
  
  
  
  
  
  
  
 

 33 از 1 صفحه

 

 
  تعالیبسمه                                                  

ها و ها، موسسات، شرکتها، سازمانتمامی وزارتخانه-سازمان اداري و استخدامی کشور
  هانهادهاي عمومی غیر دولتی و استانداري

  

بنا به پیشنهاد سازمان اداري و استخدامی  30/5/1397شوراي عالی اداري در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 
(مصوبه » نقشه راه اصالح نظام اداري«ابالغی مقام معظم رهبري و » هاي کلی نظام اداريسیاست«کشور، در اجراي 

ه منظور تداوم اصالحات در نظام اداري کشور، برنامه شوراي عالی اداري) و ب 20/1/1393تاریخ  560/93/206شماره 
برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شوراي عالی اداري)  10جامع اصالح نظام اداري ـ دوره دوم، مشتمل بر 

  را تصویب نمود. 
باشند. ول حسن اجراي آن میاالجرا بوده و وزراء یا باالترین مقام دستگاه اجرایی مسئاین مصوبه از تاریخ ابالغ الزم

هاي اجرایی سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه
جمهور و شوراي عالی اداري و حسب ضرورت در دولت ملی و استانی، گزارش اجراي این برنامه را همه ساله به رییس

  ارائه نماید.
  حسن روحانی                                                                                                 

  جمهور و رییس شوراي عالی اداريرییس                                                                          

  
دفتر ریاست  - جمهوري ـ دفتر ریاست  مجلس شوراي اسالمی ریاست دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالی) ـ دفتر رونوشت:

جمهور ـ دفتر ریاست دیوان عدالت اداري ـ  دفتر هیأت دولت ـ دفتر بازرسی رییس -جمهورقوه قضاییه ـ دفتر معاون اول رییس
ین و مقررات کشوري جمهوري ـ اداره کل قوانکمیسیون امور اجتماعی مجلس شوراي اسالمی ـ اداره کل حقوقی ریاست

جمهورـ فرهنگستان علوم جمهوري  هاي ویژه رییس جمهوري ـ روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران ـ دفتر هماهنگیریاست
  اسالمی ایران ـ دیوان محاسبات کشور ـ سازمان بازرسی کل کشور.
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   دوره دوم  – اصالح نظام اداريجامع برنامه                                    

                                                        )1399 - 1397(  

  اهداف اصلی برنامه جامع اصالح نظام اداري

 به دولتی:دولت تبدیل  ·

 اثربخش و آکار -

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

 توسعه پیشران و پذیر انعطاف چابک، -

 

  راهبردهاي اصلی برنامه جامع اصالح نظام اداري

 سازي دولتچابک -

 دولت اندازه و حجم و منطقی سازي متناسب -

 تمرکز بر ارتقاي کیفیت واحدهاي ستادي و کارآمدي نظام اداري -

 هاي نوینگیري از فناوريتوسعه دولت الکترونیک و بهره -

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

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

 صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداري -

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

 انسانی) نیروي و وري(سازمانبهره ارتقاء -
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  »ساختار دولتمهندسی نقش و «برنامه اول: 

  هدف کمی - الف

1  

  1ها و واحدهاي سازمانی)% از حجم دولت (پست12کاهش   1399هدف تجمیعی در پایان سال 
  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال

  درصد 3  درصد 4  درصد 5  1396ساالنه به نسبت ابتداي سال   اندازه کمی هدف
  درصد 12  درصد 9  درصد 5  تجمیعی

  

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

  14و  19، 10هاي کلی نظام اداري: بندهاي سیاست 
  16هاي کلی اقتصاد مقاومتی: بند سیاست 
 19و  3هاي کلی برنامه ششم توسعه: بندهاي سیاست 
  

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

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

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

  هاو مردم) و نحوه تعامل میان آن
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 خدمات  2
  هاي اجراییدستگاه *
سازمان برنامه و  *

  بودجه کشور

تصویب بودجه 
    ساالنه  ساالنه

در راستاي اجراي 
قانون  25ماده 

برنامه پنج ساله 
  ششم توسعه

سال   -  هاي اجراییدستگاه  خدماتتهیه برنامه واگذاري واحدهاي عملیاتی و   3
1397  

سازمان اداري و 
  اجرا مطابق برنامه  استخدامی کشور

                                                           
  )1400 - 1396قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ( 28بر اساس بند الف ماده .  ١
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  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

4  
تدوین ضوابط مشارکت و واگذاري امور، وظایف و 

ها میان دولت، مدیریت محلی و بخش تصدي
  خصوصی

سازمان اداري و 
  استخدامی کشور

  هیأت وزیران  *
مجلس شوراي  *

  اسالمی

سال 
1397  -    

5  

کامل سامانه ملی مدیریت ساختار استقرار  ·
  هاي اجراییدستگاه

تطبیق تنوع استخدامی نیروي انسانی با  ·
  ساختار ثبت شده

در سقف  أصدور مجوز استخدام صرف ·
   ساختارهاي مصوب

سازمان اداري و 
  هاي اجراییدستگاه  ساالنه  وزیران هیئت   استخدامی کشور

هاي تمامی دستگاه
اجرایی موظف به 

در  ورود اطالعات
  این سامانه هستند.

6  

توانمندسازي 
بخش غیردولتی 

و  براي دریافت
  هافعالیت انجام

  

تدوین و ابالغ ضوابط حمایت 
، تعاونی، از بخش خصوصی

  ها و نهادهاي مدنیسمن
سازمان اداري و 
  استخدامی کشور

سازمان برنامه و   ساالنه  -
  بودجه کشور

) 22با رعایت ماده (
قانون مدیریت 

  کشوريخدمات 
ــراي      ــزي و اجـ ــه ریـ   برنامـ

  هاي اجراییدستگاه  هاي توانمندسازيبرنامه

  

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

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

 ها و واحدهاي محلیها، سازمانسازي حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانهمتناسب  -

هاي ها)، شبکهها و دهیاريهاي محلی (شهرداريهاي اجرایی به مدیریت واگذاري واحدهاي عملیاتی و خدمات دستگاه -
 هاات از آنو خرید خدم و نهادهاي مدنی هاها و سمناي، بخش خصوصی، تعاونیحرفه

  هاي اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتیهاي محلی در بخشهاي مدیریتتوسعه وظایف و فعالیت -
  کاهش سطوح مدیریت ستادي از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان -

  هاي سازمانی غیرضرورها و حذف واحدها و پست هاي سازمانی دستگاه کاهش سقف پست -
 واگذاري وظایف و اختیارات قابل واگذاري به سطوح استانی و شهرستانیزدایی در اداره امور و تمرکز -
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 گیري در تشکیالت بخش دولتها و سایر مجامع تصمیمساماندهی شوراها، کمیسیون -

 

  پیامدها و دستاوردها -هـ

v هاي دولت و ارتقاي کیفیت خدماتکاهش هزینه 

v رسی مردم به خدماتتسریع در انجام خدمات و تسهیل دست 

v گیريسازي و تصمیمتسریع و تسهیل در تصمیم 

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

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

v ايمنطقه استانی و هايمدیریت اختیارات و نقش تقویت و امور اداره از زدایی تمرکز 

v توسعه عوامل تمامی پذیري نقش 
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 » توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري«برنامه دوم: 
  هدف کمی - الف

1  
بندي (بر اساس رتبه  70اي کمتر از بهبود رتبه در شاخص توسعه دولت الکترونیک به رتبه  1399هدف تجمیعی در پایان سال 

  1سازمان ملل)
  1399سال   1397سال   هاي برنامهسال

  70حداکثر رتبه   90حداکثر رتبه   اندازه کمی هدف
  

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

  15و  12هاي کلی نظام اداري: بندهاي سیاست 
 34و  32هاي کلی برنامه ششم توسعه: بندهاي سیاست 

 

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

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

1  
 تدوین برنامه اجرایی و تعیین 

دار توسعه دولت هاي اولویتپروژه
  الکترونیک

 دستگاه هاي اجرایی
کمیسیون توسعه 
  دولت الکترونیکی

ماه اول  شش
  1397سال 

سازمان اداري و  *
  استخدامی کشور

وزارت ارتباطات و  *
  فناوري اطالعات

ضوابط فنی  8ماده 
  و اجرایی

2 
هاي دار کردن خدمات دستگاهشناسه

  اجرایی
سازمان اداري و 
 استخدامی کشور

 دستگاه هاي اجرایی مستمر -

مصوبه شماره 
تاریخ  1126446

28/12/1395 
  شوراي عالی اداري

 

                                                           
 شود.گیري میبار اندازهاین شاخص، هر دو سال یک.  ١



  
  
  
  
  
  
  
 

 33 از 7 صفحه

 

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

3  

 و فنی استانداردهاي تهیه و ابالغ 
  مدیریتی نظیر:

ارتقاي مستمر کیفیت ارائه  ·
 خدمات الکترونیکی به مردم

هاي  دستگاه اینترنتیهاي جایگاه ·
 اجرایی

شبکه تعامالت بین دستگاهی  ·
)GIF(  

وزارت ارتباطات و 
  فناوري اطالعات

شوراي اجرایی  *
  فناوري اطالعات

کمیسیون توسعه  *
  الکترونیکدولت 

ماهه اول  شش
  1397سال 

و  اداري سازمان *
 استخدامی کشور

  بخش خصوصی *
 

  

 
-  

4  

اعطاي جایزه دولت الکترونیک  ·
مبتنی بر ارزیابی سطح بلوغ دولت 

  هاالکترونیک دستگاه
ها بر اساس ارزیابی دستگاه ·

هاي سنجش ضوابط و شاخص
  میزان توسعه دولت الکترونیک

سازمان اداري و  *
  کشوراستخدامی 

  هاي اجراییدستگاه *

کمیسیون توسعه 
  ساالنه  دولت الکترونیک

و   ارتباطات وزارت *
 فناوري اطالعات

          هااستانداري *

برنامه و بودجه سازمان *
  کشور

-  

5  
سازي و  فرهنگتهیه برنامه 

توانمندسازي مردم در استفاده از 
راهبري اجراي و  خدمات الکترونیکی

  آن

وزارت ارتباطات و  *
 فناوري اطالعات 

  صدا و سیماسازمان *
مستمر در طول   -

  اجراي برنامه

و اداريسازمان *
  کشور یستخداما

  هاي اجراییدستگاه  *

با استفاده فراگیر از 
ها، بخش تشکل

خصوصی و مدیریت 
  محلی  و ...

6  
سازي و فرهنگ تهیه برنامه

هاي توانمندسازي کارکنان دستگاه
در ارائه خدمات الکترونیکی و اجرایی

  راهبري اجراي آن

و اداريسازمان *
 استخدامی کشور 

سازمان مدیریت و  *
 ریزي استانبرنامه

  هاي اجراییدستگاه *

مستمر در طول   -
  اجراي برنامه

ها و بخش تشکل
غیردولتی تأیید اعتبار 

  شده

  تأیید اعتبار 
ها و بخش تشکل

غیردولتی بر عهده 
 سازمان برنامه و

  بودجه کشور است.

سازمان اداري و   هاي اجراییدستگاه  استقرار میز خدمت الکترونیکی  7
  استخدامی کشور

ماه سال  آذر
1397  -  -  

8  
ایجاد نظام 

استنادپذیري 
  الکترونیکی

ساماندهی امضاي 
  الکترونیک

گذاري شوراي سیاست
  -  1397سال   -  گواهی الکترونیکی

 68بند الف ماده 
ششم قانون برنامه 

  توسعه کشور
برداري از بهره

امضاي الکترونیک 
  در ارائه خدمات

پایان سال   -  هاي اجراییدستگاه
1398  -  

 67بند ج ماده 
قانون برنامه  ششم 

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

گیري از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهرهالکترونیکی کردن خدمات  -
به   هاي سالمت، آموزش، کشاورزي، مالیات، معامالت و امور بانکی،الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش

 دریافت اطالعات -ج ،هاارائه فرم -رسانی الکترونیکی، باطالع -شرح : الف

درصد،  25توسعه آن به میزان و » Mobile Government«ریزي و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه برنامه -
 1به صورت ساالنه

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

 یندهاي اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک آانجام اصالحات ساختاري و فر -

 هاي دستگاهی، استانی و محلیتوسعه و استانداردسازي پورتال -

سازي به صورت رایگان (یکپارچه GSBهاي اجرایی از طریق الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعالم سایر دستگاه -
 هاي اجرایی)هاي اطالعاتی بین دستگاهگذاري بانکاطالعات، استعالم و اشتراك سازوکارهاي تبادل

 توسعه استقرار پنجره واحد -

 هاي دولتی فراگیري پرداخت الکترونیکی به حساب -

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

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

یندهاي مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبري  آبهبود فضاي کسب و کار و اصالح و الکترونیکی نمودن فر -
 زمان اداري و استخدامی کشور)توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و سا

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

هاي ژئوکد شده بومی مبنی بر استاندارد ها بر روي نقشههاي دستگاهآوري و نمایش دادهاستانداردسازي نحوه جمع -
)GNAF( Geo coded National Address File   

                                                           
 به صورت یکپارچه استقرار یابد.  تا پایان برنامه، دولت همراه که  باشداي باید ریزي به گونهبرنامهدرصد است و    25، این نسبت، حدود 1396در سال . ١
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 و پرداخت گردش اجرایی دولتبکارگیري روش الکترونیکی در کلیه موارد دریافت  -

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

  

  پیامدها و دستاوردها -هـ

v  کیفیت در  ارایه خدمات  ارتقاي 

v    افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات 

v مندي مردم از دولت  ارتقاي سطح رضایت  
v چابک سازي و کوچک سازي دولت 

v بهبود شاخص فضاي کسب و کار مقررات زدایی و 

v ،ارتقاي شفافیت و اعتماد عمومی کاهش فساد اداري 

v هاي دولت و مردمکاهش هزینه 
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  » خدمات عمومی در فضاي رقابتی« برنامه سوم: 

  اهداف - الف

1  

  هاي اجرایی بر اساس قیمت تمام شده در فضاي رقابتی واحدهاي عملیاتی دستگاه % 50اداره تا   1399هدف تجمیعی در پایان سال 
  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال

  درصد 20  درصد 15  درصد 15  1396ساالنه به نسبت سال   اندازه کمی هدف
  درصد 50  درصد 30  درصد 15  تجمیعی

2  

  1396نسبت به سال  %30 حداقل به میزان 1ارتقاي کیفیت خدمات دولتی  1399هدف تجمیعی در پایان سال 
  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال

  درصد 6  درصد 14  درصد 10  1396ساالنه به نسبت سال   اندازه کمی هدف
  درصد 30  درصد 24  درصد 10  تجمیعی

3  

  به قیمت ثابت% 20هاي تمام شده خدمات دولتی حداقل به میزان کاهش هزینه  1399هدف تجمیعی در پایان سال 
  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال

  درصد 7  درصد 8  درصد 5  1396ساالنه به نسبت سال   اندازه کمی هدف
  درصد 20  درصد 13  درصد 5  تجمیعی

  

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

 17و  11هاي کلی نظام اداري: بندهاي سیاست 

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

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

 تهیه و ابالغ دستورالعمل و راهنماي  1
  و آموزش آناستانداردسازي خدمات 

سازمان اداري و 
سازمان برنامه و بودجه   1397سال   -  استخدامی کشور

  -  کشور

  ریزي به نظام تغییر رویکرد بودجه  2
  ریزي مبتنی بر عملکردبودجه

سازمان برنامه و 
  1397سال از   -  بودجه کشور

  -  -  

                                                           
و عملکرد دستگاه بر اساس مأموریت و مبتنی بر متغیرهایی مانند صحت شهروندان (مردم) شاخصی است ترکیبی مبین مطلوبیت خدمات از دیدگاه .  ١

رعایت عدالت، فضاي  کنندگان خدمت، مطابق با استانداردها، شفافیت در اطالعات، پاسخگویی در برابر خدمت ارائه شده،خدمت ارائه شده، دقت ارائه
 ارائه خدمت و ...
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  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

سازمان اداري و   تدوین نحوه اداره واحدهاي عملیاتی  3
  استخدامی کشور

 عالی اداريشوراي *

شوراي مجلس *
  اسالمی

  -  هاي اجراییدستگاه  1397پایان سال 

تدوین روش و سنجش کیفیت خدمات   4
  دولتی

سازمان اداري و 
  عالی اداريشوراي  استخدامی کشور

  تدوین روش: 
  1397سال 

 سنجش: ساالنه
  

سازمان برنامه و  *
  بودجه کشور

  هاي اجراییدستگاه *
-  

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

سازمان اداري و  *
  استخدامی کشور

سازمان برنامه و  *
  بودجه کشور

سازمان برنامه و بودجه   مستمر  عالی اداريشوراي
  -  کشور

  

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

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

 ریزي یکپارچه براي ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجراي آنهاي اجرایی و برنامههاستانداردسازي خدمات دستگا -

 گرا و استانداردهاي کیفی خدمات هاي هدفمند و نتیجهتعیین شاخص -

 بینی سازوکارهاي نظارتی براي کنترل کمیت و کیفیت خدماتپیش -

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

 مدیریت واحدهاي عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضاي رقابتی  -
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  پیامدها و دستاوردها -هـ

v مندي مردمارتقاي کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایت 

v دولتی خدمات شده تمام هايهزینه کاهش 

v وري در تولید وارائه خدمات دولتیافزایش میزان بهره 

v دیران دولتی در ارائه خدمات به مردمافزایش میزان پاسخگویی م 

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

  اهداف کمی - الف

1  

  1هاي اجراییاز مجموع کارکنان دستگاه % 12 کاهش حداقل  1399هدف تجمیعی در پایان سال 
  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال

  درصد 3  درصد 4  درصد 5  1396ساالنه به نسبت ابتداي سال   اندازه کمی هدف
  درصد 12  درصد 9  درصد 5  تجمیعی

2  

  2هاي عمومی مدیریت اي با شایستگی درصد مدیران فعلی حرفه 60انطباق حداقل   1399هدف تجمیعی در پایان سال 
  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال

  درصد 30  درصد 35  درصد 35  1396ساالنه به نسبت سال   اندازه کمی هدف
  درصد 100  درصد70  درصد 35  تجمیعی

3  

   سال در شاخص متوسط سن مدیران 8کاهش   1399هدف تجمیعی در پایان سال 
  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال

  سال کاهش 2  سال کاهش 2  سال کاهش 4  1396ساالنه به نسبت سال   اندازه کمی هدف
  سال کاهش 8  سال کاهش 6  سال کاهش 4  تجمیعی

4  

  3درصد 30نسبت مجموع مدیران زن به کل مدیران، حداقل برابر با   1399هدف تجمیعی در پایان سال 
  تأکید اصلی این هدف، بر مدیران ارشد، میانی و پایه است. *

  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال

  واحد درصد 2  واحد درصد 2  واحد درصد 4  1396ساالنه به نسبت سال   اندازه کمی هدف
  واحد درصد 8  واحد درصد 6  واحد درصد 4  تجمیعی

  

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

  9 و 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2هاي کلی نظام اداري: بندهاي سیاست 

                                                           
  )1396  - 1400قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ( 28بر اساس بند الف ماده .   ١
هاي الزم و انجام سایر اقدامات  هاي عمومی به منظور ارائه آموزشاي با شایستگیمدیران حرفهدرصد  60هاي عالوه بر ضرورت بررسی و انطباق شایستگی.  2

  هاي عمومی مدیریت است. اي جدید مشروط به تطبیق با شایستگی مقتضی، هر گونه انتصاب مدیران حرفه

  درصد است.  22، این نسبت، حدود 1396در سال .  ٣
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  16هاي کلی اقتصاد مقاومتی: بند سیاست 

  

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

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

1  
سازي و ارتقاي نظام جامع آماري بهینه

اطالعات کارکنان دولت در بستر فناوري 
(مشتمل بر مجموعه اقالم اطالعاتی مرتبط 

  با زیرسیستم منابع انسانی)

سازمان اداري و 
  استخدامی کشور

کمیسیون دولت 
قانون برنامه ششم  29ماده   -  1397  الکترونیک

  توسعه کشور

هاي دستگاه  انسانی نیروي برخط آمار ارائه نظام استقرار  2
سازمان اداري و جهت ارائه به   -  1397 سال  -  اجرایی

  استخدامی کشور

سازمان اداري و   اسقرار سامانه ثبت حقوق و مزایا  3
نیمه اول سال   -  استخدامی کشور

1397  

وزارت امور  *
اقتصادي و 

 دارایی

هاي دستگاه *
  اجرایی

قانون برنامه ششم  29ماده 
  توسعه کشور

4  
برقراري عدالت در نظام پرداخت و 

بازنشستگان و سازي دریافتی متناسب
 مستمري بگیران  با شاغلین

سازمان اداري و 
  استخدامی کشور

  هیأت وزیران *
مجلس شوراي  *

  اسالمی

هاي سال
  برنامه

سازمان برنامه و  *
 بودجه کشور

وزارت تعاون، کار  *
  و رفاه اجتماعی

قانون برنامه ششم  30ماده 
  توسعه کشور

5  
اصالح نظام پرداخت حقوق و مزایا به 

اختالف بین حقوق و مزایاي اي که گونه
میان کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط 

    درصد تجاوز نکند. 20مشابه از 

سازمان اداري و 
سازمان برنامه و   1397سال   هیأت وزیران  استخدامی کشور

  بودجه کشور
 قانون برنامه  29ماده  3تبصره 

  ششم توسعه کشور

6  
اصالح ضوابط و مقررات گزینش مطابق با 

) سیاست هاي کلی نظام اداري 3( بند
  ابالغی مقام معظم رهبري

هیأت عالی 
  گزینش

نیمه اول سال 
1398  

هیأت  *
 وزیران

مجلس  *
شوراي 
 اسالمی

  

سازمان اداري و 
  استخدامی کشور

ها، مشتمل بر معیارها، روش
  یندها و ساختارهاآفر
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  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

7  
به روز رسانی نظام آموزش کارمندان و 

ها و ارتقاي مدیران مبتنی بر شایستگی
  ها اثربخشی آموزش

سازمان اداري و 
پایان سال   -  استخدامی کشور

  -  هاي اجراییدستگاه  1397

اي در حرفه مدیران استقرار مدل شایستگی  8
  نظام اداري

سازمان اداري و 
  هاي اجراییدستگاه  1397سال   -  استخدامی کشور

مصوبه شماره  *
 تاریخ 11851/93/206

شوراي عالی  5/9/1393
 اداري

 1657363بخشنامه شماره  *
سازمان  4/11/1396 تاریخ

  اداري و استخدامی کشور

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

هاي دستگاه
  اجرایی

 هیأت وزیران *

سازمان اداري  *
و استخدامی 

  کشور

ریزي:  برنامه *
  1397سال 

  اجرا: مستمر *

سازمان برنامه و 
  بودجه کشور

قانون برنامه  28 ماده بند الف
  کشور ششم توسعه

  

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

   مازاد بر  بکار گرفته شده قراردادي سازي تعداد و ترکیب نیروي انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنانمتناسب -
 مصوبات قانونیهاي مقرر و مغایر با نسبت

بینی شده در پیشهاي به یکی از روش شدهسپاري برون هايو یا فعالیت شده واگذار تعیین تکلیف کارکنان واحدهاي -
 قانون مدیریت خدمات کشوري 21ده ما

 لیسانس و باالتربکارگیري نیروي انسانی با مدارك تحصیلی  -

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

 می و تخصصی هر دستگاه اجراییهاي آموزش شغلی متناسب با نیازهاي عمواجراي برنامه -
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 پروري و مدیریت مسیر شغلی کارمندان استقرار نظام جانشین -

 و تقاضا) یروي کار بخش دولتی (مدیریت عرضهریزي و ساماندهی نبرنامه -

 

  پیامدها و دستاوردها -هـ

v تسهیل جذب و نگهداشت نیروهاي متخصص در ستاد دولت 

v در بخش دولتی نیروي انسانی وريبهبود کیفیت عملکرد و ارتقاي بهره 

v هاي دولتکارمندان با برنامه و همراهی ارتقاي همدلی 

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

v هاي اجراییارتقاي کیفیت مدیریت دستگاه 

v اجراییهاي متناسب سازي حجم نیروي انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاه 

v هاي جاريکاهش هزینه 
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  »هاي مدیریتیها و فناوريبهبود در نظام«برنامه پنجم: 

  اهداف کمی - الف

1  
  (بر اساس گزارش لگاتم) 92اي کمتر از به رتبه 133بهبود شاخص حکمروایی  از   هدف تجمیعی

  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال
  92کمتر از   100کمتر از   110کمتر از   اندازه کمی هدف

2  
  (بر اساس گزارش بانک جهانی) 40به   9,13افزایش مقدار صدك شاخص کیفیت مقررات از   هدف تجمیعی

  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال
  40حداقل نمره   28حداقل نمره   18حداقل نمره   اندازه کمی هدف

3  
  (بر اساس گزارش بانک جهانی)  72به  45,6افزایش مقدار صدك شاخص اثربخشی دولت از   هدف تجمیعی

  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال
  72حداقل نمره   62حداقل نمره   52حداقل نمره   اندازه کمی هدف

  

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

  17و  16، 13، 12کلی نظام اداري: بندهاي هاي سیاست 
 42و  30هاي کلی برنامه ششم توسعه: بندهاي سیاست 
  

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

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

قانون مدیریت شهري با هدف تصویب   1
  وزارت کشور  توسعه فعالیت مدیریت محلی

  هیأت وزیران *
مجلس شوراي  *

  اسالمی
سازمان اداري و   1397

  -  استخدامی کشور

2  

  هااصالح قوانین اختصاصی دستگاه
(منظور از قوانین اختصاصی، قوانین پایه و 

قانون برنامه و بودجه و قانون مادر، نظیر 
  است.)محاسبات عمومی 

  هاي اجراییدستگاه
  هیأت وزیران *
مجلس شوراي  *

  اسالمی
  طول دوره

سازمان اداري و  *
  استخدامی کشور

سازمان برنامه و  *
 بودجه کشور

  

تعیین فهرست قوانین با 
ها و هماهنگی دستگاه

سازمان اداري و 
  استخدامی کشور 



  
  
  
  
  
  
  
 

 33 از 18 صفحه

 

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

و  طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش  3
  هاي دولتیدر دستگاه بندي تجاربجمع

و  یمعاونت علم
سازمان اداري و   1397  عالی اداريشواري  فناوري رییس جمهور

  -  استخدامی کشور

تدوین نظام نوین مدیریتی براي اداره بخش   4
  آموزش و پرورش

وزارت آموزش و 
  پرورش

  
 1397  عالی اداريشوراي

سازمان اداري و 
  -  استخدامی کشور

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

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

  پزشکی
 1397  اداريعالیشوراي

سازمان اداري و 
  -  استخدامی کشور

تدوین نظام نوین مدیریتی براي اداره بخش   6
  رفاه و تأمین اجتماعی

وزارت تعاون، کار و 
  رفاه اجتماعی

  
 1397  عالی اداريشوراي

و  سازمان اداري
  -  استخدامی کشور

وزارت وزرش و   تدوین نظام نوین مدیریتی امور جوانان  7
 جوانان

 1397  عالی اداريشوراي
سازمان اداري و 
 استخدامی کشور

-  

تدوین نظام نوین مدیریتی براي اداره بخش   8
  آموزش عالی

وزارت علوم، تحقیقات 
  و فناوري

 

 1397  عالی اداريشوراي
سازمان اداري و 
 استخدامی کشور

-  

  تدوین نظام بازنشستگی و مدیریت  9
  هاصندوق

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
  -  هاي اجرایی دستگاه 1397

10  
بخش دولتی  تدوین نظام نوین مدیریت

متناسب با اسناد فرادست در اداره امور کشور 
  )راهبردي مدیریت دولتی ایران (بازآفرینی

سازمان اداري و 
 استخدامی کشور

-  
  1398  -  

تهیه مدل اجرایی بومی 
و پیشنهاد به مراجع 

  ذیربط

11  
گیري و تنظیم روابط طراحی نظام تصمیم

ها (نظام قوا در کشور متناسب با نقش
  مدیریت سیاسی کشور)

سازمان اداري و 
 استخدامی کشور

ارائه به       
  دفتر هیأت دولت  1398  جمهوررئیس

تهیه مدل اجرایی بومی 
و پیشنهاد به مراجع 

  ذیربط
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  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

  دفتر هیأت دولت  گیري دولتبازطراحی و اصالح نظام تصمیم  12
  هیأت وزیران *
مجلس شوراي  *

  اسالمی
سازمان اداري و   1397

 کشوراستخدامی 

اجراي نظام در قالب  *
ساماندهی و 

تشکیالت بخش 
در برنامه اول  دولت،

مهندسی نقش و "
  "ساختار دولت

13  
تدوین مدل انجام مطالعات جامع و 

 تمرکززدایی در اداره امور کشور 

  

سازمان اداري و 
 استخدامی کشور

  هیأت وزیران *
مجلس شوراي  *

  اسالمی
  هاي اجراییدستگاه  1397

 سطح واگذاري در *

 در و هااستان به ملی

 به هااستان سطح

تقویت  و هاشهرستان
 و شهر شوراهاي

 روستا

اجراي مدل در برنامه  *
مهندسی نقش "اول، 

   "و ساختار دولت

14  
ریزي در کشور و تدوین طراحی مدل برنامه

ریزي بلند مدت، میان نظام یکپارچه برنامه
  مدت و کوتاه مدت(عملیاتی)

سازمان برنامه و 
  بودجه کشور

  هیأت وزیران
سازمان اداري و   1398  

 استخدامی کشور
-  

  

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

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

هاي سنتی مورد عمل با روش هاهاي نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آنشناسایی و انتخاب فناوري -
 هادستگاه

 هاي مورد نیازگر در حوزههاي تنظیمنیازسنجی و طراحی سازمان -

 ا هدف سهولت و بهبود فضاي کسب و کارهاي مرتبط با انجام کسب و کار بآسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه -
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سازي به منظور هاي مربوط و آموزش و فرهنگتدوین نظام اجراي قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام -
 اجراي قوانین و مقررات

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

 پیامدهاي قوانین و مقرراتطراحی و استقرار نظام سنجش  -

 

  پیامدها و دستاوردها -هـ

v گیريهاي مدیریتی و تصمیمبهبود نظام 

v ارتقاي کارآمدي و اثربخشی دولت 

v هاي جمهوري اسالمی ایرانبهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش 

v هاي بهبود ارائه خدمات به مردمایجاد زیرساخت 

v آحاد جامعه ایجاد زمینه ارتقاي رفاه نسبی 

v افزایش و ارتقاي مشارکت تمامی فعاالن توسعه کشور در نظام اداري  
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  »توسعه فرهنگ سازمانی«برنامه ششم: 

  اهداف کمی - الف

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

  

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

  26و  20، 21، 1هاي کلی نظام اداري: بندهاي سیاست 
 1هاي کلی اصالح الگوي مصرف: بند سیاست 

  

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

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

1  
ترسیم فرهنگ سازمانی مطلوب بخـش  

هاي کلی نظـام  دولتی مبتنی بر سیاست
  اداري

سازمان اداري و 
  هاي اجراییدستگاه *  1397سال   عالی اداريشوراي  استخدامی کشور

  -  نظرانصاحب *

2  
سنجش وضع موجود فرهنگ سـازمانی  

احصـاء شـده (در   هـاي  بر اساس مؤلفـه 
  سطح دولت)

سازمان اداري و 
  استخدامی کشور

سازمان اداري و 
سازمان مدیریت و   1397سال  استخدامی کشور

  -  هاریزي استانبرنامه

3  

تدوین برنامه اجرایـی ارتقـاي فرهنـگ    
  سازمانی در دو سطح: 

  دولت  -
ازمان اداري و س *

  استخدامی کشور
اداري و سازمان   1397سال   عالی اداريشوراي

  -  استخدامی کشور

  هاي اجرایی دستگاه *  هاي اجراییدستگاه -

 فرهنـگ  ملـی  جایزه«طراحی و اجراي   4
  »سازمانی

سازمان اداري و 
نیمه دوم سال   -  استخدامی کشور

1397  
  هاي اجراییدستگاه

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

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

هاي مطلوب مبتنی بر سیاستها و ترویج فرهنگ هاي مربوط به رفع چالشریزي براي اصالح و تأمین زیرساختبرنامه -
 هاي اجراییکلی نظام اداري در دو سطح دولت و دستگاه

 با هدف بهبود عملکردهاي دستگاه، متناسب با مأموریتاي و فرهنگ کاري ارتقاي استانداردهاي اخالق حرفه -

 در نظام اداريم و انضباط اداري و مالی و وجدان کاري نهادینه نمودن نظ -

 

  دستاوردهاپیامدها و  -هـ

v هاي دولتییی کارکنان و اثربخشی سازمانآارتقاي کار 

v هاي دولتیمندي مردم از عملکرد سازمانبهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقاي سطح رضایت 

v هاي اجراییایجاد رضایت شغلی و ارتقاي سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه 

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

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

v هاي داخلی در جهت اهداف سازمانیتقویت کنترل 
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  »صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداري«برنامه هفتم: 

  هدف کمی - الف

1  

  1399هدف تجمیعی در پایان سال 
هاي اجرایی به افزایش رضایتمندي مردم از تأمین حقوق آنان و نیز خدمات دستگاه

  )1396نسبت به وضع موجود ( پایان سال  % 40میزان 
  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال

  اندازه کمی هدف
 درصد بهبود 10 درصد بهبود 10 درصد بهبود 20  1396ساالنه به نسبت سال 

 درصد بهبود 40 درصد بهبود 30 درصد بهبود 20  تجمیعی

2  

  1399هدف تجمیعی در پایان سال 
کاهش میزان شکایات شهروندان (مردم) از کیفیت خدمات دستگاه هاي اجرایی به میزان 

  به عنوان سال پایه) 1396% نسبت به وضع موجود (پایان سال 40
  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال

  اندازه کمی هدف
  درصد بهبود 10  درصد بهبود 10  درصد بهبود 20  1396ساالنه به نسبت سال 

  درصد بهبود 40  درصد بهبود 30  درصد بهبود 20  تجمیعی

3  

  50به  74بهبود رتبه شاخص سرمایه اجتماعی از   1399هدف تجمیعی در پایان سال 
  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال

  50حداکثر رتبه   55حداکثر رتبه   65حداکثر رتبه   اندازه کمی هدف
  

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

  23و  22، 18هاي کلی نظام اداري: بندهاي سیاست 
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  آورد):اداري را فراهم می(که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام  اقدامات اساسی - ج

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

1  
و  اجراي منشـور حقـوق شـهروندي   

مصـوبه حقــوق شـهروندي در نظــام   
  اداري 

هــاي تمــامی دســتگاه
  مستمر  -  مرتبط 

سازمان اداري و  *
  استخدامی کشور

رییس جمهور در  حوزه *
  امور حقوق شهروندي

-  

2  
استقرار نظام جبران خسارت وارده به 

ــردم)   ــهروندان (مــ ــط  شــ      توســ
  هاي اجراییدستگاه

  هاي اجراییدستگاه *

  عالی اداريشوراي *
  هیأت دولت  *
ــوراي   * ــس شــ مجلــ

  اسالمی

سازمان اداري و استخدامی   مستمر
  -  کشور

3  
منـــدي ســنجش میــزان رضــایت   

بـه تفکیـک هـر     شهروندان (مردم) 
  اجراییهاي یک از دستگاه

ــازمان اداري و  * ســ
  استخدامی کشور

  هااستانداري *
  -  هاي اجراییدستگاه  سنجش ساالنه  عالی اداريشوراي

4  
آمـوزش مـدیران و کارمنـدان بـراي     
رعایت حقوق شهروندي متناسب بـا  

هاي هر دستگاه ها و ویژگی مأموریت
   اجرایی

تا پایان سال   -  هاي اجراییدستگاه
1398  

استخدامی سازمان اداري و 
  -  کشور

5  
ــوزش    ــام آم ــتقرار نظ ــدوین و اس ت

در رابطه با حقـوق  شهروندان (مردم) 
  وتکالیف خود در نظام اداري

ــازمان اداري و  * ســ
  استخدامی کشور

  هاي اجراییدستگاه *
ســازمان صـــدا  و   *

  سیما

سازمان اداري و 
  استخدامی کشور

تدوین نظام: 
   1397سال 

  اجرا: مستمر

  وزارت آموزش و پرورش *
وزارت علوم، تحقیقـات و   *

  فناوري
-  

6  
تقویت و حمایت از توسعه نهادهـاي  
مدنی بـراي نظـارت سـازمان یافتـه     

   شهروندان (مردم) بر نظام اداري
  مستمر  عالی اداريشوراي  وزارت کشور

سازمان اداري و  *
 استخدامی کشور

  دستگاه هاي اجرایی *
-  

  

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

رجوع و هاي اجرایی و تکریم ارباباز نحوه ارائه خدمات دستگاهشهروندان (مردم) مندي استقرار نظام سنجش رضایت -
 هاي اجراییایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه

 هاي اجرایی نسبت به عملکرد دستگاهشهروندان (مردم) شکایات  و پاسخگویی به نظام دریافتاستقرار  -
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  پیامدها و دستاوردها -هـ

v تأمین حقوق شهروندي و افزایش اعتماد عمومی 

v (مردم) افزایش سطح رضایت شهروندان 

v  کاهش وقوع تخلفات اداري 

v هاي اجرایی حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاه زاهی شهروندان (مردم) اافزایش آگ 

v بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی 

 

 

   



  
  
  
  
  
  
  
 

 33 از 26 صفحه

 

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

  اهداف کمی - الف

1  
  (بر اساس گزارش بانک جهانی) 50به  25افزایش مقدار صدك شاخص کنترل فساد اداري از   1399هدف تجمیعی در پایان سال 

  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال
  50حداقل نمره   45حداقل نمره   38حداقل نمره   اندازه کمی هدف

2  
  (بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل) 45به  30از  افزایش نمره شاخص ادراك از عدم وجود فساد  1399هدف تجمیعی در پایان سال 

  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال
  45حداقل نمره   40حداقل نمره   36حداقل نمره   اندازه کمی هدف

3  
  (بر اساس گزارش بانک جهانی) 45به  11,33بهبود مقدار صدك شاخص پاسخگویی از    1399هدف تجمیعی در پایان سال 

  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال
  45حداقل نمره   35حداقل نمره   23حداقل نمره   اندازه کمی هدف
  

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

  25و  24، 20هاي کلی نظام اداري: بندهاي سیاست 
 29هاي کلی برنامه ششم توسعه: بند سیاست 

  

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

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

1  

تصویب الیحه اصالح و دائمی کردن 
 و اداري نظـام  سـالمت  ارتقـاء  قانون
  فساد با مقابله

  

  1397سال   هیأت وزیران  وزارت دادگستري
ــازمان اداري و  * ســــ

  استخدامی کشور
  هاي اجراییدستگاه *

-  

هاي ارتقـاي سـالمت و   تدوین برنامه  2
  پیشگیري و کنترل فساد اداري

  وزارت دادگستري *
ــازمان اداري و  * ســـــ

 استخدامی کشور

  

  -  هاي اجراییدستگاه  مستمر  اداريعالیشوراي



  
  
  
  
  
  
  
 

 33 از 27 صفحه

 

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

3  
هـاي اجرایـی   برنامـه تدوین و اجراي 

ارتقاي سالمت اداري و کنترل فسـاد  
  هاي اجراییاداري دستگاه

  هاي اجراییدستگاه
ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد 

  اقتصادي
  1397سال 

سازمان اداري و 
استخدامی کشور (تأیید 

  کننده)
-  

4  
افــزایش  انجــام اقــدامات الزم بــراي

اثربخشی نظام رسیدگی بـه تخلفـات   
  اداري

سازمان اداري و   مستمر  -  هاي اجراییدستگاه
  -  استخدامی کشور

5  
استقرار نظام سنجش سالمت و فساد 

هـــاي اجرایـــی و اداري در دســـتگاه
  سنجش آن

سازمان اداري و 
  استخدامی کشور

عالی شوراي
  ساالنه  اداري

دستگاه هاي اجرایی، 
نهادهاي مدنی و سایر 

  ذینفعان
-  

6  

تقویت و حمایت از توسـعه نهادهـاي   
مشـارکت   به منظـور ها و رسانهمدنی 
پیشگیري و مبـارزه بـا فسـاد     موثر در
  اداري

  وزارت دادگستري  *
ــازمان اداري و  * ســـــ

  استخدامی کشور
  وزارت کشور *

  -  هاي اجرایی دستگاه  1398سال   -

ــوقی   تصویب الیحه شفافیت  7 ــت حقــ   معاونــ
  جمهوررئیس

مجلس شوراي 
  1397سال   اسالمی

ــازمان اداري و  * ســــ
 استخدامی کشور

ــتگاه * ــاي دســ  هــ
  اجرایی

-  

ــوقی   تصویب الیحه تعارض منافع  8 ــت حقــ   معاونــ
  جمهوررئیس

مجلس شوراي 
  اجرایی هاي دستگاه  1397سال   اسالمی

  -  

توسعه اجراي قانون دسترسی آزاد بـه    9
وزارت فرهنــــــگ و   ساالنه  -  اجرایی هاي دستگاه  اطالعات

    ارشاد اسالمی

  

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

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

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

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



  
  
  
  
  
  
  
 

 33 از 28 صفحه

 

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

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

 نقش سایر ارکان ذیصالح  

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

 کنندگان فساد ءبینی سازوکارهاي تشویق و حمایت از افشاپیش -

 

  پیامدها و دستاوردها -هـ

v  ارتقاي سالمت اداري و کنترل و کاهش فساد 

v  بهبود میزان پاسخگویی 

v ارتقاي شفافیت در نظام اداري  

v  کاهش وقوع تخلفات اداري 

v فراگیر بر دولتگرایی و توسعه نظارت تقویت قانون 

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

   



  
  
  
  
  
  
  
 

 33 از 29 صفحه

 

 » وري نظام اداري و اجرایی کشورمدیریت بهره« برنامه نهم: 
 هدف کمی - الف

1  

قانون برنامه  3وري (موضوع ماده  درصدي رشد اقتصادي از محل ارتقاي بهره 35دستیابی به سهم   1399هدف تجمیعی در پایان سال 
  1396نسبت به سال  پنج ساله ششم توسعه)

  اندازه کمی هدف
  1396ساالنه به نسبت سال 

  1399سال   1398سال   1397سال 
10  10  15  

   35  20  10  تجمیعی

2  

  هاي دولت در نظام اداري در راستاي ارتقاي کیفیت خدماتدرصد هزینه 15کاهش   1399هدف تجمیعی در پایان سال 

  اندازه کمی هدف
  1396ساالنه به نسبت سال 

  1399سال   1398سال   1397سال 

5  5  5  

  15  10  5  تجمیعی

  

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

  26و  25، 17، 12هاي کلی نظام اداري: بندهاي سیاست 
 20و  5، 3هاي کلی اقتصاد مقاومتی: بندهاي سیاست 

 30هاي کلی برنامه ششم توسعه: بند سیاست 

 12ایرانی: بند  سرمایه و کار از حمایت ملی، تولید هاي کلیسیاست 

 13هاي کلی اشتغال: بند سیاست 

 3هاي کلی اصالح الگوي مصرف: بند سیاست 

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 

 33 از 30 صفحه

 

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

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

1  
 چرخه ازيسپیاده چارچوب تدوین

 هايدستگاه در وريمدیریت بهره
  کشور اجرایی

  سازمان ملی
  وري ایرانبهره

سازمان اداري و 
هاي اجرایی دستگاه  1397سال   استخدامی کشور

  -  کشور

 در وريبهره مدیریت چرخه استقرار   2
  کشور اجرایی هايدستگاه

هاي اجرایی دستگاه
  کشور

سازمان اداري و 
   سازمان ملی  1397سال   استخدامی کشور

  -  وري ایرانبهره

  در وريبهره سنجش و پایش  3
  کشور اجرایی هايدستگاه

  سازمان ملی
و  1397سال   -  وري ایرانبهره

  استمرار ساالنه
هاي اجرایی دستگاه

  کشور

دستورالعمل 
مربوط، ابالغ شده 
است و گزارش 
این اقدام بر 
 5اساس ماده 

برنامه قانون 
ششم توسعه، به 
مجلس شوراي 
  اسالمی ارائه

  شود.می

4  
ها و راهنماهاي تدوین دستورالعمل

وري عمل به منظور استقرار چرخه بهره
  در واحدهاي تولیدي و خدماتی

  سازمان ملی
 بخش خصوصی *  1397سال   مراجع ذیربط  وري ایرانبهره

  -  هاي اجرایی دستگاه *

هاي مشاور ارائه حمایت از شرکت  5
   وريخدمات در حوزه بهره

هاي اجرایی دستگاه
وري سازمان ملی بهره  مستمر  -  کشور

  -  ایران

  

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

ي و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه 1398هاي اجرایی تا نیمه سال وري در دستگاهاستقرار چرخه مدیریت بهره -
 وري ایرانسازمان ملی بهره

خدمات بدون ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه وري با محوریت کاهش هزینهاستقرار نظام ارتقاي بهره -
 هاي اجتماعی، فرهنگی و آموزشی هاي مرتبط با حوزهیش هزینه در دستگاهاافز

وري در مدیریت منابع، بهبود هاي اجرایی با محوریت بهبود بهرهوري در دستگاهناسایی تجربیات موفق بهبود بهرهش -
 هاعمیم اجراي آن به سایر دستگاهوري در اجزا نظیر نیروي کار و عوامل تولید و توري کل و بهبود بهرهبهره
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 وريهاي مشاور ارائه خدمات در حوزه بهرهایجاد و تقویت شرکت -

 وري طراحی و اجراي جایزه ملی بهره -

  

  پیامدها و دستاوردها -هـ

v هاي اجراییوري در سطح دولت، نظام اداري و دستگاهبهبود بهره 

v یسازي نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتمنطقی 

v هاي دولت کاهش هزینه 

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

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

v وري نیروي کار بخش دولتیافزایش بهره 
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 »نظارت و ارزیابی«برنامه دهم: 
  هدف کمی - الف

1  

  % 65 میزان تحقق اهداف و اجراي قوانین و مقررات به بااليافزایش   1399هدف تجمیعی در پایان سال 
  1399سال   1398سال   1397سال   هاي برنامهسال

  درصد افزایش 5حداقل   درصد افزایش 5حداقل   درصد افزایش 5حداقل   1396ساالنه به نسبت سال   اندازه کمی هدف
  درصد  65حداقل   درصد  60حداقل   درصد  55حداقل   تجمیعی

  

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

  25هاي کلی نظام اداري: بند سیاست 
  

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

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

1  
و تعیین جایگاه و ارزیابی استراتژیک 

میزان پیشرفت کشور در مقایسه با 
  کشورهاي منطقه و جهان

سازمان اداري و 
  ساالنه  -  استخدامی کشور

سازمان برنامه و  *
  بودجه کشور

  هاي کشوردستگاه *

قانون  83در اجراي ماده 
  مدیریت خدمات کشوري

استقرار مدیریت عملکرد، ارزیابی و   2
  هاي اجرایی بندي دستگاهرتبه

سازمان اداري و 
  هاي اجراییدستگاه  ساالنه  -  استخدامی کشور

با تأکید بر نهادینه سازي 
فرهنگ خودارزیابی در 

ها و سنجش نظر دستگاه
ها در رابطه مردم و تشکل

  هابا عملکرد دستگاه

3  
سنجش و تحلیل میزان موفقیت 

دولت در موضوعات محوري نظام 
اداري و در چارچوب نقشه راه و 

  هاي جامع اصالح نظام اداريبرنامه

سازمان اداري و 
  استخدامی کشور

عالی شوراي
  -  هاي اجراییدستگاه  ساالنه  اداري

برگزاري جشنواره شهید رجایی در   4
  سطح ملی

سازمان اداري و 
  ساالنه  -  استخدامی کشور

  
  هاي اجراییدستگاه

  
-  



  
  
  
  
  
  
  
 

 33 از 33 صفحه

 

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  مرجع تصویب  مسئول  اقدامات اساسی  ردیف

5  
استقرار نظام یکپارچه نظارت و 

دومین برنامه سنجش تحقق اهداف 
جامع اصالح نظام اداري در راستاي 

  اصالح نظام اداري اجراي نقشه راه

سازمان اداري و 
  استخدامی کشور

عالی شوراي
  اداري

استقرار نظام: سه 
  1397ماه اول سال 

اجرا و ارائه گزارش: 
  ساالنه

  -  هاي اجراییدستگاه

استقرار نظام ارزیابی عملکرد مدیران   6
  -  -  1397سال   -  نهاد ریاست جمهوري  ارائه گزارش ساالنهارشد کشور و 

  

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

 پنج ساله هايهاي کلی نظام، برنامهاجراي نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی براي پایش تحقق چشم انداز، اجراي سیاست -
 ، موضوعات محوري و احکام قوانین بودجه ساالنهتوسعه کشور

 هاها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آندستگاه و عدم موفقیت تحلیل علل موفقیت -

 هاي ساالنهها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارشتدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل -

 

  یامدها و دستاوردهاپ -هـ

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

v وري نظام اداريارتقاي سطح بهره 

v هاي توسعه کشورشناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت 

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

v   محوري در نظارت و ارزیابیتوسعه مشارکت  

 


