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   :اول عنوان شاخص

 ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی 
 60 امتیاز: 4 تعداد نماگر:

 تعریف شاخص:

 هتاهی اجرایتی در ییبتدرد اهت اس دستتااهتاهترین سرمایه دستتاانیروی انسانی یکی از مهمترین ارکان اصلی نظام اداری بوده و اصلی

ان ازه منطقی دولت موضوعی است که در سالیان گذشته توسط ان یبمن ان و یژوهباران زیادی دندتال گردیت ه باشن . دستیابی به  می

بطوریکه عالوه بر وجود قوانین و مقرارت مختلف در خصتو  کنتترل  بودهمورد توجه    های اخیراست. این موضوع در کبور، نیز در سال

های قدل از قانون برنامه سوم توسعه، از آغاز اجرای برنامه ستوم توستعه کبتور نیتز کمیت و کیفیت نیروی انسانی بخش دولتی در سال

و هم چنین قانون م یریت خ مات کبوری، احکامی در خصو  منطقی سازی و کوچک سازی حجم و ان ازه و   هاهتاکنون در کلیه برنام

هتای عه، دستیابی به ان ازه منطقی از طریت  کنتترل ورودیاست. در برنامه سوم و چهارم توس  گنجان ه ش هی اجرایی  هاهساختار دستاا

دولت و تعدیه سازوکارهایی برای خروج داوطلدانه نیروی انسانی صورت گرفته است. در برنامه ینجم و شبتم توستعه کبتور و همننتین 

قانون م یریت خ مات کبوری نیز، نیز اه افی برای کوچک سازی در نظر گرفته ش ه است. در    (دور اول)برنامه جامع اصالح نظام اداری

از جمله کاهش نیتروی انستانی در امتور غیرحتاکمیتی و  ؛ی اجرایی تعدیه گردی ه استهاهه فاذاری برای کاهش تع اد کارکنان دستاا

الش نیتروی انستانی، حیتاتی تترین چت ریتزیبرنامتهباش . امتروزه ص ور مجوزهای استخ امی کمتر از میزان خروجی در امور مذکور می

م یریت منابع انسانی در بخش عمومی کبورها می باش . به دلیل تغییرات جمعیت شناختی و شرایط اقتصتادی ج یت  بتا تغییترات در 

 یتافتنها با چالش به مراتب بزرگتری در مقایسه با بخش خصوصتی، در تغییرات تکنولوژی، حکومت  همزماننقش و کارکردهای دولت و  

  .هستنع اد نیروی انسانی مورد نیاز خود و همننین چاونای دستیابی به کارکنان ماهر و شایسته مواجه راه حل هایی برای تعیین ت

 15  امتیاز: (قانون مدیریت خدمات کشوری 32کاهش کارکنان قرارداد کار معین مازاد بر سقف تعیین شده تبصره ذیل ماده  )عنوان: 1نماگر

 :  1نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

برنامه عملیاتی دستااه خواه  بود بنابراین ضروری است اطالعات    99تا    97روش سنجش بر اساس ه س تجمیعی سه ساله   •

ی  هاهاطالعات دستاا  ان،ارزیابوارد شود.    99تا    97عملکردی مربوط به نماگرهای فوق در سامانه به صورت تجمیعی سه ساله  

 . دهن  تطدی اطالعات ارائه ش ه از سوی دستااه  است را با که در سامانه ساختار و یاکنا ثدت ش ه 

 15  امتیاز: ( کاهش کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و کارگری )عنوان: 2نماگر 

 :  2نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

د بنابراین ضروری است اطالعات  بو  خواه    دستااه  عملیاتی   برنامه  99  تا   97  ساله  سه  تجمیعی  ه س   اساس   بر  سنجش  روش •

ی  هاهاطالعات دستاا  ان،ارزیابوارد شود.    99تا    97عملکردی مربوط به نماگرهای فوق در سامانه به صورت تجمیعی سه ساله  

 تطدی  دهن . اطالعات ارائه ش ه از سوی دستااه  که در سامانه ساختار و یاکنا ثدت ش ه است را با 

 15  امتیاز: (درصد پست های سازمانی مصوب  10بکارگیری نیروی قرارداد کار معین حداکثر تا رعایت   )عنوان: 3نماگر 

 :  3نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

درص    10درص  یست مصوب داشته باش ، امتیاز این نماگر صفر و چناننه نسدت    10چناننه دستااه نیروی قراردادی مازاد   •

 شاخص؛ ع م مص اق خواه  ش . این  1رعایت ش ه باش  نماگر 

 . شودنمی لحاظ بانام های یست سازمانی،  هایمحاسده یستدر این نماگر و در  •

 15  امتیاز: (مصوب نسبت موجودی نیروی انسانی )رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین( به کل پست های سازمانیعنوان: )  4نماگر

 : 4نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

 . شودنمی لحاظ بانام های یست سازمانی،  هایمحاسده یستدر و در این نماگر  •
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 :ل قبول)ارائه شده از سوی دستگاه(مستندات قاب

 .کندمیتکمیل جداول اطالعاتی شاخص در سامانه کفایت  و اری مستندات در سامانه مدیریت عملکرد نمی باشدذنیازی به بارگ  •

 شرایط عدم مصداق:  

الی    1397در صورت درج ع م مص اق برای هر سه سال برش استانی دور دوم برنامه اصالح نظام اداری )سال های    2  و  1  نماگر  در •

سال ه س دارای مق ار باش  مجموع این اه اس  ( این نماگر ع م مص اق تلقی می شود؛ اما اگر برای حتی یک، دو یا هر سه  1399

 به عنوان ه س شاخص وارد سامانه گردد. 

 م ارس  استثنای  به)  شبم   برنامه  قانون  28  ماده  اجرای  در  اجرایی  یهاهع م مص اق ن ارد، شاخص برای کلیه دستاا  4و    3نماگر   •

 . دارد شمولیت کبوری خ مات  م یریت قانون  24 ماده و ( دولتی

   قانونی شاخص:مستندات 
 شورای عالی اداری  14/06/1397تاریخ  302596اصالح نظام اداری دوره دوم مصوبه شماره  برنامه جامع •

 شورای عالی اداری  26/12/1393مورخ  172556/206ی اجرایی موضوع مصوبه شماره هاهدستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگا •

 ازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه بکارگیری نیروی قراردادی س 09/1396/ 07مورخ 1538390بخشنامه شماره  •

 : دوم  عنوان شاخص

 تناسب شغل و شاغل
 40امتیاز:  2تعداد نماگر:  

 تعریف شاخص:

 موضوعه مقررات  و قوانین اساس بر شغل  تص ی برای نیاز مورد  هایمتناسب بودن مبخصات شاغلین با ویژگی

 25  امتیاز: ( رعایت شرایط احراز مشاغل در انتصابات سال مورد ارزیابی)عنوان:   1نماگر

 :  1نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

در انتصابات    ماگر بر اساس انطداق وضعیت شغلی فعلی کارمن ان و م یران دستااه با شرایط احراز مباغل مربوطهن  این  امتیاز •

ارزیابی مورد  می  سال  کارکنان  صورت  به کل  دارن ،  شاغل  و  تطاب  شغل  که  کارمن انی  نسدت  این شاخص  ارزیابی  در  گیرد. 

 محاسده و درص  مربوطه به عنوان عملکرد در سامانه ثدت گردد. 

 مطابقت داده شود  یاکنا در کلیه بررسی ها بای  اطالعات ارائه ش ه از سوی دستااه با سامانه ساختار و  •

 ول قانون م یریت خ مات کبوری نیستن ، بر اساس ضوابط داخلی دستااه ارزیابی صورت می گیردی که مبمهاهبرای دستاا •

 15  امتیاز: (رعایت عدم اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع)عنوان:   2نماگر 

 :  2نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

تحصیلی بیش از یک مقطع )بع  از تاریخ ابالغ بخبنامه  در ارزیابی این شاخص بر اساس نسدت کارمن انی که ع م اعمال م رک  •

به کل کارمن انی که م ارک تحصیلی ج ی  آنها بع  از   (در انتصابات سال مورد ارزیابی)مربوطه( در مورد آنها رعایت ش ه است

 تاریخ مذکور اعمال ش ه محاسده و درص  مربوط به عنوان عملکرد در سامانه ثدت گردد.  

 مطابقت داده شود.  یاکنا در کلیه بررسی ها بای  اطالعات ارائه ش ه از سوی دستااه با سامانه ساختار و  •

 ی که مبمول قانون م یریت خ مات کبوری نیستن ، بر اساس ضوابط داخلی دستااه ارزیابی صورت می گیرد.هاهبرای دستاا •

 :ل قبول)ارائه شده از سوی دستگاه(مستندات قاب
 اری فایل اکسل در سامانهذو بارگ  1399دستور العمل امتیازدهی شاخصهای عمومی سال  مربوطه در ودن جدوالتکمیل نم •

 شرایط عدم مصداق:  

 گردد تلقی میدستااهی از شمول قوانین و مقررات مربوطه خارج است، ع م مص اق  نهچنان •
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 مستندات قانونی شاخص:  

 کشور  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  24/12/1393مورخ   170061بخشنامه شماره و  قانون مدیریت خدمات کشوری 70ماده  •

 : سوم  عنوان شاخص
 شایسته ساالری در انتصاب مدیران

 60 امتیاز: 1 تعداد نماگر:

 تعریف شاخص:

)اعم از شرایط احتراز، مقطتع تحصتیلی، تجربته مت یریتی و   موضوعه  ضوابط  کلیه  بایستمی  اجرایی  دستااه  ایدر انتصاب م یران حرفه

 نظایر آن( رعایت ش ه باش .

 60 امتیاز: ( رعایت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران)عنوان:   1نماگر

 :  1نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

دستااه بررسی ش ه و سپس ارزیابی بر اساس آن صورت تخصصی انتصاب م یران  شرایط  ابت ا دستورالعمل    ،شاخص  یارزیاب  برای •

یذیرد. امتیازدهی با توجه به درص ی از م یران که انتصاب آنها در یست مورد تص ی با شرایط عمومی بخبنامه مربوطه و شرایط  

  ذاریزدهی و بارگدستورالعمل امتیا  مربوطه  گیرد. تکمیل نمودن ج اول صورت می  ؛اختصاصی دستور العمل دستااه انطداق دارد

 .ن در سامانه ضروری استآ

صورت نارفته باش ، کل امتیاز به ت وین و کیفیت دستورالعمل شرایط اختصاصی م یران تعل     1399چناننه انتصابی در سال   •

 .  گیرد

یست  • از  حرفهمنظور  م یریتی  شاملهای  هم  :ای  کلیه  و  م یرکل  و  کل  م یر  معاون  گروه،  در  میآنها  ترازان  رئیس  باش . 

بانکهاهدستاا نظیر  یست  هاهبیم  ،ها یی  اگر  تقسیمو...  این  از  شغلی  عناوین  و  میها  نکن ،  تدعیت  بن ی بن ی  طدقه  از  توانن  

 مباغل داخلی خود استفاده نماین . 

 گیرد خ مات کبوری نیستن ، بر اساس ضوابط داخلی دستااه ارزیابی صورت میی که مبمول قانون م یریت هاهبرای دستاا •

 :ل قبول)ارائه شده از سوی دستگاه(مستندات قاب
 دستگاه خدمات  دهنده ارائه  پیشخوان دفاتر فهرست و پیشخوان طریق  از دستگاه شده ارائه خدمات لیست •

 شرایط عدم مصداق:  

 شرایط ع م مص اق ن ارد.

 مستندات قانونی شاخص:  
 شورای عالی اداری  1/4/1395مورخ  579095تصویب نامه شماره  •

 شورای عالی اداری 30/5/1396مورخ  1351824تصویب نامه شماره  •

 شورای عالی اداری 14/06/1397مورخ  302596برنامه جامع اصالح نظام اداری موضوع مصوبه شماره  •

 سازمان اداری و استخدامی کشور  4/11/1396مورخ   1657363بخشنامه شماره  •

 :چهارمعنوان شاخص  
 ی آموزشی مدیران و کارمندان هاه اجرا و ارزشیابی دور

 60 امتیاز: 7 تعداد نماگر:

 تعریف شاخص:

 آموزشی اجرا شت هی  هاهی آموزشی بر اساس برنامه آموزشی ساالنه مصوب و ارزشیابی و بررسی اثربخبی دورهاهو اجرای دور  ریزیبرنامه

 است.
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ی  هاه ی آموزشی مدیران به تفکیک سطوح مختلف مدیریتی بر اساس کلیات برنامهاه اجرای دور)عنوان:  1نماگر

 ( (1399آموزشی ساالنه مصوب سال )
 10  امتیاز:

 :  1نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

بینی ش ه در کلیات برنامه آموزشی سال  بر اساس سرانه آموزش ییشی آموزشی مصوب م یران را  هاهی اجرایی بای  دورهاهدستاا

اجرای دور  1399 بر  مقررات حاکم  و  رعایت ضوابط  را هاه با  آموزش م یران  نفر ساعت  و  تع اد م یران  و  نماین   اجرا  آموزشی  ی 

 محاسده و ارائه کنن .

 در تع اد شرکت کنن گان دوره؛  هاهک از دور: مجموع حاصل ضرب های میزان ساعت هر ینحوه محاسبه نفر ساعت آموزش •

 ی آموزشی م یران تقسیم بر تع اد کل م یران؛ هاه: مجموع نفر ساعت دورنحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران •

 .......................  نفر ساعت آموزش م یران:                .............................. تع اد م یران:

ی که مبمول قانون م یریت خ مات کبوری نیستن ، بر اساس ضوابط داخلی دستااه ارزیابی صورت هاهبرای دستاا •

 گیرد می

 10  امتیاز: ( (1399ی آموزشی ساالنه مصوب سال )هاه ی آموزشی کارکنان بر اساس کلیات برنامهاه اجرای دور)عنوان:  2نماگر 

 :  2نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

بر اساس سرانه آموزش ییش بینی ش ه در کلیات برنامه آموزشی سال   ی آموزشی مصوب کارکنان راهاهی اجرایی بای  دورهاهدستاا

ارمن ان را ی آموزشی اجرا نماین  و تع اد کارمن ان و نفر ساعت آموزش کهاه با رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر اجرای دور  1399

 محاسده و ارائه کنن .

 در تع اد شرکت کنن گان دوره؛  هاه: مجموع حاصل ضرب های میزان ساعت هر یک از دورنحوه محاسبه نفر ساعت آموزش •

 ی آموزشی کارکنان تقسیم بر تع اد کل کارکنان؛ هاه: مجموع نفر ساعت دورنحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنان •

 نفر ساعت آموزش کارمن ان:.......................              کارمن ان:............................. تع اد 

 10  امتیاز: (استفاده از مدرسان واجد شرایط عمومی و موضوعی تدریس بر اساس بخشنامه مربوط)عنوان:  3نماگر 

 :  3نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

ی آموزشی کارکنان دولت استفاده نماین . نحوه و فرآین   هاهاجرایی موظفن  از م رسان واج  صالحیت ت ریس در دوری  هاهدستاا

ی آموزشی کارکنان دولت)مباغل عمومی و مباغل اختصاصی( و تبکیل بانک اطالعات م رسان  ها هاحراز صالحیت ت ریس در دور

 دستااه حسب مورد تکلیف مربوطه را انجام ده .  در دستورالعمل ابالغی ییش بینی ش ه و الزم است

 10  امتیاز: ( (2و   1ی آموزشی )سطح  هاه ارزشیابی دور)عنوان:   4نماگر

 : 4نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

دستورالعمل ابالغی،  بینی ش ه در های ییشمصوب سالیانه، مطاب  شاخص ی آموزشیهاهی اجرایی موظفن  بر اساس برنامهاهدستاا

ی آموزشی اجرا ش ه در دو سطح واکنش و یادگیری را اجرا نماین  و گزارش مرتدط را ارائه کنن . ارزشیابی سطح  هاهارزشیابی دور

 یک امتیاز. نیز، یک امتیاز و ارزشیابی سطح دو)یادگیری(  ،یک)واکنش(

 7  امتیاز: ( (4و  3سطح )  ی آموزشیهاه بررسی اثربخشی دور ارزشیابی و )عنوان:   5نماگر

 : 5نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

بینی ش ه در دستورالعمل ابالغی،  های ییشی آموزشی مصوب سالیانه، مطاب  شاخصهاهی اجرایی موظفن  بر اساس برنامهاهدستاا

تهیه و اجرا    نتایج سازمانیو    رفتار شغلیرا در دو سطح    99یا    98ی اجرا ش ه در سال  هاهبرنامه سنجش اثربخبی آموزشی دور

دوره آموزشی شغلی در سطح رفتار و یک دوره آموزشی شغلی در   2  را ارائه نماین . بررسی اثربخبی تع اد  مربوطهنموده و گزارش  

 .سطح نتایج سازمانی ضروری است 
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 ( امتیاز/. 5)  سازمانی نتایج سطح در ارزشیابی و( امتیاز/. 5)  رفتار سطح در ارزشیابی •

 7  امتیاز: ( استان  ریزی برنامه تدوین و اعالم برنامه آموزشی مصوب به سازمان مدیریت و  )عنوان:   6نماگر

 :  6نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

 استان  ریزیبرنامهت وین و اعالم برنامه آموزشی مصوب به سازمان م یریت و 

 6 امتیاز: ( (1399ی آموزشی ساالنه مصوب سال )هاه ی آموزشی کارکنان بر اساس کلیات برنامهاه اجرای دور)عنوان:  7نماگر 

 :  7نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

 شاغلین و تبکیل بانک اطالعات آموزشی بر اساس نیازسنجی فردی  یتهیه شناسنامه آموزش

 :ل قبول)ارائه شده از سوی دستگاه(مستندات قاب
 ارائه مستندات مرتبط با نماگرها  •

 شرایط عدم مصداق:  

 شرایط ع م مص اق ن ارد.

 مستندات قانونی شاخص:  
 ( 01/1390/ 30مورخ  1834/200نظام آموزش کارکنان دولت)موضوع بخشنامه شماره  •

دستگا • مدیران  و  کارمندان  آموزش  نظام  پیوستهاهاصالحیه  و  اجرایی  آنی  شماره  های  بخشنامه  مورخ    18819/92/200)موضوع 

14/11/1392) 

 ( 02/02/96مورخ  1132012و بخشنامه شماره  28/04/89مورخ   21285/204)موضوع بخشنامه شماره   های آموزشی خارج از کشوربورس •

دور • مدرسان  تربیت  برنامه  اجرای  و  تدریس  صالحیت  احراز  نحوه  دولتهاهدستورالعمل  کارکنان  آموزشی  شماره   ی  بخشنامه  )موضوع 

 ( 29/08/1397مورخ  464185

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور  18/02/1396مورخ   66111بخشنامه شماره  •

 : پنجمعنوان شاخص  
 کارکنان ارزشیابی عملکرد 

 15  امتیاز: 2 تعداد نماگر:

 تعریف شاخص:

 ی اجرایی مکلفن  بر اساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد، م یران و کارکنان خود را مورد ارزشیابی قرار دهن .هاهدستاا

 10  امتیاز: (فرآیندها و فرم هابر اساس  انجام ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی، پیمانی و کارکنان قراردادی)عنوان:  1نماگر

 :  1نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

 شاخص موارد زیر بررسی شون : این نماگر در ارزیابی 

قالب فرمه س • در  ماه هر سال  فروردین  ابت ای  در  ارزشیابی کنن گان  انتظارات  و  عملیاتی ساالنه  اه اس  اساس  بر  های  گذاری 

 ارزشیابی 

 الزم  بازخورد ارائه و  ارزشیابی دوره طول در شون گان  ارزشیابی رفتار و عملکرد بررسی •

  و   معیارها  سایر  و  ش ه  تعیین  اه اس  اساس  بر  سال  هر  ماه  بهمن  یایان  تا  ح اکثر  شون گان  ارزشیابی  عملکرد  ارزشیابی •

 شون گان ارزشیابی به الزم خوردزبا ارائه و ارزشیابی هایفرم  در ش ه  تعیین هایشاخص

 ج ول ییش بینی ش ه  اساس بر کارمن ان و م یران از یک هر برای ارزشیابی شناسنامه تکمیل •

 داشتن کمیته رسی گی به شکایات ارزیابی شون گان، استفاده از نتایج در انتصابات و ارائه بازخورد با کارکنان  •

 عملکرد  ارزیابی سامانه در کارمن ان و م یران عملکرد ارزشیابی نهایی نتیجه ثدت •

 ی که مبمول قانون م یریت خ مات کبوری نیستن ، بر اساس ضوابط داخلی دستااه ارزیابی صورت می گیردهاهبرای دستاا •
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 5 امتیاز: ( مکانیزه نمودن اجرای دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی، پیمانی و کارکنان قراردادی)عنوان:  2نماگر 

 :  2نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

 قراردادی   کارکنان و ییمانی   و رسمی کارمن ان و م یران  عملکرد ارزشیابی افزار نرم استقرار و طراحی •

 گیردی که مبمول قانون م یریت خ مات کبوری نیستن ، براساس ضوابط داخلی دستااه ارزیابی صورت میهاهبرای دستاا •

 :قبول)ارائه شده از سوی دستگاه(ل  مستندات قاب
ارائه تصویر نمونه فرم های تکمیل شده ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی، پیمانی و کارکنان قراردادی )دارای مهر و امضاء   •

 ارزشیابی شونده و ارزشیابی کننده( 

 مستندات هدف گذاری در ابتدای دوره ارزشیابی عملکرد )دارای مهر و امضاء ارزشیابی شونده و ارزشیابی کننده(   •

 تصاویر راهنمای عمل مربوط به سامانه مدیریت عملکرد دستگاه و دسترسی آن برای ارزیاب در صورت درخواست وی •

 شرایط عدم مصداق:  

 ع م مص اق ن ارد. 

 ص:  مستندات قانونی شاخ
 1308186)موضوع بخشنامه شماره  دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی، پیمانی و کارکنان قراردادی •

 ( 10/05/1396مورخ 

 :ششمعنوان شاخص  
 ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران

 30  امتیاز: 2 تعداد نماگر:

 تعریف شاخص:

هتای عمتومی مت یران حرفته ای های عمومی م یریت به منظتور شناستایی و توستعه شایستتایارزیابی و توسعه شایستای: برنامه  برنامه

 ی اجرایی از طری  کانون های ارزیابیهاهدستاا

 : به مجموعه ای از دانش، مهارت و نارش های تعیین ش ه از سوی سازمان اطالق می شود که به یک فرد امکتان متی دهت  تتاشایستگی

   بتوان  وظایف م یریتی را یس از احراز یست م یریت و یا ارتقاء به سطوح باالتر به طور موفقیت آمیز انجام ده .

: مراکز)دولتی و غیردولتی( تأیی  صالحیت ش ه توسط سازمان هستن  که طی فراین ی رستمی و بتر مدنتای شتاخص هتا و کانون ارزیابی

رزیابی شایستای های کارمن ان و تعیین میزان توان بالقوه آنان برای احتراز ستمت هتای مت یریتی ابزارهای مورد تأیی  سازمان نسدت به ا

 اق ام می نماین .

( دستتورالعمل ارزیتابی و توستعه شایستتای مت یران 10ی آموزشی هستن  که براستاس ییوستت شتماره )هاه: برنامی توسعه ایهاهبرنام

درص  از مجموع امتیازات مربتوط بته هتر  59تا  50برای افرادی که بین   04/11/1396تاریخ    1657363ای موضوع بخبنامه شماره  حرفه

 شود.یک از شایستای را کسب کرده ان ، اجرا می

 15  امتیاز: (های ارزیابیهای مدیران از طریق کانونی مربوط به اجرای برنامه ارزیابی شایستگیهاه اقدامات و برنام)عنوان:  1نماگر

 :  1نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

 برای   و  نماین   معرفی  معتدر  ارزیابی  های  کانون  به  م یریتی   های  شایستای  ارزیابی  برای  را  شرایط  واج   افراد  بای   اجرایی  یهاهدستاا

 نیمرخ شایستای برگزار نماین . ش بینی ش ه بر اساس یی  آموزشی برنامه  ان  نکرده کسب را امتیازات نصاب  ح  که  کسانی

 می باش .  4/11/1396مورخ  1657363شماره  ( دستورالعمل10در ییوست شماره ) ها هعناوین دور

 ی که مبمول قانون م یریت خ مات کبوری نیستن ، بر اساس ضوابط داخلی دستااه ارزیابی صورت می گیردهاهبرای دستاا
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 15  امتیاز: ( ارتقاء افراد از میان دارندگان گواهینامه شایستگی های عمومی مدیریتیانتصابات و )عنوان:  2نماگر 

 :  2نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

بای  با رعایت سایر شرایط عمومی   (27/10/1399تا تاریخ    1399) از ابت ای سال  م یریتی  سطوح  به  مربوط  هایارتقاء  و  انتصابات  کلیه

از میان دارن گان گواهینامه شایستای عمومی م یریتی باش  تا امتیاز کامل شاخص داده شود. نسدت انتصابات دارای شرایط عمومی به  

  ، صرفا1399ًن سال  تا یایا  1399/ 27/10برای انتصابات بع  از تاریخ  به عنوان عملکرد در سامانه وارد شود.  99کل تع اد انتصابات سال  

 سایر شرایط عمومی کنترل گردد.  

 ی که مبمول قانون م یریت خ مات کبوری نیستن ، بر اساس ضوابط داخلی دستااه ارزیابی صورت می گیردهاهبرای دستاا

 :ل قبول)ارائه شده از سوی دستگاه(مستندات قاب
 (1فرم شماره  -ارزیابیفهرست افراد معرفی شده به کانون های ارزیابی )قبل از  •

 ( 2فهرست افراد ارزیابی شده در کانون های ارزیابی )فرم شماره ) •

 ی صادر شده هاهاسامی دارندگان گواهینامه شایستگی های عمومی مدیریتی و تصاویر گواهینام •

 تگیبر اساس بانک اطالعات دارندگان گواهینامه شایس 99تعداد انتصابات در سطوح مختلف مدیریتی در سال  •

 آمار تعداد کل مدیران دستگاه و تعداد مدیران دارای گواهینامه شایستگی  •

 ع م مص اق ن ارد.شرایط عدم مصداق: 

 مستندات قانونی شاخص:  
 ( 1/4/1395مورخ  579095نامه شماره  دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای)موضوع تصویب •

 ( 4/11/1396مورخ  1657363دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای )موضوع بخشنامه شماره  •

 


