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 بسمه تعالی
 

 هاریزی استان های اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامهبخشنامه به دستگاه

 های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آندستگاه 1397موضوع : ارزیابی عملکرد سال 

 )برگرفته از قوانین و مقررات اداری و برنامه اصالح نظام اداری(

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

ها در راستای تحقق اهداف و وظایف هیأت وزیران( و به منظور سنجش موفقیت دستگاه14/1/1389مورخ  4225/44327

 20/1/1393مورخ 560/93/206مصوبه شماره  محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح نظام اداری)موضوع

های اجرایی ملی و استانی بر اساس شورای عالی اداری( و همچنین برنامه اصالح نظام اداری، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه

 گردد: ، به شرح زیر تعیین می1397های عمومی و اختصاصی سال شاخص

 بر اساس تفاهم بین دستگاه و سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد.های عمومی ستاره دار هدف شاخص -1

باشاد. های اجرایای در سا م ملای سیوسات ایان بخشانامه میدساتگاه 1397های عمومی ارزیابی عملکرد ساال شاخص -2

ل امتیازدهی س م های اجرایی در س م استانی به همراه دستورالعمدستگاه 1397های عمومی ارزیابی عملکرد سال شاخص

قرار خواهد گرفت. قرارگیاری دساتورالعمل  www.aro.gov.irسایت سازمان به نشانی ها در وبملی و استانی شاخص

 باشد. سایت سازمان به منزله ابالغ رسمی آن میمذکور در وب

 "اقادامات برجتاته دساتگاه"، یک شاخص با عناوان 1397عمومی ارزیابی عملکرد سال  هایبا توجه به اینکه در شاخص -3

های اجرایی می بایتت شاخص های سیشنهادی را در قالب اقدامات برجتاته بارای دوره ارزیاابی تعریف شده است، دستگاه

های مایند. ضروری است شاخصبه امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی این سازمان ارسال ن 1397عملکرد سال 

 همپوشانی نداشته باشد. 1397های عمومی و اختصاصی ابالغ شده سال سیشنهادی دستگاه با شاخص

ق.م.خ.ک مبنای بار  82و  81ناماه اجرایای ماواد آیین 3های اختصاصی، با توجه به مفاد بند )ب( ماده در خصوص شاخص -4

باه  97های سیشنهادی سال تأیید آنها توسط سازمان، الزم است که شاخصها از سوی دستگاه و بررسی و سیشنهاد شاخص
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دستورالعمل اجرایی استقرار  نظام  1ها در قالب ماده ای با ارائه متتندات مربوط به منبع استخراج شاخصهمراه اهداف برنامه

هاای در نظار گارفتن وظاایف و مأموریت ( باا28/5/1389تااری   27911/200مدیریت عملکرد )موضوع بخشنامه شاماره 

های اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد باالدستی، در قالب فرم )الف( نهایی شده باشد. رویت دستگاه، اسناد برنامه توسعه، سیاست

های متتقل در سامانه نظام مدیریت عملکرد متتقر در دساتگاه ساا از ها و سازمانهای اختصاصی برای وزارتخانهشاخص

های متاتقل ساا از ها و ساازمانسذیر خواهد بود. همچنین ضروری است وزارتخانهها امکانها و ابالغ آنویب شاخصتص

و  1397های وابتته نتبت به تنظیم بار  اساتانی آن بارای ساال های اختصاصی ستاد دستگاه و سازماندریافت شاخص

هاا، ساازمان نمایند. در صورت عدم ارسال بر  استانی شااخص ارسال آن به این سازمان برای بررسی و تأیید نهایی اقدام

های اختصاصی این دساته توانند سا از اعالم این سازمان، رأساً نتبت به تدوین شاخصها میریزی استانمدیریت و برنامه

هاا را ماورد و آن های ستاد دستگاه مربوط)ابالغی از سوی این سازمان( اقاداماز واحدهای استانی با در نظر گرفتن شاخص

های های اجرایی در س م ستاد، سازمانهای اختصاصی ابالغ شده مبنای ارزیابی عملکرد دستگاهارزیابی قرار دهند. شاخص

های اجرایی، در زماان ورود گازار  عملکارد باه ساامانه مادیریت باشد و دستگاهوابتته و کلیه واحدهای استانی تابعه می

 ها نیتتند.ر عنوان، اهداف و اوزان آنعملکرد، مجاز به تغییر د

های وابتته و واحدهای استانی مرباوط دریافت گزار  خودارزیابی، بررسی و ارزیابی گزار  عملکرد ستاد دستگاه، سازمان -5

های متتقل یا عناوین ها و سازمانهای عمومی و اختصاصی از سوی دفاتر مدیریت عملکرد وزارتخانهدر هر دو بعد شاخص

هاا، فایال خروجای از ساامانه مادیریت عملکارد کلیاه ای انجام خواهد گرفت که بعد از تأیید نهاایی گزار ه به گونهمشاب

به سازمان اداری و استخدامی کشور)امور مادیریت عملکارد و  15/2/1398ها)اعم از ملی و استانی( حداکثر تا تاری  دستگاه

های عمومی و اختصاصای)دفاتر یهی است راهبری، هدایت و تعیین ارزیابان شاخصارتقاء فرهنگ سازمانی( ارسال گردد. بد

ها و هاا بار عهاده دفااتر مادیریت عملکارد وزارتخاناهبنادی ارزیابیتخصصی و سشتیبانی ستاد دستگاه( و همچناین زمان

های اجرایای ر  عملکرد دستگاههای متتقل یا عناوین مشابه خواهد بود. ضمناً با توجه به اینکه امکان دریافت گزاسازمان

است، لذا ضروری است واحدهای استانی در مهلت تعیین شده اقدام استان صرفاً از طریق سامانه ستاد دستگاه فراهم گردیده

 به ورود اطالعات نمایند.

 



 معاون رئیس جمهور       
 و                                        

 رئیس سازمان                  
 

 
 ریاست جمهوری                                                                 

می کشور   سازمان  اداری و استخدا

 

   :  شماره انهم
 

162537 

06/04/1397 : اترخی انهم  

 دارد :   ویپست

 

گار :                85350مرکز تلفن :               یم ی سل  دیساختمان شه -16شماره-رعمادی نبش م -یبهشت  دیشه  ابانیخ –تهران   2488937ش ش:           1587773499: یکدپست                     88546929دورن
 

ابالغی از سوی  های اختصاصیهای اجرایی استان که فاقد برنامه عملیاتی اصالح نظام اداری و شاخصآن دسته از دستگاه -6

ها درخصوص اهداف ریزی استانباشند، موظفند سا از توافق با سازمان مدیریت و برنامهسازمان)س م ملی( می

های ریزی استان و همچنین تعیین شاخصهای عمومی، نتبت به انعقاد تقاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامهشاخص

، با 15/2/1398لغایت  1/2/1398الم این سازمان اقدام نمایند. همچنین از تاری  اختصاصی با تأیید سازمان مذکور، بعد از اع

های عمومی و اختصاصی وارد های مذکور، گزار  عملکرد خود را در ابعاد شاخصدریافت رمز ورود به سامانه از سازمان

 سامانه نمایند.

های اجرایی استان حداکثر تاا تااری  ه اطالعات گزار  عملکرد دستگاهها بدسترسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان -7

های های مذکور موظفند بررسی اولیه گزار  عملکرد، تعیاین ارزیاباان شااخصسذیر خواهد شد. سازمانامکان 31/2/1398

هاای اجرایای اساتان را باه عمومی و اختصاصی، نهایی نمودن امتیازات مکتتبه و همچنین ارایه گزار  عملکارد دساتگاه

ای مدیریت نمایند که دسترسی به نتایج نهایی ارزیابی عملکرد استان از طریق سامانه نظاام مادیریت عملکارد دولات گونه

 سذیر گردد.امکان 31/4/1398متتقر در این سازمان حداکثر تا تاری  

هاای جمهاور محتارم، در جشانوارهری و گازار  باه رییاهای انجام شده ضمن ارائاه در شاورای عاالی ادانتایج ارزیابی -8

 های اجرایای، مبناای امتیاز مکتتابه دساتگاه شهیدرجایی )س م ملی و استانی( اعالم و به اطالع عموم خواهد رسید. ضمناً

 ( قرار خواهد گرفت. 23/3/1390تاری   6653/206العاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه)به استناد مصوبه سرداخت فوق
 

 

 
 

   

 
 

 

 جمشید انصاری 



 

 3از  1صفحِ   

 

 امتيبسسقف  يَذف کم ياحذ سىجص ضبخصعىًان                        رديف

 امتيبس( 041)سبسمبويسبختبر  اصالح محًر 1

   30 درصذ َب اي، ثخص خصًصي ي سمه َبي حزفٍ َبي اجزايي ثٍ ضجکٍ ياگذاري ياحذَبي عمليبتي ي خذمبت دستگبٌ 1/1
 20 100 درصذ  اجزاي ضًاثط سبسمبوذَي ياحذَبي عمًمي 2/1
   25 درصذ )ضبمل پست َبي کبرضىبسي ي مذيزيتي(َبي سبسمبوي دستگبٌ کبَص تعذاد پست 3/1
   20 درصذ ياگذاري يظبيف ي اختيبرات قبثل ياگذاري ثٍ سطًح استبوي ي ضُزستبوي تفًيض ي 4/1
 25 100 درصذ اجزاي ثخطىبمٍ سبمبوٍ ملي مذيزيت سبختبر دستگبٌ َبي اجزايي 5/1
   20 درصذ کبَص سطًح ي تعذاد ياحذَبي سبسمبوي  6/1

 امتيبس( 071) ديلت الکتزيويكتًسعٍ محًر  2

 10 100 درصذ  كيدستگبٌ در حًسٌ ديلت الکتزيو ييثزوبمٍ اجزا هيتذي 1/2
   10 درصذ الکتزيويکي کزدن خذمبت ديلتي)درخًاست خذمت( 2/2
   20 درصذ الکتزيويکي کزدن خذمبت ديلتي)ارايٍ خذمبت( 3/2
   15 درصذ در ارائٍ خذمت طخًانيدفبتز پاستفبدٌ اس  4/2
 20 100 درصذ استبوذاردسبسي تبرومب)ية سبيت( 5/2
   30 درصذ فزآيىذَبي ارائٍ خذمبت اصالح 6/2
 10 100 درصذ َبي وًيه در ارايٍ خذمتاستفبدٌ اس فىبيري 7/2

 20 100 درصذ ارائٍ خذمبت در ميش خذمت 

 15 100 درصذ تًسعٍ سيزسبخت ديلت الکتزيويکي

 15 100 درصذ مطبرکت الکتزيويکي

 10 100 درصذ اتصبل ثٍ سبمبوٍ رصذ

 امتيبس( 001محًر مذيزيت سزمبيٍ اوسبوي) 3

 15 100 درصذ ريشي ويزيي اوسبوي ثزوبمٍ
 15 100 درصذ ثٍ ريس رسبوي وظبم اطالعبت ويزيي اوسبوي 

 30 100 درصذ سبمبوذَي ي متىبست سبسي ويزيي اوسبوي



 

 3از  2صفحِ   

 

 امتيبسسقف  يَذف کم ياحذ سىجص ضبخصعىًان                        رديف

 15 100 درصذ تىبست ضغل ي ضبغل
 15 100 درصذ اصالح ي ثبسوگزي مطبغل

 15 100 درصذ مقزرات ججزان خذمت  رعبيت
 15 100درصذ سبالري در اوتصبة مذيزان ي ثُزٌ گيزي اس تًاومىذي َبي سوبن ي جًاوبن ضبيستٍ

 15 100درصذ کبرکىبن در سبمبوٍ حقًق ي مشايبثجت اطالعبت مبَبوٍ حقًق ي مشايبي مقبمبت، ريسب، مذيزان ي 
 10 100درصذ وحًٌ اجزاي مصًثبت ضًراي حقًق ي دستمشد تًسط دستگبٌ اجزايي

 30 100 درصذ ويبسسىجي ي طزاحي ثزوبمٍ آمًسضي
 15 100 درصذ َبي آمًسضي مذيزان ي کبرکىبناجزاي ديرٌ

 10 100 درصذ طزح تزثيت مذيزان  اجزاي
 10 100 درصذ ارسضيبثي عملکزد مذيزان، کبرمىذان ي کبرکىبن قزاردادي

 امتيبس( 81)ضفبفيت ي مذيزيت مبليمحًر 4

   درصذ ياحذَبي اجزايي ثٍ ريش قيمت تمبم ضذٌ ادارٌ

 10 100 درصذ اجزاي ثزوبمٍ ملي آمبر کطًر
 25   اجزاي حسبثذاري تعُذي

 20 100 درصذ ديلت)سبمبوٍ ستبد( يکيسبمبوٍ تذارکبت الکتزيو يزيثٍ کبرگ 4/4

 امتيبس( 81)ثُجًد فضبي کست ي کبر ي ارتقبي ثُزٌ يري محًر 5

 25 100 درصذ کست ي کبرثُجًد فضبي 
 20 100 درصذ َبي اجزايي کطًر دستگبٌدر يري  ثُزٌ چزخٍاستقزار  2/5
 15 100 درصذ فضبَبي اداري در سبمبوٍ سبدا)سبمبوٍ امًال دستگبَُبي اجزايي( ثجت اطالعبت 3/5
 20 100 درصذ مذيزيت سجش 4/5

 امتيبس( 011) ، مسئًليت پذيزي ي پبسخگًييسالمت اداريارتقبءمحًر  6

 35 100 درصذ ارتقبء سالمت وظبم اداري

 35 100 درصذ در وظبم اداري صيبوت اس حقًق ضُزيوذان

 20 100 درصذ افشايص اثزثخطي وظبم رسيذگي ثٍ تخلفبت اداري



 

 3از  3صفحِ   

 

 امتيبسسقف  يَذف کم ياحذ سىجص ضبخصعىًان                        رديف

 20 100 درصذ تًسعٍ ي تزييج فزَىگ اقبمٍ ومبساستقزار وظبم جبمع 

 10 100 درصذ رسيذگي ثٍ ضکبيبت مزدمي در ثستز سبمذ

 10 100 درصذ ارتجبطبت مزدم ي ديلت در ثستز سبمذ

 20 100 درصذ فضبَبي اداري جُت استفبدٌ معلًليه ي جبوجبسانمىبست سبسي 

 امتيبس( 061محًر استقزار وظبم مذيزيت عملکزد) 7

 35 100 درصذ  َبي ياثستٍ ي ياحذَبي استبوي(َب، مًسسبت ي ضزکتگزفته سبسمبناوجبم ارسيبثي عملکزد دستگبٌ )ثب در وظز 

 20 100 درصذ تُيٍ ي تذييه گشارش ارسيبثي استزاتژيك دستگبٌ 

 10 100 درصذ تطکيل ضًراي راَجزي تًسعٍ مذيزيت دستگبٌ 

 100 100 درصذ 0اقذامبت ثزجستٍ دستگبٌ
 خَاّذ شذ.کشَر تعييي  استخذاهيٍ اداريًاهِ بيي دستگاُ هربَط ٍ سازهاى  بر اساس تفاّن  دار ستارُّاي  شاخص يّذف کو تًجٍ:

                                                 
 اقذام گردد. 1337ارزیابي عولکرد سال بخشٌاهِ  3بر اساس بٌذ 1


