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 بسمه تعالی
 

 هاریزي استانهاي اجرایی کشور، استانداران و روساي سازمان مدیریت و برنامهبخشنامه به دستگاه

 موضوع: جشنواره شهيدرجایی

 

و ملت شريف و بزرگوار ايران و تقدير از تالشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي  شناساييبه منظور     

هاي اجرايي در سطوح مختلف از طريق تقدير و تشويق آنها، كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاهاسالمي و نهادينه

تاريخ  4225/44327نامه شماره قانون مديريت خدمات كشوري )موضوع تصميم 82و  81نامه اجرايي مواد به استناد آيين

هاي اجرايي مربوط در و دولت الكترونيك( و دستورالعمل ، وزيران محترم عضو كميسيون امور اجتماعي14/1/1389

 گردد.ابالغ مي 1396خصوص ارزيابي عملكرد، بخشنامه جشنواره شهيدرجايي سال 

 الف( ستاد مرکزي جشنواره شهيد رجایی

 ن ، و با عضويت معاونان سازماسازمان اداري و استخدامي كشور  مسوليت رئيسستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي با 

نظران مديريتي و اداري، در سازمان اداري و استخدامي كشور تشكيل و هاي اجرايي و صاحببرخي از مسئوالن دستگاه

 دهد:اقدامات زير را انجام مي

كه باالترين امتياز يا و سازمان هاي مستقل زير نظر رئيس جمهور  هاوزارتخانه نياز بدستگاه  3انتخاب حداكثر  .1

هاي عمومي و اختصاصي)موضوع بند الف و در مجموع دو بعد شاخص گذشته سال به نسبت را رشد امتيازبيشترين ميزان 

 ق.م.خ.ک( كسب نمايند. 82و  81نامه اجرايي مواد آيين 3ب ماده 

رشد  زانيم نيشتريب ايكه باالترين امتياز  ي دولتيهاشركت و مؤسسات ها،سازمان نيدستگاه از ب 3حداكثر انتخاب  .2

نامه آيين 3هاي عمومي و اختصاصي)موضوع بند الف و ب ماده در مجموع دو بعد شاخص نسبت به سال گذشته را ازيامت

 .ق.م.خ.ک( كسب نمايند 82و  81اجرايي مواد 

هاي گذشته در شاخص سال به نسبترا  ازيرشد امت زانيم نيشتريب اي ازيامت نيباالتر دستگاه كه 3انتخاب حداكثر  .3

 عمومي و يا محورهاي آن كسب نمايند.

هاي اختصاصي در شاخص گذشته سال به نسبترا  ازيرشد امت زانيم اي ازيامت نيباالتر دستگاه كه 3انتخاب حداكثر  .4

 كسب نمايند.
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 هاي منتخب فوق.نفر در هر يك از دستگاه 4هاي كاري موثر شامل حداكثر انتخاب تيم .5

 شهيد رجايي با حضور رياست محترم جمهور به منظور تقدير از برگزيدگان.برگزاري مراسم ملي جشنواره  .6

دبيرخانه ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي در امور مديريت عملكرد و ارتقاء فرهنگ سازماني سازمان اداري و  :1تبصره 

 استخدامي كشور مستقر است و معاون نوسازي اداري سازمان دبير جشنواره خواهد بود.

ها و نامهقانون مديريت خدمات كشوري، آيين 11هاي اجرايي با در نظر گرفتن مفاد فصل ارزيابي عملكرد دستگاه :2تبصره 

شود شنواره شهيد رجايي تشكيل ميهاي تخصصي كه در دبيرخانه ستاد مركزي جهاي مرتبط، در قالب كميتهدستورالعمل

 انجام و گزارش نهايي براي انتخاب برگزيدگان به ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي ارائه خواهد شد. بديهي است 

هاي هاي خود ارزيابي دريافت شده در قالب سامانه جامع مديريت عملكرد دولت، مبناي ارزيابي عملكرد دستگاهگزارش

 هاي مذكور خواهد بود.اجرايي در كميته

هايي از قبيل؛ تواند بر حسب مقتضيات، يك محور مشتمل بر شاخصد مركزي جشنواره شهيد رجايي ميستا :3تبصره 

اند را مشخص و از اي انجام دادههاي اجرايي در آن اقدام برجستهاقتصاد مقاومتي، اشتغال، سرمايه گذاري و ... كه دستگاه

 برگزيدگان در آن محور نيز تقدير نمايد.

 شود.ها توسط ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي تعيين و اعالم مينحوه و چگونگي تقدير از برگزيده :4تبصره 

 ب( ستاد دستگاهی جشنواره شهيد رجایی

( موظفند با تشكيل ستاد جشنواره  جمهورهاي مستقل زير نظر رييسها و سازمانوزارتخانه هاي اجرايي )دستگاه

 11852/93/206موضوع مصوبه شماره  ) عضويت اعضاي شوراي راهبري توسعه مديريتشهيدرجايي در سطح دستگاه با 

و روساي سازمان ها ، موسسات و شركتهاي  ( به رياست باالترين مقام دستگاه -شوراي عالي اداري 5/9/1393تاريخ 

 ، اقدامات زير را انجام دهند:وابسته و تابعه 

 زانيميا بيشترين  باالترين امتيازكه  وابسته و تابعه هايشركت و مؤسسات ها،سازمان نياز بدستگاه  2انتخاب حداكثر  .1

 3و اختصاصي)موضوع بند الف و ب ماده هاي عمومي در مجموع دو بعد شاخصگذشته  سال به نسبترا  ازيرشد امت

 باشند. ق.م.خ.ک( كسب نموده 82و  81نامه اجرايي مواد آيين

 ها،سازمانتابعه دستگاه و يا واحدهاي استاني  تابعه واحدهاي استاني نياز بدستگاه اجرايي استان  3انتخاب حداكثر  .2

در مجموع  گذشته سال به نسبترا  ازيرشد امت زانيم نيشتريب ايباالترين امتياز كه  وابسته و تابعه هايشركت و مؤسسات

ق.م.خ.ک( كسب  82و  81نامه اجرايي مواد آيين 3)موضوع بند الف و ب ماده و اختصاصي هاي عمومي دو بعد شاخص

 باشند.نموده 
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هاي ها، مؤسسات و شركتواحد )دفتر، اداره كل، مديريت، امور( از بين واحدهاي ستاد دستگاه، سازمان 3انتخاب حداكثر  .3

هاي عمومي و يا در شاخصگذشته  سال به نسبترا  ازيرشد امت زانيم نيشتريب ايباالترين امتياز وابسته و تابعه كه 

 باشند.محورهاي آن كسب نموده 

هاي ها، مؤسسات و شركتواحد )دفتر، اداره كل، مديريت، امور( از بين واحدهاي ستاد دستگاه، سازمان 3انتخاب حداكثر  .4

هاي اختصاصي كسب در شاخص گذشته سال به نسبترا  ازيرشد امت زانيم بيشترين ايباالترين امتياز وابسته و تابعه كه 

 باشند.نموده 

 نفر در هر يك از موارد فوق. 4هاي كاري مؤثر شامل حداكثر انتخاب تيم .5

ها با حضور باالترين مقام ايجاد تمهيدات الزم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهيدرجايي در دستگاه و تقدير از برگزيده .6

 دستگاه. 

دفتر مديريت عملكرد ، بازرسي و رسيدگي به شكايات )يا عناوين مشابه( دستگاه به عنوان دبيرخانه ستاد جشنواره  :1تبصره

هاي تخصصي مرتبط با ارزيابي عملكرد، اقدام به ارزيابي واحدهاي شهيدرجايي، موظف است ضمن فعال نمودن كميته

 شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه، اقدام نمايد.  درييد نهايي تأهاي مذكور براي ييد در كميتهأدستگاه نموده و پس از ت

و مسئوليت آن نيز به  مي نمايدها را تعيين ستاد جشنواره شهيدرجايي دستگاه، نحوه و چگونگي تقدير از برگزيده :2تبصره

 باشد.ميعهده رييس ستاد مذكور 

هايي از حسب مقتضيات دستگاه، يك محور مشتمل بر شاخص تواند برستاد جشنواره شهيد رجايي دستگاه مي :3تبصره 

اي انجام هاي وابسته در آن اقدام برجستهقبيل؛ اقتصاد مقاومتي، اشتغال، سرمايه گذاري و ... كه ستاد دستگاه و سازمان

 اند را مشخص و از برگزيدگان در آن محور نيز تقدير نمايد.داده

 ج( ستاد استانی جشنواره شهيد رجایی

 شوراي راهبري توسعه مديريت استان موظف است به عنوان ستاد جشنواره شهيدرجايي استان، اقدامات زير را انجام دهند:

ه از سوي ستاد مركزي بندي اعالم شدبر اساس گروه) سطح استان يياجرا هايدستگاه نياز بدستگاه  5انتخاب حداكثر  .1

و اختصاصي)موضوع بندهاي )الف( و هاي عمومي در مجموع دو بعد شاخصرا باالترين امتياز كه  شهيد رجايي(جشنواره 

 باشند. ق.م.خ.ک( كسب نموده 82و  81نامه اجرايي مواد آيين 3)ب( ماده 

 گذشته سال به نسبترا  ازيرشد امت زانيمن باالتريسطح استان كه  يياجرا هايدستگاه نيدستگاه از ب 3انتخاب حداكثر  .2

 82و  81مواد  يياجرا نامهنييآ 3)الف( و )ب( ماده  يو اختصاصي)موضوع بندهاهاي عمومي در مجموع دو بعد شاخص

 .باشند ق.م.خ.ک( كسب نموده
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را  ازيرشد امت زانيمبيشترين  ايباالترين امتياز هاي اجرايي سطح استان كه دستگاه از بين دستگاه 3انتخاب حداكثر  .3

 باشند.هاي عمومي و يا محورهاي آن كسب نموده در شاخص گذشته سال به نسبت

را  ازيرشد امت زانيم نيشتريب ايباالترين امتياز هاي اجرايي سطح استان كه دستگاه از بين دستگاه 3انتخاب حداكثر  .4

 باشند.هاي اختصاصي كسب نموده در شاخص گذشته سال به نسبت

 نفر در هر يك از موارد فوق. 4حداكثر هاي كاري مؤثر شامل انتخاب تيم .5

 .ها ايجاد تمهيدات الزم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهيدرجايي و تقدير از برگزيده .6

ريزي استان مستقر بوده و موظف است دبيرخانه ستاد جشنواره شهيدرجايي استان در سازمان مديريت و برنامه :1تبصره

ييد در أهاي اجرايي استان نموده و گزارش مربوط را پس از تارزيابي دستگاههاي تخصصي، اقدام به ضمن تشكيل كميته

 ها، از طريق سامانه نظام مديريت عملكرد به دبيرخانه ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي ارايه نمايد. كميته

شده و مسئوليت آن نيز به ها از طريق ستاد جشنواره شهيدرجايي استان تعيين نحوه و چگونگي تقدير از برگزيده :2تبصره

 باشد. عهده رييس ستاد مذكور مي

هاي عمومي و اختصاصي و تشكيل تواند با تدوين برش شهرستاني شاخصستاد جشنواره شهيد رجايي استان مي :3تبصره

ان، نسبت ريزي استكميته راهبري توسعه مديريت شهرستان به رياست فرماندار و عضويت نماينده سازمان مديريت و برنامه

ها تقدير نمايد. نحوه و چگونگي اقدام نموده و در جشنواره شهيد رجايي استان از آننيز به ارزيابي واحدهاي شهرستاني 

 انتخاب شهرستان برگزيده و همچنين واحدهاي برگزيده شهرستاني به تصويب ستاد مذكور خواهد رسيد.

هايي از قبيل؛ بر حسب مقتضيات استان، يك محور مشتمل بر شاخصتواند ستاد جشنواره شهيد رجايي استان مي :4تبصره 

اي هاي اجرايي استان در آن اقدام برجستهگذاري، بهبود محيط كسب و كار و ... كه دستگاهاقتصاد مقاومتي، اشتغال، سرمايه

تعيين شده و نحوه ارزيابي هاي اند را مشخص و از سه دستگاه برگزيده در اين محور نيز تقدير نمايد. شاخصانجام داده

 بايست به تأييد دبيرخانه ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي رسيده باشد.ها ميآن
 

 

 
 

   

 
 

 

 جمشيد انصاري 


