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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

۵۰۰تومان تک شماره

  ۱۴/۶/۱۳۹۷  در خصوص خريد تجهيزات و ملزومات پزشكي در شرايط ضرورينامه  تصويب
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
  نامه و بودجه کشورسازمان بر

١  

  »نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني نظام «:ا موضوعبمصوبه شوراي عالي اداري 
  ٣٠/٥/١٣٩٧  هاي اجرايي  در دستگاه

 يهاها، مؤسسات و شرکت وزارتخانهيتمام
ها ي، استانداريردولتي غي عمومي، نهادهايدولت
 از بودجه ي که به نحوييهادستگاه ر يسا و

  کنندياده م استفيعموم
١  

   برنامه جامع اصالح نظام اداري :ا موضوعبمصوبه شوراي عالي اداري 
  ٣٠/٥/١٣٩٧  )١٣٩٧ ـ ١٣٩٩(دوره دوم 

ـ تمامي  سازمان اداري و استخدامي کشور 
  ها ها، موسسات، شرکتها، سازمانوزارتخانه

  هاو نهادهاي عمومي غير دولتي و استانداري
۴  

  
  
  
  

  ١٧/٦/١٣٩٧                                                          ـ ه٥٥٧٤٤ت/٧٨٥٥٥رهشما
  در خصوص خريد تجهيزات و ملزومات پزشكي در شرايط ضرورينامه  تصويب

   يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و  به١٤/٦/١٣٩٧وزيران درجلسه هيأت 
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سياستناد اصل  به

ص مشترک ي به تشخيط ضروري در شرايزات و ملزومات پزشکيد تجهيخر
  و صنعت، معدن و تجارت، از شمولي بهداشت، درمان و آموزش پزشکيهاوزارتخانه

 و اصالحات بعدي آن ۱۱/۳/۱۳۹۳هـ مورخ ۴۸۴۶۲ت/۲۶۷۲۵ه تصويب نامه شمار
  . استيمستثن

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٤/٦/١٣٩٧                                                                          ٣٠٢٥٥٠رهشما
 »هنگ سازمانينامه مديريت توسعه فر نظام «:ا موضوعبمصوبه شوراي عالي اداري 

  هاي اجرايي در دستگاه
  ريسا ها وي، استانداريردولتي غي عمومي، نهادهاي دولتيهاها، مؤسسات و شرکت وزارتخانهيتمام

 کنندي استفاده مي از بودجه عمومي که به نحوييهادستگاه
 بنا به ٣٠/٥/١٣٩٧رخ ن جلسه مويکصد و هشتاد و دومي در ي اداري عاليشورا

 قانون ١١٥ ماده ١١ و ٨ ي کشور، به استناد بندهاي و استخداميشنهاد سازمان اداريپ
 نظام ي کليهااستي س٢٦ و ٢١، ٢٠، ١ ي بندهاي و در اجرايت خدمات کشوريريمد
مواد (، حفظ حقوق مردم مندرج در فصل سوم ي مقام معظم رهبري از سوي ابالغيادار

 کردن برنامه ياتي و عمليت خدمات کشوريري قانون مد٩٠و ماده ) ٢٨ و ٢٧، ٢٦، ٢٥
خ ي تار٥٦٠/٩٣/٢٠٦نامه شماره بيموضوع تصو (يششم نقشه راه اصالح نظام ادار

 يهادر دستگاه» يت توسعه فرهنگ سازمانيرينامه مدنظام«، )ي اداري عالي شورا٢٠/١/١٣٩٣
  . ب نموديتصو) ي اداري عالينه شورارخايممهور به مهر دب(وست ي را به شرح پيياجرا

االجرا خ ابالغ الزميب و از تاري تبصره تصو١٢ ماده و ١٤ فصل، ٤نامه در ن نظاميا
   .باشديم

  جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ حسن روحانيئيس ر
  

   يت توسعه فرهنگ سازمانيرينامه مدنظام
   کشوريي اجرايهادر دستگاه

  و اختصاراتف يتعار ـ فصل اول
  :ر استين مصوبه به شرح زيف و اختصارات به کار رفته در ايتعار ـ١ماده
   . کشوري و استخداميسازمان ادار: سازمانـ ١
 مستقر در ي فرهنگ سازماني و ارتقاي راهبريستاد مرکز: يستاد مرکزـ ٢

  .باشدي کشور مي و استخداميسازمان ادار
  .١٣نامه ذکر شده در ماده  مشمول نظاميها دستگاهيتمام: يي اجرادستگاهـ ٣
 ي و فرهنگ سازمانيا مرتبط با اخالق حرفهيارهايشامل مع: ي عموميارهايمعـ ٤

ن و ي به صورت مشترک مصداق داشته و از قوانيي اجرايهااست که در تمام دستگاه
   .نامه درج شده است نظام٢ و ١ شماره يهاوستيمقررات مرتبط استخراج و در پ

 و يا مرتبط با اخالق حرفهيژه عملکردي ويارهايمع: ي اختصاصيارهايمع ـ ٥
 به صورت مجزا مصداق يي اجرايهاک از دستگاهي است که در هر يفرهنگ سازمان

   .شوديها احصا مک از دستگاهي هر يف تخصصيها و وظاتيداشته و متناسب با مأمور
 يروي و ني، ساختاريي، اجرايندي فرآ اقداماتيرنده تماميدربرگ: ييعوامل محتوا ـ ٦
 ي فرهنگ سازمانيسازنهينهادن کننده يها تضمق آنيح و دقي صحي اجرا است کهيانسان

  .باشدي ميي اجرايها و دستگاهي بخش دولتيتيري و مدي در نظام اداريمطلوب عملکرد

 ۱۳۹۷ماه   شهريوربيست و چهارم نبهش  
 

 ۲۱۴۱۱ شماره چهارمسال هفتاد و 

)۱۰۸۲( 
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 ي، ساختارييا، اجريندي فرآ اقداماتيرنده تماميدربرگ:  و نمادهايعوامل ظاهرـ ٧
 ي نمادهايسازنهينهادن کننده يها تضمق آنيح و دقي صحي است که اجراي انسانيرويو ن

 يها و دستگاهي بخش دولتيتيري و مدي مطلوب در نظام اداري فرهنگ سازمانيظاهر
  . باشدي ميياجرا

  ي فرهنگ سازمانيي عوامل محتوايسازنهي نهاداجرا و ـ فصل دوم
 عنوان بهن مصوبه ي ا٢ و ١وست شماره ي پ جداول شده در قالبذکر يرهايمتغ ـ٢ماده

 شده و يتلق يمرتبط با فرهنگ سازمان )ي عموميارهايمع (ي و سازماني فرديرفتارها
ازوکار الزم  سها،آن نمودن ياتيعمل به يضمن اهتمام جد موظفند  مشموليهادستگاه

  .ندي را فراهم نمادستگاه در ها آنيسازنهي نهاديبرا
 و ييح عوامل محتواي صحي موظفند به منظور اجرايي اجرايها دستگاهـ٣ماده

  :ر را انجام دهندي اقدامات زي مطلوب عملکردي فرهنگ سازمانيسازنهينهاد
 يهااستي که در س مطلوبي منطبق با فرهنگ سازماني انسانيرويبه منظور جذب ن

 مشخص شده يت خدمات کشوريريقانون مد) ٩٠(، فصل سوم و ماده ي نظام اداريکل
 يروي قابل سنجش در مرحله قبل از استخدام را به هنگام جذب ني عموميارهاياست، مع

 يآزمون کتب (ي مراتب را در آزمون استخدام،ها سنجش آنيبراداده و  مدنظر قرار يانسان
   .دنلحاظ کن  دستگاه)يه فردو مصاحب

رات الزم در ييسازمان موظف است تغن بند، ي نمودن مفاد اياتيبه منظور عمل ـ١تبصره
د و در ي ابالغ نمايي اجرايهارا اعمال و به تمام دستگاه) نشيجذب و گز (يمقررات استخدام

شنهاد ي است، پيب مراجع فرادستيازمند تصويها نرات آنيي که تغين و مقرراتيخصوص قوان
  .  دينماب ارائه ي مراحل تصوي طيصالح، برايه و به مراجع ذي تهياصالح

 هي سازمان نسبت به تهي مکلف است با همکاريت دولتيريمرکز آموزش مد ـ٢تبصره
 يارهايبر اساس معاز، ي مورد نيهارتر آموزشي فراگيها و روشي و آموزشي علميمحتوا
د به عنوان يه شده باي تهيمحتوا. دينمارسد، اقدام ي ميستاد مرکزد يي که به تأيعموم

) ران و کارمندانياعم از مد(ن خدمت کارکنان ي بدو و حيها آموزشياصل از منابع يکي
  .رديگمورد استفاده قرار 

وست ي پي رفتاري عموميارهايمع (يفرد ي رفتارهايژه به ارتقايبه منظور توجه و
 يزيربرنامه ،)٢وست شماره ي پي شغلي عموميارهايمع(ي سازماني رفتارها و)١شماره 
 يرهاي در سطوح مختلف با در نظر گرفتن متغي آموزشيها دورهي و برگزاري طراحيالزم برا

  .، انجام دهند مذکورولاجد
 و نييرا تع خود يهاتيف و مأموريناسب با وظا متي فرهنگ سازماني اختصاصيارهايمع
 ،يهي و توجي آموزشيهات در قالب دورهيريمد  توسعهي راهبريشوراد يي تأپس از
 .دهندمالک عمل قرار  ،در ارتقاء و انتصاب به مشاغلرا ج آن ي و نتادني نمايسازيعموم

 يبران شده را ي تدويارهايک نسخه از معي  موظفنديي اجرايهادستگاه  ـتبصره
  .دنينمابه سازمان ارسال  تجارب و فراهم شدن امکان نظارت يبندجمع

 يي آثار عوامل محتوايسازنهينهاد موظفند به منظور يي اجرايهادستگاه ـ٤ماده
  :  ر را انجام دهندي مطلوب، اقدامات زيفرهنگ سازمان

 )ي عموميارهايمع(ي و سازماني عمومي رفتارهايسازنهينهاد و تيرعا منظور بهـ ١
 يرهايمتغ با مرتبط مقررات و نيقوان يادآوري و آموزش ،يرساناطالع ضمن کارمندان، نيب در

 و هيته مربوط مقررات و نيقوان چارچوب در را کارمندان هيتنب و قيتشو سازوکار ،مذکور
  . دنينما ياتيعمل دستگاه تيريمد توسعه يراهبر يشورا در دييتأ از پس

و مشکالت مربوط  مسائل يتوانند، ضمن بررسي ميي اجرايهادستگاه  ـتبصره
 خود را به صورت يشنهادهاي وابسته به خود، پيها در ستاد و سازماني عموميارهاي معبه
  .  ندي به سازمان ارسال نما٢ و ١ جداول يارهاي در نظر گرفتن در قالب معيانه برايسال

 يانه تمامي عملکرد ساليابيارز ، نسبت بهي و اختصاصي عموميارهايبر اساس معـ ٢
 مراحل يدر تمامرا ج آن ينتااقدام نموده و ...)  وي قرارداديماني، پياعم از رسم(کارمندان 
 ي و سرپرستيتيريمد يها و انتصاب به پستي شغلير ارتقاي مس،تيل وضعي، تبدياستخدام

 .دهند عمل قرار يمبنا
 و نحوه ي و اختصاصي عموميارهاي عملکرد معيابيند ارزيدستورالعمل فرآ  ـهتبصر
  .  گرددي ساالنه، توسط سازمان ابالغ ميابيج آن در ارزياستفاده از نتا

ـ فصل سوم   ي فرهنگ سازماني و نمادهاي عوامل ظاهريسازنهياجرا و نهاد 
 يسازنهي مشمول مصوبه، موظفند به منظور نهاديي اجرايها دستگاه ـ٥ماده

  :ر را انجام دهندي اقدامات زين فرهنگ سازماي ظاهريهانمادها و جنبه

ژه ي مشاغل به وي تمامي براي و ظاهري، گفتاري رفتاريهان استانداردييتعـ ١
ل؛ نگهبان، يشهروندان در ارتباط هستند، از قب/ م با مراجعه کنندگاني که مستقيمشاغل
ران در ي و مدين دفاتر، مسئوالن روابط عمومي ارائه خدمات، مسئوليهاان باجهيمتصد
  .وح مختلفسط

 در ينامه حقوق شهروندبي فوق با در نظر گرفتن مفاد تصوياستانداردها  ـتبصره
) ٤(، ماده ٢٨/١٢/١٣٩٥ مورخ ١١٢٧١٢٨به شماره ) ١١ و ٧، ٣ژه مواد يبه و (ينظام ادار

ت خدمات يريقانون مد) ٩٣(و ) ٩١(، )٩٠(، )٨٧(، )٨٦(، )٨٤( مواد يينامه اجرانييآ
م مردم و ينامه طرح تکربي، تصو٨/٤/١٣٨٩ مورخ ٧٧٦٨٣/٤٤٧٧٠ماره  به شيکشور

 و ١٠/٢/١٣٨١ط مورخ .١٨٥٤٠/١٣ به شماره يت ارباب رجوع در نظام اداريجلب رضا
 .شوديم ياتي عملم و ي تنظيي اجرايهان و مقررات مرتبط، توسط دستگاهير قوانيسا
ه گزارش و انتشار ي ته تجارب،يبند جمعي برا،ک نسخه از استانداردهاي است يورضر

  .گردد به سازمان ارسال يعموم
 تيجاد و تقوي در جهت ايباني و پشتي اداريهاتي فعالي تمامين استانداردهاييتعـ ٢

، ي در جلسات در سطوح مختلف سازمانييراينحوه پذ: لي از قبي و ماليانضباط ادار
د، يه، خريل نقلي و وسايزات اداري از تجهيبردارها، بهره فضاها و ساختمانينگهدار
 ي، برگزاريف متناسب با سطح سازمانيل انجام وظايص امکانات و وساي و تخصينگهدار
 . ي و مناسبتي فرهنگ، مراسمي و اداري علميهاها و نشستشيهما

 و ينظم و انضباط ادار يسازنهي موظفند به منظور نهاديي اجرايها دستگاه ـ٦ماده
ن و مقررات مرتبط ي مربوط به قوانيي اجرايهام دستورالعمليه و تنظي نسبت به ته،يمال

 و يي، آموزش، پاسخگويرود و خروج، مرخصور؛ مقررات ي نظي و مالي اداريبا نظم بخش
زات يجهه و اموال و تي از ابني اصوليبردار و بهرهيحفظ، نگهدار، يت حقوق شهرونديرعا

 و پوشش مناسب به همراه ي ظاهريها استاندارد وين اخالقي موازتي و رعايسازمان
 يب شوراين و مقررات پس از تصوي مستخرج از قوانيهي و تنبيقي تشويسازوکارها

  . نديا نماقدامت دستگاه، يري توسعه مديراهبر
لب چک ن فصل را در قاي اييج اجراي موظفند نتايي اجرايها دستگاهـ٧ماده 

 يمبناج آن را يو نتا قرار داده يابي چهار ماهه مورد ارزيست مشخص و به صورت ادواريل
  .ه کارکنان قرار دهنديق و تنبيتشو

د ييه کارکنان به تايق و تنبيند تشويست مذکور، نحوه و فرآيچک ل  ـتبصره
  .رسديت دستگاه ميري توسعه مدي راهبريشورا

  ارکان ـ فصل چهارم
 يمرکزستاد  کشور در قالب ي در نظام اداري فرهنگ سازماني ارتقاي راهبر ـ٨ماده

ر انجام يت به شرح زيب اعضاء و ماموري کشور با ترکي و استخداميمستقر در سازمان ادار
  :خواهد شد
 :ب اعضاءيترکـ ١
  .س ستاديرئ:  کشوريتخدام و اسيس سازمان اداريرئ •
 .سينائب رئ:  کشوري و استخدامي سازمان اداري اداريمعاون نوساز •
ران به انتخاب ي اي اسالمي جمهوريمايک نفر از معاونان سازمان صدا و سي •

  .س سازمان مذکوريير
  .يت دولتيريس مرکز آموزش مديرئ •
، يقات و فناوريعلوم، تحق؛ کشور، يهاک از وزارتخانهيک نفر از معاونان هر ي •

 و آموزش و پرورش به انتخاب ي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکيفرهنگ و ارشاد اسالم
  . دوره دو سالهيربط براي ذيوزرا

س ستاد ي رئانتخاب به يت و فرهنگ سازمانيرينظر در مسائل مد دو نفر صاحب •
 . دوره دو سالهيبرا

 ي و استخدامي سازمان اداريت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانيريس امور مديرئ •
  .رستاديعضو و دب: کشور

  
 :ي اصليهاتيمأمورـ ٢
ها در خصوص فرهنگ  فعاليت و ها برنامه ها، اولويت ها، ضرورت تعيين و بررسي •
 . ي و اختصاصي عموميسازمان

 فرهنگ يسازنهيدارتقاء و نها جاد،يا نهيزم در الزم هاي سياست تعيين و بررسي •
 .ي اداري عالي جهت ارائه به دولت و شوراي در نظام اداريسازمان
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 هاي فعاليت و ها برنامه در رويه وحدت و هماهنگي جاديا منظور به تصميم اتخاذ •
 .ي عمومينه بهبود فرهنگ سازمانياجرايي در زم هاي دستگاه
 افتهي سازمان  نظارت وها مشاركت جلب براي الزم هاي سياست تعيين و بررسي •
  . نهاد مردم هاي تشكل طريق از يفرهنگ سازمان توسعه در مردم

 در يفرهنگ سازمان وضعيت بهبود براي ويژه راهبردي هايطرح تصويب  •
  .ينظام ادار
قبل   كشور،ينظام ادار در يفرهنگ سازمان وضعيت ساالنه گزارش يديتا و يبررس •

 .ربطيو ارائه به مراجع ذ انتشار از
نه و يزم سازمان، يبا همکار يقات و فناوري وزارت علوم، تحقـ٩ماده

 سمت  ارشد، بهي و کارشناسي مقاطع دکتريهارساله ادنسوق د الزم جهت يهامشوق
نامه را ن نظاميم شده در اي مطلوب ترسي فرهنگ سازمانيمطالعات مرتبط با ارتقا

  .دنينمايفراهم م
 موجود در مرکز آموزش يهاتي سازمان مکلف است با استفاده از ظرفـ١٠ماده

ها،  نشستي نسبت به برگزارمجاز ي و پژوهشير مراکز آموزشي و سايت دولتيريمد
 با در نظر گرفتن يژه فرهنگ سازماني ويهاشينارها و هماي، سمي آموزشيهاکارگاه

 مشخص، اقدام نموده و يبند و با زماني به صورت ادواريتيري و مديسطوح سازمان
 و ي علميهافات و بولتني، تآلدستاوردهاها نسبت به انتشار  آنيضمن مستندساز

  .دي اقدام نمايجيترو
 يجي و تروي آموزشيهاتي فعالي تماميت دولتيريمرکز آموزش مد ـ١تبصره

، لميص و در قالب فين ماده را تلخيد شده در قالب مفاد اي تولي و بصريسمع
 در  و پخشيي اجرايها استفاده دستگاهيم و براي ممکن تنظيهار روشينماهنگ و سا

ران ي اي اسالمي جمهوريمايـژه صدا و سي به وي و اجتماعيعـ جميهاانهـرس
  . کنديآماده م

 و يا حرفهيها موجود در تشکليهاتيتواند حسب مورد از ظرفيسازمان م ـ٢تبصره
 يي اجرايهاتگاه در دسي فرهنگ سازمانيسازنهي در نهاديردولتي غي عموميهاسازمان

  .دياستفاده نما
، آموزش و پرورش، فرهنگ و يقات و فناوري؛ علوم، تحقيها وزارتخانهـ١١ماده
 مرتبط، يي اجرايهار دستگاهي و ساي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکيارشاد اسالم

 ي فرهنگ سازمانيسازنهيج و نهادي الزم با سازمان را به منظور ترويموظفند همکار
  .عمل آورنده ب يلوب در نظام ادارمط

 مطلوب و نظارت بر تحقق ي فرهنگ سازمانيسازنهيج، نهاديفه ترويوظ  ـتبصره
ت يري توسعه مدي راهبري استان بر عهده شورايي اجرايهانامه در دستگاهن نظامياهداف ا

 ي و استخداميازمان ادار الزم را به استاندار و سي ادواريهان شورا گزارشياستان بوده و ا
  .دينمايکشور ارائه م
 فرهنگ يسازنهين مصوبه و نهادي مشمول ايهاق دستگاهي به منظور تشوـ١٢ماده

  . خواهد نمود »ي فرهنگ سازمانيزه مليجا« ي و اجراي مطلوب، سازمان اقدام به طراحيسازمان
ها در سطوح  عملکرد و انتخاب دستگاهيابي ارزيند و چگونگيآنحوه، فر ـ١تبصره

د ييم و پس از تأين مصوبه توسط سازمان تنظي ماه پس از ابالغ ا٦مختلف، حداکثر تا 
  . شودي ابالغ ميستاد مرکز

 در ي فرهنگ سازمانيشرفت و ارتقايزان پيسازمان موظف است م ـ٢تبصره
 ي شوراانه بهيج آن را به صورت سالي و نتايريگ مشمول را اندازهيي اجرايهادستگاه

 ي به صورت عمومينموده و به نحو مقتض گزارشران يأت وزيـ و هي اداريعال
  .کندمنتشر 

 يقانون برگزار) ١(ماده ) ب( موضوع بند يي اجرايها دستگاهيتمام ـ١٣ماده
 ييهار دستگاهيز سايل آن و ني موضوع تبصره ذيها و دستگاه١٣٨٣مناقصات مصوب سال 

ن ين مصوبه بوده و در ايکنند، مشمول اي دولت استفاده مي از بودجه عموميکه به نحو
 .شوندي مده ي نامييدستگاه اجرانامه نظام

  وي فرهنگ سازماني ارتقاي راهبر، مسئوليي اجرايهان مقام دستگاهياالتر بـ١٤ماده
 ي عاليرخانه شوراي آن توسط دبين مصوبه بوده و گزارش نحوه اجراي ايحسن اجرا

    .گرددي به شورا ارائه ميادار

  ي رفتاري عموميارهاي مع١وست شماره يپ
  ياستناد قانون  ريمتغ  مولفه  بعد

  ا.ن.ک.س ٢١ بند  يه خودکنترليروح

  يداره امانتيروح
ا و .ن.ک. س٢١بند 

  ک.خ.م. ق٩٠ماده 

  صداقت
ا و .ن.ک. س١بند 
  ک.خ.م. ق٩٠ماده 

  انصاف
ا و .ن.ک. س١بند 
  ک.خ.م. ق٩٠ماده 

  ا.ن.ک. س١بند   يتقو

 يبرخوردار
 يهااز ارزش
  ياسالم

  ي اسالماخالق
ا و فصل .ن.ک. س١بند 

  ک.خ.م.سوم ق
  ا.ن.ک. س١بند   يت کرامت انسانيرعا

  ١ياخالق درون

  ک.خ.م.فصل سوم ق   به مردميگزاره خدمتيروح
  ا.ن.ک. س٢١بند   يکار از وجدانيبرخوردار

  ا.ن.ک. س٢١بند   يت انضباط اجتماعيرعا
  ا.ن.ک. س٢١بند  ييجوه تفکر صرفهيروح
  ا.ن.ک. س٢١بند   يستيه تفکر ساده زيروح
  ا.ن.ک. س٢١بند  المالتيه تفکر حفظ بيروح

  ا.ن.ک. س١بند  ي و اجتماعيه انسانيتوجه به سرما
  ک.خ.م.فصل سوم ق  يت اخالق اداريرعا
  ک.خ.م.فصل سوم ق  يت منشور اخالقيرعا

  ک.خ.م. ق٩٠ماده  ييروه گشادهيروح

  ي فرديرفتارها

  ٢يرونياخالق ب

   ـ  يزمانه تعلق سايروح
  

  ي شغلي عموميارهاي مع٢وست شماره يپ
  ياستناد قانون  ريمتغ  مولفه  بعد

  ا.ن.ک.س ٢٦ بند  ي از تفکر نوآوريبرخوردار
  تفکر خالق  ا.ن.ک. س٢٦بند   داشتن ابتکار

  ا.ن.ک.س ٢٦ بند  اي  از تفکر پويبرخوردار
  ا.ن.ک.س ٢٦ بند  بهبود مستمر

  ک.خ.م.فصل سوم ق  ف به نحو احسنيانجام وظا
  ک.خ.م.فصل سوم ق   خدماتياستانداردساز

  ک.خ.م. ق٩٠ماده   فيدقت در انجام وظا

 يستميتفکر س
  و توجه به کار

  ک.خ.م. ق٩٠ماده   فيسرعت در انجام وظا

  ييگراقانون
 ٩٠ ا و ماده.ن.ک.س ٢٠ بند

  ک.خ.م.ق
  ا.ن.ک.س ٢٠ بند  ي اداريريذپتيمسئول
  ا.ن.ک.س ٢٠ بند  ي اجتماعيريپذتيمسئول

 سوم ا و فصل.ن.ک.س ٢٠ بند  ييپاسخگو
  ک.خ.م.ق

  ا.ن.ک.س ٢٠ بند  م شهروندان و ارباب رجوعيتکر
 و ياقهياجتناب از برخورد سل

  )شهروندان با کساني برخورد(يفرد
 ا و فصل.ن.ک.س ٢٠ بند

  ک.خ.م.ق سوم
  ک.خ.م.فصل سوم ق  في مردم از حقوق و تکاليسازآگاه
  ک.خ.م.فصل سوم ق  ن حقوق مردم و مراجعانيتأم

ـ   يتوجه به حقوق و منافع عموم    
ـ   ت در عملکرديشفاف    

 يرفتارها
  يسازمان

رفتار 
 يشهروند
  يسازمان

ـ   ييگراجهينت    

              

1- Morality 
2- Ethics 
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  ١٤/٦/١٣٩٧                                                                            ٣٠٢٥٩٦رهشما
   برنامه جامع اصالح نظام اداري :ا موضوعبمصوبه شوراي عالي اداري 

  )١٣٩٧ ـ ١٣٩٩(دوره دوم 
    کشوري و استخداميسازمان ادار

  هاي و استاندارير دولتي غي عموميها و نهادهاها، موسسات، شرکتها، سازمان وزارتخانهيتمام
 بنا به ٣٠/٥/١٣٩٧لسه مورخ ن جيکصد و هشتاد و دومي در ي اداري عاليشورا

» ي نظام اداري کليهااستيس «ي کشور، در اجراي و استخداميشنهاد سازمان اداريپ
 ٥٦٠/٩٣/٢٠٦مصوبه شماره (» ينقشه راه اصالح نظام ادار« و ي مقام معظم رهبريابالغ
 کشور، يو به منظور تداوم اصالحات در نظام ادار) ي اداري عالي شورا٢٠/١/١٣٩٣خ يتار

ممهور (وست ي برنامه به شرح پ١٠ ـ دوره دوم، مشتمل بر يبرنامه جامع اصالح نظام ادار
  . ب نموديرا تصو) ي اداري عاليرخانه شورايبه مهر دب
 يين مقام دستگاه اجرايا باالترياالجرا بوده و وزراء خ ابالغ الزمين مصوبه از تاريا

 کشور مکلف است ضمن يستخدام و ايسازمان ادار. باشندي آن ميمسئول حسن اجرا
، گزارش ي و استاني مليي اجرايها عملکرد دستگاهيابيج اقدامات در نظام ارزياعمال نتا

 و حسب ضرورت در ي اداري عاليجمهور و شوراسيين برنامه را همه ساله به ري اياجرا
  .ديدولت ارائه نما

  جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ حسن روحاني ئيسر
  

  
  دوره دوم ـ يالح نظام اداراصجامع برنامه 

  )١٣٩٧ ـ ١٣٩٩(
  ي برنامه جامع اصالح نظام ادارياهداف اصل

 :يبه دولتدولت ل يتبد •
 اثربخش کارآ وـ 
 )يه اجتماعيک سرمايبه عنوان ( به اعتماد مردم يها و متکمتعهد به آرمانـ 
 توسعه پيشران و پذير انعطاف چابک،ـ 
 

  يح نظام ادار برنامه جامع اصالي اصليراهبردها
  دولتيسازچابکـ 
 دولت اندازه و حجم ي سازيو منطق متناسبـ 
 ي نظام اداري و کارآمدي ستاديت واحدهايفي کيتمرکز بر ارتقاـ 
 ني نويهاي از فناوريريگک و بهرهيتوسعه دولت الکترونـ 
 دولت مديران كيفي ارتقاء و سازي کارکنان توانمند به خاص توجهـ 
 )تر کردن خدمات دولتياقتصاد (ي رقابتيدر فضا) يمجر(ياتي عمليدهااداره واحـ 
 يانت از حقوق شهروندان در نظام اداريصـ 
 فساد با موثر مقابله و ي و سالمت نظام ادارييپاسخگو شفافيت، ارتقايـ 
 )انساني نيروي و سازمان(وريبهره ارتقاءـ 
  

  
  » نقش و ساختار دولتيمهندس«: برنامه اول

  
      يهدف کمـ  الف

  ١٣٩٩ان سال ي در پايعيهدف تجم
 يها و واحدهاپست(از حجم دولت % ١٢کاهش 
  ١)يسازمان

  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

 يساالنه به نسبت ابتدا
  ١٣٩٦سال 

   درصد٣   درصد٤   درصد٥
١  

 ياندازه کم
  هدف

   درصد١٢   درصد٩   درصد٥  يعيتجم
  

              

  )۱۴۰۰ -۱۳۹۶(سعه  قانون برنامه پنج ساله ششم تو۲۸بر اساس بند الف ماده .  1

  ي مقام معظم رهبريابالغ ـ  برنامهي ناظر بر اجراي کليها استيس ـ ب
  ١٤ و ١٩، ١٠ يبندها: ي نظام اداري کليهااستيس 
  ١٦بند : ي اقتصاد مقاومتي کليهااستيس 
 ١٩ و ٣ يبندها:  برنامه ششم توسعهي کليهااستيس 

 نقش و ساختار دولت را ينه تحقق برنامه مهندسيکه زم( ياقدامات اساس ـ ج
  ):آورديفراهم م

  

  زمان  بيمرجع تصو  مسئول  ياقدامات اساس  فيرد
مشاور و 
  مالحظات  همکار

١  

ن نقش فعاالن ييحه تبيه اليته
، يت محليريدولت، مد(توسعه کشور 
و ) ها و مردم، سمنيبخش خصوص
  هاان آنينحوه تعامل م

 و يسازمان ادار
   کشورياستخدام

  ران يأت وزيه ٭

  يمجلس شورا ٭
  ياسالم

سال 
١٣٩٧  

ـ     

 بر يمبتن
قانون 

ت يريمد
خدمات 
، يکشور

  ه گردديته

  د خدماتي توليد خدمات به جايخر  ٢

 يهادستگاه ٭
  يياجرا

سازمان برنامه و  ٭
  بودجه کشور

ب بودجه يتصو
    ساالنه  ساالنه

 يدر راستا
 ماده ياجرا
 قانون ٢٥

برنامه پنج 
ساله ششم 
  توسعه

٣  
 ياتي عملي واحدهايه برنامه واگذاريته

  تو خدما
 يهادستگاه
ـ   يياجرا    

سال 
١٣٩٧  

سازمان 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

اجرا مطابق 
  برنامه

٤  
 ين ضوابط مشارکت و واگذاريتدو

ان دولت، يها ميف و تصديامور، وظا
  ي و بخش خصوصيت محليريمد

 و يسازمان ادار
   کشورياستخدام

  ران يأت وزيه ٭

مجلس  ٭
  ي اسالميشورا

سال 
١٣٩٧  

ـ       

٥  

ت يري مديرار کامل سامانه مل استق•
  يي اجرايهاساختار دستگاه

 يروي نيق تنوع استخدامي تطب•
   با ساختار ثبت شدهيانسان

 صدور مجوز استخدام صرفأ در •
   مصوب يسقف ساختارها

 و يسازمان ادار
  ساالنه  رانيوز ئت يه   کشورياستخدام

 يهادستگاه
  يياجرا

 يتمام
 يهادستگاه
 يياجرا

موظف به 
 ورود

اطالعات در 
ن سامانه يا

  .هستند
ن و ابالغ يتدو

ت از يضوابط حما
، يبخش خصوص

ها ، سمنيتعاون
  ي مدنيو نهادها

 و يسازمان ادار
   کشورياستخدام

٦  

 بخش يتوانمندساز
 ي برايردولتيغ
افت و انجام يدر
  هاتيفعال
  

 و يزير برنامه
   ياجرا
 يهابرنامه

  يتوانمندساز

 يهادستگاه
  يياجرا

ـ    ساالنه   
سازمان 
برنامه و 

  بودجه کشور

ت ماده يبا رعا
قانون ) ٢٢(

ت يريمد
خدمات 
  يکشور
  

  
 در ييک از دستگاه اجراينحوه اجرا و سهم هر ( مشترک يت هاياقدامات و فعال ـ د

   ): شودين مييقالب تفاهم نامه تع
  يي و اجراي ستاديان واحدهايف دولت در ميها و وظاتي مأموريبازطراحـ 
ها،  ساختار آن در سطح وزارتخانهيق باز طراحي حجم دولت از طريساز متناسبـ 
 ي محليها و واحدهاسازمان
 ي محليهاتيري به مديي اجرايها  و خدمات دستگاهياتي عملي واحدهايواگذارـ 

ها و ها و سمني، تعاوني، بخش خصوصيا حرفهيها، شبکه)هاياريها و دهيشهردار(
 .۱ هاد خدمات از آني و خريمدن ينهادها
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، ي، فرهنگي اجتماعيها در بخشي محليهاتيري مديهاتيف و فعاليتوسعه وظاـ 
  ي و خدماتيرساختيز

  س اداره و همترازانييرکل، ريرکل، معاون مديل مدي از قبيت ستاديريکاهش سطوح مدـ 
 يمان سازيهاها و حذف واحدها و پست  دستگاهي سازمانيها کاهش سقف پستـ 

  رضروريغ
 به سطوح يارات قابل واگذاريف و اختي وظاي در اداره امور و واگذارييزداتمرکزـ 

 ي و شهرستانياستان
 الت بخش دولتي در تشکيريگمير مجامع تصميها و ساونيسي شوراها، کميساماندهـ 
 
  امدها و دستاوردهايپ ـ هـ
v ت خدماتيفي کي دولت و ارتقايهانهيکاهش هز 
v مردم به خدماتيل دسترسيع در انجام خدمات و تسهيتسر  
v يريگمي و تصميسازميل در تصميع و تسهيتسر 
v د و ارائه خدماتي در توليردولتيتوسعه مشارکت مردم و بخش غ 
v آن اعمال حاكميت و ستادي نقش تقويت و دولت مداخالت و هاتصدي از كاستن 
v يامنطقه استاني و هايمديريت اختيارات و نقش تقويت و امور اداره از زدايي تمركز 
v توسعه عوامل تمامي پذيري نقش 

  
   » ک و هوشمندسازي ادارييتوسعه دولت الکترون«: برنامه دوم

  يهدف کم ـ الف
  

ان سال ي در پايعيهدف تجم
١٣٩٩  

 ياک به رتبهيبهبود رتبه در شاخص توسعه دولت الکترون
  ١)سازمان ملل يبندبر اساس رتبه  (٧٠کمتر از 

  ١٣٩٩سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال
١  

  ٧٠حداکثر رتبه   ٩٠حداکثر رتبه    هدفياندازه کم

  

  ي مقام معظم رهبريابالغ ـ  برنامهي ناظر بر اجراي کليها استيس ـ ب
  ١٥ و ١٢ يبندها: ي نظام اداري کليهااستيس 
 ٣٤ و ٣٢ يبندها:  برنامه ششم توسعهي کليهااستيس 

 يک و هوشمندسازينه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونيکه زم( يامات اساساقدـ  ج
  ):آوردي را فراهم ميادار

  
  فيرد

مرجع   مسئول  ياقدامات اساس
  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  بيتصو

١  
 و يين برنامه اجرايتدو
 يهان  پروژهييتع
دار توسعه دولت تياولو

  کيالکترون

 يدستگاه ها
 يياجرا

ون يسيکم
توسعه دولت 

  يکيالکترون

شش ماه 
اول سال 
١٣٩٧  

 يسازمان ادار٭ 
 يو استخدام
  کشور

وزارت ٭ 
ارتباطات و 

   اطالعاتيفناور

 ضوابط ٨ماده 
  يي و اجرايفن

  
  
٢ 

دار کردن خدمات شناسه
  يي اجرايهادستگاه

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
 کشور

ـ   مستمر  
 يدستگاه ها
 يياجرا

مصوبه شماره 
١١٢٦٤٤٦ 

خ يتار
٢٨/١٢/

١٣٩٥ 
 ي عاليشورا

  يادار
 

              

 .شودگيري ميبار اندازهاين شاخص، هر دو سال يک.  1

  فيرد

مرجع   مسئول  ياقدامات اساس
  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  بيتصو

٣  

 استانداردهاي ه و ابالغ يته
  :ريمديريتي نظ و فني

ت يفي مستمر کيارتقا •
 يکيارائه خدمات الکترون

 به مردم

 ينترنتيا يها گاهيجا •
 يي اجرايها دستگاه

ن يشبکه تعامالت ب •
  )GIF (يدستگاه

وزارت ارتباطات 
 يو فناور

  اطالعات

 يشورا٭ 
 يياجرا
 ياورفن

  اطالعات
ون يسيکم٭ 

توسعه دولت 
  کيالکترون

شش ماهه 
اول سال 
١٣٩٧  

 ي ادارسازمان٭ 
 يو استخدام
 کشور

بخش ٭ 
  يخصوص
 
  

 
ـ     

٤  

زه دولت ي جاياعطا •
 بر يک مبتنيالکترون

 سطح بلوغ دولت يابيارز
  هاک دستگاهيالکترون

ها بر  دستگاهيابيارز •
-اساس ضوابط و شاخص

زان ي سنجش ميها
  کيوسعه دولت الکترونت

سازمان ٭ 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور
 يهادستگاه٭ 
  يياجرا

ون يسيکم
توسعه دولت 

  کيالکترون
  ساالنه

 وزارت٭ 
و  ارتباطات 

  اطالعاتيفناور

ها         ياستاندار٭ 
برنامه سازمان٭ 

  و بودجه کشور

ـ     

٥  

سازي  فرهنگه برنامه يته
و توانمندسازي مردم در 

 از خدمات استفاده
راهبري  و الکترونيکي

  آناجراي 

وزارت ٭ 
ارتباطات و 

 يفناور
 اطالعات 

صدا سازمان٭ 
  مايو س

ـ     
مستمر در 

طول 
 ياجرا

  برنامه

و يادارسازمان٭ 
  کشور ياستخدام

 يها دستگاه٭ 
  يياجرا

با استفاده 
ر از يفراگ

ها، تشکل
بخش 
 و يخصوص
ت يريمد
  ...  و يمحل

٦  

 يسازهنگ فره برنامهيته
 کارکنان يو توانمندساز

در يي اجرايهادستگاه
 يکيارائه خدمات الکترون

   آني اجرايو راهبر

-سازمان٭ 
و يادار

 ياستخدام
 کشور 

سازمان ٭ 
ت و يريمد

 يزيربرنامه
 استان

 يهادستگاه٭ 
  يياجرا

ـ     
مستمر در 

طول 
 ياجرا

  برنامه

ها و بخش تشکل
د يي تأيردولتيغ

  اعتبار شده

د اعتبار   ييتأ
ها و تشکل

بخش 
 بر يردولتيغ

عهده سازمان 
برنامه و 

بودجه کشور 
  .است

ز خدمت ياستقرار م  ٧
  يکيالکترون

 يهادستگاه
  يياجرا

 يسازمان ادار
 يو استخدام
  کشور

آذر ماه 
سال 
١٣٩٧  

ـ  ـ        

 يسامانده
 يامضا
  کيالکترون

 يشورا
 يگذاراستيس

 يگواه
  يکيالکترون

ـ  سال    
ـ   ١٣٩٧    

بند الف ماده 
 قانون ٦٨

برنامه ششم 
  ٨  توسعه کشور

جاد يا
نظام 
استنادپذ

 يري
يالکترون
  يک

 از يبرداربهره
 يامضا
ک در يالکترون

  ارائه خدمات

 يهادستگاه
ـ   يياجرا ان سال يپا   

ـ   ١٣٩٨    
بند ج ماده 

 قانون ٦٧
برنامه  ششم 
  توسعه کشور

  

 در ييک از دستگاه اجرايو سهم هر نحوه اجرا ( مشترک يت هاياقدامات و فعال ـ د
  ):  شودين مييقالب تفاهم نامه تع

 از يريگت خدمات قابل ارائه به مردم و بهرهي کردن خدمات با اولويکيالکترونـ 
د بر خدمات ي خدمات و با تأکيکيمشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترون

 : ،  به شرحي معامالت و امور بانکات،ي، مالي سالمت، آموزش، کشاورزيهادر بخش
 افت اطالعاتيدر ـ ها، جارائه فرم ـ ، بيکي الکترونيرساناطالع ـ الف

 »Mobile Government«همراه کپارچه دولت ي و حرکت به سمت استقرار يزيربرنامهـ 
 ٢ درصد، به صورت ساالنه٢٥زان يو توسعه آن به م

              

 تا پايان برنامه، دولت اي بايد باشد که ريزي به گونه  درصد است و  برنامه۲۵، اين نسبت، حدود ۱۳۹۶در سال  . 2
 .  يابدورت يکپارچه استقرارهمراه به ص

۲. 
۱. 
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 دفاتر و دولت پيشخوان دفاتر قيطر از ييااجر يهادستگاه خدمات يواگذار توسعهـ 
 يياطالعات روستا يفناور و ارتباطات
 متناسب با الزامات توسعه دولت يي اجرايندهاي و فرآيانجام اصالحات ساختارـ 
 ک يالکترون

 ي و محلي، استاني دستگاهيها پورتاليتوسعه و استانداردسازـ 
ق ي از طريي اجرايهار دستگاهي به استعالم سايي کردن و پاسخگويکيالکترونـ 
GSBتبادل اطالعات، استعالم و ي سازوکارهايسازکپارچهي(گان ي به صورت را 
 )يي اجرايهان دستگاهي بي اطالعاتيها بانکيگذاراشتراک
 توسعه استقرار پنجره واحدـ 
 هاي دولتي  پرداخت الکترونيکي به حسابيفراگيرـ 
 اشخاص ي برايي اجرايهادره توسط دستگاه صايع مجوزهايحذف، اصالح و تجمـ 

 ي و حقوقيقيحق
 قانون بهبود مستمر ٧، ماده يدي تولي به واحدهايي اجرايهاکاهش مراجعه دستگاهـ 

 ) کشوري و استخدامي توسط سازمان اداريم ضوابط و راهبريتنظ(ط کسب و کار يمح
 مرتبط با يهاندي نمودن فرآيکي کسب و کار و اصالح و الکترونيبهبود فضاـ 

 و سازمان يي و داراي  توسط وزارت امور اقتصاديراهبر(موضوع کسب و کار و الزامات آن 
 ) کشوري و استخداميادار

زات متناسب با توسعه دولت ي و تجهي اداريها، فضاها ساختمانيساماندهـ 
 رات وابستهيير تغيک، کاهش حجم و اندازه دولت و سايالکترون

 ژئوکد يها نقشهيها بر رو دستگاهيهاش دادهي و نمايآور نحوه جمعياستانداردسازـ 
   GNAF( Geo coded National Address File( بر استاندارد ي مبنيشده بوم
  دولتييافت و پرداخت گردش اجرايه موارد دري در کليکي روش الکترونيريبکارگـ 
 ي اداريهاتي فعاليمام محل اقامت در تيت و کدپستي هوياستفاده از شماره ملـ 

 يي اجرايهاو خدمات ارائه شده توسط دستگاه
  
  امدها و دستاوردهايپ ـ هـ
v ه خدمات يت در  ارايفي کيارتقا 
v به خدمات يل در دسترسيش سرعت و تسهي افزا  
v مردم از دولت يمندتي سطح رضايارتقا   
v دولتي و کوچک سازيچابک ساز  
v کسب و کاريخص فضا و بهبود شاييمقررات زدا  
v يت و اعتماد عمومي شفافي، ارتقايکاهش فساد ادار 
v دولت و مردميهانهيکاهش هز  

  
  » ي رقابتي در فضايخدمات عموم«: برنامه سوم

  اهداف ـ الف
ان سال ي در پايعيهدف تجم

١٣٩٩  
 يي اجرايها دستگاهياتي عمليواحدها % ٥٠اداره تا 

  ي رقابتيامت تمام شده در فضيبر اساس ق
  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

ساالنه به نسبت 
  ١٣٩٦سال 

   درصد٢٠   درصد١٥   درصد١٥
١  

 ياندازه کم
  هدف

   درصد٥٠   درصد٣٠   درصد١٥  يعيتجم
ان سال ي در پايعيهدف تجم

١٣٩٩  
% ٣٠زان ي حداقل به م١يت خدمات دولتيفي کيارتقا

  ١٣٩٦نسبت به سال 
  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

ساالنه به نسبت 
  ١٣٩٦سال 

   درصد٦   درصد١٤   درصد١٠
٢  

 ياندازه کم
  هدف

   درصد٣٠   درصد٢٤   درصد١٠  يعيتجم

ان سال ي در پايعيهدف تجم  ٣
١٣٩٩  

 حداقل به ي تمام شده خدمات دولتيهانهيکاهش هز
  مت ثابتيبه ق% ٢٠زان يم

              

و عملکرد دستگاه بر اساس مأموريت ) مردم(دگاه شهروندان شاخصي است ترکيبي مبين مطلوبيت خدمات از دي.  1
کنندگان خدمت، مطابق با استانداردها، شفافيت در و مبتني بر متغيرهايي مانند صحت خدمت ارائه شده، دقت ارائه

 ...اطالعات، پاسخگويي در برابر خدمت ارائه شده، رعايت عدالت، فضاي ارائه خدمت و 

  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال
ساالنه به نسبت 

  ١٣٩٦سال 
 ياندازه کم   درصد٧   درصد٨   درصد٥

  هدف
   درصد٢٠   درصد١٣   درصد٥  يعيتجم

  

  ي مقام معظم رهبريابالغ ـ  برنامهي ناظر بر اجراي کليها استيس ـ ب
 ١٧ و ١١ يبندها: ي نظام اداري کليهااستيس 
  

 را ي رقابتي در فضاي برنامه خدمات عمومنه تحققيکه زم (ياقدامات اساس ـ ج
  ):آورديفراهم م
  

مرجع   مسئول  ياقدامات اساس  فيرد
مشاور و   زمان  بيتصو

  مالحظات  همکار

١  

ه و ابالغ يته
 يدستورالعمل و راهنما

 خدمات ياستانداردساز
  و آموزش آن

سازمان 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

  ١٣٩٧سال   ـ
سازمان برنامه 

و بودجه 
  کشور

  ـ

٢  

کرد ير روييتغ
   به نظاميزير بودجه
 بر ي مبتنيزيربودجه

  عملکرد

سازمان 
برنامه و 
بودجه 
  کشور

  ـ
از سال 
١٣٩٧  
  

  ـ  ـ

ن نحوه اداره يتدو  ٣
  ياتي عمليواحدها

سازمان 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

-يشورا ٭
 ي اداريعال
- مجلس ٭

 يشورا
  ياسالم

ان سال يپا
١٣٩٧  

 يهادستگاه
  ـ  يياجرا

 روش و سنجش نيتدو  ٤
  يت خدمات دولتيفيک

سازمان 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

 يعاليشورا
  يادار

  :ن روشيتدو
  ١٣٩٧سال 

: سنجش
 ساالنه

  

سازمان  ٭
برنامه و 

  بودجه کشور
 يهادستگاه ٭

  يياجرا

  ـ

٥  

 ارائه يابينظارت و ارز
خدمات بر اساس 

ت، يفي کيهاشاخص
  مت و سرعتيق

سازمان  ٭
 و يادار

 ياستخدام
  ورکش

سازمان  ٭
برنامه و 
بودجه 
  کشور

 يعاليشورا
  مستمر  يادار

سازمان برنامه 
و بودجه 
  کشور

  ـ

 در ييک از دستگاه اجراينحوه اجرا و سهم هر ( مشترک يت هاياقدامات و فعال ـ د
  ):  شودين مييقالب تفاهم نامه تع

 يهاستگاه دياتي عمليت اداره واحدهاي با اولويي اجرايهاف دستگاهيانجام وظاـ 
 ي رقابتيمت تمام شده و در فضاي به روش هدفمند، قيياجرا

 ارتقاء يکپارچه براي يزير و برنامهيي اجرايها خدمات دستگاهياستانداردسازـ 
  آني و اجرايت خدمات دولتيفيسطح ک
  خدمات يفي کيگرا و استانداردهاجهي هدفمند و نتيهان شاخصييتعـ 
 ت خدماتيفيت و کي کنترل کمي براينظارت ي سازوکارهاينيبشيپـ 
» هـ« بر اساس بند ي و مالي اداريهانهيران در زميارات الزم به مدي اختياعطاـ 

 يت خدمات کشوريريقانون مد) ١٦(ماده 
ت و ارائه يفي کيکرد ارتقاي انطباق با روي براي خدماتيران واحدهايآموزش مدـ 

  ي رقابتيخدمات در فضا
ت، يري مديد خدمات، واگذاريق خري از طريردولتي بخش غتوسعه مشارکتـ 
 ، مشارکت در ارائه خدمتيکيزيهزات و منابع في امکانات، تجيواگذار

  ي رقابتيمت تمام شده در فضاي به روش قياتي عمليت واحدهايريمدـ 
۱. 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٧صفحه     WWW.RRK.IR                         ۲۴/۶/۱۳۹۷       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۴۱۱شماره 

  امدها و دستاوردهايپ ـ هـ
v مردميمندتيش سطح رضايت خدمات و افزايفي کيارتقا  
v دولتي خدمات شده تمام هايهزينه كاهش 
v يد وارائه خدمات دولتي در توليورزان بهرهيش ميافزا 
v در ارائه خدمات به مردميران دولتي مدييزان پاسخگويش ميافزا  
v يي اجرايها مردم به دستگاهيش اعتماد عموميافزا 

  

  »يه انسانيت سرمايريمد«: برنامه چهارم

  ياهداف کم ـ الف
  

  ١٣٩٩ان سال ي در پايعيهدف تجم
 يهااز مجموع کارکنان دستگاه % ١٢کاهش حداقل 

  ١يياجرا

  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

 يساالنه به نسبت ابتدا
  ١٣٩٦سال 

   درصد٣   درصد٤   درصد٥
١  

 ياندازه کم
  هدف

   درصد١٢   درصد٩   درصد٥  يعيتجم

  ١٣٩٩ان سال ي در پايعيهدف تجم
 با يا  حرفهيران فعلي درصد مد٦٠ حداقل انطباق

  ٢تيري مدي عموميها يستگيشا

  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

ساالنه به نسبت سال 
١٣٩٦  

   درصد٣٠   درصد٣٥   درصد٣٥
٢  

 ياندازه کم
  هدف

   درصد١٠٠  درصد٧٠   درصد٣٥  يعيتجم

  رانيص متوسط سن مد سال در شاخ٨کاهش   ١٣٩٩ان سال ي در پايعيهدف تجم

  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

ساالنه به نسبت سال 
١٣٩٦  

   سال کاهش٢   سال کاهش٢   سال کاهش٤
٣  

 ياندازه کم
  هدف

   سال کاهش٨   سال کاهش٦   سال کاهش٤  يعيتجم

  ١٣٩٩ان سال ي در پايعيهدف تجم

ر ران، حداقل برابيران زن به کل مدينسبت مجموع مد
  ٣ درصد٣٠با 

ه ي و پايانيران ارشد، مين هدف، بر مدي ايد اصليتأک* 
  .است

  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

ساالنه به نسبت سال 
١٣٩٦  

   واحد درصد٢   واحد درصد٢   واحد درصد٤

٤  

 ياندازه کم
  هدف

   واحد درصد٨   واحد درصد٦   واحد درصد٤  يعيتجم

  

  ي مقام معظم رهبريابالغ ـ  برنامهي ناظر بر اجراي کليها استيس ـ ب
  ٩ و ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢ يبندها: ي نظام اداري کليهااستيس 
  ١٦بند : ي اقتصاد مقاومتي کليهااستيس 

              

  )۱۳۹۶  -۱۴۰۰( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ۲۸اده  اساس بند الف مبر. ١ .1
هاي عمومي به اي با شايستگي درصد مديران حرفه٦٠هاي عالوه بر ضرورت بررسي و انطباق شايستگي  .٢. 2

اي جديد مشروط به  هاي الزم و انجام ساير اقدامات مقتضي، هر گونه انتصاب مديران حرفه منظور ارائه آموزش
  .هاي عمومي مديريت است يستگيتطبيق با شا

  .  درصد است۲۲، اين نسبت، حدود ۱۳۹۶در سال  . ۳ . 3

  ):آوردي را فراهم ميه انسانيت سرمايرينه تحقق برنامه مديکه زم (ياقدامات اساس ـ ج
  

مرجع   مسئول  ياقدامات اساس  فيرد
مشاور و   زمان  بيتصو

  مالحظات  همکار

١  

 و يسازنهيبه
 نظام جامع يارتقا
 کارکنان يآمار

دولت در بستر 
 اطالعات يفناور
مشتمل بر (

مجموعه اقالم 
 مرتبط ياطالعات

ستم منابع يرسيبا ز
  )يانسان

سازمان 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

ون يسيکم
دولت 
  کيالکترون

 قانون برنامه ٢٩ماده    ـ   ١٣٩٧
  سعه کشورششم تو

٢  
 ارائه نظام استقرار

 يروين برخط آمار
  يانسان

 يهادستگاه
   ـ   ١٣٩٧سال    ـ   يياجرا

جهت ارائه به سازمان 
 ي و استخداميادار

  کشور

قرار سامانه تاس  ٣
  ايثبت حقوق و مزا

سازمان 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

مه اول ين   ـ 
  ١٣٩٧سال 

وزارت امور ٭ 
 و ياقتصاد
 ييدارا

 ياهدستگاه٭ 
  يياجرا

 قانون برنامه ٢٩ماده 
  ششم توسعه کشور

٤  

 عدالت در يبرقرار
نظام پرداخت و 

 يسازمتناسب
 يافتيدر

بازنشستگان و 
ران  ي بگيمستمر

 نيبا شاغل

سازمان 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

أت يه٭ 
  رانيوز
مجلس ٭ 

 يشورا
  ياسالم

 يهاسال
  برنامه

سازمان ٭ 
برنامه و بودجه 

 کشور
وزارت ٭ 
ون، کار و تعا

  يرفاه اجتماع

 قانون برنامه ٣٠ماده 
  ششم توسعه کشور

٥  

اصالح نظام 
پرداخت حقوق و 

 که ياا به گونهيمزا
ن حقوق ياختالف ب
ان ي ميايو مزا

کارکنان در مشاغل 
ط يمشابه و شرا

 درصد ٢٠مشابه از 
  .تجاوز نکند

سازمان 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

أت يه
  ١٣٩٧سال   رانيوز

سازمان 
نامه و بر

  بودجه کشور

 ٢٩ ماده ٣تبصره 
قانون برنامه  ششم 

  توسعه کشور

٦  

اصالح ضوابط و 
نش يمقررات گز

) ٣(مطابق با بند 
 ي کلياست هايس

 ي ابالغينظام ادار
  يمقام معظم رهبر

 يأت عاليه
  نشيگز

مه اول ين
  ١٣٩٨سال 

أت يه٭ 
 رانيوز

مجلس ٭ 
 يشورا
  ياسالم

سازمان 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

ارها، يشتمل بر معم
ندها و يها، فرآروش

  ساختارها

٧  

 نظام يبه روز رسان
آموزش کارمندان و 

 بر يران مبتنيمد
ها و يستگيشا
 ي اثربخشيارتقا

  هاآموزش

سازمان 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

ان سال يپا   ـ 
١٣٩٧  

 يهادستگاه
   ـ   يياجرا

٨  

استقرار مدل 
 رانيمد يستگيشا

 در نظام ياحرفه
  يادار

سازمان 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

 يهادستگاه  ١٣٩٧سال    ـ 
  يياجرا

مصوبه شماره ٭ 
١١٨٥١/٩٣/٢٠٦ 

 ٥/٩/١٣٩٣ خيتار
 ي اداري عاليشورا

بخشنامه شماره ٭ 
 خيتار ١٦٥٧٣٦٣

 سازمان ٤/١١/١٣٩٦
 ي و استخداميادار

  کشور

٩  

 و يزير برنامه
ل ي تعدياجرا

 ي انسانيروين
 يها دستگاه

ور  به منظيياجرا
  تحقق هدف

 يهادستگاه
  يياجرا

أت يه٭ 
 رانيوز
سازمان ٭ 

 و يادار
 ياستخدام
  کشور

٭ 
: يزير برنامه
  ١٣٩٧سال 
: اجرا٭ 

  مستمر

سازمان 
برنامه و 

  بودجه کشور

 ٢٨ ماده بند الف
قانون برنامه ششم 
  توسعه کشور
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در  ييک از دستگاه اجراينحوه اجرا و سهم هر ( مشترک يت هاياقدامات و فعال ـ د
  ):  شودين مييقالب تفاهم نامه تع

 و کاهش کارکنان يماني، پي رسمي انسانيرويب ني تعداد و ترکيسازمتناسبـ 
 ير با مصوبات قانوني مقرر و مغايها بکار گرفته شده مازاد بر    نسبتيقرارداد

 شده به يسپار برونيهاتيا فعالي واگذار شده و يف کارکنان واحدهاين تکلييتعـ 
 يت خدمات کشوريري قانون مد٢١ شده در ماده ينيبشي پيها از روشيکي

 سانس و باالتري ليلي با مدارک تحصي انسانيروي نيريبکارگـ 
و الزام ) يستگي شايهابر اساس مدل(رانيت مدي و تربيابي برنامه ارزياجراـ 
 بر اساس يتيريمد يهاد در رابطه با تمام پستيها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جددستگاه

 رانيل بانک اطالعات مدين برنامه و تشکيا
 هر ي و تخصصي عموميازهاي متناسب با ني آموزش شغليها برنامهياجراـ 

 ييدستگاه اجرا
  کارمندان ير شغليت مسيري و مديپرورنياستقرار نظام جانشـ 
 )ت عرضه و تقاضايريمد (ي کار بخش دولتيروي ني و ساماندهيزيربرنامهـ 

  امدها و دستاوردهايپ ـ هـ
v متخصص در ستاد دولتيروهايل جذب و نگهداشت نيتسه  
v ي در بخش دولتي انسانيروي نيور بهرهيت عملکرد و ارتقايفيبهبود ک 
v دولتيها کارمندان با برنامهي و همراهي همدليارتقا  
v در جوانانو  زنان مشاركت توسعه و آينده براي توانمند و كارآ مديران تربيت 
 مديريت
v يي اجرايهات دستگاهيريت مديفي کيارتقا 
v يي اجرايها دستگاهيش چابکي دولت و افزاي انسانيروي حجم نيساز متناسب 
v ي جاريهانهيکاهش هز 

 
  »يتيري مديهايها و فناوربهبود در نظام«: برنامه پنجم

  
  ياهداف کم ـ الف

  يعيهدف تجم
بر اساس  (٩٢ کمتر از يا به رتبه١٣٣  از ييبهبود شاخص حکمروا

  )گزارش لگاتم

  ١  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

 ياندازه کم
  هدف

  ٩٢کمتر از   ١٠٠کمتر از   ١١٠کمتر از 

  يعيهدف تجم
بر  (٤٠  به ٩,١٣ت مقررات از يفيش مقدار صدک شاخص کيافزا

  )ياساس گزارش بانک جهان

  ٢  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

 ياندازه کم
  هدف

  ٤٠حداقل نمره   ٢٨حداقل نمره   ١٨حداقل نمره 

  يعيهدف تجم
بر   (٧٢ به ٤٥,٦ دولت از يش مقدار صدک شاخص اثربخشيافزا

  )ياساس گزارش بانک جهان

  ٣  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

 ياندازه کم
  هدف

  ٧٢حداقل نمره   ٦٢ره حداقل نم  ٥٢حداقل نمره 

  
  ي مقام معظم رهبريابالغ ـ  برنامهي ناظر بر اجراي کليها استيس ـ ب

  ١٧ و ١٦، ١٣، ١٢ يبندها: ي نظام اداري کليهااستيس 
 ٤٢ و ٣٠ يبندها:  برنامه ششم توسعهي کليهااستيس 

 يتيري مديهايها و فناورنه تحقق برنامه بهبود در نظاميکه زم (ياقدامات اساس ـ ج
  ):آورديرا فراهم م

  
مرجع   مسئول  ياقدامات اساس  فيرد

مشاور و   زمان  بيتصو
  مالحظات  همکار

١  
 يت شهريريب قانون مديتصو

ت يبا هدف توسعه فعال
  يت محليريمد

  وزارت کشور
  رانيأت وزيه٭ 

مجلس ٭ 
  ي اسالميشورا

١٣٩٧  
 يسازمان ادار
 يو استخدام
  کشور

ـ     

٢  

 ين اختصاصياصالح قوان
  هاگاهدست

، ين اختصاصيمنظور از قوان(
ر قانون يه و مادر، نظين پايقوان

برنامه و بودجه و قانون 
  .) استيمحاسبات عموم

 يهادستگاه
  يياجرا

  رانيأت وزيه٭ 
مجلس ٭ 
  ي اسالميشورا

طول 
  دوره

سازمان ٭ 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

سازمان ٭ 
برنامه و 

 بودجه کشور

  

ن فهرست ييتع
ن با يقوان

 يگهماهن
ها و دستگاه

 و يسازمان ادار
   کشورياستخدام

٣  
 و استقرار نظام يطراح

 يبندت دانش و جمعيريمد
  ي دولتيهاتجارب در دستگاه

 و يمعاونت علم
س يي ريفناور

  جمهور

 يعاليشوار
  ١٣٩٧  يادار

 يسازمان ادار
 يو استخدام
  کشور

ـ     

٤  
 يتيرين مدين نظام نويتدو
 اداره بخش آموزش و يبرا

  ورشپر

وزارت آموزش و 
  پرورش
  

 يعاليشورا
 ١٣٩٧  يادار

 يسازمان ادار
 يو استخدام
  کشور

ـ     

٥  
 يتيرين مدين نظام نويتدو
 اداره بخش بهداشت، يبرا

  يدرمان و آموزش پزشک

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

  يپزشک

-يعاليشورا
 ١٣٩٧  يادار

 يسازمان ادار
 يو استخدام
  کشور

ـ     

٦  
 يتيرين مدين نظام نويتدو
ن ي اداره بخش رفاه و تأميبرا

  ياجتماع

وزارت تعاون، 
کار و رفاه 
  ياجتماع
  

 يعاليشورا
 ١٣٩٧  يادار

 يسازمان ادار
 يو استخدام
  کشور

ـ     

 يتيرين مدين نظام نويتدو  ٧
  امور جوانان

وزارت وزرش و 
 جوانان

 يعاليشورا
 ١٣٩٧  يادار

 يسازمان ادار
 يو استخدام
 کشور

ـ     

 يتيرين مدي نظام نونيتدو  ٨
  ي اداره بخش آموزش عاليبرا

وزارت علوم، 
قات و يتحق

 يفناور

 يعاليشورا
 ١٣٩٧  يادار

 يسازمان ادار
 يو استخدام
 کشور

ـ     

 و ين نظام بازنشستگيتدو  ٩
  هات  صندوقيريمد

سازمان ٭ 
 و يادار

 ياستخدام
  کشور

وزارت تعاون، ٭ 
کار و رفاه 
  ياجتماع

سازمان ٭ 
ودجه برنامه و ب
  کشور

وزارت امور ٭ 
 و ياقتصاد
  ييدارا

  رانيأت وزيه٭ 
مجلس ٭ 
  ي اسالميشورا

١٣٩٧ 
 يها دستگاه
ـ   يياجرا    

١٠  

ت يرين مدين نظام نويتدو
 متناسب با اسناد يبخش دولت

فرادست در اداره امور کشور 
ت يري مدي راهبردينيبازآفر(

  )راني ايدولت

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
 کشور

ـ     
  

ـ   ١٣٩٨    
 ييه مدل اجرايته
شنهاد ي و پيبوم

  ربطيبه مراجع ذ

١١  

 و يريگمي نظام تصميطراح
م روابط قوا در کشور يتنظ

نظام (ها متناسب با نقش
  ) کشورياسيت سيريمد

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
 کشور

ارائه به       
أت يدفتر ه  ١٣٩٨  جمهورسيرئ

  دولت

 ييه مدل اجرايته
شنهاد ي و پيبوم
  ربطيراجع ذبه م

 و اصالح نظام يبازطراح  ١٢
   دولتيريگميتصم

أت يدفتر ه
  دولت

  رانيأت وزيه٭ 
مجلس ٭ 
  ي اسالميشورا

١٣٩٧  
 يسازمان ادار
 يو استخدام
 کشور

 نظام در ياجرا٭ 
 و يقالب سامانده

الت بخش يتشک
دولت، در برنامه 

 يمهندس"اول 
نقش و ساختار 

  "دولت
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مرجع   مسئول  ياقدامات اساس  فيرد
مشاور و   زمان  بيتصو

  مالحظات  همکار

١٣  

ن يانجام مطالعات جامع و تدو
 در اداره امور ييمدل تمرکززدا

 کشور

  

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
 کشور

  رانيأت وزيه٭ 

مجلس ٭ 
  ي اسالميشورا

 يهادستگاه  ١٣٩٧
  يياجرا

  دريواگذار٭ 
 به يمل سطح
 در و هااستان
 به هااستان سطح

 و هاشهرستان
 يت شوراهايتقو

 روستا و شهر

 مدل در ياجرا٭ 
برنامه اول، 

  نقش ويمهندس"
  "ساختار دولت

١٤  

 يزير مدل برنامهيطراح
ن نظام يدر کشور و تدو

 يزيرکپارچه برنامهي
ان مدت و يمدت، مبلند

  )ياتيعمل( کوتاه مدت

سازمان برنامه و 
  بودجه کشور

  رانيأت وزيه

  
١٣٩٨  

 يسازمان ادار
 يو استخدام
 کشور

ـ     

  

 در ييز دستگاه اجراک اينحوه اجرا و سهم هر ( مشترک يت هاياقدامات و فعال ـ د
  ):  شودين مييقالب تفاهم نامه تع

مت و يت، قيفيکنترل ک(ج و محصوالتي نتاي و نظارت بر مبنايابياستقرار نظام ارزـ 
 ندهاي کنترل بر فرآيبه جا) سرعت

ن ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و ي نويهاي و انتخاب فناورييشناساـ 
 هامورد عمل دستگاه ي سنتيهاها با روش آنينيگزيجا

 ازي مورد نيهاگر در حوزهمي تنظيها سازماني و طراحيازسنجينـ 
 مرتبط با انجام کسب و کار با هدف يها از حوزهيي و مقررات زدايب شناسيآسـ 

  کسب و کاريسهولت و بهبود فضا
وط  مربيهان و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظامي قوانين نظام اجرايتدوـ 

 ن و مقرراتي قواني به منظور اجرايسازو آموزش و فرهنگ
 ت کشوري با پوشش کامل جمعين اجتماعي و استقرار نظام جامع تأميبازطراحـ 
 ن و مقرراتي قوانيامدهاي و استقرار نظام سنجش پيطراحـ 
 
  امدها و دستاوردهايپ ـ هـ
v يريگمي و تصميتيري مديهابهبود نظام 
v دولتي و اثربخشي کارآمديارتقا  
v راني اي اسالمي جمهوريهان و ارزشي در چارچوب قوانييبهبود شاخص حکمروا 
v بهبود ارائه خدمات به مردميهارساختيجاد زيا  
v آحاد جامعهي رفاه نسبينه ارتقايجاد زميا  
v ي فعاالن توسعه کشور در نظام اداري مشارکت تماميش و ارتقايافزا  

 
  »يه فرهنگ سازمانتوسع«: برنامه ششم

  
  ياهداف کم ـ الف
Ø بر ي مبتني بخش دولتيسازمان  فرهنگي اصليهاک از مولفهي هر يارتقا 

  موجود وضع به نسبت  درصد ١٠زان ي، ساالنه  به ميادار نظام يکل يهااستيس
  
  ي مقام معظم رهبريابالغ ـ  برنامهي ناظر بر اجراي کليها استيس ـ ب

  ٢٦ و ٢٠، ٢١، ١ يبندها: يار نظام ادي کليهااستيس 
 ١بند :  مصرفي اصالح الگوي کليهااستيس 

  ):آوردي را فراهم مينه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانيکه زم( ياقدامات اساس ـ ج
  

مالحظا  مشاور و همکار  زمان  بيمرجع تصو  مسئول  ياقدامات اساس  فيرد
  ت

١  

 يم فرهنگ سازمانيترس
 يمطلوب بخش دولت

 يهااستيس بر يمبتن
  ي نظام اداريکل

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
  کشور

 يعاليشورا
  ١٣٩٧سال   يادار

 يهادستگاه٭ 
  يياجرا

  نظرانصاحب٭ 
  ـ

٢  

سنجش وضع موجود 
 بر اساس يفرهنگ سازمان

در ( احصاء شده يهامؤلفه
  )سطح دولت

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
  کشور

 و يسازمان ادار
  ١٣٩٧سال   کشورياستخدام

ت يريازمان مدس
 يزيرو برنامه
  هااستان

  ـ

 يين برنامه اجرايتدو
 ي فرهنگ سازمانيارتقا

  :در دو سطح
  دولتـ 

 يسازمان ادار٭ 
 يو استخدام
  ٣  کشور

 يها دستگاه٭   يي اجرايهادستگاهـ 
  يياجرا

 يعاليشورا
 و يسازمان ادار  ١٣٩٧سال   يادار

  ـ   کشورياستخدام

 هزيجا «ي و اجرايطراح  ٤
  »يسازمان فرهنگ يمل

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
  کشور

مه دوم ين  ـ
  ١٣٩٧سال 

 يهادستگاه
  ـ  يياجرا

  
 در ييک از دستگاه اجراينحوه اجرا و سهم هر ( مشترک يت هاياقدامات و فعال ـ د

  ): شودين مييقالب تفاهم نامه تع
و ) دولتسطح  (ي در دو بخش عمومي وضع موجود فرهنگ سازمانيشناسبيآسـ 
 يادار نظام ي کليهااستيس گرفتن نظر در با) يي اجرايهاک دستگاهيبه تفک (ياختصاص
ج يها و ترو مربوط به رفع چالشيهارساختين زي اصالح و تأمي برايزيربرنامهـ 

 يها در دو سطح دولت و دستگاهي نظام اداري کليهااستي بر سيفرهنگ مطلوب مبتن
 يياجرا

 يهاتي متناسب با مأموري و فرهنگ کاريا اخالق حرفهياردها استانديارتقاـ 
 دستگاه، با هدف بهبود عملکرد

 ي در نظام اداري و وجدان کاري و مالينه نمودن نظم و انضباط ادارينهادـ 
 
  امدها و دستاوردهايپ ـ هـ
v ي دولتيها سازماني کارکنان و اثربخشيي کارآيارتقا 
v مردم از عملکرد يمندتي سطح رضايردم و ارتقابهبود تعامل کارکنان با م 
 ي دولتيهاسازمان
v يي اجرايها در دستگاهي سطح فرهنگ سازماني و ارتقايت شغليجاد رضايا 
v ن بخشي اي متناسب با فرهنگ سازماني به کارمندان بخش دولتيبخشتيهو 
v در ي و ماليران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداري مدي وجدان کاريارتقا 
  يي اجرايها دستگاه
v ي در جهت اهداف سازماني داخليهات کنترليتقو 

  

  »يدر نظام ادار) مردم(انت از حقوق شهروندان يص«: برنامه هفتم

  يهدف کم ـ الف
  

  ١٣٩٩ان سال ي در پايعيهدف تجم
ز ين حقوق آنان و ني مردم از تأميتمنديش رضايافزا

نسبت به  % ٤٠زان ي به ميي اجرايهاخدمات دستگاه
  )١٣٩٦ان سال يپا( وضع موجود 

  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

ساالنه به نسبت سال 
١٣٩٦  

 درصد ١٠  درصد بهبود٢٠
 بهبود

  درصد بهبود١٠
١  

 ياندازه کم
 درصد ٣٠  درصد بهبود٢٠  يعيتجم  هدف

 بهبود

  درصد بهبود٤٠
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  ١٣٩٩ان سال ي در پايعيهدف تجم
ت يفياز ک) مردم(ات شهروندان يزان شکايکاهش م

نسبت به % ٤٠زان ي به ميي اجرايخدمات دستگاه ها
  )هي به عنوان سال پا١٣٩٦ان سال يپا(وضع موجود 

  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال
ساالنه به نسبت سال 

١٣٩٦  
 درصد ١٠   درصد بهبود٢٠

  بهبود
  هبود درصد ب١٠

٢  

 ياندازه کم
 درصد ٣٠   درصد بهبود٢٠  يعيتجم  هدف

  بهبود
   درصد بهبود٤٠

  ٥٠ به ٧٤ از يه اجتماعيبهبود رتبه شاخص سرما  ١٣٩٩ان سال ي در پايعيهدف تجم
  ٣  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

   هدفياندازه کم
حداکثر رتبه   ٦٥حداکثر رتبه 

٥٥  
  ٥٠حداکثر رتبه 

  

  ي مقام معظم رهبريابالغ ـ  برنامهي ناظر بر اجراي کليها استيس ـ ب
 ٢٣ و ٢٢، ١٨ يبندها: ي نظام اداري کليهااستيس 

  
) مردم(انت از حقوق شهروندان ينه تحقق برنامه صيکه زم (ياقدامات اساس ـ ج

  ):آوردي را فراهم ميدر نظام ادار
  

  حظاتمال  مشاور و همکار  زمان  بيمرجع تصو  مسئول  ياقدامات اساس  فيرد

١  

 منشور حقوق ياجرا
 و مصوبه يشهروند

 در يحقوق شهروند
  ينظام ادار

- دستگاهيتمام
  مستمر  ـ   مرتبطيها

 يسازمان ادار٭ 
 يو استخدام
  کشور

س يي رحوزه٭ 
جمهور در امور 
  يحقوق شهروند

  ـ

٢  

استقرار نظام جبران 
خسارت وارده به 

)  مردم(شهروندان 
 يها دستگاهسط تو

  يياجرا

 يهاهدستگا٭ 
  يياجرا

 يعاليشورا٭ 
  يادار

  أت دولتيه٭ 
مجلس ٭ 
  ي اسالميشورا

 و يسازمان ادار  مستمر
  ـ   کشورياستخدام

٣  

زان يسنجش م
 يمندتيرضا

)  مردم(شهروندان 
ک از يک هر يبه تفک

  يي اجرايهادستگاه

 يسازمان ادار٭ 
 يو استخدام
  کشور

  هاياستاندار٭ 

 يعاليشورا
  يادار

سنجش 
  ساالنه

 يهاتگاهدس
  ـ  يياجرا

٤  

ران و يآموزش مد
 يکارمندان برا

ت حقوق يرعا
 متناسب يشهروند

ها و  تيبا مأمور
 هر يهايژگيو

  ييدستگاه اجرا

 يهادستگاه
ان يتا پا  ـ  يياجرا

  ١٣٩٨سال 
 و يسازمان ادار

  ـ   کشورياستخدام

٥  

ن و استقرار يتدو
نظام آموزش 

) مردم(شهروندان 
در رابطه با حقوق 

ف خود در يوتکال
  ينظام ادار

 يسازمان ادار٭ 
 يو استخدام
  کشور

 يهادستگاه٭ 
  يياجرا

سازمان صدا  ٭ 
  مايو س

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
  کشور

ن يتدو
سال : نظام

١٣٩٧  
: اجرا

  مستمر

وزارت آموزش ٭ 
  و پرورش

وزارت علوم، ٭ 
قات و يتحق

  يفناور

  ـ

٦  

ت از يت و حمايتقو
 يتوسعه نهادها

ارت  نظي برايمدن
افته يسازمان 
) مردم(شهروندان 

  يبر نظام ادار

 يعاليشورا  وزارت کشور
  مستمر  يادار

 يسازمان ادار٭ 
 يو استخدام
 کشور

 يدستگاه ها٭ 
  يياجرا

  ـ

 ييک از دستگاه اجراينحوه اجرا و سهم هر ( مشترک يت هاياقدامات و فعال ـ د
  ):  شودين مييدر قالب تفاهم نامه تع

از نحوه ارائه خدمات ) مردم( شهروندان يمندتيسنجش رضااستقرار نظام ـ 
 يابين نظام با نظام ارزيان ايجاد ارتباط ميرجوع و ام اربابي و تکريي اجرايهادستگاه

 يي اجرايهاعملکرد دستگاه
نسبت به ) مردم(ات شهروندان ي به شکاييافت و پاسخگوياستقرار نظام درـ 

  يي اجرايهاعملکرد دستگاه
 
  امدها و دستاوردهايپـ  هـ
v يش اعتماد عمومي و افزاين حقوق شهرونديتأم 
v مردم(ت شهروندان يش سطح رضايافزا( 
v يکاهش وقوع تخلفات ادار  
v يهاف خود در برابر دستگاهياز حقوق و تکال) مردم( شهروندان يش آگاهيافزا 

  يياجرا
v ي به بخش دولتي و اعتماد عموميه اجتماعيبهبود سرما 

 
 »يت و مقابله با فساد در نظام اداري، شفافييارتقاء پاسخگو«: برنامه هشتم

  ياهداف کم ـ الف
  

ان ي در پايعيهدف تجم
  ١٣٩٩سال 

بر  (٥٠ به ٢٥ از يش مقدار صدک شاخص کنترل فساد اداريافزا
  )ياساس گزارش بانک جهان

  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال
١  

  ٥٠حداقل نمره   ٤٥حداقل نمره   ٣٨حداقل نمره   دف هياندازه کم
ان ي در پايعيهدف تجم

  ١٣٩٩سال 
بر  (٤٥ به ٣٠ش نمره شاخص ادراک از عدم وجود فساد از يافزا

  )ن الملليت بياساس گزارش سازمان شفاف
  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

٢  

  ٤٥حداقل نمره   ٤٠حداقل نمره   ٣٦حداقل نمره    هدفياندازه کم
ان ي در پايعيهدف تجم

  ١٣٩٩سال 
بر  (٤٥ به ١١,٣٣ از  ييبهبود مقدار صدک شاخص پاسخگو

  )ياساس گزارش بانک جهان
  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

٣  

  ٤٥حداقل نمره   ٣٥حداقل نمره   ٢٣حداقل نمره    هدفياندازه کم
  

  ي مقام معظم رهبريابالغ ـ  برنامهي ناظر بر اجراي کليها استيس ـ ب
  ٢٥ و ٢٤، ٢٠ يبندها: ي نظام اداري کليهااستيس 
 ٢٩بند :  برنامه ششم توسعهي کليهااستيس 

  

ت و مقابله ي، شفافيينه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگويکه زم( ياقدامات اساس ـ ج
  ):آوردي را فراهم ميبا فساد در نظام ادار

  
مرجع   ولمسئ  ياقدامات اساس  فيرد

  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  بيتصو

١  

حه اصالح و يب اليتصو
 ارتقاء  کردن قانونيدائم

 و اداري نظام سالمت
  فساد با مقابله

  

  ١٣٩٧سال   رانيأت وزيه  يوزارت دادگستر

 يسازمان ادار٭ 
 يو استخدام
  کشور

 يهادستگاه٭ 
  يياجرا

  ـ

٢  
 ي ارتقايهان برنامهيتدو

  ويريشگيسالمت و پ
  يکنترل فساد ادار

وزارت ٭ 
  يدادگستر

 و يسازمان ادار٭ 
   کشورياستخدام

-يعاليشورا
 يهادستگاه  مستمر  يادار

  ـ  يياجرا

٣  

 يها برنامهين و اجرايتدو
 سالمت ي ارتقايياجرا
 ي و کنترل فساد اداريادار

  يي اجرايهادستگاه

 يهادستگاه
  يياجرا

ستاد 
هماهنگي 
مبارزه با 
مفاسد 
  اقتصادي

  ١٣٩٧ال س
 و يسازمان ادار

 کشور ياستخدام
  )د کنندهييتأ(

  ـ
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مرجع   ولمسئ  ياقدامات اساس  فيرد
  مالحظات  مشاور و همکار  زمان  بيتصو

٤  
 يانجام اقدامات الزم برا

 نظام يش اثربخشيافزا
  ي به تخلفات اداريدگيرس

 يهادستگاه
  يياجرا

  مستمر  ـ
 و يسازمان ادار

   کشورياستخدام
  ـ

٥  

استقرار نظام سنجش 
 در يسالمت و فساد ادار

 و يي اجرايهادستگاه
  سنجش آن

 و ين ادارسازما
   کشورياستخدام

 يعاليشورا
  يادار

  ساالنه

 يدستگاه ها
 ي، نهادهايياجرا
ر ي و سايمدن
  نفعانيذ

  ـ

٦  

ت از توسعه يت و حمايتقو
ها به  و رسانهي مدنينهادها

منظور مشارکت موثر در 
 و مبارزه با فساد يريشگيپ

  يادار

وزارت ٭ 
  يدادگستر

 و يسازمان ادار٭ 
   کشورياستخدام

  ت کشوروزار٭ 

  ١٣٩٨سال   ـ
 يها دستگاه
  يياجرا

  ـ

  تيحه شفافيب اليتصو  ٧
  يمعاونت حقوق

  جمهورسيرئ

مجلس 
 يشورا
  ياسالم

  ١٣٩٧سال 

 يسازمان ادار٭ 
 يو استخدام
 کشور

 يها دستگاه٭ 
  يياجرا

  ـ

  حه تعارض منافعيب اليتصو  ٨
  يمعاونت حقوق

  جمهورسيرئ

مجلس 
 يشورا
  ياسالم

  ١٣٩٧سال 
 يها دستگاه

  ييجراا
  ـ

٩  
 قانون يتوسعه اجرا

   آزاد به اطالعاتيدسترس
 يها دستگاه
  يياجرا

  ساالنه  ـ
وزارت فرهنگ و 

  يارشاد اسالم
  

  
 ييک از دستگاه اجراينحوه اجرا و سهم هر ( مشترک يهاتياقدامات و فعال ـ د

  ): شودين مييدر قالب تفاهم نامه تع
 و برخورد قاطع ي، بازدارندگيريشگيکرد پين و مقررات با روي در قوانيبازنگرـ 

 با متخلفان
 کي توسعه دولت الکترونيهات در تعامل با برنامهي شفافين و استقرار نظام ارتقايتدوـ 
ها و  ش و کنترل گلوگاهي، پاي فساد در نظام اداريها مستمر گلوگاهييشناساـ 

 يهايژگياسب وبه تن... و )  مردم(، شهروندان يريگ ميارائه گزارش در سطوح تصم
 هر سطح
 ي در نظام ادارييو استقرار نظام پاسخگو) يبازطراح(ن يتدوـ 
با مفهوم فساد در ) مردم(ت آشنا نمودن شهروندان ي با محوريسازفرهنگـ 
ن نقش و يين مقوله، تبيح از بروز ايجاد درک صحي و تالش به منظور اينظام ادار

سه با نقش ي و ارائه خدمات در مقايداره در نظام اي قوه مجريهاتيمحدوده مسئول
 صالح  ير ارکان ذيسا

 ي در اجراي و همکاريمدار  سطح قانونيآموزش شهروندان با هدف ارتقاـ 
 ن و مقررات  يقوان

 ت از افشاء کنندگان فساديق و حماي تشوي سازوکارهاينيبشيپـ 
 
  امدها و دستاوردهايپ ـ هـ
v هش فساد  و کنترل و کاي سالمت اداريارتقا 
v ييزان پاسخگويبهبود م  
v يت در نظام اداري شفافيارتقا  
v يکاهش وقوع تخلفات ادار  
v ر بر دولتي و توسعه نظارت فراگييگرات قانونيتقو 
v ها در مبارزه با فساد و رسانهي مدنيتوسعه مشارکت مردم، نهادها 

  » کشوريي و اجراي نظام اداريورت بهرهيريمد« : برنامه نهم
  يهدف کم ـ الف

 

  ١٣٩٩ان سال ي در پايعيهدف تجم
 ي از محل ارتقاي رشد اقتصادي درصد٣٥ به سهم يابيدست
 ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه٣موضوع ماده  (يور بهره

  ١٣٩٦نسبت به سال 
ساالنه به نسبت سال   ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال 

١٥  ١٠  ١٠  ١٣٩٦  

١  
 ياندازه کم
  هدف

  ٣٥  ٢٠  ١٠  يعيجمت

  ١٣٩٩ان سال ي در پايعيهدف تجم
 ي در راستاي دولت در نظام اداريهانهي درصد هز١٥کاهش 

  ت خدماتيفي کيارتقا
ساالنه به نسبت سال   ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال 

٥  ٥  ٥  ١٣٩٦  
٢  

 ياندازه کم
  هدف

  ١٥  ١٠  ٥  يعيتجم
  
  ي مقام معظم رهبريابالغ  ـ برنامهي ناظر بر اجراي کليها استيس ـ ب

  ٢٦ و ٢٥، ١٧، ١٢ يبندها: ي نظام اداري کليهااستيس 
 ٢٠ و ٥، ٣ يبندها: ي اقتصاد مقاومتي کليهااستيس 
 ٣٠بند :  برنامه ششم توسعهي کليهااستيس 
 ١٢بند : يرانيا هيسرما و کار از تيحما ،يمل ديتول يهاي کلاستيس 
 ١٣بند :  اشتغالي کليهااستيس 
 ٣بند :  مصرفي اصالح الگوي کليهااستيس 

  
 ي نظام اداريورنه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهرهيکه زم( ياقدامات اساس ـ ج
  ):آوردي کشور را فراهم مييو اجرا

  
مرجع   مسئول  ياقدامات اساس  فيرد

مشاور و   زمان  بيتصو
  مالحظات  همکار

١  

 چارچوب نيتدو
 چرخه سازيادهيپ
 در وريت بهرهيريمد

 يياجرا هايدستگاه
  کشور

  يسازمان مل
  راني ايوربهره

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
  کشور

 يهادستگاه  ١٣٩٧سال 
  ـ   کشوريياجرا

٢  
 چرخه استقرار 

 در وريت بهرهيريمد
 يياجرا هايدستگاه

  کشور

 يهادستگاه
   کشوريياجرا

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
  کشور

   يسازمان مل  ١٣٩٧سال 
  ـ  راني ايوربهره

٣  
-بهره شيسنجش و پا

 هاي دستگاه در وري
  کشور يياجرا

  يسازمان مل
  ـ  راني ايوربهره

 ١٣٩٧سال 
و استمرار 
  ساالنه

 يهادستگاه
   کشوريياجرا

دستورالعمل 
مربوط، ابالغ 
شده است و 

ن يگزارش ا
اقدام بر 

اساس ماده 
 قانون ٥

برنامه ششم 
توسعه، به 
مجلس 
 يشورا
 ياسالم
-يارائه  م
  .شود

٤  

ها و ن دستورالعمليتدو
 عمل به يراهنماها

منظور استقرار چرخه 
 ي در واحدهايوربهره
  ي و خدماتيديتول

  يسازمان مل
  ١٣٩٧سال   ربطيمراجع ذ  راني ايوربهره

بخش ٭ 
 يخصوص

 يها دستگاه٭ 
  يياجرا

  ـ

٥  
 يهات از شرکتيحما

مشاور ارائه خدمات در 
  يورحوزه بهره

 يهادستگاه
 يسازمان مل  مستمر  ـ   کشوريياجرا

  ـ  راني ايوربهره
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 ييک از دستگاه اجراينحوه اجرا و سهم هر ( مشترک يهاتياقدامات و فعال ـ د
  ): شودين مييدر قالب تفاهم نامه تع

 و ١٣٩٨مه سال ي تا نيي اجرايها در دستگاهيورت بهرهيرياستقرار چرخه مدـ 
 راني ايور بهرهي سازمان مليهي و نظارت عالياستمرار آن با هماهنگ

ت يفيها و با حفظ کنهيت کاهش هزي با محوريور بهرهياستقرار نظام ارتقاـ 
 يها مرتبط با حوزهيهانه در دستگاهيش هزين توسعه خدمات بدون افزايخدمت و همچن

  ي و آموزشي، فرهنگياجتماع
ت ي با محورييا اجريها در دستگاهيورات موفق بهبود بهرهي تجربييشناساـ 

ر ي در اجزا نظيور کل و بهبود بهرهيورت منابع، بهبود بهرهيري در مديوربهبود بهره
 هار دستگاهي آن به سايم اجرايد و تعمي کار و عوامل توليروين

 يور مشاور ارائه خدمات در حوزه بهرهيهات شرکتيجاد و تقوياـ 
 يور  بهرهيزه ملي جاي و اجرايطراحـ 
  
  امدها و دستاوردهايپ ـ هـ
v يي اجرايها و دستگاهي در سطح دولت، نظام اداريوربهبود بهره 
v يت خدمات دولتيفيمت تمام شده با کي نسبت قيسازيمنطق 
v دولت يهانهيکاهش هز  
v ي اقتصاديهابنگاه (ي و خدماتيدي تولي در واحدهايور بهرهيارتقا( 
v  يور  بهرهيتقا، از محل اريک سوم رشد اقتصاديتحقق 
v ي کار بخش دولتيروي نيورش بهرهيافزا 

 
 »يابينظارت و ارز«: برنامه دهم

  يهدف کم ـ الف
  

  ١٣٩٩ان سال ي در پايعيهدف تجم
ن و مقررات به ي قوانيزان تحقق اهداف و اجرايش ميافزا

   %٦٥ يباال

  ١٣٩٩سال   ١٣٩٨سال   ١٣٩٧سال    برنامهيهاسال

نه به نسبت سال ساال

١٣٩٦  

 درصد ٥حداقل 

  شيافزا

 درصد ٥حداقل 

  شيافزا

 درصد ٥حداقل 

  شيافزا

١  

 ياندازه کم

  هدف
   درصد ٦٥حداقل    درصد ٦٠حداقل    درصد ٥٥حداقل   يعيتجم

  
  ي مقام معظم رهبريابالغ ـ  برنامهي ناظر بر اجراي کليها استيس ـ ب

  ٢٥بند : ي نظام اداري کليهااستيس 
  

  ):آوردي را فراهم ميابينه تحقق برنامه نظارت و ارزي زمکه( ياقدامات اساس ـ ج
  

  مسئول  ياقدامات اساس  فيرد
مرجع 
  بيتصو

  زمان
مشاور و 
  همکار

  مالحظات

١  

ک و ي استراتژيابيارز
گاه و ين جاييتع
شرفت يزان پيم

سه با يکشور در مقا
 منطقه و يکشورها

  جهان

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
  کشور

  ساالنه  ـ

سازمان ٭ 
رنامه و بودجه ب

  کشور

 يهادستگاه٭ 
  کشور

 ٨٣ ماده يدر اجرا
ت يريقانون مد

  يخدمات کشور

  مسئول  ياقدامات اساس  فيرد
مرجع 
  بيتصو

  زمان
مشاور و 
  همکار

  مالحظات

٢  

ت يرياستقرار مد
 و يابيعملکرد، ارز

 يبندرتبه
 يهادستگاه
  يياجرا

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
  کشور

 يهادستگاه  ساالنه  ـ
  يياجرا

د بر يبا تأک
 يساز نهينهاد

فرهنگ 
 در يابيخودارز

ها و دستگاه
سنجش نظر مردم 

ها در و تشکل
رابطه با عملکرد 

  هادستگاه

٣  

ل يسنجش و تحل
ت دولت يزان موفقيم

در موضوعات 
 ي نظام اداريمحور

و در چارچوب نقشه 
 يهاراه و برنامه

جامع اصالح نظام 
  يادار

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
  کشور

 يعاليشورا
 يهادستگاه  ساالنه  يادار

  ـ  يياجرا

٤  
شنواره  جيبرگزار
 در ييد رجايشه

  يسطح مل

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
  کشور

  ساالنه  ـ

  
 يهادستگاه
  يياجرا

  

  ـ

٥  

استقرار نظام 
کپارچه نظارت و ي

سنجش تحقق 
ن برنامه ياهداف دوم

جامع اصالح نظام 
 ي در راستايادار
 نقشه راه ياجرا

  ياصالح نظام ادار

 و يسازمان ادار
 ياستخدام
  کشور

 يعاليشورا
  ياراد

: استقرار نظام
سه ماه اول 

  ١٣٩٧سال 
اجرا و ارائه 
: گزارش
  ساالنه

 يهادستگاه
  ـ  يياجرا

٦  

 يابياستقرار نظام ارز
ران يعملکرد مد

ارشد کشور و ارائه 
  گزارش ساالنه

است ينهاد ر
  ـ  ـ  ١٣٩٧سال   ـ  يجمهور

  
 يياک از دستگاه اجرينحوه اجرا و سهم هر ( مشترک يهاتياقدامات و فعال ـ د

  ): شودين مييدر قالب تفاهم نامه تع
 يش تحقق چشم انداز، اجراي پاي برايابيکپارچه نظارت و ارزي نظام ياجراـ 

 و احکام ي پنج ساله توسعه کشور، موضوعات محوريها نظام، برنامهي کليهااستيس
 ن بودجه ساالنهيقوان

ج حاصل از ينتاها متناسب با  دستگاهتي و عدم موفقتيل علل موفقيتحلـ 
  ها عملکرد آنيابينظارت و ارز

 و يها بر عملکرد و خدمات دولتن و استقرار نظام نظارت مردم و تشکليتدوـ 
  ساالنهيهاارائه گزارش

 
  امدها و دستاوردهايپ ـ هـ
v يت نظام اداريت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافي شفاف شاخصيارتقا 
v يادار نظام يور سطح بهرهيارتقا 
v توسعه کشوريهاشناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت  
v  ت عملکرديري در مد»يند محوريفرآ« در کنار »ي محورجهينت«استقرار نظام 

 يبخش دولت
v يابي در نظارت و ارزي توسعه مشارکت محور  
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