رياست جمهوري
سازمان اداري و استخدا می کشور

راهنماي نحوه تنظیم ربانمه جامع اصالح نظام اداري-دوره دوم
()1397-1399

معاونت نوسازي اداري
امور مدرییت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی

آرذ 1397

مقدمه
به منظور عملیاتی نمودن نقشه راه اصالح نظالاا ادار در دسالگااههالا اراایالی وشالور ،موضالو توالوی ناماله مالماره
 206/93/560تاریخ  1393/1/20مورا عالی ادار و در اراا بند (الال) مالاده  3آیینناماله اراایالی مالواد  81و  82قالانون
مدیایت خدمات وشور (به مماره  44327/4225تاریخ  1389/1/14و به منظور اسگقاار وامال نظالاا مالدیایت عمل الاد در
دسگااهها اراایی (موضو دسگورالعم اراایی مماره  200/27911تاریخ  1389/5/28و همچنین تحقق اهداف ،وظالای) و
ت الی) تعیین مده در قانون مدیایت خدمات وشور و هم ار نظاامند و نزدیك دسالگااههالا اراایالی و سالانمان ادار و
اسگخدامی وشور ،راهنما نحوه تنظیم بانامه رامع اصح نظاا ادار -دوره دوا ( 1397-1399دسگااهها اراایی ،موضو
مووبه مماره  302596تاریخ  1397/6/14مورا عالی ادار به ما نیا تنظیم مد.
 -1تعاریف
برنامه جامع اصالح نظام اداری-دوره دوم :منظور ،بانامهها دهگانه اصح نظاا ادار موضو مووبه مماره 302596
تاریخ  1397/6/14مورا عالی ادار میبامد.
اقدام :اقداماتی وه طبق بانامه رامع اصح نظاا ادار -دوره دوا موضو مووبه مماره  302596تاریخ  1397/6/14مورا
عالی ادار  ،باید توسط دسگااه اراایی انجاا گیاد.
برشهای استانی :منظور سهم اسگانی ان اهداف ومی تعیین مده باا ها یك ان اقدامات و اهداف عملیاتی دسگااهها
اراایی میبامد.
پروژههای اجرایی :منظور مجموعه اقدااهایی است وه توسط دسگااهها اراایی باا تحقق اهداف بانامه اصح نظاا
ادار -دوره دوا ،صورت میگیاد.
سازمان :منظور سانمان ادار و اسگخدامی وشور است.
 -2فرایند تنظیم برنامه جامع اصالح نظام اداری-دوره دوم
 -1ت می فااها مماره  2 ،1و  3این راهنما توسط دسگااهها اراایی و ارسال آن به امور مدیایت عمل اد و ارتقاء
فاهنگ سانمانی سانمان ،پس ان تووی در مورا راهبا توسعه مدیایت دسگااه.
 -2تش ی وارگاوه تخووی در سانمان با حضور نمایندگان دسگااهها اراایی.
تبصره -وارگاوه تخووی مگش

ان نمایندگان مطلع و تاااالخگیار امورها تخووی سانمان بوده و در مح امور

مدیایت عمل اد و ارتقاء فاهنگ سانمانی تش ی میمود.
 -3بارسی و تأیید نهایی فااها مذوور در بند  ،1در وارگاوه تخووی.
 -4تنظیم بانامه اصح نظاا ادار سه ساله مورد توافق و ابحغ آن به دسگااه.
نکته مهم :اهداف سالیانه ماخصها عمومی ارنیابی عمل اد سگارهدار دسگااهها اراایی ،اهداف سالیانه ماخص در
بانامه سه ساله ابحغی دسگااه بوده و مبنا ارنیابی عمل اد دسگااه قاار خواهد گافت.

 -3معرفی فرمهای برنامه جامع اصالح نظام اداری-دوره دوم
الف -فرم شماره  :1این فاا درباگیانده اهداف ومی دسگااه اراایی به صورت تجمیعی(به همااه اهداف ومی سگاد و
سانمانها وابسگه میبامد .النا است در این فاا ،سگونها ردول باا سگاد و ولیه سانمانها وابسگه دسگااه
اراایی ت می گادد .همچنین باید در سطا آخا ردول ،مجمو اهداف باا دسگااه اصلی(ونارتخانه /سانمان مسگق
وابسگه به رئیس رمهور محاسبه مود .در پیوست ،نسخه وام فاا مماره  1آورده مده است.
فرم شماره  - 1برنامه جامع اصالح نظام اداری دستگاه اجرایی(وزارتخانه/سازمان مستقل)
عنوان اقدام:
شاخص اندازهگیری:

واحد سنجش:

فرمول محاسبه:

بانامه سه ساله دوره اول(سال ها  94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

وضعیت
ابگدا دوره

عمل اد طی دوره
اول(مقدار

عمل اد طی دوره
اول(درصد

هدف سال1397
وضعیت
ابگدا 97

مقدار هدف

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مقدار هدف

مقدار هدف

مجمو هدف
طی سه
سال(مقدار
99-97

مجمو هدف
طی سه
سال(درصد
99-97

مجمو

تذکر مهم :در صورتی ه سگاد یا سانمانها وابسگه دسگااه دارا واحد اسگانی بامند ،باید سگونها فاا با در نظا گافگن
واحدها اسگانی ت می موند.
معرفی فیلدهای فرم شماره :1
اقدام -عناوین اقدامات در فاا مماره  1پیوست درج گادیده است.
شاخص اندازهگیری -ماخوی وه باا سنجش و اندانهگیا میزان تحقق هدف ومی اقداا مورد اسگفاده قاار میگیاد.
فرمول محاسبه -بیاناا نحوه اندانه گیا ماخص می بامد.
واحد سنجش -واحد وه ماخصها با آن اندانهگیا میگادد.
عنوان دستگاه  -عناوین سگاد دسگااهها اراایی و دسگااهها وابسگه
برنامه سه ساله دوره اول -منظور ،بانامه رامع اصح نظاا ادار موضو تووی نامه مماره /127675ت  50642هالال تاریخ
 1393/10/28هیئت محگاا ونیاان میبامد.
وضعیت ابتدای دوره -نشاناا وضعیت دسگااه در ماخص مورد اندانه گیا در ابگدا سال  94می بامد.
عملکرد طی دوره اول(مقدار)-بیاناا عمل اد دسگااه در ماخص مورد اندانهگیا به صورت عدد طی سالها  94تا
(96بانامه سه ساله دوره اول میبامد.
عملکرد طی دوره اول(درصد) -بیاناا عمل اد دسگااه در ماخص مورد اندانهگیا به صورت درصد طی سالها  94تا
(96بانامه سه ساله دوره اول میبامد.
ستونهای مربوط به هدف سال -اهداف ومی سالها مورد نظا است وه دسگااه اراایی میخواهد محقق نماید.

2

ب -فرم شماره  :2این فاا باش اسگانی اهداف عملیاتی دسگااه اراایی را باا ولیه اسگانها وشور نشان میدهد .النا
است این فاا باا ولیه اهداف عملیاتی ان سگاد یا سانمانها وابسگه دسگااه وه دارا واحد اسگانی بوده و فاا مماره 1
باا آنها ت می مده است(ماخص در آن اسگانها عمل اد دارد  ،ت می گادد .بدیهی است مجمو اهداف ولیه اسگانها با
هدف دسگااه همخوانی دامگه بامد .تنها تفاوت فاا مماره  2با فاا مماره  ،1این است وه به را عنوان دسگااه ،عنوان
اسگان درج گادد .به دلی حجم باال صفحات ،ان آوردن فاا مماره  2در پیوست این راهنما خوددار مده است.
فرم شماره  -2برش استانی برنامه جامع اصالح نظام اداری دستگاه( ستاد /سازمان وابسته)
عنوان دستگاه:
عنوان اقدام:
شاخص اندازهگیری:

واحد سنجش:

فرمول محاسبه:

بانامه سه ساله دوره اول(سال ها  94تا 96
ردی)

ناا اسگان

وضعیت
ابگدا دوره

عمل اد طی دوره
اول(مقدار

عمل اد طی دوره
اول(درصد

هدف سال 1397
وضعیت
ابگدا 97

مقدار هدف

هدف سال 1398
مقدار هدف

هدف سال 1399
مقدار هدف

مجمو هدف
طی سه سال
(مقدار 97-99

مجمو هدف طی
سه سال(درصد
99-97

1
2
.
31
سگاد مسگقا درتهاان
مجمو

ج -فرم شماره  :3این فاا درباگیانده لیست موارد مانند ولیه واحدها عملیاتی و خدمات دسگااه بوده و در آن واحد
عملیاتی و خدماتی وه طی بانامه اول واگذار مدهاند و همچنین واحدها عملیاتی و خدماتی وه باا تحقق اهداف سالها
 97-99پیش بینی مدهاند را به صورت مفاف مشخص مینماید .النا است این فاا در ولیه موارد وه در نیانویس فاا
مماره یك به عنوان پیوست درخواست مدهاند ،ت می و ارائه گادد .همچنین این فاا باید باا ها یك ان واحدها اسگانی
نیز به تف یك ت می و ارایه مود.
فرم شماره  -3عنوان ریزاقدامات دستگاه( ستاد/سازمان وابسته)
عنوان دستگاه:
عنوان اقدام:
ردیف

واحدهای عملیاتی قابل واگذاری/خدمات قابل
واگذاری00001/

عملکرد طی دوره اول

هدف سال 97

هدف سال 98

هدف سال 99

توضیحات

1
2

 1این فاا باید باا هایك ان اقداا هایی وه در فاا ها پیوست نیانویس مده است ،ت می گادد وه عبارتند ان "واحدها عملیاتی قاب واگذار "" ،خدمات قاب
واگذار "" ،وظای) قاب واگذار به اسگانها"" ،خدمات قاب ال گاونی ی در ماحله درخواست" " ،خدمات قاب ال گاونی ی در ماحله تحوی "" ،خدمات قاب ال گاونی ی
ولی"" ،خدمات قاب واگذار به دفاتا پیشخوان"" ،خدمات بهبود فاایند یافگه"" ،اسگعحمات ال گاونی ی مده"" ،مجونها اصح مده"" ،خدمات مبگنی با  "MGو
"واحدها عملیاتی مبگنی با قیمت تماا مده".

3

د -فرم شماره  :4این فاا درباگیانده پاوژهها ماتبط با هایك ان اقدامات دسگااه اراایی باا تحقق اهداف بانامه رامع
اصح نظاا ادار دسگااه اراایی میبامد وه النا است باا تمامی اقدامات مندرج در فاا ها مماره  1پیوست و همچنین
سایا اقدامات مندرج در انگها هایك ان بانامه ها ت می گادد.
فاا مماره  -4پاوژهها اراایی
ردیف

عنوان پروژه-

عنوان اقدام

زمان شروع

های اجرایی

خروجی ملموس

زمان پایان

توضیحات

مجری پروژه

تبصره– مشابه همین فاا باا واحدها اسگانی دسگااه نیز ت می مود.
مثال  :در مثال زیر ،یک نمونه از فرمهای پیش گفته برای یکی از اقدامات دستگاه تکمیل شده است

 .1ت می فاا مماره  1باا دسگااه فاضی
عنوان اقدام :کاهش سقف پست های سازمانی دستگاه ها و حذف واحدها و پست های سازمانی غیرضرور
واحد سنجش :درصد

شاخص اندازهگیری :میزان کاهش تعداد پست های سازمانی

بانامه اول (سال ها  94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

1
2
3

2
سگاد دسگااه
سانمان وابسگه1
سانمان وابسگه 2

3

مجمو

سال 1397

سال 1398

سال 1399

وضعیت
ابگدا دوره

عمل اد طی دوره
اول(مقدار

عمل اد طی دوره
اول(درصد

وضعیت
ابگدا 97

تعداد واهش
پست سانمانی
طی سال

تعداد واهش
پست سانمانی
طی سال

تعدادواهش
پست سانمانی
طی سال

مجمو تعداد
واهش پست
طی سه سال
97-99

درصدواهش
پست طی سه
سال99-97

10000
2000
1000

1000
200
50

10
10
5

9000
1800
950

450
100
25

270
80
75

180
50
50

900
230
150

10
12.78
15.79

13000

1250

9.6

11750

575

425

280

1280

10.89

 .2ت می فاا مماره  2باا دسگااه فاضی وابسگه  1ردول قبلی (باشها اسگانی
عنوان اقدام :کاهش سقف پست های سازمانی دستگاه ها و حذف واحدها و پست های سازمانی غیرضرور
واحد سنجش :درصد

شاخص اندازهگیری :میزان کاهش تعداد پست های سازمانی

سال 1398

سال 1399

ردی)

ناا اسگان

وضعیت
ابگدا دوره

عمل اد طی دوره
اول(مقدار

عمل اد طی دوره
اول(درصد

وضعیت
ابگدا 97

تعداد واهش
پست سانمانی
طی سال

تعداد واهش
پست سانمانی
طی سال

تعدادواهش
پست سانمانی
طی سال

مجمو تعداد
واهش پست
طی سه سال
97-99

سال 1397

بانامه اول (سال ها  94تا 96

1

اسگان1

100

10

10

90

4

3

2

9

2

اسگان2

150

15

10

135

5

4

7

16

3

اسگان3

100

0

0

31
32

درصدواهش
پست طی سه
سال99-97
10
11.85

سگاد مسگقا درتهاان

400

40

20

160

8

7

5

20

8

مجمو

2000

200

20

1800

30

25

35

90

20

 2تعداد پست سگاد به همااه واحدها اسگانی(ادارات و اسگانها هدفگذار مود.
 3تعداد پست سگاد سانمان وابسگه به همااه واحدها اسگانی آن(ادارات و اسگانها هدفگذار مود.

4

 .3با توره به این ه این فاا در پیوست این راهنما نیانویس ندارد ،لذا نیان به ت می فاا مماره  3نمی بامد.
 .4ت می فاا مماره  4باا دسگااه فاضی وابسگه  1ردول قبلی

فاا مماره  -4پاوژهها اراایی
ردیف

عنوان اقدام

عنوان پروژههای
اجرایی

زمان شروع

زمان پایان

خروجی ملموس

1397/6/1

1397/7/1

تدوین گزارش

مطالعه و احصاء پست

کاهش سقف پست های
سازمانی دستگاه ها و حذف
واحدها و پست های سازمانی
غیرضرور

ها و واحدهای

مجری پروژه
اداره کل منابع انسانی -گروه
تشکیالت و روش ها

غیرضرور
بررسی راهکارهای
حذف پست ها و

1397/7/1

1397/8/1

تدوین گزارش

واحدهای غیرضرور
برنامه ریزی و اجرای
راهکارهای تعیین شده

1397/8/1

1397/9/1

تشکیالت و روش ها

اصالح ساختار

اداره کل منابع انسانی -گروه

سازمانی

تشکیالت و روش ها

 .5مشابه همین فاا باا واحدها اسگانی دسگااه نیز ت می مود.

5

اداره کل منابع انسانی -گروه

توضیحات

پیوست
فرم شماره 1
برنامه جامع اصالح نظام اداری دستگاه اجرایی-دوره دوم
(وزارتخانه/سازمان مستقل)

6

برنامه اول :مهندسی نقش و ساختار دولت
عنوان اقدام :واگذاری واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی به مدیریتهای محلی(شهرداریها و دهیاریها) ،شبکه های حرفه ای ،بخش خصوصی ،تعاونی ها ،سمن ها و نهادهای مدنی
شاخص اندازه گیری :میزان واگذاری واحدهای عملیاتی

فرمول محاسبه :مجموع تعداد واحدهای عملیاتی قابل واگذار ی طی سه سال 99-97تقسیم برتعداد واحد عملیاتی قابل واگذاری ابتدای  97ضرب در 100
بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96

عنوان دسگااه

ردی)

1

هدف سال 1397

تعداد واحدها

مجمو تعداد واحد

درصد

تعداد و واحد

عملیاتی ابگدا

عملیاتی واگذار مده

واگذار طی

عملیاتی قاب

طی دوره اول

دوره اول

واگذار ابگدا 97

94

هدف سال 1398

هدف سال 1399

تعداد واحد عملیاتی قاب

تعداد واحد عملیاتی قاب

تعداد واحد عملیاتی قاب

واگذار طی سال

واگذار طی سال

واگذار طی سال

واحد سنجش :درصد

مجمو تعداد
واحدها عملیاتی
قاب واگذار طی
سه سال99-97

درصد واحدها
عملیاتی قاب واگذار
طی سه سال99-97

1
2
3

مجمو

عنوان اقدام :واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی به مدیریتهای محلی(شهرداریها و دهیاریها) ،شبکه های حرفه ای ،بخش خصوصی ،تعاونی ها ،سمن ها و نهادهای مدنی و خرید خدمت از آنها
شاخص اندازه گیری :میزان واگذاری خدمات

فرمول محاسبه:مجموع تعداد خدمات قابل واگذاری طی سه سال 99-97تقسیم بر تعداد خدمات قابل واگذار ابتدای سال  97ضرب در 100

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
عنوان دسگااه

ردی)

تعداد خدمات
ابگدا 94

مجمو تعداد خدمات
واگذار مده طی دوره اول

درصد واگذار
طی بانامه اول

هدف سال 1397
تعداد و خدمات
قاب واگذار ابگدا
97

تعداد خدمات قاب
واگذار طی سال

هدف سال 1398
تعداد خدمات قاب
واگذار طی سال

هدف سال 1399
تعداد خدمات قاب واگذار
طی سال

2

واحد سنجش :درصد
مجمو تعداد خدمات
قاب واگذار طی
سه سال99-97

1
2
3

مجمو

 1لیست واحدها عملیاتی ابگدا سال  94به همااه واحدها عملیاتی واگذار مده طی بانامه اول و همچنین لیست واحدها عملیاتی قاب واگذار ابگدا  97و واحدها عملیاتی باا تحقق اهداف پیش بینی مده طی سه سال  99-97پیوست مود.
 2لیست خدمات ابگدا سال  94بهمااه خدمات واگذار مده طی بانامه اول و همچنین لیست خدمات قاب واگذار ابگدا  97و خدمات قاب واگذار باا تحقق اهداف پیش بینی مده طی سه سال  99-97پیوست مود.

درصد خدمات قاب
واگذار طی سه سال
97-99

برنامه اول :مهندسی نقش و ساختار دولت
عنوان اقدام :کاهش سطوح مدیریت ستادی از قببل مدیرکل ،معاون مدیرکل ،رییس اداره و همترازان
شاخص اندازه گیری  :میزان کاهش تعداد پست مدیریتی

فرمول محاسبه( :تعداد پست مدیریتی پایان سال  99منهای تعداد پست مدیریتی ابتدای سال  )97تقسیم بر تعداد پست مدیریتی ابتدای سال  97ضرب در 100

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

تعداد پست
مدیایگی
ابگدا 94

مجمو تعداد پست
مدیایگی واهش یافگه
طی دوره اول

درصد
واهش طی
دوره اول

هدف سال 1397
تعداد و پست
مدیایگی ابگدا
97

تعداد واهش پست
مدیایگی طی سال

هدف سال 1398

هدف سال 1399

تعداد واهش پست
مدیایگی طی سال

تعداد واهش پست
مدیایگی طی سال

واحد سنجش:درصد

مجمو
تعدادواهش پست
مدیایگی طی سه
سال99-97

درصد واهش پست
مدیایگی طی سه سال
97-99

1
2
3

مجمو

عنوان اقدام :کاهش سقف پست های سازمانی دستگاه ها و حذف واحدها و پست های سازمانی غیرضرور
شاخص اندازهگیری :میزان کاهش تعداد پست های سازمانی

فرمول محاسبه ( :تعداد پست پایان سال  99منهای تعداد پست ابتدای سال  )97تقسیم بر تعداد کل پست ابتدای سال  97ضرب در 100

هدف سال 1397

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

تعداد پست
سانمانی
ابگدا 94

مجمو تعداد پست
سانمانی واهش یافگه
طی دوره اول

درصد
واهش طی
دوره اول

تعداد و پست
سانمانی ابگدا
97

1
2
3

مجمو

7

تعداد واهش پست
سانمانی طی سال

هدف سال 1398

هدف سال 1399

تعداد واهش پست
سانمانی طی سال

تعداد واهش پست
سانمانی طی سال

واحد سنجش :درصد

مجمو تعداد
واهش پست طی
سه سال
97-99

درصدواهش پست طی
سه سال99-97

برنامه اول :مهندسی نقش و ساختار دولت
عنوان اقدام :تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
شاخص اندازهگیری :میزان واگذاری اختیارات به سطوح استانی

1

فرمول محاسبه:مجموع تعداد وظایف قابل واگذاری طی سه سال 99-97تقسیم بر تعداد وظایف قابل واگذاری ابتدای سال  97ضرب در 100

هدف سال 1397

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

تعداد وظای) و
اخگیارات قاب
واگذار ابگدا 94

وظای) و اخگیارات
واگذار مده طی
دوره اول

درصد واگذار
طی دوره اول

تعداد و وظای)
قاب واگذار
ابگدا 97

تعداد وظای) قاب
واگذار طی سال

هدف سال 1398

هدف سال 1399

تعداد وظای) قاب
واگذار طی سال

تعداد وظای) قاب
واگذار طی سال

مجمو تعداد وظای) قاب
واگذار طی سه سال-97
99

واحد سنجش :درصد

درصد واگذار وظای)
طی سه سال99-97

1
2
3

مجمو

عنوان اقدام :متناسب سازی حجم دولت از طریق بازطراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه ها ،سازمان ها و واحدهای محلی
لیست سازمان ها و واحدهای قابل انحالل و ادغام در سطح ملی و استانی

ردی)

دسگااه اراایی سگاد  /نیا مجموعه ها

عناوین موسسات و سانمانها قاب انححل و ادغاا
رهت ی پارچه سان و حذف همپومانی ها

عناوین واحد ها غیا ضاور با عنایت به توسعه فناور ها نوین در هایك ان
سطو نیا
اسگان

 . 1لیست ولیه وظای) واگذار مده طی بانامه اول بهمااه لیست وظای) قاب واگذار به اسگانها در ابگدا سال  97و لیست وظای) باا تحقق اهداف پیش بینی مده طی سه سال  99-97پیوست مود.
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مهاسگان

بخش

سایر اقداماتی که باید توسط دستگاه اجرایی در برنامه نقش و ساختار دولت انجام گیرد:

-

تهیه بانامه واگذار واحدها عملیاتی و خدمات دسگااه
پیادهسان وام سامانه ملی مدیایت ساخگار در دسگااه
خاید خدمات به را تولید خدمات
توانمندسان بخش غیادولگی باا دریافت و انجاا فعالیتها
توسعه وظای) و فعالیتها مدیایتها محلی در بخشها ارگماعی ،فاهنای ،نیاساخگی و خدماتی

9

برنامه دوم :توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
عنوان اقدام :الکترونیکی کردن خدمات دولتی(درخواست خدمت)
شاخص اندازه گیری :میزان الکترونیکی شدن درخواست

فرمول محاسبه :مجموع تعداد خدمات قابل درخواست الکترونیکی شدن در مرحله درخواست طی سه سال 99-97تقسیم بر تعداد خدمات الکترونیکی نشده در مرحله درخواست ابتدای سال  97ضرب

واحد سنجش:

خدمت

در 100

درصد

هدف سال 1397

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

تعداد و
خدمات ابگدا
94

تعداد خدماتی وه
طی دوره اول
درخواست آنها
ال گاونی ی مده

درصد
ال گاونی ی
مدن ماحله
درخواست طی
دوره اول

تعداد و
خدمات ابگدا
97

تعداد و خدمات
ال گاونی ی نشده
ماحله درخواست
در ابگدا 197

هدف سال 1398
تعداد خدمات قاب
ال گاونی ی مدن در
ماحله درخواست طی
سال

تعداد خدمات قاب
ال گاونی ی مدن در
ماحله درخواست طی
سال

هدف سال 1399
مجمو تعداد خدمات قاب
تعداد خدمات قاب
ال گاونی ی مدن در ماحله
درخواست طی سال

ال گاونی ی مدن در ماحله
درخواست طی سه سال
97-99

درصد خدمات قاب
ال گاونی ی مدن در
ماحله درخواست طی
سه سال
97-99

1
2

مجمو

عنوان اقدام :الکترونیکی کردن خدمات دولتی(تحویل خدمت)
شاخص اندازه گیری :میزان الکترونیکی نمودن مرحله تحویل

فرمول محاسبه :مجموع تعداد خدمات قابل الکترونیکی شدن در مرحله تحویل طی سه سال  99-97تقسیم بر تعداد خدمات الکترونیکی نشده در مرحله تحویل ابتدای سال  97ضرب در

خدمت

100

هدف سال 1397

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

تعداد و خدمات
ابگدا 94

تعداد خدماتی وه طی
دوره اول تحوی آنها
ال گاونی ی مده

درصد ال گاونی ی
مدن ماحله تحوی
طی دوره اول

تعداد و
خدمات
ابگدا 97

تعداد و خدمات
ال گاونی ی نشده
ماحله تحوی در
ابگدا 972

تعداد خدمات قاب
ال گاونی ی مدن
در ماحله تحوی
طی سال

هدف سال 1398

هدف سال 1399

تعداد خدمات قاب
ال گاونی ی مدن
در ماحله تحوی
طی سال

تعداد خدمات قاب
ال گاونی ی مدن
در ماحله تحوی
طی سال

مجمو تعداد خدمات قاب
ال گاونی ی مدن در ماحله
تحوی طی سه سال
97-99

1
2
مجمو

 1خدماتی وه در ماحله درخواست قابلیت ال گاونی ی دارند مد نظا می بامد ،النا است لیست ولیه خدمات ،ولیه خدمات ال گاونی ی مده در ماحله درخواست طی بانامه اول و خدمات مورد نظا باا تحقق اهداف پیش بینی مده طی سه سال  99-97پیوست موند
 2خدماتی وه در ماحله تحوی قابلیت ال گاونی ی دارند مد نظا می بامد ،النا است لیست ولیه خدمات ،ولیه خدمات ال گاونی ی مده در ماحله تحوی طی بانامه اول و خدمات مورد نظا باا تحقق اهداف پیش بینی مده طی سه سال  99-97پیوست موند
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واحد سنجش:درصد
درصد خدمات قاب
ال گاونی ی مدن در
ماحله تحوی طی
سه سال
97-99

برنامه دوم :توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
عنوان اقدام :الکترونیکی کردن خدمات دولتی
شاخص اندازه گیری :میزان الکترونیکی نمودن خدمات

1

فرمول محاسبه :مجموع تعداد خدمات قابل الکترونیکی شدن طی سه سال 99-97تقسیم بر تعداد خدمات الکترونیکی نشده ابتدای سال  97ضرب در 100

هدف سال 1397

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

تعداد خدمات
ال گاونی ی مده
طی دوره اول

تعداد و
خدمات ابگدا
94

درصد
ال گاونی ی
مدن خدمات
طی دوره اول

تعداد و
خدمات ابگدا
97

تعداد و خدمات
ال گاونی ی نشده
ابگدا 97

هدف سال 1398
تعداد خدمات قاب
ال گاونی ی مدن طی
سال

تعداد خدمات قاب
ال گاونی ی مدن طی
سال

واحد سنجش :درصد

هدف سال 1399
مجمو تعداد خدمات قاب

درصد خدمات قاب

ال گاونی ی مدن طی سه
سال99-97

ال گاونی ی مدن طی
سه سال99-97

تعداد خدمات قاب
ال گاونی ی مدن طی سال

1
2

مجمو

عنوان اقدام :استفاده از دفاتر خدمات پیشخوان در ارائه خدمت
شاخص اندازه گیری :میزان خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان

2

فرمول محاسبه :مجموع تعداد خدمات قابل واگذاری طی سه سال 99-97به پیشخوان تقسیم بر تعداد کل خدمات واگذار نشده ابتدای سال  97ضرب در 100

هدف سال 1397

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
عنوان دسگااه

ردی)

تعداد و
خدمات ابگدا
94

تعداد خدمات
واگذار مده به
پیشخوان طی
دوره اول

درصد
واگذار
طی دوره
اول

تعداد و خدمات
واگذار نشده به
پیشخوان ابگدا
97

تعداد و
خدمات ابگدا
97

تعداد خدمات قاب
واگذار به
پیشخوان طی
سال

هدف سال 1398

هدف سال 1399

تعداد خدمات قاب
واگذار به پیشخوان
طی سال

تعداد خدمات قاب
واگذار به پیشخوان
طی سال

مجمو تعداد خدمات
قاب واگذار

1
2

مجمو

 1خدماتی وه ولیه مااح آن قابلیت ال گاونی ی مدن دارد مد نظا می بامد ،النا است لیست ولیه خدمات ،خدمات ال گاونی ی مده طی بانامه اول و خدمات مورد نظا باا تحقق اهداف  97تا  99پیوست موند.
 2لیست ولیه خدمات دسگااه ،خدمات واگذار مده به پیشخوان طی بانامه اول و خدمات قاب واگذار به پیشخوان باا تحقق اهداف پیش بینی مده طی سه سال  99-97پیوست مود
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واحد سنجش:درصد
به

پیشخوان طی سه

سال 99-97

درصد خدمات قاب
واگذار به پیشخوان
طی سه سال 99-97

برنامه دوم :توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
عنوان اقدام :بهبود فرایندهای ارائه خدمات

1

شاخص اندازه گیری :میزان بهبود فرآیندهای خدمات

فرمول محاسبه :مجموع تعداد خدمات بهبود فرایند یافته طی سه سال  99-97تقسیم بر تعداد خدمات بهبود فرآیند نیافته ابتدای سال  97ضرب در 100

هدف سال 1397

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

تعداد خدمات
بانامهریز مده
باا بهبود در
بانه  94تا 96

تعداد خدمات
بهبود فاآیند یافگه
مده طی دوره اول

تعداد خدمات
بهبود یافگه مورد
قبول طی دوره
اول

تعداد و خدمات
ابگدا 97

تعداد خدمات بهبود
فاآیند طی سال

هدف سال 1398

هدف سال 1399

تعداد خدمات بهبود
فاآیند طی سال

تعداد خدمات بهبود فاآیند
طی سال

واحد سنجش:درصد
مجمو تعداد خدمات
بهبود فاآیند یافگه طی
سه سال 99-97

درصد خدمات بهبود فاآیند
یافگه طی سه سال 99-97

1
2
3

مجمو

عنوان اقدام :الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعالم سایر دستگاههای اجرایی از طریق GSB2
شاخص اندازه گیری:میزان الکترونیکی شدن استعالمات دستگاه

فرمول محاسبه :مجموع تعداد استعالمات قابل الکترونیکی شدن طی سه سال  99-97تقسیم بر تعداد استعالم غیر الکترونیکی ابتدای  97ضرب در 100

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

واحد سنجش:درصد

تعداد و
اسگعحا
94

تعداد اسگعحا
ال گاونی ی مده
طی دوره اول

درصد ال گاونی ی
مدن اسگعحا طی
دوره اول

هدف سال 1397
تعداد و
اسگعحا غیا
ال گاونی ی
ابگدا 97

تعداد اسگعحا
قاب ال گاونی ی
طی سال

هدف سال 1398

هدف سال 1399

تعداد اسگعحا قاب
ال گاونی ی طی سال

تعداد اسگعحا قاب
ال گاونی ی طی سال

1
2
3

مجمو

 1لیست ولیه خدمات بهبود فاآیند یافگه دسگااه طی بانامه اول و خدمات قاب بهبود فاآیند باا تحقق اهداف پیش بینی مده طی سه سال  99-97پیوست مود
 2لیست ولیه اسگعحمات دسگااه و اسگعحماتی وه طی بانامه اول ال گاونی ی مده و اسگعحماتی وه قابلیت ال گاونی ی مدن باا تحقق اهداف پیش بینی مده طی سه سال  99-97پیوست مود
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مجمو تعداد اسگعحا قاب
ال گاونی ی مدن طی سه سال
97-99

درصد اسگعحا قاب ال گاونی ی
مدن طی سه سال 99-97

برنامه دوم :توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
عنوان اقدام :حذف ،اصالح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاههای اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
شاخص اندازه گیری :میزان اصالح و بازنگری مجوزهای صادره

فرمول محاسبه :مجموع تعداد مجوز قابل اصالح طی سه سال  99-97تقسیم بر تعداد مجوزهای اصالح نشده ابتدای  97ضرب در 100

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

1

تعداد و
مجونها
صادره ابگدا
94

تعداد مجون
اصح مده
طی دوره اول

هدف سال 1397

درصد مجون
اصح مده طی
دوره اول

تعداد و مجون
اصح نشده
ابگدا 97

تعداد مجون قاب
اصح طی سال

هدف سال 1398

هدف سال 1399

تعداد مجون قاب
اصح طی سال

تعداد مجون قاب
اصح طی سال

واحد سنجش:درصد

مجمو تعداد مجون

درصد مجون قاب

قاب اصح طی سه

اصح طی سه سال

سال 99-97

97-99

1
2
3

مجمو

عنوان اقدام :برنامه ریزی حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه « »Mobile Governmentو توسعه آن به میزان  25درصدبه صورت ساالنه
شاخص اندازه گیری :میزان استقرار یکپارچه دولت همراه

فرمول محاسبه:مجموع تعداد خدمات قابل ارائه مبتنی بر  MGطی سه سال 99-97تقسیم برتعداد خدمات غیر مبتنی بر  MGابتدای 97ضربدر 100

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

تعداد و
خدمات ابگدا
94

تعداد خدمات
ارائه مده مبگنی
با  MGطی
دوره اول

درصد خدمات
ارائه مده مبگنی
با  MGطی
2
دوره اول

هدف سال 1397
تعداد خدمات
تعداد و خدمات قاب ارائه مبگنی
غیا مبگنی با
با  MGطی
 MGابگدا 97
سال

1
2
3
مجمو

 1لیست ولیه مجونها ،مجونها اصح مده طی بانامه اول و مجونهایی وه قابلیت اصح نمودن باا تحقق اهداف پیش بینی مده طی سه سال  99-97پیوست مود
 2لیست خدمات دسگااه بهمااه خدماتی وه طی بانامه اول مبگنی با  MGارائه گادیده اند و لیست خدماتی وه باا تحقق اهداف پیش بینی مده طی سه سال  99-97پیوست گادد
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هدف سال 1398

هدف سال 1399

تعداد خدمات قاب

تعداد خدمات قاب

ارائه مبگنی با

ارائه مبگنی با

 MGطی سال

 MGطی سال

واحد سنجش :درصد

مجمو تعداد
خدمات قاب
ارائه مبگنی با
 MGطی سه
سال 99-97

درصد ارائه
خدمات قاب
ارائه مبگنی با
 MGطی سه
سال 99-97

اقداماتی که باید توسط دستگاه اجرایی در برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری انجام گیرد:

-

تدوین بانامه اراایی دسگااه در نمینه دولت ال گاونیك و تعیین پاوژهها اولویتدار توسعه دولت ال گاونیك
مناسنامهدار وادن خدمات دسگااه اراایی
تهیه بانامه فاهنگسان و توانمندسان مادا در اسگفاده ان خدمات ال گاونی ی
تهیه بانامه فاهنگسان و توانمندسان وارونان دسگااه اراایی در ارائه خدمات ال گاونی ی و راهبا اراا آن
اسگقاار میز خدمت ال گاونی ی
ایجاد نظاا اسگنادپذیا ال گاونی ی(بهاه بادار ان امضا ال گاونیك در ارائه خدمت
انجاا اصححات ساخگار و فاآیندها اراایی مگناس با الزامات توسعه دولت ال گاونیك
توسعه و اسگانداردسان پورتال ها سگاد و واحدها اسگانی دسگااه اراایی
توسعه اسگقاار پنجاه واحد
بهبود فضا وس و وار و اصح و ال گاونی ی نمودن فاایندها ماتبط با موضو وس و وار و الزامات آن
واهش ماارعه دسگااهها اراایی به واحدها تولید  ،ماده  7قانون بهبود مسگما محیط وس و وار
ساماندهی ساخگمان ها ،فضاها ادار و تجهیزات مگناس با توسعه دولت ال گاونیك
اسگانداردسان نحوه رمع آور و نمایش داده ها دسگااهها با رو نقشهها ژئوود مده بومی مبنی با اسگاندارد )Geo coded National Address File (GNAF
ب ارگیا روش ال گاونی ی در ولیه موارد دریافت و پاداخت گادش اراایی دولت
اسگفاده ان مماره ملی هویت و ودپسگی مح اقامت در تمامی فعالیت ها ادار و خدمات ارائه مده توسط دسگااهها اراایی
ال گاونی ی وادن اطح رسانی خدمات دسگااه به صورت مسگما و سالیانه
فااگیا نمودن پاداختها ال گاونی ی
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برنامه سوم :خدمات عمومی در فضای رقابتی
عنوان اقدام :اداره واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی بر اساس قیمت تمام شده در فضای رقابتی
شاخص اندازه گیری :اداره واحد عملیاتی به روش قیمت تمام شده

1

فرمول محاسبه :مجموع تعداد واحد اداره شده بر اساس قیمت تمام شده طی سه سال  99-97تقسیم بر تعداد واحد عملیاتی اداره نشده به روش قیمت تمام شده ابتدای 97ضرب در 100

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

تعداد و
واحد
عملیاتی
ابگدا 94

عنوان دسگااه

واحد سنجش :درصد

تعداد واحد عملیاتی
ادراه مده به روش
قیمت تماا مده اداره
طی دوره اول

درصد اداره واحدها
عملیاتی به روش قیمت
تماا مده طی دوره اول

هدف سال 1397
تعداد و واحد
عملیاتی اداره
نشده به روش
قیمت تماا مده
ابگدا 97

تعداد واحد اداره
مده به روش
قیمت تماا مده
طی سال

هدف سال 1398

هدف سال 1399

تعداد واحد اداره مده
به روش قیمت تماا
مده طی سال

تعداد واحد اداره مده به
روش قیمت تماا مده

مجمو تعداد واحد اداره

درصد واحد اداره مده به روش

مده با اساس قیمت تماا

قیمت تماا مده طی سه سال

مده طی سه سال 99-97

97-99

طی سال

1
2
3
مجمو

عنوان اقدام :کاهش هزینه های تمام شده خدمات دولتی
شاخص اندازه گیری :میزان کاهش هزینه تمام شده خدمات دولتی به قیمت

فرمول محاسبه( :هزینه های تمام شده خدمات دولتی به قیمت ثابت پایان سال جاری منهای هزینه های تمام شده خدمات سال قبل)

ثابت

تقسیم بر هزینه های تمام شده سال قبل ضرب در 100

هدف سال 1397
عنوان دسگااه

ردی)

هزینه تماا مده خدمات دولگی طی
سال

هدف سال 1398
هزینه تماا مده خدمات دولگی
طی سال

هدف سال 1399
درصد واهش
نسبت به سال
گذمگه

هزینه تماا مده خدمات دولگی
طی سال

1
2
3
مجمو

.1

لیست واحدها عملیاتی دسگااه ،واحدهایی وه طی بانامه اول به روش قیمت تماا مده اداره مده اند و واحدهایی وه باا تحقق اهداف پیش بینی مده طی سه سال  99-97پیوست مود.

15

واحد سنجش  :درصد

درصد واهش
نسبت به سال
گذمگه

درصد واهش طی سه
سال 99-97

اقداماتی که باید توسط دستگاه اجرایی در برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی انجام گیرد:

-

اسگانداردسان خدمات دسگااه اراایی و بانامه ریز ی پارچه باا ارتقاء سطح ویفیت خدمات دولگی واراا آن
تعیین ماخصها هدفمند و نگیجهگاا و اسگانداردها ویفی خدمات
پیش بینی سانووارها نظارتی باا ونگال ومیت و ویفیت خدمات
اعطا اخگیارات النا به مدیاان در نمینهها ادار و مالی با اساس اخگیار بند «هال » ماده ( 16قانون مدیایت خدمات وشور
آمونش مدیاان واحدها خدماتی باا انطباق با روی اد ارتقا ویفیت و ارائه خدمات در فضا رقابگی
توسعه مشاروت بخش غیادولگی ان طایق خاید خدمات ،واگذار مدیایت ،واگذار ام انات ،تجهیزات و منابع فیزی ی ،مشاروت در ارائه خدمت
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برنامه چهارم :مدیریت سرمایه انسانی
عنوان اقدام :کاهش تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی
شاخص اندازه گیری :میزان کاهش تعداد کارکنان( اعم از
رسمی ،پیمانی ،قراردادی کارمعین و کارگری)

فرمول محاسبه( :تعداد کارکنان رسمی ،پیمانی ،قراردادی کارمعین و کارگری انتهای سال  99منهای تعداد آنان در ابتدای سال  )97تقسیم بر تعداد کارکنان رسمی ،پیمانی،

 100مدیریت سرمایه انسانی
چهارم:
رنامه
قراردادی کارمعین و کارگری ابتدای ب
ضرب در
سال 97
هدف سال 1397

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

تعداد وارونان
ابگدا 94

تعداد وارونان واهش
یافگه طی بانامه اول

درصد واهش
وارونان طی
بانامه اول

تعداد وارونان
ابگدا 97

واهش تعداد وارونان
طی سال

هدف سال 1398

هدف سال 1399

واهش تعداد وارونان
طی سال

واهش تعداد وارونان
طی سال

مجمو واهش تعداد
وارونان طی سه سال
97-99

واحد سنجش  :درصد
درصد واهش
وارونان طی سه سال
97-99

1
2
3

مجمو

عنوان اقدام :کاهش مجموع کارکنان قراردادی مازاد دستگاه های اجرایی
شاخص اندازه گیری :میزان کاهش کارکنان قراردادی مازاد

فرمول محاسبه( :تعداد کارکنان کارکنان قراردادی مازاد انتهای سال  99منهای تعداد کارکنان قراردادی مازاد ابتدای سال  )97تقسیم بر تعداد کارکنان قراردادی مازاد ابتدای سال  97ضرب در 100

هدف سال 1397

بانامه سه ساله دوره اول ( 94تا 96
ردی)

عنوان دسگااه

تعداد وارونان
قاارداد ماناد ابگدا
94

تعداد وارونان قاارداد
ماناد واهش یافگه طی
بانامه اول

درصد واهش وارونان
قاارداد ماناد طی
بانامه اول

1
2
3

مجمو
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تعداد و
وارونان
قاارداد ماناد
ابگدا 97

واهش تعداد
وارونان قاارداد
ماناد طی سال

هدف سال 1398

هدف سال 1399

واهش تعداد وارونان
قاارداد ماناد طی سال

واهش تعداد وارونان
قاارداد ماناد طی سال

مجمو واهش
تعداد وارونان
قاارداد ماناد
طی سال 99-97

واحد سنجش  :درصد

درصد واهش وارونان
قاارداد ماناد طی سال
97-99

برنامه چهارم :مدیریت سرمایه انسانی
عنوان اقدام :انطباق مدیران حرفهای با شایستگیهای عمومی مدیریت
شاخص اندازه گیری :میزان انطباق مدیران حرفهای با شایستگیهای عمومی مدیریت

فرمول محاسبه :تعداد مدیران دارای شایستگی های عمومی مدیریت انتهای سال تقسیم بر کل مدیران انتهای سال ضرب در 100
هدف سال 1397

عنوان دسگااه

ردی)

تعداد مدیاان

درصد مدیاان حافها دارا مایسگای عمومی مدیایت
انگها سال 97

ابگدا سال 97

واحد سنجش  :درصد

هدف سال 1398

هدف سال 1399

درصد مدیاان حافها دارا مایسگای عمومی مدیایت
انگها سال 98

درصد مدیاان حافها دارا مایسگای عمومی
مدیایت انگها سال 99

1
2
3

مجمو

عنوان اقدام :کاهش متوسط سن مدیران
شاخص اندازه گیری:کاهش سن مدیران
ردی)

عنوان دسگااه

فرمول محاسبه :میزان کاهش متوسط سن مدیران طی سه سال 99-97
هدف سال 1397
مگوسط سن مدیاان در ابگدا سال 97

مگوسط سن مدیاان در پایان سال 97

1
2
3
مجمو
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واحد سنجش  :سن
هدف سال 1398

هدف سال 1399

مگوسط سن مدیاان در پایان سال 98

مگوسط سن مدیاان در پایان سال 99

میزان واهش مگوسط سن مدیاان
طی سه سال 99-97

برنامه چهارم :مدیریت سرمایه انسانی
عنوان اقدام :افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران

1

شاخص اندازه گیری :سهم  30درصدی زنان در مدیریت کشور

فرمول محاسبه :تعداد کل مدیران زن تقسیم بر کل مدیران ضرب در 100
هدف سال 1397

عنوان دسگااه

ردی)

تعداد و مدیاان ابگدا 97

تعداد و مدیاان نن ابگدا 97

نسبت مدیاان نن به و
مدیاان ابگدا سال 97

نسبت مدیاان نن به و
مدیاان انگها سال 97

واحد سنجش  :درصد
هدف سال 1398

هدف سال 1399

نسبت مدیاان نن به و مدیاان
انگها سال 98

نسبت مدیاان نن به و
مدیاان انگها سال 99

1
2
3

مجمو

اقداماتی که باید توسط دستگاه اجرایی در برنامه مدیریت سرمایه انسانی انجام گیرد:
-

اسگقاار نظاا آمار باخط نیاو انسانی در دسگااه
ثبت اطحعات درخواسگی در سامانه حقوق و مزایا
به رونرسانی نظاا آمونش وارمندان و مدیاان مبگنی با مایسگایها و ارتقا اثابخشی آمونشها
بانامهریز و اراا تعدی نیاو انسانی دسگااه اراایی به منظور تحقق هدف
مگناس سان تعداد و تاوی نیاو انسانی رسمی ،پیمانی و قاارداد
تعیین ت لی) وارمندان واحدها واگذار مده و یا فعالیت ها باون سپار مده به ی ی ان روش ها پیش بینی مده در ماده  21قانون مدیایت خدمات وشور
ب ارگیا نیاو انسانی با مدرک تحویلی لیسانس و باالتا
اراا بانامه ارنیابی و تابیت مدیاان(با اساس مدلها مایسگای و الزاا دسگااهها به انگخاب ،انگواب و ارتقاء ردید در رابطه با تماا پستها مدیایگی با اساس این بانامه و تش ی
بانك اطحعات مدیاان
اراا بانامه ها آمونش مغلی مگناس با نیانها عمومی و تخووی ها دسگااه اراایی
اسگقاار نظاا رانشین پاور و مدیایت مسیا مغلی وارمندان

.1

تأوید با مدیاان ارمد ،میانی و پایه است.

-
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 -بانامه ریز و ساماندهی نیاو وار دسگااه (مدیایت عاضه و تقاضا

برنامه پنجم :بهبود در نظام ها و فناوریهای مدیریتی
اقداماتی که باید توسط دستگاه اجرایی در برنامه بهبود در نظام ها و فناوریهای مدیریتی انجام گیرد:
-

اصح قوانین اخگواصی دسگااه (منظور ان قوانین اخگواصی ،قوانین پایه و مادر ،نظیا قانون بانامه و بودره و قانون محاسبات عمومی است
تدوین نظاا نوین مدیایگی باا اداره دسگااه اراایی(دسگااهها صفحه  17بانامه اصح نظاا ادار
اسگقاار نظاا ارنیابی و نظارت با مبنا نگایج و محووالت(ونگال ویفیت ،قیمت و ساعت به را ونگال با فاایند
مناسایی و انگخاب فناور ها نوین ارائه خدمات ،مگناس با ها بخش و رایازینی آنها با روشها سنگی مورد عم دسگااه
آسی مناسی و مقارات ندایی ان حونهها ماتبط با انجاا وس و وار با هدف سهولت و بهبود فضا وس و وار
تدوین نظاا اراا قوانین و مقارات مگناس با ها نو قانون ،اسگقاار نظااها مابوط و آمونش و فاهنگ سان به منظور اراا قوانین و مقارات
طااحی و اسگقاار نظاا سنجش پیامدها قوانین و مقارات
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برنامه ششم :توسعه فرهنگ سازمانی
عنوان اقدام :افزایش ارتقای هر یک از مولفههای اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری
شاخص اندازه گیری  :میزان افزایش ارتقای هر یک از مولفههای اصلی فرهنگ سازمانی
ردی)

عنوان دسگااه

نحوه محاسبه :درصد ارتقای مولفه های فرهنگ سازمانی

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

سنجش مولفه ها(میزان سنجش مده

درصد ارتقاء نسبت به سال قب

درصد ارتقاء نسبت به سال قب

1
2
3

مجمو

اقداماتی که باید توسط دستگاه اجرایی در برنامه توسعه فرهنگ سازمانی انجام گیرد:
 تدوین بانامه اراایی ارتقا فاهنگ سانمانی در سطح دسگااه اراایی آسی مناسی وضع مورود فاهنگ سانمانی در دسگااه اراایی در دو سطح عمومی و اخگواصی با در نظا گافگن سیاستها ولی نظاا ادار -بانامهریز باا اصح و تأمین نیاساختها مابوط به رفع چالشها و تاویج فاهنگ مطلوب در دسگااهها اراایی
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واحد سنجش  :درصد
درصد ارتقاء طی سه سال

برنامه هفتم :صیانت از حقوق شهروندان(مردم) در نظام اداری
عنوان اقدام :افزایش سطح رضایتمندی مردم از تأمین حقوق آنان و خدمات دستگاههای اجرایی
شاخص اندازه گیری  :افزایش میزان رضایتمندی مردم
ردیف

واحد سنجش  :درصد رضایتمندی

نحوه سنجش :از طریق نظرسنجی
هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

هدف بانامه سه ساله

سنجش درصد
رضایگمند

میزان ارتقا درصد رضایگمند نسبت به سال
قب

میزان ارتقا درصد رضایگمند نسبت به
سال قب

میزان ارتقاء درصد رضایگمند طی سه سال
97-99

عنوان دسگااه

1
2
3

مجمو

عنوان اقدام :کاهش میزان شکایات شهروندان از خدمات دستگاه اجرایی
شاخص اندازه گیری :میزان کاهش شکایات شهروندان
از خدمات دستگاه
ردی)

عنوان دسگااه

فرمول محاسبه( :تعداد شکایات پایان سال  99منهای تعداد شکایات ابتدای  )97تقسیم بر تعداد شکایات ابتدای سال  97ضرب در 100

هدف سال 1398

هدف سال 1399

هدف سه ساله99-97

درصد واهش م ایات طی سال

درصد واهش م ایات طی سال

درصد واهش م ایات طی سه سال

هدف سال 1397
تعداد م ایات ابگدا 97

درصد واهش م ایات طی سال

واحد سنجش  :درصد

1
2
3

مجمو
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اقداماتی که باید توسط دستگاه اجرایی در برنامه صیانت از حقوق شهروندان(مردم) در نظام اداری انجام گیرد:
-

اراا منشور حقوق مهاوند و مووبه حقوق مهاوند در نظاا ادار
اسگقاار نظاا رباان خسارت وارده به مهاوندان(مادا توسط دسگااه اراایی
سنجش میزان رضایتمند مهاوندان
آمونش مدیاان و وارمندان باا رعایت حقوق مهاوند مگناس با مأموریتها و ویژگیها دسگااه اراایی
تدوین و اسگقاار نظاا آمونش مهاوندان (مادا در رابطه با حقوق و ت الی) خود در نظاا ادار
تقویت و حمایت ان توسعه نهادها مدنی باا نظارت سانمان یافگه مهاوندان(مادا با نظاا ادار
اسگقاار نظاا سنجش رضایتمند مهاوندان (مادا ان نحوه ارائه خدمات دسگااهها اراایی و ت ایم اربابررو و ایجاد ارتباط میان این نظاا با نظاا ارنیابی عمل اد دسگااه اراایی
اسگقاار نظاا دریافت و پاسخاویی به م ایات مهاوندان (مادا نسبت به عمل اد دسگااه اراایی
برنامه هشتم :ارتقاء پاسخگویی ،شفافیت و مقابل با فساد در نظام اداری

اقداماتی که باید توسط دستگاه اجرایی در برنامه ارتقاء پاسخگویی ،شفافیت و مقابل با فساد در نظام اداری انجام گیرد:
 تدوین و اراا بانامه ها اراایی ارتقا سحمت ادار و ونگال فساد ادار در دسگااه اراایی(برنامههای اجرایی (عملیاتی) ارتقای سالمت اداری باید با لحاظ برش استانی به صورت سالیانه تهیه و درابتدای هر سال به تصویب کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم دستگاه برسد).

 انجاا اقدامات النا باا افزایش اثابخشی نظاا رسیدگی به تخلفات ادار توسعه اراا قانون دسگاسی آناد به اطحعات بانناا در قوانین و مقارات با روی اد پیشایا  ،باندارندگی و باخورد قاطع با مگخلفان(پروژه هایی که جهت اجرای این اقدام می توان تعریف نمود عبارتند از  -1 :احصاء کلیه قوانین و مقررات مالکعمل دستگاه به صورت کلی و به ترتیب تاریخ -2 ،آسیب شناسی قوانین و مقررات با امعان نظر به موارد مورد تاکید در این بند و  -3انجام اقدامات اصالحی(در مورد بخشنامه ها و دستورالعمل رأساً و در مورد آیین نامه ها،
قوانین و مصوبات شوراهای عالی تهیه و ارائه پیشنهاد اصالحی به مراجع ذیربط)

 مناسایی مسگما گلوگاه ها فساد در نظاا ادار  ،پایش و ونگال گلوگاهها و ارائه گزارش در سطو تومیم گیا  ،مهاوندان(مادا به تناس ویژگی ها ها سطح -تدوین(بانطااحی و اسگقاار نظاا پاسخاویی در دسگااه
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برنامه نهم :مدیریت نظام بهرهوری نظام اداری و اجرایی کشور
عنوان اقدام :دستیابی به سهم  35درصدی رشد اقتصادی از محل ارتقای بهرهوری(موضوع ماده  3قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) نسبت به سال 1396
شاخص اندازه گیری :میزان ارتقای بهره وری
ردی)

عنوان دسگااه

واحد سنجش  :درصد

نحوه محاسبه :درصد ارتقا بهره وری
هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

هدف بانامه سه ساله 99-97

محاسبه بهاه ور سال 97

درصد رمد نسبت به سال گذمگه

درصد رمد نسبت به سال گذمگه

درصد رمد طی سه سال99-97

1
2
3

مجمو

عنوان اقدام :کاهش  15درصد هزینه های دولت در نظام اداری در راستای ارتقای کیفیت خدمات
شاخص اندازه گیری:میزان کاهش هزینه دستگاه
ردی)

عنوان دسگااه

واحد سنجش  :درصد

نحوه محاسبه :درصد کاهش هزینه
هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

هدف بانامه سه ساله

محاسبه هزینه سال 97

درصد واهش هزینه طی سال

درصد واهش هزینه طی سال

درصد واهش هزینه طی سه سال99-97

1
2
3

مجمو

اقداماتی که باید توسط دستگاه اجرایی در برنامه مدیریت نظام بهرهوری نظام اداری و اجرایی کشور انجام گیرد:
 اسگقاار چاخه مدیایت بهاهور در دسگااه اراایی و اسگماار آن با هماهنای و نظارت سانمان ملی بهاهور ایاان سنجش و پایش بهاهور در دسگااه اراایی -اسگقاار نظاا ارتقا بهاهور با محوریت واهش هزینهها و با حفظ ویفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزایش هزینه در دسگااه
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برنامه دهم :نظارت و ارزیابی
عنوان اقدام :افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات به باالی  65درصد
شاخص اندازه گیری:درصد اجرای قوانین و مقررات
ردی)

عنوان دسگااه

نحوه محاسبه :درصد اجرای قوانین و مقررات
هدف سال 1397
درصد ابگدا سال 97

درصد پایان سال 97

واحد سنجش  :درصد
هدف سال 1398

هدف سال 1399

هدف بانامه سه ساله 99-97

درصد پایان سال 98

درصد پایان سال99

درصد افزایش طی سه سال 99-97

1
2
3

مجمو

اقداماتی که باید توسط دستگاه اجرایی انجام گیرد:
 ارنیابی اسگااتژیك دسگااه و تعیین رایااه و میزان پیشافت وشور در ماخصها بین المللی دسگااه در مقایسه با وشورها منطقه و رهان اراا نظاا ی پارچه نظارت و ارنیابی -تحلی عل موفقیت و عدا موفقیت دسگااه مگناس با نگایج حاص ان نظارت و ارنیابی عمل اد آنها
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