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 ميزان سالمت اداري اندازه گيري شاخص هاي

 مقدمه 

ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد از جمله ضروري ترين كاركردهاي يك نظام حكومتي پايدار، و در 
بر اين اساس دولت ها با ساختارها و گرايش هاي . عين حال از اصلي ترين پايه هاي استحكام آن محسوب ميشود

آن مشروعيت يافته اند،  همواره ارتقاء سالمت اداري و  فلسفي و ايدئولوژيكي مختلف، براي بقاي نظامي كه بر اساس
جامعه . خود را مرهون آن مي دانند اعتالي مقابله با فساد را، سرلوحه برنامه هاي خود قرار مي دهند، زيرا پيشرفت و

شناسان و روان شناسان اجتماعي نيز معتقدند در جامعه اي كه احساس ظلم، اجحاف و حرمان، تبعيض، قانون 
ريزي و رويه هاي مذمومي از اين قبيل در ميان آحاد مردم رواج پيدا كند، آن جامعه يا كشور روي توسعه را به گ

و در چنين وضعيتي مردم رغبتي به . با بحران مقبوليت مواجه خواهد شد و نظام حاكم بر آن .خود نخواهد ديد
 .همكاري با دولت ها نخواهند داشت

بر  ،)ره(حضرت ايت اهللا العظمي امام خميني   تحت زعامت و رهبري فقيه عاليقدرنظام جمهوري اسالمي ايران 
كه با جانفشاني ملت شريف ايران به عنوان يك نظام حكومتي مستقل پايه گذاري شده  ،اساس تعاليم عاليه اسالم

اي فراواني مواجه و از زمان تأسيس تا كنون با توطئه ه ،است، همواره از سوي استكبار جهاني مورد هجوم بوده
براي  "مدظله العالي"بر همين اساس مقام معظم رهبري  .ست بسياري از آنها را خنثي نمايدكه توانسته ا ،دهگردي

از جمله فرمان هشت ماده اي مقام  .حفظ نظام از خطر فساد پذيري بطور مكرر رهنمودها و ارشاداتي داشته اند
به عنوان بارزترين منشور در امر مبارزه با  ،را مي توان 10/2/1380ورخ معظم رهبري در خصوص مبارزه با فساد در م

سعي نموده  همواره مسئوالن ،طي سال هائي كه از صدور اين فرمان مي گذرد. فساد و ارتقاء سالمت اداري نام برد
را  "ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد"از جمله تصويب قانون . اند، قدم هايي جهت تحقق اين فرمان بردارند

در قانون مذكور وظايفي به عهده دستگاه هاي اداري و اجرايي و نظارتي كشور  .در اين ارتباط مي توان ارزيابي كرد
 ن قانون شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور موظف شده است، تا شاخص هاي اي 28برابر ماده . گذاشته شده است

 .را تعيين و بر اين اساس عملكرد آنان را ارزيابي و اعالم عمومي نمايد اندازه گيري ميزان سالمت اداري

اين  ،شورا نيز با بهره گيري از تجارب دستگاه هاي نظارتي عضو و كارشناسان و مسئوالن صاحب نظر مربوط
، قانون اساسي، ) مد ظله العالي(و رهبر معظم انقالب اسالمي) ره(را  مبتني بر رهنمودهاي حضرت امام  ها شاخص

 .سند چشم انداز، قانون برنامه پنجم توسعه و ساير قوانين و مقررات احصاء نموده است

شناخت شاخص، در بخش مي باشد كه در بخش اول؛ به مباحث كلي در حوزه مباني ،  دوگزارش حاضر شامل 
پرداخته شده بخش دوم؛ به شاخص هاي سالمت اداري و معيارهاي انتخاب شاخص هاي نه گانه محورها و سنجه ها 

 .است
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 بخش اول

 :كليات

 شاخص يفتعر -1

اندازه در دوره هاي زماني ها را  يتوضع يا يعوقا ييراتتغ ،يممستق يرغ يا يماست كه بطور مستق معياري
به عبارت ديگر شاخص متغيري است كه به وسيله آن ميزان و وضعيت يك شيئي تعيين مي . كند يم يريگ

 .شاخص هدف نيست بلكه نشانگر تحقق ميزان هدف است. گردد

 :شاخصويژگي هاي  -2

o  معياري براي حركت دستگاه بر مبناي اهداف، مأموريت ها و وظايف. 
o   يك دستگاهابزاري براي اندازه گيري ميزان موفقيت و كارآمدي. 
o  وسيله اي براي شناخت آسيب ها، انحراف ها و ضعف ها 

o  مبنايي است براي همگرايي و پذيرش تغييرات و اصالحات در نظام مديريتي. 
o  كليد رفع اختالف ها و كاهش اعمال سليقه. 
o  نشان دهنده شرايط موجود و واقعي نظام اداري و فاصله آن با وضعيت مطلوب. 
o  متغيري است براي اندازه گيري ميزان تغييرات در راستاي اهداف سازماني. 

 عيارهاي تعيين شاخص هام -3

دستگاه هاي اداري و اجرايي به وسيله آنها سالمت اداري ئي كه قرار است، ميزان در انتخاب شاخص ها 
تفاوت برداشت ها را به حداقل  معيارهايي مد نظر قرار گيرد، كه اختالف نظرها و يستي،با. اندازه گيري شود

ممكن برساند بطوريكه صاحب نظران و كارشناسان مربوطه فهم مشترك يا دست كم نزديك به هم از مفهوم 
بنابراين معيارهاي ذيل مبناي تعيين شاخص هاي اندازه گيري ميزان . هر يك از شاخص ها را داشته باشند

 .سالمت اداري قرار گرفته است

o ابل فهم شفاف، روشن و ق 

o كاربردي ، عملياتي و منطبق با واقعيت ها 

o  قابل محاسبه و اندازه گيري 

o  عمومي و مشترك 

o مستند به اصول و مباني قانوني 
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 سالمت نظام اداريميزان  اندازه گيري مباني تعيين شاخص هاي -4

. نمي توان به اتكاي ذهن اكتفاء كرد ،سالمت نظام اداريميزان شاخص هاي اندازه گيري  يينبراي تع
به اسناد معتبر تهيه  و مستندمعيارهاي متقن و منطقي  به مدد ذهن و بر اساسبنابراين شاخص ها بايستي 

مدظله "و مقام معظم رهبري ) ره(مبتني بر فرمايشات امام راحل نه گانه  يها صاز اين رو شاخ .دونش
ز بيست ساله جمهوري اسالمي، قانون برنامه پنجم توسعه كشور، قانون اساسي، سند چشم اندا ، "العالي

خدمات كشوري، قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد و ساير قوانين و مقررات  قانون مديريت
 .شده است نيز تدوينموضوعه 

 

 بخش دوم

اندازه گيري سالمت نظام اداري ، محورها و سنجه ها شاخص هاي 

قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ،  28اشاره شد، وفق ماده  مقدمههمانگونه كه در 
گرديده  يشوراي دستگا هاي نظارتي كشور مكلف به تهيه شاخص هاي اندازه گيري ميزان سالمت ادار

تعريف شده علمي، نظري و قانوني شاخص هاي مذكور همراه با سنجه هاي است، از اين رو براساس مباني 
مأموريت ها، اهداف، ق سنجه هاي شناسايي شده با يطبتاستخراج گرديد و به منظور اطمينان از صحت و  آن

ارسال  دستگاه ها يبراي تمام وظايف و فعاليت هاي هر يك از دستگاه هاي اداري و تعيين وزن سنجه ها،
و سنجه ها مجدداً توسط دبيرخانه شورا مورد بازنگري  ،مسئوالن و مديرانلذا پس از كسب نظر  .گرديد

نيز در ده شو محورها و سنجه هاي  نهايي  ،در اين بخش هر يك از شاخص ها تعريف. قرار گرفتاصالح 
 .استجداول مربوط درج گرديده 

 :فهرست شاخص هاي نه گانه

 ييقانون گرا )1
 يكيالكترون يتوسعه سامانه ها استقرار )2
  شفافيت )3
 يو كنترل داخل نظارت )4
 پاسخگويي )5
 يو مال يادار انضباط )6
 آموزش )7
 يساالر شايسته )8
 مصرف الگوي )9
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 :قانونگرايي) 1
تبعيت از قانون به معناي عام آن ؛ شامل قوانين شرع مقدس ، اصول قانون اساسي ، مصـوبات  : تعريف 

مصلحت نظام ، و كليه مقرراتي كه توسـط مراجـع ذيصـالح وضـع     مجلس شوراي اسالمي ، مجمع تشخيص 
 .ميشود 

 توضيحات تأمين اجراي قانون) الفمحور 
  . تسلط مديران دستگاه به قوانين و مقررات مورد نياز .1
  .تسلط كاركنان دستگاه به قوانين و مقررات مرتبط با وظايف و ماموريتها .2
  .ويا اقدامات الزم براي تبعيت و احترام به قانون برگزاري دوره هاي خاص آموزشي .3
درج كليه قوانين و مقررات ، رويه ها و تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي در ديدارگاههاي الكترونيك براي .4

 .اطالع عموم يا اطالع رساني به روشهاي ديگر 
 

  به مراجع انضباطي ، اداري ، نظارتي و قضائي وانين و مقررات انعكاس موارد نقض ق. 5

   شناسايي و انعكاس خالءها و ضعفهاي قوانين با حوزه فعاليت دستگاه به ستاد مركزي.6  

  رعايت و اجراي قوانين)  بمحور 
  .اهتمام و توجه مديران ارشد به رعايت قوانين و مقررات . 1
  .قوانين ومقررات مرتبط با وظايف التزام كاركنان دستگاه به اجراي .   2
  اجراي صحيح تكاليف و احكام قانوني و پيگيري بموقع آن.  3
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 : شفافيت) 2
دسترسي ضابطه مند، روشن و آسان ذي نفعان به قوانين، مقررات ، ماموريت ها ، وظايف، رويه  :تعريف

 حقوق شهرونديهاي كاري، تصميمات، اقدامات و فعاليت هاي دستگاه مرتبط با 

 توضيحات قوانين و مقررات  شفافيت) محور الف
كليه تصويب نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و آئين نامه هاي قابل بهره برداري براي ذي  شفاف سازي .1

 نفعان
 

  اطالع رساني در خصوص حقوق و تكاليف مراجعه كنندگان  .2
  معتبر و حاكم بر دستگاه و مقررات  در دسترس قرار دادن كليه قوانين .3

  شفاف سازي مراحل انجام كار و فعاليت) محور ب
  به صورت مناسب  در دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع .1
موافقت هاي اصولي ، مفاصا  معافيت هاي قانوني ، ،اعطاي امتيازات  ،مجوزها اعالم اطالعات مربوط به صدور  .2

 حساب ها و تسهيالت اعطايي
 

شفاف و مستند سازي فرايند فعاليت ها و نيز تصميم گيري ها در شوراها، كميسيون ها ، كميته ها و كارگروه  .3
 هاي درون سازماني 

 

  در درگاه داخلي دستگاه ثبت و ضبط شفاف كليه عمليات اداري .4
  و مدارك مورد نياز و فرم هاي مورد عمل بندي انجام كارها كاري و زمانفرآيندهاي اطالع رساني از  .5
  دستگاه ها و شاخصهاي مورد عمل هااستانداردها، معيار تبيين  .6
  در ديدارگاه هاي عمومي  ها و واحدهاي مربوط مأموريتها، شرح وظايف دستگاه درج .7

 شفاف سازي معامالت ) ج محور
  معامالتمستند سازي مراحل انجام  .1
اطالع رساني الزم در خصوص مناقصات ، مزايده ها و ترك تشريفات از طريق پايگاه ملي اطالع رساني  .2

 و درج آن در سامانه معامالتي سازمان بازرسي كل كشور مناقصات
 

  عمومي در روزنامه هاي كثيراالنتشار  و مزايده فراخوان معامالت بزرگ و برگزاري مناقصه .3
  به طور يكسان به همه داوطلبان در معامالت بزرگ  و مزايده اسناد مناقصهتحويل تمامي  .4
  وارد كردن متن قراردادها مربوط به معامالت متوسط و باالتر و اسناد و ضمائم آنها در پايگاه اطالعات قراردادها .5
  ) قانون مناقصات 29موضوع ماده (فرآيند تهيه و تشخيص موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه  سازينظام مند  .6

 شفاف سازي امور اداري و استخدامي) محور  د
  مسير ارتقاي شغلي وجود دستور العمل و  فرايند شفاف  .1
  دستگاهدر خصوص مسير ارتقاي شغلي به كاركنان دستور العمل مناسب و ابالغ  اطالع رساني .2
  در خصوص نحوه اعطاي امتيازات قانوني و امور رفاهي به كاركنان وجود دستور العمل  .3

  امتيازات قانوني و امور رفاهي به كاركناناطالع رساني مناسب و به هنگام در خصوص  .4
اطالع رساني مناسب در خصوص شرايط انتصاب مديران و نحوه تحصيل آن .5

 بكارگيري و استخدام كاركنانشفاف سازي مراحل جذب  .6
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 و توسعه سامانه هاي الكترونيك و فناوريهاي نوين استقرار )3
توسعه و بهره گيري حداكثري ساختار اداري از خدمات الكترونيكي به منظور افزايش ،ايجاد  :تعريف

ذينفعان بتوانند دقت، سالمت و نظارت در جهت هوشمند سازي برنامه هاي اداري به نحوي كه مخاطبان و 
  .به سهولت حداكثر فعاليت ها و خدمات مورد نياز را از طريق درگاه الكترونيكي انجام دهند

 توضيحات كرد دستگاه در تحقق دولت الكترونيكلعم
  و اجراي آن داشتن برنامه جامع فن آوري اطالعات  .1
  و مالياستقرار اتوماسيون اداري  .2
ذينفعان به  اطالعات  آسان  دسترسي وبين المللي  استاندارد منطبق باوجود ديدارگاه الكترونيك مناسب و  .3

 نياز مورد
 

  پشتيباني هاي الزم اطالعاتي شامل اطالعات بروز و جامع و قابل بهره برداري از ديدارگاهها .4
  خدمات الكترونيك دستگاه تعدد و تنوع .5
  شكايات از طريق درگاه الكترونيكي و دسترسي نهادهاي نظارتيامكان ثبت و رسيدگي به  .6
  افزارهاي مالي و اداري تاييد شده در شوراي عالي انفورماتيك  استفاده از نرم .7
  ايجاد و بازنگري سيستم ايمني به منظور حفاظت از اطالعات و جلوگيري از نفوذ عوامل مخرب .8

  داشتن بانكهاي اطالعاتي و سامانه هاي اختصاصي دستگاه  .9
  اتصال به شبكه ملي اطالعات و اشتراك اطالعات .10
  همكاري در ايجاد پنجره واحد براي صدور مجوزها .11
  و نظارتيلي داشتن سامانه مزايده ها، مناقصه ها و معامالت و ثبت آنها در سامانه هاي م .12
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 داخلينظام نظارت و كنترل  )4
 اهداف،برنامه راستاي در ها فعاليت و اقدامات صحت از اطمينان حصول براي است فرايندي: تعريف

 قانوني ماموريتهاي و ها،وظايف

 توضيحات هارويه  مقررات و ،وانينكفايت ق )محور الف
  وجود نظام  نظارت و كنترل درون سازماني و به كارگيري آن .1
  پروژه ها و به كارگيري آنوجود نظام كنترل طرح ها و  .2
  وجود نظامهاي تشويقي و تنبيهي مناسب و به كارگيري آن .3
  وجود رويه هاي هشداردهنده و بازدارنده از بروز تخلفات در زمينه هاي مالي و اداري .4
  وجود نظام رسيدگي به شكايات در راستاي انجام وظايف و به كارگيري آن .5
  به كارگيري آن و و پيشنهادهاوجود نظام جمع آوري انتقاد ها  .6

 اعمال نظارت و كنترل )  محور ب
  تهيه گزارشهاي نظارتي دوره اي و ارائه پيشنهادهاي الزم .1
  بررسي بموقع شكايات و اعالمات .2
  اعالم تخلفات به مراجع ذيصالح .3
  رسيدگي به تخلفات اداري و صدور اراي مناسب .4
  جريانها و بروز تخلفاتآموزشهاي مناسب براي پيشگيري از سوء  .5
  شناسايي و احصاء گلوگاها و نقاط مفسده خيز .6

  هماهنگي بين واحدهاي نظارتي درون سازماني  تقويت و .7

  استانهمكاري بين واحدهاي نظارتي درون سازماني و دستگاهاي نظارتي  .8
  بهره مندي از تكنولوژي و سامانه هاي الكترونيكي  .9

  تصدي هاي دولتي به بخش هاي غير دولتي نظارت بر امور واگذاري.10

 كنترلاثر بخشي نظارت و   )محور ج
  كاهش تخلفات و سوءجريانها .1
  تاثير گزارش هاي نظارتي و تصميم گيري به موقع در دستگاه -2

  رضايت مندي ارباب رجوع و ذينفعان  -3
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 :پاسخگويي) 5
عبارت است از پذيرش مسئوليت نتايج و پيامدهاي حاصل از عملكرد دستگاه ها يا مسئوالن : تعريف

مراجعه كنندگان، :  در قبال وظايف انجام شده و نشده به مردم و افكار عمومي نظير  آن و ارائه پاسخ شفاف
 صحاب رسانه  و اداخلي و بيروني دستگاه مربوطه سلسله مراتب اداري، نهادها و واحد هاي نظارتي 

 توضيحات پاسخگو بودن به مراجعه كنندگان ) محور الف
  اطالع رساني مناسب از طريق استقرار تابلوي راهنما يا چاپ بروشورو ديدارگاه انعكاس اطالعات مورد نياز در  .1
  پاسخگويي از طريق سيستم تلفن گويا،  .2
  پاسخگويي به خواسته مراجعه كنندگان نظر سنجي نمونه اي در راستاي سنجش سطح رضايتمندي و نحوه .3
  به منظور كاهش زمان پاسخگويي ها  گيري پاسخ به نامه پيتوسعه سامانه مكانيزه پاسخگويي در جهت  .4
  اصالح و بازنگري شيوه ها و روشهاي پاسخگويي  .5

  پاسخگويي بهنگام و مناسب به مراجعه كنندگان .6
رعايت موازين اخالقي در برخورد مناسب با مراجعه كنندگان و ارائه پاسخ مناسب منطبق با قوانين و مقررات  .7

 عدالت و انصاف  همراه با رعايت 
 

  پاسخگويي دستگاه ها در حوزه وظايف قانوني خود به مطالبات و خواسته هاي گروه ها و بخش هاي اجتماعي  .8

  و افكار عمومي رسانه هابه پاسخگويي ) محور ب
  ارائه گزارش فعاليت ها و عملكرد ها و ميزان تحقق برنامه ها حسب درخواست رسانه ها .1
  پاسخ به موقع و مناسب به افكار عمومي در وقايع مبتال به و امور جاري .2
توجه به نياز و درخواست آنها در حيطه وظائف و ارائه پاسخ به سئواالت رسانه ها ؛ مطبوعات و خبرگزاري ها با  .3

 تكاليف محوله 
 

 پاسخگويي به دستگاه ها و واحد هاي نظارتي) محور ج
  استان بازرسي اداره كلپاسخ گويي به  .1
  استانديوان محاسبات اداره كل پاسخگويي به  .2
  پاسخگويي به ديوان عدالت اداري  .3
   استانداريبرنامه ريزي پاسخگويي به معاونت  .4
، كميسيون هاي تخصصي و كميسيون اصل  .5 مجلس  90پاسخگويي به معاونت نظارت مجلس شوراي اسالمي

 شوراي اسالمي
 

  .پاسخگويي به ساير بازرسان قانوني كه طبق قانون حق نظارت و كنترل دارد .6
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 :انضباط اداري و مالي ) 6
 براي نيل به اهداف قانونگزار  ، مالي و قواعد پذيرفته شده حرفه اي ،مقررات اداري  پيروي از قوانين و: تعريف

 توضيحات :انضباط اداري  ) محور الف
  استخدام و بكارگيري افراد در دستگاه با قوانين و مقررات تطبيق مراحل  .1
  و به موقع دستگاه  به مراجع ذي صالحارائه آمارهاي صحيح  .2
  هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان  تشكيل به موقع و منظم .3

  ساخت و ساز ساختمانها تجهيزات و ارتقاء كيفيت و رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها در .4

  اقدامات و برنامه هاي دستگاه در راستاي ارائه خدمات به موقع و مناسب در طول شبانه روز حسب وظيفه .5

   دستگاه در قالب بسته هاي اجرائي تهيه برنامه هاي اجرائي و عملياتي .6

  رعايت ميزان ساعت كاري و حضور منظم كاركنان  .7
  تشكيل به موقع جلسات شوراها ، كميسيونها ، كارگروهها و هيئتها و هسته هاي قانوني در دستگاه .8
  انطباق مصوبات شوراها ، كميسيونها ، كارگروهها و هيئتها در دستگاه با قوانين و مقررات و اجراي صحيح و به موقع آنها  .9

  انجام امور ارجاعي و پاسخ به موقع به مكاتبات داخلي و خارجي دستگاه  .10

  تطبيق فعاليت مديران و كاركنان با ماموريتها ، اهداف و شرح وظايف .11
 مستمر و منظم مديران راجع به مسائل اجرائي و ارجاعيپيگيري  .12
 توجه و تعهد دستگاه به مسئوليتهاي اجتماعي و ساير مسئوليت هاي محوله .13

  ثبت و ضبط و نگهداري مناسب اسناد و مدارك دستگاه  .14

 :انضباط مالي) ) محور ب
  )ها و پروژه هاي عمرانيطرح ( اي افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه .1
  هرگونه پرداخت در دستگاهاستفاده از بودجه عمومي و ساير منابع براي رعايت قوانين و مقررات در  .2

  قوانين و مقررات هزينه كرد اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي و جاري با  تطبيق .3

  وفق قانون استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي .4
  كليه مراحل معامالت ، مناقصه ها و مزايده ها  طبق قوانين و مقرراتانجام به موقع  .5

  تنخواه گردان  اسناد حسابداري و صورتهاي مالي و اسنادتنظيم و ارائه به موقع  .6

  وفق قانون مرتبط دستگاه مديريت وجوه مصرف نشده .7
  رعايت انجام عمليات مالي دستگاه از طريق حسابهاي قانوني بانكي .8
  مديريت مصرف اعتبارات تخصيص يافته  وفق قوانين و مقررات  .9

  نحوه نگهداري از اموال دولتي با قوانين ومقررات  تطبيق .10
  مربوطهزينه هاي تحقيقاتي دستگاه با مقررات  انطباق .11
  ها به كاركنان با قوانين و مقرراتپرداخت انطباق .12
  تطبيق وجوه ابالغي ماهانه و ساالنه توسط ذيحساب با بودجه مصوب و تخصيص يافته دستگاه  .13
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 آموزش ، مهارت و توسعه فرهنگ ديني و اخالقي) 7
مجموعه آموزش ها و مهارت ها و انتقال اطالعات به كاركنان و ذينفعان حسب مورد ، به منظور  :تعريف

 دستيابي به اهداف

 توضيحات توانمندسازي كاركنان  از طريق آموزش و مهارت آموزي )محور الف
  برنامه ريزي و ايجاد انگيزه جهت مشاركت مستمر كاركنان در فرآيند آموزش وارتقاء مهارت شغلي  -1

  برنامه هاي آموزشي كاركنانداشتن  -2

 اجراي دوره هاي آموزشي كاركنانبا دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي براي انعقاد قراردادهاي همكاري  -3
  اقدامات دستگاه به منظور ارتقا و انتقال دانش كار و فناوري و افزايش مهارت هاي شغلي كاركنان -4
  مهارت كاركنان با شغل مورد نظر و ارتقاء دانش هاي آموزشي ناسب برنامهت - 5
  .داشتن شناسنامه آموزشي كاركنان  -6
  ارائه شده به كاركنان در كارائي و اثربخشي دستگاهتأثير آموزش هاي  -7

 .ترويج اخالق، فرهنگ و مباني اسالمي وصيانت از آن )  محور ب
  فرهنگي ، اخالقي وداشتن برنامه هاي آموزشي ديني- 1
  )مدظله العالي(و مقام معظم رهبري ) ره(تبيين انديشه هاي حضرت امام خمينيآموزش و  -2

  احكام و  نمازقرآن،  برنامه هاي اجرايي مناسب و ابتكاري با موضوعداشتن - 3

  داشتن منشور اخالقي و رفتاري كاركنان و اجرا و آموزش آن  - 4
  اداريآموزش تقويت وجدان كاري و انضباط -   5  

  .اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر- 6
  غربيرعايت ظواهر اسالمي و پرهيز از الگوي - 7

 اسالمي تقويت كمي و كيفي بسيج و تفكر بسيجي به منظور صيانت از ارزش هاي انقالب) جمحور 
  .ايجاد پايگاه، حوزه و يا مركز بسيج در دستگاه - 1
  عملكرد فرماندهي و مديريت بسيج در اشاعه فرهنگ بسيج در دستگاه- 2
  بسيج به منظور صيانت از ارزش هاي انقالب اسالمياقدامات دستگاه در راستاي تقويت و توسعه تفكر - 3
اقدامات دستگاه براي ساماندهي كاروان راهيان نور و اعزام كاركنان به تجليگاه ايثار و رشادتهاي رزمندگان - 4

 .اسالم در مناطق جنگي دوران دفاع مقدس
 

  تناسب اردوها با اهداف و مأموريت هاي فرهنگ بسيج- 5
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 :ساالري ستهيشا) 8
برخوردار از تعهد، تخصص، و توانايي الزم در انجام مسئوليت محوله با  بكارگيري فرد مناسب و: تعريف 

 رعايت ضوابط و مقررات

 

 توضيحات عملكرد دستگاه در رعايت شايسته ساالري
  مقررات استخدامي مطابقعدالت استخدامي از طريق برگزاري آزمون رعايت  .1
  احرازانتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بر اساس شرايط  .2
  رعايت شرائط تخصصي در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريتي حرفه اي در مسير ارتقاء شغلي .3
  زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متعهد و متخصص .4
  ثبات در مديريت و حفظ سرمايه انساني  .5
  ايجاد فضاي رقابتي براي كليه كاركنان در مسير  ارتقاء شغلي  .6
  توجه به آموزش هاي ويژه مديران در هنگام  انتصاب و ارتقاء آنان  .7
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 بهره وري الگوي مصرف و) 9
استفاده مناسب از منابع و امكانات بدور از اسراف و بهره گيري از روش هاي صحيح براي 1T  :تعريف

 .اثر بخشي فعاليت هاتقويت كارايي و 

 توضيحات صرفه جويي و  رعايت الگوي مصرف  ) محور الف
  آموزش هاي ارائه شده در خصوص الگوي مصرف مطلوب  .1
  داشتن  و اجراي برنامه الگوي مصرف  .2
  تبذير  و گسترش فرهنگ قناعت  وجلوگيري از تجمل گرايي، اسراف  .3

  اولويت خريد و استفاده از كاال و تجهيزات داخلي  .4
  رعايت ضوابط و استاندارد بكارگيري فضاها ، تجهيزات و ملزومات اداري                     .5
  كاهش هزينه هاي غير ضرور .6
  جويي و رعايت الگوي مصرف  سازي مصرف انرژي و تشويق به صرفه بهينه .7
  ماشين آالت و خودروهاي دستگاه با رويكرد الگوي مصرف تناسب سازي تجهيزات، تاسيسات ، .8
   با رويكرد الگوي مصرف و نيروي انساني تناسب قيمت تمام شده فعاليت ها ، خدمات ، محصوالت .9

 بهبود و افزايش بهره وري) محور ب
  توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري  .1
  داشتن نظام اجرايي ارتقاي بهره وري  و بازنگري مستمر فرايندهاي انجام كار  .2
  تعيين شاخص هاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات  .3
  بهبود فرايند تخصيص منابع   دربودجه ريزي عملياتي  تاثير .4
  با رويكرد افزايش بهره وري و نيروي انساني تناسب قيمت تمام شده فعاليت ها ، خدمات ، محصوالت .5

 تقويت امور حاكميتي و واگذاري تصدي هاي دولتي به بخش هاي غير دولتي) محور ج
  واگذاري تصدي هاي دولتي به بخش هاي غير دولتي  .1
  در واگذاري تصدي هاي دولتي به غير دولتي مقررات ايت رع .2
  .تضييع حقوق مردمايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و  .3
  حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي .4

 

 


