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  پيشگفتار
 تغييـرات  تـوان  مـي  آن طريق از كه اي گونه به ؛است يكپارچه و مند نظام تالشي برگيرنده در ولتيد مديريت و اداري نظام اصالح
 نظـام  در تحـول  ،روي ايـن  از .داد افـزايش  ،ملـي  پيشـرفت  بـه  رسيدن براي را آن توان و آورد پديد عمومي اداره نظام در مؤثري
 ةبرنامـ  ده .اسـت  ناپـذير  اجتنـاب  و حيـاتي  ضـرورتي  آن، يـدن ردانگ شايسته و كردن متناسب تعبيري به يا دولتي مديريت و اداري
 جمهـوري  انداز چشم سند ،)رهبري معظم مقام ابالغي( اداري نظام كلي يها سياست متن از گرفته تأنش كه اداري نظام در تحول
 ارزگـ  خـدمت  دولـت  يكلـ  يهـا  سياسـت  چـارچوب  در و فرهنگـي  و اجتماعي ،اقتصادي توسعه پنجم ةبرنام قانون ايران، اسالمي

 طرحي ،آفرين تحول و كارآمد كارشناسان و مديران تربيت و كشور اجرايي يها دستگاه توانمندسازي با كه است آن بر ، باشد مي
  .نمايد ايفا را تريمؤثر نقش كشور يكپارچه ةتوسع و پيشرفت در و دراندازد نو

 يهـا  دسـتگاه  تمامي كاركنان و مديران همكاري و مشاركت ، اراده ، عزم به نياز ،ها برنامه كردن عملياتي و اجرا است بديهي
 شاهد و درآورده فعل به قوه از را شده بيني پيش اقدامات ، فراگير آموزش و هدايت ، حمايت به اتكا با بتوان تا دارد كشور اجرايي
  .باشيم كشور اجرايي يها دستگاه باالي وري بهره و عملكرد و رفتار تغيير

 با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي« دورة آموزشي بعامن مجموعه از اي چكيده عنوان به حاضر ةدرسنام
 جمهـور،  رئـيس  انساني سرماية و مديريت توسعة محترم معاون 25/12/1389 مورخ 62652/89/200 شمارة بخشنامة موضوع ،»آن

 ةتوسـع  و ريـزي  برنامـه  دفتـر  همـت  بـه  مجموعـه،  10 قالـب  در فراگيران، ريبردا بهره براي و دوره هاي سرفصل براساس كه است
  .است شده تدوين مركز آموزش
 و تدوين و ساماندهي در ذاقلي احمد آقاي و رادمنش ايران خانم سركار از را امتنان و سپاس مراتب است الزم راستا اين در
 .نماييم اعالم ،ها مجموعه آرايي فحهص و فني ويرايش در اميرخاني زهرا و مهرباني ليال ها خانم

 اسـتادان،  ةهمـ  از ،مطلـوب  كمال مرحلة به رسيدن و اشكاالت رفع منظور به اصالحات انجام و بازنگري ضرورت به توجه با
 امـر  در را مـا  اصـالحي،  هـاي  ديـدگاه  و پيشـنهادها  ةارائـ  و راهنمـايي  همكاري، با شود مي تقاضا محترم فراگيران و نظران صاحب

  .نمايند ياري دولت كارمندان نياز مورد آثار ساير تدوين و درسنامه اين صالحا
  
  

  دولتي مديريت آموزش مركز
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  مقدمه
 اساسي قانون حسب( سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، امور تحقق كه است اسالمي جمهوري نظام از زيرنظامي ،اداري نظام
 بر بايد و بوده مطرح اساسي هدف يك و توسعه اصلي نياز پيش عنوان به نظام اين اصالح .اردد عهده به را )كشور جاري قوانين و

  . شود انجام دارد، ما امروز جامعه كه اقتضائاتي و شرايط و ها ارزش اساسي، قانون مبناي
 نقـش  و فياظـ و كارآمـد  ايفـاي  جهـت  در اداري نظام هاي توانمندي تقويت از است عبارت اداري نظام در تحول از هدف

 اقتصـادي،  هـاي  نظـام  در تحـول  بـا  متناسب اداري نظام هاي تيقابل و ها توانمندي ها، نقش انطباق ديگر، تعبيري به يا و دولت فعلي
 بـه  پاسـخگويي  راسـتاي  در و هـا  روش و ابزارهـا  در تغييـر  و تكنولـوژيكي  هـاي  پيشـرفت  همچنين و فرهنگي و اجتماعي سياسي،
  .جامعه اهداف قتحق و محيطي تغييرات

 و وظــايف تناســب اداري، ســاختارهاي اصــالح كاركنــان، عمــومي مشــاركت همچــون متعــددي هايفرآينــد اداري تحــول
 هـاي  شيوه توسعه و اداري نظام بر نظارت شهروندان، مقابل در دولتمردان پاسخگويي مديران، و كاركنان توانمندسازي اختيارات،
  .كند مي دنبال را … و اطالعاتي
 براسـاس  بايـد  تحـول  ايـن  .است پيچيده كامالً حال عين در و حياتي حساس، مهم، موضوعي اداري، نظام در تحول وعموض
 اسـالمي  جمهوري مقدس نظام عمر دهه سه در .شود پياده كشور در ايراني، - اسالمي فرهنگ بر مبتني اثربخش، و جامع الگويي

  .است نشده محقق بوده، انتظار مورد آنچه ولي شده، مطرح آن اجراي براي اقداماتي و ها سياست و تحول براي الگوهايي
 زير شرح به كشور اداري نظام در تحول مهم داسنا ،)عدالت و پيشرفت دهة( اسالمي انقالب چهارم دهة در و حاضر حال در
  :است

  ايران؛ اسالمي جمهوري انداز چشم سند -1
  ؛)رهبري ظممع مقام ابالغي( اداري نظام كلي يها سياست -2
  فرهنگي؛ و اجتماعي اقتصادي، توسعه پنجم برنامه قانون -3
  ؛كشوري خدمات مديريت قانون -4
  .اساسي قانون 44 صلا -5

ــ « ــ د قــالب یــک ا ــدر  یا ــ  ــت ــت، یــک ا ــق پیــدا . ی ا ــول زمــان  قــالب بایــد   ا
ب ش. ند ند ی   ول پیدا  ت،  ده ا ول پیدا ن ده و    .ما

ی ی   و ن  یاید،  ا ود  ت ه ھ و باید  و ه ا ی و جا د وط  ز ق    .نا
ـل ر و کا ند و باید روز  روز  ول پیدا  ن،  ـود وا دم، روز .   ـ ی  ـو ـگ و  اخـالق ع  

ود ول  ی  دد و  روز با ل  ر حا   ».پ
 )23/02/1379مقام معظم رهبري، (
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 محتـرم  رياسـت  ،رهبـري  معظـم  مقـام  تأييـد  مـورد  كـه  هستند اداري نظام در تحول اساس و پايه عنوان به ،مهم سند پنج اين
 نظـام  اصالح مختلف، ابعاد از اسناد اين سازي اجرايي براي الزم سازي فرهنگ صورت در و است رسمي مراجع ساير و جمهوري

  .بود خواهد دستيابي قابل اداري
 به دولت كلي يها سياست چارچوب در و موضوعه قوانين ساير و فوق اسناد از الهام با كشور اداري نظام در تحول برنامة ده
  :است شده تنظيم و طراحي زير، عناوين شرح

 الكترونيك دولت استقرار :اول برنامه 

 پرداخت نظام و استخدامي عدالت :دوم برنامه 

 انساني نيروي ساماندهي :سوم برنامه 

 تمركززدايي :چهارم برنامه 

 عملكرد مديريت جامع نظام استقرار و وري بهره افزايش :پنجم برنامه 

 اداري سالمت :ششم برنامه 

 هافرآيند و ساختارها اصالح :هفتم برنامه 

 انساني منابع تخصصي و فرهنگي آموزش و توانمندسازي :هشتم برنامه 

 كارها در خودكنترلي روحيه ارتقاء و كشور كارشناسي توان و مديريت تقويت :نهم برنامه 

 رجوع ارباب تكريم و مردم به رساني خدمت :دهم برنامه  
  

  :همچون الزاماتي تحقق نيازمند فوق، هاي برنامه شدن جراييا و استقرار براي مناسب بستر آوردن فراهم است بديهي
  مختلف، سطوح مديران در انگيزه و اعتقاد باور، ايجاد )الف
 تحول، هاي برنامه و قوانين ها، ظرفيت به مديران آگاهي )ب

 برنامه، اجراي براي الزم منابع و اختيارات از مديران مندي بهره )پ

  ترغيب، و تشويق سيستم ايجاد و ردعملك مديريت نظام برقراري )ت
  .باشد مي

 اسـالمي  جمهـوري  انـداز  چشـم  سـند  مـتن  مباني، و كليات ابتدا در ها، برنامه بر ناظر قانوني مباني با آشنايي اهميت به توجه با
 ادامـه،  در .شـود  مـي  رائـه ا قانوني مباني با ها برنامه ارتباط نمايه و )رهبري معظم مقام ابالغي( اداري نظام كلي هاي سياست و ايران
هـا،   ، دسـتورالعمل هـا  نامـه  آيـين عناوين  ي هر برنامه و در انتها،اجرا با مرتبط هاي شاخص و مباني قانوني ها، برنامه و ها طرح رئوس

  .شد خواهد ردهآومرتبط با هر برنامه  … وها  بخشنامه
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  آموزشي اهداف

  
 ول اداريهاي تح ها و محورهاي برنامه ، روشرئوس با آشنايي -

  هاي تحول اداري برنامه قانوني مباني و فلسفه با آشنايي -
هـاي   مرتبط با برنامـه  كشوري خدمات مديريت قانون اجرايي يها دستورالعمل و ها نامه آيين با آشنايي -

  تحول اداري
  و محيط كار عمل صحنه در اجراييهاي  و دستورالعمل ها نامه مفاد آيين كارگيري بهتوانايي  -
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  كلي مباني
 انسـاني  نيـروي  از اي مجموعـه  نيز و تشكيالتي سازماني، ابزارهاي از اي پيچيده مجموعه عملكرد از منتج برآيند كشور اداري نظام

 و هـا  روش دسـتوركارها،  مقـررات،  قـوانين،  از اي مجموعه بازتاب نيز و )ها صالحيت و ها تخصص ،ها مهارت مختلف سطوح در(
 است تمهيداتي و تدابير ابزارها، انساني، مالي، فيزيكي، منابع بكارگيري بر حاكم روابط و مناسبات ،امسرانج و كار انجام هاي نظام
 سلسـله  يـك  تحقـق  جهـت  در تصـدي  اعمـال  يـا  و حاكميت اعمال صورت به را خود وظايف و تكاليف ،آن طريق از دولت كه

  .دهد مي انجام مشخص، و معين هاي هدف
 تـوان  مـي  آن طريـق  از كـه  اي گونـه  بـه  اسـت،  يكپارچه و مند نظام تالشي برگيرنده در دولتي مديريت و اداري نظام اصالح

  .داد افزايش ملي پيشرفت به رسيدن براي را آن توان و آورده پديد عمومي اداره نظام در ثريؤم تغييرات
 يهـا  دسـتگاه  سـطوح  تمـامي  در هكـ  است )وري بهره( اثربخشي و كارايي افزايش براي شده ريزي برنامه تغيير اداري، تحول

 ايجـاد  بـراي  … و توسـعه  اي برنامـه  يها بخش ،اداري نظام كلي يها سياست انداز، چشم سند با هماهنگ و همسو ،دولتي اجرايي
 و ارزيـابي  قـانوني  مراجـع  توسـط  و اجرا ،سازماني فرهنگ و مقررات و قوانين مادي، و انساني منابع تكنولوژي، ساختار، در تغيير
  .شود مي ارتنظ

 مناسـب  احـوال  و اوضـاع  و شـرايط  آوردن فـراهم  ،ديگـر  تحول و تغيير هرگونه مانند ،اداري نظام در تحول ايجاد منظور به
  .است ضروري آن در نظر مورد تغييرات اجراي جهت

  
 )شمسي هجري 1404 افق در( ايران اسالمي جمهوري انداز چشم سند

 هـا  آرمان تحقق مسير در و ،جمعي مدبرانة و شده ريزي برنامه كوشش و ملي عزم و ايمان پرتو در و الهي اليزال قدرت به اتكال با
  :ساله  بيست انداز چشم در ،اساسي قانون اصول و

 ،انقالبـي  و اسـالمي  هويـت  بـا  ،منطقـه  سـطح  در فنـاوري  و علمـي  ،اقتصـادي  اول جايگـاه  با يافته توسعه است كشوري ايران
  .الملل بين روابط در مؤثر و سازنده تعامل با و ماسال جهان در بخش الهام
  :داشت خواهد هايي ويژگي چنين انداز چشم اين افق در ايراني جامعة

 و ملـي  ،اسـالمي  يها ارزش و اخالقي اصول بر متكي و ،خود تاريخي و جغرافيايي ،فرهنگي مقتضيات با متناسب ،يافته توسعه -
 از منـد  بهـره  و هـا  انسـان  حقوق و كرامت حفظ ،مشروع هاي آزادي ،اجتماعي عدالت ،يدين ساالري مردم :بر تأكيد با ،انقالبي
  ي؛يقضا و اجتماعي امنيت

  ملي؛ توليد در اجتماعي سرماية و انساني منابع برتر سهم بر متكي ،فناوري و علم توليد در توانا ،پيشرفته دانش از برخوردار -
  حكومت؛ و مردم پيوستگي و جانبه همه بازدارندگي بر مبتني دفاعي سامان با مقتدر ،مستقل ،امن -
 ،خـانواده  مسـتحكم  نهـاد  ،درآمد مناسب توزيع ،برابر هاي فرصت ،اجتماعي تأمين ،غذايي امنيت و رفاه ،سالمت از برخوردار -

  مطلوب؛ زيست محيط از مند بهره و تبعيض ،فساد ،فقر از دور  به
 ،اجتمـاعي  سـازگاري  و تعـاون  روحيـة  ،انضـباط  ،كاري وجدان از برخوردار ،درضايتمن ،مؤمن ،ايثارگر ،پذير وليتئمس ،فعال -

  بودن؛ ايراني به مفتخر و ايران شكوفايي و اسالمي نظام و انقالب به متعهد
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 خاورميانه ،قفقاز ،ميانه آسياي شامل( غربي  جنوب آسياي منطقة سطح در فناوري و علمي ،اقتصادي اول جايگاه به يافته دست -
 درآمـد  سـطح  نسـبي  ارتقـاء  ،اقتصادي مستمر و پرشتاب رشد ،علم توليد و افزاري نرم جنبش بر تأكيد با )همسايه ايكشوره و

  كامل؛ اشتغال به رسيدن و سرانه
 و نوانديشـي  ،اخالقـي  جامعـة  ،كارآمـد  توسـعة  ،دينـي  ساالري مردم الگوي تحكيم با اسالم جهان در مؤثر و فعال ،بخش الهام -

  ؛)ره( خميني امام هاي انديشه و اسالمي تعاليم براساس اي منطقه و اسالمي گرايي هم بر گذارتأثير ،جتماعيا و فكري پويايي
  مصلحت؛ و حكمت ،عزت اصول براساس جهان با مؤثر و سازنده تعامل داراي -
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 كمي يها شاخص :كه گيرد قرار توجه دمور نكته اين ،ساليانه هاي بودجه و توسعه هاي برنامه تصويب و تدوين ،تهيه در :مالحظه
 ميـان  درآمـد  فاصـله  كـاهش  ،تـورم  و اشـتغال  نـرخ  ،ملـي  ناخـالص  توليـد  ،سـرانه  درآمـد  ،گذاري سرمايه نرخ قبيل از آنها كالن
 يهـا  سياسـت  بـا  متناسـب  بايـد  ،امنيتـي  و دفـاعي  هـاي  توانايي و پژوهش و آموزش و فرهنگ رشد ،جامعه پايين و باال هاي دهك
  .شود مراعات كامل صورت به ها هدف و ها سياست اين و گردد تعيين و تنظيم انداز چشم الزامات و اهداف و توسعه

  
 )رهبري معظم مقام ابالغي( اداري نظام كلي هاي سياست

 مسـلح  نيروهـاي  كل ستاد رئيس و نظام مصلحت تشخيص مجمع رئيس گانه، سه قواي سايؤر به كه اداري نظام كلي هاي سياست
  :است زير شرح هب ،شده الغاب
  .اجتماعي و انساني هاي سرمايه به نهادن ارج و انساني كرامت و اسالمي يها ارزش بر مبتني سازماني فرهنگ سازي نهادينه -1
  .انساني منابع ارتقاي و خدمت داومت ، جذب در محوري عدالت -2
 از پرهيـز  و شايسـته  و متعهـد  توانمند، انساني نيروي جذب نظورم به انساني منابع گزينش يها روش آمدي روز و معيارها بهبود -3

 .اي غيرحرفه و اي سليقه هاي نگرش و ها نظري تنگ

  .مديران ارتقاي و نصب در اسالمي اخالق بر مبتني ساالري شايسته و گرايي دانش -4
  .آنان هاي رتمها و تخصص ، دانش سطح ارتقاي و بهسازي و انساني منابع معنوي رشد زمينه ايجاد -5
 تأمين و شاغل و شغل هاي ويژگي و جايگاه ، توانمندي ، عملكرد بر تأكيد با خدمات جبران و پرداخت نظام در عدالت رعايت -6

  .اجتماعي و اقتصادي شرايط به توجه با معيشت حداقل

 انداز چشم

1404  

جايگاه اول
اقتصادي، 

 علمي و فناوري

الهام بخش در 
 جهان اسالم

هويت اسالمي  يافته توسعه
 و انقالبي

تعامل سازنده و
مؤثر در روابط 

 المللبين
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  .حرومم مناطق و يافته توسعه كمتر يها استان در متخصص نيروهاي نگهداري و جذب سازي زمينه -7
  .آنها مفيد تجارب و نظرات از گيري بهره و بگيران  مستمري و بازنشستگان معيشت تأمين و عزت و كرامت حفظ -8
  .اداري نظام در افراد زندگي و كار بين تعادل ايجاد و خانواده استحكام به توجه -9

  .انداز چشم اهداف قتحق جهت در اداري نظام تشكيالت ساختن منطقي و سازي متناسب ، سازي چابك -10
  .كشوري خدمات كيفيت و سرعت اثربخشي، افزايش رويكرد با سازماني و اداري تمركز عدم و پذيري انعطاف -11
  .كشوري خدمات ارائه در تسهيل و تسريع منظور به اداري يها روش و هافرآيند در كارآيي و اثربخشي به توجه -12
  .اداري مقررات و قوانين تنقيح و تنظيم در آمدي روز و شفافيت ، محوري عدالت -13
  .انداز چشم و فرابخشي اهداف تحقق منظور به اداري يها دستگاه اثربخش تعامل و هماهنگي همسوسازي، ، نگري كل -14
  .عمومي خدمات مطلوب ارائه منظور به آن الزامات آوردن فراهم و الكترونيك اداري نظام توسعه -15
 يهـا  ارزش بـر  ابتنـاء  بـا  اطالعات، سازي يكپارچه و دانش مديريت اصول كارگيري به طريق از اداري امنظ كردن بنيان  دانش -16

  .اسالمي
  .مردم اعتماد و مندي رضايت سطح ارتقاي منظور به كيفي و نوين برتر، رساني خدمات -17
 منـد  ضـابطه  و آسـان  دسترسـي  بر تأكيد با اداري نظام و مردم متقابل تكاليف و حقوق به نسبت بخشي آگاهي و سازي شفاف -18

  .صحيح اطالعات به مردم
  .اداري نظام در مردمي هاي ظرفيت از استفاده و جذب براي سازي زمينه -19
 از اجتنـاب  و شـهروندان  و رجوع ارباب تكريم و پاسخگويي اجتماعي، و اداري پذيري مسئوليت فرهنگ اشاعه گرايي، قانون -20

  .ها فعاليت كليه در فردي و اي سليقه برخورد
  .المال بيت حفظ و زيستي ساده جويي، صرفه داري، امانت خودكنترلي، فرهنگ اجتماعي، انضباط كاري، وجدان سازي نهادينه -21
  .جامعه آحاد نسبي رفاه نيز و فرهنگي بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي، رواني، امنيت براساس اداري مناسبات و روابط تنظيم -22
 اقـدامات  و تصميمات در تقصير يا قصور اثر در حقوقي و حقيقي اشخاص بر وارده هاي خسارت جبران و مردم قوقح حفظ -23
  .اداري نظام در مقررات و قانون فخال
 از گيـري  بهـره  اداري، و قـانوني  هايفرآينـد  اصـالح  طريـق  از آن در اخالقـي  يها ارزش رشد و اداري نظام سالمت ارتقاي -24

  .تخلفات با برخورد و پيشگيري ؤثرم نظام كارگيري به و فرهنگي امكانات
  .اطالعات سازي يكپارچه و اداري نظام در كنترل و نظارت هاي شيوه و ساختارها هماهنگي و كارآمدسازي -25
  .اداري نظام پويايي منظور به مستمر بهبود فرهنگ اشاعه و ابتكار و نوآوري روحيه از حمايت -26
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  قانونيمباني  با اداري نظام در تحول رنامهبده  ارتباط نمايه

ف
ردي

  

  عنوان برنامه
 مباني قانوني

هاي كلي نظامسياست
قانون مديريت   برنامه پنجم توسعه اداري

  خدمات كشوري
  40و  38، 37، 36مواد   231و  48، 46مواد  16و15بندهاي استقرار دولت الكترونيك 1

  6و  3، 2ندهاي ب  عدالت استخدامي و نظام پرداخت  2

» و«، بند 20ماده » ب«بند 
، 51، 50و مواد  44ماده 

و  60و  59، 58، 57، 52
  65ماده » ب«بند 

، 51، 44تا  41، 20مواد 
، )فصل دهم( 80تا  64

  117و  95، 93، 87

  24و  22، 18، 13مواد   65و  50مواد  19و2،3،7بندهاي  ساماندهي نيروي انساني 3

، 181،184، 64، 63مواد   19و  11، 10دهاي بن  تمركززدايي  4
  224ماده» هـ «و بند  186

و  29، 24، 21، 16مواد 
31  

وري و اســتقرار نظــام جــامع افــزايش بهــره  5
، 81، 36، 20، 16مواد   79و  71مواد   25و  13، 12بندهاي   مديريت عملكرد

  83و  82

و  24، 23، 20، 13بندهاي   سالمت اداري  6
25  

 16و  14بندهاي 
هاي كلي برنامه  سياست

 پنجم توسعه

  97و  92، 91، 90مواد 

و  56،62، 54، 53مواد   14و  12، 10بندهاي   اصالح ساختارها و فرآيندها  7
70  

، 33، 31، 29، 24مواد 
  37و  36

توانمندســــازي و آمــــوزش فرهنگــــي و  8
  تخصصي منابع انساني

1،4،5،9،16،21بندهاي
و  61، 60، 59، 58واد م  21و  20مواد  26و

62  

تقويت مديريت و توان كارشناسي كشـور  9
 و ارتقاء روحيه خودكنترلي در كارها

و4،5،8،9،16بندهاي
، 53، 20، 19، 16مواد   224ماده » هـ «بند  21

  71و  57، 56، 55، 54

ــدمت 10 ــريم خـ ــردم و تكـ ــه مـ ــاني بـ رسـ
  رجوع ارباب

و17،18،20،22بندهاي
23 

» هـ «و بند 64و  62مواد 
 224ماده 

، 28، 27، 26، 25مواد 
  90و  49، 36

 

 



 

  
  

  الكترونيك دولت استقرار -اول برنامه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

استقرار دولت 
 الكترونيك

اول برنامه



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١٨

 

  )الكترونيك دولت استقرار برنامه با مرتبط بندهاي( اداري نظام كلي هاي سياست -1
  
  
  
  
  
  
  نيكالكترو دولت استقرار برنامه محورهاي و ها روش ،رئوس -2
  اطالعات و خدمات ارائه يها پايگاه ايجاد و ارائه -2-1

 يـك  بـا  هـم  بـه  مـرتبط  هـاي  موجوديت با اطالعات از اي مجموعه گذاري اشتراك به ،اطالعاتي يها پايگاه ايجاد و ارائه از هدف
 ارائـه  يهـا  روش .نـد كن اسـتفاده  سـهولت  بـه  آن در موجـود  خـدمات  و اطالعـات  از بتواننـد  نفعان ذي تا است سيستماتيك روش

 در موضـوعات  اكثـر  رسـاني  اطـالع  حاضـر  حـال  در .اسـت  پـذير  امكـان  تراكنشي و تعامل رساني، اطالع طريق از معموالً خدمات
 بـا  .اسـت  انجـام  حال در تراكنشي صورت به ديگر برخي و تعاملي صورت به خدمات از برخي و شده انجام اطالعاتي يها پايگاه
 بـه  رجـوع  اربـاب  اينكـه  يعنـي  ؛داريـم  تراكنشـي  الكترونيكي خدمت 120 حاضر حال در ،تراكنشي دماتخ ارائه اهميت به توجه
 500 بـه  تعـداد  ايـن  بايـد  توسـعه  سـاله  پنج برنامه پايان تا و كند نمي مراجعه اجرايي يها دستگاه به خدمت دريافت براي وجه هيچ

  .يابد افزايش خدمت
  

  دولت با مردم و مردم با دولت دوسويه تعامل و ارتباط -2-2
  .آورد مي فراهم را نظارت ارتقاء موجبات و دهد مي كاهش را استفاده سوء و شفافيت عدم هرگونه ،مردم به خدمات ارائه سيستم

 بـا  نيـاز  مـورد  خـدمات  بـه  مـردم  دسترسي سطح افزايش ،دولت و مردم بين روان و دوسويه كارآمد، مفيد، مؤثر، ارتباط برقراري
  .سازد مي پذير امكان را كيفي و دقيق آسان، سريع، فتدريا رويكرد

 تكامـل  و پيشرفت و جديد عصر اقتضاي به .است ارتباطي مناسب ساختار ايجاد مناسب، و دوسويه ارتباط يك داشتن الزمه
 سـاده،  ،هدوسـوي  ارتباط برقراري براي دولت .است پذيرفته صورت ارتباطات برقراري حجم و شيوه در شگرفي تحول ارتباطات،

 فرآينـد  كـه  چـرا  ؛اسـت  كشـور  نقـاط  اقصـي  در پاسخگويي و ارتباطي هاي سامانه انواع استقرار دنبال به مردم با ...و متنوع ارزان،
  .هستند پاسخگويي هاي سامانه برپايي بستر ارتباطي يها كانال تمام و پذيرد مي صورت ارتباطي مجاري از پاسخگويي

 عملكـرد  از حاصـل  پيامـدهاي  و نتـايج  مسـئوليت  پـذيرش « پاسـخگويي  ،مـردم  شكايات به يپاسخگوي مديريت نامه نظام در
 موارد به توان مي آن اهداف از و است شده تعريف »نفعان ذي به نشده و شده انجام وظايف قبال در شفاف پاسخ ارائه و ها دستگاه

  :كرد اشاره زير
  .هاي اجرايي به مردم سطح پاسخگويي دستگاه ارتقاء -
  .افزايش ميزان رضايتمندي مردم از خدمات عمومي -

  .عمومي خدمات مطلوب ارائه منظور به آن الزامات آوردن فراهم و الكترونيك اداري نظام توسعه -15 بند

 بـا  ، اطالعـات  سـازي  يكپارچه و دانش مديريت اصولكارگيري  به طريق از اداري نظام كردن بنيان دانش -16 بند
 .اسالمي يها ارزش برابتناء
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  .توسعه و بهبود استانداردهاي ارائه خدمات -
  .بندي شكايات واصله بندي و اولويت گذاري براي كاهش عوامل بروز نارضايتي از طريق مستندسازي، طبقه سياست -
  .هاي اجرايي د عمل در دستگاهتجزيه و تحليل و بازنگري كارآمدي قوانين و مقررات و ضوابط اجرايي مور -

 تفكيـك  به كه شده تشكيل شهرستاني و استاني دستگاهي، ملي، سطح چهار در دهم و نهم دولت در پاسخگويي هاي سامانه
 مختلـف  ابعـاد  از آينـده  در چشـمگيري  گسترش رود مي انتظار و كرده بيني پيش را الزم ساختار و ها سامانه ،سطوح از يك هر در

  .باشد داشته
  
  مردم شكايات به رسيدگي -2-3

 ايـن  با مرتبط وظايف انجام جهت خاص هاي مكانيسم وجود بدون عمومي خدمات ارائه و مديريت در ها دولت كاركرد گسترش
 و اتبـ مطال بـه  پاسـخگويي  هـاي  سـامانه  اسـتقرار  ،سـازوكارها  ايـن  از يكـي  .باشـد  نمـي  پذير امكان ها دولت حاكميت اعمال و امر

  .دهد انجام نتيجه حصول تا مطالبات پيگيري و هماهنگي طريق از را مناسبي و شفاف پاسخ بتواند تا است ردميم هايتقاضا
 اطالعـات  تكنولوژي از صحيح استفاده با امور، انجام فرآيند در تسريع و هاتقاضا و مشكالت به موقع به و سريع پاسخگويي

 انجـام  در تسـريع  لـزوم  نيـز  و عمليـاتي  و كـاري  وسـيع  حيطـه  گسـتردگي،  و پيچيـدگي  لحـاظ  بـه  نيز ها سازمان ؛است پذير امكان
 مكـانيزه  و منسـجم  پاسـخگويي  نظام نيازمند ،سازمان باالي يها بخش انتظارات همچنين و ها گروه و ها سازمان مردم، هاي خواسته
  .دبخشن تسريع و بهبود را خود پاسخگويي و گيري تصميم فرآيند آن از استفاده با تا هستند

  
  خدمات كننده ارائه هاي سيستم و هافرآيند عملكرد ارزيابي -2-4
 و هافرآينـد  بودن زياد و تعدد دليل به ،كنيم گيري اندازه خواهيم مي را چيزي چه كه اين شناساييبراي  ،فرآيند شناساييزمينه  در

 شـوند  انتخاب ،هستند تر مهم خدمات ندهگير نظر از كه هاييفرآيند بايد عمليات، بودن چندگانه صورت در خصوصه ب عمليات
 را آنهـا  بتـوانيم  بايد شان كنترل براي وبوده  مديريت قابل بايد هافرآيند، ديگر طرف از .شوند مي حساب كليدي هافرآيند اين كه

   .دارد بسزايي اهميت كليدي هايفرآيند ليست ياحصا لذا و كنيم شناسايي
، گذارنـد  مـي  تـأثير  امنيـت  و وري بهـره  زمان، كيفيت، اثربخشي، ،كارايي براي كه را بحراني يها فعاليت است الزم همچنين

 طراحـي  آن ارائـه  بـراي  بيمناسـ  سيستم ني،الطو و تأخير نقاط اضافي مراحل و ها فعاليت حذف و كاهش منض و كرده شناسايي
 مـردم  ارتبـاط  و كمتـر  هافرآينـد  نـد چ هـر  .شـود  اعمـال  سيسـتم  در الزم بـازخورد  و شناسـايي  قـوت  و ضـعف  نقاطمرتباً  و شود

   .شد خواهد انجام بهتر كار ،شود سيستماتيك
  

  ايرانيان اطالعات ملي پايگاه ايجاد -2-5
، دولت موظف است براي ايجاد زيرساخت اطالعاتي، اقدام 1قانون مديريت خدمات كشوري 40نامه اجرايي ماده  با توجه به آيين

هـا در حـال انجـام     زمان با آنكه دستگاه اطالعات در اين پايگاه به صورت آنالين و هم. نيان كندبه ايجاد پايگاه ملي اطالعات ايرا
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شود كـه اطالعـات را    هاي مختلف تلقي مي اين شبكه به منزله يك بستر ارتباطي ميان دستگاه. فرآيندشان هستند ايجاد خواهد شد
  .كند مديريت مي
 كـارت  و ملـي  كارت اطالعات مناقصات، ملي پايگاه مالياتي، جامع سيستم الك،ام و اسناد ثبت سازمان احوال، ثبت سازمان

  .دارند قرار پايگاه اين در گيري جاي اولويت در سوخت هوشمند
  

  )كارمندان و مديران( انساني منابع آمار و اطالعات پايگاه ايجاد -2-6
 رويكـرد  بـا  اداري نظـام  اطالعـات  و آمار آوري جمع و توليد دفرآين بازسازي منظور به انساني منابع اطالعات و آمار پايگاه ايجاد
 و اداري نظام در تحول هاي سياست اجراي در مذكور اطالعات از گيري بهره راستاي در و نوين هاي فناوري از استفاده با و جديد
 در اسـتفاده  مـورد  تياطالعـا  مراجـع  اسـت  الزم همچنـين  .اسـت  كشـور  اجرايـي  يهـا  دسـتگاه  در انسـاني  نيـروي  ساختار اصالح

 در اطالعـات  تبـادل  يكنواخـت  و هماهنگ فرمت و شده استانداردسازي و شناسايي اداري نظام عملياتي هايفرآيند مكانيزاسيون
  .دوش روزرساني به و تثبيت طراحي، كشور سطح
 خـدمات  سـازماني،  ختارسـا  انسـاني،  نيروي :شامل اداري نظام آماري هاي مؤلفه ،كشوري خدمات مديريت قانون به توجه با
 مبادلـه  منظـور  به و بوده بودجه و مالي نظام اطالعات، فناوري عملكرد، ارزيابي كاركنان، توانمندسازي مقررات، و قوانين اداري،
 اطالعــاتي هــاي سيســتم نمــودن مكـانيزه  جهــت در كلــي همــاهنگي ،ســتادها از يـك  هــر در آن كــارگيري بــه و اطالعــات سـريع 
 خـدمات  ارائـه  بـراي  را الزم اطالعـاتي  زيرسـاخت  ،پايگـاه  يـك  از شـده  هـدايت  و هماهنـگ  اقدامات باكه  است ناپذير اجتناب

  .سازد مي فراهم كارمندان آماري جامعه براي الكترونيك
 تسـ ا مقـرر  و شده اندازي راه» http://www.karmandiran.ir«به آدرس  كشور اداري نظام كاركنانسامانه  راستا اين در

   .نمايند اقدام خود اطالعات ثبت به نسبت نكاركنا تا
  

  كاريدور نامه آيين اجراي -2-7
 در كـه  تغييراتـي  و تحـوالت  بـا  بتوانـد  بايـد  كـه  است زنده موجود يك اداري نظام زيرا ؛دارند تحول و تغيير به نياز اداري يها روش
 كند مي كمك اداري نظام به كه ييها روش از يكي .نمايد ئهارا را بهتري خدمات نتيجه در و داده تطبيق را خود افتد، مي اتفاق محيط

  .است دوركاري شود محيطي مشكالت كاهش و كارمند ،رجوع ارباب رضايت و وري بهره افزايش موجب و شده كارآمد تا
 و يفيزيكـ  صـورت  بـه  كارمند كه ندارد ضرورتي كارها از بسياري در .است سيستم وري بهره رفتن باال ،دوركاري از هدف
 نتيجه و انجام عملكردي و اي پروژه صورت به را كارشان توانند مي كارمندان از برخي .دهد انجام را كارهايش اداره در حضوري

 علمي هاي بحث بيش و كم هم ما كشور در .دارد دنيا تمام در زيادي قدمت و نيست اي تازه بحث دوركاري .دهند تحويل را كار
 تحـولي  توانـد  مـي  طـرح  اين توسعه و دارد وجود آن انجام براي جدي عزمفعلي،  دولت در و دهش انجام دوركاري موضوع روي

  .نمايد ايجاد مردم به رساني خدمت و اداري نظام در اساسي
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 باعـث  دوركـاري  و اسـت  »عملكردهـا « شـود  مي آنها شغلي امنيت و كاركنان ارتقاء باعث آنچه ،اداري تحول هاي برنامه در
 افـراد  خالقيـت  و مشـاركت  زمينه اساس همين بر .دهند ارتقا را عملكردشان بتوانند و كرده كار بيشتري انگيزه با دافرا كه دشو مي

  .شود مي ايجاد سيستم در برايشان بيشتري شغلي امنيت و شده فراهم
 و غيررفـاهي  و رفـاهي  هـاي  كمـك  همچنـين  و شـاغل  هـاي  ويژگـي  شـغل،  براسـاس  ثابـت  حقوق سري يك كارمندان همه

 طـرح  در .برجاسـت پا همچنـان  دولـت  كارمنـدان  حقـوقي  بخـش  ايـن  .شـود  مـي  مربوط آنها كار نوع به كه دارند هايي العاده فوق
 69و مـاده   68 ماده 6 بنددر  .شود تعريف كارمندان براي جديدي هاي العاده فوق آن براساس كه شود مي فراهم فضايي دوركاري

 كـاهش  و هافرآينـد  بهبود و ساختار اصالح اثر در دستگاه اگر« :گويد مي كه دارد وجود حكميقانون مديريت خدمات كشوري 
 كارانـه  عنوان تحت كاركنانبه  است ماده دو اين در كه سازوكارهايي قالب درآن را  تواند مي آورد، دست به درآمدي ،ها هزينه

  .»كند پرداخت
 اسـت  داده اجـازه  قـانون  اسـاس  اين بر .شود مي كم ذهاب و اباي همچنين و تلفن انرژي، مكان، هاي هزينه دوركاري اثر در

 بسـتري  كننـد،  فعاليـت  و همراهي زمينه اين در بتوانند كاركنان بيشتر چه هر و برگردانيم كاركنان به را شده جويي صرفه منابع كه
  .نمايند دريافت بيشتري هاي العاده فوق كه شود مي فراهم

هـدف از  ، 7/4/1389مـورخ   76481/44726جمهـور بـا شـماره     رئـيس معـاون اول  ابالغي دوركاري، نامه  ينيآمفاد براساس 
نامه  ينيآ 2ماده همچنين مطابق  .وري، انعطاف كاري و كاهش حجم رفت و آمد و اثرات جانبي آن است افزايش بهره ،دوركاري
مربـوط بـه مشـاغل عمـومي و اختصاصـي را      هاي  فعاليت ،هاي اجرايي موظفند به منظور توسعه دولت الكترونيك دستگاهمذكور، 

  .احصاء و از طريق دوركاري انجام دهند
  

  استان و شهرستان ،بخش سطح در نيكالكترو دولت پيشخوان اندازي راه -2-8
 ريـزي  برنامـه  زمينه اين در سفر مديريت ستاد كه شكلي به ؛سفرهاست مديريت ،تهران سازي سبك براي دولت هاي برنامه از يكي
 در مـردم  امـور  انجـام  و تمركززدايـي  ،سفرها كاهشمؤثر در  هاي راه از يكي .يابد كاهش تهران به شده انجام سفرهاي تا كند مي

 در مـردم  اجرايـي  امـور  كنـد  مـي  كمـك  كـه  است روستايي هاي پيشخوان اندازي راه ديگر روش همچنين .است زندگيشان محل
  .كنند سفر تهران به خود امور براي مردم نباشد يازين و شود انجام كوچك شهرهاي در دولتي يها دستگاه

 سـه  قـبالً  روسـتاها  درنـد كـه   كن مـي  فعاليـت  كشور در روستايي و شهري تاخدم ارائه پيشخوان رهزا 10 به نزديكتاكنون 
 نيـازي  ديگـر  روسـتا  مـردم  و اسـت  يافتـه  افـزايش  خدمت 15 به ناآل كه حالي در ،شد مي ارائه روستايي هاي پيشخوان در خدمت
  .كنند مراجعه شهر به خدماتبراي دريافت بعضي از  نيست
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  قانوني مباني -3
   )1390-1394( ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم برنامه قانون -3-1

  46 ماده
 ،اقتصـادي  هـاي  حوزه در وري بهره افزايش و اطالعاتي سواد ،اطالعات فناوري صنعت ،الكترونيك دولت خدمات بسط منظور به

   .دشو مي انجام زير اقدامات فرهنگي و اجتماعي
 داخلـي  داده مراكـز  و اطالعـات  ملي شبكه توسعه و ايجاد به نسبت است مكلف اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت )الف

 عمـومي  يهـا  بخـش  ظرفيت و توان از استفاده با و اقدام كشور امنيتي و شرعي موازين رعايت با مناسب باند پهناي با پايدار و امن
 پايـان  تـا  كـه  نمايد فراهم صورتي به را خدمات سطح توافقنامه بر مبتني پرسرعت دسترسي امكان ،تعاوني و خصوصي ،غيردولتي

 و كسـب  كليـه  و خانوارهـا  %)60( درصـد  شصـت  ،برنامـه  پايان تا و وابسته و تابعه واحدهاي و اجرايي يها دستگاه كليه دوم سال
 و الكترونيـك  آمـادگي  شاخص و الملل بين اينترنت باند پهناي ميزان .شوند متصل اينترنت و اطالعات ملي شبكه به بتوانند هاكار

 فنـاوري  و ارتباطـات  يهـا  شـاخص  سـاير  و بانـد  پهنـاي  سـرانه  كه شود طراحي اي گونه به بايد الكترونيك دولت توسعه شاخص
 صـنعت  در تعـاوني  و خصوصـي  ،غيردولتـي  عمومي يها بخش از حمايت .گيرد قرار نطقهم دوم رتبه در برنامه پايان در اطالعات
 ناخـالص  توليـد  در صـنعت  ايـن  سـهم  كـه  شود ساماندهي اي گونه به بايد امنيت و افزار نرم بخش ويژه به كشور اطالعات فناوري
  .برسد %)2( درصد دو به برنامه آخر سال در داخلي

 ،اطالعـات  فنـاوري  و ارتباطات هاي وزارتخانه توسط اطالعات فناوري صنعت از حمايت بر تملمش بند اين اجرايي نامه آيين
  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به و تهيه برنامه اول ماه شش ظرف معاونت و بازرگاني و معادن و صنايع

 خـود  اطالعـاتي  يهـا  گـاه پاي تكميـل  و توسـعه  و اطالعـات  ملـي  شبكه به اتصال ضمن مكلفند اجرايي يها دستگاه كليه )ب
 بـا  داخلـي  داده مراكـز  در را خـود  اطالعات كشوري خدمات مديريت قانون پنجم فصل براساس برنامه دوم سال پايان تا حداكثر
 اول ماهـه  شـش  در كـه  اجرايـي  نامـه  آيـين  براساس و نمايند روزرساني به و نگهداري الزم استانداردهاي و امنيتي مقررات رعايت
 رسـيد  خواهـد  وزيـران   هيأت تصويب به و تهيه ،معاونت و اطالعات وزارت و اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت توسط برنامه
 اطالعـات  نگهـداري  و توليـد  كاهش و اطالعاتي هاي سامانه ايجاد منظور به اطالعات رايگان گذاري اشتراك به و تبادل به نسبت

 بنـد  ايـن  شـمول  از قضـائيه   قـوه  .نماينـد  اقـدام  اطالعـات  نگهداري و پردازش ،توليد امنيت حفظ و تأمين با شبكه اين در تكراري
  .است مستثني
  :دمكلفن اجرايي يها دستگاه كليه) ج
 بـا  آنهـا  تابعـه  واحـدهاي  و دسـتگاهي  بين استعالمات كليه الكترونيكي دريافت و ارسال به نسبت برنامه دوم سال پايان تا -1
  .نمايند اقدام امنيت رعايت و اطالعات ملي شبكه از استفاده
 كليـه  نيـز  و نماينـد  عرضـه  اطالعات ملي شبكه طريق از الكترونيكي صورت به را خود ارائه قابل خدمات ،برنامه پايان تا -2
 كـه  دولـت  خدمات پيشخوان و پستي دفاتر به را سپاري برون يا واگذاري قابل و خود اداري محيط از خارج در ارائه قابل خدمات
 يهـا  دستگاه فعلي داير دفاتر ساير .كنند واگذار ،شود مي مديريت و ايجاد تعاوني يا خصوصي از اعم غيردولتي يها بخش توسط
  .يابند تغيير دولت پيشخوان دفاتر به بايد كنند مي ارائه را خدمات نوع اين كه مذكور
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 متصـديان  و دهنـده  تشكيل اشخاص صوصياتخ و پيشخوان دفاتر به مربوط ضوابط نيز و مشمول نهادهاي و فعاليت محدوده
  .كند مي مشخص قانون را آنها

 دولتـي  خـدمات  ارائه كه نمايد تهيه اي گونه به را الكترونيك دولت جامع نقشه برنامه اول سال پايان تا است مجاز دولت -3
  .پذيرد انجام الكترونيكي سامانه طريق از برنامه پايان در ممكن
 پايگـاه  اصـالح  و تكميـل  بـا  همـراه  ربـط  ذي يهـا  دسـتگاه  همكـاري  بـا  است مكلف )احوال ثبت سازمان( كشور وزارت )د

 صـدور  و هـويتي  مشخصـات  تغييـرات  و فـوت  ،طالق ،ازدواج ،تولد نظير حياتي وقايع كليه شامل كه صورتي به هويتي اطالعات
 بـراي  منظـوره  چنـد  ملي هوشمند كارت صدور و أمينت به نسبت برنامه پايان تا ،باشد كاربردها ساير و )الكترونيكي امضا( گواهي
 اسـتفاده  كـارت  ايـن  از مـردم  بـه  خـود  خـدمات  ارائـه  در مكلفند مشمول حقوقي و حقيقي اشخاص كليه .نمايد اقدام مردم آحاد
 كـارت  صدور هزينه خذا نحوه و ميزان ،دسترسي سطح ،شمول موارد ،مصاديق ،بندي زمان شامل بند اين اجرايي نامه آيين .نمايند

 هيـأت  تصـويب  بـه  و تهيـه  معاونت هماهنگي با كشور و اطالعات فناوري و ارتباطات هاي وزارتخانه توسط آن از استفاده نحوه و
  .رسد مي وزيران
 ضـوابط  و معيارهـا  تـدوين  و محلـي  تا ملي سطوح در )NSDI( مكاني يها داده ملي زيرساخت ايجاد به نسبت معاونت )هـ
  .نمايد اقدام برنامه سوم سال پايان تا حداكثر نهاآ انتشار و توليد

 و تـدوين  ،معاونـت  توسط كه دستورالعملي براساس و توليد را خود مكاني اي پايه اطالعات مكلفند ها دستگاه كليه -تبصره
  .دهند قرار مكاني يها داده ملي زيرساخت روي بر ،شود مي ابالغ

  :تاس مكلف كشور امالك و اسناد ثبت سازمان )و
 ايجـاد  بـه  نسـبت  برنامـه  پايان تا ربط ذي يها دستگاه ساير همكاري و كشور برداري نقشه سازمان هماهنگي و همكاري با -1
  .نمايد اقدام )كاداستر( حدنگاري طرح تكميل و امالك حقوقي اطالعات پايگاه

 ،انتقـاالت  و نقل مراحل كليه نمودن كيالكتروني به نسبت ،امالك و رسمي اسناد ثبت يكپارچه سامانه توسعه راستاي در -2
  .نمايد اقدام برنامه دوم سال پايان تا امالك و رسمي اسناد ثبت

 توسـط  شـده  اعالم استانداردهاي و الگو براساس و شده  ثبت مؤسسات و ها شركت اطالعات داده پايگاه تكميل به نسبت -3
 و وجـو  جسـت  قابليـت  بـا  و يكتـا  شناسـه  نيـز  و آنهـا  كـدملي  شـماره  و مديره  هيأت اعضاء ،داران سهام مشخصات ذكر با معاونت
  .نمايد اقدام برنامه اول سال پايان تا همگاني دسترسي
 سـامانه  گسـترش  به نسبت مكلفند مالياتي امور سازمان همكاري با بازرگاني وزارت و كشور امالك و اسناد ثبت سازمان )ز

 همكـاري  به موظف ربط ذي اجرايي يها دستگاه كليه .نمايند اقدام كشور سطح در مستغالت و امالك معامالت امن الكترونيكي
  .باشند مي سامانه اين كامل اجراي براي

 .نمايد اقدام كشور علمي شبكه توسعه منظور به الزم يها ساختزير ايجاد به نسبت اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت )ح
 و افـزاري  نـرم  امكانـات  و علمي محتواي ،مزبور شبكه به اتصال ضمن موظفند يفناور و پژوهشي ،آموزشي مؤسسات ،ها دانشگاه
  .دهند قرار شبكه اين روي بر الزم استانداردهاي رعايت با معنوي مالكيت حفظ با را خود افزاري سخت



 ٢۵    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

 علمـي  شـبكه  از اسـتفاده  بـه  تمايـل  صـورت  در خصوصي و تعاوني از اعم غيردولتي يها بخش و علميه هاي حوزه -تبصره
  .باشند مي بند اين مفاد رعايت به موظف كشور

 بـه  مبـالغي  ،ارتباطـات  مقـررات  تنظـيم  كميسـيون  تصويب با شود مي داده اجازه اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت به )ط
 دنـز  عمـومي  درآمـد  حسـاب  بـه  و اخـذ  صـادره  هـاي  پروانـه  در منـدرج  تعهـدات  انجام عدم جريمه و خسارت ،امتياز حق عنوان
 كمتـر  منـاطق  اطالعـات  فنـاوري  و ارتبـاطي  يهـا  سـاخت زير توسـعه  جهـت  نيـاز  مـورد  وجوه .نمايد واريز كشور كل داري خزانه
 ضمن در كه است وصول قابل صورتي در آن ميزان و بند اين موضوع جريمه .گردد مي تأمين سنواتي بودجه قالب در يافته  توسعه
  .باشد شده شرط عقد

 اولويـت  بـا  كـه  نمايـد  ساماندهي نحوي  به را دولتي يها حساب از پرداختي و واريزي مبالغ شود مي ادهد اجازه دولت به )ي
  .باشد رهگيري قابل اي رايانه - الكترونيكي واسط ابزار و ها دستگاه ساير يا و الكترونيكي هاي كارت از استفاده

  .دارد اولويت ،قابليت داراي ودموج منابع از استفاده ماده اين موضوع احكام اجراي در -1 تبصره

 مراكـز  و هـا  مسـيرياب  و هـا  سـوئيچ  همـراه   بـه  اينترنت قرارداد بر مبتني اي شبكه ،كشور )IP( اطالعات ملي شبكه -2تبصره
 بـه  شـوند  مـي  نگهـداري  داخلـي  داده مراكـز  در كه اطالعاتي خذا و داخلي دسترسي يها درخواست كه صورتي به است اي داده

 پـايش  نظام المللي بين و اي منطقه ،ملي ابعاد در وضعيت و ها شاخص ارزيابي جهت تواند مي اطالعات فناوري و طاتارتبا وزارت
 غيردولتي مؤسسات و اجرايي يها دستگاه كليه .نمايد تدوين برنامه دوم سال پايان تا را ارتباطات و اطالعات فناوري يها شاخص
  .هستند  وزارتخانه اين به ،مرتبط و ازني مورد آمار و اطالعات ارائه به موظف

  .رسد مي اسالمي شوراي مجلس اطالع به وزارتخانه اين توسط ساله هر ماده اين اهداف تحقق ميزان گزارش
  

  48 ماده
 و الكترونيـك  اسـناد  بـه  بخشـيدن  اصالت و الكترونيك خدمات عرضه و الكترونيك تجارت ،الكترونيك دولت توسعه منظور به

  :دشو مي انجام زير يها اقدام كاغذي اسناد كاهش
 اقـدام  نحـوي  بـه  الكترونيكـي  امضـا  كـاربرد  و الكترونيكـي  گـواهي  صـدور  مراكـز  توسعه به نسبت بازرگاني وزارت )الف

  .نمايند استفاده ابزار اين از بتوانند الكترونيكي تجاري و خدماتي هاي سامانه برنامه سوم سال پايان تا كه نمايد مي
  .باشد محرز آن تماميت و صدور اصالت كه آن بر مشروط است كاغذي سند حكم در ترونيكيالك سند )ب
 و وجـه  مبادلـه  ،ابـالغ  و اخطار ،مجوز اعطاء يا صدور همچنين و اسناد يا اوراق تنظيم ،قانون موجب به كه موردي هر در )ج
  .نمايد مي كفايت و بوده مجاز الكترونيك تجارت قانون مفاد رعايت با آن الكترونيكي انجام ،باشد ضروري آن مانند

  
  231 ماده
 زيـر  اقـدامات  ،اطالعـات  تبادل فضاي امنيت سند اجراي و ها فناوري امنيت و اي رايانه اطالعات از حفاظت سطح ارتقاء منظور به

  :خواهدگرفت انجام



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ٢۶

 

 منظـور  بـه  موظفنـد  حيـاتي  يهـا  ساختزير داراي غيردولتي يها شركت و عمومي نهادهاي ،اجرايي يها دستگاه كليه )الف
 تبـادل  فضـاي  امنيـت  سـند  چـارچوب  در الكترونيـك  حمـالت  مقابـل  در اطالعـات  تبـادل  امنيت حفظ و ها ساختزير سازي امن

  .بخشند ارتقاء را خود اطالعات دلتبا فضاي امنيت برنامه دوم سال پايان تا )افتا( اطالعات
 اجـراي  بـه  نسـبت  برنامـه  دوم سـال  از موظفنـد  عمومي خدمات دهنده ائهار حقوقي اشخاص و اجرايي يها دستگاه كليه )ب
  .نمايند اقدام برنامه اول سال از »افتا« استانداردهاي و ها دستورالعمل اجراي به نسبت و نموده اقدام اطالعات مديريت سامانه

 يهـا  دسـتورالعمل  و انداردهااسـت  است موظف اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت همكاري با اطالعات وزارت -1 تبصره
 كـه  نمايـد  تـدوين  ايـران  صـنعتي  تحقيقـات  و اسـتاندارد  مؤسسه همكاري با برنامه اول ماهه شش در صورتي به را »افتا« براي الزم

 يهـا  شـركت  توانمندسـازي  از برنامـه  دوم سـال  پايـان  تـا  »افتـا « افزارهاي نرم و تجهيزات ريالي ارزش %)50( درصد پنجاه حداقل
  .شود تهيه داخلي ولتيغيرد

 و اطالعـات  فناوري و ارتباطات هاي وزارتخانه همكاري با را ماده اين اجراي گزارش است موظف اطالعات وزارت -2 تبصره 
 اسـالمي  شـوراي  مجلـس  معادن و صنايع و خارجي سياست و ملي امنيت يها كميسيون به ساله هر مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع
  .نمايد تقديم

  
  كشوري خدمات مديريت قانون -3-2

  36 ماده
 و انسـاني  نيـروي  وري بهـره  افـزايش  هـدف  بـا  را خـود  كار انجام يها روش و عمل مورد هايفرآيند موظفند اجرايي يها  دستگاه

 براسـاس  و مـردم  كرامـت  و رضـايت  تـأمين  و امـور  صـحت  و سـالمت  ،كيفيـت  ،هزينـه  ،دقت ،سرعت نظير ها فعاليت كارآمدي
   .دهند قرار اصالح و بازبيني مورد را ها روش اين بار يك سال سه هر حداكثر و گذارند اجرا مورد به و تهيه سازمان ملالع دستور

 بـا  كـه  ييهـا  شاخص براساس دولتي خدمات از مردم رضايت و امور صحت ها، فعاليت كارآمدي و وري بهره ميزان -تبصره
 گيـري  انـدازه  مـورد  ربـط  ذي يهـا  دستگاه همكاري با سازمان توسط ساليان ،رسد يم سازمان تأييد به اجرايي يها دستگاه پيشنهاد
   .شود مي لحاظ آنها عملكرد ارزيابي در آن نتايج و گرفته قرار

  
  37 ماده

 را زير اقدامات ربط ذي يها دستورالعمل رعايت با و مردم به خدمات كميت و كيفيت بهبود هدف با موظفند اجرايي يها دستگاه
   :دهند انجام رتيبت به

   .نمايد ارائه بايد متقاضي كه مداركي و آن انجام بندي زمان با همراه خدمات ارائه شيوه خصوص در الكترونيكي رساني اطالع - 1
  .الكترونيكي هاي رسانه و ابزار طريق از خدمات انجام جهت نياز مورد هاي فرم ارائه -2
   .خدمت دريافت براي اجرايي دستگاه به مردم حضوري مراجعه لزوم حذف و ونيكيالكتر صورت به شهروندان به خدمات ارائه - 3

 تعيـين  سـال  سـه  و دو ،يـك  ترتيـب  بـه  قـانون  ايـن  تصـويب  تـاريخ  از مـاده  ايـن  )3( و )1( بندهاي اجرا زمان مدت -تبصره
   .گردد مي



 ٢٧    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

  38 ماده
 در غيردولتـي  و دولتـي  بخـش  طريـق  از الكترونيكـي  انيرسـ  خـدمات  واحدهاي ،مردم به خدمات ارائه در سهولت و تسريع منظور به

 ايـن  از كه خدماتي از دسته آن انجام 1386 سال پايان تا حداكثر موظفند اجرايي يها دستگاه كليه .گردد مي ايجاد ها شهرستان مراكز
   .رسد مي اداري عالي شوراي ويبتص به ماده اين اجرايي دستورالعمل .نمايند ارائه مراكز اين توسط را باشد مي ارائه قابل طريق

  
  40 ماده
 اسـت  موظـف  دولت ،اداري خدمات در اطالعات فناوري از استفاده به مربوط امور تمركز و اطالعاتي  زيرساخت ايجاد منظور به
 انيـان اير اطالعات پايگاه اجرايي يها دستگاه كليه مشاركت و ايران اسالمي جمهوري پست شركت و احوال ثبت سازمان طريق از
   .نمايد اجرا و ساماندهي ،طراحي را

 موجـود  اطالعـات  و هـا  داده اتصـال  و هـدايت  ،سـاماندهي  طريـق  از كدپستي و ملي شمار از استفاده با پايگاه اين -1 تبصره
   .گردد مي تشكيل ها دستگاه

 از اسـتفاده  بـا  را خود به مربوط ياه داده اطالعات هاي پايگاه 1386 سال پايان تا موظفند اجرايي يها دستگاه كليه -2 تبصره
   .نمايند آماده كدپستي و ملي شماره

   .رسيد خواهد وزيران هيأت تصويب به و تهيه سازمان توسط ماده ناي  نامه آيين -3 تبصره
 و خـدمات  ارائـه  هرگونـه  .باشـد  مـي  مـاده  اين در مطرح تكاليف انجام حسن بر نظارت و پيگيري مسئول ،سازمان -4 تبصره

 ملي شمار از استفاده بدون 1388 سال از باشد مي آنها استقرار محل آدرس و افراد شناسايي به نياز كه مراجعاني با ارتباط قراريرب
  .باشد مي ممنوع اجرايي يها دستگاه توسط كدپستي و
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  الكترونيك دولت استقرار برنامه هاي شاخص
  اجرايي يها دستگاه در
  ساله 5 برنامه طي در

  



 ٢٩    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

  ساله 5 برنامه طي در اجرايي يها دستگاه در الكترونيك دولت استقرار برنامه هاي شاخص -4
  الكترونيك دولت استقرار برنامه قالب در اجرايي يها دستگاه ساله پنج برنامه -4-1

واحد  عنوان رديف
  سنجش

وضع
  جمع  1394  1393  1392  1391  1390  موجود

  1ها داده اطالعات پايگاه ايجاد  1
                تعداد  ميعمو

                تعداد  اختصاصي

  2پيشخوان دفاتر به دماتخ واگذاري  2
                تعداد  شهري
                تعداد  روستايي

  1الكترونيكي صورت به خدمات ارائه  3
                تعداد  رساني اطالع

                تعداد  تعاملي
                تعداد  تراكنشي

                ددرص  الكترونيكي روش به دوركاري  4
                درصد  مشترك هايفرآيند كردن الكترونيكي  5
                درصد  3ملي پورتال طريق از خدمات ارائه  6
                -  الكترونيكي نظرسنجي  7

  
  :تكميل راهنماي

 بـه  آنهـا  در منـدرج  اطالعـات  ارائـه  كـه  )اطالعـاتي  يهـا  بانك( اطالعاتي يها پايگاه :)اختصاصي( اطالعاتي يها پايگاه -1
 مربوط، دستگاه و باشد ها دستگاه ديگر يا و مردم نياز مورد الكترونيكي خدمت حكم در تراكنشي و تعاملي رساني، اطالع صورت
 مـرتبط  يها بانكدر خصوص  .نباشد ها داده امنيتي ضوابط با مغاير آنها انتشار و باشد اطالعات اين ارائه و نگهداري توليد، مرجع

  .باشد دسترسي قابل نيز ملي پورتال و دستگاه تالپور طريق از مردم، با
 آن يهـا  فعاليـت  و دسـتگاه  معرفـي در خصـوص   كلـي  و عمـومي  اطالعات برگيرنده در :)عمومي( اطالعاتي يها پايگاه -2
 و تعـاملي  رساني، اطالع صورت به كه دستگاه از خدماتي .باشد مي 25/8/87 مورخ 785588/1900 شماره نامه آيين ضوابط مطابق

 الكترونيكـي  كـامالً  صـورت  به كه است خدماتي شامل تعاملي .شوند ارائه روستايي و شهري پيشخوان دفاتر طريق از تراكنشي يا
  .شوند مي ارائه الكترونيكي كامالً صورت به كه است خدماتي شامل تراكنشي ولي شوند نمي ارائه

  .شوند ارائه تراكنشي و تعاملي رساني، اطالع سطح؛ سه از يكي در و الكترونيكي صورت به دستگاه اختصاصي خدمات -3
 بـه  كاركنان توسط الكترونيكي صورت به كه خدمات ارائه هايفرآيند از بخش آن يا و كاركنان سازماني درون وظايف -4
  .شود مي انجام مردم شخصي حريم حفظ ويژه به اطالعات امنيت ضوابط رعايت و حفظ با و دوركاري روش

                                                 
  .)كيتحقق دولت الكترون يينامه اجرا آيين( شوراي عالي اداري 22/4/1381ط مورخ .722/13قانون مديريت خدمات كشوري و مصوبه شماره  37ماده  .1
نامـه شـماره    تصـميم (غيردولتـي  بـرداري از دفـاتر پيشـخوان خـدمات دولـت و بخـش عمـومي         نامـه ايجـاد و بهـره    قانون مديريت خدمات كشوري و آيين 38ماده  ما .2

  .)18/3/1389مورخ  61116/42401
 يانـداز  راهضـوابط  ( 4/7/1386مـورخ   88882/100و شـماره  ) »مـردم «) پورتـال ( ينترنتـ يا گـاه يجا يانداز راهضوابط ( 25/6/1383مورخ  34181هاي شماره  بخشنامه .3
 .)»يخدمات دولت يرسان درگاه اطالع«
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 دسـتگاه  يـك  الكترونيكـي  خـدمات  يـا  و اطالعـاتي  يها بانك از استفاده :)سازماني بين هايفرآيند( مشترك ايهفرآيند -5
  .مردم به خدمت ارائه ويژه به و دستگاه جاري يها فعاليت پيشبرد براي

 شـده  الكترونيكـي  خـدمات  يكپـارچگي  ميـزان  /ملـي  پورتال در دستگاه شده الكترونيكي خدمات كامل شناسنامه وجود -6
  .ملي پورتال مشترك يها سرويس با دستگاه
  .مردم نظرات اخذ براي )...و الكترونيك پست همراه، تلفن ثابت، تلفن وب،( الكترونيكي مختلف يها كانال از استفاده -7
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عدالت استخدامي و 
 نظام پرداخت

دومبرنامه 



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ٣٢

 

  )دهاي مرتبط با برنامه عدالت استخدامي و نظام پرداختبن(هاي كلي نظام اداري  سياست -1
  
  
  
  
  
  

  
  ها و محورهاي برنامه عدالت استخدامي و نظام پرداخت رئوس، روش -2

توان آنها را بـه برابـري در    به تسامح مي. »برابري در فرصت و برابري در نتيجه كل«: شود اهداف عدالت اجتماعي به دوگونه تعيين مي
هـاي   ها براي انتخـاب جايگـاه   هدف از برابري در فرصت، فراهم آوردن شرايط يكسان براي انسان. در پايان تعبير كردآغاز و برابري 

يـك سـطح بـه عـدالت     : در يك نظام جامع تأمين عدالت اجتماعي، دو سطح قابل تفكيك اسـت . 1مختلف در حيات اجتماعي است
بخشـي و    هـاي مربـوط بـه ايـن سـطح بايـد رشـد و توسـعة         در برنامـه . يابد ط ميشود و با دولت ملي و محلي ارتبا اي مربوط مي رابطه
شود كـه هـر چنـد دولـت بـا اخـذ ماليـات و         اي به صورت توأمان مورد توجه باشند و سطح ديگر به عدالت توزيعي مربوط مي منطقه

  .پذيرد هاي بازنشستگي صورت مي دوقكننده و صن هاي بيمه كننده بودجه آن است، اما اساساً از طريق سازمان عوارض، تأمين
چـرا   ؛ار گيـرد راي و هم عدالت توزيعي مـدنظر قـ   بايد هم عدالت رابطه ،هنگامي كه سخن از عدالت اجتماعي در ميان باشد

اهداف عـدالت اجتمـاعي بايـد بـه صـورت       ،به طور كلي .تواند متضمن عدالت اجتماعي باشد كه هيچ يك به صورت منتزع نمي
هاي درآمد، اشتغال، آموزش، بهداشت، محيط زيست، خدمات شهري، مكان يا منطقه زندگي و حمـل و نقـل را در    همقول توأمان

  2.دستور كار قرار دهد تا بدين ترتيب توسعه پايدار محقق شود
  

  هاي يكسان هاي دولتي و ايجاد فرصت برگزاري آزمون در تمامي استخدام -2-1
، رعايـت شايسـتگي،   هـا  فرصـت قـانون مـديريت خـدمات كشـوري، برابـري       41اسـاس مـاده   ي ورود به خدمات دولتي برها بنيان

 ي مسـاوي، هـا  فرصـت بـه منظـور ايجـاد    مـذكور،  قـانون   44همچنين براسـاس مـاده   . تشكيالت مصوب و مجوزهاي صادره است
شـود و نيـز    مومي نشر آگهي ميي اجرايي موكول به پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عها دستگاهافراد در  كارگيري به

  . امتحان يا مسابقه تخصصي است

                                                 
  .112، ص 1386يريت اسالمي و الگوهاي آن، دانشگاه پيام نور، فروزنده، مد... ا لطف .1
  .113همان، ص  .2

  .داوم خدمت و ارتقاي منابع انساني، تمحوري در جذب عدالت -2بند 
منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهـد و   هنساني بي گزينش منابع اها روشآمدي  بهبود معيارها و روز -3بند 

  .اي اي و غيرحرفه هاي سليقه ها و نگرش نظري تنگ شايسته و پرهيز از
هـاي   ، جايگاه و ويژگي ، توانمندي كيد بر عملكردأرعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با ت -6بند 

  .ايط اقتصادي و اجتماعيتوجه به شرمين حداقل معيشت با أشغل و شاغل و ت
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  يافته توزيع و تخصيص مجوزهاي استخدامي با اولويت مناطق كمتر توسعه -2-2
عـالوه بـر ايـن،    . اي اعالم كند كه فرصت مساوي براي همگان ايجـاد نمايـد   هاي استخدامي را به گونه دولت موظف است سهميه

لويت مناطق محروم ايجاد شود تا زمينه جذب و رشد را با هدف كاهش فاصله و شكاف منـاطق محـروم   ها با او الزم است فرصت
  .هاي دولت يعني توسعه متوازن و عدالت محور فراهم سازد در راستاي سياست

  
  استانداردسازي شرايط جذب و تصدي مشاغل -2-3

د و مـوازين قـانوني كـه بتوانـد راهگشـاي نحـوه جـذب و        جذب نيروي انساني الزم و كارآمد از طريق داشـتن ضـوابط اسـتاندار   
گونه استخدام خارج از فضاي رقـابتي و بـه    الزم است هيچ. پذير است ها باشد، امكان نيروي انساني در كنار ساير نظام كارگيري به

نظام اداري در مبحـث   سازي مند و تعريف نشده صورت نپذيرد تا عدالت استخدامي و ساماندهي و بهينه صورت متفرق و غيرنظام
همچنين تصدي مشاغل بايد بـا سـنجش دانـش، مهـارت، اسـتعداد و سـاير ابعـاد شايسـتگي         . ورود به خدمت عملياتي و اجرا شود

  .گيري جذب شايستگان انجام شود بندي مشاغل و شرايط احراز مشاغل و با جهت داوطلبان ورود به خدمت متناسب با طرح طبقه
  

  بندي مشاغل طراحي طرح طبقه -2-4
بندي مشاغل بـود كـه    رويكرد محض طبقهوجود داشت، بندي مشاغل  خدمات كشوري در طبقهمديريت رويكردي كه قبل از قانون 

وليكن با توجه به امتيـازي شـدن نظـام     ؛بندي مشاغل بود طبقه ،ترين محور شد و اساسي براساس تحصيالت و تجارب محض انجام مي
هـايي چـون    با توجه به شاخص بازطراحي مشاغل با توجه به نيازهاي روز جامعه ضروري است و وري،در قانون مديريت خدمات كش

الزم اسـت  . تواند مورد توجه قـرار گيـرد   مي) ها دستگاهبنا به اقتضاي فعاليت ( حساسيت، پيچيدگي، اهميت و بازار كار و موارد ديگر
گسـتردگي در سـطوح مشـاغل از     همچنين .گذاري شود غل ارزشمشابراساس آن يك مهندسي مجدد روي مشاغل صورت گيرد و 

هـايي را   داد، از سوي ديگر، ضرورتكه در شرايط احراز بايد آنها را مورد توجه قرار  ،هاي تحصيلي دانشگاهي يك سو و تنوع رشته
  .طبقات مشاغل اقدام شوددر پي دارد كه بايد براساس آنها، نسبت به بازطراحي 

  
  پرداخت مبتني بر عملكرد، توانايي و مهارت بهبود نظام -2-5

بنـدي و   بندي، مـدل درجـه   نظام عرضه و تقاضا، شاخص هزينه زندگي، مدل طبقه: هاي مختلفي وجود دارد در نظام پرداخت مدل
 گرايي، بـه لحـاظ كاركردهـايي كـه وجـود داشـت، بيشـتر        تأكيدات در خصوص نظام نتيجه رغم عليدر مقررات قبلي . بندي رتبه

در حـال  . هميشه دولت و قانون تأكيد داشت كه يك حداقلي را براي همه كاركنان پرداخـت كنـيم  . اوقات كاري فرد مدنظر بود
بـا توجـه بـه نظـام امتيـازي در قـانون مـديريت خـدمات         . هايي براي كاركنان دولت مورد تأكيـد اسـت   حاضر هم تضمين حداقل

هاي اجرايي است و بخش ديگر بـه تـالش و پويـايي كارمنـدان بسـتگي       ه دستگاهكشوري، فراهم كردن بخشي از امتيازها به عهد
ها، و مواردي كه در قانون ذكر شده همه عـواملي اسـت كـه در كسـب امتيـاز و       هاي آموزشي، كشف مهارت شرايط، دوره. دارد

مبناي اين موارد و امتيازهـايي كـه   هايي كه هر فرد بر  بنابراين براساس شايستگي و صالحيت. شود ضريب حقوق ساالنه اعمال مي
  .تواند در تعيين حقوق و مزاياي خودش مؤثر باشد آورد، در واقع خود فرد مي به دست مي
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  ها اصالح و استقرار نظام جبران خدمت كارمندان با رويكرد عادالنه شدن پرداخت -2-6
بـر همـين   . ها اسـت  رداشت به عادالنه شدن پرداختهاي مؤثر با نظ يكي از اهداف قانون مديريت خدمات كشوري، برداشتن گام

در حـال حاضـر طبقـات مشـاغل     . هاسـت  مبنا، سياستي كه دولت در اجراي قانون مذكور دارد، ايجاد هماهنگي در نظام پرداخـت 
ربوط به آن مشخص و امتياز مربوط به هر كدام هم تعيين شده است و هر شغلي به تناسب آن در طبقه مربوط قرار گرفته و امتياز م

هـاي يكسـان تحـت عنـوان حـق شـاغل،        ها و آمـوزش  همچنين با توجه به مدرك تحصيلي، سنوات، تجارب، مهارت. گيرد را مي
 ها و شرايط كاري كه دارند و وظايفي كه بر يتمأموردر واقع مشاغل مختلف با توجه به . پذيرد هاي يكساني صورت مي پرداخت

عادالنه بودن يعني اينكه هر كـس آنچـه را كـه اسـتحقاقش را دارد بـه آن      . ديگر متفاوت هستندشود، با هم عهده آنها گذاشته مي
هايي كه شغل و شاغلشـان دارد نيـز يكسـان     بنابراين كساني كه شرايطشان يكسان و در واقع مشاغلشان يكي است و ويژگي. برسد
  . باشد، بايد حقوق يكساني دريافت نمايند مي

اي نظام پرداخت در قانون مديريت خدمات كشوري، نظام امتيـازي اسـت، ايـن امتيـازات در قالـب حـق       با توجه به اينكه مبن
مبنـاي عملكـردي    شود كه در واقع رويكرد اصلي به سوي عدالت است بر هاي مختلف پرداخت مي العاده شغل، حق شاغل و فوق

  .دهند كه افراد انجام مي



 

  
  
  
  
  

  
  
  

  مباني قانوني
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  مباني قانوني -3
  ) 1390-1394(قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  -3-1

  20ماده » ب«بند 
هـايي كـه داراي مجـوز از شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي         ها، مراكز و مؤسسات آموزش عـالي و پژوهشـي و فرهنگسـتان    دانشگاه

باشند بـدون الـزام بـه     مي ربط ذيمراجع قانوني  و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير فناوريهاي علوم، تحقيقات و  وزارتخانه
ي دولتي به ويژه قانون محاسـبات عمـومي، قـانون مـديريت خـدمات كشـوري،       ها دستگاهرعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر 

 - ي و اداري هاي مالي، معـامالت  نامه قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيين
و بهداشـت، درمـان و آمـوزش     فنـاوري وزراء علـوم، تحقيقـات و    تأييدتشكيالتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به  - استخدامي 

هـاي علـوم،    اعضـا هيـأت علمـي سـتادي وزارتخانـه     . نمايند رسد، عمل مي جمهور مي رئيس تأييدها به  پزشكي و در مورد فرهنگستان
حكم اين بند شامل مصـوبات، تصـميمات   . اشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستندو بهد فناوريتحقيقات و 

  .گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصالح نگرديده به قوت خود باقي هستند هاي قبلي نيز مي نامه و آيين
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه شـكيالتي  اسـتخدامي و ت ، معـامالتي ، اداري - هرگونه اصـالح سـاختار و مقـررات مـالي     -1 تبصره

  .ي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند استها فرهنگستانآموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين 
يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين   اعتبارات اختصاص -2 تبصره

  .ايشان قابل هزينه است مسئوليتامنا و با  هيأتبودجه تفصيلي مصوب مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس 
  

  44ماده  »و«بند 
نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزنـدان جانبـازان   %) 25(موظفند حداقل بيست و پنج درصد  اجراييي ها دستگاه

، سـابقه اسـارت دارنـد بـدون الـزام بـه رعايـت شـرط سـني          و باالتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج سال%) 50(پنجاه درصد 
  .و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند تأمينتحصيلي و آزموني 

در  .يابـد  رزمندگان و همسـر و فرزنـدان آنـان اختصـاص مـي     ، آزادگان، سهميه استخدامي به ساير جانبازان%) 5(پنج درصد 
  .الرعايه است شرايط علمي الزم مواردي كه نياز به تخصص دارد

  
  50 ماده
وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش ساالنه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مـديريت خـدمات    هيأت )الف

و تصـويب افـزايش جـداول و    ) به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قـانون مـذكور مـانع افـزايش نباشـد     ( كشوري
العـاده ايثـارگري در مـورد فرزنـدان شـهدا       هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسـري فـوق   العاده ميزان فوق امتيازات و

ماهه فقط براي كاركناني كـه بـه تشـخيص دسـتگاه مربـوط خـدمات         و تعيين عيدي و پاداش شش%) 50( حداكثر تا پنجاه درصد
قانون مديريت خدمات ) 125( ي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت مادهها كمكاند و تعيين موارد و سقف  برجسته انجام داده

شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصـوب  ، وزيران هيأتمصوبات  .گردد تعيين مي، كشوري
  .هاي سنواتي است مندرج در بودجه
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مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و  حقوق و مزاياي كاركنان در استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش )ب
  .اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود

قـانون  ) 110( و) 109( اعمـال احكـام و جـداول مـواد    ، رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلـف  به منظور )ج
  .وزيران مجاز است هيأتمديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب 

را  اجرايـي ي هـا  دسـتگاه دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيمـاني و افـراد طـرف قـرارداد بـا       )د
  .نمايد اجراشدگان از سال دوم برنامه  نده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمهو دار اجراييتصويب و با استفاده از منابع دستگاه 

ي سازماني فقط در سـقف  ها پستيا ساعتي براي اجراي وظايف ) مشخص( كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين به )هـ
  .تمديد قراردادهاي قبلي بالمانع است .مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است

در سـطح يـك شهرسـتان بـدون موافقـت مسـتخدم بـا توافـق          اجرايـي ي هـا  دسـتگاه مازاد ، انتقال كاركنان رسمي يا ثابت )و
  .بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد ها شهرستانانتقال به ساير ، ربط ذيي ها دستگاه
) 68(مـاده   »9«هاي موضـوع بنـد    العاده قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق) 78(تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده  )ز

  .شود قانون مذكور لحاظ نمي
العـاده   هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنـوع اسـت مگـر در مـورد فـوق      )ح
شوري كه طبـق  قانون مديريت خدمات ك) 5( و قسمت اخير ماده) 4( هاي مشمول ماده و بيمه ها بانكدولتي و  هاي شركتخاص 

جمهـور و بـاالترين مقـام     انسـاني رئـيس   همعاونت توسـعه مـديريت و سـرماي   ، دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت
  .شود اقدام مي، دستگاه متقاضي

  
  51 ماده

  .ع استمشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنو اجراييي ها دستگاهدر ، كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني هرگونه به
   »ب« سال در سقف اعتبارات مصـوب در قـانون بودجـه بـا رعايـت مفـاد بنـد        تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر -1 تبصره

جمهور و معاونت به  قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس) 24( ماده
رئيس شوراي مذكور و معاونت ، جمهور اونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسمع .رسد تصويب شوراي توسعه مديريت مي

  .گردند به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي
 »ج« يافته و همچنين بنـد  توسعه مناطق كمتر، مشاغل حاكميتي، قانون مديريت خدمات كشوري) 24( ماده »ج« بند -2 تبصره

تكليف استخدامي معلمـين    اين قانون است و اجراي قانون تعيين) 20( ماده »ب« قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند) 16( ماده
هـاي بعـدي آن از    و اصالحيه 15/7/1388التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب  حق

  .مفاد اين ماده مستثني است
  

  52 ماده
سـاله در بودجـه سـنواتي تعيـين      ي مسـتقيم در طـول برنامـه هـر    هـا  ماليـات قانون ) 85( و) 84( مالياتي موضوع مواد سقف معافيت

عبـارت  » 12/6/1370مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب «قانون مذكور به جاي عبارت ) 85( همچنين در ماده .شود مي
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قـانون مـديريت خـدمات    ) 5( و قسـمت اخيـر مـاده   ) 2( و) 1( ضـوع مـواد  ي دولتي موها دستگاهها و مؤسسات و ساير  وزارتخانه«
قـانون محاسـبات عمـومي    ) 5( قانون مديريت خدمات كشـوري و مـاده  ) 5( موضوع ماده اجراييي ها دستگاهكشوري و نيز ساير 

 هيـأت ي اعضـا ، قضـات ، كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصالحات و الحاقات بعـدي آن 
  .شود جايگزين مي» و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي ها دانشگاهعلمي 

  
  57 ماده

جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايـت سـقف اعتبـارات و مجوزهـاي اسـتخدامي بـه ترتيـب بـا         
  .موكول به آزمون عمومي است جمهور معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس تأييدتشخيص و 
  .باشند ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي -1 تبصره
تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص  -2 تبصره

  .جمهور مجاز است ه انساني رئيسمعاونت و معاونت توسعه مديريت و سرماي تأييدو 

، وزيـران  هيـأت شوند و نيز در موارد خاص با تصويب  يي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل ميها دستگاهدر  -3 تبصره
  .مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست، ي دستگاهها معاونترعايت سقف تعداد 

  
  58 ماده
در  شـده   بينـي  پـيش و توليد محصول اعم از كاال يا خـدمات يـا فعاليـت بـيش از ارقـام       كارايي الزحمه تشويقي مديريت براي حق

به مديران مربوط واگذار  نامه تفاهمشده و كنترل محصول و نتيجه در قالب  مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمام نامه تفاهم
ي مقـرر در  هـا  محـدوديت ظرف ده سال گذشـته بـدون رعايـت     واحد مربوط كاراييبر مبناي تحليل منابع و مصارف و ، شود مي

  .گردد قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي
متبادلـه بـا    نامـه  موافقـت قانون مـديريت خـدمات كشـوري تنهـا در قالـب      ) 5(ماده  اجراييي ها دستگاهاجراي اين حكم در 

  .معاونت مجاز است
 

  59 ماده
باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز  اجتماعي مي تأمينمول قانون كه مش ها دستگاهآن دسته از كاركنان 

  .شوند تابع قانون مذكور و اصالحات آن مي
كـار آنـان كسـور بازنشسـتگي      العاده اضـافه  از فوق) 1/1/1388(كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري 

يي هـا  دسـتگاه در  .گـردد  خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي در پاداش پايان، شده كسرمتناسب با مبلغ ، كسر شده است
كاركنـان  ، اسـت   شـده  اجـرا قانون مديريت خدمات كشـوري  ) 124(بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده  كه در آنها طرح طبقه

  .نمايند مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي
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  60 ماده
رزمنـدگان و فرزنـدان شـهيد و    ، آزادگـان ، جانبـازان (هاي مربوط به ايثـارگران   العاده تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق

و اجراي ساير احكام قـانون مـديريت خـدمات كشـوري در مـورد آنـان بايـد بـه         ) و باالتر%) 70(جانبازان هفتاد درصد (فرزندان 
ي هـا  آزمـون آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شـركت در  اي صورت گيرد كه دريافتي  گونه

  .و اعمال گردد اجرااستخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان 
  .شود وزيران تعيين مي هيأتقانون مديريت خدمات كشوري توسط ) 68(ماده ) 2(زده موضوع بند  مناطق جنگ -تبصره 

  
  65 ماده» ب«بند 

شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت  شده يا مي  افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته كارگيري بههرگونه 
ي يا داراي رديف يا هر يي اجراها دستگاهو باالتر در %) 70(علمي، ايثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد 

كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر  از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميدستگاهي كه به نحوي 
كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء . ي مذكور ممنوع استها دستگاهعنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط 

  قانون مديريت خدمات كشوري و ) 95(ز مقررات مالي دولت و ماده قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ا) 41(ماده 
  .گردد قانون استخدام كشوري لغو مي) 91(ماده 

  
  قانون مديريت خدمات كشوري -3-2

  20ماده 
 ربـط  ذيمندي از فكر و انديشـه و خالقيـت كارمنـدان     و بهره كاراييي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش ها دستگاه
 .هـا را فـراهم آورنـد    گيري تصميمدريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در  سازوكار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و ،خود

 .رسد وزيران مي هيأتاي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب  نامه براساس آيين ،نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش

  
  41ماده 

براسـاس مجوزهـاي    ،باشند ي مييي اجراها دستگاهصالحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در  ورود به خدمت و تعيين
  . شود ها انجام مي صادره، تشكيالت مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت

  
   42ماده 

   :عبارتند از اجراييي ها دستگاهشرايط عمومي استخدام در 
مام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين بـا مـدرك تحصـيلي    داشتن حداقل سن بيست سال ت )الف

   .دكتري چهل و پنج سال
   .داشتن تابعيت ايران )ب
   .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان )ج
   .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر )د
   .مؤثرنداشتن سابقه محكوميت جزائي  )هـ



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ۴٠

 

در شـرايط احـراز آنهـا     تـراز  هـم براي مشاغلي كـه مـدارك   ( تراز همودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك دارا ب )و
   .)شده است بيني پيش

اي كـه بـا پيشـنهاد     نامـه  آيـين شوند براسـاس   داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي )ز
   .درس وزيران مي هيأتسازمان به تصويب 

   .اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ح
   .التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ط
  . كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد داشت به - 1 تبصره
شناسـي و بـاالتر منـوط بـه احـراز توانـايي آنـان در        ري اجرايـي در مشـاغل تخصصـي و كا   هـا  دسـتگاه اسـتخدام افـراد در    - 2 تبصره
  . هاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابالغ خواهد شد باشد كه عناوين و محتواي مهارت اطالعات مي  فناوريهاي پايه و عموم  مهارت
   .هاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود هاستخدام ايثارگران و خانواد -3تبصره 
   .قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است -4تبصره 
افراد با مدارك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در اين مـاده در مـوارد يـا منـاطقي خـاص       كارگيري به - 5تبصره 

  . باشد مجاز مي ،رسد در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي دان شهدا صرفاًبراي مدت زمان مشخص و براي فرزن
  

  43ماده 
ايـن   )42(توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي عالوه بر شـرايط مـاده    ي مييي اجراها دستگاه

   .ك عمل قرار دهندقانون داشته باشند، آن را مال
  

  44ماده 
گـردد و نيـز    عمومي نشـر آگهـي مـي    به طورپس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه  اجراييي ها دستگاهكارگيري افراد در  به

امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شـوراي   يدستورالعمل مربوط به نحوه برگزار .پذير است امتحان يا مسابقه تخصصي امكان
   .رسد توسعه مديريت مي

  
  51ه ماد

گـردد و سـهم هـر     هاي پنج ساله تعيين مي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه اجراييي ها دستگاهمجموع مجوزهاي استخدام 
   .رسد وزيران مي هيأتدولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب  مؤسساتها و  يك از وزارتخانه

خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خالف قـانون محسـوب و    يياجراي ها دستگاهكارگيري نيروي انساني در  هرگونه به -تبصره
شوند تصرف غير قـانوني در امـوال عمـومي     باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي ممنوع مي

   .گردد محسوب مي
  

  64ماده 
هاي مذكور در مواد آتي  اغل و ساير ويژگيي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شيي اجراها دستگاهنظام پرداخت كارمندان 

امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي . خواهد بود
  . گردد بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري كارمندان قرار مي
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بيني و به تصويب مجلس  ريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در اليحه بودجه ساالنه پيشض -تبصره
  . رسد شوراي اسالمي مي

  
  65ماده 

هاي  هاي، سطح تخصص و مهارت كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليت
  . يابند ز طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص ميمورد نياز به يكي ا

  . باشد مي )6000(و حداكثر آن  )2000(حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل 
بندي  رتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه  ها، حداكثر در پنج هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگي - 1تبصره 

هاي خبره و عالي به  رتبه. يابد ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي رتبه گردند و هر كدام از مي
  . يابد مشاغل كارشناسي و باالتر اختصاص مي

گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خالقيت، ميزان افزايش  بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي درشاغلين مربوط 
رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با  هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب جام خدمات برجسته، طي دورهها، ان مهارت
رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط  هاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي ويژگي

شوند و  كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين مي نخبگاني. يابند به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مي
اي كه به پيشنهاد سازمان  نامه افرادي كه عالوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت الزم برخوردار هستند طبق آيين

  . گيرند ديگر قرار مي هاي يكي از رتبه رها معاف و د رسد از طي برخي از رتبه به تصويب هيأت وزيران مي
ها، حيطه سرپرستي و نظارت و  سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليت كليه عناوين مديريت و - 2تبصره 

و حداكثر آن ) 500(العاده مديريت كه حداقل امتياز آن  هاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق حساسيت
  . گيرد است، قرار مي) 5000(

وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و  امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام -3تبصره 
  . گردد محاسبه مي) 1/1(آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب 

  
  66 ماده

عالوه بر حداقل شرايط مذكور در (مهارت  هاي آموزشي و كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيالت، دوره
باشد،  امتياز مي) 4500(و حداكثر ) 1000(، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل )اولين طبقه شغل مربوط

  . گردند مند مي بهره
  . ردامتياز شغل وي تجاوز نخواهد ك%) 75(حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد 

اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب  نامه اند براساس آيين هاي علميه تحصيل نموده هنرمندان و افرادي كه در حوزه -تبصره
  . گردند مي تراز همرسد با مقاطع رسمي تحصيلي  وزيران مي هيأت

  
  67ماده 

رسد و تخصيص  وزيران مي هيأتازمان به تصويب آن بنا به پيشنهاد س) 2(و ) 1(هاي  و تبصره) 65(جدول يا جداول موضوع ماده 
هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام 
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سازمان به ارزيابي عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد . گردد ي اجرايي ابالغ ميها دستگاهو براي اجرا به 
  . نمايد ي اجرايي انجام خواهد شد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت ميها دستگاهرسد توسط  تصويب شوراي مذكور مي

  
  68ماده 

هايي به شرح زير  العاده گردد فوق كه حقوق ثابت تلقي مي) 66(هاي آن و ماده  و تبصره) 65(هاي موضوع ماده  عالوه بر پرداخت
  : باشد ل پرداخت ميبه كارمندان قاب

يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي  العاده مناطق كمتر توسعه فوق - 1
حقوق %) 20(حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد  امتياز%) 25(باشند تا به ميزان بيست و پنج  كارشناسي ارشد و باالتر مي

ساله با پيشنهاد سازمان به  فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنج. ز كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شدثابت هر كدام ا
  . رسد تصويب هيأت وزيران مي

امتياز و به ) 1500(درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا  العاده ايثارگري متناسب با فوق -2
  . گيرد امتياز تعلق مي) 750(دولتي تا  هاي دارندگان نشان

اند به ازاي هر سال خدمت در  اداري بوده  زده مشغول خدمت كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگ
  . شود امتياز در نظر گرفته مي) 125(زمان جنگ 

واد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و العاده سختي كار وكار در محيط هاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و م فوق -3
زا و  امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش) 1000(هاي ويژه بيمارستاني تا  هاي سوختگي و مراقبت در اورژانس و در بخش

  . وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود هيأتبا تصويب  يادشدهمنفجره و كار در اعماق دريا، امتياز 
بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر  مندي و اوالد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه كمك هزينه عائله -4

حداكثر سن براي اوالدي كه از مزاياي اين . امتياز و حداكثر سه فرزند) 200(براي هر فرزند معادل  امتياز) 800(باشند معادل  مي
سال تمام و نداشتن شوهر براي اوالد اناث خواهد ) 25(ه تحصيل و نيز غيرشاغل بودن فرزند، كنند به شرط ادام بند استفاده مي

بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده  كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه. بود
مند  مندي موضوع اين بند بهره هستند از مزاياي كمك هزينه عائلهباشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان  كلي مي

  . باشند ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي فرزندان معلول و از كار افتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي. شوند مي
ها و شرايط  ئوليتها، پيچيدگي وظايف و مس العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارت فوق -5

سطح  امتياز و براي مشاغل هم) 700(ران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر يوز هيأتبازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب 
العاده با رعايت تبصره اين  اين فوق. گردد امتياز تعيين مي) 2000(امتياز و براي مشاغل باالتر حداكثر ) 1500(كارشناسي حداكثر 

  . باشد قابل پرداخت ميماده 
  : باشد و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي كاراييالعاده  فوق -6

بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد  از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه%) 70(به حداكثر هفتاد درصد ) الف
رجوع، رشد و ارتقا، اثربخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار  از عوامل نظير رضايت اربابن و با توجه به امتيازي كه اكارمند

امتياز مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه %) 20(نمايد تا  براساس دستورالعملي كه سازمان ابالغ مي. نمايند كسب مي
  . باشد قابل پرداخت مي
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درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در %) 70(ز سقف هفتاد مندي كارمندان هر دستگاه ا ميزان بهره) ب
ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح  تحقق تكاليف قانوني و اجراي برنامه

  . گردد تعيين مي%) 70و % 50، %30(گردند به ترتيب  بندي مي متوسط، خوب و عالي رتبه
  . باشند العاده مي ربط مشمول دريافت اين فوق متناسب با رتبه دستگاه ذي) 71(ي اجرايي مذكور در ماده ها دستگاهمقامات  )ج
جايي محل خدمت كارمندان با  روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابه  يتمأموربه منظور جبران هزينه سفر و  - 7

  . تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد تشخيص دستگاه اجرايي، كسر صندوق و
العاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطي  هاي سازماني اشتغال دارند فوق به كارمنداني كه در خارج از كشور در پست - 8

  . ددگر رسد پرداخت مي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي
كنند دريافت ديگري به استثنا مواردي كه به  العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي گونه كارمندان در مدتي كه از فوق اين

  . گيرد نخواهند داشت گونه كارمندان تعلق مي موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به اين
اي  نامه ظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آيينودان مدر صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمن - 9

الترجمه و  التدريس، حق التحقيق، حق كار، حق توان مبالغي تحت عنوان اضافه رسد، مي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي
  . التأليف به آنها پرداخت نمود حق

حقوق ثابت و %) 50(التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر  و حق كار اضافهان مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنو
  . هاي وي تجاوز نمايد العاده فوق

بيشتري دارند از محدوديت  كار اضافهكارمندان آن دستگاه كه به اقتضا شغلي، %) 20(در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا 
  . باشند مستثني مي%) 50(سقف 

پذيري، تأثير اقتصادي  المللي، ريسك العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين فوق - 10
كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت   ها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت فعاليت

سقف امتياز حقوق ثابت و %) 50(هاي اجرايي تا  در برخي از دستگاه  از مشاغل،%) 25(اي براي حداكثر  وزيران امتياز ويژه
  . هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد العاده فوق

مشروط به اعمال   ي اجرايي،ها دستگاهاين ماده در هر كدام از ) 6(و ) 5(هاي مذكور در بندهاي  العاده پرداخت فوق - تبصره
و استفاده از منابع ) احكام مذكور در اين قانون(و واگذاري امور به بخش غيردولتي  فناوريحات ساختاري، نيروي انساني، اصال

ها جزو  العاده باشد و اين فوق پذير مي امكان 1387هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال  جويي حاصل از صرفه
  . ت مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسدانجام اصالحا. گردد ديون منظور نمي

  
  69ماده 

اعتباراتي كه از محل اصالحات مذكور در تبصره ماده %) 25(شود تا بيست و پنج درصد  ي اجرايي اجازه داده ميها دستگاهبه 
وري  العاده بهره به عنوان فوق )حساب مربوطه با تأييد ذي(گردد را  جويي مي الذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفه فوق

  . دهند پرداخت نمايند غيرمستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام مي
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  70ماده 
هاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات،  ي اجرايي به تناسب وظايف پستها دستگاهشرايط تصدي مشاغل اختصاصي 

ثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان و ؤهاي آموزشي مورد نياز و عوامل م رت و دورهتحصيالت، تجربه، مها
  . باشد ط مصوب الزامي مييو در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرا. گردد تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي

هاي قابل تخصيص به هر  ل دارند به تناسب پستيش از يك دستگاه شاغبشرايط تصدي مشاغل عمومي كه در  -1تبصره 
  . گردد ربط ابالغ مي ي ذيها دستگاهشغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به 

ند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به سازمان موظفي اجرايي ها دستگاه -2تبصره 
است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را رأساً به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد  موظفصورت سازمان  غير اين در. اعالم نمايند

  . تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است .نمايد
  

  71ماده 
در اين ماده به شرح شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور  هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي سمت

  : گردد زير تعيين مي
  . امتياز) 18000(رؤساي سه قوه  )الف
  . امتياز) 17000(جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسالمي و اعضا شوراي نگهبان  معاون اول رئيس )ب
  . امتياز) 16000(وزرا نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و معاونين رئيس جمهور  )ج
  . امتياز) 15000(را استانداران و سف )د
  . امتياز) 14000(معاونين وزرا  )هـ
به  تراز همهاي  گردند و تعيين ساير پست  مي تراز هماين ماده ) ب(نخست وزيران دوران انقالب اسالمي با مقامات بند  - 1تبصره 
  . خواهد بودهاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس  ي پستتراز هموزيران بوده و تعيين  هيأت هعهد

گردد  كه حقوق ثابت تلقي مي) 66(مذكور در ماده (هاي شاغل  عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگي - 2تبصره 
  . اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت ))68(هاي ماده  العاده فوق

هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي  يريتمقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مد - 3تبصره 
العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد  تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق مقام در صورتي كه به سمت پايين

را تفاوت تطبيق دريافت %) 80( التفاوت تا العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه حقوق ثابت و فوق%) 80(درصد 
التفاوت در  گردد و اين مابه مستهلك مي) ها العاده عوامل شغل و شاغل و فوق(اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي . خواهند نمود

  . محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز مالك عمل خواهد بود
را به ) ا حقوق و مزايانبه استث(ازات قانوني مقامات موضوع اين قانون دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتي -4تبصره 

  . هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد اي و يا سمت مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه
  

  72ماده 
 هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد هاي دولتي كه براساس سياست هاي مديره شركت امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هيأت

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح ) 44(اصل چهل و چهارم 
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و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين  كاراييتخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، 
  . خواهد گرديد

گونه كارمندان حسب  اين. باشد برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي) 5/1(حداكثر سقف امتياز اين ماده 
  . مند خواهند بود بهره) 68(هاي مذكور در ماده  العاده مورد از امتيازات شاغل و فوق

ي مصوب مقام معظم ها استسيهاي دولتي كه براساس  حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره ساير شركت - تبصره
  . گردد اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي رهبري بايد شركت آنها به بخش غيردولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه

  
  73ماده 

هاي دولتي  شركتهاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از  و سوددهي بنگاه كاراييبه منظور ارتقاي 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بايد در ) 44(هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم  كه براساس سياست

رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در  اي كه به تصويب هيأت وزيران مي نامه اختيار دولت بماند براساس آيين
حداكثر امتياز اين . وري به طور غيرمستقيم پرداخت خواهد شد العاده بهره ها، فوق وري بنگاه ي كشور و عملكرد و بهرهتوسعه اقتصاد

  . باشد حقوق ثابت هر يك از كارمندان مي%) 40(كارمندان تا سقف چهل درصد %) 70(العاده حسب مورد براي هفتاد درصد  فوق
  . توانند دريافت نمايند و اين ماده را مي) 68(ماده ) 6(هاي مذكور در بند  العاده ز فوقمشمولين اين قانون صرفاً يكي ا -تبصره

  
  74ماده 

هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان  به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه
ربط و  و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگاه ذي ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي مديريت و برنامه

تشكيل ) به عنوان ناظر(و محاسبات مجلس شوراي اسالمي   و بودجه  هاي اجتماعي و برنامه مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيون
نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا  دستگاه  شود، كليه مي

ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي  قانوني ذي
حقوق و  وظايف دبيرخانه شوراي. جمهور قابل اجرا است د رئيسيمصوبات و تصميمات شورا پس از تأي. مذكور را كسب كنند

  . دستمزد به عهده سازمان خواهد بود
گيري نظر  دارند، موظفند قبل از هرگونه تصميمرا وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت  هيأت -تبصره

  . موافق اين شورا را اخذ نمايند
  

  75ماده 
  . باشد مي) 5000(ين معادل موظفامتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و 

  
  76ماده 

هاي  بگيران دستگاه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه
   .رسد اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي يها هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي و صندوق

هاي  العاده فوق .هاي مستمر تجاوز كند العاده برابر حداقل حقوق ثابت و فوق) 7(العاده مستمر نبايد از  سقف حقوق ثابت و فوق - تبصره
  . گردند العاده مستمر تلقي مي فوق) 68(ماده ) 5(و) 3(، )2(مذكور در بندهاي 
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  77ماده 
اين قانون تا سقف تعيين شده توسط ) 68(ماده ) 10(و ) 9(، ) 8) (7(، )6(، )5(هاي مذكور در بندهاي  العاده تعيين ميزان فوق

  . ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات و مديران خواهد بود مراجع ذي
  

  78ماده 
قانوني كه در زمان هاي  هاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداخت در دستگاه

هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي  كمك  گردد و همچنين برنامه بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت مي
  . گردد گردد، با اجراي اين قانون لغو مي سرويس، مهدكودك و يا ساير موارد پرداخت مي  آمد، سلف و  خدماتي نظير سرويس رفت

هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به  العاده در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق -هتبصر
نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين  موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي

اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي . گردد رتقاهاي بعدي مستهلك ميتفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ا
  . گردد يا وظيفه نيز منظور مي

  
  79ماده 

  . بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد  ها، كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينه
  

  80ماده 
وزيران  هيأتماه با پيشنهاد سازمان به تصويب  3اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت اجرايي   نامه آيين
ي مربوط نسبت به ها دستورالعملها و  نامه آيينماه پس از ابالغ ) 3(ظفند حداكثر ظرف مدت وي اجرايي مها دستگاهرسد و  مي

  . صدور احكام اقدام نمايند
  

  87ماده  1 تبصره
تقليـل  ) سـاعت  11حـداكثر  (توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانـه   ن ميكارمندا
 .ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد. دهند

  
  93ماده 

بـه انجـام وظـايف مربـوط بپردازنـد و در      ) 87(فند در ساعات تعيـين شـده موضـوع مـاده     ظوي ميي اجراها دستگاهكليه كارمندان 
ل به خدمات آنان نيـاز باشـد براسـاس اعـالم نيـاز دسـتگاه       يصورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعط

  .كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود الزحمه يا اضافه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق
  

  95ماده 
هـا،   در مـوارد خـاص بـه عنـوان اعضـاء كميتـه      ) بـا مـدرك تحصـيلي كارشناسـي و بـاالتر     (بازنشسـتگان متخصـص    كـارگيري  به

هاي حقوقي مشروط بر ايـن كـه مجمـوع سـاعت      اي غيرمستمر، تدريس و مشاوره شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ها، كميسيون
 . باشد بالمانع مي ،ي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكندها دستگاهغال آنها در اشت

  .گردد الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي حق
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 117ماده 

هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره  ت و سازمانهاي اجرايي به استنثاي نهادها، مؤسسات، تشكيال كليه دستگاه
تطبيق دارند، اعضاي هيأت علمي و قضات،  3شوند، وزارت اطالعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده  مي

، مشمول مقررات هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري هيأت
  .شود شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي اين قانون مي
باشـد و جـدول    مـي  1370حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظـام هماهنـگ پرداخـت كارمنـدان دولـت مصـوب        -1تبصره

  .يابد افزايش مي 200و  12به ترتيب به  قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان 14موضوع ماده 
نماينـد معـادل    هاي قضـايي انجـام وظيفـه مـي     به قضات نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پست -2تبصره

العـاده ويـژه پرداخـت     التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد حقوق و مزاياي مستمر قضـات همتـراز دادگسـتري فـوق     مابه
  .رددگ مي

در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سـيزدهم   -3تبصره
قانون آجا، امتيازات متعلقه بـه شـغل و شـاغل بـا توجـه بـه        136اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 

  .گردد محاسبه و پرداخت مي 2/1ا ضريب كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح ب
هـاي   العـاده  العاده سختي كار طبق مقـررات اسـتخدامي ايـن نيـرو عـالوه بـر فـوق        كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق
  .باشند مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي

هاي اجرايي اشتغال دارند از  مي ايران در دستگاهمطابق قانون كار جمهوري اسال 124كارمنداني كه با رعايت ماده  -4تبصره
  .باشند شمول اين قانون مستثني مي

هـاي سياسـي وزارت امـور خارجـه مشـمول مقـررات تشـكيالتي،         كارمندان سياسي و كارمنـدان شـاغل در پسـت    -5تبصره
هـاي پشـتيباني از    غل در پسـت باشند و كارمندان غيرسياسي شـا  مي 1352استخدامي، مالي وانضباطي وزارت امور خارجه مصوب 

   .اين قانون تبعيت خواهند نمود



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برنامه عدالت استخدامي و نظام پرداختهاي  شاخص
  ي اجراييها دستگاهدر 

  ساله 5در طي برنامه 
  



 ۴٩    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

  ساله 5ي اجرايي در طي برنامه ها دستگاهدر  هاي برنامه عدالت استخدامي و نظام پرداخت شاخص - 4
  
  1هاي اجرايي در قالب برنامه عدالت استخدامي و نظام پرداخت پنج ساله دستگاه برنامه -4-1

واحد  عنوان رديف
  سنجش

وضع
  جمع  1394  1393  1392  1391  1390  موجود

                درصد  جذب نيرو از طريق آزمون  1

تخصـــيص مجوزهـــاي اســـتخدامي منـــاطق كمتـــر    2
  يافته توسعه

                درصد

  
  

  :راهنماي تكميل
تمامي نيروي انساني مورد نياز از طريق انتشار آگهي و برگزاري آزمون و با رعايت سهميه استخدامي ايثارگران و  جذب -1
  .معلولين

يافته به كل نيروي انسـاني   نسبت نيروي انساني جذب شده به ويژه كادر تخصصي جذب شده در مناطق محروم و كمتر توسعه -2
  .جذب شده

  

                                                 
 .قانون مديريت خدمات كشوري 70و  51، 44، 42مواد  .1



 

  
  

  نيروي انساني ساماندهي -برنامه سوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ساماندهي
 ينيروي انسان

برنامه سوم
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  )بندهاي مرتبط با برنامه ساماندهي نيروي انساني(هاي كلي نظام اداري  سياست -1
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  ها و محورهاي برنامه ساماندهي نيروي انساني رئوس، روش -2
وع موض(هاي متشكل از كاركنان  هاي دولت با اولويت واگذاري امور به تعاوني واگذاري تصدي -2-1

  )قانون مديريت خدمات كشوري 13ماده 
اجتماعي، فرهنگي و خدماتي به شرح زير  هاي هاي انجام امور تصدي قانون مديريت خدمات كشوري، شيوه 13با توجه به ماده 

  :است
شود،  گونه كه مالحظه ميحمايت از بخش تعاوني، خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي تعيين صالحيت شده؛ همان) الف
  .مايت از بخش تعاوني، اولين اولويت در واگذاري استح
  .هاي مذكور خريد خدمات از بخش) ب
  .هاي اشاره شده از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي مشاركت با بخش) ج
داخت تمام يا بخشي از هاي تعاوني، خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي يا پر واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش) د

  .هزينه سرانه
هاي اجرايي؛ ايجاد و  هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي توسط دستگاه ايجاد و اداره واحدهاي دولتي براي انجام امور تصدي) هـ

ظيفه در صورتي و 13هاي اجتماعي، فرهنگي، و خدماتي به استناد تبصره يك ماده  اداره واحدهاي دولتي براي انجام امور تصدي
  .پذير نباشد امكان» د«تا » الف«دولت خواهد بود كه انجام اين امور از طرق چهارگانه ذكر شده در بندهاي 

ك 45020ت/163464نامه شماره  تصويب(قانون مديريت خدمات كشوري  22نامه اجرايي ماده  آيين) 9(همچنين براساس ماده 
قاضي در مناقصه داراي شرايط يكسان باشند، در صورتي كه در بين آنها در صورتي كه دو يا چند مؤسسه مت ،)22/7/1389مورخ 

 .باشد تعاوني كاركنان خارج شده از دولت وجود داشته باشد، تعاوني مذكور داراي اولويت مي

هاي تعاوني است  نامه مذكور، منظور از تعاوني كاركنان خارج شده از دولت، آن دسته از شركت تصويب» هـ«براساس بند 
نامه و قبل از بازنشستگي، رابطه استخدامي خود را از طريقي به  ه سهامداران آن كاركنان دولت بوده و پس از ابالغ اين آيينك

 .اند كرده استثناي بازنشستگي و اخراج، با دستگاه اجرايي متبوع خود قطع

  .داوم خدمت و ارتقاي منابع انساني، تمحوري در جذب عدالت -2بند 
منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و  هي گزينش منابع انساني بها روشآمدي  بهبود معيارها و روز -3بند 

  .اي حرفهاي و غير هاي سليقه ها و نگرش نظري تنگ شايسته و پرهيز از
  .يافته و مناطق محروم هاي كمتر توسعه نگهداري نيروهاي متخصص در استان سازي جذب و زمينه -7بند 
 .هاي مردمي در نظام اداري سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت زمينه -19بند 
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هاي اقتصادي  وده و انجام امور تصديهاي زيربنايي به جز موارد استثنا، با بخش غيردولتي ب همچنين انجام امور تصدي
  1:دولت با دو قيد اساسي زير نيز توسط بخش غيردولتي انجام خواهد شد

  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 44رعايت اصل  -
  ابالغي مقام معظم رهبري 44هاي كلي اصل  رعايت سياست -
  
  )ت خدمات كشوريقانون مديري 18 موضوع ماده(انتقال كاركنان به بخش غيردولتي  -2-2

هاي غيردولتي كه براساس احكام پيشين در اين  قانون مديريت خدمات كشوري، تكليف كارمندان بخش 18با توجه به مفاد ماده 
اين ماده تصريح . قانون، تمام يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري را دارند، مشخص شده است

گونه تعهد  هاي اجرايي هيچ شوند و دستگاه از كارمندان، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غيردولتي تلقي مياين دسته «: كند مي
هاي اجرايي براساس مفاد اين ماده در برابر اين دسته از  تنها مسئوليتي كه دستگاه» .يا مسئوليتي در قبال اين كارمندان ندارند

نامه  رماي بخش غيردولتي، براي احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانتكارمندان دارند آن است كه در صورت تخلف كارف
  .را پرداخت نمايند ربط ذيدريافت شده، مطالبات كارمندان 

هاي مورد عمل در خصوص كارمندان رسمي يا ثابت  يكي از روشقانون مذكور،  21 ماده» د«همچنين با توجه به بند 
انتقال به بخش غيردولتي است كه  ،شود ايف آنها به بخش غيردولتي واگذار ميي اجرايي كه تمام يا بخشي از وظها دستگاه

  .ي واگذار شده مي باشدها فعاليتمجري وظايف و 
، )22/11/1389ك مورخ 45020ت/163464شماره (قانون يادشده  22 نامه اجرايي ماده آيين) 1(ماده » الف«براساس بند 

  :ستبه اين صورت تعريف شده ا» بخش غيردولتي«
ها و شوراهايي كه داراي مجوز قانوني  ها، كانون ها، جمعيت ها، انجمن نهادها، تشكلها،  سازمانها، مؤسسات،  انواع شركت«
قانون مديريت خدمات  3و  2، 1هاي دولتي مشمول مواد  ها، مؤسسات و شركت به استثناي وزارتخانه ،فعاليت هستندبراي 

  ».شود ه بيش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آنها از محل منابع دولتي تأمين ميكشوري و نهادهاي عمومي غيردولتي ك
و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه  ها فعاليتهاي واگذاري  يكي از اولويتالذكر،  فوقنامه  آيين 8براساس ماده همچنين 

و اجتماعي متقاضيان و در  هاي فني صالحيت عيينبه روش واگذاري مديريت و خريدخدمت و مشاركت پس از ت ،اجرايي
 .نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه اجرايي مشروط به قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي خواهد بود، شرايط برابر

  
  ها هاي اجرايي پرتراكم به ساير دستگاه ساماندهي نيروي انساني از دستگاه -2-3

در گذشته عدم تسهيم مناسب . هاي اجرايي تراكم نيرو وجود دارد دستگاهدر حال حاضر از لحاظ نيروي انساني در برخي از 
هاي  هاي ستادي و سازمان ها، بين دستگاه هاي سازماندهي و طراحي و بررسي و تأييد تشكيالت دستگاه اختيارات و مسئوليت

سازماني و فقدان نظم و هماهنگي و گيرنده و تأييدكننده ساختارهاي  نفع در ساختار و وجود مراجع متعدد تصميم اجرايي و ذي
مراتب منطقي ميان مراجع مذكور در اين زمينه، باعث شده كه ساختارهاي مختلفي طراحي و سپس نيروي انساني با توجه به آن 
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بيني شده وظايف ستادي  با توجه به اينكه قسمت اعظم وظايف پيش. خصوص در حوزه ستادي شود هاي اجرايي به وارد دستگاه
  .اند ها مشغول به كار شده هاي ستادي دستگاه ، لذا نيروهاي به كارگرفته شده نيز در قسمتبودند

  
  ها و مناطق محروم ها به بخششهر كالنانتقال نيرو از  -2-4

در كارگروه  جمهور رئيسنمايندگان ويژه  31/5/1389 ن مورخ44809ت/120569 شماره نامه تصميم )4( بند »2«براساس تبصره 
تا  700به ميزان  ،شوند كارمندان رسمي و پيماني متخصص كه به مناطق محروم منتقل ميبه كاركنان دولت از شهر تهران، انتقال 
  .العاده شغل تعلق خواهد گرفت فوق ،قانون مديريت خدمات كشوري) 68(ماده  »5«امتياز موضوع بند  2000

و پيماني شاغل در مشاغل تخصصي كه به مناطق محروم نامه مذكور، كارمندان رسمي  تصميم) 6( بندهمچنين براساس 
نامه مربوط  قانون مديريت خدمات كشوري با توجه به آيين) 68(ماده » 5«العاده شغل موضوع بند  از حداكثر فوق ،يابند انتقال مي

  . مند خواهند شد بهره
يافته  ها و شهرهاي مناطق محروم و كمتر توسعه نامه يادشده، كارمنداني كه به روستاها، بخش تصميم) 11(همچنين براساس بند 

وري و كارانه و  العاده بهره هاي آن، از مزاياي فوق نامه و تبصره اين تصميم) 6(و ) 5(شوند، عالوه بر استفاده از مزاياي بندهاي  منتقل مي
  .شوند العاده ويژه برخوردار مي فوق

  
  عملياتيهاي  ها به رده انتقال نيرو از ستاد دستگاه -2-5

هاي  هاي ستادي به رده ها در خصوص انتقال نيرو از بخش ها، برخي از تكاليف دستگاه با توجه به تراكم نيرو در ستاد دستگاه
درصد  20به طور كلي حداقل بايد . گرفته شده استهاي حمايتي نيز در نظر  عملياتي مشخص شده و همچنين سازوكارها و سياست

  .ها و واحدهاي عملياتي منتقل شود ستان به شهرستانهاي ستادي در مركز ا پست
ي ها دستگاهكارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران،  3/5/1389مورخ  96785/45017شماره  نامه تصميم »1«براساس بند 

  .منتقل نمايند و كاركنان خود را به خارج از تهران ها پستتا چهل درصد  1389اجرايي موظفند حداكثر تا پايان مرداد ماه سال 
ي اجرايي مجازند نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مركزي به ها فوق، دستگاه نامه تصميم »9«براساس بند همچنين 

  .جوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام نمايند هاي هم اطراف تهران و استان
  
  )كشوري قانون مديريت خدمات 24و  22ماده (حمايت از بخش خصوصي  -2-6

هاي مختلفي براي حمايت از بخش  اجرايي مربوط، روش هاي نامه قانون مديريت خدمات كشوري و آيين 24و  22در مواد 
هاي اجرايي به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي بايد  ، دستگاه22براساس مفاد ماده . خصوصي مدنظر قرار گرفته است

  :رتبط انجام دهندنامه م آييناقدامات زير را براساس 
  آموزش) الف
  سازماندهي) ب
  هاي مالي ايجاد تسهيالت و كمك) ج
  رفع موانع اداري) د
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  خريد خدمت از بخش غيردولتي) هـ
، براي عملياتي كردن اين ماده به نكاتي )22/7/1389ك مورخ 45020ت/163464 شماره( 22نامه اجرايي ماده  در آيين

   :باشد ر مياشاره شده كه اهم آنها به شرح زي
ها، ارائه مجوزهاي فني و  هاي اجرايي دخيل در فرآيند ثبت و تأسيس شركت اصالح فرآيندهاي كاري تمامي دستگاه -

  )2ماده . (هاي تخصصي گواهينامه
هاي اجرايي دخيل در پورتال معاونت توسعه مديريت و سرمايه  روزآوري فرآيندهاي اصالحي دستگاه رساني و به اطالع -

  )3ماده » الف«بند . (جمهور يسانساني رئ
هاي تكميل شده و  درخواست، ثبت و پيگيري، دريافت فرم دريافت«: ارائه تمام مراحل خدمت يا حداقل انجام مراحل -

  )3ماده  »ب«بند (. به صورت الكترونيكي» ه متقاضيرساني ب اطالع
 ي اجرايي به صورت خريدها دستگاههاي  هاي مؤسسات متقاضي براي انجام تصدي توانمندي و ها استفاده از ظرفيت -

  )5ماده (. خدمت، مشاركت يا واگذاري مديريت
هاي  ها و دستورالعمل نامه قانون مديريت خدمات كشوري و آيين 16ها براساس ماده  تعيين قيمت سرانه خدمات يا فعاليت - 

  )6ماده ( .آن
اجرايي كه توسط دستگاه اجرايي در اختيار ي ها دستگاههاي مربوط به تجهيزات و امكانات  محاسبه هزينهعدم  -

  )6ماده (. شده تمامگيرد در قيمت  مؤسسات مجري قرار مي
هاي اجرايي و  ، در صورت توافق بين مؤسسات مجري و دستگاههاي ارائه خدمات از مراجعان دريافت بخشي از هزينه -

 )7 ماده. (درماني و آموزش و پرورش  -در ارتباط با تأمين خدمات بهداشتي

  )8ماده ( .انتخاب مؤسسه مجري به صورت رقابتي -
  )9ماده (. هاي كاركنان خارج شده از دولت در اولويت بودن تعاوني -
هاي  در اختيار قرار دادن ساختمان، تجهيزات اداري و فني الزم براي ارائه خدمات به مؤسسات مجري توسط دستگاه -

  )10ماده . (اجرايي در صورت امكان
شده  تمام) هزينه(دهد در محاسبه قيمت  اقالمي كه دستگاه اجرايي در اختيار مؤسسه مجري قرار مي منظور نشدن سهم -

  )10ماده » الف«بند . ( خدمت
  )11ماده . ( كمك به تأمين نقدينگي و منابع مالي الزم براي اداره مؤسسات مجري و توسعه آنها -
هاي برابر و  زش، ساماندهي، حمايت، نظارت و ايجاد فرصترساني، آمو اندازي پورتالي به منظور اطالع تشكيل و راه -

 ) 12ماده . (جمهور دسترسي به بازار براي مؤسسات متقاضي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

لت انجام وظايف دو فناوريهاي اجرايي بايد در راستاي عملياتي كردن راهبردهاي  ، اقداماتي كه دستگاه24ماده همچنين 
  :انجام دهند را تبيين و تشريح كرده كه به طور خالصه به شرح زير است) احكام فصل دوم(

هاي دولت در امور قابل واگذاري  درصد از ميزان تصدي 20احصاي وظايف قابل واگذاري به نحوي كه طي هر برنامه  -
 .كاهش يابد
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دمات كشوري به نحوي كه تعداد كارمندان در قانون مديريت خ 51تعيين تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده  -
 .درصد نسبت به سال قبل افزايش يابد 2امور غيرحاكميتي در هر سال به ميزان 

هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفا، يا ساير موارد از دستگاه  استخدام حداكثر معادل يك سوم كارمنداني كه به روش -
 .شوند خارج مي

 ك44852ت/176420 شماره(و اصالحيه آن ) 21/11/1388ك مورخ 43908ت/231378شماره (ذكور نامه اجرايي ماده م در آيين
هاي مستندسازي  ها و تدوين شيوه مشي ها، خط هاي دولت براي تنظيم و ارائه سياست ، تشكيل كارگروه كاهش تصدي)8/8/1389 مورخ

  :ه طور خالصه به شرح زير استوظايف اين كارگروه ب. تصويب شده است  فرآيند و نحوه واگذاري تصدي
  .هاي دستگاه تهيه و تدوين برنامه اجرايي نحوه واگذاري تصدي) الف
  .هاي مربوط هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي قابل واگذاري در دستگاه براساس اولويت تعيين و احصاي تصدي) ب
  .بل واگذاري در دستگاههاي قا تعيين ميزان هزينه سرانه تأمين خدمات براي فعاليت) ج
  .ها، قراردادهاي منعقده با بخش غيردولتي و تمديد قراردادهاي موجود تعيين و تنظيم چارچوب) د
  .هاي قابل واگذاري هاي واگذاري تصدي تعيين روش) هـ
  .طو مقررات مربو هاي مورد نظر براي بخش غيردولتي متقاضي برابر قوانين تعيين و تصويب تسهيالت و حمايت) و
  .هاي الزم به منظور جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غيرمنقول واگذارشده تعيين و تصويب ضمانت) ز
هاي قابل واگذاري با  تدوين و تصويب استانداردها و معيارهاي مورد نظر در خصوص كيفيت و قيمت خدمات و تصدي) ح

  .جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و برنامه سرمايه انساني رئيسهاي توسعه مديريت و  ي معاونتهماهنگ
تمام با حفظ كاربري آنها پس از اتمام پروژه و  اي نيمه هاي سرمايه هاي تملك دارايي ها و پروژه گذاري براي ساختمان قيمت) ط

  .اداره آنها توسط بخش غيردولتي
  .ها براي ستاد و واحدهاي استاني ي دستگاه به تفكيك هر يك از فعاليتبيني و تعيين اهداف كمي ساالنه از سو پيش )ي
ها و اموال منقول براساس ميانگين قيمت كارشناسي سه كارشناس رسمي دادگستري و تأييد  گذاري اجاره ساختمان قيمت) ك

جمهور و رعايت قانون محاسبات  سريزي و نظارت راهبردي رئي جمهور و برنامه ي رئيسهاي توسعه مديريت و سرمايه انسان معاونت
  .عمومي كشور و برگزاري مناقصات

  .نحوه بررسي و رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط واگذاري) ل
ها،  ارد مربوط به وجوه اداره شده، تعيين قيمتتعيين سازوكار مربوط به اعطاي تسهيالت مالي اعم از تخصيص اعتبارات مو) م

    .هاي مالي مورد نياز براساس قوانين و مقررات مربوط ان ضمانتنحوه اخذ و تعيين ميز

  .هاي استاني و شهرستاني تعيين اعضا و شرح وظايف كارگروه) ن
قانون و  22و در راستاي مفاد ماده  هاي دولتي به منظور ايجاد انگيزه در بخش غيردولتي براي قبول تصدي ،نامه ينيآ در اين

هاي  بيني شده زير عالوه بر شرايط و ضوابط عمومي پيمان، پس از تأييد معاونت ها و تسهيالت پيش نامه اجرايي آن، حمايت آيين
  :جمهور قابل ارائه است ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس برنامه

  .اعطاي تسهيالت بانكي و مالياتي با شرايط مناسب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط -
  .گذاري زمين و ارائه خدمات زيربنايي با نرخ كارشناسي براي مشاركت با دولتوا -
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  .الحسنه به متقاضيان بخش خصوصي از محل وجوه اداره شده هاي قرض ارائه وام -
هايي از هزينه سرانه تأمين خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام خدمات مشخص و براساس  پرداخت بخش -

  )7ماده . (قراردادهاي منعقده
استفاده از تخفيف، تقسيط و تسهيالت ويژه با توافق، به ازاي حفظ كاركنان مشروط به قطع رابطه استخدامي آنان و پرداخت  -

براساس قراردادي كه مفاد آن به تصويب شواي توسعه مديريت و سرمايه (حداقل حقوق و مزاياي آنان طبق احكام رسمي 
  )9ماده ). (رسد انساني مي

  
  استقرار نظام دوركاري -2-7

، ها كند تا ورودي پذيرد و نظام دوركاري هم از اين قاعده تبعيت مي معموالً استقرار هر نظامي با نگرش سيستمي صورت مي
توان به  هاي سازماني را مي ابتدا بايد مشخص شود كه چه وظايف و فعاليت. هاي سيستم مشخص و عملياتي شود فرآيندها و خروجي

هايي برخوردار باشند؟ از طرفي بايد  ها بايد از چه ويژگي اري انجام داد؟ و افراد دوركار براي انجام اين فعاليتصورت دورك
فرآيندهاي كاري و انتظارات سازمان از مديران و كاركنان در طي دوره دوركاري براي آنان مشخص و تفهيم شود تا از بروز 

  .هاي حاكم مشخص شود هاي مرتبط با دوره دوركاري با توجه به سياست وجيمشكالت حين اجرا جلوگيري شود و باالخره خر
، هدف از دوركاري، 7/4/1389مورخ  76481/44726جمهور با شماره  نامه دوركاري، ابالغي معاون اول رئيس براساس مفاد آيين

نامه مذكور،  آيين) 2(مطابق ماده همچنين . وري، انعطاف كاري و كاهش حجم رفت و آمد و اثرات جانبي آن است افزايش بهره
هاي مربوط به مشاغل عمومي و اختصاصي را احصا و از طريق  هاي اجرايي موظفند به منظور توسعه دولت الكترونيك، فعاليت دستگاه

 .دوركاري انجام دهند

كارگروهي با عنوان  اجرايي،ريزي، هدايت و نظارت بر امور دوركاري دستگاه  به منظور برنامه، )3(ماده براساس مفاد 
  :شود تا نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد كارگروه اجرايي طرح دوركاري تشكيل مي

باشد و ارائه آنها به باالترين  يي كه تمام يا بخشي از آنها قابل انجام از طريق دوركاري ميها فعاليتاحصا و تعيين امور و  .1
  .مقام دستگاه براي تأييد

  .پذيرند يي كه از طريق دوركاري صورت ميها فعاليتگيري كمي و كيفي  الزم براي سنجش و اندازهتعيين سازوكارهاي  .2
هاي دريافتي از واحدهاي  ي قابل انجام از طريق دوركاري براساس گزارشها فعاليتاقتصادي امور و  -تأييد توجيه فني .3

  .ي مورد نظرها فعاليتمتولي 
  .تأييد صالحيت كارمندان متقاضي دوركاري .4
  .تعيين امكانات و تجهيزات مورد نياز براي انجام دوركاري .5
  .دوركاري فرآيندتعيين سازوكارهاي الزم براي امنيت اطالعات مورد استفاده در  .6
  .ي دوركاري هر كارمندها فعاليتهاي زماني براي  تعيين دوره .7
  .اجراييدوركاري در دستگاه  فرآيندنظارت بر اجراي  .8
  .ي انجام شده از طريق دوركاريها فعاليتنهايي هاي مديريتي  تهيه گزارش .9

همچنين دوركاري اختياري  .در حقيقت اين كارگروه مسئوليت مديريت طرح دوركاري را در سازمان خود به عهده دارد
  .بوده و تعهدات سازمان و كارمندان دوركار، رابطه استخدامي، ضوابط اداري و ارزيابي عملكرد مورد توجه قرار گرفته است



 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مباني قانوني
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  مباني قانوني -3
  ) 1390-1394(قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  -3-1

  50 ماده
وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش ساالنه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات  هيأت )الف

و تصويب افزايش جداول و ) فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشدبه نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع ( كشوري
 ،العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق العاده امتيازات و ميزان فوق

تشخيص دستگاه مربوط خدمات ماهه فقط براي كاركناني كه به   و تعيين عيدي و پاداش شش%) 50( حداكثر تا پنجاه درصد
قانون مديريت خدمات ) 125( ي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت مادهها كمكاند و تعيين موارد و سقف  برجسته انجام داده

شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب ، وزيران هيأتمصوبات  .گردد تعيين مي، كشوري
  .هاي سنواتي است همندرج در بودج

استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و  )ب
  .اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود

قانون ) 110( و) 109( اعمال احكام و جداول مواد، رابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلفرفع ناب به منظور )ج
  .وزيران مجاز است هيأتمديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب 

را  اجراييي ها دستگاهد با دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قراردا )د
  .نمايد اجراشدگان از سال دوم برنامه  و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه اجراييتصويب و با استفاده از منابع دستگاه 

ي سازماني فقط در سقف ها پستيا ساعتي براي اجراي وظايف ) مشخص( كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين به )هـ
  .تمديد قراردادهاي قبلي بالمانع است .در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است مقرر

در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق  اجراييي ها دستگاهمازاد ، انتقال كاركنان رسمي يا ثابت )و
  .بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد ها شهرستانانتقال به ساير ، ربط ذيي ها دستگاه
 ماده »9« هاي موضوع بند العاده قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق) 78( تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده )ز

  .شود قانون مذكور لحاظ نمي) 68(
العاده خاص  هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق )ح
قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق ) 5(و قسمت اخير ماده ) 4(هاي مشمول ماده  ها و بيمه كبان، هاي دولتي شركت

جمهور و باالترين مقام دستگاه  انساني رئيسه دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماي
  .شود متقاضي، اقدام مي

  
  65 ماده

  :سازي دولت انساني و كوچك ساماندهي و كاهش نيروي به منظور
اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و . ها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع استشهر كالنهرگونه انتقال به  )الف

خاص با  موارد. قابل اجرا است) در طول قرارداد(ها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي  يت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهمأمور
  .شود جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس
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، شوند به استثناء مقامات شده يا مي  بازخريد يا بازنشسته، كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات هرگونه به )ب
يا داراي  اجراييي ها دستگاهو باالتر در %) 70( فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد، ثارگراناي، علمي هيأت اعضا

ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل ، كند رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي
كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم  .ي مذكور ممنوع استها دستگاهو تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط 

 قانون مديريت خدمات كشوري) 95( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده) 41( به استثناء ماده
  .گردد قانون استخدام كشوري لغو مي) 91( و ماده
، كار معين و مشخص، قراردادي، پيماني، قابل واگذاري اعم از رسمي هاي تصديه در تعداد كل كاركنان هر دستگا )ج

ساله در قانون   موارد استثناء همه .يابد كاهش مي%) 2( علمي ساالنه حداقل دو درصد هيأت اعضاساعتي و عناوين مشابه به استثناء 
  .شود بودجه همان سال تعيين مي

ز شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به بيش ا يتمأمورهرگونه انتقال و  )د
  .قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است) 5( دولتي موضوع ماده هاي شركتمؤسسات و ، ها وزارتخانه

  
  قانون مديريت خدمات كشوري -3-2

  13 ماده
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از  ام ا رعايت اصول بيست و نهم و سيفرهنگي و خدماتي ب، ي اجتماعيها تصديامور 

نظارت و حمايت دولت و  نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صالحيت شده و با، خصوصي ،طريق توسعه بخش تعاوني
  :دهاي ذيل انجام مي گرد با استفاده از شيوه

  .وظايف و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري ايني الزم از بخش تعاوني و خصوصي ها حمايتاعمال  -1

 .سسات عمومي غيردولتيخريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤ -2

واگذاري امكانات و ، عمومي غيردولتي از طريق اجاره مؤسساتمشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و  -3
  .تجهيزات و منابع فيزيكي

عمومي غيردولتي با پرداخت تمام  مؤسساتهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و واگذاري مديريت واحد -4
  .و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات

  .هاي اجرايي دستگاهايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط  -5
مقدور نباشد ايجاد و اداره ) 4 غايتل 1( الذكر اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق - 1 تبصره

   .واحدهاي دولتي وظيفه دولت است
، ي آموزشيها بخشصالحيت علمي و اخالقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در  تأييد -2تبصره 

ربوط و كيفيت و قيمت استانداردهاي م تأييدبهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و  
  .خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است
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  18اده م
شده در اين قانون تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و  بيني پيشاحكام  براساسي غيردولتي كه ها بخشكارمندان 

كاركنان تحت پوشش ، باشند دار مي هدهساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را ع
   .يتي در قبال اين كارمندان ندارندمسئولگونه تعهد و يا  هيچ اجراييي ها دستگاه .گردند ميكارفرماي غيردولتي تلقي 

ربوطه كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات م
هاي اجرايي موظفند در صورت تخلف  دستگاه. صالح در اين رابطه خواهند بود رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي

  . را پرداخت نمايند ربط ذينامه دريافت شده تعهدات كارمندان  كارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت
  

  22ماده 
اقدامات الزم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيالت  رايي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتيهاي اج دستگاه
اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت  نامه براساس آيين هاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمت از بخش غيردولتي و كمك

  . رسد، به عمل آورند وزيران مي
  

  24ماده 
  :داز تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهن موظفند اجراييي ها دستگاهر راستاي اجراي احكام اين فصل كليه د

است را احصا و  غيردولتيحداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش  )الف
به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد از ميزان  .بت به واگذاري آنها اقدام نمايندكارهاي مطروحه در اين فصل نس با رعايت راه

   .ي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابدها تصدي
هاي اجرايي  اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاه) 51( تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده )ب

ه ميزان دو درصد در امور غيرحاكميتي نسبت به بباشند هر سال  داد ميركنند و يا طرف قرا يا دريافت ميكه به هر نحو حقوق و مزا
  . سال قبل كاهش يابد

ي ها دستگاهاستعفا و ساير موارد از خدمت ، بازخريدي، ي بازنشستگيها روشحداكثر معادل يك سوم كارمندان كه به  )ج
   .شوند استخدام نمايند خارج مي اجرايي

   .اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند) 8( وظايف حاكميتي موضوع ماده - 1تبصره 
ي دولت براي توسعه ها حمايت، اين قانون چارچوباين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در  اجرايي نامه آيين - 2تبصره 

رمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد تعاوني و تعيين تكليف كا ،و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي غيردولتيبخش 
   .رسد وزيران مي هيأتبنا به پيشنهاد سازمان به تصويب 

نموده و با  كنترل اجراييي ها دستگاهاين فصل را در  اجرا موظفندديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور  -3تبصره 
   .مديران متخلف برخورد قانوني نمايند

  



 

  
  
  
  
  
  
  

  امه ساماندهي نيروي انسانيبرنهاي  شاخص
  ي اجراييها دستگاهدر 

  ساله 5در طي برنامه 
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  ساله 5در طي برنامه ي اجرايي ها در دستگاه برنامه ساماندهي نيروي انسانيهاي  شاخص -4
  هاي اجرايي در قالب برنامه ساماندهي نيروي انساني برنامه پنج ساله دستگاه -4-1

  عنوان رديف
واحد
  سنجش

وضع
  موجود

  جمع  1394  1393  1392  1391  1390

                درصد 1هاي استاني انتقال نيرو از ستاد دستگاه به رده  1
              تعداد ايجاد پايگاه آمار و اطالعات منابع انساني 2
               2ي دستگاه از طريق دوركاريها فعاليتانجام  3

  
  :راهنماي تكميل

هاي  درصدي پست و نيروي انساني در ستاد دستگاه 40كاهش (ها  ران به شهرستانجا شده از ته تعداد نيروي انساني جابه -1
  ).مستقر در تهران

هاي خاص  آمار و اطالعات نظام اداري مورد نياز نظير اقالم اطالعات پرسنلي، آمار كاركنان و اقالم اطالعات گروه -2
  ).الكترونيكي كارمندانپرونده (مشاغل 
بدون حضور فيزيكي كارمند واجد شرايط در محل كار سازمان خود با رعايت ضوابط و براي انجام وظايف محول شده  -3

 .دوره زماني مشخص

 

                                                 
 .قانون مديريت خدمات كشوري 24و  13مواد . 1

جمهـوردر   معاونـت توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس      بخشـنامه  و  )7/4/1389مـورخ   76481/44726اره شـم نامه  تصويب) (كار در خانه(نامه دوركاري  آيين. 2
 .)16/9/1389مورخ  47234/200شماره ( نامه دوركاري خصوص اقدامات منجر به تسريع در اجراي آيين



 

  
  
  

  تمركززدايي -برنامه چهارم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 تمركززدايي

 چهارمبرنامه 
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  )بندهاي مرتبط با برنامه تمركززدايي(هاي كلي نظام اداري  سياست -1
  
  
  
  
  
  
  
  ييها و محورهاي برنامه تمركززدا رئوس، روش -2
  ها ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي از تهران به شهرستان ها، شركت انتقال كارمندان، سازمان -2-1

هـا   توانند بـه اسـتان   اول كاركناني كه بنا به خواست خودشان تمايل دارند، مي.  برنامه تنظيم كرده است 14در اين خصوص دولت 
هـاي   هـا و شـركت   دوم انتقـال سـازمان  . بيني شده اسـت  هاي اجرايي مرتبط پيش نامه منتقل شوند و از اين منظر مزايايي نيز در آيين

همچنـين  . ها است، ولـي ستادشـان در تهـران قـرار دارد     شان عمدتاً در استان هاي عملياتي هاي اجرايي كه فعاليت وابسته به دستگاه
هور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر جم نمايندگان ويژه رئيس نامه مؤسسات آموزشي و پژوهشي با توجه به مفاد تصميم

توانند به شهرهاي ديگر در محلي كـه بـا توافـق بـاالترين مقـام اجرايـي        مي) 22/2/1389ن مورخ 44522ت/38956شماره (تهران 
  .شود، منتقل شوند دستگاه و استاندار تعيين مي
مـورخ   96785/45017شـماره  ( مـذكور كـارگروه   جمهـور در  نماينـدگان ويـژه رئـيس    نامه تصميم» 8«همچنين براساس بند 

  .تهران اقدام نمايندشهر هاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال مؤسسات پژوهشي و آموزشي از  دستگاه) 3/5/1389
  

  توجه به مناطق محروم و دورافتاده -2-2
هاي اشـتغال را   كند و زمينه نيرسا خدمات… است كه دولت در زمينه آموزش، بهداشت، عمران و  آنهدف اصلي از اين محور 

. دشـو هـاي مهـاجرت معكـوس تقويـت      زمينه ،به شهرهاي بزرگ فراهم كند تا بدين وسيله عالوه بر پيشگيري و كاهش مهاجرت
مـردم بـه ويـژه جوانـان      دنآور ين علـت روي تر مهمدهد كه نبود زمينه اشتغال و امكانات رفاهي،  برخي تحقيقات ميداني نشان مي

كه باعث مهاجرت هزاران نفر در طول سال از مناطق محروم به تهران و ديگـر   ينبود امكانات. به شهرهاي بزرگ است جوياي كار
هاي زنجير به هم مرتبط هستند و تا از اين مناطق به مفهوم واقعـي   هايي وابسته است كه مثل حلقه شود، به علت شهرهاي بزرگ مي

  . بار متوقف شود هاي ناخواسته و زيان وقفه و روزافزون مهاجرت ت كه روند بيتوان اميد داش زدايي نشود، نمي محروميت
ايجاد واحدهاي توليـدي و صـنعتي در ايـن     ،زايي در مناطق مختلف كشور ين عوامل اشتغالتر مهمهاي اخير يكي از  در دهه 

كـه  تـوان انتظـار داشـت     مـي ، ا متمركز شـود ه در استاني اقتصادي و تجاري ها فعاليت قبولي از بلاگر درصد قا. مناطق بوده است
و افزايش مشكالت گوناگون اجتماعي در آن متوقف  شهرها تهران و ساير كالن شهر كالنهاي منجر به افزايش جمعيت  مهاجرت

  .استاني فراهم شود تگيري از امكانا ي الزم براي بهرهها زمينه يده و از طرفش

  .انداز حقق اهداف چشمسازي و منطقي ساختن تشكيالت نظام اداري در جهت ت ، متناسب سازي چابك -10بند 
پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيـت خـدمات    انعطاف -11بند 

  .كشوري
  .هاي مردمي در نظام اداري سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت زمينه -19بند 
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، در هر زماني تحقق خواهد يافت كه اوالً ،نشين به ديگر شهرها روندان تهرانمهاجرت معكوس، يعني عزيمت بسياري از شه
و شـغل   گرفتـه تجـاري شـكل    -هاي اقتصـادي  ها، واحدهاي توليدي و صنعتي و قطب منطقه از كشور به تناسب استعداد و ظرفيت

  .وج داوطلبانه افراد از تهران به كار گرفته شودهاي تشويقي همراه با امتيازات اقتصادي و رفاهي براي خر اهرم ،و ثانياً گرددايجاد 
هاي مختلف، دولت توانايي اين را خواهد داشت كه در بحث سامانه اداري بتواند تفويض  رساني در زمينه همزمان با خدمات

فويض اختيار كنند تا ها ت ها و بخشداري هاي استاني را به نحوي فعال سازد كه آنها هم به فرمانداري اختيار بيشتري كرده و دستگاه
  .همه امورات مردم، در محل انجام شود

  
  موضـوع بخشـنامه شـماره    (تفويض اختيار امـور اداري و اسـتخدامي بـه اسـتانداران سراسـر كشـور        -2-3

  )رياست محترم جمهوري 23/3/1389 مورخ 65365-44185
گيـري اسـتانداران و    ميزان اختيارات و قدرت تصـميم  در راستاي سياست تمركززدايي از امور اداري و اجرايي و به منظور تقويت

رياسـت محتـرم جمهـوري، اسـتانداران      23/3/1389مورخ  44185-65365بخشنامه شماره » 1«مديران استاني، با توجه به مفاد بند 
هـاي بـدون    پسـت  جـايي  هـاي اجرايـي اسـتان و جابـه     جايي نيروي انساني مـازاد دسـتگاه   داراي اين اختيار هستند كه نسبت به جابه

  . متصدي اقدام كنند
جايي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي و عناوين مشابه در شـهر تهـران را    هاي جذب، انتقال و جابه توانند زمينه استانداران مي

اني هـاي تشـويقي و حمـايتي در چـارچوب دسـتورالعمل معاونـت توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـ           ها با اعمـال سياسـت   به ساير استان
جمهور فراهم كرده و در خصوص امور قابل واگذاري در سطح استان با رعايت راهبردهاي فصل دوم قانون مديريت خـدمات   رئيس

  . اقدام نمايند) قانون مذكور 16و  13هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي موضوع ماده  تصدي(هاي دولت  كشوري نظير كاهش تصدي
ساني استان به منظـور ايجـاد تعـادل الزم در عرضـه و تقاضـاي نيـروي انسـاني از وظـايف         همچنين تهيه برنامه جامع نيروي ان

  . باشد استانداران مي
هاي كـاري الزم نبـوده و   فرآينـد هاي اجرايي را كاهش دهند چون برخي از مراحـل موجـود در   فرآيندتوانند  استانداران مي

  .اقدام كردآنها سازي  توان نسبت به كوتاه مي
  

  هرگونه استخدام و انتقال به تهرانمنع  -2-4
 ،هرگونه استخدام و انتقال به تهران ممنوع است و به جز موارد استثنايي ،نيبا توجه به اين محور با نظرداشت به انباشت نيروي انسا

نشسـتگي،  ي بازهـا  روشبه  شده و خروج نيروي انساني براي واجدين شرايط متوقفتا جايي كه مقدور است ورود نيروي انساني 
 . تسهيل شودبايد براساس قوانين و مقررات مربوط  ،بازخريدي و ساير موارد

مورخ  96785/45017شماره  نامه تصميم »7«در تهران، در بند  ي جديدها پستع ممنوعيت استخدام و ايجاد سازمان و ضومو
  . تمورد تصويب قرار گرفته اس وزيران عضو كارگروه انتقال كاركنان دولت 3/5/1389

ها بـه سـاير   شـهر  كـالن ايجاد تسهيالت جهـت شـاغلين دولتـي متقاضـي انتقـال از تهـران و       نامه  آيين 5همچنين براساس ماده 
و  هيت از ساير شهرها به تهران ممنوع بودمأمورهر نوع انتقال يا  )12/6/1386هـ مورخ 37909ت /93138شماره ( شهرهاي كشور
  .جمهور خواهد بود مديريت و سرمايه انساني رئيس معاونت توسعه تأييدموارد استثنا به 
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  هاي استاني ها و اختيارات به رده واگذاري فعاليت -2-5
. هاي استاني الزم است بخشي از اختيارات وزراء به استانداران تفويض و وظايف استانداران تقويـت شـود   با توجه به حجم فعاليت

ان بتواند پروژه تعريف كنـد، درآمـد كسـب كنـد، هزينـه كنـد و مـردم بتواننـد         كند كه است چون عدم تمركز زماني معني پيدا مي
» 11«بنـد   رئـيس محتـرم جمهـور و    23/3/1389مـورخ   44185-65365بخشنامه شـماره  » 4«با توجه به بند  .مشاركت داشته باشند

، 22/2/1389ن مـورخ  44639ت/39003جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولـت بـه شـماره     نمايندگان ويژه رئيس نامه تصميم
توانند نسبت به تفويض اختيار به مديران استاني با همكاري معاونت توسـعه مـديريت و    هاي اجرايي مي وزيران و مسئوالن دستگاه

  . جمهور اقدام نمايند سرمايه انساني رئيس
ي اجرايـي  هـا  دسـتگاه  ،31/5/1389رخ ن مـو 44809ت/120569كارگروه انتقال به شـماره   نامه تصميم» 24«همچنين براساس بند 

هاي قابل تفويض را ظرف بيسـت روز   يتمأمورها در تهران،  يتمأموري عدم تمركز و كاهش وظايف و ها سياستموظفند در راستاي 
  . ر نمايندها واگذا جمهور به استان اهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسمو با هنامه احصا  از تاريخ ابالغ اين تصميم

كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران، وزارت كشور نيز موظف شـده   25/5/89صورتجلسه مورخ  »18«براساس بند 
براي تصويب به شوراي عـالي اداري   ،به استانداران وجود دارد هاكه امكان واگذاري آنرا است كه فهرست آن بخش از وظايفي 

  .ارسال نمايد
  

  گيري هاي انجام كار و عدم تمركز در تصميمكاهش فرآيند -2-6
بينـي شـده باشـد كـه الزم      در فرآيند انجام برخي از امور، چند مرحله از مراحل انجام يك كار ممكن است در ستاد مركزي پيش

يـق  همچنـين از طر . گيـري شـود   جـا تصـميم   ها، كليه فرآينـدهاي مربـوط در همـان    است با تفويض اختيار مراحل مذكور به استان
هاي ديگر منتقل كنيم يا مثالً در بحث گمـرك بـه جـاي     فروشي را به استان توانيم مراكز خريد عمده هاي تشويقي اصناف مي بسته

توان ترخيص را در همان محل ورودي انجام داد تا اينكه فرآيندهاي انجام كار كـاهش يافتـه    ترخيص كاال در گمرك تهران، مي
 .ها اجرايي شود ختلف در استانگيري در مورد ابعاد م و تصميم



 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مباني قانوني
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  مباني قانوني -3
  ) 1390-1394(قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  -3-1

  63ماده 
 ،ريزي حقوقي برنامه، ريزي هاي بودجه به ويژه در زمينه اجراييي ها دستگاهاستفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در  به منظور

رســيدگي انتظــامي و تعرفــه خــدمات كارشناســي مشــاوران و ، بنــدي نظــام تشــخيص صــالحيت شــامل رتبــه، اداري و اســتخدامي
جمهـور بـه تصـويب     رئـيس » توسعه مـديريت و سـرمايه انسـاني   «و » حقوقي«ي ها معاونتكارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و 

  .رسد وزيران مي هيأت
  

  64 ماده
، شـود  راي قانون مديريت خدمات كشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگـذار مـي  در مواردي كه در اج

ي هـا  بخـش گونه موارد تنظيم رابطه دولـت و   در اين .حاكميتي دولت در مقابل شهروندان نيست مسئوليتواگذاري وظايف رافع 
 هيـأت اي اسـت كـه بـه تصـويب      نامه آييند براساس ان دولت شده واگذار شده هاي تصديدار وظيفه  خصوصي و تعاوني كه عهده

  .رسد وزيران مي
ضـمن رعايـت قـانون مـديريت خـدمات كشـوري و مقـررات        مورد نظر، دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتيجه 

 موضوع اين ماده وظايف يادشده را بـه سـاير متقاضـيان بخـش خصوصـي يـا تعـاوني واگـذار نمايـد بـه           نامه آيينمربوطه براساس 
هايي كه بخش خصوصي و تعاوني متحمـل شـده    در اين صورت هزينه .رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد اي كه خدمت گونه

  .است تأميناست با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل 
هاي قابل قبول و خسارات وارده به طـرفين از   محاسبه هزينه تواند براي با رعايت قوانين مي) معاونت( دبيرخانه شوراي اقتصاد

معاونـت ملـزم بـه     .مربوطه اسـتفاده نمايـد   اجراييي ها دستگاهكارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صالحيت شاغل در 
  .االجراي شوراي اقتصاد است ابالغ مصوبات الزم

  .مشمول حكم اين ماده نيست) 44( اصل چهل و چهارم ي كليها سياستموضوع قانون نحوه اجراي  هاي واگذاري
  

  224ماده »  هـ«بند 
هـاي اداري و مـالي و اجتنـاب از     گيري رساني به مردم و تمركززدايي در تصميم در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت

يا رؤسا  اجراييي ها دستگاهمقررات براي يي كه در قوانين و ها مسئوليتوظايف و ، اختيارات، كاري و پاسخگويي مديران موازي
ي يادشـده براسـاس   هـا  دستگاهاستاني و ستادي  ربط ذياست حسب مورد به مديران واحدهاي  شده  بيني پيشو باالترين مقام آنها 

ران مدي مسئوليتي سازماني و يا احكام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لكن در هيچ موردي ها پستشرح وظايف 
  .استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا باالترين مقام دستگاه نيست

  
  181 ماده

اي  ي توسـعه ها فعاليتريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه  نظام برنامه ارتقاءبه منظور 
اي و رعايـت عـدالت در توزيـع منـابع و      منطقـه  -اي و بخشـي  قـه منط، ايجاد هماهنگي بخشـي ، ي ملي و استانيها گذاري سرمايهو 
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و تمركـز امـور    هـا  اسـتان بـه   اجرايـي و انتقـال اختيـارات    هـا  اسـتان ي مديريتي ها توانمندي ، ارتقاءتوسعه متوازن مناطقها،  فرصت
  .رسد وزيران مي هيأتي الزم به تصويب ها شاخصسازوكارها و ، حاكميتي در مركز

آن از  تـأمين توسط دولـت و قـوانين مصـوب منـوط بـه       ها شهرداريبخشودگي حقوق و عوارض ، تخفيفهرگونه  -تبصره
  .صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است در غير اين .بودجه عمومي ساالنه كشور است

  
  184 ماده

اي و  منطقـه ، در سـطوح ملـي  » ي راهبردي محيطينظام ارزياب«، قانون اساسي) 50(به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم 
  :آيد اجرا در مي  موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و به

   راهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها) الف
  شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي) ب
  اي و ملي ي پايداري منطقهها شاخصاعمال ) ج
  اي و موضوعي اي منطقه ي توسعهها طرحها و  ايش برنامهپ) د
  ارزيابي راهبردي محيطي اجراييبرنامه توانمندسازي و تعيين سازوكار ) هـ

 -هاي توسعه ملـي   و برنامه ها طرحارزيابي راهبردي محيطي  مسئولنهاد ملي ، شوراي عالي حفاظت محيط زيست -1 تبصره
  .موضوعي است

اي براساس ضـوابط   هاي توسعه منطقه ارزيابي راهبردي محيطي برنامه ، مسئولاي اهنگي توسعه منطقهشوراهاي هم -2 تبصره
  .باشند زيست مي مصوب شوراي عالي حفاظت محيط

زيسـت را بـه واحـدهاي اسـتاني      شـوراي عـالي حفاظـت محـيط     اجراييشوراي عالي اداري مكلف است وظايف  -3 تبصره
  .نمايدسازمان حفاظت محيط زيست تفويض 

  .رسد وزيران مي هيأتتصويب   ارزيابي راهبردي به اجراييو سازوكارهاي  فرآينداين ماده شامل  اجرايينامه  آيين
  

  186 ماده
ي ناظر بر بـازنگري واحـدهاي   ها شاخصدربردارنده ، شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري به دولت اجازه داده مي

گيري عدم تمركـز و تفـويض اختيـار بـه مـديران محلـي و        د سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهتتقسيماتي موجود براي ايجا
  .اقدام نمايدها،  استانعنوان نمايندگان عالي دولت در  تقويت نقش استانداران به

  
  قانون مديريت خدمات كشوري -3-2

  16 ماده
جلـوگيري از  ، و كنترل مراحل انجام كـار و يـا هـر دو   ) ستانده( وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول افزايش بهره به منظور

اي كه توسـط   نامه آيين براساسگيري و اعطاي اختيارات الزم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود  تمركز تصميم
   .آورند به عملموظفند اقدامات ذيل را  اجراييي ها دستگاهرسد  وزيران مي هيأتسازمان تهيه و به تصويب 



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ٧٠

 

واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي،  :ها و خدمات و محصوالت واحدهاي مجري از قبيل فعاليت شده تمامتعيين قيمت  )الف
چـارچوب متوسـط قيمـت     هـا و خـدمات، در   ارائـه فعاليـت  ، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محـل جغرافيـايي  

  . ريزي كشور يا استان سازمان مديريت و برنامه تأييدكور در بودجه مصوب ساالنه ملي و استاني با ها و خدمات مذ شده فعاليت تمام
هاي نظـارتي بـراي كنتـرل    سـازوكار  بينـي  پـيش گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و  د و نتيجهني هدفمها شاخصتعيين ) ب

   .كميت و كيفيت خدمات ارائه شده
  . شده آن و تعيين تعهدات طرفين ها و خدمات و قيمت تمام واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتنامه با مديران  انعقاد تفاهم) ج
ريـزي اسـتان در    هـاي اعتبـارات مـذكور بـه شـوراي برنامـه       فصـول و برنامـه   جـايي  جابهاعطا اختيارات الزم براي پيشنهاد ) د

   .كام قانون بودجه ساالنه خواهد بوداح براساسجايي اعتبارات ملي  احكام قانون بودجه ساالنه جابه چارچوب
اي كـه بـا پيشـنهاد سـازمان      نامه آيينبه موجب ، اختيارات الزم اداري و مالي به مديرانشده،  تمامبراي اجراي نظام قيمت ) هـ

   .گردد تعيين مي، رسد وزيران مي هيأتبه تصويب 
به عنوان كمك تلقي شـده و پـس از پرداخـت بـه     گيرد،  ميدر اختيار واحدها قرار  شده تمامقيمت  براساساعتباراتي كه  )و

نسـبت بـه تحقـق اهـداف و نتـايج       اجرايـي ي هـا  دسـتگاه مديران  .گردد به هزينه قطعي منظور مي ربط ذيحساب بانكي واحدهاي 
ش اقـدامات  و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزار مسئولدر مدت مديريت خود  نامه تفاهمشده در  بيني پيش

ماه قبـل از ارسـال    بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك  ماه يك مربوطه را هر شش
   .لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد

محصـوالت و خـدمات    دهش تماموزيران امكان محاسبه قيمت  هيأتيي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب ها دستگاه -1تبصره 
   .اقدام خواهند نمود شده تمامخود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه 

 1387ريـزي كشـور اجـرا شـده و از سـال        سال توسط سازمان مديريت و برنامـه  بايد ظرف يك احكام اين ماده مي -2تبصره 
   .باشد بل تنظيم و ارائه ميي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قاها دستگاهبودجه 

  
  21ماده 

گردد به يكي از  كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي اجراييي ها دستگاهبا كارمندان رسمي و يا ثابت 
   :ي ذيل عمل خواهد شدها روش

  ؛ان دستگاه يا دستگاه اجرايي ديگرانتقال به ساير واحدهاي هم )الف
  ؛ات خدماتبازخريد سنو) ب
  ؛سال  موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج) ج
در صـورت تمايـل كارمنـدان بـه تغييـر      . باشـد  هاي واگذار شده مي انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليت) د

  ؛گردد  ميبا حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمين  ربط ذيجايي تغيير صندوق  هزينه جابه، صندوق بازنشستگي
  . كند كه حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي مأمورانجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل ) هـ



 ٧١    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

هاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غيردولتي شود، قـوانين و مقـررات قـانون     در صورت واگذاري سهام شركت - 1تبصره 
شوند و در صورت تمايـل   و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب ميد دگر بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي كار
  . توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند مي

 غيردولتـي به بخـش   ربط ذيبرداري بخشي از دستگاه  بهره) شركت دولتي( در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت -2 تبصره
ايـن مـاده بـا پيشـنهاد سـازمان بـه        اجرايـي  نامـه  آيـين  .باشد مجاز مي غيردولتيندان مربوط به بخش كارم يتمأمور، واگذار گردد

  .رسد وزيران مي هيأتتصويب 
دستگاه  .اعالم كند اجراييگانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و دستگاه  تواند سه طريق از طرق پنج كارمند مي -3 تبصره

   .را انتخاب و اقدام كند ها روشيكي از ، ويت تعيين شده از سوي كارمندمربوط مكلف است با توجه به اول
  

  24ماده 
  :داز تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهن موظفند اجراييي ها دستگاهدر راستاي اجراي احكام اين فصل كليه 

اگذاري به بخش غيردولتي است را احصا و با حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل و )الف
به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد از ميزان . كارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند رعايت راه

  . هاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد تصدي
هاي اجرايي  ه نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاهاين قانون ب) 51( تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده )ب

ه ميزان دو درصد در امور غيرحاكميتي نسبت به بباشند هر سال  داد ميركنند و يا طرف قرا كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي
  . سال قبل كاهش يابد

ي ها دستگاهاستعفا و ساير موارد از خدمت ، يبازخريد، ي بازنشستگيها روشحداكثر معادل يك سوم كارمندان كه به  )ج
   .شوند استخدام نمايند خارج مي اجرايي

   .اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند) 8( وظايف حاكميتي موضوع ماده - 1تبصره 
اي توسعه بخش هاي دولت بر حمايت، نامه اجرايي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چارچوب اين قانون آيين - 2تبصره 

تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به  ،غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي
  . رسد پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي

نموده و با  يي كنترلهاي اجرا ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجرا اين فصل را در دستگاه -3تبصره 
  .مديران متخلف برخورد قانوني نمايند

  
  29ماده 

هاي مربوط در چارچوب الگوها،  ي اجرايي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيالت خود را متناسب با ويژگيها دستگاه
  : نجام دهندرسد با رعايت موارد ذيل ا ت وزيران ميأهايي كه سازمان تهيه و به تصويب هي ضوابط و شاخص

سازمان به  تأييدي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و ها پستسقف  )الف
  .رسد ت وزيران ميأتصويب هي
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ساله متناسب با  هاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنج تشكيالت و سقف پست )ب
  . ها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت سياست
ي ملي و يي اجراها دستگاهي مديريتي در دسطوح عمو ،به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري )ج

  : ددگر استاني با احتساب باالترين مقام اجرايي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي
  . سطح) 4( حداكثر در: ها و موسسات دولتي وزارتخانه -
  سطح ) 3(حداكثر : واحدهاي استاني -
  سطح ) 2( حداكثر: تراز همواحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي  -
  . يك سطح: ساير واحدهاي تقسيمات كشوري -
معاون ) 5( توانند حداكثر شوند، مي جمهور اداره مي هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس ها و سازمان هر كدام از وزارتخانه )د
بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع  معاون ياعناوين مشابه در ساختار تشكيالتي خود پيش) 3( سسات دولتي حداكثرؤو ساير م

  . ن مشابه داشته باشدمديركل يا مدير يا رئيس يا عناوي) 5( تواند حداكثر ي سازماني هر معاون ميها پستوظايف و تعداد 
مين أي مديريتي مذكور در اين بند تها پستسسات دولتي از سرجمع ؤي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس مها پست
  . خواهد شد

و براي ساير ) 10( حداكثر) 7( ماده) ج( و )ب( ،)الف(ي مشاور براي مقامات اجرايي مذكور در بندهاي ها پستتعداد  )هـ
پست در سقف ) 3( سسات دولتي با گستره كشوري حداكثرؤساي مؤو براي ر) 4( ايي مذكور در اين ماده حداكثرمقامات اجر

  . گردد ي مصوب تعيين ميها پست
) 29( با رعايت ماده) ها به استثناء استانداري( هاي اجرايي در مراكز استانها ها و ساير دستگاه واحدهاي سازماني وزارتخانه )ي

  . يابند هاي موجود در اين سطح تغيير مي شوند و سازمان اكثر در سطح اداره كل سازماندهي مياين قانون حد
موظف به ارائه خدماتي در  الت مصوب خود الزاماًيهاي اجرايي مطابق شرح وظايف قانوني و تشك در صورتي كه دستگاه )ط
زار نفر جمعيت باشند در صورتي كه در تاريخ تصويب اين هاي كمتر از سي ه هاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش شهرستان

اداري مراكز شهرستان و   ربط خود را در مجتمع ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي هاي واحدهاي اداري ذي قانون ساختمان
  . واحدهاي مستقل خودداري نمايند گردد مستقر نموده و از ايجاد بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي

ها  هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع هزينه. گردد ربط نمي گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي افزايش جمعيت اين
  . باشد پذير مي ت وزيران اجراي اين بند امكانأدر ساير شهرها با تشخيص هي. گردد بيني مي پيش) ها استانداري(در بودجه وزارت كشور 

  .رسد ت وزيران ميأنامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هي آيين
  

  31ماده 
. تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند )29( رعايت مفاد مادهبا ي اجرايي مكلفند تشكيالت تفصيلي خود را ها دستگاه

ها  اريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخصسازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از ت
  . ه سازمان را كسب نماينديتأييدربط موظفند پس از اصالح موارد مغاير،  ي اجرايي ذيها دستگاه. مذكور را اعالم نمايد



 

  
  
  
  
  
  
  

  برنامه تمركززداييهاي  شاخص
  ي اجراييها دستگاهدر 

  ساله 5در طي برنامه 
  



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ٧۴

 

  ساله 5در طي برنامه ي اجرايي ها در دستگاه برنامه تمركززداييهاي  شاخص -4
  هاي اجرايي در قالب برنامه تمركززدايي برنامه پنج ساله دستگاه -4-1

واحد  عنوان رديف
  سنجش

وضع
  جمع  1394  1393  1392  1391  1390  موجود

ي هـا  دستگاه، اختيارات و وظايف ها فعاليتبازتوزيع   1
                درصد  ستانيمركزي و ا

و واحدهاي وابسته و تابعـه از مركـز    ها دستگاهانتقال   2
                تعداد  به استان

                درصد  گري واگذاري وظايف تصدي  3
                تعداد  طراحي، سازماندهي و تنظيم تشكيالت  4
                درصد  حاكميتي) يها پست(تعيين مشاغل   5

  
  :راهنماي تكميل

شــوراي عــالي اداري در خصـوص انتقــال وظــايف اجرايــي از حـوزه مركــزي بــه واحــدهاي اســتاني و    تحقـق مصــوبات  -1
  .)جمهور رئيس 23/3/1389مورخ  44185-65365بخشنامه شماره (شهرستاني 

ها براساس مصـوبات كـارگروه انتقـال و     ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي از تهران به شهرستان ها، شركت انتقال سازمان -2
  .جمهور هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس مهبخشنا

ك 43908ت/231378نامـه شـماره    تصـويب (قانون مديريت خـدمات كشـوري    24نامه اجرايي ماده  اجرايي نمودن آيين -3
  .)21/11/1388مورخ 

  



 

  
  

  وري و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد افزايش بهره -برنامه پنجم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

وري و  افزايش بهره
استقرار نظام جامع 
 مديريت عملكرد

 پنجمبرنامه 
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وري و استقرار نظام جامع  بندهاي مرتبط با برنامه افزايش بهره(هاي كلي نظام اداري  سياست -1
  )مديريت عملكرد

  
  
  
  
  
  
  
  وري و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد ها و محورهاي برنامه افزايش بهره رئوس، روش -2
قـانون مـديريت خـدمات     16ه موضـوع مـاد  (ها، خدمات و محصوالت  شده فعاليت تعيين قيمت تمام -2-1

  ها و استانداردهاي كيفي خدمات و دادن اختيار به مديران در ارزيابي عملكرد و تعيين شاخص) كشوري
به طوري كه اين بخـش  . سازي نيست، بلكه مربوط به بخش دولتي است خصوصيقانون مديريت خدمات كشوري، به منزله  16ماده 
  .مند شود ها و استانداردهايي كه تعريف شده، از خدمات بهره دير دولتي و با توجه به شاخصتواند از طريق عقد قرارداد با م مي

سپاري مديريت كنيم و اختيارات الزم را بـه مـديران    ما بايد بتوانيم استاندارد خدمات مختلف را مشخص كنيم و بعد با پيمان
تواننـد ارائـه خـدمت كننـد      شـود، مـديراني را كـه مـي    ها و استانداردهاي كيفي خدمات مشـخص   در صورتي كه شاخص. بدهيم

 16براي مثال ما بايد بـا توجـه بـه مفـاد مـاده      . سپاري، با ابزارهاي مذكور نسبت به ارزيابي اقدام كنيم انتخاب كرده و پس از پيمان
  ي چيست؟ قانون مديريت خدمات كشوري، بتوانيم مشخص كنيم استاندارد خدمات آموزشي، بهداشتي، درماني و گمرك

وري و استقرار نظـام كنتـرل نتيجـه و محصـول      قانون مديريت خدمات كشوري، به منظور افزايش بهره 16براساس مفاد ماده 
گيري و اعطاي اختيارات الزم بـه مـديران بـراي اداره     و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصميم) ستانده(

  :هاي اجرايي موظفند نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند دستگاهواحدهاي تحت سرپرستي خود، 
هـا، خـدمات و محصـوالت واحـدهاي مجـري از قبيـل واحـدهاي آموزشـي، پژوهشـي،           شده فعاليت تعيين قيمت تمام) الف

، در چـارچوب  هـا و خـدمات   بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب بـا كيفيـت و محـل جغرافيـايي ارائـه فعاليـت      
ريـزي   ها و خدمات مذكور در بودجه مصوب ساالنه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه شده فعاليت متوسط قيمت تمام

  . كشور يا استان
بينـي سـازوكارهاي نظـارتي بـراي كنتـرل       گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پـيش  هاي هدفمند و نتيجه تعيين شاخص) ب

  . يت خدمات ارائه شدهكميت و كيف
  . شده آن و تعيين تعهدات طرفين ها و خدمات و قيمت تمام نامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليت انعقاد تفاهم) ج
ريـزي اسـتان در    هـاي اعتبـارات مـذكور بـه شـوراي برنامـه       جايي فصول و برنامـه  اعطاي اختيارات الزم براي پيشنهاد جابه) د

  . جايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه ساالنه خواهد بود م قانون بودجه ساالنه جابهچارچوب احكا

ريع و تسهيل در ارائه خـدمات  منظور تسهي اداري بهاروشها وفرآيندتوجه به اثربخشي و كارآيي در -12بند 
  .كشوري

  .مقررات اداريم و تنقيح قوانين و آمدي در تنظي ، شفافيت و روز محوري عدالت -13بند 
سـازي   هـاي نظـارت و كنتـرل در نظـام اداري و يكپارچـه      كارآمدسازي و هماهنگي سـاختارها و شـيوه   -25بند 

  .اطالعات
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ــاده  ــين 3براســاس م ــه  آي ــاده نام ــديريت خــدمات كشــوري   16اجرايــي م ــانون م ك مــورخ 44989ت/163466شــماره (ق
ي هـا  فنـاوري هـا و   و بـا اسـتفاده از روش  نامـه   سال از تاريخ ابالغ ايـن آيـين   ي اجرايي موظفند ظرف يكها دستگاه، )22/7/1389

  :ربوط اقدامات زير را انجام دهندمناسب و م
  .انتخاب واحدهاي مجري و ارائه به شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي مربوط براي تأييد) الف
ورا، كميسـيون يـا كـارگروه تحـول     ها و خدمات واحدهاي مجري تأييدشده و ارائـه بـه شـ    شده فعاليت تعيين قيمت تمام) ب

  .اداري دستگاه اجرايي مربوط براي تأييد
ها، استانداردها و سازوكارهاي نظارتي الزم براي كنترل كميت و كيفيت فعاليـت، خـدمات و محصـوالت     تعيين شاخص) ج

  .واحدهاي مجري
شـده يـا سـرانه فعاليـت، خـدمات و       ه تمامشده وجود ندارد، محاسبه هزين در مواردي كه امكان محاسبه قيمت تمام -1تبصره 

  .محصوالت واحد مجري، مالك عمل خواهد بود
هاي مصرفي و  هاي پرسنلي، هزينه ها بايد عالوه بر هزينه شده خدمات، محصوالت و فعاليت در محاسبه قيمت تمام -2تبصره 

  .نامه لحاظ گردد و تجهيزات نيز محاسبه و در تفاهمها  اي نظير ساختمان هاي اموال و سرمايه هاي تعمير و نگهداري، هزينه هزينه
فعاليت، خدمت، محصـول، اسـتاندارد خـدمات، واحـد عمليـاني، دسـتگاه اجرايـي، واحـد مجـري،          : نامه اصطالحات در اين آيين

ت هـا و محصـوالت و راهبـري و هـداي     حساب واحد مجري تعريف شده و مسئوليت تعيين مصاديق خدمات، فعاليـت  و نامه تفاهم
نامه، چگونگي تخصيص اعتبار به واحدهاي مجري، اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي مسـتمر نيـروي انسـاني     اجراي مفاد اين آيين

نيروي انساني توسط مـديران   كارگيري بهقانون مديريت خدمات كشوري در انتخاب و ) 13(ماده  »2«مجري، رعايت مفاد تبصره 
هرگونـه نيـروي انسـاني     كـارگيري  بـه داخت حقوق و مزاياي قانوني، اختيارات و تعهـدات  واحدهاي مجري، مبناي محاسبه در پر

قـانون  ) 68(مـاده  ) 6(و ) 5(هـاي بنـدهاي    ديگر، سازوكارهاي ايجاد انگيزه و تشويق نيروي انسـاني شـاغل براسـاس مفـاد تبصـره     
  .به تفصيل آمده است… هاي ابالغي و  مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل

  
  ها هاي ابالغي و رصد ساليانه شاخص وري نظام اداري و تعيين شاخص براساس سياست طراحي مدل بهره - 2- 2

، …هـا پـايين باشـد و     وري در نظام اداري چيست؟ آيا اينكه مردم رضايت داشته باشند، مسائل فرهنگي باال باشد، هزينه مدل بهره
وري در نظـام اداري   هـاي بهـره   هاي مقام معظـم رهبـري، شـاخص    اس سياستوري باال در نظام اداري است؟ براس دهنده بهره نشان

 چيست كه بتوان براساس آن به طور ساالنه نسبت به رصد و سنجش اقدام كرد؟

 ،)17/12/1388مـورخ   141152/200شماره ( مديريت خدمات كشوريقانون   36دستورالعمل اجرايي ماده  »1«براساس بند 
ي اجرايي موضـوع  ها دستگاهها و تأمين رضايت و كرامت مردم، كليه  ي نيروي انساني، كارآمدي فعاليتور به منظور افزايش بهره

 4/7/1386مـورخ   88882/100مفاد بخشنامه شـماره  (هاي مورد عمل خود را مطابق ضوابط فرآيندموظفند مذكور قانون ) 5(ماده 
مستندسازي و اصـالح  ) جمهور مديريت و سرمايه انساني رئيسمعاونت توسعه  25/8/1387مورخ  78558/1900و بخشنامه شماره 

  .دستگاه درج نمايند) سايت وب(نموده و با امكان ارائه اطالعات زير در پورتال مردم و جايگاه اينترنتي 
  .هاي اجرايي فهرست عناوين خدمات قابل ارائه دستگاه به مردم و ديگر نهادها و دستگاه -
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  .در مورد هر خدمت …ز قبيل شرح خدمت، قوانين و مقررات مربوط به ارائه خدمت و امكان ارائه اطالعاتي ا -
  .اعالم مدارك مورد نياز براي انجام خدمت -
  .باشد هاي اداري مورد نياز كه براي ارائه خدمت به شهروندان الزم مي قابل دسترس بودن فرم -
  .بندي انجام آنها به شهروندان همراه با زمانهاي انجام خدمات  قابليت مشاهده فرآيند گردش كار و روش -
  .هاي ساده مراحل ارائه خدمات اداري از طريق نمايش در قالب گراف -
  .هاي مورد مراجعه آدرس ساختمان -

انـد،   هاي اجرايي كه فرآيندهاي مورد عمـل را در پورتـال وارد نمـوده    دستورالعمل اجرايي مذكور، دستگاه» 2«براساس بند 
  .يه فرآيندهاي مستند شده پيشين خود را بازنگري و با انجام اصالحات الزم جهت درج، به هنگام نمايندمكلفند كل

  .سازي فرآيندها، درج فرآيند قبلي، فرآيند اصالحي و تاريخ بازنگري ضروري است در به هنگام -تبصره
  

عملكـرد در سـطح    قانون مديريت خدمات كشوري موضوع اسـتقرار نظـام مـديريت    82اجراي ماده  -2-3
  جاي فرآيندها  هاي اجرايي با رويكرد توسعه كار تيمي و ارزيابي دستاوردها به تمامي دستگاه

اي طراحـي شـود كـه ضـمن      قانون مديريت خدمات كشوري، بايد نظام مديريت عملكرد به گونه 82براساس روح حاكم بر ماده 
بـراي ارزيـابي عملكـرد    . در يـك قالـب مـورد ارزيـابي قـرار گيرنـد       ارزيابي عملكرد دستگاه، عملكـرد مـديران و كاركنـان نيـز    

اگر رتبة سازماني، باال باشد، يعنـي مـدير و كارمنـد آن    . شود هاي عمومي و اختصاصي استفاده مي هاي اجرايي از شاخص دستگاه
 . دستگاه در جايگاه بااليي قرار دارند و روح حاكم بر اين موضوع، تقويت كار تيمي است

ي اجرايـي پيگيـري و   هـا  دستگاهسازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه  مذكور،س ماده براسا
هـاي اختصاصـي و عمـومي و     ي اجرايي و ارزشيابي آنها در ابعـاد شـاخص  ها دستگاهنظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد 

رسـد، تهيـه و بـه     كـه بـا پيشـنهاد سـازمان بـه تصـويب هيـأت وزيـران مـي          اي نامـه  نحوه اجراي احكام اين قانون را براساس آيـين 
  . جمهور و مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد رئيس

  موضـوع  ) 28/5/1389مـورخ   27911/200شـماره  (دستورالعمل اجرايي اسـتقرار نظـام مـديريت عملكـرد     ) 3(براساس ماده 
هـاي اجرايـي مكلفنـد نظـام ارزيـابي       انون مـديريت خـدمات كشـوري دسـتگاه    ق 82و  81نامه اجرايي مواد  آيين) 3(ماده » هـ«بند 

  :عملكرد را به عنوان گام دوم استقرار نظام مديريت عملكرد، با در نظر گرفتن موارد زير مستقر نمايند
 هـاي عمـومي و اختصاصـي در سـه سـطح      منظور از نظام ارزيابي عملكرد نظامي است كه دربرگيرنده دو بعد شـاخص  )الف

  .باشد سازمان، مديران و كاركنان مي
توانـد ضـمن    هاي عمومي در مورد دستگاهي مصداق نداشته باشد، دسـتگاه مشـمول مـي    چنانچه برخي از شاخص -1تبصره 

هايي را به عنوان جايگزين پيشنهاد و پس از تأييد آن توسط  ذكر داليل عدم مصداق مطابق قوانين و مقررات مورد عمل، شاخص
  .جمهور، مبناي ارزيابي قرار دهد سعه مديريت و سرمايه انساني رئيسمعاونت تو
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» 1«و همچنين تبصره  1)1(هاي عملكردي اختصاصي خود را با در نظرگرفتن مفاد ماده  هاي اجرايي بايد شاخص دستگاه) ب
ط بـاالترين مقـام دسـتگاه،    سازمان، مديران و كاركنان تدوين و ضمن تصويب آن توسـ : اين دستورالعمل، در سه سطح 2)2(ماده 

  .مبناي ارزيابي عملكرد سطوح ذكر شده قرار دهند
  » ب«هـاي اختصاصـي سـطح دسـتگاه مطـابق بنـد        دستورالعمل مذكور، تهيه و تصويب شـاخص ) 3(ماده » 3«براساس تبصره 

  .گيرد هيأت وزيران صورت مي 14/1/1389مورخ  4225/44327نامه شماره  آيين) 3(ماده 
نامـه شـماره    تصـميم (قانون مديريت خدمات كشـوري   82و  81نامه اجرايي مواد  آيين) 3( ماده »ب«اجراي بند  در 3همچنين

و به منظور تهيه، تدوين و بـازنگري  ) وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك 14/1/1389 مورخ 4225/44327
دستورالعمل اجرايي استقرار نظـام مـديريت    )3(تا  )1(ظر گرفتن مواد با در نموظفند ي اجرايي ها دستگاه هاي اختصاصي، شاخص

هاي  شده در برنامه راهبردي و اهداف عملياتي، شاخص و براساس اهداف تعيين) 28/5/1389 مورخ 27911/200شماره (عملكرد 
پـذيري   نگري، كميت امعيت، كالنج: هاي باشد با ويژگي ها و مؤسسات وابسته نيز مي كه در برگيرنده سازمان(اختصاصي دستگاه 

  . تدوين نمايند )گرايي و نتيجه
  :هاي پيشنهادي اختصاصي ، الزم و ضروري است رعايت نكات زير در تدوين نهايي شاخص

ضـريب  (اي، اسـتاندارد ملـي و سـقف امتيـاز      المللي، اسـتاندارد منطقـه   تعيين عنوان شاخص، مستند شاخص، استاندارد بين -
  ؛ها مستندات الزم در خصوص هر يك از شاخص ارائهو ) فرم الف( مرتبطدر فرم ) اهميت
 ).استقرار نظام مديريت عملكرد(دستورالعمل اجرايي ) 1(ها در قالب ماده  ارائه مدون مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص - 

هـا و   ارد براي ستاد دستگاه، سازمانو استاند) سقف امتياز(ها به همراه ضريب اهميت  يك از شاخص برش استاني هر ارائه -
 .باشند هاي وابسته كه داراي واحدهاي استاني مي شركت

   .باشد مي 1000 ،در فرم مذكور »)ضريب اهميت(سقف امتياز «ها در ستون  مجموع امتياز شاخص
  

  تعيين جايگاه و ميزان پيشرفت كشور در مقايسه با ساير كشورهاي جهان -2-4
شود تا براساس آن  هاي كالن و محوري و منطبق با استانداردهاي جهاني تهيه مي تژيك كشور براساس شاخصنظام ارزيابي استرا

هاي اساسي كشور در مقايسه با سـاير كشـورها فـراهم گـردد و بـر آن مبنـا        گيري ها و جهت امكان سنجش ميزان موفقيت سياست
  .دگيري كشور تهيه شو هاي الزم براي سطوح مختلف تصميم گزارش

                                                 
هاي اجرايي  در اين رابطه دستگاه. ترين گام استقرار نظام مديريت عملكرد است مهم و به تبع آن اهداف عملياتي و ساليانه، اولين و) بلندمدت(تدوين برنامه راهبردي . 1

هـاي بـاالترين مقـام اجرايـي      صالح، برنامه هاي تعيين شده از سوي مراجع ذي يتمأمورهاي اجرايي دستگاه، تكاليف و  هاي توسعه، برنامه مكلفند با در نظر گرفتن برنامه
خـود را  ) سـاليانه (و اهداف عملياتي ) بلندمدت(هايي كه از سوي مجلس شوراي اسالمي به عهده دستگاه گذاشته است، برنامه راهبردي  مهدستگاه و ساير تكاليف و برنا

 .به صورت سندي مدون تهيه نموده و به تمام واحدهاي خود ابالغ نمايند

بندي اجرايي تنظيم و پس از تصويب توسط باالترين مقام دستگاه، به  ود را به همراه زمانهاي اجرايي خ ها و پروژه ها، طرح واحدهاي اجرايي دستگاه بايد استراتژي. 2
 .اجرا بگذارند

 .جمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس 20/7/1389مورخ  37448/200شماره نامه . 3
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هـاي   گذاري و قضاوت در خصوص عملكرد كالن بخـش  سنجش، ارزش: عبارتست از 1هدف از ارزيابي استراتژيك كشور
  .مختلف كشور و تعيين جايگاه ايران در بين كشورهاي منطقه و جهان

اي توسـعه  هـ  هاي كلي نظام ابالغـي مقـام معظـم رهبـري، برنامـه      انداز، سياست ارزيابي استراتژيك كشور براساس سند چشم
هـاي   المللـي، شـاخص   هـاي معتبـر بـين    هـاي سـازمان   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران و همچنـين شـاخص    

، فنـاوري در محورهـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي، كيفيـت دولـت، علـم و         …هاي اجرايـي و   اختصاصي عملكرد دستگاه
  .شود انجام مي… زيرساختي و 

  
  ها واره شهيد رجايي بر محور عملكرد دستگاهبرگزاري جشن -2-5

، ارزيابي عملكرد ابزاري است كه هامروز. رود هاي كليدي و از عناصر اصلي مديريت به شمار مي ارزيابي به عنوان يكي از فعاليت
قـوت، اقـدامات    يـابي آنهـا و بـا تكيـه بـر نقـاط       برده و با ريشـه  مديريت و كاركنان از طريق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پي

 .دهند اصالحي براي بهبود عملكرد انجام مي

هـاي اجرايـي    هيأت وزيـران، ارزيـابي عملكـرد دسـتگاه     28/10/1381هـ مورخ 27701ت/44642نامه شماره  تصويب بقمطا
هـاي اجرايـي كشـور براسـاس قـوانين و مقـررات        گذاري و قضاوت در خصوص عملكرد دسـتگاه  كشور با هدف سنجش، ارزش

، اقتصادي و اخالقي به منظور ارتقاي كيفيت خـدمات دولتـي از دو بعـد عمـومي و     كاراييط با رويكرد معيارهاي اثربخشي، مربو
  .پذيرد اختصاصي صورت مي

هـا، وظـايف    ها و اقدامات، تصحيح اهداف، سياست مند نمودن فعاليت نتايج حاصل از ارزيابي در جهت بهبود مديريت، نظام
هـاي عمـومي و    در هر دوره ارزيـابي، شـاخص  . شود هاي اجرايي به كار برده مي گويي دستگاه ء شفافيت و پاسخهاي ارتقا و برنامه

  .شود ها ابالغ مي اختصاصي مورد بازبيني قرار گرفته و به دستگاه
هـا و   يسـتم مديريت راهبردي، مديريت منابع انسـاني، سـاختار، بهبـود س   : شامل: هاي مديريتي نظام«ابعاد عمومي در دو بخش 

شناخت نيازهـا و حصـول اطمينـان از تطـابق كيفيـت      (» شهروندمداري«گرايي و  هاي اداري و قانون فناوريگيري از  ها، بهره روش
  :شود و در ابعاد اختصاصي بوده و ابعاد اختصاصي، شامل موارد زير مي) رجوع خدمات با نيازها و انتظارات ارباب

  .هاي توسعه هاي كلي برنامه گيري تهاي محوري و جه ميزان تحقق سياست -
  .هاي توسعه ميزان تحقق اهداف كمي برنامه -
  .جمهور و وزرا هاي رئيس هاي اجرايي با توجه به برنامه عملكرد دستگاه -
  .هاي عمراني از نظر كيفيت، سرعت، و هزينه ميزان موفقيت در اجراي طرح -
  ). هاي ويژه يتمأمور(هاي محوري و مهم دولت  يتمأمورها و  ميزان تحقق سياست -

هـاي اجرايـي براسـاس مـدل اسـتقرار نظـام        عملكرد دستگاه ،شود در جشنواره شهيد رجايي كه به صورت ساالنه برگزار مي
 ،طبيعي است وقتي دستگاه داراي نمـره خـوبي اسـت   . شود هاي برتر و نمونه تقدير مي مديريت عملكرد سنجيده شده و از دستگاه

  .دستگاه نيز داراي جايگاه برتري هستندمديران و كارمندان آن 
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  مباني قانوني -3
  ) 1390-1394(قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  -3-1

  71 ماده
، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتـي ، وري نظام اداري در راستاي بهبود بهره

نهادهـاي   مؤسسـات و يـا  ، مؤسسـات دولتـي  ، هـا  اعم از وزارتخانه اجراييي ها دستگاهتواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه كلية  لت ميدو
يي كه شمول قـانون بـر   ها دستگاهاي و كليه  بيمه هاي شركتمؤسسات اعتباري و ها،  ، بانكدولتي هاي ، شركتعمومي غيردولتي

يي از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ها بخشسازماني يا واحدهاي ، آنها مستلزم ذكر نام است
روز و يـا در دو   تنظيم ساعت كار نيروي انساني و با استفاده از امكانات موجـود در طـول شـبانه   ، ممكن اعم از حضوري و مجازي

  .دارند نوبت كاري فعال و آماده خدمت نگه
به موجب دستورالعملي است كه  اجراييروش و جزئيات ، ي مشمول اين ماده و نحوهها دستگاهفهرست مصاديق  -1 تبصره

  .شود جمهور تهيه و ابالغ مي توسط معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس
ف ايـن  گسترش تشكيالت و ايجاد تأسيسات و سـاختمان جديـد در اجـراي تكـالي    ، جذب هرگونه نيروي انساني -2 تبصره

  .ماده ممنوع است
  

  79 ماده
، راهبـري ، گـذاري  سياست، ريزي برنامه به منظوروري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و  سهم بهره ارتقاءدر راستاي 

ان بـه  وري ايـر  سازمان ملـي بهـره  ، انرژي و آب و خاك، سرمايه، وري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار پايش و ارزيابي بهره
وري كشـور شـامل    شـود تـا برنامـه جـامع بهـره      صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانـات موجـود ايجـاد مـي    

ي هـا  بخـش در كليـه   هـا  مسـئوليت و  هـا  نقشبرگيرنده توزيع  در، وري بهره ارتقاء اجراييوري و نظام  ي استاندارد بهرهها شاخص
، ي يادشـده هـا  بخشبراي تمامي  جرااال به صورت برنامه الزمغيردولتي، ي دولتي و ها بخشم از اقتصادي و فرهنگي اع، اجتماعي

وري و اثر آن بر  موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهره اجراييي ها دستگاهتمام  .وزيران برساند هيأتتدوين نمايد و به تصويب 
وري را شناسـايي   و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهـره  ها سياستنمايند و  مستمر منتشر طور  بهرشد اقتصادي مربوط به بخش خود را 

ي تشـويقي  هـا  سياسـت توانـد حـاوي    ي مذكور ميها سياست .باشد ي مزبور رشد صعودي داشته ها دستگاهوري از  كنند تا اثر بهره
  .دولتي باشد هاي شركتي غيردولتي و ها بخش

شـود و   در خزانـه نگهـداري مـي    اجرايـي ي هـا  دسـتگاه اي  تبـارات هزينـه  از هر مرحله تخصـيص اع %) 3( حداكثر سه درصد
معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكـاليف قـانوني مربـوط بـه      تأييدپرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه 

  .وري است بهره
  .رسد وزيران مي هيأتتصويب  ي ايران بهور اين ماده مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهره اجرايي نامه آيين
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  قانون مديريت خدمات كشوري -3-2
  16ماده 

جلـوگيري از  ، و كنترل مراحل انجام كـار و يـا هـر دو   ) ستانده(وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول  به منظور افزايش بهره
اي كه توسـط   نامه آيين براساسهاي تحت سرپرستي خود گيري و اعطاي اختيارات الزم به مديران براي اداره واحد تمركز تصميم

   .موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند اجراييي ها دستگاهرسد  وزيران مي هيأتسازمان تهيه و به تصويب 
، پژوهشـي ، و خـدمات و محصـوالت واحـدهاي مجـري از قبيـل واحـدهاي آموزشـي        ها فعاليت شده تمامتعيين قيمت  )الف
 بدر چـارچو ، و خـدمات  هـا  فعاليـت متناسب بـا كيفيـت و محـل جغرافيـايي ارائـه      ، توليدي و اداري، خدماتي، نيدرما، بهداشتي

ريـزي   سازمان مديريت و برنامه تأييدو خدمات مذكور در بودجه مصوب ساالنه ملي و استاني با  ها فعاليت شده تماممتوسط قيمت 
   .كشور يا استان

سـازوكارهاي نظـارتي بـراي كنتـرل      بينـي  پـيش گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و  جهد و نتيني هدفمها شاخصتعيين  )ب
   .كميت و كيفيت خدمات ارائه شده

  . شده آن و تعيين تعهدات طرفين ها و خدمات و قيمت تمام نامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليت انعقاد تفاهم) ج
ريـزي اسـتان در    هـاي اعتبـارات مـذكور بـه شـوراي برنامـه       فصـول و برنامـه   جـايي  بهجااعطا اختيارات الزم براي پيشنهاد  )د

   .احكام قانون بودجه ساالنه خواهد بود براساساعتبارات ملي  جايي جابهاحكام قانون بودجه ساالنه  چارچوب
اي كـه بـا پيشـنهاد سـازمان      نامه آيينبه موجب ، اختيارات الزم اداري و مالي به مديرانشده،  تمامبراي اجراي نظام قيمت  )هـ

   .گردد تعيين مي ،رسد وزيران مي هيأتبه تصويب 
به عنوان كمك تلقي شـده و پـس از پرداخـت بـه     گيرد،  ميدر اختيار واحدها قرار  شده تمامقيمت  براساساعتباراتي كه  )و

نسـبت بـه تحقـق اهـداف و نتـايج       جرايـي اي هـا  دسـتگاه مديران  .گردد به هزينه قطعي منظور مي ربط ذيحساب بانكي واحدهاي 
و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقـدامات   مسئولدر مدت مديريت خود  نامه تفاهمشده در  بيني پيش

ارسـال  ماه قبل از  ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك مربوطه را هر شش
   .لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد

محصـوالت و خـدمات    شده تماموزيران امكان محاسبه قيمت  هيأتيي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب ها دستگاه -1تبصره 
   .اقدام خواهند نمود شده تمامخود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه 

 1387شـده و از سـال    اجـرا ريـزي كشـور     سال توسط سازمان مديريت و برنامـه  رف يكبايد ظ احكام اين ماده مي -2تبصره 
  .باشد ي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه ميها دستگاهبودجه 

  
  20ماده 

 ربـط  ذييشـه و خالقيـت كارمنـدان    مندي از فكر و اند و بهره كاراييي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش ها دستگاه
 .هـا را فـراهم آورنـد    گيري تصميمدريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در  سازوكار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و ،خود

 .رسد وزيران مي هيأتاي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب  نامه براساس آيين ،نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش
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  36ماده 
وري نيـروي انسـاني و    ي انجام كار خـود را بـا هـدف افـزايش بهـره     ها روشهاي مورد عمل و فرآيندموظفند  اجراييي ها دستگاه

 براسـاس مين رضـايت و كرامـت مـردم و    أسـالمت و صـحت امـور و تـ    ، كيفيـت ، هزينـه ، دقت، نظير سرعت ها فعاليتكارآمدي 
   .را مورد بازبيني و اصالح قرار دهند ها روشبار اين  گذارند و حداكثر هر سه سال يك اجراالعمل سازمان تهيه و به مورد  دستور

يي كـه بـا   هـا  شاخص براساسصحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي ها،  فعاليتوري و كارآمدي  ميزان بهره -تبصره
گيـري   مـورد انـدازه   ربـط  ذيي هـا  دستگاههمكاري  توسط سازمان با هساليان، رسد سازمان مي تأييدبه  اجراييي ها دستگاهپيشنهاد 

   .شود قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي
  

  81ماده 
با استقرار نظـام مـديريت   ، رسد وزيران مي هيأتاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب  نامه آيينبراساس  مكلفند اجراييي ها دستگاه

وري را در  هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميـزان بهـره   برنامه، مديريت و كارمندان، كرد سازمانعملكرد مشتمل بر ارزيابي عمل
   .نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند، اي و منظم ي نوبهها گزارشواحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه 

  
  82ماده 

پيگيـري و نظـارت نمـوده و هـر سـال       اجرايـي ي هـا  دستگاهكليه  ظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطحوسازمان م
ي اختصاصي و عمـومي و نحـوه اجـراي احكـام ايـن      ها شاخصو ارزشيابي آنها در ابعاد  اجراييي ها دستگاهگزارشي از عملكرد 

و مجلـس شـوراي    جمهـور  رئـيس تهيه و بـه  ، رسد وزيران مي هيأتاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب  نامه آيينقانون را براساس 
   .اسالمي ارائه نمايد

  
  83ماده 

پـس از انطبـاق بـا    ، ربـط  ذيي هـا  دسـتگاه ي دريافتي از ها گزارشالمللي و   ي بينها شاخصظف است هر ساله براساس وسازمان م
 جمهـور  رئيسرا به  جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش الزم، انداز ابالغي چشم

  .هاي توسعه استفاده نمايد و مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

وري و استقرار نظام  برنامه افزايش بهرهي ها شاخص
  جامع مديريت عملكرد

  ي اجراييها دستگاهدر 
  ساله 5در طي برنامه 
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ي هـا  در دسـتگاه  وري و استقرار نظـام جـامع مـديريت عملكـرد     يش بهرهافزابرنامه ي ها شاخص -4
  ساله 5در طي برنامه اجرايي 

وري و اسـتقرار نظـام جـامع     افـزايش بهـره  برنامـه  هاي اجرايي در قالـب   برنامه پنج ساله دستگاه -4-1
  مديريت عملكرد

واحد  عنوان رديف
  سنجش

وضع
  جمع  1394  1393  1392  1391  1390  موجود

ها و  فعاليت شده تماميا قيمت  شده تماماسبه هزينه مح  1
                تعداد  1خدمات واحدها

                تعداد شده تماماداره واحدها براساس نظام قيمت   2

هاي فرآينـــدمستندســـازي و اصـــالح   3
  2مورد عمل

  اختصاصي
                تعداد

  مشترك

ه تطبيق فضاهاي اداري دسـتگاه بـا دسـتورالعمل مـاد      4
                باب  ديريت خدمات كشوريمانون ق 39

                -  3استقرار و اجراي نظام پيشنهادها  5
                درصد  استقرار و اجراي نظام جامع مديريت عملكرد  6
                -  برگزاري جشنواره شهيد رجايي  7

  
  :راهنماي تكميل

نامـه بـا    انـد و انعقـاد تفـاهم    كل واحدهايي كه به عنوان واحد مجري تعيين شده) شده هزينه تمام(شده  محاسبه قيمت تمام -1
ك 44989ت/163466نامـه شـماره    تصـويب (قانون مـديريت خـدمات كشـوري     16نامه اجرايي ماده  كليه واحدهاي مجري آيين

  )22/7/1389مورخ 
مـورخ   141152/200بخشـنامه شـماره   (قـانون مـديريت خـدمات كشـوري      36اجرايـي مـاده   اقدام براساس دستورالعمل  -2

17/12/1388(  
مـورخ   4221/44196نامـه شـماره    تصـميم (قـانون مـديريت خـدمات كشـوري      20نامه اجرايـي مـاده    اقدام براساس آيين -3

14/1/1389(  
، )14/1/1389مورخ  4225/44327نامه شماره  يمتصم(ك .خ.قانون م 82و  81نامه اجرايي مواد  اقدام براساس آيين -4
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  )بندهاي مرتبط با برنامه سالمت اداري(هاي كلي نظام اداري  سياست -1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

هاي خودكنترلي از اهميـت   بيروني، تقويت اصول اخالقي و مكانيزم هاي در خصوص ارتقاء سالمت اداري، عالوه بر نظارت
ها و روابـط انسـاني،    مكتب نئوكالسيكدر در سير مكاتب مديريتي، . اخالق در مكاتب ديگر ابزار است. اي برخوردار است ه ويژ

هاي كـاري توجـه   فرآينـد و  هـا  روشاصالح اگر تا قبل از آن به  .انسان و روابط انساني به عنوان ابزار كار مورد توجه قرار گرفتند
اما در اسالم اخـالق اصـالت دارد و انسـان اشـرف     . وري، انسان مورد توجه قرار گرفت در اين زمان به منظور افزايش بهره ،شد مي

  .تواند با پايبندي به اصول اخالقي، خودكنترلي داشته باشد ميكه مخلوقات است 
همچنين . نمودهاي اداري و قوانين ضد و نقيض و ناسخ و منسوخ را اصالح فرآيندو ثانياً  دررا قوي ك دينداريبايد اوالً پايه 

ها، اسـتقرار دولـت   فرآينـد رجوع، تمركززدايي، كـاهش   ارباب يرو رد سازي، كاهش قوانين متعدد، كاهش ارتباطات رو شفاف
طريـق ايجـاد و    زترل، پيشگيري از تخلفات اداري اهدف اصلي از كن .توانند سالمت اداري را تقويت نمايند مي …الكترونيك و 

  .تقويت فضاي نظارتي و خودكنترلي است
ي اجرايـي مكلفنـد مـردم را بـا     هـا  دستگاه، 26فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري به حقوق مردم پرداخته و براساس ماده 

وسايل ارتباط جمعي بـه ويـژه صـدا و سـيماي جمهـوري      كرده و از طريق  ي اجرايي آشناها دستگاهحقوق و تكاليف خود در تعامل با 
  .سطح آگاهي عمومي را در اين زمينه ارتقاء و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند ،اسالمي ايران

 و باشـد  ممنـوع مـي   اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي هرگونه بيذكور، قانون م 90براساس ماده 
و يـا بـه مراجـع     ربط ذيبه دستگاه اجرايي  ،تواند در برابر برخورد نامناسب كارمندان و كوتاهي در انجام وظايف رجوع مي ارباب

  .قانوني شكايت كند
 جمهور فعال است و همچنين سامانه ارتباطات در حال حاضر سيستم شكايات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

از طريق سازوكارهاي مختلف نسبت به دريافت شـكايات و رسـيدگي و پيگيـري تـا حصـول نتيجـه       ) سامد( جمهور مردمي رئيس
  .دهند اقدامات الزم را انجام مي

  .م و تنقيح قوانين و مقررات اداريآمدي در تنظي، شفافيت و روزمحوري عدالت -13بند 
رجوع و  پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت قانون -20بند 

  .ها اي و فردي در كليه فعاليت شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه
هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير  حفظ حقوق مردم و جبران خسارت - 23بند 

  .ف قانون و مقررات در نظام اداريدر تصميمات و اقدامات خال
هاي قانوني و هاي اخالقي در آن از طريق اصالح فرآيند ارتقاي سالمت نظام اداري و رشد ارزش -24بند 

  .ؤثر پيشگيري و برخورد با تخلفاتكارگيري نظام م هگيري از امكانات فرهنگي و ب اداري، بهره
سازي  هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه - 25بند 

 .اطالعات



 ٨٩    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

  هـاي علمـي، سـاليانه    بـه بعـد بـا روش    1382هاي دولـت در سـفرهاي اسـتاني، از سـال      عالوه بر اخذ بازخوردهاي مردم از فعاليت
گيرنـد كـه نتـايج ايـن      ها مورد نظر سنجي قـرار مـي   ي اداري و استانها دستگاهها سطح كشور به تفكيك  رجوع فر از اربابهزار ن 300 

  .آمارها نشان از رضايت مردم دارد، اما به اين حد نبايد قانع بود و هدف آن است كه نظام اداري هر چه بهتر در خدمت مردم قرار گيرد
  
  برنامه سالمت اداري ها و محورهاي رئوس، روش -2
  به عموم مراجعين و تكريم آنهاگويي يكسان  گرايي و پاسخ تقويت قانون -2-1

آشنايي مـردم بـا قـانون سـبب     . الزم است كارمندان و مردم با قانون آشنا باشند و نظارت قوي بر عملكرد كارمندان صورت گيرد
مـردم بايـد بـا مسـائل قـانوني      . منكر از مصاديق بارز نظارت اسـت  امر به معروف و نهي از. شود كه فضاي نظارتي تقويت شود مي

قانون مديريت  90كارمندان دولت نيز وظيفه دارند با توجه به ماده . رسانه ملي وظيفه دارد مردم را با قانون آشنا كند. توجيه شوند
  .يكسان پاسخگو باشند به طوردر مقابل عموم مراجعين  خدمات كشوري،

  
كنترل و حفظ روابط سالم كارمند در انجام وظـايف محولـه و جلـوگيري از ضـرر و     و  ارتاعمال نظ -2-2

  )قانون مديريت خدمات كشوري 92-91-90 مواد موضوع(المال  زيان دولت و بيت
دقـت،  : هايي نظير هاي اجرايي موظفند كار خود را با شاخص قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان دستگاه 90براساس ماده 

رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجـام داده و در   رعت، صداقت، امانت، گشادهس
تواند در برابر برخورد نامناسب كارمندان بـا آنهـا و كوتـاهي     رجوع مي ارباب. يكسان پاسخگو باشند به طورمقابل عموم مراجعين 

  .ي شكايت كنددر انجام وظايف، به مراجع قانون
… قانون مذكور، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع بوده و استفاده از هرگونه امتياز، تسـهيالت و   91براساس ماده 

  . شود در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي تخلف محسوب مي
رل و حفظ روابط سالم كارمنـدان خـود در   كنتو  مديران و سرپرستان بالفصل مسئول نظارتيادشده، قانون  92براساس ماده 

باشـند و در مـورد عملكـرد كارمنـدان      انجام وظايف محوله و جلوگيري از اقداماتي كه موجب ضـرر و زيـان دولـت گردنـد مـي     
  .پاسخگو هستند

  
هاي اجرايي و ارسال پرونده آنها به  دهنده به كاركنان دستگاه برخورد با افراد حقيقي و حقوقي رشوه -2-3
  اجع قضاييمر

هـاي اجرايـي موظفنـد پرونـده افـراد حقيقـي و حقـوقي         قـانون مـديريت خـدمات كشـوري، دسـتگاه      91مـاده   3براساس تبصـره  
  .دهنده به كارمندان خود را به مراجع قضايي جهت رسيدگي و صدور حكم قضايي ارجاع نمايند رشوه

ي هـا  دسـتگاه دهنده بـه كارمنـدان    قيقي و حقوقي رشوهسازمان موظف است اسامي افراد ح مذكور،ماده  »4«براساس تبصره 
  .ي اجرايي اعالم نمايدها دستگاهاجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه 

دو  ،)رشـوه (هاي مقرر  تعرفه همچنين توسل به پرداخت وجه بيش از ،ميزان توسل به توصيه و سفارش براي دريافت خدمت
كـاهش   1388تـا   1382 هـاي  سـال  ت اداري است كه هر دوي اين موارد در فاصله زمـاني مالك اساسي براي سنجش ميزان سالم
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درصـد، در   1/28بـه ميـزان    1382به نحوي كه توسل به توصيه و سفارش براي دريافت خـدمت در سـال   . چشمگيري داشته است
 درصـد  20دهنده كاهشي حدود  نشاندرصد رسيده است كه  8/8به ميزان  1388درصد و در پايان سال  3/10به ميزان  1384سال 
بـه   1384در سال  و درصد 3/13به ميزان  1382كه در سال ) رشوه(هاي مقرر  همچنين توسل به پرداخت وجه بيش از تعرفه. است

  .درصد رسيده است 6/6به ميزان  1388در سال بوده، درصد  3/10ميزان 
د و اگـر در ايـن حـوزه    نـ كن ل فساد از جملـه رشـوه رسـيدگي مـي    هايي وجود دارند كه به تمام مسائ هيأتدر ادارات دولتي 

  . است كه آن را بررسي نمايد هيأتوجود داشته باشد، وظيفه  ءارتشا
  

  هاي بدوي، تجديدنظر و هيأت عالي نظارت در رسيدگي به شكايات مردم فعال كردن هيأت -2-4
معموالً تخلفات اداري امري است كه اتفاق  .وجود دارداداري  براي رسيدگي به تخلفات 1نظام اداري قانوني ،مادر سيستم دولت 

هيأت  500در كشور  دارد كه مجموعاًوجود يك هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري  ،هر سازمانبه همين دليل در  افتد و مي
بـودن  درست يا غلـط   ،در موردو يك هيأت عالي رسيدگي به شكايت نيز وجود دارد كه  نظر همچنين يك هيأت تجديد. هستند

موجـود در برخـورد بـا     هـاي  بـا توجـه بـه اسـتراتژي    شده و ها فعال  هيأتدر حال حاضر اين . دهند تصميمات هيأت بدوي نظر مي
يـه  داده شده و توجبه افراد آموزش . پيشگيري استآنها  رويكرد) استراتژي پيشگيرانه، استراتژي برخورد مقطعي(تخلفات اداري 

  .و اين قدم بسيار مثبتي در ارتقاي سالمت اداري و جلوگيري از تخلفات است ؛نكنند كه تخلفشوند  مي

هـاي   قانون مديريت خدمات كشوري، عـالوه بـر نظـارت مسـتقيم مـديران از طريـق بازرسـي        91ماده » 2« و »1«براساس تبصره 
هـاي افـراد    سـئوليت رسـيدگي بـه پرونـده    هاي رسيدگي به تخلفـات اداري م  تأمستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص، هي

ايجاد فضـاي نظـارتي    ،هاي بدوي بيش از اينكه رسيدگي به تخلفات اداري باشد البته هدف از استقرار هيأت. خاطي را به عهده دارند
  .شود يهاي نظارتي استفاده م البته در اين راستا نگاه سيستمي حاكم بوده و از همه روش. و پيشگيري از بروز تخلفات است

رسيدگي به مـواردي كـه در ايـن قـانون ممنـوع و يـا تكليـف شـده اسـت و سـاير تخلفـات            ذكور، قانون م 97براساس ماده 
به استثناي ، 2باشد مي -1372مصوب  -ي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ها دستگاهكارمندان 

  .استشده اين ماده مشخص كه ترتيب آن در  91ماده موارد موضوع 
  

  هاي سالمت اداري و سنجش ساليانه آنها تدوين شاخص -2-5
با وجود اينكه هـر سـال نزديـك    . گيري آن مشخص شود ها و معيارهاي اندازه الزم است تعريف دقيقي از فساد اداري ارائه و شاخص

ولـي ايـن    ،دهنـده كـاهش فسـاد اداري اسـت     نشـان  ،شـود و نتـايج   هزار نظرسنجي از نحـوه ارائـه خـدمات دولتـي انجـام مـي       300به 
اي و ديـدگاه شخصـي    هايي باشد كه سنجش ميزان فساد اداري به صورت سليقه بايد معيارها و مالكو كند  ها كفايت نمي نظرسنجي

  .صورت نگيرد
در نظـام جمهـوري    .»فسـاد در ايـران نهادينـه نشـده اسـت     «به فرموده مقام معظم رهبري  بنا ،آنچه در حال حاضر مسلم است

  .هاي مرتبط با اين موضوع شناسايي شود گونه فسادي نبايد باشد و الزم است روش اسالمي هيچ

                                                 
 …، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و  هاي نظارتي ، هيأت عالي نظارت، شوراي هماهنگي دستگاه هاي تجديدنظر كننده به شكايات، هيأت هاي بدوي رسيدگي هيأت .1

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 17/9/1372تبصره در مورخ  29قانون رسيدگي به تخلفات اداري در بيست و هفت ماده و  .2
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 شناسي سنجش و ارزيابي فساد روش -2-5-1

 ها  رهيافت) الف

  .در پي شناخت طبيعت و گستره فساد است :رهيافت اصالحي
  .مقابله با فساد است و هاي نهادي ايجاد در پي شناخت ظرفيت :رهيافت پيشگيرانه

  هاي فساد شاخص) ب
 :سازي است دو نوع شاخص

 ها گيري وضعيت معطوف به اندازه -1

 .دگيري كن رشوه و اختالس را در سطوح مختلف اندازه ،سازي در صدد آن است كه ميزان فساد در بحث فساد يك شاخص

  
  هافرآيندگيري  معطوف به اندازه -2

در ايـن   .گيـري كنـد   هاي به وجودآورنـده و اسـتمراردهنده فسـاد را انـدازه    فرآيندآن است كه  سازي در صدد نوع ديگر شاخص
  :تواند فساد را در جامعه رواج دهد كنند كه فقدان آنها مي را ذكر مي فرآينددو  ،زمينه

  رقابت -
  پاسخگويي -

  هاي فساد صي تعيين شاخها روش -2-5-2

  ها هاي مبتني بر علل و زمينه شاخص) الف
  :شفافيت در خصوص تصميمات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي وجود .1

به ويژه مديران عـالي رتبـه كشـور؛ وضـعيت مـالي كليـه اشـخاص         ،وضعيت مالي كاركنان و مديران دولت به معني عام
ي هـا  ليـت فعادار بودن فعـاالن در   فرهنگي و اجتماعي؛ شناسنامه ،سياسي ،ي اقتصاديها فعاليت فرآيندحقيقي و حقوقي؛ 

  مالي فعاالن سياسي و نوع و ميزان هزينه آنها تأمينمذكور و در نهايت منابع 
 ي مذكور در بند فوقها فعاليتميزان مستندسازي در خصوص  .2

  آزادسازي در توزيع كاال و خدمات .3
  سازي خصوصي .4
  اعم از اين كه در بخش دولتي و يا غيردولتي باشد ،انحصارزدايي .5
  نظارتي و قضايي ،يي انتظامها دستگاهوضعيت  .6
  ها سازمانهاي كنترل داخلي  وضعيت سيستم .7
  ها سازمانوضعيت واحدهاي حسابرسي و بررسي داخلي  .8
  وضعيت معيشتي كاركنان .9

  دميزان مشاركت مردم در مبارزه با فسا .10
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  هاي مبتني بر افكارسنجي شاخص) ب
 ها گروهدرك و برداشت برخي  براساس .1

  مبراساس درك و برداشت و نظر كلي مرد .2
  بر مبناي تمامي جرايم و تخلفات مالي و اقتصادي .3
  بر مبناي برخي از جرايم و تخلفات مانند ميزان رشوه و يا اختالس .4
  تعريف مشخص فساد و يا جرايم و تخلفات مبناي نظرسنجي ارائهبا  .5

  هاي مبتني بر آمارهاي رسمي از جرايم شاخص) ج
 .ها است هدستگاهاي  بر مبناي يافتهكه  آمارهايي ،دسته اول •

  .واحدهاي رسيدگي است ربر مبناي اطالعات موجود دكه  آمارهايي ،دسته دوم •
  .استكننده  ي دولتي رسيدگيها سازمانبر مبناي سوابق موجود در كه  آمارهايي ،دسته سوم •
  .است ييهاي قضا دستگاهاطالعات موجود در  براساسكه  آمارهايي ،دسته چهارم •

  
  مصاديق سنجش فساد -2-5-3

 :اديق سنجش در سه سطح به ترتيب عبارتند ازمص

  فرد  •
  سازمان  •
  كل نظام در يك كشور •

در ايـن سـطح چهـار دسـته عوامـل      . ي اجرايي استها دستگاهها و  تمركز بحث ما بر سطح مياني و مصاديق آن يعني سازمان
  .گذارند فردي، شغلي، سازماني و محيطي اثر

  
  عوامل فردي) الف

 نابرابري •

  ها شدگرگوني ارز •
  ي دستيابي به اهدافها روشهاي قانوني و  ضعف كنترل •

  .ها عدم امكان تأمين نيازهاي مشروع و ديگري دگرگوني ارزش :گيري فساد در سطح فردي، ناشي از دو عامل است سرآغاز شكل
  
 عوامل شغلي) ب

 ماهيت شغل  •

  حدود وظايف و اختيارات شغل  •
  ارتباطات شغلي •
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يك مدير ارشد در سازمان، هم از اختيارات بيشتري بر خوردار است و هـم ارتباطـات    مثالً. كديگرنداين سه متغير در تعامل با ي
 .تري با ساير افراد دارد شغلي گسترده

  
 عوامل سازماني) ج

 :عوامل مديريتي كه عبارتند از -1

  .… شخصيت مدير و  ،گيري شيوه تصميم ،شيوه مديريت، فرهنگ سازماني

  : عبارتند از عوامل ساختاري كه -2
  . …هاي جاري و  ، رويهشرح وظايف ،ها دستورالعمل

  : عبارتند ازكه عوامل رفتاري  -3
  . …و روحيه كاركنان  ،رضايت شغلي ،انگيزش

  .اشاره دارد آنهاي  داد دادهاي سيستم به برون تبديل درون فرآيندبه  اًتعمد كه شناختي عوامل فن -4
  
  سازي فرآيندهاي انجام كار فافتوسعه دولت الكترونيك و ش -2-6

سازد، از جمله توسـعه الكترونيـك كـه موجبـات      بيني شده، زمينه كاهش فساد اداري را فراهم مي هاي پيش اجراي برخي از برنامه
تواننـد   هاي كاري مشخص شده و افراد مي كند؛ چرا كه در ارائه خدمات الكترونيكي، فرآيندها و روش سازي را فراهم مي شفاف

در صـورتي كـه كـل معـامالت شـفاف، طـرفين قراردادهـا معلـوم و         . شرايط مساوي از خدمات يكسان و مشابه اسـتفاده كننـد   در
 ، …همچنين اجـراي دقيـق برخـي از قـوانين مثـل قـوانين مـالي و محاسـباتي و         . يابد ها حذف شوند، فساد اداري كاهش مي واسطه
  .ساز جلوگيري از فساد اداري است زمينه

  



 

  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  

  
  مباني قانوني
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  مباني قانوني -3
  .ش.هـ 1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  سند چشم -3-1
 :هايي خواهد بود ژگي داراي چنين وي انداز چشمجامعه ايراني در افق انداز،  چشمبخشي از سند  در

منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي،  يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح ايران كشوري است توسعه -
  .الملل در روابط بين مؤثربخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و  الهام

هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم  اجتماعي، فرصت تأمينبرخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي،  -
 .يط زيست مطلوبمند از مح و تبعيض و بهره خانواده، به دور از فقر، فساد

  
 گانه خطاب به رؤساي قواي سه10/02/1380اي مقام معظم رهبري در مورخ  فرمان هشت ماده -3-2

ي نظارتي، عدم ايفاي نقش مناسب نهادهاي مدني در نظارت بر عملكرد نظام اداري، نبود نظام ها دستگاهناكارآمدي در كشور ما، 
هاي اداري و قديمي بودن آنها، مبهم بودن قوانين و مقررات،  ها و روش نارسا بودن شيوهارزيابي عملكرد، فقدان نظام كنترل مديريت، 

ناكارآمدي ساختارهاي اداري، دخالت بيش از حد دولت در اداره امور اقتصادي و انحصارات دولتي همراه با سوءتدبيرها، زمينه 
 . ن از اين وضعيت ابراز نارضايتي و نگراني كردنداي كه افكار عمومي و شهروندا گسترش فساد را فراهم نمود، به گونه

فرمان مهمي از سوي مقام معظم رهبري در جهت مبارزه با فساد در نظـام اداري و مـالي و    ،10/2/1380در همين راستا در مورخ 
گانـه مخصوصـاً دو قـوه     هجانبه به وسيله قواي سـ  گشا در اين باره مستلزم اقدام همه عمل قاطع و گرهصادر گرديد كه در آن اقتصادي 
  .دانسته شده استقضائيه مجريه و 

  :له به شرح زير است بخشي از فرمان معظم
اعتمـاد  . بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است گانه سهبه مسئوالن خيرخواه در قواي «

قاطعيت و عـدم تزلـزل    ،در برخورد با مجرم و متخلف ها دستگاهت كه اين ي دولتي و قضايي در گرو آن اسها دستگاهعمومي به 
  ».خود را نشان دهند

خواهد با  دستي كه مي. كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سالمت و امانت بسپاريد«
  ».خواهند در راه اصالح عمل كنند، بايد خود برخوردار از صالح باشند ميناپاكي در بيفتد، بايد خود پاك باشد و كساني كه 

 ».لي در عين حال دقيق و ظريف باشدو ،ضربه عدالت بايد قاطع«

قبيل سـازمان بازرسـي كـل كشـور، ديـوان محاسـبات و وزارت اطالعـات بايـد بـا           هاي مختلف نظارتي در سه قوه از بخش«
ي و نيـز  يدر گردش مالي و اقتصـادي كشـور را بـه درسـتي شناسـايي كننـد و محـاكم قضـا        همكاري صميمانه، نقاط دچار آسيب 

  ».زدايي در هر مورد را ياري رسانند مسئوالن آسيب
  ».تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود ،شعاري ةبا اين امر مهم و حياتي نبايد به گون«

  
  )1390-1394(هاي كلي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  سياست -3-3

  14بند 
  :اصالح نظام اداري و قضايي در جهت
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مديران و قضات اليق و امين  كارگيري بهرساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان،  ، بهبود خدمتكاراييافزايش تحرك و 
اجرايي، پيشگيري از فساد هاي اداري و  بر تمركززدايي در حوزه تأكيدي، زهاي موا و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت
  .اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز

  
  16بند 

تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصالح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظـايف نهادهـاي نظـارتي و    
  .بازرسي

  
  قانون مديريت خدمات كشوري -3-4

  90ماده 
انصـاف و  ، رويـي  گشـاده ، امانـت ، صـداقت ، سـرعت ، باشند كه وظايف خود را با دقت ظف ميوم رايياجي ها دستگاهكارمندان 

يكسـان و دسـتگاه    به طـور تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين 
   .پاسخگو باشند ربط ذي

تواننـد در برابـر    رجـوع مـي   اربـاب  .باشد ف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مياعتنايي به امور مراجعين و تخل هرگونه بي
   .و يا مراجع قانوني شكايت نمايند ربط ذي اجراييبرخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه 

  
  91ماده 

هديه و موارد مشـابه در  ، حق مشاوره، تسهيالت، ز هرگونه امتيازاستفاده ا .باشد استفاده از مقام اداري ممنوع مي  ءاخذ رشوه و سو
در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي  اجراييي ها دستگاهمقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان 

   .شود خود تخلف محسوب مي ربط ذيبه جز دستگاه 
هـاي مسـتمر داخلـي توسـط      بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجـام بازرسـي  عالوه  موظفند اجراييي ها دستگاه -1تبصره 

چنانچـه تخلـف هـر يـك از كارمنـدان مسـتند بـه گـزارش          .بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند
 تواننـد دسـتور   مي، و مديران مجاز يا مقامات اجراييباالترين مقام دستگاه ، مدير مربوطه برسد تأييدحداقل يك بازرس معتمد به 

سـال را بـراي فـرد     ماه تـا يـك   مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك، سوم از حقوق اعمال كسر يك
   .متخلف صادر نمايند

پرونـده فـرد   ، رسـد بازرس معتمد و مدير مربوطه ب تأييديي كه به ها گزارشدر صورت تكرار اين تخلف به استناد  -2تبصره 
اخراج و انفصال دائـم از خـدمات دولتـي    ، ي بازخريدها مجازاتي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از ها هيأتخاطي به 

   .اعمال خواهد شد
ي اجـراي را جهـت   هـا  دستگاهدهنده به كارمندان  اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه موظفند اجراييي ها دستگاه -3تبصره 

   .اعالم نمايد اجراييي ها دستگاهت عقد قرارداد به كليه ممنوعي
را جهـت   اجرايـي ي هـا  دسـتگاه دهنـده بـه كارمنـدان     اسامي افـراد حقيقـي و حقـوقي رشـوه    است   ظفوسازمان م -4تبصره 

   .اعالم نمايد اجراييي ها دستگاهممنوعيت عقد قرارداد به كليه 
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  92ماده 
باشـند و در   ظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مـي مسئول ن، مديران و سرپرستان بالفصل

در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيـان دولـت گردنـد و يـا      .مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند
عـالوه بـر برخـورد بـا كارمنـدان      ، ده و اثبـات گـردد  استفاده در حيطه مديريت مسئوالن مزبور مشاهء تخلفاتي نظير رشوه و يا سو

، نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربـوط ) حسب مورد( خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان
   .با آنان رفتار خواهد شد

  
  97 ماده

ي اجرايـي و تعيـين   هـا  دسـتگاه تخلفـات كارمنـدان    رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شـده اسـت و سـاير    
كـه ترتيـب آن در ايـن مـاده     ) 91(به استثنا مـاده  «. باشد مي -1372مصوب  -مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري 

  ».مشخص شده است
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  برنامه سالمت اداريي ها شاخص
  ي اجراييها دستگاهدر 

  ساله 5در طي برنامه 
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  ساله 5در طي برنامه ي اجرايي ها در دستگاه برنامه سالمت اداريي ها شاخص -4
  1هاي اجرايي در قالب برنامه سالمت اداري برنامه پنج ساله دستگاه -4-1

واحد  عنوان رديف
  سنجش

وضع
  جمع  1394  1393  1392  1391  1390  موجود

                تعداد هاي سالمت اداري و سنجش ساالنه آنها تدوين شاخص  1

هـاي ارتقـاء سـالمت اداري و يـا      فعال نمودن كميتـه   2
                - كارگروه مبارزه با رشوه و فساد

                درصد  كاهش زمان رسيدگي به شكايات مردم  3

  
  :راهنماي تكميل

هــ مـورخ   28617ت/37995نامـه شـماره    تصـويب (اقدام براساس برنامه ارتقاي سالمت نظام ادراي و مقابله بـا فسـاد    -2و  1
ــران  25/12/1382 ــأت وزي ــين، )هي ــتگاه     آي ــوه در دس ــا رش ــارزه ب ــگيري و مب ــه پيش ــي   نام ــاي اجراي ــويب(ه ــماره   تص ــه ش نام

نامـه اجرايـي مـواد     آيينقانون مديريت خدمات كشوري و  92تا  90، مواد )هيأت وزيران 22/12/1383هـ مورخ 30374ت/73377
  )8/4/1389مورخ  77683/44770نامه شماره  تصميم(قانون مديريت خدمات كشوري  93و  91، 90، 87، 86، 84

 بـه  ييپاسـخگو  تيريمـد  نامـه  نظـام محاسبه زمان رسيدگي به شكايات مردم و كاهش آن نسبت بـه دوره قبـل، موضـوع     -3
  )شوراي عالي اداري 12/5/1384 مورخ 85084/1901 شمارهمصوبه ( مردم اتيشكا

  
  

                                                 
نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در  آيين، )هيأت وزيران 25/12/1382هـ مورخ 28617ت/37995نامه شماره  تصويب(امه ارتقاي سالمت نظام ادراي و مقابله با فساد برن. 1

نامه اجرايي مواد  آيينمات كشوري و قانون مديريت خد 92تا  90، مواد )هيأت وزيران 22/12/1383هـ مورخ 30374ت/73377نامه شماره  تصويب(هاي اجرايي  دستگاه
  .)8/4/1389مورخ  77683/44770نامه شماره  تصميم(قانون مديريت خدمات كشوري  93و  91، 90، 87، 86، 84
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 ١٠١    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

  )بندهاي مرتبط با برنامه اصالح ساختارها و فرآيندها(ي كلي نظام اداري ها سياست -1
  
  
  
  
  

  

  
منظـور ايـن اسـت كـه اهـدافمان را       ،ريـزي  برنامـه  گـوييم  مـديريت مـي   فرآيندوقتي در . سازمان است تاسكلبه منزله  1»ساختار«

  .كنيم را هم مشخص مي به هدفروش رسيدن و  ايم بندي كرده مشخص و اولويت
كنيم كـه بـا آ ن    سپس اجزا را به هم وصل مي؛ كنيم اول تقسيم كار مي، سازماندهي فرآينددر . سازماندهي است ،گام بعدي

و بـه   كـرده را مشـخص   يعنـي شـرح شـغل و شـاغل     ،كنـيم  شرح وظـايف را مشـخص مـي   در ادامه . جامعيت از بين نرود ،ساختار
  .منمايي ليل شغل ميتجزيه و تح ،اصطالح
در حالي كه  ؛كارها را دولت انجام دهد از صفر تا صدكه قبالً هدف اين بوده  ؟متناسب با اهداف است يا ساختارهاي فعليآ

ها به بخش غيردولتي واگذار شـود و لـذا متناسـب بـا ايـن هـدف بايـد         گري وظايف حاكميتي را بايد دولت انجام بدهد و تصدي
  .ساختار تعريف شود

 تيـ تـداوم اعمـال حاكم  بر اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار از طريق  ،قانون اساسي 44هاي كلي اصل  سياست» هـ«در بند 
 جـاد ياز ا يريجلـوگ ي و بـر اقتصـاد ملـ    گانگـان يب طرهياز نفـوذ و سـ   يريجلـوگ ي، ردولتيغ يها دولت پس از ورود بخش يعموم

  .د شده استتأكيي ردولتيغ ياقتصاد هاي بنگاهانحصار توسط 
سـازوكارهاي كنترلـي    پـس  .تر از بخش دولتي اسـت  رحم بخش خصوصي به مراتب بي ؟چگونه اين كار را بايد انجام دهيم

جنبه يي كه ها دستگاهبراي همچنين . بخش خصوصي نظارت داشتعملكرد بتوان بر شوند كه بيني  اي طراحي و پيش بايد به گونه
  .نظارت كنندبه صورت مطلوب بتوانند تا  ردكميتي طراحي كحاكميتي دارند بايد ساختار قوي حا

ي هـا  دسـتگاه نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامـل اثـربخش    كل«مبني بر هاي كلي نظام اداري سياست 14براي تحقق بند 
ن طـوري عمـل   تـوا  ميچگونه اما . دنداشته باشوجود الزم است نگاه بخشي  ،انداز اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم

  ؟فكر كنند نگاه بخشي نباشد تا همه به اهداف اصليكرد كه 
و هـدف  داده يـك كـل را تشـكيل    ، اي از عناصر كـه بـا هـم در تعامـل هسـتند      مجموعهكه شود  در تعريف سيستم گفته مي

ه و نيـاز و طيـف وسـيعي از    انگيـز  هـا،  ا توجه بـه اينكـه بـه تعـداد آدم    ب ،ولي عملياتي كردن اين تعريف. كنند ميواحدي را دنبال 
  .ستخيلي سخت ا ،وجود دارد …خواهانه، بدبينامه و  خير هاي مختلف ديدگاه

بتـوان  گونـه نيسـت كـه     ينها است، ا مربوط به انسانل ئچون مسااست، پيچيدگي داراي  مديريتمرتبط با مسائل از آنجا كه 
  .كنيم ركتمسير تعالي ح بايد به سمتكرد، بلكه ل مسائل را حتا صد  فرص

                                                 
1. Structure 

  .انداز شكيالت نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشمسازي و منطقي ساختن ت، متناسب سازي چابك -10بند 
  .ي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوريها روشها و فرآينديي در اتوجه به اثربخشي و كار - 12بند 
هـاي اداري بـه منظـور تحقـق اهـداف فرابخشـي و        ، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثـربخش دسـتگاه   نگري كل -14بند 
 .ندازا چشم



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١٠٢

 

متناظر ، دشو كاري كه در حال حاضر انجام مي هر. دنتبيين شو )مقام معظم رهبريابالغي (كلي نظام اداري ي ها سياستبايد 
ديگري مثل تشـكيل  اقدامات  ،مدت و بلندمدت هاي ميان توجه شده و در برنامه ها سياستاي از  بلكه به گوشه ؛نيست ها سياستبا 

و قوانين مورد نيـاز  رده سازي ك شاخصرا تبيين و  ها سياستبايد اين لذا . انجام خواهد شد …سيستم و  هاي كاري، طراحي گروه
  .شود ه مياولويت دادهستند،  ها ي اين سياستاستاره در كقوانين موجود به در حال حاضر . احصا نماييمرا 
  
  ها و محورهاي برنامه اصالح ساختارها و فرآيندها رئوس، روش -2
  )ك.خ.قانون م 33موضوع ماده (ي اجرايي ها دستگاهساماندهي، طراحي و تنظيم تشكيالت  -2-1

  :ي اجرايي به شرح زير استها دستگاهوظايف  ،قانون مديريت خدمات كشوري 33ماده  در اجراي
 .شود اداره مي) اين قانون» 16« موضوع ماده( شده م تنظيم تشكيالت داخلي واحدهايي كه براساس قيمت تما .1

  .جهت تطبيق با ضوابطجمهور  مديريت و سرمايه انساني رئيساي از تشكيالت داخلي به معاونت توسعه  ارسال نسخه .2
حكمي جديد  ،شوند شده اداره مي چرا كه اساساً اداره واحدهاي تشكيالتي كه با قيمت تمام ؛حكم جديدي استاين حكم، 

  .ويژه صورت پذيردساماندهي اين ساختارها تالش براي بوده و الزم است 
  
  نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري در سطح عمودي و افقي مديريتي كوتاه -2-2

از آنجا كه فاصله رأس هرم سازمان با قاعده آن از حيث سطوح سازماني، گردش عمليات و مراحـل انجـام كـار را تحـت تـأثير قـرار       
ماده مذكور، تعـداد  » ج«براساس مفاد بند . ت كشوري مورد توجه قرار گرفته استقانون مديريت خدما 29دهد، اين مهم در ماده  مي

  :هاي اجرايي و استاني با احتساب باالترين مقام اجرايي در هر واحد سازماني به شرح زير است سطوح عمودي مديريتي دستگاه
  

  سطح 4حداكثر   ها و مؤسسات دولتي وزارتخانه
 سطح 3حداكثر   واحدهاي استاني

 سطح 2حداكثر   تراز همواحدهاي شهرستاني مناطق و نواحي 

 سطح 1حداكثر   ساير واحدهاي تقسيمات كشوري

  

تعريـف و تعيـين    ،ي اجرايـي هـا  دسـتگاه هـاي   گذار در نحوه عمل، سرعت و هماهنگي فعاليـت تأثيرهاي  يكي ديگر از مؤلفه
تواننـد در   ي اجرايـي مـي  هـا  دسـتگاه حداكثر تعداد معاونيني كـه   شده،يادماده » د«بند  مطابق مفاد. استها  سازمانارتباط افقي در 

  :بيني نمايند به قرار زير است تشكيالت خود پيش
  معاون 5حداكثر   ها وزارتخانه

  معاون 5حداكثر   دنشو جمهور اداره مي ي مستقل كه تحت نظر معاون رئيسها سازمان
  معاون 3حداكثر   ساير مؤسسات دولتي

  

كل، مدير يا رئيس زير نظر هر معاون با عنايـت بـه حجـم كـار و تنـوع       ين بند اشاره شده است كه تعداد مديرانهمچنين در ا
  .مديركل، مدير يا رئيس يا عناوين مشابه خواهد بود 5هاي سازماني حداكثر  وظايف و تعداد پست

سسات دولتي با گستره كشوري به شـرح  ؤساي مؤ، تعداد مشاوران براي مقامات اجرايي و رالذكر فوقماده » ـه«به استناد بند 
  :بيني شده است زير پيش
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رئيس مجلس شوراي اسالمي و نواب جمهور،  معاون اول رئيس/ رؤساي سه قوه
وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و معاونين / اعضاي شوراي نگهبان

  جمهور رئيس
  مشاور 10 حداكثر

  مشاور 4حداكثر   )ا، معاونان وزرااستانداران و سفر( ساير مقامات اجرايي
  مشاور 3حداكثر   رؤساي مؤسسات با گستره كشوري

  
  هاي انجـام كـار شناسـايي شـده     فرآيندي اجرايي، الزم است مراحل و ها دستگاهعالوه بر كاهش سطوح افقي و عمودي در 

  شناسـايي شـده و    هـا  دسـتگاه ر بـه كمـك   انجام كـا  فرآيند 700بيش از  ،در حال حاضر. دنو تا حد امكان مراحل زائد حذف شو
  .ها در دستور كار قرار داردفرآيندشدن هر كدام از    كوتاه

  
  )قانون مديريت خدمات كشوري 31موضوع ماده (هاي اجرايي  اصالح ساختار تفصيلي دستگاه -2-3

همچنـين بـا توجـه بـه     . دادص بـه آنهـا اختصـا   را هاي بالتصـدي   بايد پست ،با توجه به اينكه ساختارهاي جديدي ايجاد شده
بـه ايـن   هـاي سـازماني    بايـد پسـت   ،…توسعه مناطق محروم و روستايي، توسعه مسكن روستايي، خانه بهداشت، محيط زيسـت و  

  .موجود است هاي رفيتظاستفاده از  ،قانون مديريت خدمات كشوريكار براساس قاعده . اختصاص يابدها  حوزه
آنچه درباره مفاد ايـن  . ي اجرايي را تبيين كرده استها دستگاهييد تشكيالت تفصيلي أيه و تته مذكور، فرآيندقانون  31ماده 

زمـاني كـه    حـداكثر . ي اجرايي استها دستگاهييد تشكيالت تفصيلي أبندي اعالم شده براي تهيه و ت زمان ،ماده حائز اهميت است
 ،صالحات ساختاري با رعايت مفاد اين ماده تعيين شـده اسـت  هاي سازماني و ساير ا براي تهيه و تصويب ساختار تشكيالتي، پست

نكتـه حـائز    نايـ  .بـوده اسـت   1389تا پايان شـهريورماه سـال    ، 1كل كشور 1388 سال قانون بودجه »11«بند  »الف«جزء  نادبه است
  .در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي شده است ،تخلف از مفاد اين بنداست كه اهميت 

  :به شرح زير است 31ي اجرايي براساس ماده ها دستگاهييد تشكيالت تفصيلي أتهيه و ت ندفرآي
  .قانون 29با رعايت مفاد ماده تهيه تشكيالت تفصيلي از سوي دستگاه اجرايي  -1
 .جمهور ارسال يك نسخه از تشكيالت تفصيلي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -2

، از سوي معاونت توسعه مديريت و ها شاخصيرت تشكيالت تهيه شده با الگوها، ضوابط و اعالم مغايرت يا عدم مغا -3
 .جمهور حداكثر ظرف مدت سه ماه سرمايه انساني رئيس

ييد از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني أو ضوابط تدوين شده و اخذ ت ها شاخص ،اصالح موارد مغاير با الگوها -4
 .جمهور رئيس

  

                                                 
نامه اجرايي مربوطه، ساختار  ينقانون و آي) 29(هاي موضوع ماده  هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند براساس ضوابط و شاخص كليه دستگاه. 1

آن قانون ظرف حـداكثر شـش مـاه بـه تأييـد      ) 31(هاي سازماني و ساير اصالحات ساختاري موضوع قانون مديريت خدمات كشوري را با رعايت ماده  تشكيالتي، پست
 .جمهور برسانند معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس
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قـانون   37و  36موضـوع مـواد   (هاي انجام كار با رويكرد اتوماسـيون اداري   فرآيندها و روشاصالح  -2-4
  )مديريت خدمات كشوري

  :بايدي اجرايي ها دستگاه ،قانون مديريت خدمات كشوري 36ماده براساس 
تهيه و بـه   ،شود كه توسط سازمان ابالغ مي 1براساس دستورالعمليي انجام كار خود را ها روشهاي مورد عمل و فرآيند -1

  .مورد اجرا گذارند
 .مورد بازبيني و اصالح قرار دهندي خود را ها روشها و فرآيندبار براساس دستورالعمل فوق،  حداكثر هر سه سال يك -2

  :ي اجرايي عبارتند ازها دستگاهي انجام كار در ها روشهاي مورد عمل و فرآينداهداف مترتب بر اصالح 
 رضايت و كرامت مردم تأمين -

 وري نيروي انساني افزايش بهره -

 ها كارآمدي فعاليت -

 2:عبارتند از الذكر، فوقتصريح شده در ماده  ،ي اجراييها دستگاههاي  برخي از نشانگرهاي كارآمدي فعاليت

  هزينه امور -
 كيفيت امور -

 سرعت امور -

 دقت امور -

 سالمت امور -

  رضايت و كرامت مردم -
با نشانگرهاي ذكر شده و لـزوم پيونـد    هافرآيندر موظف شدن به تهيه و اجراي ي اجرايي عالوه بها ، دستگاهماده مذكور در

ها و فرآينـد هـاي زمـاني سـه سـاله، ايـن       رجوع و افزايش رضايت مردم، بايـد حـداكثر در بـازه    خدمات ارائه شده با تكريم ارباب
  .را مورد بازبيني قرار دهند ها روش

سـه  ، ي اجرايي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات بـه مـردم  ها هدستگاقانون يادشده،  37ماده براساس همچنين 
  :انجام دهندبه ترتيب اقدام اساسي را 

  :همراه با رساني الكترونيكي در خصوص شيوه ارائه خدمات اطالع - 1
ه چـ  ،براي دريافـت يـك خـدمت    ،اوالًكنند هاي اجرايي بايد مشخص  بدين معنا كه دستگاه: بندي انجام خدمات زمان -

  چه مدت زمان الزم است؟ ،براي هر مرحله از ابتدا تا دريافت يك خدمت ،مراحلي بايد طي شود؟ و ثانياً
چـه مـدارك و مسـتنداتي     ،بدين معنا كه مشتري براي دريافت يك خـدمت اوالً : مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد -

  اي بايد ارائه شود؟ مدارك مورد نياز در چه مرحله ،تبندي شده اس اگر دريافت خدمت مرحله ،بايد ارائه دهد؟ و ثانياً
  .هاي الكترونيكي هاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه ارائه فرم -2
  .ستگاه اجرايي براي دريافت خدمتارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به د - 3

از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيـب يـك، دو و سـه     ،)3( تا) 1(مدت زمان اجرا بندهاي اده مذكور، م تبصرههمچنين براساس 
  .گردد سال تعيين مي

                                                 
  .)17/12/1388مورخ  141152/200شماره (ك .خ.ون مقان 36دستورالعمل اجرايي ماده . 1
 .1389آبادي، شرحي بر قانون مديريت خدمات كشوري، شورا،  سيدصدرالدين صدري نوش .2
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  مباني قانوني -3
  ) 1390-1394(قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  -3-1

  53 ماده
هاي ديگر ادغـام نمايـد كـه تـا پايـان سـال دوم برنامـه تعـداد          ه نحوي در وزارتخانهدولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را ب

  .ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد وزارتخانه
  .رسد هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي وظايف و اختيارات وزارتخانه

  
  54 ماده

  :كاري در نظام آماري كشور ساماندهي و رفع موازي، سازي يكپارچه به منظور
  .اعالم و انتشار آمارهاي رسمي كشور است، مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه )الف
نسبت به تهيه برنامه ملـي آمـاري كشـور     اجراييي ها دستگاهمركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري  )ب
استقرار نظام آمارهاي ثبتي و اسـتقرار و  ، با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسميي نوين ها فناوريمبتني بر 

اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عـالي آمـار بـراي     .تغذيه مستمر پايگاه اطالعات آماري كشور اقدام نمايد
  .االجرا است الزم اجراييي ها دستگاه
ضـوابط و اسـتانداردهاي مـورد     چارچوبشود در حدود وظايف قانوني خود و در  اجازه داده مي اجراييي ها ستگاهدبه  )ج
  .شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند تأييد

  .اسـت ) رئيس مركز آمار ايران( آن ربط ذينظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون 
  

  56 ماده
ساز و  و  كيفيت ساخت ، ارتقاءي دولتي و عمومي قوه مجريهها ساختمانساز  و  تمركز ساخت، حذف تشكيالت موازي به منظور

 يهـا  سـاختمان طراحـي و اجـراي   ، مطالعه، ريزي دولت موظف است امور برنامه، نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها
هـاي   وزارتخانـه  .متمركـز نمايـد  ) تأسيسات دولتي و عموميها،  ساختمانسازمان مجري ( مزبور را در وزارت مسكن و شهرسازي

وزيـران   هيـأت سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت بـه تصـويب   ، نيروهاي مسلح، آموزش و پرورش و اطالعات
  .از شمول اين حكم مستثني است، رسد مي

سـاز    و   هـايي كـه بـه سـاخت     انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصالح ساختار دستگاه هاونت توسعه و سرمايمع
  .پردازند، اقدام نمايد هاي عمومي دولتي مي ساختمان

  
  62 ماده

اسـتعالم يـا موافقـت و    ، وازجـ ، پروانـه ، خذ مجوز اعم از گـواهي ادر كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به 
قـانون محاسـبات عمـومي    ) 5( قانون مـديريت خـدمات كشـوري و مـاده    ) 5( موضوع ماده اجراييي ها دستگاهموارد مشابه آن از 

نوع مجوز و فعاليـت مربـوط و نيـز مبـاني قـانوني      ، ي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانونها ، دستگاهاست
لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشـكل  ، تمديد، خذ مجوز و همچنين شيوه صدورافعاليت به موكول بودن 
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، وزرا امور اقتصـادي و دارائـي  ، جمهور معاونت حقوقي رئيس، جمهور انساني رئيس  معاونت توسعه مديريت و سرمايه، از معاونت
قـانون  ) 90( اصـل نـودم  ، ي برنامـه و بودجـه  هـا  كميسـيون ر از نمايندگان مجلس از كار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نف
الـزام  ، شـده   در صورت عدم ارسال مسـتندات موضـوع ايـن مـاده در مهلـت تعيـين       .اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعالم نمايند

حسـن   مسئولو مديران مجاز از طرف وي خذ مجوز ممنوع است و باالترين مقام دستگاه و مقامات ااشخاص حقيقي و حقوقي به 
  .باشند اجراي اين حكم مي

، تسـريع ، كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل
شـيوه   ي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصالح يا جـايگزيني ها دستگاهكاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي 

، اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه
تجميـع مجوزهـا و لغـو مجوزهـاي     هـا،   روشنسبت به ابالغ دسـتورالعمل مشـتمل بـر بـازنگري و تسـهيل و اصـالح و جـايگزيني        

ايـن دسـتورالعمل جـايگزين     .جمهور اقدام نمايد رئيس تأييدبراي هر نوع فعاليت پس از  ضوابط قانوني چارچوبغيرضروري در 
 اجرايـي ي هـا  دسـتگاه شـود و بـراي همـه     لغو يا اصالح شده به موجب اين ماده محسـوب مـي   اجراييي ها روشو  ها دستورالعمل
  .االجرا است مذكور الزم

  .وارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسالمي استتغيير يا اصالح احكام قوانين مربوط به مجوزها و م

تمديـد و  ، مرجع و شيوه صدور، كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها -1 تبصره
 .ع عمـوم برسـاند  سازد بـه اطـال   بندي مربوط را در يك پايگاه اطالعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي لغو و احياء و زمان

اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يـا   .شود كليه اطالعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي
رسـاني مـذكور ممنـوع و مرتكـب عـالوه بـر        ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطالع

  .شود ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي نجبران خسارت زيا

يادشـده از جملـه    اجرايـي ي هـا  دسـتگاه  يهـا  فعاليـت مفاد اين حكم عـالوه بـر مجوزهـا شـامل كليـه خـدمات و        - 2 تبصره
مؤسسـه اسـتاندارد و   ، حفاظـت محـيط زيسـت   ، اجتمـاعي  ، تـأمين ثبت احـوال ، )ها شركتثبت ( ي ثبت اسناد و امالكها سازمان

هاي آمـوزش و   خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه، گمرك، نيروي انتظامي، هاشهر كالنشهرداري تهران و ، قيقات صنعتي ايرانتح
درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن و نيز مواردي كه براساس قوانين در ازاء ، بهداشت، فناوريتحقيقات و ، علوم، پرورش
  .نيز خواهد بود، شود ي اخذ ميوجوهي از اشخاص حقيقي و حقوق، خدمات

مقـررات و   در خصـوص  .اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضـائيه منـوط بـه موافقـت رئـيس آن قـوه اسـت       
يي كـه  هـا  دسـتگاه  در خصـوص ند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظـم رهبـري اسـت و همچنـين     تمواردي كه مس

  .له است ان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظممستقيماً زير نظر ايش

خذ مبـالغي بـيش از   امجاز به ، مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطا انواع مجوز حتي با توافق اجراييي ها دستگاه -3 تبصره
يـن مـاده مشـمول    تخلف از اجراي اين حكـم و سـاير احكـام ا    .باشند نمي، است  آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده

  .قانون مجازات اسالمي است) 600( مجازات موضوع ماده
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  70 ماده
، دستگاه اصـلي موضـوع فعاليـت   ، باشند ي متعدد ميها دستگاهخذ مجوز از ااقتصادي كه نيازمند  يها فعاليتدر مورد آن دسته از 

عهده خواهد داشت و از طريـق ايجـاد پنجـره     برخذ و تكميل و صدور مجوز را اهماهنگي و اداره امور ، وظيفه مديريت يكپارچه
نمايد كه ضمن رعايت اصل  اي اقدام مي ي مرتبط به گونهها دستگاهواحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير 

ي هـا  سياسـت شده در قـانون نحـوه اجـراي      بيني براي صدور مجوز از زمان پيش مورد نظرسقف زماني ، زماني صدور مجوزها هم
  .قانون اساسي تجاوز ننمايد) 44( كلي اصل چهل و چهارم

ي فرعي صدور مجوز موظفنـد نسـبت بـه ارائـه خـدمات از طريـق اسـتقرار نماينـده         ها ، دستگاهپنجره واحد فرآينددر ايجاد 
العمل مربـوط شـامل   دسـتور  .آورنـد  به عملهاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري الزم را  االختيار در محل پنجره تام

مختلـف بـه    يهـا  فعاليـت ي اصلي در صدور مجـوز در  ها دستگاهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و همچنين فهرست  رويه
  .رسد اين قانون مي) 62( تصويب كارگروه موضوع ماده

  
  قانون مديريت خدمات كشوري -3-2

  24ماده 
  :داز تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهن موظفند اجراييي ها دستگاهدر راستاي اجراي احكام اين فصل كليه 

است را احصا و  غيردولتيحداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش  )الف
طي هر برنامه بيست درصد از ميزان  به نحوي كه .كارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند با رعايت راه

   .ي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابدها تصدي
هاي اجرايي  اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاه) 51( تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده )ب

ه ميزان دو درصد در امور غيرحاكميتي نسبت به بهر سال  باشند داد ميركنند و يا طرف قرا كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي
  . سال قبل كاهش يابد

ي ها دستگاهاستعفا و ساير موارد از خدمت ، بازخريدي، ي بازنشستگيها روشحداكثر معادل يك سوم كارمندان كه به  )ج
   .شوند استخدام نمايند خارج مي اجرايي

   .قانون از شمول اين ماده مستثني هستند اين) 8( وظايف حاكميتي موضوع ماده - 1تبصره 
ي دولت براي توسعه ها حمايت، اين قانون چارچوباين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در  اجرايي نامه آيين - 2تبصره 

تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد  ،و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي غيردولتيبخش 
   .رسد وزيران مي هيأتبه پيشنهاد سازمان به تصويب بنا 

 كنترل اجراييي ها دستگاهاين فصل را در  ياجرا موظفندديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور  -3تبصره 
  .نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند

  
  29ه دما

، هاي مربـوط در چـارچوب الگوهـا    ت خود را متناسب با ويژگيطراحي و تنظيم تشكيال، مكلفند سازماندهي اجراييي ها دستگاه
   :رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند وزيران مي هيأتيي كه سازمان تهيه و به تصويب ها شاخصضوابط و 
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ه سـازمان بـ   تأييدي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و ها پستسقف  )الف
   .رسد وزيران مي هيأتتصويب 
متناسـب بـا    ساله پنجي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه ها پستتشكيالت و سقف  )ب
   .و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت ها سياست
ي اجـراي ملـي و   هـا  دستگاهي مديريتي در دسطوح عمو ،اتب اداريبه منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مر )ج

   :گردد به قرار ذيل تعيين مي، در هر واحد سازماني اجرايياستاني با احتساب باالترين مقام 
   .سطح) 4( حداكثر در :دولتي مؤسساتها و  وزارتخانه -
   .سطح) 3(در  حداكثر :واحدهاي استاني  -
   .سطح) 2(در  حداكثر :تراز همق و نواحي مناط، واحدهاي شهرستاني -
   .يك سطح :ساير واحدهاي تقسيمات كشوري -
معاون ) 5(توانند حداكثر  شوند، مي جمهور اداره مي ي مستقل كه تحت نظر معاون رئيسها سازمانها و  هر كدام از وزارتخانه )د

بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنـوع   تشكيالتي خود پيش عناوين مشابه در ساختار معاون يا) 3(و ساير مؤسسات دولتي حداكثر 
  . مديركل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد) 5(تواند حداكثر  هاي سازماني هر معاون مي وظايف و تعداد پست

 تـأمين در ايـن بنـد   ي مديريتي مذكور ها پستدولتي از سرجمع  مؤسساتي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس ها پست
   .خواهد شد

و بـراي سـاير   ) 10( حداكثر) 7( ماده» ج« و» ب«، »الف«مذكور در بندهاي  اجراييي مشاور براي مقامات ها پستتعداد  )ـه
پسـت در سـقف   ) 3( دولتي با گستره كشوري حـداكثر  مؤسساتي رؤساو براي ) 4( مذكور در اين ماده حداكثر اجراييمقامات 
   .گردد تعيين ميي مصوب ها پست

  بـا رعايـت   ) هـا  اسـتانداري بـه اسـتثناء   (هـا   اسـتان در مراكـز   اجرايـي ي هـا  دستگاهها و ساير  واحدهاي سازماني وزارتخانه )ي
   .يابند ي موجود در اين سطح تغيير ميها سازمانشوند و  كل سازماندهي مي اين قانون حداكثر در سطح اداره) 29( ماده

موظف به ارائـه خـدماتي    الت مصوب خود الزاماًيمطابق شرح وظايف قانوني و تشك اجراييي ها دستگاهدر صورتي كه  )ط
كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند در صورتي كه در تاريخ تصويب  ها بخشي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و ها شهرستاندر 

اداري مراكـز    خـود را در مجتمـع   ربط ذيوظفند كارمندان احداث نشده باشند م ربط ذيي واحدهاي اداري ها ساختماناين قانون 
گردد مستقر نموده و از ايجاد واحـدهاي مسـتقل    شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي

   .خودداري نمايند
هاي پشتيباني و خدماتي ايـن   زينهه .گردد نمي ربط ذيگونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي  افزايش جمعيت اين

وزيـران اجـراي ايـن بنـد      هيـأت در ساير شهرها با تشـخيص   .گردد مي بيني پيش) ها استانداري( ها در بودجه وزارت كشور مجتمع
   .باشد پذير مي امكان

   .رسد وزيران مي هيأتاين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب  اجرايي نامه آيين
  



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١١٠

 

  31ماده 
. تهيه و يك نسخه از آن را بـه سـازمان ارسـال دارنـد     )29( رعايت مفاد مادهبا اجرايي مكلفند تشكيالت تفصيلي خود را ي ها دستگاه

مغـايرت بـا الگوهـا، ضـوابط و       سازمان موظف است حـداكثر ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاريخ وصـول پيشـنهاد، مغـايرت و يـا عـدم           
  . ه سازمان را كسب نماينديموظفند پس از اصالح موارد مغاير، تأييد ربط ذيايي ي اجرها دستگاه. مذكور را اعالم نمايد يها شاخص

  
  33ماده 

شود  اداره مي) اين قانون» 16« موضوع ماده( شده كه براساس قيمت تمام اجراييي ها دستگاهتنظيم تشكيالت داخلي واحدهايي از 
   .ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت اي از تشكيالت خود را جهت تطبيق با عهده آنها بوده و نسخه بر
  

  36ماده 
وري نيـروي انسـاني و    ي انجام كار خـود را بـا هـدف افـزايش بهـره     ها روشهاي مورد عمل و فرآيندموظفند  اجراييي ها دستگاه

 براسـاس رضـايت و كرامـت مـردم و     تـأمين سـالمت و صـحت امـور و    ، كيفيـت ، هزينـه ، دقت، نظير سرعت ها فعاليتكارآمدي 
   .را مورد بازبيني و اصالح قرار دهند ها روشبار اين  العمل سازمان تهيه و به مورد اجرا گذارند و حداكثر هر سه سال يك دستور

يي كـه بـا   ها شاخص براساسصحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي ، ها فعاليتوري و كارآمدي  ميزان بهره -تبصره 
گيـري   مـورد انـدازه   ربـط  ذيي هـا  دستگاهتوسط سازمان با همكاري  هساليان، رسد سازمان مي دتأييبه  اجراييي ها دستگاهپيشنهاد 

   .شود قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي
  

  37ماده 
زير را اقدامات  ربط ذيي ها دستورالعملبا هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت  موظفند اجراييي ها دستگاه

  :دبه ترتيب انجام دهن
   .بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد رساني الكترونيكي در خصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان اطالع - 1
  .هاي الكترونيكي يق ابزار و رسانهي مورد نياز جهت انجام خدمات از طرها فرمارائه  -2
   .براي دريافت خدمت اجراييصورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه ارائه خدمات به شهروندان به  - 3

   .گردد دو و سه سال تعيين مي، اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يك »3« و »1« مدت زمان اجرا بندهاي -تبصره



 

  
  
  
  
  
  
  

  برنامه اصالح ساختارها و فرآيندهاي ها شاخص
  ي اجراييها دستگاهدر 

  ساله 5در طي برنامه 
  



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١١٢

 

  ساله 5در طي برنامه ي اجرايي ها در دستگاه برنامه اصالح ساختارها و فرآيندهاي ها شاخص -4
  1هاي اجرايي در قالب برنامه اصالح ساختارها و فرآيندها برنامه پنج ساله دستگاه -4-1

واحد  عنوان رديف
  سنجش

وضع
  جمع  1394  1393  1392  1391  1390  موجود

                تعداد طراحي، سازماندهي و تنظيم تشيكالت  1
                درصد حاكميتي) هاي پست( تعيين مشاغل  2

  
  :راهنماي تكميل

 29موضـوع مـاده   (هـاي اجرايـي    هاي سازماندهي، طراحي و تنظـيم تشـكيالت دسـتگاه    ضوابط و شاخصاجرايي نمودن  -1
  .)27/12/1388ك مورخ 43911ت/262773شماره نامه  تصويب) (مديريت خدمات كشوريقانون 

وزيران عضـو كميسـيون امـور اجتمـاعي و دولـت       22/7/1389مورخ  163467/44913نامه شماره  اقدام براساس تصويب -2
  ).مديريت خدمات كشوريقانون  45ماده  2موضوع تبصره (الكترونيك 
 

  

                                                 
شـماره  ) (29موضـوع مـاده   (هـاي اجرايـي    هاي سـازماندهي، طراحـي و تنظـيم تشـكيالت دسـتگاه      ضوابط و شاخص /قانون مديريت خدمات كشوري 31و  29واد م .1

  ).14/1/1389ك مورخ 44195ت/4053شماره ( 29ماده » ط«نامه اجرايي بند آيين /)27/12/1388ك مورخ 43911ت/262773



 

  
  
  

  انيتوانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انس -برنامه هشتم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

و آموزش يتوانمندساز
  يو تخصص يفرهنگ

 يمنابع انسان

 هشتمبرنامه 



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١١۴

 

بنـدهاي مـرتبط بـا برنامـه توانمندسـازي و آمـوزش فرهنگـي و        (ي كلي نظام اداري ها سياست -1
  )تخصصي منابع انساني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :پردازيم در ادامه، به ارائه توضيحاتي مختصر در مورد برخي از بندها مي
  

 1بند 

فرهنـگ   .و قواعد حاكم بر سـازمان اسـت   اعتقادات باورها، ،ها ارزش اي از ، مجموعهفرهنگ سازماني چيست؟ فرهنگ سازماني
ي اسـالمي و كرامـت انسـاني    هـا  ارزشفرهنگ سازماني مبتنـي بـر    اما ؛…مدل شاين، گريفين و ؛ هاي مختلفي دارد سازماني مدل
  ؟كدام است

  
 اجزاي فرهنگ سازماني چيست؟

  ها و باورهاي فرد ارزش -
  ي غيررسميها ؛ سازمانگروه -
  .وجود دارد ها گروهسري  در دل هر سازمان يك  ؛زمانسا -

  .دهند فرهنگ سازماني را تشكيل مي ،مجموع اينها با هم
فرهنـگ   .كنـيم  و هم به فرهنگ سـازمان چيـزي اضـافه مـي     گيريم  هم از فرهنگ سازمان مي ،شويم ما وقتي وارد سازمان مي

و مـديران بـاور    و ي سازمانيها گروههم  و هم فردباشد؛ يعني ي اسالمي ها ارزشبايد فرهنگ مبتني بر . دائماً در حال زايش است
 .داشته باشنداعتقاد 

ولي اهداف مـا عـدالت، رشـد و     لذت نامحدود، و گويد سود غرب مي .غرب متفاوت استدنياي اهداف ما ماهيتاً با اهداف 
بايد براساس اصـول  . و مباني با آنها شكاف عميق داريم ها ارزشما در . بايد بتوانيم اينها را طراحي كنيم .تاس …تعالي انسان، و 

اسـتفاده از   ،ريـزي  ي برنامـه هـا  روشاز  ييكـ  مـثالً . تـوان از ابزارهـا اسـتفاده كـرد     ولي مي ،ها را انجام دهيم و مباني خود، طراحي

هاي  اسالمي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايهيهاارزشسازي فرهنگ سازماني مبتني بر نهادينه -1بند 
  .انساني و اجتماعي

  .ق اسالمي در نصب و ارتقاي مديرانمبني بر اخال ساالري شايستهگرايي و  دانش -4بند 
  .هاي آنان ، تخصص و مهارت ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش -5بند 
  .كار و زندگي افراد در نظام اداريو ايجاد تعادل بين  خانوادهستحكام توجه به ا -9بند 
،  سـازي اطالعـات   بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه دانش -16بند 

  .ي اسالميها ارزشبا ابتناء بر 
جـويي،   داري، صـرفه  امانـت كـاري، انضـباط اجتمـاعي، فرهنـگ خـودكنترلي،       سازي وجدان نهادينه -21بند 
  .المال زيستي و حفظ بيت ساده
 .حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري -26بند 



 ١١۵    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

بـا توجـه بـه اينكـه جنبـه       كـه  ،است كه در پژوهش عملياتي مطرح است يا مثالً تكنيك مديريت استراتژيك هاي رياضي تكنيك
مـديريت اسـالمي   در حقيقت . كند مشخص ميگيري را  هم، مباني است كه جهتنكته مولي . توان استفاده كرد مي ،ابزاري دارند

  .دهد جهت ميبه اقدامات ما 
ايند و تكـريم  كنند تا منافع سازماني بيشتري كسب نم آيد و مثالً به كاركنان محبت مي آنچه از فرهنگ سازماني غرب درمي

ن تكريم شوند، دو بحث متفاوت است شا افراد براي به دست آوردن سود بيشتر است، با اين رويكرد كه افراد به لحاظ انسان بودن
 .كه بايد روشن شود

  
 4بند 

 رمديران بب نظام ارتقا و انتصالذا ضروري است . باشدالزم را دارا اخالق، دانش و شايستگي بايد  خواهد مدير شود كسي كه مي
  .اين اساس طراحي شود

  
 5بند 

از نظـر تجربـي هـم    . شود توجـه كنـد   هاي معنوي كاركنان مي سازمان وظيفه دارد به مسائل اعتقادي و هر چيزي كه منجر به رشد زمينه
  .تر هستند ه و موفقشان بيشتر شد تر شود، خودكنترلي ثابت شده كه هر چه كارمندان به طرف باورمند شدن بروند و اعتقاداتشان قوي

رهبر فرهيخته و افراد خـودكنترل را   او ،در اين ديدگاه. شود ميح مطري يادگيرنده ها بحث سازمان ،پيترسنجهاي  در ديدگاه
خود را فداي سازماني كنـد كـه بـه    بايد كارمند  ،اعتقاديمبناي  كداماما سؤال اين است كه با . آورد موفقيت به حساب ميك مال

  رسازي سود است؟دنبال حداكث
  

 16بند 

 .تبـديل كـرد  و به مـدل  را مستندسازي  يتجارب مديريتبايد . است توليد علم و مستندسازي، مستلزم كردن نظام اداري بنيان  دانش
بـه شـرط   سـازي اطالعـات،    گيري اصول مديريت دانـش و يكپارچـه  كار بهاز طريق سازي بايد  مستندسازي و مدل ،اين توليد علم

  .صورت گيردي اسالمي ها ارزشتقويت 
  

  26بند 
 يشـغل مـورد نظـر در قالـب نظـام آمـوزش، ايجـاد ارتبـاط بـين ارتقـا           سازي دانش، مهارت و نگرش كاركنان دولـت بـا   متناسب

هـاي آموزشـي داخـل و خـارج بـراي       و دوره هـا  بـورس منـدي از امتيـازات آن، سـاماندهي     كارمندان و مديران با آموزش و بهـره 
آنهـا، از جملـه اقـدامات    هاي فرهنگي به مديران و كارشناسان و همچنين افزايش توان و خالقيـت   و ارائه آموزش كاركنان دولت 

  .مؤثر در اين زمينه است
اگـر نظـام آمـوزش، ارزشـيابي، انتصـابات و      . بايد فضاي كار تيمـي و گروهـي حـاكم شـود     ،توانمندسازي نيروي انسانيدر 

  .وند، نتيجه آن توانمندسازي نيروي انساني خواهد بودبندي در كنار يكديگر اجرا ش طبقه
  



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١١۶

 

  ها و محورهاي برنامه توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني رئوس، روش -2

سازي دانش، مهارت و نگرش كاركنان دولت با شغل مورد نظر در قالب نظام آمـوزش جديـد    متناسب -2-1
  )ك.خ.قانون م 58موضوع ماده (

قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان موظف است نظام آموزشي كارمندان و مديران را به منظـور ارتقـاء سـطح     58ماده براساس 
  :هاي زير باشد اي طراحي شود كه واجد ويژگي اين نظام بايد به گونه. ي اجرايي طراحي نمايدها دستگاهو اثربخشي  كارايي
  .متناسب سازد دانش، مهارت و نگرش كارمندان را با شغل آنان -
  .آموزش فراهم نمايد فرآيندهاي الزم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در  انگيزه -
  .بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش رابطه برقرار كند -
  .حداقل سرانه ساعت آموزشي را براساس مقررات مشخص نمايد -

هاي اجرايي طراحي و ابالغ شـده   كارمندان دستگاه با توجه به مفاد فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري، نظام آموزش
  1.است

  
  دايره شمول
در ) اعـم از مـديران و كاركنـان   (، تمامي كارمندان رسمي و پيماني هاي اجرايي نظام آموزش كارمندان دستگاه» 1«به موجب بند 

ي آموزشي موضـوع ايـن نظـام براسـاس     ها شمول اين نظام آموزشي قرار داشته و شركت كارمندان قرارداد كار معين نيز در دوره
  .مفاد اين بخشنامه و نياز دستگاه اجرايي، الزامي است

  
  ساختار نظام آموزش

  :هاي كارمندان و مديران به صورت زير است بخش چهارم نظام مذكور، ساختار آموزش 5براساس مفاد ماده 
 بدو خدمت  توجيهي و تصدي شغلهاي  آموزش 

 شغليهاي  آموزش 

 ويژه كارمندان استخدام آزمايشي هاي آموزش -

  هاي ارتقاء شغلي آموزش -
  ويژه تمديد قرارداد كار معينهاي  آموزش -
 )بورس آموزشي( مدت خارج از كشور كوتاههاي  آموزش -

 يو عمومفرهنگي  ي ها آموزش 

 ي مديرانها آموزش 
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 ١١٧    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

  ها به طور مختصر انواع گواهينامه
  :شوند بندي مي هاي آموزشي به دو دسته زير طبقه ، گواهينامهبخش هفتم نظام آموزش كارمندان 9مطابق ماده 

  بـه   مـدت  كوتـاه   آموزشـي   هـاي  پودمـان هـا يـا    از دوره  هـر يـك    در پايـان   هـايي كـه   گواهينامـه  :نوع اول هاي هگواهينام -1
  . گردد اعطا مي  كنندگان  شركت
توانند از مزايـاي اسـتخدامي آن نظيـر دارنـدگان مـدارك       مي دارندگان آن  كه  هايي  گواهينامه :هاي نوع دوم گواهينامه -2

ليسانس و دكترا در شرايط احراز مشاغل مربوطه در چارچوب رعايت كليـه قـوانين و مقـررات     ديپلم، ليسانس، فوق تحصيلي فوق
دارنـدگان  . دريافت نماينـد هاي نوع دوم را  حداكثر دو سطح از گواهينامه توانند يمكارمندان و مديران  .مربوطه برخوردار گردند

  .باشند هاي نوع دوم مي مدرك تحصيلي معادل حداكثر مجاز به اخذ يك سطح از گواهينامه
و  يامـور ادار منظور از مدارك معادل،آن دسته از مداركي است كه به استناد مجوزهـاي صـادره از سـوي سـازمان      -تبصره

هاي ارزشيابي  دوره. ور وقت اجرا شده و مدارك معادل دانشگاهي استريزي كش استخدامي كشور و يا سازمان مديريت و برنامه
  .باشد شده مالك عمل نمي

  :ازد هاي نوع دوم عبارتن گواهينامهانواع 
   مهارتي   گواهينامه -
  تخصصي   گواهينامه -

 سطح يك  ـ پژوهشي  تخصصي   ينامهگواه -

 پژوهشي سطح دوـ  گواهينامه تخصصي -

  
  مندي از امتيازات آن ن ارتقاء كارمندان و مديران با آموزش و بهرهايجاد ارتباط ما بي -2-2

بينـي شـده بـه شـرح      ي پـيش ها آموزشانواع  ،فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري و نظام آموزش كارمندان دولت براساس
  :تأثير داردجدول زير در ارتقاء و انتصاب كارمندان 

  
  دولت هاي كارمندان و مديران نحوه احتساب آموزش

تبديل وضع استخدام   ها آموزشانواع 
  آزمايشي به رسمي

تمديد قرارداد 
  پيماني

تمديد قرارداد 
  معين

ارتقاء شغلي كاركنان 
  )رتبه شغلي(

انتصاب و ارتقاء 
ي مديريت ها پست

  يا حرفه

امتياز 
حق 
  شاغل

گواهينامه 
  نوع دوم

آموزش توجيهي و تصدي 
  *  *  ---   *  *  *  *  شغل بدو خدمت

ويژه كارمندان آموزش
  *  *  *  *  ---   ---   *  آزمايشياستخدام

  *  *  *  *  *  *  *  ارتقاء شغليهايآموزش
ي تمديد قرارداد هاآموزش

  ---   *  ---   ---   *  ---   ---   انجام كار معين

كوتاه مدت هايآموزش
  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   كشورازخارج

هاي فرهنگي و آموزش
  *  *  *  *  *  * *  )هاي الزاميآموزش(عمومي

  *  *  *  *  ---   **  مديرانهايآموزش
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يكي از عوامل ارزشيابي شاغلين براي ارتقـاي   ،قانون مديريت خدمات كشوري 65با توجه به تبصره يك ماده  ،عالوه بر اين
  .هاي آموزشي است مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي، طي دوره: گانه هاي پنج رتبه در رتبه

  
 60موضـوع مـاده   ( هاي آموزشي داخل و خارج بـراي كاركنـان دولـت    و دوره ها بورسي سامانده -2-3

  )ك.خ.مقانون 
ي آموزشـي كـه منجـر بـه اخـذ مـدرك تحصـيلي دانشـگاهي         هـا  بـورس كليـه  قانون مديريت خدمات كشوري،  60براساس ماده 

متناسـب  ، از طريق سازمان ،گيرد ولت قرار ميالمللي در اختيار د بين مؤسساتي خارجي يا از طرف ها دولتگردد و از سوي  نمي
مربوط  اجراييتوسط دستگاه  ،شود هايي كه طبق قرارداد دوجانبه برگزار مي دوره .گردد توزيع مي اجراييي ها دستگاهبا وظايف 

  .اقدام خواهد شد
سـتخدام كشـوري، از   قـانون ا  46يي است كـه در اجـراي مـاده    ها بورسي آموزشي در حقيقت از جنس ها بورساين نوع از 

  .شده است ها قبل به اين طرف توسط سازمان توزيع مي سال
بـا نظـر وزارت    ،شـود  هاي آموزشي كه منجر به اخـذ مـدرك دانشـگاهي مـي     و دوره ها بورس، 60ذيل ماده  تبصرهبراساس 

  .گردد حسب مورد توزيع مي فناوريتحقيقات و ، درمان و آموزش پزشكي و علوم
  
  )نفر مدير 000/50(هاي فرهنگي، فني، محاسباتي، مالي و قانوني به مديران و كارشناسان  شارائه آموز -2-4

 است كه در اين مجموعـه عنـاوين  ) طرح سلمان(هاي آموزشي فرهنگي  ، دورهاين بند راستايهاي طراحي شده در  يكي از برنامه
  :آموزشي

  هاي ديني د بر آموزهريزي فرهنگي با تأكي شناسي فرهنگ و مديريت و برنامه مفهوم -
  )العالي مدظله(و مقام معظم رهبري ) سره قدس(راهبردهاي فرهنگي امام راحل  -
  تبيين مصوبات فرهنگي نظام با تأكيد بر مهندسي فرهنگي -
  تبيين منشور توسعه فرهنگ قرآني -
  مهدويت و فرهنگ انتظار -
  نظام سياسي اسالم برمبناي واليت فقيه -
  نظام مديريت اسالمي -
  هاي مقابله با آن تهديد نرم و شيوه جنگ نرم، -
  شناسي سياسي و فرهنگي جريان -
 بررسي وضعيت فرهنگي و اجتماعي كشور -

كه به منظور توانمندسازي و ارتقاي سطح دانش، بينش و مهارت مديريت ديني مديران كشور به عنـوان يكـي از    وجود دارد
يـت فضـاي قرآنـي در جامعـه و تقويـت قـدرت تحليـل سياسـي         اركان مهم استراتژي فرهنگي دولت دهم، اشاعه و تـرويج حاكم 

  .مديران و كاركنان نظام اداري كشور طراحي شده است
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  :هاي مالي و محاسباتي است مشتمل بر برنامه ديگر، دوره
  آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي كشور -
  1389انون بودجه و ق) 1351اسفند  10مصوب ( آشنايي با قانون برنامه و بودجه -
  ان دولتيمأمورآشنايي با قانون مجازات اسالمي فصل تعديات  -
  آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن -
  آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي -
  قانون برگزاري مناقصات -

به شرح ) سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت(ي سامد ها دورههمچنين به منظور افزايش توان پاسخگويي مديران، 
  :عناوين زير طراحي شده است

  ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم -
  آشنايي با سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت -
  نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي -

ي كلـي نظـام اداري ابالغـي مقـام     هـا  سياسـت : هاي دورهعالوه بر موارد فوق، الزم است مديران و كارشناسان و كاركنان با 
هـا، اصـالح الگـوي     قانون اساسي، آشنايي با نظام هدفمند كـردن يارانـه   44معظم رهبري، قانون مديريت خدمات كشوري، اصل 

  .آشنا شوند …همت مضاعف و كار مضاعف و  ،دوركاري، مصرف
محـوري و شناسـايي مشـكالت و     زشي و مباني نظري، بـه مسـأله  همچنين الزم است در آموزش، ضمن استفاده از اصول آمو

ها و نظام  موجبات تعالي دستگاه …هاي خالقيت، مشكالت حل شود تا انشاءا اي شده و با استفاده از تكنيك معضالت توجه ويژه
  .اداري را فراهم سازد

  
  هاي تخصصي و اختصاصي مربوطه به مديران ارائه آموزش -2-5

اي و تعـالي   هاي عمومي، تحت عنوان تعالي حرفه آموزشي مديران به دو صورت دورههاي  زش كارمندان، دورهبراساس نظام آمو
  .شود هاي اختصاصي دستگاهي به مديران آموزش داده مي هاي ناب اسالمي، و دوره معنوي و ارزش
بهبـود    هـاي  در زمينـه   ي مـديران ا حرفـه  تعـالي معنـوي و    در راستاي  گردد كه مي  اطالق  ييها آموزش  ي مديران بهها آموزش

طراحي و اجرا » سامانه و برنامه آموزش مديران«در چارچوب   و فني  ، ادراكي انساني  هاي مهارت  افزايي و توسعه و بصيرت  نگرش
  .است الزامي ،اي برنامه آموزش مديران براي انتصاب، ارتقاء و تمديد مدت مديريت حرفه براساس ها آموزشطي اين . گردد مي

 :ها به شرح زير است داف اين دورهاه

  بـا پيشـرفت    آنان  هاي ييتوانا  ساختن  و متناسب  مديران  و ادراكي  ، انساني فني  هاي توسعه مهارت ،تعالي معنوي ،ارتقاء)  الف
 . هاي مديريتي و ارزشيابي و نقش  ، نظارت، هدايت ، سازماندهي ريزي برنامه  هاي در زمينه  فناوريو   دانش

  .جديد  هاي مسئوليت  پذيرش  كارمندان برايو ي ا حرفه  مديران  ساختن  آماده)  ب
  :شوند بندي مي ي مديران به دو بخش زير طبقهها آموزش
  تعالي معنوي مديران -1
 اي مديران تعالي حرفه -2
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  هاي كارگاهي و مهارتي به مديران و كارمندان ارائه آموزش -2-6
له شـوند و ارائـه مطالـب بـه صـورت      أدرگيـر حـل مسـ    ،اي طراحي و اجرا شود كه افراد موزشي كاركنان بايد به گونههاي آ دوره

لـذا  . خواهنـد شـد  باعث ايجاد عالقه در فراگيران  ،شوند محور ارائه مي لهأمعموالً كارهايي كه به صورت مس. كارگاهي پيش رود
  .ايت نكرده و بايد ابعاد عملي تقويت شودپرداختن به موضوعات فقط در سطح دانش نظري، كف

و  نظـام اداري را احصـا و مستندسـازي نمـوده    كه مسائل و مشكالت  بودبه دنبال اين بايد هاي كارگاهي  در طراحي آموزش
هـا، بتواننـد در انجـام كارهـاي      كه افراد ضمن آموزش در ايـن دوره  ردهاي آموزش كارگاهي را براي آنها طراحي ك سپس دوره

  .د رشد قابل توجهي نيز داشته باشندخو
مشـاغل   نيـاز  هـاي مـورد   ي اجرايي را موظف كرده است كه مهارتها دستگاه ،نظام آموزش كارمندان 6ماده در اين راستا، 

در . آن مـورد سـنجش قـرار دهنـد     براسـاس اختصاصي خود را احصا و استاندارد مهارتي مشاغل را تدوين نمـوده و كارمنـدان را   
 .گـردد  ها توسط كارمند، عنوان آن مهـارت در شناسـنامه آموزشـي و مهـارتي كارمنـد ثبـت مـي        از هريك از مهارتصورت احر

  .جمهور تدوين و اعالم خواهد شد توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس همچنين استاندارد مهارتي مشاغل عمومي
  



 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مباني قانوني
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  مباني قانوني -3
  ) 1390-1394(ون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران قان -3-1

  20 ماده
منطبق با نيازهاي نهضت ، خالق و كارآفرين، مدار دانش، سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد زمينه به منظور )الف
  :مجاز است ،با هدف توسعه كمي و كيفي دولت، افزاري نرم

هـاي خـدمات    هـاي آموزشـي و هزينـه    هزينـه  براسـاس ني متخصص مورد تقاضاي كشـور  هزينه سرانه تربيت نيروي انسا -1
، ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشـي  بودجه چارچوبمورد حمايت را در  فناوريتحقيقاتي و ، پژوهشي

  .كند تأمينساالنه  به طوردولتي محاسبه و  فناوريتحقيقاتي و 
هـاي مختلـف علمـي بـا      افزايش تعداد مجالت پژوهشي و ترويجي كشـور در زمينـه   حمايت مالي و تسهيل شرايط براي -2

اي كه تا پايان برنامه تعداد مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علمي داخلـي نسـبت بـه سـال      حفظ كيفيت به گونه
ي اطالعـاتي  هـا  بانـك  همچنين تمهيدات الزم براي دسترسـي بـه   .پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد

 .علمي معتبر را فراهم نمايد

دانشـگاه برتـر وابسـته بـه وزارت بهداشـت،      ) 5(و پـنج   فناوريدانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و ) 10(از ده  - 3
هسـتند حمايـت مـالي و     فناوريدرمان و آموزش پزشكي كه داراي عملكرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و 

 .قوقي و پشتيباني ويژه نمايدح

 .آورد به عملحمايت مالي ، هاي علمي از انجمن -4

هايي كه داراي مجـوز از شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي       ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان دانشگاه )ب
باشند بـدون الـزام بـه     مي ربط ذيع قانوني و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراج فناوريهاي علوم، تحقيقات و  وزارتخانه

ي دولتي به ويژه قانون محاسـبات عمـومي، قـانون مـديريت خـدمات كشـوري،       ها دستگاهرعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر 
 - داري هاي مالي، معـامالتي و ا  نامه قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيين

و بهداشـت، درمـان و آمـوزش     فنـاوري تشكيالتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزراء علـوم، تحقيقـات و    - استخدامي 
هـاي علـوم،    اعضاء هيـأت علمـي سـتادي وزارتخانـه    . نمايند رسد، عمل مي جمهور مي ها به تأييد رئيس پزشكي و در مورد فرهنگستان

حكم اين بند شامل مصـوبات، تصـميمات   . درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند و بهداشت، فناوريتحقيقات و 
  .گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصالح نگرديده به قوت خود باقي هستند هاي قبلي نيز مي نامه و آيين

و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه تي اسـتخدامي و تشـكيال  ، معـامالتي ، اداري - هرگونه اصـالح سـاختار و مقـررات مـالي     -1 تبصره
  .ي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند استها فرهنگستانآموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين 

يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين   اعتبارات اختصاص -2 تبصره
  .ايشان قابل هزينه است مسئوليتامنا و با  هيأته تفصيلي مصوب مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودج
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، در هر سال از محل تبرعـات  ها فرهنگستانو  فناوريپژوهشي و ، معادل درآمدهايي كه مؤسسات و مراكز آموزش عالي )ج
و  تـأمين اي  سـرمايه  يهـا  ييـ دارانمايند از محل درآمد عمومي نيز بـه عنـوان اعتبـارات تملـك      هدايا و عوايد موقوفات جذب مي

  .گردد محاسبه مي
در هـر سـال حـداقل بيسـت      فناوريپژوهش و ، در امور آموزش ها دانشگاهي اصلي ها يتمأمور كاراييافزايش  به منظور )د
  .گردد ميجدا و به بخش غيردولتي واگذار  ها دانشگاهاز امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه %) 20( درصد
جلـوگيري از انجـام امـور مـوازي و تقويـت نقـش حـاكميتي وزارت        ، گري كاهش تصدي به منظوردولت مكلف است  )هـ
كميـت و كيفيـت ارائـه خـدمات دانشـجويي       ، ارتقـاء ريـزي  گذاري و برنامه وحدت رويه در سياست و فناوريتحقيقات و ، علوم

پرسـنلي و  ، ي حقـوقي هـا  توانمنـدي از مجموعـه امكانـات و   گيـري   بهـره ، نسبت به ايجاد مديريت واحد سـاماندهي امـور مربـوط   
، اداره تربيت بـدني و معاونـت دانشـجويي وزارت علـوم    ، ي امور ورزشي دانشجويانها ، فعاليتاعتبارات صندوق رفاه دانشجويان

  .طي سال اول برنامه اقدام كند، فناوريتحقيقات و 
و مؤسسات آموزش عـالي و   ها دانشگاهاز محل بودجه عمومي دولت به اي  ي سرمايهها دارائياي و تملك  اعتبارات هزينه )و

  .يابد براساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي ها فرهنگستانپژوهشي و 
ربردي و كـا  - علمـي ، آزاد اسـالمي ، ي دولتـي هـا  دانشـگاه حمايـت از دانشـجويان    به منظورشود  به دولت اجازه داده مي )ز
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجـوز  ، اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش هاي فني و حرفه نور و آموزشكده پيام

باشند تسهيالت اعتباري بـه صـورت    درمان و آموزش پزشكي مي، يا بهداشت فناوريتحقيقات و ، هاي علوم از يكي از وزارتخانه
  .قرار دهد ربط ذيختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي الحسنه در ا وام بلندمدت قرض

ي ها ظرفيتو مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا  ها دانشگاه )ح
امنـا در مقـاطع مختلـف دانشـجو      هيأت تأييدشده يا توافقي با بخش غيردولتي و با  قيمت تمام ، براساسكنند جديدي كه ايجاد مي

  .بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند
شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه  اجازه داده مي ها دانشگاهبه  )ط

بـدون   هيأت امناي اسالمي و انقالبي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب ها ارزشترويج  به منظورد خاص در موار .تكميل كنند
  .مجاز است، دريافت شهريه يا با تخفيف

درمـان و آمـوزش   ، و بهداشـت  فنـاوري تحقيقـات و  ، هاي علـوم  حسب مورد به تشخيص وزارتخانه، ي كشورها دانشگاه )ي
توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خـود يـا ديگـر     مي، هاي مربوط ارتخانهپزشكي با تصويب شوراي گسترش وز

  .شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند
آزادگان و فرزندان آنان و ، فرزندان شاهد، و باالتر و فرزندان آنان%) 25( شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد )ك

 .شود  تأمينو سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت ) ره( دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني
 .ي مذكور در داخل كشـور خـارج از آزمـون سراسـري انجـام خواهـد شـد       ها دانشگاهپذيرش دانشجو در شعب  -1 تبصره
مصـوب   هـا  دانشـگاه قـانون پـذيرش دانشـجو در    ) 4( يرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط كارگروه موضوع مادهضوابط پذ
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، هـاي علـوم   يكـي از وزارتخانـه   تأييـد و حسـب مـورد بـا     هـا  دانشـگاه هاي تحصيالت تكميلي با پيشنهاد  و براي دوره 16/8/1386
 .شود يين ميدرمان و آموزش پزشكي تع، يا بهداشت فناوريتحقيقات و 
كمـك آموزشـي و رفـاهي    ، ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خـدمات آموزشـي   -2 تبصره

  .شود دانشگاه تعيين و اعالم مي هيأت امناتوسط ، شده  ارائه
، و بهداشـت  فنـاوري و تحقيقـات  ، هاي علـوم  ي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانهها دانشگاههاي مشترك با  اجراي دوره

  .گونه شعب بالمانع است درمان و آموزش پزشكي در اين
و اجـازه  ) ويـزا ( دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسـبت بـه اعطـا رواديـد     -3 تبصره

  .قدام كندالعالميه ا المصطفي علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه هيأتاقامت براي اعضاء 
 .همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود، دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي -4 تبصره
و  هـا  دانشـگاه  هيأت امنـا اين ماده در مقاطع مختلف به پيشنهاد  »ي« و »ح« نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي - 5 تبصره

مصـوب   هـا  دانشـگاه ربـط و بـا رعايـت قـانون پـذيرش دانشـجو در        هـاي ذي  وزارتخانـه  تأييـد مؤسسات يادشده و حسب مورد با 
ي جديد از طريـق امتحانـات ورودي مؤسسـات    ها ظرفيتارشد و باالتر با استفاده از  در مقاطع كارشناسي .خواهد بود 16/8/1386

 .ش كشور خواهد بودبا در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموز يادشده
  .گردد اين ماده با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر مي »ي«و  »ح«مدرك تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي  -  6 تبصره

  .شود، برخوردار هستند شده يا مي هاي علميه از تسهيالت، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين حوزه) ل
  

 21 ماده

اي از طريق افزايش دانـش و مهـارت بـا نگـرش بـه انجـام كـار واقعـي در          گسترش شايستگي حرفه به منظورلف است دولت مك 
كاهش فاصله سـطح شايسـتگي نيـروي كـار     ، هاي انساني و توانمندسازي سرمايه ارتقاءاصالح هرم تحصيلي نيروي كار و ، محيط

ي فنـي و  هـا  آمـوزش جايگـاه   ارتقـاء اي بـراي جوانـان و    لي و حرفههاي جديد شغ كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت
سـال   ظرف يـك ، نايافته غيررسمي و سازمان، كاربردي كشور اعم از رسمي - اي و علمي اي براي نظام آموزش فني و حرفه حرفه

   .دسب اجرا كنبيني الزامات منا از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوكارهاي الزم را تهيه و با پيش
  .كاربردي - اي و علمي  هاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه ستمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزشا )الف
فضاهاي فيزيكي و كالبدي بـا   تأمينمهارت در كشور از طريق اعطا تسهيالت مالي با نرخ ترجيهي و  ارتقاءسازي  فراهم )ب

 - ي رسـمي و غيررسـمي مهـارتي و علمـي    هـا  آمـوزش بخش غيردولتي در توسعه  حضور فعال و مؤثرسازي  شرايط سهل و زمينه
  .كاربردي كشور

  .ي دولتي و غيردولتيها بخشاي در  برداران از آموزش فني و حرفه افزايش و تسهيل مشاركت بهره )ج
ي كشور به عنوان يـك نظـام منسـجم و    ا ي فني و حرفهها آموزشريزي  گذاري و مديريت در برنامه هماهنگي در سياست )د

  .پويا متناسب با نياز كشور
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هـا در   مدارك و گواهينامـه ها،  صالحيتاي ملي به صورت منسجم براي ارتباط  ي حرفهها صالحيت چارچوبكاربست  )هـ
هـاي سـطوح    العمـر و تعيـين شايسـتگي    سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام

  .مختلف مهارتي
تأسـيس و توسـعه مراكـز     بـه منظـور  نياز و صدور مجوز الزم و حمايـت   نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد )و

  .ي مورد نياز تا سال چهارم برنامهها ظرفيتهاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد  آموزش دوره
  فرآينـد  اجرايـي،  ي مـديريت  هـا  شـاخص  براسـاس اي رسـمي و غيررسـمي    و حرفـه  ي فنـي هـا  آمـوزش بندي مراكـز   رتبه )ز
  .تحقيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران، نيروي انساني، يادگيري -ياددهي

  
  قانون مديريت خدمات كشوري -3-2

  58ماده 
 اجرايـي ي هـا  دستگاهم آموزش كارمندان نظااجرايي، ي ها دستگاهو اثربخشي  كاراييسطح  به منظور ارتقاءسازمان موظف است 

هـاي الزم را   انگيـزه ، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظـر ، اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش را به گونه
وزش مـديران و آمـ   ،كارمنـدان  ارتقـاء اي بين  نمايد به نحوي كه رابطه تأمينجهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش 

   .برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند
  

  59ماده 
هاي آموزشي كارمنـدان خـود را    برنامه، مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت اجراييي ها دستگاه

   .تدوين نمايند
هاي آموزشي مورد نيـاز خـود بـا     هاي آموزشي مصوب براي اجرا دوره توانند در قالب برنامه مي اجراييي ها دستگاه -تبصره

اجـرا و  ، تواننـد كليـه مراحـل طراحـي     ي مزبـور مـي  ها دستگاههمچنين  .آموزش عالي انعقاد قرارداد نمايند مؤسساتو  ها دانشگاه
كـه   غيردولتـي و مراكـز آموزشـي و پژوهشـي دولتـي و      مؤسسـات ي آموزشي و پژوهشي خود را به ها فعاليتها و  ارزشيابي دوره

   .واگذار نمايند، سازمان رسيده باشد تأييدصالحيت فني و تخصصي آنها به 
  

  60ماده 
ي خـارجي يـا از طـرف    هـا  دولـت گـردد و از سـوي    ي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشـگاهي نمـي  ها بورسكليه 

 .گـردد  توزيـع مـي   اجرايـي ي هـا  دسـتگاه متناسب بـا وظـايف   ، گيرد از طريق سازمان رار ميالمللي در اختيار دولت ق بين مؤسسات
   .مربوط اقدام خواهد شد اجراييشود توسط دستگاه  هايي كه طبق قرارداد دوجانبه برگزار مي دوره

آمـوزش پزشـكي    شود با نظر وزارت درمان و هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي و دوره ها بورس -تبصره 
   .گردد حسب مورد توزيع مي فناوريتحقيقات و ، و علوم

  



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١٢۶

 

  61ماده 
هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشـگاهي و   از زمان تصوب اين قانون براي طي دوره اجراييي ها دستگاهاعزام كارمندان 
   .باشد آموزشي ممنوع مي يتمأموراستفاده از ي مربوطه و ها دستگاهگردد در داخل و خارج از كشور با هزينه  يا معادل آن مي

   .باشند ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي -تبصره 
  

  62ماده 
 اجرايـي ي هـا  دسـتگاه  .هاي شغلي خود اقدام نماينـد  و توانايي ها مهارتافزايش  ،كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي

شـود بـه مـورد     مدام كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابالغ مـي  سنجي توانو ها و الگوهاي الزم براي افزايش توان  شيوه
   .اجرا خواهند گذارد

  



 

  
  
  
  
  
  

برنامه توانمندسازي و آموزش فرهنگي و هاي  شاخص
  تخصصي منابع انساني

  ي اجراييها دستگاهدر 
  ساله 5در طي برنامه 
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ي هـا  در دسـتگاه  و تخصصـي منـابع انسـاني   برنامه توانمندسازي و آموزش فرهنگي هاي  شاخص -4
  ساله 5در طي برنامه اجرايي 

هاي اجرايي در قالب برنامه توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منـابع   برنامه پنج ساله دستگاه -4-1
  1انساني

واحد  عنوان رديف
  سنجش

وضع
  جمع  1394  1393  1392  1391  1390  موجود

                سرانه  آموزش فرهنگي مديران  1
                سرانه  آموزش مهارتي مديران  2
                سرانه  آموزش قوانين و مقررات مالي، محاسباتي مديران  3
                سرانه  آموزش فرهنگي كارمندان  4
                سرانه  آموزش مهارتي كارمندان  5
                سرانه  آموزش قوانين و مقررات ويژه كارمندان  6

  
  :راهنماي تكميل

  رح آموزش فرهنگي سلمان براي مديراناجراي ط -1
  هاي آموزشي تخصصي ويژه مديران دستگاه اجراي دوره -2
  اجراي طرح آموزش فرهنگي سلمان براي كارمندان -3
  هاي آموزشي تخصصي ويژه كارمندان دستگاه اجراي دوره -4
هـا، قـانون مـديريت خـدمات      نهاصالح الگوي مصرف، هدفمندسازي يارا(هاي آموزش عمومي ابالغ شده  اجراي دوره -5

  ويژه كارمندان دستگاه) كشوري و ساير قوانين و مقررات
  

                                                 
مـوزش كاركنـان دولـت و    ، نظـام آ )10/1/1389ك مـورخ  43916ت/2579نامـه شـماره    تصـميم (نامـه اجرايـي آن    فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري و آيين. 1

مــورخ  1834/200بخشــنامه شــماره (هــاي اجرايــي  و نظــام آمــوزش كارمنــدان دســتگاه) 20/1/1385مــورخ  6326/1803بخشــنامه شــماره (اجرايــي آن   دســتورالعمل
30/1/1390(.  



 

  
  
  

تقويت مديريت و توان كارشناسي كشور و ارتقاء روحيه خودكنترلي در  -برنامه نهم
  كارها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

تقويت مديريت و توان 
 ءكارشناسي كشور و ارتقا

كارهاروحيه خودكنترلي در 

 نهمبرنامه 
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اسي كشور و بندهاي مرتبط با برنامه تقويت مديريت و توان كارشن(هاي كلي نظام اداري  سياست -1
  )ارتقاء روحيه خودكنترلي در كارها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها و محورهاي برنامه تقويت مديريت و تـوان كارشناسـي كشـور و ارتقـاء روحيـه       رئوس، روش -2
  خودكنترلي در كارها

  هاي فرهنگي جهت افزايش ايمان و باورهاي خودكنترلي ارائه آموزش -2-1
صل ، امدير الگو در نظام جمهوري اسالمي. شود مسائل حل مي ،يت توجه داشته باشيماگر به مدير. بحث اصلي است ،مديريت

كه  دو فرهنگ سازماني به وجود آور ردهبايد ايجاد ارزش ك. زيستي باشد مدير بايد داراي صفات خودكنترلي و ساده .است
، مقام معظم رهبري، مشي )ره(مام خميني مثل حضرت ا .دست و به دور از تشريفات زائد اداري باشد زيست و پاك مدير، ساده

  .…و  جمهور محترم به خصوص در سفرهاي استاني رئيس
  

 خودكنترلي

توان چنين استنباط كـرد كـه خـودكنترلي يـك نـوع مراقبـت        درباره خودكنترلي تاكنون تعريف خاصي ارائه نشده است؛ ولي مي
آنكـه نظـارت يـا كنتـرل      شـود، بـي   اهنجار و غيرقانوني تـرك مـي  دروني است كه براساس آن، وظايف محوله انجام و رفتارهاي ن

تالش خود را مصرف انجام كاري نمايد كه بـر عهـده او    خارجي در بين باشد؛ بدين معني كه فرد، بدون توجه به كنترل خارجي، 
  .نگردد … انگاري و كاري، سهل گذاشته شده و مرتكب موارد نادرستي از قبيل كم

ضروري است كه نظارت خارجي در تحقق چنين مراقبتي كه متضمن انجام وظيفه و ترك خـالف اسـت،   تأكيد بر اين نكته 
  .گردد ور ميبنقش ندارد و تنها علت دروني موجب رفتار مز

  
 هاي خودكنترلي فردي روش

  .بردباري و تالش و جديت دارد ،بلكه نياز به تدبير و سياست ؛اي نيست كنترل و اراده نفس كار سهل و ساده

  .ق اسالمي در نصب و ارتقاي مديرانني بر اخالتالري مبساگرايي و شايسته دانش -4بند 
  .هاي آنان ، تخصص و مهارت ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش -5بند 
گيري از نظرات و تجـارب   بگيران و بهره  مين معيشت بازنشستگان و مستمريأحفظ كرامت و عزت و ت -8بند 

  .مفيد آنها
  .كار و زندگي افراد در نظام اداريتوجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين  -9بند 
،  سـازي اطالعـات   بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچـه  دانش - 16بند 

  .هاي اسالمي با ابتناء بر ارزش
جـويي،   داري، صـرفه  ودكنترلي، امانـت كـاري، انضـباط اجتمـاعي، فرهنـگ خـ      سازي وجـدان  نهادينه -21بند 
 .المالزيستي و حفظ بيت ساده



 ١٣١    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

  1».با تداوم جهاد، نفس خودتان را تملك كنيد و در اختيار بگيريد«: داينفرم مي) ع(حضرت علي 
  

  2:د تا تدريجاً خودكنترل شودحساب نفس را در سه مرحله بايد انجام دا ،از ديدگاه علما و فقهاي دين

 )سحسابرسي نف(گيري  مشارطه و پيمان -1

در خلوت با خدا و بـا نفـس   . كند از شروع كار روزانه، ساعتي را براي مشارطه معين مي هاي روز و قبل فرد مؤمن در اولين ساعت
 كند توشـه آخـرت را از عمـل صـالح پـر      سعي مي. كند كه چه كارهايي را انجام دهد و از چه كارهايي دوري كند خود شرط مي

عنصـر مهـم در    .دنـ گيرد كه خطـا نكن  تعهد ميتك اعضا و جوارح  از تك. كند و مواظب باشد كه به گناه و معصيت آلوده نشود
  .اما به مرور كار آسان خواهد شد ،هرچند شروع كار سخت است. اراده و عزم جدي به انجام كار خوب است ،اين مرحله

  
 مراقبه -2

حـاالت مراقـب   بايد در طول روز و در تمـام  فرد مؤمن . رسد پيمان و تداوم آن ميبه گيري نوبت مرحله عمل  بعد از مرحله پيمان
خـدا را همـواره حاضـر و    . انسان بايد در همه حال مواظب و خودبيدار باشد. ندعمل كن ند،ا باشد كه به تعهدي كه بستهخود نفس 

اش رخنـه   ممكن است شيطان و نفس امـاره در اراده  ،كه اگر يك لحظه غفلت كندچرا  ؛ياد داشته باشده ناظر بداند و پيمانش را ب
عاقل كسي است كه همواره مشغول جهاد با نفـس باشـد،   «: داينفرم مي) ع(حضرت علي  .عمل به تعهدش بازدارند ازاو را كنند و 

انسـان عاقـل بـا اشـتغال بـه      . ها بازش دارد و به اين وسيله او را در تملـك خـويش درآورد   در اصالح آن كوشش نمايد و از هوي
  3».بودباشد بيزار خواهد  از دنيا و آنچه در دنيا مي ،نفس

هـيچ عملـي را بـدون تأمـل و      ؛دانـد  ياد خداست و خود را در محضر خداوند متعال مـي ه انسان مراقب و خودبيدار، هميشه ب
انسـان   ،با اين پيمـان . كند افتد و ترك مي فوراً به ياد خدا و حساب قيامت مي ،اگر گناه و معصيتي پيش آمد. دهد تفكر انجام نمي

به مقـدار تـوانش در راه رضـاي     و خوب استفاده و براي سعادت دنيا و آخرت تالش كندبه نحو ها  از فرصت كه كند مواظبت مي
 سـير و صـعود  و هاي روزانه را در مسـير عبـادت    همه فعاليت ،تواند با مراقبه و اخالص و قصد قربت انسان مي  .خدا كوشش نمايد

تـوان   و ساير كارهاي مباح را به وسيله اخالص و نيت الهي مـي خوابيدن  ،خوردن، آشاميدن ،حتي كسب و كارد؛ قرار ده …ا الي
عبادت است و همچنـين خـوردن و    ،كسب و كار اگر به قصد تهيه روزي حالل و خدمت به خلق خدا باشد. عبادت قرار داد وجز

 .شود عبادت محسوب مي ،آشاميدن و استراحت كردن اگر براي بندگي خدا باشد نيز

  
  حسابرسي اعمال -3

الزم است انسان ساعتي را براي حساب اعمال روز تعيين كند و چه بهتـر كـه ايـن سـاعت      .حله سوم، حسابرسي اعمال روزانه استمر
انديشد كه در طول روز چـه كـرده     اي خلوت درست مي در آن ساعت در گوشه. اعمال روزانه باشد هبه هنگام خفتن و فراغت از كلي

اگـر  . خداي را بر اين توفيـق شـكر گويـد و تصـميم بگيـرد كـه ادامـه دهـد         ،عبادت مشغول بوده به كار خير و روزاگر در آن . است
  .گيرد كه ديگر مرتكب گناه نشود يكند و تصميم م مي هنفس را مورد عتاب قرار داده و آنگاه توب مرتكب معصيت و گناه شده، 
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 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١٣٢

 

  1».ياد گناه اجتناب خواهد كرد از ،ان توبيخ كندها و گناه هركس كه نفس خودش را بر عيب«: داينفرم مي) ع(حضرت علي 
بـا دادن صـدقه، روزه   و بايـد بـا نفـس امـاره بـه شـدت برخـورد         ،كند اگر انسان احساس كرد نفس، سرپيچي و مقاومت مي

 .اسباب تنبه نفس را فراهم كند ،خوردن و استراحت كردنمورد به نفس در دادن سختي  و گرفتن، رد مظالم

جـه  قـرار دهـد و نتي   هتمام كارهاي روزانه را با نفس مـورد حسـاب و مؤاخـذ    ،كمال دقت و همانند يك شريكانسان بايد با 
  .محاسبات را در دفتري ثبت كند

بعد از مـرگ  ترين مردم كسي است كه به حساب نفس خودش برسد و براي  زيرك«: داينفرم مي) ص(اكرم حضرت رسول 
  ».عمل صالح انجام دهد
يـك  ، يك ساعت را براي مناجات با خدا اختصاص دهـد : هايش را تقسيم كند عاقل بايد ساعت«: فرمايند ايشان همچنين مي

 ».به وي عطا كرده تعيين كندخدا ساعت را به حساب نفس خودش برسد و يك ساعت را براي تفكر در آنچه 

پـس   ؛انـد  را بـه عـوض دنيـا گرفتـه     همانا كه براي ذكـر، اهلـي اسـت كـه آن    «: داينفرم نيز در اين مورد مي) ع(حضرت علي 
آيات و روايات تحـريم معاصـي را   . گذرانند روزگار خويش را با ذكر خدا مي. دارد تجارت و معامله، آنان را از ذكر خدا بازنمي

يز از كنند و خود ن از منكرات نهي مي. كنند دهند و خود نيز بدان عمل مي به عدالت و قسط فرمان مي. خوانند در گوش غافلين مي
گويا از احوال غيبي اهـل  . اند مشاهده كردهرا  پس ماوراي دنيا ؛اند گويا دنيا را طي كرده و به آخرت رسيده. كنند آنها اجتناب مي

  ».دارند ي را بر سر اهل دنيا برميهاي غيب پس پرده ؛هايش بر آنان تحققق يافته است برزخ آگاه هستند و قيامت و وعده
ها خواهي يافت كه مالئكه اطراف آنان را احاطه  يهاي تاريك هاي هدايت و چراغ پس آنان را نشانه«: دنفرماي در نهايت ميو 

 2».ايشان مهيا گشته استآسمان برايشان گشوده شده و جايگاه كرامت بر يكرده و آرامش الهي بر آنان نازل گرديده، درها

با اتكا بـه ايمـان و شـناخت عميـق الهـي و بـا تـدبير و        گاه آن ؛رسدتواند به مرحله خودكنترلي ب مي اانسان با خداشناسي و تقو
سـامان داده و  را تـيم كـار هماهنـگ و بـاانگيزه      و همـدل  مجموعـه تواند يـك   ضميري و با مشاركت همه برادران ديني مي روشن

 .داف متعالي سازمان را محقق سازداه

هاي الگو انتقاد  آدم. ها گفته شود ويت شود و مشكالت و عيبتق  -امر به معروف و نهي ازمنكر   -بايد فضاي نظارت عمومي
  .شود كنترلي مي آگاهي مردم و آگاهي كارمندان موجب تقويت خود. كنند

. آيـد  به وجود مـي خودكنترلي  ،همچنين بايد مديريت بر مبناي عملكرد مدنظر قرار گيرد كه اگر اين نوع طراحي انجام شود
هـاي   افـرادي بايـد جـذب دسـتگاه    . بيشتر مورد توجه قـرار گيـرد  ، كنند اعتقادي را تقويت مي هايي كه بعد آموزشضروري است 

  .، انضباط اجتماعي و فرهنگ خودكنترلي باشنديدولتي شوند كه داراي وجدان كار
  
اعطاي اختيارات الزم به مديران براي اعمال مديريت بر واحـدهاي تحـت پوشـش براسـاس حجـم       -2-2

  قانون مديريت خدمات كشوري 16شده آن در قالب ماده  قيمت تمام ها، خدمات و فعاليت
كنتـرل مراحـل انجـام    «، »استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول«و » وري افزايش بهره«قانون مديريت خدمات كشوري،  16در ماده 

از » اي تحــت سرپرســتياعطــاي اختيــارات الزم بــه مــديران بــراي اداره واحــده«و » گيــري جلــوگيري از تمركــز تصــميم«، »كــار
گذار عالوه بر توجه به فرآيندهاي انجام وظايف، توجه به نتـايج   دهد كه قانون ترين موضوعات است و اين موارد نشان مي كليدي
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 ١٣٣    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

هـا منجـر بـه ارزش افـزوده بـراي       به عبارت ديگر مهم است كه نتايج واگذاري. وري برجسته كرده است را در جهت افزايش بهره
  .وري را به همراه داشته باشد جرايي شده و افزايش بهرههاي ا دستگاه

ها براي رسيدن به اهداف، اعطاي اختيـارات   هاي ضروري دستگاه يكي از اقدام، 1اجرايي ماده مذكور نامه آيينبراساس مفاد 
و از  مـدت يـك مـاه    هاي اجرايي موظفند ظـرف  دستگاهبر اين اساس . شده است اداري و مالي به مديران براي اجراي قيمت تمام

دار آنها را  واحدهاي عهده پذير، ها، خدمات و محصوالت كميت واحدهاي عملياتي مستقل يا تابع خود و با اولويت فعاليتطريق 
ده انتخاب و به تأييد شورا، كميسـيون يـا كـارگروه تحـول اداري     ش به عنوان واحد مجري، احصاء و براي استقرار نظام قيمت تمام

  .ندبرسان
  
ژوهشي مؤسسات دولتي و خصوصي تأييد صالحيت شده پ و استفاده از خدمات مراكز علمي، آموزشي -2-3

  اي براي انجام خدمات مشاوره
مراكز آموزشي و پژوهشـي   هاي اجرايي از ظرفيت گيري دستگاه به موضوع امكان بهره ،قانون مديريت خدمات كشوري 19ماده 

گيـري از   هـدف از بهـره  . هاي توسعه مديريت پرداخته اسـت  اي در زمينه مات مشاورهسسات خصوصي براي انجام خدؤدولتي و م
هـاي اجرايـي بايـد     مستمر در كيفيت و كميت خدماتي است كه دستگاه يهاي توسعه مديريت، ارتقا اي در زمينه خدمات مشاوره

  .ندكنارائه 
  :هاي توسعه مديريت موضوع اين ماده عبارتند از برخي از زمينه

  هاي نوين مديريتي رار نظاماستق -
  ها و ساختارهاي تشكيالتي موريتأبازنگري و پااليش وظايف و م -
  هاي انساني وسعه و مديريت سرمايهت -
  هاي نوين اداري فناوري -

گيري از خدمات مراكز تأييد صالحيت شده در طراحي رشته دانشگاهي مديريت  بهرهدر اين راستا، اقدامات انجام شده از جمله 
معاونت توسعه در دستور كار  ،محور و كاربردي كه بتواند مشكالت كشور را حل كند هاي ارزش طراحي رشتههمچنين . است اسالمي

چرا كه كارآمدي علوم انساني به اين است كه  ؛قرار داردجمهور و مركز آموزش مديريت دولتي  مديريت و سرمايه انساني رئيس
در مركز  ،و مباني نظام )مقام معظم رهبريابالغي (كلي نظام اداري هاي  ز براساس سياستمنابع آموزشي ني. مسائل كشور را حل كند

كه اين  با اين هدف ؛االداره در دست توليد است سسات آموزشي و پژوهشي از جمله بنياد فقهؤآموزش مديريت دولتي و برخي م
  .اردها و محتواها بتواند گام مؤثري در حل مشكالت مديريتي كشور برد رشته

  
مندي از فكر و انديشـه و خالقيـت آنـان در     ايجاد سازوكار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و بهره - 4- 2

  ها در نظام اداري ها و خالقيت و معرفي ايده) قانون مديريت خدمات كشوري 20موضوع ماده (ها  گيري تصميم
مندي از فكر، انديشه و خالقيـت   اي مناسب به منظور بهرهالزم است سازوكاره ،قانون مديريت خدمات كشوري 20براساس ماده 

بـراي  يكي از سـازوكارهاي رسـمي   . ها استفاده كرد گيري وسيله بتوان از پيشنهادهاي افراد در تصميم كاركنان فراهم شود تا بدين
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 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١٣۴

 

. اسـت  نظام پيشـنهادها  ،وآورينو براي برانگيختن خالقيت و  هاي سازنده جهت بالندگي سازماني ترغيب كاركنان به ارائه انديشه
سـازي و   فرآينـد تصـميم   ها بر اين باورند كه پيشبرد و تحقق اهداف آنهـا در گـرو جلـب مشـاركت كارمنـدان در      امروزه سازمان

يابـد، محصـوالت و    هـا كـاهش مـي    ز طريق مطرح شدن مسائل كاري، هزينـه ا در نظام پيشنهادها،. هاي سازمان است گيري تصميم
گيرد و از طريق اعمال مناسـب برنامـه پيشـنهادها، هـر كسـي       يابند و محيط مساعد عملياتي در سازمان شكل مي ميخدمات بهبود 

  .تواند نقش خود را در بهبود سازمان ايفا كند مي
  :از هاي اجرايي عبارتند اهداف استقرار نظام پيشنهادها در دستگاهمطابق مفاد ماده يادشده، 

ــراهم كــردن ســازوكارهاي منا  - ــا در    ف ــدان و دريافــت پيشــنهادها و اثرگــذاري آنه ــراي جلــب مشــاركت كارمن ســب ب
 ها گيري تصميم

 ايجاد انگيزه در كارمندان -

 وري كارمندان افزايش كارايي و بهره -

 مندي از فكر، انديشه و خالقيت كارمندان بهره -

 .اجراي نظام پيشنهادها تعيين شـده اسـت  هاي اجرايي مسئول  شوراي تحول اداري دستگاه، 1مذكورنامه اجرايي ماده  آييندر 
اي زيـر، نظـام پيشـنهادات را     ها موظفند براساس فرآيند چهارمرحله مذكور، شوراي تحول اداري دستگاهنامه  آيين 3براساس ماده 
  :اجرا نمايند
  دريافت پيشنهادات) الف
اونـت توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني      بررسي، تصويب يا رد نهايي پيشنهاد براساس دستورالعمل ابالغي از سـوي مع ) ب
  جمهور رئيس
  نامه اين آيين) 2(ها براساس دستورالعمل ابالغي در ماده  تعيين و تصويب پاداش) ج
  .سازي، بهبود، مشاوره و غيره فرهنگ، تعيين و تصويب ساير اعتبارات مربوط در راستاي آموزش) د

اند بـراي حفـظ حقـوق معنـوي و مالكيـت فكـري        اجرايي موظف شده هاي ، شوراي تحول اداري دستگاهنيز 4براساس ماده 
نسبت به ايجاد بانك اطالعاتي الكترونيكي با درج مشخصات كامل پيشـنهاد ارائـه شـده و سـاير مـوارد مربـوط        ،پيشنهاددهندگان

  .دننكاقدام 
  
توانمنـدي و  اي بـر مبنـاي تعهـد، تخصـص، تجربـه،       اجراي دستورالعمل نظام انتصاب مديران حرفـه  -2-5

  ارزيابي عملكرد
اي بايد بماند و افرادي كه اسـتعداد رشـد    مدير حرفه. هاي الزم مشخص شده است ويژگي ،براي انتصاب و بركناري مديران ،اوالً

ي و مدل مديريت بر مبناي كـار تيمـ  . مدير بايد در نتيجه كار مسئول باشد .شغلي رشد پيدا كنند يدارند بايد بتوانند در مسير ارتقا
  .و بستر قانوني براي اين منظور فراهم شده استبوده مبتني بر هدف 
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 ١٣۵    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

 يها اي اين است كه مديران براساس شاخص هاي حرفه انتخاب مديران در مسئوليت نحوهمصوبه شوراي عالي اداري درباره 
دادن وضع كنوني آنان با اين اين دستورالعمل درباره مديران فعلي با تطبيق .  شوند عمومي، اختصاصي و اعتقادي منصوب مي

  . شود، اما معياري براي انتصاب مديران آينده خواهد بود ها اجرايي مي شاخص
 هاي عمـومي و تخصصـي و نحـوه انتخـاب و انتصـاب      دستورالعمل اجرايي، شرايط عمومي، شايستگي« 3 مادهبراساس مفاد 

و  يعمـوم  يهـا  يسـتگ يشا ،يعموم طيشرا ،يا حرفه رانيتصاب مدموظفند در انتخاب و ان يياجرا يها دستگاه، 1»اي مديران حرفه
و در صـورت   يبررسـ  ريـ ز يرا طبـق بنـدها   يا حرفـه  تيريافراد منتخب پست مـد  ايفرد  يو رفتار ياخالق تيو صالح يتخصص

  :ندينسبت به انتصاب آنان اقدام نما ،تيحاز صال يو برخوردار ها يستگيوجود شا ط،ياحراز شرا
  

  يا حرفه رانيانتصاب مد يمومع طيشرا )الف
آنهـا را در سـطح    يتمـام  يسـت يهسـتند كـه افـراد با    يحـداقل  طيشرا ،يا حرفه تيريمد يها انتصاب در پست يعموم طيشرا

  :دارا باشند يا حرفه تيريمد يها انتصاب به پست يعموم طيمربوط براساس جدول شرا يتيريمد
  

معيارهاي عمومي 
 انتصاب

  سطوح 
  اي مديريت حرفه

تجربه خدمت   نوع استخدام  مدرك تحصيلي
  دولتي مرتبط

تجربه در پست 
مديريتي سطح 

  قبلي

سطح مديريت 
  پيش نياز

هاي  دوره
  ارزشيابي عملكرد  آموزشي

  مديريت پايه

حداقل ليسانش يا 
آن در  تراز هم
هاي مندرج در  رشته

  شغلاحراز شرايط 

  _  _  سال 1حداقل   رسمي يا پيماني

هاي  طي دوره
براساس  آموزشي

سامانه اجرايي 
  آموزش مديران

 85كسب ميانگين 
درصد امتياز 

ارزشيابي عملكرد 
  در سال قبل

  مديريت مياني

حداقل ليسانش يا 
آن در  تراز هم
هاي مندرج در  رشته

  شغلاحراز شرايط 

  سطح پايه  سال 1حداقل   سال 3حداقل   رسمي يا پيماني

هاي  طي دوره
آموزشي مديريت 
مانه مياني براساس سا

اجرايي آموزش 
  مديران

 85كسب ميانگين 
درصد ارزشيابي 

عملكرد در دو سال 
  قبل

  مديريت ارشد

حداقل ليسانش يا 
آن در  تراز هم
هاي مندرج در  رشته

  شغلاحراز شرايط 

  سطح مياني  سال 2حداقل   سال 5حداقل   رسمي يا پيماني

هاي  طي دوره
آموزشي مديريت 

ارشد براساس سامانه 
زش اجرايي آمو
  مديران

 85كسب ميانگين 
درصد ارزشيابي 

عملكرد در سه سال 
  قبل

  
  يا حرفه رانيمد يو تخصص يعموم يها يستگيشا )ب

 يسـتگ يشا. نـد ياحراز نما يافراد را به نحو مقتض يا حرفه تيريمد يو تخصص يعموم يها يستگيموظفند شا يياجرا يها دستگاه
 يا حرفـه  تيريمـد  يتخصصـ  يستگيجمهور و شا رئيس يانسان هيو سرما تيريدتوسط معاونت توسعه م يا حرفه تيريمد يعموم

و بـه   يتوسـط دسـتگاه طراحـ    يا حرفـه  رانيدستگاه در سطوح مختلف مـد  ياختصاص يها يژگيو و تيمأمور ت،يمتناسب با ماه
  .دياهد رسجمهور خو رئيس يانسان هيو سرما تيريمعاونت توسعه مد ندهيبا حضور نما يتحول ادار يشورا بيتصو
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 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١٣۶

 

  يو رفتار ياخالق تيصالح )ج
فـرد مـورد نظـر را در ابعـاد      يو رفتـار  ياخالقـ  تي، صـالح »ب«و » الـف «بند  طيموظفند عالوه بر احراز شرا يياجرا يها دستگاه

  :نديو احراز نما يبررس ليذ يمختلف به شرح بندها
  .يبه قانون اساس يالتزام عمل رينظ ؛يو اعتقاد ياخالق تيصالح -
شجاعت، وجـدان   ،يقناعت و زهد، عطوفت و مهربان ،ييگرا و نظم، عدم تجمل يزير برنامه رينظ ؛يرفتار فرد تيصالح -

  .يو نوآور تيخالق و سعه صدر، ي،ريهوش، دقت، خطرپذ ،يكار
 تينظارت و هدا ت،يثبات قدم و قاطع د،ياغتنام فرصت، افق د ،يتفكر راهبرد رينظ ؛يو سازمان يرفتار گروه تيصالح -

  .ارتباط با مردم و يريپذ مشورت ،يميكار ت هيروح ،يريگ ميدر تصم تيو قاطع يساالر ستهيقانون، شا تيامور، رعا
و  يگروهـ  ،يو رفتار فـرد  ياخالق تيها و ابزار سنجش صالح  روش ،جمهور رئيس يانسان هيو سرما تيريتوسعه مد معاونت

  .ابالغ خواهد كرد يياجرا يها و به دستگاه يرا براساس عوامل فوق طراح يا حرفه رانيمد يسازمان
  .باشد ينم يدر سطوح بعد يمجدد و تيرافع تأييد صالح ،يتيريسطح مد كيفرد در  كي ياخالق تيتأييد صالح -تبصره

  :ي به شرح زير استا حرفه رانيفرآيند انتخاب و انتصاب مدالذكر،  نامه فوق بتصوي 4 مادهبراساس 
 يا رخانـه يو دب يـي امـور اجرا . نـد يرا انتخاب و منصوب نما يا حرفه رانيمد ،ريد براساس مراحل زموظفن يياجرا يها دستگاه

 يهـا  مشـابه آن در دسـتگاه   نيعنـاو  ايـ ) ستاد و استان( يامور ادار يمتول يتوسط واحد سازمان يا حرفه رانيانتخاب و انتصاب مد
  :رديگ يانجام م يياجرا

  
  رانيبانك اطالعات مد ليو تشك ييشناسا
برخوردارنـد را در بانـك    2جـدول بنـد الـف مـاده      يعموم طيشرااز كه  يكارمندان يموظفند اطالعات تمام يياجرا يها دستگاه

بانـك   تيريو مـد  لينحـوه تشـك   .نـد يثبـت نما  ،كننـد  يطـ  تواننـد  يكه آنان مـ  يشغل يارتقا يرهايبراساس مس رانياطالعات مد
  .و ابالغ خواهد شد نييجمهور تع رئيس يانسان هيو سرما تيريتوسط معاونت توسعه مد رانياطالعات مد
 يدر بانك اطالعـات  يستيبا ،هستند يا حرفه تيريمد يها از پست يكي يكه در حال حاضر متصد ياطالعات افراد -تبصره 

  .ثبت شود رانيمد
  

  يو رفتار ياعتقاد ،ياخالق يها تيو صالح يو تخصص يعموم يها يستگياحراز شا
 يهـا  تيو صـالح  يو تخصصـ  يعمـوم  يسـتگ يشا ،يا حرفـه  تيريمـد  يهـا  انتصـاب در پسـت   يموظفند برا يياجرا يها دستگاه
 نيـ براسـاس مفـاد ا  را  انـد  نـام شـده   دسـتگاه ثبـت   رانيكـه در بانـك اطالعـات مـد     طيافراد واجد شرا يو رفتار ياعتقاد ،ياخالق

آنـان   يبند تيبوده و الو يتوسط افراد الزام ها تيو احراز صالح ها يستگياز شا ازيكسب حدنصاب امت. نديدستورالعمل احراز نما
  .رديگ يمكتسبه صورت م ازاتيبراساس امت

 ليـ ربط موظفنـد دال  مراجع ذي اي ييدستگاه اجرا ،يرفتار ايو  ياعتقاد ،يدر صورت عدم تأييد فرد از لحاظ اخالق -تبصره 
 يمجـدد و  تينبـوده و صـالح   يبه صـورت دائمـ   يو تيعدم تأييد صالح. ندياعالم نما يآن را به صورت مستند و محرمانه به و

  .رديقرار گ يمورد بررس يبعد يها در انتصاب تواند يم
  
  



 ١٣٧    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

  و انتصاب ييتأييد نها
 يتحول ادار ونيسيكم ايبه شورا  ،را كسب نموده است ازيامت نيكه باالتر يفرد ها، تيو احراز صالح ها يستگيپس از سنجش شا

و  يتخصصـ  يسـتگ يشا ،يعمـوم  طيدسـتگاه موظـف اسـت فرآينـد انتخـاب، شـرا       يتحـول ادار  ونيسيكم ايشورا شده و  يمعرف
قرار داده و در صورت تطابق  يمستندات ارائه شده در پرونده فرد، مورد بررس راساسفرد منتخب را ب يو رفتار ياخالق تيصالح

  .ديييد نماجهت صدور حكم انتصاب تأ ،دستورالعمل نيكامل آنها با مفاد ا
 يـي اجرا يهـا  چهـار سـاله بـوده و دسـتگاه     يا حرفـه  تيريمـد  يهـا  دوره خدمت در پسـت  نامه فوق، تصويب 5 مادهبراساس 

  :ندينما ديتمد ليذ طيرا بعد از چهار سال، در صورت كسب شرا يا حرفه رانيدوره خدمت مد توانند يم
  تيريپست مد ير طول تصدعملكرد ساالنه د يابيدرصد ارزش 85 نيانگيكسب حداقل م -1
  يمورد تصد يتيريسطح مد يشده برا نييتع يآموزش يها دوره يط -2
  يبالفصل و تأييد مقام مافوق و ريمد شنهاديپ -3
  حسب مورد يتحول ادار ونيسيكم ايتأييد شورا  -4

  
ران مدار و اسـتقرار نظـام شايسـتگي و ايجـاد ثبـات در خـدمت مـدي        ارزش و تربيت مديران كارآمد -2-6
  )قانون مديريت خدمات كشوري 54موضوع ماده(

ظور استقرار نظام شايستگي و ايجـاد ثبـات در   نبه مهاي اجرايي موظفند  دستگاه ،قانون مديريت خدمات كشوري 54براساس ماده 
لـذا  . دنكن مسير شغلي را در فضاي رقابتي براي همه كارمندان فراهم يضمن تعيين شرايط تخصصي، امكان ارتقا، خدمت مديران

را ، فعاليت خـود   بيني شده با توجه به شرايط پيشنيز اي  افرادي كه استعداد رشد دارند، زمينه فراهم شود و مديران حرفهبراي بايد 
  .ادامه دهند

:، بدين شرح استاستقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديرانمورد تأكيد در ماده مذكور به منظور اقدامات   
هاي مديريتي تعيين كنند تا افـراد   ارتقا و انتصاب افراد به پستبراي هاي اجرايي بايد شرايط تخصصي الزم را  دستگاه) الف

  .از مسير ارتقاي شغلي و با توجه به امتيازات مربوط در فضاي رقابتي به مراتب باالتر ارتقا يابند
هاي اجرايي بايد انتخاب افـراد را   د نداشته باشد، دستگاهدر صورتي كه از طريق مسير ارتقاي شغلي امكان انتصاب وجو) ب

  .ي الزم عملياتي نمايندهاي مديريتي با برگزاري امتحانات تخصص براي پست
توانند حـداكثر تـا    ميهاي اجرايي  دستگاه ،پذير نباشد در صورتي كه انتصاب از دو طريق ياد شده و از داخل دستگاه امكان) ج

  .كنند ديريتي خود را از خارج از دستگاه تأمينهاي م درصد از پست 15
 بـر . الزامي بر رعايت مسير ارتقاي شغلي در عزل و نصب مـديران سياسـي وجـود نـدارد    ، 54ماده  »ب«براساس بند همچنين 

طه ايـن كـه   بـه واسـ   ،الزم به يادآوري است. عزل و نصب اين دسته از مديران از اختيارات مقامات باالتر است ،مبناي مفاد اين بند
در اصـول مختلـف قـانون     1قـانون مـديريت خـدمات كشـوري     71سازوكار انتخاب يا انتصاب برخي از مقامات مـذكور در مـاده   

                                                 
  :دگرد در اين ماده به شرح زير تعيين ميور مذك شوند و امتياز شغلي مقامات شده و به عنوان مقام شناخته مي مديريت سياسي محسوب، هاي ذيل سمت -71ماده  .1

  .زامتيا) 18000(رؤساي سه قوه  )الف
  .امتياز) 17000( نگهبان شوراي يجمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسالمي و اعضا معاون اول رئيس )ب
  .ازتيام) 16000(ر جمهو سالمي و معاونين رئيسنمايندگان مجلس شوراي اا، وزر )ج
  .زايامت) 15000(استانداران و سفرا  )د
  .امتياز) 14000( معاونين وزرا )هـ
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بـديهي  . گيـرد  ر تعريف شده در قـانون مـذكور صـورت مـي     مشخص شده است، انتخاب يا انتصاب آنان برمبناي سازوكا 1اساسي
بـا  (جمهور، استانداران، سفرا  يريتي سياسي مانند معاون اول و ساير معاونان رئيسهاي مد است اين اختيار در خصوص ساير سمت

معنايي متفـاوت   ،قانون به آنان اشاره شده است 71و معاونان وزرا كه در ماده ) رعايت اصل يكصد و بيست و هشتم قانون اساسي
  2.از انتخاب يا انتصاب مقامات دسته اول خواهد داشت

  
  :اي سه حكم به شرح زير وجود دارد در مورد مديران حرفه، 54اده م »ج«براساس بند 

  .اي چهار ساله است هاي مديريتي حرفه دوره خدمت در پست -1
 .تمديد اين دوره بالمانع است -2

، رسـد  اي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هئيت وزيـران مـي   نامه آيينتغيير سمت افراد قبل از پايان دوره چهار ساله براساس  - 3
 .پذيرد رت ميصو

 
بـه   ،اي قبـل از انقضـاي چهـار سـال     شرايط تغيير مديران حرفه، 3اصالحيه آن. و 54ماده  2و تبصره » ج«نامه اجرايي بند  در آيين

  :شرح زير است
  .انتصاب به مقام باالتر -1
  .آن تراز هممقام سياسي يا  انتصاب به عنوان -2
  .دستگاهربوط و موافقت مقام مافوق درخواست مدير م -3
هاي آموزشي مورد نياز در دوره تصدي پست فعلي براساس نيازهاي آموزشي ساالنه مبتنـي بـر سـامانه اجرايـي      طي دوره -4

  .قانون مديريت خدمات كشوري) 56( موضوع ماده ،آموزش مديران
  .ي براي باالترصدي پست مديريت فعلكل امتياز ارزشيابي ساالنه به طور ميانگين در طول ت%) 85(كسب حداقل  -5
 .شرح شغل مربوط به پست مورد تصدي از دست دادن يكي از شرايط انتصاب يا شرايط احراز مندرج در -6

  .ماري به تشخيص پزشك معتمد دستگاهبي -7
  .باالترين مقام دستگاه ناتواني انجام وظايف به تشخيص مقام مافوق و تأييد -8
  .رسيدگي به تخلفات اداري هاي براساس حكم مراجع قضايي و يا هيأت - 9

  .%)60(تر از  يا يك سال پايين/ كل امتيازات ارزيابي عملكرد باشد%) 70(دوسال متوالي امتياز ارزيابي عملكرد مدير كمتر از  - 10
  .سازمان محل خدمت حذف پست مدير به دليل تغييرات ساختاري در -11
  .ز طرق مقرر در فصل دوم قانونواگذاري امور مربوط به حوزه وظايف مدير به يكي ا - 12
  

اين  71ماده  4)هـ(و ) د(هاي معاونان مقامات اجرايي مذكور در بندهاي  يكي از پست ،54ماده  2همچنين براساس تبصره 
قانون مديريت  54ماده  2و تبصره » ج«نامه اجرايي بند  آيين 3ماده براساس آن عزل و نصب متصدي كه شود  ثابت تلقي مي قانون،
 .تعيين شده است 5و اصالحيه آنمات كشوري خد

                                                 
 .هفتمو يكصد و پنجاه  و اصول شصت و دوم، شصت و ششم، نود و يكم، يكصد و چهاردهم، يكصد و بيست و هشتم، يكصد و سي و سوم، يكصد و سي و ششم .1

  .1389، شرحي بر قانون مديريت خدمات كشوري، شورا ،آبادي نوش لدين صدريسيدصدرا .2
  .29/8/1389 مورخ ك45230ت/193500و  21/11/1388ك مورخ 43909ت/231400هاي شماره  نامه تصويب .5و  3
 .وزرا معاونين) هـ/ سفرا و استانداران )د. 4
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  :استهاي اجرايي به شرح زير  رايط انتصاب مدير ثابت در دستگاهشمطابق مفاد ماده مذكور، 
  .باشد  فرد مورد نظر كارمند رسمي )الف
  .باشد مدرك تحصيلي كارشناسي يا باالتر داراي )ب
  .رتبط با حوزه معاونت ثابت باشدمحداقل پنج سال تجربه مفيد و مؤثر در مشاغل داراي ) ج

توانند عالوه بر شرايط فوق، شرايط اختصاصي ديگري را تعيين و پس از تأييد شوراي توسعه مديريت  ها مي دستگاه -تبصره
  .براي تصويب هيأت وزيران ارائه نمايندو سرمايه انساني 

  
موضوع مـاده  (يي افراد واجد شرايط هاي انساني و شناسا ايجاد بانك اطالعات مديران و حفظ سرمايه -2-7

  )قانون مديريت خدمات كشوري 55
، سازمان مكلف بـه ايجـاد بانـك اطالعـاتي مـديران جهـت اسـتفاده مقامـات و         مديريت خدمات كشوري قانون 55براساس ماده 

  :ايجاد اين بانك مترتب است دو هدف به شرح زير بر. هاي اجرايي شده است مديران دستگاه
  .هاي انساني حفظ سرمايه -1
  .هاي مديريتي شناسايي افراد واجد شرايط احراز پست -2

  
  



 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مباني قانوني
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  مباني قانوني -3
  )1390-1394(قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  -3-1

  224ماده » هـ «بند 
هـاي اداري و مـالي و اجتنـاب از     گيري صميمرساني به مردم و تمركززدايي در ت در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت

هاي اجرايي يا رؤسا  هايي كه در قوانين و مقررات براي دستگاه كاري و پاسخگويي مديران، اختيارات، وظايف و مسئوليت موازي
ده براسـاس  هـاي يادشـ   ربط استاني و ستادي دستگاه شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي  بيني و باالترين مقام آنها پيش

هاي سازماني و يا احكام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لكن در هيچ موردي مسئوليت مديران  شرح وظايف پست
  .استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا باالترين مقام دستگاه نيست

  
  قانون مديريت خدمات كشوري -3-2

  16ماده 
و كنترل مراحل انجام كـار و يـا هـر دو، جلـوگيري از     ) ستانده(ستقرار نظام كنترل نتيجه و محصول وري و ا به منظور افزايش بهره

اي كه توسـط   نامه گيري و اعطاي اختيارات الزم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آيين تمركز تصميم
  . ايي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورندهاي اجر رسد دستگاه سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

ها و خـدمات و محصـوالت واحـدهاي مجـري از قبيـل واحـدهاي آموزشـي، پژوهشـي،          شده فعاليت تعيين قيمت تمام) الف
 بهـا و خـدمات، در چـارچو    بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب بـا كيفيـت و محـل جغرافيـايي ارائـه فعاليـت      

ريـزي   ها و خدمات مذكور در بودجه مصوب ساالنه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه شده فعاليت ت تماممتوسط قيم
  . كشور يا استان

وكارهـاي نظـارتي بـراي كنتـرل      بيني سـاز  گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش د و نتيجهنهاي هدفم تعيين شاخص )ب
  . كميت و كيفيت خدمات ارائه شده

شـده آن و تعيـين تعهـدات     ها و خدمات و قيمـت تمـام   نامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليت انعقاد تفاهم) ج
  . طرفين
ريـزي اسـتان در    هـاي اعتبـارات مـذكور بـه شـوراي برنامـه       جـايي فصـول و برنامـه    اعطا اختيارات الزم براي پيشنهاد جابه) د

  . جايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه ساالنه خواهد بود جابهچارچوب احكام قانون بودجه ساالنه 
اي كـه بـا پيشـنهاد سـازمان      نامه شده، اختيارات الزم اداري و مالي به مديران، به موجب آيين براي اجراي نظام قيمت تمام) هـ

  . گردد تعيين مي ،رسد به تصويب هيأت وزيران مي
گيرد، به عنوان كمك تلقي شـده و پـس از پرداخـت بـه      شده در اختيار واحدها قرار مي ماماعتباراتي كه براساس قيمت ت) و

هـاي اجرايـي نسـبت بـه تحقـق اهـداف و نتـايج         مديران دسـتگاه . گردد ربط به هزينه قطعي منظور مي حساب بانكي واحدهاي ذي
پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقـدامات   نامه در مدت مديريت خود مسئول و به نهادهاي نظارتي بيني شده در تفاهم پيش

ماه قبل از ارسـال   ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك مربوطه را هر شش
  . لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد
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شده محصـوالت و خـدمات    وزيران امكان محاسبه قيمت تمامهايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت  دستگاه -1تبصره 
  . شده اقدام خواهند نمود خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام

 1387ريـزي كشـور اجـرا شـده و از سـال        سال توسط سازمان مديريت و برنامـه  بايد ظرف يك احكام اين ماده مي -2تبصره 
  . باشد ن فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه ميهاي موضوع اين قانو بودجه دستگاه

  
  19ماده 

مستمر در كيفيـت و كميـت ارائـه خـدمات خـود مجـاز خواهنـد بـود بـراي انجـام خـدمات             يي به منظور ارتقاايهاي اجر دستگاه
هـا و   موريـت أاليش وظـايف و م هـاي نـوين مـديريتي، بـازنگري و پـا      هاي توسعه مديريت نظير اسـتقرار نظـام   اي در زمينه مشاوره

هـاي نـوين اداري بـا مراكـز آمـوزش، پژوهشـي دولتـي و         هاي انساني و فنـاوري  ساختارهاي تشكيالتي، توسعه و مديريت سرمايه
  .ربط عقد قرارداد نمايند ييد صالحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذيأسسات خصوصي تؤم
  

  20ماده 
ربـط   مندي از فكر و انديشه و خالقيـت كارمنـدان ذي   منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره هاي اجرايي مكلفند به دستگاه

. هـا را فـراهم آورنـد    گيـري  آن در تصميم  خود سازوكار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري
  . رسد اهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مياي خو نامه نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آيين

  
  53ماده 

انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربـي الزم و پـس از احـراز شايسـتگي و عملكـرد موفـق در       
  . مشاغل قبلي آنان صورت گيرد

  
  54ماده 

   .ند اقدامات زير را انجام دهندا هاي اجرايي موظف در خدمت مديران، دستگاه به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات
اي، شرايط تخصصي الزم در تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاء  ريت حرفهيهاي مد در انتخاب و انتصاب افراد به پست )الف

ب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصـي  در مواردي كه از اين طريق امكان انتخا. شغلي به مراتب باالتر ارتقاء يابند
  . پذيرد الزم، انتخاب صورت مي

بـا رعايـت   (اي از افراد شايسته  هاي مديريت حرفه درصد سمت 15توانند براي حداكثر پانزده درصد  هاي اجرايي مي دستگاه
  . ستگاه استفاده نمايندخارج از د) تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي

بـدون الـزام بـه رعايـت مسـير ارتقـاء        )اين قـانون  71مذكور در ماده (هاي مديريت سياسي  عزل و نصب متصديان پست )ب
  . باشد شغلي از اختيارات مقامات باالتر مي

افراد قبل از مـدت   تغيير سمت. باشد و تمديد آن بالمانع است اي چهارساله مي هاي مديريت حرفه دوره خدمت در پست )ج
  . باشد پذير مي رسد امكان اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي نامه مذكور براساس آيين
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هاي زيرمجموعه يـك شـركت مـادر تخصصـي بـراي انتصـاب مـديران يـك          در اجراء اين ماده مجموعه شركت -1تبصره 
  . گردد دستگاه اجرايي تلقي مي

مـاده   »هــ «و  »د«هاي معاونين مقامات اجرايي مذكور در بنـدهاي   هاي اجرايي، يكي از پست ز دستگاهدر هر يك ا -2تبصره 
اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيـأت   نامه گردد و عزل و نصب متصدي آن براساس آيين اين قانون ثابت تلقي مي) 71(

  . رسد وزيران مي
مكان ارتقاء مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليـه  ند اا هاي اجرايي موظف دستگاه -3تبصره 

  . كارمندان فراهم نمايند
  . گردند اي تلقي مي اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه) 71( مديران مذكور در ماده -4تبصره 

  
  55ماده 

نسـبت بـه ايجـاد    ، هاي مـديريت  ناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي انساني و ش سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه
  . ربط اقدام نمايد بانك اطالعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي

  
  56ماده 

هـا مـورد انتظـار در     هاي اجرايي مؤثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقـش  ها و سامانه سازمان موظف است برنامه
  .باشد ربط مي هاي ذي هاي اجرايي كشور تنظيم نمايد و هرگونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طي دوره ا و دستگاهه بخش

  
  57ماده 

اي و نحـوه ارتقـاي مسـير شـغلي بـا پيشـنهاد        هاي مديريت حرفه دستورالعمل اجرايي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پست
  .رسد يسازمان به تصويب شوراي عالي اداري م

  
  71ماده 
ماده به شرح  شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي سمت

  :گردد زير تعيين مي
  .امتياز) 18000(رؤساي سه قوه  -الف
  .امتياز) 17000(شوراي نگهبان  يجمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسالمي و اعضا معاون اول رئيس -ب
  .اميتاز) 16000(جمهور  نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و معاونين رئيس ،وزرا -ج
  . اميتاز) 15000(استانداران و سفرا  -د
  . امتياز) 14000(معاونين وزرا  -هـ

هـاي   اير پسـت گردنـد و تعيـين سـ     مـي  تـراز  هماين ماده ) ب(نخست وزيران دوران انقالب اسالمي با مقامات بند  -1تبصره 
  . هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود ي پستتراز همت وزيران بوده و تعيين أبه عهد هي تراز هم
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كـه حقـوق ثابـت تلقـي     )) 66(مـذكور در مـاده   (هـاي شـاغل    عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگـي  -2تبصره 
  . قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت اين) 68(هاي ماده  العاده فوق ،گردد مي

پـس   ،هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنماينـد  مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريت -3تبصره 
وليت جديـد  العاده مستمر آنها در مسئ تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين

را تفـاوت  %) 80(التفـاوت تـا    به ميـزان مابـه   ،العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد حقوق ثابت و فوق%) 80(از هشتاد درصد 
گـردد و ايـن    مستهلك مي) ها العاده عوامل شغل و شاغل و فوق(اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي . تطبيق دريافت خواهند نمود

  . محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز مالك عمل خواهد بودالتفاوت در  مابه
حقـوق و   ءبـه اسـتنثا  (دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضـوع ايـن قـانون     -4تبصره 

  . هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد اي و يا سمت را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه) مزايا
  
  



 

  
  
  
  
  
  

هاي برنامه تقويت مديريت و توان كارشناسي  شاخص
  كشور و ارتقاء روحيه خودكنترلي در كارها

  هاي اجرايي در دستگاه
  ساله 5در طي برنامه 
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هاي برنامه تقويت مديريت و توان كارشناسـي كشـور و ارتقـاء روحيـه خـودكنترلي در       شاخص -4
  ساله 5هاي اجرايي در طي برنامه  در دستگاه كارها

هاي اجرايي در قالب برنامه تقويت مديريت و توان كارشناسي كشور و ارتقـاء   برنامه پنج ساله دستگاه -4-1
  روحيه خودكنترلي در كارها

واحد  عنوان رديف
  سنجش

وضع
  جمع  1394  1393  1392  1391  1390  موجود

1                    
2                    
3                    
4                    

  
  



 

  
  
  

  رجوع ارباب ميبه مردم و تكر ينرسا خدمت -برنامه دهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

به مردم و  يرسان خدمت
 رجوع ارباب ميتكر

 دهمبرنامه 



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١۴٨

 

  )رجوع رساني به مردم و تكريم ارباب بندهاي مرتبط با برنامه خدمت(هاي كلي نظام اداري  سياست - 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رجوع رساني به مردم و تكريم ارباب ها و محورهاي برنامه خدمت رئوس، روش -2
  هاي اجرايي يف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاهآشنا كردن مردم با حقوق و تكال -2-1

اگـر كارمنـدان و مـديران از حقـوق خـود       .هاي جدي در دولت اين است كه مردم از حقوق خودشان آگـاه باشـند   يكي از بحث
  .شوند به تكليف خود نيز واقف مي ،آگاهي داشته باشند

مكلـف   هـا  دسـتگاه بيني شده است كه براسـاس آن   پيش 1»قوق مردمح«فصلي به عنوان  ،در قانون مديريت خدمات كشوري
 هـا  دسـتگاه نظارت بهتري خواهند داشـت و   ،هر اندازه كه مردم با حقوق خود آشنا شوند .اند مردم را از حقوقشان آگاه كنند شده

 .يين و تشريح شده استتب ،حقوق مردم با رويكرد خدمتگزار ناميده شدن كارمندان مذكور، در فصل .شوند هم پاسخگو مي

  
شناسي نظام اداري، معرفي حقوق مردم و تكـريم   اي در جهت آسيب هاي مختلف رسانه اجراي برنامه -2-2

  رجوع ارباب
يي اسـت كـه موجـب تكـريم     ها روشسفرهاي استاني يكي از بهترين . شناسايي نقاط قوت و ضعف است ،شناسي آسيب هدف از
  .شود رجوع مي ارباب

نحوه ارتباط  ،اند دارند و به آنها عمل كرده )ع(يي كه حضرت علي ها روش ،البالغه در نهج ي ديني، به طور مثالها در آموزه
  .دهد ن با مردم را نشان ميمسئوال

و جمهور  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسبا همكاري  »راديو كارمند«اندازي  در اين چارچوب، براي راه
 هاي و ابهام ها سؤالها،  يدگاهد امكان ارائه هاي آن، برنامهكه در اقدام شده اي جمهوري اسالمي ايران سازمان صدا و سيم

معاونت . گردندمردم با حقوقشان آشنا  ،هاي كارشناسانه و جذاب با بحثشود  سعي ميفراهم شده و كارمندان و غيركارمندان 
  .دهدها نيز گسترش  اين اقدام را در سيما و ساير رسانه ت كهن اسآ بر جمهور توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

                                                 
  .)28تا  25مواد (فصل سوم  .1

  .رضايتمندي و اعتماد مردمرساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح خدمات -17بند 
كيـد بـر   أبخشي نسـبت بـه حقـوق و تكـاليف متقابـل مـردم و نظـام اداري بـا ت         و آگاهيسازي  شفاف -18بند 

  .مند مردم به اطالعات صحيح دسترسي آسان و ضابطه
رجـوع و   پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم اربـاب  گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت قانون -20بند 

  .ها در كليه فعاليتاي و فردي  شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه
هنگـي و نيـز   تنظيم روابط و مناسبات اداري براساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصـادي، بهداشـتي، فر   -22بند 

  .رفاه نسبي آحاد جامعه
هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصـور يـا تقصـير     حفظ حقوق مردم و جبران خسارت -23بند 

 .ون و مقررات در نظام اداريدر تصميمات و اقدامات خالف قان



 ١۴٩    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

ي اجرايي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل بـا  ها دستگاه قانون مديريت خدمات كشوري، 26براساس ماده 
اهـداف  . رسـاني كننـد   عآشنا كرده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اطـال  ها دستگاه

  :رساني موضوع اين ماده عبارتست از مترتب بر اطالع
 ارتقاي سطح آگاهي عمومي -

  قراردادن اطالعات الزم به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم -
  
  )قانون مديريت خدمات كشوري 27و  26موضوع مواد (استانداردسازي خدمات ارائه شده به مردم  -2-3

قـانون   27براسـاس مـاده   . مشخص شود …بهداشتي، درماني وگمركي و  خدمات آموزشي،: مختلف مثل ماتبايد استاندارد خد
ي اجرايي موظفند حداكثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و ها دستگاه ،مديريت خدمات كشوري

ن را در پاسخگويي به مردم و شـكايات  ع مردم برسانند و مسئوالمختلف به اطال هاي راهتغييرات آنها را مستند و شفاف كرده و از 
ي اجرايي بايد مردم را با حقـوق و  ها قانون مذكور، دستگاه 26همچنين براساس ماده . آنان در صورت بروز تخلف موظف نمايند

  .آشنا كنندي اجرايي ها دستگاهتكاليف خود در تعامل با 
  
موضـوع  (مردم از عملكرد كاركنان و مديران در ارتقاء و انتصاب  تأثيرگذاري رضايت و عدم رضايت -2-4

  )قانون مديريت خدمات كشوري 28ماده 
عهـده دولـت   شـرح زيـر بـه    تكـاليفي بـه    ،به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعـان  ،قانون مديريت خدمات كشوري 28براساس ماده 

  :گذاشته شده است
كارمندان در تمديد قراردادهاي استخدامي، ارتقاء و انتصاب و تشويق و  اعمال رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد -

  .آنانتنبيه 
ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمنـدان   و ها نامه ها، شيوه نامه منظور كردن رضايت و عدم رضايت مردم در آيين -

  .دولت به عنوان يك عامل مؤثر
رجوع دانسـته   ديد قرارداد كارمندان پيماني را جلب رضايت مردم و اربابيكي از شرايط تممذكور، قانون  49همچنين ماده 

  .رضايت و كرامت مردم را مورد توجه قرار داده است تأمين ،نيزقانون مورد اشاره  90و  36مواد  ،عالوه برآن. است
  عملكرد واحدهاي  به  بتنس  رجوع و ارباب  مردم  رضايت  و جلب  تكريممصوبه شوراي عالي اداري در خصوص  12در ماده 

  .هاي مشمول بيان شده است رجوع در وضعيت استخدامي كاركنان دستگاه ، موضوع اعمال نظرات مردم و ارباب1كشور  اجرايي
، مجلس شوراي اسـالمي  7/9/1372مصوب  ،قانون رسيدگي به تخلفات اداري 8ماده » 3«الزم به ذكر است كه براساس بند 

به عنوان تخلف اداري تلقي شده و » رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل ربابايجاد نارضايتي در ا«
  .هاي رسيدگي به تخلفات اداري است قابل طرح در هيأت
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  تشويق و ترغيب مديران و كاركنان خدمتگزار به مردم -2-5
اين طرح هـر  . گيرد هاي دولتي مورد ارزيابي قرار مي رجوع دستگاه ابرجوع، ميزان رضايتمندي ارب در راستاي طرح تكريم ارباب
بنـدي   ، شناخت و طبقه)رجوع ارباب(هاي عمومي از نظر ارتباط و تعامل با مخاطبان  هاي كلي سازمان ساله با هدف شناخت ويژگي

ه ئـ توجـه بـه ارا   هاي پيشـرو يـا بـي    دستگاه شناسايي(ها  هاي اجرايي و خدماتي از نظر ميزان رضايتمندي مراجعان به دستگاه سازمان
تا در نهايت بتوان بـا مقايسـه رونـد     گيرد در قالب متغيرهاي نظام اداري به اجرا درآمده و مورد پايش قرار مي) خدمات به مراجعان
ي اجرايـي، ميـزان   هـا  رساني بـه مراجعـان، ميـزان اعتمـاد مراجعـان بـه دسـتگاه        اطالع: هاي اساسي طرح، از جمله ساالنه برخي يافته

هـاي اجرايـي    مندي مراجعان از ارائه خدمات دستگاه هاي اجرايي، ميزان رضايت بيني مراجعان به بهبود ارائه خدمات دستگاه خوش
پس از اجراي طـرح، براسـاس ابزارهـاي مـرتبط و چـارچوب فنـي، اطالعـات        . ، نحوه اجراي طرح را مورد ارزيابي قرار داد…و 

اقـدام  ) عـدد رضـايتمندي  (هاي اجرايي از نظر ميزان رضايتمندي مراجعـان   بندي دستگاه و سپس نسبت به رتبهتجزيه و تحليل شده 
گيرنـد و بـه    هاي موفق در جلب رضايت مردم به نحـو مقتضـي مـورد تشـويق قـرار مـي       اندركاران دستگاه مديران و دست. شود مي

شـود تـا در زمينـه ارائـه خـدمات       اند، مراتب اعالم مي فيق كمتري داشتههايي كه در اين زمينه تو اندركاران دستگاه مديران و دست
  1.مطلوب و جلب رضايت مراجعان توجه بيشتري نمايند

، كسـاني كـه برمبنـاي نظـر مـردم از حـد انتظـار بـاالتر ارزيـابي          2هاي نظرسنجي از مردم همچنين براساس نتايج بررسي برگه
  .شوند، مورد تشويق قرار خواهند گرفت مي

استقرار ميز خـدمت  جمهور در خصوص  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسبخشنامه » 12«طبق بند  ،عالوه بر اين
ي عمـومي ارزيـابي عملكـرد سـال     هـا  ن به عنوان يكـي از شـاخص  انحوه و ميزان ارائه خدمات به مراجع، 3ي اجراييها دستگاهدر 

  .ها لحاظ خواهد شد دستگاه 1390
  
عنوان معيار ارزشـيابي، ارتقـاء و    ها در اجراي مصوبات سفرهاي استاني به يش سهم عملكرد دستگاهافزا -2-6

  تثبيت مديريت
اگـر ايـن مشـكالت    . گيـرد  هاي كارشناسي مورد بررسي قرار مـي  مشكالت مردم احصاء و در قالب كارگروه ،در سفرهاي استاني

عامل رضايت مردم بسيار حياتي بوده و ايـن   ،عالوه بر آن .كند رشد پيدا ميمنطقه يك پله و رود  استان يك پله باال مي ،حل شود
دليل عالقمنـدي مـردم در اقصـي نقـاط كشـور و      . شود چسبندگي مردم و دولت به دليل اين است كه به مشكالتشان رسيدگي مي

مصـوبات سـفرهاي اسـتاني موفـق     يي كه در اجـراي  ها دستگاه ،در اين راستا. همين حل مشكالت است ،شاكر و راضي بودن آنها
  .خواهد گرفتسهم عملكرد آنها در ارتقاء و تثبيت مديريت مورد توجه قرار  كنند، و مي عمل كرده

  
  

  

                                                 
 .16/9/1389مورخ  47759/200بخشنامه شماره  .1

 .10/2/1381ط مورخ .18540/13مصوبه شماره  8ماده  2تبصره  .2

 .30/3/1390مورخ  7193/200بخشنامه شماره  .3



 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مباني قانوني
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  مباني قانوني -3
  ) 1390-1394(قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  -3-1

  62 ماده
اسـتعالم يـا موافقـت و    ، جـواز ، پروانـه ، خذ مجوز اعم از گـواهي احقيقي و حقوقي منوط به  در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص

قـانون محاسـبات عمـومي    ) 5( قانون مـديريت خـدمات كشـوري و مـاده    ) 5( موضوع ماده اجراييي ها دستگاهموارد مشابه آن از 
نوع مجوز و فعاليـت مربـوط و نيـز مبـاني قـانوني       ،ي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانونها ، دستگاهاست

لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشـكل  ، تمديد، خذ مجوز و همچنين شيوه صدوراموكول بودن فعاليت به 
، صادي و دارائيوزراء امور اقت، جمهور معاونت حقوقي رئيس، جمهور انساني رئيس  معاونت توسعه مديريت و سرمايه، از معاونت

قـانون  ) 90( اصـل نـودم  ، ي برنامـه و بودجـه  هـا  كميسـيون كار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از 
الـزام  ، شـده  در صورت عدم ارسـال مسـتندات موضـوع ايـن مـاده در مهلـت تعيـين        .اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعالم نمايند

حسـن   مسئولخذ مجوز ممنوع است و باالترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي ابه  اشخاص حقيقي و حقوقي
  .باشند اجراي اين حكم مي

، تسـريع ، كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل
ي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصالح يا جـايگزيني شـيوه   ها گاهدستكاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي 

، اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه
يـع مجوزهـا و لغـو مجوزهـاي     تجمهـا،   روشنسبت به ابالغ دسـتورالعمل مشـتمل بـر بـازنگري و تسـهيل و اصـالح و جـايگزيني        

ايـن دسـتورالعمل جـايگزين     .جمهور اقدام نمايد رئيس تأييدضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از  چارچوبغيرضروري در 
 اجرايـي ي هـا  دسـتگاه شـود و بـراي همـه     لغو يا اصالح شده به موجب اين ماده محسـوب مـي   اجراييي ها روشو  ها دستورالعمل
  .راء استاالج مذكور الزم

  .تغيير يا اصالح احكام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسالمي است
تمديـد و  ، مرجع و شيوه صدور، كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها -1 تبصره

 .سازد بـه اطـالع عمـوم برسـاند     اطالعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي بندي مربوط را در يك پايگاه لغو و احياء و زمان
اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يـا   .شود كليه اطالعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي

رسـاني مـذكور ممنـوع و مرتكـب عـالوه بـر        اطالعارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه 
  .شود ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي جبران خسارت زيان

يادشـده از جملـه    اجرايـي ي هـا  دسـتگاه  هـاي  فعاليـت شـامل كليـه خـدمات و     ،مفاد اين حكم عالوه بـر مجوزهـا   - 2 تبصره
مؤسسـه اسـتاندارد و   ، حفاظـت محـيط زيسـت   ، اجتمـاعي  ، تـأمين والثبت احـ ، )ها شركتثبت ( ي ثبت اسناد و امالكها سازمان

هاي آمـوزش و   خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه، كگمر، نيروي انتظامي، هاشهر كالنشهرداري تهران و ، تحقيقات صنعتي ايران
براساس قوانين در ازاء  درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن و نيز مواردي كه، بهداشت، فناوريتحقيقات و ، علوم، پرورش
  .نيز خواهد بود، شود وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي، خدمات

درخصـوص مقـررات و    .اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قـوه قضـائيه منـوط بـه موافقـت رئـيس آن قـوه اسـت        
يي كـه  هـا  دسـتگاه اسـت و همچنـين درخصـوص    مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقـام معظـم رهبـري    

  .له است مستقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظم
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خذ مبالغي بيش از امجاز به ، مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق اجراييي ها دستگاه -3 تبصره
تخلف از اجراي ايـن حكـم و سـاير احكـام ايـن مـاده مشـمول         .باشند نمي، است دهآنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز ش

  .قانون مجازات اسالمي است) 600( مجازات موضوع ماده
  

  64 ماده
، شـود  در مواردي كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگـذار مـي  

ي هـا  بخـش گونه موارد تنظيم رابطه دولـت و   در اين .اكميتي دولت در مقابل شهروندان نيستح مسئوليتواگذاري وظايف رافع 
 هيـأت اي اسـت كـه بـه تصـويب      نامه آييناند براساس  دولت شده واگذار شده هاي تصديدار وظيفه  خصوصي و تعاوني كه عهده

  .رسد وزيران مي
ايـت قـانون مـديريت خـدمات كشـوري و مقـررات       ضـمن رع مورد نظر، دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتيجه 

موضوع اين ماده وظايف يادشده را بـه سـاير متقاضـيان بخـش خصوصـي يـا تعـاوني واگـذار نمايـد بـه            نامه آيينمربوطه براساس 
هايي كه بخش خصوصي و تعاوني متحمـل شـده    در اين صورت هزينه .رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد اي كه خدمت گونه

  .است تأمينست با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل ا
هاي قابل قبول و خسارات وارده به طـرفين از   تواند براي محاسبه هزينه با رعايت قوانين مي) معاونت( دبيرخانه شوراي اقتصاد

معاونـت ملـزم بـه     .مربوطه اسـتفاده نمايـد   اجراييي ها تگاهدسكارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صالحيت شاغل در 
  .االجراي شوراي اقتصاد است ابالغ مصوبات الزم

  .مشمول حكم اين ماده نيست) 44( ي كلي اصل چهل و چهارمها سياستموضوع قانون نحوه اجراي  هاي واگذاري
  

  224ماده » ـه«بند 
هـاي اداري و مـالي و اجتنـاب از     گيري اني به مردم و تمركززدايي در تصميمرس در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت

يا رؤسا  اجراييي ها دستگاهيي كه در قوانين و مقررات براي ها مسئوليتوظايف و ، اختيارات، كاري و پاسخگويي مديران موازي
ي يادشـده براسـاس   هـا  دستگاهستاني و ستادي ا ربط ذياست حسب مورد به مديران واحدهاي  شده  بيني پيشو باالترين مقام آنها 

مديران  مسئوليتي سازماني و يا احكام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لكن در هيچ موردي ها پستشرح وظايف 
  .استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا باالترين مقام دستگاه نيست

  
  قانون مديريت خدمات كشوري -3-2

  25ماده 
زين اخـالق اسـالمي و اداري و طبـق    اگزاران مردم هسـتند و بايـد بـا رعايـت مـو      خدمتاجرايي، ي ها دستگاهمديران و كارمندان 

احسـن در راه خـدمت    نمايند وظايف خود را به نحو و منشور اخالقي و اداري كه امضاء مي هسوگندي كه در بدو ورود اداء نمود
   .هاي قانوني آنها انجام دهند خواستهبه مردم و با در نظر گرفتن حقوق و 

بـا پيشـنهاد سـازمان بـه      اجرايـي ي هـا  دستگاهنامه و تعهدات كارمندان  متن سوگند، كرذال اصول و مفاد منشور فوق -1تبصره 
  .رسد ميهيأت وزيران تصويب 

مـواردي را  ، بر موارد فوق عالوه، توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط مي اجراييي ها دستگاه -2تبصره 
   .وزيران به آن اضافه نمايند هيأتبا رعايت منشور اخالقي مصوب 
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  26ماده 
آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط  اجراييي ها دستگاهمكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با  اجراييي ها دستگاه

داده و اطالعات الزم را به نحـو   ارتقاءسطح آگاهي عمومي در اين زمينه را جمعي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
   .مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند

  
  27ماده 

هـاي اجرايـي موظفنـد     هاي اجرايي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارنـد، دسـتگاه   مردم در استفاده از خدمات دستگاه
ن و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف حداكثر ظرف سه ماه مراحل، زما

 هاي اجرايي مسئوليت پاسخگويي بـه مـردم و شـكايت    به اطالع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولين دستگاه
  . نان را به عهده خواهند داشتآ
  

  28ماده 
ارتقـاء،  رضـايت مـردم از عملكـرد كارمنـدان را در      رضـايت و عـدم  ، حقوق مردم و مراجعـان  تأمين به منظوردولت مكلف است 

مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه  انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره
   .منظور نمايد مؤثرط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامل ضوابط اداري و استخدامي مربو، ها نامه شيوهها،  نامه آيين

  
  36ماده 

وري نيـروي انسـاني و    ي انجام كار خـود را بـا هـدف افـزايش بهـره     ها روشهاي مورد عمل و فرآيندموظفند  اجراييي ها دستگاه
 براسـاس كرامـت مـردم و    مين رضـايت و أسـالمت و صـحت امـور و تـ    ، كيفيـت ، هزينـه ، دقت، نظير سرعت ها فعاليتكارآمدي 

   .را مورد بازبيني و اصالح قرار دهند ها روشبار اين  گذارند و حداكثر هر سه سال يك اجراالعمل سازمان تهيه و به مورد  دستور

يي كـه بـا   هـا  شاخص براساسصحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي ها،  فعاليتوري و كارآمدي  ميزان بهره -تبصره
گيـري   مـورد انـدازه   ربـط  ذيي هـا  دستگاهتوسط سازمان با همكاري  هساليان، رسد سازمان مي تأييدبه  اجراييي ها هدستگاپيشنهاد 

   .شود قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي
  

  49ماده 
  :باشد منوط به تحقق شرايط ذيل مي ،تمديد قرارداد كارمندان پيماني

  .منداناستمرار پست سازماني كار -
  .رد و رضايت از خدمات كارمندسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكك -
  .لب رضايت مردم و ارباب رجوعج -
  .خصصي در زمينه شغل مورد تصديارتقاي سطح علمي و ت -

  .درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني، مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد -تبصره
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  90ماده 
انصـاف و  ، رويـي  گشـاده ، امانـت ، صـداقت ، سـرعت ، باشند كه وظايف خود را با دقت مي موظفي اجرايي ها ستگاهدكارمندان 

تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طـور يكسـان و دسـتگاه    
   .پاسخگو باشند ربط ذي

تواننـد در برابـر    مـي  رجـوع  اربـاب  .باشد راجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مياعتنايي به امور م هرگونه بي
   .و يا مراجع قانوني شكايت نمايند ربط ذيبرخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي 

  



 

  
  
  
  
  
  

رساني به مردم و تكريم  برنامه خدمتي ها شاخص
  وعرج ارباب

  ي اجراييها دستگاهدر 
  ساله 5در طي برنامه 
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در طـي  ي اجرايـي  ها در دستگاه رجوع رساني به مردم و تكريم ارباب برنامه خدمتي ها شاخص -4
  ساله 5برنامه 

  رجوع رساني به مردم و تكريم ارباب هاي اجرايي در قالب برنامه خدمت برنامه پنج ساله دستگاه -4-1

واحد  عنوان رديف
  سنجش

وضع
  جمع  1394  1393  1392  1391  1390  موجود

                برنامه  آشنا كردن مردم با حقوق و تكاليف خود  1
                درصد  تدوين استانداردهاي ارائه خدمات  2
                درصد  اندازي سيستم سامد استقرار و راه  3
                درصد  ارتقاء ميزان رضايت مردم  4

ــأ     5 ــتاني هي ــفرهاي اس ــوبات س ــق مص ــت تحق ت دول
                درصد  بندي براساس برنامه زمان

  
  :راهنماي تكميل

  .آشنايي مردم با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاه از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيما و ارائه اطالعات الزم -1
  .مختلف هاي راهمردم از  به رساني اطالعسازي زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و  مستند و شفاف -2
  .)سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت(هاي مردمي از طريق سيستم سامد  استقرار، پيگيري و ثبت به موقع پاسخ نامه -3
  .شود مندي آنان كه سنجش آن به صورت ساالنه انجام مي مردم به منظور ارتقاء ميزان رضايت ارائه خدمات با كيفيت به -4
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 مĤخذمنابع و 

  .انداز جمهوري اسالمي ايران سند چشم -1

 ).ابالغي مقام معظم رهبري(هاي كلي نظام اداري  سياست -2

 ).10/2/1380مورخ (گانه در خصوص مبارزه با مفاسد  اي مقام معظم رهبري خطاب به رؤساي قواي سه فرمان هشت ماده -3

 .قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي -4

 .ت خدمات كشوريقانون مديري -5

 .كل كشور 1390و  1389، 1388هاي  قانون بودجه سال -6

 .قانون رسيدگي به تخلفات اداري -7

 .قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن -8

 .ده برنامه تحول در نظام اداري كشور -9

هـاي   تانداريجمهـور و اسـ   معاونت توسعه مديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس   (هاي تحول اداري  نامه اجراي برنامه سند تفاهم -10
 ).سراسر كشور

گزارش تـوجيهي و مـتن اليحـه مـديريت     ريزي كشور،  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه -11
 .1384، خدمات كشوري

احكام قانون برنامه پـنجم  جمهور،  ها ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس  معاونت حقوقي، امور مجلس و استان -12
 .1389، اسفند وسعه در حوزه نظام اداريت

راهنماي اجـراي مصـوبه   جمهور،  ها ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس  معاونت حقوقي، امور مجلس و استان -13
 .1389، مرداد )اهداف، الزامات و فرآيندها(انتقال از تهران 

 .1387، شفق، خودسازي يا تزكيه و تهذيب نفساميني، ابراهيم،  -14

 .1378، مركز آموزش مديريت دولتي، نگرشي نو در طراحي ساختار سازمانيتهراني، سيروس،  -15

بيرخانـه شـوراي   ، دمجموعه قوانين و مقررات فناوري اطالعـات و ارتباطـات ايـران   ، سلجوقي، خسرو، …جهانگرد، نصرا -16
 .1383رساني، بهمن  عالي اطالع

، سـازمان  مجموعه مقاالت همايش سالمت نظام اداري، )و پاسخگوييدفتر هماهنگي بازرسي (دبيرخانه هيأت عالي نظارت  -17
  .1381ريزي كشور،  مديريت و برنامه

  .1380، سمت، مباني سازمان و مديريترضائيان، علي،  -18

 .1389، )فايل پاورپوينت( ساختار سازمانيشكرالهي، مسعود،  -19
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 .1372، قومس، هاي محلي و عدم تمركز حكومتطاهري، ابوالقاسم،  -22

 .1379، هستان، )ها ها، وظايف و مسئوليت تئوري(سازمان و مديريت فخيمي، فرزاد،  -23

ــدم -24 ــيدعلي، قــ ــري   گاهي، ســ ــم رهبــ ــام معظــ ــدگاه مقــ ــالمي از ديــ ــام اســ ــداف نظــ ــاب اهــ ــايت آفتــ ، ســ
)http://www.aftabir.com/articles( ،1389. 

  .1389، آواي نور، هاي كلي نظام اداري كشور انقالب فرهنگي در نظام اداري؛ تحليلي بر سياستناظمي اردكاني، مهدي،  -25

هـاي اجرايـي    ها و دسـتورالعمل  نامه هاي دولت و آيين ها و كارگروه كميسيونمصوبات هيأت وزيران، شوراي عالي اداري،  -26
 :مرتبط با قوانين و مقرارت موضوعه

  برنامه اول ـ استقرار دولت الكترونيك
  )22/4/1381ط مورخ .722/13شماره ( كيدولت الكترون تحقق يينامه اجرا آيين -
 )21/8/1382مورخ  159536/1903شماره ) (اداري سامانه مكاتبات(هاي سامانه دبيرخانه  ضوابط و ويژگي -

در مناطق مختلف كشور و  يياجرا يها دستگاه يانسان يرويمناسب ن عيو توز بيو اصالح ترك يساز نهيبهرئوس اقدامات منجر به  -
 )10/3/1383مورخ  37919/1901شماره ( يبهبود ارائه خدمات دولت

 )25/6/1383 مورخ 34181 شماره(» مردم«) پورتال( ينترنتيا گاهيجا يانداز راهضوابط  -

 )12/5/1384مورخ  85084/1901شماره (نامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم  نظام -

 )12/2/1386مورخ  18059/100شماره (پروتكل تبادل الكترونيكي مكاتبات اداري  -

 )4/7/1386مورخ  88882/100شماره ( »يخدمات دولت يرسان درگاه اطالع« يانداز راهضوابط  -

 )11/2/1387هـ مورخ 38876ت/18725شماره . (ا.ا.سند راهبردي نظام جامع فناوري اطالعات ج -

مـورخ   78558/1900شـماره  (هـا   دسـتگاه ) Website(هـاي اينترنتـي    هاي طراحي، ساختار و محتـواي جايگـاه   موازين و شاخص -
25/8/1387( 

 )29/1/1388هـ مورخ 39271ت/16169شماره ( يرانيا يبه تمام اشخاص حقوق ينامه اختصاص شناسه مل آيين -

 )3/9/1388مورخ  83587/200شماره ( 1388كرد اعتبارات فناوري در بودجه  نحوه هزينه -

هـــ مــورخ 43505ت/189378شــماره ) (فــاوا(آن  تيــفنــاوري اطالعــات و ارتباطــات و امن تيريكــارگروه مــد ليتشــكضــوابط  -
25/9/1388( 

 )17/12/1388مورخ  141152/200شماره (ك .خ.ون مقان 36ماده  يياجرادستورالعمل  -

 )1/3/1389مورخ  45918/44406شماره (در توسعه فناوري اطالعات وارتباطات كشور  دار تياولو يها حوزهتعيين  -

مـورخ   61116/42401شـماره  ( يردولتـ يغ يخـدمات دولـت و بخـش عمـوم     شـخوان ياز دفـاتر پ  يبـردار  و بهـره  جـاد ينامـه ا  آيين -
18/3/1389( 

 )7/4/1389مورخ  76481/44726شماره ) (كار در خانه(نامه دوركاري  آيين -

 )17/7/1389مورخ  35793/200شماره (استاندارد راهبري و مديريت اسناد  -



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١۶٠

 

 ينامه دوركار آيين يدر اجرا عيتسرجمهور در خصوص اقدامات منجر به  بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )16/9/1389مورخ  47234/200شماره (

جمهور در خصوص حق تقدم و اولويت زنان كارمند در اسـتفاده از طـرح    بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس -
 )11/10/1389مورخ  52081/200شماره (دوركاري 

 )12/10/1389مورخ  52336/200شماره (فناوري اطالعات و ارتباطات  يواحدها جاديا يالتيضوابط تشك -

 )5/7/1390مورخ  15379/90/200شماره (اصالحيه ضوابط تشكيالتي ايجاد واحدهاي فناوري اطالعات و ارتباطات  -

مـورخ   55204/200شـماره  (كارمنـدان دوركـار    يو اسـتخدام  يعملكرد و نحوه اعمال مقررات ادار يابيارز ييدستورالعمل اجرا -
26/10/1389( 

 )19/4/1390ك مورخ 44294ت/81839شماره ( ك.خ.قانون م 40ماده  يينامه اجرا آيين -

 1390جمهور در خصوص تأييد آمار نيـروي انسـاني سـال     نظارت راهبردي رئيس ريزي و بخشنامه معاونت بودجه ـ معاونت برنامه   -
 )22/6/1390مورخ  56859/30شماره (

نامه بين معاونت توسعه  رايي در خصوص تفاهمداري كل كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دا  بخشنامه معاونت نظارت مالي و خزانه -
مـورخ   129600/55شـماره  (داري كـل كشـور در مـورد سـامانه كارمنـدايران       جمهـور و خزانـه   مديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس   

28/6/1390(  
دايران هاي يك و شـش در سـامانه كارمنـ    جمهور در خصوص تكميل فرم بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -

 )9/7/1390مورخ  15645/90/200شماره (

هاي يك و شـش در سـامانه كارمنـدايران     جمهور در خصوص تكميل فرم بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )17/7/1390مورخ  16805/90/200شماره (

 كيسند جامع دولت الكترون سينو شيپ -

 
  داختبرنامه دوم ـ عدالت استخدامي و نظام پر

  )11/5/1384 مورخ هـ32964ت/25526 شماره( توسعه چهارم برنامه قانون) 145( ماده» ي« و» و« بندهاي اجرايي نامه آيين -
 مــورخ هـــ36820ت/152771 شــماره( توســعه چهــارم برنامــه قــانون) 145( مــاده» ي« و» و« بنــدهاي اجرايــي نامــه آيــين هياصــالح -

16/12/1385( 

 مــورخ هـــ37193ت/22221 شــماره( توســعه چهــارم برنامــه قــانون) 145( مــاده» ي« و» و« بنــدهاي اجرايــي نامــه آيــين هياصــالح -
17/2/1386( 

 )8/2/1387 مورخ هـ39623ت/16367 شماره( توسعه چهارم برنامه قانون) 145( ماده» ي« و» و« بندهاي اجرايي نامه آيين هياصالح -

 شـماره ( انـد  جـذب شـده   …هـا و   بـا افـرادي كـه از طريـق شـركت      در خصـوص نحـوه انعقـاد قـرارداد     رانيـ وز أتيه نامه بيتصو -
 )17/5/1387 مورخ هـ40006ت/77691

 )13/2/1388هـ مورخ 42626ت/43308شماره ( 1388سال  …نامه هيأت وزيران در خصوص ضريب حقوق و  تصويب -

 مــورخ 43309/42450 هشــمار( 1387در خصــوص تمديــد قراردادهــاي انجــام كــار معــين در ســال  ناريــوز أتيــه نامــه بيتصــو -
13/2/1388( 

 )21/2/1388 مورخ 1/14593/200 شماره...) (و شغل حق ازيامت جدول( ك.خ.م قانون دهم فصل يياجرا نامه نييآ -

  )16/6/1390 مورخ 13923/200 شماره...) (و شغل حق ازيامت جدول( ك.خ.م قانون دهم فصل يياجرا نامه نييآاصالحيه  -
 شــماره) (فيالتــأل حــق و سيالتــدر حــق ق،يــالتحق حــق كــار، اضــافه العــاده فــوق( ك.خ.م قــانون) 68( مــاده» 9« بنــد دســتورالعمل -

 )21/2/1388 مورخ 2/14593/200
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 )26/12/1388مورخ  1969/200شماره ) (كار اضافه العاده فوق( ك.خ.م قانون) 68( ماده» 9« بنداصالحيه دستورالعمل  -

 )21/2/1388 مورخ 3/14593/200 شماره( دولت نكارمندا يرفاه يها كمك پرداخت دستورالعمل -

 )9/9/1388 مورخ 84874/200 شماره( دولت كارمندان يرفاه يها كمك پرداخت دستورالعمل) ب(اصالحيه بند  -

 131100/43346شـماره  (هـاي سرپرسـت خـانوار     نامه هيأت وزيران در خصوص استخدام رسمي فرزنـدان شـهدا و خـانم    تصويب -
 )1/7/1388مورخ 

 مــورخ 84597/200 شــماره) (ك.خ.م قــانون 44 مــاده موضــوع( …يتخصصــ و يعمــوم امتحــان يبرگــزار نحــوه ورالعملدســت -
8/9/1388( 

» حقـوق و مزايـاي مسـتمر   «جمهـور در خصـوص روشـن نمـودن عبـارت       بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئـيس  -
 )8/10/1388مورخ  95314/200ماره ش(ك .خ.قانون م 122ماده  1و تبصره  107مندرج در ماده 

جمهور در خصوص پرداخت كمك رفاهي به مناسبت دهـه مبـارك فجـر     بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )1/12/1388مورخ  137660/200شماره (

 )27/12/1388 مورخ 262756/41459 شماره( باالتر و درصد 25 جانبازان و شاهد فرزندان اشتغال يسامانده نامه نييآ -

هاي مـرتبط بـا    در خصوص اعالم فقدان اعتبار مصوبات و بخشنامه ورهجم سيرئ يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونت بخشنامه -
 )12/2/1389 مورخ 4400/200 شماره( …استخدام موردي و 

 )18/2/1389 مورخ 15941/200 شماره( ياستخدام مسابقات و امتحانات يبرگزار نامه وهيش -

 )9/3/1389مورخ  54017/44585شماره ( 1389سال  …نامه هيأت وزيران در خصوص ضريب حقوق و  تصويب -

 در خصوص اصالح شـرايط احـراز مشـاغل اختصاصـي و عمـومي      ورهجم سيرئ يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونتبخشنامه  -
 )19/3/1389مورخ  11689/200شماره (

 )23/4/1389 مورخ 88384/44178 شماره( ك.خ.م قانون) 42( ماده »ز« بند يياجرا نامهنييآ -

ك .خ.قـانون م  71جمهور در خصوص حق شـغل مقامـات موضـوع مـاده      بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )20/7/1389مورخ  37379/200شماره (

در ارسال فرم مربوط به اصـالح شـرايط احـراز     در خصوص تسريع ورهجم سيرئ يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونتبخشنامه  -
 )28/7/1389مورخ  39024/200شماره ( مشاغل اختصاصي و عمومي

) ك.خ.قـانون م  68مـاده  » 1«موضـوع بنـد   (يافته و بـدي آب و هـوا    هاي مناطق كمتر توسعه العاده دستورالعمل نحوه پرداخت فوق -
 )11/8/1389مورخ  41722/200شماره (

قـانون   68مـاده  » 1«موضـوع بنـد   (يافتـه و بـدي آب و هـوا     هاي مناطق كمتر توسعه العاده عمل نحوه پرداخت فوقاصالحيه دستورال -
 )11/10/1389مورخ  52089/200شماره ) (ك.خ.م

 مـورخ  43512/200 شـماره ( )ك.خ.م قـانون  68 مـاده » 6« بنـد موضـوع  (العاده كارايي و عملكرد  نحوه پرداخت فوق دستورالعمل -
22/8/1389( 

) ك.خ.قـانون م  68مـاده  » 3«موضـوع بنـد   (هـاي غيرمتعـارف    العاده سختي كار و كـار در محـيط   دستورالعمل نحوه پرداخت فوق -
 )5/10/1389مورخ  50795/200شماره (

 )27/10/1389مورخ  55588/200شماره (هاي جدول حق شغل  ضوابط نحوه ارتقاء كارمندان در طبقات و رتبه -

هاي اجرايي در مورد تبـديل وضـع    هاي دستگاه جمهور در خصوص سؤال مديريت و سرمايه انساني رئيسبخشنامه معاونت توسعه  -
  )1/12/1389مورخ  60123/200شماره (نيروها 

هـاي اجرايـي در مـورد     هـاي دسـتگاه   جمهور در خصوص سـؤال  اصالحيه بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
  )25/7/1390مورخ  18374/200 شماره(تبديل وضع نيروها 
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 )10/12/1389 مورخ 60579/200 شماره( )ك.خ.م قانون 69 مادهموضوع (وري  العاده بهره نحوه پرداخت فوق دستورالعمل -

 6653/206شـماره  (العـاده كـارايي و عملكـرد     نامه شوراي عالي اداري به منظور اجراي دستورالعمل نحوه پرداخـت فـوق   تصويب -
 )23/3/1390مورخ 

 )29/3/1390مورخ  65694شماره (كل كشور  1390نامه هيأت وزيران در خصوص ضوابط اجرايي قانون بودجه سال  تصويب -

 )29/3/1390مورخ  65699شماره ( 1390سال  …نامه هيأت وزيران در خصوص ضريب حقوق و  تصويب -

 )22/5/1390مورخ  11942/200شماره (دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان  -

شـماره  (جمهور در خصـوص امتيـازات اعطـايي بـه حافظـان قـرآن كـريم         بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )14/6/1390مورخ  13736/200

جمهـوردر خصـوص پرداخـت     ها ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسـاني رئـيس    بخشنامه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان -
 )16/6/1390مورخ  13959/90/230شماره (مندي به زنان شاغل و بازنشسته مجرد  لههزينه عائ كمك

جمهور در خصوص چگونگي كسري مقرري ماه اول از كارمندان مشمول  بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )31/6/1390مورخ  15049/200شماره (ك .خ.قانون م

 
  سانيبرنامه سوم ـ ساماندهي نيروي ان

شــماره (نامــه ايجــاد تســهيالت جهــت شــاغلين دولتــي متقاضــي انتقــال از تهــران و كالنشــهرها بــه ســاير شــهرهاي كشــور    آيــين -
 )12/6/1386هـ مورخ 37909ت/93138

مصـوبه  (نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهـران و كالنشـهرها بـه سـاير شـهرهاي كشـور        اصالحيه آيين -
 )هيأت وزيران 9/4/1387ورخ جلسه م

مصـوبه  (نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهـران و كالنشـهرها بـه سـاير شـهرهاي كشـور        اصالحيه آيين -
 )هيأت وزيران 14/7/1387جلسه مورخ 

شـماره  (سـاير شـهرهاي كشـور     نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهـران و كالنشـهرها بـه    اصالحيه آيين -
 )4/10/1387مورخ   ه41589ت/179172

مصـوبه  (نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهـران و كالنشـهرها بـه سـاير شـهرهاي كشـور        اصالحيه آيين -
 )هيأت وزيران 13/11/1387جلسه مورخ 

مصـوبه  (ي انتقال از تهـران و كالنشـهرها بـه سـاير شـهرهاي كشـور       نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين دولتي متقاض اصالحيه آيين -
 )هيأت وزيران 9/1/1388جلسه مورخ 

مورخ  90465/200شماره (جمهور در خصوص فهرست مشاغل حاكميتي  بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
26/7/1388( 

 )21/11/1388ك مورخ 43908ت/231378شماره (ك .خ.قانون م 24نامه اجرايي ماده  آيين -

  )8/8/1389ك مورخ 44852ت/176420شماره (ك .خ.قانون م 24نامه اجرايي ماده  اصالحيه آيين -
مـورخ   262747/44186شـماره  (هـاي اجرايـي متقاضـي انتقـال از شـهر تهـران        نامـه اعطـاي تسـهيالت بـه كاركنـان دسـتگاه       آيين -

27/12/1388( 

) جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شـهر تهـران   تصميم نمايندگان ويژه رئيس( …و نامه اعطاي تسهيالت  اصالحيه آيين -
 )31/5/1389ن مورخ 44809ت/120569شماره (

  )31/1/1389مورخ  20461/44295شماره (ك .خ.قانون م 121و ماده  21ماده  2نامه اجرايي تبصره  آيين -
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مـورخ   22799/44481شـماره  (انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـران      نامه هيأت وزيران در خصوص تشـكيل كـارگروه    تصويب -
4/2/1389( 

ن مـورخ  44522ت/38956شـماره  (جمهـور در كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـران         تصميم نمايندگان ويـژه رئـيس   -
22/2/1389( 

ن مـورخ  44639ت/39003شـماره  (جمهـور در كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـران         تصميم نمايندگان ويـژه رئـيس   -
22/2/1389( 

مـورخ   44185-65365شـماره  (جمهور در امور اداري و استخدامي به استانداران سراسـر كشـور    بخشنامه تفويض اختيارات رئيس -
23/3/1389( 

  )7/4/1389مورخ  76481/44726شماره ) (كار در خانه(نامه دوركاري  آيين -
 )3/5/1389مورخ  96785/45017شماره (كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران  جمهور در تصميم نمايندگان ويژه رئيس -

مـورخ   10068/45017شـماره  (جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولـت از شـهر تهـران     اصالحيه تصميم نمايندگان ويژه رئيس -
21/1/1390( 

جمهوردر خصوص ارائه آمـار و   ريت و سرمايه انساني رئيسها ـ معاونت توسعه مدي  بخشنامه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان -
مـورخ   27587/230شـماره  ) (17/5/1389مـورخ   27587/230شماره (اطالعات مربوط به دستگاه به سايت انتقال كاركنان دولت 

17/5/1389( 

 )25/5/1389مورخ (صورتجلسه كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران  -

جمهور در خصوص ارسال گزارش اقدامات انجام شـده حـول محورهـاي     مديريت و سرمايه انساني رئيس بخشنامه معاونت توسعه -
  )2/6/1389مورخ  28987/200شماره (گانه 12

جمهور در خصوص طراحي و تنظيم تشكيالت تفصيلي واحدهاي اجرايي  بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
  )27/6/1389مورخ  32882/200شماره (استان البرز 

ن مـورخ  45336ت/152038شـماره  (جمهـور در كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـران         تصميم نمايندگان ويژه رئيس -
7/7/1389( 

جمهور در خصوص دامنه شمول  ها ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس  بخشنامه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان -
 )21/7/1389مورخ  37820/234شماره (در تهران  …سهيالت و ممنوعيت استخدام و استفاده از ت

 )22/7/1389ك مورخ45020ت/163464شماره (ك .خ.قانون م 22نامه اجرايي ماده  آيين -

 )22/7/1389مورخ  163467/44913شماره (هاي تعيين مشاغل حاكميتي  شاخص -

  )12/6/1390هـ مورخ 46564ت/119292شماره (هاي تعيين مشاغل حاكميتي  اصالحيه شاخص -
شـده بـه مـديران اجرايـي      جمهور در خصـوص ارسـال اختيـارات تفـويض     بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -

 )19/8/1389مورخ  43184/200شماره (استاني 

شـماره  (شـده   ند كارمندان منتقـل جمهور در خصوص انتقال همسران كارم بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )22/8/1389مورخ  43509/200

جمهـور در خصـوص نحـوه     ها ـ معاونت توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس       بخشنامه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان -
 )23/8/1389مورخ  43894/234شماره (شده  مندي از تسهيالت مسكن براي كاركنان زن منتقل بهره

ن مـورخ  45436ت/192483شـماره  (جمهـور در كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـران         دگان ويژه رئيستصميم نماين -
25/8/1389( 
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جمهـور در خصـوص تسـريع در     ها ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس  بخشنامه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان -
 )14/9/1389مورخ  39045/232شماره (ن اعطاي تسهيالت به متقاضيان انتقال از شهر تهرا

نامه دوركاري  جمهور در خصوص اقدامات منجر به تسريع در اجراي آيين بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس -
  )16/9/1389مورخ  47234/200شماره (

 47271/200شـماره  (بينـي شـده    ت پيشجمهور در خصوص اعمال امتيازا بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )16/9/1389مورخ 

جمهـور در خصـوص اعتبـار مربـوط بـه حقـوق و مزايـاي         ريزي و نظارت راهبردي رئـيس  بخشنامه معاونت بودجه ـ معاونت برنامه  -
 )29/9/1389مورخ  31-80792شماره (كاركنان متقاضي انتقال از شهر تهران 

جمهور در خصوص ارسال آمار و اطالعات كاركنـان قـرارداد انجـام كـار      يه انساني رئيسبخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرما -
 )5/10/1389مورخ  50796/200شماره (يافته  معين اعزامي به مناطق محروم و كمتر توسعه

ران كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـ       22/9/1389جمهور در خصوص ابالغ صورتجلسه مـورخ   نامه معاون اول رئيس -
 )9/10/1389مورخ  225866شماره (

جمهور در خصوص حق تقدم و اولويت زنان كارمند در اسـتفاده از طـرح    بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس -
 )11/10/1389مورخ  52081/200شماره (دوركاري 

ويض اختيـار بـه واحـدهاي اسـتاني و اعمـال      جمهور در خصوص لزوم تفـ  بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )19/10/1389مورخ  54068/200شماره (ها  همكاري الزم با معاونين توسعه مديريت و منابع انساني استانداري

ن مـورخ  46062ت/240985شـماره  (جمهـور در كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـران         تصميم نمايندگان ويژه رئيس -
25/10/1389( 

جمهـور در خصـوص شـمول     ها ـ معاونت توسعه مـديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس      ه معاونت حقوقي، امور مجلس و استانبخشنام -
 )26/10/1389مورخ  55193/234شماره (هاي استان تهران  تسهيالت به متقاضيان انتقال از شهرستان

مـورخ   55204/200شـماره  (كارمنـدان دوركـار    دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد و نحوه اعمال مقررات اداري و اسـتخدامي  -
26/10/1389( 

جمهور در خصوص عدم شمول  ها ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس   بخشنامه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان -
الي از استان تهران به نيروهاي قرارداد كار معين و مشخص انتق 1389ضوابط اجرايي قانون بودجه سال  29محدوديت مقرر در بند 

 )29/10/1389مورخ  56141/234شماره (

شده به استان  جمهور در خصوص پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان منتقل بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )16/11/1389مورخ  58527/200شماره (البرز 

ن مـورخ  46236ت/10069شـماره  (ركنـان دولـت از شـهر تهـران     جمهـور در كـارگروه انتقـال كا    تصميم نمايندگان ويـژه رئـيس   -
21/1/1390( 

جمهور در خصوص لزوم تفـويض اختيـار بـه واحـدهاي اسـتاني و اعمـال        بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )10/2/1390مورخ  2620/90/200شماره (ها  همكاري الزم با معاونين توسعه مديريت و منابع انساني استانداري

ن مـورخ  46236ت/33817شـماره  (جمهـور در كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـران         تصميم نمايندگان ويـژه رئـيس   -
18/2/1390( 

جمهور در خصوص بـرآورد و اعـالم اعتبـار مربـوط بـه حقـوق و مزايـاي         بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )20/2/1390مورخ  3460/90/200شماره (شهر تهران  كاركنان متقاضي انتقال از



 ١۶۵    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

يافته از تهـران و تنظـيم    جمهور در خصوص تبديل وضعيت كاركنان انتقال بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )20/2/1390مورخ  3463/90/200شماره (آگهي استخدامي 

هـاي   جمهور در خصـوص نحـوه جـذب نيـروي اسـتاني در قالـب شـركت        بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )30/5/1390مورخ  12515/200شماره (هاي اجرايي  هاي عمراني در دستگاه پيمانكاري و يا از طريق طرح

شـماره  (هاي اجرايـي   جمهور در خصوص ساماندهي نيروي انساني دستگاه بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )30/5/1390مورخ  12633/200

 44185-65365بخشـنامه شـماره    1جمهـور در اجـراي قسـمت الـف بنـد       بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئـيس  -
 )7/6/1390مورخ  13266/200شماره (جمهور  رئيس 23/3/1389مورخ 

 1390ر در خصوص تأييد آمار نيـروي انسـاني سـال    جمهو نظارت راهبردي رئيس ريزي و بخشنامه معاونت بودجه ـ معاونت برنامه   -
 )22/6/1390مورخ  56859/30شماره (

نامه بين معاونت توسعه  داري كل كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص تفاهم  بخشنامه معاونت نظارت مالي و خزانه -
مـورخ   129600/55شـماره  (ه كارمنـدايران  داري كـل كشـور در مـورد سـامان     جمهـور و خزانـه   مديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس   

28/6/1390( 

هاي يك و شـش در سـامانه كارمنـدايران     جمهور در خصوص تكميل فرم بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
  )9/7/1390مورخ  15645/90/200شماره (

هاي يك و شـش در سـامانه كارمنـدايران     ل فرمجمهور در خصوص تكمي بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
  )17/7/1390مورخ  16805/90/200شماره (

هـا و وظـايف حـاكميتي از     جمهـور در خصـوص تفكيـك مأموريـت     بخشنامه معاونـت توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس       -
 )24/7/1390مورخ  18189/90/200شماره (گري  تصدي

 
  برنامه چهارم ـ تمركززدايي

شــماره (ايجــاد تســهيالت جهــت شــاغلين دولتــي متقاضــي انتقــال از تهــران و كالنشــهرها بــه ســاير شــهرهاي كشــور    نامــه آيــين -
 )12/6/1386هـ مورخ 37909ت/93138

مصـوبه  (نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهـران و كالنشـهرها بـه سـاير شـهرهاي كشـور        اصالحيه آيين -
 )يأت وزيرانه 9/4/1387جلسه مورخ 

مصـوبه  (نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهـران و كالنشـهرها بـه سـاير شـهرهاي كشـور        اصالحيه آيين -
 )هيأت وزيران 14/7/1387جلسه مورخ 

شـماره  (شـور  نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهـران و كالنشـهرها بـه سـاير شـهرهاي ك      اصالحيه آيين -
 )4/10/1387مورخ   ه41589ت/179172

مصـوبه  (نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهـران و كالنشـهرها بـه سـاير شـهرهاي كشـور        اصالحيه آيين -
 )هيأت وزيران 13/11/1387جلسه مورخ 

مصـوبه  (ران و كالنشـهرها بـه سـاير شـهرهاي كشـور      نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهـ  اصالحيه آيين -
 )هيأت وزيران 9/1/1388جلسه مورخ 

مورخ  90465/200شماره (جمهور در خصوص فهرست مشاغل حاكميتي  بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
26/7/1388( 

 )21/11/1388ك مورخ 43908ت/231378شماره (ك .خ.قانون م 24نامه اجرايي ماده  آيين -



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١۶۶

 

  )8/8/1389ك مورخ 44852ت/176420شماره (ك .خ.قانون م 24نامه اجرايي ماده  اصالحيه آيين -
مـورخ   262747/44186شـماره  (هـاي اجرايـي متقاضـي انتقـال از شـهر تهـران        نامـه اعطـاي تسـهيالت بـه كاركنـان دسـتگاه       آيين -

27/12/1388( 

) جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شـهر تهـران   يندگان ويژه رئيستصميم نما( …نامه اعطاي تسهيالت و  اصالحيه آيين -
 )31/5/1389ن مورخ 44809ت/120569شماره (

شـماره  () ك.خ.قـانون م  29موضـوع مـاده   ( يـي اجرا يهـا  دسـتگاه  التيتشـك  ميو تنظ يطراح ،يسازمانده يها وابط و شاخصض -
 )27/12/1388مورخ ك 43911ت/262773

 )14/1/1389ك مورخ 44195ت/4053شماره (ك .خ.قانون م 29ماده » ط«بند  يينامه اجرا نآيي -

مـورخ   22799/44481شـماره  (نامه هيأت وزيران در خصوص تشـكيل كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـران         تصويب -
4/2/1389( 

 )22/2/1389 ن مورخ44522ت/38956ماره ش(جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران  تصميم نمايندگان ويژه رئيس -

 )22/2/1389ن مورخ 44639ت/39003شماره (جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران  تصميم نمايندگان ويژه رئيس - 

مـورخ   44185-65365شـماره  (جمهور در امور اداري و استخدامي به استانداران سراسـر كشـور    بخشنامه تفويض اختيارات رئيس -
23/3/1389( 

 )3/5/1389مورخ  96785/45017شماره (جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران  تصميم نمايندگان ويژه رئيس -

مـورخ   10068/45017شـماره  (جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولـت از شـهر تهـران     اصالحيه تصميم نمايندگان ويژه رئيس -
21/1/1390( 

 و آمار ارائه خصوص درجمهور  ها ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس  قوقي، امور مجلس و استانبخشنامه معاونت ح -
 )17/5/1389مورخ  27587/230شماره ( دولت كاركنان انتقال تيسا به دستگاه به مربوط اطالعات

 )25/5/1389مورخ (صورتجلسه كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران  -

جمهور در خصوص ارسال گزارش اقدامات انجام شـده حـول محورهـاي     معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس بخشنامه -
 )2/6/1389مورخ  28987/200شماره (گانه 12

جمهور در خصوص طراحي و تنظيم تشكيالت تفصيلي واحدهاي اجرايي  بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
  )27/6/1389مورخ  32882/200شماره (استان البرز 

ن مـورخ  45336ت/152038شـماره  (جمهـور در كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـران         تصميم نمايندگان ويژه رئيس -
7/7/1389( 

 جمهور در خصوص دامنه شمول ها ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس  بخشنامه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان -
 )21/7/1389مورخ  37820/234شماره (در تهران  …استفاده از تسهيالت و ممنوعيت استخدام و 

 )22/7/1389مورخ  163467/44913شماره (هاي تعيين مشاغل حاكميتي  شاخص -

  )12/6/1390هـ مورخ 46564ت/119292شماره (هاي تعيين مشاغل حاكميتي  اصالحيه شاخص -
شـده بـه مـديران اجرايـي      جمهور در خصـوص ارسـال اختيـارات تفـويض     رمايه انساني رئيسبخشنامه معاونت توسعه مديريت و س -

 )19/8/1389مورخ  43184/200شماره (استاني 

شـماره  (شـده   جمهور در خصوص انتقال همسران كارمند كارمندان منتقـل  بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )22/8/1389مورخ  43509/200

جمهـور در خصـوص نحـوه     ها ـ معاونت توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس       ه معاونت حقوقي، امور مجلس و استانبخشنام -
 )23/8/1389مورخ  43894/234شماره (شده  مندي از تسهيالت مسكن براي كاركنان زن منتقل بهره
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ن مـورخ  45436ت/192483شـماره  (ران جمهـور در كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـ        تصميم نمايندگان ويژه رئيس -
25/8/1389( 

جمهـور در خصـوص تسـريع در     ها ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس  بخشنامه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان -
 )14/9/1389مورخ  39045/232شماره (اعطاي تسهيالت به متقاضيان انتقال از شهر تهران 

 47271/200شـماره  (بينـي شـده    جمهور در خصوص اعمال امتيازات پيش ت و سرمايه انساني رئيسبخشنامه معاونت توسعه مديري -
 )16/9/1389مورخ 

جمهـور در خصـوص اعتبـار مربـوط بـه حقـوق و مزايـاي         ريزي و نظارت راهبردي رئـيس  بخشنامه معاونت بودجه ـ معاونت برنامه  -
 )29/9/1389مورخ  31-80792شماره (كاركنان متقاضي انتقال از شهر تهران 

جمهور در خصوص ارسال آمار و اطالعات كاركنـان قـرارداد انجـام كـار      بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )5/10/1389مورخ  50796/200شماره (يافته  معين اعزامي به مناطق محروم و كمتر توسعه

كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـران        22/9/1389رخ جمهور در خصوص ابالغ صورتجلسه مـو  نامه معاون اول رئيس -
 )9/10/1389مورخ  225866شماره (

جمهور در خصوص لزوم تفـويض اختيـار بـه واحـدهاي اسـتاني و اعمـال        بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )19/10/1389مورخ  54068/200شماره (ها  همكاري الزم با معاونين توسعه مديريت و منابع انساني استانداري

ن مـورخ  46062ت/240985شـماره  (جمهـور در كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـران         تصميم نمايندگان ويژه رئيس -
25/10/1389( 

جمهـور در خصـوص شـمول     ها ـ معاونت توسعه مـديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس      بخشنامه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان -
 )26/10/1389مورخ  55193/234شماره (هاي استان تهران  يالت به متقاضيان انتقال از شهرستانتسه

جمهور در خصوص عدم شمول  ها ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس   بخشنامه معاونت حقوقي، امور مجلس و استان -
روهاي قرارداد كار معين و مشخص انتقالي از استان تهران به ني 1389ضوابط اجرايي قانون بودجه سال  29محدوديت مقرر در بند 

 )29/10/1389مورخ  56141/234شماره (

شده به استان  جمهور در خصوص پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان منتقل بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )16/11/1389مورخ  58527/200شماره (البرز 

 )21/1/1390ن مورخ 46236ت/10069شماره (جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران  ژه رئيستصميم نمايندگان وي - 

جمهور در خصوص لزوم تفـويض اختيـار بـه واحـدهاي اسـتاني و اعمـال        بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )10/2/1390مورخ  2620/90/200شماره (ها  انداريهمكاري الزم با معاونين توسعه مديريت و منابع انساني است

ن مـورخ  46236ت/33817شـماره  (جمهـور در كـارگروه انتقـال كاركنـان دولـت از شـهر تهـران         تصميم نمايندگان ويـژه رئـيس   -
18/2/1390( 

و مزايـاي   جمهور در خصوص بـرآورد و اعـالم اعتبـار مربـوط بـه حقـوق       بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )20/2/1390مورخ  3460/90/200شماره (كاركنان متقاضي انتقال از شهر تهران 

يافته از تهـران و تنظـيم    جمهور در خصوص تبديل وضعيت كاركنان انتقال بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )20/2/1390مورخ  3463/90/200شماره (آگهي استخدامي 

 44185-65365بخشـنامه شـماره    1جمهـور در اجـراي قسـمت الـف بنـد       توسعه مديريت و سرمايه انساني رئـيس  بخشنامه معاونت -
 )7/6/1390مورخ  13266/200شماره (جمهور  رئيس 23/3/1389مورخ 

هـا و وظـايف حـاكميتي از     جمهـور در خصـوص تفكيـك مأموريـت     بخشنامه معاونـت توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس       -
 )24/7/1390مورخ  18189/90/200شماره ( گري تصدي
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  وري و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد برنامه پنجم ـ افزايش بهره
 )15/12/1379ط مورخ .430/13شماره (هاي اجرايي  نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه -

 )24/10/1381مورخ  195940/1900ره شما(هاي اجرايي  دستورالعمل اجرايي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه -

 )28/10/1381هـ مورخ 27701ت/44642شماره (هاي اجرايي كشور  نامه ارزيابي عملكرد دستگاه آيين -

شــماره (كــل كشــور   1382قــانون بودجــه ســال   ) 4(تبصــره ) ب(بنــد  )9(و ) 8(، )7( ،)5( ،)2(نامــه اجرايــي اجــزاي    آيــين -
 )8/4/1382هـ مورخ 28624ت/18136

 )21/4/1382مورخ  64832/101شماره (كل كشور  1382قانون بودجه سال ) 4(تبصره ) ب(بند ) 2(العمل اجرايي جزء دستور -

ــه خــدمات دســتگاه    تصــويب - ــران در خصــوص نظرســنجي از مــردم در مــورد نحــوه ارائ شــماره (هــاي اجرايــي  نامــه هيــأت وزي
 )27/7/1383هـ مورخ 31434ت/34588

 )25/11/1383مورخ  218662/1901شماره (اتژيك كشور نامه نظام ارزيابي استر آيين -

 )1/3/1384مورخ  34282/101شماره (قانون برنامه چهارم توسعه  144العمل اجرايي ماده  دستور -

 )17/12/1388 مورخ 141152/200 شماره( ك.خ.م قانون 36 ماده يياجرا دستورالعمل -

  )14/1/1389 مورخ 4221/44196 شماره( ك.خ.م قانون 20 هماد يياجرا نامهنييآ -
  )14/1/1389 مورخ 4225/44327 شماره( ك.خ.م قانون 82 و 81 مواد يياجرا نامهنييآ -
  )28/5/1389 مورخ 27911/200 شماره( عملكرد تيريمد نظام استقرار يياجرا دستورالعمل -
شماره (ها  اختصاصي دستگاه هاي جمهور در خصوص تدوين و ارسال شاخص نامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس -

  )20/7/1389مورخ  37448/200
 )22/7/1389 مورخ ك44989ت/163466 شماره( ك.خ.م قانون 16 ماده يياجرا نامه نييآ -

مـورخ   43512/200شـماره  ) (ك.خ.قـانون م  68مـاده  » 6«موضـوع بنـد   (العاده كارايي و عملكرد  دستورالعمل نحوه پرداخت فوق -
22/8/1389( 

 1389هـاي عمـومي ارزيـابي عملكـرد سـال       جمهور در خصوص شـاخص  اونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسبخشنامه مع -
 )11/10/1389مورخ  52078/200شماره (هاي اجرايي  دستگاه

شـماره  (جمهـور در خصـوص دامنـه شـموليت نظـام مـديريت عملكـرد         بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس    -
 )11/2/1390مورخ  2702/90/200

 )7/3/1390مورخ  5236/90/200شماره (ضوابط و استاندارد بكارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري  -

 6653/206شـماره  (العـاده كـارايي و عملكـرد     نامه شوراي عالي اداري به منظور اجراي دستورالعمل نحوه پرداخـت فـوق   تصويب -
 )23/3/1390مورخ 

 …هـاي اداري، تخصـيص مناسـب فضـاي اداري و      بـرداري مطلـوب از سـاختمان    اداري در خصوص بهره عالي نامه شوراي تصويب -
  )1/4/1390مورخ  7539/206شماره (

 8603/200شماره ( 1389جمهور در خصوص جشنواره شهيد رجايي سال  بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )14/4/1390مورخ 

 )22/5/1390مورخ  11942/200شماره (زيابي عملكرد كارمندان دستورالعمل اجرايي ار -

نامه اجرايي مـاده   آيين 2موضوع ماده (هاي اجرايي  دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه -
 )23/7/1390مورخ  35622/90/200شماره ) (ك.خ.قانون م 20

جمهور در خصوص سنجش ميزان رضايت مراجعان از نحوه ارائه خدمات  رمايه انساني رئيسبخشنامه معاونت توسعه مديريت و س -
 )23/8/1390مورخ  20824/200شماره (هاي اجرايي  دستگاه
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  برنامه ششم ـ سالمت اداري
 )25/12/1382هـ مورخ 28617ت/37995شماره (برنامه ارتقاي سالمت نظام ادراي و مقابله با فساد  -

 )14/04/1383هـ مورخ 30759ت/18725شماره (رتقاي سالمت نظام ادراي و مقابله با فساد اصالحيه برنامه ا -

  )22/12/1383هـ مورخ 30374ت/73377شماره (هاي اجرايي  نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه آيين -
  )13/2/1385مورخ  هـ34912ت/13283شماره (هاي اجرايي  نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه اصالحيه آيين -
 )12/5/1384 مورخ 85084/1901 شماره( مردم اتيشكا به ييپاسخگو تيريمد نامه نظام -

 )8/4/1389مورخ  77683/44770شماره (ك .خ.قانون م 93و  91، 90، 87، 86، 84نامه اجرايي مواد  آيين -

مـورخ   162966شـماره  (رد كارمنـدان  جمهـور در خصـوص نحـوه انجـام وظـايف و نظـارت بـر عملكـ         بخشنامه معاون اول رئيس -
15/8/1390( 

 
  برنامه هفتم ـ اصالح ساختارها و فرآيندها

 253/14شـماره  (يـي  اجرا يهـا  انجـام كـار در دسـتگاه   ي  اه ها و روش ستمياصالح سنامه شوراي عالي اداري در خصوص  تصويب -
 )6/9/1378مورخ 

هـاي   هـا و روش  اصـالح سيسـتم   ا و وظـايف كميتـه تخصصـي   تركيـب اعضـ  ريـزي تحـول اداري در خصـوص     مصوبه ستاد برنامه -
 )25/12/1378مورخ  464/14شماره ( هاي اجرايي دستگاه

رسـاني صـحيح، بـه موقـع و      دسـتگاههاي اجرايـي و اطـالع    ارتقاي سطح پاسخگويينامه شوراي عالي اداري در خصوص  تصويب -
 )29/03/1380ط مورخ .182/13شماره ( به مردمو نحوه ارائه خدمات دولتي  مؤثر در زمينه روش هاي انجام كار

  اجرايـي   عملكـرد واحـدهاي    بـه   نسـبت   رجـوع  و ارباب  مردم  رضايت  و جلب  تكريمنامه شوراي عالي اداري در خصوص  تصويب -
 )10/2/1381ط مورخ .18540/13شماره ( كشور

مورخ  90465/200شماره (رست مشاغل حاكميتي جمهور در خصوص فه بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
26/7/1388( 

 )21/11/1388ك مورخ 43908ت/231378شماره (ك .خ.قانون م 24نامه اجرايي ماده  آيين -

  )8/8/1389ك مورخ 44852ت/176420شماره (ك .خ.قانون م 24نامه اجرايي ماده  اصالحيه آيين -
 )17/12/1388مورخ  141152/200شماره (ك .خ.قانون م 36دستورالعمل اجرايي ماده  -

شـماره  ) (ك.خ.قـانون م  29موضـوع مـاده   (هـاي اجرايـي    هاي سازماندهي، طراحي و تنظيم تشـكيالت دسـتگاه   ضوابط و شاخص -
 )27/12/1388ك مورخ 43911ت/262773

 )14/1/1389ك مورخ 44195ت/4053شماره (ك .خ.قانون م 29ماده » ط«نامه اجرايي بند آيين -

سـازي،   جمهور در خصوص ارايه برنامه عملياتي دستگاه به منظـور چابـك   توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس بخشنامه معاونت -
 )6/7/1389مورخ  34933/200شماره (انداز  سازي و منطقي ساختن تشكيالت نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم متناسب

مـورخ   36271/200شماره (هاي اجرايي  رج از مركز دستگاهها و ضوابط تشكيالت تفصيلي حوزه مركزي و واحدهاي خا شاخص -
13/7/1389( 

 )22/7/1389مورخ  163467/44913شماره (هاي تعيين مشاغل حاكميتي  شاخص -

  )12/6/1390هـ مورخ 46564ت/119292شماره (هاي تعيين مشاغل حاكميتي  اصالحيه شاخص -
هـاي سـازماني بـدون     تشـكيل بانـك اطالعـات پسـت     ر در خصوصجمهو معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسبخشنامه  -

  )24/7/1389مورخ  38111/200شماره (هاي اجرايي  متصدي دستگاه
 )12/8/1389مورخ  41925/200شماره (هاي اداري مستقر در سطح شهرستان و بخش  ساختار تشكيالتي مجتمع -



 آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنايي    ١٧٠

 

هـا و وظـايف حـاكميتي از     خصـوص تفكيـك مأموريـت    جمهـور در  بخشنامه معاونـت توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس       -
 )24/7/1390مورخ  18189/90/200شماره (گري  تصدي

 
  برنامه هشتم ـ توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني

 )28/12/1380مورخ  22554/105شماره (نظام آموزش كاركنان دولت  -

 )11/1/1382مورخ  1426/1901شماره ( ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران -

 )17/6/1382مورخ  113517/1804شماره ( دستورالعمل اجرايي ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران -

 )3/5/1383مورخ  78510/101شماره (هاي بهبود مديريت  مجموعه آموزش -

 )20/1/1385مورخ  6326/1803شماره (هاي اصالحي نظام آموزش كاركنان دولت  دستورالعمل -

 )19/6/1387مورخ  55542/200شماره (آموزشي راهبرد علوي دولت اسالمي دوره  -

 )10/1/1389 مورخ ك43916ت/2579 شماره( ك.خ.م قانون نهم فصل يياجرا نامه نييآ -

 )28/4/1389 مورخ 21285/204 شماره( كشور از خارج يآموزش يها بورس عيتوز نحوه دستورالعمل -

 25900/200شماره (ريت خدمات كشوري و آشنايي با قوانين و مقررات مالي و محاسباتي هاي آموزشي آشنايي با قانون مدي دوره -
 )18/5/1389مورخ 

 )5/8/1389مورخ  40573/200شماره ) (سامد(هاي آموزشي مرتبط با سامانه ارتباط مردم و دولت  دوره -

ي مركز آموزش مديريت دولتي در زمينه ها جمهور در خصوص مأموريت بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )22/8/1389مورخ  43500/200شماره (توسعه و توانمندسازي مديران دولتي 

 )27/10/1389 مورخ 55588/200 شماره( شغل حق جدول يها رتبه و طبقات در كارمندان ارتقاء نحوه ضوابط -

 )21/12/1389مورخ  61731/89/200شماره ) (طرح سلمان(هاي آموزشي فرهنگي  دوره -

  )30/1/1390 مورخ 1834/200 شماره( يياجرا يها دستگاه كارمندان آموزش نظام -
 )7/3/1390مورخ  5264/200شماره (برنامه آموزشي و فرهنگي شميم عدالت با موضوع مديريت اسالمي  -

شـماره  (اي  حرفـه هـاي عمـومي و تخصصـي و نحـوه انتخـاب و انتصـاب مـديران         دستورالعمل اجرايي، شرايط عمومي، شايستگي -
 )23/3/1390مورخ  6643/206

 )7/6/1390مورخ  13260/200شماره (برنامه آموزشي و فرهنگي آيين مديريت با موضوع مديريت اسالمي  -

 )15/8/1390هـ مورخ 47334ت/162733شماره (نامه نظام آموزش مهارت و فناوري  آيين -

هـاي   هـاي آموزشـي و مؤسسـه    هور در خصوص محتوا و مدرسان دورهجم بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )18/8/1390مورخ  20549/200شماره (غيردولتي مجاز به ارائه خدمات 

 
  برنامه نهم ـ تقويت مديريت و توان كارشناسي كشور و ارتقاء روحيه خودكنترلي در كارها

 )15/12/1379ط مورخ .430/13شماره (هاي اجرايي  نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه -

 )24/10/1381مورخ  195940/1900شماره (هاي اجرايي  دستورالعمل اجرايي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه -

 )11/1/1382مورخ  1426/1901شماره ( ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران -

 )17/6/1382مورخ  113517/1804ماره ش( دستور العمل اجرايي ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران -

 )19/6/1387مورخ  55542/200شماره (دوره آموزشي راهبرد علوي دولت اسالمي  -

  )21/11/1388 مورخ ك43909ت/231400 شماره( ك.خ.م قانون 54 ماده 2 تبصره و »ج« بند يياجرا نامه نييآ -
  )29/8/1389 مورخ ك45230ت/193500 شماره( ك.خ.م قانون 54 ماده 2 تبصره و »ج« بند يياجرا نامه نييآ هياصالح -
  )14/1/1389 مورخ 4221/44196 شماره( ك.خ.م قانون 20 ماده يياجرا نامه نآيي -



 ١٧١    آن با مرتبط يها شاخص و اداري تحول برنامه ده با ييآشنا

 

  )22/7/1389 مورخ ك44989ت/163466 شماره( ك.خ.م قانون 16 ماده يياجرا نامه نييآ -
هاي مركز آموزش مديريت دولتي در زمينه  تجمهور در خصوص مأموري بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -

 )22/8/1389مورخ  43500/200شماره (توسعه و توانمندسازي مديران دولتي 

 )21/12/1389مورخ  61731/89/200شماره ) (طرح سلمان(هاي آموزشي فرهنگي  دوره -

 )7/3/1390مورخ  5264/200شماره (برنامه آموزشي و فرهنگي شميم عدالت با موضوع مديريت اسالمي  -

شـماره  (اي  هـاي عمـومي و تخصصـي و نحـوه انتخـاب و انتصـاب مـديران حرفـه         دستورالعمل اجرايي، شرايط عمومي، شايستگي -
 )23/3/1390مورخ  6643/206

 12863/200شـماره  (اي  جمهور در خصوص بانك اطالعات مديران حرفه بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )5/6/1390مورخ 

 )7/6/1390مورخ  13260/200شماره (برنامه آموزشي و فرهنگي آيين مديريت با موضوع مديريت اسالمي  -

 )18/7/1390مورخ  3191/1شماره (اي  نامه اجرايي بانك اطالعات مديران حرفه شيوه -

نامه اجرايي مـاده   آيين 2ع ماده موضو(هاي اجرايي  دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه -
 )23/7/1390مورخ  35622/90/200شماره ) (ك.خ.قانون م 20

هـاي   هـاي آموزشـي و مؤسسـه    جمهور در خصوص محتوا و مدرسان دوره بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )18/8/1390مورخ  20549/200شماره (غيردولتي مجاز به ارائه خدمات 

 
  رساني به مردم و تكريم ارباب رجوع مه دهم ـ خدمتبرنا

 253/14شـماره  (يـي  اجرا يهـا  انجـام كـار در دسـتگاه   ي  اه ها و روش ستمياصالح سنامه شوراي عالي اداري در خصوص  تصويب -
 )6/9/1378مورخ 

صـحيح، بـه موقـع و    رسـاني   دسـتگاههاي اجرايـي و اطـالع    ارتقاي سطح پاسخگويينامه شوراي عالي اداري در خصوص  تصويب -
 )29/03/1380ط مورخ .182/13شماره ( و نحوه ارائه خدمات دولتي به مردم مؤثر در زمينه روش هاي انجام كار

  اجرايـي   عملكـرد واحـدهاي    بـه   نسـبت   رجـوع  و ارباب  مردم  رضايت  و جلب  تكريمنامه شوراي عالي اداري در خصوص  تصويب -
 )10/2/1381ط مورخ .18540/13شماره ( كشور

ــه خــدمات دســتگاه    تصــويب - ــران در خصــوص نظرســنجي از مــردم در مــورد نحــوه ارائ شــماره (هــاي اجرايــي  نامــه هيــأت وزي
 )27/7/1383هـ مورخ 31434ت/34588

 )12/5/1384 مورخ 85084/1901 شماره( مردم اتيشكا به ييپاسخگو تيريمد نامه نظام -

 )21/11/1388 مورخ ك43914ت/231430 شماره( ك.خ.م قانون 25 ماده 1 تبصره يياجرا نامه نييآ -

 )8/4/1389 مورخ 77683/44770 شماره( ك.خ.م قانون 93 و 91 ،90 ،87 ،86 ،84 مواد يياجرا نامه نييآ -

 )16/9/1389 مورخ 47759/200 شماره( مردم از ينظرسنج طرح -

شـماره  (هـاي اجرايـي    يز خدمت در دستگاهجمهور در خصوص استقرار م بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )30/3/1390مورخ  7193/200

جمهور در خصوص سنجش ميزان رضايت مراجعان از نحوه ارائه خدمات  بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -
 )23/8/1390مورخ  20824/200شماره (هاي اجرايي  دستگاه


