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 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
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 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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   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:


