


یعامتجا نیمات  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  نایرفعج -  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
یعامتجا هافر  راک و  ، نواعت ترازو  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم    - رف یقداص  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

لاله تیعمج  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  هیقف و  یلو  یگدنیامن  هزوح  یشهوژپ  یشزومآ و  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم    - دنودمحا ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
ناریا یمالسا  يروهمج  رمحا 

نامزاس زامن  هماقا  ياروش  سیئر  سلجم و  روما  یقوقح و  تیریدم ، هعسوت  مرتحم  نواعم    - نایشناد  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
تسیز طیحم  تظافح 

یمالسا دازآ  هاگشناد  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  ییوجشناد و  یگنهرف ، مرتحم  نواعم  يرتنالک -  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 
نایگنهرف  هاگشناد  مرتحم  سیئر  رفینخ -  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

يا هفرح ینف و  هاگشناد  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  ییوجشناد و  یگنهرف ، مرتحم  نواعم    - يدهم رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
يزاسرهش هار و  ترازو  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم    - ییالعدیس سدنهم  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

تامادقا اه و  نادنز نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  تیبرت  و  حالصا و   ، تمالس مرتحم  نواعم  روپ -  یتجح ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
روشک یتیبرت  ینیمات و 

نارهت يرادرهش  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  رادرهش و  مرتحم  رواشم    - هداز قداص  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 
ا.ا.ج يامیس  ادص و  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  نامزاس و  مرتحم  ماقم  مئاق    - مدقم يوسوم  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 

تراجت ندعم و  تعنص ، ترازو  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم    - یتسلا رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
روشک يا  هفرح ینف و  شزومآ  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  سیئر  یلیقع -  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 

درادناتسا یلم  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  درادناتسا و  يارجارب  تراظن  مرتحم   نواعم  مدقم -   يدنرم  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
تفن ترازو  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  ریزو و  مرتحم  رواشم  بسن -   يدیجم  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 

ورین ترازو  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  يرجاهم -   سدنهم  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
ناناوج شزرو و  ترازو  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  يدمحا -  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

اه هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  داهن  یسایس  یگنهرف ، مرتحم  نواعم  یحلاص -  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 
يروانف یملع و  تنواعم  زامن  هماقا  ياروش  سیئر  هیامرس و  بذج  تیریدم و  هعسوت  مرتحم   نواعم  يریلد -  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

يروهمج تسایر 

مکیلع مالس 

هب يربهر  مظعم  ماقم  تایونم  يارجا  رد  دـناسر ؛ یم  راضحتـسا  هب  یهلا ، نوزفازور  قیفوت  يوزرآ  تعیبط و  راـهب  ون و  لاـس  کـیربت  ضرع  مارتحا و  اـب     
هرامش همانشخب  ناریزو و  مرتحم  تایه  بوصم  زامن  هماقا  گنهرف  هعـسوت  جیورت و  همان  نییآ  مهدزیـس ، سالجا  صوصخلا  یلع  زامن  يرـسارس  ياه  سالجا 

درکلمع یبایزرا  دنیآرف  ییارجا  همان  نییآ  تسویپ  هب  روشک ، یمادختـسا  يرادا و  نامزاس  سیئر  روهمج و  سیئر  مرتحم  نواعم  خروم 1397/06/04   162537

   ١٣٩٨/١/٢۶ 

   ٢/٠١/٨٢٢۴٢ 

دراد     

"" یرر م  ماق  دراذب   دراذب زام   زام تود       تود تد   تد ارار     دودو   یدر   یدر تاکا   تاکا دد   ــ یاب یاب یالسا   یالسا ماظ   ماظ نو     نو نالو   نالو     ""
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دا  م     

ی آ  ا ند ا ور  سال  آ ی  ا ی ا گاه  A ماز د د ا  ی عمل   ١٣٩٧ارزیا
 مقدمه؛ 
آئين نامه  20ماده و همچنين  اجالس سيزدهمبه ويژه و به اجالس هاي سراسري نماز رهبري معظم در راستاي پيگيري منويات مقام   

هاي  دستگاهعملكرد اقامه نماز اقدام به ارزيابي ستاد اقامه نماز  هسالهمه وب هيات محترم وزيران، ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز مص
  .نمايدمي اجرايي 

، كه با رويكرد جديد 1397سال در كشور  ياقامه نماز دستگاه هاي اجراي ارزيابي عملكردبر همين اساس شيوه نامه اجرايي هيات هاي   
در بستر وب  هريك از دستگاه هااقامه نماز  تبيين كننده فرآيند ارزيابي عملكردشده و تنظيم يابي دستگاه ها ستاد مبني بر توسعه خودارز

  جهت اجرا ابالغ مي شود.به شرح ذيل  ماده 15در  مي باشد،
  

 ؛اهداف - 1ماده 
  الي) و ساير اسناد باالدستي نماز.تحقق منويات مقام معظم رهبري (مدظله الع پيگيري -
فرآيند خود ارزيابي در دستگاه هاي اجرايي و هدايت آنان در جهت سنجش ميزان كارايي و اثربخش برنامه ها و فعاليت هاي توسعه  -

 اقامه نماز.
به  شامل؛ قوت ها، ضعف ها و راه كارهاي پيشنهادي ارائه گزارشي از آخرين وضعيت اقامه نماز در دستگاه هاي اجرايي كشور -

 مسئولين ذي ربط.
 لگوهاي موفق و تجليل و تقدير از فعاالن و خادمان اقامه نماز در كشور.معرفي ا -

  
 ؛حاكم بر فرآيند ارزيابيارزش ها و اصول  - 2ماده 

 فعال نمودن ظرفيت هيات هاي ارزيابي عملكرد در دستگاه هاي اجرايي كشور -
 پرهيز از هرگونه مقايسه دستگاه ها با يكديگر -
 ارزيابي هاي علمي و واقع بينانه -
و در تمامي مراكز و واحدهاي تابعه دستگاه اعم از اداري، آموزشي، پژوهشي  تا سطح شهرستان ها 1397توسعه فرآيند ارزيابي سال  -

 و ...
  به برنامه ها و فعاليت هاي خالقانه و ابتكاريويژه توجه  -

  ؛1397در سال  عملكرد اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي كشور ساختار ارزيابي – 3ماده 
  ستاد اقامه نماز هيات عالي داوري  هيات هاي ارزيابي ستاد اقامه نماز هيات هاي ارزيابي دستگاه هاي اجرايي
هيات هاي ارزيابي دستگاه ها در حوزه

  ستادي
    اقامه نمازارزيابي ستادمركزيهيات

    هيات ارزيابي ستاد اقامه نماز استان ها هيات هاي ارزيابي در مراكز استان ها
    يات ارزيابي ستاد اقامه نماز شهرستان هاه  

اي ي آنان است با شيوهها و خدماتي كه وظيفهبرنامه زمانبندي شده همه فعاليتها تشكيل شود و بر اثر آن،  دستگاههاي اين  هايي براي تعيين دقيق مأموريت...كار الزم امروز آن است كه هيأت
 ها و خدمات گردد.كارآمد ديگري مأمور پيگيري و نظارت مستمر بر پيشرفت اين فعاليت هيأت واقع بينانه فراهم گردد. و علمي و

ي زمانبندي شده را بدهند و جمع هاي مزبور گزارش پيشرفت آن برنامهبايد هيأتاي است كه در آن ميشما، مجمعي فقط براي سخنراني نيست بلكه عرصه گردهمايي سال آيندهبراين اساس ،
ي جامع را تصحيح يا تكميل ها و موانع راه، برنامهها يا توقفسهم هر دستگاه را از تشويق و تقدير و يا خداي نخواسته از توبيخ و سرزنش به او بپردازد و بر اساس پيشرفت اي،رتبهداوري عالي

  كند.
ري به سيزدهمين اجالس سراسري نمازاز پيام مقام معظم رهب قسمتي                                                                                                                                                                      
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  ؛استان ها ستادي و هاي حوزه درتركيب هيات هاي ارزيابي دستگاه هاي اجرايي  – 4ماده 
، دبير شوراي (رئيس هيات)؛ رئيس شوراي اقامه نماز شاملاستان  در حوزه ستادي و ارزيابي در دستگاه هاي اجرايي هاي هياتتركيب    

و دو نفر از اعضاي فعال شوراي اقامه  (عضو شورا)، مسئولين دفاتر مديريت عملكرد دستگاه يا عناوين مشابه در دستگاه ير هيات)(دباقامه نماز 
  مي باشد. (عضو شورا)تابعه نماز و يا دو نفر از نمايندگان واحدهاي 

   توجه؛
 ئيس هيات ارزيابي ستاد اقامه نماز كشور صادر مي شود.توسط، رحوزه ستادي احكام روساي هيات هاي ارزيابي دستگاه هاي اجرايي در  -

همان دستگاه صادر حوزه ستادي احكام ساير اعضاي هيات ارزيابي دستگاه هاي اجرا در حوزه ستادي توسط، رئيس هيات ارزيابي  -
 مي شود.

ركزي اقامه نماز آن دستگاه هيات هاي ارزيابي دستگاه هاي اجرايي در حوزه ستادي، در دستگاه مركزي و با محوريت شوراي م -
 تشكيل مي شود.

 صادر مي شود. دستگاه در مركز هماناحكام روساي هيات هاي ارزيابي دستگاه هاي اجرايي در استان، توسط رئيس هيات ارزيابي  -
 ر مي شود.صاد استانرئيس هيات ارزيابي همان دستگاه در توسط ، استاناحكام ساير اعضاي هيات ارزيابي دستگاه هاي اجرا در  -
مديريت و  ، هيات ارزيابي با محوريتمي باشندبيش از يك واحد تابعه داراي استان  سطح در آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه در -

 يا دستگاه ارشد در استان تشكيل مي شود. 

  ؛تقويم اجرايي فعاليت هاي هيات هاي ارزيابي دستگاه هاي اجرايي – 5ماده 
  زمان اجرا االجرافعاليت هاي الزم رديف

 تشكيل هيات هاي ارزيابي در حوزه ستادي و استان ها 1

  98فروردين 
 صدور ابالغ براي هر يك از اعضاء 2
 اعالم اسامي هيات ارزيابي به ستادهاي اقامه نماز در مركز و استان ها 3
  تابعه در مركز و استان هادستگاه هاي اجرايي به واحدهاي1397ابالغ شيوه نامه ارزيابي عملكرد سال 4
  آموزش و توجيه اعضاء 5
پيگيري و بارگذاري گزارش و مستندات عملكردي دستگاه و واحدهاي تابعه آن در سامانه سجاده به نشاني  6

.ir://fsajadehttp * 

 ح و تكميل گزارشاتارائه بازخورد جهت اصال بررسي اوليه و 7  98رديبهشت ا
  عندالزوم برگزاري نشست هاي كارشناسي جهت استماع توضيحات و گزارشات تكميلي مسئولين واحدها 8
  ارزيابي عملكرد واحدهاي تابعه براساس شاخص هاي تعيين شده از سوي ستاد اقامه نماز كشور 9

  ود و ارسال آن به ستادهاي اقامه نماز در مركز و استان هاجمع بندي نتايج و امتيازات مكتسبه هر يك از واحدها تابعه خ 10
ارائه بازخورد تفصيلي نتايج ارزيابي هاي انجام گرفته (شامل؛ قوت ها، ضعف ها و راه كارهاي پيشنهادي جهت اصالح و  11

  98خرداد  بهبود برنامه ها) به مديران واحدهايي كه مورد ارزيابي قرار گرفته اند
  قدير از فعاالن و خادمان نماز توسط باالترين مقام اجرايي دستگاه در سطح مركز و استان هاتجليل و ت 12

      توجه؛ 
 صرفا گزارش و مستندات عملكرد بارگذاري شده در سامانه سجاده مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. -

 ام كاربري و رمز عبور تعيين و اعالم خواهد شد.براي هر يك از كاربران سامانه سجاده متناسب با مسئوليت و جايگاه مشخص شده، ن -

  ؛تركيب هيات هاي ارزيابي ستاد اقامه نماز در سطح شهرستان – 6ماده 
، امام جمعه يا نماينده تام االختيار و (مسئول هيات)ستاد اقامه نماز در شهرستان شامل؛ دبير ستاد اقامه نماز شهرستان هيات ارزيابي تركيب    

  اينده تام االختيار مي باشد.فرماندار يانم
   توجه؛

 مي باشد.مستقر دبيرخانه هيات ارزيابي شهرستان در محل دفتر ستاد اقامه نماز شهرستان  -
  هيات ارزيابي ستاد صرفا در شهرستان هايي كه دفاتر ستاد اقامه نماز فعال مي باشد، تشكيل مي شود. -
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  ؛در سطح استانتركيب هيات هاي ارزيابي ستاد اقامه نماز  – 7ماده 
، "استاندار يا نماينده تام االختيار "، (رئيس هيات)مدير ستاد اقامه نماز استان تركيب هيات ارزيابي ستاد اقامه نماز در سطح استان شامل؛    
نفر از دبيران اقامه نماز  يك"، "نامه ريزي استان يا نماينده تام االختيارررئيس سازمان مديريت و ب"،  "امام جمعه يا نماينده تام االختيار "

  مي باشد. "كارشناسان ستاد اقامه نماز استان  "و"،"دستگاه هاي اجرايي استان به عنوان نماينده منتخب دستگاه ها 
  توجه؛

 در استان، توسط رئيس هيات ارزيابي ستاد شهرستان ها اقامه نماز در مركز استان و هيات هاي ارزيابي ستاد احكام روسا و اعضاي -
  مي شود.و ابالغ ادر ص

 مي باشد.مستقر  استان در محل دفتر ستاد اقامه نمازاستان، دبيرخانه هيات ارزيابي  -

  
  ؛ارزيابي ستاد اقامه نماز مركزي تركيب هيات - 8ماده 

ون برنامه ريزي، نظارت معا"، "(رئيس هيات)نماينده رئيس جمهور در امر نماز "تركيب هيات ارزيابي ستاد اقامه نماز در سطح مركز شامل؛    
يك نفر از دبيران اقامه  "،"متخصصين امر و دو نفر از كارشناسان "، "معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد"، "(دبير هيات)و ارزيابي ستاد 

  مي باشد. "مه نمازمديران برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي ستاد اقا "و   به انتخاب رئيس هيات ارزيابي ستاد "نماز دستگاه هاي اجرايي 
  توجه؛

  تاد اقامه نماز توسط رئيس ستاد اقامه نماز كشور صادر مي شود.ارزيابي س مركزي حكم رئيس هيات -
  صادر مي شود. اقامه نمازارزيابي ستاد  مركزي احكام روساي هيات هاي ارزيابي ستاد در استان ها، توسط رئيس هيات -
 مي باشد.مستقر اقامه نماز  معاونت برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي ستاددر ، نمازستاد اقامه ارزيابي مركزي دبيرخانه هيات  -

  
  ؛تركيب هيات عالي داوري ستاد اقامه نماز كشور - 9ماده 

نماينده رئيس جمهور و رئيس "، "دو نفر از اعضاي منتخب هيات امناي ستاد"؛ شاملتركيب هيات عالي داوري ستاد اقامه نماز كشور    
  مي باشد. "قائم مقام و معاونين ستاد اقامه نماز كشور"، "ايشان وزير كشور يا نماينده تام االختيار"، "ركزي ارزيابي ستاد اقامه نمازهيات م

  
  ؛ارزيابي ستاد اقامه نمازعالي داوري و هيات هاي تقويم اجرايي فعاليت هاي هيات  – 10ماده 

  عنوان فعاليت رديف
  مجري / مجريان

هيات   زمان اجرا
ارزيابي 
  شهرستان

هيات 
ارزيابي 
  استان

هيات 
  مركزي

  ارزيابي 

هيات 
عالي 
  داوري

  97اسفندماه   *  - -  - سياستگذاري، برنامه ريزي فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاه ها 1
  -  *  *  * تشكيل هيات هاي ارزيابي ستاد اقامه نماز 2

  98فروردين ماه 

  -  *  *  * هاي ارزيابي ستادصدور و ابالغ روسا و اعضاي هيات 3
  -  *  *  * آموزش و توجيه اعضاي هيات  هاي ارزيابي ستاد 4
  -  *  *  - پيگيري تشكيل هيات هاي ارزيابي دستگاه ها و آموزش و توجيه ارزيابان 5
  -  *  *  - صدور ابالغ روساي هيات هاي ارزيابي دستگاه ها در مركز و استان ها 6
	* كاربري و رمز عبور كاربران سامانه سجاده اختصاص و ابالغ نام 7 	*  *  -  
به دستگاه هاي اجرايي در مركز،1397ابالغ شيوه نامه ارزيابي عملكرد سال  8

  استان ها و شهرستان ها
*	 	*  *  -  

نظارت بر عملكرد هيات هاي ارزيابي دستگاه هاي اجرايي در مركز از طريق  9
	* هيات هاي ارزيابي دستگاه و رصد سامانه سجادهشركت در جلسات    98ارديبهشت ماه   -  *  *	
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بررسي و تائيد نتايج ارزيابي عملكرد هيات هاي ارزيابي دستگاه هاي  10
	* اجرايي از طريق سامانه سجاده 	*  *  -  

پيگيري ارسال گزارش بازخورد توسط هيات هاي ارزيابي عملكرد دستگاه  11
  -  *  *  -  ها به واحدهاي مجري

  98خرداد ماه 
	* دستگاه ها به مسئولين ذي ربط1397اعالم نتايج ارزيابي عملكرد سال 12 	*  *  -  
  -  *  *  - مورد)5تجليل از هيات هاي برتر ارزيابي عملكرد دستگاه ها ( 13
  -  * -  - جمع بندي گزارشات استان ها و مركز و ارائه به هيات عالي داوري ستاد 14
	* نمونه شاخص به ستاد مركز3نمونه برتر و معرفي 10ازتجليل 15 	*  -  -  

16  
قرائت بيانيه هيات عالي داوري ستاد در صحن اجالس سراسري نماز و 

  نمونه برتر كشوري 10تجليل از 
بيست و هشتمين   *  - -  -

اجالس سراسري 
  نماز

  
 واحدهاي تابعه؛ و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي و مبناي بررسي - 11ماده 

  ir.://fsajadehttpش و مستندات بارگذاري شده توسط دستگاه هاي اجرايي در سامانه سجاده به نشانيگزار )1

 (عندالزوم)هيات ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استماع توضيحات تكميلي مسئول  )2

 بر نحوه اجراي برنامه ها و فعاليت هاي مصوب توسط ناظرين ستاد و دستگاه ها نتايج نظارت و بررسي هاي انجام گرفته )3

 (عندالزوم)ايي گزارشات ارسالي به صورت موردي ارزيابي هاي ميداني و راستي آزم )4

  ؛    هسامانه سجاد در ِ امتيازات عملكردي دستگاه هاي محاسبهنحوه - 12ماده 
  محاسبه امتياز نهايي دستگاه –ب   واحدها محاسبه امتياز عملكردي هر يك از –الف 

امتياز دستگاه مربوط به عملكرد حوزه ستادي (شامل راهبري برنامه ها در %50  كل امتياز %75امتياز معادل  750جمعا  – 1397برنامه هاي مصوب سال 
  كل كشور و همچنين اجراي برنامه ها در حوزه ستادي و توابع آن ها)

 –، خالقانه و بومي (عالوه بر برنامه هاي مصوب ابالغي) برنامه هاي ابتكاري
  كل امتياز %10امتياز معادل  100جمعا 

امتياز باقيمانده مربوط به ميانگين امتيازات مكتسبه واحدهاي تابعه  % 50و 
  دستگاه در سطح استان هاي كشور مي باشد.

امتياز150عاتشكيل هيات هاي ارزيابي در حوزه ستادي و مراكز استان ها، جم
    كل امتياز %15معادل 

                                                   

  ؛و واحدهاي تابعه دستگاه هاهر يك از وضعيت عملكردي  تعيين هايشاخصعناوين و  – 13ماده 
  تذكر و توبيخ  قابل قبول  شايسته تقدير  شايسته تقدير ويژه

 موفقيت در  % 90الف)كسب بيش از 
  1397ارزيابي عملكرد سال 

موفقيت در   %90تا   % 80الف)كسب 
  1397ارزيابي عملكرد سال 

موفقيت در   % 79تا   % 60الف)كسب 
  1397ارزيابي عملكرد سال 

  الف) عدم ارائه گزارش  

 2ب ) عملكرد رو به رشد در يك دوره 
  درصدي) 20ساله متوالي (حداقل رشد 

 2دوره ب ) عملكرد رو به رشد در يك 
  درصدي) 10ساله متوالي (حداقل رشد 

موفقيت در  % 60ب) كسب  كمتر از    
  1397ارزيابي عملكرد سال 

ج ) تدوين و اجراي طرح، برنامه و يا 
فعاليتي خالقانه (فكر و ايده نو) و نوآورانه 
(اجرايي نمودن ايده نو) در حوزه  نماز 

  عالوه بر برنامه هاي مصوب ابالغي

اجراي طرح، برنامه و يا  ج ) تدوين و
فعاليتي خالقانه (فكر و ايده نو) و نوآورانه 
(اجرايي نمودن ايده نو) در حوزه  نماز 

  عالوه بر برنامه هاي مصوب ابالغي
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  ؛چگونگي و فرآيند اجرا – 14ماده 
 برنامه هاي ،1397گاه در سال ابالغي دست برنامه هاي مصوبميزان تحقق  استاندر مركز و  اجرايي دستگاه ارزيابي هاي هيات .1

براساس شاخص در كليه واحدهاي تابعه دستگاه (اعم از اداري، آموزشي، پژوهشي و ...) استاني (در صورت وجود) را  بومي و ابتكاري
ضلي هاي تعيين شده از سوي ستاد اقامه نماز (مندرج در سامانه سجاده) ارزيابي نموده و جدول نتايج حاصل را براساس نمرات ف

  د.نتهيه و به ستاد اقامه نماز در مركز و استان ارسال مي نماي اي تابعهمكتسبه هر يك از واحده
 دستگاههايهر يك از واحدهاي تابعه عملكرد ارزيابي  نمراتپس از دريافت در مركز و استان ها،  نماز اقامه ستاد ارزيابي هاي هيات .2

، بديهي است در صورت عدم تاييد، بررسي و اعالم ودنمد نخواهسامانه سجاده اقدام  در نتايجنهايي  نسبت به بررسي و تائيد اجرايي
 نتيجه نهايي به عهده هيات هاي ارزيابي ستاد اقامه نماز در مركز و استان ها خواهد بود.

ز اداري، اجرايي، آموزشي، (اعم ادستگاه ها تابعه واحدهاي كليه  از بين فرآيند شناسايي، انتخاب و تجليل از فعاالن و خادمان نماز .3
همزمان با ، و شهرستان استانر سطح شده اند، د 1397كه حائز باالترين امتياز در فرآيند ارزيابي عملكرد سال  ،پژوهشي و ...)

ه از بين منتخبين استاني كه حائز بيشترين امتياز در هيات مركزي ستاد اقامو شهرستاني نماز و در سطح ملّي استاني  هاي اجالس
 مربوط انجام خواهد شد.اجرايي دستگاه هاي مسئولين مشاركت حضور و با همزمان با اجالس سراسري نماز و نماز شده اند،

  توجه؛ 
ضمن حضور در جلسات در دستگاه هاي اجرايي، اعضاي هيات ارزيابي ستاد اقامه نماز به منظور نظارت برحسن اجراي فرآيند ارزيابي  -

قرار  و ارزيابي را نيز مورد بررسي بارگذاري شده در سامانه سجادهمستندات  و ه هاي اجرايي، گزارشهيات هاي ارزيابي دستگا
 خواهند داد.

و الزم به ذكر است اين دستورالعمل با اين رويكرد تدوين شده است، كه عالوه بر انتخاب دستگاه هاي مركزي و استاني، سهم ويژه  -
و فعاليت ها در حوزه هاي استاني و شهرستاني در فرآيند تجليل و تقدير از فعاالن و خادمان نيز به مجريان برنامه ها  قابل توجهي

  نماز اختصاص يابد.
  

  انعكاس نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي به مسئولين ذي ربط دركشور – 15ماده 
(شامل؛ امتيازات مكتسبه هر يك از دستگاه ها در مركز و  1397 گزارش پاياني ارزيابي عملكرد اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال   

در پايان دوره ارزيابي، ذيل گروه هاي پنج گانه تعيين استان ها، قوت ها، ضعف ها و راه كارهاي پيشنهادي جهت اصالح و بهبود برنامه ها و فعاليت ها) 
ايي، عمراني، توليدي و صنعتي، خدماتي، اجتماعي و رفاهي، به شده شامل؛ علمي، آموزشي و پژوهشي، فرهنگي، ورزشي، مديريتي، قض

(شامل؛ نماينده ولي فقيه و امام در استان ها  ،(شامل؛ دفتر مقام معظم رهبري، رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي)مسئولين ذي ربط در مركز 
  ارائه خواهد شد. (شامل؛ امام جمعه شهرستان و فرماندار)در شهرستان ها  و جمعه مركز استان، استاندار و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان)

  
ماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             تاد ا  ی  ظارت و ارزیا ی،    عاو  ر

ندماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ١٣٩٧ا
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<bo_maskan_dabir@nahad.gov.ir>, دبیرخانھ سازمان تبلیغات اسالمی
,<sa_tamin_dabir@nahad.gov.ir> دبیرخانھ سازمان تامین اجتماعی ,<sa_tablighaat_dabir@nahad.gov.ir>
دبیرخانھ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی <v_kaar_dabir@cabinet.gov.ir>, دبیرخانھ جمعیت ھالل احمر
,<sa_mohitezist_dabir@nahad.gov.ir> دبیرخانھ سازمان حفاظت محیط زیست ,<sa_rcs_dabir@nahad.gov.ir>
دبیرخانھ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی <uni_iau_dabir@gdn.gov.ir>, دبیرخانھ مرکزی وزارت راه و

شھرسازی <v_raah_law@cabinet.gov.ir>, سازمان زندانھا واقدامات تامینی تربیتی کشور
,<sa_irib_dabir@nahad.gov.ir> دبیرخانھ سازمان صدا و سیما ,<sa_prisons_dabir@nahad.gov.ir>
دبیرخانھ وزارت صنعت معدن و تجارت <v_mimt_dabir@cabinet.gov.ir>, سازمان فنی وحرفھ ای کشور

,<sa_isiri_dabir@nahad.gov.ir> دبیرخانھ سازمان ملی استاندارد ایران ,<sa_tvto_dabir@nahad.gov.ir>
دبیرخانھ وزارت نفت <v_naft_dabir@cabinet.gov.ir>, دبیرخانھ مرکزی وزارت نیرو

,<v_varzesh_dabir@cabinet.gov.ir> دبیرخانھ وزارت ورزش و جوانان ,<v_niru_dabir@cabinet.gov.ir>
دبیرخانھ دفتر مقام معظم رھبری <leader_daftar@nahad.gov.ir>, دبیرخانھ معاونت علمی و فناوری ریاست

جمھوری <mo_mit_dabir@nahad.gov.ir>, "وزارت جھاد کشاورزی (دبیرخانھ)"
 <v_jahadk_dabir@cabinet.gov.ir>
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