بسمه تعالی
توافقنامه سطح خدمت " ارزيابی عملكرد ساالنه دستگاه هاي اجرايی استان ( " )10011776000

 .1مقدمه

بدینوسیله بیانیه سطح توافق خدمت "ارزیابی عملکرد ساالنه دستگاههای اجرایی استان قزوین" به منظور اجراي
سیاستهاي كلي برنامه هاي اصالح نظام اداري ،نقشه راه اصالح نظام اداري و برنامه جامع اصالح نظام اداري و پایش عملكرد
دستگاه هاي اجرایي در ابعاد عمومي و اختصاص ،به شرح ذیل جهت آگاهي و بهره برداري ایفاد مي گردد :
 .2هدف

هدف از توافقنامه سطح خدمت این است كه در راستاي توجه به اصل مشتري مداري و به منظور ارائه با كیفیت خدمت
" ارزيابی عملكرد ساالنه دستگاه هاي اجرايی " توسط "سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين" ،كیفیت تحویل خدمت
مذكور براي " دستگاههاي اجرايی استان" مورد توافق قرار گیرد.
 .3مسئولیت

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان قزوین موافقت مي كند كه خدمت مذكور را از
طریق سامانه مدیریت عملكرد به ترتیب زیر ارائه دهد :
 ابالغ بخشنامه ارزیابي عملكرد به دستگاههاي اجرایي استان (بارگذاري در تارنماي سازمان  /ارسال از طریق شبكه دولت)
 برگزاري جلسات توجیهي و آم وزشي براي تیم ارزیابي عملكرد دستگاه هاي اجرایي استان در دو بعد شاخص هاي عمومي
و اختصاصي
 تایید اولیه كارشناسان ارزیاب شاخص هاي عمومي و اختصاصي از طریق سامانه مدیریت عملكرد
 رسیدگي به اعتراضات دستگاههاي اجرایي استان در سامانه
 تایید نهایي نتایج ارزیابي عملكرد دستگاههاي اجرایي استان (شاخص هاي عمومي و اختصاصي) توسط معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انساني سازمان
 ارسال نتایج به سازمان اداري و استخدامي كشور
دستگاههاي اجرایي استان جهت دریافت خدمت مي بایست طبق قوانین به شرح ذیل ،اقدام نمایند :
 سیاستهاي ابالغي مقام معظم رهبري در حوزه نظام اداري

 قانون مدیریت خدمات كشوري
 قوانین برنامه هاي توسعه
 نقشه راه اصالح نظام اداري و برنامه هاي عملیاتي منتج از آن
 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضي دریافت خدمت مكلف است مراحل ذیل را به ترتیب در سامانه مدیریت عملكرد انجام دهد :
 ارائه مستندات شاخص هاي ارزیابي عملكرد دستگاهها در سامانه بر اساس شیوه نامه ارزیابي عملكرد
 رعایت زمانبندي اعالم شده از سوي معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني سازمان
 اعالم نتایج نهایي ارزیابي عملكرد دستگاه
سامانه های درخواست  /ارائه خدمت :

سامانه مدیریت عملکرد
مدارک الزم برای دریافت خدمت :

 آمار و اطالعات پایه نظام اداري بروزرساني شده دستگاه هاي اجرایي شامل ساختار،نیروي انساني،فناوري و
راهبردها و برنامه هاي مصوب.
 مستندات عملكرد مندرج در سامانه مدیریت عملكرد استان.
 گزارش هاي موردي نظارتي در طول سال.
مدت زمان انجام خدمت  :از طریق سامانه
تعداد مرتبه مراجعه حضوری  :در صورت نیاز دستگاه اجرایي
زمان دسترسی به خدمت  :آنالین از طریق سامانه

استعالم (فرآیندهای مشترک بین دستگاهی) :
متوسط زمان

نوع استعالم
فهرست استعالمات مورد نیاز

عنوان دستگاه

ارائه خدمت

اجرایی مرتبط

حسابداري تعهدي

اداره كل اقتصاد و
دارایي

سامانه تداركات دولت الكترونیک

وزارت صنعت
معدن تجارت

آدرس لینک استعالم
دستی

الکترونیکی

الکترونیکی

دریافت پاسخ
استعالم از
دستگاه اجرایی /
واحد
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http://setadiran.ir



بهبود فضاي كسب و كار
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اداره كل اقتصاد و
دارایي


فضاهاي اداري در سامانه سادا

https://sada.mefa.ir
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استقرار نظام جامع توسعه و ترویج
نماز

ستاد اقامه نماز
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رسیدگي به شكایات در بستر سامد

استانداري
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مناسب سازي فضاهاي اداري جهت
استفاده معلولین

اداره كل
بهزیستي
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مدیریت سبز

اداره كل محیط
زیست
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 .5هزینهها و پرداختها

ارائه خدمت به صورت رایگان مي باشد.
 .6دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت تا زماني كه اصالحیه آن صادر نگردیده ،تحت امضاي "رئیس سازمان" ،اعتبار دارد.
 .7خاتمه توافقنامه

چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلي موضوع
خاتمه موافقتنامه اعالم مي گردد.
ابوالفضل ياري
رئیس سازمان

