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بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها

موضوع  :ارزیابی عملکرد سال  1397دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن
(برگرفته از قوانین و مقررات اداری و برنامه اصالح نظام اداری)

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده  3آییننامه اجرایی مواد  81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری(مصوبه شماره
 44327/4225مورخ 1389/1/14هیأت وزیران) و به منظور سنجش موفقیت دستگاهها در راستای تحقق اهداف و وظایف
محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح نظام اداری(موضوع مصوبه شماره  206/93/560مورخ1393/1/20
شورای عالی اداری) و همچنین برنامه اصالح نظام اداری ،نحوه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانی بر اساس
شاخصهای عمومی و اختصاصی سال  ،1397به شرح زیر تعیین میگردد:
 -1هدف شاخصهای عمومی ستاره دار بر اساس تفاهم بین دستگاه و سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد.
 -2شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد ساال  1397دساتگاههای اجرایای در سا م ملای سیوسات ایان بخشانامه میباشاد.
شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال  1397دستگاههای اجرایی در س م استانی به همراه دستورالعمل امتیازدهی س م
ملی و استانی شاخصها در وبسایت سازمان به نشانی  www.aro.gov.irقرار خواهد گرفت .قرارگیاری دساتورالعمل
مذکور در وبسایت سازمان به منزله ابالغ رسمی آن میباشد.
 -3با توجه به اینکه در شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال  ،1397یک شاخص با عناوان "اقادامات برجتاته دساتگاه"
تعریف شده است ،دستگاه های اجرایی می بایتت شاخص های سیشنهادی را در قالب اقدامات برجتاته بارای دوره ارزیاابی
عملکرد سال  1397به امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی این سازمان ارسال نمایند .ضروری است شاخصهای
سیشنهادی دستگاه با شاخصهای عمومی و اختصاصی ابالغ شده سال  1397همپوشانی نداشته باشد.
 -4در خصوص شاخصهای اختصاصی ،با توجه به مفاد بند (ب) ماده  3آیینناماه اجرایای ماواد  81و  82ق.م.خ.ک مبنای بار
سیشنهاد شاخصها از سوی دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط سازمان ،الزم است که شاخصهای سیشنهادی سال  97باه
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همراه اهداف برنامهای با ارائه متتندات مربوط به منبع استخراج شاخصها در قالب ماده  1دستورالعمل اجرایی استقرار نظام
مدیریت عملکرد (موضوع بخشنامه شاماره  200/27911تااری  )1389/5/28باا در نظار گارفتن وظاایف و مأموریتهاای
دستگاه ،اسناد برنامه توسعه ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد باالدستی ،در قالب فرم (الف) نهایی شده باشد .رویت
شاخصهای اختصاصی برای وزارتخانهها و سازمانهای متتقل در سامانه نظام مدیریت عملکرد متتقر در دساتگاه ساا از
تصویب شاخصها و ابالغ آنها امکانسذیر خواهد بود .همچنین ضروری است وزارتخانهها و ساازمانهای متاتقل ساا از
دریافت شاخصهای اختصاصی ستاد دستگاه و سازمانهای وابتته نتبت به تنظیم بار

اساتانی آن بارای ساال  1397و

ارسال آن به این سازمان برای بررسی و تأیید نهایی اقدام نمایند .در صورت عدم ارسال بر

استانی شااخصهاا ،ساازمان

مدیریت و برنامهریزی استانها میتوانند سا از اعالم این سازمان ،رأساً نتبت به تدوین شاخصهای اختصاصی این دساته
از واحدهای استانی با در نظر گرفتن شاخصهای ستاد دستگاه مربوط(ابالغی از سوی این سازمان) اقادام و آنهاا را ماورد
ارزیابی قرار دهند .شاخصهای اختصاصی ابالغ شده مبنای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در س م ستاد ،سازمانهای
وابتته و کلیه واحدهای استانی تابعه میباشد و دستگاه های اجرایی ،در زماان ورود گازار

عملکارد باه ساامانه مادیریت

عملکرد ،مجاز به تغییر در عنوان ،اهداف و اوزان آنها نیتتند.
 -5دریافت گزار

خودارزیابی ،بررسی و ارزیابی گزار

عملکرد ستاد دستگاه ،سازمانهای وابتته و واحدهای استانی مرباوط

در هر دو بعد شاخصهای عمومی و اختصاصی از سوی دفاتر مدیریت عملکرد وزارتخانهها و سازمانهای متتقل یا عناوین
مشابه به گونهای انجام خواهد گرفت که بعد از تأیید نهاایی گزار هاا ،فایال خروجای از ساامانه مادیریت عملکارد کلیاه
دستگاهها(اعم از ملی و استانی) حداکثر تا تاری  1398/2/15به سازمان اداری و استخدامی کشور(امور مادیریت عملکارد و
ارتقاء فرهنگ سازمانی) ارسال گردد .بدیهی است راهبری ،هدایت و تعیین ارزیابان شاخصهای عمومی و اختصاصای(دفاتر
تخصصی و سشتیبانی ستاد دستگاه) و همچناین زمانبنادی ارزیابیهاا بار عهاده دفااتر مادیریت عملکارد وزارتخاناهها و
سازمان های متتقل یا عناوین مشابه خواهد بود .ضمناً با توجه به اینکه امکان دریافت گزار

عملکرد دستگاههای اجرایای

استان صرفاً از طریق سامانه ستاد دستگاه فراهم گردیدهاست ،لذا ضروری است واحدهای استانی در مهلت تعیین شده اقدام
به ورود اطالعات نمایند.
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 -6آن دسته از دستگاههای اجرایی استان که فاقد برنامه عملیاتی اصالح نظام اداری و شاخصهای اختصاصی ابالغی از سوی
سازمان(س م ملی) میباشند ،موظفند سا از توافق با سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها درخصوص اهداف
شاخصهای عمومی ،نتبت به انعقاد تقاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و همچنین تعیین شاخصهای
اختصاصی با تأیید سازمان مذکور ،بعد از اعالم این سازمان اقدام نمایند .همچنین از تاری  1398/2/1لغایت  ،1398/2/15با
دریافت رمز ورود به سامانه از سازمانهای مذکور ،گزار

عملکرد خود را در ابعاد شاخصهای عمومی و اختصاصی وارد

سامانه نمایند.
 -7دسترسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها به اطالعات گزار

عملکرد دستگاههای اجرایی استان حداکثر تاا تااری

 1398/2/31امکانسذیر خواهد شد .سازمانهای مذکور موظفند بررسی اولیه گزار
عمومی و اختصاصی ،نهایی نمودن امتیازات مکتتبه و همچنین ارایه گزار

عملکرد ،تعیاین ارزیاباان شااخصهای

عملکارد دساتگاههاای اجرایای اساتان را باه

گونه ای مدیریت نمایند که دسترسی به نتایج نهایی ارزیابی عملکرد استان از طریق سامانه نظاام مادیریت عملکارد دولات
متتقر در این سازمان حداکثر تا تاری  1398/4/31امکانسذیر گردد.
 -8نتایج ارزیابیهای انجام شده ضمن ارائاه در شاورای عاالی اداری و گازار

باه رییاجمهاور محتارم ،در جشانوارههاای

شهیدرجایی (س م ملی و استانی) اعالم و به اطالع عموم خواهد رسید .ضمناً امتیاز مکتتابه دساتگاههای اجرایای ،مبناای
سرداخت فوقالعاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه(به استناد مصوبه  206/6653تاری  )1390/3/23قرار خواهد گرفت.

جمشید انصاری
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