بسمه تعالی

دستورالعمل اجرا یی
فرآیند ارزشیابی

سیاستهای گام دوم انقالب دست گاههای اجرایی
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ماده  -1مقدمه
انقالب کبیر اسالمی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دههی پنجم حیات خود نهاد
که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانهای باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان ،امیدوارانه آن را در گذر از
چالشها و به دست آوردن پیشرفتهای خیرهکننده ،همواره سربلند دیدهاند.
در چنین نقطهی عطفی ،رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور «بیانیهی گام دوم انقالب» و برای ادامهی این راه روشن ،به
تبیین دستاوردهای شگرف چهار دههی گذشته پرداخته و توصیههایی اساسی بهمنظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران
اسالمی بزرگ» ارائه فرمودهاند.
بیانیهی «گام دوم انقالب» تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و بهویژه جوانان که بهمثابه منشوری برای «دومین
مرحلهی خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی» خواهد بود و «فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی» را رقم خواهد زد.
این گام دوم ،انقالب را «به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمیٰ
(ارواحنافداه) هست» نزدیک خواهد کرد.
این مستند  ،پیشنهاد استقرار نظام و فرایند ارزشیابی دستگاههای اجرایی برای سنجش میزان تحقق اهداف بیانه مذکور است.

ماده  -2تعاریف و اصطالحات:
دستگاههای اجرایی :همه دستگاههای حکومتی  ،دولتی  ،زیرمجموعه های وابسته که تحت نظر قوانین جمهوری اسالمی ایران
مدیریت می شوند
دبیرخانه اجرایی سیاستهای گام دوم انقالب  :دبیرخانه اجرایی یک ساختار اداری است که مسئول پایش چگونگی اجرای
سیاستهای گام دوم انقالب در دستگاههای اجرایی است.
ارزشیابی سیاستهای گام دوم انقلاب :یکی از زیرنظام های مدیریت عملکرد است که به منظور سننجش و ارزش گذاری ساالنه
عملکرد دستگاههای اجرایی با استفاده از روش ها و ابزارهای الزم با قضاوت در مورد میزان تحقق سیاستهای گام دوم انقالب
مورد توافق بین دستگاه اجرایی و دبیرخانه اجرایی گام دوم انقالب انجام می گیرد.
اقدامات و پروژه ها :محورها و اقداماتی هستند که برای تحقق سیاستهای گام دوم انقالب توسط دستگاه اجرایی در طول دوره
ارزشیابی انجام می گیرد و مورد ارزشیابی قرار می گیرند.
دوره ارزشیابی :به دوره زمانی اطالق می شود که دستگاههای اجرایی در آن بازه مورد ارزشیابی قرار می گیرند .در این
دستورالعمل ،دوره ارزشیابی هر سال از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند همان سال می باشد.
حد نصاب امتیاز ارزشیابی :حد نصاب مقرر در ارزشیابی ساالنه برای دستگاههای اجرایی رسمی عبارت از کسب حداقل 07
امتیاز از مجموع  177امتیاز فرم ارزشیابی می باشد.
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ماده  -3اهداف ارزشیابی عملکرد
 -1ارزشیابی و حصول اطمینان از تحقق اهداف سیاستهای گام دوم انقالب دستگاه های اجرایی در طول یک دوره معین.
 -2ارزشیابی و قضاوت در خصوص سطح عملکرد اختصاصی و عمومی دستگاههای بر اساس عوامل و معیارهای تعیین شده
سیاستهای گام دوم انقالب.
 -3اطالع از بازده و نتایج عملکرد دستگاههای اجرایی در دستگاه های اجرایی.
 -4شناخت نقاط قوت و ضعف دستگاههای اجرایی و استفاده از نتایج آن در تصمیم گیری های اداری.
 -5شناخت نیازها و فراهم آوردن زمینه های مختلف ارتقاء سطح عملکرد دستگاههای اجرایی.

ماده  -4محورهای اصلی و سیاستهای گام دوم انقالب
بر اساس بیانیه مقام معظم رهبری درباره گام دوم انقالب  ،سیاستهای اصلی گام دوم انقالب به شرح زیر ابالغ می گردد.
محور

ردیف

هدف

علم و پژوهش

1.1

کمک به جوشاندن چشمهی دانش با استفاده از نیروی متخصص داخلی

1.1

کمک به شتاب رشد متوسّط علمی کشور

1.1

ارتقای رتبه ایران در بین کشورهای جهان

1.1

ارتقای جایگاه ایران در رشتههای حسّاس و نوپدید

1.1

کمک به نیل به قلّههای دانش جهان

1.1

عبور از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشتهها

1.1

جبران عقب افتادگی تاریخی علمی

1.1

ایجاد سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور

1.1

برنامه ریزی و اجرای جهاد علمی

1.1

برجسته کردن شاخصهای اخالص ،ایثار ،توکّل ،ایمان

1.1

رشد فضیلتهای خیرخواهی ،گذشت ،کمک به نیازمند ،راستگویی ،شجاعت ،تواضع،
اعتمادبهنفس

1.1

ارتقای شعور معنوی

1.1

ارتقای وجدان اخالقی

1.1

مقابله با تهاجم روزافزون دشمنان

1.1

برنامه ریزی و اجرای وظایف دستگاههای مسئول حکومت در قبال معنویت و اخالق

معنویّت و اخالق
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اقتصاد

1.1

کاهش اثرات چالش تحریم

1.1

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت

1.1

استفاده از توان و ظرفیّت داخل به جای نگاه به بیرون

1.1

استفاده بهینه از ظرفیّت نیروی انسانی فرهیخته داخلی

1.1

بودجهبندی ساالنه صحیح و متوازن

1.1

ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد

1.1

حذف هزینههای زائد و مسرفانه

1.1

بستر سازی برای ایجاد شغل برای جوانها

1.1

اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

1.10

مولّد شدن و دانشبنیان شدن اقتصاد

1.11

مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت

1.11

برونگرایی با استفاده از ظرفیّتهای اقتصادی کشور

عدالت و مبارزه با 1.1
فساد

استقالل و آزادی

1.1

ارتقای طهارت اقتصادی دستگاهها

1.1

مبارزه با فساد از زمان تشکیل نطفه فساد

1.1

استقرار عدالت اداری و مدیریتی

1.1

کاهش تبعیض در توزیع منابع عمومی

1.1

مبارزه با ویژهخواری

1.1

مبارزه با فریبگران اقتصادی

1.1

توجه به قشرهای نیازمند حمایت

1.1

حراست از استقالل ایران اسالمی

1.1

حراست از آزادی فردی و اجتماعی

عزت ملی ،روابط 1.1
خارجی،
با دشمن

ارتقای ارزش های زهد انقالبی و سادهزیستی مدیران و مسئوالن

مرزبندی 1.1

رعایت اصلِ «عزّت ،حکمت ،و مصلحت» در روابط بینالمللی
کمک به شکست سیاستهای استعماری آمریکا

1.1

ترویج الگوی مقاومت در برابر سلطهی آمریکا و صهیونیسم

1.1

رعایت عزّت کشور و ملّت در روابط بین المللی

1.1

روابط حکیمانه و مصلحتجویانه از موضع انقالبی

1.1

صیانت از از ارزشهای انقالبی و ملّی در روابط بین المللی
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سبک زندگی

1.1

مبارزه با ترویج سبک زندگی غربی

1.1

صیانت از الگوی سنتی زندگی اسالمی ایرانی

1.1

ترویج الگوی مقاومت

1.1

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ماده  -6مراحل اجرای فرایند ارزشیابی عملکرد:
واحدهای ارزیابی عملکرد یا عناوین مشابه دستگاه های اجرایی موظفند اهداف عملیاتی ساالنه سیاستهای گام دوم انقالب را
در فروردین ماه هر سال برای اجرا در همان سال طبق مراحل زیر ابالغ نمایند.

 .1ابتدا مدیر سیستم (مدیر دبیرخانه اجرایی) در ابتدای هر سال  ،دوره ارزیابی جدید را باز نموده و سیستم را اجرایی
می کند.
 .2هر دستگاه اجرایی با توجه به سیاستهای ابالغی گام دوم انقالب موضوع ماده ( ،)3رئوس عملکردی و برنامه ها و
شاخصها و پروژه های عملیاتی برنامه ریزی شده خود را در سیستم ثبت می نماید
 .3دبیرخانه اجرایی  ،رئوس برنامه ها دستگاهها را مالحظه کرده و بعد از رفع ایرادات ،تایید می نماید.
 .4هر دستگاه اجرایی در پایان دوره ارزیابی ؛ لیست اقدامات انجام شده را وارد نموده و مستندات آن را پیوست می
نماید.
 .5دبیرخانه اجرایی ؛ لیست اقدامات انجام شده دستگاه و مستندات آن را تایید نموده و امتیاز دهی می کند( شیوه نامه
امتیاز دهی به صورت جداگانه ابالغ خواهد شد)
 .6نمره ارزیابی به دستگاه نمایش داده شده و در صورت نیاز به تجدید نظر اقدام نموده و در غیر این صورت تایید می
نماید.
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ماده  : 6نمونه فرم ارزشیابی
«نمونه فرم های ارزشیابی عملکرد گام دوم انقالب دستگاههای اجرایی»
-1دستگاه:

-2استان:

-4دوره ارزیابی:

-3شهرستان:

 -5اقدامات برنامه ریزی شده
اقدامات /پروژه های برنامه ریزی شده ابتدای دوره ارزیابی که در طول دوره انجام خواهید داد.
ردیف

عنوان اقدام/پروژه

1
2
3
..
..

هدف مرتبط گام دوم(ماده )3
لیست انتخابی

هدف مرتبط گام دوم(ماده )3

ردیف عنوان اقدام/پروژه
4
5
6
..
..



تاریخ  ...........امضا........

نام و نام خانوادگی مسئول دستگاه
 -6اقدامات /پروژه های انجام شده
اقدامات /پروژه های انجام شده انتهای دوره ارزیابی که انجام داده اید.
ردیف

عنوان برنامه/پروژه

نتایج بدست آمده

موافقت/عدم موافقت ستاد اجرایی

وزن از
177

درصد تحقق

امتیاز نهایی

1
2
3
...
...

میانگین :

توضیحات :
 -9امضای باالترین مقام دستگاه اجرایی:

جمع:

تاریخ:

 -17نقاط قوت :
 -11نقاط قابل بهبود :
 -12امضای دبیرخانه اجرایی:

تاریخ:

-13شماره دبیرخانه:

نسخه:دستگاه/دبیرخانه/بایگانی
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