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مقدمه

بخشنامه ارزیابی عملکرد سال ; 593در راستای اجرای بند (الف) و (ب) ماده  9آیین نامه اجرایی مواد  15و 18قانون مدیریت
خدمات کشوری شماره  :88;/::984مورخ  13/5/5:هیات وزیران و به منظور سنجش موفقیت دستگاهها جهت تحقق اهداف و
وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره  020/39/802مورخ
 39/5/80شورای عالی اداری ) و همچنین برنامه جامع اصالح نظام اداری (موضوع تصویب نامه شماره /584240ت00208ه
تاریخ  39/50/81هیات وزیران ) توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و در تاریخ  30/50/50طی شماره 300585
ابالغ گردید  .در این بخشنامه  ،فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانی بر اساس شاخص های عمومی و
اختصاصی سال  5930تشریح گردیده است  .در دستورالعمل شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال  5930دستگاه های اجرایی
که به استناد بند  8بخشنامه فوق الذکر ابالغ گردیده زیرا شاخص ها و مستندات مورد نیاز شاخص ها به همراه مبانی قانونی آنها
آورده شده است  .باتوجه به تجارب سالیان گذشته مبنی بر برداشت های متفاوت دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استانها از شاخص ها و مستندات مورد نیاز  ،به منظور شفاف نمودن دستورالعمل ارزیابی شاخص ها و همچنین اعمال وحدت
رویه در خصوص ارزیابی عملکرد سال  5932دستگاه های اجرایی استان  ،تصمیم بر آن شد تا شیوه نامه ای برای ارزیابی شاخص
های عمومی سال  5932تدوین و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها قرار گیرد  ،ضمن تقدیر و تشکر از تالش های
صورت گرفته مجموعه همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در این خصوص  ،شیوه نامه ارزیابی عملکرد شاخص
های عمومی سال  5932مشتمل بر  0محور ارزیابی برای تنظیم مستندات هر شاخص در این مجموعه گرد آوری شده است
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ػٌَاى هحَر :هذیزیت سثش

اهتیاس هحَر  00 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع  :هذیزیت هػزف آب

اهتیاس ضاخع  8 :اهتیاس

رٍش ارسیاتی ضاخع:
الف -اقذاهاتی کِ دستگاُ در سهیٌِ اجزای ایي ضاخع هی تَاًذ اًجام دّذ ضاهل هَارد سیز است:
 پایص هػزف آب( ضٌاسایی فؼالیت ّا ٍ هکاى ّایی کِ هػزف آب تاالیی دارًذ ) اغالح ٍ رفغ ًقاط پزهػزف آب (سزٍیس ّای تْذاضتی ،آضپشخاًِ ،رختطَیی ،فضایسثش)
 آهَسش ٍ فزٌّگ ساسیب -تزًاهِ هذیزیت هػزف آب تایذ تا تَجِ تِ هاّیت فؼالیتْای دستگاُ اجزایی ٍ هتٌاسة تا
ضاخع هػزف آب تْیِ ٍ تػَیة گزدد.
تزًاهِ تایذ ضاهل اقذاهات هَرد اًتظارٍ ،احذ اقذام کٌٌذًُ،تایج قاتل پیص تیٌی ،هٌاتغ ٍ
تجْیشات هَرد ًیاس ٍ غیزُ تاضذ.
ج -اهتیاس دّی ضاخع تایذ تز اساس فؼالیت ّا ٍ اقذاهاتی کِ در دستگاُ در جذٍل هطخع
گزدیذُ است تَسظ ساهاًِ غَرت هی گیزد
هستٌذات قاتل قثَل ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ:
 تطکیل کارگزٍُ هذیزیت سثش ٍ تذٍیي گشارش غزفِ جَیی آب در دستگاُ اجزایی تکویل چکلیست آب /هذیزیت ٍ تْیٌِ ساسی هػزف آب گشارش اجزای تزًاهِ ضاهل هستٌذساسی ٍضؼیت هَجَد قثل اس اجزای اقدذاهات ٍ پدس اساجزای اقذاهات ٍ ّوچٌیي هستٌذات هزتَط تِ تزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی ٍ اجزای فؼالیت
ّا هی تاضذ.
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ضزایظ ػذم هػذاق:
تا تَجِ تِ ایٌکِ کلیِ دستگاّْای اجزایی تا هػزف آب سز ٍ کار دارًذ لذا ایي ضاخع تزای ّیچ
دستگاّی ػذم هػذاق ًوی تاضذ.

ػٌَاى هحَر :هذیزیت سثش

اهتیاس هحَر  00 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع  :هذیزیت هػزف اًزصی

اهتیاس ضاخع  8 :اهتیاس

رٍش ارسیاتی ضاخع:
الف -اقذاهاتی کِ دستگاُ در سهیٌِ اجزای ایي ضاخع هی تَاًذ اًجام دّذ ضاهل هَارد سیز است:
 پایص هػزف اًزصی(ضٌاسایی فؼالیت ّا ٍ هکاى ّایی کِ هػزف اًزصی سیادی دارًذ) اغالح ٍ رفغ ًقاط پز هػزف اًزصی (تزق ٍ گاس ) تا اقذاهات هٌاسة جلَگیزی اس اتالف اًزصی اغالح سیستن رٍضٌایی ٍ استفادُ اس سیستن ّای کن هػزف پایص تجْیشات اداری تا ّذف اغالح الگَی هػزف اًزصی پایص آضپشخاًِ  /آتذارخاًِ تا ّذف غزفِ جَیی در هػزف اًزصی پایص رختطَیخاًِ  /الًذری (تزای ساسهاىّایی کِ دارای هْواًسزا ّستٌذ) فزٌّگساسی ٍ آهَسش در جْت غزفِ جَیی اًزصیب -تزًاهِ هذیزیت هػزف اًزصی تایذ تا تَجِ تِ هاّیت فؼالیتْای دستگاُ اجزایی ٍ هتٌاسة
تا ضاخع هػزف اًزصی در دستگاُ تْیِ  ،تػَیة ٍ اتالؽ گزدد.
تزًاهِ تایذ ضاهل اقذاهات هَرد اًتظارٍ ،احذ اقذام کٌٌذًُ،تایج قاتل پیص تیٌی ،هٌاتغ ٍ
تجْیشات هَرد ًیاس ٍ غیزُ تاضذ.
ج -اهتیاس دّی ضاخع تایذ تز اساس فؼالیت ّا ٍ اقذاهاتی کِ در دستگاُ در جذٍل هطخع
گزدیذُ است تَسظ ساهاًِ غَرت هی گیزد
هستٌذات قاتل قثَل ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ:
-

تطکیل کارگزٍُ هذیزیت سثش ٍ تذٍیي گشارش غزفِ جَیی اًزصی در دستگاُ اجزایی

-

تکویل چکلیست هػزف اًزصی /هذیزیت ٍ تْیٌِ ساسی هػزف اًزصی

-

گشارش اجزای تزًاهِ ضاهل هستٌذساسی ٍضؼیت هَجَد قثل اس اجزای اقذاهات ٍ پس اس
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اجزای اقذاهات ٍ ّوچٌیي هستٌذات هزتَط تِ تزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی ٍ اجزای فؼالیت ّا هی
تاضذ.
ضزایظ ػذم هػذاق:
تا تَجِ تِ ایٌکِ کلیِ دستگاّْای اجزایی تا هػزف اًزصی سز ٍ کار دارًذ لذا ایي ضاخع تزای
ّیچ دستگاّی ػذم هػذاق ًوی تاضذ .هگز در هَاردی کِ ػذم هػذاق لحاػ گزدیذُ تاضذ.
ػٌَاى هحَر :هذیزیت سثش

اهتیاس هحَر  00 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع  :هذیزیت پسواًذ

اهتیاس ضاخع 7 :اهتیاس

رٍش ارسیاتی ضاخع:
الف -اقذاهاتی کِ دستگاُ در سهیٌِ اجزای ایي ضاخع هی تَاًذ اًجام دّذ ضاهل هَارد سیز است:
 سیستن هذیزیت ٍ هویشی پسواًذ-

اًجام اقذاهات هذیزیتی تا ّذف کاّص ستالِ یا ػذم تَلیذ ستالِ

 تفکیک غحیح ستالِ هذیزیت ٍ دفغ اغَلی پسواًذّای غیزقاتل تاسیافت هذیزیت پسواًذّای آضپشخاًِ /آتذارخاًِ کاّص اثزات سیست هحیغی اقذاهات فزٌّگی ٍ آهَسضیب -تزًاهِ هذیزیت پسواًذ تایذ تا تَجِ تِ هاّیت فؼالیتْای دستگاُ اجزایی ٍ هتٌاسة تا
ضاخع پسواًذ در دستگاُ تْیِ  ،تػَیة ٍ اتالؽ گزدد.
تزًاهِ تایذ ضاهل اقذاهات هَرد اًتظارٍ ،احذ اقذام کٌٌذًُ،تایج قاتل پیص تیٌی ،هٌاتغ ٍ
تجْیشات هَرد ًیاس ٍ غیزُ تاضذ.
ج -اهتیاس دّی ضاخع تایذ تز اساس فؼالیت ّا ٍ اقذاهاتی کِ در دستگاُ در جذٍل هطخع
گزدیذُ است تَسظ ساهاًِ غَرت هی گیزد
هستٌذات قاتل قثَل ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ:
-

تطکیل کارگزٍُ هذیزیت سثش ٍ تذٍیي گشارش هذیزیت پسواًذ در دستگاُ اجزایی

-

تکویل چکلیست هذیزیت پسواًذ

-

گشارش اجزای تزًاهِ ضاهل هستٌذساسی ٍضؼیت هَجَد قثل اس اجزای اقذاهات ٍ پس اس

اجزای اقذاهات ٍ ّوچٌیي هستٌذات هزتَط تِ تزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی ٍ اجزای فؼالیت ّا هی
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تاضذ.
ضزایظ ػذم هػذاق:
تا تَجِ تِ ایٌکِ کلیِ دستگاّْای اجزایی تا پسواًذ سز ٍ کار دارًذ لذا ایي ضاخع تزای ّیچ
دستگاّی ػذم هػذاق ًوی تاضذ.

ػٌَاى هحَر :هذیزیت سثش

اهتیاس هحَر  00 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع  :آهَسش ٍ فزٌّگ ساسی

اهتیاس ضاخع 7 :اهتیاس

رٍش ارسیاتی ضاخع:
الف -اقذاهاتی کِ دستگاُ در سهیٌِ اجزای ایي ضاخع هی تَاًذ اًجام دّذ ضاهل هَارد سیز است:
 تزگشاری دٍرُ آهَسضی هذیزیت سثش تزای کارکٌاى دستگاُ اجزایی پیادُ ساسی ًظام هذیزیت سثش در دستگاُ اجزایی تذٍیي تستِ ّای آهَسضی ٍ اعالع رساًی در خػَظ هذیزیت سثش ایجاد دفتز کار سثش آهَسش غزفِ جَیی کاغذ آهَسش چیذهاى اداری ٍ تجْیشات الکتزًٍیکی آهَسش تْزُ ٍری سثش آهَسش اّویت هحیظ سیست ٍ تَسؼِ پایذار، آضٌایی تا قَاًیي ،هقزرات ٍ استاًذاردّای سیست هحیغیب -تزًاهِ آهَسش دیزیت سثش تایذ تا تَجِ تِ هاّیت فؼالیتْای دستگاُ اجزایی ٍ هتٌاسة تا
سزفػل ّای ارائِ ضذُ در دستگاُ اًجام پذیزد.
تزًاهِ آهشضی تایذ ضاهل اقذاهات هَرد اًتظارٍ ،احذ اقذام کٌٌذًُ،تایج قاتل پیص تیٌی ،هٌاتغ
ٍ تجْیشات هَرد ًیاس ٍ غیزُ تاضذ.
ج -اهتیاس دّی ضاخع تایذ تز اساس فؼالیت ّا ٍ اقذاهاتی کِ در دستگاُ در جذٍل هطخع
گزدیذُ است تَسظ ساهاًِ غَرت هی گیزد
هستٌذات قاتل قثَل ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ:
-

تطکیل کارگزٍُ هذیزیت سثش ٍ تذٍیي دٍرُ ّای آهَسضی هزتثظ در دستگاُ اجزایی
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-

تکویل چکلیست تزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی

-

گشارش اجزای تزًاهِ ضاهل هستٌذساسی ٍضؼیت هَجَد قثل اس اجزای اقذاهات ٍ پس اس

اجزای اقذاهات ٍ ّوچٌیي هستٌذات هزتَط تِ تزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی ٍ اجزای فؼالیت ّا هی
تاضذ.
ضزایظ ػذم هػذاق:
تا تَجِ تِ ایٌکِ کلیِ دستگاّْای اجزایی تِ هٌظَر پیادُ ساسی هذیزیت سثش ًیاسهٌذ آهَسش هی
تاضٌذ ،لذا ایي ضاخع تزای ّیچ دستگاّی ػذم هػذاق ًوی تاضذ.
اقدامات انجام شده در خصوص شاخص
ردیف

مجری

شرح اقدام

مستندات مرتبط با شاخص:
عنوان سند...............................:
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تاریخ انجام

تصویر سند:

شرح سند...................... :
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