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شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ( 9111بخشنامه شماره  992711مورخ  9111/97/91سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور)
بخشنامه به دستگاه های اجرایی
شاخصهاي عمومي و مستندات هر يك از شاخصها براي ارزيابي عملكرد
در اجرای بند (الف) ماده ( )1آیین نامه اجرایی مواد ( )19و ( )17قانون مدیریت خدمات کشوری (به شماره
 11172/1779تاریخ  )9111/97/91و به منظور سنجش میزان موفقیت دستگاه ها در راستای تحقق اهداف و
وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 716/11/961
مورخ  9111/9/71شورای عالی اداری و همچنین برنامه جامع اصالح اداری (موضوع تصویب نامه شماره
/972629ت91617هـ تاریخ  9111/91/71هیئت محترم وزیران) ،شاخص های عمومی و مستندات هر یک از
شاخص ها برای ارزیابی عملکرد سال  9111به همراه دستورالعمل امتیازدهی ،در وب سایت سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور به نشانی  www.mdhc.irقرار گرفته است .با توجه به اهمیت موضوع شایسته است به نحوی
برنامه ریزی شود تا با در نظر گرفتن فرایند و نکات زیر ،گزارش جامع خودارزیابی دستگاه های اجرایی تهیه و وارد
سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت مستقر در این سازمان شود تا امکان انعکاس نتایج ارزیابی به مراجع
ذیربط فراهم شود.
 -9از آنجا که مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در بخش شاخص های عمومی ،تفاهم نامه فی ما
بین دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع بند دو تصویبنامه شماره /972629ت91617هـ
تاریخ  9111/91/71هیئت محترم وزیران می باشد ،لذا ضروری است وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ،برنامه
عملیاتی اصالح اداری موضوع بند یک تصویبنامه مذکور را برای ستاد دستگاه و به تفکیک واحدهای استان
تهیه و پس از تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه حداکثر تا تاریخ  9111/9/71به امور مدیریت
عملکرد و بهره وری این سازمان ارسال نمایند.
 -7در خصوص شاخص های اختصاصی ،با توجه به مفاد بند (ب) ماده ( )1آیین نامه اجرایی مواد ( )19و ()17
ق.م.خ.ک مبنی بر پیشنهاد شاخص ها از سوی دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور ،الزم است ترتیبی اتخاذ شود تا شاخص های پیشنهادی سال  9111به همراه اهداف
برنامه ای با ارائه مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص ها در قالب ماده ( )9دستورالعمل اجرایی
استقرار نظام مدیریت عملکرد (موضوع بخشنامه شماره  711/72199تاریخ  )9111/9/71و بسته های اجرایی
دستگاه (موضوع ماده  792قانون برنامه پنجم توسعه) و در قالب فرم (الف) تهیه و حداکثر تا پایان سال 9111
به ای سازمان ارسال گردد.
 -1واحد مدیریت عملکرد دستگاه ،اطالعات مربوط به گزارش عملکرد خود در ابعاد شاخص های عمومی و
اختصاصی را پس از بررسی و ارزیابی آن در کمیته مدیریت عملکرد و تأیید نهایی در شورای راهبری توسعه
مدیریت دستگاه ،حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال  9119به سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر
در این سازمان انتقال دهد.
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