بسمٍ تعبلی
فرایىد ارزیببی عملکرد سبالوٍ دستگبٌ
خدمت دَىدگبن  :رئیس دستگبُ  ،رئیس ادارُ ببزرسی ٍ ارزیببی ػولکرد ،کبرشٌبس هسئَل ارزیببی ػولکرد،
هذیراى ٍ رابطبى ارزیببی ٍاحذّبی تببؼِ
خدمت گیرودگبن  :افراد جبهؼِ  ،کبرکٌبى داًشگبُ
مدارک ي اطالعبت مًرد ویبز  :هستٌذات هربَط بِ ّریک از شبخص ّبی ارزیببی در قبلب فبیل Word ،Excel
فیلن  ،ػکس ٍ ...
فرم َبی مًرد استفبدٌ  :فرم ّبی تؼبیِ شذُ در سبهبًِ هذیریت ػولکرد
شرح مراحل اوجبم کبر  :پس از ابالؽ شبخص ّبی ػوَهی ارزیببی تَسط سبزهبى هذیریت ٍ برًبهِ ریسی ٍ شبخص
ّبی اخ تصبصی از سَی هرکس تحَل اداری ٍزارت هتبَع  ،بب هذیراى ٍ رابطبى ارزیببی ٍاحذّبی ریربط جلسِ
تشکیل ٍ پس از بحث ٍ تببدل ًظر شبخص ّبی ّر حَزُ تؼییي ٍ ابالؽ هی گردد .سپس شبخص ّب تکویل ٍ بب
هستٌذات الزم بِ ادارُ ارزیببی ػَدت ٍ تَسط کبرشٌبس ارزیببی در ببزُ زهبًی تؼییي شذُ شبخص ّب ٍ هستٌذات
هربَط در سبهبًِ هذیریت ػولکرد ٍارد ٍ هرحلِ خَد ارزیببی اًجبم هی شَد .پس از بررسی اٍلیِ اطالػبت ثبت
شذُ تَسط کبرشٌبسبى ریربط در ٍزارت هتبَع ،اطالػبت تَسط سبزهبى هذیریت ٍ برًبهِ ریسی هَرد بررسی قرار
گرفتِ ٍ ًتبیج بررسی اٍلیِ اػالم هی گردد .درصَرت ٍجَد اػتراض بِ ًتبیج بب ارائِ دالیل ٍ هذارک اػتراض در
سبهبًِ ثبت هی گردد .در ًْبیت ًورُ ٍ رتبِ دستگبُ در بیي سبیر دستگبُ ّبی اجرایی استبى تؼییي ٍ بِ ٍاحذ
ارزیببی اػالم هی گردد ًتبیج بِ ّوراُ گسارش تحلیلی ٍ آسیب شٌبسی اًجبم شذُ تَسط ٍاحذ ارزیببی بِ رئیس
دستگبُ ٍ ٍاحذّبی ریربط (جْت تقَیت ًقبط قَت ٍ اصالح ًقبط ضؼف ) اًؼکبس دادُ هی شَد.
مسئًلیت َب ي اختیبرات َریک از عًامل :

رئیس دستگبُ  :هلسم سبختي هذیراى بِ ّوکبری بب ٍاحذ ارزیببی ػولکرد  ،تقذیر از کبرکٌبى ٍاحذّبیی کِ اهتیبز
هطلَبی کسب ًوَدُ اًذ
هذیراى ٍاحذّب :هلسم ًوَدى رابطبى ارزیببی بِ تکویل ٍ ارسبل شبخص ّب ٍ هستٌذات در زهبى تؼییي شذُ ٍ
استفبدُ از ًتبیج ارزیببی در ارتقبء شبخص ّبی حَزُ تحت اهر
رئیس ادارُ ببزرسی ً :ظبرت بر هراحل هختلف اًجبم کبر  ،پیشٌْبد تقذیر از ٍاحذّبیی کِ اهتیبز هطلَبی کسب
ًوَدُ اًذ
کبرشٌبس ارزیببی ػولکرد  :اًجبم ّوبٌّگی ٍ پیگیری ّبی الزم هراحل هختلف اًجبم کبر ٍ ،ارد ًوَدى اطالػبت
در سبهبًِ هذیریت ػولکرد
قًاویه ي مقررات  :بٌذ الف هبدُ  3آئیي ًبهِ اجرایی هَاد  18 ٍ 18قبًَى هذیریت خذهبت کشَری هَضَع هصَبِ
شوبرُ ّ 55384/5884یبت ٍزیراى هَرخ 18/8/85
وًع فه آيری مًرد استفبدٌ در اجرای ريش  :سبهبًِ هذیریت ػولکرد سبزهبى
مدت زمبن اوجبم کبر  :در طَل سبل

فلًچبرت فرایىد ارزیببی عملکرد سبالوٍ دستگبٌ
ابالؽ شبخص ّبی ػوَهی ارزیببی ػولکرد تَسط
سبزهبى هذیریت ٍ برًبهِ ریسی ٍ شبخص ّبی
اختصبصی تَسط ٍزارت هتبَع

تشکیل جلسِ بب هذیراى ٍ رابطبى ارزیببی ٍ بررسی شبخص ّب

ابالؽ شبخص ّب بِ ٍاحذّبی ریربط

تکویل شبخص ّب ٍ ارسبل آًْب ّوراُ بب هستٌذات هربَط بِ ٍاحذ ارزیببی

دریبفت ًبم کبربری ٍ رهس ػبَر تَسط ٍاحذ ارزیببی ٍ ٍارد ًوَدى اطالػبت در سبهبًِ
هذیریت ػولکرد سبزهبى

بررسی اطالػبت ثبت شذُ در سبهبًِ تَسط کبرشٌبسبى ٍزارت هتبَع
ٍ سبزهبى هذیریت ٍ برًبهِ ریسی

اػالم ًتبیج بررسی اٍلیِ ٍ ثبت اػتراض در صَرت اػتراض بِ ًتبیج
تَسط دستگبُ

اػالم رتبِ ٍ ًورُ ًْبیی دستگبُ تَسط سبزهبى هذیریت ٍ برًبهِ
ریسی

بررسی ػولکرد دستگبُ در شبخص ّبی ػوَهی
ٍ اختصبصی ٍ اًجبم آسیب شٌبسی تَسط ٍاحذ
ارزیببی ػولکرد ٍ ببزخَرد ًتبیج بِ رئیس
دستگبُ ٍ ٍاحذّبی ریربط جْت تقَیت ًقبط
قَت ٍ رفغ ًقبط ضؼف

