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هدف
- 1
هدف از تدوين اين روش اجرايي تشريح اقدامات الزم در خصوص انجام امور بازرسي از عملکرد مديران و کارکنان و سننج راناي
مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مديران و کارکنان با ارباب رجوع بوده و بمنظور پيشگيری ،تشخيص و تعيين موارد اخنتفف و
انحراف احتمالي و اصفح امور و رفع نقائص و بهينه کردن رفتار کارکنان و عملکرد سازمان و نيز سياستهای تشويق و تنبينه بنر اسنا
مواد 09 ،09و  09قانون مديري خدمات کشوری و بخشنامه  9099/53553مورخ  09/5/4هيات وزيران و قانون ارتقنا سنفم نظنام
اداری و مقابله با فساد  99/32599مورخ  09/0/90و آئيننامه اجرايي قانون رسنيدیي بنه تخلتنات اداری مصنوب  9525/2/92هينات
وزيران ميباشد.

دامنه کاربرد
- 2
کليه واحدهای سازماني را شامل ميشود.

اصطالحات و تعاریف
- 3
ارزيابي عملکرد کارکنان  :عبارتس از يک سيستم بازخور که در بریيرنده ارزيابي مستقيم عملکرد کارکنان سازمان ميباشد.
سنج رااي مردم  :يک اندازهیيری دقيق آماری اس که توصيف دقيق و قابل اعتمادی از ميزان رااي مردم و ارباب رجوع از
کيتي فعالي های سازمان را در اختيار قرار ميدهد.
اداره کل  :اداره کل بازرسي ،ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات

شناسنامه:
- 4
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مسئوليتها:
- 5
مسئولي نظارت بر حسن اجرا و استقرار اين روش اجرايي بر عهده اداره کل بازرسي ،ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات ميباشد و
کليه واحدها مکلف به همکاری خواهند بود.

روشاجرایی:
- 6
الف -اداره کل در فروردين ماه هر سال برنامه جامع ساليانه امور بازرسي از عملکرد مديران و کارکنان و سنج رااي مردم از واحدهای مختلف
و نحوه برخورد مديران و کارکنان با ارباب رجوع را با توجه به واعي کلي ،ساختاری و تشکيفتي ،و نتايج بازرسي های سال قبل تدوين نمنوده و
پس از تاييد باالترين مقام سازمان ،آن را به مورد اجرا ميگذارد .روش تتضيلي بازرسي فوق به شرح ذيل ميباشد :
 .9اخذ مستندات مربوط به وظايف کارکنان و مديران
 .9اخذ برنامه های ساليانه حوزه های سازمان
 .5اخذ کليه مستندات الزم جه عملکرد کارکنان و مديران از حوزه های مربوطه(حضور و غايب  ،مرخصي ها  ،مينزان حقنوق درينافتي ،
پاداش ها و)....
 .4تهيه فرمهای سنج ميزان رااي پرسنل از عملکرد مديران و ديگر کارکنان مطابق با شاخصهای در نظر یرفته شنده بنه تتکينک
واحد های مختلف (برگ پيوس )9
 .3تهيه فرمهای الکترونيکي سنج ميزان رااي مردم از عملکرد و فعاليتهای سازمان جه نظرسنجي عمومي از طريق پايگاه اينترنتني
سازمان (برگ پيوس )9
 .5توزيع و جمعآوری فرمهای سنج رااي و استخراج آمارهای مورد نياز
 .2تحليل و آناليز نقاط قوت و اعف مديران و کارکنان
 .0ارائه پيشنهاد و راهکاری مناسب جه از بين بردن نقاط اعف
 .0تنظيم یزارش حداکثر به مدت  3روز کاری پس از اتمام بازرسي
ب -بازرسي های فوقالعاده حسب دستور و درخواس باالترين مقام سازمان و يا ديگر مراجع ذيصفح و بازرسني هنای منوردی در محندوده
مواوع خاص ارجاعي و در خارج از برنامههای زمان بندی شده سازمان صورت ميیيرد.
پ -بازرسان مکلتند بر مبنای مستندات و شواهد عيني بازديد شده ،تاييد انجام یرفتن فعاليتهنای اصنفحي را پيگينری و ینزارش نماينند و
چنانچه در مدت زمان پيگيری مشکل يا مشکفت ديگری مشاهده یردد ،مواوع بايستي در قالب يک یزارش جديد تهيه و به مدير بففصنل
ارائه شود.
ت -اسناد و مدارك و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسي با طبقه بندی خيلي محرمانه(طبق مقررات و آئين نامه نگاهنداری اسنناد و  ...و
نحوه مشخص نمودن نوع  ...و يا سايرمقررات) توسط بازر يا هيات بازرسي بايستي در محل ماموري مفحظه و مطالعه یردد .از اسنناد بنا
رعاي محرمانگي و با موافق باالترين مقام سازمان به طريق دس نويس رو نوش تهيه مي یردد ،مگر آنکه بنا به تشنخيص مقنام مجناز
تهيه تصوير از آن اروری باشد.
ث -چنانچه بازر در جريان انجام ماموري خود با ممانع يا مخالت يا عدم همکاری الزم مواجه شود و نتواند نسب به رفع مشکل اقندام
نمايد  ،مراتب را با تنظيم صورتجلسه چگونگي امر به مدير بففصل یزارش نمايد .
ج -هریاه بازر در جريان انجام ماموري يا رسيدیي به مواوعي  ،با حکمي مواجه شود که آن را مخالف با شرع يا قانون تشخيص دهند ،
مراتب را به مدير بففصل یزارش دهد.
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چ -چنانچه بازر در حين انجام ماموري از سو جريان يا وقوع تخلتي در واحد بازرسي شونده اطفع حاصنل نمايند و رسنيدیي بنه آن خنارج از موانوع
ماموري او باشد چگونگي را با رعاي سلسله مراتب به مدير بففصل اعفم و کسب تکليف مي نمايد.
ح -بازر  ،چگونگي اقدامات خود را مرتبا به اطفع مسئول ذيربط رسانده و عنداالقتضا کسب نظر مي نمايد  .در موارد مهمه اطفع بايد فوری باشد.
خ -استتاده شخصي از وسايل و امکانات واحدهای مورد بازرسي توسط بازرسان اکيدا ممنوع اس .
د -اداره کل مکلف اس یزارش تحليلي فصلي( 5ماهه) از انجام بازرسي های صورت یرفته و نتايج آن را به باالترين مقنام سنازمان ارائنه و
نسب به پيگيری نتايج اقدام نمايد.

نمودارجریان:
- 7
-

پيوستها:
- 8










رااي مردم

روش اجرايي فرايند بازرسي ازعملکرد مديران و کارکنان و سنج
مقررات و آئين نامه نگاهداری اسناد و ...
مواد  09الي  09قانون مديري خدمات کشوری
آيين نامه پي یيری و مبارزه با رشوه (مصوبه شماره /25522ت 59524تاريخ  9505/99/99هيئ وزيران)
بخشنامه شماره  9099/53553مورخ 09/5/4هيئ وزيران
قانون ارتقا سفم نظام اداری و مقابله با فساد به شماره 99/32599مورخ 09/0/90
آئيننامه اجرايي قانون رسيدیي به تخلتات اداری مصوب  9525/2/92هيات وزيران
فرم سنج ميزان رااي پرسنل از عملکرد مديران
فرم سنج ميزان رااي مردم از عملکرد فعالي های سازمان
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