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بسمه تعالی
تمامی وزارتخانهها ،معاونتها و سازمانهای وابسته به رئیسجمهور ،نهادهای عمومی غیردولتی و سایر
سازمانهای مستقل که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند

در اجرای بندهای  21 ،20 ،1و  26سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری ،مواد  26 ،25و  27از فصل سوم
قانون مدیریت خدمات کشوری(موضوع حقوق مردم) و ماده  90قانون مذکور و همچنین عملیاتی نمودن بند دوم برنامه ششم از
برنامه جامع اصالح نظام اداری-دوره دوم (موضوع سنجش وضع موجود فرهنگ سازمانی بر اساس مولفههای احصا شده در
سطح دولت) و به منظور تهیه گزارش سالیانه وضعیت فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور ،این سازمان اقدام به طراحی
پرسشنامهای بر اساس متغیرهای مندرج در پیوست شماره  1و  2مصوبه شماره  302596تاریخ  1397/06/14شورای عالی
اداری (موضوع نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی) نمودهاست .ضروری است تمامی دستگاههای اجرایی بر اساس
دستورالعمل پیوست ،نحوه دسترسی به پرسشنامه و چگونگی تکمیل آن را به کارکنان خود اطالعرسانی نمایند ،به گونهای که
حداکثر تا تاریخ  1398/03/31حداقل  5درصد کارکنان ستاد دستگاه ،سازمانهای وابسته ،شرکتهای تابعه و واحدهای استانی
ذیربط وارد سامانه شده و پرسشنامه مندرج در سامانه را تکمیل نمایند.

جمشید انصاری

تهران –خیابان شهید بهشتی-نبش میرعماد-شماره-16ساختمان شهید سلیمی مرکز تلفن  85350:دورن گار  88546929 :کدپستی1587773499 :

ش ش3097372 :

بسمٍ تعالی

دستورالعمل نحوه دسترسی به پرسشنامه سنجش وضعیت مؤلفههای کلیذی فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی کشور و چگونگی تکمیل آن
 -1يريد بٍ ساماوٍ ارتقای فرَىگ اداری بٍ آدرسhttps://safa.aro.gov.ir :
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 -2تکمیل مشخصات عمًمی کٍ در پاییه صفحٍ اصلی درخًاست شذٌ است:
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 -3پس از تکمیل مشخصات عمًمی ي ثبت تأییذ ،صفحٍ سًاالت باز میشًد کٍ میبایست بٍ  55سًال در قالب پیًستار ومایش دادٌشذٌ پاسخ دادٌ ي در مقابل َر سًال ريی
یک گسیىٍ کلیک شًد.
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 -4پس از تکمیل  55سًال ،در پایان پس از درج عبارت امىیتی ريی ثبت اطالعات کلیک شًد.

توضیح مهم :دفاتز مدیزیت عملکزد یا عىايیه مشابٍ دستگاٌَای اجزایی مًظفىد ،لیىک مذکًر در بىد ( )1دستًرالعمل را بٍ وحً مقتضی بٍ تمامی کارکىان دستگاٌ اطالعرساوی ومایىد.
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