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 تعالیبسمه
 

 جناب آقای عبداللهی، رئیس محترم مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی

 سرپرست محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارتجناب آقای صارمیان، 

 سعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای ملکی، رییس محترم مرکز تو

 جناب آقای طالبی، رییس محترم مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور

  مدیر کل محترم دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازیجناب آقای رستمی، 

 کار و رفاه اجتماعی ،وزارت تعاوندفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  محترم کلمدیر سرکار خانم رفیعی، 

 جناب آقای محمدی، مدیرکل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی

 یات وزارت آموزش و پرورشجناب آقای کفراشی، مدیر کل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکا

 جناب آقای صفرخانی، مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 جناب آقای حاجی پاشا، مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت دادگستری

 ایات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمحترم مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شک رئیسپور، جناب آقای رضوانی

 جناب آقای حسین نوری، مدیرکل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو

 جناب آقای پریچهره، مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد وزارت ورزش و جوانان

 جناب آقای ابوالحسنی، مدیر کل محترم وزارتی و نظارت وزارت امور خارجه

 ها و تعالی سازمانی وزارت نفت ی دهقانی، مدیرکل محترم تشکیالت، روشجناب آقا

 جناب آقای منتظر، رییس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 لحریزی و نظارت راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسریزی، برنامهجناب آقای فضلعلی، مدیرکل محترم طرح
 جناب آقای باقرکاظمی، مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

 جناب آقای رجب زاده، رییس محترم امور منابع انسانی و پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی کشور

 نسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشورجناب آقای جعفری، رییس محترم امور منابع ا

 جمهورجناب آقای اسفندیاری، معاون محترم توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری رییس

 سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت عملکرد رییس مرکز برنامه، بودجه، فناوری اطالعات، بازرسی وقاسمی زانیانی، جناب آقای 
 ی عابدی، مدیرکل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگرانجناب آقا

 جناب اقای خوشنویسان مدیر کل محترم دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان ملی استاندارد

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورو پاسخگویی به شکایات سازمان زندانمدیرکل محترم دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی جناب آقای کیان منش، 

 محترم دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان پزشکی قانونی کشور آقای کارگر بیده، مدیرکلجناب 

 ت اسالمیریزی، فناوری اطالعات و تحول اداری سازمان تبلیغاجناب آقای محمدی، مدیرکل محترم دفتر برنامه

 مدیرکل محترم دفتر تلفیق برنامه و هماهنگی بودجه سازمان انرژی اتمی ایران ،جناب آقای چاپارزاده

 جناب آقای پاسدار شیرازی، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی

 و امالک کشوردفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد  جناب آقای اقبال، مدیرکل
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 باسالم و احترام؛ 

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

 18/08/1399تاریخ  372975( بخشنامه شماره 1هیأت وزیران( و همچنین بند )14/1/1389مورخ  4225/44327

های عمومی ارزیابی عملکرد سال شاخص»پیوست های اجرایی، به دستگاه1399لکرد سالموضوع ارزیابی عم

 گردد. ایفاد می «سطح استانی و دستورالعمل امتیازدهی آن 1399

-های عمومی ستاره( بخشنامه صدراالشاره مبنی بر ارزیابی تجمیعی سه ساله شاخص2با عنایت به بند ) .1

اند(، ضمن هماهنگی با ه برنامه اصالح نظام اداری دستگاه هدفگذاری شدهنامهایی که در تفاهمدار)شاخص

 هبرنامه سه سالمرکز نوسازی و تحول اداری )یا عناوین مشابه( آن دستگاه، نسبت به نهایی نمودن برش استانی 

ارسال آن به  و 20/10/1399حداکثر تا تاریخ ای وابسته واحدهای استانی ستاد و سازمان ه تمامی( 97-99)

 .گرددم اقدا این امور

 یآن دسته از دستگاهها(، 1399بخشنامه صدراالشاره) بخشنامه ارزیابی عملکرد سال  8به استناد بند  .2

 یابالغ یاختصاصی شاخصها ای ینامه برنامه اصالح نظام اداراستان که ستاد دستگاه آنها فاقد تفاهم ییاجرا

 استانی زیر و برنامه تیرینامه با سازمان مد، نسبت به انعقاد تفاهمزمانسا نیموظفند بعد از اعالم ا ،هستند

 در صورت عدم تفاهم، سازمان .ندیاقدام نما ،یاختصاص یشاخصها نیدار و همچن ستاره یعموم یدر شاخصها

 یهاشاخص نیدار و تدو ستاره یعموم یهاشاخص یاستانها، رأساً نسبت به هدفگذار یزیر و برنامه تیریمد

 . قرار خواهند داد یابیو آنها را مالک ارز اقدامی اختصاص

همراه  به وب سایت امور صاصی، نسخه مورد تایید این امور درهای اختپس از دریافت برش استانی شاخص .3

های شاخصنظام مدیریت عملکرد دستگاههای اجرایی، قسمت  )بخشهای اختصاصی ابالغی شاخص

. در صورتیکه بنا به شدخواهد  بارگذاری (نیرش استاجرایی منضم به بدستگاههای ا 1399اختصاصی سال 

پوشش  را ها و وظایف واحد استانیها ماموریتتشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها، این شاخص

های خاص هر استان نظیر با توجه به تعریف برنامهریزی استان مخیر است سازمان مدیریت و برنامه، دندهن

های جدید های اقتصاد مقاومتی و ...، نسبت به افزودن شاخصامه آمایش استانی، برنامه توسعه استان، پروژهبرن

 اقدام نماید.  یات استان()حسب مقتضها موجودیا اصالح اوزان شاخص

تاریخ  372975بخشنامه شماره  6 طابق بندمترتیبی را اتخاذ نمایند تا  بایستهای اجرایی میدستگاه .4

ع سامانه جامآماده انتقال به  31/02/1400تا تاریخ  آنها یاستان واحدهایخود ارزیابی گزارشات  ،18/08/1399

 . باشدمدیریت عملکرد دولت 
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-قرار گرفته و شیوه (aro.gov.ir)وبسایت سازمان به نشانی  درها و دستورالعمل ابالغی شاخص شایان ذکر است   

  و استانی نیز، متعاقباً بارگذاری خواهد شد.سطح ملی  هایلیستنامه و چک

 

 
 

  
 

 رونوشت:
 زي اداري براي استحضار.جناب آقاي رفيع زاده معاون محترم نوسا 
 و صدور دستور مقتضی روساي محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استانها جهت استحضار  

 

 

 محمد هاشمیه انارکی 

رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای 

 نی فرهنگ سازما



1 

 

 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص                       رديف

 امتياز( 125محور اصالح ساختار سازماني) 1

   20 رصدد هاي اجرايي به بخش خصوصي و مديريت محليخدمات دستگاهواگذاري  1/1

   20 درصد ميزان اجرايي شدن اختيارات تفويض شده از ستاد دستگاه به واحد استاني 2/1

   20 درصد تفويض اختيارات و وظايف استاني به سطوح شهرستانيوظايف استاني و شهرستاني و  تفکيک 3/1

 65 100 درصد ميزان انطباق ساختار اجرايي دستگاه با ساختار رسمي ابالغي 4/1

 امتياز( 300) محور توسعه دولت الکترونيک 2

 55 100 درصد  تارنما استانداردسازي 1/2

 120 100 درصد ارائه خدمات در ميز خدمت 2/2
 45 100 درصد کيفيت واگذاري خدمات دستگاه به دفاتر پيشخوان 3/2
 30 100 درصد هاي اجراييمشارکت الکترونيکي شهروندان در فرآيندها و تصميمات دستگاه 4/2
 50 100 درصد احراز هويت الکترونيکي 5/2

 امتياز( 265انساني)محور مديريت سرمايه  3

   60 درصد ساماندهي و متناسب سازي نيروي انساني 1/3

 40 100 درصد تناسب شغل و شاغل 2/3

 60 100درصد  شايسته ساالري در انتصاب مديران 3/3

 60 100 درصد اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي مديران و کارکنان 4/3

 15 100 درصد ارزشيابي عملکرد کارکنان 5/3

 30 100 درصد ارزيابي و توسعه شايستگي هاي مديران 6/3



2 

 

 سقف امتياز هدف کمي واحد سنجش عنوان شاخص                       رديف

 امتياز( 150محور ارتقاء سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم در نظام اداري ) 4

 60 100 درصد اداري نظام سالمت ارتقاء

 40 100 درصد در نظام اداري شهروندان حقوق از صيانت

 20 100 درصد ترويج فرهنگ اقامه نمازاستقرار نظام جامع توسعه و 

 30 100 درصد  استقرار نظام رسيدگي به شکايات مردمي

 امتياز( 160محور نظارت و ارزيابي ) 5

 100 100 درصد در دستگاه اجرايي نظام مديريت عملکرد استقرار

 60 100 درصد سبز تيريبرنامه مد ياجرا زانيم

 گردد.نامه برنامه سه ساله اصالح نظام اداري دستگاه، ارزیابی میبرش استانی تفاهم 99تا 97بر اساس اهداف تجمیعی  دارستارههاي شاخص توجه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  امتیاز( 125) محور اصالح ساختار سازمانی -1
 

  (امتياز 20محلي) هاي اجرايي به بخش خصوصي و مديريتخدمات دستگاه واگذاري -شاخص اول
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 10 تفاهم نامه 99تا  97بر اساس هدف تجمیعی سالهاي  میزان واگذاري خدمات دستگاه بر اساس برنامه مصوب شده 1

 10 1 نتايج جدول شمارهبر اساس شيوه نامه و  1میزان ارتقاء کارایی از طریق واگذاري ها بر اساس نتایج جدول شماره  2

 قراردادهاي منعقد شده گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با واگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات دستگاه بر اساس برنامه مصوب و  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
 هاي اجرايي( جدول واگذاري خدمات دستگاه1جدول شماره 
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ر
 

 نتايج حاصل از واگذاري خدمات واگذارشده

 واگذار شده عنوان خدمت 
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       بلي/خير فعاليت، خدمت  1

( نامه هیأت وزیرانتصویب 21/11/1388تاریخ  ك43908ت/231378شماره )24نامه اجرایی ماده و آیین قانون مدیریت خدمات کشوري 24و  15، 14، 13، 11، 10، 9مواد  
شوراي عالی اداري 14/6/1397تاریخ  302596برنامه اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره  قانون برنامه ششم، 25و ماده  (8/8/1389ك تاریخ 44852ت/176420شماره و اصالحیه آن)

 

 امتياز( 20ي )استان واحد ستاد دستگاه به شده از تفويضاختيارات ميزان اجرايي شدن   -شاخص دوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 20 تفاهم نامه 99تا  97بر اساس هدف تجمیعی سالهاي  د دستگاه به استانوظایف واگذار شده از ستامیزان اجرایی شدن  1

 2نمودن جدول شماره فهرست کامل وظایف واگذار شده از ستاد به استان و گزارش میزان اجرایی شدن آنها، تکمیل  سوي دستگاه مستندات قابل ارائه از
 و وظایف واگذاري خصوص در وزیران هیئت 11/6/1394 تاریخ هـ 51052 ت/75609 شماره تصویبنامه و وزیران هیئت 11/6/1394 تاریخ هـ 51052 ت/75601 شماره نامه تصویب 

 اداري عالی شوراي 14/6/1397 تاریخ 302596 شماره مصوبه موضوع اداري نظام اصالح جامع برنامه ،استانی سطوح به هادستگاه اختیارات

 
 

 ( جدول فهرست اختيارات تفويض شده ستاد دستگاه به سطوح استاني2جدول شماره 
 ميزان واگذاري يا اعطاي اختيار)درصد( عنوان کليه وظايف قابل واگذاري به استان رديف

1   

2   

 
 



4 

 

 امتياز( 20) تفويض اختيارات و وظايف استاني به سطوح شهرستانيوظايف استاني و شهرستاني و  تفکيک  -شاخص سوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 20 بر اساس تفاهم سازمان مدیریت استان و دستگاه ايمنطقهمیزان واگذاري وظایف و اختیارات قابل واگذاري به سطوح شهرستانی و  1

 3در جدول شماره  هافهرست کامل وظایف و اختیارات قابل واگذاري به شهرستان ها و همچنین گزارش واگذاري مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
 و وظایف واگذاري خصوص در وزیران هیئت 11/6/1394 تاریخ هـ 51052 ت/75609 شماره تصویبنامه و وزیران هیئت 11/6/1394 تاریخ هـ 51052 ت/75601 شماره نامه تصویب 

 اداري عالی شوراي 14/6/1397 تاریخ 302596 شماره مصوبه موضوع اداري نظام اصالح جامع برنامه ،استانی سطوح به هادستگاه اختیارات

 شهرستاني( جدول فهرست اختيارات تفويض شده دستگاه به سطوح 3جدول شماره 
 ميزان واگذاري يا اعطاي اختيار)درصد( شهرستانعنوان کليه وظايف قابل واگذاري به  رديف

1   

 امتياز( 65) ميزان انطباق ساختار اجرايي دستگاه با ساختار رسمي ابالغي  -شاخص چهارم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 65 بر اساس شیوه نامه ارزیابی شاخص میزان انطباق ساختار اجرایی دستگاه با ساختار رسمی ابالغی 1

 مستندات مرتبط با نماگر در شیوه نامه  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
 اداري عالی شوراي 14/6/1397 تاریخ 302596 شماره مصوبه موضوع اداري نظام اصالح جامع برنامه 

 

 امتیاز( 003توسعه دولت الکترونیک )محور  -2
 امتياز( 55)( سايت وب)تارنما  سازي استاندارد -شاخص اول

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 تارنماکاربر پسند بودن  1

ر اساس چک ليست ب

 استانداردسازي تارنما

 

5 

 5 شفافیت تارنما 2

 15 کیفیت خدمات تارنما 3

 5 دسترسی پذیري تارنما 4

 5 دسترسی پذیري اطالعات 5

 5 داشتن بیانیه حریم خصوصی 6

 15 انتشار بیانیه سطح توافق خدمات 7

هاي)پورتال( استانی هاي اجرایی و درگاهسایت( دستگاهو دستورالعمل استاندارد تارنماهاي)وب شوراي عالی اداري 10/6/1393مورخ  7740/93/206مصوبه شماره  19و  7بند ز ماده  
موضوع شناسنامه خدمت، راهنماي ارزیابی  28/12/1395مورخ  1126446، تصویبنامه شوراي عالی اداري شماره ریزي کشوربرنامهسازمان مدیریت و  20/11/1393تاریخ  145100بخشنامه شماره موضوع 
  شاخص.
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 (امتياز 120)خدمت  ارائه خدمات در ميز  -شاخص دوم
 امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 ارائه تجمیع شده خدمات دستگاه در میز خدمت حضوري  1

 شيوه نامه ارزيابي شاخص

25 

 50 ارائه تجمیع شده خدمات دستگاه در میزخدمت الکترونیکی  2

 25 ارائه تجمیع شده خدمات دستگاه در میزخدمت ترکیبی  3

 20 کیفیت ارائه خدماتو تحلیل نظرات در خصوص نظرسنجی  4

 ارائه مستندات مرتبط با نماگر شاخص قابل ارائه از سوي دستگاهمستندات 

 سازمان اداري و استخدامی کشور. 7/9/1396تاریخ  1538588دستورالعمل میز خدمت موضوع نامه شماره 
 

 (ازيامت 45)  کيفيت واگذاري خدمات دستگاه به دفاتر پيشخوان  -شاخص سوم
 امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 45 شيوه نامه ارزيابي شاخص کیفیت واگذاري خدمات دستگاه به دفاتر پیشخوان 1

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

 اداري عالی شوراي 14/6/1397 تاریخ 302596 شماره مصوبه موضوع اداري نظام اصالح جامع برنامه 

 
 (ازيامت 30) مشارکت الکترونيکي شهروندان در فرآيندها و تصميمات دستگاه -چهارمشاخص 

 امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 30 شيوه نامه ارزيابي شاخص هاي اجراییمشارکت الکترونیکی شهروندان در فرآیندها و تصمیمات دستگاه 1

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

 28/12/1395مورخ  1127128نظام اداري به شماره تصویب نامه شوراي عالی اداري با عنوان حقوق شهروندي در  
 

 (ازيامت 50) احراز هويت الکترونيکي  -پنجمشاخص 
 امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 50 کيفي حذف دریافت کپی مدارك هویتی )کارت ملی و شناسنامه( از خدمت گیرندگانشدن عملیاتی  1

 سازمان اداري و استخدامی کشور. 05/10/1396به تاریخ  1595344به شماره  حذف اخذ کپی مدارك هویتی،بخشنامه  
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 امتیاز( 265) انسانیسرمايه مديريتمحور  -3
 امتياز( 60ساماندهي و متناسب سازي نيروي انساني ) -شاخص اول

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 15 مهتفاهم نا 99تا  97بر اساس هدف تجمیعی سالهاي  دیریت خدمات کشوريمقانون  32کار معین مازاد بر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده  کارکنان قراردادکاهش  1

 15 مهتفاهم نا 99تا  97بر اساس هدف تجمیعی سالهاي  و کارگريکاهش کارکنان رسمی و پیمانی، قرارداد کار معین  2

 15 درصد نيروي قرارداد کار معين 10رعايت سقف  درصد پست هاي سازمانی مصوب 10رعایت بکارگیري نیروي قرارداد کار معین حداکثر تا  3

 15 درصد 100رعايت نسبت حداکثر  نی مصوبهاي سازمانسبت موجودي نیروي انسانی )رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین( به کل پست  4

 7/9/13396 مورخ 1538390 مارهش شوراي عالی اداري، بخشنامه 26/12/1393تاریخ  172556/206هاي اجرایی موضوع مصوبه شماره دستورالعمل ساماندهی نیروي انسانی دستگاه مستندات شاخص:

 بکارگیري نیروي قراردادي. سازمان اداري و استخدامی کشور با موضوع نحوه
 

 امتياز( 40تناسب شغل و شاغل ) -شاخص دوم

 امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 25 کمی 1رعایت شرایط احراز مشاغل در انتصابات سال مورد ارزیابی  1

 15 کمی 2رعایت عدم اعمال مدرك تحصیلی بیش از یک مقطع  2

 فایل اکسل و بارگزاري آنها در سامانهیک در قالب  5و  4تکمیل نمودن جداول شماره  دستگاهمستندات قابل ارائه از سوي 

 24/12/1393مورخ  170061بخشنامه شماره  -( قانون مدیریت خدمات کشوري70ماده ) 

 ( مشخصات متصديان مشاغل عمومي مورد عمل در دستگاه اجرايي4جدول شماره 

ف
ردي

 

 عناوين مشاغل

 عمومي مورد عمل
 هاپست

نام و نام 

 خانوادگي

داليل عدم  3تاريخ اعمال آخرين مدرک آخرين مدرک تحصيلي رشته تحصيلي بدو استخدام تاريخ انتصاب

 سال ماه روز عنوان مقطع عنوان مقطع سال ماه روز 4رعايت ضوابط

               
 

                                                 

 . شودمی رزیابیا اند،شده منتقل یا مأمور استخدام، مربوطه دستگاه در و یافته انتصاب تصدي مورد شغل در ارزیابی مورد سال در که کارمندانی کلیه براي نماگر .این1

 شود..این نماگر صرفا در مورد کارمندانی که مدرك تحصیلی آنها بعد از تاریخ ابالغ بخشنامه مربوطه اعمال شده است، ارزیابی می2

ین مدرك تحصیلی آنها بیش از یک مقطع بدو استخدام و آخر . دستگاه اجرایی باید مصوبه کمیته سرمایه انسانی دستگاه را در خصوص احتساب مدارك تحصیلی کلیه کارمندانی که بین مدرك تحصیلی3
 تفاوت وجود دارد، در قالب یک شیت فایل فشرده در سامانه بارگزاري نماید. 

ربط در قالب یک شیت فایل ت  ذيکلیه مستندا جدول،ه در چنانچه عدم رعایت ضوابط مستند به دلیل قانونی )مانند اجراي راي دیوان عدالت اداري و نظایر آن( باشد الزم است ضمن بیان دالیل مربوط .4
 .فشرده در سامانه بارگزاري شود
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 متصديان مشاغل اختصاصي دستگاه اجرايي(  مشخصات 5جدول شماره 

ف
ردي

 
عناوين مشاغل 

 اختصاصي
 هاپست

نام و نام 

 خانوادگي

داليل عدم  5تاريخ اعمال آخرين مدرک آخرين مدرک تحصيلي رشته تحصيلي بدو استخدام تاريخ انتصاب

 سال ماه روز عنوان مقطع عنوان مقطع سال ماه روز 6رعايت ضوابط

               
 

 امتياز( 60هاي زنان و جوانان )گيري از توانمنديساالري در انتصاب مديران و بهرهشايسته -شاخص سوم

 امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 60 کیفی رعایت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران 1

 در قالب فایل اکسل و بارگزاري آن در سامانه  6تکمیل جدول شماره  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

 4/11/1396مورخ  1657363بخشنامه شماره –شوراي عالی اداري 1/4/1395مورخ  579095نامه شماره تصویب 
 

 يياجرا هايدستگاه ايحرفه راني( جدول اطالعات مد6جدول شماره 

 هاي مديريتي باتصدي: ...... پستتعداد کل پست هاي مديريتي دستگاه اجرايي: ....... پستتعداد کل پست                       عنوان دستگاه اجرايي:                            

ف
ردي

 

نام و نام 

 خانوادگي
 پست شغل

 تاريخ انتصاب
سطح 

 مديريتي 
 جنسيت

سال 

 تولد

نوع  تحصيالت

استخدا

 م

سابقه 

خدمت 

 دولتي

سنوات  سنوات تجربه مديريتي: ....

تجربه غير 

 مديريتي
 مقطع سال ماه روز

رشته 
 تحصیلی

سطح 
 قبلی

سطح 
 فعلی

سایر 
 سطوح

                  

هاي اجرایی و کارمند ایران تطبیق و در صورت مشاهده هاي ساختار دستگاهدر سامانهشود با اطالعات موجود کلیه اطالعاتی که در قالب جداول از جانب دستگاههاي اجرایی ارائه میتوجه: 

 هر گونه مغایرت احتمالی )عمدي یا سهوي( کل امتیاز شاخص مربوطه براي دستگاه اجرایی صفر لحاظ خواهد شد.

                                                 

ین مدرك تحصیلی آنها بیش از یک مقطع تخدام و آخر. دستگاه اجرایی باید مصوبه کمیته سرمایه انسانی دستگاه را در خصوص احتساب مدارك تحصیلی کلیه کارمندانی که بین مدرك تحصیلی بدو اس5
 جود دارد، در قالب یک فایل فشرده در سامانه بارگزاري نماید. تفاوت و

ربط در قالب یک فایل فشرده در ، کلیه مستندات ذيه در جدولچنانچه عدم رعایت ضوابط مستند به دلیل قانونی )مانند اجراي راي دیوان عدالت اداري و نظایر آن( باشد الزم است ضمن بیان دالیل مربوط .6
 ري شود.سامانه بارگزا
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و مدیران دستگاه هاي  (، اصالحیه نظام آموزش کارمندان30/01/1390مورخ  1834/200نظام آموزش کارکنان دولت) موضوع بخشنامه شماره  66111بخشنامه شماره  
و بخشنامه  28/04/89مورخ  21285/204بورس هاي آموزشی خارج از کشور) موضوع بخشنامه شماره  -(14/11/1392مورخ  18819/92/200اجرایی و پیوست هاي آن)موضوع بخشنامه شماره

مورخ  464185تربیت مدرسان دوره هاي آموزشی کارکنان دولت) موضوع بخشنامه شماره  دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجراي برنامه -(02/02/96مورخ  1132012شماره 
29/08/1397) 

 امتياز( 60اجرا و  ارزشيابي  دوره هاي آموزشي مديران و کارکنان)  -شاخص چهارم 
 امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 10 کيفي (99شی مصوب سال )اجراي دوره هاي آموزشی مدیران به تفکیک سطوح مختلف مدیریتی بر اساس کلیات برنامه هاي آموز 1

 10 کيفي (99اجراي دوره هاي آموزشی کارکنان بر اساس کلیات برنامه  هاي آموزشی مصوب سال ) 2

 10 کيفي مدرسان واجد شرایط عمومی و موضوعی تدریس بر اساس بخشنامه مربوط استفاده از 3

 10 کيفي (2و  1ارزشیابی دوره هاي آموزشی )سطح  4

 7 کيفي (4و 3ارزشیابی و بررسی اثربخشی دوره هاي آموزشی )سطح  5

 7 کيفي تدوین و اعالم برنامه آموزشی مصوب به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان 6

 6 کيفي تهیه شناسنامه آموزشی شاغلین و تشکیل بانک اطالعات آموزشی بر اساس نیازسنجی فردي 7

مستندات 
قابل ارائه 
از سوي 
 دستگاه

مجریان دوره های  -مدیران و کارکنان ایارائه گزارش مدیریتی از برگزاری دوره های آموزشی پیش بینی شده در کلیات برای مدیران و کارکنان شامل؛ تعداد دوره های برگزار شده بر

چند  -مدرسان دوره ها )تعداد گواهینامه های صالحیت عمومی مدرسان( "گواهینامه های مدرسی"ارائه   -ارائه مستندات بانک اطالعات مدرسان واجد صالحیت تدریس -آموزشی و..

سوابق مربوط به ارسال گزارش های عملکرد آموزشی مورد درخواست سازمان  ؛ ارائه گزارش ارزشیابی و سنجش  ارائه -نمونه گواهینامه های آموزشی صادر شده برای کارکنان و مدیران 

برای ارائه سوابق مربوط به معرفی افراد  -ارائه نفر ساعت و سرانه آموزش کارکنان و مدیران بر اساس کلیات برنامه آموزشی - 99یا  98اثربخشی دوره های آموزشی اجرا شده در سال 

 99درصد میزان دوره های آموزشی اجرا شده به نسبت دوره های آموزشی پیش بینی شده سال  -بورس های آموزشی در صورت تخصیص سهیمه

 امتياز( 15ارزشيابي عملکرد کارکنان) -شاخص پنجم
 امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 10 کيفي بر اساس فرآیندها و فرم ها انجام ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی، پیمانی و کارکنان قراردادي 1

 5 کيفي مکانیزه نمودن اجراي دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی، پیمانی و کارکنان قراردادي 2

مستندات قابل 

ارائه از سوي 

 دستگاه

ارائه نمونه فرم های تکمیل شده ارزشیابی عملکرد مدیران و  - ارزشیابی شونده و ارزشیابی کننده(ارایه مستندات هدف گذاری در ابتدای دوره ارزشیابی عملکرد )دارای مهر و امضای 

نه ارائه گزارش ساما  - تصاویر راهنمای عمل و نصب نرم افزار ارزشیابی عملکرد -کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی )دارای مهر و امضای ارزشیابی شونده و ارزشیابی کننده( 

 ارزشیابی عملکرد دستگاه و دسترسی ان
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 (10/05/1396مورخ  1308186دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی، پیمانی و کارکنان قراردادي)موضوع بخشنامه شماره : مستندات قانوني شاخص

( ؛ دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه 1/4/1395مورخ  579095نتصاب مدیران حرفه اي)موضوع تصویب نامه شماره دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و ا:  
 (4/11/1396مورخ  1657363شایستگی هاي عمومی مدیران حرفه اي )موضوع بخشنامه شماره 

 امتیاز( 150محور ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری ) -4
 امتياز( 60سالمت نظام اداري )ء ارتقا -ص اولشاخ

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

  در سطح استان فسادرفع گلوگاه هاي  1
 

35 

 15 آگاهسازي و اطالع رسانی به مراجعین در جهت جلوگیري از وقوع فساد فرهنگ سازي، 2

 10  قانون مدیریت خ. ك 92و  91انتصاب و فعالیت بازرسان مواد  3

 مرتبط با هر یک از نماگرها تکمیل و در سامانه به عنوان فایل ضمیمه پیوست شود.مستندات  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

قانون  92و  91دستورالعمل اجرایی مواد  ات کشوري،قانون مدیریت خدم  93و  92، 91مواد ، هاي کلی نظام اداري ابالغی از سوي مقام معظم رهبريسیاست 24بند 
قانون  26اجرایی ماده نامه ، آیینقانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ،ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 27/12/1393تاریخ  173706)بخشنامه شماره مدیریت خدمات کشوري

ت /37995مصوبه شماره امه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد)برن هیأت وزیران(، 24/4/1393هـ تاریخ 50080ت/45146نامه شماره تصویبارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد)
نامه تصویب هیئت وزیران(، 22/12/1383تاریخ  ه30374ت /73377مصوبه شماره هاي اجرایی)ارزه با رشوه در دستگاهگیري و مبنامه پیشآیین هیئت وزیران(، 25/12/1382هـ تاریخ 28617
 28/12/1392هـ مورخ 50328ت/192087مصوبه شماره مند و پایدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجریه)، آیین نامه پیشگیري و مقابله نظامهیات وزیران 8/4/1389تاریخ  77683/44770شماره 

بخشنامه شماره و  17/4/93تاریخ  5272/93/200ره بخشنامه شما، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 3/4/1393مورخ  4349/93/200نامه شماره (، هیات وزیران
در خصوص  22/10/1395مورخ  954930نامه شوراي عالی اداري شماره و اداري، تصویب هاي تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتیموضوع ساماندهی کمیته 7/10/1393تاریخ  13472/93/200

 کارگروه ارتقاي سالمت نظام اداري، چک لیست راهنماي ازریابی شاخص.

 امتياز( 30ارزيابي و توسعه شايستگي مديران )-شاخص ششم

 امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر نماگرشماره 

 15 (  تفاهم نامه99-97تجمیعی سه ساله ) هدف ریق کانون هاي ارزیابیطاقدامات و برنامه هاي مربوط به اجراي برنامه ارزیابی شایستگی هاي مدیران از  1

 15 کيفي ریتیمدیانتصابات و ارتقاء مدیران  از میان دارندگان گواهینامه شایستگی هاي عمومی  2

مستندات قابل 

ارائه از سوي 

 دستگاه

ارندگان گواهینامه شایستگی های عمومی اسامی د -(2فهرست افراد ارزیابی شده در کانون های ارزیابی  )فرم شماره  -( 1فرم شماره  -فهرست افراد معرفی شده به کانون های ارزیابی، )قبل از ارزیابی 

آمار  تعداد کل مدیران دستگاه   -ایستگیشبر اساس بانک اطالعات دارندگان گواهینامه   99 تعداد انتصابات در سطوح مختلف مدیریتی در سال  -نمونه از گواهینامه های صادر شدهمدیریتی و تصاویر  چند 

 و تعداد مدیران داراي گواهینامه شایستگی
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 امتياز( 40ي )صيانت از حقوق شهروندان در نظام ادار -شاخص دوم

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر  شماره نماگر

 آگاه سازي و توانمند سازي شهروندان در زمینه حقوق شهروندي 1
بر اساس چک 
ليست راهنماي 
 ارزيابي شاخص

10 

 20 7ارائه خدمت به شهروندان توانخواه 2

 10 جبران خسارات واره به شهروندان 3

 مستندات مرتبط با هر یک از نماگرها تکمیل و در سامانه به عنوان فایل ضمیمه پیوست شود. سوي دستگاه مستندات قابل ارائه از

 .شاخصن(. چک لیست راهنماي ارزیابی آشوراي عالی اداري و مقررات مرتبط با  28/12/1395مورخ  1127128تصویبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري )موضوع مصوبه شماره  

 

 امتياز( 20) 8استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز -شاخص سوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 20 توسط ستاد اقامه نماز  استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز 1

هیات وزیران و اصالحیه بعدي  30/1/1376هـ تاریخ 17323ت/51867تصویب نامه شماره  قانون برنامه چهارم توسعه، 104ماده  گانه مقام معظم رهبري، 21پیام هاي  
ـ تاریخ 24713ت/5154آن به شماره  ، شوراي عالی انقالب فرهنگی 4/5/1381مورخ  566مصوبه جلسه ، هیأت وزیران 20/6/1393هـ تاریخ 43835ت/69443نامه شماره تصویب ،2/11/1381ه

بخشنامه  رایی.نظام جامع برنامه ریزي، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دستگاه هاي اجو  هیأت وزیران 18/9/1385هـ تاریخ 33324ت/116077ه شماره تصویب نام
 جمهور. سیمعاون اول رئ 26/3/95 خیتار 35554/51503شماره 

 

 امتياز( 30ي )مردم شکاياترسيدگي به استقرار نظام  -شاخص چهارم

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 30 بر اساس شيوه نامه ارزيابي یمردم شکایاترسیدگی به استقرار نظام  1

 مستندات مرتبط با نماگر تکمیل و در سامانه به عنوان فایل ضمیمه پیوست شود. قابل ارائه از سوي دستگاهمستندات 

، تصویبنامه شماره راهنماي خودارزیابی سامد و شوراي عالی اداري( 5/4/1392تاریخ  6330/92/206)مصوبه شماره نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد 
 شوراي عالی اداري . 14/07/1398تاریخ  386034

 
 

                                                 

 شود.بهزیستی استان انجام می کل ارهتوسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان و با همکاري اد ماگرناین ارزیابی   .7

 ارزیابی این شاخص توسط ستاد اقامه نماز استان صورت می گیرد. .8
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 امتیاز( 160محور مديريت عملکرد ) -5
 امتياز( 100دستگاه اجرايي ) در نظام مديريت عملکرد استقرار  -شاخص اول

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

1 
برش و همچنین  ي ملی و استانیاسناد باالدست ازجمله ابالغیه ها و ماموریتهاي ،وظایف در راستايبرنامه عملیاتی دستگاه دوین ت

 برنامه اصالح نظام ادارياستانی 
ر اساس شيوه ب

نامه ارزيابي 

 شاخص

20 

 20 واحدهاي سازمانی در ستاد و شهرستانهادستگاه به برنامه عملیاتی تفکیک  2

 20  واحدهاي سازمانی در ستاد و شهرستانهادستگاه به تفکیک عملکرد ارزیابی  3

 20 ازمانی در ستاد و شهرستانهاسواحدهاي به تفکیک رنامه بهبود ب ستگاه و تدوین و اجرايد گزارشات ارزیابی بیرونی و داخلیتحلیل  4

 20 مدیریت دستگاه بودن کارگروه توسعهفعال  5

 مستندات مرتبط با نماگر تکمیل و در سامانه به عنوان فایل ضمیمه پیوست شود. مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

(، دستورالعمل اجرایی هیاًت وزیران 14/1/1389تاریخ  4225/44327نامه شماره )تصمیمنامه اجرایی آن و آیین و فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوري 82و  81مواد 
 .شوراي عالی اداري 14/6/1397تاریخ  302596برنامه جامع اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره ، (28/5/1389تاریخ  27911/200)بخشنامه شماره  استقرار نظام مدیریت عملکرد

 
 

 امتياز( 60) 9مديريت سبزاجراي برنامه  -شاخص دوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

 مدیریت مصرف آب 1

بر اساس شيوه 
نامه ارزيابي 

 شاخص

18 

 18 مدیریت مصرف انرژي 2

 6 مدیریت پسماند 3

 6 مصرف سوخت وسایل نقلیه 4

 6 ها و تجهیزاتساختمان 5

 6 سازيو فرهنگ آموزش 6

 مستندات مرتبط با نماگر تکمیل و در سامانه به عنوان فایل ضمیمه پیوست شود. مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

 مدیریت سبز.قانون برنامه ششم توسعه کشور، قانون اصالح الگوي مصرف انرژي، شیوه نامه  38بند ز ماده 

                                                 

 شود.استان انجام می نیروي برقارزیابی این شاخص توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي استانها با همکاري اداره کل محیط زیست استان و شرکت آب و فاضالب و شرکت توزیع  .9


