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مشخصـي را   در هر جامعه اي براي پاسخگويي به نيازهاي مردم سازمان هايي ايجاد مي شوند كه وظايف

طبق قوانين بر عهده مي گيرند و در راستاي انجام اين وظايف برنامه ها و فعاليـت هـاي متعـددي را اجـرا مـي      

بـر حسـن اجـراي قـوانين و     نظـارت  

لذا در حوزه مـديريت عملكـرد توجـه بـه امـر      

نظارت با بهره گيري از شاخص هاي علمي و قابل سنجش ضرورتي اجتناب ناپذير است كه در مستندات قـانوني  

آن تاكيـد  بر  نيز  استقرار نظام مديريت عملكرد

و تنوع فعاليت هاي سازمان بهزيستي كشـور در جهـت ارتقـاء سـالمت اجتمـاعي در سـطوح       

مختلف پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ، فعاليت ها ، توانبخشي ، حمايت اجتماعي و مشاركت هاي اجتماعي 

رهـاي  مي طلبند كه نظارت به عنوان يك مؤلفه كليدي به منظور شناسـايي نقـاط قـوت ، ضـعف و اتخـاذ راهكا     

مـورد توجـه   و در نهايت افزايش رضايت مندي از سـازمان  

نامـه   نظـام «نظر به اهميت اين موضوع دفتر مديريت عملكرد با همكاري بسيار خوب حوزه هاي ستادي 

 2/9/94مـورخ   18ت هـا تـدوين و در جلسـه شـماره     
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  به نام خدا

  

در هر جامعه اي براي پاسخگويي به نيازهاي مردم سازمان هايي ايجاد مي شوند كه وظايف

طبق قوانين بر عهده مي گيرند و در راستاي انجام اين وظايف برنامه ها و فعاليـت هـاي متعـددي را اجـرا مـي      

نظـارت    از آنجـايي كـه   . كنند تا زمينه پاسخگويي دولت ها به نيازها فراهم شود 

لذا در حوزه مـديريت عملكـرد توجـه بـه امـر       وظايف مي تواند چگونگي تحقق اهداف تعيين شده را نشان دهد

نظارت با بهره گيري از شاخص هاي علمي و قابل سنجش ضرورتي اجتناب ناپذير است كه در مستندات قـانوني  

استقرار نظام مديريت عملكرد اجرايي  از جمله قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل

.   

و تنوع فعاليت هاي سازمان بهزيستي كشـور در جهـت ارتقـاء سـالمت اجتمـاعي در سـطوح       

مختلف پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ، فعاليت ها ، توانبخشي ، حمايت اجتماعي و مشاركت هاي اجتماعي 

مي طلبند كه نظارت به عنوان يك مؤلفه كليدي به منظور شناسـايي نقـاط قـوت ، ضـعف و اتخـاذ راهكا     

و در نهايت افزايش رضايت مندي از سـازمان   مناسب براي ارتقا بهبود عملكرد و افزايش بهره وري 

نظر به اهميت اين موضوع دفتر مديريت عملكرد با همكاري بسيار خوب حوزه هاي ستادي 

ت هـا تـدوين و در جلسـه شـماره     فعاليـ  و  را به همراه شاخص هاي نظارت مراكز

  .شوراي معاونين سازمان به تصويب رسيده است

 

 

  

  

  مقدمه 

در هر جامعه اي براي پاسخگويي به نيازهاي مردم سازمان هايي ايجاد مي شوند كه وظايف

طبق قوانين بر عهده مي گيرند و در راستاي انجام اين وظايف برنامه ها و فعاليـت هـاي متعـددي را اجـرا مـي      

كنند تا زمينه پاسخگويي دولت ها به نيازها فراهم شود 

وظايف مي تواند چگونگي تحقق اهداف تعيين شده را نشان دهد

نظارت با بهره گيري از شاخص هاي علمي و قابل سنجش ضرورتي اجتناب ناپذير است كه در مستندات قـانوني  

از جمله قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل

.تصريح شده است و

و تنوع فعاليت هاي سازمان بهزيستي كشـور در جهـت ارتقـاء سـالمت اجتمـاعي در سـطوح        گستردگي

مختلف پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ، فعاليت ها ، توانبخشي ، حمايت اجتماعي و مشاركت هاي اجتماعي 

مي طلبند كه نظارت به عنوان يك مؤلفه كليدي به منظور شناسـايي نقـاط قـوت ، ضـعف و اتخـاذ راهكا     

مناسب براي ارتقا بهبود عملكرد و افزايش بهره وري 

  .خاص قرار گيرد

نظر به اهميت اين موضوع دفتر مديريت عملكرد با همكاري بسيار خوب حوزه هاي ستادي 

را به همراه شاخص هاي نظارت مراكز » نظارتي

شوراي معاونين سازمان به تصويب رسيده است

  

  

  

  



 

 

از جمله وظايف مهم دستگاه ها اجرايي نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه مي باشد بر همين اساس در 

  مستندات قانون متعددي به اهميت ارزيابي تاكيد شده است اين نظام نيز به استناد موارد زير تدوين شده است 

  )قانون  82و  81مواد ( ارزيابي و عملكرد 

 4225/44327قانون مديريت خدمات كشوري تصويب نامه شماره 

و  81آيين نامه اجرايي مواد  3ماده » 

سازمان مديريت برنامه  28/5/89مورخ 

درخصوص  7/10/93مورخ  93/700/

سالمت « مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر ساماندهي كميته هاي تخصصي و وظايف پيش شده در كميته هاي 

قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوبه مجلس شوراي اسالمي و ابالغ طي نامه شماره 

حترم هيئت م 21/12/92آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و  پايدار با مفاسد اقتصادي مصوبه 
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  مستندات قانوني: 

از جمله وظايف مهم دستگاه ها اجرايي نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه مي باشد بر همين اساس در 

مستندات قانون متعددي به اهميت ارزيابي تاكيد شده است اين نظام نيز به استناد موارد زير تدوين شده است 

ارزيابي و عملكرد : فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري محور 

قانون مديريت خدمات كشوري تصويب نامه شماره  82و  81آيين نامه اجرايي مواد 

 

» هـ«دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد موضوع بند 

مورخ  27911/200شماره قانون مديريت خدمات كشوري ابالغي طي نامه 

/13472بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شماره 

مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر ساماندهي كميته هاي تخصصي و وظايف پيش شده در كميته هاي 

  » حقوق مردم و كميته مديريت عملكرد  اداري و صيانت از

قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوبه مجلس شوراي اسالمي و ابالغ طي نامه شماره 

  توسط رييس جمهور 17/10/90

آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و  پايدار با مفاسد اقتصادي مصوبه 

  

  

 

  

: 1ماده 

از جمله وظايف مهم دستگاه ها اجرايي نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه مي باشد بر همين اساس در 

مستندات قانون متعددي به اهميت ارزيابي تاكيد شده است اين نظام نيز به استناد موارد زير تدوين شده است 

فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري محور  -1

آيين نامه اجرايي مواد  -2

  14/1/89مورخ 

دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد موضوع بند  -3

قانون مديريت خدمات كشوري ابالغي طي نامه  82

 ريزي كشور 

بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شماره  -4

مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر ساماندهي كميته هاي تخصصي و وظايف پيش شده در كميته هاي 

اداري و صيانت از

قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوبه مجلس شوراي اسالمي و ابالغ طي نامه شماره  -5

17مورخ  181664

آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و  پايدار با مفاسد اقتصادي مصوبه  - 6

  .وزيران 

  

  

  



 

 

  .ناميده مي شود 

  .ناميده مي شود

  ناميده مي شود 

  .ناميده مي شود 

  .كليه مراكز تابعه سازمان اعم از دولتي و غيردولتي كه به اختصار مركز ناميده مي شود 

  .منظور كليه معاونت ها مراكز دفاتر و ستادهاي سازمان مي باشد 

  ناميده ميشود

نظارت بر چگونگي تحقق اهداف سازماني در حوزه هاي مرتبط از قبيل پيشگيري، توانبخشي، اجتماعي و 

   جهت افزايش رضايت مندي جامعه هدف

شناسايي نقاط قوت و ضعف و ارايه راهكار پيشنهادي به منظور بهبود عملكرد و افزايش 

  بهره گيري از ظرفيت هاي درون و برون سازماني

  . . . اجراي قوانين ، آيين نامه ها ، مقررات ، دستورالعمل ها ، بخشنامه و 

  و مراكز 
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  تعاريف

ناميده مي شود » سازمان « در اين نظام نامه به اختصار : سازمان بهزيستي كشور 

ناميده مي شود» دفتر « در اين نظام نامه به اختصار  :دفتر مديريت عملكرد 

ناميده مي شود » استان « در اين نظام نامه به اختصار : بهزيستي استان 

ناميده مي شود » شهرستان « در اين نظام نامه به اختصار  :بهزيستي شهرستان 

كليه مراكز تابعه سازمان اعم از دولتي و غيردولتي كه به اختصار مركز ناميده مي شود 

منظور كليه معاونت ها مراكز دفاتر و ستادهاي سازمان مي باشد  :حوزه هاي ستادي بهزيستي كشور 

ناميده ميشود» كميته« در اين نظام نامه به اختصار :ه مديريت عملكرد 

 : اهداف 

نظارت بر چگونگي تحقق اهداف سازماني در حوزه هاي مرتبط از قبيل پيشگيري، توانبخشي، اجتماعي و 

  مشاركت هاي مردمي

جهت افزايش رضايت مندي جامعه هدف  ارتقا سطح كيفي خدمات سازمان

شناسايي نقاط قوت و ضعف و ارايه راهكار پيشنهادي به منظور بهبود عملكرد و افزايش بررسي عملكرد و 

    و ارتقاء سالمت اداري و صيانت از حقوق جامعه هدف

بهره گيري از ظرفيت هاي درون و برون سازماني با افزايش نظارت بر مراكز و فعاليت هاي سازمان

اجراي قوانين ، آيين نامه ها ، مقررات ، دستورالعمل ها ، بخشنامه و  حسن نظارت بر 

  نهادينه سازي  فرهنگ نظام خودكنترلي و خود ارزيابي

و مراكز ،  روساي شهرستانها رتبه بندي عملكرد بهزيستي استان ها

  

 

تعاريف: 2ماده 

سازمان بهزيستي كشور 

دفتر مديريت عملكرد 

بهزيستي استان 

بهزيستي شهرستان 

كليه مراكز تابعه سازمان اعم از دولتي و غيردولتي كه به اختصار مركز ناميده مي شود  :مركز 

حوزه هاي ستادي بهزيستي كشور 

ه مديريت عملكرد كميت

 

اهداف : 3ماده 

نظارت بر چگونگي تحقق اهداف سازماني در حوزه هاي مرتبط از قبيل پيشگيري، توانبخشي، اجتماعي و  -

مشاركت هاي مردمي

ارتقا سطح كيفي خدمات سازمان - 

بررسي عملكرد و  - 

و ارتقاء سالمت اداري و صيانت از حقوق جامعه هدف بهره وري

افزايش نظارت بر مراكز و فعاليت هاي سازمان  - 

نظارت بر  - 

نهادينه سازي  فرهنگ نظام خودكنترلي و خود ارزيابي - 

رتبه بندي عملكرد بهزيستي استان ها -  - 

  



 

 

تهيه شاخص هاي نظارتي شامل انتظارات هر يك از حوزه هاي بهزيستي كشور به بهزيستي استان در 

  .راهنماي تكميل شاخص ها توسط حوزه هاي ستادي و ارسال به دفتر 

هاي نظارتي هر يك از برنامه هاي طرح هاي فعاليت هاي سازمان كه در حال اجراي باشد 

  به همراه راهنماي تكميل شاخص ها توسط حوزه هاي ستادي و ارسال به دفتر

  

  وزه هاي ستادي ، استان ها و شهرستان ها 

  .ارسال به دفتر و توسط استان ها و حوزه هاي ستادي 

  : بهره برداري از يافته هاي نظارتي توسط حوزه هاي ستادي به منظور 

  )در صورت لزوم ( واحدهاي تابعه بازنگري دستورالعمل ها و تدوين دستورالعمل جديد 
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  :نظارت  فرايند

  تهيه شاخص هاي نظارتي 

  هر يك از واحدها يا حوزه هاي ستادي به بهزيستي استان 

  هر يك از فعاليت 

تهيه شاخص هاي نظارتي شامل انتظارات هر يك از حوزه هاي بهزيستي كشور به بهزيستي استان در 

راهنماي تكميل شاخص ها توسط حوزه هاي ستادي و ارسال به دفتر 

هاي نظارتي هر يك از برنامه هاي طرح هاي فعاليت هاي سازمان كه در حال اجراي باشد تهيه شاخص 

به همراه راهنماي تكميل شاخص ها توسط حوزه هاي ستادي و ارسال به دفتر

  ابالغ  شاخص ها توسط رييس سازمان بهزيستي كشور به استان ها 

وزه هاي ستادي ، استان ها و شهرستان ها برنامه ريزي به منظور نظارت و تكميل شاخص ها توسط ح

  )برنامه زمان بندي نظارت و اجراي برنامه 

توسط استان ها و حوزه هاي ستادي  يتجزيه و تحليل اطالعات نظارت

  :چگونگي بهره برداري از يافته ها

بهره برداري از يافته هاي نظارتي توسط حوزه هاي ستادي به منظور 

واحدهاي تابعه بازنگري دستورالعمل ها و تدوين دستورالعمل جديد ارزيابي عملكرد 

  رتبه بندي عملكرد استان ها 

   استان ها  رتبه بندي عملكرد معاونت هاي

  

  

  

فرايند: 4ماده 

تهيه شاخص هاي نظارتي _ 

هر يك از واحدها يا حوزه هاي ستادي به بهزيستي استان : الف 

هر يك از فعاليت : ب 

تهيه شاخص هاي نظارتي شامل انتظارات هر يك از حوزه هاي بهزيستي كشور به بهزيستي استان در _ 

 با  ل همراهساهر

تهيه شاخص _ 

به همراه راهنماي تكميل شاخص ها توسط حوزه هاي ستادي و ارسال به دفتر

ابالغ  شاخص ها توسط رييس سازمان بهزيستي كشور به استان ها _ 

برنامه ريزي به منظور نظارت و تكميل شاخص ها توسط ح_ 

برنامه زمان بندي نظارت و اجراي برنامه تدوين ( 

تجزيه و تحليل اطالعات نظارت_ 

  

چگونگي بهره برداري از يافته ها: 5ماده 

بهره برداري از يافته هاي نظارتي توسط حوزه هاي ستادي به منظور : الف 

ارزيابي عملكرد _ 

رتبه بندي عملكرد استان ها _ 

رتبه بندي عملكرد معاونت هاي_ 

  



 

 

(  

  بهره برداري از يافته هاي نظارتي جهت استفاده در سياست گذاري كالن سازمان

  

  » دفتر « و تكميل دستورالعمل هاي ابالغي به حوزه هاي ستادي و 

هر يك از حوزه هاي ستادي مي بايست برنامه زمانبندي نظارت بر استان ها را ساالنه و به 

به عهده حوزه هاي ستادي  استان مسئوليت اجراي برنامه نظارت
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  تشويق و تنبيه

)با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه ( نصب مسئولين مرتبط 

بهره برداري از يافته هاي نظارتي جهت استفاده در سياست گذاري كالن سازمان

  : بهره برداري از يافته ها نظارتي توسط استان ها به منظور 

  ارزيابي عملكرد روساي شهرستان ها

 ارزيابي عملكرد مراكز

و تكميل دستورالعمل هاي ابالغي به حوزه هاي ستادي و  اصالحارايه پيشنهاد جهت 

  : هاي نظارت شيوه 

  ستاد به استان و شهرستان و مراكز

   مراكز/استان به شهرستان

  شهرستان به مراكز

  نظارت توسط انجمن ها و تشكل هاي غيردولتي

  )مجازي و ميداني به صورت ( خود ارزيابي 

هر يك از حوزه هاي ستادي مي بايست برنامه زمانبندي نظارت بر استان ها را ساالنه و به : به استان 

مسئوليت اجراي برنامه نظارت. صورت فصلي تدوين و به دفتر اعالم نمايند 

  

  

  

تشويق و تنبيه_ 

نصب مسئولين مرتبط عزل و _ 

بهره برداري از يافته هاي نظارتي جهت استفاده در سياست گذاري كالن سازمان_ 

بهره برداري از يافته ها نظارتي توسط استان ها به منظور  : ب

ارزيابي عملكرد روساي شهرستان ها

ارزيابي عملكرد مراكز

ارايه پيشنهاد جهت 

  

شيوه : 6ماده 

ستاد به استان و شهرستان و مراكز_ 

استان به شهرستان_ 

شهرستان به مراكز_ 

نظارت توسط انجمن ها و تشكل هاي غيردولتي_ 

خود ارزيابي _ 

به استان : الف 

صورت فصلي تدوين و به دفتر اعالم نمايند 

  .مي باشد

  

  



 

 

از معاونت هاي استان مي بايست برنامه زمانبندي نظارت بر شهرستان و 

مسئوليت اجراي . تدوين و به دفتر مديريت عملكرد استان ارايه نمايند 

) به صورت فصلي ( روساي شهرستان ها برنامه زمانبندي نظارت بر مراكز را ساالنه 

عهده رييس  مراكز مسئوليت اجراي برنامه نظارت بر

ظرفيت هاي اين انجمن ها حوزه  به منظور بهره گيري از

د شاخص نظارتي را از طريق برون سپاري با هماهنگي و پس از تاييد حوزه هاي 

به منظور بهره گيري از ظرفيت هاي تخصصي بهزيستي استان ها كه در قالب 

  :زير صورت مي گيرد 

ستادي ، استاني و شهرستاني خود ارزيابي انجام شده ملزوم به بررسي صحت و 
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٧ 

از معاونت هاي استان مي بايست برنامه زمانبندي نظارت بر شهرستان و هر يك : استان به شهرستان 

تدوين و به دفتر مديريت عملكرد استان ارايه نمايند ) به صورت فصلي ( مراكز تابعه را ساالنه 

  .عهده معاونت هاي استان مي باشد  بهمراكز  شهرستان 

روساي شهرستان ها برنامه زمانبندي نظارت بر مراكز را ساالنه  :شهرستان به مراكز 

مسئوليت اجراي برنامه نظارت بر. تدوين و به دفتر مديريت عملكرد استان ارايه مي نمايند 

  .شهرستان مي باشد 

به منظور بهره گيري از .نظارت از طريق انجمن هاي صنفي و علمي

د شاخص نظارتي را از طريق برون سپاري با هماهنگي و پس از تاييد حوزه هاي نهاي ستادي و استان ها مي توان

  .انجام دهند 

به منظور بهره گيري از ظرفيت هاي تخصصي بهزيستي استان ها كه در قالب : نظارت استان به استان 

  .زمانبندي شده توسط دفتر انجام مي پذيرد 

زير صورت مي گيرد  شكل هايتكميل شاخص هاي نظارت به : خود ارزيابي 

  از مركز به شهرستان 

  از شهرستان به استان 

  از استان به ستاد 

ستادي ، استاني و شهرستاني خود ارزيابي انجام شده ملزوم به بررسي صحت و ( واحدهاي ناظر 

  .سقم اطالعات مي باشند 

  

  

  

استان به شهرستان : ب 

مراكز تابعه را ساالنه 

شهرستان  برنامه نظارت به

شهرستان به مراكز : ج 

تدوين و به دفتر مديريت عملكرد استان ارايه مي نمايند 

شهرستان مي باشد 

نظارت از طريق انجمن هاي صنفي و علمي: د 

هاي ستادي و استان ها مي توان

انجام دهند ستادي و دفتر 

  

نظارت استان به استان : هـ 

زمانبندي شده توسط دفتر انجام مي پذيرد برنامه 

خود ارزيابي : و 

از مركز به شهرستان _ 

از شهرستان به استان _ 

از استان به ستاد _ 

واحدهاي ناظر :  تبصره

سقم اطالعات مي باشند 

  



 

 

مركز فناوري و اطالعات و تحول اداري موظف به تهيه سامانه نظارت 

مربوطبه ات به سامانه مذكور پس از ابالغ شيوه نامه

. هماهنگي هاي الزم درخصوص اين نظام نامه در كميته مديريت عملكرد ستاد و استان صورت مي گيرد 

اعضاء كميته مذكور را برگزار در صورت لزوم دبيرخانه كميته مي تواند جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان 

  . درخصوص مراكز حداقل هر فصل يك دفعه بازديد حضوري انجام پذيرد 

چنانچه در دستورالعمل هاي تخصصي بيش از اين تعداد پيش بيني شده است مبنا دستورالعمل 

  ت اس گزارش هاي نظارتي ارايه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادات توسط ناظرين الزامي

 .دفتر موظف است گزارش فصلي از اجراي نظام نامه را به كميته مديريت عملكرد اعالم نمايد 
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٨ 

مركز فناوري و اطالعات و تحول اداري موظف به تهيه سامانه نظارت : نظارت از طريق فضاي مجازي 

ات به سامانه مذكور پس از ابالغ شيوه نامهكليه مراكز مي باشد و كليه مراكز موظف به ورود اطالع

.  

  : ساختار اجرايي 

هماهنگي هاي الزم درخصوص اين نظام نامه در كميته مديريت عملكرد ستاد و استان صورت مي گيرد 

در صورت لزوم دبيرخانه كميته مي تواند جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان 

  : نحوه ارايه گزارش 

درخصوص مراكز حداقل هر فصل يك دفعه بازديد حضوري انجام پذيرد 

چنانچه در دستورالعمل هاي تخصصي بيش از اين تعداد پيش بيني شده است مبنا دستورالعمل 

  .مورد اشاره مي باشد 

گزارش هاي نظارتي ارايه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادات توسط ناظرين الزاميدر پايان كليه 

دفتر موظف است گزارش فصلي از اجراي نظام نامه را به كميته مديريت عملكرد اعالم نمايد 

  

  

  

نظارت از طريق فضاي مجازي : ز 

كليه مراكز مي باشد و كليه مراكز موظف به ورود اطالع

.مي باشد  سامانه

  

ساختار اجرايي : 7ماده 

هماهنگي هاي الزم درخصوص اين نظام نامه در كميته مديريت عملكرد ستاد و استان صورت مي گيرد _ 

در صورت لزوم دبيرخانه كميته مي تواند جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان 

  .نماييد 

 

نحوه ارايه گزارش : 8ماده 

درخصوص مراكز حداقل هر فصل يك دفعه بازديد حضوري انجام پذيرد  - 

چنانچه در دستورالعمل هاي تخصصي بيش از اين تعداد پيش بيني شده است مبنا دستورالعمل  : 1تبصره

مورد اشاره مي باشد 

در پايان كليه  - 

دفتر موظف است گزارش فصلي از اجراي نظام نامه را به كميته مديريت عملكرد اعالم نمايد  - 

  


