 

در کنار  وری، هدر نتیجه بخشی از راهبردهای بهر .تر خواهد شدکه متعاقبا منجر به رشد اقتصادی بیش کرد

به عنوان  از جنس راهبردهای اصالح الگوی مصرف تعریف گردد.تواند  راهبردهای چهار سطحی فوق الذکر، می

است یا تولید زباله در کشور برابر میانگین جهانی  2مصرف متوسط ساالنه مصرف انرژی در بخش خانگی نمونه 

دو برابر میانگین جهانی است. همچنین علی رغم وجود چالش جدی در زمینه آب، میانگین مصرف خانگی  بیش از

 درصد از میانگین جهانی باالتر است. 32آب در کشور بیش از 
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 کد شناسایی عوامل موثر بر بهره روی و نمونه ای از راهبردهاو اقدامات متناظر برای بهبود آنها –جدول 

 نمونه راهبردها/ اقدامات متناظر /راهبردنام عامل شناساییکد 

 عوامل درون بنگاه -1

های دولت در توسعه مدیریت  تالش برای بهبود سیاست  رهبری و استراتژی  -1-1
 واحدهای اقتصادی

 جوایز تعالی سازمانی 

 انتشار استانداردهای کیفی 

 ارزیابی شرکت های گواهی دهنده 

 ایجاد و اداره مراکز آزمون های کیفی 

 ایجاد مرکز کالیبراسیون و مترولوژی 

  آموزش مهارت های عمومی و تخصصی به کارشناسان
 و مدیران واحدهای اقتصادی 

 شناسایی و انتشار تجارب برتر 

 برنامه بازدید و آموزش در محل بنگاه های برتر 

 طراحی لی اوت و چیدمان کارخانه 

 های اقتصادی  محک زنی جهانی عملکرد مدیریت بنگاه 

 های مشاور ه و حمایت از شرکتتوسع 

 توسعه و حمایت از نهادهای آموزش عالی و حرفه ای 

  ایجاد شبکه از شرکت ها و مشاوران برای بهبود و
 توسعه مدیریت و عملیات بنگاه

 آموزش مدیریت فناوری به مدیران و کارشناسان 

 های جذب و بهبود فناوری در واحدهای  توسعه قابلیت
 اقتصادی

 محصوالت فرآیندها و  -1-2

 سرمایه انسانی  -1-3

منابع )فیزیکی، مالی، مواد   -1-1
 اولیه( و زنجیره تامین

نوآوری، بهبود مستمر و   -1-5
 دانش سازمانی

 امور مشتری  -1-6

 عوامل محیط کسب و کار خرد -2

 های نوین سان در فناوریاآموزش متخصصان و کارشن  کیفیت و کفایت عوامل تولید  -2-1

  مدیریتی و مهارتیحمایت از توسعه آموزشهای 

  ارایه اطالعات فرصت های سرمایه گذاری و مشاروه
 های الزم

 کمک به شرکت ها برای وارد شدن به بازار بورس 

 لجستیکی )راه، زیرساخت های  توسعه کمی و کیفی
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 آهن، بنادر و ..( راه

  و  زیرساخت های اطالعاتیتوسعه کمی و کیفی
 مخابراتی

  فرآیندهای  اداری زیرساخت هایتوسعه کمی و کیفی(
 اداری(

  توسعه زیرساخت های بازار مالی و تسهیل دسترسی به 

 توسعه کمی و کیفی آموزشهای مهارتی  

  ایجاد و حمایت از شرکت های تخصصی کاریابی 

  توسعه کمی و کیفی فارغ التحصیالن دانشگاهی در
جغرافیایی مورد و مناطق مورد نیاز حوزه های اقتصادی 

 نظر

پشتیبان و زنجیره صنایع   -2-2
 ارزش

 ایجاد پایگاه داده فرآورده ها و بنگاه های صنعتی کشور 

 ره پایگاه داده برخط به هم رسانی کسب و اایجاد واد
 کارها

 توسعه شهرک های صنعتی 

  های اقتصادی و صنعتیسازی فعالیتخوشه 

  فعالیت ترویجی به منظور افزایش مشارکت بنگاه ها در
 همکاری چند جانبه

 همکاری بنگاه ها با انجمن ها تشویق 

 تشویق  ویه ها تسهیل شکل گیری انجمن ها و اتحاد
 اقتصادیفعالیت ها و منطقه های  هاقدام جمعی در رشت

 ترویج اطالعات با هدف تکمیل زنجیره های ارزش 

 آموزش مهارت های مدیریت زنجیره تامین 

  تشویق و تسهیل شکل دهی زنجیره های تامین
ی بزرگ و حمایت از شرکت های پیرامون شرکت ها

 کوچک با مشاورکت شرکت های بزرگ

  و  صنعتی-اقتصادیایجاد واداره شهرک ها و مناطق
بنگاه ها به تجمیع در آنها و واگذاری آن ها و تشویق 

 واگذاری آن ها به مشارکتی از بنگاه ها

گردآوری اطالعات مربوط به تولید کنندگان و   گستردگی و کارایی بازار  -2-3
محصوالت و ارایه هدفمندانه آن به خریداران خارجی و 
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 داخلی

 مطالعه بازارها و گردآوری اطالعات مربوط به بازار 

 توسعه مدیریت بازاریابی و صادرات 

  آموزش مهارت های بازارایبی و صادرات به مدیران و
 کارشناسان بنگاه ها

  مناطق پردازش صادراتایجاد و اداره 

 ایجاد وارایه شبکه ای از دفاتر تجاری در خارج از کشور 

 توسعه برنامه های بازایابی برای بنگاه ها 

  تشویق و تسهیل بازاریابی گروهی بنگاه ها و ایجاد
 شبکه های فروش مشترک

  ارزیابی محصول یا خدمت صادراتی و مدیریت کیفیت
 لند مدتصادرات و ایجاد نهادهای الزم در ب

  ارایه خدمات پشتیبانی به تجار در دفاتر تجاری خارج از
 کشور

  فعالیت های بین المللی و ایجاد خوشنامی ملی مطلوب
 در بازارهای جهانی

 شرکت در نمایشگاه های خارجی 

  برقراری بازدید های تجاری تجار خارجی از داخل و
 بالعکس

 ارایه خدمت به خریداران خارجی در دفاتر تجاری 

 شویق برنامه های خرید گروهی به وسیله ایجاد شرکت ت
 های حرفه ای خرید 

  همکاری با اتاق های بازرگانی داخلی و خارجی و توسه
 مناسبت های تجاری

 هبود کیفیت شرایط تقاضا از طریق حاکمیت ب
 کننده و افزایش درجه مشتری مداری مصرف

ها و محدود سازی زمانی آنها  منطقی سازی مقدار تعرفه  شدت رقابت و انحصار زدایی  -2-1
 تقای کیفیت و کاهش قیمتبه منظور ار

  تسهیل و تشویق ورود بنگاه های جدید به بازار 

  اصالح مقررات و رویه های قانونی مولد انحصار و رانت
 در بخش های مختلف
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  برخورد قضائی با فرایندها و گلوگاههای رانتی و
 انحصاری برای بازکردن محیط رقابت واقعی

  بهبود رویه های خصوصی سازی مبتنی بر معیارارتقای
 وری کارایی و بهره

 کنترل انحصار صنایع باالدستی 

  کنترل انحصار تامین مواد اولیه 

 مایت از تولیدات صنایع کوچکح 

 افزایش شفافیت در قراردادهای دولتی 

 توانمندسازی بخش خصوصی و تسهیل تعامالت جهانی 

 انتشار آگاهی های تکنولوژیک گردآوری و  و فناوی نوآوری  -2-5

 نمایش فناوری های جدید در نمایشگاه های فناوری 

  ایجاد و اداره کارخانه های نمونه و الگو با هدف ترویج
 فناروی جدید

 برپایی همایش های ترویج فناوری 

 توسعه روابط صنعت با دانگاه 

  مشاوره فنی به بنگاه های صنعتی در زمینه های خاص
 فناوری

 موسسات فناوری حمایت از 

 ایجاد و اداره پارک های فناوری و انکوباتورها 

  انتشار فناوری های توسعه یافته از آزمایشگا های
 عمومی به بنگاه های صنعتی

  واسطه گری فناوری و ایجاد ارتباط میان منابع فناوری و
 بنگاه های اقتصادی

 ایجاد و اداره آزمایشگاه های باز 

 تحقیقو توسعه مشترک ایجاد و اداره برنامه های 

 حمایت از فعالیت های انتقال فناوری بنگاه ها 

  دست زدن به فعالیت های انتقال فناوری در موارد
 راهبردی

  ترویج جابجایی منابع انسانی متخصص بین بنگاه ها با
 هدف انتشار فناوری و تجربه های یادگیری

  ایجاد و اداره مراکز توسعه محصول و انتقال طرح به
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 های صنعتی بنگاه

ادغام و ایجاد صرفه های   -2-6
 مقیاس

  تسهیل شکل گیری انجمن ها و اتحادیه ها و تشویق
 اقدام جمعی در رشته فعالیت ها و منطقه های اقتصادی

  فعالیت ترویجی به منظور افزایش مشارکت بنگاه ها در
 همکاری چند جانبه

 کالنعوامل محیط  -3

-حقوقی -نهادهای سیاسی  -3-1
 اقتصادی

  ساختار اداریاصالح  

 های قضایی سازی قوانین و رویه شفاف 

 کردن نمایندگیهای خارج از  بات و امنیت اقتصادی، فعال
 کشور و تنظیم روابط خارجی برپایه تولید و صادرات

 گیری ایجاد انگیزه برای  اصالح قوانین و روشها با جهت
 تولید سود

  آفرینی  زدایی، ارزش بودن نوآوری و ارزش مقررات
 اقتصادی

 ای،  عادالنه و پویا شدن نظام قضائی با نگرش توسعه
 حق مالکیت معنوی

  وسعه بازار سرمایه، شفافیت و استقالل نظام بانکی از
 ای نظام بودجه

 الزحمه صالح قوانین کار، اصالح نظام پرداخت حق 

 سازی  مهندسی مجدد ارکان دولتی جهت ثبات و یکسان
 سیاستها

  سازی نهادهای بخش عمومی برای  سالمکارا، پویا و
 تقویت توان رقابت در سطح کالن

  سهیل مقررات و سازوکارهای اداری و اجرائی در حوزه
 کسب وکار با تقویت اهرمهای نظارت

 آفرین  پایبندی جدی بر گماردن مدیران کارآمد و تحول
 و ارتقاء سطح مدیریت عمومی

 سازی ازچینش نهادهای موجود در اقتصاد و کارا ب
 عملکرد آنها

 های  فزایش هزینه دستیابی به امنیت مطلوب از طریق
یافته و  اقتصادی جرم و خشونت، کاهش جرایم سازمان
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  قابل اتکاء بودن خدمات پلیس

 هبود کیفیت آموزش از طریق کیفیت نظام آموزشی، ب
کیفیت آموزش ریاضیات و علوم، کیفیت مدارس 

 مدارسمدیریت و دسترسی به اینترنت در 

 پذیر نمودن بازار کار از طریق همکاری متقابل  نعطافا
پذیری در تعیین  در روابط کارگر و کارفرما، انعطاف

ناپذیری یا کمترین انعطاف در  ها، انعطاف دستمزد
 های استخدام و اخراج و بازارکار، بهبود رویه  اشتغال

  بسط و گسترش میزان و دامنه و تاثیرگذاری مالیات، و
 نرخ مالیات کل افزایش

  بهبود کارایی بازار مالی از طریق تعمیق توسعه بازار
مالی، تامین مالی از طریق بازار سرمایه محلی، سهولت 

آمیز،  دسترسی به وام، دسترسی به سرمایه مخاطره
  کاهش محدودیت جریان سرمایه و بهبود

 فزایش اعتماد و اطمینان از طریق سالمت بانکها، ا
الت اوراق بهادار و ارتقای مندی مباد قانون

 حقوق قانونی شاخص

 افزایش انضباط مالی   ت های اقتصاد کالناسسی  -3-2

 ها و کاهش کسری  هار تورم از طریق کنترل هزینهم
 بودجه

  نقدینگیسطح کنترل 

 کنترل سطح بدهی های دولت 

 ها و رفتارهای تجاری  مند کردن تدریجی سیاست قاعده
الزامات، قواعد و ضوابط کشور بر اساس استانداردها، 

 المللی تجاری بین

  حفظ  به منظورافزایش منطقی و تدریجی نرخ ارز
 قابلیت رقابت تولیدات داخلی

 اندار ملی فزایش نرخ پسا 

 اجتماعی-سیاسی-عوامل محیط طبیعی -1

 استقرار نظام مدیریت ریسک  طبیعیمواهب   -1-1
 طبیعیمخاطرات   -2-1 الزام به وجود پیوست های زیست محیطی  
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 آمایش سرزمین انجام مطالعات سیاسیمواهب   -1-3
 خوشه سازی بر اساس مزیت های منطقه ای 

گذاریهای داخلی و خارجی به سمت  هدایت سرمایه
 های دارای مزیت بخش

 سیاسیمخاطرات   -1-1

 اجتماعیمواهب   -1-5

 اجتماعیمخاطرات   -1-6
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.4 ها نوشت پی 

                                                           
های اجرایی مسئول در تحقق اهداف به شرح جدول زیر به عنوان دستگاه اصلی و برخی  در این راهنمای اجرایی دستگاه 1

های فرابخشی و  وری ملی هستند به عنوان دستگاه های اجرایی فرابخشی که دارای نقش و تاثیر قابل توجه بر بهره دستگاه

 ورد توجه قرار گرفته اند. های اجرایی نیز به عنوان همکار م دیگر دستگاه

 بخش اقتصادی

متوسط 

رشد 

ساالنه 

وری  بهره

 کل عوامل 

متوسط 

رشد 

ساالنه 

ارزش 

 افزوده

سهم 

وری  بهره

از رشد 

ارزش 

 افزوده

رشد 

وری  بهره

 نیروی کار

رشد 

وری  بهره

 سرمایه 

عملکرد رشد 

وری کل  بهره

در  عوامل

پنجم  برنامه

 توسعه

 دستگاه مسئول

تحقق هدف 

 وری بخش بهره

 جهاد کشاورزی 2.1 1 3 %12 8 3.2 کشاورزی

 نفت 1.1 5 1 %26 1 1.8 نفت

 1.1 2.1 1 %21 8.8 2.1 معدن
صنعت،معدن و 

 تجارت

 2.5 3.5 5.1 %22 1.3 2 صنعت
صنعت،معدن و 

 تجارت

 1.1 2.5 2.2 %22 1 2 آب، برق و گاز
 نفت

 نیرو 

 شهرسازیراه و  -5.3 1.5 2.6 %31 1.5 2.8 ساختمان

 راه و شهرسازی -1.1 1.3 3.1 %25 8.3 2.1 داریحمل و نقل و انبار

 6.1 1.1 1 %31 11.1 6.5 ارتباطات
ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
ت:

ما
خد

ر 
سای

 

 بازرگانی

2.8 5.8 11% 1.1 5.2 2.1- 

صنعت،معدن و 
 تجارت

 مالی و پولی

امور اقتصادی و 
 دارایی

 بانک مرکزی

های  فعایت

 گردشگری

سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری
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 آموزش
 آموزش عالی-

 آمورش و پرورش-

های  فعالیت

 تخصصی
کار ، تعاون و رفاه  -

 اجتماعی

بهداشت و 

 خدمات اجتماعی

بهداشت و درمان و 
 آموزش پزشکی

 امور عمومی

 سازمان اداری و -
 استخدامی کشور

کار، تعاون و رفاه  -
 اجتماعی

 

خدمات 

)فرهنگ، اجتماعی

  ورزش و تفریح(
     

فرهنگ و ارشاد  - 
 اسالمی

 ورزش و جوانان -

٪35 8.2 2.8 کل اقتصاد    2.11- 

های  کلیه دستگاه -
اجرایی ) با 

هماهنگی سازمان 
 وری ایران( ملی بهره

 
ایران  وری  توسعه و آیین نامه اجرایی آن به عنوان تکالیف و وظایف دائمی سازمان ملی بهرهقانون برنامه پنجم  11ماده  3

 آیند. به حساب می

 
قانون برنامه ششم توسعه کشور و  5و 3قانون برنامه پنجم توسعه، مواد  11وری بر اساس مفاد ماده  سازمان ملی بهره 0

 ف فرابخشی به شرح زیر است:وری کشور دارای وظایف و تکالی برنامه جامع بهره

گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی  ریزی، سیاست رنامهوری ایران به عنوان نهاد فرابخشی متولی ب سازمان ملی بهره - 

های اجرایی کشور را جهت دستیابی به یک سوم از  در کشور می بایست اقدامات دستگاه  وری کلیه عوامل تولید بهره

 روی )هدف برنامه جامع و قانون برنامه ششم توسعه( پایش و گزارش نماید. رشد اقتصادی از محل بهره

یت هماهنگی با وری در برنامه ششم، مسئول وری ایران به عنوان دبیر کارگروه فرابخشی بهره سازمان ملی بهره - 

های اقتصادی در  وری،که هدف گذاری آن به تفکیک بخش های اجرایی جهت تهیه برنامه اجرایی در حوزه بهره دستگاه

 برنامه ششم توسعه انجام گرفته است را بر عهده دارد. 3ماده 
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های  یران با ارایه دستورالعملوری ا وری کشور ، سازمان ملی بهره اقدامات اجرایی برنامه جامع بهره "د"مطابق با بند  -

کمک نموده و   وری حوزه خود های اصلی ارتقای بهره های اجرایی را در جهت شناسایی اولویت الزم، دستگاه

 ها در خصوص ارتقای بهر وری را اخذ می نماید. های ساالنه دستگاه گزارش

 
1
قانون برنامه ششم توسعه توسط  5جرای موفق ماده روی دستگاه های اجرایی مسئول برای ا ساختار پیشنهادی کمیته بهره 

 وری ایران طراحی شده است  که از طریق سایت سازمان قابل دسترسی است. سازمان ملی بهره
 دولت، صنعت )طرف عرضه( و بازار )طرف تقاضا(یعنی  ای حلقه رابط بین  سه رکن اساسی اقتصاد  های توسعه سازمان5

های خالی و مفقوده را  ای نقش حلقه جایگزین، برای حلقه های توسعه صادی و صنعتی، سازماندر زنجیره توسعه اقتهستند. 

خدمات گسترش و . کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد هستند و تسریع  ها، تسهیل این سازمان کنند. بازی می

بندی کرد که شامل:  گروه طبقهشش  توان در کنند، می ای مختلف در دنیا ارائه می نوسازی صنعتی را که نهادهای توسعه

گسترش تجاری رسانی کسب و کارها؛ توسعه مدیریت و منابع انسانی؛  هم سازی، شبکه گستری و به توسعه تکنولوژی؛ خوشه

های  های سازمان بیشترین فعالیت .گذاری مستقیم خارجی است گذاری و جذب سرمایه توسعه صادرات؛ گسترش سرمایهو 

این  .گذاری متمرکز شده است های غیرمالی، کمک به توسعه تکنولوژی و کمک به توسعه سرمایه بر ارائه کمک ای توسعه

های دولتی شامل صدور مجوز تولید، ارائه  ها و رویه توانند در قوانین و مقررات و سیاست میکه عموما دولتی اند ها  سازمان

های  ها یا معافیت های مشترک صنعتی و مشوق گذاری سرمایه های تولیدی، مشارکت دولت در هایی برای بخش مشوق

 مالیاتی مرتبط با توسعه صنعت، تاثیرگذار و تسهیل کننده باشند. 

 و ای توسعه خدماتارائه ای در کشور وظیفه  سازمان و شرکت به عنوان سازمان توسعه 12بر اساس قوانین باال دستی 

 اسامی آنان آمده است. 2صادی( را دارند که در جدول های مختلف اقت مختلف )بخش صنایع نوسازی

های توسعه ای  های بیشتری دارای ماموریت های سازمان ملی بهر وری ایران نشان می دهد که تعداد سازمان اما بررسی

 های توسعه ای هستند.  هستند که در قانون فاقد اطالق سازمان

 قانون اساسی 44های اصل  انون اجرایی سیاستهای توسعه ای بر اساس ق اسامی  سازمان - 2جدول 

 ردیف
اجراییقانوناساسبرتوسعهایهایسازمان

 اساسیقانون44اصلهایسیاست

 بانک توسعه صادرات 1

 بانک مسکن 2

 بانک توسعه تعاون 3
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4 
شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از 

 گذاري در بخش کشاورزي توسعه سرمايه

 ايرانبانک کشاورزي  5

 هاي کشاورزي شرکت شهرك 6

7 
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع 

 مادر تخصصي -معدني ايران 

8 
مادر  -سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

 تخصصي

9 
شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و 

 شهرکهاي صنعتي ايران

 بانک صنعت ومعدن 11

 شرکت  ملي صنايع  پتروشيمي 11

 شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران 12

 
 
6
های اقتصادی و یا  واحدهای اقتصادی متشکل از بنگاه ،ها های اقتصادی با توجه به ماهیت فعالیت در هر یک از بخش 

واحدهای عملیاتی است که این واحدها ممکن است تحت تملک بخش دولتی بوده یا تحت تملک بخش غیردولتی باشند. 
های انتقال و توزیع و ... است و یا  های تولید برق، شرکت به طور مثال سطح خرد زیربخش برق متشکل از انواع نیروگاه

متوسط و بزرگ فعال در بخش صنعت است. همچنین زیربخش -های صنعتی کوچک بخش صنعت مشتکل از کلیه بنگاه
 غیردولتی موجود در کشور است.-متوسطه متشکل از کلیه مدارس دولتی-آموزش ابتدایی

ایران، بانک مرکزی و  های پیمایش معتبر انجام گرفته توسط مرکز آمار ها و طرح استفاده از اطالعات تفصیلی سرشماری 1

های مجلس، وزرات اقتصاد و اتاق بازرگانی در خصوص فضای کسب و  های مرکز پژوهش نیز اطالعات تفصیلی نظرسنجی

 شود. کار کشور توصیه می

، "پذیری و نوآوری در چارچوب توسعه پایدار وری متکی بر رقابت گزارش پشتیبان تدوین برنامه ارتقای بهره"استفاده از  8

 شود. های اجرایی توصیه می برای تهیه برنامه 1315وری ایران،  ازمان ملی بهرهس


