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سمه تعالیاب

 

 هاریزی استانهای اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامهبخشنامه به دستگاه

 های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آندستگاه 1400موضوع : ارزیابی عملکرد سال 

 

ات کشوری و به منظور ارزیابی ( قانون مدیریت خدم82( و )81نامه اجرایی مواد )آیین 3در اجرای بند )الف( و )ب( ماده 

دوره -ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در برنامه اصالح نظام اداریعملکرد دستگاه

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

 گردد: ، به شرح زیر تعیین می1400های عمومی و اختصاصی سال و استانی بر اساس شاخصسطوح ملی 

باشاد  های اجرایای در ساطم ملای، سیوسات ایان بهشانامه میدساتگاه 1400های عمومی ارزیابی عملکرد ساال شاخص .1

)سطم ملای و  1400ل های عمومی ارزیابی عملکرد ساهای عمومی سطم استانی و دستورالعمل امتیازدهی شاخصشاخص

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

www.aro.gov.ir رسانی خواهد شد  بارگذاری و به نحو مقتضی اطالع 

شاورای  04/05/1400تاریخ  23090ساله برنامه اصالح نظام اداری دوره دوم)موضوع تصویبنامه شماره با توجه به تمدید یک .2

 1400ساال  عالوه بر اهاداف تفااهم شاده، های اجرایینامه برنامه سه ساله اصالح نظام اداری دستگاهعالی اداری(، تفاهم

هاای ( مبنای ارزیابی عملکرد دساتگاه1400تا  1397سال بصورت تجمیعی ابالغ خواهد شد  اهداف تجمیعی چهار ساله )از 

 قرار خواهد گریت   1400دار  سال های عمومی ستارهاجرایی در شاخص

( 81نامه اجرایی مواد  )آیین 3های وابسته، به استناد بند )ب( ماده های اختصاصی سطم ملی، ستاد دستگاه و سازمانشاخص .3

 ی توسو این سازمان نهایی و ابالغ خواهد شد  (  قانون مدیریت خدمات کشور82و )

های اختصاصی و تفاهم نامه تجمیعی برناماه اصاالح های مستقل سس از ابالغ شاخصها و سازمانضروری است وزارتهانه .4

و ارسال به این سازمان به منظاور بررسای و تیییاد  1400نظام اداری، نسبت به تنظیم برش استانی موارد مذکور برای سال 

ها، رأسًا ریزی استانهایی اقدام نمایند  در صورت عدم ارسال برش استانی، این سازمان با همکاری سازمان مدیریت و برنامهن

 نمایند های استانی اقدام مینسبت به نهایی نمودن برش
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های عماومی و شاخصهای اجرایی در بعد های وابسته و واحدهای استانی دستگاهدریایت گزارش خودارزیابی ستاد، سازمان .5

 از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد   31/02/1401اختصاصی حداکثر تا تاریخ 

های مستقل؛ ترتیبی اتهاذ نمایند تا یرآیند خود ارزیاابی ساتاد ها و سازماندیاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتهانه .6

انجام و بعد از تییید شاورای راهباری این بهشنامه  5ابسته و واحدهای استانی تا تاریخ مندرج در بند های ودستگاه، سازمان

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

لت تعیین شده، بر عهده دیاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشاابه بندی آن در مههدایت یرآیند خود ارزیابی و همچنین زمان

 های مستقل خواهد بود  ها و سازمانوزارتهانه

های نامه برنامه اصالح نظام اداری یا شاخصها یاقد تفاهمهای اجرایی استان که ستاد دستگاه آنآن دسته از دستگاه .7

ریزی نامه با سازمان مدیریت و برنامهین سازمان، نسبت به انعقاد تفاهمباشند، موظفند بعد از اعالم ااختصاصی ابالغی می

های اختصاصی، اقدام نمایند  در صورت عدم تفاهم، سازمان دار و همچنین شاخصهای عمومی ستارهاستان در شاخص

های اختصاصی شاخصدار و تدوین های عمومی ستارهها، رأساً نسبت به هدیگذاری شاخصریزی استانمدیریت و برنامه

 ها را مالک ارزیابی قرار خواهند داد اقدام و آن

ها و ریزی استانهای عمومی و اختصاصی توسو سازمان مدیریت و برنامههای اجرایی استانی در بعد شاخصارزیابی دستگاه .8

ز انجام ارزیاابی واحادهای های مذکور موظفند سس ااز طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد  سازمان

 های استانی اقدام نمایند استانی نسبت به نهایی نمودن امتیازات دستگاه

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

العاده های اجرایی، مبنای سرداخت یوقمناً امتیاز مکتسبه دستگاه)سطم ملی و استانی( اعالم و به اطالع عموم خواهد رسید  ض

  ( قرار خواهد گریت23/3/1390تاریخ  6653/206کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه )به استناد مصوبه 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 لطيفی ميثم

 



1 

 

 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص                       رديف

1 

 100 100 درصد ميزان رضايتمندی مردم از خدمات دستگاه  1/1

 40 100 درصد در نظام اداری مردم حقوق از صيانت 2/1

 35 100 درصد  مردميمطالبات  به رسيدگي 3/1

 35 100 درصد ارتباطات مردم و دولت  4/1

2 

 70 100 درصد  مقامات، رؤسا و مديران دستگاه  ها بهبه اطالعات کليه پرداخت عمومي دسترسي 1/2

 55 100 درصد اداری دستگاه سالمت ارتقاء 2/2

 30 100 درصد دستگاه اداری تخلفات به رسيدگي اثربخشي افزايش 3/2

 امتياز( 170) محور توسعه دولت الكترونيك 3

 120 * درصد نحوه ارائه خدمات دولتي و سهولت استفاده 1/3

 50 100 درصد الكترونيكيهای توانمندساز دولت زيرساخت 2/3

 امتياز( 140وری)محور مديريت عملكرد و ارتقای بهره 4

 70 100 درصد آسيب شناسي و بهبود عملكرد 1/4

 70 100 درصد وری در دستگاهاستقرار چرخه بهره 2/4

 امتياز( 110ساختار سازماني) مديريت محور 5

 70 * درصد متناسب سازی ساختار دستگاه 1/5

 25 * درصد به بخش خصوصي و مديريت محلي واگذاری واحدهای عملياتي و خدمات دستگاه 2/5

 15 * درصد واگذاری وظايف و تفويض اختيارات به سطوح استاني و شهرستاني 3/5



2 

 

 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص                       رديف

 امتياز( 170محور مديريت سرمايه انساني ) 6

 70 100 درصد نيروی انسانيدر انتصاب  ساالریشايسته  1/6

 35 * درصد ساماندهي و متناسب سازی نيروی انساني 2/6

 35 100 درصد کيفيت نظام جذب و استخدام در دستگاه 3/6

 30 100 درصد های آموزشي مديران و کارکنانطراحي و اجرای دوره 4/6

  امتياز( 45های اسالمي)محور توسعه فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش 7

 25 100 درصد اجرای مفاد نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني  1/7

 10 100 درصد ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 2/7

 10 100 درصد استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز 3/7

 گردد.نامه برنامه سه ساله اصالح نظام اداري دستگاه، ارزیابی میتفاهم 1400تا  1397بر اساس اهداف تجمیعی  دارهاي ستارهشاخص توجه:
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تعالیسمهاب
 

 ، رئیس محترم مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایینظامیجناب آقای 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت نی و سازمانیمرکز سرمایه انسا محترم رئیس، یالدینزینجناب آقای 

 ری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محترم مرکز توسعه مدیریت و تحول ادا رئیسجناب آقای ملکی، 

 محترم مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور رئیسجناب آقای طالبی، 

  ، مدیر کل محترم دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازیمذنبجناب آقای 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  دفتر بازرسی، محترم مدیر کل، طالبیخانم سرکار 

 ، مدیرکل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزینیاجاللیجناب آقای 

 پرورش جناب آقای کفراشی، مدیر کل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و

 ، مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیامیرنیاجناب آقای 

 ، مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت دادگستریمحمدیجناب آقای 

 وری اطالعاتمحترم مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فنا رئیس، بحرینیجناب آقای 

 سرکار خانم کارگرنجفی، مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو

 وزارت ورزش و جوانان ، بازرسی و رسیدگی به شکایات، مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرداکبریجناب آقای 

 ازمانی وزارت نفت ها و تعالی س، مدیرکل محترم تشکیالت، روشزندیقغرایاجناب آقای 

 محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رئیسجناب آقای منتظر، 

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

 منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور توسعه مرکز محترم رئیس، افتخاریجناب آقای 

 سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت عملکرد مرکز برنامه، بودجه، فناوری اطالعات، بازرسی ومحترم  رئیسقاسمی، جناب آقای 

 اد شهید و امور ایثارگرانپاسخگویی به شکایات بنی و ، رسیدگیجناب آقای عابدی، مدیرکل محترم دفتر ارزیابی عملکرد

 محترم دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان ملی استاندارد سرپرست ،کاشفیاقای ناب ج

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورمدیرکل محترم دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان زندان، جمالیانجناب آقای 

 محترم دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان پزشکی قانونی کشور آقای کارگربیده، مدیرکلب جنا

 ریزی، فناوری اطالعات و تحول اداری سازمان تبلیغات اسالمیجناب آقای محمدی، مدیرکل محترم دفتر برنامه

 ن ثبت اسناد و امالک کشوردفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازما محترم ، مدیرکلواعظیجناب آقای 
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 باسالم و احترام؛ 

 4225/44327)مصوبه شماره  قانون مدیریت خدمات کشوری 82و  81نامه اجرایی مواد آیین 3در اجرای بند )الف( ماده 

ارزیابی عملکرد موضوع  20/09/1400تاریخ  51080( بخشنامه شماره 1هیأت وزیران( و همچنین بند)14/01/1389مورخ 

تورالعمل سطح استانی و دس 1400زیابی عملکرد سال ار یهای عمومشاخص»پیوست ، به 1400های اجرایی سال دستگاه

گردد. دستورالعمل مذکور شامل نماگرها، مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه و مستندات قانونی مربوط به ایفاد می «یازدهیامت

برنامه اصالح نظام  نامههایی که در تفاهماخصدار)شهای عمومی ستارهشاخص به عدم وجود با عنایت باشد.می هر شاخص

میز خدمت،  نماگر. در باشدنمی از سوی دستگاه اجرایی ه برش برنامه اصالحنیازی به ارائ، (اندشدهگذاری اداری دستگاه هدف

  واحدهای استانی خواهد بود.ابی مندرج در سامانه خدمات، مالک ارزی خدماتت فهرس

و  قرار گرفته «aro.gov.ir»سازمان به نشانی ابالغی در وبسایت  هایدستورالعمل ها وخصشایان ذکر است شا

 خواهد شد.نیز متعاقباً بارگذاری نامه شیوه

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 :رونوشت
 برادر ارجمند جناب آقای عالءالدین رفیع زاده معاون محترم نوسازی اداری ، برای استحضار. 
 مقتضی.دستور  صدور و استحضار جهت ،استانها ریزی برنامه و مدیریت سازمان محترم روسای  
 و صدور دستور اقدام مقتضی.استحضار  برای ، الكترونیك دولت توسعه امورمحترم  رئیس جو بخت شراره خانم سرکار رامیگخواهر  
 مقتضی. اقدام دستور صدور و استحضار برای ، پرداخت های نظام و مشاغل مدیریت امور محترم رئیس میرزائی عبداله آقای جناب ارجمند برادر 
 دستور صدور و استحضار برای ، نظارت عالی هیأت دبیرخانه و اداری سالمت امور محترم سرپرست شفیعی حسین محمد یآقا جناب ارجمند برادر 

 مقتضی. اقدام
 .مقتضی اقدام دستور صدور و استحضار برای ، سازمانی ساختارهای امور محترم رئیس شاهپری علیرضا آقای جناب ارجمند برادر 
 اردی رئیس محترم امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی ، برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی. رمضانی انعمر آقای جناب ارجمند برادر 
استحضار و صدور دستور  برای ، مردم حقوق از صیانت و شكایات به رسیدگی،بازرسی امور محترم رئیس سلیانی مسعود آقای جناب ارجمند برادر 

 اقدام مقتضی.
 مقتضی. اقدام دستور صدور و استحضار برای ،کشور نماز اقامه ستاد ارزیابی و نظارت محترم مدیر ،حیرانی آقای جناب المسلمین و االسالم حجت  
 اقدام دستور صدور و استحضار برای ،کشور سازی مناسب پیگیری و هماهنگی ستاددبیرخانه  محترم رئیس ،سرایی مومن آقای جناب ارجمند برادر  

 .مقتضی

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

 منصوری ایمان

 و عملکرد مدیریت امور سرپرست
 سازمانی فرهنگ ارتقای
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 ي است جمهورير

م  ي ادارسازمان   کشور يو استخدا

 

 

 استانيسطح  – 1400اهي عمومي سال دستورالعمل امتيازدهي شاخص 

 ازي اداري معاونت نوس

 امور مدرییت عملکرد و ارتقاي فرهنگ سازماني
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 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص       رديف

 325 100 درصد و سهولت استفاده دستگاهارائه خدمات  نحوه 1

 100 100 درصد ساالري در انتصاب نيروي انسانيشايسته 2

 80 100 درصد مديران و کارکنان هاي آموزشياجرا و ارزشيابي دوره 3

 80 100 درصد ارتقاء سالمت اداري دستگاه 4

 50 100 درصد  ارائه خدمت به شهروندان توانخواه 5

 80 100 درصد يمردم شکاياترسيدگي به استقرار نظام  6

 35 100 درصد استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

 250 100 درصد (PDCA)عملکردآسيب شناسي و بهبود  8

 1000 جمع کل
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 تاریخ 302596 شماره مصوبه موضوع اداری نظام اصالح جامع برنامهسازمان اداری و استخدامی کشور،  7/9/1396تاریخ  1538588دستورالعمل میز خدمت موضوع نامه شماره 
ممنوعیت دریافت کپی مدارك هویتی توسط داری و استخدامی کشور. بخشنامه سازمان ا 05/10/1396به تاریخ  1595344به شماره  حذف اخذ کپی مدارك هویتی،، بخشنامه اداری عالی شورای 14/6/1397

 17/06/1399مورخ  309628 به شماره گیرندگانهای اجرایی از خدمتدستگاه

 
 (امتياز 100ساالري در انتصاب نيروي انساني)شايسته-شاخص دوم    

 سقف امتياز  نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 1رعایت شرایط احراز مشاغل در انتصابات سال مورد ارزیابی  1
تا  1اطالعات جداول شماره  بر اساس

  و شیوه نامه 3

30 

 40 رعایت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران 2

 30 های عمومی مدیریتیانتصابات و ارتقاء مدیران از میان دارندگان گواهینامه شایستگی 3

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

نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای)موضوع تصویب نامه  اجرایی ، دستورالعمل4/11/1396مورخ  1657363بخشنامه شماره ، ( قانون مدیریت خدمات کشوری70ماده ) 
 (4/11/1396مورخ  1657363( ؛ دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای )موضوع بخشنامه شماره 1/4/1395مورخ  579095شماره 

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

ف
ردي

 

عناوين مشاغل 

 عمومي مورد عمل
 هاپست

نام و نام 

 خانوادگي

داليل عدم رعايت  تاريخ اعمال آخرين مدرک آخرين مدرک تحصيلي رشته تحصيلي بدو استخدام تاريخ انتصاب

 سال ماه روز عنوان مقطع عنوان مقطع سال ماه روز 2ضوابط

               

                                                 
 شود. اند، ارزیابی میر سال مورد ارزیابی در شغل مورد تصدی انتصاب یافته و در دستگاه مربوطه استخدام، مأمور یا منتقل شدهین نماگر برای کلیه کارمندانی که د. ا1

 ربط در قالب یک فایل فشرده در سامانه بارگزاری شود.کلیه مستندات  ذی ه در جدول،چنانچه عدم رعایت ضوابط مستند به دلیل قانونی )مانند اجرای رای دیوان عدالت اداری و نظایر آن( باشد الزم است ضمن بیان دالیل مربوط .2

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

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 های خاص در تارنمای دستگاهوجود اطالعات و قابلیت 1

 بر اساس شیوه نامه

25 

 200 ، الکترونیکی، ترکیبی(حضوری)کیفیت ارائه خدمات از طریق میزخدمت  2

 100 )کارت ملی و شناسنامه( گیرندگاناز خدمت حذف دریافت کپی مدارك هویتی 3

 شاخص هایارائه مستندات مرتبط با نماگرمستندات قابل ارائه از سوي دستگاه: 
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 دستگاه اجراييمورد عمل در (  مشخصات متصديان مشاغل اختصاصي 2جدول شماره 

ف
ردي

 
عناوين مشاغل 

 اختصاصي
 هاپست

نام و نام 

 خانوادگي

داليل عدم رعايت  تاريخ اعمال آخرين مدرک آخرين مدرک تحصيلي رشته تحصيلي بدو استخدام تاريخ انتصاب

 سال ماه روز عنوان مقطع عنوان مقطع سال ماه روز 3ضوابط

               

 اطالعات مديران حرفه اي (3جدول شماره                                                                 

 

کارمندان و مدیران دستگاه های (، اصالحیه نظام آموزش 30/01/1390مورخ  1834/200نظام آموزش کارکنان دولت) موضوع بخشنامه شماره  66111بخشنامه شماره  
و بخشنامه  28/04/89مورخ  21285/204بورس های آموزشی خارج از کشور) موضوع بخشنامه شماره  -(14/11/1392مورخ  18819/92/200اجرایی و پیوست های آن)موضوع بخشنامه شماره

مورخ  464185ی برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت) موضوع بخشنامه شماره دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرا -(02/02/96مورخ  1132012شماره 
29/08/1397) 
 

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

 هاي مديريتي باتصدي: ...... پستتعداد کل پست هاي مديريتي دستگاه اجرايي: ....... پستتعداد کل پست                       عنوان دستگاه اجرايي:                            

ف
ردي

نام و نام  

 خانوادگي
 پست شغل

 تاريخ انتصاب
سطح 

 مديريتي 
 جنسيت

سال 

 تولد

 تحصيالت
نوع 

 استخدام

سابقه 

خدمت 

 دولتي

سنوات  سنوات تجربه مديريتي: ....

تجربه غير 

 مديريتي
 مقطع سال ماه روز

رشته 
 تحصیلی

سطح 
 قبلی

سطح 
 فعلی

 سایر سطوح

                  

 امتياز( 80اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي مديران و کارکنان)  - سومشاخص              
 امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 های آموزشی مدیران به تفکیک سطوح مختلف مدیریتی بر اساس برنامه آموزشی مصوب اجرای دوره 1

 بر اساس شیوه نامه

25 

 25 های آموزشی کارکنان بر اساس برنامه آموزشی مصوب اجرای دوره 2

 15 (2و  1های آموزشی )سطح ارزشیابی دوره 3

 15 (4و 3های آموزشی )سطح بررسی اثربخشی دوره 4

آموزشی پیش بینی شده برای مدیران و کارکنان شامل؛ تعداد دوره های برگزار شده برای مدیران و کارکنان، چند ارائه گزارش مدیریتی از برگزاری دوره های :  دستگاه: يمستندات قابل ارائه از سو

نان و مدیران بر اساس ئه نفر ساعت و سرانه آموزش کارکنمونه گواهینامه های آموزشی صادر شده برای کارکنان و مدیران،  ارائه گزارش ارزشیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی اجرا شده، ارا
 1400کلیات برنامه آموزشی، درصد میزان دوره های آموزشی اجرا شده به نسبت دوره های آموزشی پیش بینی شده سال 
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 امتياز( 80)ارتقاء سالمت اداري دستگاه -شاخص چهارم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

  دستگاهدر سطح  فسادهای رفع گلوگاه 1
 بر اساس شیوه نامه

50 

 30 آگاهسازی و اطالع رسانی به مراجعین در جهت جلوگیری از وقوع فساد فرهنگ سازی، 2

 شاخص هایارائه مستندات مرتبط با نماگرمستندات قابل ارائه از سوي دستگاه: 
قانون مدیریت  92و  91دستورالعمل اجرایی مواد  قانون مدیریت خدمات کشوری، 93و  92، 91مواد ، های کلی نظام اداری ابالغی از سوی مقام معظم رهبریسیاست 24بند  قانوني 

قانون ارتقای سالمت نظام  26نامه اجرایی ماده ، آیینقانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ،کشور ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  27/12/1393تاریخ  173706)بخشنامه شماره خدمات کشوری
 25/12/1382هـ تاریخ 28617ت /37995مصوبه شماره برنامه ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد) هیأت وزیران(، 24/4/1393هـ تاریخ 50080ت/45146نامه شماره تصویباداری و مقابله با فساد)

هیات  8/4/1389تاریخ  77683/44770نامه شماره تصویب هیئت وزیران(، 22/12/1383تاریخ  ه30374ت /73377مصوبه شماره ی اجرایی)هادستگاهگیری و مبارزه با رشوه در نامه پیشآیین هیئت وزیران(،
 3/4/1393مورخ  4349/93/200نامه شماره (، هیات وزیران 28/12/1392هـ مورخ 50328ت/192087مصوبه شماره مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه)، آیین نامه پیشگیری و مقابله نظاموزیران

های تخصصی مرتبط موضوع ساماندهی کمیته 7/10/1393تاریخ  13472/93/200بخشنامه شماره و  17/4/93تاریخ  5272/93/200بخشنامه شماره ، رمایه انسانی رئیس جمهورمعاونت توسعه مدیریت و س
 .در خصوص کارگروه ارتقای سالمت نظام اداری 22/10/1395مورخ  954930داری شماره نامه شورای عالی ابا مسایل مدیریتی و اداری، تصویب

 امتياز( 50)ارائه خدمت به شهروندان توانخواه  -پنجمشاخص  
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 50 بر اساس شيوه نامه  ارائه خدمت به شهروندان توانخواه 1

 نمی باشدارائه مستندات نیازی به مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه: 

 مایت از معلوالن و جانبازانحقانون شورای عالی اداری، 28/12/1395مورخ  1127128تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری )موضوع مصوبه شماره قانوني 

 

 امتياز( 08ي )مردم شکاياترسيدگي به استقرار نظام  -شمششاخص       

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 80 بر اساس شيوه نامه  یمردم شکایاترسیدگی به استقرار نظام  1

 : مستندات مرتبط با نماگر تکمیل و در سامانه به عنوان فایل ضمیمه پیوست شود.مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
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ه 17323ت/51868نامه ترویج و توسعه اقامه نماز مصوب هییت وزیران شمارههای سراسری بویژه اجالس سیزدهم، آیینهای مقام معظم رهبری به اجالسپیام 
آیین نامه، طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه نمار مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی کشور مصوبه  20بویژه ماده  20/06/1393تاریخ ه 43835ت /69443و اخرین اصالحیه شماره 30/01/1376تاریخ
ای ملی از راهبرد کالن نقشه مهندسی فرهنگی ذیل راهبرده 5های اجرایی، اقدام ملی ریزی، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دستگاه، نظام جامع برنامه04/05/1384تاریخ  566جلسه
دستگاه  1400ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 5قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ضوابط و مقررات مربوطه، ماده  97و  95، مفاد بندهای مواد 15/12/1391مورخ 

 های اجرایی

 

(، دستورالعمل هیاًت وزیران 14/1/1389تاریخ  4225/44327نامه شماره )تصمیمنامه اجرایی آن و آیین فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری 83و  82و  81مواد  قانوني 

 .اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد

 امتياز( 35استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز) -هفتمشاخص                  

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 35 براساس شیوه نامه شاخص میزان استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز 1

 نمی باشدارائه مستندات نیازی به مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه: 

 (امتياز 250و بهبود عملکرد) يب شناسيآس -هشتمشاخص                                                          

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 100 وه نامهیش براساس یو اختصاص یعموم یهادر حوزه شاخصو ارائه برنامه اقدام نقاط قابل بهبود  ییشناسا 1

 150 وه نامهیش براساس برنامه اقدام یزان اجرایم 2

 شاخص هایارائه مستندات مرتبط با نماگرمستندات قابل ارائه از سوي دستگاه: 
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