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 مبتني بر:

 (دوره دوم) يكامل و هماهنگ برنامه جامع اصالح نظام ادار يمنظور اجرابه مصوبه هيات وزيران 

 اصالح نظام اداريجامع برنامه مصوبه شوراي عالي اداري پيرامون ابالغ 

 هاي ناظر بر اجراي برنامه سياست
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 :قدمهم
 

بر اساس نقشه راه اصالح نظام  1399الي  1397هاي دومين برنامه جامع اصالح نظام اداري براي سال

هاي كلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري) مصوب شورايعالي اداري به شماره اداري(مبتني بر سياست

و در ادامه اجراي اولين برنامه جامع اصالح نظام اداري، مصوب هيأت وزيران به  20/1/1393يخ ، تار560/93/206

به عنوان سند اري تنظيم شده است. نقشه راه اصالح نظام اد 28/10/1393هـ، تاريخ  50642/ ت 127675شماره 

هاي كشور با محوريت نظام برنامهمبتني بر اسناد فرادست، مطالعات نظري و تطبيقي، بررسي روندهاي اجرايي راهبر 

ن تعيين كننده مسير تدوين اداري و همچنين شناخت و تحليل وضعيت موجود، تهيه شده و راهنما و همچني

هاي ميان مدت و ساالنه براي اصالح نظام اداري كشور با نگاهي همه جانبه و پوشش دهنده تمامي عناصر  برنامه

 آيد. مي مؤثر در نظام مديريت كشور، به شمار

در ادامه مسير اجراي نقشه راه اصالح نظام اداري، برنامه جامع اصالح نظام اداري، براي دوره دوم، در ده محور 

اي مشتمل بر هاي جامع تنظيم شده است و هر محور برنامههاي برنامهاي زير و با توجه به اركان و ويژگيبرنامه

 1397لي و مشترك و پيامدها و نتايج براي بازه زماني سه ساله (سال هاي اصاهداف كمي، اقدامات اساسي، فعاليت

 ) است. 1399 الي

 مهندسي نقش و ساختار دولت -1

 توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري -2

 خدمات در فضاي رقابتيارائه  -3

 مديريت سرمايه انساني -4

 هاي مديريتيها و فناوريبهبود نظام -5

 توسعه فرهنگ سازماني  -6

 حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداري صيانت از -7

 ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري -8



3 

 وري نظام اداري و اجرايي كشورمديريت بهره -9

 نظارت و ارزيابي -10

(دوره در تنظيم اين برنامه، سعي بر آن شده است با بررسي عملكرد اجراي برنامه جامع اصالح نظام اداري

ها و نيز نقاط قوت و ضعف حاصل از اجراي آن برنامه، شناسايي و تحليل گردد و بر آن اساس، ها، چالشدستاورداول)، 

هاي كلي نظام اداري، سياست هاي كلي گيري و اقدام شود. همچنين در تنظيم برنامه مذكور، عالوه بر سياستتصميم

جمهور محترم براي دولت  هاي رييس ها و اولويتبرنامه ششم توسعه كشور، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، برنامه 

ها  نامه، مورد توجه قرار گرفته است كه اين سياستدوازدهم و نيز ساير اسناد و قوانين باالسري ناظر بر زمان اجراي بر

 ها در انتهاي اين مجموعه درج گرديده است. به تفكيك هر يك از برنامه

ها  هاي اجرايي، ضمن تعيين سهم هر يك از دستگاه امي دستگاهاميد است با همكاري و همراهي صميمانه تم

در اجراي اهداف اين برنامه بر اساس تفاهم مشترك، بتوان با اجرايي كردن كامل اهداف تعيين شده در برنامه اصالح 

ف به كه دولت را صراحتاً موظ(دوره دوم، گامي موثر در تحقق اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي-نظام اداري

 برداريم. )است نموده» ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرضرور«

 

 

 سازمان اداري و استخدامي كشور                                                   
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 بسمه تعالي

 "با صلوات بر محمدو آل محمد"

 برنامه و بودجه كشور سازمان -كشور يامو استخد يادار سازمان

 يو استخدام يسازمان ادار 18/6/1397مورخ  308932شماره  يشنهادبه پ 29/7/1397 در جلسه يرانوز هيأت

 كرد: يبتصو يرانا ياسالم يجمهور يو هشتم قانون اساس يو س يكصدكشور و به استناد اصل 

 302596(دوره دوم) موضوع مصوبه شماره يصالح نظام اداركامل و هماهنگ برنامه جامع ا يـ به منظور اجرا1

 موظفند: يياجرا يهادستگاه يتمام يادار يعال يشورا 14/6/1397مورخ 

 1397سال  يانكشور تا پا يو استخدام يانعقاد تفاهم نامه با سازمان ادار يقخود را از طر ياتيـ برنامه عمل الف

 كنند. ينتدو

 يهخود را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارا يانهه و اعتبار الزم در سقف اعتبارات سالمربوط به بودج يشنهادـ پ ب

 .يندنما

 كشور موظف است: يو استخدام يـ سازمان ادار2

شده در برنامه  ينيب يشپ ياز دستگاه ها در سقف اهداف كم يكسهم هر يياجرا يهادستگاه يبا همكار -الف

 يعملكرد ساالنه دستگاه ها در بعد شاخص ها يابيارز يو مبنا يدنما يينتعمذكور را براساس تفاهم مشترك 

 قرار دهد. يعموم

 يهربط ارا يمراجع ذ يرو سا يرانوز يأتبه ه ينامه را در مقاطع مختلف زمان يبتصو ينا يـ گزارش ساالنه اجرا ب

 .يدنما

 

 جمهور يساول رئ معاون
 يرياسحاق جهانگ 

 

 هـ55853/ت 102030 شماره:

 02/08/1397تاريخ:    
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 تعاليبسمه                                                  

ها و ها، موسسات، شركتها، سازمانتمامي وزارتخانه-سازمان اداري و استخدامي كشور
 هانهادهاي عمومي غير دولتي و استانداري

 

امي بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخد 30/5/1397شوراي عالي اداري در يكصد و هشتاد و دومين جلسه مورخ 

» نقشه راه اصالح نظام اداري«ابالغي مقام معظم رهبري و » هاي كلي نظام اداريسياست«كشور، در اجراي 

شوراي عالي اداري) و به منظور تداوم اصالحات در نظام اداري  20/1/1393تاريخ  560/93/206(مصوبه شماره 

(ممهور به مهر دبيرخانه رنامه به شرح پيوستب 10مشتمل بر كشور، برنامه جامع اصالح نظام اداري ـ دوره دوم، 

 شوراي عالي اداري) را تصويب نمود. 

باشند.  االجرا بوده و وزراء يا باالترين مقام دستگاه اجرايي مسئول حسن اجراي آن مياين مصوبه از تاريخ ابالغ الزم

هاي رزيابي عملكرد دستگاهكشور مكلف است ضمن اعمال نتايج اقدامات در نظام اسازمان اداري و استخدامي 

جمهور و شوراي عالي اداري و حسب ضرورت اجرايي ملي و استاني، گزارش اجراي اين برنامه را همه ساله به رييس

 در دولت ارائه نمايد.

 حسن روحاني                                                                                             

 جمهور و رييس شوراي عالي اداريرييس                                                                          

 
دفتر رياست قوه قضاييه ـ دفتر معاون اول  -جمهوري ـ دفتر رياست  مجلس شوراي اسالمي دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ـ دفتر رياست رونوشت:

جمهور ـ دفتر رياست ديوان عدالت اداري ـ كميسيون امور اجتماعي مجلس شوراي اسالمي ـ اداره كل  تر هيأت دولت ـ دفتر بازرسي رييسدف -جمهوررييس
 جمهورـ هاي ويژه رييس جمهوري ـ روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران ـ دفتر هماهنگيجمهوري ـ اداره كل قوانين و مقررات كشوري رياستحقوقي رياست

 فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران ـ ديوان محاسبات كشور ـ سازمان بازرسي كل كشور.

 

 302596شماره: 

 14/06/1397تاريخ:  
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 دوره دوم – اصالح نظام اداريجامع برنامه 

)1399- 1397( 

 اهداف اصلي برنامه جامع اصالح نظام اداري

 به دولتي:دولت تبديل  •

 اثربخش كارآ و -

 نوان يك سرمايه اجتماعي)ها و متكي به اعتماد مردم (به عمتعهد به آرمان -

 توسعه پيشران و پذير انعطاف چابك، -

 

 راهبردهاي اصلي برنامه جامع اصالح نظام اداري

 سازي دولتچابك -

 دولت اندازه و حجم و منطقي سازي متناسب -

 تمركز بر ارتقاي كيفيت واحدهاي ستادي و كارآمدي نظام اداري -

 اي نوينهگيري از فناوريتوسعه دولت الكترونيك و بهره -

 دولت مديران كيفي ارتقاء و سازي كاركنان توانمند به خاص توجه -

 تر كردن خدمات دولت)اداره واحدهاي عملياتي(مجري) در فضاي رقابتي (اقتصادي -

 صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري -

 فساد با موثر مقابله و پاسخگويي و سالمت نظام اداري شفافيت، ارتقاي -

 انساني) نيروي و (سازمانوريبهره ارتقاء -
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 »مهندسي نقش و ساختار دولت«برنامه اول: 

 هدف كمي -الف

1 

0Fها و واحدهاي سازماني)% از حجم دولت (پست12كاهش  1399هدف تجميعي در پايان سال 

1 
 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهسال

 اندازه كمي هدف
 درصد 3 درصد 4 صددر 5 1396ساالنه به نسبت ابتداي سال 

 درصد 12 درصد 9 درصد 5 تجميعي

 

 ابالغي مقام معظم رهبري -هاي كلي ناظر بر اجراي برنامه  سياست -ب

 14و  19، 10هاي كلي نظام اداري: بندهاي سياست 
 16هاي كلي اقتصاد مقاومتي: بند سياست 
 19و  3هاي كلي برنامه ششم توسعه: بندهاي سياست 

 آورد):(كه زمينه تحقق برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت را فراهم ميسي اقدامات اسا -ج

 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

1 
 تهيه اليحه تبيين نقش فعاالن توسعه كشور

ها و (دولت، مديريت محلي، بخش خصوصي، سمن
 هامردم) و نحوه تعامل ميان آن

و  سازمان اداري
 استخدامي كشور

 هيأت وزيران  ∗
مجلس شوراي  ∗

 اسالمي

سال 
1397 - 

مبتني بر قانون 
مديريت خدمات 

 كشوري، تهيه گردد

 خريد خدمات به جاي توليد خدمات 2
 هاي اجراييدستگاه ∗
سازمان برنامه و  ∗

 بودجه كشور
  ساالنه تصويب بودجه ساالنه

در راستاي اجراي 
قانون  25ماده 

برنامه پنج ساله 
 شم توسعهش

سال  - هاي اجراييدستگاه تهيه برنامه واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات 3
1397 

سازمان اداري و 
 اجرا مطابق برنامه استخدامي كشور

4 
تدوين ضوابط مشاركت و واگذاري امور، وظايف و 

ها ميان دولت، مديريت محلي و بخش تصدي
 خصوصي

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

 زيران هيأت و ∗
 مجلس شوراي ∗

 اسالمي

سال 
1397 -  

5 

استقرار كامل سامانه ملي مديريت ساختار  •
 هاي اجراييدستگاه

تطبيق تنوع استخدامي نيروي انساني با ساختار  •
 ثبت شده

صدور مجوز استخدام صرفأ در سقف  •
 ساختارهاي مصوب 

سازمان اداري و 
هاي دستگاه ساالنه وزيران هيئت  استخدامي كشور

 ايياجر

هاي تمامي دستگاه
اجرايي موظف به 
ورود اطالعات در 
 اين سامانه هستند.

                                                      
 )1400 -1396قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ( 28بر اساس بند الف ماده .  ۱
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 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

6 

توانمندسازي 
بخش غيردولتي 
براي دريافت و 

 هاانجام فعاليت

تدوين و ابالغ ضوابط حمايت 
از بخش خصوصي، تعاوني، 

 ها و نهادهاي مدنيسمن

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

سازمان برنامه و  ساالنه -
 ه كشوربودج

) 22با رعايت ماده (
قانون مديريت 
 خدمات كشوري

برنامه ريزي و اجراي    
 هاي اجراييدستگاه هاي توانمندسازيبرنامه

 

  (نحوه اجرا و سهم هر يك از دستگاه اجرايي در قالب تفاهم نامه تعيين مي شود):اقدامات و فعاليت هاي مشترك  -د

 دولت در ميان واحدهاي ستادي و اجرايي  ها و وظايفبازطراحي مأموريت -

 ها و واحدهاي محليها، سازمانمتناسب سازي حجم دولت از طريق باز طراحي ساختار آن در سطح وزارتخانه -

-ها)، شبكهها و دهياريهاي محلي (شهرداريهاي اجرايي به مديريت واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاه -

 هاها و نهادهاي مدني و خريد خدمات از آنها و سمنتعاوني اي، بخش خصوصي،هاي حرفه

 هاي اجتماعي، فرهنگي، زيرساختي و خدماتيهاي محلي در بخشهاي مديريتتوسعه وظايف و فعاليت -

 كاهش سطوح مديريت ستادي از قبيل مديركل، معاون مديركل، رييس اداره و همترازان -

 هاي سازماني غيرضرورحذف واحدها و پستها و  هاي سازماني دستگاه كاهش سقف پست -

 زدايي در اداره امور و واگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستانيتمركز -

 گيري در تشكيالت بخش دولتها و ساير مجامع تصميمساماندهي شوراها، كميسيون -

 

 پيامدها و دستاوردها -هـ

 يفيت خدماتهاي دولت و ارتقاي ككاهش هزينه 

 تسريع در انجام خدمات و تسهيل دسترسي مردم به خدمات 

 گيريسازي و تصميمتسريع و تسهيل در تصميم 

 توسعه مشاركت مردم و بخش غيردولتي در توليد و ارائه خدمات 

 آن اعمال حاكميت و ستادي نقش تقويت و دولت مداخالت و هاتصدي از كاستن 

 ايمنطقه استاني و هايمديريت اختيارات و نقش ويتتق و امور اداره از زدايي تمركز 

 توسعه عوامل تمامي پذيري نقش 
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 » توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري«برنامه دوم: 

 هدف كمي -الف

1 
 1399هدف تجميعي در پايان سال 

 بندي(بر اساس رتبه  70اي كمتر از بهبود رتبه در شاخص توسعه دولت الكترونيك به رتبه
1Fسازمان ملل)

1 
 1399سال  1397سال  هاي برنامهسال

 70حداكثر رتبه  90حداكثر رتبه  اندازه كمي هدف
 

 ابالغي مقام معظم رهبري -هاي كلي ناظر بر اجراي برنامه  سياست -ب

 15و  12هاي كلي نظام اداري: بندهاي سياست 

 34و  32هاي كلي برنامه ششم توسعه: بندهاي سياست 

 

 آورد):(كه زمينه تحقق برنامه توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري را فراهم ميامات اساسي اقد -ج

 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

هاي تدوين برنامه اجرايي و تعيين  پروژه 1
 دستگاه هاي اجرايي دار توسعه دولت الكترونيكاولويت

وسعه كميسيون ت
 دولت الكترونيكي

شش ماه اول 
 1397سال 

سازمان اداري و  ∗
 استخدامي كشور

وزارت ارتباطات و  ∗
 فناوري اطالعات

ضوابط فني  8ماده 
 و اجرايي

هاي دار كردن خدمات دستگاهشناسه 2
 اجرايي

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

 دستگاه هاي اجرايي مستمر -

مصوبه شماره 
تاريخ  1126446

28/12/1395 
 شوراي عالي اداري

3 

 و فني استانداردهاي تهيه و ابالغ 
 مديريتي نظير:

ارتقاي مستمر كيفيت ارائه خدمات  •
 الكترونيكي به مردم

هاي  اينترنتي دستگاههاي جايگاه •
 اجرايي

 )GIFشبكه تعامالت بين دستگاهي ( •

وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطالعات

شوراي اجرايي  ∗
فناوري 
 اطالعات

يون كميس ∗
توسعه دولت 

 الكترونيك

شش ماهه 
اول سال 

1397 

اداري و  سازمان ∗
 استخدامي كشور

 بخش خصوصي ∗

 
- 

                                                      
 شود.گيري ميبار اندازهاين شاخص، هر دو سال يك.  ۱
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 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

4 

اعطاي جايزه دولت الكترونيك مبتني  •
بر ارزيابي سطح بلوغ دولت 

 هاالكترونيك دستگاه
ها بر اساس ضوابط و ارزيابي دستگاه •

هاي سنجش ميزان توسعه شاخص
 دولت الكترونيك

ي و سازمان ادار ∗
 استخدامي كشور

 هاي اجراييدستگاه ∗

كميسيون توسعه 
 ساالنه دولت الكترونيك

و  ارتباطــــات   وزارت ∗
 فناوري اطالعات

 ها         استانداري ∗
برنامه و بودجه سازمان ∗

 كشور

- 

5 
سازي و  فرهنگتهيه برنامه 

توانمندسازي مردم در استفاده از خدمات 
 آنراهبري اجراي و  الكترونيكي

ت ارتباطات و وزار ∗
 فناوري اطالعات 

 صدا و سيماسازمان ∗
- 

مستمر در 
طول اجراي 

 برنامه

و اداريسازمان ∗
 استخدامي كشور 

 هاي اجراييدستگاه  ∗

با استفاده فراگير از 
ها، بخش تشكل

خصوصي و مديريت 
 محلي  و ...

6 

سازي و فرهنگ تهيه برنامه
هاي توانمندسازي كاركنان دستگاه

رائه خدمات الكترونيكي و در ااجرايي
 راهبري اجراي آن

و اداريسازمان ∗
 استخدامي كشور 

سازمان مديريت و  ∗
 ريزي استانبرنامه

 هاي اجراييدستگاه ∗

- 
مستمر در 

طول اجراي 
 برنامه

ها و بخش تشكل
غيردولتي تأييد اعتبار 

 شده

تأييد اعتبار   
ها و بخش تشكل

غيردولتي بر عهده 
سازمان برنامه و 

 جه كشور است.بود

سازمان اداري و  هاي اجراييدستگاه استقرار ميز خدمت الكترونيكي 7
 استخدامي كشور

آذر ماه سال 
1397 - - 

8 
ايجاد نظام 

استنادپذيري 
 الكترونيكي

ساماندهي امضاي 
 الكترونيك

گذاري شوراي سياست
 - 1397سال  - گواهي الكترونيكي

 68بند الف ماده 
قانون برنامه ششم 

 وسعه كشورت
برداري از امضاي بهره

الكترونيك در ارائه 
 خدمات

پايان سال  - هاي اجراييدستگاه
1398 - 

 67بند ج ماده 
قانون برنامه  ششم 

 توسعه كشور
 

  (نحوه اجرا و سهم هر يك از دستگاه اجرايي در قالب تفاهم نامه تعيين مي شود):اقدامات و فعاليت هاي مشترك  -د

گيري از مشاركت آنان با توجه به مراحل بلوغ كردن خدمات با اولويت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره الكترونيكي -

هاي سالمت، آموزش، كشاورزي، ماليات، معامالت و امور ارائه الكترونيكي خدمات و با تأكيد بر خدمات در بخش

 دريافت اطالعات -ا، جهارائه فرم -رساني الكترونيكي، باطالع -بانكي،  به شرح : الف

 25و توسعه آن به ميزان » Mobile Government«ريزي و حركت به سمت استقرار يكپارچه دولت همراه برنامه -

P2Fدرصد، به صورت ساالنه

1 

اطالعات  فناوري و ارتباطات دفاتر و دولت پيشخوان دفاتر طريق از اجرايي هايدستگاه خدمات واگذاري توسعه -

 روستايي

 حات ساختاري و فرآيندهاي اجرايي متناسب با الزامات توسعه دولت الكترونيك انجام اصال -
                                                      

  اي بايد باشد كه  تا پايان برنامه، دولت همراه به صورت يكپارچه استقرار يابد.ريزي به گونهدرصد است و  برنامه  25، اين نسبت، حدود 1396در سال . ۱
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 هاي دستگاهي، استاني و محليتوسعه و استانداردسازي پورتال -

سازي به صورت رايگان (يكپارچه GSBهاي اجرايي از طريق الكترونيكي كردن و پاسخگويي به استعالم ساير دستگاه -

 هاي اجرايي)هاي اطالعاتي بين دستگاهگذاري بانكستعالم و اشتراكسازوكارهاي تبادل اطالعات، ا

 توسعه استقرار پنجره واحد -

 هاي دولتي فراگيري پرداخت الكترونيكي به حساب -

 هاي اجرايي براي اشخاص حقيقي و حقوقيحذف، اصالح و تجميع مجوزهاي صادره توسط دستگاه -

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (تنظيم ضوابط  7ليدي، ماده هاي اجرايي به واحدهاي توكاهش مراجعه دستگاه -

 و راهبري توسط سازمان اداري و استخدامي كشور)

بهبود فضاي كسب و كار و اصالح و الكترونيكي نمودن فرآيندهاي مرتبط با موضوع كسب و كار و الزامات آن (راهبري   -

 و استخدامي كشور)توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري 

ها، فضاهاي اداري و تجهيزات متناسب با توسعه دولت الكترونيك، كاهش حجم و اندازه دولت و ساماندهي ساختمان -

 ساير تغييرات وابسته

هاي ژئوكد شده بومي مبني بر استاندارد ها بر روي نقشههاي دستگاهآوري و نمايش دادهاستانداردسازي نحوه جمع -

)GNAF( Geo coded National Address File   

 بكارگيري روش الكترونيكي در كليه موارد دريافت و پرداخت گردش اجرايي دولت -

هاي اداري و خدمات ارائه شده توسط استفاده از شماره ملي هويت و كدپستي محل اقامت در تمامي فعاليت -

 هاي اجرايي دستگاه
 

 پيامدها و دستاوردها -هـ

 ه خدمات  ارتقاي كيفيت در  اراي 

    افزايش سرعت و تسهيل در دسترسي به خدمات 

 مندي مردم از دولت  ارتقاي سطح رضايت 

 چابك سازي و كوچك سازي دولت 

 مقررات زدايي و بهبود شاخص فضاي كسب و كار 

 كاهش فساد اداري، ارتقاي شفافيت و اعتماد عمومي 

 هاي دولت و مردمكاهش هزينه 
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»فضاي رقابتي خدمات عمومي در: « برنامه سوم  

 اهداف -الف

1 

 هاي اجرايي بر اساس قيمت تمام شده در فضاي رقابتي % واحدهاي عملياتي دستگاه 50اداره تا  1399هدف تجميعي در پايان سال 
 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهسال

 اندازه كمي هدف
 درصد 20 درصد 15 درصد 15 1396ساالنه به نسبت سال 

 درصد 50 درصد 30 درصد 15 ميعيتج

2 

3Fارتقاي كيفيت خدمات دولتي 1399هدف تجميعي در پايان سال 

 1396% نسبت به سال 30حداقل به ميزان  1
 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهسال

 اندازه كمي هدف
 درصد 6 درصد 14 درصد 10 1396ساالنه به نسبت سال 

 درصد 30 درصد 24 درصد 10 تجميعي

3 

 % به قيمت ثابت20هاي تمام شده خدمات دولتي حداقل به ميزان كاهش هزينه 1399هدف تجميعي در پايان سال 
 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهسال

 اندازه كمي هدف
 درصد 7 درصد 8 درصد 5 1396ساالنه به نسبت سال 

 درصد 20 درصد 13 درصد 5 تجميعي
 

 ابالغي مقام معظم رهبري -هاي كلي ناظر بر اجراي برنامه  ستسيا -ب

 17و  11هاي كلي نظام اداري: بندهاي سياست 

 

 آورد):(كه زمينه تحقق برنامه خدمات عمومي در فضاي رقابتي را فراهم مياقدامات اساسي  -ج

 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

ابالغ دستورالعمل و راهنماي  تهيه و 1
 استانداردسازي خدمات و آموزش آن

سازمان اداري و 
سازمان برنامه و بودجه  1397سال  - استخدامي كشور

 - كشور

-بودجه  ريزي به نظام تغيير رويكرد بودجه 2
 ريزي مبتني بر عملكرد

سازمان برنامه و 
 1397از سال  - بودجه كشور

 - - 

سازمان اداري و  ه واحدهاي عملياتيتدوين نحوه ادار 3
 استخدامي كشور

 عالي اداريشوراي ∗
 شوراي اسالميمجلس ∗

 - هاي اجراييدستگاه 1397پايان سال 

تدوين روش و سنجش كيفيت خدمات  4
 دولتي

سازمان اداري و 
 عالي اداريشوراي استخدامي كشور

 تدوين روش: 
 1397سال 

 سنجش: ساالنه

ــه و   ∗ ــازمان برنامـ سـ
 كشور بودجه

 هاي اجراييدستگاه ∗
- 

                                                      
و عملكرد دستگاه بر اساس مأموريت و مبتني بر متغيرهايي مانند شهروندان (مردم) ركيبي مبين مطلوبيت خدمات از ديدگاه شاخصي است ت.  ۱

رعايت  كنندگان خدمت، مطابق با استانداردها، شفافيت در اطالعات، پاسخگويي در برابر خدمت ارائه شده،صحت خدمت ارائه شده، دقت ارائه
 ت و ...عدالت، فضاي ارائه خدم
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 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

نظارت و ارزيابي ارائه خدمات بر اساس  5
 هاي كيفيت، قيمت و سرعتشاخص

ــازمان اداري و  ∗ س
 استخدامي كشور

سازمان برنامـه و   ∗
 بودجه كشور

سازمان برنامه و بودجه  مستمر عالي اداريشوراي
 - كشور

 

  از دستگاه اجرايي در قالب تفاهم نامه تعيين مي شود):(نحوه اجرا و سهم هر يك اقدامات و فعاليت هاي مشترك  -د

هاي اجرايي به روش هدفمند، قيمت تمام هاي اجرايي با اولويت اداره واحدهاي عملياتي دستگاهانجام وظايف دستگاه -

 شده و در فضاي رقابتي

 يفيت خدمات دولتي و اجراي آنريزي يكپارچه براي ارتقاء سطح كهاي اجرايي و برنامهاستانداردسازي خدمات دستگاه -

 گرا و استانداردهاي كيفي خدمات هاي هدفمند و نتيجهتعيين شاخص -

 بيني سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدماتپيش -

) قانون مديريت خدمات 16ماده (» هـ «هاي اداري و مالي بر اساس بند اعطاي اختيارات الزم به مديران در زمينه -

 كشوري

 موزش مديران واحدهاي خدماتي براي انطباق با رويكرد ارتقاي كيفيت و ارائه خدمات در فضاي رقابتي آ -

توسعه مشاركت بخش غيردولتي از طريق خريد خدمات، واگذاري مديريت، واگذاري امكانات، تجيهزات و منابع  -

 فيزيكي، مشاركت در ارائه خدمت

 شده در فضاي رقابتي مديريت واحدهاي عملياتي به روش قيمت تمام  -
 

 پيامدها و دستاوردها -هـ

 مندي مردمارتقاي كيفيت خدمات و افزايش سطح رضايت 

 دولتي خدمات شده تمام هايهزينه كاهش 

 وري در توليد وارائه خدمات دولتيافزايش ميزان بهره 

 افزايش ميزان پاسخگويي مديران دولتي در ارائه خدمات به مردم 

 هاي اجراييمردم به دستگاه افزايش اعتماد عمومي 
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 »مديريت سرمايه انساني«برنامه چهارم: 

 اهداف كمي -الف

1 

P4Fهاي اجرايي% از مجموع كاركنان دستگاه 12كاهش حداقل  1399هدف تجميعي در پايان سال 

1 
 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهسال

 اندازه كمي هدف
 درصد 3 درصد 4 درصد 5 1396ساالنه به نسبت ابتداي سال 

 درصد 12 درصد 9 درصد 5 تجميعي

2 

5Fهاي عمومي مديريت اي با شايستگي درصد مديران فعلي حرفه 60انطباق حداقل  1399هدف تجميعي در پايان سال 

2 
 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهسال

 اندازه كمي هدف
 درصد 30 درصد 35 درصد 35 1396ساالنه به نسبت سال 

 درصد 100 درصد70 درصد 35 تجميعي

3 

 سال در شاخص متوسط سن مديران  8كاهش  1399هدف تجميعي در پايان سال 
 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهسال

 اندازه كمي هدف
 سال كاهش 2 سال كاهش 2 سال كاهش 4 1396ساالنه به نسبت سال 

 سال كاهش 8 اهشسال ك 6 سال كاهش 4 تجميعي

4 

6Fدرصد 30نسبت مجموع مديران زن به كل مديران، حداقل برابر با  1399هدف تجميعي در پايان سال 

3 
 * تأكيد اصلي اين هدف، بر مديران ارشد، مياني و پايه است.

 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهسال

 اندازه كمي هدف
 واحد درصد 2 واحد درصد 2 صدواحد در 4 1396ساالنه به نسبت سال 

 واحد درصد 8 واحد درصد 6 واحد درصد 4 تجميعي
 

 ابالغي مقام معظم رهبري -هاي كلي ناظر بر اجراي برنامه  سياست -ب

 9و  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2هاي كلي نظام اداري: بندهاي سياست 

 16هاي كلي اقتصاد مقاومتي: بند سياست 

 

 

                                                      
 )1396  -1400قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ( 28بر اساس بند الف ماده .   ۱
هاي الزم و انجام ساير اقدامات  هاي عمومي به منظور ارائه آموزشاي با شايستگيدرصد مديران حرفه 60هاي عالوه بر ضرورت بررسي و انطباق شايستگي.  2

 هاي عمومي مديريت است. اي جديد مشروط به تطبيق با شايستگي همقتضي، هر گونه انتصاب مديران حرف
 درصد است.  22، اين نسبت، حدود 1396در سال .  ۳
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 آورد):مينه تحقق برنامه مديريت سرمايه انساني را فراهم مي(كه ز اقدامات اساسي -ج

 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

1 

سازي و ارتقاي نظام جامع آماري بهينه
كاركنان دولت در بستر فناوري اطالعات 
(مشتمل بر مجموعه اقالم اطالعاتي 

 ي)مرتبط با زيرسيستم منابع انسان

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

كميسيون دولت 
قانون برنامه ششم  29ماده  - 1397 الكترونيك

 توسعه كشور

هاي دستگاه انساني نيروي برخط آمار ارائه نظام استقرار 2
جهت ارائه به سازمان اداري و  - 1397سال  - اجرايي

 استخدامي كشور

اداري و  سازمان اسقرار سامانه ثبت حقوق و مزايا 3
نيمه اول سال  - استخدامي كشور

1397 

وزارت امور  ∗
اقتصادي و 

 دارايي
هاي دستگاه ∗

 اجرايي

قانون برنامه ششم  29ماده 
 توسعه كشور

4 
برقراري عدالت در نظام پرداخت و 

سازي دريافتي بازنشستگان و متناسب
 مستمري بگيران  با شاغلين

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

 نهيأت وزيرا ∗
مجلس شوراي  ∗

 اسالمي

هاي سال
 برنامه

سازمان برنامه و  ∗
 بودجه كشور

وزارت تعاون،  ∗
كار و رفاه 
 اجتماعي

قانون برنامه ششم  30ماده 
 توسعه كشور

5 

اصالح نظام پرداخت حقوق و مزايا به 
اي كه اختالف بين حقوق و مزاياي گونه

ميان كاركنان در مشاغل مشابه و شرايط 
 تجاوز نكند.  درصد  20مشابه از 

سازمان اداري و 
سازمان برنامه و  1397سال  هيأت وزيران استخدامي كشور

 بودجه كشور
قانون برنامه   29ماده  3تبصره 

 ششم توسعه كشور

6 
اصالح ضوابط و مقررات گزينش مطابق با 

) سياست هاي كلي نظام اداري 3بند (
 ابالغي مقام معظم رهبري

هيأت عالي 
 گزينش

 انهيأت وزير ∗
مجلس شوراي  ∗

 اسالمي

نيمه اول سال 
1398 

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

ها، مشتمل بر معيارها، روش
 فرآيندها و ساختارها

7 
به روز رساني نظام آموزش كارمندان و 

ها و ارتقاي مديران مبتني بر شايستگي
 ها اثربخشي آموزش

سازمان اداري و 
پايان سال  - استخدامي كشور

 - هاي اجرايياهدستگ 1397

اي در حرفه مديران استقرار مدل شايستگي 8
 نظام اداري

سازمان اداري و 
 هاي اجراييدستگاه 1397سال  - استخدامي كشور

شماره مصوبه  ∗
 تاريخ  11851/93/206

 شوراي عالي 5/9/1393
 1657363بخشنامه شماره  ∗

سازمان  4/11/1396 تاريخ
 اداري و استخدامي كشور

يزي و اجراي تعديل نيروي انساني ر برنامه 9
 هاي اجرايي به منظور تحقق هدف دستگاه

هاي دستگاه
 اجرايي

 هيأت وزيران ∗
سازمان اداري و  ∗

استخدامي 
 كشور

ريزي:  برنامه ∗
 1397سال 

اجرا:  ∗
 مستمر

سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

قانون برنامه  28 ماده بند الف
 ششم توسعه كشور
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 (نحوه اجرا و سهم هر يك از دستگاه اجرايي در قالب تفاهم نامه تعيين مي شود): مشترك  اقدامات و فعاليت هاي -د

سازي تعداد و تركيب نيروي انساني رسمي، پيماني و كاهش كاركنان قراردادي بكار گرفته شده مازاد بر    متناسب -

 هاي مقرر و مغاير با مصوبات قانونينسبت

بيني شده هاي پيشسپاري شده به يكي از روشهاي برونار شده و يا فعاليتتعيين تكليف كاركنان واحدهاي واگذ -

 قانون مديريت خدمات كشوري 21در ماده 

 بكارگيري نيروي انساني با مدارك تحصيلي ليسانس و باالتر -

و ارتقاء ها به انتخاب، انتصاب هاي شايستگي) و الزام دستگاهاجراي برنامه ارزيابي و تربيت مديران(بر اساس مدل -

 هاي مديريتي بر اساس اين برنامه و تشكيل بانك اطالعات مديرانجديد در رابطه با تمام پست

 هاي آموزش شغلي متناسب با نيازهاي عمومي و تخصصي هر دستگاه اجرايياجراي برنامه -

 پروري و مديريت مسير شغلي كارمندان استقرار نظام جانشين -

 ار بخش دولتي (مديريت عرضه و تقاضا)ريزي و ساماندهي نيروي كبرنامه -

 

 پيامدها و دستاوردها -هـ

 تسهيل جذب و نگهداشت نيروهاي متخصص در ستاد دولت 

 وري نيروي انساني در بخش دولتيبهبود كيفيت عملكرد و ارتقاي بهره 

 هاي دولتارتقاي همدلي و همراهي كارمندان با برنامه 

 مديريت در و جوانان زنان مشاركت توسعه و دهآين براي توانمند و كارآ مديران تربيت 

 هاي اجراييارتقاي كيفيت مديريت دستگاه 

 هاي اجراييمتناسب سازي حجم نيروي انساني دولت و افزايش چابكي دستگاه 

 هاي جاريكاهش هزينه 
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 »هاي مديريتيها و فناوريبهبود در نظام«برنامه پنجم: 

 اهداف كمي -الف

1 
 (بر اساس گزارش لگاتم) 92اي كمتر از به رتبه 133شاخص حكمروايي  از بهبود  هدف تجميعي

 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهسال
 92كمتر از  100كمتر از  110كمتر از  اندازه كمي هدف

2 
 (بر اساس گزارش بانك جهاني) 40به   9.13افزايش مقدار صدك شاخص كيفيت مقررات از  هدف تجميعي

 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهالس
 40حداقل نمره  28حداقل نمره  18حداقل نمره  اندازه كمي هدف

3 
 (بر اساس گزارش بانك جهاني)  72به  45.6افزايش مقدار صدك شاخص اثربخشي دولت از  هدف تجميعي

 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهسال
 72حداقل نمره  62حداقل نمره  52ل نمره حداق اندازه كمي هدف

 

 ابالغي مقام معظم رهبري -هاي كلي ناظر بر اجراي برنامه  سياست -ب

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

 آورد):هاي مديريتي را فراهم ميو فناوريها (كه زمينه تحقق برنامه بهبود در نظاماقدامات اساسي  -ج

 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

1 
تصويب قانون مديريت شهري با هدف 

 توسعه فعاليت مديريت محلي
 وزارت كشور

 هيأت وزيران ∗
مجلس شوراي  ∗

 اسالمي
1397 

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

- 

2 

 هاختصاصي دستگاهاصالح قوانين ا
(منظور از قوانين اختصاصي، قوانين پايه و 
مادر، نظير قانون برنامه و بودجه و قانون 

 محاسبات عمومي است.)

 هاي اجراييدستگاه
 هيأت وزيران ∗
مجلس شوراي  ∗

 اسالمي
 طول دوره

سازمان اداري و  ∗
 استخدامي كشور

سازمان برنامه و  ∗
 بودجه كشور

تعيين فهرست قوانين با 
ها و نگي دستگاههماه

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور 

3 
طراحي و استقرار نظام مديريت دانش و 

 هاي دولتيبندي تجارب در دستگاهجمع
معاونت علمي و 

 فناوري رييس جمهور
 1397 عالي اداريشواري

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

- 

4 
تدوين نظام نوين مديريتي براي اداره بخش 

 ورشآموزش و پر
وزارت آموزش و 

 پرورش
 1397 عالي اداريشوراي

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

- 

5 
تدوين نظام نوين مديريتي براي اداره بخش 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

 پزشكي
 1397 اداريعاليشوراي

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

- 
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 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

6 
ريتي براي اداره بخش تدوين نظام نوين مدي
 رفاه و تأمين اجتماعي

وزارت تعاون، كار و 
 رفاه اجتماعي

 1397 عالي اداريشوراي
سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

- 

 تدوين نظام نوين مديريتي امور جوانان 7
وزارت وزرش و 

 جوانان
 1397 عالي اداريشوراي

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

- 

8 
مديريتي براي اداره بخش  تدوين نظام نوين

 آموزش عالي
وزارت علوم، تحقيقات 

 و فناوري
 1397 عالي اداريشوراي

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

- 

9 
تدوين نظام بازنشستگي و مديريت  

 هاصندوق

ــازمان اداري و  ∗ ســ
 استخدامي كشور

وزارت تعاون، كار و  ∗
 رفاه اجتماعي

ــه و   ∗ ــازمان برنام س
 بودجه كشور

ـ  ∗ ور وزارت امـــــــ
 اقتصادي و دارايي

 هيأت وزيران ∗
مجلس شوراي  ∗

 اسالمي
 - هاي اجرايي دستگاه 1397

10 
تدوين نظام نوين مديريت بخش دولتي 
متناسب با اسناد فرادست در اداره امور كشور 

 )راهبردي مديريت دولتي ايران (بازآفريني

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

- 
 

1398 - 
تهيه مدل اجرايي بومي 

يشنهاد به مراجع و پ
 ذيربط

11 
گيري و تنظيم روابط طراحي نظام تصميم

ها (نظام قوا در كشور متناسب با نقش
 مديريت سياسي كشور)

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

ارائه به       
 جمهوررئيس

 دفتر هيأت دولت 1398
تهيه مدل اجرايي بومي 

و پيشنهاد به مراجع 
 ذيربط

 دفتر هيأت دولت گيري دولتبازطراحي و اصالح نظام تصميم 12
 هيأت وزيران ∗
مجلس شوراي  ∗

 اسالمي
1397 

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

اجراي نظام در قالب  ∗
ساماندهي و 

تشكيالت بخش 
دولت، در برنامه اول 

مهندسي نقش و "
 "ساختار دولت

13 
انجام مطالعات جامع و تدوين مدل 

 داره امور كشور تمركززدايي در ا

 

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

 هيأت وزيران ∗
مجلس شوراي  ∗

 اسالمي
 هاي اجراييدستگاه 1397

 سطح واگذاري در ∗
 در و هااستان به ملي

 به هااستان سطح
تقويت  و هاشهرستان
 و شهر شوراهاي

 روستا
اجراي مدل در برنامه  ∗

مهندسي نقش "اول، 
  "و ساختار دولت

14 
ريزي در كشور و تدوين برنامه طراحي مدل

ريزي بلند مدت، ميان نظام يكپارچه برنامه
 مدت و كوتاه مدت(عملياتي)

سازمان برنامه و 
 بودجه كشور

 هيأت وزيران
 

1398 
سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

- 
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 امه تعيين مي شود): (نحوه اجرا و سهم هر يك از دستگاه اجرايي در قالب تفاهم ناقدامات و فعاليت هاي مشترك  -د

 استقرار نظام ارزيابي و نظارت بر مبناي نتايج و محصوالت(كنترل كيفيت، قيمت و سرعت) به جاي كنترل بر فرآيندها -

هاي سنتي مورد ها با روشهاي نوين ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جايگزيني آنشناسايي و انتخاب فناوري -

 هاعمل دستگاه

 هاي مورد نيازگر در حوزههاي تنظيمسازمان نيازسنجي و طراحي -

 هاي مرتبط با انجام كسب و كار با هدف سهولت و بهبود فضاي كسب و كارآسيب شناسي و مقررات زدايي از حوزه -

سازي به منظور هاي مربوط و آموزش و فرهنگتدوين نظام اجراي قوانين و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام -

 انين و مقرراتاجراي قو

 بازطراحي و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي با پوشش كامل جمعيت كشور -

 طراحي و استقرار نظام سنجش پيامدهاي قوانين و مقررات -
 

 پيامدها و دستاوردها -هـ

 گيريهاي مديريتي و تصميمبهبود نظام 

 ارتقاي كارآمدي و اثربخشي دولت 

 هاي جمهوري اسالمي ايراننين و ارزشبهبود شاخص حكمروايي در چارچوب قوا 

 هاي بهبود ارائه خدمات به مردمايجاد زيرساخت 

 ايجاد زمينه ارتقاي رفاه نسبي آحاد جامعه 

 افزايش و ارتقاي مشاركت تمامي فعاالن توسعه كشور در نظام اداري 
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 »توسعه فرهنگ سازماني«برنامه ششم: 

 اهداف كمي -الف

 اداري، ساالنه   نظام كلي هايسياست بر سازماني بخش دولتي مبتني هاي اصلي فرهنگارتقاي هر يك از مولفه

 موجود وضع به نسبت درصد  10به ميزان 

 

 ابالغي مقام معظم رهبري -هاي كلي ناظر بر اجراي برنامه  سياست -ب

 26و  20، 21، 1هاي كلي نظام اداري: بندهاي سياست 

 1بند هاي كلي اصالح الگوي مصرف: سياست 

 

 آورد):(كه زمينه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازماني را فراهم مياقدامات اساسي  -ج

 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

1 
ترسيم فرهنگ سازماني مطلوب بخـش  

هاي كلي نظـام  دولتي مبتني بر سياست
 اداري

سازمان اداري و 
 هاي اجراييدستگاه ∗ 1397سال  عالي اداريشوراي استخدامي كشور

 نظرانصاحب ∗
- 

2 
سنجش وضع موجود فرهنگ سـازماني  

هـاي احصـاء شـده (در    بر اساس مؤلفـه 
 سطح دولت)

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

سازمان اداري و 
سازمان مديريت و  1397سال استخدامي كشور

 - هاريزي استانبرنامه

3 

قـاي فرهنـگ   تدوين برنامه اجرايـي ارت 
 سازماني در دو سطح: 

 دولت  -

سازمان اداري و  ∗
 استخدامي كشور

سازمان اداري و  1397سال  عالي اداريشوراي
 - استخدامي كشور

 هاي اجرايي دستگاه ∗ هاي اجراييدستگاه -

 فرهنـگ  ملـي  جايزه«طراحي و اجراي  4
 »سازماني

سازمان اداري و 
نيمه دوم سال  - استخدامي كشور

1397 
 هاي اجراييدستگاه

 - 
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  شود):(نحوه اجرا و سهم هر يك از دستگاه اجرايي در قالب تفاهم نامه تعيين مياقدامات و فعاليت هاي مشترك  -د

شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني در دو بخش عمومي (سطح دولت) و اختصاصي (به تفكيك آسيب -

 اداري نظام كلي هايسياست گرفتن نظر در هاي اجرايي) با دستگاه

ها و ترويج فرهنگ مطلوب مبتني بر هاي مربوط به رفع چالشريزي براي اصالح و تأمين زيرساختبرنامه -

 هاي اجراييهاي كلي نظام اداري در دو سطح دولت و دستگاه سياست

 ود عملكردهاي دستگاه، با هدف بهباي و فرهنگ كاري متناسب با مأموريتارتقاي استانداردهاي اخالق حرفه -

 نهادينه نمودن نظم و انضباط اداري و مالي و وجدان كاري در نظام اداري -
 

 پيامدها و دستاوردها -هـ

 هاي دولتيارتقاي كارآيي كاركنان و اثربخشي سازمان 

 هاي دولتيمندي مردم از عملكرد سازمانبهبود تعامل كاركنان با مردم و ارتقاي سطح رضايت 

 هاي اجراييتقاي سطح فرهنگ سازماني در دستگاهايجاد رضايت شغلي و ار 

 بخشي به كارمندان بخش دولتي متناسب با فرهنگ سازماني اين بخشهويت 

 هاي اجرايي  ارتقاي وجدان كاري مديران و كاركنان و بهبود نظم و انضباط اداري و مالي در دستگاه 

 هاي داخلي در جهت اهداف سازمانيتقويت كنترل 
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 »صيانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداري«هفتم:  برنامه

 هدف كمي -الف

1 

 1399هدف تجميعي در پايان سال 
هاي اجرايي به افزايش رضايتمندي مردم از تأمين حقوق آنان و نيز خدمات دستگاه

 )1396% نسبت به وضع موجود ( پايان سال  40ميزان 

 1399 سال 1398سال  1397سال  هاي برنامهسال

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

 درصد بهبود 40 درصد بهبود 30 درصد بهبود 20 تجميعي

2 

 1399هدف تجميعي در پايان سال 
كاهش ميزان شكايات شهروندان (مردم) از كيفيت خدمات دستگاه هاي اجرايي به ميزان 

 به عنوان سال پايه) 1396ت به وضع موجود (پايان سال % نسب40

 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهسال

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

 درصد بهبود 40 درصد بهبود 30 درصد بهبود 20 تجميعي

3 

 50به  74بهبود رتبه شاخص سرمايه اجتماعي از  1399هدف تجميعي در پايان سال 

 1399سال  1398سال  1397سال  هاي برنامهسال

 50حداكثر رتبه  55حداكثر رتبه  65حداكثر رتبه  اندازه كمي هدف
 

 ابالغي مقام معظم رهبري -هاي كلي ناظر بر اجراي برنامه  سياست -ب

 23و  22، 18هاي كلي نظام اداري: بندهاي سياست 

 

 آورد):(كه زمينه تحقق برنامه صيانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداري را فراهم مياقدامات اساسي  -ج

 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

1 
اجراي منشـور حقـوق شـهروندي و    
مصـوبه حقــوق شـهروندي در نظــام   

 اداري 

ــتگاه  ــامي دس ــاي تم ه
 مستمر - رتبط م

ــازمان اداري و  ∗ ســــــــ
 استخدامي كشور

ريــيس جمهــور در  حــوزه ∗
 امور حقوق شهروندي

- 

2 
استقرار نظام جبران خسارت وارده به 

ــط        ــردم)  توســ ــهروندان (مــ شــ
 هاي اجراييدستگاه

 هاي اجراييدستگاه ∗

 عالي اداريشوراي ∗
 هيأت دولت  ∗
مجلـــس شـــوراي   ∗

 اسالمي

ي سازمان اداري و استخدام مستمر
 - كشور
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 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

3 
منـــدي ســنجش ميــزان رضــايت   

شهروندان (مردم)  بـه تفكيـك هـر    
 هاي اجرايييك از دستگاه

ســـــازمان اداري و   ∗
 استخدامي كشور

 هااستانداري ∗
 - هاي اجراييدستگاه سنجش ساالنه عالي اداريشوراي

4 

آمـوزش مـديران و كارمنـدان بـراي     
رعايت حقوق شهروندي متناسب بـا  

هاي هر دستگاه يها و ويژگ مأموريت
 اجرايي 

تا پايان سال  - هاي اجراييدستگاه
1398 

سازمان اداري و استخدامي 
 - كشور

5 
ــوزش    ــام آم ــتقرار نظ ــدوين و اس ت
شهروندان (مردم) در رابطه با حقـوق  

 وتكاليف خود در نظام اداري

ســـــازمان اداري و   ∗
 استخدامي كشور

 هاي اجراييدستگاه ∗
 سازمان صدا و سيما ∗

اري و سازمان اد
 استخدامي كشور

تدوين نظام: 
  1397سال 

 اجرا: مستمر

 وزارت آموزش و پرورش ∗
وزارت علوم، تحقيقـات و   ∗

 فناوري
- 

6 
تقويت و حمايت از توسعه نهادهـاي  
مدني بـراي نظـارت سـازمان يافتـه     

 شهروندان (مردم) بر نظام اداري 
 مستمر عالي اداريشوراي وزارت كشور

سازمان اداري و  ∗
 كشور استخدامي

 دستگاه هاي اجرايي ∗
- 

 

 (نحوه اجرا و سهم هر يك از دستگاه اجرايي در قالب تفاهم نامه تعيين مي شود): اقدامات و فعاليت هاي مشترك  -د

رجوع هاي اجرايي و تكريم اربابمندي شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاهاستقرار نظام سنجش رضايت -

 هاي اجراييين نظام با نظام ارزيابي عملكرد دستگاهو ايجاد ارتباط ميان ا

 هاي اجرايي استقرار نظام دريافت و پاسخگويي به شكايات شهروندان (مردم) نسبت به عملكرد دستگاه -
 

 

 پيامدها و دستاوردها -هـ

 تأمين حقوق شهروندي و افزايش اعتماد عمومي 

 (مردم) افزايش سطح رضايت شهروندان 

 اداري  كاهش وقوع تخلفات 

 هاي اجرايي افزايش آگاهي شهروندان (مردم) از حقوق و تكاليف خود در برابر دستگاه 

 بهبود سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به بخش دولتي 
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 »ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري«برنامه هشتم: 

 اهداف كمي -الف

1 
 (بر اساس گزارش بانك جهاني) 50به  25زايش مقدار صدك شاخص كنترل فساد اداري از اف 1399هدف تجميعي در پايان سال 

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

2 
 (بر اساس گزارش سازمان شفافيت بين الملل) 45به  30افزايش نمره شاخص ادراك از عدم وجود فساد از  1399هدف تجميعي در پايان سال 

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

3 
 (بر اساس گزارش بانك جهاني) 45به  11.33بهبود مقدار صدك شاخص پاسخگويي از   1399هدف تجميعي در پايان سال 

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

 

 ابالغي مقام معظم رهبري -هاي كلي ناظر بر اجراي برنامه  سياست -ب

 25و  24، 20هاي كلي نظام اداري: بندهاي سياست 
 29هاي كلي برنامه ششم توسعه: بند سياست 

 

 آورد):(كه زمينه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري را فراهم ميقدامات اساسي ا -ج

 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

1 
 تصويب اليحه اصالح و دائمي كردن قانون

 فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء
 1397سال  هيأت وزيران رت دادگستريوزا

سازمان اداري و  ∗
 استخدامي كشور

 هاي اجراييدستگاه ∗
- 

2 
ــه  ــدوين برنام ــالمت و  ت ــاي س ــاي ارتق ه

 پيشگيري و كنترل فساد اداري

 وزارت دادگستري ∗
سازمان اداري و  ∗

 استخدامي كشور
 - هاي اجراييدستگاه مستمر اداريعاليشوراي

3 
اي اجرايـي ارتقـاي   هتدوين و اجراي برنامه

ــاد اداري   ــرل فسـ ــالمت اداري و كنتـ سـ
 هاي اجراييدستگاه

 هاي اجراييدستگاه
ستاد هماهنگي 
مبارزه با مفاسد 

 اقتصادي
 1397سال 

سازمان اداري و 
استخدامي كشور (تأييد 

 كننده)
- 

4 
انجام اقدامات الزم براي افزايش اثربخشي 

 مستمر - اجراييهاي دستگاه نظام رسيدگي به تخلفات اداري
سازمان اداري و 
 - استخدامي كشور

5 
استقرار نظام سنجش سالمت و فساد اداري 

 هاي اجرايي و سنجش آندر دستگاه
سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

عالي شوراي
 اداري

 ساالنه
دستگاه هاي اجرايي، 
نهادهاي مدني و ساير 

 ذينفعان
- 

6 
ي و تقويت و حمايت از توسعه نهادهاي مدن

ــه منظــور مشــاركت مــوثر در  رســانه هــا ب
 پيشگيري و مبارزه با فساد اداري

 وزارت دادگستري  ∗
ســـــازمان اداري و  ∗

 استخدامي كشور
 وزارت كشور ∗

 - هاي اجرايي دستگاه 1398سال  -
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 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

 تصويب اليحه شفافيت 7
ــوقي   ــت حقـ معاونـ

 جمهوررئيس
مجلس شوراي 

 اسالمي
 1397سال 

سازمان اداري و  ∗
 راستخدامي كشو

 اجرايي هاي دستگاه ∗
- 

 تصويب اليحه تعارض منافع 8
ــوقي   ــت حقـ معاونـ

 جمهوررئيس
مجلس شوراي 

 اسالمي
 - اجرايي هاي دستگاه 1397سال 

9 
ــه   ــانون دسترســي آزاد ب ــراي ق توســعه اج

 اطالعات
 ساالنه - اجرايي هاي دستگاه

وزارت فرهنــــــگ و 
 ارشاد اسالمي

 

 

 شود): ه اجرا و سهم هر يك از دستگاه اجرايي در قالب تفاهم نامه تعيين مي(نحوهاي مشترك اقدامات و فعاليت -د

 بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان -

 هاي توسعه دولت الكترونيكتدوين و استقرار نظام ارتقاي شفافيت در تعامل با برنامه -

گيري،  ها و ارائه گزارش در سطوح تصميم فساد در نظام اداري، پايش و كنترل گلوگاه هايشناسايي مستمر گلوگاه -
 هاي هر سطحشهروندان (مردم)  و ... به تناسب ويژگي

 تدوين (بازطراحي) و استقرار نظام پاسخگويي در نظام اداري -

ي و تالش به منظور ايجاد درك سازي با محوريت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام ادارفرهنگ -
هاي قوه مجريه در نظام اداري و ارائه خدمات در مقايسه با صحيح از بروز اين مقوله، تبيين نقش و محدوده مسئوليت

 نقش ساير اركان ذيصالح  

 مداري و همكاري در اجراي قوانين و مقررات   آموزش شهروندان با هدف ارتقاي سطح قانون -

 اي تشويق و حمايت از افشاء كنندگان فسادبيني سازوكارهپيش -
 

 پيامدها و دستاوردها -هـ

  ارتقاي سالمت اداري و كنترل و كاهش فساد 

  بهبود ميزان پاسخگويي 

 ارتقاي شفافيت در نظام اداري 
  كاهش وقوع تخلفات اداري 

 گرايي و توسعه نظارت فراگير بر دولتتقويت قانون 

 ها در مبارزه با فسادو رسانه توسعه مشاركت مردم، نهادهاي مدني 
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 »وري نظام اداري و اجرايي كشورمديريت بهره« برنامه نهم: 

 هدف كمي -الف

1 

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

 اندازه كمي هدف
 1396ساالنه به نسبت سال 

 1399سال  1398سال  1397سال 
10 10 15 

  35 20 10 تجميعي

2 

 هاي دولت در نظام اداري در راستاي ارتقاي كيفيت خدماتدرصد هزينه 15كاهش  1399هدف تجميعي در پايان سال 

 اندازه كمي هدف
 1396ساالنه به نسبت سال 

 1399سال  1398سال  1397سال 
5 5 5 

 15 10 5 تجميعي

 

 ابالغي مقام معظم رهبري -هاي كلي ناظر بر اجراي برنامه  سياست -ب

 26و  25، 17، 12هاي كلي نظام اداري: بندهاي سياست 

 20و  5، 3هاي كلي اقتصاد مقاومتي: بندهاي سياست 

 30هاي كلي برنامه ششم توسعه: بند سياست 

 12ايراني: بند  سرمايه و كار از حمايت ملي، توليد هاي كليسياست 

 13هاي كلي اشتغال: بند سياست 

 3هاي كلي اصالح الگوي مصرف: بند سياست 

 

 آورد):وري نظام اداري و اجرايي كشور را فراهم مي(كه زمينه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهرهاقدامات اساسي  -ج

 مالحظات مشاور و همكار زمان يبمرجع تصو مسئول اقدامات اساسي رديف

مديريت  چرخه سازيپياده چارچوب تدوين 1
 كشور اجرايي هايدستگاه در وريبهره

سازمان ملي  
 وري ايرانبهره

سازمان اداري و 
هاي اجرايي دستگاه 1397سال  استخدامي كشور

 - كشور

 در وريمديريت بهره چرخه استقرار  2
 كشور اجرايي هايدستگاه

هاي گاهدست
 اجرايي كشور

سازمان اداري و 
سازمان ملي    1397سال  استخدامي كشور

 - وري ايرانبهره
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 مالحظات مشاور و همكار زمان يبمرجع تصو مسئول اقدامات اساسي رديف

  در وريبهره سنجش و پايش 3
 كشور اجرايي هاي دستگاه

سازمان ملي  
 - وري ايرانبهره

 1397سال 
و استمرار 

 ساالنه

هاي اجرايي دستگاه
 كشور

دستورالعمل مربوط، 
ابالغ شده است و 

اين اقدام بر  گزارش
قانون  5اساس ماده 

برنامه ششم توسعه، به 
مجلس شوراي اسالمي 

 شود.ارائه  مي

4 
ها و راهنماهاي عمل تدوين دستورالعمل

وري در به منظور استقرار چرخه بهره
 واحدهاي توليدي و خدماتي

سازمان ملي  
 بخش خصوصي ∗ 1397سال  مراجع ذيربط وري ايرانبهره

 ييهاي اجرا دستگاه ∗
- 

هاي مشاور ارائه خدمات حمايت از شركت 5
 وري در حوزه بهره

هاي دستگاه
وري سازمان ملي بهره مستمر - اجرايي كشور

 - ايران

 

 شود): (نحوه اجرا و سهم هر يك از دستگاه اجرايي در قالب تفاهم نامه تعيين ميهاي مشترك اقدامات و فعاليت -د

و استمرار آن با هماهنگي و نظارت  1398هاي اجرايي تا نيمه سال در دستگاه ورياستقرار چرخه مديريت بهره -

 وري ايراني سازمان ملي بهرهعاليه

ها و با حفظ كيفيت خدمت و همچنين توسعه خدمات بدون وري با محوريت كاهش هزينهاستقرار نظام ارتقاي بهره -

 ، فرهنگي و آموزشي هاي اجتماعيهاي مرتبط با حوزهافزايش هزينه در دستگاه

وري در مديريت منابع، هاي اجرايي با محوريت بهبود بهرهوري در دستگاهشناسايي تجربيات موفق بهبود بهره -

 هاوري در اجزا نظير نيروي كار و عوامل توليد و تعميم اجراي آن به ساير دستگاهوري كل و بهبود بهرهبهبود بهره

 وريائه خدمات در حوزه بهرههاي مشاور ارايجاد و تقويت شركت -

 وري طراحي و اجراي جايزه ملي بهره -

 پيامدها و دستاوردها -هـ

 هاي اجراييوري در سطح دولت، نظام اداري و دستگاهبهبود بهره 

 سازي نسبت قيمت تمام شده با كيفيت خدمات دولتيمنطقي 

 هاي دولت كاهش هزينه 

 هاي اقتصادي)ي (بنگاهوري در واحدهاي توليدي و خدماتارتقاي بهره 

 وري تحقق يك سوم رشد اقتصادي، از محل ارتقاي بهره 

 وري نيروي كار بخش دولتيافزايش بهره 
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»نظارت و ارزيابي«برنامه دهم:   

 هدف كمي -الف

1 

 % 65افزايش ميزان تحقق اهداف و اجراي قوانين و مقررات به باالي  1399هدف تجميعي در پايان سال 
 1399سال  1398سال  1397سال  مههاي برناسال

 اندازه كمي هدف
 درصد افزايش 5حداقل  درصد افزايش 5حداقل  درصد افزايش 5حداقل  1396ساالنه به نسبت سال 

 درصد  65حداقل  درصد  60حداقل  درصد  55حداقل  تجميعي
 

 ابالغي مقام معظم رهبري -هاي كلي ناظر بر اجراي برنامه  سياست -ب

 25هاي كلي نظام اداري: بند سياست 
 

 آورد):(كه زمينه تحقق برنامه نظارت و ارزيابي را فراهم مياقدامات اساسي  -ج

 مالحظات مشاور و همكار زمان مرجع تصويب مسئول اقدامات اساسي رديف

1 
ارزيابي استراتژيك و تعيين جايگاه و 
ميزان پيشرفت كشور در مقايسه با 

 كشورهاي منطقه و جهان

سازمان اداري و 
 ساالنه - استخدامي كشور

سازمان برنامه و  ∗
 بودجه كشور

 هاي كشوردستگاه ∗

قانون  83در اجراي ماده 
 مديريت خدمات كشوري

استقرار مديريت عملكرد، ارزيابي و  2
 هاي اجرايي بندي دستگاهرتبه

سازمان اداري و 
 هاي اجراييدستگاه ساالنه - استخدامي كشور

نهادينه سازي با تأكيد بر 
فرهنگ خودارزيابي در 

ها و سنجش نظر دستگاه
ها در رابطه مردم و تشكل

 هابا عملكرد دستگاه

3 

سنجش و تحليل ميزان موفقيت 
دولت در موضوعات محوري نظام 

اداري و در چارچوب نقشه راه و 
 هاي جامع اصالح نظام اداريبرنامه

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

عالي شوراي
 - هاي اجراييدستگاه ساالنه اداري

برگزاري جشنواره شهيد رجايي در  4
 سطح ملي

سازمان اداري و 
 - هاي اجراييدستگاه ساالنه - استخدامي كشور

5 

استقرار نظام يكپارچه نظارت و 
سنجش تحقق اهداف دومين برنامه 
جامع اصالح نظام اداري در راستاي 
 اجراي نقشه راه اصالح نظام اداري

سازمان اداري و 
 استخدامي كشور

عالي شوراي
 اداري

استقرار نظام: سه 
 1397ماه اول سال 

اجرا و ارائه گزارش: 
 ساالنه

 - هاي اجراييدستگاه

استقرار نظام ارزيابي عملكرد مديران  6
 - - 1397سال  - نهاد رياست جمهوري ارشد كشور و ارائه گزارش ساالنه
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  شود):(نحوه اجرا و سهم هر يك از دستگاه اجرايي در قالب تفاهم نامه تعيين ميمشترك هاي اقدامات و فعاليت -د

هاي پنج هاي كلي نظام، برنامهاجراي نظام يكپارچه نظارت و ارزيابي براي پايش تحقق چشم انداز، اجراي سياست -

 ساله توسعه كشور، موضوعات محوري و احكام قوانين بودجه ساالنه

 هاها متناسب با نتايج حاصل از نظارت و ارزيابي عملكرد آندستگاه و عدم موفقيت يتتحليل علل موفق -

 هاي ساالنهها بر عملكرد و خدمات دولتي و ارائه گزارشتدوين و استقرار نظام نظارت مردم و تشكل -

 

 پيامدها و دستاوردها -هـ

 اداريشفافيت و بهبود ادراك آحاد مردم از شفافيت نظام  ارتقاي شاخص 

 وري نظام اداريارتقاي سطح بهره 

 هاي توسعه كشورشناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت 

  در مديريت عملكرد بخش دولتي "فرآيند محوري"در كنار  "محوري نتيجه"استقرار نظام 

   توسعه مشاركت محوري در نظارت و ارزيابي 
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 هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبريسياستهاي ناظر بر اجراي برنامه مبتني بر  سياست

 

 »مهندسي نقش  و ساختار دولت«برنامه اول: 

 هاي كلي نظام اداريسياست 

 )10انداز (بند سازي و منطقي ساختن تشكيالت نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم سازي، متناسب چابك 

 )19ي (بند هاي مردمي در نظام ادار سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت زمينه 

 )14انداز (بند  هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه كل 

 

 هاي كلي اقتصاد مقاومتيسياست 

ـازي انـداره دولـت و حـذف دسـتگاه     جويي در هزينهصرفه  ـاي  هاي عمومي كشور  با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي س ه

 )16هاي زايد (بند موازي و غيرضرور و هزينه

 

 هاي كلي برنامه ششم توسعهسياست 

ـاومتي       مشاركت و بهره   ـاد مق ـا در تحقـق اقتص   گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملـي و فراملـي آنه

 )3(بند

ـاي كلـيِ    ل و جزاير كشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سياستها، نواحي و سواح تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان  ه

 )19(بند  يافته و روستايي گذاري در مناطق كمتر توسعه منظور افزايش توليد ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه مربوط، به

 

 » توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري«برنامه دوم: 

 هاي كلي نظام اداريسياست 

 )         15عه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارايه مطلوب خدمات عمومي (بند توس 

 )  12منظور تسريع و تسهيل در ارايه خدمات كشوري (بند  هاي اداري به توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روش 

 

 هاي كلي برنامه ششم توسعهسياست 

 )32(بند  ي ملي اطالعات ي دولت الكترونيك در بستر شبكه نطقه در توسعهكسب جايگاه برتر م 
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ـااليش      ي شبكه ملي اطالعات و تأمين امنيت آن، تسلط بر دروازه ايجاد، تكميل و توسعه  ـازي و پ ـاي مج هاي ورودي و خروجـي فض

 )34( بخش اول بند د آن داخلي باشددرص 50كه طوري هوشمند آن و ساماندهي، احراز هويت و تحول در شاخص ترافيكي شبكه به

 

 »ارائه خدمات در فضاي رقابتي«برنامه سوم: 

 هاي كلي نظام اداريسياست 

 )17مندي و اعتماد مردم (بند منظور ارتقاي سطح رضايت  رساني برتر، نوين و كيفي به خدمات 

 )11و كيفيت خدمات كشوري (بند  پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعتانعطاف 

 

 » مديريت سرمايه انساني«برنامه چهارم: 

 هاي كلي نظام اداريسياست 

 )2عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني (بند  

ـاني توانمنـد، متعهـد و شايسـته           بهبود معيارها و روزآمدي روش  ـاني بـه منظـور جـذب نيـروي انس و پرهيـز از  هاي گزينش منابع انس

 )3بند اي ( اي و غيرحرفه هاي سليقه ها و نگرش نظري تنگ

 )4بند ساالري مبتني بر اخالق اسالمي و ارتقاي مديران ( گرايي و شايسته دانش 

 )5هاي آنان (بند  ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت 

ـاغل و تـأمين حـداقل      و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي رعايت عدالت در نظام پرداخت  هاي شـغل و ش

 )6معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي (بند 

 )7هاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم  (بند  سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان زمينه 

 )8گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها (بند  بگيران و بهره يشت بازنشستگان و مستمريحفظ كرامت و عزت و تأمين مع 

 )9توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري (بند  

 

 هاي كلي اقتصاد مقاومتيسياست 

ـازي انـداره دولـت و حـذف دسـتگاه     هاي عمومي كشور  با تأكيد بر تحول اساسي در ساختاجويي در هزينهصرفه  ـاي  رها، منطقي س ه

 )16هاي زايد (بند موازي و غيرضرور و هزينه
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 »هاي مديريتيفناوريها و بهبود نظام«برنامه پنجم: 

 هاي كلي نظام اداريسياست 

 )12وري (بند هاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشتوجه به اثربخشي و كارايي در فرايندها و روش 

 )13عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري (بند  

ـاء بـر ارزش      بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچهدانش  ـا ابتن ـات ب ـازي اطالع ـاي اسـالمي    س ه

 )16(بند

 )17ي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم (بند خدمات رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقا 

 

 هاي كلي برنامه ششم توسعهسياست 

 )30(بند  ي راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت تدوين و اجراي سند جامع و نقشه 

ـا    هاي تأمين اجتماعي پايه (شامل بيمه ارتقاء كيفيت و اصالح ساختار بيمه  ـان، بازنشسـتگي، ازكارافت ـاد مـردم   ي درم  دگي و...) بـراي آح

 )42(بند

 

 »توسعه فرهنگ سازماني«برنامه ششم: 

 هاي كلي نظام اداريسياست 

 )1هاي انساني و اجتماعي (بند  هاي اسالمي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشنهادينه 

ـاب   پذيري اداري  گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت قانون  ـاب از برخـورد     و اجتماعي، پاسـخگويي و تكـريم ارب رجـوع و شـهروندان و اجتن

 )20ها (بند اي و فردي در كليه فعاليت سليقه

 )21المال(بند  زيستي و حفظ بيت جويي، ساده داري، صرفه سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانت نهادينه 

 )26ار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري (بند حمايت از روحيه نوآوري و ابتك 

 

 هاي كلي اصالح الگوي مصرفسياست 

 و گرايـي  تجمـل  تبـذير،  اسراف، با مقابله و قناعت و جوييصرفه فرهنگ ترويج سازماني، و اجتماعي فردي، مصرف فرهنگ اصالح 

 )1رسانه ملي (بند  بويژه هارسانه و هنري و آموزشي ي،فرهنگ هايظرفيت از استفاده با خارجي كاالي مصرف

 



33 

 ») در نظام اداريمردم(شهروندان صيانت از حقوق «برنامه هفتم: 

 هاي كلي نظام اداريسياست 

ـابطه  شفاف   منـد مـردم بـه     سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تاكيد بر دسترسي آسان و ض

 )18عات صحيح (بند اطال

ـاد جامعـه        ـاه نسـبي آح تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، انضباط اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيـز رف

 )22(بند

ـا تقصـير در تصـميمات و اقـدامات خـالف        حفظ حقوق مردم و جبران خسارت  هاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصـور ي

 )  23و مقررات در نظام اداري (بند  قانون

 

 »ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري«برنامه هشتم: 

 هاي كلي نظام اداريسياست 

ـاب از برخـورد      قانون گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت  ـاب رجـوع و شـهروندان و اجتن پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارب

 )20ها (بند ردي در كليه فعاليتاي و فسليقه

ـات فرهنگـي و     هاي اخالقي در آن از طريق اصالح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره ارتقاي سالمت اداري و رشد ارزش  گيـري از امكان

 )24بكارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلّفات (بند 

 )25ترل در نظام اداري و يكپارچه سازي اطالعات (بند هاي نظارت و كنكارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه 

 

 هاي كلي برنامه ششم توسعهسياست 

 )39(بند  ارتقاء سالمت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط 

 

 »شوروري نظام اداري و اجرايي كبهره مديريت«برنامه نهم: 

 هاي كلي نظام اداريسياست 

 )12هاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري (بندتوجه به اثربخشي و كارآيي در فرايندها و روش 

 )17خدمات رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم (بند  

 )25هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه سازي اطالعات (بند كارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه 

 )26حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري (بند  
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 هاي كلي اقتصاد مقاومتيسياست 

ـار، تقويـت رقابـت   وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسمحور قراردادن رشد بهره  ـاد بسـتر     ازي نيروي ك ـاد، ايج پـذيري اقتص

 )3هاي مناطق كشور (بند هاي متنوع در جغرافياي مزيتها و به كارگيري ظرفيت و قابليترقابت بين مناطق و استان

ـاني  سـرمايه  سـهم  افـزايش  با بويژه ارزش، ايجاد در آنها نقش با متناسب مصرف تا توليد زنجيره در عوامل عادالنه بريسهم   از انس

 )5(بند  تجربه و كارآفريني خالقيت، مهارت، آموزش، ارتقاء طريق

ـاي  و مولـد  اشـتغال  و گـذاري  سـرمايه  كارآفريني، وري،بهره ثروت، توليد افزوده، ارزش ايجاد در جهادي فرهنگ تقويت  ـان  اعط  نش

 )20زمينه (بند  اين در برجسته خدمات داراي اشخاص به مقاومتي اقتصاد

 

 هاي كلي برنامه ششم توسعهسياست 

 )30تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت (بند  

 

 ايراني سرمايه و كار از حمايت ملي، توليد هاي كليسياست 

ـا  پژوهشـي  و  آموزشـي  مراكـز  بين ناسبت ايجاد و خالقيت و مهارت انگيزه، افزايش با كار نيروي وريبهره ارتقاي و توانمندسازي   ب

 )12(بند  كار بازار نيازهاي

 

 هاي كلي اشتغالسياست 

 )13(بند  كار نيروي وريبهره و دستمزدها افزايش بين تناسب رعايت 

 

 هاي كلي اصالح الگوي مصرفسياست 

ـاخص  بـر  أكيـد ت با و زمينه اين در موفق الگوهاي تشويق و ارائه با وريبهره فرهنگ ترويج و توسعه  ـاي  ش  مسـئوليت  كارآمـدي،  ه

 )3رضايتمندي(بند  و انضباط پذيري،

 

 »نظارت و ارزيابي«برنامه دهم: 

 هاي كلي نظام اداريسياست 

 )25سازي اطالعات (بند  هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه  
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	 رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملکرد، توانمندي، جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي (بند 6)
	 زمينهسازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي کمتر توسعه يافته و مناطق محروم  (بند 7)
	 حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمريبگيران و بهرهگيري از نظرات و تجارب مفيد آنها (بند 8)
	 توجه به استحکام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگي افراد در نظام اداري (بند 9)
	 صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور  با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی انداره دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید (بند 16)
	 توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری (بند 12)
	 عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري (بند 13)
	 دانشبنيان کردن نظام اداري از طريق بکارگيري اصول مديريت دانش و يکپارچهسازي اطلاعات با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي (بند16)
	 خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم (بند 17)
	 تدوین و اجرای سند جامع و نقشهی راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت (بند 30)
	 ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمههای تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمهی درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم (بند42)
	 نهادينهسازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهاي اسلامي و کرامت انساني و ارج نهادن به سرمايههاي انساني و اجتماعي (بند 1)
	 قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليتپذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم اربابرجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقهاي و فردي در کليه فعاليتها (بند 20)
	 نهادينهسازي وجدان کاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودکنترلي، امانتداري، صرفهجويي، سادهزيستي و حفظ بيتالمال(بند 21)
	 حمايت از روحيه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري (بند 26)
	 اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفهجویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل گرایی و مصرف کالاي خارجی با استفاده از ظرفیتهاي فرهنگی، آموزشی و هنري و رسانهها بویژه رسانه ملی (بند 1)
	  شفافسازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري با تاکيد بر دسترسي آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحيح (بند 18)
	 تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، انضباط اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه (بند22)
	 حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري (بند 23)
	 حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري (بند 23)
	 حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري (بند 23)
	 قانون گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیتپذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقهای و فردی در کلیه فعالیتها (بند 20)
	 قانون گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیتپذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقهای و فردی در کلیه فعالیتها (بند 20)
	 قانون گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیتپذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقهای و فردی در کلیه فعالیتها (بند 20)
	 ارتقاي سلامت اداري و رشد ارزشهاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهرهگيري از امكانات فرهنگي و بكارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلّفات (بند 24)
	 کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات (بند 25)
	 ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط (بند 39)
	 توجه به اثربخشی و کارآیی در فرایندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری (بند12)
	 خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم (بند 17)
	 کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات (بند 25)
	 حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری (بند 26)
	 محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور (بند 3)
	 سهمبري عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه (بند 5)
	 تقویت فرهنگ جهادي در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوري، کارآفرینی، سرمایه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص داراي خدمات برجسته در این زمینه (بند 20)
	 تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت (بند 30)
	 توانمندسازي و ارتقاي بهرهوري نیروي کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و  پژوهشی با نیازهاي بازار کار (بند 12)
	 رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهرهوري نیروي کار (بند 13)
	 توسعه و ترویج فرهنگ بهرهوري با ارائه و تشویق الگوهاي موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص هاي کارآمدي، مسئولیت پذیري، انضباط و رضایتمندي(بند 3)
	  کارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوههاي نظارت و کنترل در نظام اداري و يکپارچهسازي اطلاعات (بند 25)

