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بسمهتعالي
بخشنامه به دستگاههای اجرایي کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها

موضوع  :ارزیابی عملکرد سال  5931دستگاههای اجرایی در دو سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده  9آییننامه اجرایی مواد  19و  14قانون مدیریت خدمات کشوری(مصوبه
شماره  22944/2441مورخ 9911/9/92هیأت وزیران) و به منظور سنجش موفقیت دستگاهها در راستای تحقق اهداف و
وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح نظام اداری(موضوع مصوبه شماره 416/19/161
مورخ 9919/9/41شورای عالی اداری) و همچنین برنامه جامع اصالح نظام اداری(موضوع تصویبنامه
شماره /944641ت11624هـ تاریخ  9919/91/41هیات وزیران) ،نحوه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانی بر
اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی سال  ،9911به شرح زیر تعیین میگردد:
 -9مبنای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایـی در بشـش شـاخصهای عمـومی ،تااه نامـه بـین دسـتگاه و سـازمان اداری و
استشدامی کشور موضوع بند دو تصـویبنامه شـماره /944641ت11624هــ تـاریخ  9919/91/41هیـأت محتـرم وزیـران
میباشد .بدیهی است در صورت نداشتن برش استانی شاخصها ،سازمان مدیریت و برنامـهریزی اسـتانها موظانـد اهـداف
برنامه عملیاتی ستاد دستگاه اجرایی را برای واحد استانی مربوط به همان دستگاه را مورد عمل قرار دهند.
 -4شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال  9911دستگاههای اجرایی در دو سطح ملـی و اسـتانی بـه همـراه دسـتورالعمل
امتیازدهی تا پایان دی ماه در وبسایت سازمان به نشانی  www.mdhc.irقرار خواهد گرفت .ضمناً رویت شـاخصهای
عمومی برای وزارتشانهها و سازمان های مستقل در سامانه نظام مدیریت عملکرد مسـتقر در دسـتگاه از ابتـدای بهمـن مـاه
امکانپذیر خواهد بود .قرارگیری دستورالعمل مذکور در وبسایت سازمان به منزله ابالغ رسمی آن میباشد.
 -9در خصوص شاخصهای اختصاصی ،با توجه به مااد بند (ب) ماده  9آییننامـه اجرایـی مـواد  19و  14ق.م.خ.ک مبنـی بـر
پیشنهاد شاخصها از سوی دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط سازمان ،الزم است که شاخصهای پیشنهادی سال 9911
به همراه اهداف برنامهای با ارائه مستندات مربوط به منبع استشراج شاخصها در قالب ماده  9دستورالعمل اجرایی استقرار
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نظام مدیریت عملکرد (موضوع بششنامه شماره  411/44199تاریخ  )9911/1/41با در نظـر گـرفتن وظـایف و مأموریتهـای
دستگاه ،اسناد برنامه توسعه ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد باالدستی ،در قالب فرم (الف) نهایی شده باشـد .رویـت
شاخصهای اختصاصی برای وزارتشانهها و سازمانهای مستقل در سامانه نظام مـدیریت عملکـرد مسـتقر در دسـتگاه پـ

از

تصویب شاخصها و ابالغ آنها امکانپذیر خواهد بود .همچنین ضـروری اسـت وزارتشانـهها و سـازمانهای مسـتقل پـ

از

دریافت شاخصهای اختصاصی ستاد دستگاه و سازمانهای وابسته نسبت به تنظی برش استانی آن برای سال  9911و ارسـال
آن به این سازمان برای بررسی و تأیید نهایی اقدام نمایند .در صورت عدم ارسال برش استانی شاخصها ،سـازمان مـدیریت و
برنامهریزی استانها میتوانند پ

از اعالم این سازمان رأساً نسبت به تدوین شاخصهای اختصاصی ایـن دسـته از واحـدهای

استانی با در نظر گرفتن شاخصهای ستاد دستگاه مربوط(ابالغی از سوی این سازمان) اقدام و آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.
شاخصهای اختصاصی ابالغ شده مبنای ارزیابی عملکرد دستگاههـای اجرایـی در سـطح سـتاد ،سـازمانهای وابسـته و کلیـه
واحدهای استانی تابعه میباشد و دستگاههای اجرایی ،در زمان ورود گزارش عملکرد به سامانه مدیریت عملکرد ،مجاز به تغییـر
در عنوان ،اهداف و اوزان آنها نیستند.
 -2دریافت گزارش خودارزیابی ،بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد ستاد دستگاه ،سازمانهای وابسته و واحدهای استانی مربـوط
در هر دو بعد شاخصهای عمومی و اختصاصی از سوی دفاتر مدیریت عملکرد وزارتشانهها و سازمانهای مستقل به گونهای
انجام خواهد گرفت که بعد از تأیید نهایی گزارشها ،فایل خروجی از سامانه مدیریت عملکرد کلیه دسـتگاهها(اع از ملـی و
استانی) حداکثر تا تاریخ  9916/4/91به سازمان اداری و استشدامی کشور(امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنـ

سـازمانی)

ارسال گردد .بدیهی است راهبری ،هدایت و تعیین ارزیابان شاخصهای عمومی و اختصاصـی(دفاتر تشصصـی و پشـتیبانی
ستاد دستگاه) و همچنین زمانبندی ارزیابیها بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد وزارتشانهها و سازمانهای مستقل خواهد بود.
ضمناً با توجه به اینکه امکان دریافت گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان صرفاً از طریق سامانه ستاد دستگاه فـراه
گردیدهاست ،لذا ضروری است واحدهای استانی در مهلت تعیین شده اقدام به ورود اطالعات نمایند.
 -1آن دسته از دستگاههای اجرایی استان که فاقد برنامه عملیاتی اصالح نظام اداری ،شاخصهای اختصاصی ابالغی از سوی
سازمان و سامانه نظام مدیریت عملکرد میباشند ،موظاند پ

از توافق با سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها در

تهران –خیابان شهید بهشتی-نبش میرعماد-شماره-61ساختمان شهید سلیمی مرکز تلفن  05358:دورن گار  00561888 :کدپستی6507773688 :

ش ش6310831 :

معاون رئیس جمهور
و
رئیس سازمان

ریاست جمهوری

سازمان اداری و استخدا می کشور

شماره انهم :

121949

اترخی انهم :

9911/91/92

ویپست :

ندارد

خصوص اهداف شاخص های عمومی و اختصاصی مورد عمل ،نسبت به انعقاد تقاه نامه با سازمان مـدیریت و برنامـهریزی
استان در چارچوب برنامه عملیاتی اصالح نظام اداری موضوع تصویبنامه هیأت وزیران بـه شـماره /944641ت11624هــ
تاریخ  9919/91/41و همچنین تعیین شاخصهای اختصاصی با تأیید سازمان مذکور ،تـا پایـان سـال  9911اقـدام نماینـد.
همچنین از تاریخ  9916/4/9لغایت  ،9916/4/91با دریافت رمز ورود به سامانه از سازمانهای مذکور ،گزارش عملکرد خود
را در ابعاد شاخصهای عمومی و اختصاصی وارد سامانه نمایند.
 -6دسترسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها به اطالعات گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان حداکثر تـا تـاریخ
 9916/4/99امکانپذیر خواهد شد .سازمانهای مذکور موظاند بررسی اولیه گزارش عملکرد ،تعیـین ارزیابـان شـاخصهای
عمومی و اختصاصی ،نهایی نمودن امتیازات مکتسبه و همچنین ارایه گـزارش عملکـرد دسـتگاههای اجرایـی اسـتان را بـه
گونه ای مدیریت نمایند که دسترسی به نتایج نهایی ارزیابی عملکرد استان از طریق سامانه نظـام مـدیریت عملکـرد دولـت
مستقر در این سازمان حداکثر تا تاریخ  9916/2/91امکانپذیر گردد.
 -4نتایج ارزیابیهای انجام شده ضمن ارائـه در شـورای عـالی اداری و گـزارش بـه ریی جمهـور محتـرم ،در جشـنوارههـای
شهیدرجایی (سطح ملی و استانی) اعالم و به اطالع عموم خواهد رسید .ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاه اجرایی اسـتان ،مبنـای
محاسبه امتیاز ارزیابی عملکرد ریی

دستگاه(به استناد تبصره  9بند  2ماده  9بششنامه  411/99124تـاریخ  )9911/1/44و

پرداخت فوقالعاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه(به استناد تبصـره  4مصـوبه  416/6619تـاریخ  )9911/9/49قـرار
خواهد گرفت .همچنین به استناد تبصره بنـد  9مـاده  2بششـنامه  411/99124تـاریخ  ،9911/1/44بهرهمنـدی مـدیران و
کارمندان از هرگونه پاداش(به استثنای پاداش مربوط به ماده  41قانون مدیریت خـدمات کشـوری) منـوط بـه کسـب رتبـه
متوسط یا باالتر دستگاه از ارزیابی عملکرد میباشد.

جمشید انصاری
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