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مصوبات شوراي عالي اداري

مرجع تصویب: شوراي عالي اداري 
شماره ویژه نامھ: ١٠٨٢

شنبھ،٢۴ شھریور ١٣٩٧

سال ھفتاد و چھار شماره ٢١۴١١

 مصوبھ شورای عالی اداری با موضوع: برنامھ جامع اصالح نظام اداری دوره دوم (١٣٩٩ ـ ١٣٩٧) 

شماره٣٠٢۵٩۶                                                                            ١٣٩٧/١۴/۶

مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصالح نظام اداری دوره دوم (١٣٩٩ ـ ١٣٩٧)

سازمان اداری و استخدامی کشور

تمامی وزارتخانھ ھا، سازمان ھا، موسسات، شرکت ھا و نھادھای عمومی غیر دولتی و استانداری ھا

شورای عالی اداری در یکصد و ھشتاد و دومین جلسه مورخ ٣٠/۵/١٣٩٧ بنا به پیشنھاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای
«سیاست ھای کلی نظام اداری» ابالغی مقام معظم رھبری و «نقشه راه اصالح نظام اداری» (مصوبه شماره ۵۶٠/٩٣/٢٠۶ تاریخ
٢٠/١/١٣٩٣ شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصالحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصالح نظام اداری ـ دوره دوم، مشتمل

بر ١٠ برنامه به شرح پیوست (ممھور به مھر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.

این مصوبه از تاریخ ابالغ الزم االجرا بوده و وزراء یا باالترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می باشند. سازمان اداری و
استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاھ ھای اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای

این برنامه را ھمه ساله به رییس جمھور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.

 
رئیس جمھور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی
 
 
 
 
 

                                   برنامه جامع اصالح نظام اداري – دوره دوم  

(1397 -1399)                                                        

اهداف اصلی برنامه جامع اصالح نظام اداري

تبدیل دولت به دولتی:

-      کارآ و اثربخش

متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)       -

-      چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه

 

راهبردهاي اصلی برنامه جامع اصالح نظام اداري

چابک سازي دولت       -

-      متناسب و منطقی سازي حجم و اندازه دولت

-      تمرکز بر ارتقاي کیفیت واحدهاي ستادي و کارآمدي نظام اداري
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توسعه دولت الکترونیک و بهره گیري از فناوری هاي نوین       -

-      توجه خاص به توانمند سازي کارکنان و ارتقاء کیفی مدیران دولت

اداره واحدهاي عملیاتی(مجري) در فضاي رقابتی (اقتصادی تر کردن خدمات دولت)       -

-      صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداري

-      ارتقاي شفافیت، پاسخگویی و سالمت نظام اداري و مقابله موثر با فساد

-      ارتقاء بهره وري(سازمان و نیروي انسانی)

 

 

برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»

الف- هدف کمی

[۱]هدف تجمیعی در پایان سال 11399
کاهش 12% از حجم دولت (پست ها و واحدهاي سازمانی)

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

3 درصد4 درصد5 درصدساالنه به نسبت ابتداي سال 1396اندازه کمی هدف

12 درصد9 درصد5 درصدتجمیعی

 

ب- سیاست هاي کلی ناظر بر اجراي برنامه - ابالغی مقام معظم رهبري

*   سیاست هاي کلی نظام اداري: بندهاي 10، 19 و 14

*   سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی: بند 16

*   سیاست هاي کلی برنامه ششم توسعه: بندهاي 3 و 19

 

(که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم می آورد): ج- اقدامات اساسی 

<><>

مسئولاقدامات اساسیردیف
مرجع

تصویب
زمان

مشاور و
همکار

مالحظات

1
تهیه الیحه تبیین نقش فعاالن توسعه کشور (دولت،
مدیریت محلی، بخش خصوصی، سمن ها و مردم) و

نحوه تعامل میان آن ها

سازمان اداري و استخدامی کشور

*  هیأت

وزیران

*  مجلس

شوراي
اسالمی

سال
1397

-
مبتنی بر قانون مدیریت

خدمات کشوري، تهیه گردد

خرید خدمات به جاي تولید خدمات2
*  دستگاه هاي اجرایی

*  سازمان برنامه و بودجه کشور

تصویب
 ساالنهبودجه ساالنه

در راستاي اجراي ماده 25
قانون برنامه پنج ساله ششم

توسعه

-دستگاه هاي اجراییتهیه برنامه واگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات3
سال
1397

سازمان
اداري و

استخدامی
کشور

اجرا مطابق برنامه
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مسئولاقدامات اساسیردیف
مرجع

تصویب
زمان

مشاور و
همکار

مالحظات

4
تدوین ضوابط مشارکت و واگذاري امور، وظایف و
تصدی ها میان دولت، مدیریت محلی و بخش

خصوصی

سازمان اداري و استخدامی کشور

*  هیأت

وزیران

*  مجلس

شوراي
اسالمی

سال
1397

- 

5

·         استقرار کامل سامانه ملی مدیریت ساختار
دستگاه هاي اجرایی

·         تطبیق تنوع استخدامی نیروي انسانی با
ساختار ثبت شده

·         صدور مجوز استخدام صرفأ در سقف
ساختارهاي مصوب

ساالنههیئت  وزیرانسازمان اداري و استخدامی کشور
دستگاه هاي

اجرایی
تمامی دستگاه هاي اجرایی
موظف به ورود اطالعات در

این سامانه هستند.

6

توانمندسازي بخش غیردولتی براي دریافت و انجام
فعالیت ها

 

تدوین و ابالغ ضوابط حمایت از
بخش خصوصی، تعاونی، سمن ها و

نهادهاي مدنی

سازمان اداري
و استخدامی

کشور
سازمان برنامه و بودجه کشورساالنه-

با رعایت ماده (22)
قانون مدیریت
خدمات کشوري

 

برنامه ریزي و
اجراي   برنامه هاي

توانمندسازي

دستگاه هاي اجرایی

 

د- اقدامات و فعالیت هاي مشترك (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

-      بازطراحی مأموریت ها و وظایف دولت در میان واحدهاي ستادي و اجرایی

متناسب سازي حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهاي محلی       -

-      واگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات دستگاه هاي اجرایی به مدیریت هاي محلی (شهرداری ها و دهیاری ها)، شبکه هاي حرفه اي، بخش خصوصی، تعاونی ها و سمن ها و نهادهاي مدنی و خرید
خدمات از آن ها

توسعه وظایف و فعالیت هاي مدیریت هاي محلی در بخش هاي اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی       -

-      کاهش سطوح مدیریت ستادي از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان

کاهش سقف پست هاي سازمانی دستگاه ها و حذف واحدها و پست هاي سازمانی غیرضرور       -

-      تمرکز زدایی در اداره امور و واگذاري وظایف و اختیارات قابل واگذاري به سطوح استانی و شهرستانی

ساماندهی شوراها، کمیسیون ها و سایر مجامع تصمیم گیري در تشکیالت بخش دولت       -

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

v    کاهش هزینه هاي دولت و ارتقاي کیفیت خدمات

v    تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات

v    تسریع و تسهیل در تصمیم سازي و تصمیم گیري

v    توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات

تصدی ها و مداخالت دولت و تقویت نقش ستادي و اعمال حاکمیت آن v    کاستن از 

مدیریت هاي استانی و منطقه اي v    تمرکز زدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات 
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v    نقش پذیري تمامی عوامل توسعه

 

 

 

برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري»

الف- هدف کمی

[۲]هدف تجمیعی در پایان سال 11399
بهبود رتبه در شاخص توسعه دولت الکترونیک به رتبه اي کمتر از 70  (بر اساس رتبه بندي سازمان ملل)

سال 1399سال 1397سال هاي برنامه

حداکثر رتبه 70حداکثر رتبه 90اندازه کمی هدف

 

ب- سیاست هاي کلی ناظر بر اجراي برنامه - ابالغی مقام معظم رهبري

*   سیاست هاي کلی نظام اداري: بندهاي 12 و 15

*   سیاست هاي کلی برنامه ششم توسعه: بندهاي 32 و 34

 

(که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري را فراهم می آورد): ج- اقدامات اساسی 

<><>

مالحظاتمشاور و همکارزمانمرجع تصویبمسئولاقدامات اساسیردیف

1
تدوین برنامه اجرایی و تعیین  پروژه هاي اولویت- 

دار توسعه دولت الکترونیک
دستگاه هاي

اجرایی
کمیسیون توسعه
دولت الکترونیکی

شش ماه
اول سال
1397

*  سازمان اداري و

استخدامی کشور

*  وزارت ارتباطات
و فناوري اطالعات

ماده 8 ضوابط فنی و اجرایی

شناسه دار کردن خدمات دستگاه هاي اجرایی2
سازمان اداري و
دستگاه هاي اجراییمستمر-استخدامی کشور

مصوبه شماره 1126446 تاریخ
28/12/1395 شوراي عالی اداري

 

3

تهیه و ابالغ  استانداردهاي فنی و مدیریتی نظیر:

·  ارتقاي مستمر کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی
به مردم

جایگاه های اینترنتی دستگاه هاي اجرایی   ·

( GIF ) شبکه تعامالت بین دستگاهی  ·

وزارت ارتباطات
و فناوري
اطالعات

*  شوراي

اجرایی فناوري
اطالعات

*  کمیسیون
توسعه دولت
الکترونیک

شش ماهه
اول سال
1397

*  سازمان  اداري و

استخدامی کشور

*  بخش خصوصی

 

 

 

-

4

·  اعطاي جایزه دولت الکترونیک مبتنی بر

ارزیابی سطح بلوغ دولت الکترونیک دستگاه ها

·  ارزیابی دستگاه ها بر اساس ضوابط و شاخص- 
هاي سنجش میزان توسعه دولت الکترونیک

*  سازمان

اداري و
استخدامی کشور

*  دستگاه هاي

اجرایی

کمیسیون توسعه
ساالنهدولت الکترونیک

*  وزارت  ارتباطات
و  فناوري اطالعات

*  استانداري- 
ها        

*  سازمان برنامه و

بودجه کشور

-
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مالحظاتمشاور و همکارزمانمرجع تصویبمسئولاقدامات اساسیردیف

تهیه برنامه فرهنگ سازي و توانمندسازي مردم در5
استفاده از خدمات الکترونیکی و راهبري اجراي آن

*  وزارت

ارتباطات و
فناوري اطالعات

*  سازمان صدا

و سیما

-

مستمر در
طول اجراي

برنامه

*  سازمان اداری و

استخدامی کشور

*   دستگاه هاي

اجرایی

با استفاده فراگیر از تشکل ها، بخش
خصوصی و مدیریت محلی  و ...

6
تهیه برنامه  فرهنگ سازي و توانمندسازي کارکنان
دستگاه هاي اجرایی در ارائه خدمات الکترونیکی و

راهبري اجراي آن

*  سازمان- 

اداری و
استخدامی کشور

*  سازمان

مدیریت و
برنامه ریزي

استان 

*  دستگاه هاي

اجرایی

-

مستمر در
طول اجراي

برنامه

تشکل ها و بخش
غیردولتی تأیید

اعتبار شده

تأیید اعتبار    تشکل ها و بخش
غیردولتی بر عهده سازمان برنامه و

بودجه کشور است.

استقرار میز خدمت الکترونیکی7
دستگاه هاي

اجرایی
سازمان اداري و
استخدامی کشور

آذر ماه سال
1397

--

ایجاد نظام استنادپذیري الکترونیکی8
ساماندهی
امضاي

الکترونیک

شوراي سیاست- 
گذاري گواهی
الکترونیکی

-سال 1397-
بند الف ماده 68

قانون برنامه ششم
توسعه کشور

بهره برداري از
امضاي الکترونیک
در ارائه خدمات

-پایان سال 1398-دستگاه هاي اجرایی
بند ج ماده 67

قانون برنامه  ششم
توسعه کشور

 

د- اقدامات و فعالیت هاي مشترك (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

-     الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره گیري از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش هاي سالمت، آموزش،
کشاورزي، مالیات، معامالت و امور بانکی،  به شرح : الف- اطالع رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم ها، ج- دریافت اطالعات

[۳]
-      برنامه ریزي و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه « Mobile Government » و توسعه آن به میزان 25 درصد، به صورت ساالنه

-      توسعه واگذاري خدمات دستگاه هاي اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات روستایی

-      انجام اصالحات ساختاري و فرآیندهاي اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک

توسعه و استانداردسازي پورتال هاي دستگاهی، استانی و محلی       -

-      الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعالم سایر دستگاه هاي اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه سازي سازوکارهاي تبادل اطالعات، استعالم و اشتراک گذاري بانک هاي
اطالعاتی بین دستگاه هاي اجرایی)

-      توسعه استقرار پنجره واحد

-      فراگیري پرداخت الکترونیکی به حساب هاي دولتی

-      حذف، اصالح و تجمیع مجوزهاي صادره توسط دستگاه هاي اجرایی براي اشخاص حقیقی و حقوقی

-      کاهش مراجعه دستگاه هاي اجرایی به واحدهاي تولیدي، ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبري توسط سازمان اداري و استخدامی کشور)

-      بهبود فضاي کسب و کار و اصالح و الکترونیکی نمودن فرآیندهاي مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبري  توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان اداري و استخدامی
کشور)

ساماندهی ساختمان ها، فضاهاي اداري و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته       -

  Geo coded National Address File ( GNAF ) استانداردسازي نحوه جمع آوري و نمایش داده هاي دستگاه ها بر روي نقشه هاي ژئوکد شده بومی مبنی بر استاندارد      -
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-      بکارگیري روش الکترونیکی در کلیه موارد دریافت و پرداخت گردش اجرایی دولت

استفاده از شماره ملی هویت و کدپستی محل اقامت در تمامی فعالیت هاي اداري و خدمات ارائه شده توسط دستگاه هاي اجرایی       -

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

v    ارتقاي کیفیت در  ارایه خدمات

v     افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات

ارتقاي سطح رضایت مندي مردم از دولت     v

v    چابک سازي و کوچک سازي دولت

v    مقررات زدایی و بهبود شاخص فضاي کسب و کار

v    کاهش فساد اداري، ارتقاي شفافیت و اعتماد عمومی

v    کاهش هزینه هاي دولت و مردم

 

 

 

برنامه سوم: « خدمات عمومی در فضاي رقابتی»

الف- اهداف

اداره تا 50 % واحدهاي عملیاتی دستگاه هاي اجرایی بر اساس قیمت تمام شده در فضاي رقابتیهدف تجمیعی در پایان سال 11399

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

ساالنه به نسبت سال 1396اندازه کمی هدف
20 درصد15 درصد15 درصد

تجمیعی
50 درصد30 درصد15 درصد

 حداقل به میزان 30% نسبت به سال 1396هدف تجمیعی در پایان سال 21399
[۴]

ارتقاي کیفیت خدمات دولتی

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

ساالنه به نسبت سال 1396اندازه کمی هدف
6 درصد14 درصد10 درصد

تجمیعی
30 درصد24 درصد10 درصد

کاهش هزینه هاي تمام شده خدمات دولتی حداقل به میزان 20% به قیمت ثابتهدف تجمیعی در پایان سال 31399

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

ساالنه به نسبت سال 1396اندازه کمی هدف
7 درصد8 درصد5 درصد

تجمیعی
20 درصد13 درصد5 درصد

 

ب- سیاست هاي کلی ناظر بر اجراي برنامه - ابالغی مقام معظم رهبري
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*   سیاست هاي کلی نظام اداري: بندهاي 11 و 17

(که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضاي رقابتی را فراهم می آورد): ج- اقدامات اساسی 

مالحظاتمشاور و همکارزمانمرجع تصویبمسئولاقدامات اساسیردیف

1
تهیه و ابالغ دستورالعمل و راهنماي استانداردسازي خدمات و آموزش

آن
-سازمان برنامه و بودجه کشورسال 1397-سازمان اداري و استخدامی کشور

-سازمان برنامه و بودجه کشورتغییر رویکرد بودجه ریزي به نظام   بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد2
از سال 1397

 
--

سازمان اداري و استخدامی کشورتدوین نحوه اداره واحدهاي عملیاتی3
شورای عالی اداري   *

*  مجلس شوراي

اسالمی

پایان سال
1397

-دستگاه هاي اجرایی

شورای عالی اداريسازمان اداري و استخدامی کشورتدوین روش و سنجش کیفیت خدمات دولتی4

تدوین روش:

سال 1397

سنجش: ساالنه

 

*  سازمان برنامه و بودجه

کشور

*  دستگاه هاي اجرایی

-

5
نظارت و ارزیابی ارائه خدمات بر اساس شاخص هاي کیفیت، قیمت و

سرعت

*  سازمان اداري و استخدامی

کشور

*  سازمان برنامه و بودجه کشور

-سازمان برنامه و بودجه کشورمستمرشورای عالی اداري

 

د- اقدامات و فعالیت هاي مشترك (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

-      انجام وظایف دستگاه هاي اجرایی با اولویت اداره واحدهاي عملیاتی دستگاه هاي اجرایی به روش هدفمند، قیمت تمام شده و در فضاي رقابتی

-      استانداردسازي خدمات دستگاه هاي اجرایی و برنامه  ریزي یکپارچه براي ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجراي آن

-      تعیین شاخص هاي هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهاي کیفی خدمات

پیش بینی سازوکارهاي نظارتی براي کنترل کمیت و کیفیت خدمات       -

-      اعطاي اختیارات الزم به مدیران در زمینه هاي اداري و مالی بر اساس بند «هـ » ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوري

-      آموزش مدیران واحدهاي خدماتی براي انطباق با رویکرد ارتقاي کیفیت و ارائه خدمات در فضاي رقابتی

-      توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق خرید خدمات، واگذاري مدیریت، واگذاري امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت

-      مدیریت واحدهاي عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضاي رقابتی

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

ارتقاي کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایت مندي مردم  v

v کاهش هزینه هاي تمام شده خدمات دولتی

v افزایش میزان بهره وري در تولید وارائه خدمات دولتی

v افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم

v افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه هاي اجرایی
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برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»

الف- اهداف کمی

[۵]هدف تجمیعی در پایان سال 11399
کاهش حداقل 12 % از مجموع کارکنان دستگاه هاي اجرایی

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

3 درصد4 درصد5 درصدساالنه به نسبت ابتداي سال 1396اندازه کمی هدف

12 درصد9 درصد5 درصدتجمیعی

[۶]هدف تجمیعی در پایان سال 21399
انطباق حداقل 60 درصد مدیران فعلی حرفه اي با شایستگی هاي عمومی مدیریت

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

30 درصد35 درصد35 درصدساالنه به نسبت سال 1396اندازه کمی هدف

100 درصد70درصد35 درصدتجمیعی

کاهش 8 سال در شاخص متوسط سن مدیرانهدف تجمیعی در پایان سال 31399

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

2 سال کاهش2 سال کاهش4 سال کاهشساالنه به نسبت سال 1396اندازه کمی هدف

8 سال کاهش6 سال کاهش4 سال کاهشتجمیعی

هدف تجمیعی در پایان سال 41399
[۷]

نسبت مجموع مدیران زن به کل مدیران، حداقل برابر با 30 درصد

* تأکید اصلی این هدف، بر مدیران ارشد، میانی و پایه است.

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

2 واحد درصد2 واحد درصد4 واحد درصدساالنه به نسبت سال 1396اندازه کمی هدف

8 واحد درصد6 واحد درصد4 واحد درصدتجمیعی

 

ب- سیاست هاي کلی ناظر بر اجراي برنامه - ابالغی مقام معظم رهبري

*   سیاست هاي کلی نظام اداري: بندهاي 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9
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*   سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی: بند 16

 

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم می آورد):

مالحظاتمشاور و همکارزمانمرجع تصویبمسئولاقدامات اساسیردیف

1
بهینه سازي و ارتقاي نظام جامع آماري کارکنان دولت در بستر فناوري
اطالعات (مشتمل بر مجموعه اقالم اطالعاتی مرتبط با زیرسیستم منابع

انسانی)

سازمان اداري و
استخدامی کشور

کمیسیون دولت
الکترونیک

ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشور-1397

استقرار نظام ارائه آمار برخط نیروي انسانی2
دستگاه هاي

-سال 1397-اجرایی
جهت ارائه به سازمان اداري و استخدامی

کشور

اسقرار سامانه ثبت حقوق و مزایا3
سازمان اداري و
-استخدامی کشور

نیمه اول سال
1397

*  وزارت امور
اقتصادي و دارایی

*  دستگاه هاي
اجرایی

ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشور

4
برقراري عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازي دریافتی بازنشستگان و

مستمري بگیران  با شاغلین

سازمان اداري و
استخدامی کشور

*  هیأت وزیران

*  مجلس شوراي
اسالمی

سال هاي
برنامه

*  سازمان برنامه

و بودجه کشور

*  وزارت تعاون،
کار و رفاه
اجتماعی

ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور

5
اصالح نظام پرداخت حقوق و مزایا به گونه اي که اختالف بین حقوق و مزایاي

میان کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه از 20 درصد تجاوز نکند. 

سازمان اداري و
استخدامی کشور

سال 1397هیأت وزیران
سازمان برنامه و

بودجه کشور
تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه  ششم

توسعه کشور

6
اصالح ضوابط و مقررات گزینش مطابق با بند (3) سیاست هاي کلی نظام

اداري ابالغی مقام معظم رهبري

هیأت عالی
گزینش

نیمه اول سال
1398

*  هیأت

وزیران

*  مجلس
شوراي
اسالمی

 

سازمان اداري و
استخدامی کشور

مشتمل بر معیارها، روش ها، فرآیندها و
ساختارها

7
به روز رسانی نظام آموزش کارمندان و مدیران مبتنی بر شایستگی ها و ارتقاي

اثربخشی آموزش ها

سازمان اداري و
-استخدامی کشور

پایان سال
1397

دستگاه هاي
اجرایی

-

استقرار مدل شایستگی مدیران حرفه اي در نظام اداري8
سازمان اداري و
سال 1397-استخدامی کشور

دستگاه هاي
اجرایی

*  مصوبه شماره 11851/93/206 تاریخ
5/9/1393 شوراي عالی اداري

*  بخشنامه شماره 1657363 تاریخ

4/11/1396 سازمان اداري و استخدامی
کشور

9
برنامه ریزي و اجراي تعدیل نیروي انسانی دستگاه هاي اجرایی به منظور تحقق

هدف

دستگاه هاي
اجرایی

*  هیأت وزیران

*  سازمان اداري

و استخدامی کشور

 *

برنامه ریزي:
سال 1397

*  اجرا:

مستمر

سازمان برنامه و
بودجه کشور

بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه
کشور

 

د- اقدامات و فعالیت هاي مشترك (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):



10/1/2018 www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=17283

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=17283 10/21

نسبت هاي مقرر و مغایر با مصوبات قانونی متناسب سازي تعداد و ترکیب نیروي انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادي بکار گرفته شده مازاد بر           -

-      تعیین تکلیف کارکنان واحدهاي واگذار شده و یا فعالیت هاي برون سپاري شده به یکی از روش هاي پیش بینی شده در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوري

-      بکارگیري نیروي انسانی با مدارك تحصیلی لیسانس و باالتر

-      اجراي برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدل هاي شایستگی) و الزام دستگاه ها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پست هاي مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک
اطالعات مدیران

-      اجراي برنامه هاي آموزش شغلی متناسب با نیازهاي عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی

-      استقرار نظام جانشین پروري و مدیریت مسیر شغلی کارمندان

-      برنامه ریزي و ساماندهی نیروي کار بخش دولتی (مدیریت عرضه و تقاضا)

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

v تسهیل جذب و نگهداشت نیروهاي متخصص در ستاد دولت

v بهبود کیفیت عملکرد و ارتقاي بهره وري نیروي انسانی در بخش دولتی

v ارتقاي همدلی و همراهی کارمندان با برنامه هاي دولت

v تربیت مدیران کارآ و توانمند براي آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت

v ارتقاي کیفیت مدیریت دستگاه هاي اجرایی

v متناسب سازي حجم نیروي انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاه هاي اجرایی

v کاهش هزینه هاي جاري

 

 

 

برنامه پنجم: «بهبود در نظام ها و فناوری هاي مدیریتی»

الف- اهداف کمی

بهبود شاخص حکمروایی  از 133 به رتبه اي کمتر از 92 (بر اساس گزارش لگاتم)هدف تجمیعی1

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

کمتر از 92کمتر از 100کمتر از 110اندازه کمی هدف

افزایش مقدار صدك شاخص کیفیت مقررات از 9.13  به 40 (بر اساس گزارش بانک جهانی)هدف تجمیعی2

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

حداقل نمره 40حداقل نمره 28حداقل نمره 18اندازه کمی هدف

افزایش مقدار صدك شاخص اثربخشی دولت از 45.6 به 72  (بر اساس گزارش بانک جهانی)هدف تجمیعی3

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

حداقل نمره 72حداقل نمره 62حداقل نمره 52اندازه کمی هدف
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ب- سیاست هاي کلی ناظر بر اجراي برنامه - ابالغی مقام معظم رهبري

*   سیاست هاي کلی نظام اداري: بندهاي 12، 13، 16 و 17

*   سیاست هاي کلی برنامه ششم توسعه: بندهاي 30 و 42

 

(که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظام ها و فناوری هاي مدیریتی را فراهم می آورد): ج- اقدامات اساسی 

مسئولاقدامات اساسیردیف
مرجع

تصویب
مالحظاتمشاور و همکارزمان

1
تصویب قانون مدیریت شهري با هدف توسعه فعالیت مدیریت

محلی
وزارت کشور

*  هیأت

وزیران

*  مجلس
شوراي
اسالمی

1397
سازمان اداري و
استخدامی کشور

-

2

اصالح قوانین اختصاصی دستگاه ها

(منظور از قوانین اختصاصی، قوانین پایه و مادر، نظیر قانون برنامه و
بودجه و قانون محاسبات عمومی است.)

دستگاه هاي اجرایی

*  هیأت

وزیران

*  مجلس
شوراي
اسالمی

طول
دوره

*  سازمان اداري و

استخدامی کشور

*  سازمان برنامه و

بودجه کشور

 

تعیین فهرست قوانین با هماهنگی دستگاه ها و سازمان
اداري و استخدامی کشور

3
طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش و جمع بندي تجارب در

دستگاه هاي دولتی
معاونت علمی و

فناوري رییس جمهور
شواری عالی

اداري
1397

سازمان اداري و
استخدامی کشور

-

تدوین نظام نوین مدیریتی براي اداره بخش آموزش و پرورش4

وزارت آموزش و
پرورش

 

شورای عالی
اداري

1397
سازمان اداري و
استخدامی کشور

-

5
تدوین نظام نوین مدیریتی براي اداره بخش بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی

وزارت بهداشت،
درمان و آموزش

پزشکی

شورای عالی- 
اداري

1397
سازمان اداري و
استخدامی کشور

-

تدوین نظام نوین مدیریتی براي اداره بخش رفاه و تأمین اجتماعی6

وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی

 

شورای عالی
اداري

1397
سازمان اداري و
استخدامی کشور

-

تدوین نظام نوین مدیریتی امور جوانان7
وزارت وزرش و

جوانان
شورای عالی

اداري
1397

سازمان اداري و
استخدامی کشور

-

تدوین نظام نوین مدیریتی براي اداره بخش آموزش عالی8

وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري

 

شورای عالی
اداري

1397
سازمان اداري و
استخدامی کشور

-
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مسئولاقدامات اساسیردیف
مرجع

تصویب
مالحظاتمشاور و همکارزمان

صندوق ها9 تدوین نظام بازنشستگی و مدیریت  

*  سازمان اداري و

استخدامی کشور

*  وزارت تعاون، کار
و رفاه اجتماعی

*  سازمان برنامه و

بودجه کشور

*  وزارت امور
اقتصادي و دارایی

*  هیأت

وزیران

*  مجلس
شوراي
اسالمی

-دستگاه هاي اجرایی1397

10
تدوین نظام نوین مدیریت بخش دولتی متناسب با اسناد فرادست در

اداره امور کشور (بازآفرینی راهبردي مدیریت دولتی ایران)
سازمان اداري و
استخدامی کشور

-

 
تهیه مدل اجرایی بومی و پیشنهاد به مراجع ذیربط-1398

11
طراحی نظام تصمیم گیري و تنظیم روابط قوا در کشور متناسب با

نقش ها (نظام مدیریت سیاسی کشور)
سازمان اداري و
استخدامی کشور

ارائه به      
رئیس جمهور

تهیه مدل اجرایی بومی و پیشنهاد به مراجع ذیربطدفتر هیأت دولت1398

دفتر هیأت دولتبازطراحی و اصالح نظام تصمیم گیري دولت12

*  هیأت

وزیران

*  مجلس
شوراي
اسالمی

1397
سازمان اداري و
استخدامی کشور

*  اجراي نظام در قالب ساماندهی و تشکیالت بخش
دولت، در برنامه اول " مهندسی نقش و ساختار دولت "

13
انجام مطالعات جامع و تدوین مدل تمرکززدایی در اداره امور کشور

 

سازمان اداري و
استخدامی کشور

*  هیأت

وزیران

*  مجلس
شوراي
اسالمی

دستگاه هاي اجرایی1397

استان ها و در سطح استان-  *  واگذاري در سطح ملی به 
شهرستان ها و تقویت شوراهاي شهر و روستا ها به 

*  اجراي مدل در برنامه اول، " مهندسی نقش و ساختار
دولت "

14
طراحی مدل برنامه ریزي در کشور و تدوین نظام یکپارچه برنامه- 

ریزي بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت(عملیاتی)
سازمان برنامه و

بودجه کشور

هیأت وزیران

 
1398

سازمان اداري و
استخدامی کشور

-

 

د- اقدامات و فعالیت هاي مشترك (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

-      استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبناي نتایج و محصوالت(کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جاي کنترل بر فرآیندها

شناسایی و انتخاب فناوری هاي نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آن ها با روش هاي سنتی مورد عمل دستگاه ها       -

نیازسنجی و طراحی سازمان هاي تنظیم گر در حوزه هاي مورد نیاز       -

-      آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه هاي مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضاي کسب و کار

تدوین نظام اجراي قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام هاي مربوط و آموزش و فرهنگ سازي به منظور اجراي قوانین و مقررات       -

-      بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور

-      طراحی و استقرار نظام سنجش پیامدهاي قوانین و مقررات

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

v بهبود نظام هاي مدیریتی و تصمیم گیري
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v ارتقاي کارآمدي و اثربخشی دولت

بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش هاي جمهوري اسالمی ایران  v

ایجاد زیرساخت هاي بهبود ارائه خدمات به مردم  v

v ایجاد زمینه ارتقاي رفاه نسبی آحاد جامعه

v افزایش و ارتقاي مشارکت تمامی فعاالن توسعه کشور در نظام اداري

 

 

برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»

الف- اهداف کمی

سیاست هاي کلی نظام اداري، ساالنه  به میزان 10 درصد   نسبت به وضع موجود Ø     ارتقاي هر یک از مولفه هاي اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر 

 

ب- سیاست هاي کلی ناظر بر اجراي برنامه - ابالغی مقام معظم رهبري

*   سیاست هاي کلی نظام اداري: بندهاي 1، 21، 20 و 26

*   سیاست هاي کلی اصالح الگوي مصرف: بند 1

 

(که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم می آورد): ج- اقدامات اساسی 

<><>

مالحظاتمشاور و همکارزمانمرجع تصویبمسئولاقدامات اساسیردیف

1
ترسیم فرهنگ سازمانی مطلوب بخش دولتی مبتنی بر سیاست- 

هاي کلی نظام اداري
سازمان اداري و استخدامی

کشور
سال 1397شورای عالی اداري

*  دستگاه هاي اجرایی

صاحب نظران   *

-

2
سنجش وضع موجود فرهنگ سازمانی بر اساس مؤلفه هاي احصاء

شده (در سطح دولت)
سازمان اداري و استخدامی

کشور
سازمان اداري و
استخدامی کشور

سال1397
سازمان مدیریت و برنامه- 

ریزي استان ها
-

3
تدوین برنامه اجرایی ارتقاي فرهنگ سازمانی در دو سطح:

-         دولت

*  سازمان اداري و

استخدامی کشور
سال 1397شورای عالی اداري

سازمان اداري و استخدامی
کشور

-

-         دستگاه هاي
اجرایی

*  دستگاه هاي اجرایی

طراحی و اجراي «جایزه ملی فرهنگ سازمانی»4
سازمان اداري و استخدامی

کشور
-

نیمه دوم سال
1397

دستگاه هاي اجرایی

 

-

 

(نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود): د- اقدامات و فعالیت هاي مشترك 

سیاست هاي کلی نظام اداري آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاه هاي اجرایی) با در نظر گرفتن        -

برنامه ریزي براي اصالح و تأمین زیرساخت هاي مربوط به رفع چالش ها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاست هاي کلی نظام اداري در دو سطح دولت و دستگاه هاي اجرایی       -

ارتقاي استانداردهاي اخالق حرفه اي و فرهنگ کاري متناسب با مأموریت هاي دستگاه، با هدف بهبود عملکرد       -

-      نهادینه نمودن نظم و انضباط اداري و مالی و وجدان کاري در نظام اداري
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هـ- پیامدها و دستاوردها

ارتقاي کارآیی کارکنان و اثربخشی سازمان هاي دولتی  v

بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقاي سطح رضایت مندي مردم از عملکرد سازمان هاي دولتی  v

v ایجاد رضایت شغلی و ارتقاي سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه هاي اجرایی

هویت بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش  v

v ارتقاي وجدان کاري مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداري و مالی در دستگاه هاي اجرایی

تقویت کنترل هاي داخلی در جهت اهداف سازمانی  v

 

 

 

 

برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداري»

الف- هدف کمی

1
هدف تجمیعی در پایان سال

1399
افزایش رضایتمندي مردم از تأمین حقوق آنان و نیز خدمات دستگاه هاي اجرایی به میزان 40 % نسبت به وضع موجود ( پایان

سال 1396)

سال هاي
برنامه

سال 1399سال 1398سال 1397

اندازه کمی
هدف

10 درصد20 درصد بهبودساالنه به نسبت سال 1396
بهبود

10 درصد
بهبود

40 درصد30 درصد بهبود20 درصد بهبودتجمیعی
بهبود

2
هدف تجمیعی در پایان سال

1399
کاهش میزان شکایات شهروندان (مردم) از کیفیت خدمات دستگاه هاي اجرایی به میزان 40% نسبت به وضع موجود (پایان سال

1396 به عنوان سال پایه)

سال هاي
برنامه

سال 1399سال 1398سال 1397

اندازه کمی
هدف

10 درصد20 درصد بهبودساالنه به نسبت سال 1396
بهبود

10 درصد
بهبود

40 درصد30 درصد بهبود20 درصد بهبودتجمیعی
بهبود

3
هدف تجمیعی در پایان سال

1399
بهبود رتبه شاخص سرمایه اجتماعی از 74 به 50

سال هاي
برنامه

سال 1399سال 1398سال 1397

اندازه کمی
هدف

حداکثر رتبهحداکثر رتبه 55حداکثر رتبه 65
50
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ب- سیاست هاي کلی ناظر بر اجراي برنامه - ابالغی مقام معظم رهبري

*   سیاست هاي کلی نظام اداري: بندهاي 18، 22 و 23

 

 

(که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداري را فراهم می آورد): ج- اقدامات اساسی 

مالحظاتمشاور و همکارزمانمرجع تصویبمسئولاقدامات اساسیردیف

اجراي منشور حقوق شهروندي و مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري1
تمامی دستگاه هاي

مرتبط
مستمر-

*  سازمان اداري و استخدامی

کشور

*  حوزه رییس جمهور در امور

حقوق شهروندي

-

2
استقرار نظام جبران خسارت وارده به شهروندان (مردم)  توسط      دستگاه- 

* دستگاه هاي اجراییهاي اجرایی

شورای عالی اداري   *

*  هیأت دولت

* مجلس شوراي

اسالمی

-سازمان اداري و استخدامی کشورمستمر

3
سنجش میزان رضایت مندي شهروندان (مردم)  به تفکیک هر یک از دستگاه- 

هاي اجرایی

* سازمان اداري و

استخدامی کشور

استانداری ها   *

-دستگاه هاي اجراییسنجش ساالنهشورای عالی اداري

4
آموزش مدیران و کارمندان براي رعایت حقوق شهروندي متناسب با

مأموریت ها و ویژگی هاي هر دستگاه اجرایی
-دستگاه هاي اجرایی

تا پایان سال
1398

-سازمان اداري و استخدامی کشور

5
تدوین و استقرار نظام آموزش شهروندان (مردم) در رابطه با حقوق وتکالیف

خود در نظام اداري

* سازمان اداري و

استخدامی کشور

* دستگاه هاي اجرایی

* سازمان صدا  و سیما

سازمان اداري و
استخدامی کشور

تدوین نظام: سال
1397

اجرا: مستمر

*  وزارت آموزش و پرورش

* وزارت علوم، تحقیقات و

فناوري

-

6
تقویت و حمایت از توسعه نهادهاي مدنی براي نظارت سازمان یافته شهروندان

(مردم) بر نظام اداري
مستمرشورای عالی اداريوزارت کشور

*  سازمان اداري و استخدامی

کشور

*  دستگاه هاي اجرایی

-

 

د- اقدامات و فعالیت هاي مشترك (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

استقرار نظام سنجش رضایت مندي شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاه هاي اجرایی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی       -

-      استقرار نظام دریافت و پاسخگویی به شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاه هاي اجرایی

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

v تأمین حقوق شهروندي و افزایش اعتماد عمومی

v افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)
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v کاهش وقوع تخلفات اداري

v افزایش آگاهی شهروندان (مردم) از حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاه هاي اجرایی

v بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی

 

 

 

 

برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداري»

 

الف- اهداف کمی

افزایش مقدار صدك شاخص کنترل فساد اداري از 25 به 50 (بر اساس گزارش بانک جهانی)هدف تجمیعی در پایان سال 11399

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

حداقل نمره 50حداقل نمره 45حداقل نمره 38اندازه کمی هدف

افزایش نمره شاخص ادراك از عدم وجود فساد از 30 به 45 (بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل)هدف تجمیعی در پایان سال 21399

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

حداقل نمره 45حداقل نمره 40حداقل نمره 36اندازه کمی هدف

بهبود مقدار صدك شاخص پاسخگویی از  11.33 به 45 (بر اساس گزارش بانک جهانی)هدف تجمیعی در پایان سال 31399

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

حداقل نمره 45حداقل نمره 35حداقل نمره 23اندازه کمی هدف

 

ب- سیاست هاي کلی ناظر بر اجراي برنامه - ابالغی مقام معظم رهبري

*   سیاست هاي کلی نظام اداري: بندهاي 20، 24 و 25

*   سیاست هاي کلی برنامه ششم توسعه: بند 29

 

(که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداري را فراهم می آورد): ج- اقدامات اساسی 

مالحظاتمشاور و همکارزمانمرجع تصویبمسئولاقدامات اساسیردیف

1

تصویب الیحه اصالح و دائمی کردن قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و
مقابله با فساد

 

هیأت وزیرانوزارت دادگستري
سال
1397

* سازمان اداري و استخدامی کشور

*  دستگاه هاي اجرایی
-
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مالحظاتمشاور و همکارزمانمرجع تصویبمسئولاقدامات اساسیردیف

تدوین برنامه هاي ارتقاي سالمت و پیشگیري و کنترل فساد اداري2

*  وزارت دادگستري

* سازمان اداري و

استخدامی کشور

 

-دستگاه هاي اجراییمستمرشورای عالی اداري

3
تدوین و اجراي برنامه هاي اجرایی ارتقاي سالمت اداري و کنترل فساد اداري

دستگاه هاي اجرایی
دستگاه هاي اجرایی

ستاد هماهنگی مبارزه با
مفاسد اقتصادي

سال
1397

سازمان اداري و استخدامی کشور
(تأیید کننده)

-

-سازمان اداري و استخدامی کشورمستمر-دستگاه هاي اجراییانجام اقدامات الزم براي افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداري4

5
استقرار نظام سنجش سالمت و فساد اداري در دستگاه هاي اجرایی و سنجش

آن
سازمان اداري و
استخدامی کشور

ساالنهشورای عالی اداري
دستگاه هاي اجرایی، نهادهاي مدنی

و سایر ذینفعان
-

6
تقویت و حمایت از توسعه نهادهاي مدنی و رسانه ها به منظور مشارکت موثر در

پیشگیري و مبارزه با فساد اداري

*  وزارت دادگستري

* سازمان اداري و

استخدامی کشور

*  وزارت کشور

-
سال
1398

-دستگاه هاي اجرایی

تصویب الیحه شفافیت7
معاونت حقوقی  رئیس- 

جمهور
مجلس شوراي اسالمی

سال
1397

* سازمان اداري و استخدامی کشور

*     دستگاه هاي اجرایی
-

تصویب الیحه تعارض منافع8
معاونت حقوقی  رئیس- 

جمهور
مجلس شوراي اسالمی

سال
1397

دستگاه هاي اجرایی

 
-

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیساالنه-دستگاه هاي اجراییتوسعه اجراي قانون دسترسی آزاد به اطالعات9

 

د- اقدامات و فعالیت هاي مشترك (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

-      بازنگري در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیري، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان

-      تدوین و استقرار نظام ارتقاي شفافیت در تعامل با برنامه هاي توسعه دولت الکترونیک

و ... به تناسب ویژگی هاي هر سطح -      شناسایی مستمر گلوگاه هاي فساد در نظام اداري، پایش و کنترل گلوگاه ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیم گیري، شهروندان (مردم)  

-      تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداري

-      فرهنگ سازي با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداري و تالش به منظور ایجاد درك صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت هاي قوه مجریه
در نظام اداري و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصالح 

-      آموزش شهروندان با هدف ارتقاي سطح قانون مداري و همکاري در اجراي قوانین و مقررات 

پیش بینی سازوکارهاي تشویق و حمایت از افشاء کنندگان فساد       -

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

v ارتقاي سالمت اداري و کنترل و کاهش فساد

v بهبود میزان پاسخگویی

v ارتقاي شفافیت در نظام اداري
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v کاهش وقوع تخلفات اداري

v تقویت قانون گرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت

v توسعه مشارکت مردم، نهادهاي مدنی و رسانه ها در مبارزه با فساد

 

 

برنامه نهم: « مدیریت بهره وري نظام اداري و اجرایی کشور»

الف- هدف کمی

1
هدف تجمیعی در پایان سال

1399
دستیابی به سهم 35 درصدي رشد اقتصادي از محل ارتقاي بهره وري (موضوع ماده 3 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) نسبت

به سال 1396

اندازه کمی
هدف

ساالنه به نسبت سال 1396
سالسال 1397

1398
سال
1399

101015

102035تجمیعی

2
هدف تجمیعی در پایان سال

1399
کاهش 15 درصد هزینه هاي دولت در نظام اداري در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات

اندازه کمی
هدف

ساالنه به نسبت سال 1396
سالسال 1397

1398
سال
1399

555

51015تجمیعی

 

ب- سیاست هاي کلی ناظر بر اجراي برنامه - ابالغی مقام معظم رهبري

*   سیاست هاي کلی نظام اداري: بندهاي 12، 17، 25 و 26

*   سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی: بندهاي 3، 5 و 20

*   سیاست هاي کلی برنامه ششم توسعه: بند 30

سیاست هاي کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند 12    *

*   سیاست هاي کلی اشتغال: بند 13

*   سیاست هاي کلی اصالح الگوي مصرف: بند 3

 

 

(که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهره وري نظام اداري و اجرایی کشور را فراهم می آورد): ج- اقدامات اساسی 

مسئولاقدامات اساسیردیف
مرجع

تصویب
زمان

مشاور و
همکار

مالحظات
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مسئولاقدامات اساسیردیف
مرجع

تصویب
زمان

مشاور و
همکار

مالحظات

1
تدوین چارچوب پیاده   س ازي چرخه مدیریت

بهره وري در دستگاه هاي اجرایی کشور

سازمان ملی
 بهره وري

ایران

سازمان اداري و
استخدامی کشور

سال 1397
دستگاه هاي
اجرایی کشور

-

2
استقرار   چرخه مدیریت بهره وري در دستگاه هاي

اجرایی کشور
دستگاه هاي
اجرایی کشور

سازمان اداري و
استخدامی کشور

سال 1397
سازمان ملی 
 بهره وري

ایران
-

3
سنجش و پایش بهره وري در  دستگاه هاي اجرایی

کشور

سازمان ملی
 بهره وري

ایران
-

سال 1397 و
استمرار ساالنه

دستگاه هاي
اجرایی کشور

دستورالعمل مربوط، ابالغ شده است و گزارش این اقدام بر اساس ماده 5
می شود. قانون برنامه ششم توسعه، به مجلس شوراي اسالمی ارائه  

4
تدوین دستورالعمل ها و راهنماهاي عمل به منظور

استقرار چرخه بهره وري در واحدهاي تولیدي و خدماتی

سازمان ملی
 بهره وري

ایران
سال 1397مراجع ذیربط

*  بخش

خصوصی

* دستگاه هاي

اجرایی

-

5
حمایت از شرکت هاي مشاور ارائه خدمات در حوزه

بهره وري
دستگاه هاي
اجرایی کشور

مستمر-
سازمان ملی

بهره وري ایران
-

 

د- اقدامات و فعالیت هاي مشترك (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

-      استقرار چرخه مدیریت بهره وري در دستگاه هاي اجرایی تا نیمه سال 1398 و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه ی سازمان ملی بهره وري ایران

-      استقرار نظام ارتقاي بهره وري با محوریت کاهش هزینه ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزایش هزینه در دستگاه هاي مرتبط با حوزه هاي اجتماعی، فرهنگی و
آموزشی

-      شناسایی تجربیات موفق بهبود بهره وري در دستگاه هاي اجرایی با محوریت بهبود بهره وري در مدیریت منابع، بهبود بهره وري کل و بهبود بهره وري در اجزا نظیر نیروي کار و عوامل تولید و
تعمیم اجراي آن به سایر دستگاه ها

ایجاد و تقویت شرکت هاي مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره وري       -

-      طراحی و اجراي جایزه ملی بهره وري

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

v بهبود بهره وري در سطح دولت، نظام اداري و دستگاه هاي اجرایی

v منطقی سازي نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی

v کاهش هزینه هاي دولت

v ارتقاي بهره وري در واحدهاي تولیدي و خدماتی (بنگاه هاي اقتصادي)

v تحقق یک سوم رشد اقتصادي، از محل ارتقاي بهره وري

v افزایش بهره وري نیروي کار بخش دولتی

 

 

برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»

الف- هدف کمی
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افزایش میزان تحقق اهداف و اجراي قوانین و مقررات به باالي 65 %هدف تجمیعی در پایان سال 11399

سال 1399سال 1398سال 1397سال هاي برنامه

حداقل 5 درصد افزایشحداقل 5 درصد افزایشحداقل 5 درصد افزایشساالنه به نسبت سال 1396اندازه کمی هدف

حداقل 65 درصدحداقل 60 درصدحداقل 55 درصدتجمیعی

 

ب- سیاست هاي کلی ناظر بر اجراي برنامه - ابالغی مقام معظم رهبري

*   سیاست هاي کلی نظام اداري: بند 25

 

(که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم می آورد): ج- اقدامات اساسی 

مسئولاقدامات اساسیردیف
مرجع

تصویب
زمان

مشاور و
همکار

مالحظات

1
ارزیابی استراتژیک و تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه

با کشورهاي منطقه و جهان

سازمان اداري و
استخدامی

کشور
ساالنه-

*  سازمان

برنامه و بودجه
کشور

*  دستگاه هاي
کشور

در اجراي ماده 83 قانون مدیریت خدمات کشوري

استقرار مدیریت عملکرد، ارزیابی و رتبه بندي دستگاه هاي اجرایی2
سازمان اداري و

استخدامی
کشور

ساالنه-
دستگاه هاي

اجرایی
با تأکید بر نهادینه سازي فرهنگ خودارزیابی در دستگاه ها و
سنجش نظر مردم و تشکل ها در رابطه با عملکرد دستگاه ها

3
سنجش و تحلیل میزان موفقیت دولت در موضوعات محوري نظام

اداري و در چارچوب نقشه راه و برنامه هاي جامع اصالح نظام اداري

سازمان اداري و
استخدامی

کشور

شوراي- 
عالی
اداري

ساالنه
دستگاه هاي

اجرایی
-

برگزاري جشنواره شهید رجایی در سطح ملی4
سازمان اداري و

استخدامی
کشور

ساالنه-

 

دستگاه هاي
اجرایی

 

-

5
استقرار نظام یکپارچه نظارت و سنجش تحقق اهداف دومین برنامه

جامع اصالح نظام اداري در راستاي اجراي نقشه راه اصالح نظام
اداري

سازمان اداري و
استخدامی

کشور

شوراي- 
عالی
اداري

استقرار نظام: سه
ماه اول سال

1397

اجرا و ارائه
گزارش: ساالنه

دستگاه هاي
اجرایی

-

6
استقرار نظام ارزیابی عملکرد مدیران ارشد کشور و ارائه گزارش

ساالنه
نهاد ریاست
جمهوري

--سال 1397-

 

(نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود): د- اقدامات و فعالیت هاي مشترك 

اجراي نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی براي پایش تحقق چشم انداز، اجراي سیاست هاي کلی نظام، برنامه هاي پنج ساله توسعه کشور، موضوعات محوري و احکام قوانین بودجه ساالنه       -
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تحلیل علل موفقیت  و عدم موفقیت  دستگاه ها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آن ها       -

تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش هاي ساالنه       -

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

v ارتقاي شاخص  شفافیت و بهبود ادراك آحاد مردم از شفافیت نظام اداري

v ارتقاي سطح بهره وري نظام اداري

شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت هاي توسعه کشور  v

v استقرار نظام " نتیجه  محوري " در کنار " فرآیند محوري " در مدیریت عملکرد بخش دولتی

v   توسعه مشارکت محوري در نظارت و ارزیابی

 

 

[١] . بر اساس بند الف ماده 28 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (1396- 1400)

این شاخص، هر دو سال یک بار اندازه گیري می شود.  . [٢]

[٣] . در سال 1396، این نسبت، حدود 25  درصد است و  برنامه ریزي به گونه اي باید باشد که  تا پایان برنامه، دولت همراه به صورت یکپارچه استقرار یابد.

[۴] . شاخصی است ترکیبی مبین مطلوبیت خدمات از دیدگاه شهروندان (مردم) و عملکرد دستگاه بر اساس مأموریت و مبتنی بر متغیرهایی مانند صحت خدمت ارائه شده، دقت ارائه کنندگان خدمت،
مطابق با استانداردها، شفافیت در اطالعات، پاسخگویی در برابر خدمت ارائه شده، رعایت عدالت، فضاي ارائه خدمت و ...

[۵] .  بر اساس بند الف ماده 28 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (1400-  1396)

[۶] . عالوه بر ضرورت بررسی و انطباق شایستگی هاي 60 درصد مدیران حرفه اي با شایستگی هاي عمومی به منظور ارائه آموزش هاي الزم و انجام سایر اقدامات مقتضی، هر گونه انتصاب مدیران
حرفه اي جدید مشروط به تطبیق با شایستگی هاي عمومی مدیریت است.

 
[٧] . در سال 1396، این نسبت، حدود 22 درصد است.

 

 

 

 


