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سمه تعالیاب

 هاریزي استانها و سازمان مدیریت و برنامههاي اجرایی، استانداريبخشنامه به دستگاه

  1401موضوع: جشنواره شهيد رجایی سال 

و تقدیر از  شناساییدر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و  "خدمت صادقانه، انقالبی و موثر به مردم"به منظور تکریم  

های اجرایی سازی فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاهت شریف ایران و نهادینهر عرصه خدمتگزاری به ملّهای برتر ددستگاه

های اجرایی مربوط در خصوص ( قانون مدیریت خدمات كشوری و دستورالعمل82( و )81نامه اجرایی مواد )و به استناد آیين

به شرح زیر  1401جشنواره شهيد رجایی سال و استانی دستگاهی  ستادهای ،ارزیابی عملکرد، ساختار و وظایف ستاد مركزی

 شود:ابالغ می

  الف(  ستاد مرکزي جشنواره شهيد رجایی

جمهور و ریيس سازمان اداری و استخدامی كشور و با عضویت  ستاد مركزی جشنواره شهيد رجایی با مسئوليت معاون ریيس

در های ذیل با مأموریت نظران مدیریت دولتیهای اجرایی ذیربط و صاحبهمعاونان این سازمان و برخی از معاونان دستگا

 :شودمیسازمان اداری و استخدامی كشور تشکيل 

جمهور؛ حائز باالترین امتياز یا بيشترین های مستقل زیر نظر ریيسها و سازمان( دستگاه از بين وزارتخانه2انتخاب حداكثر ) .1

 های عمومی و اختصاصی؛دو بعد شاخص رشد نسبت به سال گذشته در مجموع

های اجرایی؛ حائز باالترین امتياز یا های تابعه دستگاههای وابسته و شركت( دستگاه از بين سازمان3انتخاب حداكثر ) .2

 های عمومی و اختصاصی؛بيشترین رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص

 ؛"بنيان، اشتغال آفرینتوليد؛ دانش" با عنوان 1401در اجرای شعار سال انتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد  .3

 رضایت مردم؛كسب  عملکرد دربه دستگاه اجرایی حائز بهترین  "جایزه ویژه مردمی" اعطای .4

 ؛"سند تحول دولت مردمی"انتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در اجرای  .5

 ؛ "وريبهره " در موضوع ردانتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین عملک .6

 با بهترین عملکرد در تحقق مصوبات سفرهای استانی ریيس جمهور؛ استاندار موفقانتخاب  .7

 ؛"قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعيت "اجرای  عملکرد درانتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین  .8

 ؛"جاد اشتغالتسهيل و ای "اجرای  عملکرد درانتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین  .9

و  "امر به معروف و نهی از منکر"، "اقامه نماز"، "سازمانیارتقاي فرهنگ "انتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در  .10

 ؛"ترویج فرهنگ عفاف و حجاب"

 هایدستگاه ها در ارزیابی عملکردهای خبرگانی افراد و تشکلبه موثرترین مشاركت "جایزه مشارکت خبرگانی" اعطای .11

 ؛اجرایی
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رجایی در امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و  دبيرخانه ستاد مركزی جشنواره شهيد :1تبصره 

 استخدامی كشور مستقر است و معاون نوسازی اداری سازمان دبير جشنواره خواهد بود.

نامه فصل یازده قانون مدیریت خدمات كشوری، آیين های اجرایی با در نظر گرفتن مفادارزیابی عملکرد دستگاه :2تبصره 

، بخشنامه ارزیابی 14/1/1389تاریخ  4225/44327( قانون مدیریت خدمات كشوری به شماره 82( و )81اجرایی مواد )

ای عمومی ارزیابی هو دستورالعمل امتيازدهی شاخص 20/09/1400تاریخ  51080ابالغی به شماره  1400عملکرد سال 

شود انجام و های تخصصی كه در دبيرخانه ستاد مركزی جشنواره شهيد رجایی تشکيل می، در قالب كميته1400عملکرد سال 

های گزارش نهایی برای انتخاب برگزیدگان به ستاد مركزی جشنواره شهيد رجایی ارائه خواهد شد. )الزم است، دستگاه

بندی ابالغ شده به این سازمان ی خود را در قالب سامانه مدیریت عملکرد دولت بر اساس زمانهای خودارزیاباجرایی، گزارش

 ارسال نمایند.( 

 شود.نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیدگان، توسط ستاد مركزی جشنواره شهيد رجایی تعيين می :3تبصره 

شورای عالی اداری،  23/03/1390مورخ  6653/206در اجرای مصوبه شماره كشور سازمان اداری و استخدامی  :4تبصره 

اقدام نموده و  متوسطو  خوب، عالیها در سه سطح بندی آنهای اجرایی، نسبت به سطحپس از ارزیابی عملکرد دستگاه

هد به اطالع عموم خوا "سامانه انتشار نتایج ارزیابی عملکرد دولت"نتيجه را به همراه گزارش تفصيلی ارزیابی عملکرد، در 

 رساند. 

دبيرخانه هایی نظير: دستگاه مشاركت از (10الی  3)در اجرای بندهای های برتر ستاد مركزی در انتخاب دستگاه :5تبصره 

معاونت علمی و معاونت اجرایی ریاست جمهوری، دبيرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی،  ،مجمع تشخيص مصلحت نظام

و خانواده ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه كشور، ستاد ملی جمعيت، مركز  معاونت امور زنانفناوری رئيس جمهور،

تحقيقات و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،  وری، وزارت علوم،رصد و پایش تحول دولت، سازمان ملی بهره

های مجلس مركز پژوهش و شکیوزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 شورای اسالمی حسب مورد استفاده خواهد نمود.

 ب( ستاد دستگاهی جشنواره شهيد رجایی

های مستقل زیر نظر ریيس جمهور موظفند با تشکيل ستاد جشنواره شهيد رجایی در سطح دستگاه به ها و سازمانوزارتخانه

 11852/93/206ورای راهبری توسعه مدیریت )موضوع مصوبه شماره ریاست باالترین مقام دستگاه و با عضویت اعضای ش

 های وابسته، اقدامات زیر را انجام دهند:سسات و شركتؤها، مشورای عالی اداری( و روسای سازمان 5/9/1393تاریخ 

های تابعه؛ حائز باالترین امتياز یا بيشترین رشد های وابسته و شركتهای برتر از بين سازماندستگاه/انتخاب دستگاه .1

 و اختصاصی؛های عمومی نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص

های تابعه دستگاه؛ حائز باالترین های وابسته و شركتهای برتر از بين واحدهای استانی ستاد و سازمانانتخاب دستگاه .2

 و اختصاصی؛های عمومی ه در مجموع دو بعد شاخصامتياز یا بيشترین رشد نسبت به سال گذشت
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های تابعه و های وابسته، شركتتواند از واحدهای ستاد دستگاه، سازمانستاد جشنواره شهيد رجایی دستگاه می :1تبصره 

قاومتی، بهبود (، اقتصاد مبنيان، اشتغال آفرینتوليد؛ دانشها كه در محورهایی از قبيل؛ تحقق شعار سال )واحدهای استانی آن

 تقدیر نماید. ،اندای انجام دادهرضایت مردم و ... اقدام برجسته كسبمحيط كسب و كار، 

چگونگی تقدیر از برگزیدگان با رعایت قوانين و مقررات تعداد و : ستاد جشنواره شهيد رجایی دستگاه، در خصوص 2تبصره 

 گيری خواهد نمود.مربوطه، تصميم

های اجرایی )یا عناوین مشابه( به عنوان دبيرخانه ستاد جشنواره شهيد رجایی دستگاه عملکرد دستگاه دفاتر مدیریت :3تبصره 

بندی آنها بر اساس نتایج این ارزیابی نموده و گزارش واحدهای اجرایی ملی و استانی و رتبهموظفند؛ اقدام به ارزیابی عملکرد 

 تگاه ارائه نمایند. آن را برای تصویب به ستاد جشنواره شهيد رجایی دس

 ج( ستاد استانی جشنواره شهيد رجایی

 دهد:شورای راهبری توسعه مدیریت استان به عنوان ستاد جشنواره شهيد رجایی استان، اقدامات زیر را انجام می

بت به سال های اجرایی استان؛ حائز باالترین امتياز یا بيشترین رشد نس( دستگاه از بين تمامی دستگاه2انتخاب حداكثر ) .1

 و اختصاصی؛های عمومی گذشته در مجموع دو بعد شاخص

های اعالم شده از سوی ستاد مركزی جشنواره شهيد رجایی؛ حائز باالترین امتياز یا انتخاب دستگاه برتر در هر یک از گروه .2

 و اختصاصی؛های عمومی بيشترین رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص

های برتر در اجرای مصوبات سفرهای استانی ریاست دستگاه/تواند از دستگاهد جشنواره شهيد رجایی استان میستا: 1تبصره 

 محترم جمهوری، تقدیر نماید.

های اجرایی استان كه در تواند بر حسب مقتضيات استان، از دستگاهستاد جشنواره شهيد رجایی استان می :2تبصره 

 كسب(، اقتصاد مقاومتی، بهبود محيط كسب و كار، بنيان، اشتغال آفرینتوليد؛ دانشسال ) محورهایی از قبيل؛ تحقق شعار

 اند، تقدیر نماید.ای انجام دادهرضایت مردم و ... اقدام برجسته

ستاد جشنواره شهيد رجایی استان، پس از تأیيد نتایج ارزیابی، در خصوص نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیدگان، با : 3تبصره 

 گيری خواهد نمود.رعایت قوانين و مقررات مربوط تصميم

ریزی استان مستقر بوده و موظف است دبيرخانه ستاد جشنواره شهيد رجایی استان، در سازمان مدیریت و برنامه: 4تبصره 

از طریق  های اجرایی استان نموده و گزارش مربوط راهای تخصصی، اقدام به ارزیابی عملکرد دستگاهضمن تشکيل كميته

 سامانه مدیریت عملکرد دولت، به دبيرخانه ستاد مركزی جشنواره شهيد رجایی ارایه نماید.
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