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تعالیسمهاب
 

 ، رئیس محترم مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایینظامیجناب آقای 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت نی و سازمانیمرکز سرمایه انسا محترم رئیس، یزین الدینجناب آقای 

 ری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محترم مرکز توسعه مدیریت و تحول ادا رئیسجناب آقای ملکی، 

 محترم مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور رئیسجناب آقای طالبی، 

  ، مدیر کل محترم دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازیمذنبجناب آقای 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  دفتر بازرسی، محترم مدیر کل، طالبیخانم سرکار 

 ، مدیرکل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزیجاللی نیاجناب آقای 

 پرورش جناب آقای کفراشی، مدیر کل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و

 جناب آقای صفرخانی، مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ، مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت دادگستریمحمدیجناب آقای 

 وری اطالعاتمحترم مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فنا رئیس، بحرینیجناب آقای 

 سرکار خانم کارگر نجفی، مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو

 وزارت ورزش و جوانان ، بازرسی و رسیدگی به شکایات، مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرداکبریجناب آقای 

 امور خارجهوزارت  نظارتی دستیار محترم وزیر در امور، ساداتی فرجناب آقای 

 ها و تعالی سازمانی وزارت نفت ، مدیرکل محترم تشکیالت، روشق زندیغرایاجناب آقای 

 محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رئیسجناب آقای منتظر، 

 اع و پشتیبانی نیروهای مسلحریزی و نظارت راهبردی وزارت دفریزی، برنامهجناب آقای فضلعلی، مدیرکل محترم طرح

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

 منابع و پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی کشور ونت توسعهمعامحترم  سرپرست، تفرشیجناب آقای 

 منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور توسعه مرکزمحترم  ئیسر، افتخاریجناب آقای 

 جمهور رئیسجناب آقای اسفندیاری، معاون محترم توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری 

 ظت محیط زیستسازمان حفا مدیریت عملکرد مرکز برنامه، بودجه، فناوری اطالعات، بازرسی و رئیسقاسمی، جناب آقای 

 پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران و ، رسیدگیجناب آقای عابدی، مدیرکل محترم دفتر ارزیابی عملکرد

 محترم دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان ملی استاندارد سرپرست ،کاشفیاقای ناب ج

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان زندان مدیرکل محترم دفتر، جمالیانجناب آقای 

 محترم دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان پزشکی قانونی کشور آقای کارگر بیده، مدیرکلجناب 

 تحول اداری سازمان تبلیغات اسالمیریزی، فناوری اطالعات و جناب آقای محمدی، مدیرکل محترم دفتر برنامه

 جناب آقای چاپارزاده، مدیرکل محترم دفتر تلفیق برنامه و هماهنگی بودجه سازمان انرژی اتمی ایران

 محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی تمعاونسرپرست ، والی نژادجناب آقای 

 د و بازرسی سازمان ثبت اسناد و امالک کشوردفتر مدیریت عملکر ، مدیرکلواعظیجناب آقای 

  
 



 
 ریاست جمهوری                                                                   

می کشور سازمان   اداری و استخدا

 

   :  شماره انمه

 

 

58044 

20/10/1400 : اتریخ انمه  

 دارد :   پیوست
 

 

گار:                                  85350مرکز تلفن:                                      46و  44پالک -جهانتاب ابانیخ -بعد از چهارراه مفتح-یمطهر دیشه  ابانیخ    4578357ش ش:           1576613913:یکدپست                                     85353000دورن
 

 باسالم و احترام؛ 

 4225/44327قانون مدیریت خدمات کشوری)مصوبه شماره  82و  81نامه اجرایی مواد آیین 3در اجرای بند )الف( ماده 
موضوع ارزیابی عملکرد  20/09/1400 تاریخ 51080( بخشنامه شماره 1هیأت وزیران( و همچنین بند )14/1/1389مورخ 
های عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال دستورالعمل امتیازدهی شاخص»پیوست ، به 1400های اجرایی سال دستگاه

گردد. دستورالعمل مذکور شامل نماگرها، مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه و مستندات قانونی مربوط به هر ایفاد می «1400
 باشد.ص میشاخ

قرار گرفته است.  (aro.gov.ir)بر روی وبسایت سازمان به نشانی  مذکوردستورالعمل word ایل ف ،شایان ذکر است 
نیز، متعاقباً بارگذاری  های سطح استانیدستورالعمل امتیازدهی شاخصو  نامه و چک لیست سطح ملی و استانیشیوههمچنین 

 خواهد شد. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 :رونوشت
 برادر ارجمند جناب آقای دکتر میثم لطیفی معاون محترم رئیس جمهور و  رئیس سازمان برای استحضار. 
 .استحضار برای اداری نوسازی محترم معاون زاده رفیع عالءالدین ایآق جناب ارجمند برادر 
 آقای حسین عرب اسدی معاون محترم سرمایه انسانی برای استحضار. جناب ارجمند برادر 
 استحضار.برای  نظارت و مجلس ،حقوقی محترم معاون جمالی علی آقای جناب ارجمند برادر 
 استحضار و صدور دستور مقتضی. برای ایران وری بهره ملی سازمان محترم رییس پیشوائی دکتر آقای جناب ارجمند برادر 
نظام اداری و امنیت فضای مجازی برای سازی  هوشمند مرکز محترم سرپرست ورئیس  مشاور عطاردی رضا محمد آقای جناب ارجمند برادر 

 استحضار و صدور دستور مقتضی.
 .مقتضی دستور صدور و استحضار برای سازمانی ساختارهای امور محترم ئیسر شاهپری علیرضا آقای جناب ارجمند برادر 
 سرکار خانم شراره بخت جو رئیس محترم امور توسعه دولت الکترونیک برای استحضار و صدور دستور مقتضی. گرامی خواهر 
 .مقتضی دستور صدور و استحضار برای انسانی وینیر تأمین و ریزی برنامه ،آمار امور محترم رئیس قنبری اله علی آقای جناب ارجمند برادر 
 آقای عمران رمضانی اردی رئیس محترم امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی برای استحضار و صدور دستور مقتضی.جناب  ارجمند برادر 
برای استحضار و صدور دستور  ردمم حقوق از صیانت و شکایات به رسیدگی،بازرسی امور محترم رئیس سلیانی مسعود آقای جناب ارجمند برادر 

 مقتضی.
صدور دستور  و استحضار برای نظارت عالی هیأت دبیرخانه و اداری سالمت امور محترم سرپرست شفیعی حسین محمد آقای جناب ارجمند برادر 

 مقتضی.
 .مقتضی دستور صدور و استحضار رایب پرداخت های نظام ومشاغل  مدیریت امور محترم سرپرست میرزائی عبداله آقای جناب ارجمند برادر 

   

 منصوری ایمان

 و عملکرد مدیریت امور سرپرست
 سازمانی فرهنگ ارتقای
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االسالم والمسلمین جناب آقای فوالدی سرپرست محترم اداره کل بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد مرکز ارتباطات مردمی ریاست حجت   
 جمهوری، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.

 مقتضی.دستور  صدور و استحضار برای ،کشور نماز اقامه ستاد رزیابیا و نظارت محترم مدیر حیرانی آقای جناب والمسلمین االسالم حجت  
برای  ،ایثارگران امور و شهید بنیاد شکایات به پاسخگویی و رسیدگی و عملکرد ، ارزیابیبازرسی محترم مدیرکل ،عابدی آقای جناب ارجمند برادر  

 استحضار و صدور دستور مقتضی.
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 ي است جمهورير

م  ي ادارسازمان   کشور يو استخدا

 معاونت نوسازي اداري 

 امور مدرییت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازماني

 

 

 سطح ملي – 1400اهي عمومي سال دستورالعمل امتيازدهي شاخص

 



1 

 

 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص       رديف

 امتياز( 210)ينظارت عمومو  يمحور دولت مردم 1

 100 100 درصد مردم از خدمات دستگاه يتمنديزان رضايم 1/1

 40 100 درصد  يادار انت از حقوق مردم در نظاميص 2/1

 35 100   درصد يبه مطالبات مردم يدگيرس 3/1

 35 100 درصد ارتباطات مردم و دولت 4/1

 امتياز( 155)يت و سالمت اداريشفافمحور   2

 70 100 درصد ران دستگاهيبه مقامات، روسا و مد هاه پرداختيبه اطالعات کل يعموم يدسترس 1/2

 55 100 درصد دستگاه يارتقاء سالمت ادار 2/2

 30 100 درصد دستگاه يبه تخلفات ادار يدگيرس يش اثربخشيافزا 3/2

 امتياز( 170)کيتوسعه دولت الکترونمحور  3

 120 * درصد و سهولت استفاده يتنحوه ارائه خدمات دول 1/3

 50 100 درصد يکيتوانمندساز دولت الکترون يهار ساختيز 2/3

 امتياز( 140)وريبهره يت عملکرد و ارتقايريمدمحور  4

 70 100 درصد و بهبود عملکرد يب شناسيآس 1/4

 70 100 درصد در دستگاه وريبهره استقرار چرخه 2/4



2 

 

 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص       رديف

 امتياز(110)يمانت ساختار سازيريمدمحور  5

 70 * درصد ساختار دستگاه سازيمتناسب

 25 * درصد يت محليريو مد يو خدمات دستگاه به بخش خصوص ياتيعمل يواحدها يواگذار

 15 * درصد يو شهرستان يارات به سطوح استانيض اختيف و تفويوظا يواگذار

 امتياز( 170)يه انسانيت سرمايريمدمحور  6

 70 100 درصد يانسان يرويدر انتصاب ن ساالريشايسته

 35 * درصد يانسان يروين سازيمتناسبو  يسامانده

 35 100 درصد ت نظام جذب و استخدام در دستگاهيفيک

 30 100 درصد ران و کارکنانيمد يآموزش يهادوره يو اجرا يطراح

 از(يامت 45)ياسالم يهاشبر ارز يمبتن يمحور توسعه فرهنگ سازمان7

 25 100 درصد يت توسعه فرهنگ سازمانيرينامه مدمفاد نظام ياجرا

 10 100 درصد ثار و شهادتيج فرهنگ ايترو

 10 100 درصد ج فرهنگ اقامه نمازياستقرار نظام جامع توسعه و ترو

 گردد.يم يابيدستگاه، ارز ينامه برنامه سه ساله اصالح نظام ادارتفاهم 1400تا 97 يعياهداف تجم براساس دارهاي ستارهشاخص توجه:
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  از(يامت 210)يو نظارت عموم يمحور دولت مردم -1

 از(يامت 100) مردم از خدمات دستگاه يتمنديزان رضايم -شاخص اول
 سقف امتياز نحوه سنجش ن نماگرعنوا شماره نماگر

 100 خدمات ياطالعات موجود در سامانه مل براساس افت شده از دستگاهيت مردم از خدمات دريزان رضايم 1
 "مدظله العالي"هاي کلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبريسياست 17بند  قانوني 

 امتياز( 40)يحقوق مردم در نظام ادارانت از يص -شاخص دوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 20 شوديکشور انجام م يستيست سازمان بهزيق چک لياز طر يابيارز ارائه خدمت به شهروندان توانخواه 1
 5 وه نامه شاخصيق شياز طر يابيارز اتيبه شکا يدگيرس يندهايفرآ ياثربخش 2
 15 وه نامه شاخصيق شياز طر يابيارز يت عملکرديو شفاف يبازرس يندهايفرآ يشاثربخ 3

 .چک ليست راهنماي ارزيابي شاخص -شوراي عالي اداري و مقررات مرتبط با آن( 28/12/1395مورخ  1127128موضوع مصوبه شماره )تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداريقانوني 

 امتياز( 35)يبه مطالبات مردم يدگيرس -شاخص سوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 1400درصد شکايات پاسخ داده شده به شکايات دريافتي سال  1
اطالعات درج شده در  براساس 3و  2و  1ي نماگرهاي هاداده

 سامانه سامد ارزيابي ميشوند.
نسبت موارد پاسخگويي شده  براساسگر نحوه محاسبه اين نما

 شد.باميبه ميزان موارد دريافت شده به شرح ذيل 
 درصد و بيشتر : کل امتياز 75

 درصد : نصف امتياز 74-50
 درصد: يک چهارم امتياز 49-25

 درصد: هيچ امتيازي تعلق نمي گيرد 24-0

5 

 5 1400درصد درخواست پاسخ داده شده به درخواست دريافتي سال  2

 5 1400درصد گزارش پاسخ داده شده به گزارش دريافتي سال  3

 ي استانيهادستگاههاي سفرهاي استاني توسط درصد پاسخگويي به نامه 4
ارزيابي و نظرات کارشناسان اين اداره  براساس 4ي نماگر هاداده

گزارشات مندرج در  براساسکل حين سفر استاني و بعد از آن 
 د.شومي ش سامانه سامد سنج

6 

5 
درصد پاسخگويي به مکاتبات محرمانه و عادي ارسالي از سوي مرکز 

 ارتباطات مردمي

گزارشات و ارزيابي کارشناسان اين  براساس 5ي نماگر هاداده
اداره کل به استناد مکاتبات ارسالي در اتوماسيون عادي و 

 د.شومي محرمانه نهاد رياست جمهوري سنجش 
 روز و 7تا  3ي آني هاويي به نامهحداکثر مدت پاسخگ

8 
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 شد.باميروز  15ي عادي هانامه
ي هادرصورتي که ميانگين زمان پاسخگويي به ترتيب در نامه-1

روز باشد و گزارش مربوط  15و  7آني و عادي کمتر و مساوي 
رياست  مردمي مرکز ارتباطاتبه پاسخگويي به موارد به 

 گيرد..ارسال شده باشد امتياز کامل تعلق مي جمهوري
ي آني و عادي هاچنين در صورتي که به ترتيب در نامههم-2

روز باشد نصف امتياز و باالتر از اين بازه 30تا  15و  15تا  7بين 
 گيرد.امتيازي تعلق نمي

 متوسط زمان رسيدگي به شکايات 6

گزارش ارسالي از سوي دستگاه و  براساس 6ي نماگر هاداده
رياست نهاد  مردمي مرکز ارتباطاتگزارش کارشناسان 

دبيرخانه ي سامد،هااطالعات مندرج در سامانه براساس جمهوري
 د.شومي عادي و محرمانه سنجش 

روز  15درصورتي که ميانگين زمان پاسخگويي کمتر و مساوي 
باشد و گزارش مربوط به نمونه گيري از موارد ارسال شده باشد 

و روز نصف امتياز  30تا  15بين  .گيردامتياز کامل تعلق مي
 گيرد.باالتر از اين بازه امتيازي تعلق نمي

6 

 (چک ليست راهنماي ارزيابي شاخص.لي اداري و مقررات مرتبط با آن)شوراي عا 28/12/1395مورخ  1127128موضوع مصوبه شماره )تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري  :قانوني 

 امتياز( 35)ات مردم و دولترتباطا -شاخص چهارم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 5 کمي و کيفي هاي سراسر کشورها و استانداريمردمي( وزراء و روساي سازمان)هاي چهره به چهرهتعداد مالقات 1
 5 يفيک کيفيت پاسخگويي 2

3 
 سفرهاي استاني

 (رتباطات مردميمرکز ا نظامنامه 2-3و1-3)به استناد بند
 5 يفيو ک يکم

4 
 مديريت شبانه

 (مرکز ارتباطات مردمي نظامنامه 3-4)به استناد بند
 2.5 يفيو ک يکم

5 
 هاي فسادتحليل مشکالت مردمي و شناسايي گلوگاه

 (مرکز ارتباطات مردمي نظامنامه 11-11)به استناد بند
 2.5 يفيو ک يکم

6 
 هدرصد رضايت مردم از پاسخگويي دستگا

 (مرکز ارتباطات مردمي نظامنامه 12-11)به استناد بند
 1 يفيو ک يکم
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 5 يفيو ک يکم تعامل و همکاري در راستاي ايجاد وحدت رويه و پاسخگويي به مشکالت مردمي 7

8 
 جلسات حل مسأله

 (مرکز ارتباطات مردمي نظامنامه 9)به استناد بند
 4 يفيو ک يکم

9 
 هاي سراسر کشوراني در سامانه سامد استانداريپاسخگويي مديران واحدهاي است

 منشور حقوق شهروندي( 9به استناد ماده )
 4 يکم

10 
 اطالع رساني به متقاضيان

 منشور حقوق شهروندي( 8)به استناد موضوع ماده
 1 يکم

 از(يامت 155)يت و سالمت اداريشفافمحور  -2

 امتياز( 70)ران دستگاهيبه مقامات، روسا و مد هاه پرداختيبه اطالعات کل يعموم يدسترس -شاخص اول
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 40 اطالعات مندرج در سامانه مربوط براساس ايحقوق و مزاو کارکنان دستگاه در سامانه ثبت  رانيروسا، مد يايثبت کامل اطالعات حقوق و مزا 1

 30 موقع ثبت شودق و بهيآمار دق ناثبت اطالعات کارکنان در سامانه پاک 2

 -(20/10/1397مورخ  578360ه شماره يو اصالح)2/7/1397مورخ  336566بخشنامه شماره  –18/2/1397مورخ  66111بخشنامه شماره قانون برنامه ششم توسعه،  29 ماده قانوني 
28/07/1397هـ مورخ 55223ت /99145ران به شماره يات وزينامه هبيتصو

 از(يامت 55)دستگاه يارتقاء سالمت ادار -شاخص دوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 3 (يدر سال جار)ته/ کارگروهيارائه صورتجلسات کم - يته/کارگروه ارتقاء سالمت اداريمند و مستمرکمت برنامهيفعال 1

2 
و مقابله با  يادار نه ارتقاء سالمتيانه دستگاه در زميسال ياتين برنامه عمليتدو

 (يو استان يبرش مل يدارا)فساد

 تهيب آن در کارگروه/ کميارائه متن و مستندات تصو -
3 

 يته/کارگروه سالمت ادارير مصوبات کميو سا ياتيعملق برنامهيکامل و دق ياجرا 3
ات مصوب و مصوب ياتيبرنامه عمل يبندها يارائه مستندات مربوط به اجرا -

 کارگروه
5 

 زيفساد خ يهار و گلوگاهيب پذيو رفع نقاط آس بندياولويت، ييشناسا 4
 بندياولويتو  ييدر خصوص شناسا يارائه مصوبه کارگروه سالمت ادار -

 1400ها در سال گلوگاه
10 
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ب شده در کارگروه يشده تصو ييشناسا يهارفع گلوگاه يارائه راهکارها-

 يسالمت ادار

 ياصالح يهاراه حل يت اجراارائه مستندا-

5 
 يريشگيموجود در مقررات دستگاه به منظور پ و رفع ابهامات و تعارضات ييشناسا

 ياز بروز فساد ادار

 م مصوبه اصالح شدهيمتن قد -

 د اصالح شدهيارائه متن جد -

 ديمستند ابالغ مصوبه جد -

3 

6 
از وقوع  يريجهت جلوگ ن دريبه مراجع يو اطالع رسان ي، آگاه سازسازيفرهنگ

 فساد

 پ و . . .(يبروشور، کل)د شدهيمرتبط تول يارائه محصوالت فرهنگ -

و مبارزه با  يدر خصوص ارتقاء سالمت ادار يآدرس صفحه اطالع رسان -

 فساد در پورتال دستگاه

2 

7 
در سطح  يقانون ارتقاء سالمت ادار ياز نحوه اجرا يليارائه گزارش تحل

 ( و ارائه مستندات مربوطهيو اختصاص يعمومف يتکال)دستگاه
 5 ف دستگاهيتکال يبه همراه مستندات اجرا يليارائه گزارش تحل -

8 
آزاد به اطالعات در  يقانون انتشار و دسترس ياز نحوه اجرا يليارائه گزارش تحل

 سطح دستگاه و ارائه مستندات مربوطه
 5 ف دستگاهيکالت يبه همراه مستندات اجرا يليارائه گزارش تحل -

9 
زان سالمت و فساد يش ميو پا يسنجش سالمت و فساد ادار يهان شاخصيتدو

 در سطح دستگاه يادار

 سنجش سالمت و فساد يهاب شاخصيارائه صورتجلسه تصو -

 در دستگاه يت سالمت و فساد اداريوضع يليارائه گزارش تحل -
5 

10 
سطح دستگاه توسط کارگروه  رد يق تعارض منافع فرديمصاد ييشناسا و يبررس

 يسالمت ادار
 3 ق تعارض منافعيته در خصوص مصاديارائه صورتجلسه کم -

11 
 يعلم يهاها و انجمنشکدهي، انديتشکالت مردم، هات سازمانياستفاده از ظرف

 و مقابله با فساد يدر جهت ارتقاء سالمت ادار
 3 ره(يقرار داد و غنامه، تفاهم)يارائه مستندات همکار -

 5 مدنظر يمستندات مربوط به نوآور - و مقابله با فساد ينه ارتقاء سالمت اداريموثر در زم يهرگونه نوآور 12

13 
( به منظور 1401)دستگاه يسال آت يارتقاء سالمت ادار ياتين برنامه عمليتدو

 ندهيسال آ يآن از ابتدا يد اجرايتمه
 3 يته سالمت اداريوه/ کمب آن در کارگريارائه متن و مستندات تصو -

ون مديريت قان 92و  91دستورالعمل اجرايي مواد  قانون مديريت خدمات کشوري، 93و  92، 91مواد ، هبريهاي کلي نظام اداري ابالغي از سوي مقام معظم رسياست 24بند  قانوني 
 قانون ارتقاي سالمت نظام اداري 26نامه اجرايي ماده ، آيينقانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ،کشور ريزيبرنامهسازمان مديريت و  27/12/1393تاريخ  173706)بخشنامه شماره خدمات کشوري
 هيئت وزيران(، 25/12/1382هـ تاريخ 28617ت /37995مصوبه شماره )برنامه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد هيأت وزيران(، 24/4/1393هـ تاريخ 50080ت/45146نامه شماره تصويبو مقابله با فساد)

، آيين نامه هيات وزيران 8/4/1389تاريخ  77683/44770نامه شماره تصويب هيئت وزيران(، 22/12/1383تاريخ  ه30374ت /73377مصوبه شماره ي اجرايي)هادستگاهگيري و مبارزه با رشوه در نامه پيشآيين



7 

 

معاونت توسعه مديريت  3/4/1393مورخ  4943/93/200نامه شماره (، هيات وزيران 28/12/1392هـ مورخ 50328ت/192087مصوبه شماره مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه)پيشگيري و مقابله نظام
هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري، موضوع ساماندهي کميته 7/10/1393تاريخ  13472/93/200بخشنامه شماره و  17/4/93تاريخ  5272/93/200بخشنامه شماره ، و سرمايه انساني رئيس جمهور

برنامه جامع نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني، در خصوص کارگروه ارتقاي سالمت نظام اداري، چک ليست راهنماي ازريابي شاخص.  22/10/1395مورخ  954930نامه شوراي عالي اداري شماره تصويب
شوراي عالي اداري. 14/6/1397تاريخ  302596اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره 

 از(يامت 30)يبه تخلفات ادار يدگينظام رس يش اثربخشيافزا -شاخص سوم

 ازيسقف امت نحوه سنجش يق عملکرديمصاد عنوان نماگر شماره نماگر

 هااتيف هيتکال 1

وه نامه يو ش يبه تخلفات ادار يدگين و مقررات رسيق قوانيت دقيرعا)يو ماهو ياز نظر شکل اتقان آراء

 نظارت( يات عاليرخانه هيدب يابالغ يصدور را
 ستيچک ل براساس

 شاخص يابيارز يراهنما

10 

 3 ط دفاع عادالنهيت حقوق متهم و فراهم آوردن شرايرعا

 3 کل کشور يقانون سازمان بازرس يينامه اجرانييآ 49ت ماده يرعا

 2 مربوط يو درج در پرونده تخلفات يرا يل مستند اجرايتحص

2 
ف دفتر يتکال

 يهماهنگ

ن يگزين جاييت مقررات در تعيق و رعايو گروه تحق يدگيرس يهااتيه يت اعضايو نظارت بر صالح يابيارز

 و استعفاء( يبرکنار)اعضا يبرا

ست يچک ل براساس

 شاخص يابيارز يراهنما

2 

 4 هااتيه يآموزش و هماهنگ

 يات عاليرخانه هيق و به موقع به دبيبه صورت کامل، دق يها و دفتر هماهنگاتيارسال گزارش عملکرد ه

 (مربوط يهامقررات و بخشنامه براساس)نظارت
2 

نظارت و  يات عاليه يهامات و بخشنامهيق تصميدق ينظارت و اجرا يات عاليرخانه هيتعامل موثر با دب

 رخانه آنيدب
4 

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

 .شاخص يابيارز يراهنما ستيل
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 از(يامت 170)کيدولت الکرون توسعهمحور  -3

مصوبه  (،19/4/1390ک تاريخ 44294ت/81839نامه شماره )تصويبخدمات کشوري ( قانون مديريت40)نامه اجرايي ماده، آيينقانون مديريت خدمات کشوري 40و 38، 37 موادقانوني 

مصوبه ششمين جلسه  ،عالي اداري(شوراي 10/6/1393تاريخ  7740/93/206مصوبه شماره )ي اجراييهادستگاهنامه توسعه خدمات الکترونيکي عالي اداري و آيينشوراي 22/4/1381.ط تاريخ 722/13شماره 
ي هادستگاهرونيکي نامه توسعه خدمات الکتموضوع شناسنامه خدمت، آيين 28/12/1395مورخ  1126446تصويبنامه شوراي عالي اداري شماره (، 11/6/1393تاريخ  145/200شوراي عالي فناوري اطالعات به شماره 

 از(يامت 120)و سهولت استفاده يئه خدمات دولتنحوه ارا -شاخص اول
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

  الکترونيکي شدن مرحله درخواست خدمات دولتي 1
ت خدمات دولت و يرياطالعات مندرج در سامانه مد براساسسنجش 

 1400ان سال يتا پا 1394 از سال يعيتحقق هدف تجم

15 

 15 مرحله تحويل خدمات دولتي الکترونيکي شدن 2

 10 )کليه مراحل درخواست، توليد و تحويل( الکترونيکي شدن کامل خدمات دولتي 3

 10 1400ان سال يا پات 1397 از سال يعيتحقق هدف تجم براساسسنجش  هاي نوينارائه خدمات از طريق فناوري 4

 هاي خاص در تارنماي دستگاهوجود اطالعات و قابليت 5
 تارنما يست استانداردسازيچک ل براساس

 (1400در سال  هادستگاهعملکرد  يابينامه ارزوهيمندرج در ش)
15 

 اصالح فرايندهاي ارائه خدمات دولتي 6

خدمات شناسه دار دستگاه  يندهايفرآ يلياطالعات تکم براساسسنجش 

 از سال يعيتحقق هدف تجم ت خدمات دولت ويريمد يدر سامانه مل

 1400ان سال يتا پا 1397

25 

 25 دمتخزيم يسامانه راهبر يابيج ارزينتا ميزان ارائه خدمات از طريق ميزخدمت 7

 5 1400ان سال يا پات 1397 از سال يعيتحقق هدف تجم براساسسنجش  استفاده از دفاتر پيشخوان در ارائه خدمات 8

 دستگاه: يت قابل ارائه از سومستندا

 باشد.  نیازی به بارگذاری مستندات نمی: 7و  5، 4، 3، 2، 1نماگرهای  -

 گذاریهدف (1خدمت شامل:  زیر هر بهبود و اصالح بارگذاری مستندات  -2این دستورالعمل(؛  1تکمیل و ارائه جدول ضمیمه شاخص در سامانه تسما )جدول شماره  -1 : 6نماگر  -

 تحلیل( 3 مربوطه، اطالعاتی هایسیستم و مقررات و هاخروجی ها، ورودی ها، زیرفعالیت شامل فرآیند موجود وضعیت سازی مدل (2 های سنجش آن،فرآیند و شاخص بودبه برای

 دست میزان (6 بهبود اقدامات اجرای( 5 بهبود اقدامات اجرای عملیاتی برنامه تهیه و بهبود اقدامات شناسایی( 4 فرآیند بهبود گذاری هدف با همسو فرآیند اجزای شناسیآسیب و

  فرآیند بهبود برای شده گرفته نظر در اهداف به یابی

 دولت در بازه زمانی ارزیابیپیشخوان  دفاتر به خدمات ارائه به مربوط مکاتبات یا نامه تفاهم اول صفحه تصویر درج :8 نماگر
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شوراي عالي اداري. برنامه جامع اصالح نظام اداري  14/6/1397تاريخ  302596ام اداري موضوع مصوبه شماره برنامه جامع اصالح نظ عالي اداري(شوراي 10/6/1393تاريخ  7740/93/206مصوبه شماره )اجرايي
شوراي عالي اداري. 14/6/1397تاريخ  302596موضوع مصوبه شماره 

 
 1400ان سال يتا پا يعياهداف تجم براساساصالح شده مرتبط با خدمات  يندهاين فرايعناو (1 شماره جدول

 فيدر
ن يعناو
 رخدماتيخدمات/ز

هدف 
 بهبود

**شاخص 
سنجش بهبود 

 نديفرا
 واحد

زان شاخص يم
 قبل از بهبود

زان يم
شاخص بعد 

 از بهبود

اقدامات انجام 
 شده

 درصد تحقق
 هدف بهبود

 مهين مستندات ضميعناو

1          

2          

 
 ز(ايامت 50)يکيتوانمندساز دولت الکترون يهارساختيز -شاخص دوم

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر نماگرشماره 

 ها و پورتال دستگاهت سامانهيامن 1

 1400در سال  هادستگاهعملکرد  يابينامه ارزوهيمطابق ش

10 

 3 سند ياتصال به سامانه رصد و درج شناسه مل 2

 17 يکيالکترون تياحراز هو 3

 20 ک شهروندانيالکترون يريگميمشارکت و تصم 4

 دستگاه: يمستندات قابل ارائه از سو

  باشد.يمستندات در سامانه تسما نم يبه بارگذار يازي: ن3تا  1نماگر 

صفحه مربوطه در پورتال ر ين و مقررات( به همراه تصويس قوانيش نويدر خصوص خدمات و پ)دستگاه به مربوط يريگ ميتصم يهانديفرآ و نحوه اعمال آن در يگزارش نظرات مردم ي: بارگذار4نماگر 

  شود. ياخذ نظرات، در سامانه بارگذار يدستگاه در بازه زمان

 مورخ 1739836 شماره و بخشنامه 11/06/1393 مورخ 145/200 شماره به جمهور محترم رئيس ابالغي الکترونيکي دولت توسعه اجرايي فني ضوابط 34 و 33 ،32 ،31 ،30 مواد شاخص:قانوني مستندات 

 کشور. استخدامي و اداري سازمان 15/12/1396
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 از(يامت 140)وريبهره يعملکرد و ارتقات يريمحور مد -4

(، دستورالعمل اجرايي ياًت وزيرانه 14/1/1389تاريخ  4225/44327نامه شماره )تصميمنامه اجرايي آن و آيين فصل يازدهم قانون مديريت خدمات کشوري 83و  82و  81مواد  قانوني 

، نقشه راه اصالح نظام اداري موضوع (28/5/1389تاريخ  27911/200)بخشنامه شماره قانون مديريت خدمات کشوري 82و  81نامه اجرايي مواد آيين 3ماده « هـ»استقرار نظام مديريت عملکرد موضوع بند
قانون مديريت خدمات  83ماده  شوراي عالي اداري. 14/6/1397تاريخ  302596، برنامه جامع اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره اي عالي اداريشور 20/1/1393تاريخ  560/93/206نامه شماره تصويب

 .5/9/97مورخ  473661( به شماره 1400-1396برنامه ملي توسعه آمار کشور) هاي توسعه کشور، بخشنامه ابالغقانون احکام دائمي برنامه 10. ماده راهنماي ارزيابي استراتژيک دستگاه کشوري،

 از(يامت 70)يياجرا يهادستگاهدر  وريبهره رخهاستقرار چ-شاخص دوم

 سقف امتياز  نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 40 يکم/يفيک (يياجرا يراهنما10تا  7 يها)گام1400مصوب سال  يوربهره يارتقا يهاش برنامهيو پا يورنمودن استقرار چرخه بهره ياتيعمل 1

 10 يفيک 1401سال  يوربهره يارتقا يهان برنامهيبا هدف تدو – (يياجرا يراهنما 2و 1 يهاامگ)وريبهره استقرار فاز اول چرخه 2

 10 يفيک 1401سال  يوربهره يارتقا يهان برنامهيبا هدف تدو -(يياجرا يراهنما 4و 3 يهاگام)وريبهره استقرار فاز دوم چرخه 3

 10 يفيک 1401سال  يوربهره يارتقا يهان برنامهيبا هدف تدو -( يياجرا ياهنمار 7تا  5 يهاگام)وريبهره وم چرخهساستقرار فاز  4

 دستگاه: يمستندات قابل ارائه از سو

 يران، اسناد ارتقايا يوربهره يمل و سازمان يو استخدام يسازمان ادار ياز سو هاد و ابالغ برنامهييتا يهانامه ،(7مربوط به گام )بنديجمعقالب  ،هاتهيکم ياحکام اعضا ،ل شدهيتکم يهاکاربرگ
 يياجرا يهادستگاه يوربهره يارتقا يهابرنامه ياجرا شيپا نامهوهيشجداول براساس )يعملکرد قياز مصاد کيو مستندات مرتبط به هر  ياقدامات اساس شرفتيگزارش پات دولت، يمصوب ه يوربهره

 شود. وستيدر سامانه پ مهيضم ليبه عنوان فا استان( ريزيبرنامهت و يريمد يهاو سازمان يمل يهادستگاه هيکل به 13/06/1400مورخ  30156نامه شماره  يابالغ ،کشور

کشور تصويب  وريبهرهجامع کشور، برنامه  فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم برنامه قانون 5 کشور، ماده فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم برنامه قانون 3 ماده قانوني 

 . نظامنامه01/08/1397مورخ  406031 شماره به کشور استخدامي و اداري سازمان ابالغيه کشور توسعه ششم برنامه قانون 5 ماده الف بند اجرايي . راهنماي11/06/1394ه مورخ  50985ت/75599نامه شماره 
 .1399قانون بودجه سال  21تبصره « د»اجرايي بند کشور، آيين نامه  اجرايي يهادستگاه وريبهره متوليان

 
 
 

 (امتياز 70و بهبود عملکرد) يب شناسيآس -شاخص اول

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 50 وه نامهيش براساس ياختصاص و يعموم يهادر حوزه شاخصو ارائه برنامه اقدام نقاط قابل بهبود   ييشناسا 1

 20 وه نامهيش براساس برنامه اقدام يزان اجرايم 3
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  امتياز( 110)يت ساختار سازمانيريمدمحور  -5

  از(يامت 70)دستگاه ساختار سازيمتناسب -شاخص اول
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 30 نامهتفاهم 1400 تا 1397 يهاسال يعيجمهدف ت براساس هاي سازمانيميزان کاهش تعداد پست 1

 20 يسازمان يهاا کاهش تعداد واحديادغام و  يسازمان يکاهش تعداد واحدها 2

 20 نامهتفاهم 1400 تا 1397 يهاسال يعيهدف تجم براساس يو سرپرست يتيريمد يسازمان يهاکاهش تعداد پست 3

کشور؛ ضوابط ساماندهي وظايف و  توسعه ششم برنامه قانون( 28)ماده الف بند و يادار يعال يشورا 14/6/1397خ يتار 302596موضوع مصوبه شماره  ياررنامه اصالح نظام ادب قانوني 

 6/5/1395تاريخ 643356ه )بخشنامه شماراي عمومي، ضوابط ساماندهي واحدهشوراي عالي اداري( 6/4/1394تاريخ 48891/206)مصوبه شماره ها و موسسات دولتيهاي عمومي ستاد مرکزي وزارتخانهفعاليت
 سازمان(

جدول اطالعات شاخص
 1400سال  يانتها يهاتعداد پست

 97سال  يابتدا يهاتعداد پست
 

جدول اطالعات شاخص
 1400سال  يانتها يو سرپرست يتيريمد يهاتعداد پست

 97سال  يابتدا يو سرپرست يتيريمد يهاتعداد پست
 

ت شاخصجدول اطالعا
 1400سال  يانتها *يسازمان يهاواحدتعداد 

 97سال  يابتدا يسازمان يهاواحدتعداد 
 شد.باميو باالتر  از سطح اداره /گروه هاه واحديشامل کل يسازمان يهاواحد*
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 (25محلي) مديريت و خصوصي بخش به دستگاه خدمات و عملياتي يواحدها يواگذار-شاخص دوم

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 10 نامهتفاهم 1400-1397 سال يعيهدف تجم براساس برنامه مصوب شده براساسدستگاه  ياتيعمل يواحدها يزان واگذاريم 1

 10 نامهتفاهم 1400-1397 سال يعيهدف تجم براساس برنامه مصوب شده براساسخدمات دستگاه  يزان واگذاريم 2

 5 1ج جدول شماره ينتا 1ج جدول شماره ينتا براساس هايق واگذارياز طر ييکارا زان ارتقاءيم 3

 دستگاه: يمستندات قابل ارائه از سو

 قراردادهاي منعقد شده برنامه مصوب و براساسگزارش اقدامات انجام شده در رابطه با واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاه 

( و نامه هيأت وزيرانتصويب 21/11/1388تاريخ  ک43908ت/231378شماره )24نامه اجرايي ماده و آيين قانون مديريت خدمات کشوري 24و  15، 14، 13، 11، 10، 9مواد  شاخص:قانوني مستندات 

 .يادار يعال يشورا 14/6/1397خ يتار 302596موضوع مصوبه شماره  يبرنامه اصالح نظام ادار قانون برنامه ششم، 25و ماده  (8/8/1389ک تاريخ 44852ت/176420شماره اصالحيه آن)

 ی اجراييهادستگاهواگذاری واحدهای عملياتي و خدمات  (2شماره  جدول

ف
ردي

 

 يج حاصل از واگذارينتا واگذارشده ياتيعمل يخدمات و واحدها

 واگذار شده ت يا واحد عملياتيعنوان خدم

 روش واگذاري
تعداد واحدهاي سازماني 

 کاهش يافته
تعداد پست سازماني 

 کاهش يافته

تعداد نيروي انساني 
 يافتهکاهش
  

ت
دم

 خ
يد

خر
 

ت
رک

شا
م

ي  
ذار

واگ

ت
يري

مد
 

       بلي/خير فعاليت، خدمت يا واحد عملياتي 1

2 .......        

 

 (امتياز 15)يشهرستان و ياستان سطوح به اراتياخت ضيتفو و فيوظا يواگذار - سوم شاخص

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 1400-1397 سال يعيهدف تجم براساس وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني ييشناسا 1

 نامهتفاهم

5 

 10 ياو منطقه ي، شهرستانيبه سطوح استان يارات قابل واگذارياخت ف ويوظا يزان واگذاريم 2

 :مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

 هاو همچنين گزارش واگذاري هاها و شهرستانفهرست کامل وظايف و اختيارات قابل واگذاري به استان
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در خصوص واگذاري وظايف و  هيئت وزيران 11/6/1394هـ تاريخ  51052ت /75609تصويبنامه شماره و  وزيران هيئت 11/6/1394هـ تاريخ  51052ت /75601شماره  تصويبنامه قانوني 
.يادار يعال يشورا 14/6/1397خ يتار 302596موضوع مصوبه شماره  يبرنامه جامع اصالح نظام ادار به سطوح استاني، هادستگاهاختيارات 

 به سطوح استاني ض شده دستگاهيارات تفويفهرست اخت (3 شماره جدول

 ميزان واگذاري يا اعطاي اختيار)درصد( عنوان کليه وظايف قابل واگذاري به استان رديف

1   

 از(يامت 170)يه انسانيت سرمايريمدمحور  -6

 از(يامت 70)يانسان يرويدر انتصاب ن ساالريشايسته-شاخص اول

 سقف امتياز  نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 10 تعداد يستگينامه شايجاد بانک اطالعات دارندگان گواهيران و ايمد يعموم يهايستگياسنجش ش 1

 10 تعداد يستگينامه شايان دارندگان گواهياز م يتيريتعداد انتصاب در سطوح مختلف مد 2

 8 درصد واحدها/هاک معاونتيبه تفک يتيريمد ياختصاص يهايستگين شايتدو 3

 7 درصد در انتصابات يتيريمد ياختصاص يهايستگيال شاند اعميزم و فرآيمکان 4

 8 کمي 1رعايت شرايط احراز مشاغل در انتصابات سال مورد ارزيابي  5

 8 کمي ها با عناوين مشاغل )عمومي و اختصاصي( ابالغيانطباق عناوين پست 6

 19 کيفي رعايت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مديران 7

 دستگاه: يائه از سومستندات قابل ار

ن يمستندات مربوط به تدو -يستگينامه شايان دارندگان گواهيتعداد انتصابات انجام شده از م -جاد بانک اطالعاتيآنها مورد سنجش قرار گرفته و مستندات ا هاييستگيکه شا يتعداد افراد

 .در انتصابات يتيريمد ياختصاص هاييستگيمستندات مربوط به اعمال شا -يتيريمد ياختصاص هايشاخص

 .6و  5براي نماگر  ل اکسل و بارگزاري آن در سامانهدر قالب فاي 5و  4ول شماره اتکميل جد

 .7براي نماگر  در قالب فايل اکسل و بارگزاري آنها در سامانه 6تکميل نمودن جدول شماره 

                                                 
 شود. اند، ارزيابي ميشدهين نماگر براي کليه کارمنداني که در سال مورد ارزيابي در شغل مورد تصدي انتصاب يافته و در دستگاه مربوطه استخدام، مأمور يا منتقل . ا1
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بخشنامه  -شوراي عالي اداري(14/06/1397مورخ  302596مصوبه شماره )لي اداري. برنامه جامع اصالح نظام اداريشوراي عا 1/4/1395مورخ  579095نامه شماره تصويب شاخص:قانوني مستندات 

 .دوره دوم()هاي برنامه جامع اصالح نظام ادارينامه. تفاهم4/11/1396مورخ  1657363شماره 

 ( مشخصات متصديان مشاغل عمومي مورد عمل در دستگاه اجرايي4جدول شماره 

ف
ردي

عناوين مشاغل  

عمومي مورد 

 عمل

 هاپست
نام و نام 

 خانوادگي

 تاريخ انتصاب
رشته تحصيلي بدو 

 استخدام

آخرين مدرک 

 تحصيلي

تاريخ اعمال آخرين 

 2مدرک
داليل عدم 

 3رعايت ضوابط

 سال ماه روز عنوان مقطع عنوان مقطع سال ماه روز

               

               

 

 مشخصات متصديان مشاغل اختصاصي دستگاه اجرايي  (5جدول شماره 

ف
ردي

 

عناوين مشاغل 

 اختصاصي
 هاپست

نام و نام 

 خانوادگي

 تاريخ انتصاب
رشته تحصيلي بدو 

 استخدام

آخرين مدرک 

 تحصيلي

تاريخ اعمال آخرين 

 4مدرک
داليل عدم 

 5رعايت ضوابط

 سال ماه روز عنوان مقطع عنوان مقطع سال ماه روز

               

               

 

 

 

 

                                                 
تخدام و آخرين مدرک تحصيلي آنها بيش از يک مقطع تفاوت وجود دارد، در قالب . دستگاه اجرايي بايد مصوبه کميته سرمايه انساني دستگاه را در خصوص احتساب مدارک تحصيلي کليه کارمنداني که بين مدرک تحصيلي بدو اس2

 يک فايل فشرده در سامانه بارگزاري نمايد. 

 ربط در قالب يک فايل فشرده در سامانه بارگزاري شود.مستندات  ذي ت ضوابط مستند به دليل قانوني )مانند اجراي راي ديوان عدالت اداري و نظاير آن( باشد الزم است ضمن بيان داليل مربوطه در جدول، کليهچنانچه عدم رعاي .3

الب تساب مدارک تحصيلي کليه کارمنداني که بين مدرک تحصيلي بدو استخدام و آخرين مدرک تحصيلي آنها بيش از يک مقطع تفاوت وجود دارد، در ق. دستگاه اجرايي بايد مصوبه کميته سرمايه انساني دستگاه را در خصوص اح4
 يک فايل فشرده در سامانه بارگزاري نمايد. 

 ربط در قالب يک فايل فشرده در سامانه بارگزاري شود.اير آن( باشد الزم است ضمن بيان داليل مربوطه در جدول، کليه مستندات ذيچنانچه عدم رعايت ضوابط مستند به دليل قانوني )مانند اجراي راي ديوان عدالت اداري و نظ .5
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 اطالعات مديران حرفه اي (6جدول شماره 

 

 از(يامت 35)يانسان يروين سازيمتناسبو يسامانده-شاخص دوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 10 يفيک يانسان يرويسند برنامه ن ين و بروزرسانيتدو 1

2 
ت يري( قانون مد32)ل مادهين شده تبصره ذيين مازاد بر سقف تعيرداد کارمعاکاهش کارکنان قر

 يخدمات کشور
 13 تفاهم نامه 1400 تا  1397بر اساس هدف تجميعي 

 12 تفاهم نامه 1400تا  1397بر اساس هدف تجميعي  نيو قرارداد کارمع يماني، پيکاهش کارکنان رسم 3

 دستگاه: يمستندات قابل ارائه از سو

 يانسان يرويارائه شده در سند برنامه ن ياتيبرنامه عمل يمستندات اجرا، يانسان يرويسند برنامه ن

دستورالعمل ساماندهي نيروي . ( قانون برنامه ششم توسعه کشور28)و بند الف ماده شوراي عالي اداري 14/6/1397تاريخ  302596برنامه اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره : شاخصانوني قمستندات 

کشور و قانون برنامه پنج  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  27/12/1393تاريخ  173707و بخشنامه شماره شوراي عالي اداري  26/12/1393تاريخ  172556/206ي اجرايي موضوع مصوبه شماره هادستگاهانساني 
سازمان  7/9/9631 مورخ 1538390 شماره شوراي عالي اداري، بخشنامه 26/12/1393تاريخ  172556/206ي اجرايي موضوع مصوبه شماره هادستگاهدستورالعمل ساماندهي نيروي انساني  ساله ششم توسعه.

 اداري و استخدامي کشور با موضوع نحوه بکارگيري نيروي قراردادي.

 

 

 

 هاي مديريتي دستگاه اجرايي: ....... پستتعداد کل پست                       عنوان دستگاه اجرايي:                            
هاي مديريتي باتصدي: ...... تعداد کل پست

 پست

ف
ردي

نام و نام  

 خانوادگي
 پست شغل

 تاريخ انتصاب
سطح 

  مديريتي
 جنسيت

ال س

 تولد

 تحصيالت

نوع 

 استخدام

سابقه 

خدمت 

 دولتي

مديريتي:  تجربهسنوات 

.... 

سنوات 

تجربه غير 

 مديريتي
 مقطع سال ماه روز

رشته 
 تحصيلي

سطح 
 قبلي

سطح 
 فعلي

ساير 
 سطوح
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 از(يامت 35)کيفيت نظام جذب و استخدام در دستگاه -شاخص سوم

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 يقانون يمجوزها يو استخدام بر مبنا يريبکارگ 1

 يفيک

6 

 11 يماستخدا يهات مصاحبهيفيک 2

 11 سازمان يهان و مقررات و دستورالعمليقوان براساس ياستخدام يندهايح و به موقع فرآيصح ياجرا 3

 7 ن و مقرراتيران در چارچوب قوانيارسال درخواست شماره مستخدم و شناسه در سامانه کارمند ا 4

 دستگاه: يمستندات قابل ارائه از سو

 مشاغل، يطرح طبقه بند براساس ياستخدام ين مشخصات شغل، آگهييبرگه تع، ن اعتباريتأم، مصاحبه يها، فرميانسان يورين يريجذب و بکارگ يمجوز قانون

 . 19071393مورخ  9757/93/200ي اجرايي بخشنامه شماره هادستگاهستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در د :شاخصقانوني مستندات 

 از(يامت 30)ران و کارکنانيمد يآموزش يهادوره يو اجرا يطراح-اخص چهارمش
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 12 درصد يشغل يهار ارتقاء رتبهيها در مسع دورهيو توز يشغل يه شناسنامه آموزشيو ته يمشاغل اختصاص يآموزش يهادوره يو طراح يازسنجين 1

 12 درصد در چارچوب نظام آموزش کارکنان يآموزش يهابرنامه يساالنه کارکنان و اجرا يآموزش يهامصوب نمودن برنامهن و يتدو 2

 6 درصد جياز نتا يبرگزار شده و بهره بردار يآموزش يهادوره ياثربخش يبررس 3

 دستگاه: يمستندات قابل ارائه از سو

به  ساعت آموزش و..( زاني،مهاشامل)اهداف، سرفصل يآموزش يهادوره يليو مشخصات تفص نيعناو -افتهي صيتخص يهادستگاه و پست ياصمشاغل اختص ني: تعداد و عناو1نماگر شماره 

 .يشغل يهارتبه در هاآموزش نيعناو عيتوز -مشاغل يآموزش هشناسنام -مورد استفاده يهاو مدل هاروشو  يازسنجين خيتار -افتهي صيتخص يهاپست /يمشاغل اختصاص کيتفک

استفاده  زانيم -برنامه مصوب اتيکل براساسو کارکنان  رانيمد ياجرا شده برا يهاساعت آموزش نيانگيتعداد و م -آن بيتصو خيساالنه کارکنان و تار يبرنامه آموزش اتي: کل 2شماره  نماگر

 شده. ينيب شيپ يهااجرا شده به کل دوره يهادوره زانينسبت م -سيت تدريان واجد صالحمستندات مرتبط با استفاده از مدرس- دييمورد تا يردولتيموسسات غ تياز ظرف

 اجرا شد يآموزش يهااثربخش بودن دوره زانيمستندات مربوط به م -هايبررس جيشده و ارسال نتا ياثربخش بودن آنها بررس زانيکه م ييها: تعداد دوره 3شماره  نماگر
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ي هادستورالعمل طراحي آموزش -هيأت وزيران( 10/01/1389ک مورخ  43916ت /2579نهم قانون مديريت خدمات کشوري و آيين نامه اجرايي آن)تصويب نامه شماره  فصل شاخص:قانوني مستندات 

ي هادستگاهاصالحيه نظام آموزش کارمندان و مديران  -(30/01/1390مورخ  1834/200نظام آموزش کارکنان دولت) موضوع بخشنامه شماره  -(20/06/1381مورخ  112058/1803مشاغل اختصاصي) شماره
(، اصالحيه 30/01/1390مورخ  1834/200نظام آموزش کارکنان دولت) موضوع بخشنامه شماره  66111(. بخشنامه شماره 14/11/1392مورخ  18819/92/200موضوع بخشنامه شماره)ي آنهااجرايي و پيوست

 21285/204ي آموزشي خارج از کشور) موضوع بخشنامه شماره هابورس -(14/11/1392مورخ  18819/92/200ي آن)موضوع بخشنامه شمارههاي اجرايي و پيوستهادستگاهنظام آموزش کارمندان و مديران 
 464185ي آموزشي کارکنان دولت) موضوع بخشنامه شماره هاسان دورهدستورالعمل نحوه احراز صالحيت تدريس و اجراي برنامه تربيت مدر -(02/02/96مورخ  1132012و بخشنامه شماره  28/04/89مورخ 
  (.29/08/1397مورخ 

 از(يامت 45)ياسالم يهابر ارزش يمبتن يمحور توسعه فرهنگ سازمان -7

 (14/06/1397تاريخ  302550نامه شوراي عالي اداري به شماره نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني ) تصويبنظام :شاخصقانوني مستندات 
 

 

هيات وزيران و اصالحيه بعدي آن به شماره  30/1/1376هـ تاريخ 17323ت/51867شماره  تصويبنامه قانون برنامه چهارم توسعه، 104ماده  معظم رهبري،گانه مقام  21ي هاپيام :شاخصقانوني مستندات 
شماره  تصويبنامه، شوراي عالي انقالب فرهنگي 4/5/1381مورخ  566مصوبه جلسه ، هيأت وزيران 20/6/1393هـ تاريخ 43835ت/69443نامه شماره تصويب ،2/11/1381خ هـ تاري24713ت/5154

معاون  26/3/95 خيتار 35554/51503بخشنامه شماره  ي اجرايي.هادستگاهرهنگ اقامه نماز در ، نظارت و ارزيابي توسعه و ترويج فريزيبرنامهنظام جامع و  هيأت وزيران 18/9/1385هـ تاريخ 33324ت/116077
 جمهور. سياول رئ

 امتياز( 25)يت توسعه فرهنگ سازمانيريمفاد نظام نامه مد ياجرا -شاخص اول

 ازسقف امتي نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

1 
طراحي و اجراي سازوکار الزم )برنامه عملياتي( در عملياتي نمودن 

 معيارهاي عمومي رفتاري و شغلي فرهنگ سازماني
 8 بر اساس شيوه نامه شاخص

2 
طراحي و اجراي سازوکار الزم )برنامه عملياتي( در عملياتي نمودن 

 معيارهاي اختصاصي فرهنگ سازماني
 8 بر اساس شيوه نامه شاخص

 9 بر اساس شيوه نامه شاخص گزارش تجارب موفق و ساير اقدامات موثر در حوزه فرهنگ سازماني   3

 ز(امتيا 10)ثار و شهادتيج فرهنگ ايترو -شاخص دوم

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 10 وه نامه شاخصيش براساس ثار و شهادتيفرهنگ ا جيزان ترويم 1

 امتياز( 10)ج فرهنگ اقامه نمازياستقرار نظام جامع توسعه و ترو -شاخص سوم

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 10 وه نامه شاخصيش براساس ج فرهنگ اقامه نمازيسعه و تروزان استقرار نظام جامع تويم 1


