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 پیشگفتار
سعه و تحقق          شرفت، تو ستیابی به پی ست و د صلی هر حكومتی ا ت و مداهداف کوتاهنظام اداری يكی از ارکان ا

ست. به     ،گیری از منابعبلندمدت و بهره سته ا سالم، يكپارچه و هماهنگ نظام اداری واب ارتی عبهمگی به عملكرد 

کارامدی و چابكی نظام اداری  زيرا شودهای مهم توسعه محسوب میعنوان يكی از زيرساختنظام اداری بهديگر، 

ساير     شور، موجب بهبود و ارتقای  سالمت، فرهنگی، اجتماعی و ...    نظامدر هر ک صادی،  شور نظیر: اقت  های آن ک

های مختلف بعد از انقالب استتالمی بوده  و در لول اين اصتتالح نظام اداری در دستتتور کار دولتبنابراين استتت. 

 های گوناگون تدوين شده است. ها و سیاست، قوانین، برنامهدوران

اهداف نظام مقدس    تحقق  های ابزار ازاداری کشتتتور به عنوان يكی  اصتتتالح و ايجاد تحول در نظام   رورت ضتتت  

جمهوری اسالمی ايران بويژه در الزام به پاسخگوئی به مردم و تالش در ارتقای سالمت اداری از مواردی است که 

بايد اذعان داشت تحول در نظام اداری   .ه مسئولین عالی رتبه نظام بوده است  ژهای اخیر مورد اهتمام ويدر سال 

سهیل  سترساز  هم به عنوان ت عنوان زيرساخت و الزامات تحقق چشم   های توسعه و هم به اجرای برنامه کننده و ب

 ساله، ضرورتی انكارناپذير است.  20انداز برنامه 

دهد مطالعات نشتتان میشتتود. های تحول در نظام اداری، فرايند ارزيابی عملكرد محستتوب میيكی از مكانیستتم

های ستتازمان را فقدان نظام کستتب بازخورد، امكان انجام اصتتالحات بزم برای رشتتد، توستتعه و بهبود فعالیت  

ست. بنابراين      غیرممكن می سازمانی ا شی  سازمان به نمايد و نتیجه اين پديده، کاهش کارايی و اثربخ نظور مهر 

مبرم به ارزيابی دارد. ارزيابی عملكرد يكی از مهمترين فرايندهای  های خود نیازآگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت

 کند. های سازمان را مشخص میراهبردی است که ضمن ارتقای پاسخگوئی، میزان تحقق اهداف و برنامه

اصتتالح نظام اداری و  راه های کلی نظام اداری کشتتور ابالغی مقام معظم رهبری و نقشتتهبا عنايت به ستتیاستتت

و  های جامع اصتتالح نظام اداری ودوره اول و دوم شتتده در برنامهستتنجش میزان تحقق اهداف تعیین منظوربه

 81نامه اجرايی مواد سی از آيین أای کشور، سازمان مديريت و برنامه ريزی استان با ت   های توسعه همچنین برنامه

 هایی استان را در دو بعد شاخصهای اجرايهمانند سنوات گذشته دستگاه قانون مديريت خدمات کشوری 82و 

، بیست و سومین جشنواره شهید     نتايج بندیعمومی و اختصاصی مورد سنجش و ارزيابی قرار داد و پس از جمع   

    نمود.های برگزيده برگزار به منظور تقدير از دستگاه را رجائی استان

کرده و اين ستتازمان را در رفع  امید استتت مجموعه حاضتتر، بازخوردی مناستتب برای واحدهای استتتانی فراهم  

 آتی ياری نمايد. هایها و بهبود ارزيابی عملكرد سالکاستی
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از همراهی و رهنمودهای ستتازنده استتتاندار محترم و ريیس شتتورای راهبری توستتعه مديريت استتتان  در پايان، 

استتتتان در امر ارزيابی   های اجرايی  همچنین بزم می دانم از همكاری و همراهی دستتتتگاه   نمايم. میقدردانی  

ارزيابی عملكرد   کننده در مشتتتارکت  عنوانبه  ريزی استتتتان عملكرد و نیز همكاران ستتتازمان مديريت و برنامه       

های اجرايی همكار از جمله استانداری تهران،  دستگاه همچنین و  واحدهای استانی در ابعاد عمومی و اختصاصی   

محیط زيست استان، اداره کل ارتبالات و فناوری الالعات استان و    اداره کل بهزيستی استان، اداره کل حفاظت   

 ستاد اقامه نماز استان تقدير و تشكر نموده و از خداوند سبحان آرزوی موفقیت و سربلندی برای ايشان نمايم.

 

 شهرام عدالتی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سرپرست

 استانو دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت 
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 مقدمه

شرکت سازمان  یهمه سعه     ها،  سات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی برای تو س شد و پايداری در  ها، مو ، ر

ستم ارزيابی عملكرد      سی صه رقابتی امروز، به  شی برنامه  عر ای هنیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارايی و اثربخ

سانی    سازمان    دخو سازمان، فرايند و منابع ان سنجش قرار دهند.  ها و تحلیل داده آوریجمعهای کارا به را مورد 

. کننداستتتفاده می ها ها و استتتراتژیبرای بهبود ستتازمان و تحقق رستتالتها ادهدکنند بلكه از اين یبستتنده نم

 پردازند. جای ارزيابی عملكرد به مديريت عملكرد میعبارتی ديگر بهبه

های نظام مديريت استتتراتژيک منابع انستتانی، نقش استتاستتی در توستتعه به عنوان يكی از مولفهمديريت عملكرد 

ارزيابی عملكرد در  جای  به مديريت عملكرد   عبارت  از  ،در رويكردهای جديد    پايدار ستتتازمان و کارکنان آن دارد.     

ازن لراحی و اجرا گردد. همستتو و متو ،های توستتعهشتتود تا برنامهستتطس ستتازمان، فرايندها و افراد استتتفاده می

شدن فرايند بهبود     ستقرار مديريت عملكرد موجب نهادينه  صورت نظام     ا شده و به  سازمان  ر مبتنی ب ند ومدر 

 گردد.شناسايی و در جهت رفع مشكالت اقدام می ،های بهبود سازماندانش، حوزه

ندازه  ق قدائمی استتتت که لی آن میزان تح  فرايند  عملكرد، مديريت  ابراين ن ب در اين  .شتتتودگیری میاهداف ا

صول      کارايی، گیریاندازه ستفاده و فرايندهای انجام کار، کیفیت مح شی منابع مورد ا  و اجرایو خدمات  و اثربخ

بر افراد، عملكرد کلی ستتازمان و فرايندهای مربو  ، عالوه مديريت عملكرد گیرند.مورد بررستتی قرار می هابرنامه

جهت شتتناخت و تحت کنترل قرار دادن ستتازمان  را دهد و الالعات مورد نیازبررستتی قرار میبه آن را نیز مورد 

 .کندتهیه می

کننده فرايند مديريت عملكرد استتتت. در واقع  راهكارهای بهبود و چگونگی انجام عملیات اصتتتالحی، گام تكمیل

در اين گام نهفته استتت. ارزيابی  به عنوان هدف اصتتلیشتتونده بهبود عملكرد و توستتعه ظرفیت واحدهای ارزيابی

د توانشونده دارد که اين امر درنهايت می کننده و ارزيابیاجرای درست اين مرحله، نیاز به همكاری مداوم ارزيابی 

 منجر شود. مديريت عملكردبه اثربخش شدن نظام 

 مربوله توسط هیات محترم وزيران نامه با تصويب آيین های اجرايی کشور  ارزيابی عملكرد دستگاه  در اين راستا، 

  آغاز گرديد. با تصويب قانون مديريت خدمات کشوری و    28/10/1381ه مورخ  27701/ت/ 44642وبه شماره  

های اجرايی مورد  ارزيابی عملكرد دستتتتگاه  قانون مذکور،    82و  81نامه و دستتتتورالعمل اجرائی مواد    ابالغ آيین

 پیگیری قرار گرفت.

ريت و يدر حوزه اصتتالح نظام اداری و ستتازمان مد گذارعنوان ستتیاستتتبه استتتخدامی کشتتورستتازمان اداری و 

ستان برنامه شبرد اهداف برنامه ، بهريزی ا ستان   عنوان ناظر بر پی صالح نظام اداری در ا ساله  ،های ا ساس   هر  برا
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ستگاه   الزامات قانونی مذکور،  سبت به ارزيابی د صالح   عمومیهای شاخص  مبتنی برهای اجرايی ن وبرنامه جامع ا

 .نماينداقدام می ها و وظايف تخصصی دستگاه وماموريت و اختصاصی  نظام اداری

های مربوله از ها و دستورالعمل با ابالغ بخشنامه  رسما   های اجرايی استان، دستگاه  1399ارزيابی عملكرد سال   

شور،        ستخدامی ک سازمان اداری و ا ساس  1399سال   ماه آباندر سوی  ستندات     آغاز گرديد. برا شات و م گزار

دستتتگاه اجرايی استتتان، در فرايند ارزيابی عملكرد ستتال  62بارگذاری شتتده در ستتامانه جامع مديريت عملكرد، 

 اند. شرکت داشته 1399

 شتتتاخص و همچنین در بعد 21محور و  5های عمومی با  بعد شتتتاخص ارزيابی عملكرد واحدهای استتتتانی در

یل آورده شده  ص تفبهرو پیشکه درگزارش  انجام پذيرفتشاخص    817محور و   184اختصاصی با   های شاخص 

 است.

ابالغی از سازمان اداری   1400استناد بخشنامه جشنواره شهید رجائی سال      بندی نتايج، بهنهايت پس از جمع در

ستان، از           ستاد جشنواره شهید رجائی ا ستخدامی کشور و مصوبات   های کاری آنهابرگزيده و تیم دستگاه  12و ا

  تقدير بعمل آمد.

اهداف، الزامات قانونی  در فصل دوم، کلیات و مبانی نظری در فصل اول پرداخته شده است. ، بهر اين گزارشد

های تگاهکننده دس کمیته کارشناسی ارزيابی   یاعضا و  های اجرايی استان و فرايند ارزيابی عملكرد سابنه دستگاه  

ستان اجرايی  سوم،       ا صل  ست. در ف شاره قرار گرفته ا ستگاه  مورد ا شمول ماده  عملكرد د قانون  5های اجرايی م

شاخص     ستان تهران در  شوری ا سال     مديريت خدمات ک صی در  صا سه و     1399های عمومی و اخت شريس، مقاي ت

ل، ه تفكیک امتیازکهای اجرايی استتتان ببندی دستتتگاهارائه الالعاتی در زمینه رتبه پس ازتحلیل شتتده استتت. 

صی در قالب جداول و نمودارها     امتیاز عمومی صا سوم،    و امتیاز اخت صل  ستان به تفكیک محورها    در ف ضعیت ا و

های پنجگانه مورد اشاره  های اجرايی استان در گروه بندی دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن، رتبه  

ست. در ادامه  ستگاه    ،قرار گرفته ا سبه د ستان تهران به تفكیک محورهای عمومی و  امتیازات مكت های اجرايی ا

شاخص  شاخص های هر محور و تحلیلی بر وضعیت دستگاه     ستان از منظر  های عمومی در هر يک های اجرايی ا

 سپس به تحلیل مختصری   است.  درج شده قوت و راهكارهای پیشنهادی  نقا  از محورها با عناوين: نقا  ضعف،  

ستگاه    ضعیت د ست.         از و شده ا صی پرداخته  صا شاخص اخت ستان از منظر  صل چهارم، نتايج   های اجرايی ا در ف

شتتناستتی آستتیبگیری و بندی و نتیجهجشتتنواره شتتهید رجايی مورد اشتتاره قرار گرفته و در فصتتل پنجم، جمع

 های جامع اصالح نظام اداری ارائه گرديده است.برنامه
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 کلیات و مبانی نظری
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 مقدمه
نتايج حاصتتتله با اهداف و        ها، فرايندها و   ارزيابی عملكرد فرايندی جامع و منظم استتتت که در آن فعالیت        

سه می    معیارهای تعیین سازمانی مقاي ساس يافته شده  صله می گردد و برا سازمان     های حا سبت به وضعیت  توان ن

لور شفاف، نقا  قوت و  دهد به. فرايند ارزيابی به سازمان اجازه می نمودبراساس يک مدل ارزيابی عملكرد اقدام  

ی جهت بهبود ابعاد مختلف تدوين نمايد. اين بهبود را می يهاهای قابل بهبود را شتتتناستتتائی کند و برنامهزمینه

ها و   از محیط درونی و پیرامونی، تجزيه و تحلیل نقا  قوت و ضتتتعف و فرصتتتت     توان با گرفتن بازخورد بزم  

ستم ارزيابی           سی سب ايجاد کرد.  ستم ارزيابی عملكرد با الگوی متنا سی سازمان و از لريق بكارگیری  تهديدهای 

ا در محیط هپذيری برنامه ها و اهداف و ماموريت سازمان به انعطافکمک قابل توجهی  ،عملكرد با الگوی مناسب 

در ادامه ضتتمن ارائه تعاريف از لتات و اصتتطالحات، در ابتدا به اختصتتار به بیان اهداف،  نمايد. پويای امروزی می

های ستتنتی و جديد ستتپس رويكردها و مدل ،اهمیت و ضتترورت و فرايند ارزيابی عملكرد پرداخته خواهد شتتد

  گردد.میارزيابی عملكرد ارائه 

 

 تعاریف 

يک نقطه اشتتتراو وجود دارد و آن اين تعاريف گوناگونی از نظارت ارائه شتتده استتت که در همه آنها  :نظارت

سه آن      ست از مقاي ست که نظارت عبارت ا ست و آن ا شد. عده چه ه صالح    ای نظارت را چه بايد با سنجش و ا

مان و لرح        برای عملكرد  هداف ستتتاز مل ا کا نان از تحقق  ند میهای اجرايی آن  حصتتتول المی برخی از  .دان

 ددهام را تتییر مییهايی که به لور موثر رفتار گیرنده پپردازان اعتقاد دارند نظارت چیزی جز ارستال پیام نظريه

مقايستته با بعبارتی ديگر تالش منظمی استتت در جهت نیل به اهداف استتتاندارد، بازخورد الالعات و   .نیستتت

 . 1392زاده،ورفیع شدهاستانداردهای تعیین

برای بدست آوردن الالعات عینی و معتبر در مورد عملكرد و رفتارهای شتلی کارکنان    تالشی است  : رزیابیا

اين الالعات پايه و استتاس تصتتمیم گیری و قضتتاوت در مورد افراد و ستتازمان خواهد بود   و در نتیجه ستتازمان.

 . 1378زايری، جو

که ارزيابی آن  داندمیساختاری چندبعدی  ، عملكرد را  1995رمسترانگ به نقل از هولتون و بینزو آ عملکرد:

ست.    سته به انواع عوامل دخیل در آن متفاوت ا ست که فرد از خود   1996کین وب ست عملكرد چیزی ا   معتقد ا

  معتقدند که عملكرد بايد به عنوان نتیجه 1996وگذارد و جدای از هدف است. برناردين و همكارانش ی میاجبه

های اتژيک ستتازمان، رضتتايت مشتتتری و نقش  ترين رابطه را با اهداف استتترشتتود چون نتايج، قویکار تعريف 

 . 1385اقتصادی دارد وآرمسترانگ،
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سب   عملكرد هم به ستاده، پیامد و اثر  ک صورت   ها و فرايندها معنی رفتار وورودیشده و هم به معنی نتايج و

های ارزيابی عملكرد بوده و مبنای کار در چارچوب تمام مدلباشد. اين تعريف جامعی است که مطابق   گرفته می

 . 1395زاده، گیرد ورفیعاستقرار نظام مديريت عملكرد قرار می

شاخص      لري از یری عملكردگاندازه ارزیابی عملکرد: ساس  ضع موجود و مطلوب برا سه و های از پیش ق مقاي

سی   شده که خود واجد ويژگی تعیین شند و برر ضعف قوت های معین با های مرتبط با کار يک فرد و يا يک ها و 

 . 1384پور،وعباسگروه در سازمان 

سترانگو  ستراتژيک و يكپارچه می 1385آرم داند که با بهبود عملكرد افرادی که   ارزيابی عملكرد را فرايندی ا

 د.نمايها را فراهم میسازمانموفقیت پايدار آنها، های فردی و گروهی کنند و با توسعه قابلیتدر سازمان کار می

صیس و  سازمانی      2013ف سازمان با در نظر گرفتن اهداف  سنجش نتايج عملكردی    ارزيابی عملكرد را فرايند 

فراد صتتورت اکه نتیجه ارزيابی عملكرد بايد منجر به تشتتويق يا تنبیه گردد در غیر اينو معتقد استتت داند می

 ود نخواهند داشت. انگیره بزم را برای ارتقای عملكرد خ

گیری و نظارت بر عملكرد و همچنین مقايستتته   اندازه  ،توان فرايند ستتتنجش را می عملكردارزيابی  لورکلی به 

 میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست.

 

  اهداف ارزیابی عملکرد
ست که به مديران جهت بهبود عملكرد   سطس    ارزيابی عملكرد ابزاری برای مديريت عملكرد ا سازمانی چه در 

سازمانی کمک می    سطس  ست که به    فردی و چه در  صلی ارزيابی عملكرد، فراهم نمودن الالعاتی ا کند. هدف ا

ها را در برگرفته و متشكل از ابعاد  آيند و سطوح وسیعی از فعالیت  حساب می های فرايند عملكرد بهعنوان ورودی

ست که در لی فرايند ارزيابی مد   . برخی اهداف ارزيابی 2006گیرد وآنجلو و همكاران،نظر قرار میو معیارهايی ا

ريزی، پاسخگوئی، مشارکت و شفافیت    برنامه ت حسيدانند: دسته اول که به تقو عملكرد را شامل سه دسته می   

شخص می     کندعملكرد کمک می ضعف عملكرد را م سته دوم که نقا  قوت و  سوم نیز تكامل،    . د سته  کند و د

  2014کانا و همكارانونقل از تدريس حسنی به  . 1388مستمر عملكرد را مدنظر دارد وشیخ زاده،  تعالی و بهبود 

هريک از اهداف کلی، چند هدف  کند کهاهداف ارزيابی عملكرد را به تفكیک اهداف کلی و اهداف خاص بیان می

  شود:شامل میشرح ذيل بهخاص را 

شتتامل اهداف خاص نیازهای فردی، قوت و توستتعه نیازها، توستتعه تخصتتص   : ایهدف کلی توستتعه .1

 ها و کمبودها.ای، تعیین پتانسیل و کارائی و تعیین نقصانحرفه

شتتامل اهداف خاص پرداخت حقوق و دستتتمزد، تصتتمیمات مربو  به  :هدف کلی تصتتمیمات اجرائی .2

موزش و توستتعه، انتقال و انفصتتال آکارکنان ضتتعیف، تشتتويق، تعیین  ارتقاء، حفظ يا خاتمه خدمت،

 خدمت.
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شامل اهداف خاص برنامه    .3 سازمانی:  ستیابی     هدف کلی بقای  شی، د سانی، نیازهای آموز ريزی منابع ان

 به اهداف سازمانی، تقويت نیازهای سازمانی و توسعه روحیه رقابتی.

صمیما        .4 شامل اهداف خاص تحقیقات معتبر، ت سازی:  ستند سانی و  هدف کلی م ت مربو  به منابع ان

 الزامات قانونی.

 تصتتمیمات و اقدامات  اثربخشتتیستتنجش میزان توان گفت که هدف غايی ارزيابی عملكرد، لور کلی میاما به

 سازمان از لريق فرايند مديريت عملكرد است.

 

 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
باشتتتد که از جمله آنها کمک به ها میروستتتای ستتتازمانی زيادی برای مديران و ارزيابی عملكرد دارای مزايا

ايی کمک به شناس  ، هامک به بازانديشی در مورد علل عدم موفقیت گیری برای تخصیص صحیس منابع، ک  تصمیم 

 است.  ها برای تعالی سازمانحلرسیدن به بهترين راهو  مشكالت نوظهور

 ه نمود:رصورت خالصه به موارد ذيل اشاتوان بهیها مدر خصوص اهمیت و لزوم ارزيابی عملكرد در سازمان

  ستگاه     ، ارزشسنجش صوص عملكرد د ضاوت درخ ساس قوانین و مقررات   های اجرايیگذاری و ق برا

 منظور ارتقای کیفیت خدمات دولتی.مصوب با رويكرد اثربخشی و کارايی به

   های اهداف و انجام ماموريتبه شتتناستتايی میزان توانايی و موفقیت واحدهای استتتانی در دستتتیابی

 محوله.

 شده.های تعیینشونده با برنامههای ارزيابیحصول المینان از انطباق عمل دستگاه 

 های متوالی به منظور شتتناخت نقا  ضتتعف و شتتونده در دورهمقايستته روند عملكرد دستتتگاه ارزيابی

 های اصالحی.تدوين برنامه

 منظور تعیین الگوی مناستتب و تشتتويق شتتونده بهارزيابی هایبندی دستتتگاهمقايستته عملكرد و رتبه

 های برتر.  ها به استفاده از تجارب موفق دستگاهدستگاه

  های های کالن و برنامهساله، سیاست 20انداز چشماخذ بازخورد مناسب از میزان موفقیت و اثربخشی

 توسعه.

 های اجرايی.ی در دستگاهايجاد زمینه و بسترهای بزم برای استقرار نظام خودارزياب 
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 فرایند ارزیابی عملکرد
تیب خاص منطقی و هدفدار می باشتتد. در ها و اقدامات با توالی و ترای از فعالیتهر فرايندی شتتامل مجموعه

 های ذيل  نظم و توالی فعالیت  فرايند ارزيابی عملكرد نیز، هر مدل و الگويی انتخاب شتتتود لی مراحل و رعايت         

 :ضروری است

ها مستتیر حرکت ابعاد و محورهای مربوله و تعیین واحد ستتنجش آنها: شتتاخص ها و تدوين شتتاخص -1

، متوجه اهداف کالن، هاکند. نگاه اول در تدوين شاخصها را برای رسیدن به اهداف مشخص میسازمان

های فعالیتاستتت که به  اندازماموريت و چشتتم ،های عملیاتیمدت و برنامهراهبردهای بلندمدت وکوتاه

صلی متمرکز می  شاخص     ا صاء و اقتباس برای تدوين  سازمان شود. منابع اح های های ارزيابی عملكرد 

های توستتعه اقتصتتادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ستتند  دولتی، قوانین و مصتتوبات دولت و برنامه

 چشم انداز بیست ساله کشور است. 

 باشند که عبارتند از: هايیارزيابی عملكرد بايد دارای ويژگیهای شاخص

                 شد سا با ضس و ر ساده و وا شفاف و  شاخص، جامع و مانع،  شد. يعنی  شخص با صوص، معین و م مخ

 که برداشت يكسانی از مفاهیم ايجاد نمايد.لوریهب

 سنجش آنها به سادگی مقدور باشد. گیری باشد.قابل اندازه 

 .قابل دستیابی باشد 

 شد يعنی با  واقع سازمان و با حوزه   ماموريتها، فعالیتگرايانه با شی و راهبردهای واقعی  های ها و خطم

  بط باشد. تحساس و کلیدی عملكرد سازمان مر

 دوره ارزيابی معین باشد. دارای  شاخص یدارای چارچوب و محدوده زمانی باشد. يعن 

 وجود داشتتتته باشتتتدها و الالعات بزم و مربو  به شتتتاخص يعنی داده ؛دارای بانک الالعاتی باشتتتد 

  . 1385ورحیمی

صها، به لحاظ اهمیت     -2 شاخ سقف امتیازات مربوله: اهمیت هر کدام از ابعاد و محور آتعیین وزن   هانها و 

 نچقدر استتتک کدام شتتاخص از بیشتتترين و کدام يک از کمترين اهمیت برخوردار استتتک برای تعیی  

صها روش      شاخ سان و روش    هايی از جمله: روش لیكرت، روضرايب و اوزان  شنا ش انتخاب نظريات کار

 توان نام برد.فرايند سلسله مراتبی را می

معیار عملكرد و مقدار تحقق شاخص بصورت کمی استانداردسازی و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص:  -3

های گذشته بصورت میانگین و يا میانگین متحرو برای دو يا چند و کیفی  و نرخ رشد عملكرد در سال  

های موثر در نحوه تحقق با در نظر گرفتن اهداف خاص تعیین شده برای آن دوره و پديده  سال گذشته،  
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گرايانه عمل گردد. درتعیین وضعیت مطلوب عملكرد شاخص بايد واقع  آن شاخص، استخراج و معین می  

 نمود.جلب  ،عهده دارندرکرد و توافق واحدهايی که وظیفه انجام و عمل به آن شاخص را ب

شتتونده: اگر هدف استتاستتی ارزيابی را رشتتد و توستتعه    ها به ارزيابیاعالن انتظارات و شتتاخصابالغ و  -4

ا هضرورت دارد که قبل از شروع دوره ارزيابی، انتظارات مورد نظر در قالب شاخص    ،شونده بدانیم ارزيابی

شود تا بتواند برنامه  شونده ارزيابیبه  سازماندهی بزم را برای تحقق ا اعالم  ه ب هداف مورد انتظارريزی و 

 انجام رساند.

 از قبل پايان دوره ارزيابی با استتتاندارد مطلوبِ گیری از لريق مقايستته عملكرد واقعیِستتنجش و اندازه -5

ها و دستاوردهای سازمان در ارتبا  با هر شاخص مورد سنجش قرار     فعالیت ،شده: در اين مرحله تعیین

شاخص، عملكرد و  درگیرد و همچنین می ستفاده از مجموع واقعیت هر  مشخص و   ،های موجوداقعی با ا

ای هن شاخص، بررسی  آو نسبت به وضعیت تحقق اهداف   شود  با استاندارد عملكرد مطلوب مقايسه می  

به  ها و تهديدهای سازمانی در راستای حصول   فرصت  ،قوت و ضعف  ،در اين مرحله .پذيردبزم انجام می

 شود.اهداف مورد نظر شناسايی می

های بزم انجام ها استتتتخراج و تحلیلاستتتتخراج و تحلیل نتايج: در اين مرحله، نتايج ارزيابی شتتتاخص -6

 شود و در صورت لزوم بايد اقدامات اصالحی جهت بهبود عملكرد در آن شاخص را معین نمود. می

 

 و الگوهای ارزیابی عملکردرویکردها 
کار گروهی را آغاز کردند. شیوه ارزيابی   ،که افراد، درست زمانی گرددسابقه ارزيابی عملكرد به تاريخ بشر برمی  

ضاوت   ساس ق شیوه      ههای ذدر آن زمان برا ست. اين  ها و کشورهای  ها در دورهنی و شخصی مسئول گروه بوده ا

ساز      شرايط پیچیده دنیای امروز، ماندن و موفق بودن به  سالهای اخیر و در  ست. در  ار ک و مختلف متفاوت بوده ا

شتتتود. ناکامی   کنترلی مناستتتب و دقیق عملی نیاز دارد که از آن تحت عنوان نظام ارزيابی عملكرد نام برده می       

شرايط محیطی، منجر به    نظام سنتی ارزيابی عملكرد به دلیل تتییر نوع و ماهیت  های پايه تتییرو پیدايش های 

ظام     جه ظهور ن يابی عملكرد و در نتی يابی عم   ارز مانی شتتتتده استتتتت های نوين ارز ومحمودی و  لكرد ستتتتاز

 . 1392همكاران،

در خصتتوص رويكردهای ارزيابی عملكرد قابل ارائه استتت که بندی کلی دو دستتته ،های انجام شتتدهبا بررستتی

بندی اول که يک مدل در دسته  .1400ساختارمند وتدريس حسنی و همكاران،   2بدون ساختار   1عبارتند از :

سیک در ارزيابی   ست نمی کال ستی از چگونگی انجام ارزيابی عملكرد ارائه داد. در واقع    عملكرد ا ساختار در توان 

به ارزيابی  ،شتتتونده و براستتتاس فرم گزارش محرمانه ستتتابنه ارزياب با توجه به درو خويش از عملكرد ارزيابی

كار را مورد بررستتتی قرار  در انجام کارها و خالقیت و ابت     دقت هايی چون میزان آگاهی، نظم و   پرداخته و جنبه  



 دستگاه های اجرایی استان تهران 1399نتایج ارزیابی عملکرد سال بررسی و تحلیل 

  

11 
 

ساختار شود به دو دسته بندی دوم که دارای اصول و ساختار خاصی است و ساختارمند نامیده می دهد. دسته می

 شوند . نگر تقسیم مینگر و ساختار آيندهگذشته

     با توجه به عملكردهای قبلی            روشنگر: ته شااسااااتار به ارزيابی عملكرد  های مبتنی بر گذشتتتته 

های پويای امروزی قابلیت اجرا     مبتنی بر ارزيابی انفرادی کارکنان بوده و در محیط    پردازند و عمدتا    می

 .شتتونداستتتاندارد و نتیجه و يا هدف محور تقستتیم می استتتاندارد، نستتبتا  ندارند و به ستته گروه کامال 

يابی بر مبنای هزينههای بیان روايت، رويدادهای تصتتتادفی، مقیاس رتبه بندی، مقايستتته زوجی،          روش

 نگر هستند.های ساختارگذشتهفعالیت و ...  از جمله روش

  ستای پیچیدگی   نگرهای آيندهروشنگر: آیندهسااتار سخ به تتییرات محیطی و در را های یو پوياي در پا

گروه و شامل چهار   ن مرتفع شده است  آنگر در گذشته  هایارائه و بسیاری از نواقص مدل آن،  حاصل از 

زياب، های خودارباشتتد. مدلمبتنی برکیفیت، مبتنی بر استتتراتژی، مبتنی بر رياضتتیات و ترکیبی می 

سب و کار، مبتنی بر هدف، تحلیل ذينفعان،     ستانداردکیفیت ايزو، مدل فرايندهای ک ی و های قطعمدلا

 نگر هستند. های روش ساختار آيندهاز نمونه غیرقطعی

به اب      وهای ارزيابی عملكرد، هن  متفاوتی از روش های  لمد علیرغم وجود  ند بخوبی هم  اد ع ز مدل جامعی که بتوا

د ها تنها به يک بعبرخی از مدل .نشده است   ارائه ،مالی و هم به ابعاد غیرمالی در فرايند سنجش عملكرد بپردازد 

ن آابعاد و چگونگی ستتنجش   چگونگی ارتبا  بین، اد چندگانهعپرداخته و در برخی ديگر با وجود پرداختن به اب

 های مبتنی برتنها مدل کارت امتیازی متوازن در گروه مدل های اشتتاره شتتده در میان مدلدارای ابهام استتت. 

شی داده    و های مبتنی بر کیفیتدر گروه مدل EFQMستراتژی و مدل  ا ش های ها در گروه مدلمدل تحلیل پو

ها و معايبی در اجراست ها نیز دارای کاستیست که خود اين مدلمبتنی بر رياضیات دارای جامعیتی در کاربرد ا

 . 1400وتدريس حسنی و همكاران،سازی آن برآمد که بايد درصدد مرتفع

 

  مناسبالگوهای  لزوم کاربرد وهای دولتی  ارزیابی عملکرد درسازمان

يابی  ها های دولتی، نقش کلیدی در موفقیت    عملكرد ستتتازمان   ارز يابی عملكرد    آن دارد. اگر ستتتیستتتتم ارز

نباشتتتد، اهداف و رفتارهای انحرافی و فرهنگ نامناستتتب را در  اجرايی های دولتی مناستتتب دستتتتگاهستتتازمان

 های کالن خود را با هدف به اجرا    ها و برنامه   مشتتتیها، خط های دولتی به وجود خواهد آورد. دولت    ستتتازمان 

ها نشان داده است که گاهی اوقات   های عملی پیرامون اجرای برنامهبررسی کنند. اما تدوين يا تهیه می ،درآوردن

ست روبرو می     برنامه شك ساده هم در اجرا با  سب با اجرای        های  ستم ارزيابی متنا سی شوند. بنابراين وجود يک 

ن فراهم نمايد گذارامشتتتیريزان و خطتواند بازخورد بزم را برای انجام اقدامات بزم توستتتط برنامهها، میبرنامه

 . 1385والوانی،
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دهنده يک ديدگاه چندوجهی و گیری عملكرد داشتتته باشتتند که ارائه مؤثر بايد ستتیستتتمی از اندازه  مديران

ترين دلیل برای عملكرد در بخش دولتی در ارزش بالقوه آن برای ستته گروه از متعادل از عملكرد باشتتد. عقالنی

ست:   ستیم که انتظار      -3 و کنانکار-2 ،مديران دولتی -1مخالبان ا شاهد ه از همه  زيادی شهروندان. امروزه 

شتر به ذيفعان و       سخگوبودن بی شتر در عملیات    ايجاد سطوح دولت برای پا شی بی الزاماتی برای کارآيی و اثربخ

 گیری عملكرد وگیری عملكرد شتتده استتت و در واقع اندازهدولتی استتت که باعا افزايش تمرکز و نیاز به اندازه

 . 1382،باشندوامیرخانیمیهای اصلی برای يک بخش دولتی اثربخش، کارا و پاسخگو محرو ،های ارزيابیبرنامه

شد     که قبال  لورهمان شاره  سازمان روشا ست های متفاوتی برای ارزيابی عملكرد   از ؛های دولتی بكار رفته ا

که هر کدام مزايا  …ها و الگوی کارت امتیازی متوازن، مدل تعالی عملكرد سازمانی، تحلیل پوششی داده    :جمله

های دولتی به اجرا گذاشت،  و معايب خاص خود را دارند. اگر بتوان مدل مناسبی را برای ارزيابی عملكرد سازمان  

ها فراهم خواهد شد. اين رويكرد  اف برنامهها در جهت تحقق اهددر اين صورت امكان مقايسه نسبی بین سازمان    

های عملكرد يک ستتازمان داشتتته باشتتد. بديهی استتت که ارائه و بايد نگاهی ستتیستتتمی و جامع به تمامی حوزه

های انداز و افقدار و دارای چشتتمتواند عملكرد ستتازمانهای دولتی را جهتبكارگیری يک مدل جامع و بومی می

 .ای جلوگیری نمايدنظرهای گوناگون و سلیقههايت از پراکندگی، قضاوت و اعمالروشن و علمی نمايد و در ن

ها به مديريت عملكرد به عنوان ابزار و چارچوبی برای حرکت دادن سازمان علم مديريت، از نظام  نظرانصاحب 

 مبانی و تكالیفکنند. فارغ از ديدگاه علمی، ستتمت تعالی و بهبود عملكرد در ستتطوح مختلف ستتازمانی ياد می 

 سازد. های اجرايی در راستای استقرار مديريت عملكرد، اهمیت اين موضوع را مضاعف میقانونی دستگاه

دنبال استقرار مديريت    به83و 82،81 مواددر قالب فصل يازدهم قانون مديريت خدمات کشوری و   گذارقانون

توان گفت در ه اقدامات انجام شتتده در کشتتور میعملكرد در دو ستتطس ملی و استتتراتژيک بوده استتت. با توجه ب

 قانون مديريت خدمات کشتتوری  82و  81ومواد  های اجرايیخصتتوص مديريت عملكرد در ستتطوح دستتتگاه  

سبی   اتاقدام ستی و اهداف تعیین       منا سناد بابد ست ولی ارتبا  بین ا ستگاه   صورت گرفته ا ای هشده برای د

منظور گرفته بههای صتتورتاز نتايج ارزيابی استتتفاده جامعی شتتده تااجرايی روشتتن نیستتت و همین عامل باعا 

 . 1395زاده،ورفیع ها و اسناد بابدستی صورت نگیرداصالح برنامه

ستی، برنامه      بنابراين سناد بابد سطس کالن که ا سعه، برنامه يک نظام ارزيابی و پايش در  ص های تو الح های ا

بندی شتتده، مورد پايش قرار داده و بازخوردهای بزم را جهت هموار های زمانهبرنامنظام اداری و .... را در قالب 

  ضروری است.  ،انداز در سطوح مختلف ساختاری و مديريتی ارائه نمايدکردن راه رسیدن به چشم
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 و برگزاری جشنواره شهید رجاییمبانی قانونی ارزیابی عملکرد 
، ضتترورت اصتتالح و ايجاد ری کشتتورامشتتكالت در نظام اد و وجود 1357ستتال با پیروزی انقالب استتالمی در 

اهداف جمهوری استتالمی ايران مورد توجه قرار  دگرگونی در نظام اداری و مديريت کشتتور به عنوان ابزار تحقق

هايی در رابطه با اصالح نظام اداری کشور انجام شد و    های پس از پیروزی انقالب اسالمی، فعالیت در سال گرفت. 

ر و د دنحی گردامد منطبق با استالم لر آهای کارری تدوين و نظاماتالش گرديد اصتول و مبانی حاکم بر نظام اد 

ستتازمان اداری و استتتخدامی  .کارگیری اصتتول علمی مديريت در اصتتالحات مدنظر قرار گرفتهب ،مقطع ديگری

صورت    شور، با توجه به اقدامات  صاحب ک سان   گرفته و همچنین مطالعات علمی و نظرخواهی از  شنا  نظران و کار

 ،هد. اين برنامتنظیم و به تأيید هیات وزيران رستتان"  برنامه تحول در نظام اداری" ای تحت عنوان مربوله، برنامه

 و لراحی ای تدوينههای جداگانها و لرحها، سیاستمشتمل بر هفت برنامه بود که برای تحقق هر يک از برنامه

های مديريتی بود که برای آن، چند لرح و های مذکور، برنامه اصتتالح نظامشتتده بود. ستتومین برنامه از برنامه 

 های اجرايی پرداخته خواهد شد.د دستگاهبینی شده بود که در ادامه به لرح ارزيابی عملكرسیاست پیش

   يابی مه   چارچوب  در که  بود هايی لرح از يكی اجرايی های دستتتتگاه  عملكرد ارز های  اصتتتالح نظام  برنا

 امهن آيین و گرفت قرار تاکید مورد کشتتتور اداری نظام در تحول گانهی هفتهابرنامهبه عنوان يكی از  مديريتی،

 مورخ هتتت27701ت/44642 شماره بخشنامه لی و تصويب وزيران محترم هیئت 18/10/81 مورخ جلسه در آن

 .گرديد ابالغ اجرايی هایدستگاه به جمهور رئیس اول معاون 28/10/81

  خدمات مديريت قانون 82 و 81 مواد در اجرايی هایدستتتگاه عملكرد ارزيابی موضتتوع ،1388 ستتال در 

شوری  سه  در مذکور، مواد يیاجرا نامهآيین. شد  لحاظ ک ضو  رانيوز 13/10/1388 مورخ جل  امور ونیس یکم ع

صويب  ک،یالكترون دولت و یاجتماع  محترم معاون 14/01/1389 مورخ 4225/44327 شماره  بخشنامه  لی و ت

سعه  سان  هيسرما  و تيريمد تو ستگاه  به جمهور سیرئ یان ستناد  به. گرديد ابالغ اجرايی هاید  نامهآيین 3 ماده ا

 و عمومی بعد دو از بايد اجرايی هایدستتتتگاه عملكرد ،یکشتتتور خدمات  تي ريمد  قانون  82 و 81 مواد يیاجرا

 ارزيابی  فرآيند  و بعد  هر در ها شتتتاخص تدوين  نحوه نامه،   آيین اين در. گیرد قرار ارزيابی  مورد اختصتتتاصتتتی

ستگاه  صی   و عمومی ابعاد از يک هر در هاد صا ست  شده  ارايه اخت ست که  . همچنین تاکید ا ستانی  برش شده ا  ا

ستاندارد  و اهمیت ضريب  اختصاصی،   هایشاخص   است،  شده  شنهاد یپ اجرايی های دستگاه   یسو  از که آنها ا

سط  سعه  معاونت تو سان  هيسرما  و تيريمد تو  سیرئ یراهبرد نظارت و یزير برنامه معاونت و جمهور سیرئ یان

 .گردد تدوين جمهور

   شماره    در صويب نامه  صالح    "شورای عالی اداری با عنوان   20/1/1393مورخ  560/93/206ت شه راه ا نق

 ، مديريت عملكردهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری ومدظله العالی مبتنی بر سیاست  "نظام اداری 

 .به عنوان هفتمین برنامه از هفت برنامه ارائه شده در نقشه مذکور لحاظ گرديد
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   ت 127675برنامه جامع اصتتالح نظام اداری مصتتوبه شتتماره راه اصتتالح نظام اداری، در راستتتای نقشتته/

 هشتتتگذاری درخصتتوص ابالغ گرديد که در آن نستتبت به هدف هیات وزيران 28/10/1393ه مورخ  50642

ی های اجرايبرنامه اصتتالح نظام اداری اقداماتی صتتورت گرفته بود و مقرر گرديد مبنای ارزيابی عملكرد دستتتگاه

 . ملی و استانی قرار گیرد

  عالی اداری رستتید و ایربه تصتتويب شتتو14/06/1397دوره دوم برنامه جامع اصتتالح نظام اداری در تاريخ

های اصالح نظام اداری در قالب ده برنامه در آن تعیین گرديد. در اين دوره، برنامه 1399-1397اهداف سه ساله 

 اعالم شده است. 

    شنامه ارزيا ساله، بخ سازمان    مربو  به بی عملكرد هر سوی  سال از  شور ابالغ     همان  ستخدامی ک اداری و ا

 1399 ارزيابی عملكرد سال سازمان در خصوص   آن   18/8/1399 مورخ 372975بخشنامه شماره   گردد که می

ستگاه  ستانی   د سطس ملی و ا سال     ،و فرايند اجرايی آن های اجرايی  ستانی در  مبنای ارزيابی عملكرد واحدهای ا

 قرار گرفت. 1399

  سال  شاخص شنامه        1399های عمومی ارزيابی عملكرد  ستورالعمل اجرايی آن، لی بخ ستانی و د سطس ا

ستخدامی کشور ابالغ گرديد که      8/10/1399مورخ  382160شماره   ارائه  1شماره   جدول درسازمان اداری و ا

 گرديده است.

    به ، های اجرايی برگزيده قرار گرفتکه مبنای انتخاب دستگاه  1400سال   بخشنامه جشنواره شهید رجايی

 ابالغ گرديد.سازمان اداری و استخدامی کشور توسط  23/01/1400مورخ  2701شماره 

اداری و ها، ستتازمان های اجرايی استتتانالم نتايج ارزيابی عملكرد دستتتگاهبزم به ذکر استتت که پس از اع 

د نمايد که در ارزيابی عملكرهای اجرايی استانی اقدام می بندی دستگاه استخدامی کشور نسبت به ارائه سطس    

 بندی ابالغی به شرح ذيل است:، سطس1399سال 

 گیرندباشد در سطس خوب قرار میدرصد امتیازکل به باب می 79.98هايی که امتیاز آنها از دستگاه 

 گیرندمی سطس متوسط قرار در درصد امتیازکل است 79.97تا  60.23هايی که امتیاز آنها بین دستگاه.
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 مقررات اداری و برنامه اصالح نظام اداری  وبرگرفته از قوانین و های اجرايی سطس استانیدستگاه 1399 های عمومی ارزيابی عملكرد سالشاخص - 1جدول

 عنوان شااص عنوان محور ردیف
واحد 

 سنجش

هدف 

 کمی

سقف 

 امتیاز

1 

محور اصالح سااتار 

 امتیاز( 125سازمانی)

 20 * درصد های اجرایی به بخش اصوصی و مدیریت محلیادمات دستگاهوا  اری 

 20 * درصد یاستانواحد ستاد دستگاه به شده از تفویض ااتیارات اجرایی شدن  میزان 2

 20 * درصد تفویض ااتیارات و وظایف استانی به سطوح شهرستانیوظایف استانی و شهرستانی و  تفکیک 3

 65 100 درصد میزان انطباق سااتار اجرائی دستگاه با سااتار رسمی ابالغی 4

1 

محور توسعه دولت 

 امتیاز( 300) الکترونیک

 55 100 درصد استانداردسازی تارنما

 120 100 درصد ارائه ادمات در میز ادمت  2

 45 100 درصد وا  اری ادمات دستگاه به دفاتر پیشخوانکیفیت  3

 30 100 درصد تصمیمات   و فرآیندها درمشارکت الکترونیکی شهروندان  4

 50 100 درصد احراز هویت الکترونیکی  5

1 

محور مدیریت سرمایه 

 (امتیاز 265انسانی)

 60 * درصد ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی

 40 100 درصد تناسب شغل و شاغل 2

 60 100 درصد ساالری در انتصاب مدیران  شایسته 3

 60 100 درصد اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی مدیران و کارکنان 4

 15 100 درصد ارزشیابی عملکرد کارکنان 5

 30 100 درصد مدیران های وسعه شایستگیارزیابی و ت 6
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 اداری مقررات اداری و برنامه اصالح نظام  وبرگرفته از قوانین و های اجرايی سطس استانیدستگاه 1399 های عمومی ارزيابی عملكرد سالشاخص -1ادامه جدول 

1 
و  محور ارتقاء سالمت اداری

صیانت از حقوق مردم در نظام 

 امتیاز  150و اداری

 60 100 درصد ارتقاء سالمت نظام اداری

 40 100 درصد در نظام اداری صیانت از حقوق شهروندان 2

 20 100 درصد فرهنگ اقامه نمازاستقرار نظام جامع توسعه و ترویج  3

 30 100 درصد یرسید ی به شکایات مردماستقرار نظام  4

 محور نظارت و ارزیابی 1

 امتیاز( 160)

 100 100 درصد  دستگاه اجرائیاستقرار نظام مدیریت عملکرد در 

 60 100 درصد میزان اجرای برنامه مدیریت سبز 3

 گردد.دستگاه، ارزيابی مینامه برنامه سه ساله اصالح نظام اداری تفاهمبرش استانی  99تا  97اهداف تجمیعی بر اساس  دارهای ستارهشاخص توجه:
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 دستگاه های اجرایی استان فرایند ارزیابی عملکرد
منطقی و و  ويژه توالی و های خاصتتتی استتتت که دارای ترتیبلیتاقدامات و فعا مجموعه فرايند شتتتامل هر

ست. ارزياب  ستثن هدفمند ا ستلزم    یی عملكرد نیز از اين قاعده م ست و م ست.   مرتبطپیمودن مراحل  نی مراحل ا

 :موارد ذيل می باشد شاملمورد نظر در ارزيابی عملكرد 

        شور ستخدامی ک سازمان اداری و ا شنامه  سال    بخ صوص ارزيابی عملكرد  ستگاه 1399در خ های اجرايی د

ستانی و فرايند اجرايی آن در تاريخ     ستگا ريافت د 18/08/1399سطس ملی و ا ستان ابالغ  هو به د های اجرايی ا

 گرديد.

 متناقض با های اختصتتاصتتی بارگذاری شتتده در ستتامانه تستتما، مورد بررستتی قرار گرفت و موارد  شتتاخص

 های تعیین شده اصالح شد.برش

  ستانی  دستگاه  ،خودارزيابیدر مرحله مستندات در سامانه جامع مديريت    نسبت به بارگذاری های اجرايی ا

 اقدام نمودند. يید اولیهأهای سطس ملی به منظور بررسی و تعملكرد دستگاه

 های ملی مورد بررسی و در صورت لزوم، اصالح گرديد.مستندات و الالعات بارگذاری شده، توسط دستگاه 

   های اجرايی استان در سامانه جامع مديريت عملكرد توسط    دستگاه  یهالالعات و مستندات بارگذاری شد

 های همكار بررسی و ارزيابی شد.ريزی استان و دستگاهزمان مديريت و برنامهکارشناسان سا

  سامانه جامع مديريت عملكرد به ستم      امتیازات وجود آمد که اين امكان در  سی شده در  سط  اولیه ثبت  تو

 با توجه یمستندات تكمیلاعتراض و بارگذاری ثبت نسبت به  در صورت لزوم، و رويت استانهای اجرايی دستگاه

 به امتیازات مكتسبه اقدام نمايند.

   ضات ثبت شده در سامانه،      مستندات دستگاه ستان مبتنی بر اعترا  توسط کارشناسان ارزياب   های اجرايی ا

 همكار مورد بررسی مجدد قرار گرفت.های و دستگاه در سازمان مديريت و برنامه ريزی استان

 .امتیازات نهايی در سامانه درج گرديد و توسط تايیدکننده نهايی بررسی شد 

 اس استتهای برگزيده استتتان برنتايج به شتتورای راهبری توستتعه مديريت استتتان به منظور تعیین دستتتگاه

 بخشنامه جشنواره شهید رجائی ارائه گرديد.

  تايج را مورد  ،شتتتورای مذکور ن جمعتايید قرار داده و پس از    ن به   ب تايج،  ستتتازمان اداری و  دی و تلفیق ن

 اعالم شد. استخدامی کشور

    حاصله  نتايج مبتنی برهای عملكردی استان  جشنواره شهید رجايی استان تهران به منظور تقدير از برترين 

 برگزار گرديد.

 نمايش داده شده است. 1 شكلدر قالب مراحل فرايند ارزيابی عملكرد 

 است. 2های اجرايی استان به شرح جدول در فرايند ارزيابی عملكرد دستگاهکننده کارشناسان ارزياب همكاری
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 اجرايی استان هایدستگاه کنندهیارزيابکارشناسی  اعضا کمیته – 2جدول

 نام و نام اانواد ی نوع مسئولیت در کمیته

 سمیه محرابی های عمومیارزياب شاخص

 مهرخ خلیلی عمومیهای شاخصارزياب 

 فالمه قاسمی های عمومیارزياب شاخص

 زهرا نوروزی های عمومیارزياب شاخص

 کوروش لهراسبی های عمومیارزياب شاخص

 سمیه صاحب علم های عمومیارزياب شاخص

 کامیار فامیلی های عمومیارزياب شاخص

های عمومیارزياب شاخص  فهیمه سمیع 

ای ارزيابی عملكردانجام امور دبیرخانه  هما پورداداشی 

های اختصاصیارزياب شاخص  پرستو شولستانی 

های اختصاصیارزياب شاخص  حشمت اله سلیمانی 

های اختصاصیارزياب شاخص  کیابازرگانیمعصومه  

های اختصاصیارزياب شاخص  پورعسگری الهام 

های اختصاصیارزياب شاخص  حمیده ريحانی 

های اختصاصیارزياب شاخص  سیما اولیايی 

های اختصاصیارزياب شاخص  نیلوفر خسروی 

های اختصاصیارزياب شاخص  عسگر صمیمی 

های اختصاصیارزياب شاخص  مريم شاکری 

اختصاصی هایارزياب شاخص  پورحسین عسگری 

های اختصاصیارزياب شاخص  صمد قائمی 

های اختصاصیارزياب شاخص  محمد کولیوند 

های اختصاصیارزياب شاخص  زهرا اعتدالی مقام 

های اختصاصیارزياب شاخص  مريم پاشا اسكوئی 

های اختصاصیارزياب شاخص  صديقه دلوريان 

های اختصاصیارزياب شاخص  علی غريبی 

های اختصاصیارزياب شاخص  محمد حسن ناصری 

های اختصاصیارزياب شاخص  گالره اکبری 

های اختصاصیارزياب شاخص  منصور احمدی 
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 فصل سوم

 استان های اجراییدستگاه یعملکرد نتایج
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 بندی دستگاه های اجرایی استان براساس امتیاز کلرتبه
ستان تهران  1399کننده در ارزيابی عملكرد سال  های شرکت تعداد دستگاه  بوده است که  دستگاه   62 ،در ا

 بیشتتترين امتیاز،در بخش امتیاز نهايی، نمايش داده شتتده استتت.  3در جدول ها آن ات مكتستتبهها و امتیازرتبه

دستگاه   34همچنین است.   1573.69میانگین امتیاز کل برابر و  می باشد  80.648، و کمترين امتیاز 1965.53

های اجرايی استان نیز امتیازی کمتر از  رصد دستگاه  د 45حدود میانگین و  رصد  امتیازی بابتر از د 55اجرايی و

سب نموده  ضوع،  اند. میانگین ک ستگاه زياد در تفاوت اين مو شان   ارزيابیاجرايی های عملكرد میان د  شونده را ن

ع نواقص نیاز به رف اند،هايی که امتیازی کمتر از میانگین کسب نموده رسد که دستگاه  نظر میبهبنابراين  دهد.می

های های بزم را نیز در برنامهحداقلو بهبود عملكرد دارند تا بتوانند ضمن کاهش فاصله از میانگین فعلی استان، 

 اصالح نظام اداری برآورده نمايند. 

سطس  سازمان      همچنین مبتنی بر  سوی  شده از  شو   بندی اعالم  ستخدامی ک ستگاه اداری و ا  هايی کهر، د

هايی که امتیاز دستگاه گیرند. اند، در سطس خوب قرار می دست آورده به درصد  79.98 بابتر از مساوی و  امتیازی

های اجرايی از منظر اشد، در سطس متوسط و ساير دستگاه      بمی درصد  79.97 تا درصد  60.23از ها مكتسبه آن 

 62از  قابل رويت استتت. 3اند. اين موضتتوع در جدول قرار گرفته در استتتان تهران ضتتعیفامتیاز کل در ستتطس 

 24 ،  درصد  51.7دستگاه اجرايی در سطس خوب و   32کننده در ارزيابی عملكرد استان،  دستگاه اجرايی شرکت  

 اند.ها در سطس ضعیف قرار گرفتهدرصد دستگاه 9.6 و  درصد 38.7و دستگاه اجرايی در سطس متوسط
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 1399دستگاه های اجرايی استان در سال و سطس امتیاز کل رتبه،  -3جدول 

 سطح امتیاز مکتسبه عنوان دستگاه اجرایی رتبه سطح امتیاز مکتسبه عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 اوب 1795.46 استان تهران پزشكی قانونیاداره کل  15 اوب 1965.53 استان تهران اداره کل حفاظت محیط زيست 1

 اوب 1791.41 اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران تهران بزرگ 16 اوب 1957.38 شرکت توزيع نیروی برق تهران بزرگ 2

 اوب 1778.78 اداره کل کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان  17 اوب 1941.91 تهران شرکت آب و فاضالب استان 3

 اوب 1772.30 استان تهران اداره کل  جهاد کشاورزی 18 اوب 1922.73 نیروی برق استان تهرانشرکت توزيع  4

 اوب 1769.78 اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران 19 اوب 1910.87 تهران امور مالیاتی شهر و استان 5

 اوب 1762.48 استان تهراناداره کل استاندارد  20 اوب 1909.99 تهران شرکت سهامی برق منطقه ای 6

 اوب 1740.10 استان تهران اداره کل نوسازی مدارس 21 اوب 1891.39 استان تهران اداره کل ثبت احوال 7

 اوب 1734.46 استان تهران تجارتو  معدن ،صنعتاداره کل  22 اوب 1876.35 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 8

 اوب 1729.72 اسالمی استان تهراناداره کل فرهنگ و ارشاد 23 اوب 1876.20 تهران شرکت آب منطقه ای 9

 اوب 1720.77 استان تهران اداره کل ثبت اسناد و امالو 24 اوب 1848.14 اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ 10

 اوب 1706.81 تهران شهراداره کل تعزيرات حكومتی  25 اوب 1833.26 استان تهران و دارايی یاقتصاد امور اداره کل 11

 اوب 1702.11 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 26 اوب 1830.63  اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران شهرستانها 12

 اوب 1694.67 مهرآباداداره کل فرودگاه  27 اوب 1814.93 استان تهران اداره کل پست 13

 اوب 1687.18 استان تهران اداره کل ورزش و جوانان 28 اوب 1802.83 تامین اجتماعی شرق تهران بزرگاداره کل  14
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 1399دستگاه های اجرايی استان در سال رتبه، امتیاز کل و سطس  -3جدول ادامه 

 سطح امتیاز مکتسبه عنوان دستگاه اجرایی رتبه سطح امتیاز مکتسبه عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 متوسط 1410.44 استان تهران راه و شهرسازیاداره کل  44 اوب 1676.31 استان تهران اداره کل راه آهن 29

 متوسط 1403.75 اداره کل گمرو تهران 45 اوب 1665.00 کمیته امداد امام خمینی استان تهراناداره کل  30

 متوسط 1380.53 پزشكی ايراندانشگاه علوم  46 اوب 1624.49 استان تهران اداره کل دامپزشكی 31

 متوسط 1341.51 استان تهران تعاون روستايی مديريت 47 اوب 1599.72 دانشگاه علوم پزشكی تهران 32

 متوسط 1337.66 شرکت عمران شهر جديد پرديس 48 متوسط 1598.27 استان تهران مديريت امورعشاير 33

 متوسط 1334.55 استان تهران اداره کل بازنشستگی 49 متوسط 1585.49 استان تهران اداره کل هواشناسی 34

 متوسط 1330.84 و آبخیزداری استان  کل منابع لبیعی اداره 50 متوسط 1568.28 دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی 35

 متوسط 1320.54 اداره کل انتقال خون استان تهران 51 متوسط 1553.27 های استاناداره کل تعزيرات حكومتی شهرستان 36

 متوسط 1280.22 استان تهران اداره کل اوقاف و امور خیريه 52 متوسط 1522.44 استان تهران اداره کل تبلیتات اسالمی 37

 متوسط 1265.60 عیلبی آموزش کشاورزی و منابع،مرکزتحقیقات 53 متوسط 1518.23 اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان 38

 متوسط 1246.72 ای استانجادهاداره کل راهداری و حمل و نقل  54 متوسط 1501.52 تهران استاناداره کل بهزيستی  39

 متوسط 1204.62 اداره کل میراث فرهنگی،صنايع دستی وگردشگری استان  55 متوسط 1500.79 اداره کل گمرو  فرودگاه امام خمینی 40

 ضعیف 1177.72 ی تربیتی استانکل زندانها و اقدامات تامیناداره  56 متوسط 1466.49 اداره کل گمرو  غرب تهران 41

 ضعیف 1032.87 شرکت عمران شهر جديد پرند 57 متوسط 1443.14 استان تهران اداره کل بیمه سالمت 42

 ضعیف 1026.13 شرکت عمران شهر جديد انديشه 58 متوسط 1439.46 استاناداره کل آزمايشگاه فنی و مكانیک خاو  43
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 1399دستگاه های اجرايی استان در سال رتبه، امتیاز کل و سطس  -3جدول ادامه 

 سطح امتیاز مکتسبه عنوان دستگاه اجرایی رتبه سطح امتیاز مکتسبه عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 ضعیف 884.89 اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان  61 ضعیف 1010.73 ورکش شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه يک 59

 متوسط 648.80 استان تهران مديريت حج و زيارت 62 ضعیف 967.73 تهراناستان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  60
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 براساس امتیاز مکتسبه در شاخص های عمومیهای اجرایی استان رتبه بندی دستگاه
ش داده شتتده استتت. نماي 4در جدول های عمومی های اجرايی استتتان در شتتاخصرتبه و امتیازات دستتتگاه

برابر  میانگین امتیاز عمومی مكتستتبهباشتتد. همچنین یم 100.73، و کمترين امتیاز 965.53 بیشتتترين امتیاز،

اجرايی استتتان  دستتتگاه 28درصتتد  امتیازی بابی میانگین و  55اجرايی ودستتتگاه  34. بوده استتت 641.92

های اجرايی بابی رغم عملكرد مناستتب دستتتگاهعلیاند. نیز امتیازی کمتر از میانگین کستتب نمودهدرصتتد  45و

 جدول، به دلیل عملكرد بسیار نامناسب دستگاه های پايین جدول، میانگین استان عددی مطلوب نمی باشد.  

 

 1399در سال های عمومی در شاخصهای اجرايی استان دستگاهمكتسبه رتبه و امتیاز  -4جدول 

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه
امتیاز 

 مکتسبه
 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

امتیاز 

 مکتسبه

 805.83 اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ 16 965.53 اداره کل حفاظت محیط زيست استان  1

 17 957.38 شرکت توزيع نیروی برق تهران بزرگ 2
اداره کل کانون پرورش فكری کودکان و 

 نوجوانان استان تهران
778.78 

 773.99 دانشگاه علوم پزشكی تهران 18 941.91 تهران شرکت آب و فاضالب استان 3

 772.66 استان تهران اداره کل جهاد کشاورزی 19 922.73 شرکت توزيع نیروی برق استان تهران 4

 20 910.87 تهران امور مالیاتی شهر و استان 5
اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان 

 تهران
770.89 

 762.48 استان تهراناداره کل استاندارد  21 910.11 تهران شرکت سهامی برق منطقه ای 6

 748.63 پرورش شهر تهراناداره کل آموزش و  22 892.03 استان تهران اداره کل ثبت احوال 7

 747.48 تهران شهراداره کل تعزيرات حكومتی  23 886.36 تهران شرکت آب منطقه ای 8

9 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 استان تهران
885.73 24 

اسالمی استان  اداره کل فرهنگ و ارشاد

 تهران
742.09 

10 
اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران 

 بزرگ
 740.10 استان تهران اداره کل نوسازی مدارس 25 848.14

11 
  و دارايی یاقتصاد امور اداره کل

 استان تهران
 735.57 استان تهران اداره کل ثبت اسناد و امالو 26 833.26

12 
اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران 

 ی استان تهرانشهرستانها
830.63 27 

استان  تجارتو  معدن ،صنعتاداره کل 

 تهران
734.46 

 707.18 استان تهران اداره کل ورزش و جوانان 28 814.93 استان تهران اداره کل پست 13

14 
اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران 

 تهران بزرگ
 701.75 مهرآباداداره کل فرودگاه  29 807.76

 695.38 پزشكی شهید بهشتیدانشگاه علوم  30 806.46 استان تهران پزشكی قانونیاداره کل  15
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 1399در سال های عمومی در شاخصهای اجرايی استان دستگاهمكتسبه رتبه و امتیاز  -4 ادامه جدول

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه
امتیاز 

 مکتسبه
 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

امتیاز 

 مکتسبه

31 
ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

 استان تهران
 466.49 اداره کل گمرو  غرب تهران 47 685.73

 453.14 استان تهران اداره کل بیمه سالمت 48 676.31 استان تهران اداره کل راه آهن 32

 419.35 شرکت عمران شهر جديد پرديس 49 665.00 کمیته امداد امام خمینی استان تهران 33

 410.44 استان تهران راه و شهرسازی اداره کل 50 648.80 استان تهران مديريت حج و زيارت 34

 408.22 استان تهران اداره کل اوقاف و امور خیريه 51 631.45 ايراندانشگاه علوم پزشكی  35

 403.75 اداره کل گمرو تهران 52 624.49 استان تهران اداره کل دامپزشكی 36

 53 612.44 استان تهران اداره کل تبلیتات اسالمی 37
استان  زندانها و اقدامات تامینیاداره کل 

 تهران
402.77 

38 
شهرستانهای اداره کل تعزيرات حكومتی 

 استان تهران
610.76 54 

اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای 

 استان تهران
384.89 

 368.59 شرکت عمران شهر جديد انديشه 55 598.27 استان تهران مديريت امورعشاير 39

 56 591.54 استان تهران اداره کل هواشناسی 40
استان  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

 تهران
362.45 

41 
اداره کل آزمايشگاه فنی و مكانیک خاو 

 استان تهران
576.18 57 

صنايع دستی و  ،اداره کل  میراث فرهنگی

 استان تهران گردشگری
348.83 

 58 575.01 استان تهران تعاون روستايیمديريت  42
و آبخیزداری استان  منابع لبیعیاداره کل 

 تهران
341.64 

43 
اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای 

 تهران استان
 334.55 استان تهران اداره کل بازنشستگی 59 574.39

 302.52 شرکت عمران شهر جديد پرند 60 515.48 تهران اداره کل بهزيستی استان 44

 61 500.79 اداره کل گمرو  فرودگاه امام خمینی 45
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 استان تهران لبیعی
295.60 

 62 477.32 اداره کل انتقال خون استان تهران 46
 شرکت غله و خدمات بازرگانی

 کشور منطقه يک 
100.73 

 

ابتر بهايی که امتیازی ، دستگاه ن شده درسامانه جامع مديريت عملكرد  بندی تعییهمچنین مبتنی بر سطس 

درصد   75ها بینهايی که امتیاز مكتسبه آن گیرند. دستگاه قرار می عالیاند، در سطس  دست آورده درصد به  90از 

درصد قرار دارد   74.99درصد تا   60خوب، دستگاههايی که امتیاز آنها بین  باشد، در سطس   درصد می  89.99تا 

اساس  بنابراين براند. از کل در سطس ضعیف قرار گرفته  های اجرايی از منظر امتیو ساير دستگاه   در سطس متوسط  

کننده در ارزيابی عملكرد دستگاه اجرايی شرکت   62از شده در سامانه جامع مديريت عملكرد،   بندی تعیینسطس 
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ستان،   سطس     6ا ستگاه اجرايی در  صد ،   10و عالید سطس     15در ستگاه اجرايی در  صد   24و خوبد  17، در

 اند.ها در سطس ضعیف قرار گرفتهدرصد دستگاه 39 در نهايت،و    درصد27 متوسط و دستگاه اجرايی در سطس

 

 های اختصاصیهای اجرایی استان براساس امتیاز مکتسبه در شاخصرتبه بندی دستگاه
شرکت    62از  ستگاه  سال  د شاخص  1399کننده در ارزيابی عملكرد  صی    ،  صا ستگاه وب  61های اخت جز هد

نمايش داده شتتتده استتتت.    5در جدول   آنها رتبه و امتیازات   مديريت حج و زيارت  مورد ارزيابی قرارگرفت که       

مكتستتبه برابر  اختصتتاصتتی باشتتد. همچنین میانگین امتیاز می 500و کمترين امتیاز 1000بیشتتترين امتیاز، 

ست.   931.77 ستگاه اجرايی و  44ا صد  امتیازی باب 72د ستگاه  17 میانگین وتر از در ستان  د امتیازی  ،اجرايی ا

امتیاز  شده اند   1000ستگاه اجرايی موفق به کسب امتیاز کامل و  د 22تعداد کمتر از میانگین کسب نموده اند.  

 اند تمامی اهداف تعیین شده را محقق نمايند.و توانسته

 

 1399در سال های اختصاصی در شاخصهای اجرايی استان دستگاه مكتسبهرتبه و امتیاز  -5جدول 

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه
امتیاز 

 مکتسبه
 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

امتیاز 

 مکتسبه

 1000.00 استان تهران تجارتو معدن  ،صنعت اداره کل  1 1000.00 استان تهراناداره کل استاندارد  1

 1000.00 تهران آب و فاضالب استانشرکت  1 1000.00 استان تهران و دارايی یاقتصاد امور اداره کل 1

 1000.00 شرکت توزيع نیروی برق استان تهران 1 1000.00 تهران امور مالیاتی شهر و استان 1

 1000.00 شرکت توزيع نیروی برق تهران بزرگ 1 1000.00 استان تهران اداره کل بازنشستگی 1

1 
اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران 

 استان تهرانی شهرستانها
 1000.00 کمیته امداد امام خمینی استان تهران 1 1000.00

 1000.00 استان تهران مديريت امورعشاير 1 1000.00 استان تهران اداره کل پست 1

 999.88 تهران شرکت سهامی برق منطقه ای 2 1000.00 اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ 1

 999.64 استان تهران اداره کل جهاد کشاورزی 3 1000.00 استان تهران اداره کل حفاظت محیط زيست 1

 999.36 استان تهران اداره کل ثبت احوال 4 1000.00 استان تهران اداره کل دامپزشكی 1

 998.89 اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران 5 1000.00 استان تهران اداره کل راه آهن 1

1 
پرورش فكری کودکان و اداره کل کانون 

 نوجوانان استان تهران
 997.00 اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ 6 1000.00

 993.95 استان تهران اداره کل هواشناسی 7 1000.00 اداره کل گمرو  غرب تهران 1

 992.92 مهرآباداداره کل فرودگاه  8 1000.00 اداره کل گمرو  فرودگاه امام خمینی 1

 990.62 اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران 9 1000.00 اداره کل گمرو تهران 1

 990.00 استان تهران اداره کل بیمه سالمت 10 1000.00 استان تهران اداره کل نوسازی مدارس 1

 989.84 تهران شرکت آب منطقه ای 11 1000.00 استان تهران راه و شهرسازیاداره کل  1
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 1399در سال های اختصاصی در شاخصهای اجرايی استان دستگاه مكتسبهرتبه و امتیاز  -5ادامه جدول 

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه
امتیاز 

 مکتسبه
 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

امتیاز 

 مکتسبه

 872.90 بهشتیدانشگاه علوم پزشكی شهید  27 989.20 و آبخیزداری استان تهران اداره کل منابع لبیعی 12

 28 989.00 استان تهران پزشكی قانونیاداره کل  13
  اداره کل اوقاف و امور خیريه

 استان تهران
872.00 

 29 987.63 اسالمی استان تهران اداره کل فرهنگ و ارشاد 14
اداره کل آزمايشگاه فنی و مكانیک 

 خاو استان تهران
863.28 

 30 986.04 تهران اداره کل بهزيستی استان 15
صنايع  ،اداره کل  میراث فرهنگی

 استان تهران دستی و گردشگری
855.79 

 843.22 اداره کل انتقال خون استان تهران 31 985.20 استان تهران اداره کل ثبت اسناد و امالو 16

 825.73 دانشگاه علوم پزشكی تهران 32 983.65 اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران تهران بزرگ 17

 33 980.00 استان تهران اداره کل ورزش و جوانان 18
و  اداره کل زندانها و اقدامات تامینی

 تربیتی استان تهران
774.95 

19 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 استان تهران لبیعی
 766.50 استان تهران تعاون روستايیمديريت  34 970.00

 749.08 ايراندانشگاه علوم پزشكی  35 959.33 تهران شهراداره کل تعزيرات حكومتی  20

 730.35 شرکت عمران شهر جديد پرند 36 953.48 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 21

 657.54 شرکت عمران شهر جديد انديشه 37 943.84 اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان 22

23 
 اداره کل تعزيرات حكومتی شهرستان های 

 تهراناستان 
942.51 38 

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

 تهران استان  
605.28 

 39 918.31 شرکت عمران شهر جديد پرديس 24
 اداره کل راهداری و حمل و نقل 

 استان تهران ایجاده
560.99 

 40 910.00 استان تهران اداره کل تبلیتات اسالمی 25
اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای 

 استان تهران
500.00 

    910.00 کشور شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه يک 26

  

دستتتتگاه اجرايی  61بندی تعیین شتتتده درستتتامانه جامع مديريت عملكرد، از   همچنین مبتنی بر ستتتطس

شاخص شرکت  صی،    کننده در ارزيابی عملكرد  صا ستگاه   47های اخت سطس عالی و د صد ،    77اجرايی در   8در

سطس خوب و   ستگاه اجرايی در  صد ،   13د سط و      4در سطس متو ستگاه اجرايی در  صد   و  7د صد   3 فقط در در

 اند.ها در سطس ضعیف قرار گرفتهدستگاه
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 گانههای پنجهای اجرایی استان در گروهبندی دستگاهرتبه
 08/03/1396مورخ  1192022لی نامه شتتماره  ،گروه 5قالب های اجرايی استتتان در بندی دستتتگاهگروه

شور       ستخدامی ک ستان   1395سال  ارزيابی عملكرد از وسازمان اداری و ا سال  ها ابالغ گرديد. به ا ، 1399در 

مورخ  281485های اجرايی هر گروه صتتتورت گرفت که اين موضتتتوع لی نامه شتتتماره تتییراتی در دستتتتگاه

سازمان مديريت و برنامه    سازمان ادار  02/06/1399 ستخدامی کشور به  ستان ی و ا شد.  ريزی ا همچنین ها ابالغ 

بندی، مشابه  ابالغی از سازمان اداری و استخدامی کشور، مبنای گروه    2/6/1400مورخ  28253لی نامه شماره  

 :دندتقسیم شبا عناوين ذيل  های اجرايی استان به پنج گروهبر اين اساس، دستگاهتعیین گرديد.  سال قبل

 زيربنايی و، گروه و خدماتی تولیدیه فرهنگی، گرو آموزشی، پژوهشی و  ، گروه رفاه اجتماعیگروه سالمت و  

  .و قضايی و گروه عمومی توسعه زيرساخت

ستگاه      سبه د سی امتیازات مكت شان می های اجرايی به تفكیک گروهبرر ضعیف ها، ن از  ترين گروهدهد که 

برای امتیاز عمومی و  566.12با میانگین ی، گروه علمی، فرهنگی و آموزشتتو اختصتتاصتتی  منظر امتیاز عمومی

صی    907.80 میانگین صا ست. قوی برای امتیاز اخت ضايی ، گروه از منظر امتیاز عمومی ترين گروها  با عمومی و ق

 باشد.می 974.62با میانگین امتیاز  تولیدی و خدماتیاصی، گروه و از منظر امتیاز اختص 703.94میانگین 
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 سالمت و رفاه اجتماعی گروه

ها برابر       15اين گروه مشتتتتمل بر   نگین امتیاز  و میا  658.68دستتتتگاه اجرايی و میانگین امتیاز عمومی در آن

صی برابر    صا شده در اين گروه، رتبه     می  1574.49و میانگین امتیاز کل  915.81اخت شد. بهترين رتبه کسب  با

ستان   61و بدترين رتبه،  8 ست در ا ستگاه اجرايی اين گروه، امتیازی بابتر از   10 .ا سب نموده اند و  1500د  ک

سبتا  مطلوبی   شته عملكرد ن شرکت    15از همچنین  اند.دا ستگاه اجرايی  ، در اين گروهکننده در ارزيابی عملكرد د

ستگاه يک ددرصد  و  40دستگاه اجرايی در سطس متوسط و  6درصد ،    53.4دستگاه اجرايی در سطس خوب و   8

 گرفته است.در سطس ضعیف قرار 

 

 ه سالمت و رفاه اجتماعیرتبه بندی دستگاه های اجرايی گرو -1نمودار 
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 ، پژوهشی و فرهنگییآموزش گروه
ها برابر       11اين گروه مشتتتتمل بر   و میانگین امتیاز    566.12دستتتتگاه اجرايی و میانگین امتیاز عمومی در آن

 17است. بهترين رتبه کسب شده در اين گروه، رتبه     1473.92میانگین امتیاز کل،  و  907.80اختصاصی برابر   

کننده در ارزيابی عملكرد در اين دستتتگاه اجرايی شتترکت 11همچنین از  استتت.در استتتان  62و بدترين رتبه، 

يک درصد  و  54.5دستگاه اجرايی در سطس متوسط و    6درصد ،    36.5دستگاه اجرايی در سطس خوب و   4گروه، 

 گرفته است.در سطس ضعیف قرار  تگاهدس

 

  ، پژوهشی و فرهنگیآموزشی هرتبه بندی دستگاه های اجرايی گرو -2نمودار 
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رتبه بندی دستگاه های اجرایی  روه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
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 و خدماتی تولیدی روهگ
ها برابر  دستتتتگاه اجرايی و میا    13اين گروه مشتتتتمل بر   و میانگین امتیاز    604.34 نگین امتیاز عمومی در آن

و  5 است. بهترين رتبه کسب شده در اين گروه، رتبه     1578.96میانگین امتیاز کل،  و 974.62اختصاصی برابر   

دستگاه   6 کننده در ارزيابی عملكرد در اين گروه،دستگاه اجرايی شرکت   13همچنین از  است.  60بدترين رتبه، 

سطس خوب و  صد ،    46اجرايی در  سط و     6در سطس متو ستگاه اجرايی در  صد  و   46د ستگاه  يکدر سطس   د در 

 ه است.ضعیف قرار گرفت

 

 تولیدی و خدماتیرتبه بندی دستگاه های اجرايی گروه  -3نمودار 
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رتبه بندی دستگاه های اجرایی  روه تولیدی و ادماتی
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 زیربنایی و توسعه زیرساخت گروه
ها برابر      14اين گروه مشتتتتمل بر   یاز عمومی در آن یانگین امت گاه اجرايی و م یاز    678.53دستتتت یانگین امت و م

می باشد. بهترين رتبه کسب شده در اين گروه، رتبه      1586.61میانگین امتیاز کل،  و 908.08اختصاصی برابر   

 8گروه، کننده در ارزيابی عملكرد در اين دستتتگاه اجرايی شتترکت  14همچنین از  استتت. 58و بدترين رتبه،  2

در  دو دستگاه درصد  و   29دستگاه اجرايی در سطس متوسط و     4درصد ،    57دستگاه اجرايی در سطس خوب و  

 گرفته است.سطس ضعیف قرار 

 

 رتبه بندی دستگاه های اجرايی گروه زيربنايی و توسعه زيرساخت -4نمودار 
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رتبه بندی دستگاه های اجرایی  روه زیربنایی وتوسعه زیرساات 
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 قضاییعمومی و  گروه
مل بر   ها برابر        9اين گروه مشتتتت یاز عمومی در آن یانگین امت گاه اجرايی و م یاز    703.94دستتتت یانگین امت و م

می باشد. بهترين رتبه کسب شده در اين گروه، رتبه     1663.89میانگین امتیاز کل،  و  959.95اختصاصی برابر   

 6گروه، کننده در ارزيابی عملكرد در اين دستتتتگاه اجرايی شتتترکت 9همچنین از  استتتت. 56و بدترين رتبه،  1

دستگاه در   يکدرصد  و   22دستگاه اجرايی در سطس متوسط و    2درصد ،    67دستگاه اجرايی در سطس خوب و  

 است. سطس ضعیف قرار گرفته

 

 عمومی و قضايیرتبه بندی دستگاه های اجرايی گروه  -5نمودار 

 

 
 
 
 
 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

20001
9

6
5

.5
3

1
8

9
1

.3
9

1
8

3
3

.2
6

1
7

9
5

.4
6

1
7

2
0

.7
7

1
7

0
6

.8
1

1
5

5
3

.2
7

1
3

3
0

.8
4

1
1

7
7

.7
2

رتبه بندی دستگاه های اجرایی  روه عمومی و قضایی 
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 محورهای عمومی و شاخص های آن
شاخص  سال  ارزيابی عملكرد  صلی انجام    21محور مشتمل بر   5در قالب  1399های عمومی در  شاخص ا

شاخص     ست. محورها و  صلی به تفكیک شده ا سقف امت  ،های ا شده برای هر يک،  همراه با  در یاز در نظر گرفته 

 ذيل مورد اشاره قرار گرفته است. 

 امتیاز( 125اصالح ساختار سازمانی) محور

 مديريت محلیبخش خصوصی و های اجرايی به خدمات دستگاه واگذاری -

  یاستانواحد ستاد دستگاه به تیارات تفويض شده از خامیزان اجرايی شدن  -

 شهرستانیسطوح تفويض اختیارات و وظايف استانی به تفكیک وظايف استانی و شهرستانی و  -

 رسمی ابالغیساختار میزان انطباق ساختار اجرايی دستگاه با  -

 امتیاز( 300محور توسعه دولت الکترونیك)

 استانداردسازی تارنما -

 ارائه خدمات در میز خدمت  -

 کیفیت واگذاری خدمات دستگاه به دفاتر پیشخوان -

 يیاجرا هایدستگاه ماتیتصمو  ندهايفرآشهروندان در  مشارکت الكترونیكی -

  یكیالكترون تيهو احراز -

 امتیاز( 265محور مدیریت سرمایه انسانی)

 ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی -

 تناسب شتل و شاغل -

 سابری در انتصاب مديران  شايسته -

 کنانهای آموزشی مديران و کاردورهاجرا و ارزشیابی  -

 ارزشیابی عملكرد کارکنان -

 مديرانهای توسعه شايستگیارزيابی و  -

 امتیاز( 150)و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری محور ارتقاء سالمت اداری

 ارتقاء سالمت نظام اداری -

 در نظام اداری صیانت از حقوق شهروندان -

 توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز استقرار نظام جامع -

 استقرار نظام رسیدگی به شكايات مردمی -

 امتیاز( 160)نظارت و ارزیابی محور 

 نظام مديريت عملكرد در دستگاه اجرايیاستقرار  -

 میزان اجرای برنامه مديريت سبز -

file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/96/الزامات/shakheshayeomumiostani1396(6).docx%23برنامهنقشوساختاردولت
file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/96/الزامات/shakheshayeomumiostani1396(6).docx%23واگذاریواحدها
file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/96/الزامات/shakheshayeomumiostani1396(6).docx%23واگذاریوظایفواختیاراتبهسطوحاستانی
file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/96/الزامات/shakheshayeomumiostani1396(6).docx%23تفکیک
file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/96/الزامات/shakheshayeomumiostani1396(6).docx%23سامانهساختار
file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/96/الزامات/shakheshayeomumiostani1396(6).docx%23دو
file:///C:/Users/Somayeh/Desktop/97%20report/کلیات%20ارزیابی%2097/الزامات%20قانونی/شاخص%20های%20عمومی%20سال%201397.docx%23استانداردسازیتارنما
file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/96/الزامات/shakheshayeomumiostani1396(6).docx%23برنامهمديريتسرمايهانسانی
file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/96/الزامات/shakheshayeomumiostani1396(6).docx%23انطباق
file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/96/الزامات/shakheshayeomumiostani1396(6).docx%23برنامهصیانتازحقوقمردموسلامتادا
file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/96/الزامات/shakheshayeomumiostani1396(6).docx%23ارتقاءسلامتاداری
file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/96/الزامات/shakheshayeomumiostani1396(6).docx%23صیانتازحقوقمردم
file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/96/الزامات/shakheshayeomumiostani1396(6).docx%23استقرارنظامجامعنماز
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 های اجرایی استان تهران به تفکیك محورهای عمومیامتیازات مکتسبه دستگاه

سب  سقف شده در هر يک از محورهای عمومی  امتیاز ک صداق  از  ستگاه دارامتیاز م های ، برای هر يک از د

ستان در جدول   شده  6اجرايی ا ست.  درج  سبتی از امتیاز        ا سبه امتیاز عمومی، ن ست که برای محا شايان ذکر ا

 باشد.دار میشده به کل امتیاز مصداقاندازه نسبت امتیاز کسبگیرد که بهمصداق به دستگاه تعلق میعدم

ستان   ، مربو  به 1399مصداق در سال   بیشترين عدم  ای که فقط گونهمی باشد به  اداره کل بازنشستگی ا

دانشتتگاه علوم و  به مصتتداق مربدار استتت. همچنین کمترين عدمامتیاز برای آن مصتتداق 1000امتیاز از   740

شكی تهران  شتی، اداره کل      پز شهید به شكی  شگاه علوم پز سالمی، تعاون،کار و رفاه    ، دان شاد ا های فرهنگ و ار

ای، میراث فرهنگی، صنايع دستی و   حرفهاجتماعی، بهزيستی، بیمه سالمت، اوقاف و امور خیريه، آموزش فنی و   

ستان     شگری و منابع لبیعی و آبخیزداری ا ست که    گرد شان امتیاز برای  1000امتیاز از  990ا صداق  اي دار م

 است.
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  1399امتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان تهران در هر يک از محورهای عمومی در سال  -6جدول 

 دستگاه اجراییعنوان 

 5محور  4محور  3محور  2محور  1محور 
125 300 265 150 160 

 کسب شده  مصداق دار کسب شده  مصداق دار کسب شده  مصداق دار کسب شده  مصداق دار کسب شده  مصداق دار

 133.08 160 121 140 235.5 250 158.28 300 82.1 125 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 

 90.49 160 87.4 140 147.51 250 164.29 300 70.33 125 های استان تهران اداره کل آموزش و پرورش شهرستان

 86.83 160 70.77 140 35.54 265 121.85 300 43.81 125 ای استان تهران اداره کل آموزش فنی و حرفه

 56.61 160 68.47 110 155.5 265 156.5 255 78.97 105 اداره کل آزمايشگاه فنی و مكانیک خاو  استان تهران 

 143.48 160 112.2 140 188.99 265 178.5 255 82.12 105 استان تهراناداره کل استاندارد 

 144 160 109.2 140 233.6 235 140 230 81.47 85 استان تهراناقتصاد و دارايی امور اداره کل 

 145.97 160 124 140 235 250 270.09 300 113 125 امور مالیاتی شهر و استان تهران 

 50.54 160 53.65 140 155.5 265 95.35 230 65 85 اداره کل انتقال خون استان تهران 

 66.11 160 53.46 140 30.81 265 203.75 300 50 125 اداره کل اوقاف و امور خیريه استان تهران 

 115.54 160 122.8 140 218.5 265 205.25 255 101.2 125 اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران تهران بزرگ

 113 160 122.7 140 235.05 265 216.72 255 97.46 125  هااداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران شهرستان

 68.55 160 93.87 140 108.45 265 178.44 300 61 125 اداره کل بهزيستی استان تهران 

 63.87 160 55.62 140 91 265 178.11 300 60 125 استان تهراناداره کل بیمه سالمت 

 3.11 160 53.3 140 91.65 205 99.5 170 0 65 استان تهراناداره کل بازنشستگی 

 87.72 160 119.5 140 250 250 231 255 64 85 استان تهران اداره کل پزشكی قانونی

 101.23 160 111.9 140 230 250 217.2 255 65 85 استان تهران اداره کل پست

 86.25 160 92.9 140 223 235 252.14 300 103.2 105 اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ 

 122.37 160 125.7 140 200.5 235 250.73 300 97.9 105 اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ 
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 1399امتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان تهران در هر يک از محورهای عمومی در سال  -6ادامه جدول 

 عنوان دستگاه اجرایی

 5محور  4محور  3محور  2محور  1محور 
125 300 265 150 160 

 کسب شده  مصداق دار کسب شده  مصداق دار کسب شده  مصداق دار کسب شده  مصداق دار کسب شده  مصداق دار

 22 160 67.3 140 84.6 250 124.13 300 69.54 105 های استان تهران اداره کل تامین اجتماعی شهرستان

 146 160 120.2 140 219.52 265 274.72 300 116.4 125 استان تهراناداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 105.98 160 105.9 140 191.51 250 165.85 205 58.66 85 اداره کل تعزيرات حكومتی شهر تهران 

 58.33 160 69.2 140 173.97 250 156.75 205 67 105 های استان تهران اداره کل تعزيرات حكومتی شهرستان

 96.84 160 67.28 140 104.1 250 195.5 255 71.03 125 تعاون روستايی مديريت

 60.28 16 63.76 140 184.6 250 175.6 255 85.32 125 استان تهراناداره کل تبلیتات اسالمی 

 102.63 160 100.8 140 227 250 165 255 88.66 125 اداره کل ثبت اسناد و امالو استان تهران 

 121.64 160 112.5 140 250 250 230.45 255 115 125 اداره کل ثبت احوال استان تهران 

 94.18 160 121.2 140 206.26 235 195.5 255 89.99 125 استان تهراناداره کل جهاد کشاورزی 

 158 160 136.1 140 235 235 275.75 300 122.1 125 استان تهرانحفاظت محیط زيست کل اداره 

 89.64 160 108.3 140 107.75 250 273.94 300 76 105 استان تهرانحج و زيارت  مديريت

 122.93 160 113.7 140 219 250 196.053 300 84.09 105 استان تهراناداره کل درمان تامین اجتماعی 

 67.86 160 56.15 140 192.3 250 172.2 255 92.27 125 استان تهراناداره کل دامپزشكی 

 68.67 160 115.4 140 180 235 149.2 255 65 65 استان تهراناداره کل راه آهن 

 92.07 160 85.65 140 203 250 118.53 300 99.33 125 ای استان تهران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

 60.41 160 60.71 140 134.4 250 46 255 65 105 استان تهران اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی

 95.44 160 55.2 140 174.5 235 220.85 255 53.99 65 مهراباد اداره کل فرودگاه

 133.61 160 114.2 140 195.02 265 190.35 300 101.5 125 استان تهراناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
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 1399امتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان تهران در هر يک از محورهای عمومی در سال  -6ادامه جدول 

 عنوان دستگاه اجرایی

 5محور  4محور 3محور 2محور 1محور

125 300 265 150 160 

 کسب شده مصداق دار کسب شده مصداق دار کسب شده مصداق دار کسب شده مصداق دار کسب شده مصداق دار

 120.11 160 78.62 110 201.69 265 202 255 79 85 استان اداره کل کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان 

 48 160 42.15 140 145.75 265 121.95 255 55 65 اداره کل گمرو غرب تهران 

 7.6 160 65.17 140 107.6 265 122.95 255 54 65 اداره کل گمرو تهران 

 66 160 56.9 140 118.1 265 148.2 255 54 65 اداره کل گمرو فرودگاه امام خمینی 

 36.36 160 34.35 140 78.1 265 143.38 300 46.03 125 و آبخیزداری استان تهراناداره کل منابع لبیعی 

 3.5 160 66.7 140 106.06 265 101.5 300 67.58 125 اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان 

 95.36 160 69.72 110 200 250 185.7 230 82 105 استان تهراناداره کل نوسازی مدارس 

 85.89 160 35.3 110 174.6 265 145.85 230 73 105 استان تهراناداره کل هواشناسی 

 103.71 160 115.5 140 138 265 211.2 255 99.9 125 استان تهراناداره کل ورزش و جوانان 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید 

 123.64 160 91.35 140 208 265 156.54 300 108.9 125 بهشتی 

 139.49 160 120.8 140 200.6 265 208.34 300 97 125 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

 96.54 160 91.83 140 168.22 258 177.1 300 87 125 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ايران 

 104.15 160 116 140 212 265 210.25 300 70.04 105 استان تهرانصنعت، معدن و تجارت  اداره کل

 64.64 160 61.12 140 79.1 265 138.27 300 55 105 تهراناستان راه و شهرسازی اداره کل 

 144 160 125 140 233.5 235 241.6 255 0 0 شرکت آب و فاضالب استان تهران 

 140.56 160 125.8 140 218.34 265 234.7 255 65 65 تهرانشرکت آب منطقه ای 

 146.49 160 128.3 140 235 235 222.65 230 0 0 شرکت توزيع نیروی برق تهران بزرگ 
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 1399امتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان تهران در هر يک از محورهای عمومی در سال  -6ادامه جدول 

 عنوان دستگاه اجرایی

 5محور  4محور 3محور 2محور 1محور

125 300 265 150 160 

 کسب شده مصداق دار کسب شده مصداق دار کسب شده مصداق دار کسب شده مصداق دار کسب شده مصداق دار

 142.13 160 117.9 140 228 235 217.9 230 0 0 شرکت توزيع نیروی برق استان تهران 

 137.95 160 128.6 140 244.45 265 198.9 205 50 65 تهرانشرکت سهامی برق منطقه ای 

 73.53 160 43.15 140 79.1 250 91.85 300 57 85 شرکت عمران شهر جديد انديشه 

 37 160 24.7 140 72.6 265 89.1 300 64 85 جديد پرند شرکت عمران شهر

 65.11 160 66.95 140 88 265 113.32 300 65 85 شرکت عمران شهر جديد پرديس 

 0 160 9.6 140 4.58 250 34.5 255 45 125 منطقه يک کشورشرکت غله و خدمات بازرگانی 

 111.22 160 103.9 140 161.5 265 169.85 255 81.93 125 استان تهران کمیته امداد امام خمینیاداره کل 

 65.72 160 56.1 140 206.1 250 130.5 255 86 105 استان تهرانمديريت امور عشاير 

مرکز تحقیقات و  آموزش کشاورزی و منابع لبیعی 

 31.34 160 29.1 140 85.7 250 67.85 255 55 105 استان تهران
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رفته در نظر گوبا احتساب سقف امتیاز مصداق دار     ای امتیازات مكتسبه با سقف امتیازات   بررسی مقايسه  

ست که    شده بیان  ضوع ا ستگاه گر اين مو ستان کم د نظارت و و 5ترين امتیاز را به ترتیب در محور های اجرايی ا

صیانت   و 4 محور و   ارزيابی سالمت اداری و  شترين امتیاز را در محور   از حقوق مردم در نظام اداری ارتقاء   و بی

سانی   "با عنوان  3و در محور  " اصالح ساختار سازمانی    "با عنوان  1 اين . اندنمودهسب  ک، " مديريت سرمايه ان

 قابل مشاهده است.  6موضوع در نمودار 

 

  امتیاز مصداق دار با در نظر گرفتن میانگین  1399میانگین درصد تحقق هر يک از محورها در سال  -6نمودار  

 
 

 

ستان  لور متوسط در تمامی دستگاه  دار برای هر محور بهنتايج بررسی درصد امتیاز مصداق     های اجرايی ا

شان می  ستگاه ن سازمانی    محور ا عنوان: وبه ترتیب ب  2و  1های اجرايی در محورهای دهد که د ساختار  صالح  و  ا

سعه دولت   صداق بوده    الكترونیکتو شترين عدم م صداق   اند.دارای بی صد امتیاز م از  دار برای هر يکمیانگین در

های اين دو محور به گونه ای به عبارت ديگر شتتاخص نشتتان داده شتتده استتت. 7محورها در استتتان، در نمودار 

وبه   3و   5ه در محورهای کدر حالی نشده است.مشمول آن های اجرايی استان تعريف شده که برخی از دستگاه

ها مشتتمول تقريبا  امتیاز تمامی شتتاخص،  و مديريت ستترمايه انستتانی  نظارت و ارزيابی محورترتیب با عنوان: 

71.12

64.86

65.5262.8

56.1

اصالح سااتار سازمانی

توسعه دولت الکترونیک

مدیریت سرمایه انسانی
ارتقاء سالمت اداری و صیانت

از حقوق مردم در نظام اداری

نظارت و ارزیابی

میانگین درصد تحقق هر یک از محورهای عمومی
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های برخی از رستتد با توجه به اينكه نوع خدمات و فعالیتبنظر می .استتت های اجرايی استتتان شتتده دستتتگاه

عدم مصداق بیشتری وجود  2يا ارائه در دفتر پیشخوان ندارد در محور های اجرايی، نیاز به احراز هويت و دستگاه

سه  1 همچنین در محور .دارد   میزان اجرايی 2 واگذاری خدمات به بخش خصوصی و غیردولتی،    1: شاخص  ، 

ستانی،      شدن اختیارات تفويض  ستاد دستگه به واحد ا شهرستانی و تفويض       3شده از  ستانی و  تفكیک وظايف ا

ستانی،       اختیارا شهر سطوح  ستانی به  صالح نظام اداری برای     ت و وظايف ا شاخص در دوره اول برنامه ا اهداف 

ستانی   شده  برخی از واحدهای ا صداق در دوره دوم برنامه بوده   و محقق  ضوع،  مشمول عدم م موجب  که اين مو

  شده است.بیشتر در اين محور نسبت به محورهای ديگر مصداق عدم

 

 1399 يک از محورها در سالهر  برای دار مصداق میانگین درصد امتیاز -7نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

84.54

89.22

95.75

92.04

100

اصالح سااتار سازمانی

توسعه دولت الکترونیک

مدیریت سرمایه انسانی
ارتقاء سالمت اداری و صیانت

از حقوق مردم در نظام اداری

نظارت و ارزیابی

میانگین درصد امتیاز مصداق دار
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 ها شاخصهای اجرایی استان تهران به تفکیك امتیازات مکتسبه دستگاه
به ترتیب از و شتتاخصبه تفكیک عمومی  محورهایدر ادامه به بررستتی امتیازات مكتستتبه در هر يک از  

شده   بابترين امتیاز تا پايین سقف امتیاز مصداق   در محورترين امتیاز کسب  بارت ديگر عبه ،داربا در نظر گرفتن 

 پرداخته شده است.  11تا  7در قالب جداول   براساس درصد تحقق از سقف امتیاز
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 محور اصالح ساختار سازمانی امتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان در شاخص های -7جدول

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 هاشااص محور

 امتیاز  مصداق دار
1 2 3 4 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق
 65.00 65.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 65 استان تهران اداره کل راه آهن 1

 65.00 65.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 65 تهران ایشرکت آب منطقه 2

 65.00 65.00 20.00 20.00 18.18 20.00 0 0.00 103.18 105 اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ 3

 65.00 65.00 20.00 20.00 20.00 20.00 17.10 20.00 122.1 125 استان تهران اداره کل حفاظت محیط زيست 4

 65.00 65.00 0 0.00 16.47 20.00 0 0.00 81.47 85 استان تهران و دارايی یاقتصاد امور اداره کل 5

 65.00 65.00 17.00 20.00 15.90 20.00 0 0.00 97.9 105 اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ 6

 65.00 65.00 17.00 20.00 17.33 20.00 17.10 20.00 116.43 125 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 7

 65.00 65.00 0 0.00 0 0.00 14.00 20.00 79 85 کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان استان تهراناداره کل  8

 65.00 65.00 15.00 20.00 15.00 20.00 20.00 20.00 115 125 استان تهران اداره کل ثبت احوال 9

 54.00 65.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 113 125 تهران امور مالیاتی شهر و استان 10

 58.50 65.00 16.00 20.00 15.38 20.00 19.00 20.00 108.88 125 شهید بهشتیو خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشكی 11

 55.00 65.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 65 اداره کل گمرو غرب تهران 12

 54.00 65.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54 65 اداره کل گمرو  فرودگاه امام خمینی 13

 54.00 65.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54 65 اداره کل گمرو تهران 14

 53.99 65.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 53.99 65 مهرآباداداره کل فرودگاه  15

 63.00 65.00 10.00 20.00 0 0.00 13.00 20.00 86 105 استان تهران مديريت امورعشاير 16

 58.00 65.00 18.00 20.00 11.20 20.00 14.31 20.00 101.51 125 اسالمی استان تهران فرهنگ و ارشاداداره کل  17

 51.00 65.00 16.00 20.00 17.64 20.00 16.60 20.00 101.24 125 اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران تهران بزرگ 18

 65.00 65.00 10.00 20.00 9.09 20.00 0 0.00 84.09 105 اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران 19

 65.00 65.00 10.00 20.00 10.40 20.00 14.5 20.00 99.9 125 استان تهران اداره کل ورزش و جوانان 20

 57.99 65.00 14.44 20.00 15.55 20.00 11.33 20.00 99.31 125 ای استان تهراناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 21
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 امتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان در شاخص های محور اصالح ساختار سازمانی - 7ادامه جدول 

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 شااص ها محور

 امتیاز  مصداق دار
1 2 3 4 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق
 60.45 65.00 0 0.00 10.71 20.00 10.96 20.00 82.12 105 استان تهراناداره کل استاندارد  22

 65.00 65.00 0 0.00 0.00 20.00 17.00 20.00 82 105 استان تهران اداره کل نوسازی مدارس 23

 60.00 65.00 10.00 20.00 11.76 20.00 15.70 20.00 97.46 125 ی استان تهراناداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران شهرستانها 24

 52.00 65.00 15.00 20.00 15.00 20.00 15.00 20.00 97 125 تهرانو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشكی  25

 50.00 65.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 65 تهران ایشرکت سهامی برق منطقه 26

 65.00 65.00 0 0.00 0 0.00 0.00 20.00 65 85 اداره کل انتقال خون استان تهران 27

 65.00 65.00 0.00 20.00 0 0.00 0 0.00 65 85 استان تهران اداره کل پست 28

 65.00 65.00 0 0.00 0 0.00 0.00 20.00 65 85 شرکت عمران شهر جديد پرديس 29

 54.00 65.00 10.00 20.00 0 0.00 0 0.00 64 85 استان تهران پزشكی قانونیاداره کل  30

 64.00 65.00 0 0.00 0 0.00 0.00 20.00 64 85 شهر جديد پرندشرکت عمران  31

 50.05 65.00 12.00 20.00 16.92 20.00 0 0.00 78.97 105 اداره کل آزمايشگاه فنی و مكانیک خاو استان تهران 32

 65.00 65.00 10.00 20.00 7.27 20.00 10.00 20.00 92.27 125 استان تهران اداره کل دامپزشكی 33

 60.00 65.00 0 0.00 16.00 20.00 0.00 20.00 76 105 استان تهران مديريت حج و زيارت 34

 50.00 65.00 14.00 20.00 15.38 20.00 10.50 20.00 89.88 125 استان تهران اداره کل  جهاد کشاورزی 35

 65.00 65.00 8.00 20.00 6.00 20.00 9.66 20.00 88.66 125 استان تهران اداره کل ثبت اسناد و امالو 36

 52.00 65.00 8.88 20.00 11.11 20.00 15.00 20.00 86.99 125 درمانی ايران دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 37

 65.00 65.00 8.00 20.00 0.00 20.00 0 0.00 73 105 استان تهران اداره کل هواشناسی 38

 52.00 65.00 0 0.00 6.66 20.00 0 0.00 58.66 85 تهران شهر یاداره کل تعزيرات حكومت 39

 65.00 65.00 6.66 20.00 5.16 20.00 8.50 20.00 85.32 125 استان تهران اداره کل تبلیتات اسالمی 40

 57.00 65.00 0 0.00 0 0.00 0.00 20.00 57 85 شرکت عمران شهر جديد انديشه 41

 50.00 65.00 11.92 20.00 8.12 20.00 0 0.00 70.04 105 استان تهران تجارتو معدن  ،صنعت اداره کل 42
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 امتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان در شاخص های محور اصالح ساختار سازمانی - 7ادامه جدول 

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 شااص ها محور

 امتیاز  مصداق دار
1 2 3 4 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق
 65.00 65.00 0.00 20.00 4.54 20.00 0 0.00 69.54 105 های استان تهراناداره کل تامین اجتماعی شهرستان 43

 39.99 65.00 10.00 20.00 15.11 20.00 17.00 20.00 82.1 125 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 44

 55.00 65.00 7.27 20.00 6.66 20.00 13.00 20.00 81.93 125 استان تهرانکمیته امداد امام خمینی اداره کل  45

 52.00 65.00 8.33 20.00 6.66 20.00 0 0.00 66.99 105 تهراناستان های اداره کل تعزيرات حكومتی شهرستان 46

 65.00 65.00 0.00 20.00 0 0.00 0.00 20.00 65 105 و تربیتی استان تهران اداره کل زندانها و اقدامات تامینی 47

 65.00 65.00 0.00 20.00 0.00 20.00 6.03 20.00 71.03 125 استان تهران اداره کل تعاون روستايی 48

 40.00 65.00 6.66 20.00 6.66 20.00 17.00 20.00 70.32 125 تهران های استاناداره کل آموزش و پرورش شهرستان 49

 45.50 65.00 6.17 20.00 10.58 20.00 5.32 20.00 67.57 125 استان تهران صنايع دستی و گردشگری ،اداره کل  میراث فرهنگی 50

 55.00 65.00 0.00 20.00 0 0.00 0.00 20.00 55 105 استان تهران راه و شهرسازی اداره کل 51

 55.00 65.00 0.00 20.00 0 0.00 0.00 20.00 55 105 استان تهران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع لبیعی 52

 40.00 65.00 6.00 20.00 5.00 20.00 10.00 20.00 61 125 تهران اداره کل بهزيستی استان 53

 60.00 65.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 60 125 استان تهران اداره کل بیمه سالمت 54

 50.00 65.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 50 125 استان تهران اداره کل اوقاف و امور خیريه 55

 40.00 65.00 0.00 20.00 0.00 20.00 6.03 20.00 46.03 125 و آبخیزداری استان تهران اداره کل منابع لبیعی 56

 45.00 65.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 45 125 کشور شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه يک 57

 39.00 65.00 0.00 20.00 0.00 20.00 4.81 20.00 43.81 125 ای تهرانکل آموزش فنی و حرفهاداره  58

 0.00 65.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 65 استان تهران اداره کل بازنشستگی 59

 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تهران شرکت آب و فاضالب استان 60

 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 تهرانشرکت توزيع نیروی برق استان  61

 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 شرکت توزيع نیروی برق تهران بزرگ 62
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 الكترونیک دولت توسعهمحور های ی اجرايی استان در شاخصهاامتیازات مكتسبه دستگاه -8جدول 

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 شااص ها محور

 امتیاز  مصداق دار
1 2 3 4 5 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق
 50.00 50.00 24.90 30.00 0 0.00 70.00 70.00 54.00 55.00 198.9 205 شرکت سهامی برق منطقه ای تهران 1

 50.00 50.00 24.90 30.00 0 0.00 94.00 95.00 53.75 55.00 222.65 230 شرکت توزيع نیروی برق تهران بزرگ 2

 50.00 50.00 17.10 30.00 0 0.00 120.00 120.00 54.50 55.00 241.6 255 شرکت آب و فاضالب استان تهران 3

 50.00 50.00 24.90 30.00 0 0.00 90.00 95.00 53.00 55.00 217.9 230 شرکت توزيع نیروی برق استان تهران 4

 50.00 50.00 13.20 30.00 0 0.00 117.50 120.00 54.00 55.00 234.7 255 شرکت آب منطقه ای تهران 5

 50.00 50.00 24.90 30.00 28.35 45.00 119.00 120.00 53.50 55.00 275.75 300 اداره کل حفاظت محیط زيست اسان تهران 6

 50.00 50.00 17.10 30.00 34.87 45.00 118.75 120.00 54.00 55.00 274.72 300 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 7

 50.00 50.00 9.00 30.00 0 0.00 120.00 120.00 52.00 55.00 231 255 اداره کل پزشكی قانونی استان تهران 8

 50.00 50.00 13.20 30.00 0 0.00 115.00 120.00 52.25 55.00 230.45 255 اداره کل ثبت احوال استان تهران 9

 50.00 50.00 13.20 30.00 39.39 45.00 115.00 120.00 52.50 55.00 270.09 300 تهران مالیاتی شهر و استانامور  10

 50.00 50.00 5.10 30.00 0 0.00 117.00 120.00 48.75 55.00 220.85 255 مهراباداداره کل فرودگاه  11

 35.00 50.00 13.20 30.00 0 0.00 116.50 120.00 52.50 55.00 217.2 255 استان تهران اداره کل پست 12

 50.00 50.00 5.10 30.00 0 0.00 116.50 120.00 45.12 55.00 216.72 255 اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران شهرستانها 13

 45.00 50.00 13.20 30.00 26.19 45.00 116.50 120.00 51.25 55.00 252.14 300 اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ 14

 50.00 50.00 9.00 30.00 23.98 45.00 116.50 120.00 51.25 55.00 250.73 300 اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ 15

 47.00 50.00 13.20 30.00 0 0.00 101.00 120.00 50.00 55.00 211.2 255 استان تهران اداره کل ورزش و جوانان 16

 50.00 50.00 5.10 30.00 0 0.00 70.00 70.00 40.75 55.00 165.85 205 تهران شهراداره کل تعزيرات حكومتی  17

 40.00 50.00 13.20 30.00 0 0.00 87.00 95.00 45.50 55.00 185.7 230 استان تهران اداره کل نوسازی مدارس 18

 50.00 50.00 9.00 30.00 0 0.00 105.50 120.00 40.75 55.00 205.25 255 اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران تهران بزرگ 19

 50.00 50.00 9.00 30.00 26.19 45.00 103.50 120.00 49.25 55.00 237.94 300 استان تهران مديريت حج و زيارت 20

 25.00 50.00 9.00 30.00 0 0.00 115.00 120.00 53.00 55.00 202 255 کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان استان تهران 21

 45.00 50.00 9.00 30.00 0 0.00 105.00 120.00 36.50 55.00 195.5 255 استان تهران اداره کل جهاد کشاورزی 22
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 الكترونیک دولت توسعههای محور های اجرايی استان در شاخصامتیازات مكتسبه دستگاه -8جدول ادامه 

 اجراییعنوان دستگاه  رتبه

 شااص ها محور

 امتیاز  مصداق دار
1 2 3 4 5 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق
 50.00 50.00 9.00 30.00 0 0.00 89.00 120.00 47.50 55.00 195.5 255 اداره کل تعاون روستايی استان تهران 23

 50.00 50.00 9.00 30.00 0 0.00 60.00 70.00 37.75 55.00 156.75 205 تهراناستان  های شهرستاناداره کل تعزيرات حكومتی  24

 43.25 50.00 9.00 30.00 1.00 45.00 110.50 120.00 46.50 55.00 210.25 300 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران 25

 50.00 50.00 9.00 30.00 0 0.00 69.50 120.00 50.00 55.00 178.5 255 اداره کل استاندارد استان تهران 26

 35.00 50.00 5.10 30.00 25.24 45.00 106.00 120.00 37.00 55.00 208.34 300 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 27

 45.00 50.00 5.10 30.00 0 0.00 90.00 120.00 35.50 55.00 175.6 255 اداره کل تبلیتات اسالمی استان تهران 28

 40.00 50.00 9.00 30.00 0.00 45.00 111.50 120.00 43.25 55.00 203.75 300 اداره کل اوقاف و امور خیريه استان تهران 29

 25.00 50.00 13.20 30.00 0 0.00 80.00 120.00 54.00 55.00 172.2 255 اداره کل دامپزشكی استان تهران 30

 45.00 50.00 5.10 30.00 0 0.00 82.50 120.00 37.25 55.00 169.85 255 امداد امام خمینی استان تهران اداره کل کمیته 31

 50.00 50.00 9.00 30.00 15.03 45.00 82.50 120.00 40.00 55.00 196.53 300 اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران 32

 50.00 50.00 9.00 30.00 0 0.00 71.50 120.00 34.50 55.00 165 255 استان تهران اداره کل ثبت اسناد و امالو 33

 35.00 50.00 5.10 30.00 0.00 45.00 97.50 120.00 52.75 55.00 190.35 300 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران 34

 25.00 50.00 5.10 30.00 0 0.00 69.50 95.00 46.25 55.00 145.85 230 اداره کل هواشناسی استان تهران 35

 12.50 50.00 9.00 30.00 10.03 45.00 113.00 120.00 44.00 55.00 188.53 300 ای استان تهراناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 36

 25.00 50.00 9.00 30.00 0 0.00 72.00 120.00 50.50 55.00 156.5 255 اداره کل آزمايشگاه فنی و مكانیک خاو استان تهران 37

 30.50 50.00 9.00 30.00 0 0.00 58.50 95.00 42.00 55.00 140 230 اداره کل امور اقتصادی و دارايی استان تهران 38

 25.00 50.00 9.00 30.00 17.19 45.00 76.00 120.00 51.25 55.00 178.44 300 اداره کل بهزيستی استان تهران 39

 20.00 50.00 5.10 30.00 3.01 45.00 96.00 120.00 54.00 55.00 178.11 300 تهراناداره کل بیمه سالمت استان  40

 50.00 50.00 5.10 30.00 15.25 45.00 82.00 120.00 24.75 55.00 177.1 300 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ايران 41

 0.00 50.00 0 0.00 0 0.00 99.50 120.00 0 0.00 99.5 170 اداره کل بازنشستگی استان تهران 42

 30.00 50.00 13.20 30.00 0 0.00 82.00 120.00 24.00 55.00 149.2 255 اداره کل راه آهن استان تهران 43

 25.00 50.00 13.20 30.00 0 0.00 63.00 120.00 47.00 55.00 148.2 255 اداره کل گمرو  فرودگاه امام خمینی 44
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 الكترونیک دولت توسعههای محور های اجرايی استان در شاخصامتیازات مكتسبه دستگاه -8جدول ادامه 

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 شااص ها محور

 امتیاز  مصداق دار
1 2 3 4 5 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق
 25.00 50.00 9.00 30.00 5.04 45.00 87.50 120.00 37.75 55.00 164.29 300 استاناداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای  45

 0.00 50.00 9.00 30.00 10.03 45.00 100.00 120.00 39.25 55.00 158.28 300 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 46

47 
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی 

 شهید بهشتی
300 156.54 55.00 46.25 120.00 66.00 45.00 10.29 30.00 9.00 50.00 25.00 

 0.00 50.00 3.00 30.00 0 0.00 100.00 120.00 27.50 55.00 130.5 255 مديريت امورعشاير استان تهران 48

 20.00 50.00 13.20 30.00 0 0.00 64.00 120.00 25.75 55.00 122.95 255 اداره کل گمرو تهران 49

 25.00 50.00 13.20 30.00 0 0.00 58.00 120.00 25.75 55.00 121.95 255 اداره کل گمرو  غرب تهران 50

 25.00 50.00 5.10 30.00 1.03 45.00 67.00 120.00 45.25 55.00 143.38 300 اداره کل منابع لبیعی و آبخیزداری استان تهران 51

 20.00 50.00 5.10 30.00 5.67 45.00 76.50 120.00 31.00 55.00 138.27 300 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 52

 0.00 50.00 5.10 30.00 0 0.00 62.25 95.00 28.00 55.00 95.35 230 اداره کل انتقال خون استان تهران 53

 0.00 50.00 5.10 30.00 15.03 45.00 71.50 120.00 32.50 55.00 124.13 300 اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران 54

 25.00 50.00 5.10 30.00 0.00 45.00 51.50 120.00 40.25 55.00 121.85 300 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  استان تهران 55

 25.00 50.00 9.00 30.00 15.07 45.00 20.00 120.00 44.25 55.00 113.32 300 شرکت عمران شهر جديد پرديس 56

 25.00 50.00 9.00 30.00 0.00 45.00 30.00 120.00 37.50 55.00 101.5 300 کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگریاداره  57

 20.00 50.00 5.10 30.00 0.00 45.00 22.50 120.00 44.25 55.00 91.85 300 شرکت عمران شهر جديد انديشه 58

 25.00 50.00 5.10 30.00 0.00 45.00 15.00 120.00 44.00 55.00 89.1 300 شرکت عمران شهر جديد پرند 59

60 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 لبیعی
255 67.85 55.00 20.25 120.00 42.50 0.00 0 30.00 5.10 50.00 0.00 

 20.00 50.00 0.00 30.00 0 0.00 0.00 120.00 26.00 55.00 46 255 اداره کل زندانها و اقدامات تامینی تربیتی استان تهران 61

 0.00 50.00 0.00 30.00 0 0.00 17.50 120.00 17.00 55.00 34.5 255 شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه يک کشور 62
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 انسانی سرمايه مديريتهای محور دستگاه های اجرايی استان در شاخصامتیازات مكتسبه  - 9جدول 

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 هاشااص  محور

 امتیاز مصداق دار
1 2 3 4 5 6 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق

 30.00 30.00 15.00 15.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 45.00 45.00 250 250 اداره کل ثبت احوال استان تهران 1

 30.00 30.00 15.00 15.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 30.00 30.00 235 235 زيست استان تهراناداره کل حفاظت محیط  2

 30.00 30.00 15.00 15.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 30.00 30.00 235 235 شرکت توزيع نیروی برق تهران بزرگ 3

 30.00 30.00 15.00 15.00 58.60 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 30.00 30.00 233.6 235 اداره کل اموراقتصادی و دارايی استان تهران 4

 30.00 30.00 15.00 15.00 60.00 60.00 60.00 60.00 38.50 40.00 30.00 30.00 233.5 235 شرکت آب و فاضالب استان تهران 5

 30.00 30.00 15.00 15.00 53.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 30.00 30.00 228 235 شرکت توزيع نیروی برق استان تهران 6

 30.00 30.00 15.00 15.00 53.00 60.00 60.00 60.00 35.00 40.00 30.00 30.00 223 235 اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ 7

 30.00 30.00 15.00 15.00 45.50 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 45.00 45.00 235.5 250 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 8

 30.00 30.00 15.00 15.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 30.00 45.00 235 250 امور مالیاتی شهر و استان تهران 9

 30.00 30.00 15.00 15.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 39.45 60.00 244.45 265 شرکت سهامی برق منطقه ای تهران 10

 30.00 30.00 10.00 15.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 30.00 45.00 230 250 اداره کل پست اسان تهران 11

 21.00 30.00 15.00 15.00 46.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 45.00 45.00 227 250 اداره کل ثبت اسناد و امالو استان تهران 12

13 
اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران 

 شهرستانهای استان تهران
265 235.05 60.00 36.05 40.00 40.00 60.00 60.00 60.00 54.00 15.00 15.00 30.00 30.00 

 30.00 30.00 15.00 15.00 44.00 60.00 60.00 60.00 35.50 40.00 21.76 30.00 206.26 235 اداره کل  جهاد کشاورزی استان تهران 14

 6.00 30.00 12.50 15.00 60.00 60.00 60.00 60.00 35.50 40.00 45.00 45.00 219 250 اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران 15

 25.50 30.00 15.00 15.00 60.00 60.00 30.00 60.00 40.00 40.00 45.00 45.00 215.5 250 اداره کل پزشكی قانونی استان تهران 16

 30.00 30.00 15.00 15.00 60.00 60.00 30.00 60.00 35.50 40.00 30.00 30.00 200.5 235 اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ 17

18 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 استان تهران 
265 219.52 60.00 14.52 40.00 40.00 60.00 60.00 60.00 60.00 15.00 15.00 30.00 30.00 

19 
اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران 

 تهران بزرگ
265 218.5 60.00 34.50 40.00 35.00 60.00 60.00 60.00 47.00 15.00 15.00 30.00 27.00 
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 انسانی سرمايه مديريتهای محور اجرايی استان در شاخص امتیازات مكتسبه دستگاه های -9ادامه جدول 

 اجراییعنوان دستگاه  رتبه

 شااص ها محور

 امتیاز مصداق دار
1 2 3 4 5 6 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق

 30.00 30.00 10.00 15.00 36.00 60.00 60.00 60.00 25.10 40.00 45.00 45.00 206.1 250 مديريت امورعشاير استان تهران 20

 30.00 30.00 14.00 15.00 60.00 60.00 42.00 60.00 40.00 40.00 32.34 60.00 218.34 265 ای تهرانشرکت آب منطقه 21

22 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 استان تهران
250 203 45.00 30.00 40.00 35.50 60.00 54.00 60.00 43.00 15.00 15.00 30.00 25.50 

 30.00 30.00 15.00 15.00 43.00 60.00 42.00 60.00 40.00 40.00 30.00 45.00 200 250 نوسازی مدارس استان تهراناداره کل  23

 27.00 30.00 10.00 15.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 15.00 60.00 212 265 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران 24

 30.00 30.00 7.00 15.00 53.00 60.00 18.00 60.00 40.00 40.00 60.00 60.00 208 265 بهشتی دانشگاه علوم پزشكی شهید 25

 30.00 30.00 9.50 15.00 55.80 60.00 42.00 60.00 25.00 40.00 30.00 45.00 192.3 250 اداره کل دامپزشكی استان تهران 26

 14.10 30.00 10.00 15.00 60.00 60.00 48.00 60.00 40.00 40.00 19.41 45.00 191.51 250 اداره کل تعزيرات حكومتی شهر تهران 27

 30.00 30.00 5.00 15.00 45.00 60.00 30.00 60.00 40.00 40.00 30.00 30.00 180 235 اداره کل راه آهن استان تهران 28

29 
اداره کل کانون پرورش فكری کودکان و 

 نوجوانان استان تهران
265 201.69 60.00 1.19 40.00 40.00 60.00 60.00 60.00 60.00 15.00 15.00 30.00 25.50 

 20.10 30.00 15.00 15.00 60.00 60.00 60.00 60.00 30.50 40.00 15.00 60.00 200.6 265 دانشگاه علوم پزشكی تهران 30

 19.50 30.00 15.00 15.00 46.00 60.00 54.00 60.00 40.00 40.00 0.00 30.00 174.5 235 اداره کل فرودگاه مهراباد 31

 17.10 30.00 15.00 15.00 49.50 60.00 18.00 60.00 40.00 40.00 45.00 45.00 184.6 250 اداره کل تبلیتات اسالمی استان تهران 32

 30.00 30.00 15.00 15.00 60.00 60.00 60.00 60.00 15.00 40.00 15.02 60.00 195.02 265 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران 33

 11.10 30.00 10.00 15.00 60.00 60.00 36.00 60.00 40.00 40.00 31.89 60.00 188.99 265 اداره کل استاندارد استان تهران 34

 11.10 30.00 15.00 15.00 43.00 60.00 48.00 60.00 40.00 40.00 16.87 45.00 173.97 250 اداره کل تعزيرات حكومتی شهرستانها 35

 20.10 30.00 9.50 15.00 33.00 60.00 12.00 60.00 40.00 40.00 60.00 60.00 174.6 265 اداره کل هواشناسی استان تهران 36

 12.60 30.00 7.50 15.00 53.00 53.00 18.00 60.00 40.00 40.00 37.12 60.00 168.22 258 دانشگاه علوم پزشكی ايران 37

 25.50 30.00 15.00 15.00 36.00 60.00 0.00 60.00 40.00 40.00 45.00 60.00 161.5 265 امام خمینی استان تهرانکمیته امداد  38
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 انسانی سرمايه مديريتهای محور اجرايی استان در شاخص امتیازات مكتسبه دستگاه های - 9ادامه جدول

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 شااص ها محور

 امتیاز مصداق دار
1 2 3 4 5 6 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق

39 
اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای 

 استان
250 147.51 45.00 45.00 40.00 20.00 60.00 30.00 60.00 34.50 15.00 10.00 30.00 8.01 

 8.10 30.00 10.50 15.00 23.00 60.00 48.00 60.00 35.00 40.00 30.90 60.00 155.5 265 اداره کل انتقال خون استان تهران 40

41 
اداره کل آزمايشگاه فنی و مكانیک خاو 

 استان تهران
265 155.22 60.00 11.72 40.00 40.00 60.00 24.00 60.00 34.50 15.00 15.00 30.00 30.00 

 23.25 30.00 15.00 15.00 47.00 60.00 30.00 60.00 30.50 40.00 0.00 60.00 145.75 265 اداره کل گمرو  غرب تهران 42

 11.10 30.00 10.50 15.00 42.00 60.00 30.00 60.00 25.80 40.00 15.00 45.00 134.4 250 اداره کل زندانها و اقدامات تامینی تربیتی  43

 25.50 30.00 15.00 15.00 46.00 60.00 0.00 60.00 40.00 40.00 11.50 60.00 138 265 اداره کل ورزش و جوانان استان تهران 44

 1.00 30.00 10.00 15.00 52.40 60.00 12.00 60.00 16.25 40.00 0 0.00 91.65 205 اداره کل بازنشستگی استان تهرن 45

 0.00 30.00 15.00 15.00 53.10 60.00 30.00 60.00 20.00 40.00 0.00 60.00 118.1 265 اداره کل گمرو  فرودگاه امام خمینی 46

 15.00 15.00 15.00 15.00 39.00 60.00 0.00 60.00 5.00 40.00 33.75 60.00 107.75 250 ن تهرانامديريت حج و زيارت است 47

 8.10 30.00 10.00 15.00 6.00 60.00 30.00 60.00 20.00 40.00 30.00 45.00 104.1 250 اداره کل تعاون روستايی استان تهران 48

 11.10 30.00 7.50 15.00 51.00 60.00 15.00 60.00 20.00 40.00 3.85 60.00 108.45 265 اداره کل بهزيستی استان 49

 8.10 30.00 15.00 15.00 49.50 60.00 30.00 60.00 5.00 40.00 0.00 60.00 107.6 265 اداره کل گمرو تهران 50

51 
فرهنگی، صنايع دستی اداره کل  میراث 

 و گردشگری اسان تهران
265 106.06 60.00 6.36 40.00 30.50 60.00 24.00 60.00 24.10 15.00 13.00 30.00 8.10 

 3.00 30.00 5.00 15.00 43.00 60.00 0.00 60.00 25.00 40.00 15.00 60.00 91 265 اداره کل بیمه سالمت استان تهران 52

53 
آموزش کشاورزی و مرکز تحقیقات و 

 منابع لبیعی استانن تهر
250 85.7 45.00 45.00 40.00 5.10 60.00 0.00 60.00 17.00 15.00 13.50 30.00 5.10 

 5.10 30.00 4.50 15.00 0.00 60.00 30.00 60.00 0.00 40.00 45.00 45.00 84.6 250 اداره کل تامین اجتماعی شهرستانها  54

 0.00 30.00 15.00 15.00 16.00 60.00 15.00 60.00 15.00 40.00 27.00 60.00 88 265 پرديسشرکت عمران شهر جديد  55

 8.10 30.00 10.00 15.00 26.00 60.00 0.00 60.00 20.00 40.00 15.00 45.00 79.1 250 شرکت عمران شهر جديد انديشه 56
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 انسانی سرمايه مديريتهای محور شاخصدستگاه های اجرايی استان در امتیازات مكتسبه  - 9ادامه جدول

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 شااص ها محور

 امتیاز مصداق دار
1 2 3 4 5 6 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق

 5.10 30.00 5.00 15.00 19.00 60.00 15.00 60.00 20.00 40.00 15.00 60.00 79.1 265 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 57

58 
اداره کل منابع لبیعی و آبخیزداری 

 استان 
265 78.1 60.00 30.00 40.00 15.00 60.00 15.00 60.00 4.00 15.00 9.00 30.00 5.10 

 5.10 30.00 3.00 15.00 33.00 60.00 0.00 60.00 15.00 40.00 16.50 60.00 72.6 265 شرکت عمران شهر جديد پرند 59

 8.10 30.00 2.00 15.00 0.00 60.00 0.00 60.00 15.00 40.00 10.44 60.00 35.54 265 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  استان تهران 60

 0.00 30.00 0.00 15.00 3.00 60.00 12.00 60.00 10.00 40.00 5.81 60.00 30.81 265 اداره کل اوقاف و امور خیريه استان تهران 61

62 
 شرکت غله و خدمات بازرگانی

 منطقه يک کشور 
250 4.58 45.00 4.58 40.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 15.00 0.00 30.00 0.00 
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 ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری  های محور امتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان در شاخص - 10جدول 

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 شااص ها محور

 امتیاز  مصداق دار
1 2 3 4 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق
 30.00 30.00 20.00 20.00 40.00 40.00 46.06 50.00 136.06 140 استان تهران اداره کل حفاظت محیط زيست 1

 29.40 30.00 20.00 20.00 37.20 40.00 42.03 50.00 128.63 140 شرکت سهامی برق منطقه ای تهران 2

 29.40 30.00 20.00 20.00 34.80 40.00 44.05 50.00 128.25 140 شرکت توزيع نیروی برق تهران بزرگ 3

 23.10 30.00 20.00 20.00 35.70 40.00 47.02 50.00 125.82 140 شرکت آب منطقه ای تهران 4

 27.60 30.00 20.00 20.00 36.10 40.00 42.03 50.00 125.73 140 اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ 5

 29.70 30.00 20.00 20.00 30.30 40.00 45.01 50.00 125.01 140 شرکت آب و فاضالب استان تهران 6

 25.50 30.00 20.00 20.00 36.50 40.00 42.03 50.00 124.03 140 استان تهرانامور مالیاتی شهر و  7

 29.10 30.00 20.00 20.00 30.70 40.00 43.00 50.00 122.8 140 اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران تهران بزرگ 8

 24.00 30.00 20.00 20.00 35.70 40.00 43.00 50.00 122.7 140 اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران شهرستانها 9

 26.70 30.00 20.00 20.00 31.40 40.00 43.06 50.00 121.16 140 اداره کل  جهاد کشاورزی استان تهران 10

 28.50 30.00 20.00 20.00 36.45 40.00 36.00 50.00 120.95 140 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 11

 24.60 30.00 20.00 20.00 31.20 40.00 45.01 50.00 120.81 140 تهراندانشگاه علوم پزشكی  12

 20.10 30.00 20.00 20.00 37.10 40.00 43.00 50.00 120.2 140 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 13

 28.80 30.00 20.00 20.00 33.70 40.00 37.02 50.00 119.52 140 اداره کل پزشكی قانونی استان تهران 14

 28.50 30.00 20.00 20.00 37.30 40.00 32.06 50.00 117.86 140 شرکت توزيع نیروی برق استان تهران 15

 28.50 30.00 20.00 20.00 26.40 40.00 41.07 50.00 115.97 140 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران 16

 29.40 30.00 16.00 20.00 32.00 40.00 38.07 50.00 115.47 140 اداره کل ورزش و جوانان استان تهران 17

 27.30 30.00 20.00 20.00 27.00 40.00 41.07 50.00 115.37 140 اداره کل راه آهن استان تهران 18

 30.00 30.00 18.00 20.00 31.60 40.00 34.56 50.00 114.16 140 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران 19

 30.00 30.00 20.00 20.00 28.70 40.00 34.95 50.00 113.65 140 اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران 20

 30.00 30.00 20.00 20.00 35.60 40.00 26.90 50.00 112.5 140 اداره کل ثبت احوال استان تهران 21

 25.50 30.00 20.00 20.00 38.60 40.00 28.10 50.00 112.2 140 اداره کل استاندارد استان تهران 22
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 ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری  های محور امتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان در شاخص - 10جدول ادامه 

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 شااص ها محور

 امتیاز  مصداق دار
1 2 3 4 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق
 27.60 30.00 19.00 20.00 30.10 40.00 35.16 50.00 111.86 140 استان تهران اداره کل پست 23

 8.40 30.00 20.00 20.00 34.30 40.00 46.50 50.00 109.2 140 استان تهران و دارايی یاقتصاد امور اداره کل 24

 24 30.00 18.00 20.00 25.20 40.00 41.07 50.00 108.27 140 تهرانمديريت حج و زيارت استان  25

 27.00 30.00 18.00 20.00 22.80 40.00 38.07 50.00 105.87 140 اداره کل تعزيرات حكومتی شهر تهران 26

 21 30.00 19.00 20.00 32.90 40.00 31.01 50.00 103.91 140 اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان تهران 27

 29.10 30.00 20.00 20.00 14.60 40.00 37.08 50.00 100.78 140 اداره کل ثبت اسناد و امالو استان تهران 28

 0 0.00 11.00 20.00 27.60 40.00 40.02 50.00 78.62 110 اداره کل کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان استان تهران 29

 18.30 30.00 20.00 20.00 35.50 40.00 20.07 50.00 93.87 140 اداره کل بهزيستی استان تهران 30

 15.30 30.00 19.00 20.00 27.50 40.00 31.10 50.00 92.9 140 اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ 31

 15.30 30.00 20.00 20.00 28.50 40.00 28.03 50.00 91.83 140 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ايران 32

 23.10 30.00 14.00 20.00 24.20 40.00 30.05 50.00 91.35 140 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی  شهید بهشتی 33

 0 0.00 9.00 20.00 30.70 40.00 30.02 50.00 69.72 110 اداره کل نوسازی مدارس استان تهران 34

 13.80 30.00 20.00 20.00 21.20 40.00 32.40 50.00 87.4 140 استان تهراناداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای  35

 0 0.00 15.00 20.00 12.40 40.00 41.07 50.00 68.47 110 اداره کل آزمايشگاه فنی و مكانیک خاو استان تهران 36

 12.00 30.00 20.00 20.00 28.10 40.00 25.55 50.00 85.65 140 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران 37

 6.30 30.00 20.00 20.00 20.40 40.00 24.07 50.00 70.77 140 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران 38

 4.20 30.00 18.00 20.00 24.80 40.00 22.20 50.00 69.2 140 اداره کل تعزيرات حكومتی شهرستان های  استان تهران 39

 9.60 30.00 20.00 20.00 22.70 40.00 15.00 50.00 67.3 140 تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهراناداره کل  40

 11.10 30.00 13.00 20.00 20.10 40.00 23.08 50.00 67.28 140 اداره کل تعاون روستايی استان تهران 41

 14.10 30.00 5.00 20.00 24.80 40.00 23.05 50.00 66.95 140 شرکت عمران شهر جديد پرديس 42

 22.50 30.00 16.00 20.00 11.60 40.00 16.60 50.00 66.7 140 اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان تهران 43

 3.90 30.00 8.00 20.00 30.70 40.00 22.57 50.00 65.17 140 اداره کل گمرو تهران 44
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 ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداریهای محور امتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان در شاخص - 10جدول ادامه 

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 شااص ها محور

 امتیاز  مصداق دار
1 2 3 4 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق امتیاز مصداق
 10.50 30.00 20.00 20.00 24.20 40.00 9.06 50.00 63.76 140 تبلیتات اسالمی استان تهراناداره کل  45

 7.80 30.00 20.00 20.00 18.20 40.00 15.12 50.00 61.12 140 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 46

 11.70 30.00 20.00 20.00 15.90 40.00 13.11 50.00 60.71 140 اداره کل زندانها و اقدامات تامینی تربیتی استان تهران 47

 9.30 30.00 8.00 20.00 30.60 40.00 9.00 50.00 56.9 140 اداره کل گمرو  فرودگاه امام خمینی 48

 8.40 30.00 20.00 20.00 19.70 40.00 8.05 50.00 56.15 140 اداره کل دامپزشكی استان تهران 49

 2.40 30.00 20.00 20.00 17.70 40.00 16.00 50.00 56.10 140 مديريت امورعشاير استان تهران 50

 6.00 30.00 20.00 20.00 23.50 40.00 6.12 50.00 55.62 140 اداره کل بیمه سالمت استان تهران 51

 15.00 30.00 20.00 20.00 14.20 40.00 6.00 50.00 55.2 140 اداره کل فرودگاه مهراباد 52

 1.50 30.00 20.00 20.00 22.10 40.00 10.05 50.00 53.65 140 خون استان تهراناداره کل انتقال  53

 10.50 30.00 20.00 20.00 13.90 40.00 9.06 50.00 53.46 140 اداره کل اوقاف و امور خیريه استان تهران 54

 3.00 30.00 20.00 20.00 15.30 40.00 15.00 50.00 53.3 140 اداره کل بازنشستگی استان تهران 55

 0 0 5.00 20.00 25.20 40.00 5.10 50.00 35.3 110 اداره کل هواشناسی استان تهران 56

 8.40 30.00 6.00 20.00 10.60 40.00 18.15 50.00 43.15 140 شرکت عمران شهر جديد انديشه 57

 5.10 30.00 8.00 20.00 16.90 40.00 12.15 50.00 42.15 140 اداره کل گمرو  غرب تهران 58

 2.70 30.00 13.00 20.00 8.50 40.00 10.15 50.00 34.35 140 اداره کل منابع لبیعی و آبخیزداری استان تهران 59

 7.50 30 5.00 20.00 16.60 40.00 0.00 50.00 29.1 140 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع لبیعی استان تهران 60

 8.10 30.00 5.00 20.00 11.60 40.00 0.00 50.00 24.70 140 شرکت عمران شهر جديد پرند 61

 0.00 30.00 0.00 20.00 9.60 40.00 0.00 50.00 9.6 140 شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه يک کشور 62
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 نظارت و ارزيابی محورامتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان در شاخص های  - 11ل جدو

 اجرایی عنوان دستگاه رتبه

 هاشااص محور

 امتیاز  مصداق دار
1 2 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق
 60.00 60.00 98.00 100.00 158 160 اداره کل حفاظت محیط زيست استان تهران 1

 50.49 60.00 96.00 100.00 146.49 160 شرکت توزيع نیروی برق تهران بزرگ 2

 50.00 60.00 96.00 100.00 146 160 اجتماعی استان تهراناداره کل تعاون، کار و رفاه  3

 50.97 60.00 95.00 100.00 145.97 160 امور مالیاتی شهر و استان تهران 4

 50.00 60.00 94.00 100.00 144 160 اداره کل امور اقتصادی و دارايی استان تهران 5

 48.00 60.00 96.00 100.00 144 160 شرکت آب و فاضالب استان تهران 6

 45.48 60.00 98.00 100.00 143.48 160 اداره کل استاندارد استان تهران 7

 45.13 60.00 97.00 100.00 142.13 160 شرکت توزيع نیروی برق استان تهران 8

 45.56 60.00 95.00 100.00 140.56 160 شرکت آب منطقه ای تهران 9

 42.49 60.00 97.00 100.00 139.49 160 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  10

 48.95 60.00 89.00 100.00 137.95 160 شرکت سهامی برق منطقه ای تهران 11

 44.61 60.00 89.00 100.00 133.61 160 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهرارن 12

 40.08 60.00 93.00 100.00 133.08 160 و پرورش شهر تهران اداره کل آموزش 13

 42.64 60.00 81.00 100.00 123.64 160 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 14

 42.93 60.00 80.00 100.00 122.93 160 اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران 15

 24.37 60.00 98.00 100.00 122.37 160 غرب تهران بزرگاداره کل تامین اجتماعی  16

 44.64 60.00 77.00 100.00 121.64 160 اداره کل ثبت احوال استان تهران 17

 40.11 60.00 80.00 100.00 120.11 160 اداره کل کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان استان تهران 18

 40.54 60.00 75.00 100.00 115.54 160 ايثارگران تهران بزرگاداره کل بنیاد شهید و امور  19

 50.00 60.00 63.00 100.00 113 160 اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران شهرستانها 20

 34.22 60.00 77.00 100.00 111.22 160 اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان تهران 21

 40.98 60.00 65.00 100.00 105.98 160 تهران اداره کل تعزيرات حكومتی شهر 22



 دستگاه های اجرایی استان تهران 1399بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد سال 

 

  
  

59 
 

 نظارت و ارزيابی محورامتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان در شاخص های  - 11ل ادامه جدو

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 هاشااص محور

 امتیاز  مصداق دار
1 2 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق
 29.15 60.00 75.00 100.00 104.15 160 تجارت استان تهراناداره کل صنعت، معدن و  23

 42.71 60.00 61.00 100.00 103.71 160 اداره کل ورزش و جوانان استان تهران 24

 37.63 60.00 65.00 100.00 102.63 160 اداره کل ثبت اسناد و امالو استان تهران 25

 37.23 60.00 64.00 100.00 101.23 160 اداره کل پست استان تهران 26

 31.84 60.00 65.00 100.00 96.84 160 اداره کل تعاون روستايی استان تهران 27

 24.54 60.00 72.00 100.00 96.54 160 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ايران 28

 40.44 60.00 55.00 100.00 95.44 160 اداره کل فرودگاه مهرآباد 29

 14.36 60.00 81.00 100.00 95.36 160 نوسازی مدارس استان تهراناداره کل  30

 44.18 60.00 50.00 100.00 94.18 160 اداره کل جهاد کشاورزی استان تهران 31

 35.07 60.00 57.00 100.00 92.07 160 ای استان تهراناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 32

 19.49 60.00 71.00 100.00 90.49 160 شهرستانهای استان تهراناداره کل آموزش و پرورش  33

 39.64 60.00 50.00 100.00 89.64 160 مديريت حج و زيارت استان تهران 34

 29.72 60.00 58.00 100.00 87.72 160 اداره کل پزشكی قانونی استان تهران 35

 41.83 60.00 45.00 100.00 86.83 160 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران 36

 20.25 60.00 66.00 100.00 86.25 160 اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ 37

 32.89 60.00 53.00 100.00 85.89 160 اداره کل هواشناسی استان تهران 38

 23.53 60.00 50.00 100.00 73.53 160 شرکت عمران شهر جديد انديشه 39

 30.67 60.00 38.00 100.00 68.67 160 آهن استان تهراناداره کل راه  40

 40.55 60.00 28.00 100.00 68.55 160 اداره کل بهزيستی استان تهران 41

 32.86 60.00 35.00 100.00 67.86 160 اداره کل دامپزشكی استان تهران 42

 3.11 60.00 63.00 100.00 66.11 160 اداره کل اوقاف و امور خیريه استان تهران 43

 0.00 60.00 66.00 100.00 66 160 اداره کل گمرو  فرودگاه امام خمینی 44
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 نظارت و ارزيابی محورامتیازات مكتسبه دستگاه های اجرايی استان در شاخص های  - 11ل ادامه جدو

 عنوان دستگاه اجرایی رتبه

 هاشااص محور

 امتیاز  مصداق دار
1 2 

 امتیاز مصداق امتیاز مصداق
 38.72 60.00 27.00 100.00 65.72 160 مديريت امورعشاير استان تهران 45

 30.11 60.00 35.00 100.00 65.11 160 شرکت عمران شهر جديد پرديس 46

 24.64 60.00 40.00 100.00 64.64 160 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 47

 38.87 60.00 25.00 100.00 63.87 160 اداره کل بیمه سالمت استان تهارن 48

 40.41 60.00 20.00 100.00 60.41 160 اداره کل زندانها و اقدامات تامینی تربیتی استان تهران 49

 35.28 60.00 25.00 100.00 60.28 160 اداره کل تبلیتات اسالمی استان تهران 50

 23.33 60.00 35.00 100.00 58.33 160 اداره کل تعزيرات حكومتی شهرستان های  استان تهران 51

 21.51 60.00 35.00 100.00 56.51 160 اداره کل آزمايشگاه فنی و مكانیک خاو استان تهران 52

 22.54 60.00 28.00 100.00 50.54 160 اداره کل انتقال خون استان تهران 53

 0.00 60.00 48.00 100.00 48 160 اداره کل گمرو  غرب تهران 54

 2.00 60.00 35.00 100.00 37 160 شرکت عمران شهر جديد پرند 55

 31.36 60.00 5.00 100.00 36.36 160 اداره کل منابع لبیعی و آبخیزداری استان تهران 56

 31.34 60.00 0.00 100.00 31.34 160 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع لبیعی استان  57

 2.00 60.00 20.00 100.00 22 160 شهرستانهای استان تهراناداره کل تامین اجتماعی  58

 0.60 60.00 7.00 100.00 7.6 160 اداره کل گمرو تهران 59

 3.50 60.00 0.00 100.00 3.5 160 اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان 60

 3.11 60.00 0.00 100.00 3.11 160 اداره کل بازنشستگی استان تهران 61

 0.00 60.00 0.00 100.00 0 160 شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه يک کشور 62
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 های عمومی در هر یك از محورهاهای اجرایی استان از منظر شاخصتحلیل وضعیت دستگاه

های عمومی به تفكیک هر در اين بخش از گزارش، به بررستتی وضتتعیت استتتان در هر يک از شتتاخص

های اجرايی استان و تحلیل مختصری از محور پرداخته شده است که مشتمل بر بررسی وضعیت کلی دستگاه

 باشد.نقا  ضعف، قوت و راهكارهای پیشنهادی می

سطس      ست  ضیس ا سطس   بندی بهبزم به تو شده در اين بخش، برمبنای  سامانه جامع  کارگرفته  بندی 

 اشاره شده است.باشد که قبال  به آن مديريت عملكرد می

 

 :  اصالح ساختار سازمانی1محور 

باشتتد. در ادامه وضتتعیت کلی شتتاخص می 4اولین محور عمومی با  ،محور اصتتالح ستتاختار ستتازمانی

و تحلیل  8و نمودار  12های اين محور در قالب جدول ی اجرايی استتتتان در هر يک از شتتتاخصهادستتتتگاه

استتاس نتايج ارزيابی عملكرد، نهادی ارائه شتتده استتت. برمختصتتری از نقا  ضتتعف، قوت و راهكارهای پیشتت

شاخص اين محور،  ضعیف  ستان  فيوظا کیفكشاخص ت ترين  ستان    و یا  فيوظا و اراتیاخت ضيتفو و یشهر

دو شاخص اول و دوم اين  البته بايد اذعان داشت درصدی است. 44.19 با تحقق یشهرستان سطوح به یاستان

 تحقق، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. درصد  48.44و  47.11ترتیب با محور نیز به

شاخص   ستگاه  خدمات و عملیاتی واحدهای واگذاریدر  ص    بخش به اجرايی هاید صو  تيريمد و یخ

شده  های اجرايی مشمول عدم درصد دستگاه   37ی، محل صلی آن، خصوصی بودن برخی     مصداق  اند و دلیل ا

بودن تمامی خدمات دستتتگاه و يا واگذاری خدمات قابل واگذاری از ستتوی برخی   ها و يا حاکمیتیشتترکت

 دستتتگاه تنها يک از دوره دوم برنامه اصتتالح نظام اداری بوده استتت.های قبل در ستتال ی اجرايیهادستتتگاه

 کستتتب امتیاز کامل از ستتتوی ستتتاير  که از دبيل عدمامتیاز کامل دريافت نموده در اين شتتتاخص، اجرايی 

سانی     اهداف تعیین عدم تحقق، های اجرايیستگاه د شاخص از جمله: کاهش نیروی ان شده در نماگرهای اين 

 باشد. ناشی از واگذاری می

شاخص   شدن تفويض  میزاندر  ستان،      تیاراتاخ اجرايی  ستگاه به ا ستگاه    35.5ستاد د صد د های در

ال قبل از س  ،اختیارات ستاد به استان  تمامی اند که دلیل اصلی آن، تفويض  مصداق شده  اجرايی مشمول عدم 

ب عدم کس که يكی از دبيل اجرايی، امتیاز کامل دريافت نموده  دستگاه  دوفقط بوده است، همچنین   1397

نامه ارزيابی عملكرد مستتتندات منطبق با شتتیوهنكردن رائه های اجرايی، استتاير دستتتگاهامتیاز کامل توستتط 

 است..

تفويض اختیارات و وظايف استتتانی به ستتطوح وظايف استتتانی و شتتهرستتتانی و   تفكیکدر شتتاخص 

ستانی    ستگاه    33.8، شهر صد د شمول عدم در شده   های اجرايی م صداق  شتن    م صلی آن، ندا اند که دلیل ا
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اصتتلی عدم که از علل اجرايی، امتیاز کامل دريافت نموده  تگاهدستت 3تنها زيرمجموعه در استتتان بوده استتت. 

 گزارش تحلیلی مطلوب از تفويضنشدن  ارائه توان به های اجرايی، میکسب امتیاز کامل توسط ساير دستگاه    

 اشاره نمود. گرفته صورتاختیارات 

شاخص   ساختار اجرايی در  سمی ابالغی،     میزان انطباق  ساختار ر ستگاه با  ستگاه اجرايی، امتیاز   22د د

تدوين و ابالغ الزامات قانونی از ستتتوی مراجع  اند.  دستتتتگاه اجرايی امتیاز صتتتفر دريافت نموده     يک کامل و   

سازمان قانون شته       86.5نظارتی، نقش موثری در تحقق های گذار و نظارت و کنترل  شاخص دا صدی اين  در

 است.

شده    12لور که در جدول همان شان داده  شاخص اول اين محور بطور تقريبی     ،ن سه  صد   40در  در

ه ک انددار، در سطس ضعیف قرار گرفته  های اجرايی از لحاظ امتیاز کسب شده از سقف امتیاز مصداق     دستگاه 

می تواند نشان دهنده عدم تمايل به تمرکززدايی در دستگاه ها وهم از جنس واگذاری و هم از جنس تفويض   

 اختیارات  باشد.

  

 میانگین درصد تحقق هر يک از شاخص های محور اصالح ساختار سازمانی -8نمودار

 
 

 

 

47.11

48.44

44.19

86.5

وا  اری ادمات دستگاه های 

اجرایی به بخش اصوصی و 

مدیریت محلی

میزان اجرایی شدن ااتیارات

اه تفویض شده از ستاد دستگ

به واحد استانی

تفکیک وظایف استانی و 

شهرستانی و تفویض 

ه ااتیارات و وظایف استانی ب

سطوح شهرستانی

میزان انطباق سااتار اجرایی

دستگاه با سااتار رسمی 

ابالغی
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 سازمانیوضعیت استان در هر يک از شاخص های محور اصالح ساختار  -12جدول

 عنوان شااص

 دستگاه اجرایی

-که مشمول عدم

 مصداق شده

ه اجرایی دستگا

که امتیاز صفر 

  رفته

ایی دستگاه اجر

که امتیاز کامل 

 کسب نموده 

 ایی که دردستگاه اجرتعداد 

 سطوح قرار  رفته  هر یک از

 عیفض متوسط اوب عالی درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 هایدستگاه ادمات وا  اری

 و یاصوص بخش به اجرایی

 یمحل تیریمد
23 37 11 17.7 1 1.6 3 9 5 22 

اجرایی شدن تفویض  میزان

ستاد دستگاه به ااتیارات 

 استان

22 35.5 8 12.9 2 3.2 
3 12 0 25 

وظایف استانی و  تفکیک

تفویض شهرستانی و 

ااتیارات و وظایف استانی به 

 سطوح شهرستانی

21 33.8 11 17.7 3 4.8 4 6 3 28 

 میزان انطباق سااتار اجرایی

دستگاه با سااتار رسمی 

 ابالغی

3 4.8 1 1.6 22 35.5 29 22 7 1 

 
 یمحل تيريمد و یخصوص بخش به اجرايی هایدستگاه خدمات واگذاریتحلیل شاخص  -13جدول

 نقاط قوت: 

 با توجه به نظارت  نظام اداریهای اجرايی لی دوره دوم برنامه اصالح واگذاری بخشی از خدمات در برخی از دستگاه

 های نظارتی.گرفته توسط سازمانصورت

 های های اجرايی از لريق واگذاری خدمات در برخی از دستگاههای سازمانی دستگاهکاهش نیروی انسانی و پست

 اجرايی.

 : ضعفنقاط 

 های اجرايی ملی.ها در برخی دستگاهای مشخص برای واگذاری تصدیعدم وجود برنامه 

 گری.عدم احصا کامل مشاغل حاکمیتی و تصدی 

 ها به دلیل حاکمیتی پنداشتن و يا منافع سازمانی.ها به واگذاری تصدیعدم احساس نیاز برخی از دستگاه 

  ر د ها و واحدهای عملیاتی و تعداد نیروی انسانیخدمات به بخش غیردولتی بر روی تعداد پستتاثیرنداشتن واگذاری

   .اجرايی هایدستگاه برخی از

   .ضعف در نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و کمبود اعتبار برای توانمندی بخش غیردولتی 

 گیری کیفیت خدمات بعد از واگذاری.نبود معیار مناسب جهت اندازه 

  ها.ارائه گزارش دقیق و کارشناسی از میزان ارتقای کارايی از لريق واگذاریعدم 

 دم ارائه مستندات براساس شیوه نامه ارزيابی عملكرد.ع 

 : راهکارهای پیشنهادی

 های قابل واگذاری از سوی ستاد مرکزی دستگاه هاکامل تصدی ءو احصا مطالعه. 
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 و ابالغ برنامه مشخص واگذاریهای دولت و تدوين تشكیل کارگروه کاهش تصدی. 

 ايجاد فضای رقابتی میان بخش دولتی و غیردولتی در ارائه خدمات. 

 اند.تشويق مديرانی که در واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات عملكرد مطلوبی داشته 

  های مشخص.براساس شاخصنظارت دقیق کارشناسی بعد از واگذاری خدمات 

  گیرندگان قبل و بعد از واگذاری.تعیین کیفیت خدمات براساس نظرسنجی از خدمتتدوين الگوی اثربخش برای 

 
 ستاد دستگاه به استاناختیارات اجرايی شدن تفويض  میزانتحلیل شاخص  -14جدول

 نقاط قوت: 

 واگذاری حداکثری وظايف و اختیارات از ستاد دستگاه به مديران استانی. 

 ها برای مردم و دولتجويی در زمان و هزينهصرفه. 

  ها.گیرندگان و کاهش مراجعات به ستاد دستگاهرضايت خدمتافزايش 

 : ضعفنقاط 

 واحدهای استانی.به   ها از سوی ستاد دستگاهعدم امكان واگذاری برخی فعالیت   

 .عدم ارائه گزارش دقیق و کارشناسی از میزان ارتقای اثربخشی و کارايی از لريق تفويض اختیارات 

 : راهکارهای پیشنهادی

 های قابل واگذاری به واحدهای استانی به منظور تمرکززدايیکامل و تفويض وظايف و فعالیت ءاحصا. 

 راستای افزايش اختیارات واحدهای استانیها در ها و دستورالعملاصالح بخشنامه. 

 
 تفويض اختیارات و وظايف استانی به سطوح شهرستانیوظايف استانی و شهرستانی و  تفكیکتحلیل شاخص  -51جدول

 نقاط قوت: 

 .افزايش سرعت انجام کار و کاهش هزينه ها و عدم نیاز مراجعه ارباب رجوع به مرکز استان 

 هامندی مراجعان در شهرستانافزايش سطس رضايت. 

 های اجرايی به منظور تسهیل در ارائه خدمت به ارباب رجوع.خدمت در واحدهای استانی دستگاه کاهش تمرکز ارائه 

 : ضعفنقاط 

 در اين زمینه های اجرايی در برش استانی برنامه اصالح نظام اداریودوره دوم نامشخص بودن تكلیف دستگاه. 

 .عدم توجه و اهتمام مديران استانی به واگذاری اختیارات به واحدهای شهرستانی  

 های اجرايی استانی  برای تفويض اختیار به واحدهای شهرستانی.نبود سازوکار عملی جهت الزام دستگاه 

 های اجرايی.عدم ارائه گزارش کارشناسی از میزان اثربخشی تفويض اختیارات از سوی دستگاه 

 : راهکارهای پیشنهادی

 های قابل تفويض به واحدهای شهرستانی و تعیین استانداردهای کمی و کیفی شناسايی و تفكیک وظايف و فعالیت

  برای میزان تفويض اختیارات.

 سازی دولت، در صورت عدم نیاز به وجود برخی از واحدهای شهرستانی، نسبت به حذف ساختار آنها در راستای کوچک

 شود.اقدام 
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 دستگاه با ساختار رسمی ابالغی میزان انطباق ساختار اجرايیتحلیل شاخص  -61جدول

 نقاط قوت: 

  ر های اجرايی د، وضعیت دستگاهمديريت ساختارهای اجرايی به ثبت الالعات در سامانه ملی الزام دستگاهبا توجه به

 اين شاخص مطلوب بوده است.

 ها اختار دستگاهبر سهای اجرايی، ابزار مناسبی جهت رصد، پیگیری و نظارت ساختار تشكیالتی دستگاه ثبت الكترونیكی

 .از سوی مراجع نظارتی است

  استان. های اجرايیدستگاههای باتصدی و بالتصدی شناخت کلی نسبت به پستامكان 

 : ضعفنقاط 

 ها از سوی سازمان اداری و استخدامی کشورتأخیر در تأيید الالعات برخی از دستگاه  . 

 های مديريتی و کارشناسی مورد نیاز.های کلی و گزارشضعیف بودن سامانه در ارائه تحلیل 

 ساختارهای اجرايی استان با سامانه ملی عدم آشنايی کافی کارشناسان دستگاه. 

  کم توجهی در اجرای برخی از بندهای بخشنامه سامانه ملی ساختار از جمله: ثبت شرح وظايف و تاريخچه نوشتاری

 های اجرايی. تشكیالت توسط دستگاه

 : راهکارهای پیشنهادی

 های اجرايی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در حداقل زمان ممكن.بررسی و تأيید الالعات دستگاه 

 های مرتبط با نیروی انسانیتفويض اختیار کافی به سازمان مديريت و برنامه ريزی استان در خصوص سامانه. 

 ها و درج اصالحات و ...اصالح و رفع ايرادات سامانه ملی مديريت ساختار از منظر دسترسی.  

 ريزی نیروی انسانیامر برنامهمنظور تسهیل در و کارشناسی بههای مديريتی فراهم نمودن امكان ارائه گزارش. 
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 : توسعه دولت الکترونیك 2محور 

وضتتعیت کلی  ،باشتتد. در ادامهمی شتتاخص 5محور توستتعه دولت الكترونیک دومین محور عمومی با 

و تحلیل  9 و نمودار 17های اين محور در قالب جدول های اجرايی استتتتان در هر يک از شتتتاخصدستتتتگاه

استتاس نتايج ارزيابی عملكرد، ضتتعف، قوت و راهكارهای پیشتتنهادی ارائه شتتده استتت. بر مختصتتری از نقا  

نگین با میا کیفیت واگذاری خدمات دستگاه به دفاتر پیشخوان دولت   شاخص ترين شاخص اين محور،  ضعیف 

ست    28.03تحقق  صدی ا صله  در شهروندان در      و پس از آن، با فا شارکت الكترونیكی  شاخص م ای اندو، 

 درصد قرار گرفته است.   31های اجرايی با میانگین تحقق ها و تصمیمات دستگاهفرايند

درصتتدی، بهترين عملكرد را در اين محور  77.80میانگین با تحقق شتتاخص استتتانداردستتازی تارنما، 

ست که اين مطلب    شته ا شان  دا ستگاه     گر اقدامات و گامن ست که د سبی ا سیر  های منا های اجرايی در اين م

اند که عملكرد مطلوب درصتتد  امتیازی بابتر از میانگین کستتب نموده 58دستتتگاه اجرايی و 36 .اندبرداشتتته

 دهد.واحدهای استانی را در اين زمینه نشان می

دستتتگاه امتیاز کامل  4دستتتگاه اجرايی امتیاز صتتفر و   يکدر شتتاخص ارائه خدمات در میز خدمت، 

های اجرايی در اين مستتتیر دهد که دستتتتگاهنشتتتان میدرصتتتدی  72.31تحقق  میانگین. انددريافت نموده

 75دستتتتگاه اجرايی، بیش از  33همچنین . اندتمهیدات بزم را انديشتتتیده و عملكرد قابل قبولی ارائه نموده

    .انداين شاخص را محقق ساختهدر درصد از اهداف تعیین شده 

های اجرايی مشمول درصد دستگاه 58، پیشخوانکیفیت واگذاری خدمات دستگاه به دفاتر شاخص در 

توان به عدم تعیین هدف در برش استانی دوره دوم برنامه اصالح نظام اند که از دبيل آن میمصداق شده  عدم

ستگاه   شخوان در اينگونه د شاره نمود.  ها اداری و يا نبود خدمات قابل ارائه در دفاتر پی صد تحقق ا  میانگین در

شا  شیوه     پايین در اين  ساس  ستندات بزم برا سط  خص به علل متعددی از قبیل: عدم ارائه م نامه ارزيابی تو

دستتتگاه اجرايی و همچنین مطلوب نبودن کیفیت واگذاری خدمات به دفاتر پیشتتخوان از ستتوی واحدهای   

درصتتد از اهداف شتتاخص را محقق   60کمتر از دستتتگاه اجرايی،  23ای که گونهاستتتانی مرتبط استتت. به 

 اند.نموده

شهروندان در فرآ      شارکت الكترونیكی  شاخص م ستگاه    و يندهادر  صمیمات د میانگین های اجرايی، ت

درصتتتد  92استتتت. درصتتتد تحقق بستتتیار پايین بوده و هیا دستتتتگاه اجرايی، امتیاز کامل دريافت ننموده 

سطس ضعیف قرار دارند.    دار، درهای اجرايی، براساس میزان امتیاز کسب شده از سقف امتیاز مصداق      دستگاه 

رستتد تحقق اهداف اين شتتاخص، نیازمند نظر میهای اجرايی، بهرغم اقدامات صتتورت گرفته در دستتتگاهعلی

 اهتمام بیشتر از سوی مديران واحدهای استانی و اجرای الزامات قانونی مرتبط با اين شاخص باشد.  
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های ی، عملكرد نسبتا  قابل قبول دستگاهدرصد 67میانگین تحقق در شاخص احراز هويت الكترونیكی، 

درصد از اهداف   90اند بیش از های اجرايی توانسته درصد دستگاه   43که  ایدهد به گونهاجرايی را نشان می 

های مورد ارزيابی، از لحاظ امتیازکسب شده در   درصد دستگاه   43اما از سوی ديگر،  شاخص را محقق نمايند.  

ضعیف می    شند که  سطس  ستگاه   با ضوع، اختالف و پراکندگی زياد در امتیازات د های اجرايی را بیان اين مو

 کند.می

درصتتد  92،  مشتتارکت الكترونیكی شتتهروندانشتتاخص شتتود در مشتتاهده می 17لور که در جدول همان

دلیل  .انددار، در سطس ضعیف قرار گرفتههای اجرايی از لحاظ امتیاز کسب شده از سقف امتیاز مصداقدستگاه

شد که نتیجه        شتن فروم در تارنمای دستگاه می با صلی اين موضوع، ندا ی در های ملی عدم فعالیت دستگاه ا

شاخص     ست. در  شخوان   اين حوزه ا ستگاه به دفاتر پی ستگاه    88،  کیفیت واگذاری خدمات د صد د های در

خدمات از لريق پیشخوان  مشمول در سطس ضعیف قرار گرفته اند و دلیل اصلی آن، عدم تمايل به واگذاری      

 87، در شاخص احراز هويت الكترونیكی  و يا عدم ارائه گزارش مدون از کیفیت خدمات واگذار شده می باشد.  

اند به عبارت ديگر اقدامات قرار گرفته عالی و ضعیف به تعداد مساوی در دو سطس   دستگاه های استان    درصد 

سط     ستگاه ها در بابترين  شد و در برخی ديگر، تقريبا  هیا اقدامی در  صورت گرفته در برخی د س خود می با

 اين راستا انجام نشده است.

 

 وضعیت استان در هر يک از شاخص های محور توسعه دولت الكترونیک -17 جدول

 عنوان شااص

 دستگاه اجرایی

-که مشمول عدم

 مصداق شده

دستگاه اجرایی 

که امتیاز صفر 

 اند رفته

ایی دستگاه اجر

کامل  که امتیاز

 کسب نموده

 ایی کهدستگاه اجرتعداد 

 سطوح قرار  رفته هر یک از در 

 ضعیف متوسط اوب عالی درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 11 13 16 21 0 0 0 0 1.6 1 استانداردسازی تارنما

 16 13 12 21 6.4 4 1.6 1 0 0 ارائه ادمات در میز ادمت 
کیفیت وا  اری ادمات 

 دفاتر پیشخوانبه دستگاه 
36 58 6 9.6 0 0 0 2 1 23 

مشارکت الکترونیکی 

 و شهروندان در فرآیندها

های تصمیمات دستگاه

 اجرایی

1 1.6 2 3.2 0 0 0 4 0 57 

 27 5 3 27 35.5 22 11.3 7 0 0 الکترونیکیاحراز هویت 
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 الكترونیکمیانگین درصد تحقق هر يک از شاخص های محور توسعه دولت  -9نمودار

 
 

 

 

 استانداردسازی تارنماتحلیل شاخص  -18جدول 

 نقاط قوت: 

 های اجرايی با هدف کاربرپسند بودن، شفافیت تارنما و ....سازی پرتال دستگاههمسان 

 جايگاهی بسیار خوب و قابل دسترس برای معرفی خدمات و ارائه خدمات الكترونیكی. 

 : ضعفنقاط 

 ملی بودن در پرتال های اجرايی برای اصالحات در تارنما به دلیل زيرپرتالدستگاهخی از بر کافی عدم دسترسی.  

  انند:ممصرف بودن برخی خدمات و هزينه باب برای ارائه،.با توجه به کمعدم تمايل دستگاه به ارائه برخی خدمات در پرتال 

  چندزبانه بودن و ...

 : راهکارهای پیشنهادی

  .تفويض اختیار اعمال اصالحات و تتییرات در زيرپرتال به واحدهای استانی از سوی ستاد دستگاه 

  بیشتر دستگاه برای ارائه خدمات الكترونیک در تارنما و استانداردسازی آن الزامپیگیری و. 

 

 

 

 

 

 

 

77.8

72.31

28.0331.96

67.04

(وب سایت)استانداردسازی تارنما

ارائه ادمات در میز ادمت

کیفیت وا  اری ادمات دستگاه به

دفاتر پیشخوان

مشارکت الکترونیکی شهروندان در

فرآیندها و تصمیمات دستگاه

احراز هویت الکترونیکی

درصد تحقق شااص های محور توسعه دولت الکترونیک
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 ارائه خدمات در میز خدمت تحلیل شاخص -19جدول 

 نقاط قوت: 

  .افزايش سرعت در ارائه خدمات بدون مراجعه به واحدهای مختلف دستگاه اجرايی 

 رجوع از لريق شفافیت در مراحل و فرايندهای کاری ارائه خدمت.مندی اربابارتقای رضايت 

 : ضعفنقاط 

 های اجرايیسازی میز خدمت الكترونیكی در دستگاهنبود الگوی واحد و يكپارچه در پیاده. 

 اعتبار مناسب جهت استقرار میزخدمت حضوری در واحدهای استانی. عدم وجود 

 رسانی به مراجعین.سازی میزخدمت در راستای ارتقای خدمتم تمايل و باور مديران برای پیادهعد 

 های مختلف دستگاه.بكار نگرفتن کارشناسان متخصص و ماهر در میز خدمت حضوری از حوزه 

  های نظارتی. های اجرايی توسط سازماننظارت بر عملكرد دستگاهنبود سامانه مناسب به منظور 

 : راهکارهای پیشنهادی

 .ارائه الگويی واحد برای استقرار میزخدمت الكترونیكی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور  

 حضوری.سازی میزخدمت های اجرايی برای پیادهای به دستگاهتخصیص اعتبار در سرفصل اعتبارات سرمايه 

  زمینه میزخدمت.  های اجرايی درجانبه بر عملكرد دستگاهبه منظور نظارت همهجامع سامانه يک لراحی و تهیه 

 های تخصصی در میز خدمت و همچنین آموزش متصديان میزخدمت.بكارگیری کارشناسان خبره از حوزه 

 

 دفاتر پیشخوان بهکیفیت واگذاری خدمات دستگاه  تحلیل شاخص -20جدول 

 نقاط قوت: 

 در کمترين زمان ممكن  دريافت خدمتها و امكان کثرت و پراکندگی دفاتر ارائه خدمت در سطس هريک از شهرستان

 .و کمترين هزينه

 : ضعفنقاط 

 هايی که خدماتشان ويژه دستگاهههای اجرايی در واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان بعدم تمايل برخی از دستگاه

 شود. صورت الكترونیكی و از راه دور ارائه میهب

  يی ارگزاريها يا پیشخوان قضاکبه دفاتری مشابه دفتر پیشخوان مانند: خدمات های اجرايی، واگذاری دستگاهاز در بعضی

یزان و م شدهکاری تلقی ای موازیگونهشود بلكه بهصورت می گیرد که براساس الزامات قانونی، پیشخوان محسوب نمی

 دهد. قرار می تحقق شاخص را تحت تأثیر

 .عدم ارائه گزارش دقیق وکارشناسی از کیفیت واگذاری خدمات دستگاه به دفاتر پیشخوان از سوی برخی دستگاههای اجرايی 

 دم ارائه مستندات براساس شیوه نامه ارزيابی عملكرد.ع 

 : راهکارهای پیشنهادی

  استان در زمینه فراگیر بودن دفاتر در حوزه جترافیايی  منظم توسط کارگروه دفاتر پیشخوانای و هو ارزيابی دورپیگیری

 های استان. منظور توسعه واگذاری خدمات به دفاتر در سطس شهرستانهای اجرايی بهمناسب و تشويق دستگاه
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 های اجرايی و سازمان اداری و و تعامل بیشتر ستاد دستگاهتوسط دستگاه اجرايی شناسی اجرای اين شاخص آسیب

های اصالح واگذاری خدمات دستگاه به دفاتر پیشخوان در برنامه شدن یياجرا از قابلیتاستخدامی جهت برآورد واقعی 

 .رونظام اداری پیش

 

 های اجرايیمشارکت الكترونیكی شهروندان در فرآيندها و تصمیمات دستگاهتحلیل شاخص  -21جدول 

 نقاط قوت: 

 های اجرايی.تدوين و انتشار راهبرد مشارکت در تارنمای اکثر دستگاه 

 : ضعفنقاط 

 های ملی در تارنمای خود راهبرد مشارکت ندارند دستگاه استانی در اين نماگر امتیازی با توجه به اينكه برخی دستگاه

 کند. کسب نمی

 اد که ستهای ملی، درصورتیتفويض اختیار  به واحدهای استانی و تمرکزگرايی در برخی از دستگاه با توجه به عدم

 ند.کاد تابر گفتگو و يا سكوی رايزنی ديجیتال اقدام ننمايد دستگاه استانی امتیازی دريافت نمیجدستگاه نسبت به اي

 درآنها  اندکینظرات و پیشنهادات در صورت فعال بودن نیز، های اجرايی، تابرهای گفتگو فعال نبوده و دستگاه در اکثر

 وجود دارد.

 : راهکارهای پیشنهادی

 .تفويض اختیار به واحدهای استانی از سوی ستاد دستگاه برای ايجاد تابر گفتگو و سكوی رايزنی ديجیتال 

 صورت نظرخواهی از مردم به و ترغیب ترويج ی و تبلیتاتی به منظورگهای فرهنسازی و تهیه برنامهلزوم فرهنگ

  الكترونیكی.

 

 احراز هويت الكترونیكیتحلیل شاخص  -22جدول 

 نقاط قوت: 

 ها و کاریها و همچنین جلوگیری از موازیهای اجرايی و کاهش مراجعه به دستگاهخدمات الكترونیک دستگاه افزايش

 دهد.اشتباهاتی که به موجب الالعات نادرست رخ می

 جهت احراز هويت کاهش چشمگیر استفاده از کاغذ. 

 : ضعفنقاط 

 های اجرايی احراز هويت شوند. صورت الكترونیكی در دستگاهنبود لیست کامل خدماتی که بايد به 

 های اجرايی.های بزم در برخی از دستگاهفراهم نبودن زير.ساخت 

 : راهکارهای پیشنهادی

 گیرندگان و همچنین همكاری سازمان ثبت احوال کشور مدارو هويتی از خدمت ها جهت حذف دريافتدستگاه الزام

 های ملی. با دستگاه

 .تهیه فهرست خدمات با قابلیت حذف کپی مدارو هويتی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور 

  توسط دستگاه اجرايی.الزام دفاتر پیشخوان دولت به اسقرار سامانه احراز هويت الكترونیكی و بسترسازی اين امر 
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 : مدیریت سرمایه انسانی 3محور 

وضتعیت کلی   ،باشتد. در ادامه شتاخص می  6محور مديريت سترمايه انستانی ستومین محور عمومی با    

و تحلیل  10و نمودار 23های اين محور در قالب جدول های اجرايی استتتان در هر يک از شتتاخص دستتتگاه

مختصتتری از نقا  ضتتعف، قوت و راهكارهای پیشتتنهادی ارائه شتتده استتت. براستتاس نتايج ارزيابی عملكرد،  

سب     ضعیف  ساماندهی و متنا شاخص  شاخص اين محور،  سانی  ترين   53.12با میانگین تحقق  سازی نیروی ان

ست    صدی ا ستگاه   20 .در شاخص، د سب  در اين  ست که   ؛اندشده  امتیاز کامل موفق به ک  30اين درحالی ا

ستگاه اجرايی، کمتر از   ضعیفی را      60د شاخص را محقق نموده و عملكرد  صد اهداف  شان می  در که  دهندن

 باشد.های اجرايی در اين شاخص میاختالف زياد بین امتیازات دستگاه اين موضوع، بیانگر

شاغل،        تحقق میانگین شتل و  سب  شاخص تنا صد می  57/75در  شد.  در ستگاه    46.7با صد د های در

نشان از عملكرد   اند کهها، امتیازی کمتر از میانگین دريافت نمودهدرصد دستگاه   35.5و اجرايی امتیاز کامل 

ب های اجرايی موجعملكرد نامطلوب برخی از دستگاه  عبارتی ديگر. بههای اجرايی داردبسیار متفاوت دستگاه  

  کاهش چشمگیر میانگین استان شده است.

های اجرايی موفق به کسب امتیاز  دستگاه  درصد  35.5در شاخص شايسته سابری در انتصاب مديران،      

ای هعملكرد متفاوت دستگاه  دهندهاند که اين موضوع نشان  دستگاه اجرايی امتیاز صفرگرفته   9و کامل شده  

اند که بیانگر عملكرد درصتتد واحدهای استتتانی، امتیازی کمتر از میانگین داشتتته  50. استتتاجرايی استتتان 

توان به عدم رعايت الزامات قانونی انتصاب مديران و همچنین ارائه باشد. از دبيل اصلی آن میضعیف آنها می 

 نكردن مستندات کافی برای امتیازدهی به شاخص در برخی دستگاههای اجرايی اشاره نمود.

 درصد  19/72 ن، میانگین تحقق استان های آموزشی مديران و کارکنا در شاخص اجرا و ارزشیابی دوره  

اند. علیرغم عملكرد مطلوب اين دسته  درصد واحدهای استانی، امتیازی بابتر از میانگین داشته    61. باشد می

درصتتد اهداف شتتاخص را محقق   60ه کمتر از ک دستتتگاه اجرايی ديگر 16ها، عملكرد ضتتعیف از دستتتگاه

  است.    باعا کاهش میانگین استان شده ،اندنموده

شیابی عملكرد کارکنان،    صد،   78.87میانگین تحقق  با شاخص ارز شاخص محور  در بوده و قوی ترين 

  اند. درصد اهداف شاخص را محقق ساخته 90، بیش ازدرصد واحدهای استانی 56

شاخص   ستگی    در  شاي سعه  ستگاه   37مديران،  ارزيابی و تو صد د های اجرايی موفق به کسب امتیاز  در

درصد از واحدهای استانی عملكرد ضعیفی را ارائه نمودند و میزان     41.9که  اند. اين در حالی است شده کامل 

زياد  و پراکندگی که نشتتان از اختالفدرصتتد بوده استتت  60موفقیت آنها در تحقق اهداف شتتاخص، کمتر از 

 شاخص دارد.   های اجرايی استان در ايندستگاهامتیاز 
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اين محور،  سابری در انتصاب مديران  شايسته  نشان داده شده در شاخص     23لور که در جدول همان

سقف امتیاز مصداق     درصد دستگاه   88 شده از  به تعداد مساوی   تقريبا دار، های اجرايی از لحاظ امتیاز کسب 

اند به عبارت ديگر اقدامات صتتورت گرفته در برخی دستتتگاه ها در  قرار گرفته عالی و ضتتعیفدر دو ستتطس 

بابترين ستتطس خود می باشتتد و در برخی ديگر، تقريبا  هیا اقدامی در اين راستتتا انجام نشتتده استتت و يا    

ست.    ستندات مرتبط کفايت امر را نكرده ا شاخص   م ستگی     در  شاي سعه   نیز همین های مديرانارزيابی و تو

 روال قابل مشاهده است.

 

 مديريت سرمايه انسانیوضعیت استان در هر يک از شاخص های محور  -23 جدول

 عنوان شااص

دستگاه اجرایی 

-عدم مشمول که

 شدهمصداق 

 دستگاه اجرایی 

که امتیاز صفر 

 اند رفته

دستگاه اجرایی 

که امتیاز کامل 

 کسب نموده

 ایی که دستگاه اجرتعداد 

 سطوح قرار  رفتههر یک از در 

 ضعیف متوسط اوب عالی درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 سازیساماندهی و متناسب

 نیروی انسانی 
1 1.6 4 6.4 20 32.2 20 1 10 30 

 18 4 10 30 46.7 29 3.2 2 0 0 تناسب شغل و شاغل
ساالری در انتصاب شایسته

 مدیران 
0 0 9 14.5 22 35.5 24 3 4 31 

های اجرا و ارزشیابی دوره 

 آموزشی مدیران و کارکنان
0 0 3 4.8 19 30.6 22 15 9 16 

 11 14 2 35 53.2 33 3.2 2 0 0 ارزشیابی عملکرد کارکنان
-توسعه شایستگیارزیابی و 

 مدیران های
0 0 4 6.4 23 37 26 6 4 26 
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ت سرمايه انسانیيمیانگین درصد تحقق هر يک از شاخص های محور مدير -10نمودار

 
  

 سازی نیروی انسانیساماندهی و متناسبتحلیل شاخص  -24جدول 

 نقاط قوت: 

 .اقدام جهت کاهش نیروهای قراردادی مازاد بر سقف از محل خروج عادی 

 . .. تالش در جهت تبديل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی وايثارگران، آرائ ديوان عدالت اداری و 

 : ضعفنقاط 

 در دستگاه های اجرايی استان. ،شده در قانون، مازاد برسقف تعیینجذب نیروی انسانی قراردادی 

 های مصوب دستگاه. عدم رعايت تعداد نیروی انسانی در سقف پست 

 تبديل وضع نیروهای شرکتی به قرارداد کارمعین در سنوات قبل. 

 عدم وجود راهكار مناسب برای کاهش نیروی قراردادی. 

 گزينی برای بكارگیری نیروی قرارداد کارمعینعدم رعايت اصول شايسته. 

 ... امكان کاهش نیروی رسمی و پیمانی تنها از لريق فوت، استعفا و بازنشستگی و 

  گیری و ساماندهی نیروی انسانی.جهت تصمیمهای اجرايی استان و قدرت اجرايی دستگاه تفويض اختیارعدم 

  .نارسايی و کاستی در نظام آمار و الالعات کارکنان برای دستیابی به آمار صحیس کارکنان 

 راهکارهای پیشنهادی: 

 نامه اجرائی جهت ساماندهی نیروهای قراردادینتدوين آيی. 

 برنامه ساماندهی نیروی انسانی جهت تدوينهای اجرايی استان الزام دستگاه. 

 های اجرايی استان برای جذب نیروی قرارداد کار معین فقط برای مشاغل اختصاصیالزام دستگاه. 

  های اجرايی در چهارچوب قوانین و مقررات.تشكیالت مصوب به ساير دستگاهانتقال نیروهای مازاد بر  

 ذيری پهای اجرايی جهت تطابقهای ديگر دستگاهانجام اقدامات بزم برای توسعه سامانه کارمند ايران و ارتبا  با سامانه

 ها و يكپارچگی بیشتر در نظام آمار و الالعات نیروی انسانی.داده

53.12 75.57

60

72.19

78.87

63.45

ساماندهی و متناسب سازی 

نیروی انسانی

تناسب شغل و شاغل

شایسته ساالری در انتصاب

مدیران

اجرا و ارزشیابی دوره های 

آموزشی مدیران و کارکنان

نارزشیابی عملکرد کارکنا

ی ارزیابی و توسعه شایستگ

مدیران
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 تناسب شتل و شاغل تحلیل شاخص -25جدول 

 نقاط قوت: 

 های اجرايی استان تا حدود زيادی.رعايت قوانین و مقررات اين حوزه از سوی دستگاه 

 : ضعفنقاط 

 های اجرايی.های سازمانی در برخی از دستگاهعدم رعايت شرايط احراز پست 

 : راهکارهای پیشنهادی

  ای یقهبرخورد سل منظور جلوگیری ازارتقای رتبه، لبقه، اعمال مدرو تحصیلی بهايجاد سامانه يكپارچه دستگاهی جهت

  با موضوع.

 

 

 سابری در انتصاب مديرانشايسته تحلیل شاخص -26جدول 

 نقاط قوت: 

 های اجرايی استان.وجود بانک الالعات مديران بالقوه در برخی دستگاه 

 : ضعفنقاط 

 های اجرايی.پروری در دستگاهبینی سیستم جانشینعدم پیش 

  های اجرايی.دستگاهاکثر عدم وجود بانک الالعات مديران بالفعل و بالقوه در 

 نظارت ناکافی بر فرايند انتخاب و انتصاب مديران 

 : راهکارهای پیشنهادی

 های اجرايی.پروری در دستگاهتدوين دستورالعمل جانشین 

  بر فرايند انتخاب مديران در دستگاه های اجرايی استاننظارت و توجه دقیق دستگاه های نظارتی 

 مندی از آن های  اجرايی جهت بهرهو الزام دستگاه تهیه بانک الالعات مديران توسط سازمان اداری و استخدامی کشور

 .برای انتخاب و انتصاب مديران

 برخورد قانونی با مديران متخلف در اجرای قوانین مربوله. 

 

 

 های آموزشی مديران و کارکناناجرا و ارزشیابی دوره تحلیل شاخص -27جدول 

 نقاط قوت: 

 های اجرايیرعايت سرانه آموزشی برای مديران و کارکنان در اکثر دستگاه. 

 .تشكیل شناسنامه آموزشی برای کارکنان و مديران در دستگاههای اجرايی 

 : ضعفنقاط 

  دستگاههای اجرايی.در بیشتر  4و 3عدم سنجش اثربخشی سطس 
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 بینی بودجه مستقل جهت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی.عدم پیش 

 .عدم شناسايی نیازهای آموزشی واقعی کارکنان با توجه به نیازهای فردی، شتلی و سازمانی 

 : راهکارهای پیشنهادی

  های اجرايی.در دستگاه 4و  3اهتمام و تأکید بر سنجش اثربخشی سطوح 

  های اجرايی برای آموزش کارکنان و مديران.بودجه مشخص توسط دستگاهتخصیص 

   .شناسايی نیازهای آموزشی واقعی کارکنان از لريق يک الگوی استاندارد و علمی 

 

 ارزشیابی عملكرد کارکنان تحلیل شاخص -28جدول 

 نقاط قوت: 

 اجرايی استان.های مكانیزه شدن فرايند ارزشیابی عملكرد کارکنان در اکثر دستگاه 

 : ضعفنقاط 

 .عدم انجام ارزشیابی در موعد مقرر 

 های اختصاصی و ....عدم انجام ارزشیابی مبتنی بر فرايند ابالغی در الزامات قانونی از جمله تعیین شاخص 

 های اجرايی. مكانیزه نشدن فرايند ارزشیابی عملكرد کارکنان در برخی دستگاه 

 : راهکارهای پیشنهادی

 .مكانیزه نمودن فرايند ارزيابی عملكرد مديران و کارمندان 

 گیری از نتايج ارزشیابی در تصمیمات سازمانی.بهره 

 شده در الزامات قانونی.های اجرايی استان به انجام فرايند ارزشیابی در موعد تعیینالزام واحدهای مربوله در دستگاه 

 

 های مديرانشايستگیارزيابی و توسعه  تحلیل شاخص -29جدول 

 نقاط قوت: 

 .توجه و اهتمام مديران در برخی از دستگاههای اجرايی به اجرای الزام قانونی مربوله 

 : ضعفنقاط 

 ايی.های اجراز سوی اکثر دستگاه بر بودن و ..های ارزيابی به دبيل متعدد از جمله: هزينهعدم معرفی کارکنان به کانون 

  های اجرايی.مديران از بین دارندگان گواهینامه شايستگی در برخی از دستگاهعدم انتخاب و انتصاب 

 .عدم ارائه مستندات مورد لزوم در اين شاخص براساس شیوه نامه 

 های اجرايی استان از نحوه اجرای لرح.عدم الالع درست و کافی در برخی از دستگاه 

 : راهکارهای پیشنهادی

 های ارزيابی.معرفی کارکنان واجد شرايط به کانونهای اجرايی به الزام دستگاه 

 های اجرايی استان از بخشنامه ها و الزامات قانونی مربولهارائه الالعات کافی به دستگاه. 
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 و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری رتقاءسالمت اداری: ا 4محور 

شاخص   4مین محور عمومی با چهار ،و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری رتقاءسالمت اداری  محور ا

شد. در ادامه  ستگاه   می با ضعیت کلی د شاخص   ، و ستان در هر يک از  های اين محور در قالب های اجرايی ا

و تحلیل مختصتتری از نقا  ضتتعف، قوت و راهكارهای پیشتتنهادی ارائه شتتده استتت.  11و نمودار  30جدول 

ضعیف   ساس نتايج ارزيابی عملكرد،  شاخص اين  برا سالمت نظام اداری با میانگین   ترين  شاخص ارتقاء  محور، 

های اجرايی، امتیازی کمتر از میانگین در اين درصد دستگاه   45لور تقريبی . بهدرصدی است   54.55تحقق 

ستانی،   عملكرد که اين مطلب  اندشاخص دريافت نموده  شان می  در اين حوزه ضعیف واحدهای ا دهد. از را ن

اتی و تدوين برنامه عملیهای فسادخیز  شناسايی و احصاءگلوگاه   توان به عدمنامطلوب میدبيل اصلی عملكرد  

 نامههای سطس ملی اشاره نمود. همچنین عدم ارائه مستندات، منطبق بر شیوه    برای رفع آنها از سوی سازمان  

ه اخص دارای س های اجرائی بوده است. اين ش  ارزيابی عملكرد، موجب کسب امتیاز ضعیف در بیشتر دستگاه     

 ها، عدم مصداق لحاظ گرديده است.نامه، برای تمامی دستگاهنماگر بوده که نماگر سوم، براساس شیوه

شهروندان در نظام اداری، میانگین      صیانت از حقوق  شاخص  شد   64.88در  درصد از   37. درصد می با

که اين موضوع، عملكرد نامطلوب  انددرصد از اهداف شاخص را محقق نموده 60های اجرايی، کمتر از دستگاه

شان می  دستگاه  ستان را ن ستان اقدامات خوبی در اين زمینه  اگرچه برخی از دستگاه دهد. های ا های اجرايی ا

 انجام داده اند ولی نتايج حاصل از اقدامات، از استانداردهای در نظر گرفته شده فاصله دارد.

نشان    84.35در شاخص استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز، میانگین درصد تحقق     

های درصتتتد دستتتتگاه 61های اجرايی در اين حوزه دارد به گونه ای که دستتتتگاه اکثريتاز عملكرد مطلوب 

اجرايی  هایدستگاه موفق به کسب امتیاز کامل شده اند ولیكن عملكرد ضعیف برخی ديگر از     ،اجرايی استان 

 استان موجب تحت تاثیر قرار گرفتن میانگین امتیاز در استان شده است. 

شاخص   ستقرار نظام  در  شكايات مردم   ا سیدگی به  ستگاه    59.20میانگین تحقق، یر صدی د های در

 درصتتد واحدهای استتتانی، موفق به کستتب امتیاز کامل 6.4دهد. تنها اجرائی، عملكرد مطلوبی را نشتتان نمی

موقع به شتتتكايات و ها در راستتتتای پاستتتخگوئی مناستتتب و بهاهتمام و تالش دستتتتگاه رغماند. علیشتتتده

 فاصله زيادی با استانداردهای مورد انتظار وجود دارد.، های شهرونداندرخواست

درصتتد  48،  ارتقاء ستتالمت نظام اداریشتتود در شتتاخص  مشتتاهده می 30لور که در جدول همان

ه ک انددار، در سطس ضعیف قرار گرفته  اجرايی از لحاظ امتیاز کسب شده از سقف امتیاز مصداق     های دستگاه 

ئه و عدم ارا هابرنامه عملیاتی برای رفع گلوگاهنبود های فستتادخیز و دلیل اصتتلی آن عدم شتتناستتايی گلوگاه

 است.  گزارش تحلیلی
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 صیانت از حقوق مردم در نظام اداری و سالمت اداری وضعیت استان در هر يک از شاخص های محور ارتقاء -30 جدول

 عنوان شااص

دستگاه اجرایی 

-عدممشمول که 

 اندشدهمصداق 

دستگاه اجرایی 

که امتیاز صفر 

  رفته

دستگاه اجرایی که 

امتیاز کامل کسب 

 نموده

 ایی که دستگاه اجرتعداد 

 سطوح قرار  رفتههر یک از در 

 ضعیف متوسط اوب  عالی درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 30 12 15 5 0 0 4.8 3 0 0 ارتقاء سالمت نظام اداری
صیانت از حقوق شهروندان 

 در نظام اداری
0 0 0 0 1 1.6 8 18 13 23 

استقرار نظام جامع توسعه 

 و ترویج فرهنگ اقامه نماز
0 0 1 1.6 38 61.3 45 3 3 11 

رسید ی به استقرار نظام 

 یشکایات مردم
4 6.4 1 1.6 4 6.4 18 9 3 28 

 
 صیانت از حقوق مردم در نظام اداری و سالمت اداری های محور ارتقاءمیانگین درصد تحقق هر يک از شاخص -12نمودار

 
 
 

 ارتقاء سالمت نظام اداری تحلیل شاخص -31جدول 

 نقاط قوت: 

 ا از سوی هتدوين برنامه عملیاتی برای رفع گلوگاههای فسادخیز و همجنین پذير و گلوگاهسايی نقا  آسیببررسی و شنا

 های اجرايی سطس ملی.برخی از دستگاه

 های استانی.پذير توسط دستگاهاصالحی جهت رفع و کاهش نقا  آسیب و راهكارهای هااجرای برنامه 

 های اجرايی.سايت اکثر دستگاهرسانی در جهت سالمت اداری و جلوگیری از فساد در وبسازی و الالعآگاهی 

 : ضعفنقاط 

 پذير و گلوگاه فسادخیز.عدم درو صحیس از تعريف نقا  آسیب 

54.55

64.88

84.35

59.2

ارتقاء سالمت نظام اداری

صیانت از حقوق شهروندان 

در نظام اداری

استقرار نظام جامع توسعه و

ترویج فرهنگ اقامه نماز

استقرار نظام رسید ی به 

شکایات مردمی
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 غلبوی اپذير از سهای فسادخیز و همچنین تدوين برنامه عملیاتی برای رفع گلوگاه و نقا  آسیبعدم شناسايی گلوگاه 

  در سطس ملی. های اجرايیدستگاه

 های اجرايیهای پیشگیرانه در برخی از دستگاهو اجرای برنامه عدم بررسی اثربخشی ناشی از اصالح فرايندها. 

 گزارشويژه شده بهنامه ارزيابی عملكرد شاخص و ضعیف بودن مستندات ارائهعدم ارائه مستندات منطبق با شیوه 

 پذير.گرفته در راستای رفع نقا  آسیبتحلیلی از اقدامات صورت

 : راهکارهای پیشنهادی

 تاد دستگاه پذير توسط سهای فسادخیز و همچنین تدوين برنامه عملیاتی برای رفع گلوگاه و نقا  آسیبشناسايی گلوگاه

 و ابالغ به واحدهای استانی برای اجرا.

 های فسادخیز توسط واحدهای استانی.اجرای برنامه و راهكارهای اصالحی برای کاهش گلوگاه 

  اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از فساد در دستگاهارزيابی میزان اثربخشی اصالح فرايندها و. 

 ريزی استان.به سازمان مديريت و برنامه نامه ارزيابی عملكردشیوه ساجرای شاخص براسا ارائه مستندات 

 

 صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری تحلیل شاخص -32جدول 

 نقاط قوت: 

  های اجرايی به ادای حقوق مردم در دريافت خدمت از زمینه الزام دستگاهوجود الزامات قانونی و اسناد بابدستی در

 های دولتی.سازمان

 ها به رعايت استانداردهای بزم در فضاهای اداری متناسب با نیاز معلولین و جانبازانالزام دستگاه. 

 دارمانند: سطس شیب معلولینسازی فضای اداری برای ی مناسبهاها در برخی از زيرشاخصوضعیت مطلوب دستگاه. 

 : ضعفنقاط 

 نامه ارزيابی عملكرد از سوی سازمان اداری و استخدامی که  تتییر مداوم نماگرهای شاخص و ابالغ ديرهنگام شیوه

 های اجرايی فرصت کافی برای ارائه مستندات بزم نداشته باشند.شود دستگاهموجب می

  مرتبط با شاخصعدم ارائه مستندات مبتنی بر چک لیست . 

 هاارائه عملكرد ضعیف در برخی از زيرشاخص. 

 ها در نصب آسانسور و احداث و تجهیز سرويس بهداشتی متناسب با نیاز گروه هدفوضعیت ضعیف دستگاه. 

 های اجرايی برای اصالح و ساماندهی فضاهای اداری متناسب با شرايط معلولین و جانبازان.بودجه کم دستگاه 

 ها و اماکن اداری و در نتیجه عدم امكان ايجاد تتییرات در جهت دسترسی بهتر معلولین و ساختمان قدمت بابی

 جانبازان.

 : راهکارهای پیشنهادی

 نامه حقوق شهروندی در نظام اداریاجرای دقیق مفاد تصويب. 

  ص گرفته است، نسبت به رفع نواقدستگاه های اجرايی با توجه به چک لیستی که در هنگام ارزيابی در اختیارشان قرار

 اقدام کنند.

 رسانی بهتر به افراد توانخواه.های اجرايی جهت خدمتاختصاص بودجه مناسب به دستگاه 
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 استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز تحلیل شاخص -33جدول 

 نقاط قوت: 

  ونامه توسعه و ترويج نماز از سوی ستاد اقامه نماز کشور تدوين نظام با توجه به های اجرايیمطلوب دستگاهعملكرد 

 های اجرايی در راستای اجرای شاخص.تعیین وظايف و مسئولیت دستگاه

 : ضعفنقاط 

 های اجرايی.عدم ارائه و بارگذاری مستندات شاخص در سامانه سجاده از سوی برخی دستگاه 

 : راهکارهای پیشنهادی

  و ترويج فرهنگ نماز در سطس دستگاه براساس معیارهای ابالغی از ستاد اقامه نماز کشوربرنامه ريزی در جهت توسعه. 

 

 استقرار نظام رسیدگی به شكايات مردمی تحلیل شاخص -34جدول 

 نقاط قوت: 

 نظامند. پاسخگوئیسیستم مندی مردم با استقرار افزايش اعتماد عمومی و ارتقای رضايت 

  وئی دريافت و پاسخگ هایعنوان يكی از راههبهای اجرايی بسیاری از دستگاه سامانه سامد از سوی  بكارگیری ازاستقبال

 ها و شكايات مردمی.به درخواست

 : ضعفنقاط 

 های اجرايی استان.نبود چرخه دريافت و رسیدگی به شكايات در برخی از دستگاه 

  های اجرايی استانبرای برخی از دستگاهسامد سامانه عدم اتصال يا وجود مشكل در برقراری ارتبا  با.  

 های اجرايی که منتج به افزايش زمان رسیدگیها در بعضی دستگاهلوبنی بودن فرايند رسیدگی به شكايات و درخواست 

 به شكايات و نارضايتی مراجعان می گردد.

 : راهکارهای پیشنهادی

 وب سايتسامدسامانه از لرق مختلف از جمله: های دريافت شده مردمی موقع به شكايات و درخواستپاسخگويی به ، 

  و ...

 های اجرايی.اهتمام به استقرار چرخه دريافت و رسیدگی به شكايات در دستگاه 

 ای همنظور تسريع در امر پاسخگوئی دستگاهها و شكايات بهاصالح و بازنگری در فرايندهای رسیدگی به درخواست

 .اجرايی

 

 نظارت و ارزیابی:  5محور 

شد. در ادامه شاخص می  2و آخرين محور عمومی با  پنچمین نظارت و ارزيابی،محور  ضعیت   ،با کلی و

و تحلیل  13 و نمودار 35های اجرايی استتتان در هر يک از شتتاخص های اين محور در قالب جدول دستتتگاه

استتاس نتايج ارزيابی عملكرد، ه استتت. برمختصتتری از نقا  ضتتعف، قوت و راهكارهای پیشتتنهادی ارائه شتتد 

شاخص   ضعیف  شاخص اين محور،  سبز ترين  ست   53.31با میانگین تحقق  اجرای برنامه مديريت  . درصدی ا
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فت نموده      42دستتتتگاه اجرايی وبطور تقريبی   26 يا یانگین در که عملكرد   درصتتتد ، امتیازی کمتر از م ند  ا

کمبود بودجه برای اقدام يل اصلی کم بودن امتیاز استان در اين شاخص، دباز  دهد.نامطلوب آنها را نشان می

شاخص و همچنین   ستندات بزم در برخی نماگرهای  شیوه    عدم ارائه م ساس  سوی   نامه ارزيابی عملكردبرا از

 باشد.استان میهای اجرايی بعضی دستگاه

عملكرد  درصدی، بیانگر  57.77، میانگین استقرار نظام مديريت عملكرد در دستگاه اجرايی   در شاخص 

ستگاه و  ضعیف   ست های اجرايی در اين زمینه متفاوت د شاخص نیز،  . ا ستانی     45در اين  صد واحدهای ا در

سب کرده    28و ستگاه ، امتیازی کمتر از میانگین ک ستگاه اند. اگرچه د های اجرايی، اقدامات موثری در اکثر د

 مطلوب فاصله زيادی وجود دارد.  ولیكن تا حصول نتیجهاند زمینه استقرار مديريت عملكرد داشته

شاهده می  35لور که در جدول همان سبز، فقط      م شاخص میزان اجرای برنامه مديريت   يکشود در 

ستگاه  سب بیش از  د ضوع، اهتمام و عزم جدی          90، موفق به ک ست که اين مو شده ا شاخص  صد امتیاز  در

 للبد. در اين شاخص را می واحدهای استانی را  برای بهبود عملكرد

 

 نظارت و ارزيابیوضعیت استان در هر يک از شاخص های محور  -35 جدول

 عنوان شااص

دستگاه اجرایی که 

مصداق مشمول عدم

 اندشده

دستگاه اجرایی 

که امتیاز صفر 

  رفته 

دستگاه اجرایی 

که امتیاز کامل 

 کسب نموده

 تعداد دستگاه اجرایی که 

 قرار  رفته سطوحهر یک از در 

 ضعیف متوسط اوب عالی درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

استقرار نظام 

مدیریت عملکرد در 

  دستگاه اجرایی

0 0 4 6.4 0 0 12 10 11 29 

میزان اجرای برنامه 

 مدیریت سبز
0 0 3 4.8 1 1.6 1 10 20 31 

 

  و ارزيابینظارت میانگین درصد تحقق هر يک از شاخص های محور  -13مودارن

 
 

57.77

53.31

50

52

54

56

58

60

استقرار نظام مدیریت عملکرد در 

دستگاه اجرایی

اجرای برنامه مدیریت سبز

درصد تحقق شااص های محور نظارت و ارزیابی
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 استقرار نظام مديريت عملكرد در دستگاه اجرايی تحلیل شاخص -36جدول 

 نقاط قوت: 

 انجام ارزيابی عملكرد دستگاه اجرايی در سامانه جامع مديريت عملكرد . 

 سازی های اجرايی از لريق فعالهای اصالح نظام اداری در سطس دستگاهدهای اجرائی برنامهرپیگیری و اتخاذ راهب

 مديريت دستگاه. کارگروه توسعه

 .:ضعفنقاط 

 های اجرايی استانق.م.خ.و. توسط دستگاه 82و  81نامه اجرايی مفاد آيین 1های موضوع ماده اجرای ناقص گام. 

  اجرايی با جايگاه و وظايف کارگروه توسعه مديريت دستگاه و منطبق نبودن دستور  هایدستگاهاز عدم آشنايی برخی

 کار و مصوبات جلسات با اهداف کارگروه. 

 های اصالح نظام اداری در دستگاههای اجرايی به تشكیل جلسه برای پیگیری برنامهعدم باور برخی از مديران دستگاه. 

 عدم پیگیری اجرای مصوبات جلسات. 

  ی های اجراياز سوی برخی دستگاه نكردن مستندات مبنی بر اجرای مصوبات کارگروه توسعه مديريت دستگاهارائه

 استان.

 لیل دريزی استان در برخی از جلسات کارگروه توسعه مديريت دستگاه بهعدم حضور نماينده سازمان مديريت و برنامه

 .نت توسعه مديريت و سرمايه انسانی سازمانناکافی بودن تعداد پست کارشناسی در چارت تشكیالتی معاو

 : راهکارهای پیشنهادی

  دستگاه اجرايی و ارائه مستندات در مديريت عملكرد جهت استقرار نظام های در نظر گرفته شده اجرای دقیق تمامی گام

  .ارزيابی نامهمبتنی بر شیوه

 کارگروه توسعه مديريت با ملحوظ نمودن مفاد  های اجرايی استان در زمینه برگزاری منظم جلساتاهتمام دستگاه

های راهبردی دولت، مندرح در برنامه جامع اصالح نظام اداری و سعی در اجرای های کالن نظام اداری و برنامهسیاست

 موقع مصوبات کارگروه مذکور.به

 

 میزان اجرای برنامه مديريت سبز تحلیل شاخص -37جدول 

 نقاط قوت: 

 جويی آب، گاز و برق و ...های اجرايی به انجام اقدامات بزم درخصوص صرفهالزام دستگاه 

 استانداردها مبتنی بر تعدد و تنوع پارامترهای ارزيابی و واقعی شدن ارزيابی. 

 لیست ممیزی در جهت کاهش اعمال سلیقه در ارزيابی.نامه و چکتدوين و ابالغ شیوه 

 : ضعفنقاط 

  تحقق اهداف برنامه مديريت سبزنداشتن بودجه مناسب برای.  

 هایبرای تمامی دستگاهی يكسان عدم توجه به وضعیت موجود دستگاه اجرايی در حین ارزيابی و اعمال استانداردها 

 اجرايی استان
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 : راهکارهای پیشنهادی

 های اجرايی.در اختیار قرار دادن بودجه مناسب برای انجام الزامات مديريت سبز در دستگاه 

 .های اجرايی استان نسبت به افزايش آگاهی و حساسیت کارکنان تحت مديريت و يا به عبارت ديگر، تالش دستگاه

 سازی در زمینه مديريت سبز.آموزش و فرهنگ

 های اجرايی استان در اين شاخص به منظور شناخت نقا  ضعف و تالش در جهت ارائه چک لیست امتیازی به دستگاه

 رفع نواقص.
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 اختصاصیهای های اجرایی استان از منظر شاخصتحلیل وضعیت دستگاه

سال   ستگاه  61، 1399در ارزيابی عملكرد  صی مورد     شاخص  817محور و  184اجرايی در  د صا اخت

اداره ودستگاه اجرايی در يک محور و   25های اختصاصی   شاخص اين در حالی است که  ارزيابی قرار گرفتند. 

با بیشتتترين تعداد محور   های استتتانموزش و پرورش شتتهر و شتتهرستتتانآکل جهاد کشتتاورزی و اداره کل 

شده  8و  9ترتیب در به ست  محور، تعريف  ستان    ا شهر شهر و   67با  ها . همچنین اداره کل آموزش و پرورش 

شگاه    شتی درمانی با    شاخص و دان شكی و خدمات بهدا شت    42های علوم پز شاخص و  شاخص بی رين تعداد 

شاخص،  3و  2با  تیبترمديريت بازنشستگی و اداره کل تامین اجتماعی و اداره کل درمان تامین اجتماعی به

  شاخص بوده 13صورت تقريبی و هر دستگاه به  برای و میانگین شاخص  اندکمترين تعداد شاخص را دارا بوده 

مبین تنوع و کثرت  ،های اجرايیها در دستتتگاهشتتاخصتعداد زياد محورها و توان گفت بطور کلی میاستتت. 

های دهد شاخصهای کارشناسی صورت گرفته نشان میالبته بررسی .های دستگاه استزياد وظايف و فعالیت

ستانی       شده در برخی واحدهای ا صی تعريف  صا شش نداده    موريتأتمامی وظايف و م ،اخت ستگاه را پو های د

 است. 

شد     صل گفته  صد   72همانگونه که در ابتدای اين ف ستگاه در های اجرايی امتیازی بابتر از میانگین د

سب   سطس   اندردهکک ساس  سامانه جامع مديريت عملكرد،    . برا صورت گرفته در  ساس     55بندی  ستگاه برا د

گرفتند که اين درصد  در سطس ضعیف قرار     3.2دستگاه و  2فقط امتیازات مكتسبه در سطس عالی و خوب و   

اما با توجه به  دهد.های اجرايی را در تحقق اهداف ستتازمانی نشتتان می دستتتگاه ات نستتبیموضتتوع، توفیق

شتتده جهت رستتد معیارهای تدوينگرفته بنظر میهای صتتورتنتايج ارزيابی های گذشتتته وتجربیات ستتال

تخصصی آنها در راستای دستیابی     ها و وظايف های اجرايی در تحقق مأموريتمیزان موفقیت دستگاه سنجش  

های توسعه از کارايی بزم برخوردار نبوده  انداز و برنامهاز قبیل چشم شده در اسناد بابدستی    به اهداف تعیین

ستگاه اجرايی و به  سعه هدايت نمی     و د سیر تو شور را در م شده،  دنبال آن ک ر دکنند. با توجه به موارد ذکر 

  شود.پرداخته میاهكارهای پیشنهادی و ر اساسی مشكالتو موانع ادامه به بیان 

 

 موانع و مشکالت 

های اجرايی در سطس ملی و استانی عمدتا  شاخص های    های اختصاصی اغلب دستگاه   شاخص  -

ه کها و واحدهای متناظر استانی بوده بطوریمدنظر وازقبل تعريف شده  وزارتخانه پیشنهادی

 گردد.درصد میسر می 90نیز به میزان بابی ها تحقق اهداف مقرر در شاخص
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های اجرايی از کارايی بزم   دلیل توافق با دستتتتگاه   به ها و پارامترهای ارزيابی آنها      شتتتاخص -

ها و بازنگری در تدوين برخوردار نبوده و آنها را در مستتتیر ارتقای عملكرد، بهبود ستتتیستتتتم

 نمايد.های اصالحی هدايت نمیبرنامه

های اجرايی دربرگیرنده تكالیف جامع آنها نبوده و بسیاری از دستگاه  شده  های تدوينشاخص  -

ضا    ستگاه در حوزه   بع شكل ضعف عملكرد د شان نمی های م ستگاه نیز رغبتی  دار را ن دهد و د

 هايی که دارای عملكرد ضعیفی است ندارد.برای تعريف شاخص در حوزه

شاخص هب عدم ابالغ - ستانی که  های اختصاصی به دستگاه    موقع  شود  می موجبهای اجرايی ا

عمل شتتده  بهريزی بزم را برای تحقق اهداف و استتتانداردهای تعییندستتتگاه نتواند برنامه

 آورد.

شاخص    - شتن معیار واحد برای تعیین  ستگاه    دا صی د صا سیار حائز اهمیتی   هاهای اخت نكته ب

وردن امتیاز  آدستتتت به گردد برخی همواره در استتتت. عدم رعايت چنین معیاری باعا می       

سال  1000 شی بگیرند و برخی ديگر به لحاظ کمی و کیفی در  در  های مختلف از ديگران پی

های ذيل وزارت های دستگاهگرفتن امتیاز اختصاصی دچار مشكل شوند. وبرای مثال: شاخص   

 هایهای دانشگاهالوصول و جزئی از وظیفه ذاتی و شاخصبسیار سهل ،و دارايی یاقتصادامور 

 باشد .آموزش و پرورش، کمی پیچیده و چالش برانگیز می اداره کل علوم پزشكی و

 

 راهکارهای یشنهادی

ای مشتتترو با حضتتور   ها و برش استتتانی آنها، در کمیتههای پیشتتنهادی وزارتخانهشتتاخص -

سازمان مديريت و برنامه           شور و  ستخدامی ک سازمان اداری و ا سان  شنا ستانها و  کار ريزی ا

 ، مورد بررسی و تأيید نهايی قرار گیرد.های اجرايیهای تخصصی دستگاهکارشناسان حوزه

شاخص  - صی عالوه   در تدوين  صا ستگاه  های اخت های بر ملحوظ نمودن تمامی تكالیف مقرر د

شده در قوانین بودجه سابنه نیز مدنظر قرار گرفته   اجرايی در اسناد بابدستی، وظايف تعیین  

 لورجامع مورد ارزيابی قرار گیرد.ا بهتا عملكرد آنه

شاخص در هدف - صی به   گذاری  صا شنهادی از وزات های اخت ها و خانهجای دريافت اهداف پی

های زمانی و ستتاير روند گذشتتته از ستتریو براستتاس آمار و الالعات  ،های مرکزیستتازمان

 بینی استفاده گردد.های پیشتكنیک

 های اجرايی باشند.با مأموريت و وظايف عمده دستگاهشده متناسب های تدوينتعداد شاخص -
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ماهه اول سال تهیه و های اجرايی استان در ششهای اختصاصی دستگاهبرش استانی شاخص -

 ابالغ گردد.

های های اختصتتاصتتی بستتیاری از دستتتگاهيكی از موضتتوعات مهم در تحقق اهداف شتتاخص -

رت عدم تخصیص کامل بودجه مصوب، باشد. در صوه میتيافموضوع بودجه تخصیص  ،اجرايی

ها، براساس میزان  شود برای اينگونه شاخص  لذا پیشنهاد می  .گرددهدف شاخص محقق نمی 

سبه            شاخص محا ضريبی تعیین و امتیاز  شرفت عملیات پروژه،  صد پی صی و در اعتبار تخصی

  شود.
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 فصل چهارم

 جشنواره شهید رجایی
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 رجایی استان تهرانجشنواره شهید 
اداری و استخدامی کشور ابالغ    براساس بخشنامه جشنواره شهید رجايی که هر ساله از سوی سازمان        

واره بخشنامه جشن   ستانی مورد تقدير قرار می گیرند. های اهای برگزيده استانی در جشنواره  هگردد، دستگا می

به نحوه انتخاب برگزيدگان و چگونگی  23/01/1400مورخ  2701به شتتتماره   1400شتتتهید رجايی ستتتال 

ست. بند      شاره نموده ا ستان را به صورت ذيل      "ج"برگزاری جشنواره ا بخشنامه مذکور، تقدير از برگزيدگان ا

 تشريس نموده است: 

  ستگاه    3حداکثر انتخاب ستگاه از بین د ستان که بابترين امتیاز را در مجموع  د های اجرايی ا

 اند. اختصاصی کسب نموده های عمومی ودو بعد شاخص

   حدا خاب  گاه      2کثر انت یه دستتتت گاه از بین کل که   دستتتت یاز را در   های اجرايی  بابترين امت

 . اندکسب نموده های عمومیشاخص

  های اعالم شتتتده از ستتتوی ستتتازمان اداری و دستتتتگاه در هر يک از گروه 1انتخاب حداکثر

ستخدامی کشور که بابترين امتیاز را در مجموع    دو بعد شاخص عمومی و اختصاصی کسب      ا

 نموده اند.

  نفر در هر يک از موارد فوق. 3انتخاب تیم های کاری موثر شامل حداکثر 

   ی های اصتتتالح نظام اداری يا اقدامات برجستتتتهدستتتتگاه در محور برنامه 2انتخاب حداکثر

 های اجرايی استان .تخصصی دستگاه

 1192022لی نامه شماره   1395گروه، از سال   5استان در قالب   یهای اجرايگروه بندی دستگاه 

های دستگاه  .ها ابالغ گرديده است اداری و استخدامی کشور به استان   سازمان   08/03/1396مورخ 

زمان از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور براساس نظرات سا 1398اجرايی هر گروه، در سال 

برای جشتنواره ستال   بندی نهايی مورد بازنگری قرار گرفت و گروه هاريزی استتان مديريت و برنامه

شد  1399 سال      ابالغ  شهید رجائی  های بندی دستگاه نیز، همان تقسیم  1400که برای جشنواره 

در قالب که اجرايی، با اعالم از ستتوی ستتازمان اداری و استتتخدامی کشتتور مورد عمل قرار گرفت  

 نمايش داده شده است. 38جدول 
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 گانه های پنجبندی ابالغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور وگروهگروه – 38جدول 

 عناوین دستگاه ها  روه

گروه زيربنايی و 

 توسعه زيرساخت

 بنادر و دريانوردی اداره کل راه آهن اداره کل فرودگاه ها

 جديد شرکت عمران شهرهای شرکت شهرو های صنعتی شرکت آب و فاضالب استان

 شرکت توزيع برق استان
اداره کل ارتبالات و فناوری 

 الالعات
 اداره کل راه و شهرسازی

 اداره کل حمل و نقل و پايانه ها اداره کل نوسازی مدارس شرکت برق منطقه ای

 آزمايشگاه فنی و مكانیک خاو شرکت گاز استان شرکت آب منطقه ای

  اداره کل بنیاد مسكن شهرداری

گروه تولیدی و 

 خدماتی

 گمرو بیمه ها بانكها

 اداره کل استاندارد اداره کل هواشناسی اداره کل امور مالیاتی

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت اداره کل دامپزشكی اداره کل پست

 شیالت اداره کل جهادکشاورزی مديريت تعاون روستايی

 شرکت غله و خدمات بازرگانی پشتیبانی داماداره کل امور  شرکت پخش فراورده های نفتی

   مديريت امور عشاير

گروه سالمت و رفاه 

 اجتماعی

 اداره کل بهزيستی جمعیت هالل احمر استان کمیته امداد استان

 اداره کل تامین اجتماعی استان اداره کل انتقال خون دانشگاه های علوم پزشكی

 مديريت درمان تامین اجتماعی سالمت استاناداره کل بیمه  مديريت بازنشستگی

  اداره کل بنیاد شهید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گروه آموزشی، 

 پژوهشی و فرهنگی

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای نهاد کتابخانه های عمومی اداره کل آموزش و پرورش

 کشاورزی استانمرکز تحقیقات  پارو علم و فناوری دانشگاه پیام نور

 اسالمی دااداره کل فرهنگ و ارش
دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالی غیرپزشكی

کانون پرورش فكری کودکان و 

 نوجوانان

 اداره کل اوقاف و امور خیريه مديريت حج و زيارت
اداره کل میراث فرهنگی، 

 گردشگری و صنايع دستی

  جواناناداره کل ورزش و  تبلیتات اسالمی کل اداره

گروه عمومی و 

 قضايی

 اداره کل ثبت اسناد و امالو پزشكی قانونیاداره کل  اداره کل منابع لبیعی

 اداره کل حفاظت محیط زيست اداره کل تعزيرات حكومتی اداره کل اقتصادی و دارايی

 اداره کل زندانها و اقدامات تامینی دادگستری ثبت احوالاداره کل 

 

های اجرايی استان تهران که مبتنی بر بخشنامه جشنواره و مصوبات شورای به دستگاه 39در جدول 

ده اند، اشاره شراهبری توسعه مديريت استان، به عنوان دستگاه برگزيده در جشنواره مورد تقدير قرار گرفته

 است. 
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 شهید رجائی استان جشنوارهبیست و سومین های برگزيده در دستگاه – 39جدول 

دستگاه برتر عنوان  توضیحات در مورد چگونگی انتخاب 
 حفاظت محیط زیست  استان تهراناداره کل 

 های  در مجموع امتیازات شاخص کسب بابترين امتیاز

 عمومی و اختصاصی
 شرکت توزیع نیروی  برق تهران بزرگ

 شرکت آب و فاضالب استان تهران

 تولیدی و خدماتی بابترين امتیاز در گروهکسب  امور مالیاتی شهر و استان تهران

 زيربنايی و توسعه زيرساخت کسب بابترين امتیاز در گروه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

 گروه عمومی و قضايی کسب بابترين امتیاز در کل ثبت احوال  استان تهران اداره

کانون پرورش فکری کودکان و اداره کل 

 تهراننوجوانان استان 
 آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کسب بابترين امتیاز در گروه

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 استان تهران 
 سالمت و رفاه اجتماعی کسب بابترين امتیاز در گروه

 ای تهرانشرکت برق منطقه
 های عمومیکسب بابترين امتیاز در شاخص

 ای تهرانشرکت آب منطقه

دانشگاه علوم پزشکی و ادمات بهداشتی 

 شهید بهشتیدرمانی 
 با بیماری کرونا   مقابلهدستگاه منتخب در محور مديريت 

 دستگاه منتخب در محور لرح کاداستر اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
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 فصل پنجم

 شناسیآسیبو  گیرینتیجه
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 نتیجه گیریجمع بندی و 
های ن از کارآمدی عملكرد خود و هريک از سازماناها جهت المینهايی که دولتيكی از مهمترين نظام

ود را کنند و خکه برای بقا خود تالش میها تا زمانیسارماننظام ارزيابی عملكرد است.  ،گیرنددولتی بكار می

دانند بايد اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می

تجزيه و تحلیل نقا  قوت و ضعف و توان با گرفتن بازخورد از محیط درونی و پیرامونی، ود عملكرد را میببه

ها و تهديدهای سازمان و بكارگیری سیستم ارزيابی عملكرد با الگوی مناسب فراهم نمود. اين امر فرصت

ل بها در محیط پويای عصر حاضر کمک قاهای سازمانها و اهداف و مأموريتپذيری برنامهاند به انعطافتومی

 توجهی نمايد.

لكرد ارزيابی عم های اجرايی،با عنايت به درو نقش فزاينده ارزيابی عملكرد در موفقیت دولت و دستگاه

اداری و استخدامی کشور، برنامه ريزی می گردد. دستگاه های اجرايی ملی و استانی هر ساله از سوی سازمان 

عنوان ناظر بر پیشبرد بههمچون سنوات گذشته  ،ريزی استان تهران، سازمان مديريت و برنامه1399در سال 

اقدامات بزم را براساس  های اصالح نظام اداری و همچنین مسئول ارزيابی عملكرد در استان،اهداف برنامه

نجام داده و گزارشی که از نظر گذشت، در راستای انعكاس فرايند و نتايج حاصل بوده است. بندی ابالغی، ازمان

به تحلیل و گیری از مباحا عنوان شده در گزارش، بندی و نتیجهدر اين بخش از گزارش، پس از ارائه جمع

 های اصالخ نظام اداری پرداخته خواهد شد. شناسی برنامهآسیب

که  دستگاه بوده است 62 ،استان تهران 1399ه در ارزيابی عملكرد سال کنندهای شرکتتعداد دستگاه

، ل ومجموع امتیاز عمومی و اختصاصی ک امتیاز گیرد. از منظردرصد مشمولین در استان را در برمی 77

دستگاه  34باشد.  می 648.80و کمترين امتیاز،  1965.53بیشترين امتیاز، و  1573.69میانگین استان برابر 

های اجرايی استان نیز امتیازی کمتر درصد دستگاه 45درصد  امتیازی بابتر از میانگین و حدود  55اجرايی و

 100.73و کمترين امتیاز،  965.53 بیشترين امتیاز، ،های عمومیدر بخش شاخصاند. از میانگین کسب نموده

 .بوده است 641.92باشد. همچنین میانگین امتیاز عمومی مكتسبه برابر می

سبه     صی مكت صا ستان،  میانگین امتیاز اخت سبه بیشترين امتیاز  ، 931.77برابر  در ا و کمترين  1000 مكت

شد.  می 500امتیاز ستگاه اجرايی و  44با صد  امتیازی باب 72د ستان    17میانگین و تر از در ستگاه اجرايی ا  ،د

 1000دستتتگاه اجرايی موفق به کستتب امتیاز کامل و  22امتیازی کمتر از میانگین کستتب نموده اند. تعداد 

 اند تمامی اهداف تعیین شده را محقق نمايند.امتیاز  شده اند و توانسته

 51.7دستگاه اجرايی در سطس خوب و 32کننده در ارزيابی عملكرد استان، دستگاه اجرايی شرکت 62از  

سطس متوسط و     24درصد ،    ضعیف قرار   درصد دستگاه   9.6درصد  و   38.7دستگاه اجرايی در  سطس  ها در 

 اند.گرفته
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روه از ترين گدهد که ضعیفها، نشان میهای اجرايی به تفكیک گروهبررسی امتیازات مكتسبه دستگاه

برای امتیاز عمومی و  566.12منظر امتیاز عمومی و اختصاصی، گروه علمی، فرهنگی و آموزشی با میانگین

ترين گروه از منظر امتیاز عمومی، گروه عمومی و قضايی با اختصاصی است. قوی برای امتیاز907.80 میانگین

 باشد.می 974.62و از منظر امتیاز اختصاصی، گروه تولیدی و خدماتی با میانگین امتیاز  703.94میانگین 

های اجرايی لور متوستتط در تمامی دستتتگاهدار برای هر محور بهنتايج بررستتی درصتتد امتیاز مصتتداق

شان می   ا ستگاه ستان ن ساختار    وبه ترتیب با عنوان: محور   2و  1های اجرايی در محورهای دهد که د صالح  ا

ن دو های اياند. به عبارت ديگر شاخص   دارای بیشترين عدم مصداق بوده  توسعه دولت الكترونیک و  سازمانی 

 که درنشده است. در حالی  آن  مشمول های اجرايی استان  محور به گونه ای تعريف شده که برخی از دستگاه  

ی ، تقريبا  امتیاز تمامنظارت و ارزيابی و مديريت سرمايه انسانی    محوروبه ترتیب با عنوان:   3و   5محورهای 

رستتد با توجه به اينكه نوع خدمات و بنظر می. استتت های اجرايی استتتان شتتدهدستتتگاهها مشتتمول شتتاخص

 2اجرايی، نیاز به احراز هويت و يا ارائه در دفتر پیشتتخوان ندارد در محور های های برخی از دستتتگاهفعالیت

شتری وجود دارد   صداق بی شاخص واگذاری خدمات به بخش خصوصی و       1همچنین در محور  .عدم م سه   ،

غیردولتی، تفويض اختیارات به واحدهای استانی و شهرستانی، اهداف شاخص در دوره اول برنامه اصالح نظام 

صداق در دوره دوم برنامه بوده و موجب       اداری  شمول عدم م شده و م ستانی محقق  برای برخی از واحدهای ا

 مصداق بیشتر در اين محور نسبت به محورهای ديگر شده است. عدم

ای امتیازات مكتسبه با سقف امتیازات وبا احتساب سقف امتیاز مصداق دار  در نظر گرفته بررسی مقايسه

نظارت و و 5های اجرايی استان کمترين امتیاز را به ترتیب در محور موضوع است که دستگاهگر اين شده بیان

و بیشترين امتیاز را در محور   ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداریو 4  و  محور ارزيابی

 .اندکسب نموده " سرمايه انسانیمديريت  "با عنوان  3و در محور  "اصالح ساختار سازمانی  "با عنوان  1

دهد که نشان می های عمومیدر هر يک از شاخص بررسی مقايسه ای امتیازات مكتسبه با سقف امتیازات

 60لور میانگین امتیازی کمتر از درصد  به 47.6شاخص و 21شاخص از  10در های اجرايی استان دستگاه

ند اجامع مديريت عملكرد در سطس ضعیف ارزيابی شده بندی سامانهو براساس سطسنموده اند  کسبدرصد 

 های اجرايی به بخش خصوصی و مديريت محلیواگذاری خدمات دستگاهکه اين شاخص ها عبارتند از: 

 تفكیک،  %44.48وی استانواحدهای ستاد دستگاه به  شده از تفويض اختیارات اجرايی شدن ، میزان %47.11و

 تیفیک،  %44.19و طوح شهرستانیتفويض اختیارات و وظايف استانی به سوظايف استانی و شهرستانی و 

 و ندهايفرآ در شهروندان یكیالكترون مشارکت ، %28.03و شخوانیپ دفاتر به دستگاه خدمات یواگذار

 نظام سالمت ارتقاء،  %53.12ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی و ، %31.96و دستگاه ماتیتصم

 در عملكرد تيريمد نظام استقرار ، % 59.20ویمردم اتيشكا به یدگیرس نظام استقرار ، %54.55ویادار

file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/98/کتاب/book3.docx%23کاهشسقفپستهایسازمانی
file:///D:/new%20work/ارزیابی%20عملکرد/98/کتاب/book3.docx%23واگذاریوظایفواختیاراتبهسطوحاستانی
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های اجرايی استان در همچنین دستگاه . % 53.31و سبز تيريمد برنامه یاجراو   % 57.77و يیاجرا دستگاه

و  انددرصد تحقق کسب نموده 75لور میانگین امتیازی بابتر از به ،درصد  23.8شاخص و 21شاخص از  5

 اب دستگاه يیاجرا ساختار انطباق زانیمکه اين شاخص ها عبارتند از:  اند.در سطس خوب و عالی قرار گرفته

 یابیارزش،  75.57و شاغل و شتل تناسب ، 77.80و تارنما یاستانداردساز ، 86.5و یابالغ یرسم ساختار

  . 84.35و نماز اقامه فرهنگ جيترو و توسعه جامع نظام استقرار  و 78.87و کارکنان عملكرد

های اجرايی استان که دسته از دستگاهرسد آننظر میبا توجه به مواردی که در فوق ارائه گرديد به

شناسايی دبيل اصلی کاهش  به های عمومی با میانگین استان دارند، نیازفاصله زيادی در هر يک از شاخص

های اجرايی دسته از دستگاهدارند. همچنین آنشده در استان ريزی جهت تحقق اهداف تعیینامتیاز و برنامه

ها به میانگین استان نزديک است، نیازمند تعريف اقدامات استان که امتیاز مكتسبه آنها در هر يک از شاخص

اجرايی استان که امتیازی  یهادسته از دستگاهآنرود انتظار می باشند.اصالحی برای بهبود عملكرد خود می

ضمن بررسی دبيل کاهش امتیاز، اقدامات بهبوددهنده عملكرد در اند، تر از میانگین استان کسب نمودهباب

 قالب يک برنامه مدون تدوين و عملیاتی نمايند. 

 

 آسیب شناسی و تحلیل برنامه اصالح نظام اداری
های دوره دوم برنامه گانه اصالح نظام اداری در اين مقطع زمانی که پايانهای دهشناسی برنامهآسیب

دارد با اصالح نظام اداری محسوب شده و با تدوين برنامه آتی در دولت جديد همراه خواهد بود ما را بر آن می

ها، اهداف و اقدامات اساسی، با استفاده از شواهد میدانی و ها، شاخصنگاه نو، انتقادی و کالن به اين برنامه

 آن را شناسايی و راهكارهای پیشنهادی را ارائه نمايیم  هایاسناد و مدارو سازمانی، چالش

 های اصالح نظام اداری:موضوعات کالن مرتبط با تمامی برنامهالف(

-هب های نظارتی تبدیل نشده است.برنامه اصالح نظام اداری به قوانین موثر قابل پیگیری توسط دستگاه  1

ها و های اصالح نظام اداری در وزارتخانهاجرای برنامهعبارت ديگر، به ابزارهای قانونی برای الزام به 

های دولتی انديشیده نشده است. اين موضوع سبب گرديده مشارکت مديران برای اجرای سازمان

های اجرايی استان مديران دستگاه اصلی هایاولويت در اداری نظام ها به حداقل برسد و اصالحبرنامه

 قرار نگیرد؛

های اصالح نظام اداری و الزامات قانونی مربوط به آنها با یکدیگر همخوانی ندارد برنامه در برای از موارد،  2

باشد ولیكن برای مثال: هدف درحوزه نیروی انسانی، کاهش نیرو می و یا بعضاً دارای تضاد می باشد.

جذب  يا های بابدستی با فشار تبديل وضع نیروهای قراردادی وهای استانی از سوی دستگاهدستگاه

نیروی انسانی مواجه هستند و يا بعضا  الكترونیكی کردن خدمات و ارائه آنها در میز خدمت الكترونیكی 
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های در تعارض با قوانین و مقررات داخل دستگاه است که اين موارد در تعیین اهداف برای برنامه

 شود؛اصالح نظام اداری ناديده گرفته می

های اصالح سااتار ویژه برنامهها به)تساوی طلبی( در تدوین اهداف و برنامهپدیده الگانتاریسم اجتماعی   3

های متعدد در واقع در يک استان مثل تهران که همواره شكايت سازی اندازه دولت.سازمانی و منطقی

ص خصوهای اجرايی از نداشتن ساختار سازمانی نامناسب و کمبود نیروی انسانی بهمديران دستگاه

باشد، تعیین اهداف در راستای های توسعه مطرح میها برای اجرای برش برنامهشهرستاندر سطس 

 ها بدون توجه به حجمسازی بدون دلیل موجه،  قابل پذيرش نیست. چراکه ستاد ملی دستگاهکوچک

 سازی نمايند؛های استانی درصدد هستند همه را به صورت مساوی کوچکمأموريت دستگاه

 .برداری از تجارب   شته در شروع هر برنامه با هدف پرهیز از اشتباهات و اطاهای قبلنبود نگرش بهره  4

بندی از اجرای های اصالح نظام اداری آتی، گزارش جمعرسد اگر قبل از تدوين برنامهبه نظر می

ها و تواند با شناسايی چالشهای دوره دوم در قالب يک همايش تخصصی بررسی شود، میبرنامه

 تر و کاربردی نمايد؛های بعدی را غنیصورت روشن، برنامهل بازدارنده در هر برنامه بهعوام

های های طرحهای سازمان اداری و استخدامی کشور، یافتههای متعدد موجود درسامانهبا توجه به داده  5

ی مورد بررسشناسی وضعیت نیروی انسانی و سااتار سازمانی به عنوان دو متغیر اصلی نظام اداری آسیب

در اين صورت هم  .های اصالح نظام اداری مقایسه  رددقرار  رفته و نتایج آن با ارزیابی دوره دوم برنامه

انديشی ها، شناسايی و برای رفع آنها چارههای موجود و اهداف برنامهخألهای الالعاتی میان سامانه

 برداری است؛ردد و هم نتايج مكتسبه قابل بهرهگمی

 و های   شته مورد توجه قرار رفتهمشیهای آتی، ظرفیت اجرایی اط ردد در تدوین برنامهاد میپیشنه  6

  تاثیر عوامل سیاسی و اسناد بابدستی نوين مانند: سند پیشرفت ايرانی اسالمی مورد توجه قرار گیرد؛

در  گذارين متتیر اثرو تنزل جايگاه ا ها مانند فرهنگ سازمانیادراک نادرست مبانی نظری برای برنامه  7

 نظام اداری به يک بخشنامه و دستورالعمل؛

 موجود نبودن آمار و اطالعات دقیق و کافی برای تدوین برنامه های اصالح نظام اداری؛ (8

 وری در سطح ملی و استانی؛ها مانند: فرهنگ سازمانی، بهرهبالتکلیفی برای اجرایی نمودن برای برنامه (9

های مديريتی، کاهش پست از جمله: اهدافعدم وجود ظرفیت مناسب جهت تحقق بخشیدن برای از   10

 های اجرايی؛افزايش نسبت مديران زن به کل مديران در سطس دستگاه

-برنامه ويژه دربه حاکمیت تفکر کنترل فرایندها به جای کنترل محصول و نتایج در قوانین نظارتی کشور  11

الشعاع سنجش فرايند سنجش نتايج، تحت ،ای که در بسیاری از مواردگونهاداری بههای اصالح نظام 

 قرار گرفته است؛
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های اجرایی یک امر ضروری دستگاه اداری نظام اصالح هایبرنامه بینی بودجه مستقل برای اجرایپیش  12

ی هافعالیت اگرچه از نظر قانونی مواردی برای تخصیص رديف بودجه وجود دارد ولیكن کفاف است.

ش ها و وظايف و افزايدهد برای مثال: توسعه فعالیتزيربنايی در حوزه توسعه دولت الكترونیک را نمی

های اجرايی همچون: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تعداد مراجعین موجب شده دستگاه

 مراجعین با مشكل مواجه گردد؛روزرسانی حوزه فناوری الالعات خود متناسب با نیازهای در به

لذا سازمان کامالً در زمان اجرا مشهود است.  های نظام ادارینبود یک مرکز پژوهشی پشتیبان برنامه  13

های نظام اداری استان تهران به عنوان ريزی استان تهران با توجه به تنوع چالشمديريت و برنامه

لمی و پژوهشی با حضور اساتید باتجربه در حوزه مرکز سیاسی و اداری کشور اقدام به تشكیل کمیته ع

شناسی ساختار سازمانی های آسیبنظام اداری نمود که خروجی اين کمیته تدوين و اجرای لرح

ی شناسهای مطالعاتی، آسیبباشد. در کنار اين لرحیاجرايی و توسعه منابع انسانی مهای دستگاه

دار مطرح و تا حدی مشكالت های مشكلساختار دستگاههای اجرايی و اصالح ساختارسازمانی دستگاه

رسان مرتفع شد ولیكن اگر تعريف مسائل و انجام مطالعات پايه در حوزه های خدمتبرخی دستگاه

صورت متمرکز صورت پذيرد، قابل برنامه اصالح نظام اداری در سازمان اداری و استخدامی کشور به

 ؛باشدها میبرداری برای تمامی استانبهره

ر ای که دگونهبه های اصالح نظام اداریهای انگیزشی مناسب برای مجریان برنامهنبود راهکارها و مکانیزم  14

گريز وجود ندارد. برای مثال، گرا و تحولها، مديران و کارکنان تحولحال حاضر تفاوتی بین سازمان

استقرار نظام مديريت عملكرد و های اجرايی در گردد جهت جلب موثر مشارکت دستگاهپیشنهاد می

 های استانی، اعتباری مضاعفشرکت در ارزيابی عملكرد سالیانه، با توجه به کمبود اعتبارات دستگاه

 ؛ی شهید رجايی ديده شودهای برتر انتخاب شده در جشنوارهی دستگاهدر بودجه

کشور در طی بازه زمانی مشخص عدم تحقق برای از اقدامات اساسی مندرج در برنامه اصالح نظام اداری   15

و دولت، مديريت محلی، بخش خصوص، سمن ها و مردم  تبیین نقش فعاالن توسعه کشورشده از جمله: 

، توانمندسازی بخش تهیه برنامه وا  اری واحدهای عملیاتی و ادماتیها، و نحوه تعامل میان آن

پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان جانشینتدوین نظام غیردولتی برای دريافت و انجام فعالیت ها و 

های محلی، تحقق اهداف برنامه را با ها و مديريتو يا ضوابط حمايت از بخش خصوصی تعاونی سمن

 چالش مواجه نموده است؛

های اجرایی استان به تکالیف قانونی اود در حوزه اصالح ناکافی بودن آ اهی مدیران و کارشناسان دستگاه  16

های اجرايی که تقويت نقش آموزش در همه سطوح از جمله مديران و کارشناسان دستگاه نظام اداری

  ؛للبدو شهروندان را می
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مشغول بودن نظام اداری با مسائل روزمره و نداشتن فرصت مناسب برای پردااتن به مسائل مهم و بلند  (17

 مدت در نظام اداری؛

ها و حل ها در سطس استانو برای اجرای برنامه عدم ااتیار واحدهای استانی در انجام برای امور  18

 مشكالت استانی؛

اصالح نظام  .های اجراییتکیه بر مستندسازی به جای مواجه شدن با نتایج واقعی اجرای امور در دستگاه  19

-های عملیاتی تعیین شده برای هر دستگاه اجرايی میاداری مستلزم اجرای واقعی و هدفمند برنامه

هند دها از لريق انجام ارزيابی عملكرد سابنه مدارو و مستنداتی ارائه میدستگاه باشد که برخی از

که تا حدودی با واقعیت فاصله داشته و همین باعا گمراه شدن مسئولین و دور شدن از تحقق 

 ؛گردداصالحات واقعی می

 

 های اصالح نظام اداری:وعات ااتصاصی هریک از برنامهموضب( 

 در کشور، استخدامی و اداری سازمان پیشنهاد به بنا 30/5/1397تاريخ در اداری عالی شورای

 شماره و مصوبه نقشه راه اصالح نظام اداری و رهبری معظم مقام ابالغی های کلی نظام اداریسیاست اجرای

 برنامه کشور، اداری نظام در اصالحات تداوم منظور به و  اداری عالی شورای 20/1/1393 تاريخ 560/93/260

های نمود. در ذيل به بررسی چالش را تصويب برنامه 10 بر مشتمل دوم، دوره -اداری نظام اصالح جامع

 های اجرايی استان پرداخته شده است.شده در هر محور در دستگاهروی تحقق اهداف تعیینپیش

 برنامه مهندسی نقش و سااتار دولت 

 یاجرائ یهااندازه و ساختار مجموع دستگاه کاهش حجم،، قانون برنامه ششم توسعه 28بند الف ماده  در اجرای

  نسبت به وضع %15درصدو پانزده زانیحداقل به مقانون برنامه،  یدر لول اجرا یمدارس دولت یاستثنابه

خدمات و  ديخر ،یاتیعمل یواحدها یواگذار قيسال دوم  از لر اني  در پا%5درصدوموجود وحداقل پنج

کاهش  ت،يريکاهش سطوح مد رضرور،یغ یحذف واحدها ها،یتعاون تيبا اولو یردولتیمشارکت با بخش غ

به  یاجرائ یهادستگاه فياز وظا یبرخ یها و مؤسسات و واگذارانحالل و ادغام سازمان ،یسازمان یهاپست

سهم  ی تكلیف شده است. اماادار یعالیشورا بيبا تصو یمسكن انقالب اسالم ادیو بن هایاریو ده هایشهردار

باشد و انتظار تحقق کاهش حجم دولت به صورت مساوی در ها در اين کاهش مشخص نمیهر يک از استان

سازی اندازه دولت با توجه به رسد در مسیر اجرای منطقینظر میها نادرست است. بلكه بهتمامی استان

ها و اتخاذ نمود. برخی از ويژگی ها()رعایت اصل تفاوت رویکرد متفاوتی ، بایددستگاه های هر استان وویژ ی

 های استان تهران در راستای منطقی سازی اندازه دولت به شرح ذيل است: چالش

https://shenasname.ir/laws/rahbar/252-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/rahbar/252-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/rahbar/252-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/regulators/shora-edari/2372-map93
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 تیدرصد نسبت به وضع 15تا سقف های اجرايی استان دستگاه یکاهش ساختار سازمان"متايرت الزام  -

 یبه رشد جامعه هدف براروند رو توسعه کشور با  قانون برنامه ششم 28ماده مندرج در  "موجود

 تهران.  استان یهامحور در شهرستانخدمت یهادستگاه

 یاناست یهادستگاه یانسان یرویو ن یسازمان یهابه پست یمل یهادستگاه یبرخستاد  یاندازدست -

 . تحمیل نیروی انسانی مازاد و انتقال نیروی انسانی متخصص استانی به ستاد.تختيدر پا

 اداره: ی از جملهانسان یرویمحور از عدم تناسب ساختار و نخدمت يیاجرا یهاهدستگا یبرخ تيشكا -

 یپزشك انتقال خون، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ،یدامپزشك ،یستيها، بهززندان کل

 .هادر شهرستان ژهويبه یقانون

 ی با رويكرد مديريت تفاوتاستان هایاصالح ساختار دستگاه یبرا یمل یهادر دستگاه عزم و ارادهنبود  -

 و گرايش به کاهش حجم مساوی.

در ادامه به برای موانع و مشکالت کلی که در اقدامات و اهداف تعیین شده در این برنامه وجود دارد، اشاره شده 

 است:

جهت واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی به بخش های اجرايی ملی در دستگاهبرنامه مدون نبود  -

ها نتايج مشخصی چون کاهش پست، کاهش واحد سازمانی و يا واگذاری ،در اکثر موارد  .خصوصی

 دنبال نداشته است.حتی کاهش هزينه را به

ها به دلیل حاکمیتی پنداشتن و يا منافع ها به واگذاری تصدیعدم احساس نیاز برخی مديران دستگاه -

 سازمانی.

های اجرايی، ش خصوصی و غیردولتی، در برخی دستگاهها به بخدر مورد شاخص واگذاری تصدی -

ی های اجرايی در اجرايبینی شده با واقعیت دستگاه تطابق ندارد و به همین علت دستگاهاهداف پیش

 نمودن اين اهداف دچار مشكل می شوند.

کاهش پست کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها رسان مانند: ادارههای اجرايی خدمتدر دستگاه -

صدی های بالتپذير نیست بلكه بايستی نیروهای موردنیاز خود را از محل پستناشی از واگذاری امكان

 ها تامین نمايند.دستگاه ملی و ساير دستگاه

 کنترل کمیت و کیفیت خدمات نیازها جهتکه يكی از پیشدستورالعمل استانداردسازی خدمات  نبود -

  است.

 شود: اد میهمچنین موارد ذيل پیشنه

 انتظار می رود ها.الزام مديران ستادی نسبت به واگذاری وظايف و اختیارات قابل واگذاری به استان -

های استانی که اقدامات قابل توجهی هر سال با رصد و نظارت مستمر دستگاه ،ملیهای اجرايی دستگاه

 مايد.اند، برخورد جدی نبرای واگذاری نسبت به سال قبل به عمل نیاورده
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های های دولت و تدوين و ابالغ برنامه مشخص واگذاری در دستگاهتشكیل کارگروه کاهش تصدی -

 اجرايی ملی.

های اجرايی پس از واگذاری بعضی از خدمات توسط سازمان اداری اصالح و بازنگری ساختار دستگاه -

 های اجرايی ملی.و استخدامی کشور و دستگاه

واحدهای استانی به شهرستانی، مورد توجه قراردادن موانع و پیشنهادات ذيل  در راستای تفويض اختیارات از

 ضروری است:

تعیین هدف برای اين شاخص در برش استانی برنامه سه ساله اصالح نظام اداری و به تبع آن عدم  -

 های اجرايی برای واگذاری وظايف به سطوح شهرستانی.نداشتن برنامه عملیاتی در دستگاه

 های اجرايی.و تفكیک وظايف استانی و شهرستانی در برخی از دستگاهعدم احصا  -

 تقويت ساختار وو تشكیالت بزم برای ايفای وظايف در واحدهای شهرستانی و ضرورت  نبود ساختار -

 بنیه کارشناسی واحدهای شهرستانی.

 ها.ايجاد انگیزه برای نیروهای خبره جهت انتقال به شهرستان -

نی ستاد دستگاه استانی و تقويت ساختار سازمانی واحدهای شهرستانی به تبع سازما هایکاهش پست -

 تفويض اختیارات صورت گرفته.

 
 برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

بر بودن اصالحات اساسی در حوزه توسعه دولت الكترونیک دستگاه های اجرايی استان که هزينه -

 يافته به اين موضوع، پاسخگوی اصالحات نیست.تخصیص متاسفانه در برخی موارد بودجه

های اجرايی و عدم احصا قابلیت الكترونیكی و يا قابلیت ارايه دار نشدن کلیه خدمات دستگاهشناسه -

های مسیر توسعه دولت الكترونیک در حوزه خدمات به دفاتر پیشخوان و ... که به عنوان اولین گام

 شود.های اجرايی محسوب می دستگاه

-کارايی بسیار پايین سامانه خدمات دولت در زمینه ارائه الالعات جامع در خصوص خدمات دستگاه -

 های اجرايی و کاربردی نبودن گزارشات حاصل از آن.

ای اجرايی و يا های استانداردسازی تارنما برای دستگاهسازی تعدادی از شاخصهزينه بر بودن پیاده -

 کاربرد نداشتن برخی ديگر.

-های اينترنتی با توجه به محرمانه بودن بخشی از الالعات دستگاهشكالت امنیتی استفاده از جايگاهم -

های متولی را ها و ارائه گواهینامه امنیتی توسط سازمانهای اجرايی که ارتقای سطس امنیتی پرتال

 للبد.می

های بايست کلیه دستگاههیات وزيران می 28/1/1397ه  مورخ 55229/ت6611مطابق مصوبه شماره  -

باشند، ق م خ و، خدمات دارای ارباب رجوع را که قابل واگذاری به بخش خصوصی می 5مشمول ماده 

به دفاتر پیشخوان واگذار نمايند ولی در حال حاضر، پراکندگی نحوه واگذاری، موجب سردرگمی مردم 
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استان در واگذاری خدمات به  های اجرايیعبارت ديگر، دستگاهدر دريافت خدمات شده است و به

های نادرست، از واگذاری خدمت به برخی دفاتر اجتناب گیریای عمل نموده و با سختدفاتر، سلیقه

، دفاتر پیشخوان دولت در بخش عمومی غیردولتی،  +، دفاتر خدمات شهری10کنند.ودفاتر پلیسمی

 مین اجتماعی و ... أدفاتر ت

-از جمله: نیروی انتظامی، قوه قضايیه و تامین اجتماعی برای يكپارچهها عدم تمايل برخی از دستگاه -

رسد اين موضوع بايد به صورت کارشناسی از منظر سازی دفاتر خدمات بخش عمومی که به نظر می

-های واگذاری مورد بررسی قرار گیرد و دستگاهکیفیت ارائه خدمات، نحوه دسترسی به دفاتر و هزينه

عملكرد مطلوبی در دفاتر خدمات خود دارند، از واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان های اجرايی که 

 مستثنی شوند.

توجهی به الكترونیكی کردن خدمات و عملكرد ضعیف مديران ستادهای ملی در واگذاری خدمات بی -

 ها به بخش غیر دولتی.ها و تصدیبه دفاتر پیشخوان و واگذاری فعالیت

دهد اکثر ینشان م شخوانیبه دفاتر پ يیاجرا یهاخدمات دستگاه یسپارندر خصوص برو هایبررس -

باشند یم یدستگاه مل میمنتظر تصم شخوانیخدمات به دفاتر پ یسپاربرون یبرا يیاجرا یهادستگاه

 گردد.یها مامر باعا مشكل در استان نيا و عمال 

 

 برنامه ادمات عمومی در فضای رقابتی 

 روزآوری آن.های اجرايی در يک سامانه مشخص و بهشده خدمات دستگاه عدم تعیین قیمت تمام -

ريزی مبتنی بر عملكرد به صورت مستمر و در يک نظام حسابداری مند نبودن اجرای بودجهمنظا  -

ريزی مبتنی بر عملكرد، مستلزم اجرای درست حسابداری قیمت تمام شده. اجرای درست بودجه

 تمام شده است.تعهدی و داشتن نظام قیمت 

های موثر در جهت نحوه استانداردسازی خدمات در بخش دولتی با استفاده تهیه و تدوين دستورالعمل -

ها بین افراد و ارايه سنجی به منظور توزيع منطقی مسئولیتسنجی و زمانهای حرکتاز تكنیک

 خدمات بهینه به مردم.

و گرايش به انحصار للبی که نیازمند بررسی  تعارض منافع افراد در ارائه خدمات در فضای رقابتی -

 موارد و مصاديق و ارائه راهكار برای حل آنها است.

ای که کننده خدمات به دولت. به گونههای ارائهنبود تعريف درست از رابطه میان دولت و شرکت -

های عملیاتی نمايند و لذا تالش برای اداره واحدنیروهای آنها همواره خود را نیروی دولت محسوب می

 به قیمت تمام شده، افزايش کیفیت خدمات و کاهش هزينه ها با چالش مواجه است. 
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی 

يژه وتورم نیروی انسانی غیرمتخصص در اغلب واحدهای سازمانی بدون تناسب با ساختار سازمانی وبه -

عملی برای تعیین تكلیف نیروهای مازاد عدم تدوين راهكار در بكارگیری نیروهای قراردادی  و 

 .قراردادی

-نبود يک ساختار حرفه ای برای امر توانمندسازی کارکنان دولت و در نتیجه ابهام در اثربخشی  برنامه -

 های آموزشی در رفتار شتلی کارکنان.

انی در سهای استخدامی سالیانه با عملكرد نیروی اننبود بررسی کارشناسی میان ارتبا  نتايج آزمون -

 های اجرايی که پیشنهاد می شود توسط موسسات پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد.دستگاه

پیچیدگی فرايند اختصاص شماره مستخدم / شناسه به کارکنان فاقد شماره مستخدم / شناسه  -

 های علوم پزشكی.دانشگاه

 بومی پس از پذيرفته شدندرخواست انتقال داوللبان غیربومی استان تهران. تعدادی ازداوللبان غیر  -

های تهران درخواست انتقال از تهران به های اجرايی استان تهران و مشاهده هزينهدر آزمون دستگاه

های اجرايی به ويژه آموزش و پرورش همواره با چالش کمبود ها را دارند و عمال  دستگاهساير استان

های اجرايی به ويژه گزينی در دستگاهومیگردد بنیرو و جذب مواجه هستند. بنابراين پیشنهاد می

 های استان تهران اتفاق بیفتد.آموزش و پرورش شهر و شهرستان

درخصوص تبديل  1390سويه نظیر مصوبه هیئت وزيران در سال های محدودکننده و يکسیاست -

های برنامههای اجرايی را در اجرای نیروهای شرکتی به قرارداد کارگری و کار معین عمال  دستگاه

 سازی ساختار و مديريت سرمايه انسانی با چالش مواجه ساخته است.منطقی

وحدت  555قانون برنامه ششم و رای  87ماده "ذ "نبود درو مشترو از قوانین حاکم از جمله بند -

رويه ديوان عدالت اداری سبب شده با يک هماهنگی غیررسمی عمال  برخی شعب ديوان اقدام به اجبار 

های سازمانی به نیروهای انسانی غیرمتخصص های اجرايی برای در اختیار قراردادن پستهدستگا

ها و موسسات پژوهشی مستقر در نمايند. حتی اين موضوع در خصوص هیئت علمی برخی دانشگاه

 تهران نیز صدق می کند.

نون مديريت حاکمیت  ماده يک قانون احكام دائمی بر دانشگاهها و خارج شدن آنها از شمول قا -

-نظمی در نظام مديريت منابع انسانی دولت میخدمات کشوری سبب ايجاد تنوع در قراردادها و بی

گردد. بزم است فرايند مناسبی برای نظم بخشیدن به اين دستگاهها مدنظر قرار گیرد. برای مثال: در 

ده است. لذا بعد از اينكه دانشگاه تهران به جای قرارداد کارگری، قرارداد کارمعین خدماتی تعريف ش

هايی نظیر پیام نور و علمی کاربردی مدرو خود را ارتقا داد از قرارداد کار معین فرد در دانشگاه

شود. در واقع اين ناهمسانی در شكل قراردادها مشكالت حقوقی برای خدماتی به کار معین تبديل می

 ذينفعان و دولت به همراه دارد.

 روزرسانیبه يا ثبتنمودن  تكلیفمبنی بر  1399 سال بودجه قانون 21 تبصره کامل اجرای امكان -

 سالمت حوزه کارکنان و کارگری ، مشخصو معین کار قرارداد و پیمانی رسمی، کارکنان الالعات
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  29و ماده موضوع اجرايی هایدستگاهبرای  پیراپزشكان و پزشكان خدمت به مربو  قانون براساس

 ولتید شرکتهای و نمايندمی استفاده عمومی بودجه از انحاء از نحوی به که توسعه ششم برنامه قانون

 تا ، به دلیل گستردگی دستگاه های اجرايی مذکورقانون اين  2و تبصره  تهو بند  1و جزء در مندرج

 بودجه قانون در موضوع اين .نشد میسر «ايران کارمند سامانه» در 1399 سال ماه ارديبهشت بیستم

 .است شده تكرار نیز 1400 سال

نیروهای رسمی،  ،ای استانهای اجرايی هزينهدر برخی از دستگاه .روهای فاقد شناسه استانییمشکل ن -

عالوه بر  .پیمانی، قرارداد کار معین و کارگری و لرحی بدون شماره مستخدمی و شناسه وجود دارد

 توزيع های شرکت ای،منطقه آب شرکت ای،منطقه برق شرکتووزرات نیرو  تابعه های شرکت آن،

 یزن پرورش و آموزش حتیو غیر پزشكی و  پزشكی علوم هایدانشگاه ،.. و بزرگ تهران و استان برق

 رد انسانی نیروی سازی متناسب امر چالش دو اين. هستند مستخدم شماره/شناسه فاقد نیروی دارای

 21 تبصره اجرای حتی و سازد می مواجه مشكل با را قراردادی نیروی ويژهبه اجرايی هایدستگاه

 از انتظار اين نیز 1400 سال بودجه قانون در. سازدمی غیرممكن نیز را 1399 سال بودجه قانون

 است. شده تكرار هادستگاه

شناسی توسعه منابع ريزی استان تهران در راستای آسیببا توجه به اقدام سازمان مديريت و برنامه -

رسد بازنگری شاخص ها و اهداف توسعه منابع سند توسعه منابع انسانی به نظر می انسانی و تدوين

 انسانی مبتنی بر عوامل محیطی سیستم توسعه منابع انسانی امری اجتناب ناپذير است. 

بازنگری و اصالح قوانین و الگوهای جذب و گزينش گردد با توجه به تمامی موارد فوق الذکر، پیشنهاد می

 دار سازمان قرار گیرد.های اولويتانی به عنوان يكی از پروژهنیروی انس

 

 مدیریتی فناوری و هادر نظام بهبود برنامه 

 نگاه کلی و غیر فرايندی به برنامه های بهبود در نظام ها و فناوری های مديريتی؛ -

 انتظار نادرست از برنامه های بهبود برای حل همه مشكالت ؛ -

يا از دور خارج شدن برنامه های بهبود براساس نظر شخصی مديران  تتییرات مديريتی، کند شدن -

 ارشد؛

 نداشتن توفیق در برنامه های مبتنی بر نتايج و محصوبت در دستگاههای اجرايی؛ -

نداشتن الگوی مناسب برای نظام سنجش ظرفیت خط مشی ها و قوانین و مقررات و بازخورد در  -

 تدوين؛

 تعجیل در تدوين، ابالغ و اجرای قوانین و مقررات بدون بررسی ظرفیت اجرايی آن؛  -

 

 سازمانی فرهنگ توسعه برنامه 

 توجه نكردن به تاثیر فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی؛ -
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ی های اجرايبی توجهی به فرهنگ سازمانی به عنوان يكی از عوامل موثر بر ساختار سازمانی دستگاه -

خانه جهاد و کشاورزی ادغام دو وزارتدر  اصالح يا ادغام دو ساختار که آثار آنبه ويژه در زمان 

 مالحظه شد؛

 های اجرايی و راهبران اين برنامه در نظام اداری ؛نگاه سخت به فرهنگ سازمانی در سطس دستگاه  -

 هایمحدود کردن اجرای برنامه فرهنگ سازمانی به تكمیل پرسشنامه فرهنگ سازمانی در دستگاه -

 اجرايی.

 

 برنامه صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری 

های اجرايی در زمینه احصاء حقوق عمومی و خصوصی مردم و مشخص نمودن نبودن دستگاه ملزم -

 ؛تكالیف آنها بصورت سابنه جهت احقاق حق مردم و ارتقاء رضايتمندی آنها

ندی مردم و ثبت و بررسی شكايات در حال حاضر سامانه خدمات مردم، پاسخگوی سنجش رضايتم -

 بینی شود؛ گردد سازوکارهايی به صورت الكترونیكی پیشپیشنهاد می .ها نیستآن

 

 برنامه ارتقا پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری 

کاری های اجرايی حوزه سالمت اداری و اصالح موارد موازیها و آيین نامهبازنگری قوانین، بخشنامه -

 های اجرايی نظارتی و اجرايیلوريكه تكلیف هر يک از دستگاههای متولی و نظارتی بهبین دستگاه

 .در اين حوزه بطور شفاف مشخص گردد

های های اجرايی در اکثر موارد درخصوص شناسايی گلوگاههای سالمت اداری ستاد دستگاهکمیته -

اند. در برخی موارد، کمیته مذکور در ندانی نداشتهها برای رفع آنها توفیق چحلفساد و تعیین راه

های فساد و راهكارهای رفع آنها را بسیار دير و بعضا  در سطس ملی بسیار دير عمل نموده و گلوگاه

نمايد که در اين صورت واحدهای استانی زمان کافی برای پايان سال به دستگاه استانی اعالم می

سازی راهكارهای از لرف ديگر الزامات قانونی اين حوزه، اختیار پیاده عملیاتی نمودن راهكارها ندارند.

 .جلوگیری از فساد را منو  به ابالغ از سوی دستگاه ملی نموده است

های بزم برای سنجش میزان سالمت و يا فساد اداری و يا عدم اهمیت به سنجش عدم وجود شاخص -

 .های اجرايیآنها در صورت وجود در دستگاه

 

 نظام اداری و اجرایی کشوروری برنامه مدیریت بهره 

 های اجرايیوری در دستگاههای ارتقای بهرهدر حال حاضر، پیگیری و نظارت بر عملیاتی شدن برنامه -

ذير پهای مذکور می باشد، امكاناستان بدون توجه به پیش نیازهای آن که يكی از آنها تدوين برنامه

 .نیست
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 ،ومشاور  وری بهره حوزه در خدمات یدهندهارائه هایشرکت از حمايت برای که اين از نظر صرف -

 و موفق مشاور هایشرکت معرفی مستلزم موضوع اثربخش اجرای است، نیاز مورد کافی مالی منابع

 .باشدمی زمینه اين در متخصص

 

 برنامه نظارت و ارزیابی 

 یارزياب جای به مستمر صورت به هااستان اجرايی هایدستگاه عملكرد ارزيابی نظام رويكرد تتییر -

 چندماهه.  مقطعی

های عملكردی عبارت ديگر شاخصبه .همسو نبودن قطعات پازل نظارت و ارزيابی در نظام اداری -

ا همناسبی جهت پايش و نظارت بر اجرای برنامه اصالح نظام اداری در ارزيابی عملكرد سابنه دستگاه

ضوع امكان بررسی روند تحقق اهداف برنامه را با مشكل مواجه نموده بینی نشده است. اين موپیش

های اجرايی نظام ارزيابی بر مبنای نتايج بجای گردد در ارزيابی عملكرد دستگاهاست. پیشنهاد می

کنترل فرآيندها در دستور کار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد. با توجه به اينكه در برنامه 

و تحلیل میزان موفقیت در موضوعات محوری نظام اداری به عنوان اقدام در نظر گرفته  دهم، سنجش

ها دريافت نگرديده است. در سال گذشته از سوی شده ولی در اين خصوص گزارشی توسط استان

های اصالح نظام اداری استخراج استان تهران چارچوبی جهت استخراج میزان تحقق اهداف برنامه

دست آوردن بسیاری از موارد در خصوص اهداف استانی الزامی موجود نبود. همچنین بهگرديد که در 

های موجود و بخشی ديگر از ارزيابی عملكرد رفت بخشی از سامانهاقالم الالعاتی که حداقل انتظار می

 های اجرايی استان استخراج شود، بسیار سخت بود.سابنه دستگاه

ود شهای استانی تدوين مینظام اداری بدون توجه به تفاوت دستگاه برش استانی برنامه جامع اصالح -

 که اين موضوع اجرای اهداف برنامه را در سطس استان ها با مشكل روبرو نموده است.

 های اجرايی.های دستگاهها و عدم موفقیتنداشتن الگوی مناسب برای تحلیل علل موفقیت -

ريزی، اجرايی سطس ملی، سازمان مديريت و برنامه هایتعدد مراجع نظارت و ارزيابی ودستگاه -

چراکه نقش و جايگاه  ،نمايدهای اجرايی را دچار سردرگمی میاستانداری و سازمان بازرسی  دستگاه

 هر يک از اين مراجع در تحقق برنامه مشخص نمی باشد.

 ی استانی درهای اجرايعدم تخصیص رديف بودجه مستقلی برای فرايند ارزيابی عملكرد دستگاه -

 ها.موافقتنامه

های عمومی و اختصاصی در پايان سال موجب شده است تا دستگاه اجرايی تأخیر در ابالغ شاخص -

 ريزی و تالش در جهت تحقق اهداف موردنظر نداشته باشد.مهلت بزم را برای برنامه

در اختیار ارزيابان قرار های ارزيابی شاخص های عمومی، بسیار دير و بعضا  گنگ و نامفهوم نامهشیوه -

 گیرد.می
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های اجرايی به نتايج ارزيابی عملكرد و عدم اهتمام بزم برای تهیه برنامه توجهی ستاد دستگاهبی -

های اجرايی استان تالش چندانی در جهت موفقیت بهبود عملكرد باعا گرديده که بعضی از دستگاه

 و کسب امتیاز بیشتر نداشته باشند.

 آفرينی مردم در نظام نظارت.خص برای نقشنبود ظرفیت مش -

عنوان الگوی گردد يک الگوی کارآمد توسط سازمان اداری و استخدامی کشور بهدر پايان پیشنهاد می

ی های اجرايگانه نظام مديريت عملكرد در سطس دستگاههای ششيكپارچه در زمینه استقرار مطلوب گام

های اجرايی ملی و استانی در زمینه استقرار الگوی لراحی شده لی لراحی و تكالیف هر يک از دستگاه

 بازه زمانی مشخص، تعیین گردد. 
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 الزامات قانونی
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 .هیات وزيران 14/1/1389

-سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شاخص 8/10/1399 مورخ 382160بخشنامه شماره  -

 و فرايند اجرايی آن.1399ی عمومی ارزيابی عملكرد سال ها

سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع جشنواره  23/01/1400 مورخ  2701 بخشنامه شماره -
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مورخ  302596الی اداری به شماره برنامه جامع اصالح نظام اداری ودوره دوم ، مصوبه شوايع -

14/06/1397. 

  ، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئیس جمهور.1393و نقشه راه اصالح نظام اداری، -
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