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 بسمه تعالی
 

 هاریزي استانو سازمان مدیریت و برنامه هاياستاندار ،هاي اجراییبخشنامه به دستگاه

 (1397)بر اساس ارزیابی عملکرد سال  1398جشنواره شهيدرجایی سال موضوع: 

 

بزرگوار ايران و ملت شريف و و تقدير از تالشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي  شناساييبه منظور     

برنامه جامع  ش میزان اجراي مطلوبو نیز پاي هاي اجراييكردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاهاسالمي و نهادينه

قانون مديريت خدمات كشوري  82و  81نامه اجرايي مواد به استناد آيین (،1399-1397وم)اصالح نظام اداري دوره د

، وزيران محترم عضو كمیسیون امور اجتماعي و دولت 14/1/1389تاريخ  4225/44327نامه شماره )موضوع تصمیم

ابالغ  1398هاي اجرايي مربوط در خصوص ارزيابي عملكرد، بخشنامه جشنواره شهیدرجايي سال الكترونیك( و دستورالعمل

 گردد.مي

 الف( ستاد مرکزي جشنواره شهيد رجایی

سازمان،  اين یس سازمان اداري و استخدامي كشور و با عضويت معاونان يولیت رئرجايي با مسستاد مركزي جشنواره شهید 

تشكیل و اقدامات زير را انجام  مذكور در سازمان نظران مديريتي و ادارييي و صاحبهاي اجرابرخي از مسئوالن دستگاه

 دهد:مي

جمهور كه باالترين امتیاز يا بیشترين یسيمستقل زير نظر رهاي ها و سازماناه از بین وزارتخانهدستگ 3انتخاب حداكثر  .1

هاي عمومي و اختصاصي)موضوع بند الف و ب ماده میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص

 ق.م.خ.ک( كسب نمايند. 82و  81نامه اجرايي مواد آيین 3

هاي دولتي كه باالترين امتیاز يا بیشترين میزان رشد مؤسسات و شركت ها،دستگاه از بین سازمان 3اكثر انتخاب حد .2

نامه آيین 3هاي عمومي و اختصاصي)موضوع بند الف و ب ماده امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص

 ق.م.خ.ک( كسب نمايند. 82و  81اجرايي مواد 

هاي عمومي یزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخصدستگاه كه باالترين امتیاز يا بیشترين م 2انتخاب  .3

 كسب نمايند.

هاي اختصاصي كسب دستگاه كه باالترين امتیاز يا میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخص 2انتخاب  .4

 نمايند.
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دولت الكترونیك، اقتصاد مقاومتي، اشتغال،  توسعهاز قبیل؛ ص اخحورهاي م اي اجرايي كشور درهدستگاهانتخاب  .5

 .مقتضیاتبر حسب گذاري و ... سرمايه

 برگزاري مراسم ملي جشنواره شهیدرجايي با حضور رياست محترم جمهور به منظور تقدير از برگزيدگان. .6

دبیرخانه ستاد مركزي جشنواره شهیدرجايي در امور مديريت عملكرد و ارتقاء فرهنگ سازماني سازمان اداري و  :1تبصره 

 استخدامي كشور مستقر است و معاون نوسازي اداري سازمان دبیر جشنواره خواهد بود.

 نامهت خدمات كشوري، آيینقانون مديري 11هاي اجرايي با در نظر گرفتن مفاد فصل ارزيابي عملكرد دستگاه :2تبصره 

 لكرد، بخشنامه ارزيابي عم14/1/1389 تاريخ 4225/44327 ديريت خدمات كشوري به شمارهقانون م 82و  81اجرايي مواد 

، 1397هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال شاخص امتیازدهي دستورالعملو  6/4/1397 تاريخ 162537به شماره  1397سال 

شود انجام و گزارش نهايي تخصصي كه در دبیرخانه ستاد مركزي جشنواره شهیدرجايي تشكیل ميهاي در قالب كمیته

هاي گزارشهاي اجرايي دستگاه الزم است،براي انتخاب برگزيدگان به ستاد مركزي جشنواره شهیدرجايي ارائه خواهد شد. 

 سازمان ارسال نمايند.ه اين ب در قالب سامانه جامع مديريت عملكرد دولت خود راخودارزيابي 

 شود.ها توسط ستاد مركزي جشنواره شهیدرجايي تعیین و اعالم مينحوه و چگونگي تقدير از برگزيده :3تبصره 

 ب( ستاد دستگاهی جشنواره شهيد رجایی

دستگاه با موظفند با تشكیل ستاد جشنواره شهیدرجايي در سطح  جمهورهاي مستقل زير نظر ريیسها و سازمانوزارتخانه   

شوراي عالي  5/9/1393تاريخ  11852/93/206عضويت اعضاي شوراي راهبري توسعه مديريت) موضوع مصوبه شماره 

، اقدامات زير را انجام هاي وابستهها، موسسات و شركتروساي سازمان عضويت وبه رياست باالترين مقام دستگاه  (اداري

 دهند:

در مجموع دو را هاي وابسته و تابعه كه باالترين امتیاز ها، مؤسسات و شركتدستگاه از بین سازمان 2انتخاب حداكثر  .1

ق.م.خ.ک( كسب  82و  81نامه اجرايي مواد آيین 3و اختصاصي)موضوع بند الف و ب ماده هاي عمومي بعد شاخص

 .ايندنم

ها، تابعه دستگاه و يا واحدهاي استاني تابعه سازماندستگاه اجرايي استان از بین واحدهاي استاني  3انتخاب حداكثر  .2

و اختصاصي )موضوع بند هاي عمومي هاي وابسته و تابعه كه باالترين امتیاز در مجموع دو بعد شاخصمؤسسات و شركت

 .نمايندق.م.خ.ک( كسب  82و  81نامه اجرايي مواد آيین 3الف و ب ماده 

هاي ها، مؤسسات و شركتل، مديريت، امور( از بین واحدهاي ستاد دستگاه، سازمانواحد )دفتر، اداره ك 3انتخاب حداكثر  .3

 .نمايندكسب  دستگاهيبر اساس سازوكار مصوب ستاد جشنواره عملكرد را وابسته و تابعه كه باالترين 

از موارد  در هر يكنفر  4حداكثر دستگاهي بر اساس سازوكار مصوب ستاد جشنواره برتر تیم كاري و  ريمد انتخاب .4

 .فوق
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ها با حضور باالترين مقام ايجاد تمهیدات الزم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهیدرجايي در دستگاه و تقدير از برگزيده .5

 دستگاه. 

دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و رسیدگي به شكايات)يا عناوين مشابه( دستگاه به عنوان دبیرخانه ستاد جشنواره  :1تبصره

هاي تخصصي مرتبط با ارزيابي عملكرد، اقدام به ارزيابي واحدهاي شهیدرجايي، موظف است ضمن فعال نمودن كمیته

رجايي شهید ستاد جشنوارهدر  ويبتصبراي  دستگاه، يتشوراي راهبري توسعه مديردستگاه نموده و پس از تأيید در 

 ، اقدام نمايد. ستگاهد

قررات ن و مینبا رعايت قواها نحوه و چگونگي تقدير از برگزيدهدر خصوص : ستاد جشنواره شهیدرجايي دستگاه، 2تبصره

 باشد.ميعهده ريیس ستاد مذكور  رآن نیز ب يیدأتو نموده گیري تصمیمط ومرب

هايي از تواند بر حسب مقتضیات دستگاه، يك محور مشتمل بر شاخصستاد جشنواره شهیدرجايي دستگاه مي :3تبصره 

اي انجام هاي وابسته در آن اقدام برجستهگذاري و ... كه ستاد دستگاه و سازماناقتصاد مقاومتي، اشتغال، سرمايه قبیل؛

 ر نمايد.اند را مشخص و از برگزيدگان در آن محور نیز تقديداده

 ج( ستاد استانی جشنواره شهيد رجایی

 شوراي راهبري توسعه مديريت استان موظف است به عنوان ستاد جشنواره شهیدرجايي استان، اقدامات زير را انجام دهد:

بندي اعالم شده از سوي ستاد مركزي هاي اجرايي سطح استان )بر اساس گروهدستگاه از بین دستگاه 5انتخاب حداكثر  .1

در مجموع دو بعد باالترين میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته  و ياجشنواره شهید رجايي( كه باالترين امتیاز 

ق.م.خ.ک( كسب  82و  81نامه اجرايي مواد آيین 3و اختصاصي)موضوع بندهاي )الف( و )ب( ماده هاي عمومي شاخص

 .نمايند

)حداقل باالترين امتیاز يا بیشترين میزان رشد امتیاز هاي اجرايي سطح استان كهدستگاه از بین دستگاه 2انتخاب حداكثر  .2

 .نمايندهاي عمومي كسب را نسبت به سال گذشته در شاخص درصد( 40

)حداقل بیشترين میزان رشد امتیازكه باالترين امتیاز يا هاي اجرايي سطح استان دستگاه از بین دستگاه 2انتخاب حداكثر  .3

 .نمايندهاي اختصاصي كسب را نسبت به سال گذشته در شاخص درصد( 40

 نفر در هر يك از موارد فوق. 4هاي كاري مؤثر شامل حداكثر انتخاب تیم .4

 ها.ايجاد تمهیدات الزم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهیدرجايي و تقدير از برگزيده .5

ريزي استان مستقر بوده و موظف است دبیرخانه ستاد جشنواره شهیدرجايي استان در سازمان مديريت و برنامه :1تبصره

هاي اجرايي استان نموده و گزارش مربوط را از طريق سامانه هاي تخصصي، اقدام به ارزيابي دستگاهضمن تشكیل كمیته

 ره شهیدرجايي ارايه نمايد. دبیرخانه ستاد مركزي جشنوابه  دولت نظام مديريت عملكرد

ن و مقررات ینبا رعايت قواها ستاد جشنواره شهیدرجايي استان، در خصوص نحوه و چگونگي تقدير از برگزيده :2تبصره

 .داقدام خواهد نمويید ريیس ستاد أت با وگیري نموده تصمیمط ومرب
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هاي عمومي و اختصاصي و تشكیل شهرستاني شاخصتواند با تدوين برش ستاد جشنواره شهیدرجايي استان مي :3تبصره

ريزي استان، نسبت كمیته راهبري توسعه مديريت شهرستان به رياست فرماندار و عضويت نماينده سازمان مديريت و برنامه

گي ها تقدير نمايد. نحوه و چگونبه ارزيابي واحدهاي شهرستاني نیز اقدام نموده و در جشنواره شهیدرجايي استان از آن

 انتخاب شهرستان برگزيده و همچنین واحدهاي برگزيده شهرستاني به تصويب ستاد مذكور خواهد رسید.

هايي از قبیل؛ تواند بر حسب مقتضیات استان، يك محور مشتمل بر شاخصستاد جشنواره شهیدرجايي استان مي :4تبصره 

اند را مشخص اي انجام دادهاجرايي استان در آن اقدام برجستههاي گذاري و ... كه دستگاهاقتصاد مقاومتي، اشتغال، سرمايه

بايست به ها ميهاي تعیین شده و نحوه ارزيابي آنسه دستگاه برگزيده در اين محور نیز تقدير نمايد. شاخصكثر حداو از 

 تأيید دبیرخانه ستاد مركزي جشنواره شهیدرجايي رسیده باشد.
 
 

 
 

   

 
 

 

 جمشيد انصاري 


