ریاست جمهوری

شماره انمه :

سازمان اداری و استخدا می کشور

58044

اتریخ انمه:

1400/10/20

پیوست :

دارد

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

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

سرکار خانم کارگر نجفی ،مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو
جناب آقای اکبری ،مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت ورزش و جوانان
جناب آقای ساداتی فر ،دستیار محترم وزیر در امور نظارتی وزارت امور خارجه
جناب آقای غرایاق زندی ،مدیرکل محترم تشکیالت ،روشها و تعالی سازمانی وزارت نفت
جناب آقای منتظر ،رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
جناب آقای فضلعلی ،مدیرکل محترم طرحریزی ،برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جناب آقای آسوپا،

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

جناب آقای تفرشی ،سرپرست محترم معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی کشور
جناب آقای افتخاری ،رئیس محترم مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای اسفندیاری ،معاون محترم توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
جناب آقای قاسمی ،رئیس مرکز برنامه ،بودجه ،فناوری اطالعات ،بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست
جناب آقای عابدی ،مدیرکل محترم دفتر ارزیابی عملکرد ،رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران
جناب اقای کاشفی ،سرپرست محترم دفتر بازرسی ،پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان ملی استاندارد
جناب آقای جمالیان ،مدیرکل محترم دفتر ارزیابی عملکرد ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

جناب آقای کارگر بیده ،مدیرکل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان پزشکی قانونی کشور
جناب آقای محمدی ،مدیرکل محترم دفتر برنامهریزی ،فناوری اطالعات و تحول اداری سازمان تبلیغات اسالمی
جناب آقای چاپارزاده ،مدیرکل محترم دفتر تلفیق برنامه و هماهنگی بودجه سازمان انرژی اتمی ایران
جناب آقای والی نژاد ،سرپرست معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جناب آقای واعظی ،مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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باسالم و احترام؛
در اجرای بند (الف) ماده  3آییننامه اجرایی مواد  81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری(مصوبه شماره 44327/4225
مورخ 1389/1/14هیأت وزیران) و همچنین بند ( )1بخشنامه شماره  51080تاریخ  1400/09/20موضوع ارزیابی عملکرد
دستگاههای اجرایی سال  ،1400به پیوست «دستورالعمل امتیازدهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال
 »1400ایفاد می گردد .دستورالعمل مذکور شامل نماگرها ،مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه و مستندات قانونی مربوط به هر
شاخص میباشد.
شایان ذکر است ،فایل  wordدستورالعمل مذکور بر روی وبسایت سازمان به نشانی ) (aro.gov.irقرار گرفته است.
همچنین شیوهنامه و چک لیست سطح ملی و استانی و دستورالعمل امتیازدهی شاخصهای سطح استانی نیز ،متعاقباً بارگذاری
خواهد شد.

ایمان منصوری
سرپرست امور مدیریت عملکرد و
ارتقای فرهنگ سازمانی

رونوشت:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر میثم لطیفی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برای استحضار.
برادر ارجمند جناب آقای عالءالدین رفیع زاده معاون محترم نوسازی اداری برای استحضار.
برادر ارجمند جناب آقای حسین عرب اسدی معاون محترم سرمایه انسانی برای استحضار.
برادر ارجمند جناب آقای علی جمالی معاون محترم حقوقی ،مجلس و نظارت برای استحضار.
برادر ارجمند جناب آقای دکتر پیشوائی رییس محترم سازمان ملی بهره وری ایران برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای محمد رضا عطاردی مشاور رئیس و سرپرست محترم مرکز هوشمند سازی نظام اداری و امنیت فضای مجازی برای
استحضار و صدور دستور مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای علیرضا شاهپری رئیس محترم امور ساختارهای سازمانی برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
خواهر گرامی سرکار خانم شراره بخت جو رئیس محترم امور توسعه دولت الکترونیک برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای علی اله قنبری رئیس محترم امور آمار ،برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای عمران رمضانی اردی رئیس محترم امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای مسعود سلیانی رئیس محترم امور بازرسی،رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق مردم برای استحضار و صدور دستور
مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای محمد حسین شفیعی سرپرست محترم امور سالمت اداری و دبیرخانه هیأت عالی نظارت برای استحضار و صدور دستور
مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای عبداله میرزائی سرپرست محترم امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
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حجت االسالم والمسلمین جناب آقای فوالدی سرپرست محترم اداره کل بازرسی ،نظارت و ارزیابی عملکرد مرکز ارتباطات مردمی ریاست
جمهوری ،برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای حیرانی مدیر محترم نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور ،برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
برادر ارجمند جناب آقای عابدی ،مدیرکل محترم بازرسی ،ارزیابی عملکرد و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران ،برای
استحضار و صدور دستور مقتضی.
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سازمان اداري و استخدا مي کشور
معاونت نوسازي اداري
امور مدرییت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازماني

دستورالعمل امتيازدهي شاخصاهي عمومي سال  – 1400سطح م يل

1

رديف

عنوان شاخص

1

واحد سنجش

هدف کمي

سقف امتياز

محور دولت مردمي و نظارت عمومي( 210امتياز)

1/1

ميزان رضايتمندي مردم از خدمات دستگاه

درصد

100

100

1/2

صيانت از حقوق مردم در نظام اداري

درصد

100

40

1/3

رسيدگي به مطالبات مردمي

درصد

1/4

ارتباطات مردم و دولت

درصد

2

100
100

35
35

محور شفافيت و سالمت اداري( 155امتياز)

2/1

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

درصد

100

70

2/2

ارتقاء سالمت اداري دستگاه

درصد

100

55

2/3

افزايش اثربخشي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه

درصد

100

30

3

محور توسعه دولت الکترونيک( 170امتياز)

3/1

نحوه ارائه خدمات دولتي و سهولت استفاده

درصد

*

120

3/2

زير ساختهاي توانمندساز دولت الکترونيکي

درصد

100

50

4

محور مديريت عملکرد و ارتقاي بهرهوري( 140امتياز)

4/1

آسيب شناسي و بهبود عملکرد

درصد

100

70

4/2

استقرار چرخه بهرهوري در دستگاه

درصد

100

70

1

رديف

عنوان شاخص

5

واحد سنجش

هدف کمي

سقف امتياز

محور مديريت ساختار سازماني(110امتياز)
متناسبسازي ساختار دستگاه

درصد

*

70

واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاه به بخش خصوصي و مديريت محلي

درصد

*

25

واگذاري وظايف و تفويض اختيارات به سطوح استاني و شهرستاني

درصد

*

15

6

محور مديريت سرمايه انساني( 170امتياز)
شايستهساالري در انتصاب نيروي انساني

درصد

100

70

ساماندهي و متناسبسازي نيروي انساني

درصد

*

35

کيفيت نظام جذب و استخدام در دستگاه

درصد

100

35

طراحي و اجراي دورههاي آموزشي مديران و کارکنان

درصد

100

30

7

محور توسعه فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهاي اسالمي( 45امتياز)
اجراي مفاد نظامنامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني

درصد

100

25

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

درصد

100

10

استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

درصد

100

10

توجه :شاخصهاي ستارهدار براساس اهداف تجميعي  97تا 1400تفاهمنامه برنامه سه ساله اصالح نظام اداري دستگاه ،ارزيابي ميگردد.

2

 -1محور دولت مردمي و نظارت عمومي( 210امتياز)
شاخص اول -ميزان رضايتمندي مردم از خدمات دستگاه ( 100امتياز)
شماره نماگر

1
قانوني

نحوه سنجش

عنوان نماگر

ميزان رضايت مردم از خدمات دريافت شده از دستگاه
بند  17سياستهاي کلي نظام اداري ابالغي مقام معظم

براساس اطالعات موجود در سامانه ملي خدمات

سقف امتياز

100

رهبري"مدظله العالي"

شاخص دوم -صيانت از حقوق مردم در نظام اداري( 40امتياز)
شماره نماگر

1
2
3

قانوني

نحوه سنجش

عنوان نماگر

سقف امتياز

20
ارزيابي از طريق چک ليست سازمان بهزيستي کشور انجام ميشود
ارائه خدمت به شهروندان توانخواه
5
ارزيابي از طريق شيوه نامه شاخص
اثربخشي فرآيندهاي رسيدگي به شکايات
15
ارزيابي از طريق شيوه نامه شاخص
اثربخشي فرآيندهاي بازرسي و شفافيت عملکردي
تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري(موضوع مصوبه شماره  1127128مورخ  1395/12/28شوراي عالي اداري و مقررات مرتبط با آن) -چک ليست راهنماي ارزيابي شاخص.
شاخص سوم -رسيدگي به مطالبات مردمي( 35امتياز)

شماره نماگر

نحوه سنجش

عنوان نماگر

دادههاي نماگرهاي  1و  2و  3براساس اطالعات درج شده در
سامانه سامد ارزيابي ميشوند.
نحوه محاسبه اين نماگر براساس نسبت موارد پاسخگويي شده
به ميزان موارد دريافت شده به شرح ذيل ميباشد.
 75درصد و بيشتر  :کل امتياز
 74-50درصد  :نصف امتياز
 49-25درصد :يک چهارم امتياز
 24-0درصد :هيچ امتيازي تعلق نمي گيرد

1

درصد شکايات پاسخ داده شده به شکايات دريافتي سال 1400

2

درصد درخواست پاسخ داده شده به درخواست دريافتي سال 1400

3

درصد گزارش پاسخ داده شده به گزارش دريافتي سال 1400

4

درصد پاسخگويي به نامههاي سفرهاي استاني توسط دستگاههاي استاني

5

درصد پاسخگويي به مکاتبات محرمانه و عادي ارسالي از سوي مرکز
ارتباطات مردمي
3

دادههاي نماگر  4براساس ارزيابي و نظرات کارشناسان اين اداره
کل حين سفر استاني و بعد از آن براساس گزارشات مندرج در
سامانه سامد سنجش ميشود.
دادههاي نماگر  5براساس گزارشات و ارزيابي کارشناسان اين
اداره کل به استناد مکاتبات ارسالي در اتوماسيون عادي و
محرمانه نهاد رياست جمهوري سنجش ميشود.
حداکثر مدت پاسخگويي به نامههاي آني  3تا  7روز و

سقف امتياز

5
5
5
6

8

6

قانوني

نامههاي عادي  15روز ميباشد.
-1درصورتي که ميانگين زمان پاسخگويي به ترتيب در نامههاي
آني و عادي کمتر و مساوي  7و  15روز باشد و گزارش مربوط
به پاسخگويي به موارد به مرکز ارتباطات مردمي رياست
جمهوري ارسال شده باشد امتياز کامل تعلق ميگيرد..
-2همچنين در صورتي که به ترتيب در نامههاي آني و عادي
بين  7تا  15و  15تا 30روز باشد نصف امتياز و باالتر از اين بازه
امتيازي تعلق نميگيرد.
دادههاي نماگر  6براساس گزارش ارسالي از سوي دستگاه و
گزارش کارشناسان مرکز ارتباطات مردمي نهاد رياست
جمهوري براساس اطالعات مندرج در سامانههاي سامد،دبيرخانه
عادي و محرمانه سنجش ميشود.
درصورتي که ميانگين زمان پاسخگويي کمتر و مساوي  15روز
باشد و گزارش مربوط به نمونه گيري از موارد ارسال شده باشد
امتياز کامل تعلق ميگيرد .بين  15تا  30روز نصف امتياز و
باالتر از اين بازه امتيازي تعلق نميگيرد.

متوسط زمان رسيدگي به شکايات

6

 :تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري(موضوع مصوبه شماره  1127128مورخ  1395/12/28شوراي عالي اداري و مقررات مرتبط با آن(چک ليست راهنماي ارزيابي شاخص).
شاخص چهارم -ارتباطات مردم و دولت( 35امتياز)

شماره نماگر

عنوان نماگر

نحوه سنجش

سقف امتياز

1
2

تعداد مالقاتهاي چهره به چهره(مردمي) وزراء و روساي سازمانها و استانداريهاي سراسر کشور
کيفيت پاسخگويي
سفرهاي استاني
(به استناد بند1-3و 2-3نظامنامه مرکز ارتباطات مردمي)
مديريت شبانه
(به استناد بند 3-4نظامنامه مرکز ارتباطات مردمي)
تحليل مشکالت مردمي و شناسايي گلوگاههاي فساد
(به استناد بند 11-11نظامنامه مرکز ارتباطات مردمي)
درصد رضايت مردم از پاسخگويي دستگاه
(به استناد بند 12-11نظامنامه مرکز ارتباطات مردمي)

کمي و کيفي
ک يف ي

5
5

کمي و کيفي

5

کمي و کيفي

2.5

کمي و کيفي

2.5

کمي و کيفي

1

3
4
5
6

4

7

تعامل و همکاري در راستاي ايجاد وحدت رويه و پاسخگويي به مشکالت مردمي

کمي و کيفي

5

8

جلسات حل مسأله
(به استناد بند 9نظامنامه مرکز ارتباطات مردمي)

کمي و کيفي

4

9

پاسخگويي مديران واحدهاي استاني در سامانه سامد استانداريهاي سراسر کشور
(به استناد ماده  9منشور حقوق شهروندي)

کمي

4

10

اطالع رساني به متقاضيان
(به استناد موضوع ماده 8منشور حقوق شهروندي)

کمي

1

 -2محور شفافيت و سالمت اداري( 155امتياز)
شاخص اول -دسترسي عمومي به اطالعات کليه پرداختها به مقامات ،روسا و مديران دستگاه( 70امتياز)
نحوه سنجش

سقف امتياز

شماره نماگر

عنوان نماگر

1

ثبت کامل اطالعات حقوق و مزاياي روسا ،مديران و کارکنان دستگاه در سامانه ثبت حقوق و مزايا

براساس اطالعات مندرج در سامانه مربوط

2

ثبت اطالعات کارکنان در سامانه پاکنا

آمار دقيق و بهموقع ثبت شود

40
30

ماده  29قانون برنامه ششم توسعه ،بخشنامه شماره  66111مورخ  –1397/2/18بخشنامه شماره  336566مورخ (1397/7/2و اصالحيه شماره  578360مورخ -)1397/10/20
قانوني
تصويبنامه هيات وزيران به شماره /99145ت 55223هـ مورخ 1397/07/28
شاخص دوم -ارتقاء سالمت اداري دستگاه( 55امتياز)
شماره نماگر

عنوان نماگر

1

فعاليت برنامهمند و مستمرکميته/کارگروه ارتقاء سالمت اداري

2

نحوه سنجش

 ارائه صورتجلسات کميته /کارگروه(در سال جاري) -ارائه متن و مستندات تصويب آن در کارگروه /کميته

تدوين برنامه عملياتي ساليانه دستگاه در زمينه ارتقاء سالمت اداري و مقابله با
فساد(داراي برش ملي و استاني)

3

اجراي کامل و دقيق برنامهعملياتي و ساير مصوبات کميته/کارگروه سالمت اداري

4

شناسايي ،اولويتبندي و رفع نقاط آسيب پذير و گلوگاههاي فساد خيز

 ارائه مستندات مربوط به اجراي بندهاي برنامه عملياتي مصوب و مصوباتکارگروه
 ارائه مصوبه کارگروه سالمت اداري در خصوص شناسايي و اولويتبنديگلوگاهها در سال 1400

5

سقف امتياز

3
3
5
10

ارائه راهکارهاي رفع گلوگاههاي شناسايي شده تصويب شده در کارگروهسالمت اداري
ارائه مستندات اجراي راه حلهاي اصالحي5

6

7
8
9
10
11
12
13

شناسايي و رفع ابهامات و تعارضات موجود در مقررات دستگاه به منظور پيشگيري
از بروز فساد اداري

 متن قديم مصوبه اصالح شده -ارائه متن جديد اصالح شده

3

 -مستند ابالغ مصوبه جديد

فرهنگسازي ،آگاه سازي و اطالع رساني به مراجعين در جهت جلوگيري از وقوع
فساد

 ارائه محصوالت فرهنگي مرتبط توليد شده(بروشور ،کليپ و ). . . -آدرس صفحه اطالع رساني در خصوص ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با

2

فساد در پورتال دستگاه

ارائه گزارش تحليلي از نحوه اجراي قانون ارتقاء سالمت اداري در سطح
دستگاه(تکاليف عمومي و اختصاصي) و ارائه مستندات مربوطه
ارائه گزارش تحليلي از نحوه اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در
سطح دستگاه و ارائه مستندات مربوطه

 -ارائه گزارش تحليلي به همراه مستندات اجراي تکاليف دستگاه

5

 -ارائه گزارش تحليلي به همراه مستندات اجراي تکاليف دستگاه

5

تدوين شاخصهاي سنجش سالمت و فساد اداري و پايش ميزان سالمت و فساد

 -ارائه صورتجلسه تصويب شاخصهاي سنجش سالمت و فساد

اداري در سطح دستگاه

 -ارائه گزارش تحليلي وضعيت سالمت و فساد اداري در دستگاه

بررسي و شناسايي مصاديق تعارض منافع فردي در سطح دستگاه توسط کارگروه
سالمت اداري
استفاده از ظرفيت سازمانها ،تشکالت مردمي ،انديشکدهها و انجمنهاي علمي
در جهت ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد
هرگونه نوآوري موثر در زمينه ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد
تدوين برنامه عملياتي ارتقاء سالمت اداري سال آتي دستگاه( )1401به منظور
تمهيد اجراي آن از ابتداي سال آينده

5

 -ارائه صورتجلسه کميته در خصوص مصاديق تعارض منافع

3

 -ارائه مستندات همکاري(تفاهمنامه ،قرار داد و غيره)

3

 -مستندات مربوط به نوآوري مدنظر

5

 -ارائه متن و مستندات تصويب آن در کارگروه /کميته سالمت اداري

3

بند  24سياستهاي کلي نظام اداري ابالغي از سوي مقام معظم رهبري ،مواد  92 ،91و  93قانون مديريت خدمات کشوري ،دستورالعمل اجرايي مواد  91و  92قانون مديريت
قانوني
خدمات کشوري(بخشنامه شماره  173706تاريخ  1393/12/27سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ،قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ،آييننامه اجرايي ماده  26قانون ارتقاي سالمت نظام اداري
و مقابله با فساد(تصويبنامه شماره /45146ت50080هـ تاريخ  1393/4/24هيأت وزيران) ،برنامه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد(مصوبه شماره /37995ت 28617هـ تاريخ  1382/12/25هيئت وزيران)،
آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي(مصوبه شماره /73377ت 30374ه تاريخ  1383/12/22هيئت وزيران) ،تصويبنامه شماره  44770/77683تاريخ  1389/4/8هيات وزيران ،آيين نامه
6

پيشگيري و مقابله نظاممند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه(مصوبه شماره /192087ت50328هـ مورخ  1392/12/28هيات وزيران) ،نامه شماره  200/93/4349مورخ  1393/4/3معاونت توسعه مديريت
و سرمايه انساني رئيس جمهور ،بخشنامه شماره  200/93/5272تاريخ  93/4/17و بخشنامه شماره  200/93/13472تاريخ  1393/10/7موضوع ساماندهي کميتههاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري،
تصويبنامه شوراي عالي اداري شماره  954930مورخ  1395/10/22در خصوص کارگروه ارتقاي سالمت نظام اداري ،چک ليست راهنماي ازريابي شاخص .نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني ،برنامه جامع
اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره  302596تاريخ  1397/6/14شوراي عالي اداري.
شاخص سوم -افزايش اثربخشي نظام رسيدگي به تخلفات اداري( 30امتياز)
شماره نماگر

عنوان نماگر

1

تکاليف هياتها

مصاديق عملکردي

نحوه سنجش

اتقان آراء از نظر شکلي و ماهوي(رعايت دقيق قوانين و مقررات رسيدگي به تخلفات اداري و شيوه نامه

10

صدور راي ابالغي دبيرخانه هيات عالي نظارت)
رعايت حقوق متهم و فراهم آوردن شرايط دفاع عادالنه
رعايت ماده  49آييننامه اجرايي قانون سازمان بازرسي کل کشور

براساس چک ليست
راهنماي ارزيابي شاخص

تحصيل مستند اجراي راي و درج در پرونده تخلفاتي مربوط

2

تکاليف دفتر
هماهنگي

نظارت(براساس مقررات و بخشنامههاي مربوط)
تعامل موثر با دبيرخانه هيات عالي نظارت و اجراي دقيق تصميمات و بخشنامههاي هيات عالي نظارت و
دبيرخانه آن

3

2

براي اعضا(برکناري و استعفاء)
ارسال گزارش عملکرد هياتها و دفتر هماهنگي به صورت کامل ،دقيق و به موقع به دبيرخانه هيات عالي

3
2

ارزيابي و نظارت بر صالحيت اعضاي هياتهاي رسيدگي و گروه تحقيق و رعايت مقررات در تعيين جايگزين
آموزش و هماهنگي هياتها

سقف امتياز

براساس چک ليست
راهنماي ارزيابي شاخص

4
2
4

قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب مورخ  1372/9/7و آيين نامه اجرايي آن موضوع مصوبه شماره /26222ت/304ه مورخ  1373/8/2هيات وزيران .و نامه شماره
قانوني
 205/93/8392تاريخ  1393/6/23دبيرخانه هيأت عالي نظارت(موضوع مباني و مستندات قانوني و محورها و شاخصهاي ارزيابي عملکرد مسئولين هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان) ،چک
ليست راهنماي ارزيابي شاخص.

7

 -3محور توسعه دولت الکرونيک( 170امتياز)
شاخص اول -نحوه ارائه خدمات دولتي و سهولت استفاده( 120امتياز)
شماره نماگر

عنوان نماگر

1

الکترونيکي شدن مرحله درخواست خدمات دولتي

2

الکترونيکي شدن مرحله تحويل خدمات دولتي

3

الکترونيکي شدن کامل خدمات دولتي (کليه مراحل درخواست ،توليد و تحويل)

4

ارائه خدمات از طريق فناوريهاي نوين

5

وجود اطالعات و قابليتهاي خاص در تارنماي دستگاه

6

اصالح فرايندهاي ارائه خدمات دولتي

نحوه سنجش

سنجش براساس اطالعات مندرج در سامانه مديريت خدمات دولت و
تحقق هدف تجميعي از سال  1394تا پايان سال 1400
سنجش براساس تحقق هدف تجميعي از سال  1397تا پايان سال 1400
براساس چک ليست استانداردسازي تارنما
(مندرج در شيوهنامه ارزيابي عملکرد دستگاهها در سال )1400

سقف امتياز

15
15
10
10
15

سنجش براساس اطالعات تکميلي فرآيندهاي خدمات شناسه دار دستگاه
در سامانه ملي مديريت خدمات دولت و تحقق هدف تجميعي از سال

25

 1397تا پايان سال 1400
7

ميزان ارائه خدمات از طريق ميزخدمت

نتايج ارزيابي سامانه راهبري ميزخدمت

25

8

استفاده از دفاتر پيشخوان در ارائه خدمات

سنجش براساس تحقق هدف تجميعي از سال  1397تا پايان سال 1400

5

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:
-

نماگرهای  5، 4 ،3 ،2 ،1و  :7نیازی به بارگذاری مستندات نمیباشد.

-

نماگر  -1 :6تکمیل و ارائه جدول ضمیمه شاخص در سامانه تسما (جدول شماره  1این دستورالعمل)؛  -2بارگذاری مستندات اصالح و بهبود هر زیر خدمت شامل )1 :هدفگذاری
برای بهبود فرآیند و شاخصهای سنجش آن )2 ،مدل سازی وضعیت موجود فرآیند شامل زیرفعالیت ها ،ورودی ها ،خروجیها و مقررات و سیستمهای اطالعاتی مربوطه )3 ،تحلیل
و آسیبشناسی اجزای فرآیند همسو با هدف گذاری بهبود فرآیند  )4شناسایی اقدامات بهبود و تهیه برنامه عملیاتی اجرای اقدامات بهبود  )5اجرای اقدامات بهبود  )6میزان دست
یابی به اهداف در نظر گرفته شده برای بهبود فرآیند

نماگر  :8درج تصویر صفحه اول تفاهم نامه یا مکاتبات مربوط به ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان دولت در بازه زمانی ارزیابی
مواد  38 ،37و 40قانون مديريت خدمات کشوري ،آييننامه اجرايي ماده( )40قانون مديريت خدمات کشوري(تصويبنامه شماره /81839ت44294ک تاريخ  ،)1390/4/19مصوبه
قانوني
شماره .13/722ط تاريخ  1381/4/22شورايعالي اداري و آييننامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاههاي اجرايي(مصوبه شماره  206/93/7740تاريخ  1393/6/10شورايعالي اداري) ،مصوبه ششمين جلسه
شوراي عالي فناوري اطالعات به شماره  200/145تاريخ  ،)1393/6/11تصويبنامه شوراي عالي اداري شماره  1126446مورخ  1395/12/28موضوع شناسنامه خدمت ،آييننامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاههاي
8

اجرايي(مصوبه شماره  206/93/7740تاريخ  1393/6/10شورايعالي اداري) برنامه جامع اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره  302596تاريخ  1397/6/14شوراي عالي اداري .برنامه جامع اصالح نظام اداري
موضوع مصوبه شماره  302596تاريخ  1397/6/14شوراي عالي اداري.

جدول شماره  )1عناوين فرايندهاي اصالح شده مرتبط با خدمات براساس اهداف تجميعي تا پايان سال 1400

رديف

عناوين
خدمات/زيرخدمات

**شاخص
سنجش بهبود
فرايند

هدف
بهبود

واحد

ميزان
ميزان شاخص
شاخص بعد
قبل از بهبود
از بهبود

اقدامات انجام
شده

درصد تحقق
هدف بهبود

عناوين مستندات ضميمه

1
2
شاخص دوم -زيرساختهاي توانمندساز دولت الکترونيکي( 50امتياز)
شماره نماگر

عنوان نماگر

1

امنيت سامانهها و پورتال دستگاه

2

اتصال به سامانه رصد و درج شناسه ملي سند

3

احراز هويت الکترونيکي

4

مشارکت و تصميمگيري الکترونيک شهروندان

نحوه سنجش

سقف امتياز

10
مطابق شيوهنامه ارزيابي عملکرد دستگاهها در سال 1400

3
17
20

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:
نماگر  1تا  :3نيازي به بارگذاري مستندات در سامانه تسما نميباشد.
نماگر  :4بارگذاري گزارش نظرات مردمي و نحوه اعمال آن در فرآيندهاي تصميم گيري مربوط به دستگاه(در خصوص خدمات و پيش نويس قوانين و مقررات) به همراه تصوير صفحه مربوطه در پورتال
دستگاه در بازه زماني اخذ نظرات ،در سامانه بارگذاري شود.
مستندات قانوني شاخص :مواد  33 ،32 ،31 ،30و  34ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الکترونيکي ابالغي رئيس محترم جمهور به شماره  200/145مورخ  1393/06/11و بخشنامه شماره  1739836مورخ
 1396/12/15سازمان اداري و استخدامي کشور.

9

 -4محور مديريت عملکرد و ارتقاي بهرهوري( 140امتياز)
شاخص اول -آسيب شناسي و بهبود عملکرد( 70امتياز)
عنوان نماگر

شماره نماگر

سقف امتياز

نحوه سنجش

1

شناسايي نقاط قابل بهبود و ارائه برنامه اقدام در حوزه شاخصهاي عمومي و اختصاصي

براساس شيوه نامه

50

3

ميزان اجراي برنامه اقدام

براساس شيوه نامه

20

مواد  81و  82و  83فصل يازدهم قانون مديريت خدمات کشوري و آييننامه اجرايي آن (تصميمنامه شماره  44327/4225تاريخ  1389/1/14هياًت وزيران) ،دستورالعمل اجرايي
قانوني
استقرار نظام مديريت عملکرد موضوع بند«هـ» ماده  3آييننامه اجرايي مواد  81و  82قانون مديريت خدمات کشوري(بخشنامه شماره  200/27911تاريخ  ،)1389/5/28نقشه راه اصالح نظام اداري موضوع
تصويبنامه شماره  206/93/560تاريخ  1393/1/20شوراي عالي اداري ،برنامه جامع اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره  302596تاريخ  1397/6/14شوراي عالي اداري .ماده  83قانون مديريت خدمات
کشوري ،راهنماي ارزيابي استراتژيک دستگاه .ماده  10قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور ،بخشنامه ابالغ برنامه ملي توسعه آمار کشور( )1400-1396به شماره  473661مورخ .97/9/5
شاخص دوم-استقرار چرخه بهرهوري در دستگاههاي اجرايي( 70امتياز)
شماره نماگر

عنوان نماگر

نحوه سنجش

سقف امتياز

1

عملياتي نمودن استقرار چرخه بهرهوري و پايش برنامههاي ارتقاي بهرهوري مصوب سال (1400گامهاي  7تا 10راهنماي اجرايي)

کيفي/کمي

40

2

استقرار فاز اول چرخه بهرهوري(گامهاي  1و 2راهنماي اجرايي) – با هدف تدوين برنامههاي ارتقاي بهرهوري سال 1401

کيفي

10

3

استقرار فاز دوم چرخه بهرهوري(گامهاي  3و 4راهنماي اجرايي) -با هدف تدوين برنامههاي ارتقاي بهرهوري سال 1401

کيفي

10

4

استقرار فاز سوم چرخه بهرهوري(گامهاي  5تا  7راهنماي اجرايي)  -با هدف تدوين برنامههاي ارتقاي بهرهوري سال 1401

کيفي

10

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:
کاربرگهاي تکميل شده ،احکام اعضاي کميتهها ،قالب جمعبندي(مربوط به گام  ،)7نامههاي تاييد و ابالغ برنامهها از سوي سازمان اداري و استخدامي و سازمان ملي بهرهوري ايران ،اسناد ارتقاي
بهرهوري مصوب هيات دولت ،گزارش پيشرفت اقدامات اساسي و مستندات مرتبط به هر يک از مصاديق عملکردي(براساس جداول شيوهنامه پايش اجراي برنامههاي ارتقاي بهرهوري دستگاههاي اجرايي
کشور ،ابالغي نامه شماره  30156مورخ  1400/06/13به کليه دستگاههاي ملي و سازمانهاي مديريت و برنامهريزي استان) به عنوان فايل ضميمه در سامانه پيوست شود.
ماده  3قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور ،ماده  5قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور ،برنامه جامع بهرهوري کشور تصويب
قانوني
نامه شماره /75599ت 50985ه مورخ  .1394/06/11راهنماي اجرايي بند الف ماده  5قانون برنامه ششم توسعه کشور ابالغيه سازمان اداري و استخدامي کشور به شماره  406031مورخ  .1397/08/01نظامنامه
متوليان بهرهوري دستگاههاي اجرايي کشور ،آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره  21قانون بودجه سال .1399
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 -5محور مديريت ساختار سازماني( 110امتياز)
شاخص اول -متناسبسازي ساختار دستگاه( 70امتياز)
شماره نماگر

نحوه سنجش

عنوان نماگر

سقف امتياز

1

ميزان کاهش تعداد پستهاي سازماني

براساس هدف تجميعي سالهاي  1397تا  1400تفاهمنامه

30

2

کاهش تعداد واحدهاي سازماني

ادغام و يا کاهش تعداد واحدهاي سازماني

20

3

کاهش تعداد پستهاي سازماني مديريتي و سرپرستي

براساس هدف تجميعي سالهاي  1397تا  1400تفاهمنامه

20

برنامه اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره  302596تاريخ  1397/6/14شوراي عالي اداري و بند الف ماده( )28قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ ضوابط ساماندهي وظايف و
قانوني
فعاليتهاي عمومي ستاد مرکزي وزارتخانهها و موسسات دولتي(مصوبه شماره  206/48891تاريخ 1394/4/6شوراي عالي اداري) ،ضوابط ساماندهي واحدهاي عمومي(بخشنامه شماره  643356تاريخ1395/5/6
سازمان)
جدول اطالعات شاخص
تعداد پستهاي انتهاي سال 1400
تعداد پستهاي ابتداي سال 97
جدول اطالعات شاخص
تعداد پستهاي مديريتي و سرپرستي انتهاي سال 1400
تعداد پستهاي مديريتي و سرپرستي ابتداي سال 97
جدول اطالعات شاخص
تعداد واحدهاي سازماني* انتهاي سال 1400
تعداد واحدهاي سازماني ابتداي سال 97
*واحدهاي سازماني شامل کليه واحدها از سطح اداره /گروه و باالتر ميباشد.
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شاخص دوم-واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاه به بخش خصوصي و مديريت محلي()25
عنوان نماگر

شماره نماگر

سقف امتياز

نحوه سنجش

1

ميزان واگذاري واحدهاي عملياتي دستگاه براساس برنامه مصوب شده

براساس هدف تجميعي سال  1400-1397تفاهمنامه

10

2

ميزان واگذاري خدمات دستگاه براساس برنامه مصوب شده

براساس هدف تجميعي سال  1400-1397تفاهمنامه

10

3

ميزان ارتقاء کارايي از طريق واگذاريها براساس نتايج جدول شماره 1

نتايج جدول شماره 1

5

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:
گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاه براساس برنامه مصوب و قراردادهاي منعقد شده
مستندات قانوني شاخص :مواد  15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9و  24قانون مديريت خدمات کشوري و آييننامه اجرايي ماده (24شماره /231378ت43908ک تاريخ  1388/11/21تصويبنامه هيأت وزيران) و
اصالحيه آن(شماره /176420ت44852ک تاريخ  )1389/8/8و ماده  25قانون برنامه ششم ،برنامه اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره  302596تاريخ  1397/6/14شوراي عالي اداري.
جدول شماره  )2واگذاری واحدهای عملياتي و خدمات دستگاههای اجرايي

نتايج حاصل از واگذاري

خدمات و واحدهاي عملياتي واگذارشده

2

.......

خريد خدمت

1

فعاليت ،خدمت يا واحد عملياتي

بلي/خير

مشارکت

عنوان خدمت يا واحد عملياتي

واگذار شده

واگذاري
مديريت

رديف

روش واگذاري
تعداد واحدهاي سازماني تعداد پست سازماني
کاهش يافته
کاهش يافته

تعداد نيروي انساني
کاهشيافته

شاخص سوم  -واگذاري وظايف و تفويض اختيارات به سطوح استاني و شهرستاني( 15امتياز)
شماره نماگر

عنوان نماگر

نحوه سنجش

سقف امتياز

1

شناسايي وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني

براساس هدف تجميعي سال 1400-1397

5

2

ميزان واگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني ،شهرستاني و منطقهاي

تفاهمنامه

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:
فهرست کامل وظايف و اختيارات قابل واگذاري به استانها و شهرستانها و همچنين گزارش واگذاريها

12

10

تصويبنامه شماره /75601ت  51052هـ تاريخ  1394/6/11هيئت وزيران و تصويبنامه شماره /75609ت  51052هـ تاريخ  1394/6/11هيئت وزيران در خصوص واگذاري وظايف و
قانوني
اختيارات دستگاهها به سطوح استاني ،برنامه جامع اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره  302596تاريخ  1397/6/14شوراي عالي اداري.

جدول شماره  )3فهرست اختيارات تفويض شده دستگاه به سطوح استاني
رديف

ميزان واگذاري يا اعطاي اختيار(درصد)

عنوان کليه وظايف قابل واگذاري به استان

1

 -6محور مديريت سرمايه انساني( 170امتياز)
شاخص اول-شايستهساالري در انتصاب نيروي انساني( 70امتياز)
نحوه سنجش

سقف امتياز

عنوان نماگر

شماره نماگر

1

سنجش شايستگيهاي عمومي مديران و ايجاد بانک اطالعات دارندگان گواهينامه شايستگي

تعداد

10

2

تعداد انتصاب در سطوح مختلف مديريتي از ميان دارندگان گواهينامه شايستگي

تعداد

10

3

تدوين شايستگيهاي اختصاصي مديريتي به تفکيک معاونتها/واحدها

درصد

8

4

مکانيزم و فرآيند اعمال شايستگيهاي اختصاصي مديريتي در انتصابات

درصد

7

کمي

8
8
19

1

5

رعايت شرايط احراز مشاغل در انتصابات سال مورد ارزيابي

6

انطباق عناوين پستها با عناوين مشاغل (عمومي و اختصاصي) ابالغي

کمي

7

رعايت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مديران

کيفي

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:
تعداد افرادي که شايستگيهاي آنها مورد سنجش قرار گرفته و مستندات ايجاد بانک اطالعات -تعداد انتصابات انجام شده از ميان دارندگان گواهينامه شايستگي -مستندات مربوط به تدوين
شاخصهاي اختصاصي مديريتي -مستندات مربوط به اعمال شايستگيهاي اختصاصي مديريتي در انتصابات.
تکميل جداول شماره  4و  5در قالب فايل اکسل و بارگزاري آن در سامانه براي نماگر  5و .6
تکميل نمودن جدول شماره  6در قالب فايل اکسل و بارگزاري آنها در سامانه براي نماگر .7

 .1اين نماگر براي کليه کارمنداني که در سال مورد ارزيابي در شغل مورد تصدي انتصاب يافته و در دستگاه مربوطه استخدام ،مأمور يا منتقل شدهاند ،ارزيابي ميشود.
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مستندات قانوني شاخص :تصويبنامه شماره  579095مورخ  1395/4/1شوراي عالي اداري .برنامه جامع اصالح نظام اداري(مصوبه شماره  302596مورخ 1397/06/14شوراي عالي اداري) -بخشنامه
شماره  1657363مورخ  .1396/11/4تفاهمنامههاي برنامه جامع اصالح نظام اداري(دوره دوم).

رديف

جدول شماره  )4مشخصات متصديان مشاغل عمومي مورد عمل در دستگاه اجرايي
عناوين مشاغل
عمومي مورد

پستها

عمل

نام و نام
خانوادگي

تاريخ انتصاب
روز ماه

سال

رشته تحصيلي بدو

آخرين مدرک

تاريخ اعمال آخرين

استخدام

تحصيلي

مدرک2

مقطع

عنوان

مقطع

عنوان

روز

ماه

سال

داليل عدم
رعايت

ضوابط3

رديف

جدول شماره  )5مشخصات متصديان مشاغل اختصاصي دستگاه اجرايي
عناوين مشاغل
اختصاصي

پستها

نام و نام
خانوادگي

تاريخ انتصاب
روز ماه

سال

رشته تحصيلي بدو

آخرين مدرک

تاريخ اعمال آخرين

استخدام

تحصيلي

مدرک4

مقطع

عنوان

مقطع

عنوان

روز

ماه

سال

داليل عدم
رعايت

ضوابط5

 .2دستگاه اجرايي بايد مصوبه کميته سرمايه انساني دستگاه را در خصوص احتساب مدارک تحصيلي کليه کارمنداني که بين مدرک تحصيلي بدو استخدام و آخرين مدرک تحصيلي آنها بيش از يک مقطع تفاوت وجود دارد ،در قالب
يک فايل فشرده در سامانه بارگزاري نمايد.
 .3چنانچه عدم رعايت ضوابط مستند به دليل قانوني (مانند اجراي راي ديوان عدالت اداري و نظاير آن) باشد الزم است ضمن بيان داليل مربوطه در جدول ،کليه مستندات ذيربط در قالب يک فايل فشرده در سامانه بارگزاري شود.
 .4دستگاه اجرايي بايد مصوبه کميته سرمايه انساني دستگاه را در خصوص احتساب مدارک تحصيلي کليه کارمنداني که بين مدرک تحصيلي بدو استخدام و آخرين مدرک تحصيلي آنها بيش از يک مقطع تفاوت وجود دارد ،در قالب
يک فايل فشرده در سامانه بارگزاري نمايد.
 .5چنانچه عدم رعايت ضوابط مستند به دليل قانوني (مانند اجراي راي ديوان عدالت اداري و نظاير آن) باشد الزم است ضمن بيان داليل مربوطه در جدول ،کليه مستندات ذيربط در قالب يک فايل فشرده در سامانه بارگزاري شود.
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جدول شماره  )6اطالعات مديران حرفه اي
تعداد کل پستهاي مديريتي دستگاه اجرايي ....... :پست

عنوان دستگاه اجرايي:

رديف

تاريخ انتصاب
نام و نام
خانوادگي

شغل

تحصيالت
سطح

پست
روز

ماه

سال

مديريتي

جنسيت

تولد

پست
سابقه

سال
مقطع

تعداد کل پستهاي مديريتي باتصدي...... :

رشته
تحصيلي

سنوات تجربه مديريتي:

نوع
....
خدمت
استخدام
سطح
دولتي
قبلي

سنوات
تجربه غير

سطح
فعلي

ساير
سطوح

مديريتي

شاخص دوم-ساماندهي ومتناسبسازي نيروي انساني( 35امتياز)
شماره نماگر

عنوان نماگر

نحوه سنجش

سقف امتياز

1

تدوين و بروزرساني سند برنامه نيروي انساني

کيفي

10

بر اساس هدف تجميعي  1397تا  1400تفاهم نامه

13

بر اساس هدف تجميعي  1397تا  1400تفاهم نامه

12

2
3

کاهش کارکنان قرارداد کارمعين مازاد بر سقف تعيين شده تبصره ذيل ماده( )32قانون مديريت
خدمات کشوري
کاهش کارکنان رسمي ،پيماني و قرارداد کارمعين

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:
سند برنامه نيروي انساني ،مستندات اجراي برنامه عملياتي ارائه شده در سند برنامه نيروي انساني
مستندات قانوني شاخص :برنامه اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره  302596تاريخ  1397/6/14شوراي عالي اداري و بند الف ماده( )28قانون برنامه ششم توسعه کشور .دستورالعمل ساماندهي نيروي
انساني دستگاههاي اجرايي موضوع مصوبه شماره  206/172556تاريخ  1393/12/26شوراي عالي اداري و بخشنامه شماره  173707تاريخ  1393/12/27سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و قانون برنامه پنج
ساله ششم توسعه .دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني دستگاههاي اجرايي موضوع مصوبه شماره  206/172556تاريخ  1393/12/26شوراي عالي اداري ،بخشنامه شماره  1538390مورخ  1396/9/7سازمان
اداري و استخدامي کشور با موضوع نحوه بکارگيري نيروي قراردادي.
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شاخص سوم -کيفيت نظام جذب و استخدام در دستگاه( 35امتياز)
شماره نماگر

نحوه سنجش

عنوان نماگر

سقف امتياز

1

بکارگيري و استخدام بر مبناي مجوزهاي قانوني

6

2

کيفيت مصاحبههاي استخدامي

11

3

اجراي صحيح و به موقع فرآيندهاي استخدامي براساس قوانين و مقررات و دستورالعملهاي سازمان

4

ارسال درخواست شماره مستخدم و شناسه در سامانه کارمند ايران در چارچوب قوانين و مقررات

کيفي

11
7

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:
مجوز قانوني جذب و بکارگيري نيروي انساني ،فرمهاي مصاحبه ،تأمين اعتبار ،برگه تعيين مشخصات شغل ،آگهي استخدامي براساس طرح طبقه بندي مشاغل،
مستندات قانوني شاخص :دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي بخشنامه شماره  200/93/9757مورخ .19071393
شاخص چهارم-طراحي و اجراي دورههاي آموزشي مديران و کارکنان( 30امتياز)
نحوه سنجش

سقف امتياز

شماره نماگر

درصد

12

2

تدوين و مصوب نمودن برنامههاي آموزشي ساالنه کارکنان و اجراي برنامههاي آموزشي در چارچوب نظام آموزش کارکنان

درصد

12

3

بررسي اثربخشي دورههاي آموزشي برگزار شده و بهره برداري از نتايج

درصد

6

1

عنوان نماگر

نيازسنجي و طراحي دورههاي آموزشي مشاغل اختصاصي و تهيه شناسنامه آموزشي شغلي و توزيع دورهها در مسير ارتقاء رتبههاي شغلي

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه:
نماگر شماره  :1تعداد و عناوين مشاغل اختصاصي دستگاه و پستهاي تخصيص يافته -عناوين و مشخصات تفصيلي دورههاي آموزشي شامل(اهداف ،سرفصلها،ميزان ساعت آموزش و )..به
تفکيک مشاغل اختصاصي /پستهاي تخصيص يافته -تاريخ نيازسنجي و روشها و مدلهاي مورد استفاده -شناسنامه آموزشي مشاغل -توزيع عناوين آموزشها در رتبههاي شغلي.
نماگر شماره  : 2کليات برنامه آموزشي ساالنه کارکنان و تاريخ تصويب آن -تعداد و ميانگين ساعت آموزشهاي اجرا شده براي مديران و کارکنان براساس کليات برنامه مصوب -ميزان استفاده
از ظرفيت موسسات غيردولتي مورد تاييد -مستندات مرتبط با استفاده از مدرسان واجد صالحيت تدريس -نسبت ميزان دورههاي اجرا شده به کل دورههاي پيش بيني شده.
نماگر شماره  : 3تعداد دورههايي که ميزان اثربخش بودن آنها بررسي شده و ارسال نتايج بررسيها -مستندات مربوط به ميزان اثربخش بودن دورههاي آموزشي اجرا شد
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مستندات قانوني شاخص :فصل نهم قانون مديريت خدمات کشوري و آيين نامه اجرايي آن(تصويب نامه شماره /2579ت  43916ک مورخ  1389/01/10هيأت وزيران) -دستورالعمل طراحي آموزشهاي
مشاغل اختصاصي( شماره 1803/112058مورخ  -)1381/06/20نظام آموزش کارکنان دولت( موضوع بخشنامه شماره  200/1834مورخ  -)1390/01/30اصالحيه نظام آموزش کارمندان و مديران دستگاههاي
اجرايي و پيوستهاي آن(موضوع بخشنامه شماره 200/92/18819مورخ  .)1392/11/14بخشنامه شماره  66111نظام آموزش کارکنان دولت( موضوع بخشنامه شماره  200/1834مورخ  ،)1390/01/30اصالحيه
نظام آموزش کارمندان و مديران دستگاههاي اجرايي و پيوستهاي آن(موضوع بخشنامه شماره 200/92/18819مورخ  -)1392/11/14بورسهاي آموزشي خارج از کشور( موضوع بخشنامه شماره 204/21285
مورخ  89/04/28و بخشنامه شماره  1132012مورخ  -)96/02/02دستورالعمل نحوه احراز صالحيت تدريس و اجراي برنامه تربيت مدرسان دورههاي آموزشي کارکنان دولت( موضوع بخشنامه شماره 464185
مورخ .)1397/08/29

 -7محور توسعه فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهاي اسالمي( 45امتياز)
شاخص اول -اجراي مفاد نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني( 25امتياز)
شماره نماگر

1
2
3

عنوان نماگر

طراحي و اجراي سازوکار الزم (برنامه عملياتي) در عملياتي نمودن
معيارهاي عمومي رفتاري و شغلي فرهنگ سازماني
طراحي و اجراي سازوکار الزم (برنامه عملياتي) در عملياتي نمودن
معيارهاي اختصاصي فرهنگ سازماني
گزارش تجارب موفق و ساير اقدامات موثر در حوزه فرهنگ سازماني

نحوه سنجش

سقف امتياز

بر اساس شيوه نامه شاخص

8

بر اساس شيوه نامه شاخص

8

بر اساس شيوه نامه شاخص

9

مستندات قانوني شاخص :نظامنامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني ( تصويبنامه شوراي عالي اداري به شماره  302550تاريخ )1397/06/14
شاخص دوم -ترويج فرهنگ ايثار و شهادت( 10امتياز)
شماره نماگر

1

عنوان نماگر

ميزان ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

نحوه سنجش

سقف امتياز

براساس شيوه نامه شاخص

10

شاخص سوم -استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز( 10امتياز)
شماره نماگر

1

عنوان نماگر

ميزان استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

نحوه سنجش

سقف امتياز

براساس شيوه نامه شاخص

10

مستندات قانوني شاخص :پيامهاي  21گانه مقام معظم رهبري ،ماده  104قانون برنامه چهارم توسعه ،تصويبنامه شماره /51867ت17323هـ تاريخ  1376/1/30هيات وزيران و اصالحيه بعدي آن به شماره
/5154ت24713هـ تاريخ  ،1381/11/2تصويبنامه شماره /69443ت43835هـ تاريخ  1393/6/20هيأت وزيران ،مصوبه جلسه  566مورخ  1381/5/4شوراي عالي انقالب فرهنگي ،تصويبنامه شماره
/116077ت33324هـ تاريخ  1385/9/18هيأت وزيران و نظام جامع برنامهريزي ،نظارت و ارزيابي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در دستگاههاي اجرايي .بخشنامه شماره  51503/35554تاريخ  95/3/26معاون
اول رئيس جمهور.
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