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 دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 مدیریت عملکرد تهمیکو  کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردمهای دبیرخانه 

 

 برنامه سه ساله اصالح نظام اداری

 )دور اول و دوم( 
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 مقدمه
 

هشام اصالح اظیم ادار  )دور دوم( و راایه  ( ولاام اصالح اظیم ادار  )دور هفدر راستای  اراا  راایه   
درلاخیا  میلا  در  هادم ایود و دام ر  تشتیل  میلا  ستالها ادار  و صلیاا از وقو   قوزارت هابوع ا
نظور اراا  ر  ه هزرور لذا درلاخیا  ارزییری عیلیاد و پیسخگویی ر  شییییت هساقا گادید. دفاا ریزرسی،

ستتالها  اظیم دقلق راایه  فو  الذما اقدام ر  تدوین شتتفیح ودود اااظیرات در قیلب راایه  اریرستتیل  
از تصویب میلا  توسط هقیم عیلی وزارت ر  ملل  واودهی  ادار  و صلیاا از وقو  هادم ایود م  پس 

شده راایه  هورد  ستاید  و ستیزهیه هی و واودهی  اراایی ارالگ گادید و ر  رور هسایا هلزاه عیللیتی  
رصد قاار گافا  و ریزخورد الزم ر  هنظور رفع اواقص و رربود عیلیاد و دسالیری ر  اهداح تعللن شده ر  

م شتتد. راگزار  هنظم و هدفیند رلستتیت میلا  هذمور ری روییاد رصتتد هلزاه اراا   ملل  واودهی اعال
وظییف تعللن شتده و هلزاه رفع گلوگیه هی  شتنیستییی شتده در هیلن راسای توسط درلاخیا  عیللیتی     

 گادید م  گزارش اقداهیت ر  شاح ذی  ارائ  هی گادد.
 :(6931-6931)دور اول از سال  " صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری "برنامه هفتم : 

 الف : هدف

 درصد 01هند  هادم از خدهیت دساگیه هی  اراایی ر  هلزاه  افزایش سطح رضییا 

  53ر   42افزایش ایاه شیخص مناال فسید ادار  از 

   درصد اسبا ر  وضع هورود 7افزایش سطح اعایید عیوهی ر  دساگیه هی  دولای ر  هلزاه وداق 

 

                      

 ق مردم و سالمت اداریبرنامه هشتم : صیانت از حقو                           

 (دوردوم-برنامه اصالح نظام اداری )                                  

 )برنامه هفتم در دور اول برنامه اصالح نظام اداری(                                 
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 کلی ب : سیاست های

  هاقیر  هادم و اظیم ادار  ری تیملد را دسااسی آسیه  آگیهی رخشی اسبا ر  وقو  و تییللفشفیح سیز  و
 (01و ضیرط  هند هادم ر  ارالعیت صحلح )رند 

 سالها ادار  و رشد ارزش هی  اخالقی در آه از رایق اصالح فاآیندهی  قیاوای و ادار ، رراه گلا   ارتقیء
 (42و رییرگلا  اظیم هوثا پلشگلا  و راخورد ری تخلفیت )رند از اهییایت فاهنگی 

     وفظ وقو  هادم و ربااه خستتیرت هی  وارده ر  اشتتخیی وقلقی و وقوقی در اثا قصتتور یی تقصتتلا در
 (45تصیلییت و اقداهیت خالح قیاوه و هقارات در اظیم ادار  )رند 

 اداری سالمت ءاقدامات تحقق برنامه صیانت از حقوق مردم و ارتقا

 

 

 مشاور و همکار زمان مرجع تصویب مسئول اقدامات اساسی ردیف

0 

ترل ، تصویب و اراا  
هصور  وقو  شراواد  در 
اظیم ادار  و تیایم ارریب 

 رروع

* سیزهیه هدیایا 
 و راایه  ریز  مشور
* هعیواا وقوقی 
 رئلس ریرور

 شورا  عیلی ادار 
ترل  : پیییه 

 0532سیل 
 اراا: هسایا

 مشور*وزارت 
 * وزارت دادگساا 

4 

ترل ، تصویب و اراا  
ضوارط ربااه خسیرت 
وارده ر  هادم در اثا قصور 

 و تقصلا

*سیزهیه هدیایا و 
 راایه  ریز  مشور

 * هلأت وزیااه
ترل  : پیییه 

 0532سیل 
 اراا: هسایا

 * وزارت دادگساا 

5 
ترل  و اساقاار اظیم ریهع 

سالها و پلشگلا   ءارتقی
 و مناال فسید ادار 

*سیزهیه هدیایا و 
 راایه  ریز  مشور

 شورا  عیلی ادار 
ترل  : پیییه 

 0532سیل 
 اراا: هسایا

* دساگیه هی  
 اراایی

2 

 سنجش هلزاه رضییا
هند  هادم از دساگیه 
هی  اراایی و رتب  رند  
آاری )صلیاا از وقو  هادم 

 و سالها ادار (
 

هدیایا و *سیزهیه 
 راایه  ریز  مشور
 * اسایادار  هی
* هعیواا وقوقی 
 رئلس ریرور

 سیالا  شورا  عیلی ادار 
* دساگیه هی  

 اراایی

3 
افزایش اثارخشی اظیم 
 رسلدگی ر  تخلفیت ادار 

* دساگیه هی  
 اراایی

سیزهیه هدیایا و  - هسایا -
 راایه  ریز  مشور
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 ج : پیامدها و دستاوردها

  حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومیتأمین 

 سالمت و کاهش فساد اداری ءارتقا 

 کاهش وقوع تخلفات اداری 

 
 
 
 
 
 

 (دومدوره  -)برنامه اصالح نظام اداریارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری  برنامه هشتم
 اهداف کمی  -الف
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 افزایش مقدار صدک شاخص کنترل فساد اداری  1311هدف تجمیعی در پایان سال 
 )بر اساس گزارش بانک جهانی ( 25به  52از 

 1311سال  1311سال  1311سال  سال های برنامه 

اندازه کمی 
 هدف

 درصد افزایش 3وداق   درصد افزایش 7وداق   درصد افزایش 05وداق   سیالا  رشد  
 31وداق  ایاه  23وداق  ایاه  51وداق  ایاه  تجیلعی

 
 

 

2 

)بر اساس  52به  05افزایش نمره شاخص اداراک از عدم وجود فساد از  1311هدف تجمیعی در پایان سال 
 سازمان شفافیت بین الملل(گزارش 

 1311سال  1311سال  1311سال  سال های برنامه 

اندازه کمی 
 هدف

 ایاه 3افزایش وداق   ایاه 2افزایش وداق   ایاه 6وداق  افزایش   رشد سیالا 
 23وداق  ایاه  21وداق  ایاه  56وداق  ایاه  تجیلعی

 

 

 
 ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری : برنامه هشتم

 دوره دوم( -)برنامه اصالح نظام اداری
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)بر اساس بانک  52به  33.00مقدار صدک شاخص پاسخگویی از بهبود  1311هدف تجمیعی در پایان سال 
 جهانی (

 1311سال  1311سال  1311سال  سال های برنامه 

اندازه کمی 
 هدف

 درصد 01افزایش وداق   درصد05افزایش وداق   درصد 01.67وداق  افزایش   رشد سیالا 

  23وداق    53وداق    44وداق   تجیلعی
 

 ابالغی مقام معظم رهبری –ب( سیاست های کلی ناظر بر اجرای برنامه 
 43و  42، 41* سلیسا هی  ملی اظیم ادار : رندهی  

 43* سلیسا هی  ملی راایه  ششم توسع : رند 

 : ی آورد(اقدامات اساسی )که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی ، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم م -ج
 مشاور و همکار زمان مرجع تصویب مسئول اقدامات اساسی ردیف

1 
 قیءارت قیاوه ماده دائیی و اصالح الیح  تصویب

 فسید ری هقیرل  و ادار  اظیم سالها
 0537 سیل وزیااه هلیت دادگساا  وزارت

  ادار  سیزهیه
 مشور اساخداهی و

2 
 و پلشگلا  و سالها ارتقی  هی  راایه  تدوین

 ادار  فسید مناال
   اراایی دساگیهری  دادگساا  وزارت

3 

 ارتقی  اراایی هی  راایه  اراا  و تدوین
 هی  دساگیه ادار  فسید مناال و ادار  سالها

 اراایی

 و ادار  سیزهیه
 مشور اساخداهی

 اراایی دساگیه هی  هسایا ادار  عیلی شورا 

4 
 اظیم رخشی اثا افزایش راا  الزم اقداهیت ااجیم

 ادار  تخلفیت ر  رسلدگی

 دساگیه هی 
 اراایی

 هییهنگی ساید
 هفیسد ری هبیرزه

 0537 سیل

 و ادار  سیزهیه
 مشور اساخداهی

 )تیئلدمننده(

5 
 فسید و ادار  سالها سنجش اظیم اساقاار
 آه سنجش و اراایی دساگیهری  در ادار 

 دساگیه هی 
 اراایی

 هسایا -
 و ادار  سیزهیه

 مشور اساخداهی

6 
 و هدای اریدهی  توسع  از ویییا و تقویا

 هی رسیا 

 و ادار  سیزهیه
 مشور اساخداهی

 سیالا  ادار  عیلی شورا 

 ، اراایی دساگیهری 
 سییا و هدای اریدهی 

 ذینفعیه

 اراایی دساگیهری  0531 سیل - دادگساا  وزارت شفیفلا الیح  تصویب 7

 هنیفع تعیرض الیح  تصویب 8
 و ادار  سیزهیه

 مشور اساخداهی

 شورا  هجلس
 اسالهی

 0537 سیل
 و ادار  سیزهیه*

 مشور اساخداهی

9 
 مشور وزارت ارالعیت ر  آزاد دسااسی قیاوه اراا  توسع 

 دساگیه هی 
 اراایی
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 هدف کمی برنامه:

 سیاست های ناظر بر اجرای برنامه:

 اقدامات اساسی برنامه:

مشترک فعالیت های اصلی و 

برنامه:
 پیامدها و نتایج برنامه:

 52و 55،55سیاست های کلی نظام اداری :بندهای 
   59* سیاست های کلی برنامه ششم توسعه :بند 

 

)بر   25به  52افزایش مقدار صدک شاخص کنترل فساد اداری از 

اساس گزارش
ر شفافیت و مقابله با فساد دزمینه تحقق برنامه برنامه ارتقاء پاسخگویی ، 

 نظام اداری را فراهم می آورد.

 عمل می کنند( ”مشاور و همکار“یا  ”مسئول“)دستگاه ها یا به صورت 

 گردد یم یبررس 3099تا  3097ساله  0 یبازه زمان یبرا

نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه های اجرایی در قالب تفاهم  
 نامه تعیین می شود

به  »دستگاه اجرایی 

 «عنوان مسئول

 دستگاه اجرایی 

به عنوان مشاور و  »

 «همکار

تدوین و اجرای برنامه های اجرایی ارتقای سالمت اداری و  ( 3

انجام اقدامات الزم برای افزایش اثر بخشی نظام رسیدگی به  ( 5
 تخلفات اداری

اصالح و دائمی کردن قانون ارتقاء سالمت نظام   تصویب الیحه( 3
 اداری و مقابله با فساد

 توسعه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطالعات( 0

تدوین برنامه های ارتقای سالمت و پیشگیری و کنترل فساد  ( 4

 اداری

  استقرار نظام سنجش سالمت اداری و فساد اداری در دستگاه (0
   های اجرایی و سنجش آن

 اقدامات اساسی

 : »برنامه هشتم 
ارتقاء پاسخگویی،  
شفافیت و مقابله با 
  فساد در نظام اداری

» 

 از برنامه جامع 

 اصالح نظام اداری 

 3099تا  3097سال 

 « اداری ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام : »برنامه هشتم

 :برنامه هشتم

برنامه ارتقاء  )
پاسخگویی،  

شفافیت و مقابله با 
  فساد در نظام اداری

تا  3097سال 
3099) 
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 تدوین برنامه جامع اصالح نظام اداری

 55/3/90مورخ  265/90/556براساس مصوبه شورای عالی اداری به شماره 

 کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

 (تعاون کار و رفاه اجتماعیتخصصی وزارت )کمیته شفافیت 

 «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری : »برنامه هشتم
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 ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری  برنامه میانگین درصد تحقق عملکرد 

 

 : توضیح

 سیهیا  تسیی تییل  گادیده اسا.  عیلیاد ارزییری شیخص هی  عیوهی  درردول فو  را اسیس درصد تحقق  -0
از ستو  ستیزهیه ادار  و اساخداهی هلیاگلن س  سیل  دوره دوم راا  دساگیهری     33تور  ر  عدم اعالم ااییج ارزییری ستیل   -4

ی اساعالم شفیهی از اییینده سیزهیه ر 33هحیسب  و راا  ساید وزارت هابوع در سیل   31و  37تیرع  را اسیس هلیاگلن دو سیل  
 ادار  و اساخداهی مشور هنظور گادیده اسا .

 

 

 

 

 

یف
رد

 ستاد شاخص 
 سازمان 

 تامین اجتماعی
 صندوق

 بازنشستگی کشوری 
سازمان آموزش فنی 

 و حرفه ای کشور
 سازمان 

 بهزیستی کشور

 عنوان شاخص
 دور اول

0532-
0536 

 دور دوم

0537-
0533 

 دور اول

0532-
0536 

 دور دوم

0537-
0533* 

 دور اول

0532-
0536 

 دور دوم

0537-
0533* 

 اول دور

0532-
0536 

 دور دوم

0537-
0533* 

 اول دور

0532-
0536 

 دوم دور

0537-
0533* 

 36.64 70.76 55.50 26.71 40.13 26.05 44.6 24.20 71.41 33.11 ارتقیء سالها اظیم ادار  0
صتتتلتتیاتتا از وتتقتتو    4

 شراواداه در اظیم ادار 
66 71.37 23.43 63.05 62.73 71.54 37.3 31.37 13.70 66 

افزایش اثارخشتتتی اظیم  5
رستتتلتدگی رت  تخلفیت   

 ادار 
13.66 16 16.43 76.33 13.66 54.45 17.36 14.5 13.66 72.3 

رسلدگی ر  شییییت  2
 هادهی در رساا سیهد

11.55 011 76.66 12.43 13.06 011 31 37.3 35.55 37.3 

ارتبتیریت هادم و دولا   3
 011 30 37 16.66 32.3 66.15 34.73 35.55 36.55 35.32 در رساا سیهد
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اله اصالح )برنامه سه س برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری ستاد دستگاه در جدول گزارش عملکرد درصد تحقق
 (1311الی   1314نظام اداری  

 

 

 

 

0
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120

ارتقیء سالها اظیم 
ادار 

صلیاا از وقو  
شراواداه در اظیم 

ادار 

ظیم افزایش اثارخشی ا
ت رسلدگی ر  تخلفی

ادار 

یت رسلدگی ر  شییی
هادهی در رساا سیهد

ارتبیریت هادم و 
دولا در رساا سیهد

99لغایت 95مقایسه درصد تحقق برنامه هشتم طی سالهای 

درصد تحقق دوره اول درصد تحقق دوره دوم

 سال                           

 موضوع

 
14 

 
15 

 
16 

میانگین 
 درصد تحقق
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11 

 
11 

میانگین 
 درصد تحقق

 71.41 13 63.16 73.21 33.11 31.45 41.24 011 ارتقاء سالمت نظام اداری

حقوق صیانت از 
 شهروندان در نظام اداری

011 56.73 60.43 66 72.43 14.16 - 71.37 

افزایش اثربخشی نظام 
 رسیدگی به تخلفات اداری

011 75 36 13.66 11.31 32.55 - 30.20 

رسیدگی به شکایات 
 مردمی در بستر سامد

011 11 011 11.55 011 011 011 011 

ارتباطات مردم و دولت در 
 بستر سامد

011 31 13 35.32 13 011 011 36.55 
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 : برنامه هشتم

ر دارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد »    

 «نظام اداری  

 سالمت اداری و صیانت از حقوق مردموظایف کمیته 
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  .... مردم شامل اهداف ،سیاست ها،اقدامات وتهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق 

 

بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و 
 تشویق و تنبیه

 راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم

تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات 
  دستگاه و تکریم ارباب رجوع

 

تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سالمت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری 
  آناستقرار 

بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری ، بازدارندگی و برخورد قاطع با 
 .متخلفان

ارتقاء  »برنامه هشتم:  
پاسخگویی، شفافیت و مقابله 

 « با فساد در نظام اداری
وظایف کمیته سالمت اداری 

 و صیانت از حقوق مردم

 تدوین شاخص های سالمت و سنجش و پایش میزان سالمت و فساد اداری

سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود 
 اصالح قوانین و مقرراتفرهنگ سازمانی مبتنی بر اصالح رفتار مدیران و کارکنان و 

 تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه 

 

 راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن
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 سالمت اداری و صیانت از حقوق مردمکمیته 

در هعیواا توستتع  هدیایا و ستتاهیی  ااستتیای رئلس ریرور،  7/01/35هورخ  05274/35/411رخشتتنیه  شتتییره  0ر  استتانید رند 
تشتیل  میلا  هی  تخصصی هاتبط ری هسیئ  هدیایای و ادار ، میلا  سالها ادار  و صلیاا از وقو  هادم ری وظییف و   خصتوی 

 اهداح ذی  تشیل  گادید.

 : سالمت اداری و صیانت از حقوق مردماعضای کمیته 
 ن(یی از هعیوالن و  ر  عنواه ریاشلیالتاین هقیم دساگیه اراایی )یی یر (0

 هدیا وااسا  (4

  هدیا واود وقوقی (5

 ، ارزییلی عیلیاد و پیسخگویی ر  شییییتواود ریزرسیهدیا  (2

 هدیا هامز فنیور  ارالعیت  (3

 وسیب  ذ (6

 رئلس هلأت رسلدگی ر  تخلفیت ادار  میرهنداه  (7

 ث(هقیم دساگیه )وسب هوضوع هورد رح سییا اشخیی ر  تشخلص ریالتاین (1
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 اداری و صیانت از حقوق مردمسالمت عملکرد کمیته 

 نعنوا  

 سال
 سالمت اداری و صیانت از حقوق مردمکمیته 

 عملکرد 1311 -1314

 43 جلسات تعداد

 

رلست  میلا  ستالها ادار  و صتلیاا از وقو  هادم، ترل  صتورتجلسیت و پلگلا  اراا   هصوریت هارور  ری      25راگزار   (0
 33لغییا  32هییهنگی واودهی  هجا  ری سیل هی  

سیه ری عضویا ریزر صدور ارالگ اعضی از سو  درلا میلا تشتیل  میلا  میرشتنیسی سالها ادار  و صلیاا از وقو  هادم و    (4
و الز تأهلن دستتاور میر  )هریااین وظلف  این میلا  پلگلا  اراا  هصتتوریت میلا  اصتتلی ستتالها ادار  واودهی  ستتاید   

  .(رلسیت میلا  اصلی هی ریشد

 کارشناسی سالمت اداری و صیانت از حقوق مردمعملکرد کمیته 

 نعنوا  

 سال
 سالمت اداری و صیانت از حقوق مردمکمیته 

 عملکرد 1314-1311

 41 جلسات تعداد

 
 

 

 
 

 .م.خ.ک ری ارائ  پلشنریدات اصالوی و ارسیل ر  سیزهیه اهور  34و  30در دساورالعی  اراایی هواد اوصیء ایلش هی  هورود  (0
  ادار  و اساخداهی مشور

، آیلن ایه  هی و دساورالعی  هی  هاروط ر  تشی  هی  میرگا  و 022ترل  و تدوین پلش اویس اصتالول  هقیول  ایه  شییره    (4
، دساورالعی  ایجید  قیاوه تشتیل  شتوراهی  اسالهی میر   ستاگیه هی  ذیارط از ریل  اصتالح  میرفاهییی ری هیییر  تشتی  هی و د 

 تشی  میرگا  شاما هخیراات ایااه ررا اصالح روی  هی  قبلی رینظور میهش گلوگیه هی  فسید

 3 بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه
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       ااجیم گادیده استتاریزاگا  در دستتاورالعی  هی و روی  هی  ریر  م  توستتط اداره م  اهور وقوقی وزارت هابوع رشتتاح ذی   (5
 ریزاگا  شده اسا(. 33هورد در سیل  01و  31هورد سیل  40، 37هورد در سیل  03) 
یزرسی، راعالم تنقلح قواالن و هقارات پلشنرید  م  الیز ر  اصالح و ریزاگا  دارد از سو  ادارات م  اراایی اسایه هی ر  دفاا  (2

 ییس آاری ر  هعیواا هی  هارور  ررا رارسی و اقدام الزمو ااعارزییری عیلیاد و پیسخگویی ر  شییییت 

 

 

رروع راایه  زهیابند  از احوه اراا   ارریب و رخشنیه  راح تیایم 0533هصور  وقو  شراواد  از سیل  01هیده را اسیس 
 اسا م   ریراح تیایم ارریب رروع و وقو  شراواد  ااجیم م  هصوب میلا  سالها ادار  و صلیاا از وقو  هادم گادیده 

ریزرسی از واودهی  عیللیتی دساگیه هی  تیرع  و  ادارات م  اراایی اسایاری صورت پذیافا   51تعداد  33لغییا  37سیلری  
 اسا .

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 تصویب برنامه در کمیته 

بندی  تهیه برنامه زمان
بازرسی ها از نحوه اجرای 

 مصوبه حقوق شهروندی

بندی نتایج بازرسی  جمع
ها و ارسال گزارش به 

 مقام عالی وزارت 

ابالغ برنامه بازرسی 
بهمراه چک لیست به 
 واحد ارزیابی شونده

تهیه گزارش بازرسی و  
احصاء نقاط قوت و نواقص  

عملکردی و ابالغ گزارش به 
انجام بازرسی مطابق چک  واحد ارزیابی شونده

لیست ابالغی در موعد 
 مقرر

  بر نظارت و راهبری
  از صیانت برنامه استقرار

مردم حقوق  

 راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم

 4 
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ا  ری راش ساید  و اسایای تدوین و در میلری تور  ر  اسنید و قواالن ریالدسای ها سیل  راایه  ارتقی  سالها ادار  و هبیرزه ری فسید  (0

سیل  اظیم سالها ادار  در سطح  2گادیده اسا و ر  هاوللیه اراا  ها راایه  ارالگ گادیده اسا ، ترل  راایه  عیللیتی هارور  تصویب 
الز تدوین و عیلیاد ها  0211لغییا  0537عللن راش اسایای و ارالگ ر  ادارات م  اراایی و واودهی  ساید  ذیارط از سیل ستاید و ت 

 یک از واودهی را این اسیس سنجلده هی شود. 

 "البااق دوم گیم " رلیال  از(  فسید ری هبیرزه و عدالا) اریرم توصل  اراا   راسای  در عیللیتی هی  راایه  تدوین و ترل  (4

 

 

 

 ریفسید هبیرزه و ادار  اظیم سالها قیاوه الیح  رارسی هنظور ر  دولا لوایح میلا  رلس  25در فعیل وضور (0
 دادگساا  وزارت فسید ری هبیرزه منوااسلوه هارع درلا ر  ادار  سالها ارتقی  قیاوه اصالح پلشنریدات ارائ  (4
 ساوی پلش ری راح روده هواز  ردلل  "ادار  ستتالها ارتقیء قیاوه الیح  ر  فستتید گزارشتتگااه از ویییا راح" الحی  پلشتتنرید ارائ  (5

 هذمور الیح 

قیاوه هدیایا خدهیت  34و  30هواد ارستیل پلشتنریدات ر  ستیزهیه ادار  و اساخداهی در خصوی ریزاگا  در دساورالعی  اراایی     (2
 مشور 

راگزار  هیییش و اشسا هی  علیی ری هوضوعیت سالها ادار  و شییساگی هی  هدیایای ری وضور میرمنیه ساید  و اعضی  میلا   (3
 اصلی و میرشنیسی سالها ادار 

  از را رمنیه ساید  و ادارات م  ارااییارالع رستیای قواالن و هقارات ستالها ادار  و گلوگیه هی  فسید خلز شنیسییی شده ر  می   (6
 هخالف )راوشور، پوساا،پورتیل سیزهیای، اتوهیسلوه ادار (

م  اراایی ریع آور  هجیوع  ا  هطیلعیتی و پژوهشتی از هوضوعیت هاتبط ری سالها ادار  هبیرزه ری فسید و ارالع رسیای ر  ادارات   (7
 ار  در پاتیل دفاااز رایق هییتب  و ریرگذ

 یا درلاخ ر  ارائ  و تیرع  هی  سیزهیه و ساید واودهی  هل  سیزهیه فسید ری هبیرزه منوااسلوه گزارش رند  ریع و درییفا (1
 دادگساا  وزارت در فسید ری هبیرزه منوااسلوه هلی هارع

 تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سالمت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن
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 بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری ، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان

 
1 
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 تدوین شاخص های سالمت و سنجش و پایش میزان سالمت و فساد اداری

 1 

سنجش سالمت اداری ارزیابی و سنجش شاخص های 
 11و  11طی سال 

 تدوین شاخص های سنجش سالمت اداری 

تدوین شاااخص های ساانجش سااالمت اداری در  
 سطح ستاد و ادارات کل اجرایی استان ها

تصویب شاخص ها در کمیته سالمت اداری 
و صیانت از حقوق مردم و ابالغ به استان ها 

 و واحدهای ستادی

مستندات ادارات کل اجرایی اخذ عملکرد و 
99و  98استان ها در سال   

اخذ عیلیاد و هساندات هاوللیه اراا  شیخص هی    
 سنجش سالها ادار  در سطح ساید  

بررسای عملکرد و مساتندات ارسالی ادارات کل   
 اجرایی و واحدهای ستادی توسط دفتر

محاسبه درصد تحقق اهداف کمی و نمره سالمت  
شاخص های تعریف شده اداری مطابق  

احصاااء نقاط قوت و نواقص عملکردی واحدهای 
واحد ستادی( و  7و   استان 03ارزیابی شاونده) 

 ابالغ به آنها  

ارساال گزارش جمعبندی سنجش سالمت اداری  
و  در سطح ستاد و استان ها  به مقام عالی وزارت 

 تشویق واحدهای برتر
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 رااوی  پاسشنیه  در زهلن  سنجش و آسلب شنیسی فاهنگ سیزهیای دساگیه و توزیع آه ررا تییل  توسط هیییراه (0

 ترل  پیدمسا هی  )فییلری  صوتی( آهوزش قیاوه هدیایا خدهیت مشور   (4
 راگزار  رلسیت گفاگو و تبیدل اظا ری هیییراه در زهلن  هوضوعیت علیی، ااگلزشی، اراییعی ، فاهنگی و روااشنیخای و... (5

 

 
 

راستای  ارتقیء فاهنگ هطلوب )سالها و ورزش( ریعث ایجید سالها رسم و رواه   ویییای از خیاواده میرمنیه درراایه  هی   (0
 هی گاددم  اقش هوثا  در اساقاار فاهنگ سیزهیای هطلوب دارد.

 تعللن هعلیرهی  عیوهی سنجش هانیسب ری فاهنگ سیزهیای هطلوب در هصیوب  افااد در زهیه رذب )اساخدام( (4

 دوره هی  آهوزشی ری عنواه اقش هعنویا و ریورهی  دینی در ارتقیء فاهنگ میر و روشری  اوین میرآفاینی راگزار  (5

 اهی  هدیای استافیده از ارزارهی  هانیستب ری فاهنگ هطلوب دستاگیه ررا ستنجش افااد پلشنرید  راا  اااصیب ر  پسا     (2
 واف  ا  در میاوه ارزییری و   اعطی  گواهلنیه  شییساگی 

 (چکیده عملکرد شاخص توسعه فرهنگ سازمانی )میانگین درصد تحقق عملکرد   

 

 عنوان شاخص

 ستاد
 سازمان

 تامین اجتماعی 
صندوق بازنشستگی 

 کشوری
سازمان آموزش فنی 

 و حرفه ای کشور
 سازمان

 بهزیستی کشور 

 دور اول

0532-
0536 

 دور دوم

0537-
0533 

 دور اول

0532-
0536 

 دور دوم

0537-
0533 

 دور اول

0532-
0536 

 دور دوم

0537-
0533 

 اول دور

0532-
0536 

 دور دوم

0537-
0533 

 اول دور

0532-
0536 

 دور دوم

0537-
0533 

اراا  هفیداظیم 
ایه  هدیایا 
توسع  فاهنگ 

 سیزهیای

- 03.6 - 07.4 - 40.72 - 3.66 - 3.6 

وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سننجش و آسنیب شنناسنی     
 سازمانی مبتنی بر اصالح رفتار مدیران و کارکنان و اصالح قوانین و مقررات

 

1 

 راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن

 11 

عیوهی در سیهیا  تسیی تییل  گادیده اسا. این شیخص ردول فو  را استیس درصد تحقق عیلیاد ارزییری شیخص هی   :  توضیح
 در دوره اول لحیظ اشده اسا



22 

 

 1311لغایت  1314خالصه عملکرد دبیرخانه کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم طی سالهای 

 تیرع  هی  سیزهیه و اراییعی رفیه و میر ،تعیوه وزارت سطح در هادم وقو  از صلیاا و ادار  سالها میلا  ایوده فعیل (0
 رلسیت در میلا  وظییف قاارداده دساورمیر در و هیهلیا  رطور آه رلسیت راگزار  و منوه تی ییزدهم دولا ارادا  از
 سیزهیه و ساید در آاری رفع اصالوی راهییرهی  هورد 410اراا  و آاری رند  اولویا و فسید گلوگیه هورد 014 شتنیسییی  (4

  تیرع  هی 
قواالن و هقارات ستالها ادار  و گلوگیه هی  فستید خلز شتنیستییی شده ر  میرمنیه ساید  و ادارات م      ارالع رستیای   (5

 از را  هخالف )راوشور، پوساا،پورتیل سیزهیای، اتوهیسلوه ادار ( اراایی

  میلا  هصوب هی  شیخص ر  تور  ری ادار  سالها هلزاه سنجش (2

 سالها ادار  راا  ملل  میرمنیه ساید  و اراایی و سیزهیه هی  تیرع راگزار  آزهوه الیااوالیی قواالن هاتبط ری   (3

  .م.خ.ک و تبصاه ذی  آه( 34و  30دساورالعی  هواد  1اتخیذ تدارلا الزم راا  درییفا گزارش هی  هادهی)هوضوع هیده   (6

ه  شتتییره  گیا  میلا  ستتالها ادار  و صتتلیاا از وقو  هادم را استتیس رخشتتنی    01اراا  وظییف  رارستتی وضتتعلا  (7
هعیواا وقا توستع  هدیایا و ستاهیی  ااستتیای رئلس هحاام ریرور  در ستطح ستتاید و     17/01/35هورخ  05274/35/411

 سیزهیه هی  تیرع  در رلسیت میلا  سالها ادار  سیلجیر  

ا و هقیرل  هقیم عیلی وزارت ری هوضوع ارتقی  پیسخگویی، شفیفل 14/12/31هورخ  36471پلگلا  و صتدور رخشنیه  شییره   (1
 ری فسید در اظیم ادار 

 "گیم دوم ااقالب "عدالا و هبیرزه ری فسید (  از رلیال   در راسای   اراا  توصل  اریرم )ترل  و تدوین راایه  هی  عیللیتی  (3

تعیرض هنیفع در راخی از واودهی  ساید  از ریل  روارط میر و تعیوه ری راگزار  رلسیت هاعدد ری شتنیسییی هصیدیق   (01
 آاری و ارائ  راهییرهی  هدیایای

 هبیرزه ریفسید رلس  میلا  لوایح دولا ر  هنظور رارسی الیح  قیاوه سالها اظیم ادار  و 25وضورفعیل در (00

 هیهیا  عیلیاد گزارش رارسی و درییفا ، مشور  خدهیت هدیایا قیاوه( 30) هیده یک تبصاه هوضوع ریزرستیه  اااصتیب  (04
  آایه
ریع رند  گزارشیت  وریزرسی هی  ادوار  و هورد  ریزرسیه سالها ادار  ساید  و اسایای و رارسی و ظیرت را عیلیادا (05

 ارسیلی آایه ر  ایظا ارشد

هیه  از ریزرسیه هزرور، رتب  رند   6اظیرت را عیلیاد ریزرسیه سالها ادار  ، اخذ گزارش هیهلیا  آایه و گزارش تحلللی  (02
  . م.خ.ک  34و 30دساورالعی  اراایی هواد  6ر  ساید و اسایه هی هطیرق فام ضیلی  عیلیاد سیالا  ریزرسیه سالها ادا

قیاوه هدیایا خدهیت  30هقارات هاتبط ری ستتالها ادار  ری هدح پلشتتگلا  از راوز تخلف هیده  ارالع رستتیای قواالن و (03
 مشور  

ر  هنظور رسلدگی و اخذ تصیلم و اعییل  عیلی وزارتهقیم ااعییس تخلفیت هحاز شتده توستط ریزرسیه سالها ادار  ر     (06
 هجیزات هی  تعللن شده
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 .م.خ.ک میرمنیه از رایق هییتب  ری وزیا و تفویض  30اتخیذ تدارلا الزم در ررا تستتایع در رستتلدگی ر  تخلفیت هیده   (07
ریزرسی، ارزییری   .م.خ.ک میرمنیه از ستو  وزیا ر  ایظا ارشتد )هدیا م  دفاا   30اخالیر رستلدگی ر  تخلفیت هوضتوع هیده   

 (عیلیاد و پیسخگویی ر  شییییت

هقیم عیلی وزارت ری هوضتتوع ویییا هطلوب از ریزرستتیه  05/13/37هورخ  077150پلگلا  و صتتدور رخشتتنیه  شتتییره  (01
  34و  30هوضوع هیده 

 لزوم و یییتشی راوز عل  تحلللی هی  گزارش ارسیل و ترل  و شییییت ر  پیسخگویی و درییفا فاایند ایوده الیااوالیی  (03
  هاتبط واودهی  ر  اواقص رفع

 ووزه در هابوع وزارت اقداهیت ارزییری خصتتوی در فستتید ری هبیرزه منوااستتلوه هلی هارع ری ایه  تفیهم ااعقید لگلا پ (41
 (گادید ارییی دادگساا  وزارت در0533 سیل اسفند 07  اریرشنب  روز هذمور تفیهینیه  ) فسید ری هبیرزه و شفیفلا

 و ادوار  هی  ریزرسی فاایند ایوده الیااوالیی رینظور ادار  ستالها  و ریزرستی  ستیهیا   استاقاار  خصتوی  در پلگلا  (40
 خدهیت هدیایا قیاوه 30 هیده هوضوع ریزرسیه عیلیاد ایوده رصد و هی اسایه اراایی م  ادارات و ساید  هی  واود هورد 
 هزرور سیهیا  رایق از مشور 

  رلس  01 راگزار  و شفیفلا میلا  تشیل  (44

 نتایج اقدامات کمیته سالمت اداری

0 
سطح تعیهالت و ایجید هم افزایی رلن رخشی وزارت هابوع در ررا اراا  هطلوب راایه  هی  سالها ادار  از رایق  ءارتقی

 تشیل  رلسیت میلا  سالها ادار  

4 
میهش / رفع اقیط فستید خلز شنیسییی شده در فاایند هی  اخاصیصی وزارت هابوع ری اراا  راهییرهی  اصالوی در اظا شده  

 ر  ویژه الیااوالیی ایوده فاایند هییی م  رلشااین وجم ارریب رروع را داراد. 

5 
ری راگزار  هیییش هی و دوره هی   30افزایش ستطح تواایند  میرشتنیستیه هاتبط ری ستالها ادار  و ریزرستیه هوضوع هیده      

 آهوزشی 
 رساا سیز  ررا اعاله تخلف یی فسید توسط هاارعلن، هخیربلن و شراواداه 2
 (   30قیاوه هدیایا خدهیت مشور  مشف تخلف یی رشوه از رایق ریزرسی هی  ااجیم شده توسط ریزرسیه هوضوع هیده  3
 سیز  میرمنیه و هدیااه ری قواالن و هقارات سالها ادار  و هصیدیق فسید ادار  آگیه 6

7 
ایجید رستاا هنیستب ررا ااعییس اقداهیت ااجیم شتده در ووزه سالها ادار  و شفیفلا در سطح هلی و رلن الیللی از رایق    

 ا ااعقید تفیهم ایه  ری وزارت دادگسا

1 
میهش ضتایب خطی و افزایش ستاعا عی  از رایق استاقاار ستیهیا  ریزرسی و سالها ادار  در فاایند ریزرسی هی  ادوار  و     

 هورد 

و اوصیء  33و  31هحیسب  ایاه فسید ادارات م  اراایی اسایه هی از رایق سنجش شیخص هی  سالها ادار  ری سیل هی   3
 اقیط قوت و ضعف ها یک از ادارات م  
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 (تخصصی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیکمیته شفافیت )کمیته 
شتتفیفلا در هجیوع    وزارت تعیوه،میر و رفیه اراییعی ر  هنظور ری عنییا ر  راایه  هی  هقیم عیلی وزارت در خصتتوی ارتقی  

ر  رییسا ایشیه تشیل  گادید. در ارادا درلاخیا   0537راهبا  و اظیرت را شتفیفلا اهور میلا  شتفیفلا وزارت هابوع در سیل   
 0531ر شتد. سسس در سیل  این میلا  در هامز روارط عیوهی و ارالع رستیای تعللن شتد و دو رلست  توستط هامز هذمور راگزا    

خ پیسخگویی ر  شییییت هحول گادید. از آه تیریارزییری عیلیاد و  درلاخیا  رنی ر  دساور هقیم عیلی وزارت ر  دفاا ریزرسی،  اتولل
 تدوین و ارالگ اقشتت  راه ،  از ریل تی منوه تعداد هفا رلستت  میلا  راگزار شتتد م  از هریااین اقداهیت آه هی تواه ر  هوارد 

 .ایود  اشیره در شاما هی  تیرع  و اراا  قیاوه ریهع وداگیر و سیهیا  اهالک  BI، پلگلا  اساقاارشفیفلا

 :اعضای کمیته شفافیت
 هحید شایعایدار  هقیم عیلی وزارت، رئلس میلا  (0

 سلد ضلیءالدین شجیعی راهیه، هشیور وزیا و ریاشلن رئلس میلا  (4

 ارزییری عیلیاد و پیسخگویی ر  شییییت، درلا میلا رؤیی رفلعی، هدیام  دفاا ریزرسی،  (5

 اوید هلدر ، هعیوه رفیه اراییعی (2

 وجا ال  هلازایی، هعیوه اهور اقاصید  (3

 هحید رعفا مبلا ، هعیوه اهور تعیوه (6

 هصطفی سیالر ، رئلس سیزهیه تأهلن اراییعی (7

 امبا افاخیر  علی آرید ، هدیاعیه  صندو  ریزاشساگی مشور  (1

 فا، هدیاعیه  شسایهحید رضواای  (3

 سلد رواد رضو ، رئلس هامز فنیور  ارالعیت، ارتبیریت و تحول ادار  (01

 داود ماهی، هدیام  ووزه وزارتی (00

 هحیدرضی عالیی، رئلس هامز وااسا (04

 ویهد شیس، رئلس هامز روارط عیوهی و ارالع رسیای (05

 روزر  مادوای، دسالیر وزیا در اهور وقو  شراواد  (02
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 اقدامات کمیته شفافیت:مهمترین 

 رلس  میلا  شفیفلا 01راگزار   (0
 و تصویب ، شفیفلا الیح  از راگافا  شفیفلا ووزه در اخاصیصی تیللف 7 و عیوهی تیللف 1 ری ، شفیفلا راه اقشت   تدوین (4

 (33/2/45 هورخ 67126 شییره رخشنیه ) هحاام وزیا توسط آه ارالگ
 در امثا شاما هی  تیرع  و هوش تجیر  BIاساقاار سلسام  (5

 ثبا ارالعیت اهالک وزارت هابوع در سیهیا  اهالک ،پلگلا  اراا  قیاوه ریهع وداگیر)میدساا( در سیزهیه هی  تیرع  (2

ریع رند  و ارسیل ارالعیت اهالک و الز اهالک فیقد سند تک راگی در وزارت هابوع ر  سیزهیه ریزرسی م  مشور و سیزهیه  (3
 اسنید و اهالک مشورثبا 

 یز س تواایند هامز و میلا  درلاخیا  هشااک هیییر )رلاوای ایظاین توسط شتفیفلا  هی  ستیهیا   ارزییری ستیزومیر  ایجید (6
 توستتع  و تعیوه اهور ، میر روارط هی  هعیواا ر  هاروط شتتفیفلا ستتیهیا  03 رلستتیت این در( دااشتتگیهی ریهع  و ویمیلا
 ، سایش ، عشییا و روساییلیه ، مشیورزاه اراییعی رلی  صندو  ، اراییعی تیهلن ، ررزیسای هی  سیزهیه و اشاغیل و میرآفاینی
 .گافا قاار رارسی هورد هدای اریدهی  سو  از و هطاح آایه ایییندگیه توسط میرگااه رفیه ریاک و مشور  ریزاشساگی صندو 
 .دگادی تشایح هزرور هعیواا ایییندگیه توسط ایااالیه رفیه داده پییگیه عنواه ری الز اراییعی رفیه هعیواا سیهیا  هیچنلن

 یلا م رخصتتوی هدیاه هلئا ذی  هی  رامیلا  تیملد ری تیرع  شتتاماری  در داخلی هی  مناال اظیم استتاقاار پلگلا  (7
 سیغلارور و رورسی هی  شاما ارالعیت ورود پلگلا  و(هاروط دهی گزارش و هیلی ووزه در هساقلم هسئوللا ری) وستیراسی 

 اقاصید  هعیواا توسط مدال سیهیا  در

 تعیوه، وزارت ری هادم هشیرما راهباد رلیال  خصوی در وزارت عیلی هقیم 31/01/51 هورخ 417102 شییره صتدوررخشنیه   (1
 درییفا از پس...  و اراایی ضوارط و هیدستاورالعی   ایه ، آیلن هی،رخشتنیه   از اعم صتیدره  هقارات ملل ) اراییعی رفیه و میر

 (شود هی ارالگ سسس و اصالح هادهی، سیزاده اااقیدات و اظاات
 در ایااه تعیوای هی  شاما راا  شفیفلا هی  شیخص تدوین (3
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 : برنامه هشتم  کلی دستاوردهای
 سوم دساگیهی در ارتبیط ری درصد تحقق راایه  هشام در س  سیل هاوالی رشنواره شرلد ررییی رتب  مسب .0
 دولا ارالعیت فنیور  اراایی شورا  رارسی ری شفیفلا درووزهی دساگیه اولمسب رتب   .4

 هدیایا تعیرض هنیفع  ریهدیا از سیزهیه ررزیسای مشور 011راا  اوللن ریر  وذح   .5

توستتع  دولا الیااوالک در وزارت از رایق پیستتخگویی ر  شتتراواداه رربود افزایش ملفلا خدها رستیای  و   .2
هوشتتیند تعیوه ،پییگیه ارالعیتی ریهع و هابوع ری راه ااداز  و رراه رادار  از ستتیهیا  ریهع روارط میر، ستتیهیا  

 رفیه ایااالیه

 51/71افزایش ملفلا و تسایع در خدها رسیای ر  ریهع  هدح سیزهیه تیهلن اراییعی ری راح  .3

 ارالعیت تیامز و آور  ریع عظلم پویش و ادار  اظیهیت ملل  در میر  نریهپ و اولل   هقیوها سد شتیسان  .6
 سیز  شفیح و پیسخگویی فاایندهی  در اسافیده هنظور ر 

 تیرع  سیزهیاری  و هی ووزه تییهی در شفیفلا اظیم ایجید  .7

راا  اوللن ریر گادآور  رزرگااین هجیوع  ارالعیتی در وزارت هابوع ، ستتتیزهیاری  تیرع  و شتتتاماری  تحا   .1
 ( Big Dataتصیلم گلا  رااسیس این ارالعیت عظلم.)پوشش و قیرللا اسافیده و راایه  ریز  و 

 هی یه ا شلوه و دساورالعیلری و هقارات و ضوارط ،تعللن گلایری تصیلم ، هی درسلیساگذار  ذینفعیه هشیرما  .3

 تیرع  هی  سیزهیه و هی ووزه هی  در شفیفلا ویژه هی  سیهیا  زیا و هی سیهیا  گلا  شی  .01

 افشیگا  ر  الیز از رلوگلا  هنظور ر  شفیفلا هشق در اسبی هوفقلا   .00

 و  رودر خصوی در رسیای ارالع و عشییا  و روساییی اشاغیل تسرلالت ر  هاروط هساندات هجیوع  اااشیر  .04
 ر  ااحاافیت ومیهش( درصد 05 ر  25 از ) هغییاتری میهش هورب م  ایظا سیهیا  در هذمور تسرلالت عیلیاد

 گادید(درصد 2 هحیسبیت دیواه گزارش رنیر ) درصد 7

 دساگیه ارمیه ملل  در شفیفلا فاهنگ توسع    .05

یه ایییندگ دیدگیهعشییا از روسایئلیه و  مشیورزاه ،مستب رتب  اول ستیهیا  شتفیفلا صتندو  رلی  اراییعی      .02
 سین هی

 راا  اوللن ریر اااشیر ارالعیت هاتبط ری هدیااه هولدینگ هی و شاماری  زیا هجیوع  سیزهیاری  تیرع  .03

 پویش هساند سیز  و سیهیادهی ر  اهالک و اسنید هاتبط در سیزهیاری  تیرع  .06
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 شفافیت تخصصیکمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم و کمیته  نقاط قوت

 تدوین راایه  اریرسیل  سالها ادار  و صلیاا از وقو  هادم و تییلد میلا  و ارالگ آه توسط هقیم عیلی وزارت .0
 راگزار  هنظم، هیهلیا  و هدفیند رلسیت میلا  سالها ادار  و صلیاا از وقو  هادم .4

 ا  میلا  سالها ادار  و راایه  ریز  الزم ررا اراا  آهتور  ر  وظییف ده گی .5

 تدوین راایه  عیللیتی سیللیا  در ووزه سالها ادار  و صلیاا از وقو  هادم .2

 سنجش سیللیا  سالها ادار  در سطح ساید و اسایه هی و اعالم ااییج ر  آه هی .3

 شنیسییی هصیدیق تعیرض هنیفع در ووزه هی  روارط میر و اهور تعیوه .6

تعیه  هنیسب ری اریدهی  اظیرتی سطح هلی از ریل  سیزهیه ادار  و اساخداهی و سیزهیه ریزرسی م  مشور و درلاخیا   .7
 هارع هلی منوااسلوه هقیرل  ری فسید

ااعقید تفیهم ایه  ری وزارت دادگساا  در خصوی ااعییس اقداهیت وزارت هابوع در ووزه سالها ادار  و شفیفلا و  .1
 هی  آهوزشیراگزار  میرگیه 

 تعیه  هنیسب ری اریدهی  هدای و ااعقید تفیهم ایه  ری ررید دااشگیهی در زهلن  ارزییری سیهیا  هی  شفیفلا وزارت هابوع .3

راهبا  هنیسب سیزهیه هی  تیرع  و واودهی  اسایای در رارط  ری وظییف هاتبط ری میلا  سالها ادار  و صلیاا از وقو  . 01
 هادم

 زاه رفع گلوگیه هی  شنیسییی شده ری وضور رؤسی  سیزهیه هی  تیرع  در رلسیت میلا رصد هسایا هل. 00
 قیاوه هدیایا خدهیت مشور  34و  30هشیرما در اصالح دساورالعی  اراایی هواد . 04

اظیرت هسایا را هلزاه اراا  هصور  وقو  شراواد  در اظیم ادار  ری ااجیم ریزرسی هی  سا زده از واودهی  . 05
 یللیتیع

 ترل  دساورالعی  ویییا و تشویق گزارشگااه فسید. 02

آهوزش هسایا ریزرسیه سالها ادار ، راگزار  آزهوه الیااوالیی در سطح مشور و راگزار  رلسیت غلا وضور  از . 03
 رایق ویدئو منفاااس

مسب رتب  اول در ارزییری  تشیل  میلا  شفیفلا و تدوین اقش  راه و راهبا  ارتقی  شفیفلا در وزارت هابوع و 06
 شورا  ارالع رسیای دولا
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 شفافیت تخصصیکمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم و کمیته  نقاط قابل بهبود

 عدم وضور هسایا راخی از اعضی در رلسیت میلا  سالها ادار  و صلیاا از وقو  هادم .0

 راخی از اعضی عدم ارائ  راایه  و اقداهیت در خصوی وظییف میلا  از سو  .4

 تأخلا سیزهیه هی  تیرع  در ارسیل گزارش اقداهیت شفیفلا و ارالعیت اهالک .5

 چالش ها

 گلا رهو ورود سیهیا  هی  هاعدد  تعدد اریدهی  اظیرتی سطح هلی و هییهنگی ایمیفی هلیه آه هی .0

  فقداه راهبا  واود در سطح هلی و فقداه اقش  راه سالها ادار  و صلیاا از وقو  هادم .4

 در خصوی احوه اراا  وظییف ده گیا  میلا  سالها ادار  و صلیاا از وقو  هادم فقداه دساورالعی  هشخص .5

 هدیایا تعیرض هنیفع و شفیفلا لوایحعدم تصویب و ارالگ  .2

عدم پلش رلنی ستتیخایر و تشتتیلالت ستتیزهیای راا  درلاخیا  میلا  ستتالها ادار   از ستتو  ستتیزهیه ادار  و      .3
 اساخداهی

ده سیهیا  هی  شورا  دساگیه هی  اظیرتی)سیزهیه ریزرسی م  مشور( و سیهیا  رصد )درلاخیا  ساید هبیرزه قطع رو .6
 ری هفیسد اقاصید  ارید رییسا ریرور (

 یاعدم اساقالل ریزرسلن سالها ادار  ررا ااجیم وظییف هحول  و ضاورت ویییا قیاو .7
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 : مقدمه

اساقاار اظیم هدیایا عیلیاد ) میرمنیه، هدیااه و دساگیه هی (، ارزییری و رتب  رند  دساگیه هی  اسایای و راگزار  

فصتت  ییزدهم قیاوه هدیایا خدهیت  14و  10راایه  عیللیتی ( در راستتای  هواد  47رشتتنواره هی  هاروط ) رند 

هلأت وزیااه(، دساورالعی   02/0/0513تیریخ  2443/22547مشور  و آئلن ایه  اراایی آه ) تصیلم ایه  شییره 

قیاوه هدیایا خدهیت  14و  10آیلن ایه  اراایی هواد  5هیده  "ه"اراایی اساقاار اظیم هدیایا عیلیاد هوضوع رند 

( و دستتاورالعی  اراایی ارزییری عیلیاد هدیااه و  41/3/0513تیریخ  47300/411مشتتور  ) رخشتتنیه  شتتییره   

( در این رارط  دساگیه هی  اراایی هیلف گادیده ااد  44/3/0531تیریخ  00324/411رخشتنیه  شییره   میرهنداه )

تی ری استتاقاار اظیم هدیایا عیلیاد در ایراوب ارالغی و هشتتای  را ارزییری عیلیاد ستتیزهیه، هدیایا و میرهنداه، 

خود ر  اراا گذاراد و ضتتین ترل  گزارش  راایه  هی  ستتنجش و ارزییری عیلیاد و هلزاه رراه ور  را در واودهی 

 هی  اور  ا  و هنظم، ااییج ویص  را ر  سیزهیه ادار  و اساخداهی مشورگزارش دهند.

 

 : نظارت و ارزیابی  دهمبرنامه 

 (دومدوره  -)برنامه اصالح نظام اداری

 دوره اول( -صالح نظام اداریبرنامه ا در برنامه هشتم )                                             
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 ( دوره اول -برنامه اصالح نظام اداری برنامه هشتم : نظارت و ارزیابی )

 هدف: 

 %31افزایش هلزاه تحقق اهداح و اراا  قواالن و هقارات ر  ریال   -

 ارتقی  ملفلا راایه  هی و قواالن و هقارات -

 سیاست های کلی 

 (43میرآهد سیز  و هییهنگی سیخایرهی و شلوه هی  اظیرت و مناال در اظیم ادار  و ییسیرا  سیز  ارالعیت ) رند  -

 

 16-14اقدامات تحقق برنامه نظارت و ارزیابی 
 مالحظات همکارمشاور و  زمان مرجع تصویب مسئول اقدامات اساسی ردیف

ترل  اظیم ایه  ارزییری اساااتژیک و سنجش  3
هوقعلا مشور در ارتبیط ری اهداح اشم ااداز 

 و هقییس  ری سییا مشورهی

سیزهیه هدیایا و راایه  
 ریز  مشور

 سیللیا  -
 *دساگیه هی  اراایی
*هجیع تشخلص 
 هصلحا اظیم

- 

اساقاار هدیایا عیلیاد و ارزییری و رتب   5
 دساگیه هی  ارااییرند  

سیزهیه هدیایا و راایه  
 ریز  مشور

 - دساگیه هی  اراایی سیللیا  هلئا وزیااه

0 
سنجش هلزاه هوفقلا دولا در هوضوعیت 

ادار  اظلا شفیفلا، هحور  اظیم
 پیسخگویی، رراه ور  و اراا  قیاوه 

وسب هوضوع و 
 هأهوریا هی  دساگیه

 سیللیا  شورا  عیلی ادار 
سیزهیه هدیایا و 
 راایه  ریز  مشور 

اااخیب هوضوع و 
هسئول اقدام، توسط 
سیزهیه هدیایا و راایه  
 ریز  مشور تعللن 

 هی شود.

  

 راهبردها و روش های  اجرای برنامه نظارت و ارزیابی 

یه  راارااوی اظیم ییسیرا  اظیرت و ارزییری راا  پییش تحقق اشم ااداز، اراا  سلیسا هی  ملی اظیم،  -0
 هی  پنج سیل ، هوضوعیت هحور  واوییم و قواالن رودر  سیالا .

تحلل  عل  هوفقلا هی و عدم هوفقلا هی  دساگیه هی هانیسب ری ااییج ویص  از اظیرت و ارزییری عیلیاد  -4
 آه هی
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 هدف کمی برنامه:

 اجرای برنامه:سیاست های ناظر بر 

 اقدامات اساسی برنامه:

فعالیت های اصلی و مشترک 

برنامه:
 پیامدها و نتایج برنامه:

 43:رند سلیسا هی  ملی اظیم ادار -رهبا  ارالغی هقیم هعظم

 %63افزایش هلزاه تحقق اهداح و اراا  قواالن و هقارات ر  ریال  

 را فااهم هی آورد اظیرت و ارزییریزهلن  تحقق راایه  

 عمل می کنند( ”مشاور و همکار“یا  ”مسئول“)دستگاه ها یا به صورت 

 گادد یه یرارس 0533تی  0537سیل   5 یریزه زهیا  راا

احوه اراا و سرم ها یک از دساگیه هی  اراایی در قیلب تفیهم ایه   

 تعللن هی شود

   دساگیهری  اراایی اساقاارهدیایا عیلیاد ،ارزییری و رتب  رند ( 0

اساقاار اظیم ییسیرا  اظیرت و سنجش تحقق اهداح دوهلن راایه   ( 2

 اظیم ادار  ریهع اصالح اظیم ادار  در راسای  اراا  اقش  راه اصالح

سنجش و تحلل  هلزاه هوفقلا دولا در هوضوعیت هحور  اظیم  ( 4

 ادار   اظیمادار  ودر ایراوب اقش  راه و راایه  هی  ریهع اصالح 

 راگزار  رشنواره شرلد ررییی در سطح هلی  ( 5

 اقدامات اساسی

نظارت : »دهم  برنامه 
 «وارزیابی 

 از برنامه جامع 

 اصالح نظام اداری 

 3099تا  3097سال 

 «نظارت و ارزیابی : »دهم برنامه 

 :دهمبرنامه 

 برنامه جامع  )

–اصالح نظام اداری 

 دوره دوم

 (3099تا  3097سال 

 دستگاه اجرایی 

به عنوان مشاور و  »

 «همکار
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 دوره دوم -برنامه اصالح نظام اداری 1 رنامه دهمب

 نظارت و ارزیابی 
هدیایا اراا  راایه  هی در راسای  تحقق اهداح اشم ااداز  مسب اریلنیه از صحا فاآیند راایه  ریز  وهدف: 

 مشور 
 سیاست های کلی نظام اداری

  (43هی  اظیرت و مناال در اظیم ادار  و ییسیرا  سیز  ارالعیت )رند سیز  و هییهنگی سیخایرهی و شلوه میرآهد-

 (1311تا  1311)سال  برنامه جامع اصالح نظام اداری 

 تدوین برنامه جامع اصالح نظام اداری

 55/3/90مورخ  265/90/556براساس مصوبه شورای عالی اداری به شماره 

 مدیریت عملکردکمیته 

 

 «نظارت و ارزیابی : »دهمبرنامه 
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 موضوعات استراتژیک
 یسا هی  ملی اظیم (ارزییری اساااتژیک پلشافا مشور ) اشم ااداز و سل -0
 سیل  توسع  مشور  3اظیرت و ارزییری راایه  هی   -4
 اظیرت و ارزییری عیلیاد دساگیه هی  اراایی -5
 اظیم هند ایوده اظیرت هادم و تشی  هی را دولا -2
  اظیرت و ارزییری هوضوعیت هحور  اظیم ادار  اظلا رراه ور  و ملفلا، شفیفلا، پیسخگویی و هشیرما هادم -3

 اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک 
 ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور ) چشم انداز و سیاست های کلی نظام ( -1موضوع استراتژیک 

 تدوین هعلیرهی، شیخص هی و روش ارزییری اساااتژیک پلشافا مشور ) راایه  رلند هدت ( و سنجش سیالا  آه  -0-0
 دوره ا  آه و ارائ  گزارش ر  هاارع هاروط هقییس  ااییج و تحلل  -0-4

 ساله توسعه کشور  5نظارت و ارزیابی برنامه های  -2موضوع استراتژیک 
 تدوین الگو و اظیم ارزییری راایه  هی  پنج سیل  توسع  مشور  -4-0
 پییش و راهبا  ارزییری اراا  راایه  هی -4-4
 ااساییی آه ری هسلا تحقق راایه  رلند هدت مشور رارسی ااییج ها دوره ارزییری و هقییس  هی -4-5

 نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی -3موضوع استراتژیک 
 تدوین اظیم هدیایا عیلیاد راا  دساگیه هی  اراایی  -5-0
 راهبا  اساقاار اظیم هدیایا عیلیاد دساگیه هی  اراایی -5-4
 اظیرت ارزییری عیلیاد دساگیه هی  اراایی و تدوین گزارش هی  سیالا  از ااییج عیلیاد  -5-5
اظیرت را اقداهیت اصالوی، تشویقی و تنبلری دساگیه هی  اراایی ری تور  ر  ااییج ارزییری عیلیاد و تدوین  -5-2

 گزارش

 لتنظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دو -4موضوع استراتژیک 
 ایجید سیز و میرهی  درییفا، رارسی و ریزخورد گزارش هی  راگافا  از اظیرت هادم و تشی  هی را دولا  -2-0
هقییس  گزارش هی  ویص  از ارزییری عیلیاد دساگیه هی  اراایی ری گزارش هی  درییفای از هادم و تشی  هی  -2-4

 و تدوین گزارش هی  تحلللی

ارزیابی موضوعات محوری نظام اداری نظیر بهره وری و کیفیت، شفافیت، نظارت و  -5موضوع استراتژیک 
 پاسخگویی و مشارکت مردم 

 تعللن هوضوعیت هحور  اظیم ادار  و تدوین اظیم ارزییری ها یک از هوضوعیت هحور  -3-0
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 راهبا  و ایجید زیاسیخا هی  اساقاار اظیم ارزییری ها یک از هوضوعیت هحور  -3-4
 ارزییری ها یک از هوضوعیت هحور  و رصد رواد آاری و تحلل  ها هوضوع  اظیرت و -3-5
 

 برنامه دهم : نظارت و ارزیابی منطبق با تفاهم نامه دستگاه اهداف 
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 درصد 65جرای قوانین و مقررات به باالی افزایش میزان تحقق اهداف و ا 1311هدف تجمیعی در پایان سال 

 1311سال  1311سال  1311سال  سال های برنامه 

اندازه کمی 
 هدف

 درصد افزایش 3وداق   درصد افزایش 3وداق   درصد افزایش 3وداق   0536سیالا  ر  اسبا سیل 

 درصد 63وداق   درصد 61وداق   درصد 33وداق   تجیلعی

 

 

 

 درصد 62افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات به باالی  عنوان اقدام:
 واحد سنجش:  درصد احوه هحیسب : درصد اراا  قواالن و هقارات هقارات  گلا : درصد اراا  قواالن واادازه شیخص

 عنواه دساگیه ردیف

هدح راایه  س   0533هدح سیل  0531هدح سیل  0537هدح سیل 
 33-37سیل  

درصد ارادا  
 37سیل 

درصد پیییه سیل 
37 

درصد افزایش ری  33درصد پیییه سیل  31درصد پیییه سیل 
 33-37س  سیل 

وزارت تعیوه ،میر  3
 و رفیه اراییعی 

- 33 61 63 03  

صندو   5
 ریزاشساگی

- 33 61 63  03 

سیزهیه ررزیسای  0
 مشور

- 33 61 63 03 

سیزهیه فنی و  5
 واف  ا  مشور

- 33 61 63 03 

سیزهیه تأهلن  2
 اراییعی 

- 33 61 63 03 

 03 63 61 33 - مجموع
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 گزارش عملکرد دستگاه منطبق با برنامه دهم )نظارت و ارزیابی (

 ایم دساگیه
اهالیز شیخص 

عیوهی هی  
 0537سیل 

درصد تحقق 
 37سیل 

اهالیز شیخص 
هی  عیوهی 

 0531سیل 

درصد تحقق 
 31سیل 

هلزاه تغللاات 
اسبا  31سیل 

 37ر  سیل 
 )درصد(

ساید وزارت 
تعیوه ،میر و 
 رفیه اراییعی

632.1 63.2 144.1 14.4 01.2 

سیزهیه آهوزش 
فنی و واف  ا  

 مشور
617.2 61.72 742.73 74.273 3.2 

سیزهیه تأهلن 
 اراییعی

571.6 57.16 711.13 71.113 13.00 

سیزهیه 
 ررزیسای مشور

671.6 67.16 637.21 63.721 2 

صندو  
ریزاشساگی 
 مشور 

341.3 34.13 327.63 32.763 3.40 
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 : را فراهم می آورد( نظارت و ارزیابی )که زمینه تحقق برنامه  اقدامات اساسی -ج

 مالحظات مشاور و همکار زمان مرجع تصویب مسئول اقدامات اساسی ردیف

3 
ارزییری اساااتژیک و تعللن رییگیه و هلزاه 

مشورهی  پلشافا مشور در هقییس  ری 
 هنطق  و رریه

سیزهیه ادار  و 
 اساخداهی مشور

 سیالا  -

*سیزهیه راایه  و 
 رودر  مشور

*دساگیه هی  
 مشور

 15در اراا  هیده 
قیاوه هدیایا خدهیت 

 مشور 

5 
اساقاار هدیایا عیلیاد،ارزییری و رتب  

 رند  دساگیه هی  اراایی
سیزهیه ادار  و 
 اساخداهی مشور

 سیالا  -
هی  دساگیه 
 اراایی

ری تأملد را اریدین  
سیز  فاهنگ 

خودارزییری در دساگیه 
هی و سنجش اظا هادم 
و تشی  هی در رارط  ری 
 عیلیاد دساگیه هی

0 

سنجش و تحلل  هلزاه هوفقلا دولا در 
هوضوعیت هحور  اظیم ادار  و در 

ایراوب اقش  راه و راایه  هی  ریهع 
 اصالح اظیم ادار 

سیزهیه ادار  و 
 اساخداهی مشور

شورا  عیلی 
 ادار 

 سیالا 
دساگیه هی  
 اراایی

- 

5 
راگزار  رشنواره شرلد ررییی در سطح 

 هلی
سیزهیه ادار  و 
 اساخداهی مشور

 سیالا  -
دساگیه هی  
 اراایی

- 

2 

اساقاار اظیم ییسیرا  اظیرت و سنجش 
تحقق اهداح دوهلن راایه  ریهع اصالح 

اقش  راه اظیم ادار  در راسای  اراا  
 اصالح اظیم ادار 

سیزهیه ادار  و 
 اساخداهی مشور

شورا  عیلی 
 ادار 

اساقاار اظیم 
:س  هیه اول 

 0537سیل 
اراا و ارائ  
 گزارش

دساگیه هی  
 اراایی

 

6 
اساقاار اظیم ارزییری عیلیاد هدیااه ارشد 

 مشور و ارائ  گزارش سیالا 
 - - 37سیل  - ارید رییسا ریرور 
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 و فعالیت های مشترک )نحوه اجرا و سهم هریک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود(:اقدامات 

اراا  اظیم ییسیرا  اظیرت و ارزییری راا  پییش تحقق اشم ااداز ،اراا  سلیسا هی  ملی اظیم ،راایه  هی  پنج  -

 ا گیا  سیل  توسع  مشور، هوضوعیت هحور  و اوییم قواالن رودر  سیال

 تحلل  عل  هوفقلا و عدم هوفقلا دساگیه هی هانیسب ری ااییج ویص  از اظیرت و ارزییری عیلیاد آه هی -

 ای و ارائ  گزارش هی  سیالا و تشی  هی را عیلیاد و خدهیت دولتدوین و اساقاار اظیم اظیرت هادم  -

 اقداماتی که باید توسط دستگاه اجرایی انجام گیرد: 

اساااتژیک دساگیه و تعللن رییگیه و هلزاه پلشافا مشور در شیخص هی  رلن الیللی دساگیه در هقییس  ارزییری  -0

 ری مشورهی  هنطق  و رریه

 اراا  اظیم ییسیرا  اظیرت و ارزییری  -4

 : در راستای اجرای بند فوق اقدامات صورت پذیرفته توسط دستگاه

ییی از هرم تاین ارزارهی  ارزییری و هقییس  شاایط ویمم را فعیللا هی  ها دساگیه اراایی رتب  آاری را اسیس  -0

 .شیخص هی  اسا م  توسط هوسسیت رلن الیللی تدوین شده اسا 

ر   و این ارزار ری رارسی و شنیسییی وضعلا هورود و شاایط ویمم را دساگیه اراایی اقدام ر  هقییس  آاری ایوده -

 هعافی هعلیرهی  علنی و هوثا در ووزه تصیلم سیز  و اراا هی پادازد.

ردین هنظور دفاا ریزرسی، ارزییری عیلیاد و پیسخگویی ر  شییییت  ری تور  ر  ارالگ سیزهیه اهور اساخداهی ری  -

وع یوااری وزارت هاباریر سیل گذشا  اقدام ر  ترل  گزارش شیخص هی  اساااتژیک رلن الیللی هنطبق ری وظییف هع

 ایود .

 در ارادا ری راگزار  رلسیت ری ها هعیواا اسبا ر  اساخااج شیخص هی هارور  اقدام  ایود.  -

رعد از تعللن شیخص هی ری رارسی ریایری  ارالعیتی رریای ایاات اولل  مشور در ها ووزه شنیسییی شیخص هی   –

 ااه ری هلیاگلن هنطق  و رریای هحیسب  گادید. ها هحور وزه دهی و عیلیاد ارییی وزارت خیا  هی

 هاغلاهی  ها شیخص در رارط  ری احوه هحیسب  ها شیخص تدوین گادید   –
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 آسلب شنیسی شیخص هی  ها هعیواا ااجیم گافا و اقیط قوت و ضعف در ها شیخص هشخص گادید  –

 اسیس اولویا هی  راایه  توسع  پنج سیل را اسیس آسلب شنیسی شیخص هی اسبا ر  تدوین اساااتژ  رربود را   –

 و اسنید ریالدسای اقدام گادید

 ری تور  ر  اساااتژ  رربود را اسیس اولویا هی اسبا ر  تدوین شیخص ردید اقدام گادید.  –

استافیده از این گزارش هورب دستا ییری ر  اقیط قوت و ضتعف عیلیاد در ارادا در هقییس  ری هنطق  و رریه     -
و ری ارای  راهییر رربود را اسیس اولویا هی  راایه  توسع  پنج سیل  سیزهیه هی توااند در رسلده ر   خواهد رود

 ارزییری داشا  ریشد . د راا  عیلیادش خوددر منیر آه ها هعیواا هی تواا رتب  رراا تالش اییید و
پذیافا  اسا ر  تفصل  در رخشری  ذی  اقداهیتی م  در راسای  اراا  اظیم ییسیرا  اظیرت و ارزییری صورت  – 4 

و رشد قیر  هالوظ  در اهالیزات دساگیه ویمی  اشیره گادیده اسا ر  رور خالص  ااییج ارزییری عیلیاد سنوات اخلا
 از اثا رخشی و االج  گاا روده اقداهیت هذمور هی ریشد  
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 : مدیریت عملکردکمیته 
 41/0/35تیریخ  361/35/416راایه  هشام اقش  راه اصالح اظیم ادار  )هوضوع هصور  شییرهاین میلا  راا  اراا  
فصتت  ییزدهم قیاوه هدیایا خدهیت  مشتتور  و اراا  ارزییری عیلیاد ستتیالا  واودهی     شتتورا  عیلی ادار ( و

 دساگیه هی تشیل  هی گادد. سیزهیای و
 

  

 : دهمبرنامه 

 «نظارت وارزیابی»

 مدیریت عملکردوظایف کمیته 
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 اعضای کمیته مدیریت عملکرد :

 ریلس  –ریلس شورا  راهبا  توسع  هدیایا و یی هعیوه توسع  هدیایا دساگیه  -

 درلا –دساگیه یی عنیوین هشیر   ریزرسی،ارزییری عیلیاد و پیسخگویی ر  شییییتهدیا واود  -

 هعیوالن و هدیااه تخصصی دساگیه وسب هورد -

 ییی از هدیااه م  واودهی  اسایای ر  اااخیب ریلس شورا  -

 وداق  یک افا صیوب اظا ر  اااخیب ریلس شورا  -

تدوین معیارها ،شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های دستگاه )بلندمدت ،میان مدت 
 مدت ( و کوتاه

 گاه 

 مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آن ها و ارایه گزارش به شورا

 تهیه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دستگاه 

تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر: بهره وری و کیفیت ،شفافیت ، 
پاسخگویی و مشارکت مردم ،تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق ، 

 تحلیل عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا 

نظارت : »دهمبرنامه  
 « وارزیابی
مدیریت وظایف کمیته 

  عملکرد

تعیین نحوه تشویق و تنبیه حوزه ها با عملکرد مطلوب و نامطلوب و برگزاری 
 جشنواره شهید رجایی

 

 راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه 
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 * و درصد تحقق ( برنامهچکیده عملکرد در برنامه نظارت و ارزیابی ) بر اساس میانگین سنوات هر 

راا  راایه  دور دوم لحیظ گادیده اسا.  0531و  0537راا  سیزهیه هی  تیرع  هلیاگلن سیلری   0533* ری تور  ر  عدم اعالم ااییج ارییی ارزییری عیلیاد سیل 
 شور هنظور گادیده اسا . ری اساعالم شفیهی از اییینده سیزهیه ادار  و اساخداهی م 33و راا  ساید وزارت هابوع در سیل  

 اایه شیخص هی  ترل  و تدوین گزارش هی  تحلللی و آسلب شنیسی و سنجش هلزاه رضییا هند  هادم از خدهیت دساگیه اراایی صافیً در یک دوره از ر **
   هورد ارزییری قاار گافا  ااد.

یف
رد

 

 شاخص

 سازمان تامین اجتماعی ستاد
صندوق بازنشستگی 

 کشوری
سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
 سازمان بهزیستی کشور

 دوره اول

1314-
1316 

 دوره دوم

1311-
1311 

 دوره اول

1314-
1316 

 دوره دوم

1311-
1311 

 دوره اول

1314-
1316 

 دوره دوم

1311-
1311 

 دوره اول

1314-
1316 

 دوره دوم

1311-
1311 

 دوره اول

1314-
1316 

 دوره دوم

1311-
1311 

 10.22 11.15 11.33 73 11.55 14.44 77.41 31 17.43 16.25 ااجیم ارزییری عیلیاد دساگیه 0

تدوین گزارش ارزییری اساااتژیک  ترل  و 4
 دساگیه

73 33.06 31 61.3 31.15 34.3 01 31 36.20 30.17 

5 
اراا  دساورالعی  ارزییری عیلیاد 

 31 13 63 63.73 65 76.43 04 31 36.66 15.73 میرهنداه

2 
ترل  و تدوین گزارش هی  تحلللی و آسلب 

 شنیسی**
16.66 - 66.66 - 70.66 - 63 - 10.66 - 

3 
تشیل  شورا  راهبا  توسع  هدیایا 

 دساگیه
23.55 31.3 

عدم 
 هصدا 

61.3 44.67 62.3 26.67 11.3 1 45.3 

6 
سنجش هلزاه رضییا هند  هادم از 

 خدهیت دساگیه اراایی**
- 14.16 - 11.14 - 15.41 - 33.37 - 31 
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دوره دومدوره اولدوره دومدوره اولدوره دومدوره اولدوره دومدوره اول

سیزهیه آهوزش فنی و واف  ا   صندو  ریزاشساگی مشور سیزهیه تیهلن اراییعی
مشور

سیزهیه ررزیسای مشور

هقییس  عیلیاد راایه  اصالح اظیم ادار  دوره اول و دوره دوم در سیزهیه هی  تیرع 

اد اراا  دساورالعی  ارزییری عیلی
میرهنداه

ترل  و تدوین گزارش ارزییری 
اساااتژیک دساگیه

ااجیم ارزییری عیلیاد دساگیه

تشیل  شورا  راهبا  توسع   
هدیایا دساگیه
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قیاوه هدیایا خدهیت  14و 10آیلن ایه  اراایی هواد  5در راسای  اساقاار و اراا  اظیم هدیایا عیلیاد و هیده 

( و اراا  دساورالعی  هی  هاتبط در 02/0/0513تیریخ  2443/22547مشور  )هوضوع تصیلم ایه  شییره 

لیاد و ضاورت تحول در فاایند هدیایا خصوی ارزییری عیلیاد سیالا  و الز اهم شاح وظییف میلا  هدیایا عی

 در راسای  ااجیم وظییف هحول  و ری عنواه درلاخیا  ارزییری عیلیاد و پیسخگویی ر  شییییت  عیلیاد دفاا ریزرسی،

میلا  هدیایا عیلیاد ر  عنواه هاولی اراا  هواد صدراالشیره در ایراوب قواالن و دساورالعی  هی  صیدره 

در هوعد هقار رخشنیه  هی و دساورالعی  هی  صیدره از سو  سیزهیه ادار  و اساخداهی مشور را راا  ملل  

سیزهیه هی  تیرع  هشیول ارزییری و ادارات اراایی ررا اقداهیت الزم ارالگ ایوده و رلسیت  واودهی  ساید  ،

و واودهی  رخشی راگزار و اسبا ر  راهبا  میلا  هدیایا عیلیاد و رلسیت هییهنگی ری سیزهیه هی  تیرع  

 فاایند اقدام هی گادد.

 
 

 

 

  

 1 راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه
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های  اقدامات انجام شده در راستای استقرار گام  
 عملکرد مدیریت نظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوااع و ضعف اقیط رفع هنظور ر  عیلیاد ارزییری ااییج از اسافیده ومیر سیز آور  فااهم

راهبا  فاایند ارزییری عیلیاد وزارت هابوع و سیزهیه هی  تیرع  و اسایه هی در ارعید شیخص هی  عیوهی و 
 اخاصیصی

 صورت احو  ر  دااش و ارالعیت ر  خیم هی  داده تبدی  م  رطور  ، عیلیاد هی  داده تحلل  اظیم اساقاار
 .ییرد ارتقیء سیزهیه و میرمنیه عیلیاد م  پذیاد

 رد میی اهداح تعللن ری سیالا  عیللیتی هی  راایه  و قیاوای تییللف ایراوب در راهباد  راایه  تدوین
 راهباد  راایه  راسای 

 

 زهیابند  ری وارسا  وهوسسیت سیزهیاری ، اسایه ساید، سطوح در عیلیاد هی  داده آور  ریع اظیم اساقاار
 وهنسجم ییسیرا  صورت ر  هشخص

 میرمنیه و هدیااه سیزهیه، درسطح عیلیاد هقیر  در پیسخگویی اظیم اساقاار

 طحس س  در وارسا  هی  سیزهیه و هوسسیت ، اسایای واودهی  گافان اظا در ری عیلیاد ارزییری اظیم اساقاار
 واخاصیصی عیوهی هی  شیخص راهبنی  ومیرمنیه هدیااه ، سیزهیه

 هیرلن هیزهیه اظیرت و ارتبیط اهییه ایجید هنظور ر  عیلیاد هدیایا اظیم اراایی فاایند ایوده هییالزه
 وارسا  هوسسیت و اسایای واودهی  ری ساید هیچنلن و دساگیه ری مشور واساخداهی ادار  سیزهیه

 

 اخاصیصی و عیوهی هی  شیخص ارعید در خودارزییری گزارش تدوین

ع  ری ساید و سیزهیه هی  تیرمیلا  میرشنیسی هدیایا عیلیاد  و میلا  هدیایا عیلیاد راگزار  رلسیت 
 فع ایرسیئی هی وگلوگیهری  گادش میر در فاایند ارزییری عیلیادهشیول، ررا ر

 
 ظیرت و هییهنگی ری دفیتا هدیایا عیلیاد سیزهیاری  وارسا  در راسای  رربود و تبیدل تجارلیتا 
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 جدول گزارش عملکرد انجام ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه ) براساس درصد تحقق (

 (1311الی   1314 برنامه اصالح نظام اداری ) 

 
    

 

 
 
 

 
 

86.43

87.29

86

86.2

86.4

86.6

86.8

87

87.2

87.4

هلیاگلن درصد تحقق راایه  دومهلیاگلن  درصد تحقق راایه  اول

انجام ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه

ااجیم ارزییری عیلیاد دساگیه

 سال                           

 
 موضوع

 
14 

 
15 

 
16 

میانگین  
درصد تحقق 

 ()برنامه اول

 
11 

 
11 

 
11 

میانگین 
درصد تحقق 
 )برنامه دوم(

انجام ارزیابی 

 عملکرد دستگاه
 011 011 33.43 16.25 70.13 011 31 17.43 
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  (جدول گزارش عملکرد اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان ) براساس درصد تحقق

 (1311الی   1314 برنامه اصالح نظام اداری )
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96.66
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هلیاگلن  درصد تحقق راایه  دومهلیاگلن  درصد تحقق راایه  اول

اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان

 سال                             

 
 موضوع

 
14 

 
15 

 
16 

میانگین  
درصد تحقق 

 ()برنامه اول

 
11 

 
11 

 
11 

میانگین  
درصد تحقق 
 )برنامه  دوم(

اجرای 

دستورالعمل 

ارزیابی عملکرد 

 کارمندان

011 67.31 - 15.73 011 011 31 36.66 
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   تصتویب شتیخصتری  اخاصیصی پلشنرید  ارزییری عیلیاد سیللیا  دساگیه ررا راح در میلا      رارستی و  -  
 هدیایا عیلیاد

تخصتتصتتی ر  میلا  هدیایا عیلیاد پس از اعالم ااییج  ارائ  پلشتتنریدات در خصتتوی اقداهیت اصتتالوی و -  
 عیلیاد سیالا  ارزییری

 ر  درلاخیا ساور رلسیت میلا  هدیایا عیلیاد پلشنرید د - 

هندرج در شتتاح وظییف میلا  هدیایا ر خصتتوی وظییف و فعیللاری  هاتبط ارائ  گزارش توستتط اعضتتیء د  -
 عیلیاد ری تور  ر  تقسلم میر هحول  در رلسیت میلا  میرشنیسی و میلا  هدیایا عیلیاد

 اااتژ  هی  هاتبط ری میلا  هدیایا عیلیادترل  و ارائ  اس -

 راهییر ایلشری  پلش رو  اراا  راایه  هی و ارائ  پلشنرید و رارسی هشیالت و -

 هییهنگی در راهبا  فاایند ارزییری عیلیاد دساگیه  هیییر  و -

 اثارخش سطوح ارزییریارائ  راایه  هی و پلشنریدات درخصوی روشری  اوین ارزییری عیلیاد دساگیه و ارتبیط  -

کمیته کارشناسی ذیل آنو عملکرد کمیته مدیریت عملکرد   

 نعنوا     

 سال
 کمیته کارشناسی مدیریت عملکردکمیته 

 رلس  21 رلس  04 0532-0536

 رلس  61 رلس  02 0537-0533

 

 

 

  
 

 شرح وظایف کمیته کارشناسی مدیریت عملکرد
 



52 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ارزییری عیلیاد ستیزهیه ادار  و اساخداهی مشور ر  سیزهیاری، واودهی   هی و شتلوه ایه  هی   ارالگ رخشتنیه    -

 ساید  و اسایاری

الزام واودهی ر  عیللیتی ایوده ستلیستا هی  هاتبط ری فاهییشیت هقیم هعظم رهبا  ، اسنید ریالدسای،پاو ه    -

 راایه  ششم در تدوین شیخص هی  پلشنرید  اخاصیصی  اقاصید هقیوهای وهی  

 رارسی شیخص هی  اخاصیصی پلشنرید  دساگیه در میلا  میرشنیسی وتصویب آه  -

اد هدیایا عیلیرحث و تبیدل اظا در خصوی شیخص هی  اخاصیصی پلشنرید  توسط اعضی  هحاام میلا   -

 ار  و اساخداهی مشور ارسیل ر  سیزهیه اد ،و پس از تصویب

شنیسییی ایرسیئی هی و ایلش هی  پلش رو  ارزییری عیلیاد و تصیلم گلا  و تدوین اساااتژ  هی  هاتبط  -

 هانیسب و ارالگ آه
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(رلس )میلا  میرشنیسی(رلس )میلا  هدیایا عیلیاد

تعداد جلسات   

0532-0536 0537-0533

میان مدت و  مدت ، تدوین معیارها ،شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های دستگاه )بلند
 کوتاه مدت (

 

2 
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هییتبیت رئلس میلا  هدیایا عیلیاد هبنی را پلگلا  رد  ثبا ارالعیت رالگ دساورات هقیم عیلی وزارت و ا -

 یری عیلیاددر فاایند ارزی و هساندات

آهوزش و تواایند سیز  هنیرع ااسیای در ووزه هدیایا عیلیاد ری راگزار  رلسیت و اشساری  آهوزشی و ویدئو  -

 منفاااس

راگزار  رلسیت تعیهلی ررا رفع اواقص ارزییری در ولن فاآیند، ری واودهی  رخشی دساگیه و اهور هدیایا  -

 از هسئوللن و میرشنیسیه ذیارطعیلیاد سیزهیه ادار  و اساخداهی مشور اعم 

 و زوییت ااعییس هنظور ر  دساگیه درسطح ررییی شرلد رشنواره راگزار  ر  هنظور هؤثا تالش و ریز  راایه  -

هی و  راایه  و تحقق اهداح ری رارط  در و سیزهیه هی ساید  هحاام هیییراه ملل  سو  از شده ااجیم هؤثا اقداهیت

 تقدیا از ایشیه

 تاواقعی ررا در آه ایوده عیللیتی و دساگیه اخاصیصی شیخصری  الیللی و رلن ا  هنطق  اسایاداردهی  اوصیء -

 ایااه ااداز اشم هنظورتحقق ر  الیللی رلن هی  شیخص ری آه واقعی تطبلق و هی شیخص عیللیتی اهداح شده

0212  
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 جدول گزارش عملکرد تهیه و تدوین گزارش ارزیابی استراتژیک دستگاه 
 ) براساس درصد تحقق (

 (1311الی   1314 برنامه اصالح نظام اداری )

 
 

 
 

75

95.16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

هلیاگلن  درصد تحقق راایه  دومهلیاگلن  درصد تحقق راایه  اول

تهیه و تدوین گزارش ارزیابی استراتژیک دستگاه

 سال                             

 موضوع
 
14 

 
15 

 
16 

میانگین  
درصد تحقق 

 ()برنامه اول

 
11 

 
11 

 
11 

میانگین  
درصد تحقق 

 ()برنامه دوم
تهیه و تدوین 

گزارش ارزیابی 

استراتژیک 

 دستگاه

- 61 31 73 13.31 011 011 33.06 
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آسلب شنیسی و عل  هوفقلا و عدم هوفقلا دساگیه ری تور  ر  ااییج ویصل  از ارزییری  ترل  گزارشیت تحلللی و -

عیلیاد توسط درلاخیا  میلا  هدیایا عیلیاد و واودهی  ساید  و ارائ  در رلسیت میلا  هدیایا عیلیاد و 

رئلس میلا   تعللن اهداح عیللیتی ررا تحقق در سیل رعد در راسای  هنوییت هقیم عیلی وزارت و دساورات

 هدیایا عیلیاد

 تعللن هی  وضعلا سطح و رتب  تحقق، درصد ر  تور  ری تیرع  هی  سیزهیه و عیلیاد ساید ارزییری ااییج تفیلک -

 ررا هارور  واودهی  ملل  سو  از ویصل  ااییج از اسافیده هنظور ر  رارط  این در الزم رسیای و ارالع شده

 عیلیاد ارزییری رعد  هی  دوره در عیلیاد ارتقی  و رربود راا  پذیا قوت، اقیط آسلب اقیط شنیسییی

  

 3 مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آنها و ارائه گزارش به شورا
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شیخص هی  رلن الیللی و اساااتژیک راگزار  رلستیت ررا اخذ سطح اااظیرات در خصوی تدوین و  ترل    -

ندگیه اییی رلن الیل  ری وضور اییینده سیزهیه ادار  و اساخداهی مشور و دساگیه و هقییس  آه ری سطح هنطق  و

 سیزهیه هی  تیرع  

و  هییهنگی آه، ایوده عیللیتی و دساگیه اخاصیصی ی شیخصر الیللی و رلن ا  هنطق  استایاداردهی   اوصتیء  -

 و اصالح رارسی، هنظور ر  عیلیاد ارزییری اخاصتیصی  هی  شتیخص  تدوین ری هاتبط و هستئول  هی  رخش تورل 

 رلن هی  شیخص ری آه واقعی تطبلق و هی شیخص عیللیتی اهداح شده تاواقعی ررا در اواییلی تییل  اواقص

 0212 ایااه ااداز اشم هنظورتحقق ر  الیللی

و زش و تواایندستیز  هنیرع ااستیای در ووزه هدیایا عیلیاد ری راگزار  رلستیت و اشتستاری  آهوزشی      آهو -

 ویدئو منفاااس

پاو هی  اقاصید هقیوهای، راایه  عیللیتی ایوده سلیسا هی  هاتبط ری فاهییشیت هقیم هعظم رهبا  هنجیل   -

 هی  اخاصیصی دساگیه و سیزهیه هی  تیرع  ... در تدوین شیخص ششم توسع  و

راگزار  رشتتنواره شتترلد ررییی در ستتطح دستتاگیه راا  ایجید ااگلزه و تقدیا از واودهی و میرمنیه هوثا در   -

 مسب اهالیزهی  ارزییری عیلیاد دساگیه

 پلااهوه ااعییسارائ  رخشنیه  هی  هخالف از سو  هقیم عیلی وزارت و رئلس هحاام میلا  هدیایا عیلیاد  -

 صحلح اقداهیت و لزوم پیسخگوئی هدیااه در قبیل ااییج عیلیاد واود ذیارط

در  و ... zrmرییرگلا  سیهیا  هی  پیسخگویی و ارتبیری رلن هادم و دولا و دساگیه اعم از شفیفلا ، سیهد ، -

رادار  از اظاات و ایده هی و راسای  ارتبیط ازدیک ،پیسخگویی هوثا و افزایش سطح رضییا ریهع  هدح و رراه 

 هیچنلن ارتقی  شفیفلا و سالها ادار 

م ررا تصیل  راهبا  توسع  هدیایا تحلل  دوره ا  آاری و ارائ  گزارش ر  شورا هقییست  ااییج ارزییری هی و  -

 گلا  و تعللن اساااتژ  هی  هاتبط

تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر، بهره وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم، 
 4 تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق، تحلیل عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا
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براساس درصد تحقق (جدول گزارش عملکرد تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه  )   

 (1311الی   1314 برنامه اصالح نظام اداری )
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 دستاوردها
و الز مسب رتب  36در سیل ارتقیء رتب  و مسب هقیم در سنوات قب  از ریل  ارتقیء رتب  از دوازدهم ر  ششم   -

  31سیل سوم در ارزییری عیلیاد 
ستتتیزهیه ادار  و اظتیرت و ارزیتیری( رلش از اهتداح هنتدرج در تفیهم ایه      تحقق عیلیاد در رااتیهت  دهم )   -

 اساخداهی ری وزارت هابوع
 ارتقیء عیلیاد و پلشافا در تحقق عیلیاد شیخصری  عیوهی در راایه  دوم اسبا ر  راایه  اول -
 اساقاار اظیم هدیایا عیلیاد در دو سیزهیه تأهلن اراییعی و صندو  ریزاشساگی مشور  -
 سبا ر  راایه  اول رشد عیلیاد سیزهیه هی  تیرع  هشیول ارزییری در سنوات راایه  دوم ا -
مستب رتب  راتا در شتیخص ترل  و تدوین گزارش استاااتژیک دستاگیه در رلن ستتییا دساگیه هی  اراایی و      -

 اساقیده از گزارش هارور  در مایب هارع سیزهیه ادار  و اساخداهی مشور 
سیزهیه ادار  و ااسجیم رخشی و وودت روی  در فاآیند ارزییری عیلیاد دساگیه هنطبق ری سطح اااظیر  -

 اساخداهی مشور و ارائ  ارالعیت هاقن
 نقاط قوت

 راهبا  هنیسب ووزه هی  هخالف در اراایی ایوده راایه  دهم اصالح اظیم ادار   -
 آهوزش و تواایند سیز   -
شنیسییی ایرسیئی هی و ایلش هی  پلش رو  ارزییری عیلیاد و تصیلم گلا  و تدوین اساااتژ  هی  هانیسب  -
 ارالگ آهو 
ررا رفع اواقص ارزییری در ولن فاآیند، ری واودهی  رخشتی دساگیه و اهور هدیایا عیلیاد   هنیستب  تعیه  -

 سیزهیه ادار  و اساخداهی مشور اعم از هسئوللن و میرشنیسیه ذیارط
عل  هوفقلا و عدم هوفقلا دستاگیه ری تور  ر  ااییج ویصل  از ارزییری   تحلل  هنیستب از  آستلب شتنیستی و    -

 تعللن اهداح عیللیتی ررا تحقق در سیل رعد عیلیاد و 
 هی  وضتعلا  ستتطح و رتب  تحقق، درصتد  ر  تور  ری تیرع  هی  ستتیزهیه و عیلیاد ستتاید ارزییری ااییج تفیلک -

 هارور  واودهی  ملل  سو  از ویصل  ااییج از استافیده  هنظور ر  رارط  این در الزم رستیای  و ارالع شتده  تعللن

 عیلیاد ارزییری رعد  هی  دوره در عیلیاد ارتقی  و رربود راا  پذیا قوت، اقیط آسلب اقیط شنیسییی ررا
عیللیتی ایوده سلیسا هی  هاتبط ری تعللن شیخص هی  اخاصیصی هانیسب ری وظییف دساگیه و در راسای   -

 ...  پاو هی  اقاصید هقیوهای، راایه  ششم توسع  وفاهییشیت هقیم هعظم رهبا  هنجیل  

 قابل بهبودنقاط 
 ضعف اظیم آهیر  و هساند سیز  عیلیاد هی و در االج  اقص در ارائ  هساندات در زهیه ارزییری عیلیاد  -
اهبا  توسع  هدیایا از هقول  ارزییری و تشیل  رلسیت ر  هوقع در دور میااگ روده اقش ویییای شورا  ر -
 اول
استتاقاار ایقص اظیم پیستتخگویی در هقیر  عیلیاد و اظیم تشتتویق و تنبل  و ضتتاورت تصتتیلم گلا  در این    -

 خصوی در شورا  راهبا 
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شیخص هی  هاتبط در رول اهاییم ایمیفی راخی واودهی  ساید  و سیزهیه هی  تیرع  در خودارزییری واقعی  -
 سیل و اوصیء اواقص و ایرسیئی هی و اقداهیت الزم ررا رربود عیلیاد ) پاو ه هی  رربود ( 

عدم اهاییم رد  راخی رخشتتری در فاایند ارزییری عیلیاد و ااییج ویصتت  از آه و غلاپیستتخگو روده در قبیل  -
 اخذ ااییج ضعلف عیلیاد 

 چالش ها
 ویمیلا تفیا مناال فاآیند هی ر  ری  مناال هحصول و ااییج در قواالن اظیرتی مشور  -
 ل ااییج اظیرت و ارزییری در اظیم هی  هدیایاییمم تورری ر  اعی -
ارالگ دیاهنگیم شیخص  دساگیه در هوعد هقار وری عدم تفیهم ارییی و سیزهیه ادار  و اساخداهی ییستواگا    -

قیاوه هدیایا  14و 10شتتتیخص هتی  آه عللاغم تعللن هرلتا زهتیای در آیلن ایه  هواد    هتی  عیوهی و زیا  
 خدهیت مشور 

 عدم تعللن تیللف ر  هوقع اهداح شیخص هی  عیوهی سایره دار از سو  واودهی  ساید  ذیارط -
 )رودر (  عدم تحقق میه  راخی شیخص هی  اخاصیصی و عیوهی ردلل  ایمیفی روده اعابیرات - 
 هقطعی ، ایهنیسب و موتیه روده زهیه ارزییری عیلیاد  -
امافی ر  هشتیهده هستاندات هحدود در ارزییری عیلیاد دستاگیه هی توسط ارزییریه سیزهیه ادار  و اساخداهی     -

 مشور و اعییل سللق  توسط ایشیه
 راهکارهای بهبود

اعقید تفیهم ایه  هی  راایه  اصالح اظیم تور  ر  هأهوریا هی و شتاح وظییف دستاگیه هی  اراایی مشتور در ا    -
ادار  توسط هاوللیه هارور  در سیزهیه ادار  و اساخداهی مشور و عدم هقییس  هی  دساگیه هی در یک سلسام 

 ارزییری 
لزوم استاقاار میه  اظیم پیسخگویی در هقیر  عیلیاد و تشویق و تنبل  در سطح دساگیه و پیسخگویی هدیااه   -

 عیلیاد و ااییج ارزییری عیلیاد ارشد در هقیر 
لزوم تعیه  و ارتبیط هستایا و هنظم واودهی ری واودهی  رخشتی ستیزهیه ادار  و استاخداهی مشور، سیزهیه      -

راایه  و رودر  و ستییا دستاگیه هی  دخل  در اها ارزییری عیلیاد ر  هنظور آگیهی از سطوح اااظیرات و هاتفع   
 ری سیل ایوده اشییالت و ایرسیئی هی در 

 اساقاار و ااسجیم در سیخایر هدیایا عیلیاد در سطح سیزهیه هی  تیرع  و تیامز اهور در یک واود -
اظیرت میرراد ، تخصتصتی و هوثا واودهی  هاولی ساید  هاتبط ری شیخص هی  عیوهی را عیلیاد سیزهیه    -

 هی  تیرع  و راهبا  آه هی 
 شیخص هی  ری عیلیاد ضعلف در دوره قب  ارزییری ترل  و تدوین پاو ه هی  رربود عیلیاد در -
ییسیراگی در ارزییری عیلیاد دستاگیه شتیه  ستطوح سیزهیه، هدیایا واودهی و میرمنیه ررا رلوگلا  از     -

 پاامنده میر  و هواز  میر  هی
راایه  آهوزش هاوللیه شتیخص هی در خصوی احوه اراا  فاآیند خودارزییری و شلوه هساند سیز  عیلیاد و   -

  هی  ها یک از ریز  ررا اقداهیت عیللیتی تحقق اهداح شتتیخص هی ریتور  ر  رخشتتنیه  هی و دستتاورالعی  
 شیخص هی  ارزییری


