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دیباچه

نقشه راه اصالح نظام اداری

اصل س��وم قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران ،دولت را صراحتا موظف به «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف
تشکیالت غیرضرور» دانسته است .در همین راستا ،در طول بیش از سه دهه پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی،
تالشهای مس��تمر و متعددی از جانب مقامات و مس��ئوالن ذیربط برای اصالح و کارآمدتر شدن ساختار دولت به عمل
آمد ،هرچند سهمی اندک در بهبود شرایط موجود داشته اند ،لکن نتوانستهاند به صورت هدفمند این اصل را محقق نمایند.
اصلی که اجرای آن نه تنها یک وظیفه اساس��ی بلکه یک ضرورت اس��ت .باید در نظر داش��ت اقدامات ذیل این اصل
نیازمند مجموعه اقداماتی یکپارچه و مبتنی بر جنبهها و ابعاد گوناگون اصالح نظام اداری است و بدون تردید در اجرای
اصل مذکور است که زمینه بروز و ظهور توسعه کشور فراهم میشود.
بر پایه این تفکر دولت تدبیر و امید ،در نخس��تین ماههای اس��تقرار ،با ش��ناخت کامل از نقاط قوت و ضعف تشکیالت
اداری کشور و اذعان به نقش مهم و موثر آن بر روند توسعهای کشور و در راستای اجرای منویات ابالغ شده رهبر معظم
انقالب ،اصالح و کارآمدی س��اختار اجرایی کش��ور را وجهه همت خود قرار داد و در پی این عزم ،توان علمی و اندوخته
تجربی مجتمع در معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی رئیس جمهور و نظریات و راهنماییهای صاحبنظران و
نخبگان در کنار هم ،بسترس��از تهیه و تدوین نقش��ه راه اصالح نظام اداری کش��ور ش��د .این نقشه در یکصد و شصت و
دومین جلسه شورای عالی اداری که به ریاست دکتر جهانگیری ،معاون اول محترم رئیس جمهور در 92/12/14تشکیل
شد ،مصوب و پس از آن با تایید و امضای دکتر روحانی ،رئیس محترم جمهوری ابالغ و الزم االجرا شد.
نقش��ه راه اصالح نظام اداری کشور اگرچه مقارن خدمتگزاری دولت یازدهم تهیه شده و به زودی اجرایی میشود ،اما
ابعاد برنامه ،گس��تره و نوع اثرگذاری آن ،در کنار ضرورتهای توس��عهای کشور ،تمامی صاحب نظران و دلسوزان نظام و
کشور را مجاب میکند که آن را برنامهای ملی و ضرورتی به دور از جهتگیریهای سیاسی و جناحی بدانند و در مسیر
تعمیق ،استمرار و اجرای این برنامهها یار و همراه دولت باشند.
نقشه راه اصالح نظام اداری کشور که در  8برنامه تدوین شده ،مبتنی بر رئوس سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی
مقام معظم رهبری اس��ت و ثمره و نتیجه غایی اجرای دقیق آن ،محقق ش��دن «نظام اداری بهرهور بر پایه ارزشهای
اس�لامی» اس��ت؛ خواس��تهای که از دل آن یقینا رضایت مردم و مس��ئوالن توامان حاصل میش��ود .در چارچوب یک
حکمران��ی خوب که تش��کیالت و ماموریتهای دولت در آن نقش حیاتی و اساس��ی دارد ،وظایف دولت ،جامعه مدنی و
بخش خصوصی به عنوان س��ه بازیگر اصلی روند توس��عهای جوامع به خوبی دیده و تعریف شده است؛ برقراری حاکمیت
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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قانون ،تنظیم اس��تانداردهای اقتصادی و اجتماعی ،توس��عه زیرساختهای اجتماعی و فیزیکی و برقراری عدالت و تامین
تور حمایت اجتماعی در این نوع حکمرانی از وظایف احصا شده برای دولت است و سازماندهی و آموزش جوامع محلی،
بس��یج گروهها برای مش��ارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی ،تسهیل تعامالت سیاسی و اجتماعی ،پشتیبانی از اقدامات
وحدتبخش و کارکردهای نظارتی برعهده جامعه مدنی اس��ت و ایجاد اش��تغال و درآمد ،تولید و تجارت ،توس��عه منابع
انسانی و ارائه خدمات در کنار تعیین و ارتقای دائمی استانداردها و هنجارهای شرکتی نیز از وظایف بخش خصوصی است.
میت��وان ب��ه صراحت گفت که نقش��ه راه اصالح نظام اداری برای اولین بار در کش��ور،به ش��یوهای جامع و با نگاهی
علمی کارشناس��ی و از س��ر مطالعه ،با درس گیری از آس��یبها و تقویت نقاط مثبت نظام اجرایی کشور ،حیطه وظایف و
ماموریتهای دولت و حد و مرزهای آن با دیگر بازیگران توسعه را به روشنی ترسیم میکند و تمهیدی را فراهم مینماید
که این س��ه رکن موثر در توس��عه جوامع ،بدون اصطحکاک و همپوشانی منفی و دفع کننده ،نیروهای خود را به بهترین

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

نقشه راه اصالح نظام اداری

وجهی در خدمت رونق و توسعه و تعالی بهکار گیرند.
بی تردید اجرای نقش��ه راه اصالح نظام اداری در س��الی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با
عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده است ،تقارنی مبارک خواهد بود که میتواند موجب توان و انگیزه مضاعفی
باشد برای همه آنانی که دل در گرو سربلندی و آبادانی ایران و رفاه و تعالی ایرانی مسلمان دارند.
معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی رئیس جمهور بر آن است تا در نخس��تین گام ،با انتشار این سند سازنده و
در گامهای بعدی ،با تدوین و نش��ر آییننامهها و اس��ناد مرتبط با نقشه راه اصالح نظام اداری ،زمینه آشنایی ،همراهی و
همکاری ش��ما مخاطبان ارجمند را که هر یک به فراخور ،در تحقق و موفقیت این حرکت س��ازنده و ملی سهیم هستید،
فراه��م آورد و ضمن قدردانی از ش��ما ارجمندان ،از درگاه اقدس اله��ی ،اهتمام همگان را در تحقق اهداف مندرج در این
سند ملی و اداری تقاضا مینماید .انشاءاهلل.
			
محمود عسکری آزاد
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سياستهاي كلي نظام اداري ابالغی از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی):

نقشه راه اصالح نظام اداری

 -1نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهاي اسالمي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايههاي انساني
و اجتماعي.
 -2عدالت محوري در جذب ،تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.
 -3بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انس��اني بهمنظور جذب نيروي انساني توانمند ،متعهد و شايسته
و پرهيز از تنگ نظريها و نگرشهاي سليقهاي و غيرحرفهاي.
 -4دانشگرايي و شايسته ساالري مبتني بر اخالق اسالمي در نصب و ارتقاي مديران.
 -5ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش ،تخصص و مهارتهاي آنان.
 -6رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد ،توانمندي ،جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل
و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي.
 -7زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم.
 -8حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها.
 -9توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري.
 -10چابك سازي ،متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيالت نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشمانداز.
 -11انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي ،سرعت و كيفيت خدمات كشوري.
 -12توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري بهمنظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري.
 -13عدالت محوري ،شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري.
 -14كل نگري ،همسوس��ازي ،هماهنگي و تعامل اثربخش دس��تگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخش��ي و
چشم انداز.
 -15توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي.
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

نقشه راه اصالح نظام اداری

 -16دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بهكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطالعات ،با ابتناء بر
ارزشهاي اسالمي.
 -17خدمات رساني برتر ،نوين و كيفي بهمنظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم.
 -18شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و
ضابطهمند مردم به اطالعات صحيح.
 -19زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيتهاي مردمي در نظام اداري.
 -20قانونگرايي ،اش��اعه فرهنگ مس��ئوليت پذيري اداري و اجتماعي ،پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و
اجتناب از برخورد سليقهاي و فردي در كليه فعاليتها.
 -21نهادينه سازي وجدان كاري ،انضباط اجتماعي ،فرهنگ خودكنترلي ،امانتداري ،صرفهجويي ،سادهزيستي و حفظ
بيتالمال.
 -22تنظيم روابط و مناس��بات اداري بر اس��اس امنيت رواني ،اجتماعي ،اقتصادي ،بهداشتي ،فرهنگي و نيز رفاه نسبي
آحاد جامعه.
 -23حفظ حقوق مردم و جبران خس��ارتهاي وارده بر اش��خاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات
و اقدامات خالف قانون و مقررات در نظام اداري.
 -24ارتق��اي س�لامت نظام اداري و رش��د ارزشهاي اخالق��ي در آن از طريق اصالح فرآينده��اي قانوني و اداري،
بهرهگيري از امكانات فرهنگي و بهكارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلفات.
 -25كارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه سازي اطالعات.
 -26حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري .مخاطبان محترم
اين سياستها (رؤساي محترم سه قوه ،نيروهاي مسلح ،مسئوالن نهادهاي غيردولتي) موظفند زمانبندي مشخص براي
عملياتي شدن آن تهيه و پيشرفت آن در فواصل زماني معين گزارش نمايند.
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شماره206/93/560:
تاریخ1393/1/20 :

تمامی وزارتخانهها ،موسسات ،شرکتها ،نهادهای عمومی غیردولتی و استانداریها
ش��ورای عالی اداری در یکصد و ش��صت و دومین جلسه مورخ  1392/12/14بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رییس جمهور و در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری (مدظلّهالعالی)
به منظور ارتقای نقش تسهیلگری و هدایتگری دولت و انجام اصالحات در نظام اداری کشور« ،نقشه راه اصالح نظام
اداری» مشتمل بر  8برنامه به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.
ماده  1ـ عناوین برنامهها:

نقشه راه اصالح نظام اداری

1ـ مهندسی نقش و ساختار دولت
2ـ توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
3ـ خدمات عمومی در فضای رقابتی
4ـ مدیریت سرمایه انسانی
 5ـ فناوريهای مدیریتی
 6ـ توسعه فرهنگ سازمانی
7ـ صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
 8ـ نظارت و ارزیابی

ماده  - 2تکالیف و مسئولیتها:
الف) معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی رییسجمهور مکلف است؛ بر اساس نقشه راه پیوست ،هر ساله برنامه
عملیاتی الزم برای تحقق این مصوبه مش��تمل بر عناوین اقدامات ،زمانبندی ،دس��تگاه یا دس��تگاههای مسئول (اصلی و
همکار) را تهیه و تا پایان آذرماه هر سال به تصویب شورای عالی اداری برساند.
تبصره :برنامه عملیاتی استانها هر ساله توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور تهیه و تاپایان
دیماه هر سال برای اجرا توسط دستگاههای اجرایی استان ،به استانداران ابالغ میشود.
ب) تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند؛ مطابق با برنامه عملیاتی ساالنه ابالغی از سوی شورای عالی اداری ،اقدامات
الزم را طبق زمانبندی ،معمول و گزارش اقدامات خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه
نمایند.
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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وزراء و معاونان رییسجمهور ،مسئول حسن اجرای این مصوبه در واحدها و دستگاههای زیرمجموعه خود هستند.
ج) معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور مکلف اس��ت؛ ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی
عملکرد دس��تگاههای اجرایی ملی و اس��تانی ،گزارش اجرای این برنامه را هر چهار ماه یکبار به رییسجمهور و ش��ورای
عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارایه نماید.
											
حسن روحانی
								
رییسجمهور و رییس شورای عالی اداری

نقشه راه اصالح نظام اداری
رونوش��ت :دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ـ دفتر رياس��ت جمهوري ـ دفتر رياس��ت محترم مجلس ش��وراي اسالمي -دفتر رياست محترم قوه
قضاييه ـ دفتر معاون اول رییسجمهور -دفتر هيأت دولت ـ دفتر بازرس��ي رييسجمهور ـ دفتر رياس��ت ديوان عدالت اداري ـ كميس��يون امور اجتماعي
مجلس شوراي اسالمي ـ اداره كل حقوقي رياست جمهوري ـ اداره كل قوانين و مقررات كشوري رياست جمهوري ـ روزنامه رسمي جمهوري اسالمي
ايران ـ دفتر هماهنگيهاي ويژه رييسجمهورـ فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران ـ ديوان محاسبات كشور ـ سازمان بازرسي كل كشور

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

نقشه راه
اصالح نظام اداري
(مصوهب یکصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی اداری)
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از جان��ب مق��ام معظم رهب��ری (مدظلّهالعال��ی) و تأکید

مقدمه

نقشه راه اصالح نظام اداری

نظام اداری در ایران با توجه به نقش گسترده و مؤثری
که در انجام امور دارد؛ یکی از زیرساختهای مهم توسعه
محسوب میشود که بیتوجهی به آن موجب آسیبهای
جبرانناپذیری در مسیر تحقق آرمانهای نظام جمهوری
اس�لامی ای��ران ،تحقق برنامهه��ا ،رضایت م��ردم و ...
میشود.
دولته��ا همواره در س��طوح مختلف و به ش��یوههای
گوناگ��ون به دنبال اصالح نظ��ام اداری بودهاند؛ لیکن به
دالیلی از جمله عدم ش��ناخت کام��ل ابعاد موضوع ،عدم
تعری��ف و تدقیق رویکرده��ای ناظر بر م��دل اداره امور
کش��ور ،عدم تدوین راهبرده��ا و راهکارهای مربوط و یا
روزمره ،به موفقیت چندانی
گرفتار شدن در امور جاری و
ّ
در اصالحات و تحقق اهداف مورد نظر نایل نشدهاند.
این وضعیت در ش��رایطی است که ساختار نظام اداری
در ش��رایط فعلی و در بس��یاری از زمینهها به جای ایفای
نقش محرک برای پیشرفت و توسعه کشور ،مانعی برای
دس��تیابی به توسعه پایدار اس��ت .در این شرایط فارغ از
آنک��ه انجام اصالحات از یک س��و ،اجتن��اب ناپذیر و از
سویی دیگر تکلیف تلقی میشود؛ عدم اصالح آن عالوه
بر کند نمودن مس��یر پیشرفت کش��ور ،بخش عظیمی از
مناب��ع الزم برای توس��عه را نیز صرف نگهداش��ت خود
مینماید و این کاس��تی موجب شکاف میان وضع موجود
و تحقق چشمانداز میشود.
اینک با توجه به ابالغ سیاس��تهای کلی نظام اداری

رییسجمهور محترم مبنی بر اولویت اصالح نظام اداری
در برنامهها ،میتوان به خلق ارزشهای مش��ترک میان
تمام��ی فعاالن نظام اداری پرداخت و بهواس��طه س��از و
کارهای پیوندی ،زمین��ه انجام اصالحات عمیق در نظام
اداری به عنوان بستر و زیرساخت توسعه کشور را فراهم
نمود.
ب��ه همین دلیل ،معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه
انس��انی رییسجمهور با بهرهگیری از تجارب و مطالعات
پیش��ین ،اسناد باالدس��تی ،مبانی نظری و تجربیات سایر
کش��ورها ب��ه تبیی��ن عناصر مؤث��ر در نظ��ام مدیریت و
طراحی مدل مفهومی مدیریت کش��ور با محوریت بخش
دولتی پرداخته اس��ت .سپس بر اس��اس مدل مفهومی و
سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری،
عناوین اصلی در قالب  8عنوان برنامه تعیین ش��ده است.
در ادامه با توجه به سیاس��تهای کلی ناظر بر هر عنوان
برنامه ،اطالعات برگرفته از تحلیل محیطی و شناس��ایی
فرصتها و چالشهای وضع موج��ود ،اهداف هر عنوان
برنامه و موضوعات اس��تراتژیک هر عنوان ،تدوین ش��ده
و متناس��ب با هر موضوع اس��تراتژیک ،اقدامات اساسی
مشخص شده اس��ت تا مبنایی برای تعیین مسیر اصالح
نظام اداری در شکلی نظاممند و شفاف باشد.

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رییس جمهور
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نمايي از عناصر مؤثر در نظام مديريت کشور(مدل مفهومی)
با توجه به نقش طراحی مدلی مفهومی در انجام مجموعه اقدامات
اصالحی نظاممند ،فرایند مدیریت مشتمل بر سه رکن برنامهریزی،
اجرا و کنترل ،مبنای شناسایی متغیرها و روابط میان آنها در نظر
گرفته شده است .مدل مفهومی ذیل با تأکید بر عناصر مؤثر در نظام
مدیریت کشور و با تعیین دامنه ارتباطی متغیرهای تشکیل دهنده در
محیط ،مبین مجموعه اقالم اطالعاتی برای طی مسیر اصالح نظام
اداری میباشد.

نقشه راه اصالح نظام اداری

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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برنامه اول

مهندسی نقش و ساختار دولت
هدف

تبیین نقش مناسب فعاالن توسعه کشور و دستیابی به ساختاری تسهیلگر ،چابک ،متناسب و غیرمتمرکز برای
دولت در تعامل با سایر فعاالن (بخش خصوصي ،سازمانهاي مردمنهاد ،مديريتهاي محلي و مردم).

سياستهاي کلي نظام اداري1

نقشه راه اصالح نظام اداری

 چابکسازي ،متناسبسازي و منطقي ساختن تشکيالت نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشمانداز (بند)10 زمينهسازي براي جذب و استفاده از ظرفيتهاي مردمي در نظام اداري (بند )19 انعطافپذيري و عدم تمرکز اداري و سازماني با رويکرد افزايش اثربخشي ،سرعت و کيفيت خدمات کشوري(بند )11
 کلنگري ،همسوس��ازي ،هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي وچشمانداز (بند )14

موضوعات استراتژيک

 -1نقش فعاالن توسعه کشور و چگونگی ایفای آن در ارتباط با یکدیگر.
 -2درجه تمرکز و حدود تقسيم وظايف دولت ميان واحدهاي مرکزي ،استاني و محلي(شهر و روستا).
 -3سازماندهي دولت مطابق با نقش و مأموریتهای تعیین شده.
 -4سازماندهي اجزاي دولت(دستگاهها) در چارچوب نقش ،مأموریتها و وظایف و میزان تمرکز.

اقدامات اساسي متناسب با هر یک از موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک  -1نقش فعاالن توسعه کشور و چگونگی ایفای آن در ارتباط با یکدیگر

 -1-1تعیین نقش و مأموریت هر یک از فعاالن توسعه در بخشهای مختلف کشور.

 *1سياستهاي کلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري (مدظله العالی) ،فروردين .1389

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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 -2-1شناس��ايي ظرفيته��ا ،توانمنديها و نيازمنديهاي فعاالن و ظرفيتس��ازي ،توانمندس��ازي و
حمايت از آنان.

 -3-1شناسايي بنگاهها ،وظايف ،فعاليتها و واحدهاي قابل واگذاري از دولت به ساير فعاالن.

 -4-1تعيين ش��يوههاي مش��ارکت و واگذاري مانند خصوصيسازي ،برون سپاري ،مشارکت ،شراکت،

واگذاري مديريت ،خريد خدمات و  ...براي مصاديق خاص.

 -5-1راهبري اس��تقرار و نظارت بر واگذاري فعاليتها و تصديها و واحدهاي عملياتي دس��تگاهها به
ساير فعاالن و تدارک زيرساختها و منابع.

موضوع استراتژيک -2درجه تمرکز و حدود تقسيم وظايف دولت ميان واحدهاي مرکزي ،استاني و محلي

(شهر و روستا)

 -1-2تعيين رويکردهاي حاکم بر تفکيک وظايف واحدهاي مرکزي ،استاني و محلي.

 -2-2تعيين و توزيع وظايف و اختيارات دولت ميان واحدهاي ستادي و اجرايي در تمام سطوح.
موضوع استراتژيک  -3سازماندهي کالن دولت مطابق با نقش و مأموریتهای تعیین شده

 -1-3طراحي ساختار کالن دولت در سطح وزارتخانهها ،سازمانها و واحدهاي محلي.

 -2-3بررسي و ساماندهي شوراها ،کميسيونها و ساير مجامع تصميمگيري در تشکيالت بخش دولت.

تمرکز

 -1-4طراحي ضوابط س��ازماندهي دستگاههاي اجرايي در حوزه ستادي ،واحدهاي استاني و واحدهاي

عملياتي متناسب با ماهيت وظايف دستگاههاي اجرايي.

 -2-4تطبيق وضع موجود ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي با ضوابط.

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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موضوع استراتژيک  -4سازماندهي اجزاي دولت (دستگاهها) در چارچوب نقش ،مأموریتها و وظایف و میزان
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برنامه دوم

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري
هدف

تسهیل و تسریع دسترسی مردم ،بنگاهها ،کارکنان و دستگاههای اجرایی به خدمات دولتی فارغ از زمان و مکان.

سياستهاي کلي نظام اداري

 توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومي (بند )15 توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري بهمنظور تسريع و تسهيل در ارایه خدمات كشوري(بند )12

موضوعات استراتژيک

نقشه راه اصالح نظام اداری

 -1نقشه راه دولت الکترونيک.
 -2راهبري و استقرار دولت الکترونيک.
 -3اصالح سيستمها و روشها.
 -4تعامل الکترونيکي بين دستگاهي.
 -5آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و مردم در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات.
 -6پايش ،سنجش و ارزيابي توسعه دولت الکترونيک در کشور.

اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک -1نقشه راه دولت الکترونيک

طراحي و تدوين نقشه راه دولت الکترونيک.

موضوع استراتژيک -2راهبري و استقرار دولت الکترونيک

 -1-2تدوين استانداردهاي الزم حقوقي ،فني و مديريتي.

 -2-2توسعه پورتال ملي ،پورتالهاي دستگاهي ،استاني و محلي.

 -3-2ارایه خدمات اطالعرساني ،تعاملي و تراکنشي از طريق پورتالها.
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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موضوع استراتژيک -3مديريت سيستمها و فرايندهاي سازماني

 -1-3طراحي نقشه راه مديريت فرايندهاي سازماني.

 -2-3راهبري و استقرار نقشه راه مديريت فرايندها با تاکيد بر فرايندهاي اصلي و اختصاصي.

 -3-3افزايش دسترسي مردم به ارایه خدمات از طريق مديريت و راهبري دفاتر پيشخوان ،مجتمعهاي

خدمات اداري و...

 -4-3مديريت بر ايجاد و راهاندازي پنجرههاي واحد ارایه خدمات و مديريت فرايندهاي مش��ترک بين

دستگاهي با هماهنگي و مشارکت دستگاههاي ذيربط.
موضوع استراتژيک -4راهبري تعامل الکترونيکي بين دستگاهي

 -1-4طراحي مدل ،نقشه ،استانداردها ،ضوابط و تدوين سند تعامالت بين دستگاهي ( )GIFو راهبري
استقرار و استفاده از آن توسط دستگاههاي اجرايي.

 -2-4مديريت ارتباط شبکهاي سامانههاي الکترونيکي دستگاههاي اجرايي در شبکه ملي اطالعات.
 -3-4راهبري استقرار و استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي براي دستگاههاي اجرايي کشور.
موضوع استراتژيک -5آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و مردم در حوزه دولت الکترونيک

 -1-5طراح��ي و راهب��ري اجراي آم��وزش مديران،کارکن��ان دولت و کارشناس��ان واحدهاي فناوري
اطالعات دستگاههاي اجرايي و کارگزاران ارایه خدمات دولتي.

الکترونيکي.

موضوع استراتژيک -6پايش ،سنجش و ارزيابي توسعه دولت الکترونيک در کشور

 -1-6تدوين ضوابط ارزيابي دولت الکترونيک در چارچوب ضوابط و ش��اخصهاي  UNDPو انجام
ارزيابي ساالنه.

 -2-6تدوين ضوابط و شاخصهاي ارزيابي توسعه کمي و کيفي خدمات الکترونيکي توسط دستگاههاي
اجرايي و ارزيابي و رتبهبندي آنها.

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

نقشه راه اصالح نظام اداری

 -2-5طراح��ي و راهبري اجراي برنامه فرهنگس��ازي و توانمندس��ازي مردم در اس��تفاده از خدمات

20

برنامه سوم

خدمات عمومی در فضای رقابتی
هدف

ارایه خدمات عمومی با کیفیت برتر ،قیمت مناسب و زمان کوتاه در فضای رقابتی.

سياستهاي کلي نظام اداري

 خدماترساني برتر ،نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم (بند )17 انعطافپذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی ،سرعت و کیفیت خدمات کشوری(بند )11

موضوعات استراتژيک

نقشه راه اصالح نظام اداری

زیرساختهای قانونی ارایه خدمات در فضای رقابتی.
تعیین استاندارد کیفی خدمات و قیمت تمام شده در فضای رقابتی.
استقرار نظام ارایه خدمات در فضای رقابتی( آموزش ،پیادهسازی ،نظارت و ارزیابی).

اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک -1زیرساختهای قانونی ارایه خدمات در فضای رقابتی

تدوین قوانین و مقررات الزم برای تغییر رویکرد ارایه خدمات از فضای انحصاری به فضای رقابتی.

موضوع استراتژيک -2تعیین استاندارد کیفی خدمات و قیمت تمام شده در فضای رقابتی

تعیین استانداردهای کیفی و قیمت تمام شده و نیز دستورالعملهای الزم.

موضوع استراتژيک -3استقرار نظام ارایه خدمات در فضای رقابتی( آموزش ،پیادهسازی ،نظارت و ارزیابی)

 -1-3تدارک برنامه آموزشی برای مدیران واحدهای خدماتی به منظور آشنایی با این رویکرد.

 -2-3تغییر رویکرد موافقتنامههای بودجهای از روش سنتی به نظام عملکردی و قیمت تمام شده.
معاونت توسعه مدرییت و
جم
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 -3-3تش��ویق فعاالن غیردولتی برای توسعه سرمایهگذاری و مش��ارکت و همچنین تصدی مدیریت

واحدهای دولتی به روش قیمت تمام شده و خرید خدمت از آنها.

 -4-3طراح��ی نظام نظ��ارت و ارزیابی جامع از عملکرد کیفی ،کمی ،قیمت��ی و زمانی ارایه خدمات و

همچنین رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب استانداردهای تعیین شده.

نقشه راه اصالح نظام اداری

معاونت توسعه مدرییت و
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برنامه چهارم

مديريت سرمايه انساني
هدف

جذب نیروی انسانی متناسب با نیازها ،تعالی سرمایه انسانی و استفاده بهرهور از آنها در راستای تحقق اهداف
توسعه کشور.

سياستهاي کلي نظام اداري

نقشه راه اصالح نظام اداری

 عدالت محوري در جذب ،تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني (بند )2 بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انس��اني به منظور جذب نيروي انس��اني توانمند ،متعهد وشايسته و پرهيز از تنگنظريها و نگرشهاي سليقهاي و غيرحرفهاي (بند )3
 دانشگرايي و شايستهساالري مبتني بر اخالق اسالمي و ارتقاي مديران (بند )4 ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش ،تخصص و مهارتهاي آنان (بند )5 رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملکرد ،توانمندي ،جايگاه و ويژگيهاي شغل وشاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي (بند )6
 زمينهسازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي کمتر توسعه يافته و مناطق محروم (بند )7 حفظ کرامت و عزت و تأمين معيش��ت بازنشس��تگان و مستمريبگيران و بهرهگيري از نظرات و تجارب مفيدآنها (بند )8
 -توجه به استحکام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگي افراد در نظام اداري (بند )9

موضوعات استراتژيک

 -1مدل مديريت سرمايهانساني بخش دولتي و راهبردهاي آن.
 -2آمار و اطالعات ،برنامهريزي و ساماندهي نيروي انساني.
 -3جذب و تامين منابع انساني.
 -4انگيزش و جبران خدمت.
 -5آموزش و توسعه منابع انساني.
 -6خروج از خدمت.
 -7مديران.
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک -1مدل مديريت سرمايهانساني بخش دولتي و راهبردهاي آن

 -1-1شناخت و تحلیل بازار کار نیروی انسانی

 -2-1طراحي مدل و تدوین راهبردهای مديريت سرمايهانساني بخش دولتي.
موضوع استراتژيک -2آمار و اطالعات ،برنامهريزي و ساماندهي سرمايهانساني

 -1-2تدوين و استقرار نظام جامع آماري کارکنان دولت در بستر فناوري اطالعات.

 -2-2تهيه و تدوين شاخصها و استانداردهاي نيروي انساني بخشهاي مختلف دولت.

 -3-2طراحي و اس��تقرار نظام برنامهريزي نيروي انس��اني بخش دولتي و س��اماندهی نیروی انسانی
موجود آن بخش.

 -4-2طراحي و پيادهسازي سامانه الکترونيکي فرايندهاي مديريت منابعانساني بخش دولتي.
موضوع استراتژيک -3جذب و تامين منابعانساني

 -1-3بازنگري و اصالح ضوابط و فرايندهاي جذب ،گزينش و اس��تخدام نيروي انس��اني دستگاههاي
اجرايي.

 -2-3تدوين س��ازوکارهاي الزم براي جذب و تامين نيروي انس��اني در فضاي رقابتي مبتني بر نظام
شايستگي.

 -1-4بازنگري مديريت مشاغل دولتي.

 -2-4بازنگري نظام يا نظامهاي پرداخت و جبران خدمات کارکنان بخش دولتي.
 -3-4بازنگري ضوابط و مقررات اداري و استخدامي ايثارگران.
موضوع استراتژيک  -5آموزش و توسعه منابعانساني

 -1-5طراحي و استقرار نظام آموزش و توسعه منابعانساني.

 -2-5طراحي مدل مديريت و برنامهريزي مسير ارتقای شغلي کارمندان.
موضوع استراتژيک  -6خروج از خدمت

 -تدوين الگوي متناسب براي انحاء خروج از خدمت (بازنشستگي ،بازخريدي ،از کار افتادگي و .)...

موضوع استراتژيک  -7مديران

 -1-7طراحي مدل شايستگي و نظام انتخاب و انتصاب مديران.

 -2-7طراحي و استقرار نظام جانشينپروري ،آموزش و توسعه مديران.
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

نقشه راه اصالح نظام اداری

موضوع استراتژيک -4انگيزش و جبران خدمت
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برنامه پنجم

فناوریهای مديريتي
هدف

رشد و ارتقای نظاممند تمامی عناصر نظامهای مدیریتی کشور مبتنی بر مبانی ارزشی ،نظری و منطبق با اسناد
فرادست.

سياستهاي کلي نظام اداری

نقشه راه اصالح نظام اداری

 کلنگري ،همسوس��ازي ،هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي وچشمانداز (بند )14
 زمينهسازي براي جذب و استفاده از ظرفيتهاي مردمي در نظام اداري (بند )19تنظيم روابط و مناس��بات اداري بر اساس امنيت رواني ،اجتماعي ،اقتصادي ،بهداشتي ،فرهنگي و نيز رفاه نسبي
آحاد جامعه (بند )22
 عدالت محوري ،شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري (بند )13 دانشبنيان کردن نظام اداري از طريق بکارگيري اصول مديريت دانش و يکپارچهسازي اطالعات ،با ابتناء برارزشهاي اسالمي (بند )16

موضوعات استراتژيک

 -1مدل نظام مديريت کالن کشور.
 -2نظامهاي مديريتي بخشهاي مختلف.
 -3نظامهاي برنامهريزي.
 -4زيرساختهاي اجرا (ساختار ،منابعانسانی و فناوری).

اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک  -1مدل نظام مديريت کالن کشور

 -1-1شناسايي عناصر تعيين کننده و اثرگذار در نظام مديريتي کالن کشور.
 -2-1تدوين راهبردهاي هر يک از عناصر.

-3-1طراحي مدل پيشنهادي (کارا ،اثربخش ،کلنگر ،همسو ،دانش بنيان و .)...
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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موضوع استراتژيک -2نظامهاي مديريتي بخشهاي مختلف

طراحي مدل مديريت کالن بخشهاي:

* اجتماعي و فرهنگی (س�لامت ،ورزش ،آموزش و پرورش ،آموزش عالی ،فرهنگ و ارش��اد اسالمی

و )...

* زيربنايي (انرژي ،راه و ترابري ،مسکن ،محيط زيست و ) ...

* اقتصادي (صنعت و بازرگاني و ) ...

* امور عمومي (اقتصاد و دارايي ،مديريت و برنامهريزي ،امور قضايي و ) ...

موضوع استراتژيک -3نظامهاي برنامهريزي

* تدوين مدل تنظيم برنامههاي بلند مدت ،ميان مدت و کوتاه مدت.

* ارزیابی و تحلیل مدلهای موجود و احصاء تفاوت آن مدلها با مدل طراحی شده.

موضوع استراتژيک -4زيرساختهاي اجرا

الف) ساختار

 -مدلها ،ضوابط و قواعد (ارجاع به برنامه نقش و ساختار دولت)

ب) منابع انساني
ج) فناوري

ج -1-استانداردسازي کميت نيروي انساني در حوزههاي عمومي و اختصاصي پرحجم بخش دولتي.

ج -2-مدلهاي مديريتي پشتيبان مانند نظام پيشنهادات ،نظامهاي تصميمگيري ،کنترل پروژه ،کنترل

اهداف ،نظامهاي مش��ارکت (برونسپاري ،خصوصيسازي ،پيمانکاري ،خريد خدمت و  ،)...نظام فني-
اجرايي ،زيرساختهاي نظامهاي حقوقي.

ج -3-تدوين راهبردهاي تنظيم قوانين اصلي و مادر در جمهوري اس�لامي ايران مانند قانون مديريت
خدمات کشوري ،قانون برنامه و بودجه ،قانون محاسبات عمومي ،قانون مديريت محلي.

ج -4-طراحي مدل و راهبري استقرار مديريت دانش.

ج -5-ساير فناوريها مانند دولت الکترونيک ،سالمت و فساد ،صيانت از حقوق مردم ،پاسخگويي و...
(منظور در ساير برنامههاي هفتگانه).

ج -6-استانداردسازي تجهيزات و ساختمان در بخش دولتي.

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

نقشه راه اصالح نظام اداری

 -مدلها ،ضوابط و قواعد (ارجاع به برنامه مديريت سرمايهانساني)
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برنامه ششم

توسعه فرهنگ سازماني
هدف

نهادینهس��ازی فرهنگ کار ،خودکنترلی و امانتداری ،تعلق و تعهد س��ازمانی ،انضباط اداری ،اجتماعی و مالی و
خدماتدهی بیمنت به مردم.

سياستهاي کلي نظام اداري

نقشه راه اصالح نظام اداری

 نهادينهس��ازي فرهنگ س��ازماني مبتني بر ارزشهاي اسالمي و کرامت انس��اني و ارج نهادن به سرمايههايانساني و اجتماعي (بند )1
 حمايت از روحيه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري (بند )26 نهادينهس��ازي وجدان کاري ،انضباط اجتماعي ،فرهنگ خودکنترلي ،امانتداري ،صرفهجويي ،سادهزيس��تي وحفظ بيتالمال (بند )21
 قانونگرايي ،اش��اعه فرهنگ مسئوليتپذيري اداري و اجتماعي ،پاسخگويي و تکريم اربابرجوع و شهروندانو اجتناب از برخورد سليقهاي و فردي در کليه فعاليتها (بند )20

موضوعات استراتژيک

 -1الگو و ويژگيهاي فرهنگ سازماني مطلوب.
 -2سنجش ،برنامهريزي و ارتقای فرهنگ سازماني.

اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک -1الگو و ويژگيهاي فرهنگ سازماني

 -1-1طراح��ي الگ��وي مطلوب فرهنگ س��ازماني مبتني بر ارزشهاي اس�لامي -ايراني و کرامت
انساني.

 -2-1تبيين عوامل و ويژگيهاي فرهنگ سازماني مطلوب.
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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موضوع استراتژيک -2سنجش ،برنامهريزي و ارتقای فرهنگ سازماني

 -1-2س��نجش و آسيبشناسي وضع موجود فرهنگ س��ازماني ،تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني
مبتني بر اصالح رفتار مديران و کارکنان و اصالح قوانين و مقررات.

 -2-2راهبري استقرار ،نظارت و سنجش فرهنگ سازماني.

نقشه راه اصالح نظام اداری

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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برنامه هفتم

صيانت از حقوق مردم و سالمت اداري
هدف

حفظ و صیانت از حقوق مردم ،افزایش پاس��خگویی ،مس��ئولیت پذیری و اعتماد عمومی ،ارتقای سالمت اداری
و کاهش فساد.

سياستهاي کلي نظام اداري

نقشه راه اصالح نظام اداری

شفافسازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري با تاکيد بر دسترسي آسان و
ضابطهمند مردم به اطالعات صحيح (بند )18
حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات
و اقدامات خالف قانون و مقررات در نظام اداري (بند )23
قانونگرايي ،اش��اعه فرهنگ مسئوليتپذيري اداري و اجتماعي ،پاسخگويي و تکريم اربابرجوع و شهروندان و
اجتناب از برخورد سليقهاي و فردي در کليه فعاليتها (بند )20
خدماترساني برتر ،نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم (بند )17
ارتقاي س�لامت اداري و رشد ارزشهاي اخالقي در آن از طريق اصالح فرآيندهاي قانوني و اداري ،بهرهگيري
از امكانات فرهنگي و بكارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلّفات (بند )24
نهادينهسازي وجدان كاري ،انضباط اجتماعي ،فرهنگ خودكنترلي ،امانتداري ،صرفهجويي ،سادهزيستي و حفظ
بيتالمال (بند )21

موضوعات استراتژيک

 -1تبيين حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداري.
 -2برنامههاي نظام اداري براي صيانت از حقوق مردم.
 -3شناخت مفاهيم و طراحي نظام جامع ارتقاي سالمت و مقابله با فساد اداري.
 -4برنامه و راهکارهاي ارتقای سالمت و مبارزه با فساد اداري و پایش اجرای برنامهها.
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک -1تبيين حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداري

 -1-1تعيي��ن پارادايم ،مفاهي��م و مصاديق عمومي حقوق متقابل م��ردم و دولت مبتني بر ارزشهاي
اسالمي و کرامت انساني.

 -2-1تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دس��تگاه توسط هر يک از دستگاههاي اجرايي

بر اساس مصاديق عمومي حقوق مردم.

موضوع استراتژيک -2برنامههاي نظام اداري براي صيانت از حقوق مردم

 -1-2تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سياستها ،اقدامات و ...

 -2-2بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاهها و تشويق و تنبيه.

 -3-2تدوين نظامنامه جبران خس��ارت وارده به مردم در اث��ر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات

خالف قانون و مقررات در نظام اداري.

 -4-2راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.

 -5-2س��نجش و اندازهگيري ميزان رضايتمندي مردم از نحوه ارایه خدمات دس��تگاههاي اجرايي و
تکريم اربابرجوع.

 -6-2رتبهبندي دستگاههاي اجرايي ،اطالعرساني و انتشار نتايج سنجشها براي عموم مردم.

 -1-3تعيين پارادايم ،طراحي مدل مفهومي و تهيه نقشه جامع توسعه سالمت اداري.
 -2-3تدوين مدل و ضوابط پايش و سنجش سالمت و فساد اداري.

موضوع استراتژيک -4برنامه و راهکارهاي ارتقای سالمت و مبارزه با فساد اداري و پایش اجرای برنامهها

 -1-4راهبري و برنامهريزي استقرار نقشه جامع متناسب با نقش و سهم هر يک از فعاالن.
 -2-4تنظيم برنامه اجرايي دستگاهي و راهبري استقرار آن.

 -3-4بازنگري در قوانين و مقررات با رويکرد پيشگيري ،بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.
 -4-4سنجش شاخصها و پايش ميزان سالمت و فساد اداري.

 -5-4تعيين وضعيت و جايگاه کشور در منطقه و جهان در حوزه سالمت و فساد اداري.
 -6-4رتبهبندي دستگاههاي اجرايي و اعمال سياستهاي تشويقي و تنبيهي.

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

نقشه راه اصالح نظام اداری

موضوع استراتژيک -3شناخت مفاهيم و طراحي نظام جامع ارتقاي سالمت و مقابله با فساد اداري
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برنامه هشتم

نظارت و ارزیابی
هدف

کسب اطمینان از صحت فرایند برنامهریزی و مدیریت اجرای برنامهها در راستای تحقق اهداف چشمانداز کشور.

سياستهاي کلي نظام اداري

کارآمدس��ازي و هماهنگي ساختارها و شيوههاي نظارت و کنترل در نظام اداري و يکپارچهسازي اطالعات (بند
)25

موضوعات استراتژيک

نقشه راه اصالح نظام اداری

ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور(چشم انداز و سیاستهای کلی نظام).
نظارت و ارزیابی برنامههای  5ساله توسعه کشور.
نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی.
نظاممند نمودن نظارت مردم و تشکلها بر دولت.
نظارت و ارزیابی موضوعات محوری نظام اداری نظیر بهرهوری و کیفیت ،شفافیت ،پاسخگویی و مشارکت مردم.

اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک -1ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور(چشمانداز و سیاستهای کلی نظام)

-1-1تدوین معیارها ،ش��اخصها و روش ارزیابی اس��تراتژیک پیش��رفت کش��ور (برنامه بلند مدت) و
سنجش ساالنه آن.

-2-1مقایسه نتایج و تحلیل دورهای آن و ارایه گزارش به مراجع مربوط.
موضوع استراتژيک -2نظارت و ارزیابی برنامههای  5ساله توسعه کشور

 -1-2تدوین الگو و نظام ارزیابی برنامههای  5ساله توسعه کشور.
 -2-2پایش و راهبری ارزیابی اجرای برنامهها.

 -3-2بررسی نتایج هر دوره ارزیابی و مقایسه همراستایی آن با مسیر تحقق برنامه بلند مدت کشور.
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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موضوع استراتژيک -3نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی

 -1-3تدوین نظام مدیریت عملکرد برای دستگاههای اجرایی.

-2-3راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاههای اجرایی.

 -3-3نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و تدوین گزارشهای ساالنه از نتایج عملکرد.

 -4-3نظارت بر اقدامات اصالحی ،تش��ویقی و تنبیهی دس��تگاههای اجرایی با توجه به نتایج ارزیابی

عملکرد و تدوین گزارش.

موضوع استراتژيک -4نظاممند نمودن نظارت مردم و تشکلها بر دولت

 -1-4ایجاد س��ازوکارهای دریافت ،بررسی و بازخورد گزارشهای برگرفته از نظارت مردم و تشکلها

بر دولت.

 -2-4مقایس��ه گزارشهای حاصل از ارزیابی عملکرد دس��تگاههای اجرایی با گزارشهای دریافتی از

مردم و تشکلها و تدوین گزارشهای تحلیلی.

موضوع اس�تراتژيک -5نظارت و ارزیابی موضوعات محوری نظام اداری نظیر بهرهوری و کیفیت ،ش�فافیت،
پاسخگویی و مشارکت مردم)

 -1-5تعیین موضوعات محوری نظام اداری و تدوین نظام ارزیابی هریک از موضوعات محوری.

 -2-5راهبری و ایجاد زیرساختهای استقرار نظام ارزیابی هر یک از موضوعات محوری.

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

نقشه راه اصالح نظام اداری

 -3-5نظارت و ارزیابی هریک از موضوعات محوری و رصد روند آنها و تحلیل هر موضوع.

ع
ت
مل
ربانمه یا ی
سال ( 1393ملی)

(مصوهب یکصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی اداری)
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«برنامه عملياتي اصالح نظام اداري در سال »1393

شماره206/93/562 :
تاریخ1393/1/20 :

تمامي وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتها ،نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداريها

نقشه راه اصالح نظام اداری

ش��وراي عالي اداري در يكصدو ش��صت و دومين جلسه مورخ  1392/12/14در راستاي تحقق سياستهاي كلي نظام
اداري ابالغي مقام معظم رهبري (مدظلّهالعالي) به پيش��نهاد معاونت توس��عه مديريت و س��رمايه انس��اني رييس جمهور
«برنامه عملياتي اصالح نظام اداري در س��ال  »1393منبعث از نقش��ه راه اصالح نظام اداري مصوب را به ش��رح متن و
جدول پيوست (ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي اداري) ،تصويب نمود.
ماده  -1دس��تگاههاي اجرايي مكلفند؛ نسبت به برنامهريزي و اجراي برنامه عملياتي مذكور مطابق برنامه زمانبندي،
اقدام نمايند.
ماده  -2در سال  1393ايجاد هر گونه مؤسسه و شركت دولتي ،توسعه تشكيالت داخلي دستگاههاي اجرايي و صدور
احكام بازنشس��تگي پيش از موعد ممنوع ميباشد .موارد اس��تثناء با رعايت راهبردهاي فصل دوم قانون مديريت خدمات
كشوري ،به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و تأييد رييس جمهور اتخاذ تصميم ميشود.
ماده  -3معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مكلف است؛ ضمن نظارت بر اجراي برنامه عملياتي
و اعمال نتايج پيشرفت در نظام ارزيابي عملكرد دستگاهها ،گزارش عملكرد اجراي برنامه را هر چهار ماه يكبار به رييس
جمهور و شوراي عالي اداري و حسب ضرورت در دولت ارايه نمايد.
											
حسن روحاني
						
رييس جمهور و رييس شوراي عالي اداري

رونوش��ت :دفتر مقام معظم رهبري (مدظلّهالعالي) -دفتر رياس��ت جمهوري -دفتر رياس��ت محترم مجلس ش��وراي اس�لامي -دفتر رياست محترم قوه
قضاييه -دفتر معاون اول رييس جمهور -دفتر هيأت دولت -دفتر بازرس��ي رييس جمهور -دفتر رياس��ت ديوان عدالت اداري -كميسيون امور اجتماعي
مجلس ش��وراي اس�لامي -اداره كل حقوقي رياست جمهوري -اداره كل قوانين و مقررات كشوري رياست جمهوري -روزنامه رسمي جمهوري اسالمي
ايران -اداره كل قوانين و مقررات كش��وري رياس��ت جمهوري -روزنامه رس��مي جمهوري اس�لامي ايران -دفتر هماهنگيهاي ويژه رييس جمهور-
فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران -ديوان محاسبات كشور -سازمان بازرسي كل كشور
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اقدامات برنامه«مهندسی نقش و ساختار دولت»
و برنامه «خدمات عمومی در فضای رقابتی»

و ارایه خدمات دس��تگاههای اجرای��ی در فضای رقابتی؛
توسط معاونت توسعه مدیریت تا مرداد ماه.
 -5تدوین ضوابط اصالح ساختار سازمانی وزارتخانهها
و مؤسسات دولتی با رویکرد چابکسازی و منطقیسازی
و نظمبخشی به تشکیالت دس��تگاههای اجرایی؛ توسط
معاونت توسعه مدیریت تا خرداد ماه.
 -6ارایه پیشنهاد توسط دس��تگاهها برای تعیین تعداد
پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون
مدیری��ت خدمات کش��وری؛ تا پایان خ��رداد ماه و انجام
اصالحات در س��اختار سازمانی مطابق با ضوابط مصوب؛
تا دی ماه.
 -7تهیه و اجرای برنامه فرهنگسازی اجتماعی و آموزش
مدیران و کارشناس��ان دس��تگاههای اجرایی با هدف ایجاد
زمینه حمایت اجتماعی ب��رای اصالحات و تغییر نگرشها
در راس��تای تبدیل نقش دولت و دس��تگاههای اجرایی به
هدایتگری ،تس��هیلگری ،توانافزایی ،نظارتی و ...؛ توسط
معاونت توسعه مدیریت با همکاری صدا و سیما ،رسانههای
مکتوب و مجازی و دستگاههای اجرایی تا پایان سال.

 -1در این مصوبه منظور از معاونت توسعه مدیریت ،معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است.

معاونت توسعه مدرییت و
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نقشه راه اصالح نظام اداری

 -1تهی��ه مصوب��ه تبیین نق��ش و مأموری��ت فعاالن
توسعه کشور ش��امل :دولت ،مدیریتهای محلی ،بخش
خصوصی ،س��منها و عموم م��ردم و تعیین نحوه تعامل
میان آنها و ش��یوههای واگذاری وظایف دس��تگاههای
اجرایی به سایر فعاالن؛ توس��ط معاونت توسعه مدیریت
با همکاری دستگاههای اجرایی و تصویب آن در شورای
عالی اداری تا خرداد ماه.
 -2تهیه برنامه واگذاری تصدیها (در اجرای ماده 24
قانون مدیریت خدمات کش��وری و مصوبه مذکور در بند
یک) ش��امل :تعیین مصادیق وظای��ف و واحدهای قابل
واگ��ذاری ،ش��یوه واگذاری هریک از وظای��ف و واحدها،
زمانبندی ،اقدامات ناظر بر ایجاد ظرفیت و توانمندسازی
فعاالن؛ توس��ط دس��تگاههای اجرای��ی و تصویب آن در
شورای عالی اداری تا مرداد ماه و اجرای آن به نحوی که
حداقل  10درصد از خدمات و واحدهای عملیاتی تا پایان
سال واگذار گردد.
 -3دس��تگاههای اجرای��ی مکلفند؛ به منظ��ور ارتقای
به��رهوری واحدهای عملیاتی ،افزای��ش رضایت خدمت
گیرندگان ،کاهش هزینهها و استقرار نظام کنترل نتیجه
و در چارچوب ماده  16قانون مدیریت خدمات کشوری و
احکام مندرج در قانون بودجه سال  1393حداقل  5درصد

از واحدهای خود را به روش هدفمند ،قیمت تمام ش��ده و
در فضای رقابتی اداره نمایند.
 -4اصالح قوانین و مقررات برای تسهیل تأمین ،تولید
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اقدام�ات برنام�ه «توس�عه دول�ت الکترونیک و

هوشمندسازی اداری»

 -8تهیه و تصویب نقشه راه دولت الکترونیک در هیأت
وزیران حداکثر تا اردیبهش��ت ماه و تدوین استانداردهای
فنی و مدیریتی ارایه خدمات الکترونیکی؛ توسط معاونت
توس��عه مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با
همکاری دستگاههای اجرایی تا مرداد ماه.
 -9تدوین نقشه راه و دستورالعملهای اصالح فرایندها

و روشهای انجام کار؛ توس��ط معاونت توسعه مدیریت تا
خرداد م��اه و اصالح فرایندها با اولوی��ت فرایندهایی که
منجر ب��ه ارایه خدم��ات الکترونیکی به مردم میش��ود؛
توسط دستگاههای اجرایی تا پایان سال.
اقدامات برنامه «مدیریت سرمایه انسانی»

نقشه راه اصالح نظام اداری

 -10تدوین دس��تورالعمل س��اماندهی نیروی انسانی
دس��تگاههای اجرایی؛ توس��ط معاونت توسعه مدیریت تا
خرداد ماه و تنظیم برنامه س��اماندهی نیروی انس��انی هر
دس��تگاه و تطبیق نیروی انس��انی موجود با برنامه تنظیم
شده و همچنین تعیین تکلیف حداقل  15درصد نیروهای
مازاد قراردادی تا س��قف تعیین ش��ده در تبصره ماده 32
قانون مدیریت خدمات کش��وری؛ توس��ط دس��تگاههای
اجرایی تا پایان سال.
 -11طراحی و استقرار سامانه یکپارچه آمار و اطالعات
نظام اداری و منابع انسانی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت
و دستگاههای اجرایی تا پایان سال.
 -12س��اماندهی و نظام بخش��ی ب��ه فرایند جذب به
منظ��ور بهکارگی��ری متخصصین و نخب��گان در فضای
رقابتی برای دس��تگاههای اجرایی؛ توسط معاونت توسعه
مدیریت تا تیر ماه.
 -13اصالح ضوابط و مق��ررات گزینش مطابق با بند
( )3سیاس��تهای کلی نظ��ام اداری ابالغی مقام معظم
رهبری (مدظلّهالعالی)؛ توس��ط معاونت توسعه مدیریت با

مشارکت هیأت عالی گزینش تا دی ماه.
 -14اج��رای برنام��ه انتخاب و تربی��ت مدیران طبق
مصوب��ه دولت؛ توس��ط مرکز آموزش مدیری��ت دولتی با
همکاری دستگاههای اجرایی.
 -15بازطراحی مدل انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی
بر مدلهای شایستگی؛ توس��ط معاونت توسعه مدیریت
تا شهریور ماه و اجرای آن توسط دستگاههای اجرایی.
 -16تنظیم الیحه نظام بازنشستگی با رویکرد استقالل
و خودکفایی صندوقهای بازنشستگی در فضای رقابتی و
ارتقای سطح معیشت بازنشستگان؛ توسط معاونت توسعه
مدیریت تا شهریور ماه.
 -17پیشبین��ی ضوابط و مق��ررات الزم برای تأمین
و نگهداش��ت کارشناس��ان متخصص واحدهای ستادی
مرب��وط به دس��تگاههای اجرایی و مدی��ران حرفهای و
رفع تبعیض در نظام پرداخت؛ توس��ط معاونت توس��عه
مدیریت تا خرداد ماه.
اقدامات برنامه «فناوریهای مدیریتی»

 -18تهی��ه الیح��ه اص�لاح و دائمی نم��ودن قانون
مدیری��ت خدمات کش��وری ب��ا رویکرده��ای مذکور در
سیاس��تهای کلی نظام اداری؛ توس��ط معاونت توس��عه
مدیریت تا خرداد ماه.
 -19تهی��ه الیحه جایگزین قان��ون برنامه و بودجه با
رویکرد اصالح نظامه��ای برنامهریزی (بلند مدت ،میان
مدت و کوتاه مدت) ،بودجهری��زی (مبتنی بر عملکرد) و
نظارت (راهبردی و عملیاتی)؛ توسط معاونت برنامهریزی
و نظارت راهبردی رییسجمهور تا خرداد ماه.
 -20تهیه الیحه اصالح قانون محاس��بات عمومی با
رویک��رد کنترل هدفمند نتیجه و محصول و حس��ابداری
عملکرد؛ توس��ط وزارت امور اقتصاد و دارایی با مشارکت
دیوان محاسبات تا آبان ماه.
 -21تهی��ه الیحه قانون مدیریت ش��هری با رویکرد
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توس��عه فعالیته��ای مدیریته��ای ش��هری ،محلی و
روستایی (اصالح قانون شهرداریها مصوب سال )1334
و واگ��ذاری بخش��ی از وظایف اجرایی دول��ت به آنها؛
توسط معاونت توسعه مدیریت و وزارت کشور تا دی ماه.
 -22تهی��ه نظامه��ای مدیریت��ی نوی��ن ب��رای اداره
بخشهای آموزش و پرورش ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کی و رفاه و تأمین اجتماعی توس��ط وزارتخانههای
مربوط با مش��ارکت و همفکری معاونت توسعه مدیریت
و معاونت برنامهری��زی و نظارت راهبردی رییسجمهور؛
وزارتخانهه��ای آم��وزش و پرورش و تع��اون ،کار و رفاه
اجتماع��ی ت��ا دی م��اه و وزارتخانه بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشکی تا اسفند ماه.

فساد اداري و برنامه ارتقای سالمت اداری توسط معاونت

توسعه مدیریت با مشارکت دستگاههای اجرایی و تصویب
در ش��ورای عالی اداری تا شهریور ماه و اجرای برنامهها؛
توسط دستگاههای اجرایی مطابق با برنامههای مصوب.
اقدامات برنامه «نظارت و ارزیابی»

 -27طراحی معیارها و شاخصهای الزم برای نظارت
و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده 82
و  83قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت معیارهای
سنجش اجرای برنامه اصالح نظام اداری؛ توسط معاونت
توس��عه مدیری��ت تا فروردی��ن ماه و اع�لام نتایج آن تا
اردیبهشت ماه سال .1394

اقدامات برنامه «توسعه فرهنگ سازمانی»

 -23تدوین نقشه راه ارتقای فرهنگ سازمانی؛ توسط
معاونت توس��عه مدیریت با مشارکت دستگاههای اجرایی
تا دی ماه و اجرای آن توسط دستگاههای اجرایی.

اداری»

 -24تهی��ه مصوبه به منظور صیانت از حقوق مردم در
نظام اداری؛ توسط معاونت توسعه مدیریت ،تأیید شورای
عال��ی اداری و تصویب هی��أت دولت تا ش��هریور ماه و
اجرای آن؛ توسط دستگاههای اجرایی مطابق برنامههای
مصوب.
 -25س��نجش و اندازهگي��ري مي��زان رضايتمندي
م��ردم از نح��وه ارای��ه خدم��ات دس��تگاههاي اجرايي و
تکري��م اربابرج��وع و رتبهبندي دس��تگاههاي اجرايي،
اطالعرس��اني و انتشار نتايج سنجشها براي عموم مردم
در چارچوب برنامه عملیاتی تدوین ش��ده؛ توسط معاونت
توسعه مدیریت در سال .1393
 -26تدوين دس��تورالعمل پايش و سنجش سالمت و
معاونت توسعه مدرییت و
جم
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اقدامات برنامه «صیانت از حقوق مردم و سالمت
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جدول توزیع اقدامات اولویت دار تا پایان سال 1393
به تفکیک دستگاههای اجرایی
برنامه« مهندسی نقش و ساختار دولت» و برنامه «خدمات عمومی در فضای رقابتی»
ردیف

اقدام

مرجع
(مصوبه)

1

دستگاه اصلی

دستگاه همکار

زمان ارایه
نتیجه

نقشه راه اصالح نظام اداری

تهی��ه مصوبه ب��رای تبیین نقش فعاالن توس��عه
کش��ور ،نحوه تعامل می��ان آن ها وش��یوههای
واگذاری وظایف

1

معاونت توسعه مدیریت

دستگاههای اجرایی

خرداد

2

تهیه برنامه واگذاری تصدیها

2

دستگاههای اجرایی

-

مرداد

3

اج��رای برنامه واگذاریها برای حداقل  10درصد
از خدمات و واحدهای عملیاتی

2

دستگاههای اجرایی

-

پایان سال

4

اداره حداق��ل  5درصد از واحدهای دس��تگاههای
اجرای��ی ب��ه روش هدفمند ،قیمت تمام ش��ده و
در فض��ای رقابتی (در چارچوب م��اده  16قانون
مدیری��ت خدمات کش��وری و اح��کام مندرج در
قانون بودجه سال )1393

3

دستگاههای اجرایی

-

پایان سال

5

اصالح قوانی��ن و مقررات برای تس��هیل تأمین،
تولی��د و ارایه خدم��ات دس��تگاههای اجرایی در
فضای رقابتی

4

معاونت توسعه مدیریت

-

مرداد

6

تدوی��ن ضواب��ط اص�لاح س��اختار س��ازمانی
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی

5

معاونت توسعه مدیریت

-

خرداد

7

ارایه پیش��نهاد ب��رای تعیی��ن تعداد پس��تهای
س��ازمانی با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون
مدیریت خدمات کشوری

6

دستگاههای اجرایی

-

خرداد

8

انجام اصالحات در ساختار سازمانی وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی مطابق با ضوابط مصوب

6

دستگاههای اجرایی

-

دی

9

تهیه و اج��رای برنامه فرهنگ س��ازی اجتماعی
و آم��وزش در راس��تای تبدی��ل نق��ش دول��ت و
دستگاههای اجرایی به هدایتگری ،تسهیلگری،
توانافزایی ،نظارتی و ...

7

صدا و سیما
رسانههای مکتوب و
مجازی
دستگاههای اجرایی

پایان سال

معاونت توسعه مدیریت

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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برنامه«توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»
ردیف

اقدام

مرجع
(مصوبه)

10

تهیه نقشه راه دولت الکترونیک و تصویب آن در
هیأت وزیران

8

11

تدوین استانداردهای فنی و مدیریتی ارایه خدمات
الکترونیکی

8

 معاونت توسعه مدیریت وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات

12

تدوی��ن نقش��ه راه و دس��تورالعملهای اص�لاح
فرایندها و روشهای انجام کار

9

معاونت توسعه مدیریت

-

13

اصالح فرایندها با اولویت فرایندهایی که منجر به
ارایه خدمات الکترونیکی به مردم میشوند

9

دستگاههای اجرایی

-

دستگاه اصلی

دستگاه همکار

 معاونت توسعه مدیریت وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات

زمان ارایه
نتیجه

-

اردیبهشت

دستگاههای اجرایی

مرداد

خرداد
پایان سال

مدیریت سرمایه انسانی

14

تدوین دس��تورالعمل س��اماندهی نیروی انس��انی
دستگاههای اجرایی

10

معاونت توسعه مدیریت

-

خرداد

15

تنظی��م برنام��ه س��اماندهی نیروی انس��انی هر
دس��تگاه ،تطبیق نیروی انس��انی موجود با برنامه
تنظی��م ش��ده و تعیین تکلیف حداق��ل  15درصد
نیروهای مازاد قراردادی تا س��قف تعیین شده در
تبصره ماده  32قانون مدیریت خدمات کشوری

10

دستگاههای اجرایی

-

پایان سال

16

طراحی و استقرار سامانه یکپارچه آمار و اطالعات
نظام اداری و منابع انسانی

11

معاونت توسعه مدیریت

دستگاههای اجرایی

پایان سال

17

ساماندهی و نظام بخشی به فرایند جذب

12

معاونت توسعه مدیریت

-

تیر

18

ش مطابق با بند
اص�لاح ضوابط و مقررات گزین�� 
( )3سیاس��تهای کلی نظ��ام اداری ابالغی مقام
معظم رهبری (مدظلّهالعالی)

13

معاونت توسعه مدیریت

هیأت عالی گزینش

دی

19

اج��رای برنامه انتخ��اب و تربیت مدی��ران طبق
مصوبه دولت

14

مرکز آموزش مدیریت
دولتی

دستگاههای اجرایی

مطابق برنامه
زمانبندی

20

بازطراحی مدل انتخاب و انتصاب مدیران

15

معاونت توسعه مدیریت

-

شهریور

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

نقشه راه اصالح نظام اداری

ردیف

اقدام

مرجع
(مصوبه)

دستگاه اصلی

دستگاه همکار

زمان ارایه
نتیجه

40

21

تنظیم الیحه نظام بازنشستگی

16

معاونت توسعه مدیریت

-

شهریور

22

تنظی��م ضوابط و مق��ررات الزم ب��رای تأمین و
نگهداش��ت کارشناس��ان متخص��ص واحده��ای
ستادی و رفع تبعیض در نظام پرداخت

17

معاونت توسعه مدیریت

-

خرداد

برنامه«فناوریهای مدیریتی»
مرجع
(مصوبه)

دستگاه اصلی

دستگاه همکار

زمان ارایه
نتیجه

معاونت توسعه مدیریت

-

خرداد

خرداد

نقشه راه اصالح نظام اداری

ردیف

اقدام

23

تنظی��م الیح��ه اص�لاح و دائمی نم��ودن قانون
مدیریت خدمات کشوری

18

24

تنظیم الیحه جایگزین قانون برنامه و بودجه

19

معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی رییس
جمهور

-

25

تنظیم الیحه اصالح قانون محاسبات عمومی

20

وزارت امور اقتصاد و دارایی

دیوان محاسبات

آبان

26

تنظیم الیحه قانون مدیریت شهری

21

معاونت توسعه مدیریت

وزارت کشور

دی

27

تهیه نظامهای مدیریت��ی نوین برای اداره بخش
آموزش و پرورش

22

 معاونت توسعه مدیریت معاونت برنامهریزی ووزارت آموزش و پرورش
نظارت راهبردی رییس
جمهور

دی

28

تهیه نظامهای مدیریت نوی��ن برای اداره بخش
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

22

 معاونت توسعه مدیریتوزارت بهداشت و درمان و  -معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی رییس
آموزش پزشکی
جمهور

اسفند

29

تهیه نظامهای مدیریت نوی��ن برای اداره بخش
رفاه و تأمین اجتماعی

22

 معاونت توسعه مدیریت معاونت برنامهریزی ونظارت راهبردی رییس
جمهور

دی

وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی

برنامه«توسعه فرهنگ سازمانی»
ردیف

اقدام

مرجع
(مصوبه)

دستگاه اصلی

دستگاه همکار

زمان ارایه
نتیجه

30

تدوین نقشه راه ارتقای فرهنگ سازمانی

23

معاونت توسعه مدیریت

دستگاههای اجرایی

دی

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

41

برنامه«صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری»
مرجع
(مصوبه)

دستگاه اصلی

دستگاه همکار

زمان ارایه
نتیجه

31

تهیه مصوبه صیانت از حقوق مردم

24

معاونت توسعه مدیریت

-

شهریور

32

اجرای برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم

24

دستگاههای اجرایی

-

مطابق برنامه
زمانبندی

33

ردیف

اقدام

س��نجش و اندازهگي��ري مي��زان رضايتمن��دي
مردم از نحوه ارایه خدمات دس��تگاههاي اجرايي
و تکري��م اربابرجوع و رتبهبندي دس��تگاههاي
اجرايي ،اطالعرس��اني و انتش��ار نتايج سنجشها
براي عموم م��ردم در چارچ��وب برنامه عملیاتی
تدوین شده

25

معاونت توسعه مدیریت

-

پایان سال

34

تدوين دس��تورالعمل پايش و س��نجش سالمت و
فساد اداری

26

معاونت توسعه مدیریت

-

شهریور

35

تدوین برنامه ارتقای سالمت اداری

26

معاونت توسعه مدیریت

-

شهریور

36

اجرای دس��تورالعمل پايش و س��نجش سالمت و
فساد اداري و برنامه ارتقای سالمت اداری

26

دستگاههای اجرایی

-

مطابق برنامه
زمانبندی

مرجع
(مصوبه)

دستگاه اصلی

دستگاه همکار

زمان ارایه
نتیجه

معاونت توسعه مدیریت

دستگاههای اجرایی

فروردین

معاونت توسعه مدیریت

-

اردیبهشت سال
1394

ردیف

اقدام

37

طراحی معیارها و شاخصهای الزم برای نظارت
و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی

27

38

اعالم نتایج نظارت و ارزیابی اجرای برنامه اصالحات
اداری

27

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

نقشه راه اصالح نظام اداری

برنامه«نظارت و ارزیابی»

ع
ت
مل
ربانمه یا ی
سال ( 1393استانی)

44

شماره200/93/1227 :
تاریخ1393/2/3 :

بخشنامه به استانداریهای سراسر کشور

نقشه راه اصالح نظام اداری

در اجرای تبصره ماده  2مصوبه شماره  206/93/560مورخ  1393/1/20شورای عالی اداری که از سوی ریاست محترم
جمهور برای اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی ابالغ شده است (موضوع نقشه راه اصالح نظام اداری مبتنی بر سیاستهای
کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)ِ «برنامه عملیاتی سال  1393دستگاههای اجرایی استان» ابالغا
میشود .در این ارتباط الزم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
 -1استانداریها موظفند؛ ضمن ابالغ برنامه عملیاتی سال  1393به تمامی دستگاههای اجرایی استان و تسهیل تحقق
آن در تمام دستگاههای اجرایی استان ،برنامه مذکور را با توجه به اهمیت و اولویت موضوع در دستگاههایی که در لیست
پیوست آمده است به طور ویژه پیگیری نمایند.
 -2تمامی دس��تگاههای اجرایی اس��تان بویژه دستگاههای لیست پیوس��ت ،مکلفند؛ مطابق برنامه عملیاتی ابالغ شده،
اقدامات الزم را طبق زمانبندی معمول و گزارش اقدامات خود را به استانداری ارایه نمایند.
 -3در جرای بند (ب) مصوبه ش��ماره  206/93/560مورخ  1393/1/20ش��ورای عالی اداری ،اس��تانداریها موظفند؛
جمعبندی گزارش اقدامات دستگاههای اجرایی استان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه
نمایند تا در ارزیابی عملکرد سال  1393دستگاههای اجرایی استانی مورد عمل قرار گیرد.

				
عبدالرضا رحمانی فضلی
					
وزیر کشور
							

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

محمود عسکریآزاد
جانشین معاونت توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی رییس جمهور
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 30برنامه برای  50دستگاه استانی

برنامه عملیاتی سال  1393دستگاههای اجرایی استانی
مستند به
نقشه راه اصالح نظام اداری مبتنی بر سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری(مدظ ّلهالعالی)

(مصوبه شماره  206/93/560مورخ  1393/1/20شورای عالی اداری ،ابالغی ریاست محترم جمهور )

برنامه عملیاتی اصالح نظام اداری در سال 1393
(مصوبه شماره  206/93/562مورخ  1393/1/20شورای عالی اداری ،ابالغی ریاست محترم جمهور )

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
 .1احصاء وظایف ،فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری

تعیین وظایف ،فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری از دستگاههای اجرایی استان به سایر فعاالن (بند  2برنامه عملیاتی)
مشتمل بر برنامه عملیاتی و شیوههای آمادهسازی برای واگذاری ،بر اساس ماده  24ق .م .خ .ک .و آييننامههاي اجرايي
مربوط از جمله تصويبنامه هيأت وزيران به شماره /231378ت43908ك تاريخ .1388/11/21
توضی�ح :احص��ای وظایف قابل واگذاری باید با رعایت راهکارهای مطروحه در فصل دوم قانون مذکور و در راس��تای
کاهش میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری صورت پذیرد .همچنین بر اس��اس تبصره  3ماده  24ق.م.خ.ك.
نیز دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجرای فصل مزبور توسط دستگاههای اجرایی را کنترل نموده
و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

نقشه راه اصالح نظام اداری

و

46

 .2واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی
برنامهریزی و واگذاری حداقل ده درصد از خدمات قابل واگذاری و واحدهای عملیاتی در استان (بند  2برنامه عملیاتی)

ک��ه باید هماهنگ با اقدام مربوط به برنامه ش��ماره یک ،ابتدا برنامهری��زی برای واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی با
رعایت حداقلها انجام و سپس اقدام واگذاری مطابق با برنامه صورت گیرد.
توضیح :در این رابطه توجه به مواد  15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8و  24قانون مديريت خدمات كشوري و آييننامه اجرايي
ماده ( 24شماره /231378ت43908ك تاريخ  1388/11/21تصويبنامه هيأت وزيران) ضروری است.
 .3ظرفیت سازی بخش غیردولتی

تهی��ه برنامه و س��ازوکارهای اجرایی ب��ه منظور فراهم آوردن زمینه مش��ارکت بخش غیردولت��ی در پذیرش و انجام
فعالیتهای قابل واگذاری از طریق توسعه ظرفیتها ،افزایش توانمندیها و رفع موانع و حمایت از فعاالن (بند  2برنامه

عملیاتی).

توضیح :با توجه به ماده  22ق .م .خ .ک .توس��عه و توانمندس��ازی از طرقی مانند آموزش ،س��ازماندهی ،ایجاد تسهیالت
و کمکهای مالی ،رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی میتواند انجام ش��ود و هر اس��تان با توجه به شرایط
منطقهای خود باید زمینه حضور فعال مشارکت بخش غیردولتی را فراهم آورد .در این رابطه توجه به آیین نامه اجرایی مربوط
(تصویبنامه شماره /163464ت45020ک مورخ  1389/7/22کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) الزامي است.
 .4فرهنگ سازی برای تبدیل نقش دستگاهها از تصدیگری به هدایتگری و تسهیلگری

نقشه راه اصالح نظام اداری

اجرای برنامههای فرهنگ سازی اجتماعی و آموزش به صورت یکپارچه و هدفمند در راستای تبدیل نقش دستگاههای
اجرایی به هدایتگری ،تسهیلگری ،توان افزایی ،نظارتی و انجام خدمات در فضای رقابتی از طریق برگزاری نشستها،
دورههای آموزشی ،فعالیتهای رسانهای و ( ...بند  7برنامه عملیاتی) .این برنامه باید به موازات و هماهنگ با سه برنامه
اول «مهندسی نقش و ساختار دولت» اجرا شود.
 .5اصالح ساختار دستگاههای استانی

پیگیری و نظارت به منظور اجرای دقیق ضوابط مندرج در فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری(موضوع ساختار
س��ازمانی) ،آیین نامهها ،مصوبات ،دستورالعملها و بخشنامههای ذیربط در دستگاههای اجرایی استانی و ارايه گزارش از
عملکرد دستگاهها در مقاطع شش ماهه (بندهای  5و  6برنامه عملیاتی).
توضیح :بر اس��اس فصل چهارم ق.م.خ.ک .دس��تگاههای اجرایی مکلفند س��ازماندهی ،طراحی و تنظیم تش��کیالت
خ��ود را متناس��ب با ویژگیهای مرب��وط و در چارچوب الگوها ،ضوابط و ش��اخصهای ابالغی از طرف معاونت توس��عه

مدیریت و س��رمایه انس��انی رئیس جمهور از جمله مواد  30 ،29و  31قانون مديريت خدمات كشوري و بخشنامه شماره
 200/92/13712تاريخ  1392/8/4انجام دهند.
 .6تمرکز زدایی

تفکیک وظایف اس��تانی و شهرس��تانی به منظ��ور تمرکززدایی و واگذاری حداکثری اختی��ارات و وظایف به واحدهای
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شهرس��تانی با توجه به راهبردهای فصل دوم ق.م.خ.ک ،.مصوبات ش��ورای عالی اداری و همچنین بخش��نامه ش��ماره
 44185/65365مورخ  1389/3/23ریاس��ت جمهوری .نتیجه اجرای این برنامه به منزله اقدام بر اس��اس سیاست ابالغی
مق��ام معظم رهبری با محوریت نظ��ام اداری و عنوان انعطافپذیری و عدم تمرکز اداری و س��ازمانی با رویکرد افزایش
اثربخشی ،سرعت و کیفیت خدمات کشوری است.
 .7مجتمع های اداری

پیگیری به منظور اجرای بند ط ماده  29قانون مدیریت خدمات کش��وری ،موضوع تش��کیالت اداری و ساختمانها در
شهرستانهای کمتر از  70هزار نفر جمعیت و بخشهای کمتر از  30هزار نفر جمعیت که باید با توجه به آييننامه اجرايي
شماره /4053ت44195ك تاريخ  1389/1/14انجام شود.
 .8اصالحات اساسی ساختاری

ارائه پیش��نهاد در زمینه اصالحات اساس��ی در ساختار واحدهای اس��تانی و کاهش تعداد پستهای سازمانی -با اعمال
رویکردهای مذکور در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کش��وری -به حوزه مرکزی دستگاهها و معاونت توسعه مدیریت
و س��رمایه انسانی رییسجمهور (بندهای  5و  6برنامه عملیاتی) .نتیجه اجرای این برنامه ،چابکسازی ،متناسب سازی و
منطقی س��اختن تش��کیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز بوده که یکی از سیاستهای کلی نظام اداری
ابالغی مقام معظم رهبری میباشد.
برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

مستندس��ازی فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات به مردم میش��وند و اطالعرس��انی از طریق س��ایت دس��تگاهها و
پرتال اس��تانی به مردم (بند  9برنامه عملیاتی) در اجرای ماده  36ق.م.خ.ک ،.دس��تورالعمل اجرايي ماده  36ق.م.خ.ك.
(بخش��نامه ش��ماره  200/141152تاريخ  1388/12/17معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور) و مصوبه
ش��ماره .13/18540ط تاريخ  1381/2/10ش��ورايعالي اداري ،موضوع طرح تكريم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در
نظام اداری.
 .10اصالح فرایندها

اصالح فرایندها با اولویت فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات الکترونیکی به مردم میش��وند در چارچوب نقشه راه و
دستورالعملهای اصالح فرایندها و روشهای انجام کار (بند  9برنامه عملیاتی).
توضیح :این برنامه باید با توجه به سیاس��ت ابالغی مقام معظم رهبری با موضوع اثربخش��ی و کارایی در فرایندها و
روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری و نیز با رعایت ماده  36ق.م.خ.ک .اجرا شود .در اين
رابطه توجه به دس��تورالعملها و آييننامههاي مرتبط از جمله دس��تورالعمل اجرايي ماده  36ق.م.خ.ك (بخشنامه شماره
 200/141152تاريخ  1388/12/17معاونت توس��عه مديريت و س��رمايه انساني رييسجمهور) ،مصوبات شماره 14/253
معاونت توسعه مدرییت و
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تاريخ  1378/9/6ش��وراي عالياداري ،موضوع اصالح سيس��تمها و روشهاي انجام كار و ش��ماره .13/18540ط تاريخ
 1381/2/10شورايعالي اداري موضوع طرح تكريم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری الزامي است.
 .11پرتالهای استانی و محلی

ایجاد ،تکمیل و ارتقای پرتالهای اس��تانی و محلی با محوریت اطالعرس��انی الکترونیک��ی (بند  8برنامه عملیاتی) به
استناد بند  1ماده  37ق .م .خ .ک .و بخشنامه شماره  1903/121905مورخ .1383/7/8
توضیح :اجرای این برنامه توسط استانداری و با همکاری و مشارکت دستگاههای استانی انجام میشود.
 .12ارائه خدمات به صورت الکترونیکی

مدیری��ت و پیگی��ری به منظور ارائه فرمهای مورد نی��از مردم برای انجام خدمات در بس��تر الکترونیکی (بند  8برنامه
عملیاتی) در اجرای بند  2ماده  37ق .م .خ .ک ،.اطالعرسانی از طریق سایت دستگاه و ارایه خدمات به صورت الکترونیکی
به ش��هروندان ،ایجاد پایگاه اطالعات دادهها به اس��تناد ماده  40ق.م.خ.ک .و آئين نامه اجرايي آن (تصويبنامه ش��ماره
/81839ت 44294تاريخ  )1390/4/19و بند ب ماده  46قانون برنامه پنجم توسعه و نيز برقراری ارتباط کامل الکترونیکی
با سیس��تم دبیرخانه سایر دستگاههای اجرایی با استفاده از پروتکل  ECEبر اساس بخشنامه شماره  100/18059تاريخ
 1386/2/12موضوع پروتكل تبادل الكترونيكي مكاتبات اداري و مجموعه استاندارد راهبری و مديريت اسناد (بخشنامه
شماره  200/35793تاريخ  .)1389/7/17این برنامه گامی اساسی در اجرای سیاست ابالغی مقام معظم رهبری با عنوان
توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی به شمار میآید.
نقشه راه اصالح نظام اداری

 .13توسعه خدمات الکترونیکی از طریق دفاتر پیشخوان و ...

توس��عه تعداد خدمات قابل ارائه در واحدهای خدمات الکترونیکی از جمله دفاتر پیشخوان و  ( ...بند  8برنامه عملیاتی)
در اجرای ماده  38ق.م.خ.ک .که اين برنامه باید با هدف افزایش دسترسی مردم به ارائه خدمات متنوع و با کیفیت انجام
ش��ود و آييننامه ايجاد و بهرهبرداري از دفاتر پيش��خوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي (تصميمنامه ش��ماره
 42401/61116تاريخ  1389/3/18وزيران عضو كارگروه توس��عه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف س��وخت) نيز
مورد توجه قرار گیرد.
 .14آموزش فناوری اطالعات

اجرای برنامههای آموزش فناوری اطالعات برای مدیران و کارکنان در سطح استان و همچنین کارشناسان واحدهای
ذیربط در دستگاههای اجرایی (بندهای  8و  9برنامه عملیاتی).
 .15فرهنگ سازی و ترغیب مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی

فرهنگس��ازی ،آموزش ،توانمندس��ازی و ترغیب مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی از طریق رسانههای ارتباط
جمع��ی (س��معی ،بصری و مکتوب) ،اطالع رس��انی از طریق پیام��ک و بهرهگیری از پیامهای محیط��ی (بند  8برنامه
عملیاتی).
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

49

برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی
 .16قیمت تمام شده خدمات

تعیین و محاس��به متوس��ط قیمت تمام ش��ده فعالیتها ،خدم��ات و محصوالت واحدهای عملیات��ی از قبیل واحدهای
آموزش��ی ،پژوهش��ی ،بهداش��تی ،درمانی ،خدماتی و تولیدی در فضای رقابتی (بند  3برنامه عملیاتی) به اس��تناد موضوع
ماده  16ق.م.خ.ک .و آييننامه اجرايي آن (تصويبنامه ش��ماره /163466ت44989ك تاريخ  1389/7/22وزيران عضو
كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك) و نيز الگوی تفاهم نامه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات موضوع تبصره
ذیل ماده ( )4آیین نامه اجرایی ماده ( )16قانون مدیریت خدمات کش��وری (بخش��نامه ش��ماره  200/89/61349تاریخ
 1389/12/17معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور).
 .17استانداردسازی خدمات

 .18اداره واحدها در فضای رقابتی

اداره حداقل  5درصد واحدهای دس��تگاههای اجرایی در چارچ��وب ماده  16ق.م.خ.ک .در فضای رقابتی (بند  3برنامه
عملیاتی) .در این راستا باید به آييننامه اجرايي ماده مزبور (تصويبنامه شماره /163466ت44989ك تاريخ 1389/7/22
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك) و الگوی تفاهمنامه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات ،موضوع
تبصره ذیل ماده ( )4آیین نامه اجرایی ماده ( )16قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره  200/89/61349تاریخ
 1389/12/17معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) توجه شود.
 .19بودجهریزی عملیاتی

تغییر رویکرد موافقتنامههای بودجهای از روش سنتی و کنترل فرایند به نظام مبتنی بر عملکرد و نتیجه و قیمت تمام
ش��ده (بندهای  3و  4برنام��ه عملیاتی) .با بهرهگیری از بودجهریزي عملیاتی و توجه ب��ه ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط
معاونت توسعه مدرییت و
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نقشه راه اصالح نظام اداری

تعیین استانداردها و شاخصهای کیفی و کمی خدمات و تدوین سازوکارهای نظارت بر آنها در فضای رقابتی (موضوع
بند ب ماده  16ق .م .خ .ک .و بند  3برنامه عملیاتی).
توضیح :استانداردهای خدمات یکی از عوامل موثر بر چگونگی تعامل میان فعاالن توسعه از جمله مردم ،بخش دولتی ،بخش
خصوصی ،بخش عمومی (مدیریتهای محلی) و سازمانهای مردم نهاد ،در راستای ارتقای کیفیت و کمیت خدمات به افراد
جامعه بوده که تنها در شرایط رقابتی زمینه توسعه کشور را فراهم میآورد .عالوه بر آن با تدوین و اجرای استانداردهای خدمات،
از یک سو وظایف و تعهدات دستگاههای اجرایی با مردم و خدمت گیرندگانشان مشخص میشود و از سوی دیگر مردم میتوانند
از حقوق و وظایفشان در این رابطه مطلع شوند .با تدوین و اطالعرسانی استانداردهای خدمات ،مردم میتوانند عملکرد واحدهای
خدمت دهنده را براس��اس آن اس��تانداردها ،سنجش و ارزیابی کنند .بدیهی است این نوع سنجش و ارزیابی از صحت بیشتری
برخوردار بوده و صرف ًا بر اساس تصور و برداشتهای آرمانی و غیر واقعی صورت نمیپذیرد .بديهي است ،استانداردسازي خدمات،
زمینه افزایش سالمت و کاهش فساد اداری را فراهم میآورند .توجه به استانداردها به منزله رعایت حداقلها در فضایی شفاف
بوده و فعالیت در شرایط رقابتی ،امکان توسعه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.
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ش��اخص عملکرد با ارزیابی ،میان ش��اخصهاي عملکرد و تخصیص منابع ،پیوندی هدفمند ایجاد میشود .بر این اساس
حجم عملیات و هزینههای اجرایی دس��تگاههای اس��تانی عالوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف ،برنامهها و فعالیتها بر
اس��اس روشهای مرتبط از جمله حسابداری قیمت تمام شده و یا کارسنجی محاسبه و اندازه گیری میشوند .بنابراین با
توجه به سه عنصر اصلی نظام بودجهریزی عملیاتی یعنی برنامهریزی ،محاسبه قیمت تمام شده و ارزیابی عملکرد ،ارقام
پیش بینی شده در بودجه عملیاتی باید به تحلیل تفصیلی برنامهها ،عملیات و نیز قیمت تمام شده آنها مستند گردد.
برنامه مدیریت سرمایه انسانی
 .20برنامهریزی نیروی انسانی

تنظیم برنامه س��اماندهی نیروی انس��انی اس��تان (بند  10برنامه عملیاتی) .در این برنامه باید به صورت مش��خص نیاز
دستگاه و استان در رابطه با تعداد كارمندان ،تخصصها و مهارتها و مشاغل مرتبط براي زمان مورد انتظار تعیین گردد.
بدیهی است این برنامهریزی متناسب با مأموریتها و اهداف سازمان و برای دورههای زمانی مشخص انجام ميپذیرد .در
تنظیم برنامه ساماندهی نیروی انسانی ،از یک سو شناخت نیازمندیهای سازمان با محوریت نیروی انسانی در چارچوب
وظایف و اهداف ضروری بوده و از س��وی دیگر ،منابع موجود و نیز چگونگی اس��تفاده از آن منابع اهمیت دارد .نتیجه این
برنامهریزی ،پیشبینی نیروی انسانی مورد نیاز و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی كار مطابق با وظایف و اهداف
دستگاه و استان است.
توضیح :در این رابطه توجه به بخش��نامه شماره  200/92/13598تاريخ  1392/8/1معاونت توسعه مديريت و سرمايه
انسانی رييس جمهور الزامی است.
نقشه راه اصالح نظام اداری

 .21ساماندهی نیروهای قراردادی

تعیین تکلیف حداقل 15درصد نیروهای قراردادی مازاد تا سقف تعیین شده در تبصره ماده  32ق.م.خ.ک( .بند10برنامه
عملیاتی) و با توجه به بخش��نامه ش��ماره  200/92/13598تاريخ  1392/8/1معاونت توس��عه مديريت و س��رمايه انسانی
رييس جمهور.
 .22توسعه سامانه کارمندایران

ایجاد س��امانه یکپارچه آمار و اطالعات نظام اداری و منابع انس��انی در سطح استان (بند  11برنامه عملیاتی) در اجرای
بخش��نامه سامانه اطالعات نظام اداري به ش��ماره  200/60002تاريخ  ،1389/11/23بخشنامه معاون اول رييسجمهور
به ش��ماره  154/84492تاريخ  ،1390/4/22بخش��نامه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به ش��ماره

 30/56859تاريخ  ،1390/6/22بخشنامههاي شماره  200/90/15645تاريخ  ،1390/7/9شماره  200/90/16805تاريخ
 1390/7/17و شماره  200/12515تاريخ 1390/5/30معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور.
 .23انتخاب ،انتصاب و تربيت مدیران و آموزش کارکنان

اج��رای برنامههای انتخاب ،انتصاب و تربیت مدیران و نيز آموزش کارکنان در چارچوب نظام انتخاب و تربیت مدیران
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و نظام آموزش کارکنان دولت در س��طح اس��تان (بندهای  14و  17برنامه عملیاتی) بر اساس فصول هشتم و نهم قانون
مديريت خدمات كش��وري ،آييننامه اجرايي فصل نهم (تصميمنامه شماره /2579ت43916ك تاريخ  1389/1/10هيأت
وزيران) ،بخشنامه شماره  200/1834تاريخ  13890/1/30موضوع نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرايي ،بخشنامه
ش��ماره  200/92/18819تاريخ  1392/11/14ش��امل (اصالحيه نظام آموزش کارمندان و مديران دس��تگاههای اجرايي،
پيوس��ت شماره يک ،پيوست شماره دو و پيوست شماره س��ه) و نیز مصوبه شماره  206/6643تاريخ 1390/3/23شورای
عالی اداری.
 .24رعایت فرایندهای جذب نیروی انسانی

نظارت بر اجرای دقیق بخش��نامه شماره  200/92/13598مورخ  1392/8/1در مورد جذب نیروی انسانی و ساماندهی

 .25رعایت حقوق و تکالیف کارمندان و دستگاههای اجرایی

نظارت بر تکالیف و احکام مندرج در فصول دهم و دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به حقوق و تکالیف
کارکنان و دستگاههای اجرایی (بندهای  16و  17برنامه عملیاتی).
برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

 .26تکریم ارباب رجوع

اجرای برنامه صیانت از حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع (بند  24برنامه عملیاتی) بر اساس مصوبه شماره .13/18540ط
تاریخ  1381/10/2ش��ورای عالی اداری ،تصويبنامه ش��ماره /21619ت26394هـ تاري��خ  1381/6/10هیات وزیران،
اجرای مواد  26 ،25و  27قانون مديريت خدمات كش��وري ،آييننامه اجرايي تبصره يك ماده  25قانون مدیریت خدمات
کشوری (تصويبنامه شماره/231430ت43914ك تاريخ  1388/11/21هيأت وزيران) و مصوبه شماره 1901/221320
تاريخ  1382/11/26شورای عالی اداری موضوع دستورالعمل نحوه تشويق و تنبيه کارکنان.
معاونت توسعه مدرییت و
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کارکنان ش��رکتهای خصوصی طرف قرارداد (بندهای  10و  12برنامه عملیاتی) .بر اس��اس بخشنامه مزبور دستگاههای
اجرایی موظفند از تاریخ ابالغ بخش��نامه ،قبل از انجام هرگونه اقدام در هریک از مراحل اس��تخدامی نظیر انتش��ار آگهی
اس��تخدامی ،برگزاری آزمون از محل آگهیهای اس��تخدامی انتشار یافته ،اعالم نتایج آزمونهای استخدامی برگزار شده،
معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمونهای استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش ،مدارک و مستندات زیر را
بههمراه تکمیل کاربرگهای شماره یک و دو پیوست بخشنامه مورد اشاره به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیس جمهور ارسال نمایند تا پس از بررسی ،در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.
الف -تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه س��االنه برای اس��تخدامهای مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی رییس جمهور
ب -برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل دستگاه رسیده است.
ج -آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامههای کثیراالنتشار.
د -فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمونهایی که نتایج آنها اعالم شده است.
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 .27ارتقای سالمت اداری

اجرای برنامه ارتقای س�لامت اداری (بند  26برنامه عملیاتی) موضوع بند  24سياس��تهاي كلي نظام اداري ابالغي
از س��وي مقام معظم رهبري ،قانون ارتقاء س�لامت نظام اداری و مقابله با فس��اد و بخش��نامه معاون اول رییس جمهور
در ارتباط با مواد  27و  32قانون به ش��ماره  250893تاریخ  ،1390/12/21مصوبه ش��ماره /37995ت 28617هـ تاريخ
 1382/12/25هيئ��ت وزيران ،موضوع برنامه ارتقاء س�لامت نظام اداري و مقابله با فس��اد  ،مصوبه ش��ماره /73377ت
30374ه تاريخ  1383/12/22هيئت وزيران ،موضوع آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه ،فصل دوازدهم قانون مديريت
خدمات كش��وري و آييننامه اجرايي ماده  90قانون مديريت خدمات كشوري (تصويبنامه شماره  44770/77683تاريخ
 1389/4/8هيات وزيران).
 .28پایش سالمت و فساد اداری

اجرای دس��تورالعمل پایش و سنجش سالمت و فساد اداری (بند  26برنامه عملیاتی)؛ قسمت ( ز) بند  3مصوبه شماره
/37995ت 28617هـ تاريخ  1382/12/25هيئت وزيران ،موضوع برنامه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد.
 .29سنجش میزان رضایتمندی مردم

اجراي طرح س��نجش ميزان رضايتمندي مردم از نحوه ارايه خدمات دس��تگاههاي اجرايي موضوع ماده  9مصوبه طرح
تكري��م مردم و ارباب رجوع (بند  25برنامه عملیاتی) ،تصويبنامههای ش��ماره /21619ت26394هـ تاريخ 1381/6/10
و ش��ماره /34588ت31434ه��ـ تاري��خ  1383/7/27هي��أت وزيران و بخش��نامه طرح نظرس��نجي از مردم به ش��ماره
 210/92/16995تاريخ .1392/10/7
نقشه راه اصالح نظام اداری

برنامه نظارت و ارزیابی
 .30مدیریت عملکرد

اس��تقرار نظام مدیریت عملكرد (کارکنان ،مدیران و دس��تگاهها) ،ارزیابی و رتبه بندی دس��تگاههای استانی و برگزاری
جش��نوارههای مربوط (بند  27برنامه عملیاتی) در راس��تای مواد  81و  82فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و
آييننامه اجرايي آن (تصميمنامه ش��ماره  44327/4225تاريخ  1389/1/14هي ًات وزيران) ،دس��تورالعمل اجرايي استقرار
نظام مديريت عملكرد موضوع بند«هـ» ماده  3آييننامه اجرايي مواد  81و  82قانون مديريت خدمات كشوري (بخشنامه
ش��ماره  200/27911تاريخ  )1389/5/28و دس��تورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد مديران و كارمندان (بخش��نامه شماره
 200/11942تاريخ  .)1390/5/22در این رابطه دستگاههای اجرایی مکلف گردیده اند تا با استقرار نظام مدیریت عملکرد
در چارچوب ابالغی و مش��تمل بر ارزيابي عملکرد سازمان ،مدیریت و کارمندان ،برنامههای سنجش و ارزیابی عملکرد و
میزان بهرهوری را در واحدهای خود به اجرا گذارند و ضمن تهیه گزارشهای نوبهای و منظم ،نتایج حاصل را به معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش دهند.

معاونت توسعه مدرییت و
جم
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 50دستگاه اولويتدار -برنامه 50-30

 .30اداره کل /مدیریت فرودگاههای استان
 .31شرکت گاز
 .32اداره کل بیمه سالمت
 .33اداره کل پست
 .34اداره کل منابع طبیعی
 .35اداره کل استاندارد
 .36اداره کل بنادر و دریانوردی (در استانهای مرتبط)
 .37کمیته امداد امام خمینی
 .38اداره کل تعزیرات حکومتی
 .39اداره کل پزشکی قانونی
 .40اداره کل اوقاف و امور خیریه
 .41شهرداری مرکز استان
 .42اداره کل تعاون روستایی
 .43اداره کل انتقال خون
 .44اداره کل راه آهن (در استانها و مناطق)
 .45اداره کل تبلیغات اسالمی
 .46اداره کل حفاظت محیط زیست
 .47مدیریت حج و زیارت
 .48نمایندگی سازمان بازنشستگی در استان
 .49بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 .50مدیری��ت کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان
استان

معاونت توسعه مدرییت و
جم
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 .1استانداری
 .2اداره کل آموزش و پرورش
 .3اداره کل جهاد کشاورزی
 .4اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 .5اداره کل راه و شهرسازی
 .6اداره کل ورزش و جوانان
 .7اداره کل صنعت ،معدن و تجارت
 .8اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 .9اداره کل امور اقتصادی و دارایی
 .10اداره کل دادگستری استان
 .11اداره کل صدا و سیمای استان
 .12اداره کل می��راث فرهنگ��ی ،صنای��ع دس��تی و
گردش��گری
 .13بنیاد شهید و امور ایثارگران
 .14دانش��گاههای علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی و
درمانی
 .15دانشگاههای غیر پزشکی
 .16اداره کل امور مالیاتی
 .17نیروی انتظامی
 .18اداره کل ثبت اسناد و امالک
 .19اداره کل گمرک و واحدهای تابعه
 .20اداره کل ثبت احوال
 .21اداره کل بهزیستی
 .22اداره کل آموزش فنی و حرفهای
 .23اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
 .24اداره کل دامپزشکی
 .25اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

 .26شرکت توزیع نیروی برق
 .27شرکت آب و فاضالب شهری
 .28شرکت آب و فاضالب روستایی
 .29اداره کل تأمی��ن اجتماع��ی و مدیری��ت درمان تأمین
اجتماعی

ل
فرصتاه و چا شاهی
نظام اداری
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اهم فرصتها و چالشهای نظام اداری
اهم فرصت ها و نقاط قوت

نقشه راه اصالح نظام اداری

بیانات روش��نگر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در زمینههای مختلف مورد بحث نظام
اداری نظیر نقش دولت و مردم و ...
ابالغ سیاستهای شفاف در موضوعات نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
قانون مدیریت خدمات کشوری
تجربه اجرای برنامه تحول در نظام اداری
دسترسی به اطالعات و تجربیات جهانی
رشد نسبتا مناسب در زمینههای فناوری اطالعات
حضور دولتمردان مطلع و باتجربه در دولت یازدهم و دیدگاههای شخص رئیس جمهور

اهم چالشها

مهندسی نقش و ساختار دولت

ابهام در نقش هر يک از فعاالن توسعه و عدم وجود تقسيم کار ملي بين دولت و ساير فعاالن توسعه کشور.
عدم اعتقاد راسخ دولتمردان به توان و نقش ساير فعاالن توسعه و احساس رقابت برخی از مسئولین با آنان
به جاي حمايت و ظرفيت سازي آنها.
استقرار عناصر سه گانه مدیریت شامل :برنامه ريزي ،اجرا و نظارت در یک دستگاه که این امر موجب انفعال
و از بین رفتن فضای رقابت برای انجام امور و نیز نظارت و ارزیابی غیر واقعی شده است.
گسترش غير متعارف حجم دولت که موجب ناکارامدي دستگاههای اجرایی شده است.
تمرکز بيش از حد امور در ستاد دستگاهها و عدم تفويض اختيار کافي به واحدهاي استاني.
غيرعلمي و ضابطهمند نبودن نحوه سازماندهي و طراحي تشکيالت داخلی دستگاههاي اجرايي.
1

 -1فعاالن توسعه در این متن عبارتند از دولت ،بخش خصوصی ،سازمانهای مردم نهاد ،مدیریتهای محلی و مردم.
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توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

فقدان نقشه راه و برنامه منسجم و مصوب برای تحقق دولت الکترونیک.
فقدان مدیریت یکپارچه برای استقرار دولت الکترونیک.
عدم استفاده از استانداردهای واحد برای تبادل داده و اطالعات بین دستگاهها و مردم.
طوالنی و غیرمستند بودن فرایندهای انجام خدمات در دستگاههای اجرایی.
آشنایی ناکافی مدیران ،کارکنان و مردم با مباحث فناوری اطالعات و ارتباطات.
ضعف در زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری.

خدمات عمومی در فضای رقابتی

نامناسب بودن ترکیب نیروی انسانی از جهت تخصص و مهارت متناظر با نیازهای دولت.

اس��تخدام حدود نیم میلیون از کارکنان ش��رکتهای بخش خصوصی بدون رعایت ش��رایط احراز مشاغل،

شایستگی و مغایر با سیاستهای ابالغی در طول  8سال اخیر.

آسیبهای ناشی از برنامه های استخدامی طرح مهرآفرین (حدود سیصد هزار نفر از افراد شرکت کننده)

ضع��ف در سیس��تم جامع و یکپارچه آم��ار کارکنان دولت و وج��ود آمارهای پراکن��ده ،متفاوت و بعض ًا

متناقض.

ش ها و جهت گیریها و ضوابط گزینشی.
نامناسب بودن رو 
پایین بودن میزان بهرهوری کارکنان دولت به دالیلی نظیر:
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور
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کیفیت پایین خدمات در بخش دولتی و قیمت تمام شده باالتر از خدمات مشابه در بخش خصوصی به دلیل
عدم وجود رقابت در بین واحدهای دولتی با واحدهای غیردولتی مشابه.
انحصار بخش وسیعی از خدمات دولتی به دلیل تعرفه رایگان و یا ارزانتر از بخش خصوصی بواسطه پرداخت
بودجه دولتی به روش تأمین هزینه فرایند تولید خدمت.
عدم حاکمیت نظام کنترل محصول و نتیجه و عدم اختصاص بودجه بر اساس شاخصهای عملکردی(کیفیت،
کمیت ،قیمت و زمان).
ب��ی تأثیر بودن انتظارات و ارزیابیهای خدمت گیرندگان در سرنوش��ت واح��د خدمت دهنده و کارکنان آن
واحدها.
ع��دم اعمال سیاس��ت خرید خدمت دول��ت از بخش خصوصی و  ...در فضای رقابت��ی به جای تولید خدمت
توسط دولت.
وج��ود قوانین چس��بنده و غیررقابتی در س��اختارهای واحدهای خدماتی نظیر اس��تخدامهای م��ادام العمر،
پرداخته��ای غی��ر مرتبط با عملکرد و همچنین حمایتهای سیاس��ی -اجتماعی از خدم��ت دهندگان به جای
خدمت گیرندگان.
عدم وجود قوانین و مقررات الزم برای حمایت از سایر فعالین غیردولتی برای حضور مؤثر در فضای رقابتی.
مدیریت سرمایه انسانی

58

* اعمال سیاست استخدام و بکارگیری در بخش دولتی برای رفع مشکل اشتغال در کشور و اعمال
فشار سیاسی در این زمینه.

* تورم نیروی انس��انی غیر متخصص در اغلب واحدهای سازمانی بدون تناسب با ساختار سازمانی

(بویژه در استخدامهای قراردادی).

* نظام پرداخت غیرمتناسب برای جذب و نگهداری متخصصین در واحدهای ستادی دستگاه های
اجرایی (قوه عاقله دولت)

* انگی��زش ناکافی ب��رای ارتقای کیفیت و کمیت خدمات کارکنان به دلیل سیاس��ت های غیراصولی

نظیر اس��تخدامهای مادام العمر ،پرداختهای غیر مرتبط با عملکرد و کارایی ،پشتیبانی سیاستی و بذل
نگاه های حمایتی از افراد ناکارامد.

اثربخش��ی نس��بتا پایین دوره های آموزشی کارکنان دولت در افزایش کارایی و کارآمدی آنها و توجه صرف

به توسعه آموزشها به منظور بهرهمندی از امتیازات استخدامی.

اختیارات فراقانونی برای برخی از دس��تگاههای اجرایی که موجب ناهماهنگیهای جدی در نظام پرداخت و

بی انگیزشی بخش عظیمی از کارکنان شده است (ماده  20قانون برنامه).

ع��دم وجود ضوابط قانونی و برنامههای عملیاتی متقن برای تربیت ،گزینش ،نصب ،ارتقا و عزل مدیران که

در مواردی موجب کاهش اعتبار مسئولیتها و افت کیفیت نظام مدیریتی شده است.

عدم تعادل در میزان حقوق بازنشس��تگان (تفاوت بيس��ت برابری حداکثر و حداقل پرداخت به جاي هفت

نقشه راه اصالح نظام اداری

برابر قانوني)

مقررات قانونی غیر اصولی در استفاده از بازنشستگیهای زودرس که موجب تهی شدن دستگاهها از کارکنان

متخصص و فهیم گردیده و زمینه ورشکستگی سازمانهای بازنشستگی را فراهم نموده است.
فناوریهای مدیریتی
فقدان کل نگری ،یکپارچگی و هماهنگی در عناصر مؤثر بر اداره کالن کشور.
اس��تفاده محدود از الگوهای مناس��ب و منطبق بر مبانی نظری و تجربیات بین المللی و بومی برای مدیریت
بخشهای مختلف کشور.
تعدد و تداخل برخی از مراجع تصمیم گیری.
ضعف در نظامهای برنامهریزی بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت و یکپارچگی آنها.
ناسازگاری برخی از اصول و احکام قوانین مادر نظیر قانون محاسبات عمومی ،قانون برنامه و بودجه ،قانون
شهرداریها با رویکردهای نظری نوین و اسناد فرادست
اس��تفاده از فناوریه��ای س��نتی و قدیمی در برخی از ام��ور نظیر نظامهای بودجه ری��زی ،فنی – اجرایی،
استخدامی ،نحوه انجام وظایف و خدمات ،بدون بهره گیری از فناوریهای نوین و دانش روز.
عدم بهرهگیری از نظامهای پش��تیبان مدیریت نظیر مش��ارکت ،تصمیم گیری ،بیرون سپاری ،کنترل پروژه،
مدیریت دانش.
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کم توجهی به تدوین و اجرای استانداردها در موضوعات مختلف نظیر خدمات اداری ،منابع انسانی ،ساختمان
و تجهیزات.
توسعه فرهنگ سازمانی

نامناسب بودن فرهنگ سازماني همچون وجدان کاري ،انضباط اداري ،خود کنترلي ،مشتري مداري ،تکريم
ارباب رجوع و ...
کم توجهي نسبت به مقوله مديريت فرهنگ سازماني در بين مسئولين و بروز برخی از رفتارها (نظير قانون
گريزي) از جانب آنها که اثرات مخربي بر فرهنگ سازماني دارد.
عدم تطبيق قوانين و مقررات اداري و استخدامي براي ارتقاي فرهنگ سازماني.

صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
* صیانت از حقوق مردم

کمی آگاهی مردم از حقوق متقابل خود و دولت در نظام اداري.
ناکافی بودن برنامه صيانت از حقوق مردم و تکريم آنان.
عدم بهره گيري از نتايج نظر س��نجي مردم در ابقاء ،انحالل ،ارتقاء و  ...واحدهاي اداري و رفتار اس��تخدامي
کارکنان.
ناکافی بودن قوانين محکم براي جبران خس��ارتهاي مادي و معنوي به مردم از محل عملکرد دس��تگاههاي
اجرايي و کارکنان.
عدم عزم و اهتمام الزم برای اجرای قوانین و تکالیف مبارزه با فساد و ارتقای سالمت اداری.
عدم وجود شاخص سنجش سالمت و فساد اداری و در نتیجه عدم اندازه گیری صحیح آن.
فقدان برنامه عملیاتی دستگاهی برای ارتقای سالمت و پیشگری از فساد اداری.
نارسایی قوانین و مقررات موجود در زمینه پیشگیری و برخورد با فساد اداری.

نظارت و ارزیابی

ناکارامدی نظام نظارت استراتژیک (کنترل تحقق چشم انداز و سیاستهای کلی نظام) و عدم تعیین جایگاه
کشور در سطوح منطقه ای و بین المللی.
ناکارآم��دی نظامه��ای نظارتی در برنامههای میان مدت و کوتاه م��دت و موضوعات مهم نظام اداری نظیر
بهرهوری و کیفیت ،شفافیت ،سالمت ،پاسخگوئی و مشارکت مردم.
نظام مند نبود سازوکارهای نظارت مردم و تشکلها بر دولت.
حاکمیت تفکر کنترل فرایندها به جای کنترل محصول و نتایج در قوانین نظارتی کشور.
عدم تقسیم کار صحیح بین سازمانها و مراجع نظارتی.
کم توجهی به اعمال نتایج نظارت و ارزیابی در نظامهای مدیریتی.
معاونت توسعه مدرییت و
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بخشنامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سالهای  1392و  1393سطح ملی
شماره200/92/21081 :
تاریخ1392/12/26 :

نقشه راه اصالح نظام اداری

در اجراي بند (الف) ماده  3آييننامه اجرايي مواد  81و  82قانون مديريت خدمات كش��وري (موضوع مصوبه ش��ماره
 44327/4225تاريخ  1389/1/14هیأت محترم وزیران) و به منظور سنجش ميزان موفقيت دستگاهها در راستاي تحقق
اهداف و وظايف محول شده و نيز تكاليف تعيينشده در قانون مديريت خدمات كشوري ،مصوبات هيأت محترم وزیران،
ش��ورای عالی اداری و برنامه اصالحات نظام اداری مبتنی بر سیاس��تهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری
مدظلهالعالی (موضوع مصوبه یکصد و ش��صت و دومین جلس��ه تاریخ  1392/12/14ش��ورای عالی اداری) ،شاخصهاي
عمومي و مستندات هريك از شاخصها براي ارزيابي عملكرد سالهای  1392و  1393به همراه دستورالعمل امتيازدهي،
در وبس��ايت معاونت توسعهمديريت و سرمايهانساني رييسجمهور به نش��اني www.mdhc.ir :قرار گرفتهاست .با
توجه به اهمیت موضوع و محدودیت زمانی در مورد ارزیابی عملکرد س��ال  ،1392شایس��ته اس��ت به نحوی برنامهریزی
شود تا با در نظر گرفتن فرایند و نکات زیر ،امکان انتقال گزارش جامع خودارزیابی مربوط به سال  1392به صورت فایل
خروجی کدگذاری ش��ده تا تاریخ  1393/2/31به سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت مستقر در این معاونت فراهم
گردد .برای سال  1393نیز الزم است ،گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در فواصل زمانی  4ماهه تهیه و وارد سامانه
مذکور شود تا امکان انعکاس نتایج ارزیابی به مراجع ذیربط فراهم شود.
 -1با توجه به نصب و استقرار سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد در وزارتخانهها ،معاونتها و سازمانهای وابسته به
رییسجمهور ،الزم است ابتدا ستاد دستگاه اطالعات مربوط به گزارش عملکرد خود ،سازمانها ،موسسات و شرکتهای
وابس��ته و همچنین واحدهای اس��تانی مرتبط با آنها را از طریق سامانه مذکور دریافت نموده و پس از بررسی ،ارزیابی و
تأیید نهایی ،اطالعات مربوط به گزارش عملکرد در س��طح ملی (ستاد دستگاه و دستگاههای وابسته) را به سامانه مستقر
در این معاونت انتقال دهد.
 -2گزارش خودارزیابی عملكرد در حوزه ش��اخصهاي عمومي ش��امل؛ فرمهاي تکمیل شده خودارزيابي (ستونهای
«هدف» و «عملکرد» ،جداول «نتايج عملكرد» و «تحليل عملكرد» مشتمل بر نقاط قوت ،ضعف و اقدامهاي الزم براي
بهبود) و در حوزه ش��اخصهاي اختصاصي ش��امل؛ فرمهای تکمیل شده (الف) و (ب) به همراه مستندات الزم در هر دو
حوزه است.
معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

63

 -3در خص��وص ش��اخصهای اختصاصی ،ضمن توجه به مفاد بند (ب) م��اده  3آییننامه اجرایی مواد  81و  82قانون
مديريت خدمات كشوري مبنی بر پیشنهاد شاخصها از سوی دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط این معاونت و معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ،الزم اس��ت ترتیبی اتخاذ ش��ود تا ش��اخصهای پیشنهادی سال  1393به
همراه اهداف برنامهای با ارایه مستندات مربوط به منبع استخراج شاخصها در قالب ماده  1دستورالعمل اجرايي استقرار
نظام مدیریت عملکرد (موضوع بخش��نامه ش��ماره  200/27911تاريخ  1389/5/28معاونت) و بستههای اجرایی دستگاه
(موضوع ماده  217قانون برنامه پنجم توس��عه) و در قالب فرم (الف) تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهش��ت ماه س��ال 1393
به این معاونت ارسال گردد.
 -4به اس��تناد بند (ج) ماده  3دس��تورالعمل اجرایی اس��تقرار نظام مدیریت عملکرد و همچنین تبصره  1بند  4ماده 1
دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان (موضوع بخشنامه شماره  200/11942تاریخ  1390/5/22معاونت) ،مبنی

بر انجام ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای استانی بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد سطح استان-که طی بخشنامه
جداگانهای ابالغ خواهد شد -الزم است ستاد دستگاه ،در قالب برنامه عملیاتی سالیانه استانها ،ضمن تدوین شاخصهاي
اختصاصي مربوط و انجام ارزیابی عملکرد واحدهای استانی بر اساس گزارش خودارزیابی (در ابعاد عمومی و اختصاصی)
ارایه شده توسط آنها ،در خصوص مشاركت فعال و مؤثر واحدهاي استاني در نظام ارزيابي عملكرد استان اقدا م جدي به
عمل آورد .گزارش مذکور پس از تایید ستاد دستگاه ،توسط استانداریها مبنای ارزیابی نهایی قرار میگیرد.
محمود عسکری آزاد

نقشه راه اصالح نظام اداری
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شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سالهاي  1392و  1393دستگاههاي اجرايي
(سطح ملي)

رديف

عنوان

1
1/1

سقف
واحد سنجش هدف کمي
امتياز

برنامه نقش و ساختار دولت( 240امتياز)
تهيه برنامه واگذاري تصديها
تهيه و اجراي برنامه ظرفيتس��ازي و توانمندسازي بخش غيردولتي
براي اجراي تصديها

درصد

100

35

درصد

100

25

1/3

واگذاري حداقل ده درصد از خدمات و واحدهاي عملياتي

درصد

10

80

1/4

انجام اصالحات در ساختار سازماني مطابق با ضوابط مصوب

درصد

100

60

درصد

100

40

1/2

نقشه راه اصالح نظام اداری

1/5

2

پيش��نهاد تعيين سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي فصل
دوم قانون مديريت خدمات کشوري

برنامه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري( 200امتياز)

2/1

احصا و اولويتبندي خدمات قابل ارايه از طريق الکترونيکي

درصد

100

15

2/2

اطالعرساني الکترونيکي در خصوص شيوه ارايه خدمات
اراي��ه فرمه��اي م��ورد ني��از جه��ت انج��ام خدم��ات از طري��ق
الکترونيکي(تعاملي)

درصد

100

25

تعداد

*1

20

2/4

ارايه خدمات به صورت الکترونيکي(تراكنشي)

تعداد

*

30

2/5

ايجاد پايگاه اطالعات دادههاي اختصاصي

تعداد

*

25

2/6

واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان

تعداد

*

20

2/7

الكترونيكي كردن فرايندهاي مشترك

درصد

100

25

درصد

100

40

2/3

2/8

مستندس��ازي و اصالح تمامي فرايندهاي اختصاصي و مشترك مورد
عمل
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رديف

سقف
واحد سنجش هدف کمي
امتياز

عنوان

برنامه مديريت سرمايه انساني( 200امتياز)

3
3/2

رعايت عدالت استخدامي در فضاي رقابتي براي جذب نيروي انساني
انجام فرآيندهاي مربوط به استخدام و به کارگيري نيروي انساني در
بستر سامانه کارمند ايران

درصد

100

15

درصد

100

15

3/4

کاهش  25درصد کارکنان قراردادي مازاد بر سقف تبصره ماده 32

درصد

25

25

3/5

کاهش دو درصد نيروي انساني با اولويت کارکنان غيرتخصصي

درصد

2

20

3/6

س��اماندهي فعاليته��اي پش��تيباني در قالب ش��رکتهاي پيمانکاري
مشروط به استفاده از کارکنان قراردادي شده شرکتهاي خصوصي

درصد

100

10

3/7

ارائه آمار و اطالعات نيروي انساني در بستر الکترونيکي

درصد

100

10

3/8

اصالح و بازنگري شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه

درصد

100

15

3/9

رعايت ضوابط و شرايط ارتقاء کارکنان در طبقات و رتبه هاي شغلي

درصد

100

10

3/10

نيازسنجي و برنامه ريزي آموزشي

درصد

100

20

3/11

اجرا و ارزشيابي آموزشي

درصد

100

20

3/12

انتخاب و انتصاب مديران

درصد

100

20

برنامه فناوريهاي مديريتي( 115امتياز)

4
4/1

محاس��به هزينه تمام ش��ده يا قيمت تمام ش��ده فعاليتها و خدمات
واحدها

تعداد

*

35

4/2

اداره حداقل  5درصد واحدها بر اساس نظام قيمت تمام شده

تعداد

*

40

4/3

تدوين استانداردهاي ارائه خدمات

درصد

100

10

4/4

تطبيق فضاهاي اداري دستگاه با دستوراالعمل ماده  39ق.م.خ.ك

درصد

100

10

4/5

تحقق برنامه مديريت سبز

درصد

100

20
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3/1

تدوين برنامه ساماندهي نيروي انساني

درصد

100

20

3/3

000
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رديف

5

سقف
واحد سنجش هدف کمي
امتياز

عنوان

برنامه صيانت از حقوق مردم و سالمت اداري( 175امتياز)

5/1

سنجش ميزان سالمت و فساد اداري بر اساس شاخصهاي مربوط

درصد

100

20

5/2

اجراي تکاليف قانوني سالمت اداري

درصد

100

20

5/3

اجراي طرح تکريم ارباب رجوع

درصد

100

25

5/4

نحوه اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري در دستگاه

درصد

100

25

5/5

ميزان ارتقاي سالمت و کاهش فساد اداري در دستگاه

درصد

0.3

20

5/6

ميزان ارتقاي رضايت مردم

درصد

0.5

25

5/7

استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

درصد

100

20

5/8

رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد

درصد

100

10

5/9

ارتباطات مردم و دولت در بستر سامد

درصد

100

10

6

000

برنامه استقرار نظام جامع مديريت عملكرد( 70امتياز)

نقشه راه اصالح نظام اداری

6/1

انجام ارزيابي عملکرد دستگاه (با در نظر گرفتن سازمانها ،موسسات
و شرکتهاي وابسته و واحدهاي استاني)

درصد

100

30

6/2

تهي��ه و تدوي��ن گ��زارش تحليلي و آسيبشناس��ي و ارائ��ه گزارش
خودارزيابي

درصد

100

20

6/3

اجراي دستورالعمل ارزيابي عملكرد کارمندان

درصد

100

20

 .1هدف کمی ش��اخصهای ستارهدارس��تاانیبن3لبلل میبایست حداکثر تا تاریخ  1393/2/15با معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
توافق گردد.
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ارزيابي عملکرد سال  1393دستگاههاي اجرايي استان
شماره200/93/1572 :
تاریخ1393/2/10 :

بخشنامه به استانداريهاي سراسر کشور

نقشه راه اصالح نظام اداری

به منظور ارزيابي عملکرد دس��تگاههاي اجرايي استان (در اجراي بند الف ماده  3آييننامه اجرايي مواد  81و  82قانون
مديريت خدمات کش��وري ،موضوع مصوبه ش��ماره  44327/4225هيأت وزيران ،مورخ  )1389/1/14و پيرو ابالغ برنامه
عملياتي س��ال  1393دستگاههاي اجرايي اس��تان تحت عنوان 30برنامه براي 50دستگاه استاني ( )30×50از سوي وزير
محترم کشور و اين معاونت ،موضوع بخشنامه شماره  200/93/1227مورخ  ،1393/2/3به پيوست شاخصهاي عمومي
ارزيابي عملکرد دستگاههاي استان مبتني بر برنامه مزبور ،جهت اجرا در سطح استان ابالغ ميگردد.
مقتضي اس��ت ضمن ابالغ ش��اخصهاي پيوس��ت به کليه دس��تگاههاي اجرايي اس��تان ،گزارش عملکرد هر يک از
دستگاهها در مقاطع 1393/8/1 ،و  1393/12/27از طريق سامانه جامع نظام مديريت عملکرد دولت با رعايت موارد ذيل،
به اين معاونت ارسال شود تا نتيجه گزارش هر استان به تفکيک در شوراي عالي اداري مطرح گردد.
 -1ابالغ ش��اخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد به تمام دس��تگاههاي اجرايي استان توسط استانداران محترم ،حداکثر
تا نيمه اول ارديبهشت ماه.

 -2ابالغ ش��اخصهاي اختصاصي دس��تگاهها که با مش��ارکت و همکاري دس��تگاههاي اجرايي استان و معاونتهاي
برنامهريزي و توسعه مديريت و منابع انساني استانداري بر اساس اسناد مربوط تنظيم ميگردد؛ از جانب استانداران محترم،
حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه.
توضيح :ش��اخصهاي اختصاصي بايد با توجه به سند برنامه توسعه اس��تان ،ساير برنامههاي توسعهاي ،برش استاني
شاخصهاي ملي و  ...هر دستگاه تهيه شوند.
 -3برگزاري کارگاههاي آموزش��ي و توجيهي توس��ط معاونت توس��عه مديريت و منابع انساني استانداري براي مديران
کل و مس��ئولين ذيربط دس��تگاههاي استاني به منظور آشنايي با برنامهها ،شاخصها و فرايند انجام کار ،حداکثر تا پايان
خرداد ماه
 -4دريافت گزارش خودارزيابي دس��تگاههاي اجرايي استان و مستندات الزم از طريق سامانه مديريت عملکرد مستقر
در استانداري ،حداقل يک ماه قبل از زمانهاي مقرر در صدر بخشنامه
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محمود عسکري آزاد
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نقشه راه اصالح نظام اداری

 -5بررس��ي و تعيين امتياز عملکرد دستگاهها از طريق تش��کيل «کميته ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي استان»
با رياس��ت معاون توسعه مديريت و منابع انساني اس��تانداري ،عضويت يکي از مديران معاونت برنامهريزي استانداري به
انتخاب ايشان (متناسب با دستگاه مورد ارزيابي) ،مديرکل دستگاه مربوطه ،مديرکل ارزيابي عملکرد استانداري و مديرکل
منابع انساني و تحول اداري استانداري به عنوان دبير
 -6جمعبندي نتايج ارزيابي عملکرد دس��تگاههاي اجرايي اس��تان (مطابق با فرم شماره  )2و ارائه آن از طريق سامانه
جامع نظام مديريت عملکرد دولت به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
توضيح :نمره ارزيابي عملکرد دس��تگاههاي اجرايي اس��تان ،پس از اعمال ضريب مندرج در فرم ش��ماره  2محاس��به
ميشود .ضريب مذکور بايد توسط كميته موضوع بند  5و با در نظر گرفتن عواملي نظير :ميزان تعامالت دستگاه با مردم و
اربابرجوع ،حجم بودجه اختصاص يافته ،ميزان اثرگذاري بر توسعه استان ،حجم تصديها ،ضرورت تغيير رويهها ،تنوع
و حجم خدمات و ....عدد  1يا  2يا  3تعيين ش��ود .الزم به ذکر اس��ت براي ارزيابي نهايي و رتبهبندي اس��تانهاي کشور،
اين ضريب استاندارد خواهد شد.
 -7به منظور ارزيابي نهايي و رتبهبندي استانهاي کشور در مقايسه با يکديگر ،کميتهاي با مسئوليت معاون نوسازي
اداري معاونت توس��عه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور ،معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري ذيربط،
نماين��ده معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و رييس ام��ور مديريت عملکرد و بهرهوري به عنوان دبير
تشکيل ميگردد.
 -8نتاي��ج ارزيابيه��اي انجام ش��ده توس��ط کميته مذکور در بند  7ضمن ارائه در ش��وراي عال��ي اداري و گزارش به
رييسجمهور محترم ،در جشنوارههاي ملي و استاني اعالم و به اطالع عموم خواهد رسيد.
الزم به توضيح است  50دستگاه مذکور در فرم شماره  ،2دستگاههاي اولويتدار براي انجام اصالحات اداري و ارزيابي
عملکرد ميباشند و ساير دستگاههاي استاني با تشخيص استانداران محترم به ليست اضافه خواهد شد.
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فرم شماره یک -شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سالهای  1392و 1393
واحدهاي اجرايي (سطح استان)

رديف

1

واحد سنجش

عنوان

هدف
کمی

سقف
امتياز

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت( 240امتياز)

نقشه راه اصالح نظام اداری

1/1

تعیی��ن وظای��ف ،فعالیتها و واحده��ای قابل واگذاری از دس��تگاههای
اجرایی استان به سایر فعاالن

درصد

100

20

1/2

واگذاری حداقل ده درصد از خدمات قابل واگذاری و واحدهای عملیاتی
در استان

درصد

10

90

1/3

تهی��ه برنام��ه و س��ازوکارهای اجرایی ب��ه منظور فراه��م آوردن زمینه
مشارکت بخش غیردولتی

درصد

100

20

1/4

اجرای برنامههای فرهنگ سازی اجتماعی و آموزش به صورت یکپارچه
و هدفمند در راس��تای تبدیل نقش دس��تگاههای اجرایی به هدایتگری،
تس��هیلگری،توان افزای��ی ،نظارت��ی وانجام خدمات درفض��ای رقابتی
ازطریق برگزاری نشس��تها ،دورههای آموزشی ،فعالیتهای رسانهای
و ...

درصد

100

20

1/5

اج��رای دقیق ضوابط من��درج در فصل چهارم قان��ون مدیریت خدمات
کشوری و ارائه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه

درصد

100

20

1/6

تفکیک وظایف اس��تانی و شهرستانی به منظور تمرکز زدایی و واگذاری
حداکثری اختیارات و وظایف به واحدهای شهرستانی

درصد

100

30

1/7

پیگیری به منظور اجرای بند ط ماده  29قانون مدیریت خدمات کشوری،
موضوع تش��کیالت اداری و س��اختمانها در شهرستانهای کمتر از 70
هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از  30هزار نفر جمعیت1

درصد

1/8

ارائ��ه پیش��نهاد در زمین��ه اصالح س��اختار واحدهای اس��تانی با اعمال
رویکردهای مذک��ور در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کش��وری به
حوزه مرکزی دس��تگاهها و معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی
رییس جمهور

درصد

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

100

100

30

10

000

71

رديف

2

واحد سنجش

عنوان

هدف
کمی

سقف
امتياز

برنامه توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازی اداری( 200امتياز)

2/1

اطالعرس��انی و ارائه فرمه��ای مورد نیاز مردم ب��رای انجام خدمات در
بستر الکترونیکی

درصد

100

30

2/2

توس��عه تعداد خدمات قابل ارائه در واحدهای خدمات الکترونیکی (دفاتر
پیشخوان و ) ...

تعداد

*

50

2/3

ایج��اد ،تکمیل و ارتقای پرتالهای اس��تانی و محلی با محوریت اطالع
رسانی الکترونیکی

درصد

100

20

2/4

مستندسازی فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات به مردم میشوند

تعداد

*

30

2/5

اص�لاح فرایندها ب��ا اولوی��ت فرایندهایی ک��ه منجر به ارائ��ه خدمات
الکترونیکی به مردم میش��وند در چارچوب نقشه راه و دستورالعملهای
اصالح فرایندها و روش های انجام کار

تعداد

2/6
2/7

*

40

اجرای برنامههای آموزش فناوری اطالعات برای مدیران و کارکنان در
سطح اس��تان و همچنین کارشناس��ان واحدهای ذیربط در دستگاههای
اجرایی

درصد

100

10

فرهنگ س��ازی ،آموزش ،توانمندس��ازی و ترغیب مردم در اس��تفاده از
خدمات الکترونیکی از طریق رسانههای ارتباط جمعی و ...

درصد

100

20

برنامه مدیریت سرمایه انسانی( 200امتياز)

3/1

تنظیم برنامه ساماندهی نیروی انسانی استان

درصد

100

30

3/2

تعیین تکلیف حداقل 15درصد نیروهای قراردادی مازاد تا س��قف تعیین
شده در تبصره ماده  32ق .م .خ .ک.

درصد

15

55

3/3

نظ��ارت بر اج��رای دقی��ق بخش��نامه ش��ماره  200/92/13598مورخ
 1392/8/1در م��ورد ج��ذب نی��روی انس��انی و س��اماندهی کارکن��ان
شرکتهای خصوصی طرف قرارداد

درصد

100

20

3/4

ایجاد س��امانه یکپارچه آمار و اطالعات نظام اداری و منابع انس��انی در
سطح استان

درصد

100

30

3/5

نظ��ارت بر تکالیف و اح��کام مندرج در فصل دوازده��م قانون مدیریت
خدمات کش��وری مربوط به حق��وق و تکالیف کارکنان و دس��تگاههای
اجرایی

درصد

100

10

3/6

اجرای برنامههای آموزش��ی برای مدی��ران و کارکنان در چارچوب نظام
آموزش کارکنان دولت

درصد

100

35

3/7

رعایت ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران

درصد

100

20
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رديف

واحد سنجش

عنوان

سقف
امتياز

هدف
کمی

4

برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی( 140امتياز)

4/1

تعیی��ن و محاس��به متوس��ط قیم��ت تمام ش��ده فعالیته��ا ،خدمات و
محصوالت واحدهای عملیاتی از قبیل واحدهای آموزش��ی ،پژوهش��ی،
بهداشتی ،درمانی ،خدماتی و تولیدی در فضای رقابتی

درصد

100

20

4/2

تغییر رویکرد موافقتنامههای بودجهای از روش سنتی و کنترل فرایند به
نظام مبتنی بر عملکرد و نتیجه و قیمت تمام شده

درصد

100

20

4/3

اداره حداقل  5درصد واحدهای دستگاههای اجرایی در چارچوب ماده 16
ق .م .خ .ک .در فضای رقابتی

تعداد

*

50

4/4

تعیین اس��تانداردها و ش��اخصهای کیفی و کمی خدمات و تدوین ساز
وکارهای نظارت بر آنها در فضای رقابتی

درصد

100

20

4/5

تطبيق فضاهاي اداري دستگاه با دستورالعمل ماده  39ق.م.خ.ك

درصد

100

10

4/6

تحقق برنامه مدیریت سبز

درصد

100

20

5

برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری( 150امتياز)

نقشه راه اصالح نظام اداری

5/1

اجرای دستورالعمل پایش و سنجش سالمت و فساد اداری

درصد

100

20

5/2

اجرای برنامههای ارتقای سالمت اداری

درصد

100

30

5/3

اج��رای برنامه صیان��ت از حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع بر اس��اس
مصوبه طرح تکریم ارباب رجوع

درصد

100

50

5/4

اجراي طرح س��نجش مي��زان رضايتمندي مردم از نح��وه ارايه خدمات
دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده  9مصوبه طرح تكريم مردم و ارباب
رجوع

درصد

100

20

5/5

استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز

درصد

100

15

5/6

رسيدگي به شكايات مردمی در بستر سامد

درصد

100

15

6

000

برنامه استقرار نظام جامع مديريت عملكرد( 70امتياز)

6/1

انجام ارزیابی عملکرد در سطح دستگاه

درصد

100

40

6/2

انجام ارزیابی عملکرد در سطح کارمندان

درصد

100

30

امضاء
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
استانداری

تاریخ
معاون برنامهریزی
استانداری

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری
استانداری

مدیرکل ارزیابی عملکرد
استانداری

دستگاه مورد ارزیابی:
عنوان:

پانوشت:
*  .امتیاز این شاخص صرفا برای استانداریها محاسبه میشود و برای سایر دستگاهها امتیاز شاخص «واگذاری حداقل ده درصد از خدمات قابل واگذاری
و واحدهای عملیاتی در استان» برابر با  120امتیاز میباشد.
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فرم شماره  -2جدول ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان
نمره بر اساس
شاخصهای
عمومی

2

اداره کل آموزش و پرورش

3

اداره کل جهاد کشاورزی

4

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

5

اداره کل راه و شهرسازی

6

اداره کل ورزش و جوانان

7

اداره کل صنعت ،معدن و تجارت

8

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

9

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

10

دادگستری

11

اداره کل صدا و سیما

12

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

13

بنیاد شهید و امور ایثارگران

14

دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

15

دانشگاههای غیر پزشکی

16

اداره کل امور مالیاتی

17

نیروی انتظامی

18

اداره کل ثبت اسناد و امالک

19

اداره کل گمرک و واحدهای تابعه

20

اداره کل ثبت احوال

21

اداره کل بهزیستی

22

اداره کل آموزش فنی و حرفهای

23

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای

24

اداره کل حفاظت محیط زیست

25

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

26

شرکت توزیع نیروی برق

27

شرکت آب و فاضالب شهری

28

شرکت آب و فاضالب روستایی

29

اداره کل تأمین اجتماعی و مدیریت درمان تأمین اجتماعی

30

اداره کل /مدیریت فرودگاههای استان

31

شرکت گاز

نقشه راه اصالح نظام اداری

1

استانداری

نمره بر اساس
شاخصهای
اختصاصی

ردیف

مجموع نمرات
عمومی و
اختصاصی

نام دستگاه

ضریب * نمره کل**
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نمره بر اساس
شاخصهای
عمومی

نقشه راه اصالح نظام اداری

32

اداره کل بیمه سالمت

33

اداره کل پست

34

اداره کل منابع طبیعی

35

اداره کل استاندارد

36

اداره کل بنادر و دریانوردی (در استانهای مرتبط)

37

کمیته امداد امام خمینی(ره)

38

اداره کل تعزیرات حکومتی

39

اداره کل پزشکی قانونی

40

اداره کل اوقاف و امور خیریه

41

شهرداری مرکز استان

42

اداره کل تعاون روستایی

43

اداره کل انتقال خون

44

اداره کل راه آهن (در استانها و مناطق)

45

اداره کل تبلیغات اسالمی

46

اداره کل دامپزشکی

47

مدیریت حج و زیارت

48

نمایندگی سازمان بازنشستگی در استان

49

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

50

مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان

نمره بر اساس
شاخصهای
اختصاصی

ردیف

مجموع نمرات
عمومی و
اختصاصی

نام دستگاه

ضریب * نمره کل**

.....
جمع کل
معدل کل***
امضاء

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
استانداری

تاریخ.............:
معاون برنامهریزی
استانداری

مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری
استانداری

مدیر کل ارزیابی عملکرد
استانداری

* ضریب :این ضریب متناس��ب با عواملی نظیر؛ میزان تعامالت دس��تگاه با مردم و اربابرجوع ،حجم بودجه اختصاص یافته ،ميزان اثرگذاري بر توس��عه
اس��تان ،حجم تصدیها ،ضرورت تغییر رویهها ،تنوع و حجم خدمات و  ....توس��ط هر استان تعیین میشود (عدد  1نشانگر کم ،عدد  2نشان دهنده متوسط
و عدد  3نشان دهنده زیاد ميباشد).
** نمره کل= مجموع نمرات عمومی و اختصاصی × ضریب مربوط
جمع کل
*** معدل کل =
جمع ستون ضرایب

معاونت توسعه مدرییت و
جم
سرماهی انسانی رئیس هور

