
 92از  1صفحه   

 

 (سطح ملي)هاي اجرايي دستگاه 1395 هاي عمومي ارزيابي عملكرد سالشاخص
 امتياز نهايی امتيازخودارزيابی عملکرد سقف امتياز هدف کمی واحد سنجش عنوان  رديف

 امتياز( 022نقش و ساختار دولت)مهندسی  برنامه 1

    91 111 درصد  واحدهای عملياتی و خدماتتهيه برنامه واگذاری  1/1
    11 111 درصد ها دريافت فعاليتاجرای برنامه توانمندسازی بخش غيردولتی برای  9/1

3/1 
ای، بخش  های حرفه های اجرايی به شبکه واگذاری واحدهای عملياتی و خدمات دستگاه

 ها خصوصی و سمن
      91 درصد

    91 111 درصد  سازماندهی واحدهای عمومیاجرای ضوابط  4/1
      91 درصد کاهش تعداد پست های مديريتی 5/1
      95 درصد های سازمانی دستگاه پست تعدادکاهش  6/1
      11 درصد ها( ها و دهياری به مديريت محلی)شهرداری تهيه برنامه و اجرای واگذاری وظايف 7/1
      31 درصد شهرستانیواگذاری وظايف و اختيارات قابل واگذاری به سطوح استانی و  8/1
    95 111 درصد برنامه مهندسی اصالح ساختار دستگاه 2/1
    91 111 درصد اجرای بخشنامه سامانه ملی مديريت ساختار دستگاه های اجرايی 11/1

 امتياز( 042)و هوشمندسازی اداری ولت الکترونيكبرنامه د 9

1/9 
تدوين برنامه اجرايی توسط دستگاه در حوزه دولت الکترونيك و انعقاد تفاهم نامه با 

 کميسيون دولت الکترونيکی
    91 111 درصد

      11 درصد  رسانی الکترونيکی تمامی خدمات اعم از الکترونيکی و غير الکترونيکی اطالع  9/9
      31 درصد ارايه خدمات الکترونيکی به شهروندان()الکترونيکی کردن خدمات دولتی 3/9
      91 درصد یدولت یها به حساب یکيالکترون یها شدن پرداخت ريفراگ 4/9
      31 درصد اطالعاتی و انجام استعالمات الکترونيکی پايگاه هایگذاری  به اشتراک 5/9
      91 درصد توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پيشخوان و مجتمع های خدمات اداری 6/9
    95 111 درصد استاندارد سازی تارنما)وب سايت( دستگاه 7/9
    15 111 درصد ونيکی دولت)سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکتربه کارگيری  8/9
      91 درصد آموزش کارکنان دولت در حوزه فناوری اطالعات 2/9
    15 111 درصد فضاهای اداری در سامانه سادا)سامانه اموال دستگاههای اجرايی( ثبت اطالعات 11/9
      35 درصد اصالح فرايندهای اختصاصی و مشترک مورد عمل 11/9
 .شود ریزی کشور تعیین می بین دستگاه مربوط و سازمان مدیریت وبرنامهنامه  بر اساس تفاهم ،هیأت وزیران 98/11/1323هـ تاریخ 51649/ت 197675شماره نامه  تصویب 9به استناد بند   دار ستارههای  شاخصهدف کمی  توجه:
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 (سطح ملي)هاي اجرايي دستگاه 1395 هاي عمومي ارزيابي عملكرد سالشاخص

 امتياز نهايی امتيازخودارزيابی عملکرد سقف امتياز هدف کمی سنجشواحد  عنوان رديف

 امتياز( 032)برنامه مديريت سرمايه انسانی 3

  تنظيم برنامه ساماندهی نيروی انسانی

  به کل کارکنان سبت کارکنان با مدرک تحصيلی ليسانس و باالترافزايش ن

 در فضای رقابتی برای جذب نيروی انسانیرعايت عدالت استخدامی 

 انجام فرآيندهای مربوط به استخدام و به کارگيری نيروی انسانی در بستر سامانه کارمند ايران

  قانون مديريت خدمات کشوری 30سقف تبصره ماده  رعايت

  و پيمانی دستگاه کاهش کارکنان رسمی

 ساماندهی نيروی انسانی

 های پيمانکاری  ساماندهی فعاليتهای پشتيبانی در قالب شرکت

 مشاغل اختصاصی دستگاهطراحی باز

 انطباق پست ها با مشاغل اختصاصی و عمومی ابالغ شده به دستگاه

  مورد عمل  تحصيالت متصديان با شرايط احراز مشاغلانطباق 

  اجرای ضوابط و مقررات مرتبط با ايثارگران در دستگاههای اجرايی

قانون مديريت خدمات  86ماده  02اجرای ضوابط و مقررات اجرای بند 
  کشوری

  برنامه ريزی آموزشی طراحی يازسنجی وگذاری، ن سياست

   های آموزشی مديران و کارکناندورهو ارزشيابی برگزاری 

  مديران انتصابنتخاب و جرای ضوابط اا
 )مرحله اول(تربيت مديران مشارکت دستگاهها در اجرای طرح

 امتياز( 02عمومی در فضای رقابتی)برنامه خدمات  4

 حسابداری تعهدیاجرای 

 استاندارد سازی خدمات دستگاه



 92از  3صفحه   

 

 (مليسطح )هاي اجرايي دستگاه 1395 هاي عمومي ارزيابي عملكرد سالشاخص

 امتياز نهايی امتيازخودارزيابی عملکرد سقف امتياز هدف کمی واحد سنجش عنوان  رديف

 امتياز( 092برنامه صيانت از حقوق مردم و سالمت اداری) 5

 سالمت اداری ارتقاءهای  برنامهاجرای 

 صيانت از حقوق مردم

 افزايش اثربخشی نظام رسيدگی به تخلفات اداری

 استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

 رسيدگی به شکايات مردمی در بستر سامد

 ارتباطات مردم و دولت در بستر سامد

 جهت استفاده معلولين و جانبازان مناسب سازی فضاهای اداری

 امتياز( 92ستقرار نظام جامع مديريت عملکرد)برنامه ا 6

ها، موسسات و انجام ارزيابی عملکرد دستگاه )با در نظر گرفتن سازمان

 های وابسته و واحدهای استانی(شرکت

 ارائه گزارش خودارزيابیشناسی و تهيه و تدوين گزارش تحليلی و آسيب

 تهيه و تدوين گزارش ارزيابی استراتژيك دستگاه 

 اجرای دستورالعمل ارزيابی عملکرد کارمندان
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 نقش و ساختار دولت مهندسی برنامه -1

 امتياز( 02) عملياتی و خدمات تهيه برنامه واگذاری واحدهای -شاخص اول
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص يرشاخص ز شماره

 5 خيربلی/ 1تصدی ها و ارائه آنتصدی ها در کارگروه کاهش  ینحوه واگذار ییب برنامه اجرایتصو 1
 5.5 خيربلی/ های قابل واگذاری در برنامه مصوب تعیین میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت 9
 5.5 خيربلی/ تنظیم چارچوب قرارداد با بخش غیردولتی در برنامه مصوب 3
 5.5 خيربلی/ در برنامه مصوب ها های واگذاری تصدی تعیین روش 4
 5.5 خيربلی/ در برنامه مصوب های الزم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اموال منقول و غیر منقول تعیین ضمانت 5
های قابل واگذاری در  تعیین استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدی 6

 برنامه مصوب
 5.5 خيربلی/

ها پس از  ای نیمه تمام با حفظ کاربری آن های سرمایه های تملک دارایی ها و پروژه تعیین قیمت ساختمان 7
 ها توسط بخش غیردولتی در برنامه مصوب اتمام پروژه و اداره آن

/عدم خيربلی/
 مصداق

5.5 

تعیین اهداف کمی ساالنه از سوی دستگاه به تفکیک هر یک از فعالیت ها و تدوین برنامه مربوط برای  8
 در برنامه مصوب واحدهای استانی

/عدم خيربلی/
 مصداق

5.5 

ق.م.خ.ک  94آیین نامه اجرایی ماده  5تعیین قیمت اجاره ساختمان ها و اموال منقول با رعایت بند ک ماده  2
 در برنامه مصوب

/عدم خيربلی/
 مصداق

5.5 

 عدم رعایت کیفیت و قیمت تعیین نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری و 11
 خدمات در برنامه مصوب

 5.5 خيربلی/

 5.5 خيربلی/ در برنامه مصوب تعیین تعرفه ارایه خدمات واگذار شده 11
  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

مستند شاخص:
 

 امتياز( 02) ها اجرای برنامه توانمندسازی بخش غيردولتی برای دريافت فعاليت -شاخص دوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زيرشاخصشماره 

 51 کيفی اجرای برنامه مصوب شده برای توانمندسازی بخش غیردولتی 9
 مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

 ( کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک 99/7/1382ک  مورخ 45191/ت163464نامه شماره  تصویبو آیین نامه اجرایی آن) قانون مدیریت خدمات کشوری 99ماده مستندات شاخص:
 

                                                 
 سایر زیرشاخص ها امتیازدهی نخواهد شد. ،نشده باشدو یا ارایه  چنانچه برنامه اجرایی مصوب 1

mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/مواد9و10و11.docx
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/231378.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/176420.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/ماده%2022قانون%20مديريت%20خدمات%20كشوري.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/163464.pdf
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 هاسازي و توانمندسازي بخش غیردولتی براي اجراي تصديتهیه و اجراي برنامه ظرفیتجدول ( 1شماره  جدول
 نتايج حاصل ذينفعان/مخاطبان فعاليت يا اقدام انجام شده رديف

    
    

 امتياز( 02) ها ای، بخش خصوصی و سمن های حرفه های اجرايی به شبکه واگذاری واحدهای عملياتی و خدمات دستگاه -سومشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زيرشاخص شماره زير شاخص

برنامه  55تحقق هدف سال  بر اساس میزان اجرای واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی دستگاه بر اساس برنامه مصوب شده 1
 55 عملياتی سه ساله

 5 کمی 9میزان ارتقاء کارایی از طریق واگذاری ها شامل نتایج جدول شماره  9
 و خدمات دستگاه بر اساس برنامه مصوب و  قراردادهای منعقد شده گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با واگذاری واحدهای عملیاتی مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

 هاي اجرایی خدمات دستگاهو  واگذاري واحدهاي عملیاتیجدول ( 2شماره  جدول
 

ف
دي

ر
 

 نتايج حاصل از واگذاری های واگذارشده فعاليت
کيفيت خدمات 

 بعد از واگذاری

)بهتر 

شده/فرقی 

نکرده/تنزل 

 يافته(

 توضيحات
 واگذار شده فعاليت يا واحد عملياتیعنوان 

نسبت 

فعاليت 

واگذارشده 

 به کل

 روش واگذاری

هزينه های 

 کاهش يافته

 )ريال(

تعداد 

واحدهای 

سازمانی 

کاهش 

 يافته

تعداد 

پست 

سازمانی 

کاهش 

 يافته

تعداد 

نيروی 

انسانی 

 کاهش

 يافته

تعداد واحد 

سازمانی که 

واگذاری 

مانع از ايجاد 

 آنها شده 

پست تعداد 

سازمانی که 

واگذاری 

مانع از 

ايجاد آنها 

 شده

تعداد نيروی 

انسانی  که 

واگذاری مانع 

از بکارگيری 

ت آنها شده 
دم

 خ
يد

خر
 

ت
رک

شا
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ت
ري

دي
ی م

ذار
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و
 

              بلی/خير فعاليت، خدمت يا واحد عملياتی 1

2 .......               

مستند شاخص:
 

 امتياز( 02)  سازماندهی واحدهای عمومیاجرای ضوابط  -چهارمشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زيرشاخص شماره زيرشاخص

 01 واحدهای عمومی به کل% 95رعایت نسبت  اجرای بخشنامه ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی 1
 جدول اطالعات شاخص

  تعداد کل واحدهای سازمانی
  تعداد واحدهای سازمانی عمومی

 نمودار سازمانی ابالغی منتج از رعایت نسبت و یا مکاتبات انجام شده مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
 
 

 شورای عالی اداری( 6/4/1324تاریخ 48821/916)مصوبه شماره ها و موسسات دولتیستاد مرکزی وزارتخانههای عمومی ضوابط ساماندهی وظایف و فعالیت: مستندات شاخص
 (سازمان 6/5/1325تاریخ  643356شماره  بخشنامه)عمومی واحدهایضوابط ساماندهی 

mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/مواد9و10و11.docx
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/231378.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/176420.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/176420.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/176420.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/48891.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/48891.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/643356.pdf
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 امتياز( 02) کاهش تعداد پست های مديريتی -پنجمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زيرشاخص شماره زيرشاخص

 01 ساله دستگاهبرنامه عملياتی سه  55و  59سالهای  فاهدمجموع اتحقق بر اساس  های مدیریتی میزان کاهش پست 1
 جدول اطالعات شاخص

  25های مدیریتی سال تعداد پست
  23های مدیریتی سال تعداد پست

 
 امتياز( 00)دستگاهسازمانی های  کاهش تعداد پست -ششمشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زيرشاخص شماره زيرشاخص
 05 برنامه عملياتی سه ساله دستگاه 55و  59سالهای  فاهدمجموع اتحقق بر اساس  های سازمانی پست تعدادمیزان کاهش  1

 جدول اطالعات شاخص
  25های سال تعداد پست
  23های سال تعداد پست

 هاي سازمانی قبل و بعد از اصالح تشكیالت ( جدول مقایسه پست3شماره  جدول

 رديف
 90سال  93سال 

 ها تعداد پست ها پستتعداد 

 جمع بالتصدی باتصدی جمع بالتصدی باتصدی

 
 امتياز( 02) ها( ها و دهياری واگذاری وظايف به مديريت محلی)شهرداریتهيه و اجرای  -هفتمشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص شماره زير شاخص

 5 ها( ها و دهیاری به مدیریت محلی)شهرداری قابل واگذاری وظایف و واحدهای عملیاتی شناسایی 1
 5 برنامه سه ساله دستگاه 55تحقق هدف سال بر اساس  (ها ها و دهیاری واگذاری وظایف و واحدهای عملیاتی به مدیریت محلی)شهرداری 

 و گزارش اقدامات انجام شده  یت محلیریبه مد یو نحوه واگذار یف قابل واگذارین وظاییدر خصوص تع یگزارش مطالعات مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
 

 امتياز( 32) واگذاری وظايف و اختيارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی -هشتمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص شماره زيرشاخص

 5 کامل/ناقص/احصاء نشده یبه سطوح استان یارات قابل واگذاریف و اختیوظاشناسایی  1

 ای میزان واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی، شهرستانی و منطقه 9
 55سال تا پايان  فاهدمجموع اتحقق بر اساس 

 55 برنامه عملياتی سه ساله دستگاه

 51 نشده انجامکامل/ناقص/ واحدهای و پست های کاهش یافته ناشی از واگذاری در حوزه ستاد تعداد 3
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 فهرست کامل وظایف و اختیارات قابل واگذاری به استان ها  و همچنین گزارش واگذاریها مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
در خصوص واگذاری وظایف و اختیارات  هیئت وزیران 11/6/1324ـ تاریخ ه 51159/ت 75612نامه شماره تصویب و هیئت وزیران 11/6/1324ـ تاریخ ه 51159/ت 17561تصویب نامه شماره  مستندات شاخص:

 دستگاهها به سطوح استانی
 به سطوح استانی دستگاه واگذاريجدول فهرست وظایف قابل ( 4شماره  جدول

 )درصد(ميزان واگذاری يا اعطای اختيار قابل واگذاری به استان يفاوظکليه عنوان  رديف

   

 
 امتياز( 00برنامه مهندسی اصالح ساختار دستگاه ) -نهمشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص شماره زيرشاخص 

 7 کيفی تحلیل ساختار دستگاه و دستگاه های زیر مجموعه آن 1
 5 کيفی وضعیت ساختار دستگاه در سایر کشورها 9
 5 کيفی آسیب شناسی 3
 8 کيفی ارائه پیشنهاد های کاربردی و عملیاتی 4

 تحلیل وضعیت موجود دستگاه و زیر مجموعه های آن سوي دستگاهمستندات قابل ارائه از 

 فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری 19و 11و  11بندهای و  اقتصاد مقاومتیسیاست های  16بند  مستند شاخص:
 (02) دستگاه های اجرايیساختار  اجرای بخشنامه سامانه ملی مديريت  -دهمشاخص 

 ازيسقف امت نحوه سنجش ر شاخصيعنوان ز ر شاخصيشماره ز
 01 اجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت  ساختار دستگاه های اجرایی 1

 .17/8/1325تاریخ  833933بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختاردستگاههای اجرایی به شماره  مستندات شاخص:
 تحلیل عملكرد محور:

 نقاط قوت:
- 
- 
- 

 نقاط ضعف:
- 
- 
- 

 های الزم برای بهبود عملكرد: اقدام
- 
- 
- 
 

 
 

mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/75601.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/75609.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/سیاست%20های%20اقتصاد%20مقاومتی.docx
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/سیاستهای%20کلی%20نظام%20اداری.docx
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/فصل%20چهارم%20قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/833233.pdf
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 و هوشمندسازی اداری ولت الكترونيكبرنامه د -2

 امتياز( 02)ی کيدولت الکترون ونيسيو انعقاد تفاهم نامه با کم كيتوسط دستگاه در حوزه دولت الکترون يیبرنامه اجرا نيتدو -شاخص اول
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 02 بلی/خير        تدوين برنامه اجرايی 0
 5 بلی/خير  ارائه شناسنامه خدمات  9
 5 بلی/خير ارائه پروژه ها  3

 دستگاه یشناسنامه خدمات و پروژه هاارائه  مستندات مورد نياز

 مستندات شاخص:
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
دستگاههای اجرایی موظف به درج اسناد و مدارک مثبته مربوط به همان دوره ارزیابی به همراه تفاهم نامه های منعقد شده با های استاندارد مورد نیاز جهت انجام خدمات.  بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارایه نماید و ارایه فرم همراه با زماناز قبیل شیوه ارایه خدمات 1

 ور در سایت می باشند. سازمان اداری و استخدامی کش

  ششم و دوم، سوم، چهارم، پنجماخص ش

ف
دي

ر
 

عنوان 

 خدمت

الکترونيکی يا 

غير الکترونيکی 

 بودن خدمت

شاخص 

اطالع -دوم

رسانی 

 0الکترونيکی

 (ازيامت 02)

کردن  یکيالکترون-سومشاخص 

 یکيخدمات الکترون هي)ارایخدمات دولت

 (ازيامت 32به شهروندان()

 ريفراگ -چهارمشاخص 

 یها شدن پرداخت

به  یکيالکترون

 02) یدولت یها حساب

 (ازيامت

و  یاطالعات پايگاههای یبه اشتراک گذار -پنجمشاخص 

 (ازيامت 32)  یکيانجام استعالمات الکترون

شاخص 

توسعه  -ششم

خدمات قابل 

ارائه در دفاتر 

و  شخوانيپ

 یمجتمع ها

 یخدمات ادار

 (ازيامت 02) 

خدمت به 

صدور مجوز 

منجر می شود 

 يا خير؟

درخواست 

 خدمت

 امتياز( 02)

توليد 

 خدمت

 امتياز( 02)

 خدمتارائه 

 امتياز( 02)

امکان پرداخت الکترونيکی 

 برای خدمت

 امتياز( 02)

پايگاه 

 ايجاد شده

پايگاه به روز 

 رسانی شده

 

به اشتراک 

 پايگاه یگذار

 یاطالعات یها

 امتياز( 00)

انجام 

استعالمات 

 یکيالکترون

 امتياز( 00)

صدور 

 مجوز

اصالح 

 مجوز

الکترونیکی/غیر 
 الکترونیکی

   برنامه سه ساله دستگاه 90 سالتا پايان  فاهدا مجموعتحقق سنجش بر اساس 

 بلی /خير
عدم ری/خیبل

 مصداق

عدم ری/خیبل
 مصداق

عدم ری/خیبل
 مصداق

 ري/خیبل ري/خیبل عدم مصداقری/خیبل
عدم ری/خیبل

 مصداق

/عدم ری/خ یبل
 مصداق

بلی/خیر/عدم 
 مصداق

 یبل
 ری/خ

 یبل
 ری/خ

            .... .... 1خدمت  0

              9خدمت  0

mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/7740.pdf
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 ( فهرست پایگاه هاي اطالعاتی مورد استعالم دستگاه و استعالم از دستگاه5شماره  جدول

 ملی يا استانی اختصاصی عنوان پايگاه اطالعات رديف
 یاطالعات پايگاهکه از  يیدستگاه ها اينام دستگاه 

 کنند یاستفاده مما

 پايگاهاز  ما که يیدستگاه ها اطالعاتی وپايگاه نام 
 يمکن یاستفاده م آنها  یاطالعات

 پايگاه اطالعاتی دستگاه

    

 
مستندات:

مصوبه ششمین ، 
، دفتر معاون اول( 145248)بخشنامه شماره قانون برنامه پنجم توسعه 24شیوه نامه انتقال حسابهای دولتی موضوع ماده ، (11/6/1323تاریخ  145/911جلسه شورای عالی فناوری اطالعات یه شماره 

 امتياز( 00) ( دستگاهتيا)وب ساتارنم یاستاندارد ساز -شاخص هفتم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 امتياز( 0) ظاهرتارنما -الف
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير رانيا یاسالم یدرج پرچم جمهور 0

9 
 استیر یاطالع رسان گاهیپا ،یمقام معظم رهبر یاطالع رسان گاهیبه پا وندیدولت شامل پ شگریمایوجود نوار پ

 دولت یاطالع رسان گاهیو پا ،یجمهور
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير

 )نيم امتياز( 2.0 /خيریبل ذکر نام و آرم دستگاه 3
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير تارنما طبق دستورالعمل دامنه  فيتعر 4
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير در پاصفحه تارنما یقراردادن شعار سال جار 5
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير تارنما به  فرابرچسب صفحات  هيکل زيتجه 6
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير جستجو یتارنما در موتورها  یامکان جستجو 7
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير جستجو یموتورها قيعبارات موجود در آنها، از طر یتارنما با جستجو  اتيمحتو یامکان جستجو 8
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير مرتبط یها دستگاه نكيل 2

 امتياز( 0) طراحی تارنما/درگاه-ب

 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير صفحات یصفحه خانه در تمام ونديقراردادن پ 11
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير رينقشه تارنما در فرمت دسترس پذ جاديا 11
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير جيرا یمرورگرها ینشان دادن تارنما بر رو  19
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير یسيتارنما به زبان انگل یدر دسترس بودن صفحه اصل  13

mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/ماده%2037و38و40قانون%20مديريت%20خدمات%20كشوري.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/81839.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/722.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/722.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/722.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/7740.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/145948.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/145948.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/145948.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/61116.doc
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 امتياز( 00) ( دستگاهتيا)وب ساتارنم یاستاندارد ساز -شاخص هفتم
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير (رهيتبلت و غ ل،يقابل حمل )موبا یها دستگاه یتارنما بر رو قابل استفاده بودن  14
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير و بدون کاربرد ماوس بورديتارنما صرفاً با استفاده از ک یبه محتوا یامکان دسترس 15
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير بدون متن یبرای هر محتوا یمتن یها نيگزياستفاده از جا 16
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير چشمك زن در تارنما ريو تصاو یاستفاده  نکردن از نورپرداز 17
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير تبادل اطالعات یمشابه برا یها یتکنولوژ اي RSS جاديا 18

 امتياز( 02)تارنما/درگاه اتيج( محتو

 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير مخاطبان در مورد دستگاه، در بخش درباره ما ازيقراردادن اطالعات مورد ن 12
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير مخاطبان در بخش تماس با ما ازيقراردادن اطالعات تماس مورد ن 91
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير تارنما در  یرسان روز به نيآخر خيدرج تار 91
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير تارنما متداول در  یها درج بخش پرسش 99
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير اخبار ويآرش 93
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير تارنما دستگاه در  شخوانيو واگذار شده به دفاتر پ كيالکترون ريغ ك،يدرج شناسنامه خدمات الکترون 94
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير )ويژه دستگاههايی که خدمات خود را به دفاتر پيشخوان ارائه داده اند(بهمراه آدرس آنها شخوانيدفاتر پ ستيدرج ل 95
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير تارنما موجود در  یها فرم ليتکم یدرج راهنما 96

97 
مورد عمل و  یها ( از فرمرهيو غ pdf) جيرا یدر قالب فرمت ها یکينسخه الکترون هيامکان ته نيامکان چاپ و همچن

 مستندات موجود در تارنما
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير

 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير تارنما تاالر بحث و گفتگو در  98
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير تارنما در  یبخش نظرسنج 92
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير تارنما در  دکنندگانيشمارشگر بازد 31
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير و مقررات مرتبط با دستگاه نيقوان 31
 )نيم امتياز( 2.0 بلی/خير ها دهيمناقصات و مزا یها یآگه 39
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير به روز بودن اخبار 33
 امتياز(يك و نيم ) 0.0 بلی/خير به روز بودن اطالعات موجود 34
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير خدمات دستگاه بطور مناسب یبند دسته 35
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير تارنما در  تيو شکا شنهاد،يامکان ارائه انتقاد، پ 36
 امتياز( شش دهم) 2.8 بلی/خير از عملکرد درست آن نانيو اطم یريگيخدمات با شماره پ یريگيپ ونديپ جاديا 37

 امتياز(0) کاربر ازيبر اساس ن ید ( طراح

 امتياز( نه دهم) 2.9 بلی/خير لديف 0ثبت نام و با حداکثر  نديساده بودن فرا 38
 امتياز( هشت دهم) 2.6 بلی/خير شهروندان اتيسابقه عمل ینگهدار تيبا قابل یشخص ليپروفا جاديا 32
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 امتياز( 00) ( دستگاهتيا)وب ساتارنم یاستاندارد ساز -شاخص هفتم
 امتياز( هشت دهم) 2.6 بلی/خير یساز یامکان شخص 41
 امتياز( هشت دهم) 2.6 بلی/خير تارنما توافق سطح خدمت در  هيانيقراردادن ب 41
 امتياز( هشت دهم) 2.6 بلی/خير تارنما خروج از دسترس در  یها درج زمان 49

های اجرایی و  های دستگاهت(سای دستورالعمل استاندارد تارنما)وبو  عالی اداریشورای  11/6/1323مورخ  7741/23/916مصوبه شماره  12و  7ماده ،مستندات شاخص:
 .ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه 91/11/1323تاریخ  145111بخشنامه شماره درگاه)پورتال(های استانی موضوع 

 

 امتياز( 00)دولت)سامانه ستاد( یکيسامانه تدارکات الکترون یريبه کارگ -هشتمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 دولت)سامانه ستاد(در معامالت دستگاه یکياستفاده از سامانه تدارکات الکترون 0
امتياز اين شاخص توسط مرکز توسعه 

وزارت صنعت، تجارت الکترونيکی 
 معدن و تجارت داده می شود

00 

هیأت وزیران( 91/8/21ک مورخ 46842ت/165382دولت )تصویبنامه شماره  یکیسامانه تدارکات الکترون تینامه فعال نییآ مستندات شاخص:

هـای آموزشـی کارکنـان دولـت در حـوزه       بخشنامه دوره مستندات شاخص:
ریزی کشور. سازمان مدیریت و برنامه 91/11/1323تاریخ  145122امه شماره بخشنفناوری اطالعات موضوع 

 
 امتياز( 00)سادا)سامانه اموال دستگاههای اجرايی(در سامانه فضاهای اداری  اطالعات ثبت -دهمشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص
 00 کامل/ناقص/انجام نشده سادا در سامانه اداری یاطالعات فضاها ثبت 1

 دستگاههای اجرايی موظف به درج کد رهگيری اخذ شده از سامانه ساداو همچنين الحاق تصوير اطالعات وارد شده در سامانه مذکور می باشند. مستندات شاخص
 

اصالحیه و  98/1/1321یخ تار 1881/21/916اصالحیه آن به شماره شورای عالی اداری 1/4/1321تاریخ  7532/916مصوبه شماره :مستندات شاخص
شورای عالی اداری. 31/1/1325تاریخ  97672شماره 

 
 

 امتياز( 02) اطالعات یآموزش کارکنان دولت در حوزه فناور -نهمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 دستگاه رانيمد یدوره برا یبرگزار 0
برنامه سه ساله  90تحقق هدف سال بر اساس 

 دستگاه

7 

 8 اطالعات یکارشناسان دفاتر فناور و رانيمد یدوره برا یبرگزار 0

 7 کارکنان دستگاه ريسا یدوره برا یبرگزار 3

  کارکنان رياطالعات و سا یو کارشناسان دفاتر فناور رانيارشد، مد رانيمد كيبرگزار شده به تفک یدوره ها نيعناو ارائه مستندات مورد نياز

mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/ماده%2037و38و40قانون%20مديريت%20خدمات%20كشوري.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/7740.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/145100.tif
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/165389.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/7740.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/145099.tif
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/ماده%2039.docx
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/1880.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/27679.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/27679.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/27679.pdf
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 امتياز( 30) اصالح فرايندهای اختصاصی و مشترك مورد عمل -شاخص يازدهم
 سقف امتياز سنجشنحوه  عنوان زير شاخص زير شاخص

 0 بلی/خير بهبود یخدمات منتخب برا نييتع 0
 3 بلی/خير منتج به خدمات منتخب مطابق دستورالعمل نديگردش کار و فرآ یاحصا و مستندساز 0
 0 بلی/خير بهبود مرتبط با هر خدمت یها ميت نييتع 3
 0 بلی/خير بهبود یها ميت یاز سو "انجام کار یو روش ها ندهاياصالح و بهبود فرآ" یگذراندن پودمان آموزش 4

0 
 یها یستگيبهبود شامل شا یها ميت یرفتار یها یستگيارتقا شا تيواجد صالح انيمرب اي یمرب  نييانتخاب و تع

 "و  "تفکر یو گستردگ یستميتفکر س "، "يیو عملگرا يیگرا قيتوف"، "مراجعان تيو توجه به رضا يیگرا یمشتر "، "یميکارت " 

 "تفکر خالق و سد شکن
 0 بلی/خير

8 
برطرف نمودن  یبرا يیاجرا های¬حل مسائل و مشکالت  مرتبط با خدمات منتخب و ارائه راه يیجلسات منظم به منظور شناسا یبرگزار

 آنها
 3 بلی/خير

7 
از خدمات منتخب  كيبهبود هر  یاجرا و .. برا انيمتول ،یبرنامه زمان ،يیاجرا یها تيمدون و جداگانه شامل فعال یاتيعمل یها برنامه هيته

 كيکارگروه توسعه خدمات الکترون هيدييو اخذ تا
 0 بلی/خير

6 
برنامه  یاجرا دکنندهييبرنامه به عنوان مستند تا شرفتيگزارش پ نيو تدو0390تا پايان سال  یاتيعمل هدف برنامهنمودن  يیاجرا

 یاتيعمل

بر اساس مجموع اهداف 
برنامه  90پايان سال تا 

 سه ساله دستگاه

07 

 0 بلی/خير كيحاصل از بهبود خدمات به صورت مدون به کارگروه توسعه خدمات الکترون جيارسال گزارش نتا 9
 گزارش اقدامات انجام شده مستندات مورد نياز

 

مستندات شاخص:
  

توجه:
 

  :تحلیل عملكرد محور

 نقاط قوت:
- 

- 

 

 نقاط ضعف:
- 

- 

 های الزم برای بهبود عملكرد: اقدام

- 

- 

mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/ماده%2036%20قانون%20مديريت%20خدمات%20كشوري.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/253.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/18540.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/18540.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/141152.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/141152.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/137047.pdf
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 مديريت سرمايه انسانيبرنامه  -3
 

 امتياز( 00) تنظيم برنامه ساماندهی نيروی انسانی-اول شاخص
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 00 عدم مصداق/انجام نشده/خيلی خوب/ خوب/متوسط/ضعيف ارائه سند نيروی انسانی و کيفيت برنامه تدوين شده 0

 مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه
ساله با رعایت الزامات قانونی به سازمان  3ارسال سند برنامه نیروی انسانی دستگاه به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی و در افق زمانی 

 کشور برای تأیید  استخدامیو  اداری
 

تاریخ  173717بخشنامه شماره و  شورای عالی اداری 96/19/1323تاریخ  179556/916مصوبه شماره دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی موضوع مستندات شاخص:
 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 97/19/1323
 

 امتياز( 02) نسبت کارکنان با مدرک تحصيلی ليسانس و باالتر به کل کارکنانافزايش  -شاخص دوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

0 
 یو باالتر به کل نيرو سانسيل یمدارک تحصيل یدارا کارکناننسبت افزايش 

 مطابق هدف گذاری برنامه سه ساله اصالح نظام اداری  یانسان
 02 برنامه عملياتی سه ساله دستگاه 55سال  تحقق هدفبر اساس 

 جدول اطالعات شاخص
  90تعداد کارکنان با مدرک تحصيلی ليسانس و باالتر سال 

  90تعداد کل کارکنان رسمی، پيمانی و قراردادی سال 
94و باالتر سال  سانسيل یليتعداد کارکنان با مدرک تحص   

  94سال  یو قرارداد یمانيپ ،یکل کارکنان رسم تعداد
 ارایه مدارک مثبته دال بر صحت آمار ارایه شده مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه

 هیئت وزیران با عنوان برنامه عملیاتی اصالح نظام اداری 98/11/1323ه مورخ  51649/ت197675تصویب نامه شماره  مستندات شاخص:

 امتياز( 00)  در فضای رقابتی برای جذب نيروی انسانیرعايت عدالت استخدامی  -شاخص سوم
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 0 عدم مصداق/انجام نشده/خيلی خوب/ خوب/متوسط/ضعيف انسانی جديد با مجوز سازمان جذب و استخدام نيروی 0
 02 عدم مصداق/انجام نشده/خيلی خوب/ خوب/متوسط/ضعيف جذب نيروی انسانی از طريق آزمون فراگير 0

 شود. هياست مستندات الزم ارا یضرور ،يیدر صورت هرگونه استخدام در دستگاه اجرا - مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه
شورای توسعه مدیریت با عنوان دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و  12/7/1323مورخ  2757/23/911تصویب نامه  8ماده ،  مستندات شاخص:

 تخصصی برای استخدام افراد
 

mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/172556.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/173707.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/173707.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/127675.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/مواد42و44و51%20قانون%20مديريت%20خدمات%20كشوري.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/9757.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/13598.pdf
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 امتياز( 00انجام فرآيندهای مربوط به استخدام و به کارگيری نيروی انسانی در بستر سامانه کارمند ايران ) -شاخص چهارم

 زير شاخص
 عنوان زير شاخص

 نحوه سنجش
سقف 
 امتياز

 4 عدم مصداق/انجام نشده/خيلی خوب/ خوب/متوسط/ضعيف در بستر سامانهبرای کارکنان پيمانی و رسمی شماره مستخدم  افتيدر 0
 4 عدم مصداق/انجام نشده/خيلی خوب/ خوب/متوسط/ضعيف در بستر سامانهبرای کارکنان قراردادی شماره شناسه  افتيدر 0
 7 مصداق/انجام نشده/خيلی خوب/ خوب/متوسط/ضعيفعدم  (8شماره موافقت نامه هزينه ای )فرم فرم  تبادل 3

 انجام شاخصارایه مدارک مثبته دال بر صحت  مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه
مستند شاخص:

 
 امتياز( 00قانون مديريت خدمات کشوری ) 30سقف تبصره ماده رعايت  -شاخص پنجم

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 30قراردادی مازاد بر سقف تعيين شده در تبصره ذيل ماده کاهش کارکنان  0
 55و  59سالهای  فاهدمجموع اتحقق بر اساس 

 00 برنامه عملياتی سه ساله دستگاه

 جدول اطالعات شاخص
  90سال  مصوب یسازمان یها تعداد کل پست

  90 سال 30مازاد بر سقف ذيل تبصره ماده  یتعداد کارکنان قرارداد
  93 سال مصوب یسازمان یها پست تعداد کل

  93 سال 30مازاد بر سقف ذيل تبصره ماده  یتعداد کارکنان قرارداد
 ارایه مدارک مثبته دال بر صحت آمار ارایه شده مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه

دستورالعمل  11ماده و  ( قانون مدیریت خدمات کشوری39تبصره ذیل ماده ) مستند شاخص:

 شورای عالی اداری. 96/19/1323تاریخ  179556/916مصوبه شماره ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی موضوع 

 امتياز( 02کاهش کارکنان رسمی و پيمانی ) -شاخص ششم
 متيازسقف ا نحوه سنجش عنوان زير شاخص شاخص زير

 02 برنامه عملياتی سه ساله دستگاه 55سال  تحقق هدفبر اساس  کاهش کارکنان رسمی و پيمانی 0
 جدول اطالعات شاخص

   90رسمی و پيمانی سال تعداد کارمندان
  94رسمی و پيمانی سال تعداد کارمندان

 ارایه مدارک مثبته دال بر صحت آمار ارایه شده مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه
 هیئت وزیران با عنوان برنامه عملیاتی اصالح نظام اداری 98/11/1323ه مورخ  51649/ت197675تصویب نامه شماره  مستندات شاخص:

mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/60002.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/84492.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/15645.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/15645.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/16805.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/ماده%2032.docx
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/13598.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/172556.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/127675.pdf
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 امتياز( 02ساماندهی نيروی انسانی) -هفتمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 0 عدم مصداق/انجام نشده/خيلی خوب/خوب/متوسط/ضعيف جابجايی کارکنان مازاد 1
 0 خوب/خوب/متوسط/ضعيفعدم مصداق/انجام نشده/خيلی  ها به بخش غير دولتیانتقال نيروی انسانی به تبع واگذاری فعاليت 9

 جدول اطالعات شاخص
   مازاد تشخيص داده شده و جابجا شده اند 90سال  ی که درتعداد کارمندان 1
  انتقال يافته اند ها به بخش غير دولتیبه تبع واگذاری فعاليت  90سال  ی که در تعداد کارمندان 9

 جابجایی کارکنان مازاد و انتقال های انجام شده ارایه گزارش وضعیت مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه

 

 امتياز( 02های پيمانکاری ) ساماندهی فعاليتهای پشتيبانی در قالب شرکت -هشتمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 02 کامل.ناقص/انجام نشده  یمانکاريپ یها در قالب شرکت یبانيپشت یتهايفعال یسامانده 0
 ارایه فهرست فعالیت های پشتیبانی پیمانکاری شده و نمونه قراردادهای منعقد شده مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه

 
شورای عالی  96/19/1323تاریخ  179556/916مصوبه شماره دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی موضوع  12ماده  ،( قانون مدیریت خدمات کشوری17ماده ) مستند شاخص:

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 97/19/1323تاریخ  173717بخشنامه شماره و  اداری

 

 امتياز( 02بازطراحی مشاغل اختصاصی دستگاه )  -نهمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 3 کمی در مهلت مقرر و استخدامی کشوراداری به سازمان  یمشاغل اختصاص وليه بازنگریا شنهاديپ هيارا 0
 0 کمی و ارايه مجدد آن پيشنهاد اوليهمطرح شده از سوی سازمان در رفع ايرادات  0
 0 کمی برای بررسی مشاغل سازمان حضور فعال نماينده دستگاه در کميته مديريت مشاغل 3
 3 کمی دستگاهاجرايی شدن مصوبه شورای توسعه مديريت پس از ابالغ مشاغل در  4

 .ارسال مدارک و مستندات مربوط به انجام اصالح، بازنگری، ابالغ و اجرای شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه - مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه
 

 خدمات کشوری( قانون مدیریت 71ماده ) مستند شاخص:

 

 

mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/ماده%2017.docx
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/172556.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/172556.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/173707.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/ماده%2070.docx
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 امتياز( 02)  انطباق پست ها با مشاغل اختصاصی و عمومی ابالغ شده به دستگاه -دهمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 3 کمی 7و  8ول شماره اهای مورد عمل در دستگاه اجرايی بر اساس جداعالم عناوين و نوع شغل 0
 3 کمی 7و  8شماره  ولاهای ذيل هر شغل بر اساس جداعالم عناوين پست 0
 4 کمی انطباق کامل عناوين پست ها با مشاغل 3

 مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه
شغل، عناوین پست ها، تعداد کل شاغلین و تعداد کل ایثارگران به تفکیک موارد ایثارگری طی نامه اعالم تعداد کل عناوین  

 رسمی با امضای باالترین مقام واحد منابع انسانی

 مورد عمل دستگاه اجرایی و متصدیان آنهاعمومی مشخصات مشاغل ( 6جدول شماره 

 عنوان شغل رديف
شرايط احراز 

 شغل)مدرک تحصيلی(
 هاعنوان پست

 رعايت ضوابط استخدامی مشخصات متصديان مشاغل

 سابقه خدمت نام و نام خانوادگی
تحصيلی بدو  مدرک

 استخدام

آخرين مدرک 

 تحصيلی

انطباق مدرک تحصيلی با 

 شرايط احراز)بلی/خير(

عدم اعمال مدارک بيش از يك 

 مقطع تحصيلی)بلی/خير(

1  
       

      

      

2  
       

      

      

3  
       

      

      

 مورد عمل دستگاه اجرایی و متصدیان آنهااختصاصی مشخصات مشاغل ( 7جدول شماره 

 عنوان شغل رديف
شرايط احراز 

 شغل)مدرک تحصيلی(
 هاعنوان پست

 رعايت ضوابط استخدامی مشخصات متصديان مشاغل

 سابقه خدمت نام و نام خانوادگی
مدرک تحصيلی بدو 

 استخدام

آخرين مدرک 

 تحصيلی

انطباق مدرک تحصيلی با 

 احراز)بلی/خير(شرايط 

عدم اعمال مدارک بيش از يك 

 مقطع تحصيلی)بلی/خير(

1  
       

      

      

2  
       

      

      

3         
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 مدیریت خدمات کشوری( قانون 71ماده ) مستند شاخص:

 امتياز( 02) مورد عمل انطباق تحصيالت متصديان با شرايط احراز مشاغل -يازدهمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 4 کمی 7و  8ول شماره ابر اساس جداعالم مشخصات متصديان مشاغل مورد عمل در دستگاه اجرايی  0
 3 کمی ميزان انطباق مدارک تحصيلی متصديان مشاغل با شرايط احراز آنها 0
 3 کمی ميزان رعايت عدم اعمال مدارک تحصيلی در بيش از يك مقطع بعد از ابالغ بخشنامه 3

 مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه
ایثارگران به تفکیک موارد ایثارگری طی نامه شغل، عناوین پست ها، تعداد کل شاغلین و تعداد کل اعالم تعداد کل عناوین  

 رسمی با امضای باالترین مقام واحد منابع انسانی

 

 امتياز( 02) جرايیهای ا اجرای ضوابط و مقررات مرتبط با ايثارگران در دستگاه -دوازدهمشاخص 
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 0 کمی 6بر اساس جدول شماره اعالم مشخصات ايثارگران شاغل در دستگاه اجرايی  0
 0 کمی ميزان رعايت ضوابط اداری و استخدامی ايثاگران 0

 مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه
ایثارگری طی نامه شغل، عناوین پست ها، تعداد کل شاغلین و تعداد کل ایثارگران به تفکیک موارد اعالم تعداد کل عناوین  

 رسمی با امضای باالترین مقام واحد منابع انسانی

 مشخصات ایثارگران شاغل در دستگاه اجرایی و اجراي ضوابط مرتبط( 8جدول شماره 

 رديف

 رعايت ضوابط اداری و  استخدامی ايثارگران مشخصات ايثارگران شاغل در دستگاه اجرايی

 ايثارگری نوع سابقه خدمت نام و نام خانوادگی
مدرک 

 تحصيلی

العاده برقراری فوق

 0ايثارگری موضوع بند 

 86ماده 

 )بلی/خير(ق.م.خ.ک

 اجرای قانون جامع

 خدمات رسانی به

 ايثارگران

 )بلی/خير(

اعمال قانون 

 استخدامی تسهيالت

 اجتماعی جانبازان و

 )بلی/خير(

نامه اعمال آئين

ساماندهی فرزندان 

 شاهد و جانباز

 )بلی/خير( 

اجرای بند الف ماده 

قانون برنامه  44

 پنجم توسعه کشور

 )بلی/خير(

اجرای قانون نحوه 

بازنشستگی 

 جانبازان و معلولين

 )بلی/خير(

 0اجرای تبصره 

قانون ممنوعيت 

 بازنشستگان

  )بلی/خير(

1            

2            

3            

4            

 آیین نامه ساماندهی اشتغال، قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی، سانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات ر، قانون مدیریت خدمات کشوری 68ماده  مستند شاخص:
قانون نحوه بازنشستگی ، قانون برنامه پنجم توسعه 44بند الف ماده (، هیأت وزیران 97/19/1388تاریخ  969756/41452تصویب نامه شماره )ست و پنج درصد و باالترفرزندان شاهد و جانبازان بی

 .قانون ممنوعیت بازنشستگانو  اصالحیه آنو  معلولین عادیجانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و 

mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/ماده%2070.docx
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/ماده%2068%20قانون%20مديريت%20خدمات%20كشوري.docx
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/قانون%20جامع%20خدمات%20رسانی%20به%20ایثارگران.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/قانون%20تسهیلات%20استخدامی%20و%20اجتماعی%20جانبازان%20انقلاب%20اسلامی.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/262756.pdf
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 امتياز( 02) قانون مديريت خدمات کشوری 86ماده  02اجرای ضوابط و مقررات بند  -سيزدهمشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زيرشاخص شماره زيرشاخص

 5 درصد 91 سقفرعایت  درصد در پرداخت فوق العاده ویژه 91رعایت سقف  1
 جدول اطالعات شاخص

  به ریال های مستمر کارمندان دستگاه اجرایی در سال جاریالعادهمجموع مبلغ حقوق و فوق
  به ریال ق.م.خ.ک در دستگاه اجرایی در سال جاری 68ماده  11العاده بند مجموع پرداختی بابت برقراری فوق

 سقف امتياز سنجش نحوه عنوان زيرشاخص شماره زيرشاخص

 5 درصد 95سقف رعایت  درصد مشاغل تخصصی 95برای  ویژه العادهپرداخت فوق 9
 جدول اطالعات شاخص

  تعداد کل مشاغل تخصصی دستگاه
  تعداد مشاغل تخصصی برخوردار از فوق العاده ویژه

 وارد شدهارایه مستند کافی در خصوص صحت ارقام  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

 9/2/1324تاریخ  941386نامه شماره و  94/19/1323تاریخ  171946بخشنامه شماره ، هیأت وزیران 15/11/1323هـ تاریخ 51111/ت138121تصویب نامه شماره  مستند شاخص:

 امتياز( 04) گذاری، نيازسنجی و برنامه ريزی آموزشی سياست - چهاردهمشاخص 
 امتياز( 0انسانی)تعيين و تدوين سياست ها و مأموريت ها آموزش نيروی  -زير شاخص اول

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص
 0 کامل/ناقص/انجام نشده آموزش کارکنان دستگاه تدوين اهداف و راهبردهای  0

 امتياز( 00نيازسنجی و استاندارد نمودن آموزش های مشاغل اختصاصی)  -زير شاخص دوم
 6 کامل/ناقص/انجام نشده ، ... و مصوب نمودن آنسازمان، شغل ليبر تحل یمبتنمشاغل  اختصاصی دستگاه  ی و طراحی آموزش های مورد نيازازسنجين 0

0 
آموزشی و )مبتنی بر نيازسنجی فردی( و  مکانيزه تشکيل بانك اطالعات، شغل و شاغل به تفکيك تهيه شناسنامه آموزشی  

 ی بر اساس رتبه های شغلیآموزش یدوره هاتوزيع 
 4 کامل/ناقص/انجام نشده

 امتياز( 02دستگاه ) ساالنه کارکنان آموزشی هایبرنامه تهيه و تصويب -زير شاخص سوم
 0 کامل/ناقص/انجام نشده ساالنه دستگاه اولويت هایو  شاغلين تهيه برنامه آموزشی ساالنه مبتنی بر نيازهای تعيين شده در شناسنامه آموزشی 0
 0 کامل/ناقص/انجام نشده یو استان یستاد ،یدوره ها به صورت مل یاجرا يیايجغرافمشخص نمودن قلمرو  0
 0 کامل/ناقص/انجام نشده ی سازماناستان دستگاه استانی و واحدهای و اعالم به یاستان یواحدها هيمشخص نمودن سهم 3
 0 بلی/خير در موعد مقررسرمايه انسانی  تهيمصوب نمودن برنامه ساالنه در کم 9

مستندات قابل ارائه از سوی 
 دستگاه

 و...( راهبردهاها، اهداف،  استيآموزش کارمندان دستگاه )س یسند راهبرد ارائه -

 همراه با ذکر تاريخ شناسايی نيازهای آموزشی یمشاغل اختصاصبه تفکيك  مشاغل)برنامه تفصيلی(  یآموزش هایاستانداردارائه نيازها و   -

 سرمايه انسانی و تأييد نماينده سازمان تهيکم بيبا صورت جلسه تصو همراه  )برنامه تفصيلی(آموزش ساالنه کارمندان دستگاه برنامهارائه  -

 ارائه نمونه شناسنامه آموزشی شغل و شاغل -

 برنامه ها به واحدهای استانی اين سازمان جهت نظارت ارائه مستندات مبنی  بر  اعالم برنامه ساالنه  کارکنان واحدهای استانی به استان ها  و ارسال يك نسخه از اين -
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 امتياز( 02)های آموزشی مديران و کارکناندورهو ارزشيابی برگزاری – پانزدهم شاخص
 امتياز( 4) برنامه مصوب ساالنه و رعايت سرانه آموزش مديراناجرای دوره های آموزشی مصوب مديران بر اساس ضوابط و -زير شاخص اول

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 4 ساعت( 82ساعت)سرانه آموزشی مديران  ضوابط و برنامه مصوب ساالنه و رعايت سرانه آموزش مديرانمديران بر اساس مصوب اجرای دوره های آموزشی  0
 0شاخص جدول اطالعات زير 

  نفرساعت آموزش مديران
  تعداد مديران

 امتياز( 4) اجرای دوره های آموزشی مصوب کارکنان بر اساس ضوابط و برنامه مصوب ساالنه و رعايت سرانه آموزش کارکنان -زير شاخص دوم
 4 ساعت( 42ساعت)سرانه آموزشی کارکنان  آموزش کارکنانضوابط و برنامه مصوب ساالنه و رعايت سرانه بر اساس  مصوب کارکناناجرای دوره های آموزشی  0

 0جدول اطالعات زير شاخص 
  نفر ساعت آموزشی کارکنان

  تعدادکارکنان
مصوب ساالنه ارزشيابی و بررسی اثربخشی دوره ها در سطوح چهارگانه )واکنش، يادگيری، رفتار شغلی و نتايج سازمانی(  بر اساس برنامه های آموزشی  -زير شاخص سوم

 امتياز( 00)
 6 کامل/ناقص/انجام نشده )واکنش و يادگيری(     0و0سنجش و ارزشيابی دوره های آموزشی سطوح  0

 4 کامل/ناقص/انجام نشده ) رفتار شغلی  و نتايج  سازمانی(   4و3دوره های آموزشی سطوح  بررسی اثربخشی 0

 مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه

مجری دوره، مدرس ی از برنامه ريزی و   اجرای دوره ها،تعداد دوره، گزارش مديريتشامل:  اجرا شده  آموزشی دوره های از گزارش عملکردارائه  -

 .....و مورد استفاده )بر حسب مورد( دوره، منابع آموزشی

 یبررسبه تفکيك سطوح چهارگانه ها  آن یبخشکه اثر يیها دورهی و  گزارش آموزش یبرنامه ها یاثربخش یو بررس یابيارزش سنجش، گزارش -

 به همراه نتايج تحليلی   شده

 ارائه مستندات بانك اطالعات مدرسان واجد شرايط -

مستند شاخص:

(

 ، 
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 امتياز( 02) رانينتخاب و انتصاب مدجرای ضوابط اا– شانزدهمشاخص 

 زير شاخص
 عنوان زير شاخص

 نحوه سنجش
سقف 
 امتياز

 3 کامل/ناقص/انجام نشده  یحرفه ا رانيانتخاب و انتصاب مد یتخصص یها یستگيشا نييتع 0

0 
و ثبت آنها در سامانه بانك اطالعات مديران مستقر  تشکيل بانك اطالعات مديران حرفه ای برای انتخاب و انتصاب مديران

 در مرکز آموزش مديريت دولتی
 0 کامل/ناقص/انجام نشده

 0 کامل/ناقص/انجام نشده رانيانتخاب و انتصاب مد یبرا یحرفه ا رانياستفاده از بانك اطالعات مد 3
 3 کامل/ناقص/انجام نشده مندرج در بخشنامه طيشرا گريو د یا حرفه تيريانتصاب به پست مد یو اختصاص یعموم طيشرا تيرعا 4

 مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه

 شايستگی های تخصصی انتخاب و انتصاب مديران حرفه ای دستگاه همراه با تأييديه شورا -

 تأييديه شورا يا کميته سرمايه انسانی به تفکيك مديران درون و برون سازمانیتعداد انتصاب مديران همراه  با  -

 گزارش مبنی بر تشکيل بانك اطالعات مديران و ثبت آنها در سامانه بانك اطالعات مديران مستقر در مرکز آموزش مديريت دولتی -

 

شورای عالی اداری موضوع دستورالعمل اجرایی  1/4/1325تاریخ  578616شماره ، مصوبه  عالی اداری 1/4/1325تاریخ  572125مصوبه شماره  فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری،مستند شاخص:
   شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران

 امتياز( 8) )مرحله اول(رانيمد تربيتمشارکت دستگاهها در اجرای طرح – هفدهمشاخص 
 امتياز سقف نحوه سنجش عنوان زير شاخص زير شاخص

 0 کامل/ناقص/انجام نشده معرفی افراد بر اساس سهميه تخصيص داده شده 0
 4 کامل/ناقص/انجام نشده معرفی افراد پذيرفته شده برای شرکت در برنامه های آموزشی 0

 مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه
 برنامه های آموزشیارائه گزارش مبنی بر معرفی افراد برای برنامه ارزيابی شايستگی و  -

 «دستگاه های که مشمول  طرح تربيت مديران)مرحل اول( بوده اند در اين شاخص ارزيابی خواهند شد و برای ساير دستگاه ها عدم مصداق دارد.» 

موضوع برنامه  شورای عالی اداری 5/2/1323تاریخ  11851/23/916مصوبه شماره  و سامانه و برنامه آموزش و تربیت مدیران( موضوع)15/19/1321 مورخ 21/911/ 66493بخشنامه شماره  مستند شاخص:
آموزش و تربیت مدیران

 تحلیل عملكرد محور:

 نقاط قوت:
- 
- 

 نقاط ضعف:
- 
 

 های الزم برای بهبود عملكرد: اقدام
- 
- 
- 
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 برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی -4
 

 امتياز( 32)اجرای حسابداری تعهدی -اولشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش زيرشاخصعنوان  زيرشاخص

 ارسال گزارش بدهی ها در مهلت مقرر به وزارت اقتصاد و دارايی 1
امتياز اين شاخص توسط وزارت اقتصاد 

 و دارايی ارزيابی می شود

8 

 7 شناسايی دارايی ها مطابق شيوه نامه مربوطه 9

 55 عمومی در مهلت مقرر به وزارت اقتصاد و دارايیارسال صورتهای مالی منطبق با استانداردهای حسابداری بخش  3

 مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه

 و ارائه آن به اداره کل مدیریت بدهی ها  و تعهدات عمومی دولت 12/5/1324تاریخ  21158/57تکمیل فرمهای مندرج در بخشنامه شماره  
و دستورالعمل های پیوست و ارائه آن به  1325قانون بودجه سال  5تبصره تکمیل بانک اطالعات اموال دستگاههای اجرایی موضوع بند ج  

 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

 تکمیل صورتهای مالی مطابق دستورالعمل پیوست و ارائه آن به اداره کل هماهنگی  و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  96ماده  1نامه اجرایی تبصره بند آیین  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 96ماده 1بند  مستندات شاخص:
قانون  1ماده ، 1/9/1325مورخ  14411/54ابالغیه مجموعه نظام حسابداری بخش عمومی به شماره ، 19/9/1325مورخ  هـ59534/ت 15122مصوب هیئت وزیران به شماره  (9)مقررات مالی دولت

 997313/57بخشنامه و  .هیئت وزیران 17/5/1325مورخ  هـ59931/ت61941آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره و  رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رفع موانع تولید
 وزارت امور اقتصادی و دارایی 15/19/1324تاریخ

 امتياز( 02استانداردسازی خدمات دستگاه) -دومشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زيرشاخص زيرشاخص

 5 انجام شده/انجام  نشده جهت استانداردسازیانتخاب خدمات دستگاه  1

 51 کامل/ ناقص/ انجام نشده انتخاب شدهتعيين استانداردهای کمی و کيفی خدمات  9

 5 برنامه سه ساله دستگاه 94درصد تحقق هدف سال  تطبيق خدمات ارايه شده به گيرندگان خدمت با استانداردهای تدوين شده 3

 گزارش کنترل خدمات دستگاه با استانداردهای تدوین شده سوي دستگاهمستندات قابل ارائه از 
 :مستندات شاخص

 تحلیل عملكرد محور:

 نقاط قوت:
- 
- 

 نقاط ضعف:
- 
- 

 های الزم برای بهبود عملكرد: اقدام
- 
- 
- 
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 اداری برنامه صيانت از حقوق مردم و سالمت -5

 امتياز( 82های ارتقاء سالمت اداری) اجرای برنامه-شاخص اول

 امتياز( 9)تشکيل و فعاليت موثر کميته سالمت اداری و صيانت از حقوق مردم -زير شاخص اول
 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زيرشاخص زيرشاخص

 0 )کامل/ناقص/انجام نشده( تشکيل کميته  سالمت اداری و صيانت از حقوق مردم و فعاليت منظم و مستمر آن 1

 3 )کامل/ناقص/انجام نشده( کميته در طول سال و تنظيم صورتجلسات مطابق برنامه زمانبندی برگزاری جلسات زمانبندی شده 9

 9 )کامل/ناقص/انجام نشده( اجرای عملی مصوبات کميته 3

 امتياز( 06)90و  90انتخاب و انتصاب و آموزش بازرسين ماده  -دومزير شاخص 
 3 )کامل/ناقص/انجام نشده( يیمطابق دستورالعمل اجرا نيانتخاب و انتصاب ناظر ارشد و بازرس 1

 3 )کامل/ناقص/انجام نشده( ها  یانجام بازرس یو زمانبند یبازرس یبرنامه ها نيتدو 9

 3 )کامل/ناقص/انجام نشده(  یبازرس یو ارائه گزارش ها یمورد یها یبازرس یاجرا 3

 3 )کامل/ناقص/انجام نشده( بازرسان و کارکنان( ران،يمصوب در سه سطح )مد یآموزش ها یبرگزار 4

 3 )کامل/ناقص/انجام نشده( بر گزار شده یآموزش یدوره ها یاثر بخش زانيم نييو تع یابيارز 5

 3 )کامل/ناقص/انجام نشده( گزارش شش ماهه هيارا 6

 امتياز( 00بررسی و شناسايی گلوگاههای فساد خيز و نقاط آسيب پذير ) -سومزير شاخص 
 5 )کامل/ناقص/انجام نشده( آن ها یبند تيو اولو زيفساد خ یگلوگاه ها و ريپذ بياحصاء نقاط آس و يیشناسا 1

 9 )کامل/ناقص/انجام نشده( جهت بهبود واصالح ريپذ بياز نقاط آس كيهر یارائه پروپوزال برا 9

 9 )کامل/ناقص/انجام نشده( شده یبند تيالو ريپذ بينقاط آس یبرا یاصالح یزيبرنامه ر 3

 8 )کامل/ناقص/انجام نشده( شده یبند تياولو یرفع گلوگاه ها  بهبود و اصالح و 4

 امتياز( 00ارتقاء سالمت و کاهش فساد اداری ) -چهارمزير شاخص 
 3 )کامل/ناقص/انجام نشده( یسالمت وکاهش فساد ادار یدستگاه در خصوص ارتقا یاتيعمل یبرنامه ها نيتدو 1

 3 )کامل/ناقص/انجام نشده( شده نيتدو یبرنامه ها یاجرا 9

 3 )کامل/ناقص/انجام نشده( برنامه ها شرفتيپ زانيم یابيارز 3

 3 )کامل/ناقص/انجام نشده( (هي)سال پایسالمت ادار یدستگاه در کاهش فساد و ارتقا تيموفق زانيم نييتع 4

مستندات قابل ارائه از 
 سوي دستگاه

و سایر مستندات مربوط به  کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه دستگاه و صورتجلسات مربوط به آناعضای کمیته ارتقاء سالمت نظام اداری و اسامی ارسال 
 .جدول اجرای تکالیف قانونی سالمت اداری

قانون مدیریت خدمات  29و  21دستورالعمل اجرایی مواد  قانون مدیریت خدمات کشوری،  23و  29، 21مواد ، های کلی نظام اداری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری سیاست 94بند  مستند شاخص:
سالمت نظام اداری و  قانون ارتقای 96نامه اجرایی ماده  آیین، قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 97/19/1323تاریخ  173716)بخشنامه شماره کشوری

 (،هیئت وزیران 95/19/1389هـ تاریخ 98617/ت 37225مصوبه شماره )برنامه ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد هیأت وزیران(، 94/4/1323هـ تاریخ 51181/ت45146نامه شماره  تصویبمقابله با فساد)
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آیین نامه  ،هیات وزیران 8/4/1382تاریخ  77683/44771نامه شماره  تصویب (،هیئت وزیران 99/19/1383تاریخ   ه31374/ت 73377مصوبه شماره های اجرایی) گیری و مبارزه با رشوه در دستگاه نامه پیش آیین
معاونت توسعه مدیریت  3/4/1323مورخ  4342/23/911نامه شماره  ،(هیات وزیران 98/19/1329هـ مورخ 51398/ت129187مصوبه شماره مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه) پیشگیری و مقابله نظام

 مدیریتی و اداریهای تخصصی مرتبط با مسایل  موضوع ساماندهی کمیته 7/11/1323تاریخ  13479/23/911بخشنامه شماره و  17/4/23تاریخ  5979/23/911بخشنامه شماره ، رو سرمایه انسانی رئیس جمهو
 

 امتياز( 42صيانت از حقوق مردم ) -شاخص دوم

 امتياز( 6)مصوبه( 7و8و0ارائه خدمات به مردم)ماده  یندهايبهبود و اصالح فرآ -زير شاخص اول
 امتياز گزاره سنجش عنوان زيرشاخص زير شاخص

 9 کامل/ ناقص/ انجام نشده فرايندهای اختصاصی مرتبط با ارباب رجوع %  از کل00 صالححصاء و اا 0
 9 کامل/ ناقص/ انجام نشده فرايندهای مشترک مرتبط با ارباب رجوعاز  %00 صالححصاء و ا 0
 4 کامل/ ناقص/ انجام نشده مرتبط با ارباب رجوع و ابالغ به واحدهای مربوطهاز کليه فرايندها )مشترک و اختصاصی(   %02 الکترونيکی نمودن 3

 9 کامل/ ناقص/ انجام نشده سازمان منشور اخالقی و رصد روزرسانیبه  امتیاز( 2) مصوبه( 4)ماده سازمان در ارتباط با مردم منشور اخالقیتدوين و ابالغ  -زير شاخص دوم 

 امتياز( 4) مصوبه( 4ماده  ارباب رجوع) یاختصاص فضا و امکانات مناسب برا -زير شاخص سوم
 1 کامل/ ناقص/ انجام نشده خدمات قابل ارائهاختصاص فضای مناسب برای استقرار و رفاه ارباب رجوع متناسب با حجم مراجعات و ماهيت  0

 9 کامل/ ناقص/ انجام نشده فضای استقرار و رفاه ارباب رجوع متناسب با حجم مراجعات و ماهيت خدمات قابل ارائه تجهيزو تامين امکانات  0

 1 کامل/ ناقص/ انجام نشده و ابالغ به واحدهای اجرايی خدمات قابل ارائه تيجم مراجعات و ماهبا حبه روز رسانی ضوابط و استانداردهای فضای مناسب برای استقرار و رفاه ارباب رجوع متناسب  3

 امتياز( 4() مصوبه3و0و0نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع)ماده  یو اطالع رسان یمستندساز -زير شاخص چهارم

0 
راهنمای "تحت عنوان   نحوه ارايه خدمات متناسب مستندسازی

 "ارباب رجوع

  مشتمل بر موارد زير:

  رجوع ارباب  به  ارائه  قابل  خدمات  نوع-

 کار  انجام  و مراحل  مورد عمل  ـ مقررات

 کار  انجام  زمان ـ مدت

  مورد عمل  های مورد نياز و فرم  ـ مدارک

  شرح وظايف متصدی انجام کار و  ، نام، مراجعه  اوقات  تعيين ،استقرار  واحد، محل  ـ عنوان

  مورد استفاده  آوری فن  ـ نوع

 9 کامل/ ناقص/ انجام نشده

 مستند شده در زير شاخص قبل نحوه ارايه خدمات  اطالع رسانی 0

 از طرق زير :

 نصب تابلوی راهنما در مبادی وروردی و در معرض ديد مراجعين -

 در پورتال رسمی دستگاه  "راهنمای ارباب رجوع"ايجاد و راه اندازی صفحه الکترونيکی -

 نظير برنامه های کاربردی قابل نصب بر روی تلفن همراه( ايجاد و ارائه نرم افزار های الکترونيکی )-

 ايجاد و راه اندازی سامانه پيگيری فرايند انجام کار در قالب پيام کوتاه-

 9 کامل/ ناقص/ انجام نشده

 4 کامل/ ناقص/ انجام نشده مرتبطهای آموزشی برگزار شده با موضوع رضايتمندی و تکريم ارباب رجوع و موارد  دوره امتياز( 4)(مصوبه 7آموزش)ماده -زير شاخص پنجم

 امتياز( 8)  مصوبه( 6)ماده ینظر سنج -ششمزير شاخص 
 9 کامل/ ناقص/ انجام نشده ضوابط الزم برای نظر سنجی مستمر از مراجعين به روزرسانی 0

mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/73377.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/77683.doc
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/192087.docx
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/4349.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/4349.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/5272.pdf
mostanadat_shakhesha_omumi_melli_1395/13472.pdf
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$RadPanelBar1$i1$i0$rgTableExpert$ctl00$ctl02$ctl01$ctl04','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$RadPanelBar1$i1$i0$rgTableExpert$ctl00$ctl02$ctl01$ctl00','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$RadPanelBar1$i1$i0$rgTableExpert$ctl00$ctl02$ctl01$ctl00','')


 92از  94صفحه   

 

 4 کامل/ ناقص/ انجام نشده طراحی شدهو ارزيابی مستمر رضايتمندی ارباب رجوع و تعيين عدد رضايتمندی بر اساس فرم های  پايش، سنجش 0

 امتياز( 8)  مصوبه( 00و 02)ماده یظارت و بازرسن -هفتمزير شاخص 
 9 کامل/ ناقص/ انجام نشده و تهيه چك ليست های بازرسی دستورالعمل نحوه انتخاب و آموزش بازرسان به روز رسانی و رصد اجرای  0

 4 کامل/ ناقص/ انجام نشده و تهيه گزارش های الزم جهت بهبود عملکرد بازرسی انجام 0

 امتياز( 8)  مصوبه( 00)ماده  تشويق و تنبيه -هشتمزير شاخص 
 9 کامل/ ناقص/ انجام نشده دستور العمل تشويق و تنبيه کارکنان به روز رسانی و رصد اجرای 0

 4 کامل/ ناقص/ انجام نشده نظرسنجی وشکايات ارباب رجوعشويق و تنبيه واحدهای اجرايی براساس نتايج ت 0

 91/11/1388ک تاریخ 43214/ت931431نامه شماره  تصویب)قانون مدیریت خدمات کشوری 95نامه اجرایی تبصره یک ماده  و آیین قانون مدیریت خدمات کشوری 21و  97و   96، 95مواد مستند شاخص: 
قانون مدیریت خدمات  29و  21دستورالعمل اجرایی مواد (، هیات وزیران 8/4/1382تاریخ  77683/44771نامه شماره  تصویبقانون مدیریت خدمات کشوری) 21نامه اجرایی ماده  آیین (،هیأت وزیران

موضوع طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب  شورای عالی اداری 11/19/1381.ط تاریخ 18541/13مصوبه شماره ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 97/19/1323تاریخ  173716)بخشنامه شماره کشوری
بخشنامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع به شماره موضوع دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان و  شورای عالی اداری 96/11/1389تاریخ  991391/1211مصوبه شماره رجوع در نظام اداری، 

 .معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 94/4/1323تاریخ  2756/23/911
 امتياز( 32افزايش اثربخشی نظام رسيدگی به تخلفات اداری) -شاخص سوم

 امتيازسقف  نحوه سنجش عنوان زيرشاخص زيرشاخص

 3 کامل/ناقص/انجام نشده ها با موازين قانونیانطباق شرايط آنروه های تحقيق و کامل بودن اعضاء هيأت ها و گ 1

 3 فيخوب/متوسط/ضع با موازين قانونی هيأت های تابعه در فرآيند رسيدگی به پرونده ها و اصدار آراء  عملکردانطباق  9

 3 خوب/متوسط/ضعيف کيفيت آرای صادره هيأت ها 3

 3 خوب/متوسط/ضعيف کاهش زمان رسيدگی به تخلفات اداری 4

 3 کامل/ناقص/انجام نشده هماهنگی)از نظر کمی و کيفی( آراء صادره توسط دفتر تجزيه و تحليل 5

 3 کامل/ناقص/انجام نشده مکانيزه کردن فرآيند رسيدگی به تخلفات اداری 6

 3 خوب/متوسط/ضعيف  کيفيت ايجاد هماهنگی در عملکرد هيأت ها 7

 3 خوب/متوسط/ضعيف هماهنگی به دبيرخانه هيأت عالی نظارت ارسالی دفترکيفيت گزارش های  8

 3 کامل/ناقص/انجام نشده آموزش اعضای هياتها، گروه های تحقيق و کارکنان 2

 3 کامل/ناقص/انجام نشده های کاربردی در جهت بهبود کيفيت رسيدگی به تخلفات اداری و همچنين راه های کاهش تخلفات اداری در دستگاهانجام پژوهش 11
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مستند شاخص: 

) 
 امتياز( 02استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز ) -شاخص چهارم

 امتيازسقف  نحوه سنجش عنوان زيرشاخص زيرشاخص
 01 توسط ستاد اقامه نماز  استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز 1

 
و اصالحیه بعدی آن به شماره  هیات وزیران 31/1/1376هـ تاریخ 17393/ت51867تصویب نامه شماره  قانون برنامه چهارم توسعه، 114ماده  ،گانه مقام معظم رهبری 91پیام های  مستند شاخص:

تصویب نامه شماره ، شورای عالی انقالب فرهنگی 4/5/1381مورخ  566مصوبه جلسه ، هیأت وزیران 91/6/1323هـ تاریخ 43835/ت62443نامه شماره  تصویب ،9/11/1381هـ تاریخ 94713/ت5154
 های اجرایی نظام جامع برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دستگاهو  هیأت وزیران 18/2/1385هـ تاریخ 33394/ت116177

 امتیازدهی خواهد شد. ارزیابی این شاخص بر اساس گزارش های ارسالی به ستاد اقامه نماز صورت گرفته و نتایج ارزیابی توسط ستاد مذکور به این معاونت اعالم وتوجه: 

  
 امتياز( 02) 0در بستر سامد یرسيدگی به شکايات مردم -پنجمشاخص 

 نحوه سنجش امتيازسقف  عنوان زيرشاخص زيرشاخص
 0 90درصد شکايات پاسخ داده شده به شکايات دريافتی سال  1

درکلیه مواردی که درصد خواسته شده است اگر 
بود هیچ امتیازی تعلق  31درصد وارده کمتر از 

و  31گیرد. درصورتی که بزرگتر و مساوی  نمی
باشد نصف امتیاز و درصورتی که  61کمتر از 

درصد باشد کل امتیاز تعلق  61 بزرگتر و مساوی
گیرد می

 

 

 جدول اطالعات زير شاخص
  90سال  تعداد شکايات دريافت شده
  90سال  تعداد شکايات رسيدگی شده

 5 90درصد درخواست پاسخ داده شده به درخواست دريافتی سال  9
 جدول اطالعات زير شاخص

  90تعداد درخواست دريافت شده سال 
  90تعداد درخواست پاسخ داده شده سال

 5 90درصدگزارش پاسخ داده شده به گزارش دريافتی سال  3
 زير شاخصجدول اطالعات 

  90تعداد گزارش دريافت شده سال 
  90تعداد گزارش پاسخ داده شده سال 

 5 90درصد انتقاد پاسخ داده شده به انتقاد دريافتی سال  4
 جدول اطالعات زير شاخص

  90تعداد انتقاد دريافت شده سال 
  90تعداد انتقاد پاسخ داده شده سال 

 5 90درصد پيشنهاد رسيدگی شده به پيشنهادات دريافتی سال  5
 جدول اطالعات زير شاخص

  90تعداد پيشنهاد دريافت شده سال  

                                                 
1
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 امتياز( 02) 0در بستر سامد یرسيدگی به شکايات مردم -پنجمشاخص 
  90تعداد پيشنهاد رسيدگی شده سال  
 5 90( در سال 0درصد پاسخگويی به موارد )نسبت موارد پاسخ داده شده به کل موارد 6
 5 940سال کل موارد دريافتی  به شکايات و گزارش   نسبت   به90سال دريافتی  موارد  کلنسبت شکايات و گزارش به  7

 0 3متوسط زمان رسيدگی به شکايات 8

درصورتی که میانگین زمان پاسخگویی کمتر و 
روز باشد و گزارش مربوط به نمونه  11مساوی 

گیری از موارد ضمیمه شده باشد امتیاز کامل 
روز نصف امتیاز و  91تا  11گیرد. بین  تعلق می

 گیرد. باالتر از این بازه امتیازی تعلق نمی
 
 

 امتياز( 20)4ارتباطات دولت و مردم در بستر سامد -شاخص ششم
 امتيازسقف  نحوه سنجش عنوان زيرشاخص زيرشاخص

 5 بلی/خير توسعه سامد به واحدهای تابعه 1
 5 بلی/خير ارتباطات مردمی متصل به سامد در محل مناسب و قابل دسترس مراجعيناستقرار ميز  9
 5 بلی/خير اقدام موارد ارجاع شده به کارتابل دستگاه به صورت روزانه 3
 0 کامل/ ناقص/انجام نشده ارائه گزارش نظارتی 4
 0 کامل/ ناقص/انجام نشده ارائه گزارشات عملکرد سامد 5
 5 درصد اهرضايت مردم از پاسخگويی دستگ درصد 6

                                                 
1      

  پیشنهاد رسیدگی شده  انتقادپاسخ داده  درخواست پاسخ داده  گزارش پاسخ داده شکایات پاسخ داده  

تعداد کل  موارد  دریافتی  سال 25
 111  درصدمربوطه  

 

9 

 تعداد  گزارش و شکایت  سال25

تعداد کل  موارد  دریافتی  سال 25 

تعداد گزارش و شکایات سال 24 

تعداد کل موارد دریافتی  سال 24

 نسبت مربوطه 

عدد باشد.  11های مختلف سال انتخاب و تعداد نمونه ها نباید کمتر از  ای از شکایات به صورت تصادفی و از ماه میانگین مدت زمان پاسخگویی باید نمونهباشد. برای تعیین  زمان پاسخگویی به شکایات، مدت زمان از دریافت شکایت توسط سازمان/دستگاه تا پاسخگویی می 3
 % شکایات باشد.91الزم به ذکر است در صورت  فراوانی زیاد شکایات، حجم نمونه حداقل به اندازه 

 

1- 
4
 / دستگاه با سامد و انعقاد تفاهم نامه همکاری است.منظور میزان همکاری سازمان 

 گیرد. نمونه گزارش ضمیمه شود. )این سنجه فقط برای سطح ملی است.( در صورت ارائه گزارش عملکرد نظارت به اداره کل بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد مرکز ارتباطات مردمی امتیاز کامل تعلق می -9

 وارد مردمی سامد در دستگاه/ سازمان امتیاز کامل تعلق می گیرد. نمونه گزارش ضمیمه شوددر صورت ارائه گزارش در خصوص م -3

 د. درصد رضایت مردم از پاسخگویی دستگاه بر اساس فرمهای نظرسنجی تعیین گردد. نمونه فرم نظرسنجی طراحی شده و گزارش رضایت سنجی ضمیمه شو -4

 هایی در صدد رفع آنها انجام شده است لیست شده و اعالم نمایند چه راهکارهایی جهت رفع یا تقلیل آنها پیش بینی و چه اقدامات و برنامه 24انعکاس داده شده از طریق سامد در سال در بخش تحلیل مشکالت باید اهم مشکالت مردمی 
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 امتياز( 20)4ارتباطات دولت و مردم در بستر سامد -شاخص ششم

 تحليل مشکالت مردم 7

 )نيم امتياز(5. کامل/ ناقص/انجام نشده اهم مشکالت مردمی
 )نيم امتياز(5. کامل/ ناقص/انجام نشده مردمرفع مشکالت جهت  دستگاه  تعداد راهکارهای اجرايی

 5 ناقص/انجام نشدهکامل/  های اجرا شده برنامهاقدامات و تعداد 
 تاریخمستند شاخص: 

 راهنمای خودارزيابی سامد و
 امتياز( 02سازی فضاهای اداری ويژه جانبازان و معلولين) مناسب -شاخص هفتم

 امتياز( 7)  مناسب بودن ورودی ساختمان ها جهت تردد معلولين و جانبازان-زير شاخص اول

 نحوه سنجش عنوان زيرشاخص زيرشاخص
سقف 

 امتياز

1 
 و عناصر قابل دسترس در داخل بنا التيروها و  تمام فضاها، تسه ادهيو پ یعموم یها  ابانيوخ نگيبه پارک یراه قابل دسترس از ورودوجود 

توسط سازمان 

 بهزيستی کشور
9 

 3 سانتی متر022عرض بازشو کف پوش حداقل  9

 مناسب بودن فضاهای بهداشتی جهت استفاده معلولين و جانبازان -زير شاخص دوم
ويژه استفاده  اجرايی فضاهای بهداشتیرعايت ضوابط 

 جانبازان و معلولين
توسط سازمان 

 9 بهزيستی کشور

 رعايت ضوابط آسانسور ويژه استفاده جانبازان و معلولين  جهت استفاده معلولين و جانبازان آسانسورمناسب بودن  -زير شاخص سوم
توسط سازمان 

 5 بهزيستی کشور

  شيب دار جهت استفاده معلولين و جانبازان سطحمناسب بودن  -زير شاخص چهارم
رعايت ضوابط سطوح شيب دار جهت تردد جانبازان و 

 معلولين

توسط سازمان 

 9 بهزيستی کشور

آیین نامه مستند شاخص:
 

 تحلیل عملكرد محور

 :نقاط ضعف
- 
- 
- 
- 

 نقاط قوت:
- 
- 
- 
- 

 های الزم برای بهبود عملكرد: اقدام
- 
- 
- 
- 
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 استقرار نظام جامع مديريت عملكردبرنامه -6
 

 (امتياز 02)های وابسته و واحدهای استانی(ها، موسسات و شرکتانجام ارزيابی عملکرد دستگاه )با در نظر گرفتن سازمان -شاخص اول

 امتياز( 8)  دستگاه برنامه سه ساله اصالح نظام اداری -زير شاخص اول
 امتيازسقف  نحوه سنجش عنوان زيرشاخص زيرشاخص

 3 کيفی ارائه برش استانی برنامه سه ساله اصالح نظام اداری ستاد و کليه سازمانهای وابسته دستگاه 1
 3 کيفی برنامه سه ساله اصالح نظام اداری دستگاه  0390های سال  ها و پروژه ارائه طرح 9

 امتياز( 7) 0039شاخص های اختصاصی سال  -زير شاخص دوم

1 
شاخص های راهنمای تنظيم  الففرم مطابق  (60و  60نامه مواد آيين 3های اختصاصی دستگاه)موضوع بند ب ماده شاخصارائه  

 و وظايف و ماموريتهای دستگاه یاقتصاد مقاومت یکل یها استيس، سند برنامه ششم توسعهاختصاصی با در نظر گرفتن موارد؛ 
 3 کيفی

 0 کيفی برای کليه سازمانهای وابسته راهنمای تنظيم شاخص های اختصاصی  0-های استانی شاخص های اختصاصی مطابق  فرم الفبرش ارائه 9

 0 بلی/خير ارائه شاخص های اختصاصی در زمان بندی مقرر شده 3

 امتياز( 7)های وابسته و واحدهای استانی(ها، موسسات و شرکتانجام ارزيابی عملکرد دستگاه )با در نظر گرفتن سازمان -زير شاخص سوم

 3 کيفی وابسته  بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ابالغ شده سازمانهای ستاد وارزيابی عملکرد انجام  1
 0 کيفی انجام ارزيابی عملکرد واحدهای استانی دستگاه بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ابالغ  شده 9
 0 بلی/خير انجام ارزيابی عملکرد در زمان بندی مقرر در بخشنامه ابالغی 3

  9 -والف1-فرمهای تکمیل شده الفبرش استانی عمومی و اختصاصی واحدهای استانی دستگاه،  دستگاهمستندات قابل ارائه از سوي 

(، دستورالعمل اجرایی استقرار نظام هیاًت وزیران 14/1/1382تاریخ  4995/44397نامه شماره  تصمیم)نامه اجرایی آن  و آیین فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری 83و  89و  81مواد مستندات شاخص:
هـ تاریخ 51649/ت197675مصوبه شماره  ، (98/5/1382تاریخ  97211/911بخشنامه شماره )مات کشوریقانون مدیریت خد 89و  81نامه اجرایی مواد  آیین 3ماده « هـ»مدیریت عملکرد موضوع بند

قانون مدیریت خدمات  89و  81نامه اجرایی مواد  آیین 3، ماده شورای عالی اداری 91/1/1323تاریخ  561/23/916نامه شماره تصویب، نقشه راه اصالح نظام اداری موضوع هیأت محترم وزیران98/11/1323
  .1325های اجرایی در سال های اختصاصی دستگاهشاخصراهنمای نحوه تنظیم  (،14/1/1382تاریخ  4995/44397)به شماره کشوری 

 
 امتياز( 02 )شناسی و ارائه گزارش خودارزيابیتهيه و تدوين گزارش تحليلی و آسيب -شاخص دوم

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زيرشاخص زيرشاخص

1 
به منظور  (یاستان یوابسته و واحدها های شرکت و موسسات ها، شده )با در نظر گرفتن سازمان یآور جمع یها داده ليو تحل هيتجز

 های اصالحی در جهت بهبود عملکرد گيری از نتايج ارزيابی عملکرد سال قبل در برنامه ريزی هاو تصميم گيری ها و انجام اقدام بهره
 51 کيفی

 51 کيفی در خصوص شاخص های عمومی و اختصاصی دستگاه حسب مورد ارائه ليست پايگاههای اطالعات عملکردی 9
مستندات قابل ارائه از سوي 

 دستگاه
 لیست تمام پایگاههای اطالعاتی برای بررسی دقت و  صحت داده های مربوط به شاخص های ارزیابی
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 امتياز( 32) دستگاه  كياستراتژ یابيگزارش ارزو تدوين  هيته -شاخص سوم

 امتيازسقف  نحوه سنجش عنوان زيرشاخص زيرشاخص

 51 کيفی های دستگاه اجرايیهای بين المللی ناظر بر مأموريتتعيين شاخص 0
 5 کيفی ساله( و جهان 02با کشورهای منطقه )کشورهای ذکر شده در سند چشم انداز  تطبيقی آنو مقايسه  در کشور شاخص عملکردمحاسبه  0

3 
شده )عوامل کليدی تأثيرگذار در کشور که منجر به تضعيف شاخص مورد استفاده می  گزارشآسيب شناسی وضعيت ايران در شاخص های 

 شوند ليست شوند(
 8 کيفی

 7 کيفی شده به منظور رفع موانع بهبود عملکرد شاخصهای تدوينارايه استراتژی 4
 مستندات شاخص: 

 امتياز( 02) عملکرد کارمندان یابياجرای دستورالعمل ارز -چهارمشاخص 

 سقف امتياز نحوه سنجش عنوان زيرشاخص زيرشاخص

0 
سال  عمومی و اختصاصی بر اساس شاخص های  )مديران کل، مديران و معاونين(مديران عملکرد ارزيابی اختصاصی  تدوين شاخص های

 و وظايف و ماموريتهای دستگاه0390
 0 کيفی

 3 کيفی مکانيزه نمودن فرآيند ارزيابی مديران وکارکنان 0

 0 کيفی مديران و کارکنانعملکرد  ارزيابیانجام  3

 0 بلی/خير در زمان بندی مقرر در بخشنامه ابالغیو وکارکنان  مديرانانجام ارزيابی عملکرد  4

 0 کيفی از نظر انطباق در سه سطح مذکور تهيه گزارش تحليلی وضعيت امتياز ارزيابی عملکرد دستگاه، مديران و کارکنان 0

 (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 13/11/1323تاریخ  141591موضوع بخشنامه شماره دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی)مستندات شاخص:
 99/5/1321تاریخ  11249/911دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان به شماره  

 محور تحلیل عملكرد

 نقاط ضعف:
- 

- 

- 

 نقاط قوت:
- 

- 

- 

 های الزم برای بهبود عملكرد: اقدام
-  
- 
- 
- 
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