
 21 از 1 صفحه
 

  امتياز نهايي  امتيازخودارزيابي  عملکرد  سقف امتياز  هدف کمی  واحد سنجش  شاخصعنوان   رديف

  امتیاز) 160نقش و ساختار دولت(مهندسی ه برنام      1
اي، بخش  هاي حرفه اجرایی به شبکههاي  واگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات دستگاه  ١/١

 ها خصوصی و سمن
        ٥٠     درصد

        ١٥  ١٠٠  درصد ها اجراي برنامه توانمندسازي بخش غیردولتی براي دریافت فعالیت  ٢/١
        ٢٥     درصد  واگذاري وظایف ستاد دستگاه به استان منظور تمرکززداییمیزان اجرایی شدن   ٣/١

تفکیک وظایف استانی و شهرستانی به منظور تمرکززدایی و واگذاري حداکثري اختیارات و   ٤/١
 وظایف به سطوح شهرستانی

        ١٥     درصد

        ٢٠  ١٠٠ درصد بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه هاي اجراییاجراي   ٥/١

٦/١  
 التیموضوع تشک ،يخدمات کشور تیریقانون مد 29بند ط ماده  يبه منظور اجرا يریگیپ

کمتر از  يو بخش ها تیهزار نفر جمع 70کمتر از  يو ساختمان ها در شهرستان ها يادار
  تیهزار نفر جمع 30

        ١٥  ١٠٠  درصد

ارائه پیشنهاد و پیگیري وظایف از حوزه مرکزي در خصوص کاهش پستهاي سازمانی،   ٧/١
        ٢٠  ١٠٠ درصد  کاهش پستهاي مدیریتی و واگذاریها

  امتیاز) 250و هوشمندسازي اداري( برنامه دولت الکترونیک  2
      ٢٠   درصد  رسانی الکترونیکی تمامی خدمات اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی اطالع  ١/٢
      ٤٠   درصد ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان)(خدمات دولتیالکترونیکی کردن  ٢/٢
      ٣٠   درصد نمودن پرداخت هاي خدمات دستگاه الکترونیکی  ٣/٢
      ٢٠   درصد استعالمات الکترونیکیهاي اطالعاتی و انجام  گذاري بانک به اشتراك ٤/٢
      ٢٠   درصد توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع هاي خدمات اداري ٥/٢
      ٣٠ ١٠٠ درصد استانداردسازي تارنما(وب سایت) دستگاه ٦/٢
       ١٥ ١٠٠ درصد  به کارگیري سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سامانه ستاد)در دستگاه ٧/٢
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  امتياز نهايي  امتيازخودارزيابي  عملکرد  سقف امتياز  هدف کمی  واحد سنجش  شاخصعنوان   رديف

       ٢٠   درصد آموزش کارکنان دولت در حوزه فناوري اطالعات ٨/٢
       ١٥ ١٠٠ درصد  فضاهاي اداري در سامانه سادا(سامانه اموال(امالك) دستگاههاي اجرایی) اطالعاتثبت  ٩/٢
       ٤٠   تعداد اصالح فرايندهاي اختصاصي و مشترك مورد عمل  ١٠/٢

  امتیاز) 190برنامه مدیریت سرمایه انسانی(  3
        ٢٠     درصد نسبت کارکنان با مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر به کل کارکنان افزایش  ١/٣
        ٢٠  ١٠٠  درصد  قانونی بودن جذب نیرو در دستگاه  ٢/٣
        ٣٠     درصد قانون مدیریت خدمات کشوري 32رعایت سقف تبصره ماده   ٣/٣
        ٢٠     درصد  کاهش کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه  ٤/٣
        ١٠  ١٠٠  درصد  هاي پیمانکاري  ساماندهی فعالیتهاي پشتیبانی در قالب شرکت  ٥/٣
        ٥٥ ١٠٠ درصد  و ارزشیابی آموزشی هاي آموزشی کارکنان و مدیرانبرگزاري دوره  ٦/٣
        ٣٥  ١٠٠  درصد  انتصاب مدیران و تطبیق آن با قوانین و مقرراتنتخاب و ضوابط ا رعایت  ٧/٣

 امتیاز) 60برنامه خدمات عمومی در فضاي رقابتی(  4

        ٤٠  ١٠٠  درصد اجرای حسابداری تعهدی  ١/٤

        ٢٠  ١٠٠  درصد  استانداردسازی خدمات دستگاه    ٢/٤

  امتیاز) 170برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري(  5
        ٤٠  ١٠٠  درصد  سالمت اداريهاي ارتقاء  اجراي برنامه  ١/٥
        ٦٠  ١٠٠  درصد  صیانت از حقوق مردم  ٢/٥
        ٢٠  ١٠٠  درصد استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز  ٣/٥
        ٣٠  ١٠٠  درصد  مردمی در بستر سامد رسیدگی به شکایات  ٤/٥
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  امتياز نهايي  امتيازخودارزيابي  عملکرد  سقف امتياز  هدف کمی  واحد سنجش  شاخصعنوان   رديف

        ٢٠  ١٠٠  درصد مناسب سازي فضاهاي اداري جهت استفاده معلولین و جانبازان  ٥/٥

  امتیاز) 170برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد(  6
        ١٠٠  ١٠٠  درصد  انجام ارزیابی عملکرد دستگاه و تشکیل کارگروه توسعه مدیریت دستگاه  ١/٦
        ٣٠  ١٠٠  درصد  تهیه و تدوین گزارش تحلیلی و اسیب شناسی  ٢/٦
        ٤٠  ١٠٠  درصد  دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمنداناجراي   ٣/٦

 
  شود. ریزي کشور تعیین می نامه بین دستگاه مربوط و سازمان مدیریت وبرنامه هیأت وزیران، بر اساس تفاهم 28/10/1393هـ تاریخ 50642/ت 127675نامه شماره  تصویب 2به استناد بند   دار ستارههاي  شاخصهدف کمی  توجه:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   نقش و ساختار دولت مهندسی برنامه -1
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  امتیاز) 50( ها اي، بخش خصوصی و سمن هاي حرفه هاي اجرایی به شبکه واگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات دستگاه -اولشاخص 
  امتیازسقف   نحوه سنجش  عنوان زیرشاخص  شماره زیر شاخص

 ٩٥تحقق هدف سال  بر اساس  1میزان اجراي واگذاري خدمات و واحدهاي عملیاتی دستگاه بر اساس برنامه مصوب شده  1
  ٣٠  برنامه عملياتی سه ساله

  ٢٠  کمی  2میزان ارتقاء کارایی از طریق واگذاري ها شامل نتایج جدول شماره   2
  و خدمات دستگاه بر اساس برنامه مصوب و  قراردادهاي منعقد شده گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با واگذاري واحدهاي عملیاتی  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

  
    های اجرایی خدمات دستگاهو واگذاری واحدهای عملیاتی جدول ) ٢جدول شماره 

  نتایج حاصل از واگذاري  هاي واگذارشده فعالیت 

  توضیحات

ر
د
ی

  ف
  واگذار شده  عنوان 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 

واگذاري(بهتر 
شده/فرقی 
نکرده/تنزل 

ت  یافته)
دم

د خ
خری

  

ت
ارک

مش
  

ت
یری

مد
ي 

ذار
واگ

  

                            بلی/خیر  فعالیت، خدمت یا واحد عملیاتی  ١
٢  .......                              

  
  امتیاز) 15( ها اجراي برنامه توانمندسازي بخش غیردولتی براي دریافت فعالیت -شاخص دوم

  امتیازسقف   نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  زیر شاخصشماره 
  ١٥  کمی  اجراي برنامه مصوب شده براي توانمندسازي بخش غیردولتی  1

  های الزم از بخش غيردولتی در رابطه با اعطای تسهيالت و حمايتانجام شده اقدامات گزارش   مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
  ) کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک 22/7/1389ك  مورخ 45020/ت163464شماره  نامه تصویبو آیین نامه اجرایی آن( قانون مدیریت خدمات کشوري 22ماده  مستندات شاخص:

  هاتوانمندسازی بخش غیردولتی برای اجرای تصدیسازی و تهیه و اجرای برنامه ظرفیتجدول ) ١شماره  جدول
  نتایج حاصل  ذینفعان/مخاطبان  فعالیت یا اقدام انجام شده  ردیف
      

  
  
  
  
  

  امتیاز) 25( میزان اجرایی شدن واگذاري وظایف ستاد دستگاه به استان منظور تمرکززدایی   -سومشاخص 

                                                
  تکمیل گردد. 3جدول شماره  ١
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  امتیازسقف   نحوه سنجش  شاخصعنوان زیر   شماره زیر شاخص
 ٩٥سال تا پايان  فاهدمجموع اتحقق بر اساس   میزان اجرایی شدن وظایف واگذار شده از ستاد دستگاه به استان  1

  ٢٥  برنامه عملياتی سه ساله دستگاه

  اقدامات انجام شده گزارش  مورد نیازمستندات 
ـ تاریخ ه 51052/ت 75609نامه شماره تصویب ،هیئت وزیران در خصوص واگذاري وظایف و اختیارات دستگاهها به سطوح استانی 11/6/1394ـ تاریخ ه 51052/ت 17560تصویب نامه شماره  مستندات شاخص:

  هیئت وزیران در خصوص واگذاري وظایف و اختیارات دستگاهها به سطوح استانی 11/6/1394
  

  ) جدول اجرایی شدن وظایف واگذاری شده دستگاه به سطوح استانی٤شماره  جدول
  اجرا(درصد)میزان   وظيفه واگذار شدهعنوان  ردیف

   
  

  امتیاز) 15(1 یبه سطوح شهرستان فیو وظا اراتیاخت يحداکثر يو واگذار ییور تمرکز زدانظبه م یو شهرستان یاستان فیوظا کیتفک  - چهارمشاخص 
  امتیازسقف   نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  شماره زیر شاخص

میزان واگذاري وظایف و اختیارات قابل واگذاري به سطوح شهرستانی بر اساس اهداف   1
  اداري و اجرایی شدن آنهابرنامه سه ساله اصالح نظام  1395سال 

تا پايان  فاهدمجموع اتحقق بر اساس 
  برنامه عملياتی سه ساله دستگاه ٩٥سال 

١٥  

  گزارش اقدامات انجام شده  مستندات مورد نیاز
  

  شهرستانیبه سطوح  دستگاه واگذاریجدول فهرست وظايف قابل ) ٥شماره  جدول
  اجرا(درصد)میزان   شهرستانوظيفه واگذار شده از استان به عنوان  ردیف

   
  

  )20( دستگاه هاي اجراییساختار  اجراي بخشنامه سامانه ملی مدیریت  - پنجمشاخص 
  ازیسقف امت  نحوه سنجش  ر شاخصیعنوان ز  ر شاخصیشماره ز

  ٢٠  کمی  اجراي بخشنامه سامانه ملی مدیریت  ساختار دستگاه هاي اجرایی  1
  

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

قانون مدیریت خدمات کشوري، موضوع تشکیالت اداري و ساختمان ها در شهرستان هاي کمتر از  29پیگیري به منظور اجراي بند ط ماده  -ششمشاخص 
                                                

 این شاخص براي دستگاههاي فاقد واحد شهرستانی، عدم مصداق است. 1



 21 از 6 صفحه
 

 1امتیاز) 15هزار نفر جمعیت ( 30هزار نفر جمعیت و بخش هاي کمتر از  70
 سقف امتیاز نحوه سنجش عنوان زیر شاخص شماره زیر شاخص

 ٧ کمی پیگیري موارد اداري استقرار در مجتمع ها 1
 ٨ کمی انتقال واحدهاي ذیربط به مجتمع 3

 ربط به مجتمعيری و اقدامات انجام شده و انتقال واحدهای ذيگيمستندات پ مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
هاي سازماندهي، طراحي و تنظيم  موضوع ضوابط و شاخص )٢٧/١٢/١٣٨٨تاريخ ك ٤٣٩١١/ت٢٦٢٧٧٣شمارهق.م.خ.ك ( ٢٩نامه اجرايي ماده  ، آيينون مديريت خدمات كشوريقان ٢٩ ماده مستندات شاخص:

شماره و بخش( هاي اداري مستقر در سطح شهرستان بخشنامه ساختار تشكيالتي مجتمع )،١٤/١/١٣٨٩ك تاريخ ٤٤١٩٥/ت٤٠٥٣شماره ق.م.خ.ك( ٢٩اجرايي بند (ط) ماده نامه  هاي اجرايي، آيين تشكيالت دستگاه
  ،)١٢/٨/١٣٨٩تاريخ  ٤١٩٢٥/٢٠٠

 امتیاز) 20( و واگذاریها مدیریتی ، پستهايدر خصوص کاهش پستهاي سازمانی ارائه پیشنهاد و پیگیري از حوزه مرکزي -هفتمشاخص 
 سقف امتیاز نحوه سنجش عنوان زیر شاخص شماره زیر شاخص

1 
در  بیشده  پس از تصو نییمتناسب با اهداف تع ییدستگاه اجرا یبه ستاد مل شنهادیو ارائه پ نیتدو

نمودن  یاتیبه منظور عمل ییدستگاه اجراستاد  يراهبر ياز شورا يریگیو پ تیریکارگروه توسعه مد
 ها و واگذاري یتیریمد هايکاهش پست ،سازمانی هايکاهش پست يشاخص ها

 ٢٠ کامل/ناقص/انجام نشده

 شنهاد و مکاتبات انجام شده يپ مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
  
 حليل عملكرد محور:ت

  نقاط قوت:
- 
- 
 

  نقاط ضعف:
- 
- 

  هاي الزم براي بهبود عملكرد: اقدام
-  
-  
  
  
  
  
  

  و هوشمندسازي اداري ولت الکترونیکبرنامه د -2
  

                                                
  .شود و اجرایی شدن آن تعیین میسط دستگاه توپیگیري امتیاز شاخص بر اساس میزان این شاخص فقط براي شهرهاي داراي شرایط مندرج در عنوان شاخص مصداق دارد.  1

یف
رد

ت  
دم

ن خ
نوا

ع
  

الکترونیکی 
یا غیر 

الکترونیکی 
  بودن خدمت

شاخص 
اطالع - اول

رسانی 
  1الکترونیکی

  )ازیامت 20(

کردن خدمات  یکیالکترون- دومشاخص 
به  یکیخدمات الکترون هی(ارایدولت

  شهروندان)
  )ازیامت 40(

 -سومشاخص 
 الکترونیکی نمودن

 يها پرداخت
  خدمات دستگاه

  )ازیامت 30( 

و انجام  یاطالعات پایگاههاي ياشتراك گذار به -چهارمشاخص 
  )ازیامت 20(  یکیاستعالمات الکترون

 - پنجمشاخص 
توسعه خدمات 
قابل ارائه در 

و  شخوانیدفاتر پ
 يمجتمع ها

  يخدمات ادار

خدمت به 
صدور مجوز 

منجر می شود 
  یا خیر؟
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  ) فهرست پایگاه هاي اطالعاتي مورد استعالم دستگاه و استعالم از دستگاه٦شماره  جدول
  

 ملی یا استانی اختصاصی عنوان پایگاه اطالعات ردیف
ما  یاطالعات پایگاهکه از  ییدستگاه ها اینام دستگاه 

  کنند یاستفاده م

 پایگاهاز  ما که ییدستگاه ها پایگاه اطالعاتی ونام 
  یمکن یاستفاده م آنها  یاطالعات

  پایگاه اطالعاتی  دستگاه
    

  
 ،)١٩/٤/١٣٩٠ک تاريخ ٤٤٢٩٤/ت٨١٨٣٩نامه شماره  (تصويب) قانون مديريت خدمات کشوری٤٠نامه اجرايی ماده ( آيين، قانون مديريت خدمات كشوري ٤٠و  ٣٧ماده  :دومو  اول مستندات شاخص

  عالي اداري) شوراي ١٠/٦/١٣٩٣تاريخ  ٧٧٤٠/٩٣/٢٠٦مصوبه شماره ( های اجرايي توسعه خدمات الکترونيکی دستگاهنامه  آيينو  عالي اداري شوراي ٢٢/٤/١٣٨١.ط تاريخ ٧٢٢/١٣مصوبه شماره 
  شوراي عالی اداري 10/6/1393مورخ  7740/93/206مصوبه شماره  9ماده  مستندات شاخص سوم:
مصوبه  ،)١٩/٤/١٣٩٠ک تاريخ ٤٤٢٩٤/ت٨١٨٣٩نامه شماره  (تصويب) قانون مديريت خدمات کشوری٤٠نامه اجرايی ماده ( آيين، قانون مديريت خدمات كشوري ٤٠و  ٣٧ماده  :مستندات شاخص چهارم

مصوبه ششمین  ،عالي اداري) شوراي ١٠/٦/١٣٩٣تاريخ  ٧٧٤٠/٩٣/٢٠٦مصوبه شماره ( های اجرايي لکترونيکی دستگاهتوسعه خدمات انامه  آيينو  عالي اداري شوراي ٢٢/٤/١٣٨١.ط تاريخ ٧٢٢/١٣شماره 
  )11/6/1393تاریخ  145/200جلسه شوراي عالی فناوري اطالعات یه شماره 

تـاريخ   ٦١١١٦/٤٢٤٠١نامـه شـماره    تصـميم (برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخـش عمـومي غيردولتـي    نامه ايجاد و بهره و آيين قانون مديريت خدمات كشوري ٣٨ماده  :پنجممستندات شاخص           
  شوراي عالی اداري 10/6/1393مورخ  7740/93/206مصوبه شماره  14ماده و  )نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و وزيران عضو كارگروه توسعه حمل ١٨/٣/١٣٨٩

                                                                                                                                                                                                                                                  
 استاندارد مورد نیاز جهت انجام خدمات .هاي   بندي انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارایه نماید و ارایه فرم از قبیل شیوه ارایه خدمات همراه با زمان١
 ارائه فرمها و دریافت اطالعات 2
 تولید الکترونیکی خدمت در دستگاه ٣
  ارائھ خدمت بصورت الکترونیکی ٤

درخواست 
  2خدمت

  امتیاز) 10(

تولید 
  3خدمت

  امتیاز) 15(

ارائه 
  4خدمت

  امتیاز) 15(

امکان پرداخت 
الکترونیکی براي 

  خدمت
  امتیاز) 30(

پایگاه ایجاد 
  شده

پایگاه به روز 
  رسانی شده

  

به اشتراك 
 پایگاه يگذار

  یاطالعات يها
  امتیاز) 10(

انجام 
استعالمات 

  یکیالکترون
  امتیاز) 10( 

صدور 
  مجوز

اصالح 
  مجوز

  برنامه سه ساله دستگاه 95سال  تجمیعی تا پایان درصد تحقق هدفنحوه سنجش: بر اساس 

الکترونیکی/غیر 
  بلی /خیر  الکترونیکی

/ ری/خ یبل
عدم 

 مصداق

/ ری/خ یبل
عدم 

 مصداق

/ ری/خ یبل
عدم 

 مصداق

/ عدم ری/خ یبل
 مصداق

 ری/خ یبل  ری/خ یبل
/عدم ری/خ یبل

 مصداق
/عدم ری/خ یبل

 مصداق
 یبل  بلی/خیر/عدم مصداق

  ری/خ
 یبل
  ری/خ

                            1خدمت   1
                            2خدمت  2
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  امتیاز) 30( ) دستگاهتیتارنما(وب سا ياستاندارد ساز -ششمشاخص 
  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  زیر شاخص

  امتیاز) 6ظاهرتارنما(  - الف
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خیر  رانیا یاسالم يدرج پرچم جمهور  1

 استیر یاطالع رسان گاهیپا ،يمقام معظم رهبر یاطالع رسان گاهیبه پا وندیدولت شامل پ شگریمایوجود نوار پ  2
  دولت یاطالع رسان گاهیو پا ،يجمهور

  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير

  امتیاز) شش دهم( 0.6  /خيریبل  ذکر نام و آرم دستگاه  3
  امتیاز) هفت دهم( 0.7  بلی/خير  تارنما طبق دستورالعمل دامنه  فیتعر  4
  امتیاز) هفت دهم( 0.7  بلی/خير  در پاصفحه تارنما يقراردادن شعار سال جار  5
  امتیاز) هفت دهم( 0.7  بلی/خير  تارنما به  فرابرچسب صفحات  هیکل زیتجه  6
  امتیاز) هفت دهم( 0.7  بلی/خير  جستجو يتارنما در موتورها  يامکان جستجو  7
  امتیاز) هفت دهم( 0.7  بلی/خير  جستجو يموتورها قیعبارات موجود در آنها، از طر يتارنما با جستجو  اتیمحتو يامکان جستجو  8
  از)یامت دهم هفت( 0.7  بلی/خير  مرتبط يها دستگاه نکیل  9

  امتیاز) 6( طراحی تارنما/درگاه-ب
  از)یامت هفت دهم( 0.7  بلی/خير  صفحات یصفحه خانه در تمام وندیقراردادن پ  10
  از)یامت هفت دهم( 0.7  بلی/خير  رینقشه تارنما در فرمت دسترس پذ جادیا  11
  از)یامت هفت دهم( 0.7  بلی/خير  جیرا يمرورگرها ينشان دادن تارنما بر رو   12
  از)یامت هفت دهم( 0.7  بلی/خير  یسیتارنما به زبان انگل یدر دسترس بودن صفحه اصل   13
  از)یامت هفت دهم( 0.7  بلی/خير )رهیتبلت و غ ل،یقابل حمل (موبا يها دستگاه يتارنما بر رو قابل استفاده بودن   14
  از)یامت هفت دهم( 0.7  بلی/خير  و بدون کاربرد ماوس بوردیتارنما صرفاً با استفاده از ک يبه محتوا یامکان دسترس  15
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  بدون متن يبراي هر محتوا یمتن يها نیگزیاستفاده از جا  16
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  چشمک زن در تارنما ریو تصاو ياستفاده  نکردن از نورپرداز  17
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  تبادل اطالعات يمشابه برا يها يتکنولوژ ای RSS جادیا  18

  امتیاز) 13(تارنما/درگاه اتیج) محتو
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  مخاطبان در مورد دستگاه، در بخش درباره ما ازیقراردادن اطالعات مورد ن  19
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  مخاطبان در بخش تماس با ما ازیمورد نقراردادن اطالعات تماس   20
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  تارنما در  یرسان روز به نیآخر خیدرج تار  21
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  تارنما متداول در  يها درج بخش پرسش  22
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  اخبار ویآرش  23
  امتیاز) هشت دهم( 0.8  بلی/خير  تارنما دستگاه در  شخوانیو واگذار شده به دفاتر پ کیالکترون ریغ ک،یشناسنامه خدمات الکتروندرج   24
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  امتیاز) 30( ) دستگاهتیتارنما(وب سا ياستاندارد ساز -ششمشاخص 
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  (ویژه دستگاههاي که خدمات خود را به پیشخوان ارائه داده اند)بهمراه آدرس آنها شخوانیدفاتر پ ستیدرج ل  25
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  تارنما موجود در  يها فرم لیتکم يراهنمادرج   26
مورد عمل و  يها ) از فرمرهیو غ pdf( جیرا يدر قالب فرمت ها یکینسخه الکترون هیامکان ته نیامکان چاپ و همچن  27

  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  مستندات موجود در تارنما

  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  تارنما تاالر بحث و گفتگو در   28
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  تارنما در  یبخش نظرسنج  29
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  تارنما در  دکنندگانیشمارشگر بازد  30
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  و مقررات مرتبط با دستگاه نیقوان  31
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  ها دهیمناقصات و مزا يها یآگه  32
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  به روز بودن اخبار  33
  دهم امتیاز) هشتیک و ( 1.8  بلی/خير  به روز بودن اطالعات موجود  34
  امتیاز) هشت دهم( 0.8  بلی/خير  خدمات دستگاه بطور مناسب يبند دسته  35
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  تارنما در  تیو شکا شنهاد،یامکان ارائه انتقاد، پ  36
  امتیاز) شش دهم( 0.6  بلی/خير  از عملکرد درست آن نانیو اطم يریگیخدمات با شماره پ يریگیپ وندیپ جادیا  37

  امتیاز) 5( کاربر ازیبر اساس ن ید ) طراح
  ١  بلی/خير  لدیف 5ثبت نام و با حداکثر  ندیساده بودن فرا  38
  ١  بلی/خير  شهروندان اتیسابقه عمل ينگهدار تیبا قابل یشخص لیپروفا جادیا  39
  ١  بلی/خير  يساز یامکان شخص  40
  ١  بلی/خير  تارنما توافق سطح خدمت در  هیانیقراردادن ب  41
  ١  بلی/خير  تارنما خروج از دسترس در  يها درج زمان  42

هاي اجرایی و  هاي دستگاهت)سای دستورالعمل استاندارد تارنما(وبو  شوراي عالی اداري 10/6/1393مورخ  7740/93/206مصوبه شماره  19و  7ماده  ،قانون مديريت خدمات كشوري ٣٧ماده  :هفتم مستندات شاخص
  .ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 20/11/1393تاریخ  145100بخشنامه شماره درگاه(پورتال)هاي استانی موضوع 

  
  امتیاز) 15( دولت(سامانه ستاد)در دستگاه یکیکات الکترونسامانه تدار يریبه کارگ -هفتمشاخص 

  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  زیر شاخص
  15  کمی  دولت(سامانه ستاد)در معامالت دستگاه یکیاستفاده از سامانه تدارکات الکترون  1

  هیأت وزیران) 21/8/90ك مورخ 46849ت/165389دولت (تصویبنامه شماره  یکیسامانه تدارکات الکترون تینامه فعال نییآ مستندات شاخص:
  

  )امتیاز 20( اطالعات يآموزش کارکنان دولت در حوزه فناور -هشتمشاخص 
  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  زیر شاخص
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  دستگاه رانیمد يبراآموزشی دوره  يبرگزار  1
برنامه سه  95درصد تحقق هدف 

  ساله دستگاه

7  
  7  اطالعات يوکارشناسان دفاتر فناور رانیمد يبراآموزشی دوره  يبرگزار  2
  6  کارکنان دستگاه ریسا يبراآموزشی دوره  يبرگزار  3

   کارکنان ریاطالعات و سا يو کارشناسان دفاتر فناور رانیارشد، مد رانیمد کیبرگزار شده به تفک يدوره ها نیعناو ارائه لیست  مستندات مورد نیاز
هـاي آموزشـی کارکنـان دولـت در حـوزه       بخشـنامه دوره و  عـالي اداري)  شوراي ١٠/٦/١٣٩٣تاريخ  ٧٧٤٠/٩٣/٢٠٦مصوبه شماره ( اجرايي های توسعه خدمات الکترونيکی دستگاهنامه  آيين مستندات شاخص:

  ریزي کشور. سازمان مدیریت و برنامه 20/11/1393تاریخ  145099بخشنامه شماره موضوع  فناوري اطالعات
  امتیاز) 15( )ییاجرا يدر سامانه سادا(سامانه اموال(امالك) دستگاهها يادار يثبت اطالعات فضاها - شاخص نهم

  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  زیر شاخص
  15  کامل/ناقص/انجام نشده  فضاهاي اداري در سامانه سادا(سامانه اموال(امالك) دستگاههاي اجرایی) ثبت اطالعات  1

، مصوبه 28/1/1391تاریخ  1880/91/206اصالحیه آن به شماره و  شوراي عالی اداري 1/4/1391تاریخ  7539/206مصوبه شماره  قانون مديريت خدمات كشوري، ٣٩ماده  :مستندات شاخص
  شورای عالی اداری. ٣٠/١/١٣٩٥تاريخ  ٢٧٦٧٩شماره

  
  امتیاز) 40( اصالح فرايندهاي اختصاصي و مشترك مورد عمل -دهماخص ش

  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  زیر شاخص
  2  بلی/خیر  بهبود يخدمات منتخب برا نییتع  1
  3  بلی/خیر  منتج به خدمات منتخب مطابق دستورالعمل ندیگردش کار و فرآ ياحصا و مستندساز  2
  2  بلی/خیر  بهبود مرتبط با هر خدمت يها میت نییتع  3
  2  بلی/خیر  بهبود يها میت ياز سو "انجام کار يو روش ها ندهایاصالح و بهبود فرآ" یگذراندن پودمان آموزش  4

5  
 يها یستگیبهبود شامل شا يها میت يرفتار يها یستگیارتقا شا تیواجد صالح انیمرب ای یمرب  نییانتخاب و تع

و  یستمیتفکر س "، "ییو عملگرا ییگرا قیتوف"، "مراجعان تیو توجه به رضا ییگرا يمشتر "، "یمیکارت " 
  "تفکر خالق و سد شکن "و  "تفکر یگستردگ

  2  بلی/خیر

 ییاجرا هاي¬حل مسائل و مشکالت  مرتبط با خدمات منتخب و ارائه راه ییجلسات منظم به منظور شناسا يبرگزار  6
  3  بلی/خیر  برطرف نمودن آنها يبرا

بهبود هر  ياجرا و .. برا انیمتول ،یبرنامه زمان ،ییاجرا يها تیمدون و جداگانه شامل فعال یاتیعمل يها برنامه هیته  7
  4  بلی/خیر  کیکارگروه توسعه خدمات الکترون هیدییاز خدمات منتخب و اخذ تا کی

 ياجرا دکنندهییبرنامه به عنوان مستند تا شرفتیگزارش پ نیو تدو95تا پایان سال  یاتینمودن برنامه عمل ییاجرا  8
  یاتیبرنامه عمل

سال تا پایان درصد تحقق هدف 
  20  برنامه سه ساله دستگاه 95

  2  بلی/خیر  کیحاصل از بهبود خدمات به صورت مدون به کارگروه توسعه خدمات الکترون جیارسال گزارش نتا  9
  اقدامات انجام شده گزارش  دستگاهمستندات قابل ارائه از سوي 
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.ط ١٨٥٤٠/١٣مصوبه شماره هاي انجام كار،  ها و روش موضوع اصالح سيستم اداري شوراي عالي ٦/٩/١٣٧٨تاريخ  ٢٥٣/١٤مصوبه شماره، قانون مديريت خدمات كشوري ٣٧و  ٣٦مواد  مستندات شاخص:
معاونت  ١٧/١٢/١٣٨٨تاريخ  ١٤١١٥٢/٢٠٠شماره  (بخشنامهق.م.خ.ك ٣٦اجرايي ماده  دستورالعملو و  نظام اداري در رجوع ارباب رضايت جلب و تكريم مردم طرحموضوع  عالي اداري شوراي ١٠/٢/١٣٨١تاريخ 

  های انجام کار موضوع دستورالعمل اصالح فرايندها و روش ريزی کشور سازمان مديريت و برنامه ٧/١١/١٣٩٣تاريخ  ١٣٧٠٤٧بخشنامه شماره ، )جمهور توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس
ي واصالح در هر نگري، اصالح و مكانيزه نمودن به تعداد موارد انجام شده در هريك از فعاليت هاي فوق  از كل روش هاي شناسايي شده به شرط انجام بازبينتعيين درصد امتيازات مستندسازي، باز توجه:

  گردد. بار محاسبه مي سه سال يك
   :تحليل عملكرد محور

  نقاط قوت:
- 
- 
- 

  نقاط ضعف:
- 
- 
- 

  هاي الزم براي بهبود عملكرد: اقدام
-  
-  

  مديريت سرمايه انسانیبرنامه  -٣
  

  امتیاز) 20( نسبت کارکنان با مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر به کل کارکنان افزایش-اولشاخص 
  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  زیر شاخص

  20  برنامه عملياتی سه ساله دستگاه ٩٥سال  درصد تحقق هدف  یانسان يو باالتر به کل نیرو سانسیل یمدارك تحصیل يدارا کارکناننسبت افزایش   1
  جدول اطالعات شاخص

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

94و باالتر سال  سانسیل یلیتعداد کارکنان با مدرك تحص    
   94سال  يو قرارداد یمانیپ ،یکل کارکنان رسم تعداد

  هیئت وزیران با عنوان برنامه عملیاتی اصالح نظام اداري 28/10/1393ه مورخ  50642/ت127675تصویب نامه شماره  مستندات شاخص:
  امتیاز) 20(  نیرو در دستگاه جذبقانونی بودن  -دومشاخص 

  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  زیر شاخص
  10  عدم مصداق/انجام نشده/خیلی خوب/خوب/متوسط/ضعیف  جذب و استخدام نیروي انسانی جدید با مجوز سازمان  1

  10  عدم مصداق/انجام نشده/خیلی خوب/خوب/متوسط/ضعیف  مشترك فراگیرجذب نیروي انسانی از طریق آزمون   
  شود. هیاست مستندات الزم ارا يضرور ،ییدر صورت هرگونه استخدام در دستگاه اجرا  - -  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه



 21 از 12 صفحه
 

شوراي توسعه مدیریت با عنوان دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومی و  19/7/1393مورخ  9757/93/200تصویب نامه  8ماده ،  قانون مديريت خدمات كشوري ٥١ و ٤٤ ،٤٢ مواد مستندات شاخص:
  افراد تخصصی براي استخدام

  
  امتیاز) 30قانون مدیریت خدمات کشوري ( 32سقف تبصره ماده رعایت  -سومشاخص 

  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  زیر شاخص

عملياتی برنامه  ٩٥و  ٩٤تجميعی سالهای  درصد تحقق هدف  32مازاد بر سقف تعیین شده تبصره ذیل ماده  يکارکنان قراردادکاهش   1
  سه ساله دستگاه

30  

  جدول اطالعات شاخص
    95سال  مصوب یسازمان يها تعداد کل پست

    95 سالق.م.خ.ك  32مازاد بر سقف تبصره ماده  يتعداد کارکنان قرارداد
    93 سال مصوب یسازمان يها تعداد کل پست

    93 سالق.م.خ.ك  32مازاد بر سقف تبصره ماده  يتعداد کارکنان قرارداد
    مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

دستورالعمل  10ماده و  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور ١/٨/١٣٩٢تاريخ  ١٣٥٩٨/٩٢/٢٠٠بخشنامه شماره و  ) قانون مدیریت خدمات کشوري32تبصره ذیل ماده ( شاخص:مستند 
  شوراي عالی اداري. 26/12/1393تاریخ  172556/206مصوبه شماره نی دستگاه هاي اجرایی موضوع ساماندهی نیروي انسا

  امتیاز) 20(رسمی و پیمانی دستگاهکاهش کارکنان  - چهارمشاخص 
  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  زیر شاخص

  20 برنامه سه ساله دستگاه 95هدف سال  درصد تحقق  کاهش کارکنان رسمی و پیمانی نسبت به سال قبل  1
  جدول اطالعات زیر شاخص

     95سال  رسمی و پیمانی تعداد کارمندان
     94سال  رسمی و پیمانی تعداد کارمندان 
    مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

  هیئت وزیران با عنوان برنامه عملیاتی اصالح نظام اداري 28/10/1393 ه مورخ 50642/ت127675تصویب نامه شماره  مستندات شاخص:
  

  امتیاز) 10هاي پیمانکاري  ( ساماندهی فعالیتهاي پشتیبانی در قالب شرکت - پنجمشاخص 
  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  زیر شاخص

  10  کامل.ناقص/انجام نشده   يمانکاریپ يها در قالب شرکت یبانیپشت يتهایفعال یسامانده  1
  ارائه نمونه قراردادهاي بسته شده  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
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شوراي عالی  26/12/1393تاریخ  172556/206مصوبه شماره دستورالعمل ساماندهی نیروي انسانی دستگاه هاي اجرایی موضوع  19ماده  ،) قانون مدیریت خدمات کشوري17ماده ( مستند شاخص:
  .سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 27/12/1393تاریخ  173707بخشنامه شماره و  اداري

  امتیاز) 55( مدیران و کارکنان و ارزشیابی آموزشیهاي آموزشی برگزاري دوره– ششمشاخص 
  امتیاز) 12( اجراي دوره هاي آموزشی مصوب مدیران بر اساس ضوابط و برنامه مصوب ساالنه و رعایت سرانه آموزش مدیران-زیر شاخص اول

  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیر شاخص  زیر شاخص
  12  ساعت) 60ساعت(سرانه آموزشی مدیران   ضوابط 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
  امتیاز) 13( رعایت سرانه آموزش کارکناناجراي دوره هاي آموزشی مصوب کارکنان بر اساس ضوابط و برنامه مصوب ساالنه و  -زیر شاخص دوم

  13  ساعت) 40ساعت(سرانه آموزشی کارکنان   ضوابط 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

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

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

  امتیاز) 5( تشکیل شناسنامه آموزشی براي مدیران و کارکنان و استقرار سیستم مدیریت مکانیزه اطالعات آموزشی و به روز آوري آن- چهارمزیر شاخص 
  5  کامل/ناقص/انجام نشده  تشکیل 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 مدیریتشامل:  اجرا شده  آموزشی دوره هاي از ارائه گزارش عملکرد -
  .....و مورد استفاده (بر حسب مورد) مدرس دوره، منابع آموزشی

به تفکیک سطوح چهارگانه ها  آن یکه اثربخش ییها دورهی و  گزارش آموزش يبرنامه ها یاثربخش یو بررس یابیارزش سنجش، گزارش -
  حلیلی  به همراه نتایج ت شده یبررس

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

تاريخ  ١٨٣٤/٢٠٠بخشنامه شماره )، هيأت وزيران ١٠/١/١٣٨٩ك تاريخ ٤٣٩١٦/ت٢٥٧٩نامه شماره  تصميمنامه اجرايي آن( و آيين فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري مستند شاخص:
بخشنامه شماره  و ١٥/١٢/١٣٩٠مورخ  ٩٠/٢٠٠/ ٣٢٦٦٤بخشنامه شماره  ،٤/١٢/١٣٩٠تاريخ  ٣١١٤٦/٩٠/٢٠٠بخشنامه شماره  هاي اجرايي، موضوع نظام آموزش كارمندان دستگاه ٣٠/١/١٣٩٠
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 ٨٣٠٧٨، بخشنامه شماره پيوست شماره سه)و  پيوست شماره دو، پیوست شماره یک، ھای اجرایي اصالحیھ نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه (شامل ١٤/١١/١٣٩٢تاريخ  ١٨٨١٩/٩٢/٢٠٠
  .١٤/٥/١٣٩٤مورخ 

 امتیاز) 35( و تطبیق آن با قوانین و مقررات انتخاب و انتصاب مدیرانضوابط  رعایت–  هفتمشاخص 

 سقف امتیاز نحوه سنجش عنوان زیر شاخص زیر شاخص
 10 کامل/ناقص/انجام نشده استفاده از بانک اطالعات مدیران حرفه اي براي انتخاب و انتصاب مدیران 1
 25 کامل/ناقص/انجام نشده اي و دیگر شرایط مندرج در بخشنامه رعایت شرایط عمومی و اختصاصی انتصاب به پست مدیریت حرفه 2

 مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

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

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

 عملكرد محور:تحليل 

  نقاط قوت:
- 
- 
- 

  نقاط ضعف:
- 
- 
- 

  هاي الزم براي بهبود عملكرد: اقدام
-  
-  
-  
-  

  خدمات عمومی در فضای رقابتیارائه  برنامه -٤
  

 امتیاز) 40(اجراي حسابداري تعهدي -اولشاخص 
  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیرشاخص  زیرشاخص

  استان اقتصاد و دارایی اداره کلدر مهلت مقرر به  و مطالبات ارسال گزارش بدهی ها  1
 اداره کلامتیاز این شاخص توسط 

  ارزیابی می شود استان  اقتصاد و دارایی

١٠  
  ١٥  شناسایی دارایی ها مطابق شیوه نامه مربوطه  2

 اقتصاد و دارایی اداره کلارسال صورتهاي مالی منطبق با استانداردهاي حسابداري بخش عمومی در مهلت مقرر به   3
  ١٥  استان

  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  
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  اداره کل اقتصاد و دارایی استانتکمیل صورتهاي مالی مطابق دستورالعمل پیوست و ارائه آن به  -
) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 26ماده  1جرایی تبصره بند )، آیین نامه ا2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 26ماده 1بند  مستندات شاخص:

پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور و آیین قانون رفع موانع تولید رقابت  1، ماده 1/2/1395مورخ  14400/54، ابالغیه مجموعه نظام حسابداري بخش عمومی به شماره 12/2/1395هـ مورخ 52534/ت 15199هیئت وزیران به شماره 
  هیئت وزیران. 17/5/1395هـ مورخ 52230/ت61240نامه اجرایی  آن موضوع تصویب نامه شماره 

  
 امتیاز) 20استانداردسازي خدمات دستگاه( -دومشاخص 

  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیرشاخص  زیرشاخص
  ٥  کمی  دستگاه جهت استانداردسازيانتخاب خدمات   1
  ١٠  کمی  انتخاب شدهتعیین استانداردهاي کمی و کیفی خدمات   2
  ٥  برنامه سه ساله دستگاه 94درصد تحقق هدف سال   تطبیق خدمات ارایه شده به گیرندگان خدمت با استانداردهاي تدوین شده  3

  دستگاه با استانداردهاي تدوین شدهگزارش کنترل خدمات   مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
  

 قانون مديريت خدمات كشوري ٢٧ماده   :مستندات شاخص
 تحليل عملكرد محور:

  نقاط قوت:
- 
- 

  نقاط ضعف:
- 
- 

  هاي الزم براي بهبود عملكرد: اقدام
-  
-  
-  

  اداری انت از حقوق مردم و سالمتيبرنامه ص -٥
 امتیاز) 40هاي ارتقاء سالمت اداري( اجراي برنامه-شاخص اول

  امتیاز) 6(تشکیل و فعالیت موثر کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم -زیر شاخص اول
  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیرشاخص  زیرشاخص

  ١  (کامل/ناقص/انجام نشده)  تشکیل کمیته  سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم و فعالیت منظم و مستمر آن  1
  ٢  (کامل/ناقص/انجام نشده)  کمیته در طول سال و تنظیم صورتجلسات مطابق برنامه زمانبنديبرگزاري جلسات زمانبندي شده   2
  ٣  (کامل/ناقص/انجام نشده)  اجراي عملی مصوبات کمیته  3

  امتیاز) 12(92و  91انتخاب و انتصاب و آموزش بازرسین ماده  -دومزیر شاخص 
  ٢  (کامل/ناقص/انجام نشده)  ییمطابق دستورالعمل اجرا نیانتخاب و انتصاب ناظر ارشد و بازرس  1
  ٢  (کامل/ناقص/انجام نشده)  ها  یانجام بازرس يو زمانبند یبازرس يبرنامه ها نیتدو  2
  ٢  (کامل/ناقص/انجام نشده)   یبازرس يو ارائه گزارش ها يمورد يها یبازرس ياجرا  3
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  ٢  (کامل/ناقص/انجام نشده)  بازرسان و کارکنان) ران،یمصوب در سه سطح (مد يآموزش ها يبرگزار  4
  ٢  (کامل/ناقص/انجام نشده)  بر گزار شده یآموزش يدوره ها یاثر بخش زانیم نییو تع یابیارز  5
  ٢  (کامل/ناقص/انجام نشده)  گزارش شش ماهه هیارا  6

  امتیاز) 14بررسی و شناسایی گلوگاههاي فساد خیز و نقاط آسیب پذیر ( -سومزیر شاخص 
  ٣  (کامل/ناقص/انجام نشده)  آن ها يبند تیو اولو زیفساد خ يگلوگاه ها و ریپذ بیاحصاء نقاط آس و ییشناسا  1
  ٣  (کامل/ناقص/انجام نشده)  لیست اقدامات پیش بینی شده جهت رفع نقاط آسیب پذیر  2
  ٢  (کامل/ناقص/انجام نشده)  شده يبند تیالو ریپذ بینقاط آس يبرا یاصالح يزیبرنامه ر  3
  ٦  (کامل/ناقص/انجام نشده)  شده يبند تیاولو يرفع گلوگاه ها  بهبود و اصالح و  4

  امتیاز) 8ارتقاء سالمت و کاهش فساد اداري ( - چهارمزیر شاخص 
  ٢  (کامل/ناقص/انجام نشده)  يسالمت وکاهش فساد ادار يدستگاه در خصوص ارتقا یاتیعمل يبرنامه ها نیتدو  1
  ٤  (کامل/ناقص/انجام نشده)  شده نیتدو يبرنامه ها ياجرا  2
  ٢  (کامل/ناقص/انجام نشده)  برنامه ها شرفتیپ زانیم یابیارز  3

مستندات قابل ارائه از 
  سوي دستگاه

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

  
قانون مدیریت خدمات  92و  91دستورالعمل اجرایی مواد  مدیریت خدمات کشوري،قانون   93و  92، 91مواد ، هاي کلی نظام اداري ابالغی از سوي مقام معظم رهبري سیاست 24 بند مستند شاخص:

سالمت نظام اداري و  قانون ارتقاي 26نامه اجرایی ماده  آیین، سادقانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با ف، مدیریت و برنامه ریزي کشورسازمان  27/12/1393تاریخ  173706بخشنامه شماره (کشوري
 )،هیئت وزیران 25/12/1382هـ تاریخ 28617/ت 37995مصوبه شماره (برنامه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد أت وزیران)،هی 24/4/1393هـ تاریخ 50080/ت45146نامه شماره  تصویبمقابله با فساد(

آیین نامه  ،هیات وزیران 8/4/1389تاریخ  77683/44770نامه شماره  تصویب )،هیئت وزیران 22/12/1383تاریخ   ه30374/ت 73377مصوبه شماره هاي اجرایی( گیري و مبارزه با رشوه در دستگاه ه پیشنام آیین
معاونت توسعه مدیریت  3/4/1393مورخ  4349/93/200نامه شماره  ،هیات وزیران) 28/12/1392هـ مورخ 50328/ت192087مصوبه شماره مند و پایدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجریه( پیشگیري و مقابله نظام

قانون مدیریت  92و  91دستورالعمل اجرایی مواد  .هاي تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداري موضوع ساماندهی کمیته 7/10/1393تاریخ  13472/93/200بخشنامه شماره و  و سرمایه انسانی رئیس جمهور
  .سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 27/12/1393تاریخ  173706(بخشنامه شماره خدمات کشوري

  متیاز)ا 60صیانت از حقوق مردم ( -شاخص دوم
  امتیاز) 10(مصوبه) 7و6و5ارائه خدمات به مردم(ماده  يندهایبهبود و اصالح فرآ -زیر شاخص اول

  امتیاز  گزاره سنجش  عنوان زیرشاخص  زیر شاخص
  2.5 کامل/ ناقص/ انجام نشده  فرایندهاي اختصاصی مرتبط با ارباب رجوع %  از کل15 صالححصاء کل فرآیندها و اا  1
  2.5 کامل/ ناقص/ انجام نشده  فرایندهاي مشترك مرتبط با ارباب رجوعاز  %15 صالحفرآیندها و ا حصاء کلا  2
  5 کامل/ ناقص/ انجام نشده  مرتبط با ارباب رجوع و ابالغ به واحدهاي مربوطهاز کلیه فرایندها (مشترك و اختصاصی)   %10 الکترونیکی نمودن  3

  2 کامل/ ناقص/ انجام نشده  سازمان منشور اخالقی و رصد روزرسانیبه    مصوبه) 4(ماده سازمان در ارتباط با مردم منشور اخالقیتدوین و ابالغ  -زیر شاخص دوم 
  امتیاز) 6( مصوبه) 4ماده  ارباب رجوع( ياختصاص فضا و امکانات مناسب برا -زیر شاخص سوم
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  2 کامل/ ناقص/ انجام نشده  اختصاص فضاي مناسب براي استقرار و رفاه ارباب رجوع متناسب با حجم مراجعات و ماهیت خدمات قابل ارائه  1
  2 کامل/ ناقص/ انجام نشده  فضاي استقرار و رفاه ارباب رجوع متناسب با حجم مراجعات و ماهیت خدمات قابل ارائه تجهیزو تامین امکانات   2
  2 کامل/ ناقص/ انجام نشده  و ابالغ به واحدهاي اجرایی خدمات قابل ارائه تیجم مراجعات و ماهبه روز رسانی ضوابط و استانداردهاي فضاي مناسب براي استقرار و رفاه ارباب رجوع متناسب با ح  3

  امتیاز) 6)( مصوبه3و2و1نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع(ماده  یو اطالع رسان يمستندساز - زیر شاخص چهارم

  "راهنماي ارباب رجوع"تحت عنوان   نحوه ارایه خدمات متناسب مستندسازي  1

   مشتمل بر موارد زیر:
   رجوع ارباب  به  ارائه  قابل  خدمات  نوع-

  کار  انجام  و مراحل  مورد عمل  ـ مقررات
  کار  انجام  زمان ـ مدت

   مورد عمل  هاي مورد نیاز و فرم  ـ مدارك
شرح وظایف متصدي  و  ، نام، مراجعه  اوقات  تعیین ،استقرار  واحد، محل  ـ عنوان

   انجام کار
   مورد استفاده  آوري فن  ـ نوع

  3 ناقص/ انجام نشدهکامل/ 

  مستند شده در زیر شاخص قبل نحوه ارایه خدمات  اطالع رسانی  2

  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  هاي الکترونیکی (ایجاد و ارائه نرم افزار -

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

  3 کامل/ ناقص/ انجام نشده

  )مصوبه 7آموزش(ماده - زیر شاخص پنجم
هاي آموزشی برگزار شده با موضوع رضایتمندي و تکریم ارباب رجوع و  دوره

  4 کامل/ ناقص/ انجام نشده  موارد مرتبط
  امتیاز) 18(  مصوبه) 8(ماده ینظر سنج - ششمزیر شاخص 

  3 کامل/ ناقص/ انجام نشده  ضوابط الزم براي نظر سنجی مستمر از مراجعین روزرسانی به  1
  15 کامل/ ناقص/ انجام نشده  و ارزیابی مستمر رضایتمندي ارباب رجوع و تعیین عدد رضایتمندي بر اساس فرم هاي طراحی شده پایش، سنجش  2

  امتیاز) 8(  مصوبه) 11و 10(ماده یظارت و بازرسن -هفتمزیر شاخص 
  3 کامل/ ناقص/ انجام نشده  و تهیه چک لیست هاي بازرسی دستورالعمل نحوه انتخاب و آموزش بازرسان به روز رسانی و رصد اجراي   1
  5 کامل/ ناقص/ انجام نشده  و تهیه گزارش هاي الزم جهت بهبود عملکرد بازرسی انجام  2

  امتیاز) 6(  مصوبه) 12(ماده  تشویق و تنبیه -هشتمزیر شاخص 
  2 کامل/ ناقص/ انجام نشده دستور العمل تشویق و تنبیه کارکنان به روز رسانی و رصد اجراي  1
  4 کامل/ ناقص/ انجام نشده  شویق و تنبیه واحدهاي اجرایی براساس نتایج نظرسنجی وشکایات ارباب رجوعت  2

 21/11/1388ك تاریخ 43914/ت231430نامه شماره  تصویب(قانون مدیریت خدمات کشوري 25نامه اجرایی تبصره یک ماده  و آیین قانون مدیریت خدمات کشوري 90و  27و   26، 25مواد مستند شاخص: 
 شوراي عالی اداري 10/12/1381.ط تاریخ 18540/13مصوبه شماره )، هیات وزیران 8/4/1389تاریخ  77683/44770نامه شماره  تصویبقانون مدیریت خدمات کشوري( 90نامه اجرایی ماده  یینآ )،هیأت وزیران
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بخشنامه طرح موضوع دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان و  شوراي عالی اداري 26/11/1382تاریخ  221320/1901مصوبه شماره موضوع طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداري، 
  .معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 24/4/1393تاریخ  5697/93/200ه تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع به شمار

  امتیاز) 20استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز ( -سومشاخص 
  امتیازسقف   نحوه سنجش  عنوان زیرشاخص  زیرشاخص

  ٢٠  توسط ستاد اقامه نماز استان امتیازدهی   فرهنگ اقامه نمازاستقرار نظام جامع توسعه و ترویج   1
حیه بعدي آن به شماره و اصال هیات وزیران 30/1/1376هـ تاریخ 17323/ت51867تصویب نامه شماره  قانون برنامه چهارم توسعه، 104ماده  ،رهبري گانه مقام معظم 21پیام هاي  مستند شاخص:

تصویب نامه شماره ، شوراي عالی انقالب فرهنگی 4/5/1381مورخ  566مصوبه جلسه ، هیأت وزیران 20/6/1393هـ تاریخ 43835/ت69443نامه شماره  تصویب ،2/11/1381هـ تاریخ 24713/ت5154
  جامع برنامه ریزي، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دستگاه هاي اجرایینظام و  هیأت وزیران 18/9/1385هـ تاریخ 33324/ت116077

  امتیازدهی خواهد شد. ارزیابی این شاخص بر اساس گزارش هاي ارسالی به ستاد اقامه نماز صورت گرفته و نتایج ارزیابی توسط ستاد مذکور به این معاونت اعالم وتوجه: 
  امتیاز) 30( در بستر سامد یرسیدگی به شکایات مردم - شاخص چهارم

    سقف امتیاز  عنوان زیرشاخص  زیرشاخص
  ٥ 95درصد 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 گیرد.  هیچ امتیازي تعلق نمی

درصد باشد کل امتیاز  60باشد نصف امتیاز و درصورتی که بزرگتر و مساوي 
اگر نسبت مربوطه كمتر و مساوي يك  ٧در مورد زير شاخص  .گیرد تعلق می

نصف امتياز و  ١.٥باشد امتياز كامل تعلق مي گيرد. بين يك و كمتر مساوي 
 گيرد. متيازي تعلق نميباالتر از آن ا

  
  

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

  ٣ 95درصد درخواست پاسخ داده شده به درخواست دریافتی سال   2
  جدول اطالعات زیر شاخص

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

  ٥ 95درصدگزارش پاسخ داده شده به گزارش دریافتی سال   3
  جدول اطالعات زیر شاخص

    95تعداد گزارش دریافت شده سال 
    95تعداد گزارش پاسخ داده شده سال 

  ٢ 95درصد انتقاد پاسخ داده شده به انتقاد دریافتی سال   4
  جدول اطالعات زیر شاخص

    95تعداد انتقاد دریافت شده سال 
    95تعداد انتقاد پاسخ داده شده سال 

  ١ 95درصد پیشنهاد رسیدگی شده به پیشنهادات دریافتی سال   5
  جدول اطالعات زیر شاخص
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    95تعداد پیشنهاد دریافت شده سال   
    95تعداد پیشنهاد رسیدگی شده سال   
  ٥ 95) در سال 1درصد پاسخگویی به موارد (نسبت موارد پاسخ داده شده به کل موارد  6
  ٤ 942سال کل موارد دریافتی  به شکایات و گزارش   نسبت  به95سال موارددریافتی  نسبت شکایات و گزارش به کل  7

  ٥  3متوسط زمان رسیدگی به شکایات  8
روز باشد و گزارش  10درصورتی که میانگین زمان پاسخگویی کمتر و مساوي 

گیرد. بین  مربوط به نمونه گیري از موارد ضمیمه شده باشد امتیاز کامل تعلق می
  گیرد. روز نصف امتیاز و باالتر از این بازه امتیازي تعلق نمی 20تا  10

، شورای عالی اداری) ٥/٤/١٣٩٢ تاریخ ٦٣٣٠/٩٢/٢٠٦(مصوبه شماره ارتباطات مردمی در بستر سامد نظامنامه مديريتو  قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ٢٥ماده مستند شاخص: 
  راهنماي خودارزیابی سامد

 امتیاز) 20ن و معلولین(سازي فضاهاي اداري ویژه جانبازا مناسب - پنجمشاخص 

  امتیاز) 7مناسب بودن ورودي ساختمان ها جهت تردد معلولین و جانبازان ( -زیر شاخص اول
  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیرشاخص  زیرشاخص

  و عناصر قابل دسترس در داخل بنا التیروها و  تمام فضاها، تسه ادهیو پ یعموم يها  ابانیوخ نگیبه پارک يراه قابل دسترس از ورودوجود   1
  ٤  استانبهزیستی  توسط اداره کل

  ٣  سانتی متر100عرض بازشو کف پوش حداقل   2
مناسب بودن فضاهاي بهداشتی جهت استفاده  -زیر شاخص دوم

  معلولین و جانبازان
  ٤  بهزیستی استانتوسط اداره کل   ویژه استفاده جانبازان و معلولین رعایت ضوابط اجرایی فضاهاي بهداشتی

جهت استفاده معلولین  آسانسورمناسب بودن  -زیر شاخص سوم
  ٥  توسط اداره کل بهزیستی استان  رعایت ضوابط آسانسور ویژه استفاده جانبازان و معلولین   و جانبازان

شیب دار جهت استفاده  سطحمناسب بودن  - زیر شاخص چهارم
  ٤  توسط اداره کل بهزیستی استان  رعایت ضوابط سطوح شیب دار جهت تردد جانبازان و معلولین   معلولین و جانبازان

  
  ازانراهنمای نحوه ارزيابی شاخص مناسب سازی فضاهای اداری جهت استفاده معلولين و جانب مستند شاخص:

                                                
١ 

شکایات	پاسخ	داده	) 	گزارش	پاسخ	داده 	درخواست	پاسخ	داده 	انتقادپاسخ	داده (	پیشنهاد	رسیدگی	شده
تعداد	کل		موارد		دریافتی		سال	95 × 100 =   درصدمربوطه	

2 
	تعداد		گزارش	و	شکایت		سال95	
تعداد	کل		موارد		دریافتی		سال	95	
تعداد	گزارش	و	شکایات	سال	94	
تعداد	کل	موارد	دریافتی		سال	94

=   نسبت	مربوطه

  
عدد باشد.  10هاي مختلف سال انتخاب و تعداد نمونه ها نباید کمتر از  اي از شکایات به صورت تصادفی و از ماه براي تعیین میانگین مدت زمان پاسخگویی باید نمونهباشد.  زمان پاسخگویی به شکایات، مدت زمان از دریافت شکایت توسط سازمان/دستگاه تا پاسخگویی می 3

 % شکایات باشد.20الزم به ذکر است در صورت  فراوانی زیاد شکایات، حجم نمونه حداقل به اندازه 
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 تحليل عملكرد محور

  :نقاط ضعف
- 
- 
- 

  نقاط قوت:
- 
- 
- 

  هاي الزم براي بهبود عملكرد: اقدام
-  
-  
-  

  استقرار نظام جامع مديريت عملکردبرنامه -٦
  

 )امتیاز 100(و تشکیل کارگروه توسعه مدیریتارزیابی عملکرد دستگاه  -شاخص اول

  ٢٠  کمی  شاخص هاي اختصاصیداشتن برش استانی برنامه عملیاتی اصالح نظام اداري و   1
  ٣٠  کمی  کارگروه توسعه مدیریت دستگاه با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان کیفیت برگزاري جلسات  2
  ٥٠  کمی  (درخصوص ارایه مستندات، برش استانی و ....)تعامل با سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان  3

  مستندات مصوبات کارگروه  دستگاهمستندات قابل ارائه از سوي 
  

)، دستورالعمل اجرایی استقرار نظام هیاًت وزیران 14/1/1389تاریخ  4225/44327نامه شماره  تصمیم(نامه اجرایی آن  و آیین کشوري فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات 83و  82و  81مواد  مستندات شاخص:
هیأت 28/10/1393هـ تاریخ 50642/ت127675شماره وبه مص  ، )28/5/1389تاریخ  27911/200بخشنامه شماره (قانون مدیریت خدمات کشوري 82و  81نامه اجرایی مواد  آیین 3ماده » هـ«ملکرد موضوع بندمدیریت ع

تاریخ  4225/44327به شماره مدیریت خدمات کشوري (قانون  82و  81نامه اجرایی مواد  آیین 3شوراي عالی اداري، ماده  20/1/1393تاریخ  560/93/206نامه شماره تصویبمحترم وزیران، نقشه راه اصالح نظام اداري موضوع 
   .1394هاي اجرایی در سال هاي اختصاصی دستگاهشاخصراهنماي نحوه تنظیم ، ) اصالح نظام اداري96تا  94هاي ساله (سال 3راهنماي نحوه تنظیم برنامه عملیاتی  )،14/1/1389
  

 امتیاز) 30( شناسیو تدوین گزارش تحلیلی و آسیبتهیه  -شاخص دوم

  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیرشاخص  زیرشاخص

گیري از نتایج ارزیابی عملکرد سال قبل در برنامه ریزي هاو تصمیم گیري ها و  بهرهبه منظور  شده يآور جمع يها داده لیو تحل هیتجز  1
  ٢٠  کمی  عملکردهاي اصالحی در جهت بهبود  انجام اقدام

  ١٠  کمی  در خصوص شاخص هاي عمومی و اختصاصی دستگاه حسب مورد ارائه لیست پایگاههاي اطالعات عملکردي  2
  لیست تمام پایگاههاي اطالعاتی براي بررسی دقت و  صحت داده هاي مربوط به شاخص هاي ارزیابی  مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

  
  امتیاز) 40( عملکرد کارمندان یابیاجراي دستورالعمل ارز -سومشاخص 
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  سقف امتیاز  نحوه سنجش  عنوان زیرشاخص  زیرشاخص

  10  کمی  و وظایف و ماموریتهاي دستگاه1395تدوین شاخص هاي  اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران  بر اساس شاخص هاي عمومی و اختصاصی سال   1
  6  کمی  ارزیابی مدیران وکارکنانمکانیزه نمودن فرآیند   2
  10  کمی  مدیران و کارکنانعملکرد  انجام ارزیابی  3
  4  کمی  مدیران و وکارکنان در زمان بندي مقرر در بخشنامه ابالغیانجام ارزیابی عملکرد   4
  10  کمی  سطح مذکورتهیه گزارش تحلیلی وضعیت امتیاز ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان از نظر انطباق در سه   5

  
  )سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 13/11/1393تاریخ  140521 موضوع بخشنامه شمارهدستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی( مستندات شاخص:

  22/5/1390تاریخ  11942/200دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان به شماره  
  محور حليل عملكردت

  :نقاط ضعف 
- 
- 

  نقاط قوت:
- 
- 

  هاي الزم براي بهبود عملكرد: اقدام
-  
-  
-  
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