پرسش و پاسخ در خصوص فرایند مدیریت عملکرد
دستگاههای اجرایی استان

ردیف

1

محور

شاخص

محورا صالح ساختار شااااخص ذا ریار
سازمانی

ذاحد ها عملیاتی

سوال
در صورتیکه در د ستگاهی خدمات ذاریار رردد ذلی منجر به
کاهش ذاحد سازمانی ،پ ست سازمانی ذ نیرذ ان سانی ن شود،
تکلیف چه خواهد بود؟

پاسخ
با عنایت به مفاد ا شاره شده در شیوه نام ارزیابی  ،تعداد ذاحد سازمانی که ذاریار
مانع از ایجاد آنها شده  ،تعداد پ ست سازمانی که ذاریار مانع از ایجاد آنها شده ،
تعداد نیرذ ان سانی که ذاریار مانع از بکارریر آنها شده نیز در ارزیابی محا سبه
میشود

در مبحث ذاریار ذاحد ها عملیاتی ،آیا تعداد پست کاهش
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محورا صالح ساختار شااااخص ذا ریار
سازمانی

ذاحد ها عملیاتی

یافته باید به صورت کاهش پ ست از چارت سازمانی با شد یا از نتایج ذاریار خدمات به بخش ها خصااوصاای می تواند کاهش نیرذ انسااانی
کاهش پ ست ذ نیرذ ان سانی که میتوان ستیم دا شته با شیم مد (رسمی – پیمانی – قراردا ) ذ کاهش پست از چارت سازمان دستگاه باشد
نظر است؟
با توجه به این که فرای ند ته یه ساارذر ها برا ارا ئه خد مات
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محور توسااعه دذلت
الکترذنیك

شاخص ا ستفاده از
فناذر ها نوین در
ارائه خدمات

طوالنی می با شد ذ همچنین از سرذرها ملی در ارائه خدمات

ضمن استعالم از امور توسعه دذلت الکترذنیك سازمان ادار ذ استخدامی کشور انجام

ا ستفاده می رردد ،ارائه خدمات به صورت الکترذنیکی در بازه

شاخصها مربوط به فناذریها نوین نیاز به هزینه ذ زمان زیاد ندارند  .در صورتیکه

ز مانی موجود ممکن نخوا هد بود .با ع نا یت به این مسااه له د ستگاه ملی متولی ارائه اینگونه خدمات ا ست  ،با پیگر میتوان در زمان مقرر به این
فرایند ارزیابی عملکرد در این شاخص به چه صورت انجام می فناذر دست یافت .
ریرد؟
هزینه اسااتفاده از فناذر  USSDپایین بوده ذ پرداخت از طریق این فناذر حداقل
ها ا ستاندارد ها امنیتی را دارا ست به عالذه قابلیت بهبود امنیتی را دارا می با شد.
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محور توسااعه دذلت
الکترذنیك

شاخص ا ستفاده از آیا ذجود مشااکالت مالی ذ مشااکالت موجود در پرداختها با
فناذر ها نوین در اسااتفاده از فناذر  USSDمنجر به عدم مصااداش شاااخص
ارائه خدمات

"استفاده از فناذر ها نوین در ارائه خدمت" میرردد؟

عالذه بر این د ستگاه ها اجرایی می توانند از این فناذر در ق سمت ها دیگرفرایند
ارائه خدمات الکترذنیکی مانند اطالع رسااانی الکترذنیکی ،پیگیر دریافت خدمت ذ
غیره استفاده نمایند.
در خ صوص عدم م صداش USSDمقرر شد با توجه به پیش نویس شیوه نامه ارزیابی
عملکرد در سازمان مدیریت ذ برنامه ریز استان تصمیم ریر شود که بمحض تصمیم
ریر به صورت کتبی به کلیه دستگاهها اجرایی استان اطالع رسانی خواهد شد.

با عنایت بر نامه مورخ  1396/11/10پیوساات  100/3580ذزارت
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محور توسااعه دذلت
الکترذنیك

شاخص ا ستفاده از
فناذر ها نوین در
ارائه خدمات

ارت با طات ذ ف ناذر اطال عات سااااز مان تنظیم مقررات ذ
ارتباطات رادیویی مبنی بر غیر مجاز بودن تراکنشها مرتبط
با خرید ذ پرداخت از بسااتر  ،USSDفرایند ارزیابی مرتبط با
شاخص ا ستفاده از فناذر ها  USSDدر ارائه خدمت چگونه

دستگاه ها اجرایی می توانند از این فناذر در قسمت ها دیگرفرایند ارائه خدمات
الکترذنیکی مانند اطالع ر سانی الکترذنیکی ،پیگیر دریافت خدمت ذ غیره ا ستفاده
نمایند.

خواهد بود؟
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محور توسااعه دذلت
الکترذنیك

شاخص ا ستفاده از
فناذر ها نوین در
ارائه خدمات

از آنجا که فناذر نوین  USSDدچار مشااکالت فنی اساات ذ
دسااتگاه ها در مدت زمان باقی مانده نمی توانند کار خاصاای
برا حل این م شکالت صورت دهند ،آیا امکان دریافت عدم
مصداش ذجود دارد؟
در بحث فناذر ها نوین در ارائه خدمات ،ستاد عدم مصداش
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محور توسااعه دذلت
الکترذنیك

شاخص ا ستفاده از
فناذر ها نوین در
ارائه خدمات

را برا د ستگاه ابالغ نموده ا ست ،این در حالی ا ست که در
شیوه نامه ارزیابی عملکرد  1396بیان رردیده ا ست که عدم
م صداش بنا به نظر تخ ص صی سازمان مدیریت ذ برنامه ریز
اسااتان می باشااد .با عنایت به این تکلیف دسااتگاه در این
خصوص چیست ؟

در ا ستفاده از فناذر  USSDم شکل فنی م شاهده ن شده ا ست ذ د ستگاه ها اجرایی
می توانند برا ارائه خدمات الکترذنیکی از این فناذر اسااتفاده کنند .در خصااوص
عدم م صداش USSDمقرر شد با توجه به پیش نویس شیوه نامه ارزیابی عملکرد در
سازمان مدیریت ذ برنامه ریز ا ستان ت صمیم ریر

صورت کتبی به کلیه دستگاهها اجرایی استان اطالع رسانی خواهد شد.
همانگونه که در شیوه نامه ذکر رردیده است مبنا عدم مصداش در شاخص استفاده از
فناذر ها نوین در ارائه خدمت ،نظر تخ ص صی سازمان می با شد .در صورتیکه به هر
دلیلی دستگاه اجرایی اجازه استفاده از این نوع خدمات را ندارد نسبت به
ارائه م ستندات الزم در خ صوص عدم ا ستفاده از این فناذر ها به سازمان مدیریت ذ
برنامهریز استان اقدام نماید.
برا
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محور توسااعه دذلت
الکترذنیك

اصالح فرایندها

اصااالح فرایندها مشااترد در سااال  1396چگونه ارزیابی
میشوند؟

شود که بمحض ت صمیم ریر به

سال  1396بر ا ساس د ستورالعمل ا صالح فرایندها برر سی خواهد شد ذ لی در

سال  1397موارد ذیل نیز مد نظر قرار خواهد ررفت
سازماندهی حداقل یك تیم بهبود ذیربط فرایندها مشترد .
اذلویت بند خدمات مشترد شناسه دار دستگاهها اجرایی استان .
تدذین ذ ارائه رزارش فعالیت ها تیم بهبود در مقاطع سه ماهه.
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محور توسااعه دذلت محور دذم
الکترذنیك

اصالح فرایندها

در بحث اصااالح فرایند ها معیار ارزیابی بهبود رضااایت اربا

بر اساس پیش نویس شیوه نامه ارزیابی عملکرد سال  1396معیار ارزیابی بهبود خدمت

رجوع اساات یا اجرا دقیق قوانین؟ ساانجش بهبود فرایند

عالذه بر افزایش ر ضایت اربا رجوع ذ اجرا دقیق قوانین؛کاهش زمان فرایند ،کاهش

چگونه است؟

هزینه ،دستیابی به اهداف تخصصی ،کاهش نیرذ انسانی ذ کاهش تخلفات می باشد .ذ

چنانچه در ذاحد سنجش خدمت هیج بهبود م شاهده نگردد هیچ امتیاز تعلق نمی
ریرد.

10

محور توسااعه دذلت محور دذم
الکترذنیك

اصالح فرایندها

در خ صوص شاخص ا صالح فرایند ها ،آیا فرایندها ا صالح
شااده را میتوان به عنوان فرایندها مورد انتظار برا بهبود
در سال  1396انتخا کرد؟
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محور توسااعه دذلت محور دذم
الکترذنیك

اصالح فرایندها

شده بودند ذلی ا صالحی برا آنها

صااورت نگرفته اساات ،می توانند برا سااال  1396مجددا
انتخا رردند؟

شاااا خص اصااالح
فرا ی ند ها ارا ئه
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محور توسااعه دذلت خدمات
الکترذنیك

سالها ریشته باید ادامه داشته باشد ذ برا سالجار ذ بر اساس تفاهم نامه خدمات
جدید اذلویت بند  ،انتخا ذ ا صالح فرایندها انجام رردد  .شاخص میکور ب صورت
تجمعی محاسبه می رردد.

در خ صوص شاخص ا صالح فرایند ها ،آیا فرایندهایی که در
ارزیابی سال قبل انتخا

با توجه به میزان هدف ریار این شاااخص در تفاهم نامه دسااتگاه  ،اصااالح خدمات

با عنایت به اینکه تشااکیل تیم ها بهبود فرایندها ،برنامها

شاخص ا صالح فرایندها شاخص تجمعی ا ست  ،ارر خدماتی در سال ری شته ا صالح
ن شده ا ست برا سالجار ذ مطابق هدف ریار

ا صالح رردد ذ م ستندات مربوطه در

سامانه قرار ریرد .
بخ شنامه ا صالح فرایندها در بهمن ماه سال  1393ابالغ شده ا ست ذ د ستگاه اجرایی

ساه سااله بوده ذ کالسها آموزشای نزدیك به پایان ساال موظف به اجرا مفاد بخ شنامه میکور ا ست  .کالس آموز شی مختص مرکز آموزش ذ
سازمان نی ست  ،د ستگاهها اجرایی در صورت

بررزار شااده اساات  ،زمان کمی برا تجمیع ذ براذرده کردن

پژذهش ها تو سعه ذ آینده نگر

انت ظارات الزم باقی ما نده اساات ،با در نظر ررفتن این مهم

احساس نیاز به آموزش میتوانند در هر زمان اقدامات مربوطه را انجام دهند  .ارزیابی بر

فرایند ارزیابی اصالح فرایند ها به چه صورت خواهد بود؟

اساس شیوه نامه ارزیابی شاخص ها عمومی انجام خواهد شد

با عنایت بر د ستورالعمل ارائه شده در میز خدمت ،مدت زمان
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محور توسااعه دذلت
الکترذنیك

ا ستقرار میز خدمت ح ضور
استقرار میز خدمت

شش ماه بوده ،آیا زمان اجرا

زمان اعالم شده در د ستورالعمل میز خدمت حداکثر زمان در نظر ررفته شده در این

دسااتورالع مل نیز در امت یازدهی دساات گاه ها مد نظر ررف ته خ صوص می با شد تا زمان ارزیابی عملکرد د ستگاه  ،تمامی اقدامات باید اجرایی شده
میشود؟

باشد ذ چك لیست ها مربوطه تکمیل رردد .
با عنایت بر دستورالعمل میز خدمت ،تخصیص فضایی مناسب برا مراجعه اربا رجوع
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محور توسااعه دذلت
الکترذنیك

استقرار میز خدمت

محل اسااتقرار میز خدمت در دسااتگاه چه ذیژری هایی باید
داشته باشد؟

با رعایت موارد مندرج در م صوبه "حقوش شهرذند در نظام ادار "به نحو
بگیرد که ار با

صورت

رجوع بتوا ند بدذن ن یاز به مراج عه ذ پیگیر از ذا حد ها مختلف

د ستگاه اجرایی ذ تنها از طریق میز میکور ،خدمت یا پا سخ مورد نیاز خود را دریافت
نماید.
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محور توسااعه دذلت
الکترذنیك

استقرار میز خدمت

متولی بررزار دذرهها آموز شی میز خدمت کدام د ستگاه
است ذ به چه صورت بررزار میرردد؟
در خصوص استقرار میز خدمت پیشنهاد می رردد که استقرار
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محور توسااعه دذلت محور دذم
الکترذنیك

استقرار میز خدمت

میز خدمت ح ضور از محور تو سعه دذلت الکترذنیك خارج
شود ذ در محور جدارانه به نام میز خدمت ذ صیانت از حقوش
شهرذند ذارد رردد.

با عنایت بر د ستورالعمل میز خدمت ،باالترین مقام د ستگاه اجرایی م سهول اجرا این
دسااتورالعمل در دسااتگاه ذ فراهم نمودن مکان ،تجهیزات ذ تمهیدات الزم ذ تامین ذ
آموزش متصدیان میز خدمت می باشد.
با توجه به سیا ست ها

سازمان ادار ذ ا ستخدامی  ،شاخص ا ستقرار میز خدمت در

محور دذلت الکترذنیك قرار دارد .
پیشنهاد مربوطه به سازمان ادار ذ استخدامی کشور ارسال می رردد .
با عنایت بر د ستورالعمل میز خدمت ،تعداد از کارکنان شای سته ،ماهر ،پا سخگو ذ
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محور توسااعه دذلت محور دذم
الکترذنیك

استقرار میز خدمت

در خ صوص نیرذها کار شنا سی مورد ا ستفاده در میز خدمت آموزش دیده ذ مطلع نساابت به فرایندها ادار مرتبط با ارائه خدمات (با توجه به
چه تدابیر اندیشیده شده است؟

تعداد اربا رجوع ذ حجم خدمات موردنیاز آنها) از میان کارکنان موجود برا انجام
ذظایف مرتبط با امور دستگاه انتخا رردد.

18

محور توسااعه دذلت محور دذم
الکترذنیك

استقرار میز خدمت

آیا ا ستقرار میز خدمت صرفا باید در ادارات ا ستانی صورت استقرار میز خدمت در تمامی ذاحد ها دستگاه(در سطح استانشهرستان بخش شهر)
ریرد یا ذاحد ها شهرستانی نیز الزم االجرا است؟

الزم االجرا می باشد.

معرفی ن مای نده تام االخت یار دساات گاه به ساااز مان ادار
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محور توسااعه دذلت
الکترذنیك

استقرار میز خدمت

ا ستخدامی در خ صوص میز خدمت چگونه انجام میرردد؟ آیا نماینده میز خدمت با ابالغ باالترین مقام دستگاه در استان به سازمان مدیریت ذ برنامه
مسااهول آن دسااتگاه اسااتانی اساات یا دسااتگاه ملی ذ یا ریز استان معرفی می رردد .
استاندار ؟
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محور توسااعه دذلت
الکترذنیك

استقرار میز خدمت

استقرار میز خدمت

محور توسااعه دذلت ارا ئه خد مات در
الکترذنیك

رردد؟
در صااورت عدم همکار سااتاد دسااتگاه برا اسااتقرار میز

محور توسااعه دذلت
الکترذنیك

میز خد مت حضااور در کدام کمی ته پیگیر ذ اجرایی می

دفاتر پیشخوان

در کمیته دذلت الکترذنیك یا کمیته سالمت ادار ذ صیانت از حقوش شهرذند
با ت وجه به دسااتورالعمل معاذن رئیس جمهور برا اسااتقرار میز خدمت حضااور ذ

خدمت الکترذنیك در ذب سایت چه اقدامی باید صورت ریرد؟ الکترذنیکی  ،د ستگاهها ملی ذ ستاد موظف به اجرا مفاد د ستورالعمل ه ستند ذ
تکلیف ارزیابی عملکرد در این شاخص چیست؟

در غیر اینصورت امتیازات مربوطه اخی نمی رردد .

در صااورت عدم همکار دفاتر پیشااخوان برا ارائه خدمات
دساات گاه ،چه اقداماتی باید صااورت ریرد ذ نتی جه ارزیابی
عملکرد دستگاه در این صورت چه خواهد بود؟

مشکالت مربوط به دفاتر پیشخوان ،به دبیرخانه کارررذه دفاتر پیشخوان ارجاع رردد.

مالد عدم م صداش ،تفاهم نامه د ستگاه می با شد .بنابراین الزم ا ست د ستگاه مربوطه
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محور توسااعه دذلت ارا ئه خد مات در در صااورتی که امکان ارائه خدمات در دفاتر پیشااخوان ذجود
الکترذنیك

نداشته باشد تکلیف دستگاه چیست؟

دفاتر پیشخوان

ن سبت به اخی تاییده عدم م صداش از سازمان ادار ا ستخدامی اقدام نماید در غیر این
صورت امتیاز این شاخص به دستگاه اجرائی تعلق نمی ریرد.
مشکالت مربوط به دفاتر پیشخوان ،به دبیرخانه کارررذه دفاتر پیشخوان ارجاع رردد.
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م حور مد یر یت
سرمایه انسانی

اجارا

دستگاه به علت کمبود اعتبارات آموزشی ،از بررزار بسیار

دذره هاا

آموزشاای مدیران ذ
کارکنان

از کالسها آموزشاای خوددار میکند ،در چنین شاارایطی
تکلیف د ستگاه اجرائی در این خ صوص چی ست؟ امتیاز این
شاخص در چنین شرایطی چگونه محاسبه میرردد؟
در مورد شاخص ساماندهی ذ متناسب ساز نیرذ انسانی با

25

م حور مد یر یت
سرمایه انسانی

توجه به کمبود نیرذ انسااانی ،نیرذ جدید اسااتخدام رردیده

محور سوم

ساماندهی ذ متناسب ا ست .با توجه به این شرایط ،آیا نمره این شاخص به د ستگاه
ساز نیرذ انسانی

تعلق میریرد؟ آیا کاهش نیرذ به ذاسطه بازنشستگی امتیاز
تعلق میریرد؟

26

م حور مد یر یت
سرمایه انسانی
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سرمایه انسانی

ساماندهی ذ متناسب
ساز نیرذ انسانی

مدیران ذ

بااهااره راایاار

از

توانمند ها زنان ذ
جوانان

که د ستگاه ملی بررزار میکند شرکت نمایند  ،از دذرهها آموز شی غیر ح ضور ذ
مجاز ا ستفاده کنند ذ در صورتیکه به حد ن صا الزم نر سند امتیازات آنان ک سر می
رردد .
در صورتیکه کارکنان رسمی ذ پیمانی دستگاه بازنشسته شوند ذ تعداد کارکنان کاهش
یابد  ،با توجه به هدف در نظر ررفته شده در تفاهم نامه محا سب شده ذ امتیاز منظور
می رردد .
در صورتیکه سازمان ادار ذ ا ستخدامی ک شور مجوز ا ستخدام نیرذ به د ستگاه داده
است  ،دستگاه اجرایی از طریق دفتر مدیریت عملکرد ذ ارتقا فرهنگ سازمانی اقدام
به اخی عدم مصداش یا کاهش اهداف تفاهم نامه نماید .

ساماندهی ذ متناسب ساز نیرذ انسانی" ذ رعایت سقف  10بر اساس شیوه نامه ارزیابی اقدام خواهد شد
درصااد نیرذ قرارداد چه لزذمی بر حضااور نمارر اذل ذجود
دارد؟

شای سته ساالر در
م حور مد یر یت

آموزشی به میزان ساعات تعیین شده را دارند  .دستگاه اجرایی میتواند در دذره هایی

در صااورت کسااب امتیاز کامل نمارر سااوم از شاااخص "

محور سوم

انتصااا

مدیران ذ کارکنان دستگاه اجرایی مطابق دستوالعمل مربوطه نیاز به ریراندن دذرهها

در سالجار ارسال تصویر ذضعیت موجود دستگاه کفایت میکند ذ داشتن برنامه برا
ن سبت ا ستاندارد پ ستها مدیریتی داده شده به جوانان ذ سال آینده .
زنان به کل پست ها چه میزان است؟

ن سبت پ ست ها مدیریتی اخت صاص یافته به جوانان ذ زنان؛  30در صد کل پ ست ها
مدیریتی است .

محور سوم
شای سته ساالر در
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م حور مد یر یت انتصااا
سرمایه انسانی

مدیران ذ

بااهااره راایاار
توانم ند

از

ها ز نان

با توجه به اینکه شای سته ساالر در انت صا مدیران تو سط
سازمان ملی د ستگاه صورت می ریرد ،آیا امتیاز این شاخص بر اساس شیوه نامه اقدام خواهد شد.
به دستگاه تعلق می ریرد؟ چه مستنداتی باید ارسال رردد؟

ذ جوانان
از آنجا که انت صا کلیه مدیران ذ معاذنان در برخی د ستگاهها

محور سوم
شای سته ساالر در
29

م حور مد یر یت انتصااا
سرمایه انسانی

مدیران ذ

بااهااره راایاار
توانم ند

از

ها ز نان

در سطح ملی صورت میریرد ذ هیچ مستنداتی برا دستگاه
ذیربط ارسال نمیررد ،آیا دستگاه ذیربط مشمول عدم مصداش
میرردد؟ در صااورتی که دساات گاه ملی هیچ مدیر خانمی
منصو نمی نماید ،تکلیف امتیاز این شاخص چیست؟

شاخص عدم مصداش ندارد .
در سااالجار ارسااال ذضااعیت موجود ذ برنامه برا رساایدن به هدف مربوطه کفایت
میکند .
در صورت عدم اجرا شاخص مربوطه  ،امتیاز مربوطه در نظر نخواهد شد .

ذ جوانان
محور چهارم
30

محور شاا فاف یت ذ به کارریر سااامانه
مدیریت مالی

31

32

کسب ذکار

محور پنجم
بهبود فضا کسب ذ
کار

محور بهبود فضااا

محور پنجم

کسب ذکار

بهبود فضا کسب ذ
کار

محور بهبود فضااا
33

کسب ذکار

ستاد انجام میدهد با این حال اداره کل صنعت ذ معدن مورد

تدارکات الکترذنیکی تایید قرار نمی دهد ،برا کسب امتیاز این شاخص چه اقدامی
دذلت(سامانه ستاد)

محور بهبود فضااا

دستگاه کلیه معامالت باال  22000000ریال را از طریق سامانه

بهبود فضا کسب ذ
کار

باید صورت ریرد؟
پیگیر کننده شاخص ها مرتبط با محور بهبود فضا کسب
ذ کار در دستگاه کیست؟
آیا نمارر پیشنهاد تنقیح قوانین در شاخص بهبود فضا کسب
ذ کار به صورت تجمیعی در نظر ررفته شده است؟

سامانه ستاد باید بصورت کامل برا معامالت  ،مزایده ها ذ مناقصات در دستگاه اجرایی
انجام شود  .دستگاه اجرایی موظف است مشکالت موجود در سامانه تدارکات را توسط
متخصصین ذ رابط ذیژه سامانه تدارکات در استان مرتفع نماید .

نماینده دستگاه معرفی شده به شورا رفتگو استان به دبیر اتاش بازررانی استان

خیر

مسااتندات الزم برا نمارر ها  6 ،5ذ  7در شاااخص بهبود
فضااا کسااب ذ کار در چه بازه زمانی باید ارسااال رردد؟ تا پایان سال 1396
توضیحاتی در مورد این نماررها داده شود؟
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محور بهبود فضااا
کسب ذکار

محور بهبود فضااا
کسب ذکار
محور بهبود فضااا
کسب ذکار

محور پنجم
بهبود فضا کسب ذ
کار

محور ارتقاء سالمت

بهبود فضا کسب ذ
کار
مدیریت سبز

ادار  ،مسااهول یت
پییر ذ پاسخگویی

ادار  ،مسااهول یت
پییر ذ پاسخگویی
محور ارتقاء سالمت
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ادار  ،مسااهول یت
پییر ذ پاسخگویی

شاخص بهبود فضا کسب ذ کار چگونه است؟

رردد

ذ در خصوص ارزیابی سالمت ادار ذ صیانت از حقوش شهرذند
صورت ریرد؟
ذ

صاا یا نت از حقوش
شهرذند

سازمان ) در سامانه بارریار

طبق استاندارد بررزار دذره ها آموزشی
چك لیساات ها مربوطه در تارنما سااازمان مدیریت ذ برنامه ریز قرار دارد ذ در
سامانه سرذش قرار ررفته ا ست .همچنین از طریق نامه ر سمی به د ستگاهها ار سال
شده است .

آیا در بازرساای ها مورد از اررانها ذ اصااناف مختلف که
ارائه کننده خدمات رونارون میباشااند ،شاااخصها ارزیابی بازر سی بر مبنا مواد  19رانه ت صویب نامه حقوش شهرذند ذ با توجه به نوع خدمات
مت فاذتی با ید ته یه رردد؟ آ یا بازرساای ها مورد

میکور دستگاه اجرایی انجام میشود .

توسط بازرس حقوش شهرذند صورت می رردد؟
در مورد د ستگاههایی که در ا ستقرار ذ بهرهبردار ذاحدها

صاا یا نت از حقوش
شهرذند

صاانعتی نقش دارند ،از آنجا که ذاحد ها صاانعتی ،تولید

حتی االمکان ذ تا جایی که مرتبط با مواد  19رانه ت صویب نامه حقوش شهرذند

ا ست

هسااتند ذ اربا رجوع ندارند ،چگونه می توان مواد  19رانه اجرایی رردد .
آئین نامه حقوش شهرذند را به اجرا درآذرد؟

صاا یا نت از حقوش

شیوه م ستند ساز

شهرذند

چگونه است؟

محور ارتقاء سالمت
41

نحوه مسااتندساااز اطالعات درخواسااتی در نمارر  6ذ 7

رواهی نامه باشد؟

شهرذند
ساااال مت ادار

عدم مصداش برا شاخص هایی منظور می رردد که در شیوه نامه ذکر شده باشد .

مطابق شیوه نامه در قالب فایل م ستند ساز (لورو

آیا آموزش ها مرتبط با مدیریت سبز باید کد دار ذ به همراه

محور ارتقاء سالمت
39

در این زمینه در د ستگاه ملی صورت نگرفته ا ست .در چنین

ادار  ،مسااهول یت صاا یا نت از حقوش چك لیسااتی برا ارزیابی موجود نمی باشااد چه اقدامی باید
پییر ذ پاسخگویی

38

دستگاه عدم مصداش اعالم نموده است با این حال هیچ اقدامی
شرایطی تکلیف دستگاه استانی چیست؟

محور پنجم

محور ارتقاء سالمت ساااال مت ادار
37

در خ صوص بهبود ف ضا ک سب ذ کار در برش ا ستانی ،ستاد

شاخص ها

صیانت از حقوش شهرذند

مطابق چك لیست ارسالی

در خ صوص ساختمانها امانی که به منظور ارائه خدمات در ارائه خدمات در میز خدمت(با شرایطی که در د ستورالعمل پیش بینی شده ا ست) که
افراد معلول د ستر سی دارند  ،تو سط مدیران ذ کارکنان مربوطه صورت پییرد  .ضمنا

ادار  ،مسااهول یت محور ششم

اختیار دسااتگاه اجرایی قرار می ریرد ،با در نظر ررفتن عدم

پییر ذ پاسخگویی

امکان تغییر در ساااختمان برخی از آیتم ها چك لیساات نحوه ارائه خدمت اطالع رسانی رردد .

م ناساااب سااااز

منا سب ساز ف ضاها ادار برا معلولین ذ جانبازان رعایت

ف ضاها ادار ذیژه نمی رردد .تکلیف دستگاه اجرایی در این خصوص چیست؟
جانبازان ذ معلولین
در خ صوص پا سخگویی به شکایات مردمی در ب ستر سامد،
ر سیدری به برخی از شکایات از طرف ذزارت متبوع صورت
محور ارتقاء سالمت رسیدری به شکایات میریرد ذ را ها مدت ز مان بساا یار طوالنی طی میشااود تا
42

ادار  ،مسااهول یت

مرد می در بساا تر

پاسااخگو شااکایت اربا رجوع باشاایم .با این تاخیر در

پییر ذ پاسخگویی

سامد

پا سخگویی به شکایت اربا رجوع عمال نمی توان امتیاز در

امتیازات سامانه سامد  ،منطبق با خرذجی سامانه است  .در صورت عدم پاسخگویی در
زمان مقرر ذ به هر دلیلی امتیاز مربوطه کسب نمی رردد .

این شاااخص کسااب نماییم .راهکار برا رفع این مشااکل
چیست؟
محور ارتقاء سالمت رسیدری به شکایات در صورتی که شکایتی در سامانه سامد برا د ستگاه اجرایی
43

ادار  ،مسااهول یت
پییر ذ پاسخگویی

44

45

46

مرد می در بساا تر مطرح نگردیده باشااد آیا امکان دریافت امتیاز عدم مصااداش
سامد

محور اسااتقرار نظام استقرار نظام ارزیابی
مدیریت عملکرد
محور اسااتقرار نظام
مدیریت عملکرد
محور اسااتقرار نظام
مدیریت عملکرد

عملکرد
محور هفتم

ذجود دارد؟
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شکایت ها در بستر سامد صفر باشد ،عدم مصداش شامل دستگاه اجرایی میرردد.

با عنایت به برش اسااتانی سااه ساااله ،تفاهم نامه بر اساااس
شاااخص هایی بوده که در سااال  96تغییر یافته اساات .نحوه شاخص ها جدید همگی دارا هدف  100درصد هستند .
ارزیابی چگونه است؟
در محور ا ستقرار نظام مدیریت عملکرد امتیازدهی به "میزان

استقرار نظام ارزیابی همگرایی امت یاز خودارز یابی ذ ن هایی دساات گاه" به ع هده شاخص میکور به عهده سازمان مدیریت ذ برنامه ریز است .
عملکرد

دستگاه اجرائی یا سازمان مدیریت ذ برنامه ریز استان است؟
در خصااوص دسااتگاهها اسااتانی که برش اسااتانی توسااط

محور هفتم

د ستگاه ملی تهیه ن شده ذ در حیطه اختیار د ستگاه نیز نبوده
تکلیف چیست؟
با عنایت به اینکه اهداف شاخصها تجمعی بوده است ،دستگاه

سواالت کلی

با عنایت به شیوه نامه ارزیابی عملکرد سال  1396در صورتی که تعداد درخواست ها یا

سایر

در طول سال ها اخیر سقف پیش بینی شده در طول برنامه
سه ساله را پیش از سال پایانی( )1396برآذرده ساخته ا ست.
به عنوان مثال کلیه ذاریار خدمات طبق تفاهمنامه صااورت

در صورتیکه تهیه تفاهم نامه به عهده دستگاه ملی باشد ذلی این کار انجام نشده باشد
 ،دستگاه استانی امتیاز آن را نمیریرد .
در موارد که عملکرد د ستگاهها اجرایی در شاخ صی خاص در هر سال دیگر قبل
از پایان سال  ،96صد در صد بوده ذ اهداف تعیین شده در تفاهم نامه منعقده ،برا
سالها بعد با خط تیره مشخص شده است ،اهداف کمی برا سالها آتی در سامانه

ررفته اساات ذ خدمت دیگر برا ذاریار در سااال  1396مدیریت عملکرد ،باید  100در صد در نظر ررفته شود (به منظور سنجش حفظ ذ ضع
باقی نمانده است .در چنین شرایطی تکلیف دستگاه اجرایی ذ موجود) ذ به هیچ عنوان عدم مصداش تلقی نمیرردد.
نحوه امتیازدهی به دستگاه چگونه خواهد بود؟
در صااورتی که مورد برا عدم مصااداش به صااورت کتبی از
48

سواالت کلی

سایر
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سواالت کلی

سایر
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سواالت کلی

سایر
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سواالت کلی

سایر
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سواالت کلی

سایر
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سواالت کلی

سایر
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سواالت کلی

سایر

دسااتگاه اجرایی برا سااازمان مدیریت ذ برنامه ریز اعالم
رردد تکلیف چه خواهد بود؟
نحوه عضااویت در کانال شاابکه راهبر تحول ادار در پیام
رسان سرذش چیست؟
لطفا دبیرخانه شورا رفتگو را معرفی نمایید.
قرارداد ها

مالد عدم م صداش ،تفاهم نامه د ستگاه می با شد .بنابر این الزم ا ست د ستگاه مربوطه
نسبت به اخی تاییده عدم مصداش از سازمان ادار استخدامی اقدام نماید ذ تا زمانیکه
سازمان ادار ذ ا ستخدامی ک شور عدم م صداش را تایید نکرده با شد  ،شاخص ارزیابی
خواهد شد .
آدرس کانال شبکه راهبر تحول ادار در پیام رسان سرذش @qzreformمی باشد.
دبیرخانه شااورا رفتگو ذاقع در اتاش بازررانی با ریاساات اسااتاندار محترم ذ دبیر آن
رئیس اتاش بازررانی استان می باشد.

خد ماتی ،نقل یه ذ غیره که در اسااف ند ماه 1396

منع قد میرردد ذلی م بالغ آن ها در سااال  1397پردا خت می شاخص قرادادها پشتیبانی در ارزیابی سال  1396نیست .
شود آیا شامل ارزیابی عملکرد سال  1396میرردد؟
در خ صوص د ستگاههایی که در دذ سال ری شته در فرایند
ارزیابی عملکرد حضور نداشته اند ،از آنجا که برخی از شاخص
ها به صورت تجمعی ه ستند ،نحوه ارزیابی عملکرد د ستگاه با
شاخص هایی با ماهیت تجمعی به چه صورت خواهد بود؟
آیا ار سال م ستندات ارزیابی عملکرد شاخص ها اخت صا صی
نیز باید در قالب لگو سازمانی باشد؟

در سال  1396مجموع اهداف در تفاهم نامه پیش بینی ذ مورد ارزیابی قرار میریرند .
(تفاهم نامه در ا ستان مابین سازمان مدریت ذ برنامه ریز ا ستان ذ د ستگاه که تفاهم
نامه ملی یا استانی ندارند تنظیم خواهد شد)
بله

در خصوص اعمال امتیاز عدم مصداش ،آیا این امکان هست که
کل امتیاز عدم م صداش منظور رردد ذ یا امتیاز عدم م صداش

امتیاز عدم م صداش در جمع کل امتیازات محا سبه ذ به تنا سب امتیاز د ستگاه محا سبه

هر محور برا ه مان محور منظور رردد تا امت یاز آن محور می رردد .
افزایش یابد؟

آیا این امکان ذجود دارد که دسااتگاهها اجرایی بر اساااس
بودجه تخصاایصاای ذ نوع فعالیتشااان به ررذه ها جدارانه
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تق سیم بند رردند سپس با هم مقای سه ذ سنجیده شوند؟ خیر  ،دسته بند دستگاه اجرایی بر حسب نوع خدمات دستگاه توسط سازمان ادار
چرا که با این رذند کنونی ذ با توجه به بودجه اختصاااص داده ذ استخدامی کشور تقسیم بند میشوند .
شده به آنها ذ ماهیت عملیاتی برخی د ستگاهها ،هر ساله به
عنوان چند دستگاه برتر شناخته می شوند.
آیا با انتصا زنان ذ جوانان به پست ها معاذنتی نیز می توان
امتیاز دریافت نمود؟
با عنایت به تك کاربر بودن سامانه زمان کافی برا باررزار
تمام م ستندات در سامانه نی ست ،با توجه به این مو ضوع چه
تدبیر برا افزایش سرعت باررزار م ستندات اندی شیده
شده است؟

پست ها مدیریتی پایه  ،میانی ذ عالی همگی مشمول میشوند .
برا ارزیابی سال  1396زمان بارریار مستندات توسط ذزارتخانه هر دستگاه مشخص
شده ا ست .ذ در برخی د ستگاهها امکان ا ستفاده هم زمان چند کاربر از سامانه ایجاد
شد.
م شاغل عمومی ،م شاغلی ه ستند که در تمامی د ستگاهها ذجود دارند .مانند م شاغل

منظور از مشاااغل عمومی ذ اختصاااصاای در جداذل  6ذ  7از
محور مدیریت سرمایه انسانی چیست؟

ذاحدها کاررزینی ذ حسابدار  .از سو دیگر مشاغل اختصاصی مشاغلی هستند که
خاص هر دستگاه می باشند ذ به عبارت دیگر شاخص ها اختصاصی دستگاه را دنبال
می کنند .مانند م شاغل ذاحد برنامه ذ بودجه ذ ذاحد تو سعه مدیریت که خاص سازمان
مدیریت ذ برنامه ریز میباشد.
د ستگاهها میکور باید ضمن توافق با سازمان مدیریت ذ برنامه ریز ا ستان در مورد
تعیین شاخص ها اخت صا صی ذ اهداف آن ذ اهداف شاخص ها عمومی ،ن سبت به

برخی از دسااتگاهها فاقد برنامه عملیاتی اصااالح نظام ادار  ،انعقاد تفاهم نامه با سازمان مدیریت ذ برنامه ریز در چارچو برنامه عملیاتی ا صالح
شاااخص ها اختصاااصاای ذ حتی سااامانه ارزیابی عملکرد نظام ادار "مو ضوع ت صویبنامه هیات ذزیران به شماره /127675ت 50642ه مورخ
ه ستند ،ارزیابی عملکرد برا این د ستگاهها چگونه صورت  " 1393/10/28تا پایان سال  1396اقدام نمایند .شایان ذکر ا ست که د ستگاهها
میریرد؟

میکور باید از تاریخ  1397/02/01تا  1397/02/15نساابت به ذرذد اطالعات خودارزیابی
خود (با توجه به رمز عبور ذ شنا سه ا که در اختیار د ستگاه قرار میریرد) در سامانه
مدیریت عملکرد استان اقدام نماید.

عملکرد دستگاهها اجرایی بر پایه سه ررذه شاخصها عمومی ،اختصاصی ذ استانی
مورد ارزیابی قرار می ریرد.
مبنا ارزیابی دستگاهها اجرایی بر اساس شاخصها عمومی ،تفاهم منعقد شده فی
ما بین د ستگاه ذ سازمان ادار ا ستخدامی ک شور مو ضوع بند یك بخ شنامه شماره
 157293مورخ  1393/12/10میباشد.
سایر

مبنا ارزیابی دستگاهها اجرایی چیست؟
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زمانبند فرایند ارزیابی چگونه است؟
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شاخصها اخت صا صی برا هر د ستگاه متفاذت بوده ذ خاص هر د ستگاه ا ست ذ
شاخصها هر دستگاه با توجه به مفاد بند( ) ماده  3آیین نامه اجرایی مواد  81ذ 82
ش.م.خ.د از سو دستگاه پیشنهاد می رردد ذ پس از تایید اداره استخدامی ابالغ می
رردد.
شاخص ها ا ستانی که به ت صویب شورا راهبر تو سعه مدیریت ا ستان ر سیده ذ
میزان رسیدن به اهداف برا دستگاهها اجرایی مشمول مورد ارزیابی قرار میگیرد .
با عنایت بر بخشاانامه ارزیابی عملکرد شااماره  15997737مورخ  1396/10/06ذ نامه
ابالغیه سازمان مدیریت ذ برنامه ریز ا ستان با شماره  1615128مورخ 1396/10/16؛
دسااتگاهها اجرایی مکلفند تا  1397/02/15رزارش خود ارزیابی را در سااامانه ذارد
کنند.
فرایند بررسی رزارش اذلیه ،تایید ارزیابان عمومی ذ اختصاصی ،نهایی نمودن امتیازات
ذ ارائه رزارش عملکرد دستگاه ها تا تاریخ  1397/4/31صورت می ریرد.
در نهایت نتایج ارزیابیها صورت ررفته ضمن ارائه در شورا عالی ادار ذ رزارش به
رئیس جمهور محترم ،در ج شنوارهها

شهیدرجایی( سطح ملی ذ ا ستانی) اعالم ذ به

اطالع عموم می رسد.
نتایج ارزیابیها
آیا از د ستگاهها برتر در ارزیابی عملکرد سال  1396تقدیر
به عمل می آید؟

صورت ررفته ضمن ارائه در شورا عالی ادار ذ رزارش به رئیس

جمهور محترم ،در ج شنوارهها

شهیدرجایی( سطح ملی ذ ا ستانی) اعالم ذ به اطالع

عموم خواهد ر سید .ضمنا امتیاز مکت سبه د ستگاهها اجرایی ،مبنا پرداخت فوش
العاده کارایی ذ عملکرد به کارکنان دسااتگاه( به اسااتناد مصااوبه  206/6653تاریخ
 )1390/3/23قرار خواهد ررفت.

