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   :اول عنوان شاخص

 ی محل  ت يري و مد یاجرايی به بخش خصوص يهاه دستگا واگذاري خدمات 
 20  امتیاز: 2 تعداد نماگر:

 تعريف شاخص:

 خاصای  محصاوتت  تولیاد  یاا  مستقیم  خدمات  ارایه  مشخص،  هایفعالیت  انجام  دارعهده  كه  اجرایی  دستگاه  از  واحدهایی  عملیاتی:  واحد

 هنری. و  فرهنگی مراكز  و  هابیمارستان مدارس، نظیر  ؛باشندمی مردم به ارایه برای

دهاد و ارز  ی اجرایی برای انجام درخواست ماراجعین روی میهاهای از فرایندها كه در تعامالت بین مراجعین و دستگامجموعه  :خدمت

 كند.  افزوده ایجاد می

اجرایی برای تولید و ارائه خدمت، با پرداخات هزیناه خادمات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی توسط دستگاه    :خريد خدمات

 .عانذینف مشروط به عدم دریافت هزینه اضافی از طبق قوانین و مقررات موجود

 كاه فعالیت پروانه و تخصصی صالحیت دارای  هایتشکل  و  تعاونی  و  خصوصی  بخش  هایشركت  جمله  از  حقوقی  اشخاص  :دهنده خدمت

 .باشندمی اجرایی  هایهدستگا  نظر مورد خدمات ارائه به  قادر

سازی بارای انداز و زمینهتحقق چشمساختن تشکیالت نظام اداری در جهت  سازی و منطقیبه منظور متناسب  نقش و مسئولیت فعاالن:

های كلی نظام اداری( نظاام مشااركت هماه جانباه تماامی فعااتن )در سیاست  19و    10های مردمی )بندهای  جذب و استفاده از ظرفیت

 هار  اصلی  هایمسئولیت  و  نقش  و  مردم  آحاد  و  محلی  هایمدیریت  ،(هاسمن)  نهاد  مردم  هایسازمان  تعاونی،  وهای دولتی، خصوصی  بخش

 :گردندمی اجرا و تعریف  ذیل ترتیب به  فعاتن از  كدام

 .با مشاركت مردم عمومی: مدیریت امور نقش بخش دولتی •

تولیاد و  مندی مادی و معنوی موجب ایجاد اشتغال، درآماد،هایی كه با هدف بهره: تصدی كلیه فعالیتنقش بخش خصوصی و تعاونی •

 قانون مدیریت خدمات كشوری. 11و   9؛ از قبیل موارد مندرج در ماد  شودهر نوع كسب و كار می

و روستاها متناسب با نیازها و انتظارات مردم آن بخش و تحت نظارت و   هاه: مسئولیت اداره امور شهرها، محلهاي محلینقش مديريت •

لیه وظایف منطبق با فصل هفاتم قاانون اساسای و باا رعایات كای كه در برگیرنده پاسخگویی به شوراهای شهر، محل و روستاها به گونه

ن از حیطاه اختیاارات مادیران در محادوده اصل وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایاران باوده و فرآیناد تصادی آ

 .جغرافیایی مربوط خارج نباشد

 10  امتیاز: (برنامه مصوب شده براساسمیزان واگذاري خدمات دستگاه )عنوان:   1نماگر

 :  1نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزيابی و 

توسط دستگاه اجرایی انجام شده است ولی براساس مبانی    و مستقیماً  مبنای بررسی، سهم تحقق اموری است كه پیش از این راساً

مانند غیردولتی  عمومی  بخش  از  اعم  دولتی  غیر  بخش  به  تعاونیشهرداری   : قانونی،  حرفهها هشبک  ها، ها،  و  ی  بخش خصوصی  ای، 

  ،ص كه فعالیتی از خدمتدار احصا گردند مگر در موارد خاخدمات باید از لیست خدمات شناسنامه  ها و .... واگذار شده است.سمن 

 فاقد شناسنامه شامل وظایفی غیر از وظایف پشتیبانی واگذار گردد. 

بر  استانی برنامه اصالح نظام اداری دستگاه    99تا    97هدف تجمیعی سالهای    براساسسنجش براساس میزان خدمات واگذار شده  

گزار  واگذاری  خدمت نیز در واگذاری لحاظ شود.    ت از یکصورت خواهد گرفت. ارزیابان توجه نمایند كه واگذاری بخشی یا فعالی

سال واگذاری خدمات طی  شامل  می  99تا    97های  باید  گرفته  واگذاری صورت  از  اطمینان  برای  ارزیابان  توانند، دسترسی  باشد. 

-دولتی لحاظ میبه بخش غیرر پیشخوان جز واگذاری ی دستگاه یا مشاهده میدانی را انجام دهند. واگذاری خدمات به دفاتهاهسامان

باید   و شامل فعالیت  براساسگردد. واگذاری خدمات  بوده  احکام  خدمات مصوب دستگاه  تاسیسات،  اداری شامل  و  پشتیبانی  های 

 كارگزینی و امور پرسنلی و اداری نگردد. 
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 10  امتیاز: ( 1نتايج جدول شماره    براساسمیزان ارتقا کارايی از طريق واگذاري ها  )عنوان: 2نماگر 

 :  2نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزيابی و 

 گردد: دهی میموارد زیر امتیاز براساسها میزان ارتقاء كارایی و كیفیت خدمات از طریق واگذاری

گذاری، سرعت و دقت  اشامل نتایج و   تفکیک خدمات واگذار شدهگزار  كیفیت خدمات واگذار شده به بخش غیر دولتی به   •

 امتیاز( 7)ارائه خدمات 

 امتیاز( 3)  تعداد نیروی انسانی كاهش یافته •

تکمیل نشده باشد و يا گزارش واگذاري در نماگر يک ارائه نشده باشد،  چنانچه جدول ضمیمه شاخص در سامانه مديريت عملکرد  

 امتیازدهی نخواهد شد و امتیاز صفر لحاظ شود. اين نماگر 
 :ل قبول)ارائه شده از سوي دستگاه(مستندات قاب

به همراه نمونه قراردادهاي مربوط به واگذاري که با بخش غیر دولتی منعقد شده    99تا    97هاي واگذار شده طی سالهاي  لیست فعالیت •

  است.

 هاگزارش تحلیلی واگذاري •

 هاي جدول ضمیمه شاخص در سامانه مديريت عملکرد ستونتکمیل تمامی  •

 شرايط عدم مصداق:  

( این نماگر عدم  1399الی    1397  هایدر صورت درج عدم مصداق برای هر سه سال بر  استانی دور دوم برنامه اصالح نظام اداری )سال

ار باشد مجموع این اهداف به عنوان هدف شاخص وارد مصداق تلقی می شود؛ اما اگر برای حتی یک، دو یا هر سه سال هدف دارای مقد

 سامانه گردد. 

 مستندات قانونی شاخص:  
 قانون برنامه ششم توسعه 28ماده  •

 ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 88نامه اجرايی ماده )آيین •

 در حال تصويب( -نامه هیئت وزيران )تصويب( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 25آيین نامه اجرايی بند )الف( ماده )  •

ماده  آيین • اجرايی  کشوري  2۴نامه  خدمات  مديريت    خصوصی   بخش  از  خدمات  خريد   نحوه  و  واگذاري   قابل  وظايف  خصوص  در  قانون 

 ( وزيران هیأت 21/11/88 مورخ ك۴۳908ت/2۳1۳78 شماره نامهتصويب)

 : دوم  عنوان شاخص

 شده از ستاد دستگاه به واحد استانی  ضيتفو  اراتیشدن اخت  يی اجرا زانیم 
 20امتیاز:   1تعداد نماگر: 

 تعريف شاخص:

 باه مركازی حکومات از اجرا و منابع تخصیص و ارتقا ،مدیریت ریزی،برنامه به مربوط هایمسئولیت  واگذارى  از  است  عبارت  :تمرکززدائى

 . محلی و ایمنطقه اجرایی  مقامات  ،دولتی  هایسازمان  و هاهوزارتخان  محلی  واحدهای

 لاذا ؛گیاردمی انجام استانی سطوح به اختیارات  و  وظایف  واگذاری  اجرای  در  اجرایی  هایهدستگا  موفقیت  میزان  ارزیابی  شاخص،  این  در  •

 ولی است شده انجام  اجرایی  دستگاه  ستاد  توسط  مستقیماً  و  راساً  این  از  پیش  كه  است  اموری  تحقق  سهم  بررسی،  مبنای  شاخص  این  در

 .است  شده  واگذار استانی سطوح به

 20  امتیاز: ( شده از ستاد دستگاه به واحد استانی ضيتفو  ارات یشدن اخت يیاجرا  زان یم)عنوان:   1نماگر

 :  1نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزيابی و 

تواند به  گیرد. تفویض اختیارات میاستانی صورت می  سطوح  به  اجرای وظایف تفویض شده   سنجش میزان  شاخص بر مبنای  ارزیابی

می اختیارات  تفویض  شدن  اجرایی  میزان  شاخص،  این  ارزیابی  در  موضوع  مهمترین  شود.  انجام  نیز  الکترونیکی  و  صورت  باشد 

واردی نظیر كاهش  گردند و امتیازی نخواهند داشت. ارزیاب بایستی ممکاتبات و... برای ارزیابی شاخص به عنوان مستند تلقی نمی
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 مدت زمان ارائه خدمت، تسهیل ارائه خدمت و... را پس از تفویض صورت گرفته كنترل نماید.

اختیار    سنجش تفویض  میزان  به  توجه  گرفته  با  سالهد  براساسصورت  تجمیعی  دستگاه  تفاهم  99تا    97های  ف  عملیاتی  نامه 

های  های پشتیبانی و اداری و فعالیتمصوب دستگاه بوده و فعالیتخدمات    براساسصورت خواهد گرفت. تفویض اختیارها بایستی  

  عمومی داخل دستگاه را شامل نشود. ارزیابان توجه نمایند كه تفویض بخشی یا فعالیت از یک خدمت نیز در ارزیابی لحاظ شود. 

ز تفویض صورت گرفته می توانند،  باشد. ارزیابان برای اطمینان ا  99تا    97گزار  تفویض باید شامل تفویض اختیار طی سالهای  

 دستگاه یا مشاهده میدانی را انجام دهند.  هایهدسترسی سامان

 .قوانین خاص دستگاه ارزیابی گردد براساسچنانچه دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری نباشد، 

 :ل قبول)ارائه شده از سوي دستگاه(مستندات قاب
 و میزان اجرايی شدن آنها  99 تا 97 سال در استانها به دستگاه مصوب خدمات  حوزه در شده تفويض اختیارات و وظايف لیست •

 عملکرد مديريت سامانه در شاخص ضمیمه جدول هايستون تمامی تکمیل •

  ارائه  تسهیل  خدمت،   ارائه  زمان  مدت  کاهش  مانند  اختیارات  تفويض  نتايج  شامل  استانی  واحد  به  اختیار  تفويض  از  تحلیلی  گزارش  ارائه •

 ...و خدمت

 شرايط عدم مصداق:  

نماگر عدم    نی( ا1399  یال  1397  های)سال  یدور دوم برنامه اصالح نظام ادار  یهر سه سال بر  استان  یدر صورت درج عدم مصداق برا

اهداف به عنوان هدف شاخص وارد   نیمقدار باشد مجموع ا  یهر سه سال هدف دارا  ایدو    ک،ی  یحت  یشود؛ اما اگر برا  یم  یمصداق تلق

 سامانه گردد. 

 مستندات قانونی شاخص:  
 خدمات  کیفیت  و  سرعت  اثربخشی،   افزايش  رويکرد  با  سازمانی  و  اداري   تمرکز  عدم   و  پذيري  انعطاف:  اداري  نظام   کلی   هايسیاست  11  بند •

 کشوري 

  واحدهاي   به  اجرايی  يهاهدستگا  اختیارات  واگذاري  خصوص  در  وزيران  هیأت  25/5/1۳95  مورخ  51052ت/62111  شماره  نامهتصويب •

 هااستان در مربوط استانی

 توسعه ششم برنامه قانون 28 ماده •

 : سوم  عنوان شاخص
 استانی به سطوح شهرستانی فياختیارات و وظا ضيو تفو  یو شهرستان یاستان فيوظا کیتفک

 20  امتیاز: 1 تعداد نماگر:

 تعريف شاخص:

در این شاخص، ارزیابی میزان تفکیک وظایف استانی و شهرستانی به منظور تمركززدایی و واگذاری حاداكرری اختیاارات و وظاایف باه 

توسط ستاد  و مستقیماً گیرد. لذا در این شاخص مبنای بررسی، سهم تحقق اموری است كه پیش از این راساًسطوح شهرستانی انجام می

 دستگاه اجرایی و یا استان انجام شده است ولی به سطوح شهرستانی واگذار شده است.

 20  امتیاز: ( استانی به سطوح شهرستانی ف ياختیارات و وظا ضيو تفو ی و شهرستان یاستان ف يوظا کیتفک)عنوان:  1نماگر

 :  1نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزيابی و 

  است كه اینشهرستانی    سطوح  بهوظایف و اختیارات  اجرای تفویض    سنجش میزان  این نماگر برمبنای  ارزیابیمهمترین عامل در  

مکاتبات برای ارزیابی شاخص به عنوان مستند تلقی    ضمناً انجام.  صورت پذیردتواند به صورت الکترونیکی نیز  تفویض اختیارات می

اشت. ارزیاب بایستی مواردی نظیر كاهش مدت زمان ارائه خدمت، تسهیل ارائه خدمت و... را پس از  گردند و امتیازی نخواهند دنمی

 تفویض صورت گرفته كنترل نماید.

گرفته    ارزیابی صورت  اختیار  تفویض  میزان  به  توجه  سال  براساسبا  تجمیعی  مدیریت    99تا    97های  هدف  سازمان  و  تفاهم 

دستگاه    ریزیبرنامه و  بایستی    انجاماستان  اختیارها  تفویض  گرفت.  فعالیت  براساسخواهد  و  بوده  دستگاه  مصوب  های  خدمات 
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اداری و فعالیت از یپشتیبانی و  فعالیتی  یا  نمایند كه تفویض بخشی  ارزیابان توجه  نشود.  را شامل  عمومی داخل دستگاه  ک  های 

باشد. ارزیابان برای اطمینان از    99تا    97های  طی سال   گزار  تفویض باید شامل تفویض اختیار  خدمت نیز در ارزیابی لحاظ شود.

 دهند.  مدنظر قراری دستگاه یا مشاهده میدانی را هاهتفویض صورت گرفته می توانند، دسترسی سامان

 .قوانین خاص دستگاه ارزیابی گردد براساسچنانچه دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری نباشد، 

 :ل قبول)ارائه شده از سوي دستگاه(مستندات قاب
اجرايی   99  تا  97  سال  در  شهرستانی  واحدهاي  به  دستگاه   مصوب  خدمات  حوزه  در  شده  تفويض  اختیارات  و  وظايف  لیست • میزان  و 

 شدن آنها

 عملکرد مديريت سامانه در شاخص ضمیمه جدول هايستون تمامی تکمیل •

  خدمت،  ارائه  زمان  مدت  کاهش  مانند  اختیارات  تفويض  نتايج  شامل  شهرستانی  واحدهاي  به  اختیار  تفويض  از  تحلیلی  گزارش  ارائه •

 ...و خدمت  ارائه تسهیل

 شرايط عدم مصداق:  

دستگاهی دارای واحد شهرستانی نباشد،  كه    در صورتیو    باشداستان میریزی  برنامهنظر سازمان مدیریت و    براساسمبنای عدم مصداق،  

 گردد.شاخص عدم مصداق تلقی می 

 مستندات قانونی شاخص:  
 خدمات  کیفیت  و  سرعت  اثربخشی،   افزايش  رويکرد  با  سازمانی  و  اداري   تمرکز  عدم   و  پذيري  انعطاف:  اداري  نظام   کلی   هايسیاست  11  بند •

 . کشوري

  واحدهاي   به  اجرايی  يهاهدستگا  اختیارات  واگذاري  خصوص  در  وزيران  هیأت  25/5/1۳95  مورخ  51052ت/62111  شماره  نامهتصويب •

 هااستان در مربوط استانی

 :چهارمعنوان شاخص  
 ی ابالغ یدستگاه با ساختار رسم يیانطباق ساختار اجرا زان یم

 65: امتیاز 5 تعداد نماگر:

 تعريف شاخص:

ی، به منظور باتبردن دقت و صحت اطالعاات ببات شاده ابالغ   یبا ساختار رسم  ی اجراییهاهدستگا  شده توسط  انطباق ساختار اجرا  زانیم

شاود. ایان ی اجرایی، توسط این شاخص سانجیده میهاهی اجرایی كشور و كاهش تخلف دستگاهاهدر سامانه ملی مدیریت ساختار دستگا

های ی اجرایای كشاور در ارزیاابی عملکارد در ساالهااهمربوط به سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاشاخص نسخه توسعه یافته شاخص  

 گذشته است.

 15  امتیاز: ( میزان انطباق عنوان دستگاه و واحدهاي سازمانی دستگاه با ساختار رسمی ابالغی)عنوان:   1نماگر

 :  1نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزيابی و 

مد  ارزیابان برنامه  ت یریسازمان  طراستان   یزیرو  از  سازمان  قیها  نمودار  دستگاه،  عنوان  تشک  )دریمشاهده  و  وجود(    الت یصورت 

 بر مبنای صحت اطالعات مذكورو  را انجام داده  موجود در عمل    تیبا واقعآن    و تطبیق  ساختار  در سامانه  ییاجرا  دستگاه  یلیتفص

که اطالعات آنها وارد    يیاجرا  يهاهاست دستگا  یهيبدخواهند داد.    صیتخص  تگاه شاخص را به دس  نیا  از یاز امت  یدرصد  ا تمام ی 

امت  يینها  ديی تا  ا ينشده و    يیاجرا  يهاهساختار دستگا  تيري مد  ی سامانه مل )امتیاز    نماگر را نخواهند گرفت  ني ا  ازینشده است، 

 . صفر تعلق گیرد(
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 20  امتیاز: ( ي اجرايیهاه مديريت ساختار دستگا سامانه ملی رفع فهرست خطاها در   )عنوان: 2نماگر 

 :  2نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزيابی و 

به فهرست خطای واحدهای سازمانی و فهرست خطای پست مربوط  به كلیدهای  از طریق منوی مشاهده  دسترسی  های سازمانی 

تفصیلی)ستادی و استانی( میسر می باشد. فهرست خطاهای واحد و پست،  تشکیالت تفصیلی و نمودار، زیرمنوی مشاهده تشکیالت  

های آموزشی در بخش راهنمای سامانه ملی  فیلم  12علل مختلفی دارد. رو  بر طرف نمودنِ بخش مهمی از فهرست خطاها در بند  

ستمر انجام پذیرد و در صورت ی اجرایی كشور نشان داده شده است. بررسی این شاخص باید بصورت مهاهمدیریت ساختار دستگا 

درصد از امتیاز    5در ازاي وجود هر دو خطا در فهرست خطاي واحد و خطاي پست،  مشاهده خطا نسبت به رفع آن اقدام گردد.  

هاي مربوط به کدهاي پستی واحدهاي سازمانی که ساختار دارند ولی به داليل مختلف هنوز ساختمان  شود. خطاينماگر کسر می 

 اديده گرفته شود. ن،  ندارند
 خطای مربوط به كد ملی افراد فوت شده كه فرد فوت شده شهید و یا جانباز بوده است، نادیده گرفته شود.

 10  امتیاز: ( تکمیل و تصحیح اطالعات کد پستی واحدهاي سازمانی در سامانه ساختار )عنوان:  ۳نماگر

 :  ۳نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزيابی و 

احد  وكدپستی ساختمانی كه  ،ی اجرایی كشورهاههریک از واحدهای سازمانی در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاتزم است برای 

استعالمی كه از شركت ملی پست  و آدرس ببتی بوسیله    صورت پذیردبا دقت    ستبایمیپستی  كددر آن قرار دارد ببت شود. ببت  

شده در مجموعه    ببتداده شود. با توجه به اینکه كدهای پستی    مطابقتبا واقعیت موجود  گردد،  اخذ میجمهوری اسالمی ایران  

از  هاهپایگا ببت    عواقبشود،  ی اجرایی كشور استعالم میهاهسامانه ملی مدیریت ساختار دستگاطریق  ی اطالعاتی مهم كشور نیز 

با توجه به اهمیت موضوع اگر حتی کد پستی يکی  . اجرایی مترتب می نماید دستگاه  رایب ی راهایمسئولیت   آنهاو یا غیرواقع  شتباها

يا   و  باشد  نشده  ساختار  سامانه  وارد  دستگاه  واحدهاي  نخواهد  حتی  از  تعلق  دستگاه  به  امتیازي  هیچ  شده  وارد  نادرست 

اين شاخص را خواهد گرفت که  )امتیاز صفر(گرفت  تمام  ثانیاً    و  شوند کدهاي پستی وارد سامانه  اوالً  . دستگاه تنها زمانی امتیاز 

 منطبق باشند.  نیز  آنها درست بوده و با واقعیت 

مورد نیاز در اختیار كاربر قرار    اطالعات  "گزار  فضای اداری"زیرمنوی    و  "هاگزار  "از منوی  سامانه،  در  شده    ببتكدهای پستی  

از منوی  گرفتخواهد   قابل    " مدیریت واحدهای سازمانی"و زیر منوی    "مدیریت تشکیالت تفصیلی". رو  اصالح كدهای پستی 

 دسترس است. 

 شود.  پستی واحدهای سازمانی كه ساختار دارند ولی به دتیل مختلف هنوز ساختمان ندارند، نادیده گرفته  های مربوط به كدخطا

 10  امتیاز: ( تکمیل و بروزرسانی اطالعات مشمولین قانون رسیدگی به دارايی مقامات در سامانه ساختار )عنوان: ۴نماگر

 : ۴نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزيابی و 

های سازمانی مشمول و استخراج پست  "رسیدگی به دارائی مقامات و كارگزاران جمهوری اسالمی ایران"قانون    3بررسی دقیق ماده  

مشمولین قانون ببت  متصدیان    تعیین ی اجرایی یکی از اهداف این نماگر است. هدف دیگر این نماگر  هاهقانون مذكور توسط دستگا

ی دستگاه در سامانه از طریق منوموجود  وضعیت  مشاهده  ی اجرایی كشور است.  هاهمذكور در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگا

زیرمنوی    "هاگزار  " مقامات"و  دارائی  قانون  مشمولین  بخشنامه    دسترسیقابل    "گزار   مطالعه   مورخ   329351است. 

  ییبه دارا  ی دگیقانون رس(  3تزم و كمک كننده است. معیار تعیین مقامات، بند )  كشور  یو استخدام  یسازمان ادار  20/06/1398

 می باشد.  رانیا یاسالم یمقامات، مسئوتن و كارگزاران جمهور

ين صورت است که اگر اطالعات موجود در بخش گزارش مشمولین قانون دارائی مقامات نحوه ارزيابی اين شاخص بد

شود و وجود حتی يک خطا در اطالعات ثبت شده باعث می  گیردتعلق میکامل    امتیاز،  درج شده بودکامل و درست  

 کل نمره تعلق نگیرد. 
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 10  امتیاز: (تکمیل و بروزرسانی اطالعات مربوط به شاغلین رسمی، پیمانی، قرارداد معین و کارگري در سامانه ساختار عنوان:)  5نماگر 

 : 5نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزيابی و 

ب و  قراردادببت  پیمانی،  رسمی،  كاركنان  به  مربوط  اطالعات  ساختار   مدت  روزرسانی  مدیریت  ملی  سامانه  در  كارگری  و  معین 

از اهداف این نماگر است. برای مشاهده نحوه ببت بههاهدستگا نحوه بخش راهنمای سامانه مراجعه شود.    7بند    ی اجرایی كشور 

درصد از امتیاز    5  ؛انددرصد از نیروهاي سازمانی که در سامانه ثبت نشده  1صورت است که به ازاي هر  دين  ارزيابی اين شاخص ب

 تعلق نخواهد گرفت. 

 :ل قبول)ارائه شده از سوي دستگاه(مستندات قاب
 در نماگر اول بايد گزارشی از وضعیت انطباق ساختار اجرايی با ساختار ابالغی ارائه گردد.  •

ارزيابان با توجه به اطالعات مندرج در سامانه ساختار، ارزيابی اين نماگرها را    نیست و صرفاً  نیازي به ارائه مستند  5تا    2براي نماگرهاي   •

 انجام خواهند داد.  

 شرايط عدم مصداق:  

 . نداردعدم مصداق  
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