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_10030درصدتهیه برنامه واگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات و آماده سازي براي واگذاري1/1

_10020درصداجراي برنامه توانمند سازي بخش غیر دولتی براي دریافت فعالیت ها1/2

_20*درصدآماده سازي براي واگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات دستگاه هاي اجرایی به شبکه هاي حرفه اي، بخش خصوصی و سمن ها1/3

_50*درصدواگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات دستگاه هاي اجرایی به شبکه هاي حرفه اي بخش خصوصی و سمن ها1/4

_10040درصداجراي ضوابط اصالح ساختار سازمانی1/5

_10*درصدکاهش تعداد پستهاي مدیریتی1/6

_35*درصدکاهش تعداد پست هاي سازمانی دستگاه1/7

_20*درصدظرفیت سازي واگذاري وظایف و واحدهاي عملیاتی به مدیریت محلی(شهرداري ها و دهیاري ها)1/8

_15*درصدواگذاري وظایف و اختیارات قابل واگذاري به سطوح استانی و شهرستانی1/9
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برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت(240 امتیاز)
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_10030درصدتدوین برنامه اجرایی توسط دستگاه در حوزه الکترونیک و انعقاد تفاهم نامه با کمیسیون دولت الکترونیک2/1

_10*درصداطالع رسانی الکترونیکی تمامی خدمات اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی2/2

_30درصدالکترونیکی کردن خدمات دولتی (ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان)2/3

_25*الکترونیکی نمودن پرداخت هاي خدمات2/4

_45*درصدبه اشتراک گذاري بانک هاي اطالعاتی و انجام استعالمات الکترونیکی2/5

_25*درصدتوسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع هاي خدمات اداري2/6

_10025درصداستاندارد سازي تارنما (وب سایت) دستگاه2/7

_10010درصدبه کارگیري سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) در دستگاه2/8

_15*درصدآموزش کارکنان دولت در حوزه فناوري اطالعات2/9

_10010درصدثبت و ساماندهی اطالعات فضاهاي اداري در سامانه جامع اطالعات اموال2/10

_25*درصداصالح فرآیندهاي اختصاصی و مشترک مورد عمل2/11

برنامه دولت الکترونیک و هوشمند سازي اداري(250 امتیاز)
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_10015درصدتنظیم برنامه ساماندهی نیروي انسانی3/1

_10*درصد افزایش نسبت کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر به کل کارکنان3/2

_10015درصدرعایت عدالت استخدامی در فضاي رقابتی براي جذب نیروي انسانی3/3

_10025درصدانجام فرآیندهاي مربوط به استخدام و به کارگیري نیروي انسانی در بستر سامانه کارمند ایران3/4

_20*درصدرعایت سقف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوري3/5

_25*درصدکاهش کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه3/6

_10010درصدساماندهی نیروي انسانی3/7

_10010درصدساماندهی فعالیت هاي پشتیبانی در قالب شرکت هاي پیمانکاري3/8

_10010درصدباز طراحی مشاغل اختصاصی دستگاه3/9

_10020درصدسیاست گذاري، نیازسنجی و برنامه ریزي آموزشی3/10

_10020درصدبرگزاري دوره هاي آموزشی مدیران و کارکنان و ارزشیابی آموزشی3/11

_10010درصداجراي ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران و تطبیق آن با قوانین و مقررات3/12

_10*درصدبرنامه تربیت مدیران3/13

برنامه مدیریت سرمایه انسانی(200 امتیاز)

٣



امتیاز خود ارزیابیسقف امتیازهدف کمیواحد سنجشعنوانردیف

1395 در سال جدول ضمیمه:«شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان خصوصی سازي»

4

_20*درصدمحاسبه هزینه تمام شده یا قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدها4/1

_30*درصداداره واحدهاي اجرایی دستگاه به روش هدفمند و قیمت تمام شده و در فضاي رقابتی4/2

_20*درصداستاندارد سازي خدمات دستگاه4/3

_10020درصدتحقق برنامه مدیریت سبز4/4

5

_10040درصداجراي برنامه هاي ارتقاء سالمت اداري5/1

_10040درصدصیانت از حقوق مردم5/2

_30*درصدافزایش اثر بخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداري5/3

_10020درصداستقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز5/4

_10010درصدرسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد5/5

_10010درصدارتباطات مردم و دولت در بستر سامد5/6
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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 تدوین گزارش تحلیلی و آسیب شناسی و ارائه گزارش خودارزیابی2.6

_10020درصداجراي دستورالعمل عملکرد کارکنان3.6

برنامه  استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (70  امتیاز)

برنامه خدمات عمومی در فضاي رقابتی(90 امتیاز)

برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري (150 امتیاز)

۴


