
سقف امتیازهدف کمیواحد سنجشعنوانردیف
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10035درصدتهیه برنامه واگذاري تصدي ها1.1
10025درصدتهیه و اجراي برنامه ظرفیت سازي و توانمندسازي بخش غیردولتی براي اجراي تصدي ها2.1
1080درصدواگذاري  حداقل ده درصد از خدمات و واحدهاي عملیاتی3.1
10060درصدانجام اصالحات در ساختار سازمانی مطابق با ضوابط مصوب4.1
10040درصدپیشنهاد تعیین سقف پست هاي سازمانی با رعایت راهبردهاي فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوري5.1
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10015درصداحصاء و اولویت بندي خدمات قابل ارایه از طرق الکترونیکی1.2
10025درصداطالع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارایه خدمات2.2
20*تعدادارایه فرم هاي مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق الکترونیکی (تعاملی)3.2
30*تعدادارایه خدمات به صورت الکترونیکی (تراکنشی)4.2
25*تعدادایجاد پایگاه اطالعات داده هاي اختصاصی5.2
20*تعدادواگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان6.2
10025درصدالکترونیکی کردن فرآیندهاي مشترك7.2
10040درصدمستندسازي و اصالح تمامی فرآیندهاي اختصاصی و مشترك مورد عمل8.2
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10020درصدتدوین برنامه ساماندهی نیروي انسانی1.3
10015درصدرعایت عدالت استخدامی در فضاي رقابتی براي جذب نیروي انسانی2.3
10015درصدانجام فرآیندهاي مربوط به استخدام و به کارگیري نیروي انسانی در بستر سامانه کارمند ایران3.3
2525درصدکاهش 15 درصد کارکنان قراردادي مازاد بر سقف تبصره ماده 4.332
220درصدکاهش دو درصد نیروي انسانی با اولویت کارکنان غیرتخصصی5.3
10010درصدساماندهی فعالیت هاي پشتیبانی در قالب شرکت هاي پیمانکاري مشروط به استفاده از کارکنان قراردادي شده شرکت هاي خصوصی6.3
10010درصدارائه آمار و اطالعات نیروي انسانی در بستر الکترونیکی7.3
10015درصداصالح و بازنگیري شرایط تصدي مشاغل اختصاصی دستگاه8.3
10010درصدرعایت ضوابط و شرایط ارتقاء کارکنان در طبقات و رتبه هاي شغلی9.3
10020درصدنیازسنجی و برنامه ریزي آموزشی10.3
10020درصداجرا و ارزشیابی آموزشی11.3

*
ضمیمه «الف»: شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد سال هاي 1392، 1393 و 1394 دستگاه هاي اجرایی (سطح ملی)

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت (240 امتیاز)

برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري (200 امتیاز)

برنامه مدیریت سرمایه انسانی (200 امتیاز)
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سقف امتیازهدف کمیواحد سنجشعنوانردیف

*
ضمیمه «الف»: شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد سال هاي 1392، 1393 و 1394 دستگاه هاي اجرایی (سطح ملی)

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت (240 امتیاز) 10020درصدانتخاب و انتصاب مدیران12.3
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35*تعدادمحاسبه هزینه تمام شده با قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدها1.4
40*تعداداداره حداقل 5 درصد واحدها بر اساس نظام قیمت تمام شده2.4
10010درصدتدوین استانداردهاي ارائه خدمات3.4
10010درصدتطبیق فضاهاي اداري دستگاه با دستورالعمل ماده 39 ق.م.خ.ك4.4
10020درصدتحقق برنامه مدیریت سبز5.4
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10020درصدسنجش میزان سالمت و فساد اداري بر اساس شاخص هاي مربوط1.5
10020درصداجراي تکالیف قانونی سالمت اداري2.5
10025درصداجراي طرح تکریم ارباب رجوع3.5
10025درصدنحوه اجراي قانون رسیدگی به تخلفات اداري در دستگاه4.5
320درصدمیزان ارتقاي سالمت و کاهش فساد اداري در دستگاه5.5
525درصدمیزان ارتقاي رضایت مردم6.5
10020درصداستقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز7.5
10010درصدرسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد8.5
10010درصدارتباطات مردم و دولت در بستر سامد9.5
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10030درصدانجام ارزیابی عملکرد دستگاه (با در نظر گرفتن سازمان ها، موسسات و شرکت هاي وابسته و واحدهاي انسانی)1.6
10020درصدتهیه و توین گزارش تحلیلی و آسیب شناسی و ارائه گزارش خودارزیابی2.6
10020درصداجراي دستورالعمل عملکرد کارمندان3.6

*با توجه به اینکه بازه زمانی ارائه گزارش عملکرد «: شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد» ساالنه می باشد، ارائه عملکرد در خصوص فعالیتهاي 7 برنامه آن در نه ماهه سال جاري موضوعیت ندارد.

برنامه نظارت و ارزیابی  (70  امتیاز)

برنامه فناوري هاي مدیریتی  (115 امتیاز)

برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري (175 امتیاز)
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