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- 1هدف:
هدف از اين روش اجرايي تشريح اقدامات الزم جهت اجراي برنامه ارزيابي عملكرد ساالنه در ابعاد شاخصهاي عمومي و اختصاصي
مصوب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و بر اساس آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مواد 18و 18قانون
مديريت خدمات كشوري ميباشد.

- 2دامنه كاربرد:
اين روش اجرايي مشمول كليه واحدهاي ستادي و اجرايي و همچنين فعاليتها ،اسناد و مدارك و گزارشهايي كه بنحوي در آيين نامه و
دستورالعملها و بخشنامه هاي اجرايي ذيربط به آن اشاره شده و مرتبط با آن باشد بكار گرفته ميشود.

اصطالحات و تعاریف:
- 3
 مديريت عملكرد :رويكردي نظاممند است كه از طريق فراينددهاي تعيدين اهدداف اسدتراتيي ،،سدنش ،،جمدآ آوري و تحليدل داده هدا وبازنگري گزارش داده هاي عملكرد و بكارگيري نتايج آن ،به بهبود عملكرد سازمان مي انشامد.
 عملكرد :چگونگي انشام وظايف ،فعاليتها و نتايج حاصل. ارزيابي :فرايند سنش ،،ارزشگذاري و قضاوت. -شاخص :مشخصهاي كه در اندازه گيري ورودي ها ،فرايندها ،ستاده ها يا پيامدها مورد استفاده قرار ميگيرد.
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مسئوليتها:
- 5
مسئوليت نظارت بر حسن اجرا و استقرار اين روش اجرايي بر عهده اداره كل بازرسي ،ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات ميباشد و
كليه واحدها مكلف به همكاري خواهند بود.

روشاجرایی:
- 6
الف -تدوين برنامه راهبردي (بلند مدت) و به تبآ آن اهداف عملياتي و ساليانه ،اولين و مهم ترين گام استقرار نظام مديريت عملكرد اسدت .در
اين رابطه هيات مديره سازمان با در نظر گرفتن برنامه هاي توسعه ،برنامه هاي اجرايي دستگاه ،تكاليف و مأموريت هاي تعيدين شدده از سدوي
مراجآ ذيصالح ،برنامههاي باالترين مقام اجرايي دستگاه و اقدامات بهبود بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي سال قبل ،تكاليف و برنامههايي كه
از سوي مشلس شوراي اسالمي به عهده دستگاه گذاشته است و  ...برنامه راهبردي (بلند مدت) و اهداف عملياتي ( ساليانه) سازمان را در ابعاد
عمومي و اختصاصي به صورت سندي مدون تهيه و حداكثر تا پايان آذر هر سال براي اجرا در سال آتي به تمام واحدهاي تابعه ابالغ مينمايد.
ب -واحدهاي اجرايي مكلفند بر اساس اهداف عملياتي ابالغ شده حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال استراتييهدا ،طدرحهدا و پدروهههداي
اجرايي خود را به همراه زمان بندي اجرايي تنظيم و پس از تصويب توسط باالترين مقام دستگاه مطابق روش اجرايي ارزيابي عملكرد كاركنان
و دستورالعمل ارزيابي عملكرد كاركنان(شماره  822/88918تاريخ  )8992/5/88و دستورالعملها و بخشنامه هاي ذيدربط بده اجدرا بگذارندد .در
خصوص فعاليت ها و خدماتي كه قيمت تمام شده آنها بر اساس آيين نامه اجرايي ماده  81قانون مديريت خدمات كشدوري محاسدبه و تعيدين
شده است ،تفاهمنامه منعقد شده در اين خصوص مبنا قرار گيرد.
پ -دفتر برنامه ريزي و كنترل برنامه ها مكلف است برنامه هاي كمي شاخصهاي اختصاصي و عمومي سدازمان را مطدابق بخشدنامه هداي
ابالغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تدوين و پس از تصويب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
به اداره كل بازرسي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات جهت اجراي فرايند ارزيابي ارائه نمايد.
ت -پس از ابالغ بخشنامه اجرايي و شاخصهاي اختصاصي و عمومي مصوب از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهدور
فرايند ارزيابي عملكرد توسط اداره كل بازرسي ،ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات بشرح ذيل عملياتي ميگردد:
 .8تعيين مشريان ذيربط با توجه به محورها و شاخصهاي ارزيابي عملكرد
 .8ابالغ شاخصها به مشريان به همراه زمانبندي جمآ آوري داده هاي عملكردي
 .9جمآ آوري داده هاي عملكردي و تاييد اعتبار آنها بر مبناي مدارك و مستندات
 .1تهيه گزارش تحليلي(نقاط ضعف و قوت و اقدام بهبود) از نتايج ارزيابي و ارائه آن به مراجآ ذيربط در وزارتخانه و يا معاونت توسدعه
مديريت سرمايه انساني رييس جمهور در مقاطآ زماني تعيين شده و پس از تاييد كميسيون تحول اداري
ت -اداره كل بازرسي ،ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات بر اساس نتايج ارزيابيها برنامه هداي بهبدود را بعندوان بدازخورد از طريدق
باالترين مقام سازمان به مشريان ذيربط ابالغ مينمايد .معاونين و مديران ستادي مكلفند برنامههاي بهبود تدوين شده را در برنامه هاي سدال
آتي خود لحاظ و با همكاري كاركنان نسبت به تحقق آن اقدام نمايند .دفتر برنامه ريزي و كنترل برنامه ها موظف است برنامه هاي مذكور را
در قالب نظام مديريت پرويه كنترل و ميزان پيشرفت را بصورت دوره اي به باالترين مقدام سدازمان و همچندين اداره كدل بازرسدي ،ارزيدابي
عملكرد و پاسخگويي به شكايات ارائه نمايد.
ث -نتيشه ارزيابي عملكرد و امتياز كسب شده مبناي معرفي كاركنان و واحدهاي برگزيده بده جشدنواره شدهيد رجدايي و همچندين تصدحيح
اهداف ،سياستها وظايف و برنامه ها و پرداخت فوق العاده كارايي و عملكرد (موضوع بخشنامه شدماره  822/19588تداريخ  )8919/1/88قدرار
خواهد گرفت.
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ج -مشري پروهه مديريت دان ،موظف است نتايج حاصل از ارزيابي ها را در سطوح سازمان ،مديران و كاركنان بده داند ،قابدل اسدتفاده در
جهت بهبود عملكرد در سطوح مذكور فراهم و بروزرساني نمايد.

نمودارجریان:
- 7
پيوستها:
- 8





آيين نامه اجرايي نظام مديريت عملكرد مواد 18و 18قانون مديريت خدمات كشوري (شماره  1885/11984تاريخ )19/8/81
دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد (شماره  84988/822تاريخ )8919/5/81
دستورالعمل ارزيابي عملكرد كاركنان (شماره  88918/822تاريخ  )8992/5/88و دستورالعملها و بخشنامه هاي ذيربط
تصويب نامه شوراي عالي اداري (شماره  821/11199تاريخ )8992/9/82
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