نقشه راه اصالح نظام اداری
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شماره206/93/560:
تاریخ1393/1/20 :

تمامی وزارتخانهها ،موسسات ،شرکتها ،نهادهای عمومی غیردولتی و استانداریها
ش��ورای عالی اداری در یکصد و ش��صت و دومین جلسه مورخ  1392/12/14بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رییس جمهور و در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری (مدظلّهالعالی)
به منظور ارتقای نقش تسهیلگری و هدایتگری دولت و انجام اصالحات در نظام اداری کشور« ،نقشه راه اصالح نظام
اداری» مشتمل بر  8برنامه به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.
ماده  1ـ عناوین برنامهها:

نقشه راه اصالح نظام اداری

1ـ مهندسی نقش و ساختار دولت
2ـ توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
3ـ خدمات عمومی در فضای رقابتی
4ـ مدیریت سرمایه انسانی
 5ـ فناوريهای مدیریتی
 6ـ توسعه فرهنگ سازمانی
7ـ صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
 8ـ نظارت و ارزیابی

ماده  - 2تکالیف و مسئولیتها:
الف) معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی رییسجمهور مکلف است؛ بر اساس نقشه راه پیوست ،هر ساله برنامه
عملیاتی الزم برای تحقق این مصوبه مش��تمل بر عناوین اقدامات ،زمانبندی ،دس��تگاه یا دس��تگاههای مسئول (اصلی و
همکار) را تهیه و تا پایان آذرماه هر سال به تصویب شورای عالی اداری برساند.
تبصره :برنامه عملیاتی استانها هر ساله توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور تهیه و تاپایان
دیماه هر سال برای اجرا توسط دستگاههای اجرایی استان ،به استانداران ابالغ میشود.
ب) تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند؛ مطابق با برنامه عملیاتی ساالنه ابالغی از سوی شورای عالی اداری ،اقدامات
الزم را طبق زمانبندی ،معمول و گزارش اقدامات خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه
نمایند.
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وزراء و معاونان رییسجمهور ،مسئول حسن اجرای این مصوبه در واحدها و دستگاههای زیرمجموعه خود هستند.
ج) معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور مکلف اس��ت؛ ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی
عملکرد دس��تگاههای اجرایی ملی و اس��تانی ،گزارش اجرای این برنامه را هر چهار ماه یکبار به رییسجمهور و ش��ورای
عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارایه نماید.
											
حسن روحانی
								
رییسجمهور و رییس شورای عالی اداری

نقشه راه اصالح نظام اداری
رونوش��ت :دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ـ دفتر رياس��ت جمهوري ـ دفتر رياس��ت محترم مجلس ش��وراي اسالمي -دفتر رياست محترم قوه
قضاييه ـ دفتر معاون اول رییسجمهور -دفتر هيأت دولت ـ دفتر بازرس��ي رييسجمهور ـ دفتر رياس��ت ديوان عدالت اداري ـ كميس��يون امور اجتماعي
مجلس شوراي اسالمي ـ اداره كل حقوقي رياست جمهوري ـ اداره كل قوانين و مقررات كشوري رياست جمهوري ـ روزنامه رسمي جمهوري اسالمي
ايران ـ دفتر هماهنگيهاي ويژه رييسجمهورـ فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران ـ ديوان محاسبات كشور ـ سازمان بازرسي كل كشور
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از جان��ب مق��ام معظم رهب��ری (مدظلّهالعال��ی) و تأکید

مقدمه

نقشه راه اصالح نظام اداری

نظام اداری در ایران با توجه به نقش گسترده و مؤثری
که در انجام امور دارد؛ یکی از زیرساختهای مهم توسعه
محسوب میشود که بیتوجهی به آن موجب آسیبهای
جبرانناپذیری در مسیر تحقق آرمانهای نظام جمهوری
اس�لامی ای��ران ،تحقق برنامهه��ا ،رضایت م��ردم و ...
میشود.
دولته��ا همواره در س��طوح مختلف و به ش��یوههای
گوناگ��ون به دنبال اصالح نظ��ام اداری بودهاند؛ لیکن به
دالیلی از جمله عدم ش��ناخت کام��ل ابعاد موضوع ،عدم
تعری��ف و تدقیق رویکرده��ای ناظر بر م��دل اداره امور
کش��ور ،عدم تدوین راهبرده��ا و راهکارهای مربوط و یا
روزمره ،به موفقیت چندانی
گرفتار شدن در امور جاری و
ّ
در اصالحات و تحقق اهداف مورد نظر نایل نشدهاند.
این وضعیت در ش��رایطی است که ساختار نظام اداری
در ش��رایط فعلی و در بس��یاری از زمینهها به جای ایفای
نقش محرک برای پیشرفت و توسعه کشور ،مانعی برای
دس��تیابی به توسعه پایدار اس��ت .در این شرایط فارغ از
آنک��ه انجام اصالحات از یک س��و ،اجتن��اب ناپذیر و از
سویی دیگر تکلیف تلقی میشود؛ عدم اصالح آن عالوه
بر کند نمودن مس��یر پیشرفت کش��ور ،بخش عظیمی از
مناب��ع الزم برای توس��عه را نیز صرف نگهداش��ت خود
مینماید و این کاس��تی موجب شکاف میان وضع موجود
و تحقق چشمانداز میشود.
اینک با توجه به ابالغ سیاس��تهای کلی نظام اداری

رییسجمهور محترم مبنی بر اولویت اصالح نظام اداری
در برنامهها ،میتوان به خلق ارزشهای مش��ترک میان
تمام��ی فعاالن نظام اداری پرداخت و بهواس��طه س��از و
کارهای پیوندی ،زمین��ه انجام اصالحات عمیق در نظام
اداری به عنوان بستر و زیرساخت توسعه کشور را فراهم
نمود.
ب��ه همین دلیل ،معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه
انس��انی رییسجمهور با بهرهگیری از تجارب و مطالعات
پیش��ین ،اسناد باالدس��تی ،مبانی نظری و تجربیات سایر
کش��ورها ب��ه تبیی��ن عناصر مؤث��ر در نظ��ام مدیریت و
طراحی مدل مفهومی مدیریت کش��ور با محوریت بخش
دولتی پرداخته اس��ت .سپس بر اس��اس مدل مفهومی و
سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری،
عناوین اصلی در قالب  8عنوان برنامه تعیین ش��ده است.
در ادامه با توجه به سیاس��تهای کلی ناظر بر هر عنوان
برنامه ،اطالعات برگرفته از تحلیل محیطی و شناس��ایی
فرصتها و چالشهای وضع موج��ود ،اهداف هر عنوان
برنامه و موضوعات اس��تراتژیک هر عنوان ،تدوین ش��ده
و متناس��ب با هر موضوع اس��تراتژیک ،اقدامات اساسی
مشخص شده اس��ت تا مبنایی برای تعیین مسیر اصالح
نظام اداری در شکلی نظاممند و شفاف باشد.
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معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
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برنامه اول

مهندسی نقش و ساختار دولت
هدف

تبیین نقش مناسب فعاالن توسعه کشور و دستیابی به ساختاری تسهیلگر ،چابک ،متناسب و غیرمتمرکز برای
دولت در تعامل با سایر فعاالن (بخش خصوصي ،سازمانهاي مردمنهاد ،مديريتهاي محلي و مردم).

سياستهاي کلي نظام اداري1

نقشه راه اصالح نظام اداری

 چابکسازي ،متناسبسازي و منطقي ساختن تشکيالت نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشمانداز (بند)10 زمينهسازي براي جذب و استفاده از ظرفيتهاي مردمي در نظام اداري (بند )19 انعطافپذيري و عدم تمرکز اداري و سازماني با رويکرد افزايش اثربخشي ،سرعت و کيفيت خدمات کشوري(بند )11
 کلنگري ،همسوس��ازي ،هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي وچشمانداز (بند )14

موضوعات استراتژيک

 -1نقش فعاالن توسعه کشور و چگونگی ایفای آن در ارتباط با یکدیگر.
 -2درجه تمرکز و حدود تقسيم وظايف دولت ميان واحدهاي مرکزي ،استاني و محلي(شهر و روستا).
 -3سازماندهي دولت مطابق با نقش و مأموریتهای تعیین شده.
 -4سازماندهي اجزاي دولت(دستگاهها) در چارچوب نقش ،مأموریتها و وظایف و میزان تمرکز.

اقدامات اساسي متناسب با هر یک از موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک  -1نقش فعاالن توسعه کشور و چگونگی ایفای آن در ارتباط با یکدیگر

 -1-1تعیین نقش و مأموریت هر یک از فعاالن توسعه در بخشهای مختلف کشور.

 *1سياستهاي کلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري (مدظله العالی) ،فروردين .1389
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 -2-1شناس��ايي ظرفيته��ا ،توانمنديها و نيازمنديهاي فعاالن و ظرفيتس��ازي ،توانمندس��ازي و
حمايت از آنان.

 -3-1شناسايي بنگاهها ،وظايف ،فعاليتها و واحدهاي قابل واگذاري از دولت به ساير فعاالن.

 -4-1تعيين ش��يوههاي مش��ارکت و واگذاري مانند خصوصيسازي ،برون سپاري ،مشارکت ،شراکت،

واگذاري مديريت ،خريد خدمات و  ...براي مصاديق خاص.

 -5-1راهبري اس��تقرار و نظارت بر واگذاري فعاليتها و تصديها و واحدهاي عملياتي دس��تگاهها به
ساير فعاالن و تدارک زيرساختها و منابع.

موضوع استراتژيک -2درجه تمرکز و حدود تقسيم وظايف دولت ميان واحدهاي مرکزي ،استاني و محلي

(شهر و روستا)

 -1-2تعيين رويکردهاي حاکم بر تفکيک وظايف واحدهاي مرکزي ،استاني و محلي.

 -2-2تعيين و توزيع وظايف و اختيارات دولت ميان واحدهاي ستادي و اجرايي در تمام سطوح.
موضوع استراتژيک  -3سازماندهي کالن دولت مطابق با نقش و مأموریتهای تعیین شده

 -1-3طراحي ساختار کالن دولت در سطح وزارتخانهها ،سازمانها و واحدهاي محلي.

 -2-3بررسي و ساماندهي شوراها ،کميسيونها و ساير مجامع تصميمگيري در تشکيالت بخش دولت.

تمرکز

 -1-4طراحي ضوابط س��ازماندهي دستگاههاي اجرايي در حوزه ستادي ،واحدهاي استاني و واحدهاي

عملياتي متناسب با ماهيت وظايف دستگاههاي اجرايي.

 -2-4تطبيق وضع موجود ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي با ضوابط.

معاونت توسعه مدرییت و
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موضوع استراتژيک  -4سازماندهي اجزاي دولت (دستگاهها) در چارچوب نقش ،مأموریتها و وظایف و میزان
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برنامه دوم

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري
هدف

تسهیل و تسریع دسترسی مردم ،بنگاهها ،کارکنان و دستگاههای اجرایی به خدمات دولتی فارغ از زمان و مکان.

سياستهاي کلي نظام اداري

 توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومي (بند )15 توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري بهمنظور تسريع و تسهيل در ارایه خدمات كشوري(بند )12

موضوعات استراتژيک

نقشه راه اصالح نظام اداری

 -1نقشه راه دولت الکترونيک.
 -2راهبري و استقرار دولت الکترونيک.
 -3اصالح سيستمها و روشها.
 -4تعامل الکترونيکي بين دستگاهي.
 -5آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و مردم در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات.
 -6پايش ،سنجش و ارزيابي توسعه دولت الکترونيک در کشور.

اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک -1نقشه راه دولت الکترونيک

طراحي و تدوين نقشه راه دولت الکترونيک.

موضوع استراتژيک -2راهبري و استقرار دولت الکترونيک

 -1-2تدوين استانداردهاي الزم حقوقي ،فني و مديريتي.

 -2-2توسعه پورتال ملي ،پورتالهاي دستگاهي ،استاني و محلي.

 -3-2ارایه خدمات اطالعرساني ،تعاملي و تراکنشي از طريق پورتالها.
معاونت توسعه مدرییت و
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موضوع استراتژيک -3مديريت سيستمها و فرايندهاي سازماني

 -1-3طراحي نقشه راه مديريت فرايندهاي سازماني.

 -2-3راهبري و استقرار نقشه راه مديريت فرايندها با تاکيد بر فرايندهاي اصلي و اختصاصي.

 -3-3افزايش دسترسي مردم به ارایه خدمات از طريق مديريت و راهبري دفاتر پيشخوان ،مجتمعهاي

خدمات اداري و...

 -4-3مديريت بر ايجاد و راهاندازي پنجرههاي واحد ارایه خدمات و مديريت فرايندهاي مش��ترک بين

دستگاهي با هماهنگي و مشارکت دستگاههاي ذيربط.
موضوع استراتژيک -4راهبري تعامل الکترونيکي بين دستگاهي

 -1-4طراحي مدل ،نقشه ،استانداردها ،ضوابط و تدوين سند تعامالت بين دستگاهي ( )GIFو راهبري
استقرار و استفاده از آن توسط دستگاههاي اجرايي.

 -2-4مديريت ارتباط شبکهاي سامانههاي الکترونيکي دستگاههاي اجرايي در شبکه ملي اطالعات.
 -3-4راهبري استقرار و استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي براي دستگاههاي اجرايي کشور.
موضوع استراتژيک -5آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و مردم در حوزه دولت الکترونيک

 -1-5طراح��ي و راهب��ري اجراي آم��وزش مديران،کارکن��ان دولت و کارشناس��ان واحدهاي فناوري
اطالعات دستگاههاي اجرايي و کارگزاران ارایه خدمات دولتي.

الکترونيکي.

موضوع استراتژيک -6پايش ،سنجش و ارزيابي توسعه دولت الکترونيک در کشور

 -1-6تدوين ضوابط ارزيابي دولت الکترونيک در چارچوب ضوابط و ش��اخصهاي  UNDPو انجام
ارزيابي ساالنه.

 -2-6تدوين ضوابط و شاخصهاي ارزيابي توسعه کمي و کيفي خدمات الکترونيکي توسط دستگاههاي
اجرايي و ارزيابي و رتبهبندي آنها.
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 -2-5طراح��ي و راهبري اجراي برنامه فرهنگس��ازي و توانمندس��ازي مردم در اس��تفاده از خدمات

