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1398/07/11



اداري؟؟؟نظام اداري؟؟؟نظام 



 و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، امور تحقق كه است اسالمي جمهوري نظام از نظامي زير )رسمي اسناد در(اداري نظام

  .دارد عهده به )كشور جاري قوانين و اساسي قانون حسب( را سياسي

  دولت كالن نهادهاي و سازمانها از اي مجموعه شده نهادينه و شده سازماندهي شده،  ريزي برنامه ساختار به اداري نظام

  اهداف تحقق جهت در تصدي اعمال يا حاكميت اعمال منظور به را دولت هاي برنامه و تكاليف وظايف، كه شود مي اطالق

)1378 تصديقي(.آورند مي در اجرا به معين  )1378 تصديقي(.آورند مي در اجرا به معين

  بنابراين .گند مي عرضه و فراهم را عمومي خدمات و است جامعه عمومي امور مسئول كه است نظامي ، اداري نظام

.شود گرفته نظر در كامل طور به بايد كه  دارد وسيعي گستره اداري نظام

 حساب به جامعه رسمي نمودهاي و كاركردها مهمترين از دولت و نظام پيكره و بدنه عنوان به كشور هر اداري نظام

 .آيد مي



: همچون اجزايي از متشكل و است كشور آن هاي فعاليت تمامي كننده تنظيم سازمان كشور هر اداري نظام

،انساني منابع

،مقررات و قوانين 

،ها نظام و ساختارها 

،فرآيندها  ،فرآيندها 

  عرصه در را پيوسته هم به كل يك همديگر با ارگانيك و متقابل رابطه يك در كه است، ... و فناوري 

  .دهد مي تشكيل  آن پيرامون هاي نظام و كشورها ساير با ارتباط در و كشور جغرافيايي

 تحول و كارآمد هوشمند، سازمان يك وجود نيازمند تحقق، براي باشند، كه هرچه كشور، يك توسعه هاي سياست و اهداف

  .كند آفريني نقش آن اجرايي ابزار و ساز زمينه بستر، عنوان به تا است روان و چاالك حال عين در و آفرين



تحول اداري؟؟؟تحول اداري؟؟؟



 به بنيادي تغييرات ايجاد هدف با است اقداماتي اداري، تحول

 وظايف بر حاكم مديريتي نظام ساختار در تكامل و توسعه منظور

  خود اصلي تأثير كه اي گونه به آن معضالت و موانع رفع و دولت

.گذارد جاي بر كشور پيشرفت و توسعه در را .گذارد جاي بر كشور پيشرفت و توسعه در را

 و برگرفته در را اصالحات از اي گسترده طيف اداري تحول

  اداري انقالب تا اداري نظام فرايندهاي مختصر بهبود از تواند مي

)1396 ، همكاران و باراني(شود شامل را اقتصادي عمده تحوالت راستاي در



:اداري تحول از هدف

 وظايف كارآمد ايفاي منظور به اداري نظام هاي توانمندي تقويت

 .است دولت

 نظام هاي قابليت و ها توانمندي ها، نقش انطباق ديگر تعبيري به نظام هاي قابليت و ها توانمندي ها، نقش انطباق ديگر تعبيري به

 محسوب پايدار توسعه ملزومات از يكي كه است اداري

)82 قادر، پسران و صائبي از نقل به 2005 پالمه، و مگير(شود مي





  اداري، نظام اصالح براي مشخص اقدام اولين عنوان به شايد�

 .كرد اشاره 1340 سال در اداري عالي شوراي تشكيل به بتوان

  و تشكيل وقت وزيران هيأت نامه تصويب موجب به شورا اين�  و تشكيل وقت وزيران هيأت نامه تصويب موجب به شورا اين�

 سير با دولت اداري تشكيالت كردن سازگار آن عمده مأموريت

 تشريفات و كار هاي روش در نظر تجديد و اجتماع تكاملي

 .گرديد تعيين اداري

)اداري عالي شوراي مجدد تشكيل( توسعه دوم برنامه�



  استخدام قانون« تدوين مذكور، شوراي فعاليت مهم محصول�

 استخدامي و اداري جديد نظام استقرار به منجر كه بود، »كشوري

.گرديد كشور در

 فصل موجب به »كشور استخدامي و اداري امور سازمان« تشكيل با ��

 امور زمينه در تحقيقات و مطالعات انجام وظيفه مذكور، قانون نهم

  و ها روش و دولت تشكيالت و سازمان اصالح و استخدامي و اداري

.شد محول سازمان اين به كار انجام عمومي هاي رويه



 اداري نظام مشكالت 1357 سال در اسالمي انقالب پيروزي با�

  كشور عالي و مياني مديريت حد از بيش وابستگي و سو يك از

  نظام در دگرگوني شد، موجب ديگر سوي از سابق رژيم به

 ابزار نيز و اهداف از يكي عنوان به كشور مديريت و اداري ابزار نيز و اهداف از يكي عنوان به كشور مديريت و اداري

 به گيرد، قرار توجه مورد ايران اسالمي جمهوري اهداف تحقق

  اسالمي جمهوري اساسي قانون سوم اصل و مقدمه در كه نحوي

  .شد پرداخته مهم اين به ايران



  تأكيد موضوع اين بر مجريه، قوه بخش اساسي، قانون مقدمه در�

 هاي حاكميت حاصل و زائيده كه بوروكراسي نظام كه است شده

 كارايي با اجرايي نظام تا شد خواهد طرد شدت به است طاغوتي

.آيد وجود به اداري تعهدات اجراي در تر افزون سرعت و بيشتر .آيد وجود به اداري تعهدات اجراي در تر افزون سرعت و بيشتر

  صحيح اداري نظام ايجاد" نيز اساسي قانون سوم اصل 10 بند در و �

 جمهوري دولت وظايف از يكي عنوان به "ضرور غير تشكيالت حذف و

.شد بيني پيش ايران اسالمي



تحول اداري هاي  برنامه



)1377(مرحله اول      -برنامه تحول اداري

)1379(مرحله دوم      -برنامه تحول اداري

)1381(هفت برنامه تحول اداري                    

)1386(قانون مديريت خدمات كشوري 

)1389(هاي كلي نظام اداري  سياست )1389(هاي كلي نظام اداري  سياست

)1389(ده برنامه تحول اداري 

نقشه راه اصالح نظام اداري     

)1393-96(برنامه جامع اصالح نظام اداري  

)1397-99(دور دوم      -برنامه جامع اصالح نظام اداري 



انجام مطالعاتي براي شناخت و تدوين خطوط كلي براي ايجاد �

اداري براي تحول آمادگي در نظام 

:درج نتايج در قالب الزامات قانوني در قانون برنامه سوم:درج نتايج در قالب الزامات قانوني در قانون برنامه سوم�

-اصالح ساختار اداري و مديريت : فصل اول◦

ساماندهي شركت هاي دولتي: فصل دوم◦

واگذاري سهام و مديريت شركت هاي دولتي: فصل سوم◦



اسالمي: در ماهيت

مردمي: در نگرش

علمي: در ساختار علمي: در ساختار

مشاركت جو: در رفتار

پاسخگو: در عملكرد

بهره ور: در نتيجه



برنامه ايجاد عزم ملي براي تحول در نظام اداري - 1

برنامه ملي توسعه مشاركت - 2

)منطقي كردن و متناسب ساختن وظايف و ساختار دولت(برنامه تقسيم كار ملي  - 3

برنامه اصالح روشها و فرايندهاي انجام كار در دستگاه هاي دولتي -4

برنامه توسعه منابع انساني - 5

برنامه توانمندسازي مديران - 6

)مالي، نظارت - برنامه ريزي، تصميم گيري(برنامه اصالح نظام هاي اداري كالن - 7 )مالي، نظارت - برنامه ريزي، تصميم گيري(برنامه اصالح نظام هاي اداري كالن - 7

برنامه و بودجه، استخدام كشوري، محاسبات عمومي، رسيدگي به (برنامه اصالح قوانين و مقررات پايه  -8

...)تخلفات اداري و

برنامه ارتقاي پاسخگويي دولت در مقابل شهروندان - 9

هاي اجرايي كشور برنامه ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاه - 10

برنامه توسعه فناوري اطالعات در نظام اداري  - 11

وري برنامه ملي بهبود بهره - 12



برنامه منطقي نمودن اندازه دولت١.

برنامه تحول در ساختارهاي تشكيالتي دولت٢.

برنامه تحول در نظام هاي مديريتي٣.

برنامه تحول در نظام هاي استخدامي برنامه تحول در نظام هاي استخدامي�.

برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت�.

برنامه اصالح فرايندها، روشهاي انجام كار و توسعه فناوري اداري�.

برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري٧.



سياست هاي كلي نظام اداري

چشم انداز نظام اداري/ تبيين كننده وضع مطلوب  چشم انداز نظام اداري/ تبيين كننده وضع مطلوب 

1389/2/1



سياست هاي كلي نظام اداري

1389/2/1ابالغ  

رؤساي محترم سه قوه، نيروهاي  (مخاطبان محترم اين سياستها  رؤساي محترم سه قوه، نيروهاي  (مخاطبان محترم اين سياستها 
موظفند زمان بندي مشخص  ) مسلح، مسئوالن نهادهاي غيردولتي

براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني  
.معين گزارش نمايند



  به نهادن ارج و انساني كرامت و اسالمي هاي ارزش بر مبتني سازماني فرهنگ سازي نهادينه١)

اجتماعي و انساني هاي سرمايه

انساني منابع ارتقاي و خدمت تداوم جذب، در محوري عدالت٢)

1389/2/1سياست هاي كلي نظام اداري

 توانمند، انساني نيروي جذب منظور به انساني منابع گزينش هاي روش روزآمدي و معيارها بهبود٣)

اي غيرحرفه و اي سليقه هاي نگرش و ها نظري تنگ از پرهيز و شايسته و متعهد

مديران ارتقاي و نصب در اسالمي اخالق بر مبتني ساالري شايسته و گرايي دانش�)



1389/2/1سياست هاي كلي نظام اداري

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

 هاي ويژگي و جايگاه توانمندي، عملكرد، بر تأكيد با خدمات جبران و پرداخت نظام در عدالت رعايت�)
اجتماعي و اقتصادي شرايط به توجه با معيشت حداقل تأمين و شاغل و شغل

محروم مناطق و يافته توسعه كمتر هاي استان در متخصص نيروهاي نگهداري و جذب سازي زمينه٧) محروم مناطق و يافته توسعه كمتر هاي استان در متخصص نيروهاي نگهداري و جذب سازي زمينه٧)

 مفيد تجارب و نظرات از گيري بهره و بگيران مستمري و بازنشستگان معيشت تأمين و عزت و كرامت حفظ٨)
ها آن



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

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

 خدمات كيفيت و سرعت اثربخشي، افزايش رويكرد با سازماني و اداري تمركز عدم و پذيري انعطاف )11

1389/2/1سياست هاي كلي نظام اداري

 خدمات كيفيت و سرعت اثربخشي، افزايش رويكرد با سازماني و اداري تمركز عدم و پذيري انعطاف )11
كشوري

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



1389/2/1سياست هاي كلي نظام اداري

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

 اهداف تحقق منظور به اداري هاي دستگاه اثربخش تعامل و هماهنگي همسوسازي، نگري، كل )14

انداز چشم و فرابخشي

عمومي خدمات مطلوب ارائه منظور به آن الزامات آوردن فراهم و الكترونيك اداري نظام توسعه )15

 سازي يكپارچه و دانش مديريت اصول بكارگيري طريق از اداري نظام كردن بنيان دانش )16

اسالمي ارزشهاي بر ابتناء با اطالعات،



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

  بر تأكيد با اداري نظام و مردم متقابل تكاليف و حقوق به نسبت بخشي آگاهي و سازي شفاف )18
صحيح اطالعات به مردم مند ضابطه و آسان دسترسي

اداري نظام در مردمي هاي ظرفيت از استفاده و جذب براي سازي زمينه )19

1389/2/1سياست هاي كلي نظام اداري

اداري نظام در مردمي هاي ظرفيت از استفاده و جذب براي سازي زمينه )19

 و رجوع ارباب تكريم و پاسخگويي اجتماعي، و اداري پذيري مسئوليت فرهنگ اشاعه ،قانونگرايي )20
ها فعاليت كليه در فردي و اي سليقه برخورد از اجتناب و شهروندان



1389/2/1سياست هاي كلي نظام اداري

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

 نيز و فرهنگي بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي، رواني، امنيت اساس بر اداري مناسبات و روابط تنظيم )22
جامعه آحاد نسبي رفاه

 در تقصير يا قصور اثر در حقوقي و حقيقي اشخاص بر وارده خسارتهاي جبران و مردم حقوق حفظ )23
اداري نظام در مقررات و قانون خالف اقدامات و تصميمات



 فرآيندهاي اصالح طريق از آن در اخالقي ارزشهاي رشد و اداري نظام سالمت ارتقاي )24

 برخورد و پيشگيري موثر نظام بكارگيري و فرهنگي امكانات از گيري بهره اداري، و قانوني

تخلفات با

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

اطالعات سازي

1389/2/1اداري سياست هاي كلي نظام 

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

اطالعات سازي

 نظام پويايي منظور به مستمر بهبود و فرهنگ اشاعه و ابتكار و نوآوري روحيه از حمايت )26

اداري



برنامه استقرار دولت الكترونيك ١....

برنامه عدالت استخدامي و نظام پرداخت٢....

برنامه ساماندهي نيروي انساني ٣....

برنامه تمركز زدايي�....

برنامه افزايش بهره وري و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد�.... برنامه افزايش بهره وري و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد�....

اداري سالمت برنامه �....

ساختارها و فرايندهااصالح برنامه ٧....

برنامه توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني٨....

برنامه تقويت مديريت و توان كارشناسي كشور و ارتقاي روحيه خود كنترلي در كارها٩....

به مردم و تكريم ارباب رجوعبرنامه خدمات رساني ٠١....



سير اصالح نظام اداري

هاي توسعه   در برنامه 



برنامه اول توسعهمحورهاي مرتبط با اصالح نظام اداري در 

.انتقال واحدهاي سازماني دولتي از تهران به ديگر نقاط كشور -1

بـراي كليـه   نظـام پرداخـت   و نظـام اسـتخدامي واحـد    تدوين  -2

.دستگاههاي دولتي در سطح كشور

ــتفاده از  -3 ــوژياس ــوژي    تكنول ــژه تكنول ــه وي ــرفته اداري ب پيش ــتفاده از  -3 ــوژياس ــوژي    تكنول ــژه تكنول ــه وي ــرفته اداري ب پيش

.انفورماتيك به منظور خدمات رساني با كيفيت و سرعت مطلوب

دولـت بـا توجـه بـه     تعادل بين حقوق و مزاياي كاركنـان  ايجاد  -4

.تورم به منظور جلوگيري از كاهش قدرت خريد آنها



:محورهاي مرتبط با اصالح نظام اداري در برنامه دوم توسعه 

با تركيب، وظايف و اختيـارات مشـخص بـراي    شوراي عالي اداري تشكيل  -1

.تصميم گيري در امور مختلف نظام اداري

.كاهش تصدي هاي غيرضرورلغو انحصارات دولتي و  -2

.انجام كاربهبود سيستم ها و روش هاي وري نظام اداري و  بهرهافزايش  -3 .انجام كاربهبود سيستم ها و روش هاي وري نظام اداري و  بهرهافزايش  -3

.اجراي كامل قانون نظام هماهنگ پرداخت -4

.اليق، امين و متعهد در كشورنظام انتصاب مديران تدوين  -5



:محورهاي مرتبط با اصالح نظام اداري در برنامه سوم توسعه 

.تــداوم فعاليــت شــوراي عــالي اداري بــا اصــالح وظــايف آن -1

.كشورساختار كالن اصالح  -2

.در طول برنامه%) 1ساالنه (از نيروي انساني دولت % 5كاهش  -3

مديريت شركت هاي دولتي و ايجاد شركت هاي اصالح ساختار  -4 مديريت شركت هاي دولتي و ايجاد شركت هاي اصالح ساختار  -4

.مادرتخصصي

.و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصاديكاهش انحصارات دولتي  -5

تقويــت نهادهــاي تصــميم گيــر تمركززدايــي از اداره امــور و  -6

.استاني



:محورهاي مرتبط با اصالح نظام اداري در برنامه چهارم توسعه 

 امور و تصدي امور حاكميتي، امور در دولت وظايف و نقش تعريف - 1

.زيربنايي

 و دولت هاي تصدي امور واگذاري و ها تصدي از %3 ساالنه كاهش - 2

.ها تصدي واگذاري با متناسب دولت تشكيالت ساختار اصالح .ها تصدي واگذاري با متناسب دولت تشكيالت ساختار اصالح

 %20 و ها شركت و موسسات نهادها، ها، سازمان تعداد از %20 كاهش - 3

.سرپرستي و مديريتي هاي پست از

.فساد با مبارزه و پاسخگويي افزايش و دولتي خدمات كيفيت ارتقاء - 4

.برنامه طول در )%1 ساالنه( %5 ميزان به دولت كاركنان كاهش - 5

.اداري عالي شوراي فعاليت تداوم - 6



:محورهاي مرتبط با اصالح نظام اداري در برنامه پنجم توسعه

.و ارائه خدمات دولتي در سامانه الكترونيكيتوسعه دولت الكترونيك  -1

.توسعه تجارت و بانكداري الكترونيك -2

.تا پايان برنامه%) 2ساالنه (دولت نيروي انساني از % 10كاهش  -3

.وزارتخانه 17وزارتخانه به  21ها از  كاهش وزارتخانه -4 .وزارتخانه 17وزارتخانه به  21ها از  كاهش وزارتخانه -4

.و تقويت امور حاكميتيهاي دولت  تصدي كاهش -5

.تداوم فعاليت شوراي عالي اداري -6



:محورهاي مرتبط با اصالح نظام اداري در برنامه ششم توسعه

كـاهش تصـدي گـري و تقويـت اعمـال      (اصالح سـاختار كـالن دولـت    -1

)حاكميتي، منطقي سازي و كوچك سازي دولت

.تداوم فعاليت شوراي عالي اداري -2

.استفاده از فناوري هاي پيشرفته در نظام اداري و دولت الكترونيك-3 .استفاده از فناوري هاي پيشرفته در نظام اداري و دولت الكترونيك-3

.دولت تا پايان برنامهنيروي انساني از % 15كاهش  -3

نظام هماهنگ پرداخت كاركنان-4

ريزي اصالح نظام بودجه-5

هاي بازنشستگي تقويت صندوق-6

سامانه ثبت حقوق و مزايا-7



:نتيجه گيري
برنامه هاي توسعه/ برنامه هاي تحول 

در جهـت اصـالح نظـام اداري     مشـابهي همانطور كه مالحظه مي شود در كليه برنامه ها، احكام 

:پيش بيني شده است كه در محوريت آنها موارد زير مي باشند

.و كوچك سازي دولتكاهش نيروي انساني  -1

.دولت و كاهش تعداد وزارتخانه ها، سازمانها و سطوح تشكيالتيساختار تشكيالتي اصالح  -2

.توسعه دولت الكترونيكاصالح روش ها، رويه ها و فناوري هاي انجام كار و  -3 .توسعه دولت الكترونيكاصالح روش ها، رويه ها و فناوري هاي انجام كار و  -3

.نظامهاي پرداخت و مقررات استخدامي دولتايجاد هماهنگي در  -4

.، انحصارات و رقابتي كردن فعاليت هاي خدماتي و اقتصادي دولتتصدي ها كاهش -5

.از اداره امور و تقويت اختيارات مناطقتمركززدايي   -6

قوانين و مقررات پايهاصالح  -7

...و  -8



  جاي به جهات از بسياري در و فعلي شرايط در اداري نظام ساختار

 توسعه براي مانعي كشور، توسعه و پيشرفت براي محرك نقش ايفاي

 .آيد� مي شمار به

ضرورت تحول اداري

 .آيد� مي شمار به



  از و ناپذير اجتناب امري سو، يك از اصالحات انجام شرايط اين در

 كند بر عالوه آن اصالح عدم  و شود�مي تلقي تكليف ديگر سويي

ضرورت تحول اداري

 كند بر عالوه آن اصالح عدم  و شود�مي تلقي تكليف ديگر سويي

 توسعه براي الزم منابع از عظيمي بخش كشور، پيشرفت مسير نمودن

.نمايد� مي خود نگهداشت صرف نيز را



نقشه راه اصالح نظام ادارينقشه راه اصالح نظام اداري

))برنامه جامع اصالح نظام اداري برنامه جامع اصالح نظام اداري ((  



هاي كلي  �قانون اساسي، سياستنظير ( تجربيات گذشته مطالعه  و فرادست  اسنادبررسي ١.

)عملكرد آنهاو هاي قبلي تحول اداري �هاي توسعه، برنامهنظام اداري، قانون برنامه 

برخي از كشورهاتجربيات  ومباني نظري بررسي ٢.

و طراحي مدل مفهومي  عناصر موثر در نظام مديريت كشور تبيين ٣.

بر اساس مدل مفهومي و سياست هاي كلي نظام اداريعناوين برنامه تعيين �. بر اساس مدل مفهومي و سياست هاي كلي نظام اداريعناوين برنامه تعيين �.

اي، منتج از مطالعات انجام شده�هر كدام از عناوين برنامهاهداف  تعيين�.

كلي ناظر بر هر برنامه  تخصيص سياست هاي �.

اي�هر عنوان برنامههاي اصلي �اهم چالششناسايي و تحليل ٧.

اثر گذار بر هر عنوان برنامه اي  موضوعات استراتژيك تعيين ٨.

استراتژيكمتناسب با هر موضوع اقدامات اساسي تعيين ٩.





نقش و ساختار دولت -1
دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري -2
خدمات عمومي در فضاي رقابتي -3
مديريت سرمايه انساني -4 مديريت سرمايه انساني -4
هاي مديريتيفناوري  -5
فرهنگ سازماني -6
اداريصيانت از حقوق مردم و سالمت  -7
نظارت و ارزيابي -8



»  مهندسي نقش و ساختار دولت«١....

»  توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري«٢....

» خدمات عمومي در فضاي رقابتي« ٣....

» مديريت سرمايه انساني«�....

»هاي مديريتي� � � � ها و فناوري����بهبود در نظام«�....

نقشه راه اصالح نظام ادارينقشه راه اصالح نظام اداري
13971397) ) دور دومدور دوم– – – – – – – – برنامه جامع اصالح نظام اداري برنامه جامع اصالح نظام اداري ((  

»هاي مديريتي� � � � ها و فناوري����بهبود در نظام«�....

»  توسعه فرهنگ سازماني«�....

»در نظام اداري) مردم(صيانت از حقوق شهروندان «٧....

»ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري«٨....

» نظام اداري و اجرايي كشوروري  بهرهمديريت « ٩....

» و ارزيابينظارت «٠١....







»  مهندسي نقش و ساختار دولت«١....

»  توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري«٢....

» خدمات عمومي در فضاي رقابتي« ٣....

» مديريت سرمايه انساني«�....

»هاي مديريتي� � � � ها و فناوري����بهبود در نظام«�....

نقشه راه اصالح نظام ادارينقشه راه اصالح نظام اداري
13971397) ) دور دومدور دوم– – – – – – – – برنامه جامع اصالح نظام اداري برنامه جامع اصالح نظام اداري ((  

»هاي مديريتي� � � � ها و فناوري����بهبود در نظام«�....

»  توسعه فرهنگ سازماني«�....

»در نظام اداري) مردم(صيانت از حقوق شهروندان «٧....

»ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري«٨....

» وري نظام اداري و اجرايي كشور����مديريت بهره« ٩....

» نظارت و ارزيابي«٠١....





و دستيابي به كشور تبيين نقش مناسب بازيگران توسعه 
ساختاري تسهيل گر، چابك، كوچك و غير متمركز براي 

نقش و ساختار دولت

ساختاري تسهيل گر، چابك، كوچك و غير متمركز براي 
.   دولت در تعامل با ساير بازيگران

  ها، تعاوني و خصوصي بخش دولتي، بخش :از عبارتند برنامه اين در توسعه فعاالن يا و بازيگران
مردم و محلي مديريت ،)ها سمن(نهاد مردم هاي سازمان

  ها، تعاوني و خصوصي بخش دولتي، بخش :از عبارتند برنامه اين در توسعه فعاالن يا و بازيگران
مردم و محلي مديريت ،)ها سمن(نهاد مردم هاي سازمان



نقش و ساختار دولت



نقش و ساختار دولت



 هاي دستگاه ناكارامدي موجب كه دولت حجم متعارف غير گسترش 
  .است شده اجرايي

  به كافي اختيار تفويض عدم و ها دستگاه ستاد در امور حد از بيش تمركز
.استاني واحدهاي

نقش و ساختار دولت

.استاني واحدهاي

 تشكيالت طراحي و سازماندهي نحوه نبودن مند ضابطه و علمي غير
.اجرايي هاي دستگاه داخلي



 بين ملي كار تقسيم وجود عدم و توسعه فعاالن از يك هر نقش در ابهام
كشور توسعه فعاالن ساير و دولت

 احساس و توسعه فعاالن ساير نقش و توان به دولتمردان راسخ اعتقاد عدم
.ها آن سازي ظرفيت و حمايت جاي به آنان با رقابت

 يك در نظارت و اجرا ريزي، برنامه :شامل مديريت گانه سه عناصر استقرار

نقش و ساختار دولت

 يك در نظارت و اجرا ريزي، برنامه :شامل مديريت گانه سه عناصر استقرار
 امور انجام براي رقابت فضاي رفتن بين از و انفعال موجب امر اين كه دستگاه

.است شده واقعي غير ارزيابي و نظارت نيز و



  با ارتباط در آن ايفاي چگونگي و كشور توسعه فعاالن نقش - 1
.يكديگر

 واحدهاي ميان در دولت وظايف تقسيم حدود و تمركز درجه -2
.)روستا و شهر( محلي و استاني مركزي،

نقش و ساختار دولت

.)روستا و شهر( محلي و استاني مركزي،

.شده تعيين هاي مأموريت و نقش با مطابق دولت سازماندهي - 3

  نقش، چارچوب در )ها دستگاه( دولت اجزاي سازماندهي -4
.تمركز ميزان و وظايف و ها مأموريت



نقش و ساختار دولت



نقش و ساختار دولت



نقش و ساختار دولت



نقش و ساختار دولت





تسهيل و تسريع دسترسي مردم، بنگاه ها و دستگاه هاي 
.اجرايي به خدمات دولتي فارغ از زمان و مكان

الكترونيك و هوشمند سازي اداريتوسعه دولت : برنامه دوم

.اجرايي به خدمات دولتي فارغ از زمان و مكان



الكترونيك و هوشمند سازي اداريتوسعه دولت : برنامه دوم



الكترونيك و هوشمند سازي اداريتوسعه دولت : برنامه دوم



.الكترونيك دولت تحقق براي مصوب و منسجم برنامه و راه نقشه فقدان

.الكترونيك دولت استقرار براي يكپارچه مديريت فقدان

 دستگاه بين اطالعات و داده تبادل براي واحد استانداردهاي از استفاده عدم
.مردم و ها

دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري

.مردم و ها

.اجرايي هاي دستگاه در خدمات انجام فرايندهاي بودن مستند غير و طوالني

 و اطالعات فناوري مباحث با مردم و كاركنان مديران، ناكافي آشنايي
.ارتباطات

.افزاري سخت و افزاري نرم هاي زيرساخت در ضعف



 .الكترونيك دولت راه نقشه - 1

 .الكترونيك دولت استقرار و راهبري -2

.ها روش و ها سيستم اصالح - 3

دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري

.دستگاهي بين الكترونيكي تعامل -4

 حوزه در مردم و دولت كاركنان سازي توانمند و آموزش - 5
 .ارتباطات و اطالعات فناوري

.كشور در الكترونيك دولت توسعه ارزيابي و سنجش پايش، -6



الكترونيك و هوشمند سازي اداريتوسعه دولت : برنامه دوم

شش ماهه  
1397اول 

شش ماهه  
1397اول 



الكترونيك و هوشمند سازي اداريتوسعه دولت : برنامه دوم

كميسيون 
دولت 

الكترونيك

سازمان اداري و 
استخدامي كشور

دستگاههاي اجرايي

)1(



الكترونيك و هوشمند سازي اداريتوسعه دولت : برنامه دوم

آذر ماه آذر ماه 
سال 
1397



الكترونيك و هوشمند سازي اداريتوسعه دولت : برنامه دوم



الكترونيك و هوشمند سازي اداريتوسعه دولت : برنامه دوم



الكترونيك و هوشمند سازي اداريتوسعه دولت : برنامه دوم



استانداردسازي نحوه جمع آوري و نمايش داده هاي دسـتگاه هـا بـر روي    �
 Geo coded Geo coded Geo coded Geo coded (GNAF)(GNAF)(GNAF)(GNAF)نقشه هاي ژئوكد شده بومي مبني بر استاندارد 

National Address FileNational Address FileNational Address FileNational Address File

بكارگيري روش الكترونيكي در كليه موارد دريافت و پرداخـت گـردش   �
اجرايي دولت

بكارگيري روش الكترونيكي در كليه موارد دريافت و پرداخـت گـردش   
اجرايي دولت

ــي هويــت و كدپســتي محــل اقامــت در تمــامي   � اســتفاده از شــماره مل
فعاليت هاي اداري و خدمات ارائه شده توسط دستگاه هاي اجرايي



الكترونيك و هوشمند سازي اداريتوسعه دولت : برنامه دوم

پيامدها و دستاوردها -هـ 

ارتقاي كيفيت در ارائه خدمات�

افزايش سرعت و تسهيل در دسترسي به خدمات�

ارتقاي سطح رضايت مندي مردم از دولت�ارتقاي سطح رضايت مندي مردم از دولت�

چابك سازي و كوچك سازي�

مقررات زدايي و بهبود شاخص فضاي كسب و كار�

كاهش فساد اداري، ارتقاي شفافيت و اعتماد عمومي�

كاهش هزينه هاي دولت و مردم �





خدمات عمومي با كيفيت برتر، قيمت مناسب و زمان ارائه 

عمومي در فضاي رقابتيخدمات : برنامه سوم

خدمات عمومي با كيفيت برتر، قيمت مناسب و زمان ارائه 
.كوتاه در فضاي رقابتي



عمومي در فضاي رقابتيخدمات : برنامه سوم



عمومي در فضاي رقابتيخدمات : برنامه سوم



 فضاي در ... و خصوصي بخش از دولت خدمت خريد سياست اعمال عدم
.دولت توسط خدمت توليد جاي به رقابتي
  خدماتي واحدهاي ساختارهاي در غيررقابتي و چسبنده قوانين وجود
 و عملكرد با مرتبط غير هاي پرداخت العمر، مادام هاي استخدام نظير

  جاي به دهندگان خدمت از اجتماعي -سياسي هاي حمايت همچنين

خدمات عمومي در فضاي رقابتي

  جاي به دهندگان خدمت از اجتماعي -سياسي هاي حمايت همچنين
.گيرندگان خدمت

  غيردولتي فعالين ساير از حمايت براي الزم مقررات و قوانين وجود عدم
.رقابتي فضاي در مؤثر حضور براي



 از باالتر شده تمام قيمت و دولتي بخش در خدمات پايين كيفيت
 بين در رقابت وجود عدم دليل به خصوصي بخش در مشابه خدمات

.مشابه غيردولتي واحدهاي با دولتي واحدهاي
 ارزانتر يا و رايگان تعرفه دليل به دولتي خدمات از وسيعي بخش انحصار 
 هزينه تأمين روش به دولتي بودجه پرداخت بواسطه خصوصي بخش از

خدمات عمومي در فضاي رقابتي

 هزينه تأمين روش به دولتي بودجه پرداخت بواسطه خصوصي بخش از
.خدمت توليد فرايند

 بر بودجه اختصاص عدم و نتيجه و محصول كنترل نظام حاكميت عدم 
.)زمان و قيمت كميت، كيفيت،(عملكردي هاي شاخص اساس

  سرنوشت در گيرندگان خدمت هاي ارزيابي و انتظارات بودن تأثير بي 
.واحدها آن كاركنان و دهنده خدمت واحد



 .رقابتي فضاي در خدمات ارائه قانوني هاي زيرساخت - 1

  فضاي در شده تمام قيمت و خدمات كيفي استاندارد تعيين -2
  .رقابتي

خدمات عمومي در فضاي رقابتي

 پياده آموزش، (رقابتي فضاي در خدمات ارائه نظام استقرار - 3
.)ارزيابي و نظارت سازي،



عمومي در فضاي رقابتيخدمات : برنامه سوم

1397سال 

:تدوين روش
1397سال 

ساالنه: سنجش



عمومي در فضاي رقابتيخدمات : برنامه سوم



عمومي در فضاي رقابتيخدمات : برنامه سوم



عمومي در فضاي رقابتيخدمات : برنامه سوم





تعالي متناسب با نيازها،  جذب نيروي انساني 

سرمايه انسانيمديريت : برنامه چهارم

تعالي متناسب با نيازها،  جذب نيروي انساني 
سرمايه انساني و استفاده بهره ور از آن ها در 

.راستاي تحقق اهداف توسعه كشور



سرمايه انسانيمديريت : برنامه چهارم

)1396- 1400(ساله ششم توسعه 5قانون برنامه  28براساس بند الف ماده - 5



سرمايه انسانيمديريت : برنامه چهارم



 :نظير داليلي به دولت كاركنان وري بهره ميزان بودن پايين

 كشور در اشتغال مشكل رفع براي دولتي بخش در بكارگيري و استخدام سياست اعمال
.زمينه اين در سياسي فشار اعمال و

 ساختار با تناسب بدون سازماني واحدهاي اغلب در متخصص غير انساني نيروي تورم 
.)قراردادي هاي استخدام در بويژه( سازماني

مديريت سرمايه انساني

.)قراردادي هاي استخدام در بويژه( سازماني

 ستادي واحدهاي در متخصصين نگهداري و جذب براي غيرمتناسب پرداخت نظام
)دولت عاقله قوه( اجرايي هاي دستگاه



 هاي سياست دليل به كاركنان خدمات كميت و كيفيت ارتقاي براي ناكافي انگيزش
 و عملكرد با مرتبط غير هاي پرداخت العمر، مادام هاي استخدام نظير غيراصولي

.ناكارامد افراد از حمايتي هاي نگاه بذل و سياستي پشتيباني كارايي،

 افزايش در دولت كاركنان آموزشي هاي دوره پايين نسبتا اثربخشي
  منظور به ها آموزش توسعه به صرف توجه و آنها كارآمدي و كارايي

.استخدامي امتيازات از مندي بهره

مديريت سرمايه انساني

  منظور به ها آموزش توسعه به صرف توجه و آنها كارآمدي و كارايي
.استخدامي امتيازات از مندي بهره

 موجب كه اجرايي هاي دستگاه از برخي براي قانوني فرا اختيارات
  از عظيمي بخش انگيزشي بي و پرداخت نظام در جدي هاي ناهماهنگي

.)برنامه قانون 20 ماده( است شده كاركنان



 تربيت، براي متقن عملياتي هاي برنامه و قانوني ضوابط وجود عدم
 اعتبار كاهش موجب مواردي در كه مديران عزل و ارتقا نصب، گزينش،

.است شده مديريتي نظام كيفيت افت و ها مسئوليت

 و  حداكثر برابري بيست تفاوت( بازنشستگان حقوق ميزان در تعادل عدم

مديريت سرمايه انساني

 و  حداكثر برابري بيست تفاوت( بازنشستگان حقوق ميزان در تعادل عدم
)قانوني برابر هفت جاي به پرداخت حداقل

  كه زودرس هاي بازنشستگي از استفاده در اصولي غير قانوني مقررات
   و گرديده فهيم و متخصص كاركنان از ها دستگاه شدن تهي موجب
  .است نموده فراهم را بازنشستگي هاي سازمان ورشكستگي زمينه



 متناظر مهارت و تخصص جهت از انساني نيروي تركيب بودن نامناسب 
.دولت نيازهاي با

  بدون خصوصي بخش هاي شركت كاركنان از ميليون نيم حدود استخدام
  در ابالغي هاي سياست با مغاير و شايستگي مشاغل، احراز شرايط رعايت
.اخير سال 8 طول

مديريت سرمايه انساني

.اخير سال 8 طول
  سيصد حدود( مهرآفرين طرح استخدامي هاي برنامه از ناشي هاي آسيب

)كننده شركت افراد از نفر هزار
 آمارهاي وجود و دولت كاركنان آمار يكپارچه و جامع سيستم در ضعف

.متناقض بعضاً و متفاوت پراكنده،
  .گزينشي  ضوابط و ها گيري جهت و ها روش بودن نامناسب



.مدل مديريت سرمايه انساني بخش دولتي و راهبردهاي آن - 1

.آمار و اطالعات، برنامه ريزي و ساماندهي نيروي انساني -2

.جذب و تامين منابع انساني - 3

.انگيزش و جبران خدمت -4

مديريت سرمايه انساني

.انگيزش و جبران خدمت -4

.آموزش و توسعه منابع انساني - 5

.خروج از خدمت -6

.مديران - 7



سرمايه انسانيمديريت : برنامه چهارم

1397سال 



سرمايه انسانيمديريت : برنامه چهارم

هيأت عالي 
گزينش

نيمه اول سال 
1398

هيأت -
وزيران

مجلس -
شوراي 
اسالمي

سازمان 
اداري و 

استخدامي 
كشور



سرمايه انسانيمديريت : برنامه چهارم

هيأت وزيران
سازمان اداري  
و استخدامي 

كشور

:  برنامه ريزي
1397سال 
مستمر: اجرا

سازمان  
برنامه  

و 
بودجه 
كشور



سرمايه انسانيمديريت : برنامه چهارم



سرمايه انسانيمديريت : برنامه چهارم



سرمايه انسانيمديريت : برنامه چهارم





نظام هاي و ارتقاي نظام مند تمامي عناصر رشد 

هاي مديريتيفناوري : برنامه پنجم

نظام هاي و ارتقاي نظام مند تمامي عناصر رشد 
ارزشي، نظري و كشور مبتني بر مباني مديريتي 

.با اسناد فرا دستمنطبق 



هاي مديريتيفناوري : برنامه پنجم



هاي مديريتيفناوري : برنامه پنجم



 هاي نظام نظير امور از برخي در قديمي و سنتي هاي فناوري از استفاده
 خدمات، و وظايف انجام نحوه استخدامي، اجرايي، –فني ريزي، بودجه
.روز دانش و نوين هاي فناوري از گيري بهره بدون

  تصميم مشاركت، نظير مديريت پشتيبان هاي نظام از گيري بهره عدم

فناوري هاي مديريتي

  تصميم مشاركت، نظير مديريت پشتيبان هاي نظام از گيري بهره عدم
.دانش مديريت پروژه، كنترل سپاري، بيرون گيري،

 نظير مختلف موضوعات در استانداردها اجراي و تدوين به توجهي كم
  .تجهيزات و ساختمان انساني، منابع اداري، خدمات



  كالن اداره بر مؤثر عناصر در هماهنگي و يكپارچگي نگري، كل فقدان
.كشور

 بين تجربيات و نظري مباني بر منطبق و مناسب الگوهاي از محدود استفاده
.كشور مختلف هاي بخش مديريت براي بومي و المللي

.گيري تصميم مراجع از برخي تداخل و تعدد

فناوري هاي مديريتي

.گيري تصميم مراجع از برخي تداخل و تعدد

  و مدت كوتاه و مدت ميان مدت، بلند ريزي برنامه هاي نظام در ضعف
  .ها آن يكپارچگي

  محاسبات قانون نظير مادر قوانين احكام و اصول از برخي ناسازگاري
 نوين نظري رويكردهاي با ها شهرداري قانون بودجه، و برنامه قانون عمومي،

فرادست اسناد و



.مدل نظام مديريت كالن كشور - 1

.نظام هاي مديريتي بخش هاي مختلف -2

.نظام هاي برنامه ريزي - 3

فناوري هاي مديريتي

.نظام هاي برنامه ريزي - 3

)ساختار، منابع انساني و فناوري( زيرساخت هاي اجرا -4



هاي مديريتيفناوري : برنامه پنجم

طول 
دوره



هاي مديريتيفناوري : برنامه پنجم



هاي مديريتيفناوري : برنامه پنجم

ارائه به 
رئيس 
جمهور

دفتر 
هيئت 
دولت



هاي مديريتيفناوري : برنامه پنجم



هاي مديريتيفناوري : برنامه پنجم
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هاي مديريتيفناوري : برنامه پنجم





نهادينه سازي فرهنگ كار، خود كنترلي و امانت 

سازمانيتوسعه فرهنگ : برنامه ششم

نهادينه سازي فرهنگ كار، خود كنترلي و امانت 
داري، تعلق و تعهد سازماني، انضباط اداري، 
اجتماعي و مالي و خدمات دهي بي منت به  

.مردم



سازمانيتوسعه فرهنگ : برنامه ششم



سازمانيتوسعه فرهنگ : برنامه ششم



 اداري، انضباط كاري، وجدان همچون سازماني فرهنگ بودن نامناسب
  ... و رجوع ارباب تكريم مداري، مشتري كنترلي، خود

 مسئولين بين در سازماني فرهنگ مديريت مقوله به نسبت توجهي كم
 اثرات كه آنها جانب از )گريزي قانون نظير( رفتارها از برخي بروز و

فرهنگ سازماني

 اثرات كه آنها جانب از )گريزي قانون نظير( رفتارها از برخي بروز و
  .دارد سازماني فرهنگ بر مخربي

  فرهنگ ارتقاي براي استخدامي و اداري مقررات و قوانين تطبيق عدم 
.سازماني



مطلوب سازماني فرهنگ هاي ويژگي و الگو - 1

فرهنگ سازماني

سازماني فرهنگ ارتقاء و ريزي برنامه سنجش، - 2



سازمانيتوسعه فرهنگ : برنامه ششم

طراحي و اجراي جايزه ملي  
فرهنگ سازماني

سازمان اداري و 
استخدامي كشور

دستگاه هاي اجرايي



سازمانيتوسعه فرهنگ : برنامه ششم



سازمانيتوسعه فرهنگ : برنامه ششم





و صيانت از حقوق مردم، افزايش حفظ 
پاسخگويي، مسئوليت پذيري و اعتما د 

در نظام اداري) مردم(شهروندان صيانت از حقوق : برنامه هفتم

پاسخگويي، مسئوليت پذيري و اعتما د 
ارتقاي سالمت اداري و كاهش    - عمومي

.  فساد



در نظام اداري) مردم(صيانت از حقوق شهروندان : برنامه هفتم



در نظام اداري) مردم(صيانت از حقوق شهروندان : برنامه هفتم



  .اداري نظام در دولت و خود متقابل حقوق از مردم آگاهي كمي�
.آنان تكريم و مردم حقوق از صيانت برنامه بودن ناكافي

  ... و ارتقاء انحالل، ابقاء، در مردم سنجي نظر نتايج از گيري بهره عدم 
  .كاركنان استخدامي رفتار و اداري واحدهاي

اداريدر نظام صيانت از حقوق مردم 

  .كاركنان استخدامي رفتار و اداري واحدهاي
 به معنوي و مادي هاي�خسارت جبران براي محكم قوانين بودن ناكافي
  .كاركنان و اجرايي هاي�دستگاه عملكرد محل از مردم



 .اداري نظام در دولت و مردم متقابل حقوق تبيين - 1

.مردم حقوق از صيانت براي اداري نظام هاي برنامه - 2

اداريدر نظام صيانت از حقوق مردم 



در نظام اداري) مردم(صيانت از حقوق شهروندان : برنامه هفتم



در نظام اداري) مردم(صيانت از حقوق شهروندان : برنامه هفتم

تدوين تدوين 
:  نظام

1397سال 

:  اجرا
مستمر



در نظام اداري) مردم(صيانت از حقوق شهروندان : برنامه هفتم



در نظام اداري) مردم(صيانت از حقوق شهروندان : برنامه هفتم





مقابله با فساد در نظام اداريارتقاء پاسخگويي، شفافيت و : برنامه هشتم



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



 و فساد با مبارزه تكاليف و قوانين اجراي براي الزم اهتمام و عزم عدم
  .اداري سالمت ارتقاي

 اندازه عدم نتيجه در و اداري فساد و سالمت سنجش شاخص وجود عدم
 .آن صحيح گيري

 از پيشگري و سالمت ارتقاي براي دستگاهي عملياتي برنامه فقدان 

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

 از پيشگري و سالمت ارتقاي براي دستگاهي عملياتي برنامه فقدان 
.اداري فساد

  فساد با برخورد و پيشگيري زمينه در موجود مقررات و قوانين نارسايي
  .اداري



 با مقابله و سالمت ارتقاي جامع نظام طراحي و مفاهيم شناخت - 1
اداري فساد

 پايش و اداري فساد با مبارزه و سالمت ارتقاء راهكارهاي و برنامه - 2
.ها برنامه اجراي

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

.ها برنامه اجراي



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

1397سال 



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



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

مسئولاقدامات اساسيرديف
مرجع  
تصويب

زمان
مشاور و  

همكار
مالحظات

7

تصويب اليحه 
معاونت  شفافيت

حقوقي رئيس  
جمهور

  مجلش شوراي
1397سال اسالمي

سازمان اداري  
  و استخدامي

كشور
دستگاههاي  

-
دستگاههاي  اسالميجمهور

اجرايي

8

تصويب اليحه تعارض  
منافع

معاونت  
حقوقي رئيس  

جمهور

  مجلش شوراي
1397سال اسالمي

دستگاههاي  
-اجرايي

9
ــانون   توســعه اجــراي ق
دسترســـــي آزاد بـــــه 

اطالعات
  دستگاههاي

ساالنه-اجرايي
وزارت  

فرهنگ و  
ارشاد اسالمي

-



ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري: برنامه هشتم
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ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري: برنامه هشتم
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وري نظام اداري و اجرايي كشور����مديريت بهره: برنامه نهم



وري نظام اداري و اجرايي كشور����مديريت بهره: برنامه نهم



وري نظام اداري و اجرايي كشور����مديريت بهره: برنامه نهم

سال 
1397

سال 
1397

سال 
و  1397

استمرار استمرار 
ساالنه



وري نظام اداري و اجرايي كشور����مديريت بهره: برنامه نهم



وري نظام اداري و اجرايي كشور����مديريت بهره: برنامه نهم





كسب اطمينان از صحت فرايند 

و ارزيابينظارت : برنامه دهم

كسب اطمينان از صحت فرايند 

و مديريت اجراي برنامه ها در  ريزي  برنامه

.راستاي تحقق اهداف چشم انداز كشور



و ارزيابينظارت : برنامه دهم



و ارزيابينظارت : برنامه دهم



 در نتايج و محصول كنترل جاي به فرايندها كنترل تفكر حاكميت
.كشور نظارتي قوانين

.نظارتي مراجع و ها سازمان بين صحيح كار تقسيم عدم

  .مديريتي هاي نظام در ارزيابي و نظارت نتايج اعمال به توجهي كم

نظارت و ارزيابي

  .مديريتي هاي نظام در ارزيابي و نظارت نتايج اعمال به توجهي كم



 هاي سياست و انداز چشم تحقق كنترل( استراتژيك نظارت نظام ناكارامدي
 .المللي بين و اي منطقه سطوح در كشور جايگاه تعيين عدم و )نظام كلي

  و مدت كوتاه و مدت ميان هاي برنامه در نظارتي هاي نظام ناكارآمدي
 سالمت، شفافيت، كيفيت، و وري بهره نظير اداري نظام مهم موضوعات
.مردم مشاركت و پاسخگوئي

نظارت و ارزيابي

.مردم مشاركت و پاسخگوئي

.دولت بر ها تشكل و مردم نظارت سازوكارهاي نبود مند نظام



 كلي هاي سياست و انداز چشم(كشور پيشرفت استراتژيك ارزيابي - 1
.)نظام

.كشور توسعه ساله 5 هاي برنامه ارزيابي و نظارت  - 2

.اجرايي هاي دستگاه عملكرد ارزيابي و نظارت - 3

نظارت و ارزيابي

.اجرايي هاي دستگاه عملكرد ارزيابي و نظارت - 3

.دولت  بر ها تشكل و مردم نظارت نمودن مند نظام -4

 و وري بهره نظير اداري نظام محوري موضوعات ارزيابي و نظارت -5
.)مردم مشاركت و پاسخگويي شفافيت، كيفيت،



و ارزيابينظارت : برنامه دهم



و ارزيابينظارت : برنامه دهم

1397سال 



و ارزيابينظارت : برنامه دهم



و ارزيابينظارت : برنامه دهم




