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بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها

موضوع  :ارزیابی عملکرد سال  1399دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده  3آییننامه اجرایی مواد ( )81و ( )82قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور سنجش
موفقیت دستگاه ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح نظام
اداری(موضوع مصوبه شماره  206/93/560مورخ 1393/1/20شورای عالی اداری) و برنامه اصالح نظام اداری-دوره دوم
(موضوع مصوبه شماره  302596تاریخ  1397/6/14شورای عالی اداری) ،نحوه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در سطوح
ملی و استانی بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی سال  ،1399به شرح زیر تعیین میگردد:
 .1شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد ساال  1399دساتگاههای اجرایای در ساط ملای ،ییوسات ایان باشانامه میباشاد
شاخصهای عمومی سط استانی و دستورالعمل امتیازدهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال ( 1399سط ملای و
اسااتانی) ،توسااو امااور ماادیریت عملکاارد و ارتقااای فرهناان سااازمانی تاادوین و در وبسااایت سااازمان بااه نشااانی
 www.aro.gov.irبارگذاری و به نحو مقتضی اطالعرسانی خواهد شد
 .2شاخصهای عمومی ستارهدار در سطوح ملی و استانی؛ بر اساس تفاهمناماه برناماه ساه سااله اصاالح نظاام اداری – دوره
دوم( )1399-1397دستگاه ،ارزیابی خواهند شد همچنین با توجه به اینکه سال  1399آخارین ساال اجارای برناماه جاام
اصالح نظام اداری-دوره دوم میباشد ،ارزیابی عملکرد این شاخصها ،بر اساس اهداف و عملکرد تجمیعی سه ساله (از سال
 97تا  )99انجام خواهد شد
 .3شاخصهای اختصاصی تجمیعی ستاد دستگاه و سازمانهای وابسته ،به استناد بند (ب) ماده  3آییننامه اجرایی مواد ( )81و
( )82قانون مدیریت خدمات کشوری توسو این سازمان نهایی و ابالغ خواهد شد
 .4ضروری است وزارتاانهها و سازمانهای مستقل یس از ابالغ شاخصهای اختصاصی ،نسبت به تنظیم برش اساتانی بارای
سال  1399و ارسال به این سازمان برای بررسی و تأیید نهایی اقدام نمایند در صورت عدم ارسال برش استانی شاخصهای
اختصاصی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها یس از اعالم این سازمان رأساً نسابت باه نهاایی نماودن شااخصهای
اختصاصی این دسته از دستگاههای اجرایی استانی اقدام مینمایند
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 .5دریافت گزارش خودارزیابی ستاد دستگاه و سازمانهای وابسته در بعد شاخصهای عمومی حداکثر تا تاریخ  1399/12/28و
بعد شاخص های اختصاصی حداکثر تا تاریخ  1400/02 /31از طریق سامانه جام مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد
 .6دریافت گزارش خودارزیابی دستگاههای اجرایی سط استان در بعد شااخصهای عماومی و اختصاصای حاداکثر تاا تااریخ
 1400/02/31از طریق سامانه جام مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد
 .7دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتاانهها و سازمانهای مستقل؛ ترتیبی اتااذ نمایند تا فرآیند خود ارزیاابی ساتاد
دستگاه ،سازمانهای وابسته و واحدهای استانی تا تاریخهای مندرج در بندهای  5و  6انجام و بعد از تأیید شاورای راهباری
توسعه مدیریت دستگاه ،نسبت به انتقال گزارش ها به سامانه جام مدیریت عملکرد دولت اقدام نمایند بدیهی است راهبری،
هدایت فرآیند خود ارزیابی و همچنین زمانبندی آن در مهلت تعیین شده ،بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشاابه
وزارتاانهها و سازمانهای مستقل خواهد بود
 .8آن دسته از دستگاههای اجرایی استان که ستاد دستگاه آنها فاقد تفاهمنامه برنامه اصالح نظام اداری یا شاخصهای
اختصاصی ابالغی میباشند ،موظفند بعد از اعالم این سازمان ،نسبت به انعقاد تفاهمنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان در شاخصهای عمومی ستارهدار و همچنین شاخصهای اختصاصی ،اقدام نمایند در صورت عدم تفاهم ،سازمان
مدیریت و برنامهریزی استانها ،رأساً نسبت به هدفگذاری شاخصهای عمومی ستارهدار و تدوین شاخصهای اختصاصی
اقدام و آنها را مالک ارزیابی قرار خواهند داد
 .9ارزیابی دستگاههای اجرایی استانی در بعد شاخصهای عمومی و اختصاصی توسو سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و
از طریق سامانه جام مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد سازمانهای مذکور موظفند یس از انجام ارزیاابی واحادهای
استانی نسبت به نهایی نمودن امتیازات دستگاههای استانی اقدام نمایند
 .10نتایج ارزیابیهای انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییسجمهور محترم ،در جشنواره شهیدرجایی
(سط ملی و استانی) اعالم و به اطالع عموم خواهد رسید ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاههای اجرایی ،مبنای یرداخت فوقالعاده
کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه (به استناد مصوبه  206/6653تاریخ  )1390/3/23قرار خواهد گرفت

جمشید انصاری
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