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 به نام خدا

 مقدمه:

نظام مدیریت عملکرد را می توان به ستون فقرات انسان تشبیه کرد. ستون فقرات در برگیرنده سلسله اعصاب مرکزی است کهه بهه کلیهه    

صهاب مرکهزی سهتون فقهرات بهدن انسهان                         اجزاء بدن متصلند. عملیات اجرایی در نظام مدیریت عملکرد دقیقاً مانند عملکهرد سلسهله اع  

اطالعات حاوی عملکرد کلیه اجزاء سازمان را به مرکز تصمیم گیری یا مغز سازمان )مدیران ارشد( فرسهتاده و تصهمیمات اتذهاد شهده از     

می شود. ستون فقهرات سها م کهه     آنجا را به تمام واحدها می فرستد و از این رو نظام مدیریت عملکرد بذش حیاتی هر سازمان محسوب

 وظیفه خود را دقیق انجام دهد  این امکان را به مغز می دهد تا با تمام ورودی های حساس قابل دسترس  دائماً در تماس باشد.

             نظام مدیریت عملکرد   وضهعیت عملکهرد کلیهه واحهدهای اصهلی و فرعهی سهازمان و هملنهین عملکهرد مهدیران و کارکنهان را                     

  اندازه گیری نموده و اطالعات طبقه بندی شده شامل وضعیت شاخص ها و اقداماتی که جهت تحقهق اههدات توسهر ههر یه  از     

واحد ها و کارکنان می بایست انجام دهند را در اختیار مدیران ارشد سازمان جهت اتذاد تصمیم مناسب و به موقع قرار می دههد.   

آشهنایی انهدم مهدیران بها اههدات  فلسهفه و       :ملکرد به دالیل دیل  کارایی و اثربذشی مناسبی نهدارد رویکردهای سنتی  ارزیابی ع

 کاربردها و ویژگی های طرح مدیریت عملکرد.

 .عدم وقوت کافی کارکنان بر اهدات   ضرورت و اهمیت مدیریت عملکرد 

  های سازمان عدم پوشش کلیه ابعاد عملکردی و عدم ارتباط دو سویه با اهدات و او ویت 

 بهره گیری از پرسشنامه های ارزیابی ثابت در تمامی ادوار ارزیابی که منطبق با تغییر و تحوالت سازمان نیست 

 عدم وجود تفاهم میان کارکنان و مدیران در خصوص عملکردهای مورد انتظار 

 عملکردی شهودی  پایین بودن دقت و اعتبار نتایج ارزیابی به د یل عدم جمع آوری اطالعات و مستندات 

 عدم امکان نظارت مستقیم بر نحوه اجرای فرایند ارزیابی و شناسایی مشکالت احتما ی رخ داده 

  نامناسب بودن روش اعالم نتایج ارزیابی  به ارزیابی شوندگان 

  ناقص بودن گزارشات تحلیل و طبقه بندی نتایج ارزیابی به د یل کارایی پایین روش های جمع آوری اطالعات 

          عدم ایجاد ارتباط مؤثر بین نتایج ارزیابی و سایر نظام ها از قبیل نظهام برنامهه ریهزی  بودجهه ریهزی  حقهوت و دسهتمزد  ارتقها و

 انتصاب  امور رفاهی و ...  

   عدم پیش بینی و اجرای فرایندهای پس از ارزیابی به منظور برنامه ریزی  بهبود عملکرد واحدها و کارکنان 

  امتیازی به نتایج ارزیابی عملکرد به جای تمرکز بر اهدات پیش بینی شده و عملکردهاتمرکز بر رویکرد 

 .فقدان نگرش و فرهنگ بهبود مستمر عملکرد و رفتار کارکنان 

 .پیش بینی نشدن برنامه عملی برای اجرای فرایندهای ارزیابی عملکرد 

 غلی برای کارکنان.ضعف برنامه ریزی شغلی و نبود شرح وظایف مدون و تعاریف رفتاری ش 

 .اعمال سلیقه مدیران در ارزیابی عملکرد کارکنان 

از  و فلسفه مدیریت منابع انسانی براین اساس استوار است که از ی  طرت نیل به اهدات سازمانی را در گرو تامین نیاز ههای انسهانی  

 ذا ضروری است تا دستگاه های اجرایی با نگاهی جدیهد     طرفی دیگر   تامین نیاز های انسانی را در گرو نیل به اهدات سازمانی می داند.

توسعه دهند تا ضمن جلوگیری از بروز عارضه های دکر شده در نظام « مدیریت عملکرد»را به نظام نوین « مدیریت عملکرد »نظام سنتی 
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همسو شده و چهابکی سهازمان در تحقهق    های ارزیابی عملکرد سنتی  اهدات هر ی  مدیران و کارکنان با اهدات و استراتژی های سازمان 

 اهدات افزایش یابد. در این صورت دستیابی به تعا ی سازمانی تسهیل و چشم انداز سازمان محقق خواهد شد.

  بذشهنامه ههای موضهوعه اسهتذراه شهده و      استقرار نظام جامع مدیریت عملکرددر این راهنما به ازای هر ی  از شاخص های برنامه 

 .ا در خصوص مفاد هر بذشنامه تشریح شده و توصیه های اجرایی الزم به ازای هر بند ارائه گردیده استتکا یف دستگاه ه

پیشگیری از وقوع تذلفات سازمانی را هموار ساخته و موجبات موفقیت دستگاه های اجرایی کشهور را  امیدوار است این راهنما  مسیر  

گروه مشاوران شرکت یسنا پارس همهواره آمهادگی دارنهد خهدمات      .اری را فراهم آورددر اجرای برنامه صیانت از حقوت مردم و سالمت اد

 .مدیریتی به مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی عرضه نمایندمشاوره ای و اجرایی خود را  در ارائه راهکارهای اثربذش 

 امین زیوری                                                                                                  

 5931آذرماه                                                                                             
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 استقرار نظام جامع مدیریت عملکردجدول مستندات قانونی برنامه 

 مستندات قانونی عنوان شاخص

رد انجام ارزیابی عملک

 دستگاه
  فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری 13و  13و  18مواد  

  هیاًت وزیران 84/8/8319تاریخ  4335/44334نامه شماره  تصمیم 

  و  18نامه اجرایهی مهواد    آیین 3ماده « هه»دستورا عمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد موضوع بند

 ( 31/5/8319تاریخ  34988/322قانون مدیریت خدمات کشوری)بذشنامه شماره  13
اجرای دستورا عمل 

عملکرد  یابیارز

 کارمندان

  و ضوابر تمدیهد قهرارداد کارمنهدان ریررسمی)موضهوع بذشهنامه      دستورا عمل ارزیابی عملکرد کارمندان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( 83/88/8393تاریخ  842538شماره 

   33/5/8392تاریخ  88943/322دستورا عمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان به شماره 
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 فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات كشوری 19و  18و  15مواد  عنوان مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
رسهد  بها اسهتقرار نظهام      ی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیهتت وزیهران مهی   ا نامه های اجرایی مکلفند براساس آیین دستگاه -18ماده 

وری را در  های سنجش و ارزیابی عملکهرد و میهزان بههره    مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان  مدیریت و کارمندان  برنامه

   نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.ای و منظم های نوبه واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارش

های اجرایی پیگیری و نظهارت نمهوده و ههر سهال       سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه -13ماده 

کام این قانون را براساس های اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء اح های اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخص گزارشی از عملکرد دستگاه

 رسد  تهیه و به رییس جمهور و مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.  ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیتت وزیران می نامه آیین

بها   ربر  پهس از انطبهات   های دی ا مللی و گزارشهای دریافتی از دستگاه  های بین سازمان مؤظف است هر سا ه براساس شاخص -13ماده 

انداز ابالری  جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش الزم را به رئیس جمهور و مجلس  چشم

 های توسعه استفاده نماید.   شورای اسالمی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه

 ی و استذدامی کشور می باشد.منظور از سازمان در مواد فوت سازمان ادار

 توصیه  
    تدوین نظامنامه جامع مدیریت عملکرد در سطوح سازمان  مدیران و کارکنان مبتنی بر اصول علمهی و ا زامهات

 قانونی به کم  مشاورین و افراد دی صالح

 حت پوشش تدوین/بازنگری شاخص های اختصاصی ستاد دستگاه و دستگاه های ملی و استانی تابعه مبتنی بر ت

 قرار گرفتن کلیه وظایف تذصصی و کلیدی دستگاه

      شناسایی شاخص ها و استانداردهای بین ا مللی و منطقه ای مرتبر با موضوع فعا یت دسهتگاه و برنامهه ریهزی

 جهت ارزیابی و کنترل مستمر آنها
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 قانون مدیریت خدمات كشوری  18و  15مواد آیین نامه اجرایی  عنوان مستند قانونی: 

 هیاًت وزیران 55/5/5913تاریخ  5881/55984نامه شماره  تصمیمشماره مستند قانونی: 

   ی تکالیف دستگاه اجرای 
 موظفند: مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی -8ماده 

برنامه راهبردی خود را در چارچوب تکا یف قانونی تهیه و برنامه های عملیاتی ساالنه را با تعیهین اههدات کمهی در راسهتای برنامهه       -ا ف

 راهبردی تدوین نمایند.

 توصیه  
  تدوین/ بازنگری شود که عالوه بر تحت پوشش قرار دادن اههدات و او ویهت   برنامه راهبردی می بایست به نوعی

های درون سازمانی در انطبات با تکا یف و راهبردهای تعیین شده توسر سهازمان ههای باالدسهتی و برنامهه ههای      

 توسعه کشور  باشد.  

   ی سهتادی  دسهتگاه   اهدات عملیاتی هر سال می بایست در ابتدای سال توسر رئیس دستگاه به کلیهه واحهدها

 های ملی و استانی تابعه ابالغ گردد.

    هر ی  از واحدهای ستادی  دستگاه های ملی و استانی تابعه می بایست برنامه های عملیاتی پیشهنهادی خهود

جهت انجام در طی سال را به ازای اهدات عملیاتی ابالری در ابتدای سال تهیهه و جههت تتییهد بهه حهوزه دیهربر       

 د.پیشنهاد نماین

    پس از تتیید برنامه های عملیاتی واحدهای ستادی  دستگاه های ملی و استانی تابعه  می بایست تهتمین اعتبهار

 الزم جهت اجرای آن توسر واحد دیربر انجام شود.

  )کلیه واحدهای مجری برنامه های عملیاتی می بایست به صورت مستمر یا دوره ای )ترجیحاً هر سه ماه ی  بار

 ت اجرای برنامه های عملیاتی خود را گزارش نمایند.وضعیت پیشرف

      پس از دریافت گزارش پیشرفت برنامه های عملیاتی واحدها  طی جلسه ای با حضهور مهدیران ارشهد  وضهعیت

اجرای برنامه ها بررسی و در صورت مشاهده انحرات در اجرای برنامه های عملیاتی واحهد هها تصهمیمات مقتضهی     

 .اتذاد و صورتجلسه گردد

 

نظام ارزیابی عملکرد را با در نظر گرفتن واحدهای استانی  موسسات و سازمان های وابسته در سه سطح سازمان  مهدیران و کارکنهان    -ب

 و بر مبنای شاخص های عمومی و اختصاصی مستقر نمایند.

 توصیه  
 بر اصول علمهی و ا زامهات    تدوین نظامنامه جامع مدیریت عملکرد در سطوح سازمان  مدیران و کارکنان مبتنی

 قانونی به کم  مشاورین و افراد دی صالح

     تدوین/بازنگری شاخص های عمومی و اختصاصی ستاد دستگاه  واحدهای ستادی دستگاه  دسهتگاه ههای ملهی

و  تابعه   دستگاه های استانی تابعه مبتنی بر تحت پوشش قرار گرفتن کلیه وظهایف تذصصهی و کلیهدی دسهتگاه    
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 می تعیین شده توسر سازمانهای باالدستیتکا یف عمو

 تدوین/بازنگری شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان به ازای هر ی  از رده های سازمانی 

     تدوین/بازنگری شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان به ازای هر یه  از مشهارل سهازمانی

ی اجرایی قابل انجام توسر هر فرد در طی دوره ارزیابی که مبتنهی بهر برنامهه    مبتنی بر وظایف شغلی و فعا یت ها

 های عملیاتی واحد دیربر است.

   طراحی فرایندهای ارزیابی سطح دستگاهی  واحدی و کارکنان مبتنی بر مدل های علمی با رویکرد عارضه یهابی

 و شناسایی نقاط قوت و ضعف و اطمینان از دقت داده های عملکردی

 حی قا ب های گزارش ارزیهابی سهطح دسهتگاهی  واحهدی و کارکنهان مبتنهی نیازمنهدی ههای سهازمانی و          طرا

 تصمیماتی که در قبال عملکرد واحدها و کارکنان اتذاد خواهد شد.

 تدوین/ بازنگری آیین نامه های اجرایی بهره برداری از نتایج ارزیابی 

 

ازمان  مدیران و کارکنان مستقر نمایند به نحوی که کارکنان  مدیران و سهازمان در  نظام پاسذگویی در مقابل عملکرد را در سطوح س -ه

 چارچوب تکا یف قانونی و وظایف محول شده پاسذگوی عملکرد خود در مقابل مسئوالن مافوت  مراجع دیصالح و دیگر دینفعان باشند.

 توصیه  
 ذاب و طی ابالریه ای از سوی رئیس دسهتگاه  متو ی هر ی  از شاخص های ارزیابی سطح دستگاه و واحدی انت

رسیدن به اههدات و اسهتاندارد   یا یکی از مقامات عا ی دستگاه وظایف وی جهت انجام تکا یف مورد نظر شاخص و 

   شاخص ابالغ گردد.

       متو یان شاخص ها مسئو یت دارند تا ابتدا با تکا یف قانونی و انتظهارات مهدیران دسهتگاه در خصهوص شهاخص

 ه و سپس برنامه مشذصی جهت اقدامات قابل انجام را ارائه نمایند.آشنا شد

  سوابق سازمان در خصوص شاخص مورد نظر را جمهع آوری  نگههداری و بها    متو یان شاخص ها مسئو یت دارند

 صالح قرار دهند. رعایت مالحظات سازمانی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی دی

 در قبال عملکهرد سهازمان در    مدیران سازمان و سازمان های باالدستی متو یان شاخص ها وظیفه پاسذگویی به

 خصوص شاخص مورد نظر را برعهده دارند.

      نظام پاسذگویی در پنج سطحِ پاسذگویی شذصی  پاسذگویی فهردی  پاسهذگویی گروهی)تیمهی(  پاسهذگویی

 سازمانی و پاسذگویی دینفعان طراحی و اجرا گردد.

 ی افراد و واحدهایی که مسئول انجام کار یا اجرای اختیهارات محو هه هسهتند    چارچوب مشذصی برای پاسذگوی

 طراحی گردد.

        ابزارهای پاسذگویی شامل طرح های استراتژی   طرح های عملکهردی  توافهق نامهه ههای عملکهرد  گزارشهات

انیه برابهری و  های بازنگری عملکرد  طرح های کنترل مدیریت  بیپاسذگویی  قراردادهای مبتنی بر عملکرد  طرح 

 جلسات پاسذگویی در سازمان ساماندهی شده و رویه الزم جهت تهیه و اجرای آن ها پیش بینی گردد
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 استقرار نظام جامع مدیریت عملکردبرنامه  -ششمجلد 
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نظام جمع آوری داده های عملکرد را در سطوح ستاد  استان  سازمان ها و موسسات وابسته یا زمان بندی مشذص به صورت یکپارچه  -د

 و منسجم مستقر نمایند.

 توصیه  
 یل کثرت شاخص های ارزیابی و پیلیدگی نسبی فرایند ههای ارزیهابی و نیهاز بهه تحلیهل و طبقهه بنهدی                     به د 

داده های عملکردی و تهیه گزارشات ارزیابی و ایجاد یکپارچگی فرایندهای ارزیابی  توصیه می گهردد نظهام جمهع    

ملکرد در سطوح دستگاهی  واحهدی و کارکنهان   آوری داده های عملکرد توسر سامانه های ا کترونیکی مدیریت ع

 مکانیزه پشتیبانی گردد.

      تقویم ارزیابی های قابل انجام در طی ی  سال با دکر زمانبندی مراحل هر ی  از ارزیابی هها تهیهه و بهه کلیهه

 ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان ابالغ گردد.

 شود که چه اطالعات و داده ههایی در سیاسهت    در طرح جمع آوری داده های عملکردی به طور شفات مشذص

گذاری ها و تصمیم گیری ها مورد نیاز است. به عبارت دیگر اهدات عملکهردی را فهرسهت نمهوده و بها توجهه بهه       

شاخص هایی که منعکس کننده وضعیت تحقق این اهدات هستند داده های مورد نیاز و ضروری را مشذص نمود. 

ام ی  از این داده ها هم اکنون در دسترس است و کدام ی  نیاز بهه جمهع   مشذص شود کد می بایست هملنین

 آوری با روش مشذص است.

    تنها داده هایی برای تجزیه و تحلیل و متعاقب آن جهت به کارگیری در سیاست گزاری ها و تصمیم گیهری هها

ده ها نشان می دهد کهه داده ههای   قابل استفاده است که از تتیید و اعتبار آنها اطمینان حاصل شده باشد. تتیید دا

جمع آوری شده مواردی هستند که به آنها نیاز است و اعتبار داده بیانگر این است که داده های کسب شهده واقعهاً   

 بیانگر شرایر موجود و تصویر واقعی سازمان هستند.  

       ین نیازههای  بها تبیه   طرح جامع جمع آوری داده های عملکردی بهه کمه  مشهاوران یها کارشناسهان دیصهالح

اطالعاتی  تعیین منابع اطالعاتی  فرایند جمع آوری اطالعات  تواتر جمع آوری اطالعات و گهزارش دههی  در نظهر    

 گرفتن هزینه های جمع آوری اطالعات  تعیین وضعیت حفاظت از اطالعات تهیه گردد.

 

های خام به اطالعات و دانش به نحهوی صهورت پهذیرد کهه      نظام تحلیل داده های عملکرد را مستقر نمایند  به طوری که تبدیل داده -هه

 زمینه به کارگیری دانش حاصل شده در جهت بهبود عملکرد سازمان  مدیران و کارکنان فراهم می شود.

 توصیه  
                      به د یل کثرت شاخص های ارزیابی و پیلیدگی نسبی فرایند ههای ارزیهابی و نیهاز بهه تحلیهل و طبقهه بنهدی

ده های عملکردی و تهیه گزارشات ارزیابی و ایجاد یکپارچگی فرایندهای ارزیابی  توصیه می گهردد نظهام جمهع    دا

آوری داده های عملکرد توسر سامانه های ا کترونیکی مدیریت عملکرد در سطوح دستگاهی  واحهدی و کارکنهان   

 مکانیزه پشتیبانی گردد.

 با دکر زمانبندی مراحل هر ی  از ارزیابی هها تهیهه و بهه کلیهه      تقویم ارزیابی های قابل انجام در طی ی  سال

 ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان ابالغ گردد.
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 :در تحلیل داده های مرتبر با سنجش عملکرد به دو گروه از داده ها توجه شود 

 گروهی از داده ها که به تحلیل داده های مرتبر با سنجش عملکرد می پردازند. (8

اده ها که به ریشه یابی علل پرداخته و در طرح های اصهالحی سهازمان و برنامهه ههای     گروهی از د (3

 مورد نیازند.بهبود عملکرد 

   مهم ترین هدت سازمان در ارزیابی عملکرد  ارائه ی  گزارش با عا ی ترین کیفیت نیست  بلکه مهمترین ههدت

و دال هت ههای ایهن نتهایج را مشهاهده نماینهد        این است که مذاطبین نتایج ارزیابی را به بهترین نحو درم کنند 

دریابند که چه اقداماتی مورد نیاز است  بهترین روش برای انجام رساندن چنین اقهداماتی را پیهدا کهرده و بهه آن     

پیشنهاد می گردد گزارش اقدامات انجهام شهده در    عمل کنند و در نهایت پیامد ها و عواقب آن را پیگیری نمایند.

 نوان مستند شاخص تهیه و به سازمان های باالدستی اعالم گردد.این خصوص به ع

 

سازوکار استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد را به نحوی فراهم نمایند که ضمن رفع نقاط ضعف  موانهع و مشهکالت موجهود  زمینهه ارتقها       -و

 بهره وری و بهبود عملکرد سازمان  مدیران و کارکنان فراهم شود.

 توصیه  
 عات عملکردی در سه حیطه قابل استفاده است:اطال 

 بهبود عملکرد (8

 میزان انحرات از استانداردها و اهدات و برنامه ریزی جهت رسیدن به سطح تراز مطلوب(ترازیابی) (3

 تغییر در فرایندهای مدیریت از طریق مهندسی مجدد  بهبود فرایند و بهبود مستمر (3

ارش عملکرد خود  می بایست برنامه های بهبود پیشهنهادی خهود را   هر ی  از ارزیابی شوندگان پس از دریافت گز

جهت رفع نقاط ضعف و موانع و مشکالت موجود تهیه و پس از تتیید آن توسر مدیران دیهربر نسهبت بهه انجهام     

برنامه ها در زمان مقرر اقدام نماید. هملنین می بایست گزارش وضعیت اجرای برنامه های بهبهود عملکهرد را بهه    

ادواری)ترجیحاً ماهیانه( به مدیران مسئول ارارئه نماید. گزارش تجمیعی وضعیت اجرای برنامه های بهبهود   صورت

 عملکردبه عنوان مستند شاخص ارائه گردد. 

 

براساس فرآیند مدیریت عملکرد نسبت به تدوین گزارش خودارزیابی در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی اقهدام و میهزان تحقهق     -ز

 ات برنامه و بهره وری را به صورت دوره ای و منظم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه نمایند.اهد

فرآیند اجرای نظام مدیریت عملکرد دستگاه را در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مسهتقر در معاونهت توسهعه مهدیریت و      -ح

نیزه نمایند به نحوی که امکان ارتباط و نظارت همزمان معاونت با دستگاه و هملنین سهتاد دسهتگاه بها    سرمایه انسانی رئیس جمهور مکا

 واحدهای استانی و موسسات وابسته فراهم گردد.
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نامه اجرایی مواد  آیین 9ماده « هـ»دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد موضوع بند عنوان مستند قانونی: 

 انون مدیریت خدمات كشوریق 18و  15

 معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور 81/1/5913تاریخ  84355/822بخشنامه شماره شماره مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
مهدیریت   قهانون  13و  18نامه اجرایی مهواد   آیین 3ماده «  ه»در راستای استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد و تشریح نحوه اجرای بند

 .گردد (  دستورا عمل زیر ابالغ می84/8/8319تاریخ  4335/44334نامه شماره  موضوع تصمیم)خدمات کشوری 

ترین گام استقرار نظهام مهدیریت عملکهرد     و به تبع آن اهدات عملیاتی و سا یانه  او ین و مهم تدوین برنامه راهبردی )بلند مدت( -8ماده 

ههای   های اجرایی دسهتگاه  تکها یف و متموریهت    های توسعه  برنامه اجرایی مکلفند با در نظر گرفتن برنامه های است. در این رابطه دستگاه

ههایی کهه از سهوی مجلهس شهورای       های باالترین مقام اجرایی دستگاه و سایر تکا یف و برنامه تعیین شده از سوی مراجع دیصالح  برنامه

راهبردی و اهدات عملیاتی )سا یانه( خود را به صورت سندی مدون تهیه نموده و بهه تمهام   اسالمی به عهده دستگاه گذاشته است  برنامه 

 .واحدهای خود ابالغ نمایند

های راهبردی و سا یانه به عهده باالترین مقام اجرایی دستگاه بوده و اهدات عملیهاتی بایهد    مسؤو یت اصلی تدوین و ابالغ برنامه -8تبصره 

 .ر سال برای اجرا در سال آتی به واحدهای تابعه ابالغ گرددحداکثر تا پایان اسفند ه

ها مکلفند ی  نسذه از سند تدوین شده خود را به امور مدیریت عملکهرد معاونهت توسهعه مهدیریت و سهرمایه انسهانی        دستگاه -3تبصره 

 .رییس جمهور ارسال نمایند

 توصیه  
    برنامه راهبردی می بایست به نوعی تدوین/ بازنگری شود که عالوه بر تحت پوشش قرار دادن اههدات و او ویهت

های درون سازمانی در انطبات با تکا یف و راهبردهای تعیین شده توسر سهازمان ههای باالدسهتی و برنامهه ههای      

 توسعه کشور  باشد.  

 توسر رئیس دستگاه به کلیهه واحهدهای سهتادی  دسهتگاه      اهدات عملیاتی هر سال می بایست در ابتدای سال

 های ملی و استانی تابعه ابالغ گردد.

    هر ی  از واحدهای ستادی  دستگاه های ملی و استانی تابعه می بایست برنامه های عملیاتی پیشهنهادی خهود

تییهد بهه حهوزه دیهربر     جهت انجام در طی سال را به ازای اهدات عملیاتی ابالری در ابتدای سال تهیهه و جههت ت  

 پیشنهاد نمایند.

    پس از تتیید برنامه های عملیاتی واحدهای ستادی  دستگاه های ملی و استانی تابعه  می بایست تهتمین اعتبهار

 الزم جهت اجرای آن توسر واحد دیربر انجام شود.
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هها و اسهتراتژی ههای     ی استراتژی  دسهتگاه بهه فعا یهت   ها گیری باالترین مقام اجرایی دستگاه باید زمینه الزم برای تبدیل جهت -3ماده 

 .اجرایی را فراهم نماید

بنهدی اجرایهی تنظهیم و پهس از      های اجرایی خود را به همراه زمهان  ها و پروژه ها  طرح واحدهای اجرایی دستگاه باید استراتژی -8تبصره 

 .تصویب توسر باالترین مقام دستگاه  به اجرا بگذارند

 .این ماده  بیستم فروردین ماه هر سال خواهد بود 8ر مهلت الزم برای اجرای تبصره حداکث -3تبصره 

 توصیه  
  )کلیه واحدهای مجری برنامه های عملیاتی می بایست به صورت مستمر یا دوره ای )ترجیحاً هر سه ماه ی  بار

 وضعیت پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی خود را گزارش نمایند.

 گزارش پیشرفت برنامه های عملیاتی واحدها  طی جلسه ای با حضهور مهدیران ارشهد  وضهعیت      پس از دریافت

اجرای برنامه ها بررسی و در صورت مشاهده انحرات در اجرای برنامه های عملیاتی واحهد هها تصهمیمات مقتضهی     

 اتذاد و صورتجلسه گردد.

 

به عنوان گام دوم استقرار نظام مدیریت عملکرد  با در نظر گرفتن مهوارد زیهر   های اجرایی مکلفند نظام ارزیابی عملکرد را  دستگاه -3ماده 

 :مستقر نمایند

های عمومی و اختصاصی در سه سطح سازمان  مهدیران و   ا ف( منظور از نظام ارزیابی عملکرد نظامی است که در برگیرنده دو بعد شاخص

 .باشد کارکنان می

می در مورد دستگاهی مصدات نداشته باشد  دستگاه مشمول می تواند ضمن دکر دالیل عدم چنانله برخی از شاخص های عمو -8تبصره 

مصدات مطابق قوانین و مقررات مورد عمل  شاخص هایی را به عنوان جایگزین پیشنهاد و پس از تتیید آن توسر معاونت توسعه مهدیریت  

 .و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنای ارزیابی قرار دهد

 توصیه  
     منظور از سطح سازمان  شاخص های عمومی و اختصاصی سطح دستگاه های اجرایی ملی و اسهتانی مهی باشهد

 که توسر سازمان اداری و استذدامی کشور ابالغ می گردد.

                     منظور از سطح مدیران  کلیه واحدهای سازمانی دسهتگاه شهامل معاونهت هها و ادارات سهتادی مهی باشهد کهه

ریاست سازمان از کلیه واحهدها بهر مبنهای    های عمومی آنها بر اساس تکا یف و انتظارات کلی  می بایست شاخص

مدل ارزیابی بومی سازمان تدوین می شود و شاخص های اختصاصی آنها مبتنی بر شرح وظایف و متموریهت ههای   

 محو ه به هر ی  از واحدها تنظیم می گردد.

  مدیران میانی  مدیران پایه  کارشناسان و کارمنهدان دسهتگاه مهی     منظور از سطح کارکنان  کلیه مدیران ارشد

باشد که شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد آنها به ازای هر ی  از رده های سازمانی منطبق بها دسهتورا عملهای   

ابالری سازمان اداری و استذدامی کشور تدوین می گردد و شاخص های اختصاصی آنها نیز بر اساس شرح وظایف 

 لی و فعا یت های محو ه به کارکنان در ی  دوره ارزیابی معین تنظیم می گردد.شغ
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 3ماده  8و هملنین تبصره  8های عملکردی اختصاصی خود را با در نظر گرفتن مفاد بند )ا ف( ماده  های اجرایی باید شاخص ب( دستگاه

تصویب آن توسر باالترین مقام دستگاه  مبنای ارزیابی عملکرد این دستورا عمل در سه سطح؛ سازمان  مدیران و کارکنان تدوین و ضمن 

 .سطوح دکرشده قرار دهند

جمههور بهرای    ماه هر سال توسر معاونت توسعه مهدیریت و سهرمایه انسهانی ریهیس     های عمومی ارزیابی عملکرد بهمن شاخص -3تبصره 

 .گردد ارزیابی عملکرد سال آتی ابالغ می

تهاریخ   4335/44334نامهه شهماره    آیهین  3مهاده  « ب»ههای اختصاصهی سهطح دسهتگاه مطهابق بنهد        تهیه و تصویب شهاخص  -3تبصره 

 .گیرد هیتت وزیران صورت می 84/8/8319

های اختصاصی تعیین شده در سطح مدیران و کارکنان با تصویب باالترین مقهام اجرایهی دسهتگاه قابلیهت اجهرا دارد و       شاخص -4تبصره 

 .گیرد ر میمبنای ارزیابی همان سال قرا

نامهه   آیهین  8مهاده  « ب»های اختصاصی در سطح مدیران و کارکنان مطابق دستورا عمل اجرایی تبصره بنهد   امتیازدهی شاخص -5تبصره 

 .گیرد همین ماده صورت می 3اجرایی مذکور در تبصره 

ههای وابسهته و      مؤسسهات تابعهه  شهرکت   هها  های وابسته به ریاست جمهوری مسئول ارزیهابی عملکهرد سهازمان    ها و سازمان ه( وزارتذانه

 .باشند هملنین واحدهای استانی خود می

 :های اجرایی مکلفند نظام پاسذگویی عملکرد را با توجه به موارد زیر مستقر نمایند دستگاه -4ماده 

ان واحهدهای وابسهته بهه خهود     توانند با مهدیر  های اجرایی به منظور ایجاد شرایر و چارچوب مناسب پاسذگویی عملکرد  می ه ا ف( دستگا

 .های اجرایی امضاء نموده و آن را مبنای پاسذگویی عملکرد تعیین شده قلمداد نمایند ها و پروژه ای را در خصوص انجام طرح نامه توافق

تعیهین   قانون مدیریت خدمات کشوری محاسهبه و  86در خصوص فعا یت ها و خدماتی که قیمت تمام شده آنها بر اساس ماده  -8تبصره 

شده است  تفاهم نامه منعقد شده در این خصوص مبنا قرار می گیرد در ریر اینصورت دستگاه ها با مدیران و کارکنان خهود توافهق نامهه    

 .های عملکردی امضا و بر مبنای آن اقدام می نمایند

نامهه   آیین 8ماده « ب»را عمل اجرایی تبصره بند تواند در ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان  موضوع دستو نامه مذکور می توافق -3تبصره 

 .قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استفاده قرار گیرد 13و  18مواد 

های الزم برای تهیهه چهارچوب    انجام کارها از جمله اقدام  بندی تهیه شده و قبول مسئو یت ارایه گزارش عملکرد بر اساس زمان -3تبصره 

 .باشد مناسب پاسذگویی می

 :مرحله زیر است 5استقرار چارچوب مناسب برای پاسذگویی عملکرد دربرگیرنده  ب(

 (این دستورا عمل 3ماده « ب»های مناسب ارزیابی عملکرد )موضوع بند  تهیه و تدوین اهدات قابل سنجش و شاخص -8

 های تعیین شده ریزی ملزومات دستیابی به اهدات در قا ب شاخص طرح -3

 ها مطابق زمانبندی از پیش تعیین شده ظارت بر پیشرفت اهدات و شاخصها و ن انجام کار -3

 دهی نتایج به صورت ادواری گزارش -4
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 های بعدی بر اساس بازخوردها ارزیابی نتایج به صورت ادواری و ارایه بازخورد و تعدیل طرح -5

 

 .حقق استاندارد شاخص های عمومی و اختصاصی استمنظور از پاسذگویی  پاسذگویی دستگاه  مدیران و کارکنان در قبال ت -4تبصره 

 توصیه  
   متو ی هر ی  از شاخص های ارزیابی سطح دستگاه و واحدی انتذاب و طی ابالریه ای از سوی رئیس دسهتگاه

یا یکی از مقامات عا ی دستگاه وظایف وی جهت انجام تکا یف مورد نظر شاخص و رسیدن به اههدات و اسهتاندارد   

 گردد.  شاخص ابالغ 

       متو یان شاخص ها مسئو یت دارند تا ابتدا با تکا یف قانونی و انتظهارات مهدیران دسهتگاه در خصهوص شهاخص

 آشنا شده و سپس برنامه مشذصی جهت اقدامات قابل انجام را ارائه نمایند.

   بها   متو یان شاخص ها مسئو یت دارند سوابق سازمان در خصوص شاخص مورد نظر را جمهع آوری  نگههداری و

 رعایت مالحظات سازمانی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی دی صالح قرار دهند.

    متو یان شاخص ها وظیفه پاسذگویی به مدیران سازمان و سازمان های باالدستی در قبال عملکهرد سهازمان در

 خصوص شاخص مورد نظر را برعهده دارند.

  فهردی  پاسهذگویی گروهی)تیمهی(  پاسهذگویی     نظام پاسذگویی در پنج سطحِ پاسذگویی شذصی  پاسذگویی

 سازمانی و پاسذگویی دینفعان طراحی و اجرا گردد.

     چارچوب مشذصی برای پاسذگویی افراد و واحدهایی که مسئول انجام کار یا اجرای اختیهارات محو هه هسهتند

 طراحی گردد.

    ه ههای عملکهرد  گزارشهات    ابزارهای پاسذگویی شامل طرح های استراتژی   طرح های عملکهردی  توافهق نامه

پاسذگویی  قراردادهای مبتنی بر عملکرد  طرح های بازنگری عملکرد  طرح های کنترل مدیریت  بیانیه برابهری و  

 جلسات پاسذگویی در سازمان ساماندهی شده و رویه الزم جهت تهیه و اجرای آن ها پیش بینی گردد

 

های عملکرد طراحهی و   آوری داده جمع  بی را با در نظر گرفتن موارد زیر در قا ب نظامهای اجرایی مکلفند چارچوب مناس ه دستگا -5ماده 

 :مستقر نمایند

آوری شده باید منعکس کننده اهدات عملکرد سطوح؛ سازمان  مدیران و کارکنان بوده و تتکیهد اصهلی آن تمرکهز بهر      های جمع ا ف( داده

 .ر شده باشدهای بهبود دهنده عملکرد سازمان در سطوح دک داده

این دستورا عمل( صهورت گرفتهه و تها حهد      3ماده « ب»های تنظیم شده )موضوع بند  آوری شده باید در قا ب شاخص های جمع ب( داده

 .پذیر باشد امکان کمیت

کنهان بهه عههده    آوری شده در سطح سازمان به عهده باالترین مقام دستگاه و در سطح مدیران و کار های جمع تتیید اعتبار داده -8تبصره 

 .باشد مدیر بالفصل کارکنان می
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تر  ضمن مبنها   های جزئی آوری داده اختصاصی و عمومی( و جمع)های عملکرد  تر شاخص توانند برای ارزیابی دقیق ها می دستگاه -3تبصره 

ه صورت مکانیزه( در سطوح ترجیحاً ب)های عملکرد  آوری داده  یست مناسب برای جمع های مصوب اقدام به طراحی چ  قراردادن شاخص

 .سازمان  مدیران و کارکنان نماید

 توصیه  
                      به د یل کثرت شاخص های ارزیابی و پیلیدگی نسبی فرایند ههای ارزیهابی و نیهاز بهه تحلیهل و طبقهه بنهدی

گهردد نظهام جمهع    داده های عملکردی و تهیه گزارشات ارزیابی و ایجاد یکپارچگی فرایندهای ارزیابی  توصیه می 

آوری داده های عملکرد توسر سامانه های ا کترونیکی مدیریت عملکرد در سطوح دستگاهی  واحهدی و کارکنهان   

 مکانیزه پشتیبانی گردد.

      تقویم ارزیابی های قابل انجام در طی ی  سال با دکر زمانبندی مراحل هر ی  از ارزیابی هها تهیهه و بهه کلیهه

 کنندگان ابالغ گردد. ارزیابی شوندگان و ارزیابی

    در طرح جمع آوری داده های عملکردی به طور شفات مشذص شود که چه اطالعات و داده ههایی در سیاسهت

گذاری ها و تصمیم گیری ها مورد نیاز است. به عبارت دیگر اهدات عملکهردی را فهرسهت نمهوده و بها توجهه بهه       

د داده های مورد نیاز و ضروری را مشذص نمود. شاخص هایی که منعکس کننده وضعیت تحقق این اهدات هستن

هملنین می بایست مشذص شود کدام ی  از این داده ها هم اکنون در دسترس است و کدام ی  نیاز بهه جمهع   

 آوری با روش مشذص است.

    تنها داده هایی برای تجزیه و تحلیل و متعاقب آن جهت به کارگیری در سیاست گزاری ها و تصمیم گیهری هها

استفاده است که از تتیید و اعتبار آنها اطمینان حاصل شده باشد. تتیید داده ها نشان می دهد کهه داده ههای    قابل

جمع آوری شده مواردی هستند که به آنها نیاز است و اعتبار داده بیانگر این است که داده های کسب شهده واقعهاً   

 بیانگر شرایر موجود و تصویر واقعی سازمان هستند.  

 مع جمع آوری داده های عملکردی بهه کمه  مشهاوران یها کارشناسهان دیصهالح بها تبیهین نیازههای          طرح جا

اطالعاتی  تعیین منابع اطالعاتی  فرایند جمع آوری اطالعات  تواتر جمع آوری اطالعات و گهزارش دههی  در نظهر    

 گرفتن هزینه های جمع آوری اطالعات  تعیین وضعیت حفاظت از اطالعات تهیه گردد.
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های بهبود در این رابطهه   های مذتلف آماری بررسی و تجزیه و تحلیل شود و در نهایت پروژه آوری شده دستگاه به روش های جمع ه( داده

 .در سه سطح؛ سازمان  مدیران و کارکنان تدوین گردد

گیهری تعریهف  پهایش و     های قابل اندازه شاخصهای بهبود تعریف شده بایستی به عنوان اهدات عملکردی آینده  در قا ب  پروژه -3تبصره 

 .مدیریت گردد

 توصیه  
 :اطالعات عملکردی در سه حیطه قابل استفاده است 

 بهبود عملکرد (8

 ترازیابی)میزان انحرات از استانداردها و اهدات و برنامه ریزی جهت رسیدن به سطح تراز مطلوب( (3

 بهبود فرایند و بهبود مستمرتغییر در فرایندهای مدیریت از طریق مهندسی مجدد   (3

    هر ی  از ارزیابی شوندگان پس از دریافت گزارش عملکرد خود  می بایست برنامه های بهبود پیشهنهادی خهود

را جهت رفع نقاط ضعف و موانع و مشکالت موجود تهیه و پس از تتیید آن توسر مدیران دیربر نسبت بهه انجهام   

ملنین می بایست گزارش وضعیت اجرای برنامه های بهبهود عملکهرد را بهه    برنامه ها در زمان مقرر اقدام نماید. ه

صورت ادواری)ترجیحاً ماهیانه( به مدیران مسئول ارارئه نماید. گزارش تجمیعی وضعیت اجرای برنامه های بهبهود  

 عملکردبه عنوان مستند شاخص ارائه گردد. 

 

ها و موسسات وابسته و واحدهای استانی( به عههده بهاالترین مقهام اجرایهی      مانها در تمام سطوح )ستاد  ساز آوری داده د( مسئو یت جمع

 .دستگاه است

 توصیه  
قبل از انتقال اطالعات و مستندات ارزیابی به سهازمانهای باالدسهتی  طهی جلسهه ای بها حضهور       توصیه می گردد 

بررسی و در صورت نیهاز تغییهرات    باالترین مقام اجرایی دستگاه و معاونین وی  وضعیت اطالعات جمع آوری شده

 الزم در آن صورت پذیرد و پس از تتیید مدیر دستگاه   اطالعات به سازمان باالدستی اعالم گردد.

 

آوری شهده در   های جمع های عملکرد خود را به نحوی مستقر نمایند که تبدیل داده های اجرایی مکلفند نظام تحلیل داده دستگاه -6ماده 

 .مدیران و کارکنان به دانش قابل استفاده در جهت بهبود عملکرد در سطوح مذکور فراهم گرددسطوح سازمان  

ای ضعف عملکرد و ارایه پیشنهاد الزم جهت بهبهود عملکهرد اسهت.     های عملکرد  یافتن علل ریشه هدت از تجزیه و تحلیل داده -8تبصره 

 .های آماری استفاده نمایند از ابزارهای علمی و روشیابی علل و بهبود عملکرد  توانند جهت ریشه ها می دستگاه

گیهرد. در   در تجزیه و تحلیل عملکرد سطوح مذکور  عملکرد واقعی با اهدات از پیش تعیین شده مورد مقایسه و تحلیل قرار می -3تبصره 

 .توان از ابزار تحلیل روند نیز استفاده کرد این رابطه می

هها و   ایهن دسهتورا عمل( را در قا هب طهرح     6موضهوع مهاده   )د نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عملکرد های اجرایی مکلفن دستگاه -4ماده 

فصل نهم قانون مهدیریت خهدمات کشهوری موضهوع      های بهبود )از جمله پیش بینی دوره های آموزشی بر اساس آیین نامه اجرایی پروژه

 .سازمان  مدیران و کارکنان تدوین نموده و به اجرا بگذارنددر سطوح  (82/8/8319م تاریخ 43986/ت3549تصمیم نامه شماره 
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 .گیرد های تدوین شده به عنوان اهدات عملیاتی تلقی شده و در ارزیابی عملکرد سال بعد مورد ارزیابی قرار می ها و پروژه طرح -8تبصره 

قهانون   61مهاده   6ایی )بهر اسهاس دسهتورا عمل بنهد     نتیجه ارزیابی عملکرد و امتیاز کسب شده  مبنای پرداخت فوت ا عاده کار -3تبصره 

 .مدیریت خدمات کشوری( خواهد بود

های اجرایی مکلفند تمام مراحل و مفاد این دستورا عمل را به صهورت مکهانیزه در قا هب نظهام جهامع مهدیریت عملکهرد         دستگاه -1ماده 

 .طراحی و مستقر نمایند

هها و هملنهین رده ههای؛     هها و واحهدهای وابسهته و اسهتان       به سازمان  موسسات  شرکتافزار طراحی شده باید قابلیت  ین نرم -تبصره

 .سازمان  مدیران و کارکنان را داشته و مورد تتیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور باشد

 توصیه  
 نان تسما کلیه ا زامات قانونی کسامانه جامع مدیریت عملکرد سازمانی تسما و سامانه جامع مدیریت عملکرد کار

پوشهش مهی دههد و     در استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در ارزیابی سطوح سازمان  مدیران و کارکنان را

 های باالدستی و پایین دستی در آن فراهم شده است.  بین سازمانو مستندات امکان تبادل اطالعات 
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  ل ارزیابی عملکرد كارمندان و ضوابط تمدید قرارداد كارمندان غیررسمیدستورالعم عنوان مستند قانونی: 

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 59/55/5939تاریخ  552185موضوع بخشنامه شماره شماره مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
)نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی کارمندان( و هملنهین  بنهد   قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه مربوط  13و  18در اجرای ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه که اجازه  52ماده « هه»این قانون )موضوع شرایر تمدید قرارداد کارمندان پیمانی( و بند  49و ماده  41ماده  3

قانون صدراالشاره( و  33ید شود )موضوع تبصره ماده شوند  تمد دهد قرارداد افرادی که به صورت ساعتی یا کار معین به کار گرفته می می

قانون مدیریت خدمات کشوری  ضوابر ارزیابی کارمندان  نحوه تعیین صالحیت و تمدید قرارداد کارمندان ریررسمی  881به استناد ماده 

 :گیری برای تداوم خدمت کارمندان رسمی  به شرح دیل است )پیمانی و قراردادی( و بهره

 ل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابر تمدید قرارداد کارمندان ریررسمیدستورا عم

 :های اجرایی موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد واحد منابع انسانی دستگاه -8ماده 

 -پیوست- «ارزیابی عملکرد کارمندان»فرم  85از بند « ط»و « 3-ز»  «د»(  4-)به استثنای ه« ه»  «ب»های  تکمیل اطالعات ردیف -8

 .(روز )مستند به اطالعات اخذ شده از واحدهای مربوط 85از ابتدای بهمن ماه ظرت مدت 

 .ارسال فرم مربوط به هر ی  از کارمندان برای مدیر واحد دیربر و دریافت فرم تکمیل شده  حداکثر تا پایان بهمن ماه -3

رمندان ریررسمی و دریافت اطالعهات مربهوط از واحهدهای رسهیدگی بهه      استعالم از واحد گزینش برای اخذ تتییدیه تمدید قرارداد کا -3

 .تذلفات اداری  رسیدگی به شکایات  اجرای طرح تکریم ارباب رجوع  حضور و ریاب کارمندان و...  تا اول بهمن ماه

ربهر    رسانی به کارمند دی العو اقدام بر اساس اجرای دستورات و اط« ارزیابی عملکرد کارمندان»اخذ امضای مقامات مجاز طبق فرم   -4

 .اسفندماه هر سال 85تا 

 .شود باید با هماهنگی رییس مافوت انجام پذیرد : امتیازاتی که توسر مدیر بالفصل کارمند تعیین می8تبصره 

 .شود عاقباً ابالغ میگیرد که مت : ارزیابی عملکرد مدیران )مدیران میانی و باالتر( بر اساس دستورا عمل و فرم مستقلی انجام می3تبصره 

 .پذیر است تمدید قرارداد کارمندان ریررسمی با رعایت شرایر زیر امکان -3ماده 

 نیاز واحد مربوط به ادامه خدمت کارمند و وجود اعتبار الزم -8

 تتییدیه گزینش  -3

 قانون مدیریت خدمات کشوری 98عدم محکومیت بر اساس ماده  -3

 وع عوامل فرم ارزیابی عملکرد کارمندانامتیاز از مجم 12کسب حداقل   -4
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نامهه مربهوط  کسهب     ( قانون مدیریت خدمات کشوری و آیهین 41مالم ارزیابی عملکرد کارمندان رسمی  موضوع بند سوم ماده ) -3ماده 

 .است« فرم ارزیابی عملکرد کارمندان»امتیاز الزم از 

« راهنمای تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارمندان»تیاز هر ی  از عوامل  طبق و تعیین ام« ارزیابی عملکرد کارمندان»تکمیل فرم  -4ماده 

پذیرد. دستگاه موظف است ضمن بیان ضرورت تکمیل دقیق فرم و روش آن بهرای مهدیران  بهه نحهو مقتضهی       که پیوست است انجام می

 .وظایف محو ه و عوامل ارزیابی را به اطالع کارمندان برساند

های اختصاصی مشارل خود  چنانله امتیاز هر ی  از عوامل  نیازمند تغییهر بهوده و یها اضهافه      اند متناسب با ویژگیتو دستگاه می -5ماده 

امتیهاز فهرم    832امتیهاز از سهقف    32کردن عاملی جدید ضرورت داشته باشد با تتیید شورای راهبری توسعه مدیریت مربوط  حداکثر تها  

کاهش یا افزایش امتیهاز و یها اضهافه نمهودن     (ی  از عوامل مندره در فرم نشود  نجر به حذت هیچتغییر دهد به نحوی که این تغییر م  را

 .)عامل جدید

مسؤو یت اجرای این دستورا عمل و پاسذگویی نسبت به اجرا و کیفیت آن بر عهده باالترین مقام مسؤول در واحد منهابع انسهانی    -6ماده 

 .دستگاه است

مقرر  فرایند مذکور در این دستورا عمل به اجرا درنیاید  پس از اتمام مدت قرارداد کارمندان ریررسهمی و   در صورتی که در موعد -تبصره

 .برای جلوگیری از تضییع حقوت کارمندان  قرارداد قبلی صرفاً برای حداکثر سه ماه  قابل تمدید است

رسهانی   مل به صورت سا یانه ارزیابی نمایهد و پهس از اطهالع   دستگاه موظف است تمامی کارمندان خود را بر اساس این دستورا ع -4ماده 

نتایج ارزیابی به کارمند و ثبت نتیجه در سامانه مدیریت عملکرد  فرم مربوط را در پرونده پرسنلی کارمند )رسمی  ریررسهمی( نگههداری   

 .نماید

 توصیه  
  جههت ارزیهابی    اسهتفاده گهردد.   از مفاد این بذشهنامه سازمان  مدیران میانیکلیه کارکنان به جز جهت ارزیابی

 استفاده شود. 88943 از بذشنامه  مدیران میانی

 مشهذص شهده و   شاخص هایی که امکان خودارزیابی توسر کارکنان وجود دارد  در مرحله اول صیه می گرددتو

 فرایند خود ارزیابی کارکنان جهت جمع آوری داده ها و مستندات و شواهد عملکردی آنها اجرا گردد.

      توصیه می شود شاخص هایی که مدیران بالفصل هر فرد امکان اظهار نظر در خصهوص آنهها را دارنهد مشهذص

اعهالم نظهر   ابی کارکنان زیرمجموعه خود نسبت به عملکهرد آنهها   شده و مدیران با مشاهده اطالعات خودارزی

ذواهنهد داشهت و منحصهراً    نمایند. بدیهی است مدیران راجع به کلیه شاخص های ارزیابی امکان اظهار نظر ن

بهوده و قادرنهد بهه درسهتی آن را ارزیهابی      اظهار نظر آنها راجع به شاخص هایی است که در حوزه عمل آنهها  

کارمند توسر مدیر ارزیابی نمی گردد و می بایست اطالعهات آن  ت حضور وضعی شاخص به طور مثال .نمایند

 از بان  اطالعات دستگاه حضور و ریاب استذراه گردد.

  اطالعهاتی سهازمان   واحدهای مسئول یا بان  آنها در اختیار داده های عملکرد توصیه می شود شاخص هایی که

 می باشد شناسایی و مقدار عملکرد کارکنان از آنها استعالم گردد.

 ه های بهره برداری از نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان شامل ضوابر انتسهاب و ارتقهاء کارکنهان  ضهوابر     آیین نام

اداش عملکرد  نیاز سنجی آموزشی و ... با توجهه بهه امتیهاز عملکهرد کارکنهان      پرداخت فوت ا عاده کارایی و پ

 مورد بازنگری قرار گیرد.

  مفاد این بذشنامه را در فرایند جمع آوری و تتیید داده های نان تسما کلیه کسامانه جامع مدیریت عملکرد کار

 انی می نماید.عملکردی و تهیه گزارشات عملکرد فردی و گزارشات تجمیعی عملکرد کارکنان پشتیب
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  دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد كاركنان عنوان مستند قانونی: 

 88/1/5932تاریخ  55358/822شماره  موضوع بخشنامه شماره مستند قانونی: 

    تکالیف دستگاه اجرایی 
وزیران  84/8/8319تاریخ  4335/44334موضوع تصمیم نامه شماره  13و  18نامه اجرایی مواد  ( آیین8ماده )« ب»ره بند در اجرای تبص

قهانون مهدیریت خهدمات کشهوری بهه شهماره        41مهاده   3نامهه اجرایهی بنهد    عضو کمیسیون امور اجتمهاعی و دو هت ا کترونیه   آیهین    

و در  34/82/8319تهاریخ  55511/322قسهمت ب بذشهنامه شهماره     3ره بنهد    اجرای تبص38/88/8311م تاریخ 43985/ت338334

مشهمول قهانون   « دستورا عمل اجرایهی ارزیهابی عملکهرد کارمنهدان    »راستای استقرار نظام مدیریت عملکرد در حوزه مدیران و کارمندان  

 شود. مدیریت خدمات کشوری  به شرح زیر تصویب و ابالغ می

 تکالیف عمومی -5ماده 

های استانی و واحدهای تابعه خود را طبق  ها  دستگاه ها  سازمان های اجرایی مکلفند؛ اهدات عملیاتی سا یانه هر ی  از معاونت دستگاه -8

(  تعیهین و حهداکثر تها پایهان     31/5/8319تهاریخ   34988/322دستورا عمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد )دستورا عمل شهماره  

 ل برای اجرا در همان سال ابالغ نمایند.فروردین ماه هر سا

های اجرایی موظفند اهدات عملیهاتی ابهالغ شهده را در قا هب      های استانی و واحدهای تابعه تمام دستگاه ها  دستگاه ها  سازمان معاونت -3

 تحت پوشش خود قرار دهند. گیری تعریف و آن را مبنای ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان هری  از واحدهای های قابل اندازه شاخص

ای مربوط حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه ههر سهال در قا هب فهرم      ها و استاندارد برنامه های مذکور باید به همراه برش شاخص :8تبصره 

 های اختصاصی به مدیران و کارمندان واحدهای تحت پوشش ابالغ گردد. مربوط به شاخص

های عملیهاتی و   توانند برای اجرای برنامه های اجرایی می های استانی و واحدهای تابعه تمام دستگاه ستگاهها  د ها  سازمان معاونت :3تبصره 

نامهه    قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورا عمل مربوط  با مدیران واحهدها تفهاهم   86و  83شده در چارچوب مواد  تحقق اهدات تعیین

 امضا نمایند.

های اختصاصی بر اساس میزان اهمیت و او ویت  به تایید باالترین مقام دسهتگاه   شده برای هر ی  از شاخص امتیاز تعیینسقف  :3تبصره 

 رسد. می

های اجرایی مکلفند نظام مدیریت عملکرد مدیران و کارمندان خود را مکانیزه نمایند  به طوری که قابلیهت  ینه  بهه سهامانه      دستگاه -3

 لکرد مستقر در سطح دستگاه را داشته باشد.جامع نظام مدیریت عم

هها مکلفنهد نقهاط     های ارزیابی عملکرد( از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین دستگاه ستون مربوط به تحلیل عملکرد )در فرم -تبصره 

های اجرایی   تغییرات الزم را در برنامههای الزم برای بهبود عملکرد را بررسی و تحلیل نموده و بر اساس آن  قوت  نقاط قابل بهبود و اقدام

 نحوه اجرا  توانمندسازی کارمندان و ... برای سال آتی اعمال نموده و با همکاری کارکنان نسبت به تحقق نقاط قابل بهبود اقدام نمایند.

 های ارزیابی موضوع این دستورا عمل عبارتند از: حیطه شمول هری  از فرم -4
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هها  مهدیران کهل  مهدیران       هها  موسسهات و شهرکت    ( برای ارزیابی معاونین سازمان8رد مدیران میانی)فرم شماره ارزیابی عملک  فرم -ا ف

 معاونین مدیرکل )به ریر از مدیران واحدهای استانی( و مشارل همتراز.

 قسمت  گروه و مشارل همتراز.( برای ارزیابی رییس اداره  3ارزیابی عملکرد مدیران پایه)عملیاتی( و سرپرستان)فرم شماره   فرم -ب

 گیرد. در سطوح مذتلف مورد استفاده قرار می 8( برای ارزیابی تمامی کارمندان3فرم ارزیابی عملکرد کارمندان )فرم شماره 

های عمومی و اختصاصهی ارزیهابی عملکهرد موضهوع بنهدهای       ها بر اساس شاخص های اجرایی مستقر در استان دستگاهمدیران  -8تبصره 

تهاریخ   34988/322( بذشهنامه شهماره   3قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت مهاده )  13و  18نامه اجرایی مواد  )ا ف( و )ب( آیین

 مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. 31/5/8319

های ارزیابی عملکرد استانداران و فرمانداران توسر وزارت کشور تهیه و پهس از تاییهد معاونهت توسهعه مهدیریت و سهرمایه        فرم -3تبصره 

 جمهور ابالغ خواهد شد.  انسانی رییس

 های ارزیابی عملکرد   نحوه تکمیل فرم  -8ماده 

امتیهاز مربهوط بهه     62ههای اختصاصهی و    امتیاز مربوط بهه شهاخص   42که  باشد می 822امتیازها: مجموع امتیاز در هر سطح ارزیابی  -8

 های عمومی است. شاخص

 است: های ارزیابی عملکرد تمام سطوح از دو بذش اصلی به شرح زیر تشکیل شده های ارزیابی عملکرد: فرم فرم -3

  «محورههای ارزیهابی  »ههای؛   وده و سهتون ههای اختصاصهی مهدیران و کارمنهدان به      های اختصاصی: در برگیرنده شهاخص  ا ف( شاخص   

( مهاده یه  ایهن دسهتورا عمل     3( و )8مطابق بنهدهای ) «  سقف امتیاز»و « هدت مورد انتظار»  «واحد سنجش»  «های ارزیابی شاخص»

 گیرد.   توسر هر ی  از واحدهای سازمان تکمیل و در اختیار ارزیابی شوندگان قرار می

های اجرایهی  مشهترم    ها در تمامی دستگاه باشد. این شاخص های عمومی و توانمندسازها می شاخصهای عمومی: دربرگیرنده  ب( شاخص

است. امتیهاز  « رضایت ارباب رجوع»و « آموزش»   «خدمات برجسته»  «ها ها و توانمندی مهارت»  «ابتکار و خالقیت»و شامل پنج محور؛ 

 ر اساس نتیجه به دست آمده از بذش )ا ف( همین بند تعیین خواهد شد.ب« خدمات برجسته»و « ها ها و توانمندی مهارت»دو محور 

فرم های ارزیابی عملکرد توسر ارزیابی شونده تکمیل شده و توسر ارزیابی کننده)مدیر واحد( تایید مهی شهود. نتهایج ارزیهابی      -8تبصره 

 تناد می باشد.پس از بررسی مدارم و مستندات و تایید نهایی توسر کمیته تحول اداری  قابل اس

نامه اجرایی متناسب بها شهرایر و ویژگیههای     های عمومی  شیوه تر شاخص توانند به منظور ارزیابی دقیق های اجرایی می دستگاه -3تبصره 

 جمهور اجرا نمایند. دستگاه تدوین و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 وجه به امتیاز مکتسبه از ارزیابینحوه ارتقاء رتبه شغلی بات -9ماده 

میانگین امتیاز مکتسبه از مجموع امتیازات شاخص های عمهومی و اختصاصهی در طهول دوره  مبنهای امتیهازدهی بهرای ارتقهای رتبهه          -

 باشد.   کارمندان )با رعایت سایر شرایر( می
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کارمنهدان مهی باشهد. تجربیهات مهدون شهده دارای        های خبره و عا ی مسهتلزم مستندسهازی تجربیهات توسهر     ارتقاء به رتبه -8تبصره  

 باشد: ویژگیهای زیر بوده و با تایید کمیته مربوط قابل اعمال می

 تجربیات بایستی مرتبر با شغل مورد تصدی باشد.

 های پیشین استفاده نشده باشد. برای کسب رتبه

ها و تهدیدها( مرتبر با شغل را که بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شهده  بیهان    ها  فرصت چا شها و مشکالت )موانع  محدودیتمسائل  

 نماید.

 های مناسب جهت رفع موانع و مشکالت ارائه گردد.   گیری و راه حل نتیجه -5   

  دارای شرایر ارتقاء به رتبه های پایهه  ارشهد  خبهره و    34/82/8319تاریخ  55511/322کارمندانی که طبق بذشنامه شماره  -3تبصره 

عا ی هستند  می توانند اقدام به ارائه تقاضای خود به واحد دیربر )امور اداری یا عناوین مشهابه( نماینهد. واحهد دیهربر موظهف اسهت بها        

 رعایت مفاد این دستورا عمل و بذشنامه مذکور اقدام نماید.

ده و مستندات ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفا برای ارتقای همان رتبهه مهالم عمهل خواههد بهود و بهرای       امتیازات کسب ش -3تبصره 

 ارتقاهای بعدی قابل محاسبه نیست.

های؛ ارشهد  خبهره و عها ی از سهطوح      های اجرایی موظفند  کارمندان خود را به نحوی ارزیابی نمایند که تذصیص رتبه دستگاه -4تبصره 

جمههور بهر اجهرای ایهن      ی سازمانی به صورت هرم  در آن دستگاه شکل بگیرد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسپایین تا عا 

 بند نظارت خواهد نمود.

 های سازمان نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در ماموریت -5ماده 

درصهد باشهد  از یه  طبقهه شهغلی تشهویقی        15ال متوا ی حهداقل  مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج س

 شوند. )حداکثر ی  بار در طول خدمت( برخوردار می

قهانون مهدیریت    32نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان  مبنای پرداخت هرگونه پاداش )به استثنای پاداش مربوط به ماده 

 باشد. قانون برنامه پنجم توسعه می 52رجسته موضوع بند ا ف ماده خدمات کشوری( از جمله؛ پاداش خدمات ب

درصد باشد  در معرفهی بهه    15مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوا ی یا پنج سال متناوب حداقل 

 های آموزشی خارجی )بورس( از او ویت برخودار هستند. دوره

ا ذکر  منوط به کسب رتبه متوسهر یها بهاالتر دسهتگاه از      دیران  کارمندان و مدیران واحدهای استانی از مزایای فوتمندی م بهره -تبصره 

 باشد. قانون مدیریت خدمات کشوری( می 61ماده  6ارزیابی عملکرد)موضوع ردیف ب بند 

های  هرگونه ارتقاء شغلی از جمله؛ انتصاب در پستدرصد از مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد کارمندان در سال قبل  برای  15کسب حداقل 

 مدیران پایه ا زامی است.در مورد مدیران میانی  میانگین امتیاز دو سال گذشته مبنای عمل می باشد.



 تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری

 استقرار نظام جامع مدیریت عملکردبرنامه  -ششمجلد 
 

 

 33از     33صفحه:   شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
 

ی شهده  بینه  مدیران و کارمندانی که امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوا ی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش

م تهاریخ   43985/ت 338334قهانون مهدیریت خهدمات کشهوری بهه شهماره        41مهاده   3کمتر باشد )موضوع آیین نامهه اجرایهی بنهد    

 گردند. ( در صورت نداشتن شرایر بازنشستگی  بازخرید می 38/88/8311

   شامل بازنشستگان نذواهد بود.این ماده در خصوص شارلین مصدات دارد و  4تا  8امتیازهای مطرح شده در بندهای  -8 تبصره

این دستورا عمل  رفتار خواههد   8ماده  4بند  8های استانی  بر اساس نتایج حاصل از اجرای تبصره  در خصوص مدیران دستگاه -3 تبصره

 شد.

 گردد.    های مغایر با این دستورا عمل  غو می ها و دستورا عمل نامه ها  آیین بذشنامهاز تاریخ تصویب این دستورا عمل تمامی  -5ماده 

های اجرایی به عهده دفهاتر ارزیهابی عملکهرد و پاسهذگویی بهه شهکایات        مسئو یت اجرا و  نظارت بر این دستورا عمل در دستگاه -6ماده 

ههای اجرایهی اسهتان     ها مسئول نظارت بهر نحهوه اجهرا در دسهتگاه     ستانداری)مدیریت عملکرد( بوده و دفاتر منابع انسانی و تحول اداری ا

                                    باشند. می

 توصیه  
 جهت ارزیابی سایر کارکنان از بذشنامه  استفاده گردد. از مفاد این بذشنامهسازمان  جهت ارزیابی مدیران میانی 

 استفاده شود. 842538

 مشهذص شهده و   وجهود دارد   دیرانمشاخص هایی که امکان خودارزیابی توسر  در مرحله اول صیه می گرددتو

 فرایند خود ارزیابی کارکنان جهت جمع آوری داده ها و مستندات و شواهد عملکردی آنها اجرا گردد.

      توصیه می شود شاخص هایی که مدیران بالفصل هر فرد امکان اظهار نظر در خصهوص آنهها را دارنهد مشهذص

اعهالم نظهر   ابی کارکنان زیرمجموعه خود نسبت به عملکهرد آنهها   شده و مدیران با مشاهده اطالعات خودارزی

ذواهنهد داشهت و منحصهراً    نمایند. بدیهی است مدیران راجع به کلیه شاخص های ارزیابی امکان اظهار نظر ن

بهوده و قادرنهد بهه درسهتی آن را ارزیهابی      اظهار نظر آنها راجع به شاخص هایی است که در حوزه عمل آنهها  

کارمند توسر مدیر ارزیابی نمی گردد و می بایست اطالعهات آن  ت حضور وضعی شاخص به طور مثال .نمایند

 از بان  اطالعات دستگاه حضور و ریاب استذراه گردد.

  اطالعهاتی سهازمان   واحدهای مسئول یا بان  آنها در اختیار داده های عملکرد توصیه می شود شاخص هایی که

 می باشد شناسایی و مقدار عملکرد کارکنان از آنها استعالم گردد.

 ه های بهره برداری از نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان شامل ضوابر انتسهاب و ارتقهاء کارکنهان  ضهوابر     آیین نام

اداش عملکرد  نیاز سنجی آموزشی و ... با توجهه بهه امتیهاز عملکهرد کارکنهان      پرداخت فوت ا عاده کارایی و پ

 مورد بازنگری قرار گیرد.

  مفاد این بذشنامه را در فرایند جمع آوری و تتیید داده های نان تسما کلیه کسامانه جامع مدیریت عملکرد کار

 انی می نماید.عملکردی و تهیه گزارشات عملکرد فردی و گزارشات تجمیعی عملکرد کارکنان پشتیب

 

 


