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 تعاليبسمه
 

 های اجرایی استان اردبیلرؤسا و مدیران کل محترم کلیه دستگاه
 

 باسالم و احترام؛ 

)مصوبه شماره  قانون مدیریت خدمات کشوری 82و  81نامه اجرایی مواد آیین 3در اجرای بند )الف( و )ب( ماده 

ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول موفقیت دستگاههیأت وزیران( و به منظور سنجش 14/1/1389مورخ  4225/44327

شورای  20/1/1393مورخ 560/93/206)موضوع مصوبه شماره  شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح نظام اداری

 14/06/1397تاریخ  302596نامه شماره )موضوع تصویب دوره دوم-عالی اداری( و همچنین برنامه جامع اصالح نظام اداری

رئیس محترم معاون محترم رئیس جمهور و  06/04/1397مورخ  162537( و با توجه به بخشنامه شماره شورای عالی اداری

رئیس محترم امور مدیریت عملکرد و ارتقای  07/08/1397مورخ  418898و نامه شماره  سازمان اداری و استخدامی کشور

 های اجرایی استاندستگاه 1397های عمومی ارزیابی عملکرد سال شاخص ،ازمان اداری و استخدامی کشورفرهنگ سازمانی س

، جهت اجرا به و چک لیست های مربوطه هابه همراه دستورالعمل امتیازدهی و مستندات هر یک از شاخص لیست پیوست(شامل )

 های اجرایی استان، با مذکور، ارزیابی عملکرد هر یک از دستگاهالزم به ذکر است در اجرای بخشنامه  .شودپیوست ابالغ می

، توسط این سازمان انجام و به امور مدیریت از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولتمد نظر قرار دادن موارد ذیل، 

 . عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال خواهد شد

نامه بین دستگاه ملی و سازمان اداری و استخدامی کشور تفاهمبر اساس ، ستاره دار های عمومیشاخص هدف کمیمیزان  (1

. بدیهی است شودتعیین میهیأت محترم وزیران  02/08/1397هـ تاریخ 55853/ت102030نامه شماره موضوع تصویب

اف برنامه عملیاتی ستاد دستگاه اجرایی را برای واحد استانی ها، این سازمان، اهددر صورت نداشتن برش استانی شاخص

 مربوط به همان دستگاه، مورد عمل قرار خواهد داد.

های اختصاصی از سوی ق.م.خ.ک مبنی بر پیشنهاد شاخص 82و  81نامه اجرایی مواد آیین 3با توجه به مفاد بند )ب( ماده  (2

های اجرایی استان زمان اداری و استخدامی کشور، الزم است دستگاههای ملی و بررسی و تأیید آنها توسط سادستگاه

های اختصاصی و برش استانی آن به عمل های الزم را از ستاد وزارتخانه یا سازمان متبوع در خصوص شاخصپیگیری

عملکرد سال  های اختصاصی پیشنهادی برای ارزیابیهای متبوع بایستی شاخصآورند. بدیهی است وزارتخانه ها و سازمان
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ای با ارائه مستندات مربوط به منبع واحدهای استانی خود و برش استانی اهداف کمی آنها را به همراه اهداف برنامه 1397

دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد )موضوع بخشنامه شماره  1ها در قالب ماده استخراج شاخص

های های دستگاه، اسناد برنامه توسعه، سیاستبا در نظر گرفتن وظایف و مأموریت( 28/5/1389تاریخ  27911/200

اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد باالدستی، تنظیم و جهت بررسی و تأیید نهایی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال 

های اجرایی زیابی عملکرد دستگاههای اختصاصی ابالغ شده توسط سازمان مذکور در ارنمایند. الزم به ذکر است شاخص

های اجرایی، در زمان ورود گزارش عملکرد به سامانه جامع استان، برای این سازمان مالک عمل خواهد بود و دستگاه

 ها، مجاز نخواهند بود.نظام مدیریت عملکرد، به تغییر در عنوان، اهداف و اوزان آن

تواند پس از اعالم سازمان اداری و استخدامی اختصاصی، این سازمان میهای در صورت عدم ارسال برش استانی شاخص  (3

های ستاد های اختصاصی این دسته از واحدهای استانی با در نظر گرفتن شاخصکشور، رأساً نسبت به تدوین شاخص

 را مورد ارزیابی قرار دهد.  داری و استخدامی کشور( اقدام و آنها)ابالغی از سوی سازمان ا دستگاه مربوط

 یاستان یوابسته و واحدها یها گزارش عملکرد ستاد دستگاه، سازمان یابیو ارز یبررس ،یابیگزارش خودارز افتیدر (4

 یها ها و سازمان انهخعملکرد وزارت تیریدفاتر مد یاز سو یو اختصاص یعموم یها هر دو بعد شاخص مربـوط در

از  یخروجـ ـلیفاارسال هـا،  گزارش یینهـا دییانجام خواهد گرفت که بعد از تأ یامشابه به گونه نیعناو ایمستقل 

و  یه سازمان ادارب15/02/1398 خیحداکثر تا تار( یو استانی از مل م)اع هادستگاه ـهیعملکـرد کل تیریسـامانه مـد

با توجه به اینکه امکان دریافت  .پذیر خواهد بودامکان( یعملکـرد و ارتقاء فرهنگ سازمان تیری)امور مـد کشور یدامخاست

 )وزارتخانه یا سازمان متبوع( فراهم گردیده های اجرایی استان صرفاً از طریق سامانه ستاد دستگاهگزارش عملکرد دستگاه

کرد یا عناوین است، لذا ضروری است واحدهای استانی با هماهنگی و برنامه ریزی و طبق زمانبندی دفتر مدیریت عمل

 یا سازمان ملی متبوع، در مهلت تعیین شده اقدام به ورود اطالعات نمایند.  مشابه وزارتخانه

های اختصاصی ابالغی از سوی های اجرایی استان که فاقد برنامه عملیاتی اصالح نظام اداری، شاخصآن دسته از دستگاه (5

، موظفند پس از توافق با این سازمان در خصوص اهداف باشندسازمان و سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد می

برنامه جامع اصالح چارچوب های عمومی و اختصاصی مورد عمل، نسبت به انعقاد تقاهم نامه با این سازمان در شاخص

تعیین و همچنین ( شورای عالی اداری 14/06/1397تاریخ  302596نامه شماره )موضوع تصویبدوره دوم -نظام اداری

با  15/2/1398لغایت  1/2/1398اقدام نمایند و از تاریخ  1397های اختصاصی با تأیید این سازمان، تا پایان سال شاخص

دریافت رمز ورود به سامانه از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان، گزارش عملکرد خود را در ابعاد 

 وارد سامانه نمایند. های عمومی و اختصاصیشاخص

پذیر امکان 31/2/1398های اجرایی استان حدوداً از تاریخ دسترسی این سازمان به اطالعات گزارش عملکرد دستگاه (6

های عمومی و خواهد شد. در ضمن این سازمان موظف شده است، بررسی اولیه گزارش عملکرد، تعیین ارزیابان شاخص

ای های اجرایی استان را به گونهزات مکتسبه و همچنین ارایه گزارش عملکرد دستگاهاختصاصی، نهایی نمودن امتیا
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پایان یافته و نتایج نهایی  31/4/1398های اجرایی استان حداکثر تا تاریخ مدیریت نماید که فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه

 ری و استخدامی کشور قرار گیرد.از طریق سامانه نظام مدیریت عملکرد دولت در اختیار سازمان ادا

های عمومی ارزیابی عملکرد به منظور آشنایی معاونین اداری و مالی )عناوین مشابه( و کارشناسان جلسه توجیهی شاخص (7

ها و فرایند انجام کار، متعاقباً برگزار ها، شاخصهای اجرایی به منظور آشنایی با برنامهو رابطین ارزیابی عملکرد دستگاه

 د شد.خواه

باشند. مسئولیت عدم مشارکت های اجرایی مستقر در استان، موظف به شرکت در فرآیند ارزیابی میتمامی دستگاه (8

 ها در این ارزیابی، به عهده باالترین مقام استانی دستگاه خواهد بود.دستگاه

رح در جلسه شورای عالی اداری و های انجام شده ضمن ارائه به سازمان اداری و استخدامی کشور برای  طنتایج ارزیابی (9

شهید رجایی استان اعالم و به اطالع عموم خواهد رسید. در  جمهور محترم و استاندار محترم، در جشنوارهگزارش به رییس

العاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه )به استناد ضمن امتیاز مکتسبه دستگاه اجرایی استان، مبنای پرداخت فوق

بخشنامه  4ماده  3( قرار خواهد گرفت. همچنین به استناد تبصره بند 23/3/1390تاریخ  6653/206مصوبه  2تبصره 

 20مندی مدیران و کارمندان از هرگونه پاداش )به استثنای پاداش مربوط به ماده ، بهره22/5/1390تاریخ  11942/200

 باشد.تبه متوسط یا باالتر دستگاه از ارزیابی عملکرد میقانون مدیریت خدمات کشوری( منوط به کسب ر

تر های اجرایی استان به اجرای اثربخشمحترم دستگاهکل تر رؤسا و مدیران با عنایت به مراتب فوق الذکر، اهتمام جدی

استان در نظام مدیریت تواند تأثیرات مثبت و قابل توجهی در ارتقای جایگاه استان، مدیران و مجموعه ها میاین برنامه

دستگاه، آن لذا خواهشمند است ضمن فعال سازی کارگروه توسعه مدیریت و کمیته مدیریت عملکرد  .عملکرد داشته باشد

موقع و دقیق در سامانه ه موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و مستندات الزم و کافی با مدیریت جنابعالی ب

  نه ارزیابی عملکرد آن دستگاه فراهم گردد.مربوطه درج گردد تا زمی
 
 

  
  

 

 رونوشت:
سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل برای آگاهی و اقدام جناب آقای عبادی دولت آبادی معاون محترم توسعه مدیریت و  

 الزم
یابی جناب آقای خروشی مدیر محترم اداری،مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل برای آگاهی و اقدام الزم در خصوص ارز 

 عملکرد سازمان
 مور نوسازی اداری اردبیل فرج پور برای آگاهی و اقدام الزمجناب آقای فرج پور نیری سرپرست ا 
 آگاهی و اقدام الزم جناب آقای فرزانه کارشناس محترم سازمان مدیریت اردبیل برای 

 

 داود شایقی 

مدیریت و برنامه ریزی رئیس سازمان 

 استان اردبیل 



 

 

 

 : شماره انهم

 

 

421555 

09/08/1397 : اترخی انهم  

 دارد : ویپست
 

 

گار مرکزی:                                                                                     045-33744210   -12اردبیل. شهرک اداری بعثت                                                                                مرکز تلفن:    2779594ش ش:           045-33744200دورن
 

 جناب آقای غنی زاده رئیس گروه محترم سازمان مدیریت اردبیل برای آگاهی و اقدام الزم 
 عبادی االدزله کارشناس سازمان مدیریت اردبیل برای  آگاهی و اقدام الزم جناب آقای 

 


