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 تعاليبسمه

  
 رؤسا و مدیران کل محترم کلیه دستگاه های اجرایی استان اردبیل

 

 ؛ و احترام باسالم

 1396موضوع ابالغ شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال  19/10/96مورخ  1624339پیرو نامه شماره       

لیست ارزیابی شاخص ها، به پیوست  ، مستندات و چکن به همراه دستورالعمل امتیازدهیدستگاه های اجرایی استا

 برای آگاهی و اقدام الزم ارسال می گردد. 1396اصالحیه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 

 
 
 

  
  

 

 رونوشت:
 جناب آقای عبادی دولت آبادی معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل برای آگاهی 
 جناب آقای عبادی االدزله كارشناس سازمان مدیریت اردبیل برای آگاهی 
 جناب آقای فرزانه كارشناس محترم سازمان مدیریت اردبیل برای آگاهی 
 جناب آقای غنی زاده رئیس گروه محترم سازمان مدیریت اردبیل برای آگاهی 
 پور برای آگاهی فرججناب آقای فرج پور نیری سرپرست امور نوسازی اداری اردبیل  

 

 

 داود شایقی 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان اردبیل 



 

 2از  1صفحه   

 

 (استاني هاي اجرايي)سطحدستگاه 1396 هاي عمومي ارزيابي عملكرد سالشاخص
 سقف امتياز يهدف کم واحد سنجش شاخصعنوان                        رديف

 امتياز( 125)اصالح ساختار سازمانيمحور 1

   50 درصد هاای، بخش خصوصي و سمنهای حرفههای اجرايي به شبکهواگذاری واحدهای عملياتي و خدمات دستگاه 1/1
   25 درصد  وظايف ستاد دستگاه به استان به منظور تمرکززداييميزان اجرايي شدن واگذاری  2/1
   20 درصد تفکيک وظايف استاني و شهرستاني به منظور تمرکززدايي و واگذاری حداکثری اختيارات و وظايف به سطوح شهرستاني 3/1
 30 100 درصد های اجراييملي مديريت ساختار دستگاهاجرای بخشنامه سامانه  4/1

 امتياز( 225دولت الکترونيک)توسعه محور  2

   20 درصد و غير الکترونيکي الکترونيکي تمامي خدمات اعم از خدمات  اطالع رساني 1/2
   25 درصد (درخواست خدمت)يکردن خدمات دولت يکيلکترونا 2/2
   35 درصد (ارائه خدمات الکترونيک به شهروندان)يکردن خدمات دولت يکيالکترون 3/2
   15 درصد شخوانيدر دفاتر پخدمات ارائه ميزان  4/2
 35 100 درصد دستگاه استانداردسازی تارنما)وب سايت( 5/2
   40 درصد فرآيندهای ارائه خدمات اصالح 6/2
 30 100 درصد های نوين در ارايه خدمتاستفاده از فناوری 7/2
 25 100 درصد استقرار ميزخدمت در دستگاه 8/2

 امتياز( 200محور مديريت سرمايه انساني) 3

 60 100 درصد ساماندهي و متناسب سازی نيروی انساني 1/3
 40 100 درصد تناسب شغل و شاغل 2/3
 40 100 درصد های زنان و جوانانساالری در انتصاب مديران و بهره گيری از توانمندی شايسته 3/3
 60 100 درصد های آموزشي مديران و کارکناناجرای دوره 4/3

 امتياز( 50)شفافيت و مديريت ماليمحور  4

 20 100 درصد دولت)سامانه ستاد( يکيسامانه تدارکات الکترون یريبه کارگ  1/4
 30 100 درصد حسابداری تعهدی اجرای 2/4

 امتياز( 100)بهبود فضای کسب وکارمحور  5

 50 100 درصد بهبود فضای کسب و کار 1/5



 

 2از  2صفحه   

 

 سقف امتياز يهدف کم واحد سنجش شاخصعنوان                        رديف

 20 100 درصد های اجرايي(فضاهای اداری در سامانه سادا)سامانه اموال دستگاه ثبت اطالعات 2/5

 30 100 درصد مديريت سبز 3/5

 امتياز( 150)، مسئوليت پذيری و پاسخگوييسالمت اداریارتقاء محور  6

 40 100 درصد ارتقاء سالمت نظام اداری 1/6
 40 100 درصد در نظام اداری صيانت از حقوق شهروندان 2/6
 20 100 درصد استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز 3/6

 20 100 درصد رسيدگي به شکايات مردمي در بستر سامد 4/6

 30 100 درصد مناسب سازی فضاهای اداری جهت استفاده معلولين و جانبازان 5/6

 امتياز( 150محور استقرار نظام مديريت عملکرد) 7

 110 100 درصد ارزيابي عملکرد  استقرار نظام 1/7
 25 100 درصد تهيه و تدوين گزارش تحليلي و اسيب شناسي 2/7

 15 100 درصد کارگروه توسعه مديريت دستگاه تشکيل 3/7

 
 شود.ريزي کشور تعيين مينامه بين دستگاه مربوط و سازمان مديريت وبرنامههيأت وزيران، بر اساس تفاهم 28/10/1393هـ تاريخ 50642/ت 127675نامه شماره تصويب 2به استناد بند  دارستارههاي شاخص يهدف کم توجه:

 
  



 

 17از  3صفحه   

 

 محور اصالح ساختار سازمانی -1
 امتياز( 50) هاای، بخش خصوصي و سمنهای حرفههای اجرايي به شبکهخدمات دستگاهواگذاری واحدهای عملياتي و  -اولشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش نماگرعنوان  نماگرشماره 

 96بر اساس تحقق هدف سال  ميزان واگذاري خدمات و واحدهاي عملياتي دستگاه بر اساس برنامه مصوب شده 1
 35 برنامه عملياتي سه ساله

 15 کمي 1ها بر اساس نتايج جدول شماره ارتقاء کارايي از طريق واگذاريميزان  2

 گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با واگذاری واحدهای عملياتي و خدمات دستگاه بر اساس برنامه مصوب و  قراردادهای منعقد شده مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
 

 هاي اجراییخدمات دستگاهو واگذاري واحدهاي عملیاتی جدول ( 1جدول شماره 
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2 .......               

اصالحيه ( و نامه هيأت وزيرانتصويب 21/11/1388تاريخ  ك43908/ت231378شماره )24 نامه اجرايي مادهو آيين قانون مديريت خدمات کشوري 24و  15، 14، 13، 11، 10، 9واد م :شاخص اتمستند
 .قانون برنامه ششم 25، ماده (8/8/1389ك تاريخ 44852/ت176420شماره آن)

 
 امتياز( 25)  منظور تمرکززدايي به  استان دستگاه بهميزان اجرايي شدن واگذاری وظايف ستاد   -دومشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش نماگرعنوان  نماگرشماره 

برنامه عملياتي سه ساله  96تا پايان سال  تجميعي فاهدمجموع اتحقق بر اساس  ميزان اجرايي شدن وظايف واگذار شده از ستاد دستگاه به استان 1
 25 دستگاه

 (2)تکميل نمودن جدول شماره هاميزان اجرايي شدن آنگزارش ارائه فهرست کامل وظايف و اختيارات واگذار شده از ستاد به استان و  ارائه از سوي دستگاهمستندات قابل 

هـ تاريخ  51052/ت 75609تصويبنامه شماره ها به سطوح استاني، در خصوص واگذاري وظايف و اختيارات دستگاه هيئت وزيران 11/6/1394هـ تاريخ  51052/ت 75601تصويب نامه شماره  :مستندات شاخص
 .ها به سطوح استانيدر خصوص واگذاري وظايف و اختيارات دستگاه هيئت وزيران 11/6/1394
 
 
 
 



 

 17از  4صفحه   

 

 دستگاه به سطوح استانی( جدول اجرایی شدن وظایف واگذاري شده 2جدول شماره 
 اجرا)درصد(ميزان  وظيفه واگذار شدهعنوان  رديف

   

 
 امتياز( 20)1  يبه سطوح شهرستان فيو وظا اراتياخت یحداکثر یو واگذار ييور تمرکز زدانظبه م يو شهرستان ياستان فيوظا کيتفک  -سومشاخص 

 سقف امتياز سنجشنحوه  نماگرعنوان  نماگرشماره 

1 
ميزان واگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح شهرستاني بر اساس اهداف سال 

 برنامه سه ساله اصالح نظام اداري و اجرايي شدن آنها 1396
 96تا پايان سال  فاهدمجموع اتحقق بر اساس 

 20 برنامه عملياتي سه ساله دستگاه

 (3)تکميل نمودن جدول شماره و گزارش ميزان اجرايي شدن آنها شهرستانبه  استانارائه فهرست کامل وظايف و اختيارات واگذار شده از  دستگاهمستندات قابل ارائه از سوي 

 
 به سطوح شهرستانی استان( جدول فهرست وظایف قابل واگذاري 3جدول شماره 

 اجرا)درصد(ميزان  وظيفه واگذار شده از استان به شهرستانعنوان  رديف

   

 
 

 (امتياز 30های اجرايي )اجرای بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه -شاخص چهارم

 سقف امتياز نحوه سنجش نماگرعنوان  نماگرشماره 

 بر اساس اطالعات مندرج در سامانه اجراي بخشنامه سامانه ملي مديريت  ساختار دستگاه هاي اجرايي )ثبت تشکيالت اسمي( 1
 ساختار

15 

 15 بروز اوري اطالعات سامانه 2

 
 .17/8/1395تاريخ  833233هاي اجرايي به شماره بخشنامه سامانه ملي مديريت ساختاردستگاه :مستندات شاخص

 
 
 
 
 
 

                                                 
 عدم مصداق است. اين شاخص براي دستگاههاي فاقد واحد شهرستاني، 1



 

 17از  5صفحه   

 

 دولت الکترونیک توسعه محور  -2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصوبه شماره  (،19/4/1390ك تاريخ 44294/ت81839نامه شماره )تصويبي( قانون مديريت خدمات کشور40)ماده ينامه اجراي، آيينقانون مديريت خدمات کشوري 40و  38، 37ماده  :شاخص مستندات
 يعال ين جلسه شورايمصوبه ششم ،عالي اداري(شوراي 10/6/1393تاريخ  7740/39/206مصوبه شماره )اجرايي، يهادستگاه ينامه توسعه خدمات الکترونيکعالي اداري و آيينشوراي 22/4/1381ريخ .ط تا722/13
وزيران عضو  18/3/1389تاريخ  61116/42401نامه شماره م)تصميبرداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتينامه ايجاد و بهرهآيين (، 11/6/1393خ يتار 145/200ه شماره ياطالعات  يفناور

 .موضوع شناسنامه خدمت 28/12/1395مورخ  1126446، تصويبنامه شوراي عالي اداري شماره نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت(وکارگروه توسعه حمل
 

 از(يامت 35) ( دستگاهتيتارنما)وب سا یاستاندارد ساز -پنجمشاخص 
 ازيسقف امت نحوه سنجش نماگرعنوان  شماره نماگر

 کاربر پسند بودن تارنما 1

 ارزيابي شاخصراهنمای چک ليست بر اساس 

7 

 6 شفافيت تارنما 2

 12 کيفيت خدمات تارنما 3

 5 دسترسي پذيري تارنما 4

 5 دسترسي پذيري اطالعات 5

و  ياجراي يهادستگاه يسايت(هاو دستورالعمل استاندارد تارنما)وب يادار يعال يشورا 10/6/1393مورخ  7740/93/206مصوبه شماره  19و  7ماده  قانون مديريت خدمات کشوري، 37ماده  مستندات شاخص:
، موضوع شناسنامه خدمت 28/12/1395مورخ  1126446، تصويبنامه شوراي عالي اداري شماره کشور يزيرامهت و برنيريسازمان مد 20/11/1393خ يتار 145100بخشنامه شماره موضوع  ياستان )پورتال(يهادرگاه
 شاخص. راهنماي ارزيابيليست چک 

 
 

                                                 
هاي اجرايي موظف به درج اسناد و مدارك مثبته مربوط به همان دوره ارزيابي به همراه تفاهم نامه هاي منعقد شده با دستگاههاي استاندارد مورد نياز جهت انجام خدمات.ي بايد ارايه نمايد و ارايه فرمبندي انجام آن و مدارکي که متقاضاز قبيل شيوه ارايه خدمات همراه با زمان1

 سازمان اداري و استخدامي کشور در سايت مي باشند. 

  چهارم و سوم دوم،  ،اولاخص ش

يرد
 ف

عنوان 

 خدمت

الکترونيکي يا غير 

الکترونيکي بودن 

 خدمت

 

اطالع رساني -اولشاخص 

 1الکترونيکي

 (ازيامت 20)

کردن  يکيالکترون-دومشاخص 

درخواست )يخدمات دولت

 (ازيامت 25()خدمت

ائه ار)يکردن خدمات دولت يکيالکترون-سومشاخص 

 (ازيامت 35()خدمات الکترونيک به شهروندان

در خدمات ارائه ميزان  -چهارمشاخص 

 امتياز( 15)شخوانيدفاتر پ

 برنامه سه ساله دستگاه 96سنجش بر اساس تحقق مجموع اهداف تا پايان سال 

 ري/غيکيالکترون
 يکيالکترون

 /عدم مصداقري/خيبل /عدم مصداقري/خيبل /عدم مصداقري/خيبل ري/خ يبل

      1خدمت  1



 

 17از  6صفحه   

 

 امتياز( 40اصالح فرايندهای ارائه خدمات)  -ششمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 اصالح فرآيندهاي خدمت 1
برنامه سه ساله  1396بر اساس تحقق اهداف تجميعي تا پايان سال 

 5و 4دستگاه و  با توجه به اطالعات تکميل شده جداول شماره 
40 

 و ضميمه نمودن فايل مربوطه در سامانه  5و  4تکميل نمودن جداول شماره  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

 
 برنامه سه ساله دستگاه 1396اصالح شده مرتبط با خدمات بر اساس اهداف تجميعي تا پايان سال ( عناوين فرايندهای 4جدول شماره 

 کد خدمت عنوان خدمت
بهبود  يابيارز يارهايمع** 

 خدمت
 مستندات و شواهد بعد از بهبود قبل از بهبود  واحد

 

       

       

 شهروند و ارباب رجوع/ دست يابي به اهداف تخصصي/ کاهش نيروي انساني/ کاهش تخلفات/ اجراي دقيق قوانينزمان/ هزينه/رضايت * معيارهای ارزيابي بهبود خدمت: *
 اقدامات اصلي در راستای بهبود فرآيند( 5جدول شماره 

 

 مستندات و شواهد نوع اقدم توضيحات عنوان اقدام

    

    

.ط تاريخ 18540/13مصوبه شماره هاي انجام کار، ها و روشموضوع اصالح سيستم اداريشوراي عالي 6/9/1378تاريخ  253/14مصوبه شماره، قانون مديريت خدمات کشوري 37و  36مواد  :مستندات شاخص
معاونت توسعه مديريت و  17/12/1388تاريخ  141152/200)بخشنامه شماره ق.م.خ.ك 36ده نظام اداري و دستورالعمل اجرايي ما در رجوعارباب رضايت جلب و تکريم مردمموضوع طرح عالي اداريشوراي 10/2/1381

 .انجام کار يهاندها و روشموضوع دستورالعمل اصالح فراي کشور يريزسازمان مديريت و برنامه 7/11/1393تاريخ  137047بخشنامه شماره (، رجمهوسرمايه انساني رييس
 

 (ازيامت 30) خدمت هيدر ارا نينو هاییاستفاده از فناور  -هفتمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش نماگرعنوان  شماره نماگر

 داشتن نسخه موبايلي ارائه خدمت 1
 1با توجه به توضيحات زيرنويس

12 

 USSD 12استفاده از  2

 6 قابليت پرداخت همراه 3

 ارائه مستندات مرتبط با نماگرهای شاخص مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

 .هيئت وزيران با عنوان برنامه عملياتي اصالح نظام اداري 28/10/3139ه مورخ  50642/ت127675تصويب نامه شماره  :مستندات شاخص

                                                 
 مبناي عدم مصداق شاخص، نظرتخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مي باشد. 1



 

 17از  7صفحه   

 

 (ازيامت 25) در دستگاه خدمت قرار ميزاست  -هشتمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 25 کمي اقدامات انجام شده در راستاي استقرار ميز خدمت در دستگاه 1

 ارائه مستندات مرتبط با نماگر شاخص مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

 سازمان اداري و استخدامي کشور. 7/9/1396تاريخ  1538588دستورالعمل ميز خدمت موضوع نامه شماره  مستندات شاخص:
 

 يمديريت سرمايه انسان محور- 3

 
 امتياز( 60سازی نيروی انساني )ساماندهي و متناسب-اولشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 32ي مازاد بر سقف تعيين شده تبصره ذيل ماده کارکنان قراردادکاهش  1
برنامه عملياتي  96و  95، 94تجميعي سالهای درصد تحقق هدف

 سه ساله دستگاه
20 

 اول نماگرجدول اطالعاتي 
  96سال  مصوب يسازمان یهاتعداد کل پست

  96 ق.م.خ.ک سال 32ی مازاد بر سقف تبصره ماده تعداد کارکنان قرارداد

  93 سال پايان مصوب يسازمان یهاتعداد کل پست

  93 سال پايان ق.م.خ.ک 32ی مازاد بر سقف تبصره ماده تعداد کارکنان قرارداد

 20 برنامه سه ساله دستگاه 96هدف سال  درصد تحقق کارکنان رسمي و پيمانيکاهش  2
 جدول اطالعاتي نماگر دوم

  96سال  رسمي و پيماني تعداد کارمندان

  95سال  رسمي و پيماني تعداد کارمندان 

 20 قراردادیدرصد نيروی  10رعايت سقف  قانون مديريت خدمات کشوري 32ماده  ذيل رعايت سقف تبصره 3

 مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
 مقام مربوطه در دستگاه دييشده با تا ليتکم يجدول اطالعات 

 96در سال  يمانيو پ يرسمقراردادی، مستندات کاهش  

 یا نهيموافقتنامه هز 6فرم شماره  هيارا 

کشور  يو استخدام يسازمان ادار 7/9/13396مورخ  1538390بخشنامه شماره  ،هيئت وزيران با عنوان برنامه عملياتي اصالح نظام اداري 28/10/3139ه مورخ  50642/ت127675تصويب نامه شماره  شاخص: اتمستند
 .يقرارداد يروين يريبا موضوع نحوه بکارگ

 
 
 



 

 17از  8صفحه   

 

 از(يامت 40) تناسب شغل و شاغل -دومشاخص 
 سقف امتياز سنجشنحوه  عنوان نماگر شماره نماگر

 12 کمي باق مدرك تحصيلي شاغلين با شرايط احراز شغل مورد تصديانط 1

 12 کمي رعايت عدم اعمال مدرك تحصيلي بيش از يک مقطع 2

 16 کمي رعايت ضوابط ارتقاء رتبه و طبقه شاغلين 3

 ضميمه نمودن فايل مربوطه درسامانه  و 6،7تکميل نمودن جداول شماره  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

 .( قانون مديريت خدمات کشوري70ماده ) شاخص: اتمستند

 
 مورد عمل دستگاه اجرایی و متصدیان آنها( مشخصات مشاغل عمومی 6جدول شماره 

 عنوان شغل رديف

ط احراز يشرا

شغل)مدرک 

 (يليتحص

 هاعنوان پست

 يت ضوابط استخداميرعا ان مشاغليمشخصات متصد

 سابقه خدمت ينام و نام خانوادگ

و عنوان  قطعم

 رشته تحصيلي

 بدو استخدام

آخرين مدرک 

 و )مقطع(تحصيلي

عنوان رشته 

 1تحصيلي

 طبقه رتبه وضعيت ايثارگری

انطباق مدرک 

با  يليتحص

ط يشرا

 ر(ي/خياحراز)بل

عدم اعمال مدارک 

ک مقطع يش از يب

 ر(ي/خي)بليليتحص

1              

          

 ( مشخصات مشاغل اختصاصی مورد عمل دستگاه اجرایی و متصدیان آنها7جدول شماره 

 عنوان شغل رديف

شرايط احراز 

شغل)مدرک 

 تحصيلي(

 هاعنوان پست

 رعايت ضوابط استخدامي مشخصات متصديان مشاغل

نام و نام 

 خانوادگي
 سابقه خدمت

مقطع و عنوان 

رشته تحصيلي 

 بدو استخدام

آخرين مدرک 

تحصيلي)مقطع( و 

عنوان رشته 

 2تحصيلي

 طبقه رتبه وضعيت ايثارگری

انطباق مدرک 

تحصيلي با 

شرايط 

 احراز)بلي/خير(

اعمال مدارک عدم 

بيش از يک مقطع 

 تحصيلي)بلي/خير(

1              
          

 
 

                                                 
 ارائه گردد. 24/12/1393مورخ  170061 وت بيش از يک مقطع براي مدرك تحصيلي بدو استخدام و آخرين مدرك تحصيلي اعمال شده است الزم است مستندات مرتبط بر اساس بخشنامه شمارهتوضيح: در صورت وجود تفا 1
 
 ارائه گردد. 24/12/1393مورخ  170061مال شده است الزم است مستندات مرتبط بر اساس بخشنامه شماره توضيح: در صورت وجود تفاوت بيش از يک مقطع براي مدرك تحصيلي بدو استخدام و آخرين مدرك تحصيلي اع 2
 



 

 17از  9صفحه   

 

 از(يامت 40)  زنان و جوانان یهایاز توانمند یريو بهره گ رانيدر انتصاب مد یساالر ستهيشا-سومشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 25 کمي رانيضوابط انتخاب و انتصاب مد تيرعا 1

2 
و  يسن تيکاهش سابقه خدمت، رعا ثياز ح يتيريمد يهازنان و جوانان در پست تياز ظرف يريضوابط مرتبط با بهره گ تيرعا

 مشاغل به زنان صيتخص
 15 کمي

 1و ضميمه نمودن آن در سامانه 8تکميل جدول شماره  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

 يادار يعال يشورا 30/05/1396مورخ  1351824 شمارهنامه  بيو تصو يادار يعال يشورا 01/04/1395مورخ  579095نامه شماره  بيتصو: شاخص اتمستند

 ییاجرا هايدستگاه ايحرفه رانی( جدول اطالعات مد8جدول شماره 

 های مديريتي )با تصدی و بالتصدی(: ...... پستتعداد کل پست تعداد کل پست های دستگاه اجرايي: ....... پست                                                    عنوان دستگاه اجرايي:

 رديف
نام و                

 نام خانوادگي
 پست شغل

سطح 

مديريت 

 حرفه ای

 جنسيت
سال 

 تولد

 نوع استخدام تحصيالت
سابقه خدمت 

 دولتي

 سنوات تجربي
 مديريتي

 غيرمديريتي
 مقطع مرد زن

رشته 
 تحصيلي

 ساير سطوح سطح قبلي قراردادي پيماني رسمي

  
   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ود گردد. پلتکميل و در سامانه به عنوان فايل ضميمه آ 8جدول شماره  1



 

 17از  10صفحه   

 

 امتياز( 60) اجرای دوره های آموزشي مديران و کارکنان -چهارمشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش مصاديق عملکرد عنوان نماگر شماره نماگر   

1 

هاي اجراي دوره
 آموزشي مصوب

 مديران

 اجراي دوره هاي آموزشي مصوب مديران بر اساس برنامه مصوب ساالنه درچارچوب نظام آموزش و
 سرانه آموزش پيش بيني شده

کامل/ناقص/انجام 

 نشده
12 

 تعداد مديران:.............................. نفر ساعت آموزش مديران:..............................................

2 

هاي اجراي دوره
آموزشي مصوب 
کارمندان)رسمي، 
 پيماني، قراردادي(

 اجراي دوره هاي آموزشي مصوب کارکنان بر اساس برنامه مصوب ساالنه درچارچوب نظام آموزش و
کامل/ناقص/انجام  سرانه آموزش پيش بيني شده

 نشده
12 

 آموزش کارمندان:..............................................تعداد کارمندان:.............................. نفر ساعت 

3 

ارزشيابي اثربخشي 
-دوره ها و برنامه

هاي آموزشي 
 مصوب ساالنه

 )واکنش و يادگيري( 2و1سنجش و ارزشيابي دوره هاي آموزشي سطوح 
کامل/ناقص/انجام 

 نشده
12 

 رفتار شغلي  و نتايج  سازماني()   4و3هاي آموزشي سطوح بررسي اثربخشي دوره
کامل/ناقص/انجام 

 نشده
12 

4 

شناسنامه آموزشي 
براي مديران و 

 کارکنان

تشکيل شناسنامه آموزشي براي مديران و کارکنان استاني و استقرار سيستم مديريت مکانيزه اطالعات 
 آموزشي و به روز آوري آن

کامل/ناقص/انجام 

 نشده
12 

مستندات قابل ارائه از 
 سوي دستگاه

 ها(  شامل: گزارش مديريتي از  اجرای دوره ها،تعداد دوره، مجری دوره، مدرس دوره و.....کارمندان) به تفکيک ستاد و استانهای آموزشي اجرا شده  برای مديران و ارائه گزارش عملکرد از دوره -

 استفادهارائه مستندات بانک اطالعات مدرسان واجد شرايط و اطالعات مدرسان مورد  -

 1396های صادره شده در سال ارائه چند نمونه از گواهينامه و 1396های آموزشي کارکنان در سال زشي طرف قرارداد برای اجرای دورهارائه فهرست مؤسسات آمو -

به همراه نتايج  شده يبررسبه تفکيک سطوح چهارگانه ها آن يکه اثربخش ييهادورهو  گزارش  96ي  اجرا شده در سال آموزش یبرنامه ها ياثربخش يو بررس يابيارزش سنجش، گزارشارائه  -

 تحليلي  ارزشيابي

هاي مشاغل دستور العمل طراحي آموزش هيأت وزيران(، 10/1/1389ك تاريخ 43916/ت2579نامه شماره تصميمنامه اجرايي آن)و آيين فصل نهم قانون مديريت خدمات کشوري :شاخص اتمستند

بخشنامه  ،4/12/1390تاريخ  31146/90/200بخشنامه شماره  هاي اجرايي،موضوع نظام آموزش کارمندان دستگاه 30/1/1390تاريخ  1834/200بخشنامه شماره ، (20/6/1381مورخ  112058/1803اختصاصي)
و  پيوست شماره دو، پيوست شماره يک، هاي اجرايياصالحيه نظام آموزش کارمندان و مديران دستگاه شامل) 14/11/1392تاريخ  18819/92/200بخشنامه شماره  و 15/12/1390 مورخ 90/200/ 66423شماره 

 .9/12/1394مورخ  394754بخشنامه شماره و  14/5/1394مورخ  83078بخشنامه شماره (، پيوست شماره سه

 
 
 
 



 

 17از  11صفحه   

 

 شفافیت و مدیریت مالی محور -4
 

 از(يامت 20))سامانه ستاد(1دولت يکيسامانه تدارکات الکترون یريبه کارگ -اولشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

بر اساس اطالعات مندرج در سامانه ستاد و با توجه به شيوه  دولت)سامانه ستاد(در معامالت دستگاه يکياز سامانه تدارکات الکترون استفاده 1
 20 *نامه ارزيابي شاخص

مورخ  ه54225/ت12346شماره  هيأت وزيران تصويبنامه ،ن(هيأت وزيرا 21/8/90ك مورخ 46849ت/165389دولت )تصويبنامه شماره  يکيسامانه تدارکات الکترون تينامه فعال نييآ :مستندات شاخص

 .شيوه نامه ارزيابي شاخص*و  19/2/1396مورخ  48430/60، ابالغيه وزارت صنعت، معدن و تجارت شماره 16/2/1396ه مورخ 53525/ت16145شماره   هيأت وزيرانتصويبنامه  ،6/2/1396

 

 امتياز( 30)2عهدیاجرای حسابداری ت -دومشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

ارسال صورت هاي مالي منطبق با استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در  1
 مهلت مقرر به وزارت امور اقتصادي و دارايي

 (96)تا پايان شهريورماه سال  95ل های مالي ساارسال به موقع صورت -
 ( از امتياز فوق کسر مي شود.0.25تاخير، )به ازای هر روز  -

7 

 ارايه کامل اجزاء صورت هاي مالي 2

 امتياز( 1)صورت وضعيت مالي
 امتياز( 1صورت تغييرات در وضعيت مالي)

 امتياز( 1صورت گردش حساب تغييرات در ارزش خالص)
 امتياز( 2صورت مقايسه بودجه و عملکرد)

 امتياز( 3)يادداشت های توضيحي

8   

 17/2/1396مورخ  24580/54نامه شماره  بر اساس چک ليست پيوست کيفيت ارايه صورت هاي مالي 3
 وزارت اقتصاد و دارايي

15 

ليست تهيه شده توسط  ( با عنوان نحوه ارايه صورت های مالي، چک1تصوير صورت های مالي مندرج در نظام حسابداری بخش عمومي و استاندارد شماره ) مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
 معاونت نظارت مالي و خزانه داری کل کشور

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  26ماده  1بند آيين نامه اجرايي تبصره  ،2 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 26ماده 1بند  مستندات شاخص:
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و  1ماده ، 1/2/1395مورخ  14400/54ابالغيه مجموعه نظام حسابداري بخش عمومي به شماره ، 12/2/1395هـ مورخ 52534/ت 15199( مصوب هيئت وزيران به شماره 2دولت)

يي، نامه  و دارا يوزارت امور اقتصاد 15/12/1394 خيتار 227313/57بخشنامه . و هيئت وزيران 17/5/5139هـ مورخ 52230/ت61240ره آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماو  ارتقاي نظام مالي کشور
 هاي اجرايي.هاي حسابداري تعهدي در ارزيابي عملکرد دستگاهموضوع بروزرساني شدن شاخص 17/2/1396مورخ  24580/54شماره 

 

 

 
                                                 

 گيرد.ارزيابي اين شاخص توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت مي1
 رديگ يصورت ماستان  امور اقتصادی و دارايي اداره کل  شاخص توسط نيا يابارزي 2



 

 17از  12صفحه   

 

 محور بهبود فضای کسب و کار -5
 

  امتياز( 50) 1بهبود فضای کسب و کار-شاخص اول

 امتيازسقف  نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

1 
ماده  1پيشنهاد تنقيح قوانين و مقررات دستگاه اجرايي به منظور بهبود محيط کسب و کار در راستاي اجراي تبصره بند 

 قانون تنقيح قوانين و مقررات کشور 3
 5 کيفي/ عدم مصداق

 5 کيفي /عدم مصداق قانون برنامه ششم توسعه  22ها و مقررات به منظور بهبود محيط کسب و کار مطابق بند الف ماده تغيير در سياست 2

3 
هاي اقتصادي در زمان مقتضي قبل از اجراء، ها، مقررات و رويهومي در خصوص هر گونه تغيير سياسترساني عماطالع

 قانون بهبود محيط کسب و کار 24هاي گروهي استاني مطابق ماده از طريق رسانه
 10 کيفي/ عدم مصداق

 2 بلي/خير قانون بهبود محيط کسب و کار  14تعيين و معرفي مسئول بهبود محيط کسب و کار دستگاه، مطابق ماده  4

5 
 14بندي مشکالت بخش خصوصي، اعم از مجوزها و فرآيندها در سطح ملي مطابق ماده تعيين، شناسايي و اولويت

 قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار توسط دستگاه 
 8 کيفي/ عدم مصداق

6 
تسهيل فرآيند صدور مجوزهاي دستگاه با تاييد هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار مطابق ماده 

 )کاهش زمان صدور مجوزها(موانع توليدقانون رفع  57
 10 کيفي/ عدم مصداق

7 
اجرايي مرتبط با  ها و فعاالن اقتصادي توسط دستگاهبررسي مطالبات و شکايات نمايندگان تشکل پاسخ به سؤاالت و

 ها در مراکز استانها و ادارات کل آنمحيط کسب و کار همچنين سازمان
 10 کيفي/ عدم مصداق

 مستندات مرتبط با هر يک از نماگرها تکميل و در سامانه به عنوان فايل ضميمه پيوست شود. قابل ارائه از سوي دستگاهمستندات 

 کشور ینظام مال یو ارتقا ريقانون رفع موانع توليد رقابت پذ، و مقررات کشور نيقوان حيقانون تنق ،27/12/1390 خيتار  77924کسب و کار شماره طيقانون بهبود مستمر مح :مستندات شاخص
 
 

 امتياز( 20فضاهای اداری در سامانه سادا)سامانه اموال دستگاههای اجرايي() ثبت اطالعات -شاخص دوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 8 سادابر اساس اطالعات مندرج در سامانه  سادا اداري در سامانه ياطالعات فضاها رسانيروزبه  1

 4 کيفي يادار يفضاها يکارگروه سامانده ازيارائه اطالعات مورد ن 2

 8 کيفي يادار يفضاها يمصوبات کارگروه سامانده ياجرا 3
 

اصالحيه شماره و  28/1/1391تاريخ  1880/91/206شوراي عالي اداري و اصالحيه آن به شماره  1/4/1391تاريخ  7539/206مصوبه شماره  قانون مديريت خدمات کشوري، 39: ماده مستندات شاخص
 شوراي عالي اداري. 30/1/1395تاريخ  27679

 
                                                 

 رديگ ياستان صورت م ييو دارا یشاخص توسط اداره کل  امور اقتصاد نيا يابيارز 1



 

 17از  13صفحه   

 

 امتياز( 30)1مديريت سبز -سومشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 مديريت مصرف آب 1

 بر اساس چک ليست ارزيابي شاخص
9 

 9 مديريت مصرف انرژي 2

 7 مديريت پسماند وکاغذ 3

 5 سازيو فرهنگ آموزش 4

 مستندات مربوطه به هريک از موارد خواسته شده در چک ليست ارزيابي شاخص دستگاهمستندات قابل ارائه از سوي 

 .چک ليست ارزيابي شاخص، قانون برنامه ششم توسعه کشور، قانون اصالح الگوي مصرف انرژي، راهنماي محيط زيست 38بند ز ماده  :شاخصمستندات 
 

 مسئولیت پذیری و پاسخگویی ،اداری سالمت محور -6

 
 امتياز( 40ارتقاء سالمت نظام اداری) -شاخص اول

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 پيشگيري)طراحي و اجراي تدابير پيشگيرانه( 1

 صبر اساس چک ليست ارزيابي شاخ

13 

 11 نظارت و مراقبه 2

 8 مقابله با موارد فساد 3

 8 ارزيابي نتايجسنجش و  4

 مستندات مرتبط با هر يک از نماگرها تکميل و در سامانه به عنوان فايل ضميمه پيوست شود. مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

قانون مديريت خدمات  92و  91دستورالعمل اجرايي مواد  قانون مديريت خدمات کشوري،  93و  92، 91مواد ، هاي کلي نظام اداري ابالغي از سوي مقام معظم رهبريسياست 24بند  :شاخصمستندات 
قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله  26نامه اجرايي ماده ، آيينقانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ،سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور 27/12/1393تاريخ  173706)بخشنامه شماره کشوري
 هيئت وزيران(، 25/12/1382هـ تاريخ 28617/ت 37995مصوبه شماره برنامه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد) هيأت وزيران(، 24/4/1393هـ تاريخ 50080/ت45146نامه شماره تصويببا فساد)

، آيين نامه هيات وزيران 8/4/1389تاريخ  77683/44770نامه شماره تصويب هيئت وزيران(، 22/12/1383تاريخ  ه30374/ت 73377مصوبه شماره هاي اجرايي)گيري و مبارزه با رشوه در دستگاهنامه پيشآيين
معاونت توسعه مديريت  3/4/1393مورخ  4349/93/200نامه شماره (، هيات وزيران 28/12/1392هـ مورخ 50328/ت192087مصوبه شماره مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه)پيشگيري و مقابله نظام

، هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداريموضوع ساماندهي کميته 7/10/1393تاريخ  13472/93/200بخشنامه شماره و  17/4/93تاريخ  5272/93/200بخشنامه شماره ، سرمايه انساني رئيس جمهورو 
 .يابي شاخصت نظام اداري، چک ليست راهنماي ارزدر خصوص کارگروه ارتقاي سالم 22/10/1395مورخ  954930داري شماره نامه شوراي عالي اتصويب

 

                                                 
 .ارزيابي اين شاخص توسط اداره کل حفاظت محيط زيست استان صورت مي گيرد 1



 

 17از  14صفحه   

 

 امتياز( 40) شهروندان در نظام اداریصيانت از حقوق  -شاخص دوم

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر  شماره نماگر

 (يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو 3)موضوع ماده نيبا مراجع يرفتار محترمانه و اسالم وي کرامت انسان تيرعا 1

بر اساس چک ليست 

)به اخصارزيابي ش

توضيحات زيرنويس 

 1توجه شود(

3 

 4 (يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو 4و مقررات)موضوع ماده  نيقوان طرفانهياِعمال ب 2

 2 (يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو 5)موضوع ماده يادار ماتيو تصم ندهافرآي ها،نظام در ضياز هرگونه اِعمال تبع زيپره 3

 6 (يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو 6)موضوع ماده يخدمات ادار به نيمراجع عيآسان و سر يدسترس 4

 3 (يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو 7همه افراد)موضوع ماده  يخصوص ميحر تيحفظ و رعا 5

6 
 8)موضوع ماده ازينفعان به اطالعات مورد ن يذ يامکان دسترس جاديبه مردم و  ا يادار يندهايو فرآ ماتتصمي از موقعبه يبخش يآگاه

 (يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو
6 

7 
در  يحقوق شهروند بنامهيتصو 9)موضوع ماده يادار يندهايو فرآ ماتيمردم در مورد تصم ياز سو شنهاديارائه پامکان اظهارنظر آزاد و 

 (ينظام ادار
3 

 1 (يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو 10)موضوع ماده يادار قراردادهاي و معامالت ها،توافق در زياز شروط اجحاف آم تيمصون 8

 2 (يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو 11)موضوع ماده يخاص قانون ازاتيامت از اشخاص توانخواه يامکان برخوردار 9

10 
در نظام  يحقوق شهروند بنامهيتصو 12)موضوع ماده نيو اعتراضات مراجع اتشکاي به منصفانه و موقعبه يدگيفراهم نمودن امکان رس

 (يادار
2 

11 
 13کارکنان آن)موضوع ماده  اي اجرائيدستگاه ريتقص ايدر اثر قصور  نيبه مراجع يخسارات وارده احتمالفراهم نمودن امکان جبران 

 (يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو
2 

12 
 .دينمايم تيفعال ييکه با اخذ مجوز از دستگاه اجرا يهر نوع مؤسسه ا يو بطور کل يصنف ياِعمال نظارت مؤثر بر مراکز، مؤسسات، نهادها

 (يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو 15ماده  لي)موضوع تبصره ذ
1 

 4 (يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو 18( ماده 4)موضوع بند)يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصويِ اجرا يراهبر 13

 1 (يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو 19)موضوع ماده يدر نظام ادار يحقوق شهروند بنامهيتصو يِعمال ضمانت اجرااِِ 14

 مستندات مرتبط با هر يک از نماگرها تکميل و در سامانه به عنوان فايل ضميمه پيوست شود. مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه

چک ليست راهنماي ارزيابي  ،(و مقررات مرتبط با آن يادار يعال يشورا 28/12/1395مورخ  1127128)موضوع مصوبه شماره يدر نظام ادار يبنامه حقوق شهرونديتصو :شاخص اتمستند

 .شاخص
 

 

 

                                                 
 تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري( محاسبه خواهد شد. 18هاي اجرايي)موضوع ماده اساس نتايج طرح افکارسنجي و سنجش رضايت مردم ازعملکرد دستگاه اين شاخص بر 11تا  1نماگرهاي شماره  امتياز 1

 



 

 17از  15صفحه   

 

 از(يامت 20)ج فرهنگ اقامه نمازياستقرار نظام جامع توسعه و ترو -سومشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 20 توسط ستاد اقامه نماز  ترويج فرهنگ اقامه نمازاستقرار نظام جامع توسعه و  1
هيات وزيران و اصالحيه بعدي آن به شماره  30/1/1376هـ تاريخ 17323/ت51867تصويب نامه شماره  قانون برنامه چهارم توسعه، 104ماده  گانه مقام معظم رهبري، 21پيام هاي  :شاخص اتمستند

تصويب نامه شماره ، شوراي عالي انقالب فرهنگي 4/5/1381مورخ  566مصوبه جلسه ، هيأت وزيران 20/6/1393هـ تاريخ 43835/ت69443نامه شماره تصويب ،2/11/1381هـ تاريخ 24713/ت5154
 ستگاه هاي اجرايينظام جامع برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در دو  هيأت وزيران 18/9/1385هـ تاريخ 33324/ت116077

 خواهد شد. يازدهيتوسط ستاد مذکور امت يابيج ارزيستاد اقامه نماز صورت گرفته و نتا دريافتي از يهان شاخص بر اساس گزارشيا يابيارزتوجه: 
 

 امتياز( 20)  در بستر سامد يرسيدگي به شکايات مردم -چهارمشاخص 

 سنجشنحوه  سقف امتياز عنوان نماگر شماره نماگر

 7 96درصد شکايات پاسخ داده شده به شکايات دريافتي سال  1

گيرد. درصورتي بود هيچ امتيازی تعلق نمي 30اگر درصد وارده کمتر از 

باشد نصف امتياز و درصورتي که  60و کمتر از  30که بزرگتر و مساوی 

 گيرد. درصد باشد کل امتياز تعلق مي 60بزرگتر و مساوی 

 1نماگرجدول اطالعات 
 96سال  تعداد شکايات دريافت شده
 96سال  تعداد شکايات رسيدگي شده

 3 96دريافتي سال  درخواستپاسخ داده شده به  درخواستدرصد  2
 2نماگرجدول اطالعات 

 96سال  دريافت شده درخواستتعداد 
 96سال  رسيدگي شده درخواستتعداد 

 10 1متوسط زمان رسيدگي به شکايات 2

روز باشد و گزارش  10درصورتي که ميانگين زمان پاسخگويي کمتر و مساوی 

يرد. بين گمربوط به نمونه گيری از موارد ضميمه شده باشد امتياز کامل تعلق مي

 گيرد.روز نصف امتياز و باالتر از اين بازه امتيازی تعلق نمي 20تا  10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
عدد باشد. الزم  10هاي مختلف سال انتخاب و تعداد نمونه ها نبايد کمتر از اي از شکايات به صورت تصادفي و از ماهزمان پاسخگويي بايد نمونهباشد. براي تعيين ميانگين مدت زمان پاسخگويي به شکايات، مدت زمان از دريافت شکايت توسط سازمان/دستگاه تا پاسخگويي مي 1

 شکايات باشد. %20به ذکر است در صورت  فراواني زياد شکايات، حجم نمونه حداقل به اندازه 



 

 17از  16صفحه   

 

 امتياز( 30) 1سازی فضاهای اداری ويژه جانبازان و معلولين مناسب -پنجمشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش مصاديق عملکردی عنوان نماگر شماره نماگر

 مناسب بودن ورودي ساختمان ها جهت تردد معلولين و جانبازان 1
رعايت ضوابط ورودي ساختمانها ويژه استفاده جانبازان و 

 معلولين

 بر اساس چک ليست

 ارزيابي شاخص

8 

 مناسب بودن فضاهاي بهداشتي جهت استفاده معلولين و جانبازان 2
رعايت ضوابط اجرايي فضاهاي بهداشتي ويژه استفاده 

 جانبازان و معلولين
7 

 8 جانبازان و معلولينرعايت ضوابط آسانسور ويژه استفاده  جهت استفاده معلولين و جانبازان آسانسورمناسب بودن  3

 دار جهت استفاده معلولين و جانبازانشيب سطحمناسب بودن  4
رعايت ضوابط سطوح شيب دار جهت تردد جانبازان و 

 معلولين
7 

نحوه ارزيابي شاخص مناسب سازي فضاهاي اداري جهت استفاده  چک ليست راهنماي(، هيأت وزيران 15/6/1394هـ تاريخ 49130/ت77303تصويب نامه شماره آيين نامه مناسب سازي ): شاخص اتمستند
 .معلولين و جانبازان

 

 استقرار نظام مديريت عملكرد محور -7
 امتياز( 110ارزيابي عملکرد ) استقرار نظام -شاخص اول

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 5 کيفي برش استاني برنامه سه ساله اصالح نظام اداريداشتن  1

 30 کيفي مديران، کارمندان و کارکنان قرارداديارزيابي عملکرد  2

 20 کيفي )با در نظر گرفتن زمان ارائه و کيفيت(1396هاي اختصاصي سال مشارکت در تدوين شاخص 3

 15 کمي ميزان همگرايي امتياز خودارزيابي و نهايي دستگاه 4

 40 کيفي هاريزي استانت و برنامهتعامل با سازمان مديري 5

 مستندات مرتبط با هر يک از نماگرها تکميل و در سامانه به عنوان فايل ضميمه پيوست شود. قابل ارائه از سوي دستگاهمستندات 

(، دستورالعمل اجرايي استقرار نظام هياًت وزيران 14/1/1389تاريخ  4225/44327نامه شماره )تصميمنامه اجرايي آنو آيين فصل يازدهم قانون مديريت خدمات کشوري 83و  82و  81مواد  :مستندات شاخص
خ يهـ تار50642/ت127675مصوبه شماره  ، (28/5/1389تاريخ  27911/200)بخشنامه شماره قانون مديريت خدمات کشوري 82و  81نامه اجرايي مواد آيين 3ماده « هـ»مديريت عملکرد موضوع بند

موضوع ارزشيابي عملکرد مديران، کارمندان  10/5/1396تاريخ  1308186بخشنامه شماره   .1396در سال  يياجرا يهادستگاه ياختصاص يهام شاخصينحوه تنظ يراهنمافرآيند و، رانيهيأت محترم وز28/10/1393
 و کارکنان قراردادي.

 
 
 

                                                 
 استان انجام خواهد گرفت ارزيابي اين شاخص توسط اداره کل بهزيستي 1



 

 17از  17صفحه   

 

 امتياز( 25)شناسيتهيه و تدوين گزارش تحليلي و آسيب -شاخص دوم

 سقف امتياز نحوه سنجش نماگرعنوان  شماره نماگر

1 
-ي عملکرد سال قبل در برنامهگيري از نتايج ارزياببه منظور بهره شده يآورجمع يهاداده ليو تحل هيتجز

 هاي اصالحي در جهت بهبود عملکردها و انجام اقدامتصميم گيري هاوريزي
 15 کيفي

2 
بهمراه  هاي عمومي و اختصاصي دستگاهعات عملکردي در خصوص شاخصهاي اطالارائه ليست پايگاه

 حسب مورد گزارش مربوطه
 10 کمي

 بررسي دقت و  صحت داده های مربوط به شاخص های ارزيابيليست تمام پايگاههای اطالعاتي برای  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

 
 

 امتياز( 15توسعه مديريت دستگاه ) کارگروهتشکيل  -شاخص سوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 5 کمي 1396توسعه مديريت بصورت مستمر در سال  کارگروهتشکيل جلسات  1

 10 کمي 1396اجرايي شدن مصوبات در سال ميزان  2

 .اهم وظايف شوراي راهبري توسعه مديريتبا موضوع  کشور يو استخدام يسازمان ادار 18/10/1395مورخ  946198بخشنامه  3بندمستندات شاخص:


