
 گفتارپیش
 

های نظام اداری در ایران با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در انجام امور دارد، یکی از زیرساخت
های های جبران ناپذیری در مسیر تحقق آرمانتوجهی به آن موجب آسیبشود که بیمهم توسعه محسوب می

گانه های بیست و شششود. با ابالغ سیاستها، رضایت مردم و غیره میجمهوری اسالمی ایران، تحقق برنامه
ها و تدوین توان با تکیه بر این سیاستاصالح نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری، این امید به وجود آمد که می

های ها به دستگاههای صحیح در اصالح سیستم یاد شده، اقداماتی انجام داد. هدف از ابالغ این سیاستراه حل
ای نیاز به ها قرارگیرد. بدیهی است هر برنامهد که به عنوان یک برنامه استراتژیک سرلوحه فعالیتاین بو مشمول
ها و افراد به عمل شود تا ارزیابی درستی از وظایف و کارکردهای دستگاهو توجه به نتایج سبب می داشتهنظارت 

 ی شود.و با اقدامات بهنگام از اتالف منابع و امکانات جامعه جلوگیر مدهآ
های کلی نظام اداری و تأکید دولت مبنی بر اولویت اصالح نظام اداری در با توجه به ابالغ سیاست 

های مشترک میان تمامی فعاالن نظام اداری پرداخت و به واسطه ساز و کارهای توان به خلق ارزشها، میبرنامه
 را فراهم کرد. بستر و زیرساخت توسعه کشورعنوان پیوندی، زمینه انجام اصالحات عمیق در نظام اداری، به 

نتایج و تحقق اهداف، بهبود مستمرکیفیت خدمات و محصوالتی که اهمیت با توجه به از یک سو بر این اساس، 
توجه به عملکرد موجب شده است که تأمین رضایت شهروندان  از سوی دیگرگردد و در بخش دولتی ارائه می

. به همین منظور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، عملکرد ساالنه ضرورت یابدها برنامهمدیریت و ارزیابی 
های عمومی که عموماً بر عملیات و اقداماتی که در راستای تحقق اهداف های اجرایی را از دو بعد شاخصدستگاه

نی؛ توسعه دولت الکترونیک؛ محور اصالح ساختار سازما 7نقشه راه اصالح نظام اداری متمرکز بوده و شامل 
وری؛ ارتقاء سالمت مدیریت سرمایه انسانی؛ شفافیت و مدیریت مالی؛ بهبود فضای کسب وکارو ارتقای بهره

 نهایت استقرار نظام مدیریت عملکرد است و همچنین از بعد  در پذیری و پاسخگویی واداری، مسئولیت
ای تمرکز دارد، صی دستگاه برای نیل به اهداف توسعههای اصلی و تخصهای اختصاصی که بر فعالیتشاخص

ها، قوانین، ها، سیاستهای ارزیابی شونده با برنامهمورد ارزیابی قرار گرفته تا میزان انطباق عملکرد دستگاه
 ها، استانداردها و سایر مستندات تعیین شده اقدام نمود. بخشنامه

که   "1397های اجرایی استان خوزستان سال ی عملکرد دستگاهگزارش تحلیلی ارزیاب"مجموعه حاضر با عنوان 
های نقشه راه باشد، تحلیلی از تمام برنامهی انسانی این سازمان میحاصل تالش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه

های مذکور در سازی فرآیندها و میزان پیشرفت برنامهاصالح نظام اداری است که در جهت اطالع رسانی، شفاف
 های اجرایی استان و نقاط ضعف و قوت آن تهیه گردیده است.دستگاه

های تحول در سیستم اداری را فراهم نموده و شاهد ای مسیر و بستر اجرای برنامهامید است با تدوین چنین مجموعه
 اعتالی بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشیم.

 
 

 امید حاجتی               
 ریزی خوزستان رییس سازمان مدیریت و برنامه



 

 مقدمه
 
 

در دنیای کنونی که پر از تکاپو، پیچیدگی و تالطم است سازمان های بسیاری وجود دارند که در راستای 
ه منظور آگاهی تحقق اهداف خود به دنبال تعالی، رضایتمندی، اثربخشی و ارتقاء روزافزون هستند. هر سازمان ب

های پیچیده و پویای امروزی، نیاز مبرم به نظام های خود به ویژه در محیطاز میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت
های کلیدی و اصلی فعالیت یکی از ،های اجراییها و اقدامسنجش و ارزیابی عملکرد مطابق برنامهارزیابی دارد. 

های سالیانه را در ضمن ارتقاء پاسخگویی؛ میزان تحقق اهداف و برنامهدر مجموعه فرآیندهای راهبردی است که 
عف ضتوانند از طریق آن به نقاط قوت و کند و ابزاری است کارآمد که ارکان مدیریت میهر سازمان مشخص می

ملکرد اقدام ع های اصالحی جهت بهبود، به حفظ و ارتقاء و یا انجام اقدامیابی و بررسی علل آنبا ریشه پی برده و
 نماید.

های اجرایی در حیطه ریزی خوزستان، ارزیابی عملکرد دستگاهیکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه
قانون مدیریت خدمات   82و   81در راستای اجرای آیین نامه اجرایی  1397استان است. این ارزیابی در سال 

و نیز تکالیف تعیین شده  محولهها در راستای تحقق اهداف و وظایف کشوری و به منظور سنجش موفقیت دستگاه
های کلی نظام اداری مبتنی بر سیاست در نقشه راه اصالح نظام اداری و برنامه جامع اصالح نظام اداری )دوره دوم(

 های عمومی و اختصاصی انجام شده است.در دو بعد شاخص ابالغی مقام معظم رهبری،

سازی نقشه را ه اصالح های اجرایی در پیادهی عمومی به ارزیابی میزان توفیق دستگاههادر بعد شاخص 
های اختصاصی به ارزیابی عملکرد تخصصی آنها در قالب نظام اداری و برنامه عملیاتی سه ساله و در بعد شاخص

 است. شده های ملی و استانی پرداخته شاخص

ریزان و گیرندگان )نهادهای نظارتی، برنامهاستفاده تصمیم ها جهتدر گزارش حاضر نتایج این ارزیابی
 مدیران(، جامعه دانشگاهی، محققان و عموم مردم ارایه شده است.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول 

  1397بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد سال 

 و  تحلیل کلی نتایج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1397فرآیند انجام ارزیابی عملکرد سال  -1-1

 

قانون مدیریت خدمات کشوری  82و  81آیین نامه اجرایی مواد  3راستای اجرای بند )الف( و )ب( ماده در 
ها در راستای تحقق هیات وزیران( و به منظور سنجش موفقیت دستگاه 14/1/1389مورخ  4225/44327)مصوبه شماره 

 560/93/206ظام اداری )موضوع مصوبه شماره اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح ن
جامع اصالح نظام اداری )موضوع تصویب نامه شماره   شورای عالی اداری( و همچنین برنامه 20/1/1392مورخ 

ـ تاریخ  5062/ت127675 از طرف سازمان  162537بخشنامه شماره  6/04/1397هیأت وزیران( در مورخ  18/10/1393ه
 ها ابالغ گردید.یزی استانربرنامه  و   می کشور به سازمان مدیریتسازمان اداری و استخدا
های اجرایی استانی مشخص و مقرر شده که های ارزیابی عملکرد و  فرآیند انجام آن در دستگاهدر این بخشنامه شاخص

مدیریت عملکرد ی جامع نظام از طریق سامانه 1397های عمومی و اختصاصی سال ارزیابی عملکرد براساس شاخص
 )تسما( که به همین منظور تدارک دیده شده است( صورت پذیرد.

 ریزی شد:های اجرایی استان به شرح زیر برنامهمطابق این بخشنامه مراحل اجرایی ارزیابی عملکرد دستگاه
رایی شامل اهداف عملیاتی دستگاه های اجبرش استانی دوره دوم برنامه  از زمان ابالغ بخشنامه تا شروع ارزیابی؛-1

ساالنه و عدم مصداق های شاخص های عمومی با هماهنگی ستاد ملی دستگاه های اجرایی و سازمان اداری و استخدامی 
 کشور مصوب و ابالغ گردید.

های عمومی و اختصاصی در سامانه جامع نظام عد شاخصهای اجرایی استان در دو بورود گزارش خودارزیابی دستگاه -2
و ارسال اطالعات به ستاد مرکزی دستگاه  31/1/1397لغایت  1/12/1396لکرد ستاد دستگاه مربوطه از تاریخ مدیریت عم

 اجرایی
های عمومی و بررسی عملکرد واحدهای استانی مربوطه، تایید امتیاز گزارش خودارزیابی در هر دو بُعد شاخص -3

لکرد واحدهای استانی در سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد های اجرایی، تایید گزارش عماختصاصی از سوی ستاد دستگاه
 15/2/1397لغایت  1/2/1397دولت و انتقال نتایج به سازمان اداری و استخدامی کشور از تاریخ 

های استانی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و ارسال نتایج بررسی اجمالی و کلی اطالعات عملکرد دستگاه -4
 1/3/1397لغایت  16/2/97ها از تاریخ ریزی استانمدیریت و برنامه هایبه سازمان

ریزی استان به سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد استان، بررسی و امتیازدهی اولیه دسترسی سازمان مدیریت و برنامه -5
و  ریزی استانامهمدیریت و برن های اجرایی استان توسط کارشناسان سازمانهای عمومی و اختصاصی دستگاهشاخص

 31/3/1397لغایت  1/3/1397درج دالیل توجیهی کسر و یا عدم کسب امتیاز مربوطه در سامانه از مورخ 
های عمومی و اختصاصی مشاهده امتیازات مکتبسه و رویت دالیل توجیهی عدم کسب یا کاهش امتیاز شاخص  -6

احتمالی، دریافت مستندات تکمیلی بصورت فیزیکی، نهایی های های اجرایی استان. رسیدگی به اعتراضتوسط دستگاه
های اجرایی استان توسط کارشناسان سازمان مدیریت و نمودن امتیازات و تایید نهایی گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه

 انجام پذیرفت. 15/4/97تا  1/4/97از جمله اقداماتی هستند که در بازه زمانی مورخ  ریزی استانبرنامه
بندی نتایج ارزیابی و رفع ایرادات و اشکاالت احتمالی و در آخر تایید نهایی توسط دبیرخانه جشنواره شهید رجایی معج -7

 .15/5/97لغایت  15/4/97استان از تاریخ 
به شورای راهبری توسعه مدیریت  1396های اجرایی استانی در سال ارایه گزارش نهایی نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه -8
 .22/5/1397های برتر در مورخ تان، اخذ تاییدیه شورا و معرفی دستگاهاس
 .4/6/1397های اجرایی برتر در هفته دولت در مورخ برگزاری جشنواره شهید رجایی سطح استان و تجلیل از دستگاه -9



 استان خوزستان را نشان داده است. 1397فرآیند و مراحل ارزیابی عملکرد سال  1نمودار شماره 

-

 
 1397: مراحل و فرآیند ارزیابی عملکرد سال  1نمودار

 

 

 های اجرایی استان در طرح ارزیابی عملکردوضعیت کلی دستگاه -1-2

 
با توجه به ابالغیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مطابق برنامه اصالح نظام اداری  1397در سال 

ارزیابی قرار گرفتند. این تعداد در مقایسه با آخرین سال برنامه جامع اصالح نظام اداری دستگاه اجرایی مشمول  76تعداد 

مرکز "دهد. این افزایش رشد بدلیل اضافه شدن دستگاه اجرایی درصدی را نشان می 1.3در دوره اول رشدی معادل 

باشد. در ارزیابی عملکرد می 1397های مشمول ارزیابی در سال به لیست دستگاه "تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
دستگاه اجرایی شرکت گاز، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه پیام نور،  12دستگاه اجرایی مشمول،   76از تعداد  1397سال 

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه خاتم االنبیاء بهبهان، شهرداری 
منطقه اهواز، شرکت بیمه ایران شعبه اهواز، اداره کل ارتباطات و فناوری  -های نفتی ایرانپخش فرآوردهاهواز، شرکت 

 اند. اطالعات، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و کمیته امام خمینی )ره( مشارکت ننموده
ر امر ارزیابی عملکرد با سازمان های اجرایی که دنشان داده شده است کل دستگاه 1-1همانگونه که در جدول شماره 

اند در مقایسه با سال قبل فاقد رشد بوده و تغییری نداشته، ولی نسبت به ریزی استان همکاری نمودهمدیریت و برنامه
درصدی داشته است. همچنین میانگین  4.9( رشدی معادل 1394ابتدای برنامه اصالح نظام اداری دوره اول )سال 

درصدی داشته است. البته باید توجه نمود میانگین نمرات  0.1مجموع نسبت به سال قبل رشد  امتیازهای مکتسبه در
درصد رشد داشته است. شایان ذکر است میانگین امتیازهای مکتسبه در  1.1درصد و اختصاصی  0.2های عمومی شاخص

 دهد.  درصد را نشان می 4.6دل ( رشدی معا1394مجموع نسبت به ابتدای برنامه اصالح نظام اداری دوره اول )سال 
درصد بوده که در سال  82.7؛  1395های اجرایی مشمول در سال های اجرایی ارزیابی شونده به دستگاهنسبت دستگاه

درصد افزایش  85.33با اضافه شدن دو دستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی این نسبت به  96
علیرغم اضافه شدن دستگاه اجرایی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول به  1397نسبت در سال یافته است. این 

 درصد کاهش یافته است. 84.21به  1.3لیست دستگاه های اجرایی مشمول ارزیابی عملکرد با رشد منفی 

ابالغ بخشنامه 
ارزیابی عملکرد از

سوی سازمان اداری 
واستخدامی کشور

تصویب و ابالغ 
برش استانی دوره 
دوم برنامه عملیاتی

دستگاه های اجرایی 
ی با هماهنگی ستاد مل

دستگاه های اجرایی 
و سازمان اداری و 

استخدامی کشور

اطالعات عملکردی 
در دو بعد شاخص 

های عمومی و 
اختصاصی توسط 

دستگاه های اجرایی 
استانی در سامانه 
وارد شده و تایید 
امتیاز توسط ستاد

مرکزی 

بررسی اجمالی 
اطالعات توسط 
سازمان اداری و 

استخدامی کشور و و
ارسال آن برای 

سازمانهای مدیریت 
و برنامه ریزی 

استانی

امتیازدهی اولیه 
شاخص های عمومی 

اه و اختصاصی دستگ
های اجرایی استان 
توسط کارشناسان 

سازمان 

رسیدگی به 
اعتراضات دستگاه

های اجرایی و نهایی 
نمودن امتیازات 

مکتسبه 

جمع بندی نتایج 
هایی ارزیابی و تائید ن

اطالعات توسط 
دبیرخانه جشنواره 
شهید رجایی استان

ارایه گزارش نهایی 
نتایج ارزیابی 

عملکرد به شورای 
راهبری توسعه 
مدیریت استان 

ی اعالم نتایج ، معرف
دستگاه های برتر و
برگزاری جشنواره 

شهید رجایی



و در پایان برنامه  1928به  1395بوده است که در سال  1898.4، 1394عالوه بر موارد فوق، باالترین امتیاز کل در سال 
بوده  1934.5برابر  1397شده است. باالترین امتیاز کل در سال  1966.7( برابر 1396اصالح نظام اداری دوره اول )سال 

 درصدی نسبت به ابتدای برنامه اصالح نظام اداری دوره اول است.  1.9که این تغییر بیان کننده رشدی معادل 
 

ساله  3)برنامه  1396و  1395، 1394های و مقایسه آن با سال 1397رزیابی عملکرد سال : وضعیت کلی ا1جدول

 جامع اصالح نظام اداری دوره اول(

 شرح ردیف

 برنامه اصالح نظام اداری دوره اول

1397 

 نسبت رشد

1394 1395 1396 

ابتدای برنامه 
دوره دوم به 
انتهای برنامه 

 دوره اول 

ابتدای برنامه 
دوره دوم به 
ابتدای برنامه 

 دوره اول

 2.7 1.3 76 75 75 74 های اجرایی مشمول ارزیابی عملکردتعداد دستگاه 1

 4.9 0.0 64 64 62 61 های ارزیابی شدهکل دستگاه 2

3 
های اجرایی به دستگاههای اجرایی ارزیابی شده نسبت دستگاه

 مشمول )درصد(
82.4 82.7 85.3 84.21 1.3- 2.2 

4 
های عمومی و میانگین امتیاز مکتسبه در مجموع شاخص

 های اجراییاختصاصی کل دستگاه
1500.3 1510.7 1567.4 1568.9 0.1 4.6 

 6.7 0.2 656.8 655.3 617.1 615.5 های عمومیها در بعد شاخصمیانگین امتیاز مکتسبه کل دستگاه 5

6 
های ها در بعد شاخصمیانگین امتیاز مکتسبه کل دستگاه

 اختصاصی
925.2 893.6 912.1 922.3 1.1 0.3- 

7 
های عمومی و باالترین امتیاز مکتسبه در مجموع دو بعد شاخص

 اختصاصی
1898.4 1928 1966.7 1934.5 1.6- 1.9 

 2.0 -4.5 934.5 978.7 952.6 916.6 های عمومیبعد شاخصباالترین امتیاز مکتسبه در مجموع  8

 0.0 0.0 1000 1000 1000 1000 های اختصاصیباالترین امتیاز مکتسبه در مجموع بعد شاخص 9

 

 
 


