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 تعاليبسمه

  
  رؤسا و مدیران کل محترم کلیه دستگاههای اجرایی استان اردبیل

 

 باسالم و احترام؛ 

قانون مدیریت خدمات کشوری )مصوبه شماره  82و  81آیین نامه اجرایی مواد  3در اجرای بند )الف( و )ب( ماده 

ت دستگاهها در راستای تحقق اهداف و وظایف هیأت وزیران( و به منظور سنجش موفقی14/1/1389مورخ  4225/44327

 20/1/1393مورخ 560/93/206محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح نظام اداری )موضوع مصوبه شماره 

شورای عالی  14/6/1397تاریخ  302596دوره دوم)مصوبه شماره -همچنین برنامه اصالح نظام اداریشورای عالی اداری( و 

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس محترم سازمان اداری و  28/08/1399مورخ  372975و با توجه به بخشنامه شماره  اداری(

، به 1399های عمومی و اختصاصی سالهای اجرایی استانی بر اساس شاخصنحوه ارزیابی عملکرد دستگاهاستخدامی کشور، 

 گردد:شرح زیر تعیین می

ارسال می گردد. پیوست به های اجرایی در سطح ملی، دستگاه 1399های عمومی ارزیابی عملکرد سال  شاخص (1
)سطح ملی 1399های عمومی ارزیابی عملکرد سال شاخص های عمومی سطح استانی و دستورالعمل امتیازدهی شاخص

سایت  استخدامی کشورتدوین و در وبو استانی(،توسط امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و
www.aro.gov.iسازمان به نشانی r رسانی خواهد شد. بارگذاری دستورالعمل بارگذاری و به نحو مقتضی اطالع

 سایت آن سازمان به منزله ابالغ رسمی آن تلقی خواهد شد.  مذکور در وب

دوره  –نامه برنامه سه ساله اصالح نظام اداری دار در سطوح ملی و استانی، بر اساس تفاهمهای عمومی ستارهشاخص (2

آخرین سال اجرای برنامه جامع  1399ارزیابی خواهند شد. همچنین با توجه به اینکه سال  (دستگاه،1399-1397دوم)

براساس اهداف و عملکرد تجمیعی سه ساله)از  ارزیابی عملکرد این شاخص ها، دوره دوم می باشد،-اصالح نظام اداری

 (انجام خواهد شد.99تا97لسا

ق.م.خ.ک مبنی بر پیشنهاد شاخص های اختصاصی از  82و  81آییننامه اجرایی مواد  3با توجه به مفاد بند )ب( ماده  (3

سوی دستگاه های ملی و بررسی و تأیید آنها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، الزم است دستگاه های اجرایی 

ستاد وزارتخانه یا سازمان متبوع در خصوص شاخص های اختصاصی و برش استانی آن به  استان پیگیریهای الزم را از

عمل آورند. بدیهی است وزارتخانه ها و سازمان های متبوع بایستی شاخص های اختصاصی پیشنهادی برای ارزیابی 

برنامه ای با ارائه واحدهای استانی خود و برش استانی اهداف کمی آنها را به همراه اهداف  1399عملکرد سال 

دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد  1مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص ها در قالب ماده 

( با در نظر گرفتن وظایف و مأموریتهای دستگاه، اسناد برنامه 28/5/1389تاریخ  27911/200)موضوع بخشنامه شماره 
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ی و سایر اسناد باالدستی، تنظیم و جهت بررسی و تأیید نهایی به سازمان اداری و توسعه، سیاستهای اقتصاد مقاومت

استخدامی کشور ارسال نمایند. الزم به ذکر است شاخص های اختصاصی ابالغ شده توسط سازمان مذکور در ارزیابی 

جرایی، در زمان ورود عملکرد دستگاه های اجرایی استان، برای این سازمان مالک عمل خواهد بود و دستگاه های ا

 گزارش عملکرد به سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد، به تغییر در عنوان، اهداف و اوزان آنها، مجاز نخواهند بود.

در صورت عدم ارسال برش استانی شاخص های اختصاصی، این سازمان می تواند پس از اعالم سازمان اداری و  (4

خصهای اختصاصی این دسته ازواحدهای استانی با درنظرگرفتن شاخصهای رأساً نسبت به تدوین شا استخدامی کشور،

  ستاد دستگاه مربوط )ابالغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور( اقدام و آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.

ر تا تاریخ دریافت گزارش خودارزیابی دستگاه های اجرایی استان در هر دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی حداکث (5

هدایت فرآیند  از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد. بدیهی است راهبری،31/02/1400

خودارزیابی و همچنین زمان بندی آن در مهلت تعیین شده، برعهده دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتخانه ها 

د. لذا ضروری است واحدهای استانی با هماهنگی و برنامه ریزی و طبق زمان بندی و سازمان های مستقل خواهد بو

دفتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتخانه یا سازمان ملی متبوع، در مهلت تعیین شده اقدام به ورود اطالعات 

 نمایند.

مه برنامه اصالح نظام اداری یا شاخص های آن دسته از دستگاه های اجرایی استان که ستاد دستگاه آن ها فاقد تفاهم نا (6

اختصاصی ابالغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور می باشند، موظفند بعد از اعالم سازمان اداری و استخدامی 

کشور، نسبت به انعقاد تفاهم نامه با این سازمان در شاخص های عمومی ستاره دار و همچنین شاخص های اختصاصی، 

نسبت به هدفگذاری شاخص های عمومی ستاره دار و تدوین رت عدم تفاهم، این سازمان، رأساً د.در صواقدام نماین

 شاخص های اختصاصی اقدام و آن ها را مالک ارزیابی قرار خواهد داد.

های اجرایی استان )ارزیابی اولیه، ثبت و رسیدگی به اعتراضات و دستگاه 1399تمامی مراحل ارزیابی عملکرد سال  (7

رزیابی سطح نهایی( توسط این سازمان به صورت الکترونیکی و در بستر سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام ا

 خواهدگرفت . 

های ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در رعایت به منظور حفظ سالمتی همکاران محترم و همچنین عمل به توصیه (8

 )عناوین مشابه(ومی ارزیابی عملکرد برای معاونین اداری و مالی جلسه توجیهی شاخص های عمگذاری فیزیکی،.فاصله

و کارشناسان و رابطین ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان به منظور آشنایی با برنامه ها، شاخص ها و فرایند 

اقباً اعالم انجام کار، تشکیل نخواهد شد. در صورت فراهم شدن امکان برگزاری جلسات ،زمان بندی تشکیل آن متع

 خواهد شد.

تمامی دستگاه های اجرایی مستقر در استان، موظف به شرکت در فرآیند ارزیابی می باشند. مسئولیت عدم مشارکت  (9

 دستگاه ها در این ارزیابی، به عهده باالترین مقام استانی دستگاه خواهد بود.

امی کشور برای  طرح در جلسه شورای عالی اداری نتایج ارزیابی های انجام شده ضمن ارائه به سازمان اداری و استخد (10

و گزارش به رییس جمهور محترم و استاندار محترم، در جشنواره شهید رجایی استان اعالم و به اطالع عموم خواهد 
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رسید. در ضمن امتیاز مکتسبه دستگاه اجرایی استان، مبنای پرداخت فوق العاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه )به 

 4ماده  3( قرار خواهد گرفت. همچنین به استناد تبصره بند 23/3/1390تاریخ  6653/206مصوبه  2استناد تبصره 

، بهره مندی مدیران و کارمندان از هرگونه پاداش )به استثنای پاداش مربوط 22/5/1390تاریخ  11942/200بخشنامه 

 به کسب رتبه متوسط یا باالتر دستگاه از ارزیابی عملکرد می باشد. قانون مدیریت خدمات کشوری( منوط 20به ماده 

اجرای  اثربخش تر این استان به  های اجراییجدی تر رؤسا و مدیران کل محترم دستگاهاهتمام  مراتب فوق الذکر،عنایت به  با

موعه استان در نظام مدیریت عملکرد برنامه ها می تواند تأثیرات مثبت و قابل توجهی در ارتقای جایگاه استان، مدیران و مج

لذا خواهشمند است ضمن فعال سازی کارگروه توسعه مدیریت و کمیته مدیریت عملکرد آن دستگاه، موضوع  .داشته باشد

به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و مستندات الزم و کافی با مدیریت جنابعالی به موقع و دقیق در سامانه مربوطه 

   ا زمینه ارزیابی عملکرد آن دستگاه فراهم گردد.درج گردد ت
 
 

    
 

 رونوشت:
 محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل برای آگاهیجناب آقای عبادی دولت آبادی معاون  
 جناب آقای عبادی االدزله رئیس گروه محترم نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل برای آگاهی 
 یت اردبیل برای آگاهیجناب آقای غنی زاده رئیس گروه محترم سازمان مدیر 
 مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل برای آگاهی جناب آقای حسین پور کارشناس محترم منابع انسانی سازمان 
 اردبیل برای آگاهیجناب آقای فرزانه کارشناس مسئول محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
 آگاهیزمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل برای جناب آقای فرج پور نیری معاون محترم مدیر کل سا 

 

 

 داود شایقی 

 رئیس سازمان 



1 

 

 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص                       رديف

 امتياز( 031محور اصالح ساختار سازماني) 1

   03 درصد هاي اجرايي به بخش خصوصي و مديريت محلي دستگاه واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات 1/1

 23 133 درصد  عمومي واحدهاي سازماندهي ضوابط اجراي 2/1

   23 درصد دستگاه سازماني هاي پست تعداد کاهش 0/1

   23 درصد شهرستاني و استاني سطوح به اختيارات تفويض و وظايف واگذاري 4/1

 25 133 درصد اجرايي هاي دستگاه ساختار مديريت ملي سامانه تکميل و توسعه 5/1

   15 درصد هاي مديريتي و سرپرستيکاهش تعداد واحدهاي سازماني و پست 6/1

 امتياز( 051) محور توسعه دولت الکترونيك 2

   23 درصد الکترونيکي کردن خدمات دولتي)درخواست خدمت( 1/2

   23 درصد (خدمت تحويل)دولتي خدمات کردن الکترونيکي 2/2

   23 درصد (تحويل و توليد درخواست، از اعم خدمت مراحل کليه)دولتي خدمات کردن الکترونيکي 0/2

   15 درصد استفاده از دفاتر پيشخوان در اراِئه خدمت 4/2

 05 133 درصد  تارنما استانداردسازي 5/2

   03 درصد اصالح فرآيندهاي ارائه خدمات 6/2

   15 درصد ها(هاي اجتماعي و پيام رسانهاي همراه، شبکههاي نوين در ارائه خدمت)فناوريفناورياستفاده از  7/2

 03 133 درصد ارائه خدمات در ميز خدمت 8/2

   23 درصد توسعه زيرساخت دولت الکترونيکي 9/2



2 

 

 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص                       رديف

 25 133 درصد هاي اجراييها، فرآيندها، تصميمات و اقدامات دستگاهمشارکت الکترونيکي شهروندان در سياست 13/2

 23 133 درصد احراز هويت الکترونيکي 11/2

 امتياز( 085محور مديريت سرمايه انساني) 3

 12 133 درصد برنامه ريزي نيروي انساني

 13 133 درصد بروزرساني نظام اطالعات نيروي انساني

   18 درصد ساماندهي و متناسب سازي نيروي انساني

 23 133 درصد هاي اجراييکيفيت نظام جذب و استخدام در دستگاه

 13 133 درصد تناسب شغل و شاغل

 13 133 درصد اصالح و بازنگري مشاغل

 13 133 درصد مقررات جبران خدمترعايت  

   23درصد ساالري در انتصاب مديران و بهره گيري از توانمندي هاي زنان و جوانانشايسته 

 15 133 درصد ثبت اطالعات ماهانه حقوق و مزاياي مقامات، روسا، مديران و کارکنان در سامانه حقوق و مزايا

 25 133 درصد نيازسنجي و طراحي برنامه آموزشي

 13 133 درصد اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي مديران و کارکنان

 15 133 درصد هاي مديرانارزيابي و توسعه شايستگي 

 13 133 درصد ارزشيابي عملکرد کارکنان

 امتياز( 55محور مديريت بهره وري نظام اداري) 4

 23 133 درصد کشور اجرايي هاي دستگاه در وري بهرهاستقرار چرخه  1/4

 23 133 درصد ميزان اجراي برنامه مديريت سبز 2/4
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 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص                       رديف

   درصد واحدهاي اجرايي به روش قيمت تمام شده اداره 0/4

 133 درصد حسابداري تعهدياجراي  4/4

 امتياز( 041محور توسعه فرهنگ سازماني، ارتقاء سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم در نظام اداري ) 5

 05 133 درصد اداري نظام سالمت ارتقاء

 55 133 درصد در نظام اداري شهروندان حقوق از صيانت

 45 133 درصد اداري نظام در بازرسيکيفيت   ارتقاء

 25 133 درصد اداري تخلفات به رسيدگي نظام اثربخشي افزايش

 15 133 درصد سامد بستر در مردمي ارتباطات به رسيدگي

 23 133 درصد سامد بستر در دولت و مردم ارتباطات

 25 133 درصد اجراي مفاد نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني 

 13 133 درصد ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

 13 133 درصد استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

 امتياز( 031محور نظارت و ارزيابي) 6

 83 133 درصد نظام مديريت عملکرد دستگاه اجرايي استقرار

 53 133 درصد دوره دوم -اداري نظام اصالح برنامه اجراي ميزان بر نظارت

 گردد.نامه برنامه سه ساله اصالح نظام اداري دستگاه، ارزیابی می تفاهم 99تا 97بر اساس اهداف تجمیعی   دار هاي ستاره شاخص توجه:


