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باسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها

موضوع  :ارزیابی عملکرد سال  1400دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده  3آییننامه اجرایی مواد ( )81و ( )82قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ارزیابی
عملکرد دستگاهها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در برنامه اصالح نظام اداری-دوره
دوم (موضوع مصوبه شماره  302596تاریخ  1397/6/14شورای عالی اداری) ،نحوه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در
سطوح ملی و استانی بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی سال  ،1400به شرح زیر تعیین میگردد:
 .1شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد ساال  1400دساتگاههای اجرایای در ساطم ملای ،سیوسات ایان بهشانامه میباشاد
شاخصهای عمومی سطم استانی و دستورالعمل امتیازدهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال ( 1400سطم ملای و
اسااتانی) ،توسااو امااور ماادیریت عملکاارد و ارتقااای یرهناان سااازمانی تاادوین و در وبسااایت سااازمان بااه نشااانی
 www.aro.gov.irبارگذاری و به نحو مقتضی اطالعرسانی خواهد شد
 .2با توجه به تمدید یکساله برنامه اصالح نظام اداری دوره دوم(موضوع تصویبنامه شماره  23090تاریخ  1400/05/04شاورای
عالی اداری) ،تفاهمنامه برنامه سه ساله اصالح نظام اداری دستگاههای اجرایی ،عالوه بر اهاداف تفااهم شاده ساال 1400
بصورت تجمیعی ابالغ خواهد شد اهداف تجمیعی چهار ساله (از سال  1397تا  )1400مبنای ارزیابی عملکرد دساتگاههاای
اجرایی در شاخصهای عمومی ستارهدار سال  1400قرار خواهد گریت
 .3شاخصهای اختصاصی سطم ملی ،ستاد دستگاه و سازمانهای وابسته ،به استناد بند (ب) ماده  3آییننامه اجرایی مواد ()81
و ( )82قانون مدیریت خدمات کشوری توسو این سازمان نهایی و ابالغ خواهد شد
 .4ضروری است وزارتهانهها و سازمانهای مستقل سس از ابالغ شاخصهای اختصاصی و تفاهم نامه تجمیعی برناماه اصاالح
نظام اداری ،نسبت به تنظیم برش استانی موارد مذکور برای سال  1400و ارسال به این سازمان به منظاور بررسای و تیییاد
نهایی اقدام نمایند در صورت عدم ارسال برش استانی ،این سازمان با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها ،رأس ًا
نسبت به نهایی نمودن برشهای استانی اقدام مینمایند
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 .5دریایت گزارش خودارزیابی ستاد ،سازمانهای وابسته و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی در بعد شاخصهای عماومی و
اختصاصی حداکثر تا تاریخ  1401/02/31از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد
 .6دیاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتهانهها و سازمانهای مستقل؛ ترتیبی اتهاذ نمایند تا یرآیند خود ارزیاابی ساتاد
دستگاه ،سازمانهای وابسته و واحدهای استانی تا تاریخ مندرج در بند  5این بهشنامه انجام و بعد از تییید شاورای راهباری
توسعه مدیریت دستگاه ،نسبت به انتقال گزارشها به سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت اقدام نمایند بدیهی است راهبری،
هدایت یرآیند خود ارزیابی و همچنین زمانبندی آن در مهلت تعیین شده ،بر عهده دیاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشاابه
وزارتهانهها و سازمانهای مستقل خواهد بود
 .7آن دسته از دستگاههای اجرایی استان که ستاد دستگاه آنها یاقد تفاهمنامه برنامه اصالح نظام اداری یا شاخصهای
اختصاصی ابالغی میباشند ،موظفند بعد از اعالم این سازمان ،نسبت به انعقاد تفاهمنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان در شاخصهای عمومی ستارهدار و همچنین شاخصهای اختصاصی ،اقدام نمایند در صورت عدم تفاهم ،سازمان
مدیریت و برنامهریزی استانها ،رأساً نسبت به هدیگذاری شاخصهای عمومی ستارهدار و تدوین شاخصهای اختصاصی
اقدام و آنها را مالک ارزیابی قرار خواهند داد
 .8ارزیابی دستگاههای اجرایی استانی در بعد شاخصهای عمومی و اختصاصی توسو سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و
از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد سازمانهای مذکور موظفند سس از انجام ارزیاابی واحادهای
استانی نسبت به نهایی نمودن امتیازات دستگاههای استانی اقدام نمایند
نتایج ارزیابیهای انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییسجمهور محترم ،در جشنواره شهیدرجایی
(سطم ملی و استانی) اعالم و به اطالع عموم خواهد رسید ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاههای اجرایی ،مبنای سرداخت یوقالعاده
کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه (به استناد مصوبه  206/6653تاریخ  )1390/3/23قرار خواهد گریت

ميثم لطيفی
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1

1/1

ميزان رضايتمندی مردم از خدمات دستگاه

درصد

100

100

1/2

صيانت از حقوق مردم در نظام اداری

درصد

100

40

1/3

رسيدگي به مطالبات مردمي

درصد

100

35

1/4

ارتباطات مردم و دولت

درصد

100

35

2

2/1

دسترسي عمومي به اطالعات کليه پرداختها به مقامات ،رؤسا و مديران دستگاه

درصد

100

70

2/2

ارتقاء سالمت اداری دستگاه

درصد

100

55

2/3

افزايش اثربخشي رسيدگي به تخلفات اداری دستگاه

درصد

100

30

3

محور توسعه دولت الكترونيك ( 170امتياز)

3/1

نحوه ارائه خدمات دولتي و سهولت استفاده

درصد

*

120

3/2

زيرساختهای توانمندساز دولت الكترونيكي

درصد

100

50

محور مديريت عملكرد و ارتقای بهرهوری( 140امتياز)

4

4/1

آسيب شناسي و بهبود عملكرد

درصد

100

70

4/2

استقرار چرخه بهرهوری در دستگاه

درصد

100

70

محور مديريت ساختار سازماني( 110امتياز)

5

5/1

متناسب سازی ساختار دستگاه

درصد

*

70

5/2

واگذاری واحدهای عملياتي و خدمات دستگاه به بخش خصوصي و مديريت محلي

درصد

*

25

5/3

واگذاری وظايف و تفويض اختيارات به سطوح استاني و شهرستاني

درصد

*

15

1

رديف

واحد سنجش

عنوان شاخص

هدف کمي

سقف امتياز

محور مديريت سرمايه انساني ( 170امتياز)

6

6/1

شايسته ساالری در انتصاب نيروی انساني

درصد

100

70

6/2

ساماندهي و متناسب سازی نيروی انساني

درصد

*

35

6/3

کيفيت نظام جذب و استخدام در دستگاه

درصد

100

35

6/4

طراحي و اجرای دورههای آموزشي مديران و کارکنان

درصد

100

30

محور توسعه فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهای اسالمي( 45امتياز)

7

7/1

اجرای مفاد نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني

درصد

100

25

7/2

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

درصد

100

10

7/3

استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

درصد

100

10

توجه :شاخصهاي ستارهدار بر اساس اهداف تجمیعی  1397تا  1400تفاهمنامه برنامه سه ساله اصالح نظام اداري دستگاه ،ارزیابی میگردد.

2
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باسمهتعالی
جناب آقای نظامی  ،رئیس محترم مرکز بازرسی ،مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای زینالدینی ،رئیس محترم مرکز سرمایه انسانی و سازمانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
جناب آقای ملکی ،رئیس محترم مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای طالبی ،رئیس محترم مرکز مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور
جناب آقای مذنب ،مدیر کل محترم دفتر بازرسی ،مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی
سرکار خانم طالبی ،مدیر کل محترم دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای جاللینیا  ،مدیرکل محترم دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی
جناب آقای کفراشی ،مدیر کل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش
جناب آقای امیرنیا ،مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
جناب آقای محمدی ،مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت دادگستری
جناب آقای بحرینی ،رئیس محترم مرکز بازرسی ،نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

سرکار خانم کارگرنجفی ،مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو
جناب آقای اکبری ،مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت ورزش و جوانان
جناب آقای غرایاقزندی ،مدیرکل محترم تشکیالت ،روشها و تعالی سازمانی وزارت نفت
جناب آقای منتظر ،رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
جناب آقای آسوپا،

مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

جناب آقای افتخاری ،رئیس محترم مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای قاسمی ،رئیس محترم مرکز برنامه ،بودجه ،فناوری اطالعات ،بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست

جناب آقای عابدی ،مدیرکل محترم دفتر ارزیابی عملکرد ،رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران
جناب اقای کاشفی ،سرپرست محترم دفتر بازرسی ،پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان ملی استاندارد
جناب آقای جمالیان،

مدیرکل محترم دفتر ارزیابی عملکرد ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

جناب آقای کارگربیده ،مدیرکل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان پزشکی قانونی کشور
جناب آقای محمدی ،مدیرکل محترم دفتر برنامهریزی ،فناوری اطالعات و تحول اداری سازمان تبلیغات اسالمی
جناب آقای واعظی ،مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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باسالم و احترام؛
در اجرای بند (الف) ماده  3آییننامه اجرایی مواد  81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 44327/4225
مورخ 1389/01/14هیأت وزیران) و همچنین بند( )1بخشنامه شماره  51080تاریخ  1400/09/20موضوع ارزیابی عملکرد
دستگاههای اجرایی سال  ،1400به پیوست «شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال  1400سطح استانی و دستورالعمل

امتیازدهی» ایفاد میگردد .دستورالعمل مذکور شامل نماگرها ،مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه و مستندات قانونی مربوط به
هر شاخص میباشد .با عنایت به عدم وجود شاخصهای عمومی ستارهدار(شاخصهایی که در تفاهمنامه برنامه اصالح نظام
اداری دستگاه هدفگذاری شدهاند) ،نیازی به ارائه برش برنامه اصالح از سوی دستگاه اجرایی نمیباشد .در نماگر میز خدمت،
فهرست خدمات مندرج در سامانه خدمات ،مالک ارزیابی واحدهای استانی خواهد بود.
شایان ذکر است شاخصها و دستورالعملهای ابالغی در وبسایت سازمان به نشانی « »aro.gov.irقرار گرفته و
شیوهنامه نیز متعاقباً بارگذاری خواهد شد.

ایمان منصوری
سرپرست امور مدیریت عملکرد و
ارتقای فرهنگ سازمانی

رونوشت:
برادر ارجمند جناب آقای عالءالدین رفیع زاده معاون محترم نوسازی اداری  ،برای استحضار.
روسای محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها ،جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
خواهر گرامی سرکار خانم شراره بخت جو رئیس محترم امور توسعه دولت الكترونیك  ،برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای عبداله میرزائی رئیس محترم امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت  ،برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای محمد حسین شفیعی سرپرست محترم امور سالمت اداری و دبیرخانه هیأت عالی نظارت  ،برای استحضار و صدور دستور
اقدام مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای علیرضا شاهپری رئیس محترم امور ساختارهای سازمانی  ،برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای عمران رمضانی اردی رئیس محترم امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی  ،برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای مسعود سلیانی رئیس محترم امور بازرسی،رسیدگی به شكایات و صیانت از حقوق مردم  ،برای استحضار و صدور دستور
اقدام مقتضی.
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای حیرانی ،مدیر محترم نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور ،برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای مومن سرایی ،رئیس محترم دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور ،برای استحضار و صدور دستور اقدام
مقتضی.

خیابان شهید مطهری-بعد از چهارراه مفتح-خیابان جهانتاب-پالک  44و 46

مرکز تلفن85350:

دورن گار85353000:

کدپستی1576613913:

ش ش4581915 :

رياست جمهوري

سازمان اداري و استخدا مي کشور

ع
ل
ط
س
عم
م
خ
دستورا ل امتيازدهي شا صاهي ومي سال  – 1400ح استاني
معاونت نوسازي اداري
امور مدرییت عملکرد و ارتقاي فرهنگ سازماني

1

واحد سنجش

هدف کمي

سقف امتياز

رديف

1

نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفاده

درصد

100

325

2

شايستهساالري در انتصاب نيروي انساني

درصد

100

100

3

اجرا و ارزشيابي دورههاي آموزشي مديران و کارکنان

درصد

100

80

4

ارتقاء سالمت اداري دستگاه

درصد

100

80

5

ارائه خدمت به شهروندان توانخواه

درصد

100

50

6

استقرار نظام رسيدگي به شکايات مردمي

درصد

100

80

استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

درصد

100

35

آسيب شناسي و بهبود عملکرد()PDCA

درصد

100

250

8

عنوان شاخص

1000

جمع کل

1

شاخص اول -نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفاده ( 325امتياز)
عنوان نماگر

شماره نماگر

نحوه سنجش

1

وجود اطالعات و قابلیتهای خاص در تارنمای دستگاه

2

کیفیت ارائه خدمات از طریق میزخدمت (حضوری ،الکترونیکی ،ترکیبی)

3

حذف دریافت کپی مدارك هویتی از خدمتگیرندگان (کارت ملی و شناسنامه)

سقف امتياز

25
200

بر اساس شیوه نامه

100

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه :ارائه مستندات مرتبط با نماگرهای شاخص
دستورالعمل میز خدمت موضوع نامه شماره  1538588تاریخ  1396/9/7سازمان اداری و استخدامی کشور ،برنامه جامع اصالح نظام اداری موضوع مصوبه شماره  302596تاریخ
 1397/6/14شورای عالی اداری ،بخشنامه حذف اخذ کپی مدارك هویتی ،به شماره  1595344به تاریخ  1396/10/05سازمان اداری و استخدامی کشور .بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارك هویتی توسط
دستگاههای اجرایی از خدمتگیرندگان به شماره  309628مورخ 1399/06/17
شاخص دوم-شايستهساالري در انتصاب نيروي انساني( 100امتياز)
شماره نماگر

عنوان نماگر

1

رعایت شرایط احراز مشاغل در انتصابات سال مورد ارزیابی

2

رعایت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران

3

سقف امتياز

نحوه سنجش
1

بر اساس اطالعات جداول شماره  1تا
 3و شیوه نامه

انتصابات و ارتقاء مدیران از میان دارندگان گواهینامه شایستگیهای عمومی مدیریتی

30
40
30

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه :تکمیل نمودن جدول شماره  2 ،1و  3قالب فایل اکسل و بارگزاری آنها در سامانه.

ماده ( )70قانون مدیریت خدمات کشوری ،بخشنامه شماره  1657363مورخ  ،1396/11/4دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای(موضوع تصویب نامه
شماره  579095مورخ  ) 1395/4/1؛ دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای (موضوع بخشنامه شماره  1657363مورخ )1396/11/4

رديف

جدول شماره  )1مشخصات متصديان مشاغل عمومي مورد عمل در دستگاه اجرايي
عناوين مشاغل
عمومي مورد عمل

پستها

تاريخ انتصاب

نام و نام
خانوادگي

روز

ماه

سال

رشته تحصيلي بدو استخدام
مقطع

عنوان

آخرين مدرک تحصيلي
مقطع

عنوان

تاريخ اعمال آخرين مدرک
روز

ماه

سال

داليل عدم رعايت
ضوابط

2

 .1این نماگر برای کلیه کارمندانی که در سال مورد ارزیابی در شغل مورد تصدی انتصاب یافته و در دستگاه مربوطه استخدام ،مأمور یا منتقل شدهاند ،ارزیابی میشود.
 .2چنانچه عدم رعایت ضوابط مستند به دلیل قانونی (مانند اجرای رای دیوان عدالت اداری و نظایر آن) باشد الزم است ضمن بیان دالیل مربوطه در جدول ،کلیه مستندات ذیربط در قالب یک فایل فشرده در سامانه بارگزاری شود.

2

رديف

جدول شماره  )2مشخصات متصديان مشاغل اختصاصي مورد عمل در دستگاه اجرايي
عناوين مشاغل
اختصاصي

پستها

تاريخ انتصاب

نام و نام
خانوادگي

ماه

روز

رشته تحصيلي بدو استخدام

سال

عنوان

مقطع

آخرين مدرک تحصيلي
مقطع

عنوان

تاريخ اعمال آخرين مدرک
روز

ماه

داليل عدم رعايت
ضوابط

سال

3

جدول شماره  )3اطالعات مديران حرفه اي

رديف

عنوان دستگاه اجرايي:
نام و نام
خانوادگي

تعداد کل پستهاي مديريتي دستگاه اجرايي ....... :پست
تاريخ انتصاب
شغل

پست

روز

سال

ماه

سطح

سال

جنسيت

مديريتي

تولد

تحصيالت
مقطع

رشته
تحصیلی

تعداد کل پستهاي مديريتي باتصدي ...... :پست
نوع
استخدام

سابقه

سنوات تجربه مديريتي.... :

خدمت
دولتي

سطح
قبلی

سطح
فعلی

سایر سطوح

سنوات
تجربه غير
مديريتي

شاخص سوم  -اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي مديران و کارکنان(  80امتياز)
شماره نماگر

نحوه سنجش

عنوان نماگر

1

اجرای دورههای آموزشی مدیران به تفکیک سطوح مختلف مدیریتی بر اساس برنامه آموزشی مصوب

2

اجرای دورههای آموزشی کارکنان بر اساس برنامه آموزشی مصوب

3

ارزشیابی دورههای آموزشی (سطح  1و )2

4

بررسی اثربخشی دورههای آموزشی (سطح  3و)4

امتياز

25
بر اساس شیوه نامه

25
15
15

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه : :ارائه گزارش مدیریتی از برگزاری دوره های آموزشی پیش بینی شده برای مدیران و کارکنان شامل؛ تعداد دوره های برگزار شده برای مدیران و کارکنان ،چند
نمونه گواهینامه های آموزشی صادر شده برای کارکنان و مدیران ،ارائه گزارش ارزشیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی اجرا شده ،ارائه نفر ساعت و سرانه آموزش کارکنان و مدیران بر اساس
کلیات برنامه آموزشی ،درصد میزان دوره های آموزشی اجرا شده به نسبت دوره های آموزشی پیش بینی شده سال 1400

بخشنامه شماره  66111نظام آموزش کارکنان دولت( موضوع بخشنامه شماره  200/1834مورخ  ،)1390/01/30اصالحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های
اجرایی و پیوست های آن(موضوع بخشنامه شماره 200/92/18819مورخ  -)1392/11/14بورس های آموزشی خارج از کشور( موضوع بخشنامه شماره  204/21285مورخ  89/04/28و بخشنامه
شماره  1132012مورخ  -)96/02/02دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت( موضوع بخشنامه شماره  464185مورخ
)1397/08/29

 .3چنانچه عدم رعایت ضوابط مستند به دلیل قانونی (مانند اجرای رای دیوان عدالت اداری و نظایر آن) باشد الزم است ضمن بیان دالیل مربوطه در جدول ،کلیه مستندات ذیربط در قالب یک فایل فشرده در سامانه بارگزاری شود.

3

شاخص چهارم -ارتقاء سالمت اداري دستگاه( 80امتياز)
شماره نماگر

نحوه سنجش

عنوان نماگر

1

رفع گلوگاههای فساد در سطح دستگاه

2

فرهنگ سازی ،آگاهسازی و اطالع رسانی به مراجعین در جهت جلوگیری از وقوع فساد

سقف امتياز

50

بر اساس شیوه نامه

30

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه :ارائه مستندات مرتبط با نماگرهای شاخص
بند  24سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری ،مواد  92 ،91و  93قانون مدیریت خدمات کشوری ،دستورالعمل اجرایی مواد  91و  92قانون مدیریت
قانوني
خدمات کشوری(بخشنامه شماره  173706تاریخ  1393/12/27سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ،آییننامه اجرایی ماده  26قانون ارتقای سالمت نظام
اداری و مقابله با فساد(تصویبنامه شماره /45146ت50080هـ تاریخ  1393/4/24هیأت وزیران) ،برنامه ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد(مصوبه شماره /37995ت 28617هـ تاریخ 1382/12/25
هیئت وزیران) ،آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی(مصوبه شماره /73377ت 30374ه تاریخ  1383/12/22هیئت وزیران) ،تصویبنامه شماره  44770/77683تاریخ  1389/4/8هیات
وزیران ،آیین نامه پیشگیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه(مصوبه شماره /192087ت50328هـ مورخ  1392/12/28هیات وزیران) ،نامه شماره  200/93/4349مورخ 1393/4/3
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ،بخشنامه شماره  200/93/5272تاریخ  93/4/17و بخشنامه شماره  200/93/13472تاریخ  1393/10/7موضوع ساماندهی کمیتههای تخصصی مرتبط
با مسایل مدیریتی و اداری ،تصویبنامه شورای عالی اداری شماره  954930مورخ  1395/10/22در خصوص کارگروه ارتقای سالمت نظام اداری.

شاخص پنجم -ارائه خدمت به شهروندان توانخواه ( 50امتياز)
شماره نماگر

1

عنوان نماگر

ارائه خدمت به شهروندان توانخواه

نحوه سنجش

سقف امتياز

بر اساس شيوه نامه

50

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه :نیازی به ارائه مستندات نمی باشد
تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری (موضوع مصوبه شماره  1127128مورخ  1395/12/28شورای عالی اداری،قانون حمایت از معلوالن و جانبازان
قانوني

شاخص ششم -استقرار نظام رسيدگي به شکايات مردمي ( 80امتياز)
شماره نماگر

1

عنوان نماگر

استقرار نظام رسیدگی به شکایات مردمی

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه :مستندات مرتبط با نماگر تکمیل و در سامانه به عنوان فایل ضمیمه پیوست شود.

4

نحوه سنجش

سقف امتياز

بر اساس شيوه نامه

80

شاخص هفتم -استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز( 35امتياز)
شماره نماگر

1

عنوان نماگر

میزان استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز

نحوه سنجش

سقف امتياز

براساس شیوه نامه شاخص

35

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه :نیازی به ارائه مستندات نمی باشد
پیامهای مقام معظم رهبری به اجالسهای سراسری بویژه اجالس سیزدهم ،آییننامه ترویج و توسعه اقامه نماز مصوب هییت وزیران شماره/51868ت17323ه
تاریخ 1376/01/30و اخرین اصالحیه شماره/69443ت  43835ه تاریخ 1393/06/20بویژه ماده  20آیین نامه ،طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه نمار مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی کشور مصوبه
جلسه 566تاریخ  ،1384/05/04نظام جامع برنامهریزی ،نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دستگاههای اجرایی ،اقدام ملی  5ذیل راهبردهای ملی از راهبرد کالن نقشه مهندسی فرهنگی
مورخ  ،1391/12/15مفاد بندهای مواد  95و  97قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و ضوابط و مقررات مربوطه ،ماده  5ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400دستگاه
های اجرایی
شاخص هشتم -آسيب شناسي و بهبود عملکرد( 250امتياز)
شماره نماگر

عنوان نماگر

نحوه سنجش

سقف امتياز

1

شناسایی نقاط قابل بهبود و ارائه برنامه اقدام در حوزه شاخصهای عمومی و اختصاصی

براساس شیوه نامه

100

2

میزان اجرای برنامه اقدام

براساس شیوه نامه

150

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه :ارائه مستندات مرتبط با نماگرهای شاخص
مواد  81و  82و  83فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه اجرایی آن (تصمیمنامه شماره  44327/4225تاریخ  1389/1/14هیاًت وزیران) ،دستورالعمل
قانوني
اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد.

5

