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)امتیاز160(نقش و ساختار دولتمهندسی ه برنام1

اي، بخش خصوصی و هاي حرفهبه شبکههاي اجراییواگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات دستگاه١/١
هاسمن

٥٠درصد
١٠٠١٥درصدهااجراي برنامه توانمندسازي بخش غیردولتی براي دریافت فعالیت٢/١
٢٥درصدوظایف ستاد دستگاه به استان منظور تمرکززداییمیزان اجراییشدن واگذاري ٣/١
تفکیک وظایف استانی و شهرستانی به منظور تمرکززدایی و واگذاري حداکثري اختیارات و وظایف به ٤/١

سطوح شهرستانی
١٥درصد

١٠٠٢٠درصدملی مدیریت ساختار دستگاه هاي اجراییاجراي بخشنامه سامانه ٥/١

٦/١
و يادارالتیموضوع تشک،يخدمات کشورتیریقانون مد29بند ط ماده يبه منظور اجرايریگیپ

هزار نفر 30کمتر از يو بخش هاتیهزار نفر جمع70کمتر از يساختمان ها در شهرستان ها
تیجمع

١٠٠١٥درصد

ارائه پیشنهادو پیگیري وظایف از حوزه مرکزي در خصوص کاهش پستهاي سازمانی، کاهش پستهاي ٧/١
١٠٠٢٠درصدمدیریتی و واگذاریها

)امتیاز250(اداريبرنامه دولت الکترونیکو هوشمندسازي 2
٢٠درصدرسانی الکترونیکی تمامی خدمات اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکیاطالع١/٢
٤٠درصد)شهروندانارایه خدمات الکترونیکی به (الکترونیکی کردن خدمات دولتی٢/٢
٣٠درصدنمودن پرداخت هاي خدمات دستگاهالکترونیکی٣/٢
٢٠درصدهاي اطالعاتی و انجام استعالمات الکترونیکیگذاري بانکبه اشتراك٤/٢
٢٠درصدتوسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع هاي خدمات اداري٥/٢
١٠٠٣٠درصددستگاه) وب سایت(استانداردسازي تارنما٦/٢
١٠٠١٥درصددر دستگاه)سامانه ستاد(تدارکات الکترونیکی دولتبه کارگیري سامانه ٧/٢
٢٠درصدآموزش کارکناندولت در حوزه فناوري اطالعات٨/٢
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١٠٠١٥درصد)اجراییدستگاههاي ) امالك(سامانه اموال(ثبت اطالعاتفضاهاي اداري در سامانه سادا٩/٢
١٠/
٤٠تعداداصالح فرایندھاي اختصاصي و مشترك مورد عمل٢
)امتیاز190(برنامه مدیریت سرمایه انسانی3
٢٠درصدنسبت کارکنان با مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر به کل کارکنانافزایش١/٣
١٠٠٢٠درصدقانونی بودن جذب نیرو در دستگاه٢/٣
٣٠درصدقانون مدیریت خدمات کشوري32رعایت سقف تبصره ماده ٣/٣
٢٠درصدکاهش کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه٤/٣
١٠٠١٠درصدهاي پیمانکاري ساماندهی فعالیتهاي پشتیبانی در قالب شرکت٥/٣
١٠٠٥٥درصدو ارزشیابی آموزشیهاي آموزشی کارکنان و مدیرانبرگزاري دوره٦/٣
١٠٠٣٥درصدنتخاب و انتصاب مدیران و تطبیق آن با قوانین و مقرراتضوابط ارعایت٧/٣

)امتیاز60(در فضاي رقابتیبرنامه خدمات عمومی4
١٠٠٤٠درصداجرای حسابداری تعھدی١/٤

١٠٠٢٠درصداستانداردسازی خدمات دستگاه ٢/٤

)امتیاز170(حقوق مردم و سالمت اداريبرنامه صیانت از 5
١٠٠٤٠درصدهاي ارتقاء سالمت ادارياجراي برنامه١/٥
١٠٠٦٠درصدصیانت از حقوق مردم٢/٥
١٠٠٢٠درصدنظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نمازاستقرار٣/٥
١٠٠٣٠درصدرسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد٤/٥
١٠٠٢٠درصدمناسب سازیفضاهاي اداري جهت استفاده معلولین و جانبازان٥/٥
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)امتیاز170(برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد6
١/
١٠٠١٠٠درصدانجام ارزیابی عملکرد دستگاه و تشکیل کارگروه توسعه مدیریت دستگاه۶
٢/
١٠٠٣٠درصدگزارش تحلیلی و اسیب شناسیتهیه وتدوین ٦
٣/
١٠٠٤٠درصداجراي دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان٦

.شودریزي کشور تعیین مینامه بین دستگاه مربوط و سازمان مدیریت وبرنامههیأت وزیران، بر اساس تفاهم28/10/1393هـ تاریخ 50642ت /127675نامه شماره تصویب2به استناد بند دارستارههاي شاخصهدف کمی :توجه
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نقش و ساختار دولتمهندسیبرنامه-1
)امتیاز50(هااي، بخش خصوصی و سمنهاي حرفههاي اجرایی به شبکهواگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات دستگاه-اولشاخص 

امتیازسقف نحوه سنجشعنوان زیرشاخصشماره زیر شاخص

1میزان اجراي واگذاري خدمات و واحدهاي عملیاتی دستگاه بر اساس برنامه مصوب شده1
ھدف سال تحققبر اساس

برنامھ عملیاتی سھ ٩۵
٣٠سالھ

٢٠کمی2میزان ارتقاء کارایی از طریق واگذاري ها شامل نتایج جدول شماره 2
مستندات قابل ارائھ از سوي 

دستگاه
و خدمات دستگاه بر اساس برنامه مصوب و  قراردادهاي منعقد شدهگزارش اقدامات انجام شده در رابطه با واگذاري واحدهاي عملیاتی

ھای اجراییخدمات دستگاهو واگذاری واحدھای عملیاتی جدول ) ٢جدول شماره 
نتایج حاصل از واگذاريهاي واگذارشدهفعالیت

توضیحات

ر
د
ی

ف
واگذار شدهعنوان فعالیت یا واحد عملیاتی

نسبت 
فعالیت 

واگذارشده 
کلبه 

روش واگذاري
هزینه هاي 
کاهش یافته

)ریال(

تعداد 
واحدهاي 
سازمانی 
کاهش 

یافته

تعداد 
پست 

سازمانی 
کاهش 

یافته

تعداد 
نیروي 
انسانی 
کاهش
یافته

تعداد واحد 
سازمانی که 

واگذاري 
مانع از ایجاد 

آنها شده 

تعداد پست 
سازمانی که 

واگذاري 
مانع از 

ایجاد آنها 
شده

تعداد نیروي 
انسانی  که 

واگذاري مانع 
از بکارگیري 

آنها شده 

کیفیت خدمات 
بعد از 

بهتر (واگذاري
فرقی /شده

تنزل /نکرده
)یافته

ت
دم

د خ
خری

ت
ارک

ريمش
گذا

وا
ت

یری
مد

خیر/بلیفعالیت، خدمت یا واحد عملیاتی١
٢.......

)امتیاز15(هااجراي برنامه توانمندسازي بخش غیردولتی براي دریافت فعالیت- دومشاخص 
امتیازسقف نحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخصشماره 

١۵کمیاجراي برنامه مصوب شده براي توانمندسازي بخش غیردولتی1
مستندات قابل ارائھ از سوي 

دستگاه
ھای الزم با اعطای تسھیالت و حمایتدر رابطھانجام شده اقدامات گزارش 

از بخش غیردولتی
)کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک22/7/1389ك  مورخ 45020ت/163464شماره نامهتصویب(و آیین نامه اجرایی آنکشوريقانون مدیریت خدمات 22ماده :مستندات شاخص

ھاسازی و توانمندسازی بخش غیردولتی برای اجرای تصدیتھیھ و اجرای برنامھ ظرفیتجدول ) ١شماره جدول
نتایج حاصلمخاطبان/ذینفعانفعالیت یا اقدام انجام شدهردیف

.تکمیل گردد3شماره جدول ١
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)امتیاز25(میزان اجرایی شدن واگذاري وظایف ستاد دستگاه به استان منظور تمرکززدایی -سومشاخص 
امتیازسقف نحوه سنجشعنوان زیر شاخصشماره زیر شاخص

میزان اجرایی شدن وظایف واگذار شده از ستاد دستگاه به استان1
تا فاھدمجموع اتحقق بر اساس 

برنامھ عملیاتی ٩۵سال پایان 
٢۵سالھ دستگاهسھ 

اقدامات انجام شدهگزارشمورد نیازمستندات 
ـ تاریخ ه51052ت /75609نامه شماره تصویب،هیئت وزیران در خصوص واگذاري وظایف و اختیارات دستگاهها به سطوح استانی11/6/1394ـ تاریخ ه51052ت /17560تصویب نامه شماره :مستندات شاخص

هیئت وزیران در خصوص واگذاري وظایف و اختیارات دستگاهها به سطوح استانی11/6/1394

استانیجدول اجرایی شدن وظایف واگذاری شده دستگاه بھ سطوح ) ٤شماره جدول
)درصد(اجرامیزان وظیفھ واگذار شدهعنوان ردیف

)امتیاز15(1یبه سطوح شهرستانفیو وظااراتیاختيحداکثريو واگذارییور تمرکز زدانظبه میو شهرستانیاستانفیوظاکیتفک-چهارمشاخص 
امتیازسقف نحوه سنجشعنوان زیر شاخصشماره زیر شاخص

1
1395میزان واگذاري وظایف و اختیارات قابل واگذاري به سطوح شهرستانی بر اساس اهداف سال 

برنامه سه ساله اصالح نظام اداري و اجرایی شدن آنها

فاھدمجموع اتحقق بر اساس 
برنامھ ٩۵تا پایان سال 

عملیاتی سھ سالھ دستگاه
١۵

شدهگزارش اقدامات انجاممستندات مورد نیاز

شھرستانیبھ سطوح دستگاهواگذاریجدول فھرست وظایف قابل ) ٥شماره جدول
ردیف

وظیفھ واگذار شده از عنوان 
)درصد(اجرامیزان استان بھ شھرستان

)20(دستگاه هاي اجراییساختار اجراي بخشنامه سامانه ملی مدیریت - پنجمشاخص 
ازیسقف امتسنجشنحوه ر شاخصیعنوان زر شاخصیشماره ز

٢٠کمیاجراي بخشنامه سامانه ملی مدیریت  ساختار دستگاه هاي اجرایی1

.17/8/1395تاریخ 833233بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختاردستگاههاي اجرایی به شماره :مستندات شاخص

.این شاخص براي دستگاههاي فاقد واحد شهرستانی، عدم مصداق است1
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هزار نفر 70موضوع تشکیالت اداري و ساختمان ها در شهرستان هاي کمتر از قانون مدیریت خدمات کشوري، 29پیگیري به منظور اجراي بند ط ماده - ششمشاخص 
1)امتیاز15(هزار نفر جمعیت 30جمعیت و بخش هاي کمتر از 

سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصشماره زیر شاخص
٧کمیپیگیري موارد اداري استقرار در مجتمع ها1
٨کمیانتقال واحدهاي ذیربط به مجتمع3

مستندات قابل ارائھ از سوي 
دستگاه

ربط بھ یری و اقدامات انجام شده و انتقال واحدھای ذیگیمستندات پ
مجتمع

ك .خ.م.ق٢٩نامھ اجرایي ماده ، آیینون مدیریت خدمات كشوريقان٢٩ماده:مستندات شاخص
ھاي سازماندھي، طراحي و تنظیم تشكیالت موضوع ضوابط و شاخص)٢٧/١٢/١٣٨٨تاریخ ك ۴٣٩١١ت/٢۶٢٧٧٣شماره(

،)١۴/١/١٣٨٩ك تاریخ ۴۴١٩۵ت/۴٠۵٣شماره (ك.خ.م.ق٢٩ماده ) ط(نامھ اجرایي بند ھاي اجرایي، آییندستگاه
تاریخ ۴١٩٢۵/٢٠٠شماره (ھاي اداري مستقر در سطح شھرستان و بخشبخشنامھ ساختار تشكیالتي مجتمع

١٢/٨/١٣٨٩(،
)امتیاز20(و واگذاریهامدیریتی، پستهايدر خصوص کاهش پستهاي سازمانیارائه پیشنهاد و پیگیري از حوزه مرکزي-هفتمشاخص 

سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصشماره زیر شاخص

1
در بیشده  پس از تصونییمتناسب با اهداف تعییدستگاه اجرایبه ستاد ملشنهادیو ارائه پنیتدو

نمودن یاتیبه منظور عملییدستگاه اجراستاد یراهبرياز شورايریگیو پتیریکارگروه توسعه مد
و واگذاریهایتیریمدهايکاهش پست،سازمانیهايکاهش پستيشاخص ها

انجام /ناقص/کامل
٢٠نشده

مستندات قابل ارائھ از سوي 
شنھاد و مکاتبات انجام شده یپدستگاه

:حلیل عملكرد محورت
:نقاط قوت

-
-

:نقاط ضعف
-
-

:ھاي الزم براي بھبود عملكرداقدام
-
-

.شودو اجرایی شدن آن تعیین میسط دستگاه توپیگیري امتیاز شاخص بر اساس میزان . این شاخص فقط براي شهرهاي داراي شرایط مندرج در عنوان شاخص مصداق دارد1



21از7صفحه

الکترونیکو هوشمندسازي اداريولت برنامه د- 2

پایگاه ھاي اطالعاتي مورد استعالم دستگاه و استعالم از دستگاهفھرست) ٦شماره جدول

ما یاطالعاتپایگاهکه از ییدستگاه هااینام دستگاه ملی یا استانیاختصاصیعنوان پایگاه اطالعاتردیف
کنندیاستفاده م

پایگاهاز ماکهییدستگاه هاپایگاه اطالعاتی ونام 
یمکنیاستفاده مآنها یاطالعات

پایگاه اطالعاتیدستگاه

) ۴٠(نامھ اجرایی ماده آیین، كشوريقانون مدیریت خدمات ۴٠و ٣٧ماده :دومو اولمستندات شاخص
مصوبھ شماره ،)١٩/۴/١٣٩٠ک تاریخ ۴۴٢٩۴ت/٨١٨٣٩نامھ شماره تصویب(قانون مدیریت خدمات کشوری

.هاي استاندارد مورد نیاز جهت انجام خدمات بندي انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارایه نماید و ارایه فرمبا زماناز قبیل شیوه ارایه خدمات همراه١
ارائه فرمها و دریافت اطالعات2
تولید الکترونیکی خدمت در دستگاه٣
ارائھ خدمت بصورت الکترونیکی٤

ف
ردی

ت
دم

ن خ
نوا

ع

الکترونیکی 
یا غیر 

الکترونیکی 
بودن خدمت

شاخص 
اطالع - اول

رسانی 
1الکترونیکی

)ازیامت20(

کردن خدمات یکیالکترون-دومشاخص 
به یکیخدمات الکترونهیارا(یدولت

)شهروندان
)ازیامت40(

-سومشاخص 
الکترونیکی نمودن

یخدمات هاپرداخت
دستگاه

)ازیامت30( 

و انجام یاطالعاتیپایگاههايبه اشتراك گذار-چهارمشاخص 
)ازیامت20( یکیاستعالمات الکترون

- پنجمشاخص 
توسعه خدمات 
قابل ارائه در 

و شخوانیدفاتر پ
يمجتمع ها

يخدمات ادار
)ازیامت20( 

خدمت به 
صدور مجوز 

منجر می شود 
یا خیر؟

درخواست 
2خدمت

)امتیاز10(

تولید 
3خدمت

)امتیاز15(

ارائه 
4خدمت

)امتیاز15(

امکان پرداخت 
الکترونیکی براي 

خدمت
)امتیاز30(

پایگاه ایجاد
شده

پایگاه به روز 
رسانی شده

به اشتراك 
يهایپایگاهگذار

یاطالعات
)امتیاز10(

انجام 
استعالمات 

یکیالکترون
)امتیاز10( 

صدور 
مجوز

اصالح 
مجوز

برنامه سه ساله دستگاه95سال تجمیعی تا پایاندرصد تحقق هدفبر اساس : نحوه سنجش

غیر /الکترونیکی
الکترونیکی

خیر/بلی 
/ ریخ/یبل

عدم 
مصداق

/ ریخ/یبل
عدم 

مصداق

/ ریخ/یبل
عدم 
مصداق

عدم / ریخ/یبل
مصداق

ریخ/یبلریخ/یبل
عدم /ریخ/یبل

مصداق
عدم /ریخ/یبل

مصداق
عدم مصداق/خیر/بلی

یبل
ریخ/

یبل
ریخ/

1خدمت 1

2خدمت2



21از8صفحه

ھای توسعھ خدمات الکترونیکی دستگاهنامھ آیینو عالي اداريشوراي٢٢/۴/١٣٨١ط تاریخ .٧٢٢/١٣
)عالي اداريشوراي١٠/۶/١٣٩٣تاریخ ٧٧۴٠/٩٣/٢٠۶مصوبھ شماره (اجرایي

شوراي عالی اداري10/6/1393مورخ 7740/93/206مصوبه شماره 9ماده :مستندات شاخص سوم
قانون ) ۴٠(نامھ اجرایی ماده آیین، قانون مدیریت خدمات كشوري۴٠و ٣٧ماده :مستندات شاخص چھارم

ط .٧٢٢/١٣مصوبھ شماره ،)١٩/۴/١٣٩٠ک تاریخ ۴۴٢٩۴ت/٨١٨٣٩نامھ شماره تصویب(مدیریت خدمات کشوری
مصوبھ (ھای اجرایيرونیکی دستگاهتوسعھ خدمات الکتنامھ آیینو عالي اداريشوراي٢٢/۴/١٣٨١تاریخ 
تاریخ 145/200مصوبه ششمین جلسه شوراي عالی فناوري اطالعات یه شماره ،)عالي اداريشوراي١٠/۶/١٣٩٣تاریخ ٧٧۴٠/٩٣/٢٠۶شماره 

11/6/1393(
برداري از دفاتر نامھ ایجاد و بھرهو آیینقانون مدیریت خدمات كشوری٣٨ماده :پـنجممستندات شاخص 

وزیـران ١٨/٣/١٣٨٩تـاریخ ٦١١١٦/٤٢٤٠١نامھ شماره تصمیم(پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غیردولتي
شوراي عالی اداري10/6/1393مورخ 7740/93/206مصوبه شماره 14ماده و )نقل عمومي و مدیریت مصرف سوختوعضو كارگروه توسعھ حمل

)امتیاز30(دستگاه) تیوب سا(تارنماياستاندارد ساز- ششمشاخص 
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخص

)امتیاز6( ظاهرتارنما-الف
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیرانیایاسالميدرج پرچم جمهور1

2
،يجمهوراستیریاطالع رسانگاهیپا،يمقام معظم رهبریاطالع رسانگاهیبه پاوندیدولت شامل پشگریمایوجود نوار پ

دولتیاطالع رسانگاهیو پا
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلی

)امتیازشش دهم(0.6خیر/یبلذکر نام و آرم دستگاه3
)امتیازهفت دهم(0.7خیر/بلیتارنما طبق دستورالعملدامنه فیتعر4
)امتیازهفت دهم(0.7خیر/بلیدر پاصفحه تارنمايقراردادن شعار سال جار5
)امتیازهفت دهم(0.7خیر/بلیتارنما به  فرابرچسبصفحات هیکلزیتجه6
)امتیازهفت دهم(0.7خیر/بلیجستجويتارنما در موتورهايامکان جستجو7
)امتیازهفت دهم(0.7خیر/بلیجستجويموتورهاقیعبارات موجود در آنها، از طريتارنما با جستجواتیمحتويامکان جستجو8
)ازیامتدهمهفت(0.7خیر/بلیمرتبطيهادستگاهنکیل9

)امتیاز6( درگاه/طراحی تارنما-ب
)ازیامتهفت دهم(0.7خیر/بلیصفحاتیصفحه خانه در تماموندیقراردادن پ10
)ازیامتهفت دهم(0.7خیر/بلیرینقشه تارنما در فرمت دسترس پذجادیا11
)ازیامتهفت دهم(0.7خیر/بلیجیرايمرورگرهاينشان دادن تارنما بر رو12
)ازیامتهفت دهم(0.7خیر/بلییسیتارنما به زبان انگلیدر دسترس بودن صفحه اصل13
)ازیامتهفت دهم(0.7خیر/بلی)رهیتبلت و غل،یموبا(قابل حمل يهادستگاهيتارنما بر روقابل استفاده بودن 14
)ازیامتهفت دهم(0.7خیر/بلیو بدون کاربرد ماوسبوردیتارنما صرفاً با استفاده از کيبه محتوایامکان دسترس15
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)امتیاز30(دستگاه) تیوب سا(تارنماياستاندارد ساز- ششمشاخص 
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیبدون متنيبراي هر محتوایمتنيهانیگزیاستفاده از جا16
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیچشمک زن در تارنماریو تصاوياستفاده  نکردن از نورپرداز17
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیتبادل اطالعاتيمشابه برايهايتکنولوژایRSSجادیا18

)امتیاز13(درگاه/تارنمااتیمحتو) ج
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیمخاطبان در مورد دستگاه، در بخش درباره ماازیقراردادن اطالعات مورد ن19
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیمخاطبان در بخش تماس با ماازینقراردادن اطالعات تماس مورد20
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیتارنمادر یرسانروزبهنیآخرخیدرج تار21
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیتارنمامتداول در يهادرج بخش پرسش22
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیاخبارویآرش23
)امتیازهشت دهم(0.8خیر/بلیتارنمادستگاه در شخوانیو واگذار شده به دفاتر پکیالکترونریغک،یشناسنامه خدمات الکتروندرج 24
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلی)ویژه دستگاههاي که خدمات خود را به پیشخوان ارائه داده اند(بهمراه آدرس آنهاشخوانیدفاتر پستیدرج ل25
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیتارنماموجود در يهافرملیتکميراهنمادرج 26

27
مورد عمل و يهااز فرم) رهیو غpdf(جیرايدر قالب فرمت هایکینسخه الکترونهیامکان تهنیامکان چاپ و همچن

)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیمستندات موجود در تارنما

)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیتارنماتاالر بحث و گفتگو در 28
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیتارنمادر یبخش نظرسنج29
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیتارنمادر دکنندگانیشمارشگر بازد30
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیو مقررات مرتبط با دستگاهنیقوان31
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیهادهیمناقصات و مزايهایآگه32
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیبه روز بودن اخبار33
)دهم امتیازهشتیک و (1.8خیر/بلیبه روز بودن اطالعات موجود34
)امتیازهشت دهم(0.8خیر/بلیخدمات دستگاه بطور مناسبيبنددسته35
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیتارنمادر تیو شکاشنهاد،یامکان ارائه انتقاد، پ36
)امتیازشش دهم(0.6خیر/بلیاز عملکرد درست آننانیو اطميریگیخدمات با شماره پيریگیپوندیپجادیا37

)امتیاز5( کاربرازیبر اساس نیطراح) د 
١خیر/بلیلدیف5ثبت نام و با حداکثر ندیساده بودن فرا38
١خیر/بلیشهرونداناتیسابقه عملينگهدارتیبا قابلیشخصلیپروفاجادیا39
١خیر/بلیيسازیامکان شخص40
١خیر/بلیتارنماتوافق سطح خدمت در هیانیقراردادن ب41
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)امتیاز30(دستگاه) تیوب سا(تارنماياستاندارد ساز- ششمشاخص 
١خیر/بلیتارنماخروج از دسترس در يهادرج زمان42
دستورالعمل استاندارد و شوراي عالی اداري10/6/1393مورخ 7740/93/206مصوبه شماره 19و 7ماده ،قانون مدیریت خدمات كشوري٣٧ماده :ھفتممستندات شاخص

.ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامه20/11/1393تاریخ 145100بخشنامه شماره هاي استانی موضوع )پورتال(هاي اجرایی و درگاههاي دستگاه)تسایوب(تارنما

)امتیاز15(در دستگاه)سامانه ستاد(دولتیکیسامانه تدارکات الکترونيریبه کارگ-هفتمشاخص 
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخص

15کمیدر معامالت دستگاه)سامانه ستاد(دولتیکیاستفاده از سامانه تدارکات الکترون1
)هیأت وزیران21/8/90ك مورخ 46849ت/165389تصویبنامه شماره (دولت یکیسامانه تدارکات الکترونتینامه فعالنییآ:مستندات شاخص

)امتیاز20(اطالعاتيآموزش کارکنان دولت در حوزه فناور- هشتمشاخص 
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخص

دستگاهرانیمديبراآموزشی دوره يبرگزار1
برنامه سه 95درصد تحقق هدف 

ساله دستگاه

7
7اطالعاتيوکارشناسان دفاتر فناوررانیمديبراآموزشی دوره يبرگزار2
6کارکنان دستگاهریسايبراآموزشی دوره يبرگزار3

کارکنانریاطالعات و سايو کارشناسان دفاتر فناوررانیارشد، مدرانیمدکیبرگزار شده به تفکيدوره هانیعناوارائه لیستمستندات مورد نیاز
تـاریخ ٧٧۴٠/٩٣/٢٠۶مصـوبھ شـماره (اجرایيھای توسعھ خدمات الکترونیکی دستگاهنامھ آیین:مستندات شاخص

سـازمان مـدیریت و   20/11/1393تـاریخ  145099بخشـنامه شـماره   هاي آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوري اطالعات موضوع بخشنامه دورهو )عالي اداريشوراي١٣٩٣/۶/١٠
.یزي کشورربرنامه

)امتیاز15()ییاجرايدستگاهها) امالك(سامانه اموال(در سامانه ساداياداريثبت اطالعات فضاها-شاخص نهم
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخص

15انجام نشده/ناقص/کامل)دستگاههاي اجرایی) امالك(سامانه اموال(ثبت اطالعاتفضاهاي اداري در سامانه سادا1
اصالحیه آن به شماره و شوراي عالی اداري1/4/1391تاریخ 7539/206مصوبه شماره قانون مدیریت خدمات كشوري،٣٩ماده :مستندات شاخص

.شورای عالی اداری٣٠/١/١٣٩۵تاریخ ٢٧۶٧٩، مصوبھ شماره28/1/1391تاریخ 1880/91/206

)امتیاز40(اصالح فرایندھاي اختصاصي و مشترك مورد عمل-دهماخص ش
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخص

2خیر/بلیبهبوديخدمات منتخب برانییتع1
3خیر/بلیمنتج به خدمات منتخب مطابق دستورالعملندیگردش کار و فرآياحصا و مستندساز2
2خیر/بلیبهبود مرتبط با هر خدمتيهامیتنییتع3
2خیر/بلیبهبوديهامیتياز سو"انجام کاريو روش هاندهایاصالح و بهبود فرآ"یگذراندن پودمان آموزش4
2خیر/بلیيهایستگیبهبود شامل شايهامیتيرفتاريهایستگیارتقا شاتیواجد صالحانیمرباییمربنییانتخاب و تع5
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و یستمیتفکر س"، "ییو عملگراییگراقیتوف"، "مراجعانتیو توجه به رضاییگرايمشتر"، "یمیکارت"
"تفکر خالق و سد شکن"و "تفکریگستردگ

6
ییاجراهاي¬حلمسائل و مشکالت  مرتبط با خدمات منتخب و ارائه راهییجلسات منظم به منظور شناسايبرگزار

3خیر/بلیبرطرف نمودن آنهايبرا

7
بهبود هر يبرا.. اجرا و انیمتول،یبرنامه زمان،ییاجرايهاتیمدون و جداگانه شامل فعالیاتیعمليهابرنامههیته

4خیر/بلیکیکارگروه توسعه خدمات الکترونهیدییاز خدمات منتخب و اخذ تاکی

8
ياجرادکنندهییبرنامه به عنوان مستند تاشرفتیگزارش پنیو تدو95تا پایان سال یاتینمودن برنامه عملییاجرا

یاتیبرنامه عمل
سال تا پایان درصد تحقق هدف 

برنامه سه ساله دستگاه95
20

2خیر/بلیکیحاصل از بهبود خدمات به صورت مدون به کارگروه توسعه خدمات الکترونجیارسال گزارش نتا9
اقدامات انجام شدهگزارشدستگاهمستندات قابل ارائھ از سوي 

شوراي ۶/٩/١٣٧٨تاریخ ٢۵٣/١۴مصوبھ شماره، قانون مدیریت خدمات كشوري٣٧و ٣۶مواد :مستندات شاخص
١٠/٢/١٣٨١ط تاریخ .١٨۵۴٠/١٣مصوبھ شماره ھاي انجام كار، ھا و روشموضوع اصالح سیستماداريعالي
اجرایي ماده دستورالعملو و نظام اداريدررجوعاربابرضایتجلبوتكریم مردمطرحموضوع عالي اداریشوراي

معاونت توسعھ مدیریت و سرمایھ انساني ١٧/١٢/١٣٨٨تاریخ ١۴١١۵٢/٢٠٠بخشنامھشماره (ك.خ.م.ق٣۶
موضوع ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامھ٧/١١/١٣٩٣تاریخ ١٣٧٠۴٧بخشنامھ شماره ، )جمھوررییس

ھای انجام کاردستورالعمل اصالح فرایندھا و روش
ین درصد امتیازات مستندسازي، بازنگري، اصالح و مكانیزه نمودن بھ تعداد موارد انجام شده تعی:توجھ

در ھریك از فعالیت ھاي فوق  از كل روش ھاي شناسایي شده بھ شرط انجام بازبیني واصالح در ھر سھ سال 
.گرددبار محاسبھ ميیك

:تحلیل عملكرد محور
:نقاط قوت

-
-
-

:نقاط ضعف
-
-
-

:ھاي الزم براي بھبود عملكرداقدام
-
-

مدیریت سرمایھ انسانیبرنامھ -٣
)امتیاز20(نسبت کارکنان با مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر به کل کارکنانافزایش-اولشاخص 

سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخص
20برنامھ ٩۵سال درصد تحقق ھدفیانسانيو باالتر به کل نیروسانسیلیمدارك تحصیليداراکارکناننسبت افزایش 1
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عملیاتی سھ سالھ دستگاه
جدول اطالعات شاخص

95تعداد کارکنان با مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر سال 
95تعداد کل کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادي سال 

94و باالتر سال سانسیلیلیمدرك تحصتعداد کارکنان با
94سال يو قراردادیمانیپ،یکل کارکنان رسمتعداد

هیئت وزیران با عنوان برنامه عملیاتی اصالح نظام اداري28/10/1393ه مورخ 50642ت/127675تصویب نامه شماره :مستندات شاخص
)امتیاز20( نیرو در دستگاهجذبقانونی بودن - دومشاخص 

سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخص
10ضعیف/متوسط/خوب/خیلی خوب/انجام نشده/عدم مصداقجذب و استخدام نیروي انسانی جدید با مجوز سازمان1

10ضعیف/متوسط/خوب/خیلی خوب/انجام نشده/عدم مصداقجذب نیروي انسانی از طریق آزمون مشترك فراگیر
.شودهیاست مستندات الزم ارايضرور،ییدر صورت هرگونه استخدام در دستگاه اجرا- -مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

شوراي توسعه مدیریت با عنوان 19/7/1393مورخ 9757/93/200تصویب نامه 8ماده ،  قانون مدیریت خدمات كشوري۵١و۴٢،۴۴مواد:مستندات شاخص
دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومی و تخصصی براي استخدام افراد

)امتیاز30(قانون مدیریت خدمات کشوري 32سقف تبصره ماده رعایت -سومشاخص 
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخص

و ٩۴تجمیعی سالھای درصد تحقق ھدف32مازاد بر سقف تعیین شده تبصره ذیل ماده يکارکنان قراردادکاهش 1
برنامھ عملیاتی سھ سالھ دستگاه٩۵

30

اطالعات شاخصجدول 
95سال مصوبیسازمانيهاتعداد کل پست

95سالك .خ.م.ق32مازاد بر سقف تبصره ماده یتعداد کارکنان قرارداد
93سالمصوبیسازمانيهاتعداد کل پست

93سالك .خ.م.ق32مازاد بر سقف تبصره ماده یتعداد کارکنان قرارداد
مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

معاونت توسعھ ١/٨/١٣٩٢تاریخ ١٣۵٩٨/٩٢/٢٠٠بخشنامھ شماره و قانون مدیریت خدمات کشوري) 32(تبصره ذیل ماده :شاخصمستند 
26/12/1393تاریخ 172556/206مصوبه شماره دستگاه هاي اجرایی موضوع دستورالعمل ساماندهی نیروي انسانی 10ماده و مدیریت و سرمایھ انسانی رییس جمھور

.شوراي عالی اداري
)امتیاز20(رسمی و پیمانی دستگاهکاهش کارکنان -چهارمشاخص 

سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخص
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20برنامه سه ساله دستگاه95هدف سال درصد تحققکاهش کارکنان رسمی و پیمانی نسبت به سال قبل1
جدول اطالعات زیر شاخص

95سال رسمی و پیمانیتعداد کارمندان
94سال پیمانیرسمی و تعداد کارمندان 

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
هیئت وزیران با عنوان برنامه عملیاتی اصالح نظام اداري28/10/1393ه مورخ 50642ت/127675تصویب نامه شماره :مستندات شاخص

)امتیاز10(هاي پیمانکاري  ساماندهی فعالیتهاي پشتیبانی در قالب شرکت- پنجمشاخص 
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخص

10انجام نشده/ناقص.کامليمانکاریپيهادر قالب شرکتیبانیپشتيتهایفعالیسامانده1
ارائه نمونه قراردادهاي بسته شدهمستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

ي عالی شورا26/12/1393تاریخ 172556/206مصوبه شماره دستورالعمل ساماندهی نیروي انسانی دستگاه هاي اجرایی موضوع 19ماده ،مدیریت خدمات کشوريقانون ) 17(ماده :مستند شاخص
.سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور27/12/1393تاریخ 173707بخشنامه شماره و اداري

)امتیاز55(هاي آموزشی مدیران و کارکنان و ارزشیابی آموزشیبرگزاري دوره–ششمشاخص 
)امتیاز12( اجراي دوره هاي آموزشی مصوب مدیران بر اساس ضوابط و برنامه مصوب ساالنه و رعایت سرانه آموزش مدیران-زیر شاخص اول

سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخص
12)ساعت60سرانه آموزشی مدیران (ساعتضوابط و برنامه مصوب ساالنه ارسالی از سوي ستاد دستگاهمدیران بر اساس مصوب اجراي دوره هاي آموزشی 1

1جدول اطالعات زیر شاخص 
نفرساعت آموزش مدیران

تعداد مدیران
)امتیاز13( ساالنه و رعایت سرانه آموزش کارکناناجراي دوره هاي آموزشی مصوب کارکنان بر اساس ضوابط و برنامه مصوب - زیر شاخص دوم

13)ساعت40سرانه آموزشی کارکنان (ساعتضوابط و برنامه مصوب ساالنه ارسالی از سوي ستاد دستگاهبر اساس مصوب کارکناناجراي دوره هاي آموزشی 1
2جدول اطالعات زیر شاخص 

نفر ساعت آموزشی کارکنان
تعدادکارکنان

25(بر اساس برنامه هاي آموزشی مصوب ساالنه )  واکنش، یادگیري، رفتار شغلی و نتایج سازمانی(ارزشیابی و بررسی اثربخشی دوره ها در سطوح چهارگانه -شاخص سومزیر 
)امتیاز

15انجام نشده/ناقص/کامل)    واکنش و یادگیري(2و1سنجش و ارزشیابی دوره هاي آموزشی سطوح 1
10انجام نشده/ناقص/کامل) رفتار شغلی  و نتایج  سازمانی( 4و3دوره هاي آموزشی سطوح اثربخشیبررسی 2



21از14صفحه

)امتیاز5(تشکیل شناسنامه آموزشی براي مدیران و کارکنان و استقرار سیستم مدیریت مکانیزه اطالعات آموزشی و به روز آوري آن- چهارمزیر شاخص 
5انجام نشده/ناقص/کاملتشکیل شناسنامه آموزشی براي مدیران و کارکنان و استقرار سیستم مدیریت مکانیزه اطالعات آموزشی و به روز آوري آن 1

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

مجري دوره، ی از برنامه ریزي و   اجراي دوره ها،تعداد دوره، گزارش مدیریت: شاملاجرا شده آموزشیدوره هايازارائه گزارش عملکرد-
.....و)بر حسب مورد(مورد استفاده مدرس دوره، منابع آموزشی

به تفکیک سطوح چهارگانه ها آنیکه اثربخشییهادورهی و  گزارش آموزشيبرنامه هایاثربخشیو بررسیابیارزشسنجش،گزارش-
حلیلی  به همراه نتایج تشدهیبررس

ارائه مستندات بانک اطالعات مدرسان واجد شرایط-
ارائه مستندات تشکیل شناسنامه آموزشی براي کارمندان و مدیران-

نامھ شماره تصمیم(نامھ اجرایي آنو آیینفصل نھم قانون مدیریت خدمات كشوري:مستند شاخص
موضوع ٣٠/١/١٣٩٠تاریخ ١٨٣۴/٢٠٠بخشنامھ شماره ، )ھیأت وزیران١٠/١/١٣٨٩ك تاریخ ۴٣٩١۶ت/٢۵٧٩

بخشنامھ ،۴/١٢/١٣٩٠اریخ ت٣١١۴۶/٩٠/٢٠٠بخشنامھ شماره ھاي اجرایي،نظام آموزش كارمندان دستگاه
اصالحیھ (شامل١۴/١١/١٣٩٢تاریخ ١٨٨١٩/٩٢/٢٠٠بخشنامھ شماره و١۵/١٢/١٣٩٠مورخ ٩٠/٢٠٠/ ٣٢۶۶۴شماره 

٨٣٠٧٨، بخشنامھ شماره )پیوست شماره سھو پیوست شماره دو، پیوست شماره یک، ھای اجرایينظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه
.١۴/۵/١٣٩۴مورخ 

)امتیاز35(و تطبیق آن با قوانین و مقرراتانتخاب و انتصاب مدیرانضوابط رعایت–هفتمشاخص 
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیر شاخصزیر شاخص

10انجام نشده/ناقص/کاملاستفاده از بانک اطالعات مدیران حرفه اي براي انتخاب و انتصاب مدیران1
25انجام نشده/ناقص/کاملاي و دیگر شرایط مندرج در بخشنامهاختصاصی انتصاب به پست مدیریت حرفهرعایت شرایط عمومی و 2

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
شایستگی تخصصی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه اي دستگاه همراه با تایید شورا-
سرمایه انسانی به تفکیک مدیران درون و برون سازمانیارائه مستندات انتصاب مدیران همراه با تایید شورا یا کمیته -
گزارش مبنی بر تشکیل بانک اطالعات مدیران استانی-

شوراي عالی اداري15/11/1391تاریخ 42472/91/206مصوبه شماره وشوراي عالی اداري23/3/1390تاریخ 6643/206مصوبه شماره مدیریت خدمات کشوري،فصل هشتم قانون:مستند شاخص
.)موضوعسامانه و برنامه آموزش و تربیت مدیران(15/12/1390مورخ 90/200/ 32664بخشنامه شماره و

:تحلیل عملكرد محور
:نقاط قوت

-
-
-

:نقاط ضعف
-
-
-

:ھاي الزم براي بھبود عملكرداقدام
-
-
-
-

خدمات عمومی در فضای رقابتیارائھ برنامھ-٤
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)امتیاز40(اجراي حسابداري تعهدي-اولشاخص 
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیرشاخصزیرشاخص

استاناقتصاد و داراییاداره کلدر مهلت مقرر به و مطالباتارسال گزارش بدهی ها1
اداره کلامتیاز این شاخص توسط 

ارزیابی می شوداستان اقتصاد و دارایی

١٠
١۵شناسایی دارایی ها مطابق شیوه نامه مربوطه2
3

اقتصاد و داراییاداره کلارسال صورتهاي مالی منطبق با استانداردهاي حسابداري بخش عمومی در مهلت مقرر به 
١۵استان

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

اداره کل اقتصاد و دارایی استانو ارائه آن به 19/5/1394تاریخ 90058/57تکمیل فرمهاي مندرج در بخشنامه شماره -
اداره کل و دستورالعمل هاي پیوست و ارائه آن به 1395قانون بودجه سال 5تکمیل بانک اطالعات اموال دستگاههاي اجرایی موضوع بند ج تبصره -

اقتصاد و دارایی استان
اداره کل اقتصاد و دارایی استانتکمیل صورتهاي مالی مطابق دستورالعمل پیوست و ارائه آن به -

مصوب ) 2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت26ماده 1، آیین نامه اجرایی تبصره بند )2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت26ماده 1بند :مستندات شاخص
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور و آیین 1، ماده 1/2/1395مورخ 14400/54غیه مجموعه نظام حسابداري بخش عمومی به شماره ، ابال12/2/1395هـ مورخ 52534ت /15199هیئت وزیران به شماره 

.هیئت وزیران17/5/1395هـ مورخ 52230ت/61240نامه اجرایی  آن موضوع تصویب نامه شماره 

)امتیاز20(استانداردسازي خدمات دستگاه- دومشاخص 
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیرشاخصزیرشاخص

۵کمیانتخاب خدمات دستگاه جهت استانداردسازي1
١٠کمیانتخاب شدهتعیین استانداردهاي کمی و کیفی خدمات 2
۵برنامه سه ساله دستگاه94درصد تحقق هدف سال تطبیق خدمات ارایه شده به گیرندگان خدمت با استانداردهاي تدوین شده3

مستندات قابل ارائھ از سوي 
گزارش کنترل خدمات دستگاه با استانداردهاي تدوین شدهدستگاه

قانون مدیریت خدمات كشوري٢٧ماده :مستندات شاخص
:تحلیل عملكرد محور

:نقاط قوت
-
-

:نقاط ضعف
-
-

:ھاي الزم براي بھبود عملكرداقدام
-
-
-

اداریانت از حقوق مردم و سالمتیبرنامھ ص-٥
)امتیاز40(هاي ارتقاء سالمت اداريبرنامهاجراي -شاخص اول
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)امتیاز6(تشکیل و فعالیت موثر کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم-زیر شاخص اول
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیرشاخصزیرشاخص

١)انجام نشده/ناقص/کامل(تشکیل کمیته  سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم و فعالیت منظم و مستمر آن1
٢)انجام نشده/ناقص/کامل(برگزاري جلسات زمانبندي شده کمیته در طول سال و تنظیم صورتجلسات مطابق برنامه زمانبندي2
٣)انجام نشده/ناقص/کامل(اجراي عملی مصوبات کمیته3

)امتیاز12(92و 91انتخاب و انتصاب و آموزش بازرسین ماده - دومزیر شاخص 
٢)انجام نشده/ناقص/کامل(ییمطابق دستورالعمل اجرانیانتخاب و انتصاب ناظر ارشد و بازرس1
٢)انجام نشده/ناقص/کامل(ها یانجام بازرسيو زمانبندیبازرسيبرنامه هانیتدو2
٢)انجام نشده/ناقص/کامل(یبازرسيو ارائه گزارش هايمورديهایبازرسياجرا3
٢)انجام نشده/ناقص/کامل()بازرسان و کارکنانران،یمد(مصوب در سه سطح يآموزش هايبرگزار4
٢)انجام نشده/ناقص/کامل(بر گزار شدهیآموزشيدوره هایاثر بخشزانیمنییو تعیابیارز5
٢)انجام نشده/ناقص/کامل(گزارش شش ماهههیارا6

)امتیاز14(گلوگاههاي فساد خیز و نقاط آسیب پذیر بررسی و شناسایی -سومزیر شاخص 
٣)انجام نشده/ناقص/کامل(آن هايبندتیو اولوزیفساد خيگلوگاه هاوریپذبیواحصاء نقاط آسییشناسا1
٣)انجام نشده/ناقص/کامل(لیست اقدامات پیش بینی شده جهت رفع نقاط آسیب پذیر2
٢)انجام نشده/ناقص/کامل(شدهيبندتیالوریپذبینقاط آسيبرایاصالحيزیبرنامه ر3
٦)انجام نشده/ناقص/کامل(شدهيبندتیاولويبهبود و اصالح ورفع گلوگاه ها 4

)امتیاز8(ارتقاء سالمت و کاهش فساد اداري - چهارمزیر شاخص 
٢)انجام نشده/ناقص/کامل(يسالمت وکاهش فساد اداريدستگاه در خصوص ارتقایاتیعمليبرنامه هانیتدو1
٤)انجام نشده/ناقص/کامل(شدهنیتدويبرنامه هاياجرا2
٢)انجام نشده/ناقص/کامل(برنامه هاشرفتیپزانیمیابیارز3

مستندات قابل 
ارائھ از سوي 

دستگاه
پیشگیري و مبارزه با رشوه دستگاه و صورتجلسات مربوط به آن و سایر مستندات مربوط به جدول اجراي تکالیف قانونی سالمت ارسال اسامی اعضاي کمیته ارتقاء سالمت نظام اداري و کارگروه 

.اداري

قانون مدیریت خدمات 92و 91دستورالعمل اجرایی مواد قانون مدیریت خدمات کشوري،93و 92، 91مواد ، هاي کلی نظام اداري ابالغی از سوي مقام معظم رهبريسیاست24بند :مستند شاخص
انون ارتقایسالمت نظام اداري و مقابله ق26نامه اجرایی ماده آیین، قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور27/12/1393تاریخ 173706بخشنامه شماره (کشوري
نامه آیین،)هیئت وزیران25/12/1382هـ تاریخ 28617ت /37995مصوبه شماره (ام اداري و مقابله با فسادبرنامه ارتقاء سالمت نظ،)هیأت وزیران24/4/1393هـ تاریخ 50080ت/45146نامه شماره تصویب(با فساد

آیین نامه پیشگیري و ،هیات وزیران8/4/1389تاریخ 77683/44770نامه شماره تصویب،)هیئت وزیران22/12/1383تاریخ ه30374ت /73377مصوبه شماره (هاي اجراییهگیري و مبارزه با رشوه در دستگاپیش
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 3/4/1393مورخ 4349/93/200نامه شماره ،)هیات وزیران28/12/1392هـ مورخ 50328ت/192087مصوبه شماره (مند و پایدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجریهمقابله نظام



21از17صفحه

قانون مدیریت خدمات 92و 91دستورالعمل اجرایی مواد .هاي تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداريوضوع ساماندهی کمیتهم7/10/1393تاریخ 13472/93/200بخشنامه شماره و انسانی رئیس جمهور
.سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور27/12/1393تاریخ 173706ره بخشنامه شما(کشوري

)امتیاز60(صیانت از حقوق مردم - شاخص دوم
)امتیاز10()مصوبه7و6و5ماده (ارائه خدمات به مردميندهایبهبود و اصالح فرآ-زیر شاخص اول

امتیازگزاره سنجشعنوان زیرشاخصزیر شاخص
2.5انجام نشده/ ناقص/ کاملفرایندهاي اختصاصی مرتبط با ارباب رجوعاز کل%  15صالححصاء کل فرآیندها و اا1
2.5انجام نشده/ ناقص/ کاملفرایندهاي مشترك مرتبط با ارباب رجوعاز %15صالححصاء کل فرآیندها و اا2
5انجام نشده/ ناقص/ کاملمرتبط با ارباب رجوع و ابالغ به واحدهاي مربوطه) مشترك و اختصاصی(از کلیه فرایندها %10الکترونیکی نمودن3

2انجام نشده/ ناقص/ کاملسازمانالقیمنشور اخو رصدروزرسانیبه )مصوبه4ماده(سازمان در ارتباط با مردممنشور اخالقیتدوین و ابالغ - زیر شاخص دوم
)امتیاز6( )مصوبه4ماده (ارباب رجوعياختصاص فضا و امکانات مناسب برا-زیر شاخص سوم

2انجام نشده/ ناقص/ کاملاختصاص فضاي مناسب براي استقرار و رفاه ارباب رجوع متناسب با حجم مراجعات و ماهیت خدمات قابل ارائه1
2انجام نشده/ ناقص/ کاملفضاي استقرار و رفاه ارباب رجوع متناسب با حجم مراجعات و ماهیت خدمات قابل ارائهتجهیزو تامین امکانات 2
2انجام نشده/ ناقص/ کاملو ابالغ به واحدهاي اجراییخدمات قابل ارائهتیجم مراجعات و ماهبه روز رسانی ضوابط و استانداردهاي فضاي مناسب براي استقرار و رفاه ارباب رجوع متناسب با ح3

)امتیاز6)( مصوبه3و2و1ماده (نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوعیو اطالع رسانيمستندساز- زیر شاخص چهارم

"راهنماي ارباب رجوع"تحت عنوان نحوه ارایه خدمات متناسبمستندسازي1

:مشتمل بر موارد زیر
رجوعارباببهارائهقابلخدماتنوع-

کارانجامو مراحلمورد عملـ مقررات
کارانجامزمانـ مدت

مورد عملهايمورد نیاز و فرمـ مدارك
شرح وظایف متصدي و، نام، مراجعهاوقاتتعیین،استقرارواحد، محلـ عنوان

انجام کار
مورد استفادهآوريفنـ نوع

3انجام نشده/ ناقص/ کامل

مستند شده در زیر شاخص قبل نحوه ارایه خدمات اطالع رسانی2

:از طرق زیر 
نصب تابلوي راهنما در مبادي وروردي و در معرض دید مراجعین-
در پورتال "راهنماي ارباب رجوع"ایجاد و راه اندازي صفحه الکترونیکی -

رسمی دستگاه
نظیر برنامه هاي کاربردي قابل نصب بر (الکترونیکی ایجاد و ارائه نرم افزار هاي -

)روي تلفن همراه
ایجاد و راه اندازي سامانه پیگیري فرایند انجام کار در قالب پیام کوتاه-

3انجام نشده/ ناقص/ کامل

هاي آموزشی برگزار شده با موضوع رضایتمندي و تکریم ارباب رجوع و دوره)مصوبه7ماده (آموزش-زیر شاخص پنجم
موارد مرتبط

4انجام نشده/ ناقص/ کامل

)امتیاز18( )مصوبه8ماده (ینظر سنج-ششمر شاخص زی
3انجام نشده/ ناقص/ کاملضوابط الزم براي نظر سنجی مستمر از مراجعینبه روزرسانی1
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15انجام نشده/ ناقص/ کاملپایشو ارزیابی مستمر رضایتمندي ارباب رجوع و تعیین عدد رضایتمندي بر اساس فرم هاي طراحی شده، سنجش2
)امتیاز8( )مصوبه11و10ماده (یظارت و بازرسن-هفتمزیر شاخص 

3انجام نشده/ ناقص/ کاملو تهیه چک لیست هاي بازرسیدستورالعمل نحوه انتخاب و آموزش بازرسانبه روز رسانی و رصد اجراي 1
5انجام نشده/ ناقص/ کاملو تهیه گزارش هاي الزم جهت بهبود عملکردبازرسیانجام2

)امتیاز6( )مصوبه12ماده (تشویق و تنبیه-هشتمزیر شاخص 
2انجام نشده/ ناقص/ کاملدستور العمل تشویق و تنبیه کارکنانبه روز رسانی و رصد اجراي1
4انجام نشده/ ناقص/ کاملشویق و تنبیه واحدهاي اجرایی براساس نتایج نظرسنجی وشکایات ارباب رجوعت2

ك تاریخ 43914ت/231430نامه شماره تصویب(قانون مدیریت خدمات کشوري25نامه اجرایی تبصره یک ماده و آیینقانون مدیریت خدمات کشوري90و 27و  26، 25مواد : مستند شاخص
شوراي 10/12/1381ط تاریخ .18540/13مصوبه شماره ، )هیات وزیران8/4/1389تاریخ 77683/44770نامه شماره تصویب(قانون مدیریت خدمات کشوري90نامه اجرایی ماده آیین،)هیأت وزیران21/11/1388

بخشنامه موضوع دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان و شوراي عالی اداري26/11/1382تاریخ 221320/1901مصوبه شماره موضوع طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداري، عالی اداری
.معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور24/4/1393تاریخ 5697/93/200طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع به شماره 

)امتیاز20(استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز -سومشاخص 
امتیازسقف نحوه سنجشعنوان زیرشاخصزیرشاخص

٢٠توسط ستاد اقامه نماز استانامتیازدهینمازاستقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه 1
هیات وزیرانو اصالحیه بعدي آن به شماره 30/1/1376هـ تاریخ 17323ت/51867تصویب نامه شماره قانون برنامه چهارم توسعه،104ماده ،گانه مقام معظم رهبري21پیام هاي :مستند شاخص

تصویب نامه شماره ، شوراي عالی انقالب فرهنگی4/5/1381مورخ 566مصوبه جلسه ، هیأت وزیران20/6/1393هـ تاریخ 43835ت/69443نامه شماره تصویب،2/11/1381هـ تاریخ 24713ت/5154
ظام جامع برنامه ریزي، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دستگاه هاي اجرایینو هیأت وزیران18/9/1385هـ تاریخ 33324ت/116077
.امتیازدهی خواهد شدارزیابی این شاخص بر اساس گزارش هاي ارسالی به ستاد اقامه نماز صورت گرفته و نتایج ارزیابی توسط ستاد مذکور به این معاونت اعالم و: توجھ

)امتیاز30(در بستر سامدیرسیدگی به شکایات مردم-شاخص چهارم
سقف امتیازعنوان زیرشاخصزیرشاخص

95۵درصد شکایات پاسخ داده شده به شکایات دریافتی سال 1
بود 30درکلیه مواردي که درصد خواسته شده است اگر درصد وارده کمتر از 

60و کمتر از 30درصورتی که بزرگتر و مساوي . گیردنمیهیچ امتیازي تعلق 
درصد باشد کل امتیاز 60باشد نصف امتیاز و درصورتی که بزرگتر و مساوي 

اگر نسبت ٧در مورد زیر شاخص .گیردتعلق می
مربوطھ كمتر و مساوي یك باشد امتیاز 

بین یك و كمتر . كامل تعلق مي گیرد
نصف امتیاز و باالتر از آن ١.۵مساوي 

.گیردامتیازي تعلق نمي

جدول اطالعات زیر شاخص
95سال تعداد شکایات دریافت شده
95سال تعداد شکایات رسیدگی شده

95٣درصد درخواست پاسخ داده شده به درخواست دریافتی سال 2
جدول اطالعات زیر شاخص

95تعداد درخواست دریافت شده سال 
95تعداد درخواست پاسخ داده شده سال

95۵درصدگزارش پاسخ داده شده به گزارش دریافتی سال 3
جدول اطالعات زیر شاخص
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95تعداد گزارش دریافت شده سال 

95تعداد گزارش پاسخ داده شده سال 

95٢درصد انتقاد پاسخ داده شده به انتقاد دریافتی سال 4
جدول اطالعات زیر شاخص

95تعداد انتقاد دریافت شده سال 

95تعداد انتقاد پاسخ داده شده سال 

95١درصد پیشنهاد رسیدگی شده به پیشنهادات دریافتی سال 5
جدول اطالعات زیر شاخص

95تعداد پیشنهاد دریافت شده سال 

95تعداد پیشنهاد رسیدگی شده سال 

95۵در سال ) 1نسبت موارد پاسخ داده شده به کل موارد(درصد پاسخگویی به موارد 6
942۴سالکل موارد دریافتیبهشکایات و گزارش نسبتبه95سالموارددریافتی کلنسبت شکایات و گزارش به 7

3۵متوسط زمان رسیدگی به شکایات8
روز باشد و گزارش 10درصورتی که میانگین زمان پاسخگویی کمتر و مساوي 

بین . گیردمربوط به نمونه گیري از موارد ضمیمه شده باشد امتیاز کامل تعلق می
.گیردروز نصف امتیاز و باالتر از این بازه امتیازي تعلق نمی20تا 10

نظامنامھ مدیریت و قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابلھ با فساد٢۵ماده : مستند شاخص
راهنماي ، )شورای عالی اداری۵/۴/١٣٩٢تاریخ۶٣٣٠/٩٢/٢٠۶مصوبھ شماره (رتباطات مردمی در بستر سامدا

خودارزیابی سامد
)امتیاز20(و معلولینسازي فضاهاي اداري ویژه جانبازان مناسب- پنجمشاخص 

)امتیاز7( مناسب بودن ورودي ساختمان ها جهت تردد معلولین و جانبازان -زیر شاخص اول
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیرشاخصزیرشاخص

١( داده پاسخ شکایات داده پاسخ گزارش داده پاسخ درخواست داده انتقادپاسخ شدهرسیدگی پیشنهاد )
سال دریافتی موارد کل تعداد × 100 = درصدمربوطه

2

سال شکایت و گزارش تعداد
سال دریافتی موارد کل تعداد

سالشکایات و گزارش تعداد
سال دریافتیمواردکلتعداد

= بتمربوطهنس

الزم . عدد باشد10هاي مختلف سال انتخاب و تعداد نمونه ها نباید کمتر از اي از شکایات به صورت تصادفی و از ماهبراي تعیین میانگین مدت زمان پاسخگویی باید نمونه. باشددستگاه تا پاسخگویی می/زمان پاسخگویی به شکایات، مدت زمان از دریافت شکایت توسط سازمان3
.شکایات باشد% 20است در صورت  فراوانی زیاد شکایات، حجم نمونه حداقل به اندازه به ذکر
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1
و عناصر قابل دسترس در داخل بناالتیروها و  تمام فضاها، تسهادهیو پیعموميهاابانیوخنگیبه پارکيراه قابل دسترس از ورودوجود 

۴استانبهزیستی توسط اداره کل
٣سانتی متر100عرض بازشو کف پوش حداقل 2

مناسب بودن فضاهاي بهداشتی جهت استفاده - زیر شاخص دوم
معلولین و جانبازان

۴بهزیستی استانتوسط اداره کل ویژه استفاده جانبازان و معلولینرعایت ضوابط اجرایی فضاهاي بهداشتی
جهت استفاده معلولین و آسانسورمناسب بودن -زیر شاخص سوم

جانبازان
۵توسط اداره کل بهزیستی استانرعایت ضوابط آسانسور ویژه استفاده جانبازان و معلولین

شیب دار جهت استفاده سطحمناسب بودن - زیر شاخص چهارم
معلولین و جانبازان

۴توسط اداره کل بهزیستی استانرعایت ضوابط سطوح شیب دار جهت تردد جانبازان و معلولین

راھنمای نحوه ارزیابی شاخص مناسب سازی فضاھای اداری جھت استفاده معلولین و :مستند شاخص
نجانبازا

تحلیل عملكرد محور
:نقاط ضعف

-
-
-

:نقاط قوت
-
-
-

:ھاي الزم براي بھبود عملكرداقدام
---

استقرار نظام جامع مدیریت عملکردبرنامھ -۶

)امتیاز100(و تشکیل کارگروه توسعه مدیریتارزیابی عملکرد دستگاه -شاخص اول
٢٠کمیداشتن برش استانی برنامه عملیاتی اصالح نظام اداري و شاخص هاي اختصاصی1
٣٠کمیکارگروه توسعه مدیریت دستگاه با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي استانکیفیت برگزاري جلسات2
۵٠کمی....)استانی و درخصوص ارایه مستندات، برش (تعامل با سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان3

مستندات قابل ارائھ از سوي 
مستندات مصوبات کارگروهدستگاه

، دستورالعمل اجرایی استقرار )وزیرانهیاًت 14/1/1389تاریخ 4225/44327نامه شماره تصمیم(نامه اجرایی آن و آیینفصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوري83و 82و 81مواد :مستندات شاخص
هـ تاریخ 50642ت/127675شماره مصوبه ، )28/5/1389تاریخ 27911/200بخشنامه شماره (قانون مدیریت خدمات کشوري82و 81نامه اجرایی مواد آیین3ماده » هـ«نظام مدیریت عملکرد موضوع بند
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به شماره (قانون مدیریت خدمات کشوري 82و 81نامه اجرایی مواد آیین3شوراي عالی اداري، ماده 20/1/1393تاریخ 560/93/206نامه شماره تصویبداري موضوع هیأت محترم وزیران، نقشه راه اصالح نظام ا28/10/1393
.1394هاي اجرایی در سال هاي اختصاصی دستگاهشاخصراهنماي نحوه تنظیم ، اصالح نظام اداري) 96تا 94هاي سال(ساله 3راهنماي نحوه تنظیم برنامه عملیاتی ،)14/1/1389تاریخ 4225/44327

)امتیاز30( شناسیتهیه و تدوین گزارش تحلیلی و آسیب- شاخص دوم

سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیرشاخصزیرشاخص

1
تصمیم گیري ها و گیري از نتایج ارزیابی عملکرد سال قبل در برنامه ریزي هاو بهرهبه منظور شدهيآورجمعيهادادهلیو تحلهیتجز

هاي اصالحی در جهت بهبود عملکردانجام اقدام
٢٠کمی

١٠کمیدر خصوص شاخص هاي عمومی و اختصاصی دستگاه حسب موردارائه لیست پایگاههاي اطالعات عملکردي2
مستندات قابل ارائھ از 

مربوط به شاخص هاي ارزیابیلیست تمام پایگاههاي اطالعاتی براي بررسی دقت و  صحت داده هاي سوي دستگاه

)امتیاز40( عملکرد کارمندانیابیاجراي دستورالعمل ارز-سومشاخص 
سقف امتیازنحوه سنجشعنوان زیرشاخصزیرشاخص

10کمیو ماموریتهاي دستگاهو وظایف 1395تدوین شاخص هاي  اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران  بر اساس شاخص هاي عمومی و اختصاصی سال 1
6کمیمکانیزه نمودن فرآیند ارزیابی مدیران وکارکنان2
10کمیمدیران و کارکنانانجام ارزیابیعملکرد 3
4کمیمدیران و وکارکنان در زمان بندي مقرر در بخشنامه ابالغیانجام ارزیابی عملکرد 4
10کمیعملکرد سازمان، مدیران و کارکنان از نظر انطباق در سه سطح مذکورتهیه گزارش تحلیلی وضعیت امتیاز ارزیابی 5

)سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور13/11/1393تاریخ 140521موضوع بخشنامه شماره (دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی:مستندات شاخص
22/5/1390تاریخ 11942/200دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان به شماره  

محورحلیل عملكردت
:نقاط ضعف

-
-

:نقاط قوت
-
-

:ھاي الزم براي بھبود عملكرداقدام
---


