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 بسمه تعالی
 

 هاریزي استانها و سازمان مدیریت و برنامههاي اجرایی، استانداريبخشنامه به دستگاه

 (1398)بر اساس ارزیابی عملکرد سال  1399موضوع: جشنواره شهيدرجایی سال 

 

ران و تالشگز و تقدیر ا شناساییو جمهوری اسالمی در نظام  " و موثرصادقانه  خدمت"م گذاری و تکریارج به منظور   

های اجرایی كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاهملت شریف ایران و نهادینه به گزاریعرصه خدمتتر در دستگاه های بر

نامه اجرایی مواد به استناد آیینو  (1399-1397) دوره دوم -و نیز پایش میزان اجرای مطلوب برنامه جامع اصالح نظام اداری

ظایف ساختار و وهای اجرایی مربوط در خصوص ارزیابی عملکرد، انون مدیریت خدمات كشوری و دستورالعملق( 82)و ( 81)

 : گرددابالغ میر به شرح زی 1399جشنواره شهیدرجایی سال  دستگاهی و استانی و ستادهای ستاد مركزی

 شهيد رجاییستاد مرکزي جشنواره  الف( 

رییس سازمان اداری و استخدامی كشور و با عضویت جمهور و معاون رییسئولیت ستاد مركزی جشنواره شهید رجایی با مس

در سازمان و نظام اداری نظران مدیریت صاحبنفر از دو  و  ذیربط های اجراییدستگاه وناننفر از معاج پنمعاونان این سازمان، 

 دهد:تشکیل و اقدامات زیر را انجام می خدامی كشوراداری و است

تیاز یا كه باالترین ام رجمهویسزیر نظر ری های مستقلسازمان و هادستگاه از بین وزارتخانه( 3)كثر انتخاب حدا .1

موضوع  )اختصاصی ای عمومی و هشاخصدر مجموع دو بعد  نسبت به سال گذشته میزان رشد امتیاز را بیشترین

 كسب نمایند.(  ق.م.خ.ک( 82( و )81)اجرایی مواد نامه آیین( 3)ماده الف و ب  یهابند

كه باالترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد  های دولتیركتموسسات و ش ها،دستگاه از بین سازمان( 3) رثانتخاب حداك .2

الف و ب ماده  های موضوع بند های عمومی و اختصاصی )امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص

 كسب نمایند.(  ق.م.خ.ک (82( و )81)نامه اجرایی مواد آیین( 3)

با سازمان  اصالح نظام اداریهای اجرای برنامه نامهدارای تفاهم های اجراییدستگاهدستگاه از بین ( 3)انتخاب حداكثر  .3

دوساله را نسبت به ابتدای برنامه جامع اصالح نظام  اهداف میزان تحققكه بیشترین  استخدامی كشوراداری و 

 یند.كسب نما، دوره دوم –اداری

را نسبت به سال  متیازبیشترین میزان رشد ایا  كه باالترین امتیازهای اجرایی دستگاهدستگاه از بین  (2)انتخاب حداكثر  .4

 سب نمایند.های اختصاصی كدر شاخص گذشته
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ساس خاص بر ا یا محورهای دوره دوم -مع اصالح نظام اداری برنامه جادر محورهای  برترایی های اجرخاب دستگاهانت .5

 ایی.های اجراقدامات تخصصی دستگاه

 برگزاری مراسم ملی جشنواره شهیدرجایی با حضور ریاست محترم جمهور به منظور تقدیر از برگزیدگان. .6

دبیرخانه ستاد مركزی جشنواره شهیدرجایی در امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان  :1تبصره 

 ست و معاون نوسازی اداری سازمان دبیر جشنواره خواهد بود.اداری و استخدامی كشور مستقر ا

قانون مدیریت خدمات كشوری،  یازدههای اجرایی با در نظر گرفتن مفاد فصل ارزیابی عملکرد دستگاه :2تبصره 

، 14/1/1389تاریخ  4225/44327قانون مدیریت خدمات كشوری به شماره ( 82( و )81)نامه اجرایی مواد آیین

و دستورالعمل امتیازدهی  28/12/1397تاریخ  749977به شماره ابالغی  1398بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 

های تخصصی كه در دبیرخانه ستاد مركزی ، در قالب كمیته1398های عمومی ارزیابی عملکرد سال شاخص

گان به ستاد مركزی جشنواره شود انجام و گزارش نهایی برای انتخاب برگزیدجشنواره شهیدرجایی تشکیل می

در قالب سامانه های خودارزیابی خود را گزارشهای اجرایی اهالزم است دستگ شهیدرجایی ارائه خواهد شد.

  ن سازمان ارسال نمایند.بندی ابالغ شده به ایبر اساس زمان ت عملکرد دولتمدیری

 شود.جشنواره شهیدرجایی تعیین و اعالم میتوسط ستاد مركزی  گانگونگی تقدیر از برگزیدنحوه و چ :3تبصره 

 ب( ستاد دستگاهی جشنواره شهيد رجایی

جمهور موظفند با تشکیل ستاد جشنواره شهیدرجایی در سطح دستگاه با های مستقل زیر نظر رییسها و سازمانوزارتخانه

شورای عالی اداری(  5/9/1393تاریخ  11852/93/206موضوع مصوبه شماره ) دیریتعضویت اعضای شورای راهبری توسعه م

 های وابسته، اقدامات زیر را انجام دهند:ها، موسسات و شركتبه ریاست باالترین مقام دستگاه و عضویت روسای سازمان

و بعد مجموع دهای وابسته و تابعه كه باالترین امتیاز را در ها، مؤسسات و شركتاز بین سازمان برتر هایانتخاب دستگاه .1

 كسب نمایند.و اختصاصی های عمومی شاخص

 هاینامهبر نامهتفاهم در اجرایكه  های وابسته و تابعهها، مؤسسات و شركتاز بین سازمان های برترانتخاب دستگاه .2

دوره  –را نسبت به ابتدای برنامه جامع اصالح نظام اداریدوساله  دافهامیزان تحقق بیشترین  اصالح نظام اداری

 كسب نمایند. ،دوم

  دستگاه و  یکمجازند حداكثر سازمان وابسته ( 5)تا های اجرایی دارای دستگاه ،2و  1در اجرای بندهای : 1تبصره 

 د.ننمایرا انتخاب دستگاه  ( 2)، مجازند حداكثر سازمان وابسته( 5)بیش از های اجرایی دارای دستگاه

ها، مؤسسات و واحدهای استانی تابعه دستگاه و یا واحدهای استانی تابعه سازمان استان از بین برتر هایانتخاب دستگاه .3

و اختصاصی های عمومی بعد شاخص باالترین امتیاز را در مجموع دو ارزیابی سطح دستگاهی كه درهای تابعه شركت

 كسب نمایند.
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ها، مؤسسات و ا واحدهای استانی تابعه سازماناستان از بین واحدهای استانی تابعه دستگاه و ی های برترانتخاب دستگاه .4

های بعد شاخص را در مجموع دو دوساله امتیازبیشترین درصد رشد  ارزیابی سطح دستگاهی كه درهای تابعه شركت

 كسب نمایند.و اختصاصی عمومی 

را  واحد استانییک  به ازای هر سازمان وابسته ندمجاز های اجراییدستگاه 4و  3در اجرای بندهای : 2تبصره 

 د.ننمایانتخاب 

نفر در هر یک از موارد  (4)كاری برتر بر اساس سازوكار مصوب ستاد جشنواره دستگاهی حداكثر  تیمو مدیر انتخاب  .5

 فوق.

 . ه هادستگاه و تقدیر از برگزیدسطح ایجاد تمهیدات الزم جهت برگزاری مراسم جشنواره شهیدرجایی در  .6

 

نه ستاد جشنواره عنوان دبیرخا)یا عناوین مشابه( به اییهای اجردستگاه لکردتر مدیریت عمادف :3تبصره 

 های تخصصی مرتبط با ارزیابی عملکرد، اقدام به ارزیابیضمن فعال نمودن كمیته ، موظفندستگاهد شهیدرجایی

شنواره برای تصویب در ستاد ج راعملکرد  گزارشدستگاه نموده و  استانیاجرایی ملی و  واحدهای عملکرد

 د. ننمای ارائهشهیدرجایی دستگاه، 

با رعایت قوانین و  نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیدگان در خصوص : ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه4 تبصره

 واهد نمود.خ اقدامتأیید رییس ستاد با گیری نموده و مقررات مربوط تصمیم

موضوعات و  تنبا در نظر گرفگاه، ر حسب مقتضیات دستتواند بستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه می :5تبصره

كه ستاد دستگاه  دستگاه های تخصصیفعالیتمحورهای یا  دوره دوم -نظام اداری های اصالح محورهای برنامه

 دستگاه برگزیده تقدیر نماید. (2)از حداكثر  ،اندای انجام دادهاقدام برجسته هاهای وابسته در آنو سازمان

 استانی جشنواره شهيد رجایی ج( ستاد

 دهد:میشورای راهبری توسعه مدیریت استان به عنوان ستاد جشنواره شهیدرجایی استان، اقدامات زیر را انجام 

بندی اعالم شده از سوی ستاد مركزی های اجرایی استان)بر اساس گروهدستگاه از بین دستگاه( 5)انتخاب حداكثر  .1

 و اختصاصی كسب نمایند.های عمومی در مجموع دو بعد شاخص ترین امتیاز راهید رجایی( كه باالجشنواره ش

 را در مجموع دودوساله  امتیازبیشترین درصد رشد  كه استانهای اجرایی دستگاهكلیه دستگاه از بین  (2)انتخاب حداكثر  .2

 كسب نمایند.و اختصاصی های عمومی بعد شاخص

 نفر در هر یک از موارد فوق.( 4)ل حداكثر های كاری مؤثر شامتیممدیر و انتخاب  .3

 .ه هاو تقدیر از برگزید استان اره شهیدرجاییایجاد تمهیدات الزم جهت برگزاری مراسم جشنو .4
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ریزی استان مستقر بوده و موظف دبیرخانه ستاد جشنواره شهیدرجایی استان در سازمان مدیریت و برنامه: 1 تبصره

های اجرایی استان نموده و گزارش دستگاه عملکرد اقدام به ارزیابی های تخصصی،تشکیل كمیته است ضمن

 مربوط را از طریق سامانه مدیریت عملکرد دولت به دبیرخانه ستاد مركزی جشنواره شهیدرجایی ارایه نماید. 

ن و با رعایت قوانیه ها چگونگی تقدیر از برگزیدستاد جشنواره شهیدرجایی استان، در خصوص نحوه و  :2 تبصره

 گیری نموده و با تأیید رییس ستاد اقدام خواهد نمود.مقررات مربوط تصمیم

با در نظر گرفتن موضوعات و تواند بر حسب مقتضیات استان، ستاد جشنواره شهیدرجایی استان می: 3 تبصره

از  ،ستانهای اهای تخصصی دستگاهدوره دوم یا محورهای فعالیت -های اصالح نظام اداری محورهای برنامه

 دستگاه برگزیده تقدیر نماید.  (3)از حداكثر  ،اندای انجام دادهكه اقدام برجستههایی دستگاه
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