
عنوان دستگاه:

شاخص هاي  کلی 
عملکرد

حداکثر 
امتیاز

امتیاز نهایی خود ارزیابی
(گروه ارزیابی)

120.049.00.0
5.05.0
5.05.0
5.05.0
10.010.0

امتیاز نهاییخود ارزیابیحداکثر امتیازدرصدتعداد (عملکرد)تعداد کل فرآیند

2.01.0
5.03.0
5.02.0
6.02.0

4.02.0کاهش هزینه انجام فرایند
4.02.0افزایش سرعت انجام فرایند

4.02.0افزایش رضایتمندي دریافت کنندگان خدمت
2.01.0
5.02.0
ع-ش5.0
6.04.0

4.01.0کاهش هزینه انجام فرایند
4.01.0افزایش سرعت انجام فرایند

4.01.0افزایش رضایتمندي دریافت کنندگان خدمت
ع-ش2.0
ع-ش2.0
ع-ش2.0
ع-ش5.0
ع-ش5.0

ع-ش4.0
ع-ش4.0
ع-ش4.0
ع-ش3.0
ع-ش4.0

1- محور اثربخشی و کارایی در فرآیندها و روشها ( 120 امتیاز )

          - میزان افزایش رضایت ارباب رجوع

فرم ارزیابی عملکرد واحدهاي استانی 1388
موضوع مصوبه شماره 44642/ت 27701 هـ مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران

شاخصهاي عمومی

تعیین روش ارایه و زمینه هاي پیشنهاد و دامنه امتیازها و فرآیند پرداخت پاداش و بازنگري و به روز رسانی آن

استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد و تشکیل کمیته هاي مربوط

اتوماسیون فرایندها

ارائه غیر حضوري خدمت

مشارکت فعال در برگزاري همایش اصالح الگوي مصرف (ارائه مقاله از طرف دستگاه و مشارکت در نمایشگاه جنبی)

اجراي آموزش هاي مرتبط با اصالح الگوي مصرف براي کارکنان دستگاه (موضوع بخشنامه شماره 85863/200 مورخ 10/9/88 )

صی
تصا

ي اخ
ش ها
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          - میزان افزایش سرعت انجام کار

اجرا و استقرار 
نظام پذیرش و 

بررسی پیشنهادها
(35امتیاز)

طرح مسائل مرتبط با اصالح الگوي مصرف در کمیسیون تحول اداري دستگاه و ارائه گزارش عملکرد

اصالح الگوي 
مصرف (25امتیاز)

 بهبود فرآیندها 
دها(60امتیاز)

اور
ست

و د
ج 

تای
ن

مستند سازي فرایندها

اصالح فرایندها

ایجاد بانک اطالعاتی الکترونیکی با درج مشخصات کامل پیشنهاد و پیشنهاد دهنده

درصد پیشنهادهاي اجرا شده (تعداد پیشنهادهاي اجرا شده تقسیم بر تعداد پیشنهادهاي قابل اجرا ضرب در عدد صد)

          - میزان کاهش هزینه ها

میزان فعال بودن نظام پیشنهادها

نرخ مشارکت (تعداد پیشنهاددهندگان تقسیم بر کل کارکنان ضرب در عدد صد)

شاخص هاي کلیدي عملکرد

ارایه برنامه براي اصالح الگوي مصرف در ابتداي سال 1388 و انطباق اقدامات انجام شده با برنامه تدوین شده

عنوان فعالیت

دها
اور
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ج 
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ن

اتوماسیون فرایندها

ارائه غیر حضوري خدمت

مستند سازي فرایندها

اصالح فرایندها

نتایج حاصل از اجراي پیشنهادها:

انجام امور مربوط به فرهنگ سازي، آموزش و اطالع رسانی در زمینه نظام پیشنهادها

می
عمو

ي 
ش ها

رو



عنوان دستگاه:

شاخص هاي  کلی 
عملکرد

حداکثر 
امتیاز

امتیاز نهایی خود ارزیابی
(گروه ارزیابی)

فرم ارزیابی عملکرد واحدهاي استانی 1388
موضوع مصوبه شماره 44642/ت 27701 هـ مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران

شاخصهاي عمومی

شاخص هاي کلیدي عملکرد

180.054.00.0
ع-ش10.0
ع-ش10.0
ع-ش10.0
20.020.0
ع-ش25.0
10.04.0

کاهش تعداد 
نیروي انسانی 

(20امتیاز)
ع-ش20.0

ع-ش15.0

30.030.0

ع-ش30.0

130.00.00.0

ع-ش10.0
ع-ش5.0
ع-ش15.0
ع-ش5.0
ع-ش5.0
ع-ش10.0
ع-ش2.5
ع-ش2.5
ع-ش2.5
ع-ش2.5
ع-ش5.0
ع-ش10.0
ع-ش5.0

نتایج اجراي 
طرح نظرسنجی 

(50امتیاز)
ع-ش50.0

2- محور اصالح ساختارهاي سازمانی ( 180 امتیاز )

استقرار نظام 
پاسخگویی 
(50امتیاز)

کاهش تعداد نیروي انسانی

          - دریافت پیشنهادات مراجعان و ارایه آن به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

          - وجود ضوابط و دستورالعمل هاي مدون و مصوب در خصوص بهره مندي از خدمات رفاهی و پشتیبانی و اجراي دقیق آن

آیا منشور اخالقی دستگاه تهیه و تدوین شده است؟

ارسال جمع بندي سه ماهه و ساالنه نتایج نظرسنجی از مراجعان به استانداري

اقدام هاي دستگاه در جهت پاسخگویی به شکایات:

نصب تابلوي راهنما در معرض دید مراجعین

          - دسترسی مردم به فرم شکایات درخواست مردمی (فرم شماره یک) و ثبت شکایات و پاسخ ها در سیستم اطالعات مدیریت و 
قابلیت پیگیري از طریق سیستم.

          - مستندسازي و شفاف سازي مراحل، زمان و کیفیت و استانداردهاي ارایه خدمات و تغییرات آنها و اطالع رسانی از طرق مختلف

          - برنامه دیدار عمومی با مردم جهت رسیدگی به مسایل و شکایات.

          - شکایات ارایه شده به هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري

انتخاب  بازرسین و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت طرح تکریم

استقرار الزامات 
طرح تکریم 
ارباب رجوع 
(30امتیاز)

آیا منشور اخالقی به امضاي کارکنان جدید رسیده است؟

میزان رضایت دستگاه در اجراي طرح نظرسنجی

میزان کاهش تعداد کل پست هاي مدیریتی و سرپرستی نسبت به وضع موجود

وظایف اجرایی انتقال یافته از واحدهاي استانی به شهرستانی عالوه بر مصوبات شوراي عالی اداري

میزان کاهش تعداد پست هاي سازمانی نسبت به وضع موجود

گزارش تفصیلی از میزان و درصد تصدي هاي واگذار شده به تفکیک واحدهاي استانی و شهرستانی به صورت جداول مقایسه اي (ماهانه، 
شش ماهه و ساالنه)

نصب نام و نام خانوادگی متصدي انجام کار، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی

3- محور ارتقاي رضایتمندي مردم (130 امتیاز)

تشویق و تنبیه کارکنان بر اساس نتایج نظرسنجی ساالنه

اصالح تشکیالت 
و تمرکز زدایی 

میزان واگذاري فعالیت هاي امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی(85امتیاز)

میزان کاهش تعداد واحدها و سطوح سازمانی نسبت به وضع موجود

احصاء تصدي هاي قابل واگذاري

واگذاري تصدي 
هاي دستگاه هاي 
دولتی به بخش 

غیردولتی 
(75امتیاز)

تشکیل کارگروه واگذاري ها در واحدهاي استانی و شهرستانی

میزان تحقق مصوبات شوراي عالی اداري در خصوص انتقال وظایف اجرایی از واحدهاي استانی به شهرستانی



عنوان دستگاه:

شاخص هاي  کلی 
عملکرد

حداکثر 
امتیاز

امتیاز نهایی خود ارزیابی
(گروه ارزیابی)

فرم ارزیابی عملکرد واحدهاي استانی 1388
موضوع مصوبه شماره 44642/ت 27701 هـ مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران

شاخصهاي عمومی

شاخص هاي کلیدي عملکرد

185.038.00.0
خیربلی

ع-ش5.0
5.05.0
5.05.0
5.05.0
ع-ش5.0
10.05.0
25.010.0
ع-ش1.0
ع-ش1.0
ع-ش1.0
ع-ش1.0
ع-ش1.0
ع-ش1.0
1.01.0
ع-ش1.0
ع-ش1.0
ع-ش1.0
ع-ش1.0
ع-ش6.0
ع-ش3.0

ایجاد بانک هاي 
اطالعاتی 
تخصصی 
(15امتیاز)

15.07.0

اجراي برنامه 
آموزش فناوري 

اطالعات به 
کارکنان 

(15امتیاز)

ع-ش15.0

ورود اطالعات و 
خدمات دستگاه 
به پورتال مردم 

(75امتیاز)

ع-ش75.0

ایجاد سیستم 
هاي مکانیزه 

عمومی (20امتیاز)

آیا دستگاه داراي سیستم تشکیالت مکانیزه می باشد؟

آیا بانک اطالعاتی براي نگهداري و بازیابی فرم هاي دستگاه 
(e-form) وجود دارد؟

ارائه برنامه جامع فن آوري اطالعات و ارتباطات

توسعه جایگاه اینترنتی

آیا امکان اخذ خدمت به صورت کامالً الکترونیکی (e-service) وجود دارد؟ (اسامی 
خدمات در جدول کمکی ذکر شود)

آیا امکان تکمیل و ارسال فرم هاي مرتبط با خدمت از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه وجود 
دارد؟ (چند فرم و اسامی فرم ها ذکر شود)

چند درصد از کارکنان دستگاه مطابق بخشنامه شماره 20322/1903تاریخ 3/11/1381، مهارت هاي الزم در 
خصوص فناوري اطالعات را آموزش دیده اند.

آیا دستگاه داراي سیستم اموال و دارایی هاي ثابت مکانیزه می باشد؟

آیا فرم هاي مورد نیاز براي انجام خدمات از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه قابل دسترسی 
هستند؟

آیا روش هاي انجام خدمات به شهروندان همراه با زمان بندي انجام آن ها بر روي جایگاه 
اینترنتی دستگاه قابل مشاهده است؟

آیا نشانی، تلفن، نمابر و پست الکترونیک دستگاه از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه قابل 
دسترسی است؟ (جوابگو بودن)

آیا دستگاه داراي سیستم انبار مکانیزه می باشد؟
آیا دستگاه داراي سیستم نقلیه مکانیزه می باشد؟

توسعه جایگاه 
اینترنتی 

(60امتیاز)

آیا در سیستم هاي فوق الذکر فیلد کد ملی، کد پستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی تعریف و تکمیل شده است؟
آیا سیستم ها به صورت یکپارچه و در ارتباط با هم وجود دارند؟

4- محور توسعه دولت الکترونیک (185 امتیاز)

آیا دستگاه داراي سیستم بودجه مکانیزه می باشد؟

آیا دستگاه داراي بانک هاي اطالعاتی تخصصی می باشد؟ (ذکر نام بانک هاي اطالعاتی در جدول کمکی)

مطابق بخشنامه شماره 88882/100 تاریخ 4/7/1386 اطالعات چند خدمت از خدمات دستگاه به صورت کامل 
و شفاف در پورتال مردم ثبت شده است.

(تعداد کل اطالعات خدمات و تعداد اطالعات ثبت شده در جدول زیر درج شود)

آیا دستگاه داراي سیستم تدارکات و خرید مکانیزه می باشد؟

آیا دستگاه داراي سیستم مالی مکانیزه می باشد؟
آیا دستگاه داراي سیستم عمرانی مکانیزه می باشد؟
ِیا دستگاه داراي سیستم دبیرخانه مکانیزه می باشد؟

آیا دستگاه داراي سیستم تعمیر و نگهداري تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت مکانیزه می باشد؟

برنامه جامع فن آوري 
اطالعات و ارتباطات

آیا دستگاه داراي سیستم پرسنلی مکانیزه می باشد؟



عنوان دستگاه:

شاخص هاي  کلی 
عملکرد

حداکثر 
امتیاز

امتیاز نهایی خود ارزیابی
(گروه ارزیابی)

فرم ارزیابی عملکرد واحدهاي استانی 1388
موضوع مصوبه شماره 44642/ت 27701 هـ مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران

شاخصهاي عمومی

شاخص هاي کلیدي عملکرد

150.075.00.0
ع-ش5.0
ع-ش10.0
ع-ش10.0
ع-ش15.0
10.010.0
ع-ش10.0
ع-ش10.0
ع-ش10.0
30.025.0
40.040.0

130.010.00.0
ع-ش5.0

ع-ش2.0
ع-ش2.0
ع-ش2.0

ع-ش4.0
ع-ش5.0
ع-ش10.0

ع-ش10.0

ع-ش15.0
ع-ش5.0
ع-ش10.0
ع-ش5.0
ع-ش5.0

ع-ش3.0
ع-ش10.0
ع-ش2.0
ع-ش5.0
ع-ش5.0
ع-ش5.0
ع-ش5.0
ع-ش5.0
5.05.0
5.05.0

               - عدم صدور حکم پیمانی براي نیروهاي قرارداد کار مشخص بدون طی تشریفات قانونی

 حفظ و توسعه 
منابع انسانی 

(30امتیاز)

رعایت ضوابط بکارگیري نیروي انسانی و آیین نامه اجراي بند (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه به ویژه سهمیه هاي خاص 
و رعایت عدالت و اصل برابري فرصت ها در استخدام(نشر آگهی و برگزاري آزمون استخدامی و رعایت شرایط احراز شغلی)

رعایت ضوابط مربوط به بکارگیري نیروهاي شرکتی(قراردادکار مشخص):

       - دریافت سهم استانی از کل اعتبارات ساالنه(حداکثر یک درصد) از ستاد مرکز و هزینه نمودن آن
آموزش و        - توزیع عادالنه آموزش بین مدیران و کارکنان دستگاه

بهسازي نیروي 
انسانی (50امتیاز)

       - دریافت برنامه اجرایی ساالنه دستگاه از ستاد مرکز

اجراي صحیح فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري و بخشنامه مربوط در خصوص نظام پرداخت کارکنان و همچنین اجراي 
دستورالعمل پرداخت کمک هاي رفاهی کارمندان دولت

       - اجراي برنامه هاي آموزشی دستگاه در چارچوب کلیات برنامه هاي آموزشی مصوب(با رعایت 60 ساعت آموزش براي مدیران و 40 
ساعت براي کارکنان در طول سال)

       - ایجاد شناسنامه الکترونیکی آموزش

       - ارایه به موقع نیازهاي آموزشی مدیران به مدیریت آموزش و پژوهش استان و اعزام مدیران به دوره هاي آموزشی مطابق 
دستور العمل مربوط

تشکیل کمیته انتخاب،انتصاب وتغییر مدیران و رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل 
قبلی با کسب حداقل 60 درصد از امتیازات وبا رعایت بند مربوط به سابقه کار، کارشناسی و مدیریتی

استقرار نظام 
ارزشیابی کارکنان 
دولت (20امتیاز)

 پیشنهاد و معرفی حداقل سه نفر براي هر پست مدیریتی به کمیته   انتخاب مدیران از منابع بانک اطالعات مدیران و رعایت بند مربوط به 
انتصاب حداقل 85 درصد از داخل دستگاه و صدور احکام چهارساله و ایجاد و به روز رسانی بانک اطالعات مدیران

استقرار نظام 
شایسته گرایی 

(30امتیاز)

       - فعال بودن کمیته آموزش
       - ارزیابی دوره هاي آموزشی (برنامه ریزي، اجرا، تحلیل و کاربرد نتایج) و سنجش میزان اثربخشی ها

       - برون سپاري آموزشی به تفکیک دوره هاي آموزشی مدیران و کارکنان (بر حسب تعداد و ساعت)

ارایه گزارش جامع و دقیق از اجراي مصوبه به استانداري هر شش ماه

       - تعیین نسبت آموزش اجرا شده به تفکیک آموزش هاي شغلی، عمومی و بهبود مدیریت

میزان کاربرد نتایج ارزشیابی در تصمیمات اداري

تکمیل شناسنامه ارزشیابی و درج آن در پرونده

تکمیل فرمهاي ارزشیابی از طریق نرم افزار تهیه و ارائه شده توسط دفتر منابع انسانی و تحول اداري استانداري

میانگین پیشرفت اجراي برنامه تحول اداري
اثربخشی برنامه هاي تحول اداري

5- محور استقرار نظام مدیریت عملکرد (150 امتیاز)

رعایت ضوابط مربوط به طرح هاي طبقه بندي مشاغل و رعایت پرداخت ها:

اقدام در جهت تدوین نهایی شاخص هاي اختصاصی،  ضریب اهمیت و استاندارد شاخص ها

               - رعایت شرایط احراز از بعد تحصیلی و تجربی و دوره هاي آموزشی براساس نمونه شرح وظایف و مسئولیت ها

               - اقدامات الزم در خصوص روز آمدي و کارآمدي طرح هاي طبقه بندي مشاغل
               - کاهش انتصابات موردي و اجراي صحیح ضوابط مربوط به طرح هاي طبقه بندي مشاغل

اجراي برنامه آموزش کارکنان و سنجش میزان اثربخشی آن:

               - تنظیم صحیح قرارداد براساس بخشنامه

برنامه  جامع 
تحول اداري 
(40امتیاز )

بهره گیري از نتایج ارزیابی عملکرد سال قبل و انجام اقدام هاي اصالحی در جهت بهبود عملکرد

ارزیابی برنامه (آسیب شناسی و بیان نقاط قوت و ضعف برنامه در اجرا)

دریافت گزارش عملکرد از واحدهاي شهرستانی و وابسته

ایجاد ساز و کار الزم براي استقرار و اجراي نظام ارزیابی عملکرد

6-  محور ساماندهی و توانمند سازي منابع انسانی ( 130 امتیاز)

طراحی نرم افزار و مکانیزه نمودن نظام ارزیابی

ارایه برنامه ساالنه تحول اداري به استانداري

 استقرار نظام 
ارزیابی عملکرد 

تهیه و تدوین گزارش خود ارزیابی (گزارش تحلیلی از شاخص هاي عمومی و اختصاصی ) و ارایه راهکارهاي مناسب در جهت بهبود (110امتیاز )
عملکرد و نتایج حاصل از اجراي آن به استانداري



عنوان دستگاه:

شاخص هاي  کلی 
عملکرد

حداکثر 
امتیاز

امتیاز نهایی خود ارزیابی
(گروه ارزیابی)

فرم ارزیابی عملکرد واحدهاي استانی 1388
موضوع مصوبه شماره 44642/ت 27701 هـ مورخ 81/10/28 هیات محترم وزیران

شاخصهاي عمومی

شاخص هاي کلیدي عملکرد

105.00.00.0
ع-ش10.0
ع-ش30.0
ع-ش15.0
ع-ش20.0
ع-ش5.0
ع-ش5.0
ع-ش5.0
ع-ش5.0
ع-ش5.0

ع-ش5.0

1000.0226.00.0

1000.0226.00.0

ارتقاي سطح برخورداري کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنها

تشکیل کمیته ارتقاي سالمت اداري و مقابله با فساد و برگزاري جلسات منظم

                     امضاء:

نام و نام خانوادگی مدیر دستگاه:

پیشگیري و 
مبارزه با رشوه 

(50امتیاز)

پیش بینی مکانیزم و ساز و کار تشویق اشخاص گزارش دهنده تخلفات

تشکیل بانک اطالعات از اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده و ارسال مشخصات آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
رییس جمهور

امتیاز مکتسبه(در مقیاس 1000 امتیاز)

برنامه ارتقاي 
سالمت اداري 

(55امتیاز)

0.0 جمع امتیاز عدم شمول

سقف امتیاز

انجام مطالعات الزم براي شناسایی نقاط آسیب پذیر در زمینه فساد و ارایه راه کارهاي مربوط

تشکیل کارگروه پیش گیري و مبارزه با رشوه در دستگاه و برگزاري جلسات منظم ماهانه

ارسال گزارش شش ماهه عملکرد براي دستگاه در زمینه ارتقاي سالمت اداري به استانداري

آموزش بازرسین، کارکنان و مدیران

تعیین بازرسان مبارزه با رشوه با رعایت سقف نیم درصد، انتخاب و صدور احکام

پیش بینی نظام و سازوکار تشویقی براي کارکنان شایسته و داراي سالمت در نظام اداري

7-  محور ارتقاي سالمت اداري(105 امتیاز)


