نم
خ
شناسناهم  ،ودار و شا ص اهی
فرآیندی

ح
ت
گروه ول اداری

1

مسئول اجرا

فهرست فرآيندها :
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ارزيابي عملكرد وزارت بهداشت و سازمان های وابسته از بعد شاخصهای
عمومي

ارزيابي عملكرد وزارت بهداشت و سازمان های وابسته از بعد
شاخصهای اختصاصي
ساماندهي نظام پیشنهادات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
احصا ،مستندسازی و اصالح فرآيندهای كلیدی
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عنوان فرآيند :ارزيابي عملكرد كاركنان ستاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
هدف از اجرای فرآيند :بررسي وضعيت عملکردی كاركنان و مديران  -استخراج مشکالت و نقاط قابل بهبود
حوزه متولي اجرای فرآيند :معاونت توسعه مديريت و منابع -مركز توسعه مديريت و تحول اداری -گروه تحول اداری
فرآيند:

دارای ارباب رجوع
بدون ارباب رجوع

نوع فرآيند:

اختصاصي

مشترک

عمومي

مراحل انجام فرآيند:
 .7تهيه شيوهنامه اجرايي ارزيابي عملکرد كاركنان
 .8تهيه دستورالعمل نظام مديريت عملکرد
 .5آموزش رابطين ارزيابي كارمندان واحدهای ستادی
 .0تکميل فرمهای ارزيابي توسط كارمند
 .3بررسي و تاييد فرمها و اطمينان از كامل بودن مدارک
 .4صدور و اجرای احکام مديران و كارمندان
مستندات قانوني اجرای فرآيند :دستورالعمل ارزيابي عملکرد كارمندان و ضوابط تمديد قرارداد كارمندان غير رسمي ابالغي
از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور به شماره  704387مورخ 35/77/75
مشخصات فرآيند :


مستند شده است :بلي

خير

 oجديدا ايجاد شده است:
 oدر گذشته بوده و اكنون اصالح و بهبود يافته است.


اجرای فرآيند بصورت الکترونيکي :بلي

خير

مزايای حاصل از اجرا و اصالح فرآيند :
استخراج مشکالت و ضعف های عملکردی در كاركنان و ارائه راهکارهای پيشنهاد جهت بهبود عملکرد آنان ،ايجاد انگيزه در
كاركنان جهت ارتقاء عملکرد و كسب نمره بهتر
شاخص فرآيند :تعداد كاركنان ارزيابي شده
« بازگشت»
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شورای
تحول اداری

عدم تاييد

اصالح موارد
دارای نق

ابال و ارسال شيوه
نامه و فرمها به
واحدهای ستادی

تاييد

تهيه شيوه نامه
اجرايي

بررسي و اطمينان از كامل
بودن مدارک و ضمائم

اداره كل
منابع
انساني و
پشتيباني

عدم تاييد
صدور و اجرای احکام
مديران و كارمندان

دريافت شيوه نامه و
فرمها و ارسال به
واحدهای زيرمجموعه

جمع بندی اطالعات
واحدها و تاييد اوليه

واحدهای ستاد

اطالع رساني به
كارمندان از طري
ارائه نسخهای از فرم
نهايي شده به آنها

تکميل فرمهای
ارزيابي

معاونت
تخصصي

ارسال به واحدها

اصالح نواق موجود
در مستندات

دفتر مديريت عملکرد
)كميته ارزيابي عملکرد(

ارسال نتاي به
معاونتها و اداره كل
منابع انساني

جمعبندی نهايي
فرمهای نتاي ارزيابي

تاييد

«بازگشت»
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ارزيابي عملكرد كاركنان ستاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

بررسي شيوه نامه

تاييد نهايي مبني بر
كامل بودن مدارک

معاونت توسعه
مديريت و سرمايه
انساني رياست
جمهوری

ابال دستورالعمل يا
اصالحيه آن و فرمهای
ارزيابي

عنوان فرآيند :ارزيابي عملكرد وزارت بهداشت و سازمان های وابسته از بعد شاخصهای عمومي
هدف از اجرای فرآيند:بررسي وضعيت عملکرد ستاد وزارت بهداشت و استخراج نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهايي بهبود
حوزه متولي اجرای فرآيند :معاونت توسعه مديريت و منابع -مركز توسعه مديريت و تحول اداری -گروه تحول اداری
دارای ارباب رجوع

فرآيند:

بدون ارباب رجوع
نوع فرآيند:

اختصاصي

مشترک

عمومي

مراحل انجام فرآيند:
 .7دريافت شاخ های عمومي از رياست جمهوری
 .8تفکيك شاخ های ارزيابي عملکرد و ارسال به واحدهای مرتبط
 .5تکميل شاخ ها و مستندات مربوطه توسط واحدهای متولي
 .0بررسي شاخ های تکميل شده و مستندات دريافتي و جمع بندی نهايي
 .3تهيه گزارش تحليلي و ارائه به رياست جمهوری
 .4بررسي و ارزيابي وضعيت شاخ های عمومي ستاد وزارت بهداشت و اعالم نتاي ارزيابي و رتبه وزارتخانه در بين ساير
دستگاهها
 .1اطالع رساني از طري مركز و سايت تحول اداری
 .2برنامهريزی جهت بهبود با همکاری ساير واحدها
مستندات قانوني اجرای فرآيند:
-

آيين نامه ارزيابي عملکرد دستگاههای اجرايي به شماره /00408ت81147/هـ مورخ  27/74/82هيات وزيران

-

آيين نامه اجرايي مواد  27و  28قانون خدمات كشوری به شماره  00581/0883مورخ 23/7/70

-

دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملکرد به شماره  844/81377مورخ  23/3/82رياست جمهوری

-

بخشنامه نحوه ارتقای كارمندان به شماره  844/33322مورخ 23/74/81

-

دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملکرد كارمندان به شماره  844/77308مورخ  34/3/88رياست جمهوری

-

بخشنامه جشنواره شهيد رجايي به شماره  874/37/83805مورخ  37/1/2رياست جمهوری

مشخصات فرآيند :


مستند شده است :بلي

خير

 oجديدا ايجاد شده است:
 oدر گذشته بوده و اكنون اصالح و بهبود يافته است.


اجرای فرآيند بصورت الکترونيکي :بلي



سطح انجام فرايند در صورت الکترونيکي بودن:

خير

 oدر سطح اطالعرساني
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 oتعاملي
 oتراكنشي
ذكر آدرس اينترنتي http: arzyabi.behdasht.gov.ir:
مزايای حاصل از اجرا و اصالح فرآيند :
مزايای كيفي :شناسايي نقاط قوت و ضعف سازمان ،احصاء راهکارهای بهبود ،ايجاد وحدت رويه در اخذ ،بررسي و جمع بندی
گزارشات و مستندات
مزايای كمي :حذف كاغذ و صرفه جويي در مصرف آن
كاهش هزينه انجام كار 8404444444 :ريال
شاخص فرآيند:
-

-

رتبه كسب شده به تفکيك برنامه های اصالح نظام اداری شامل برنامه های(مهندسي نقش و ساختار دولت -توسعه دولت
الکترونيك -خدمات عمومي در فضای رقابتي -مديريت سرمايه انساني -فناوریهای مديريتي -توسعه فرهنگ سازماني-
صيانت از حقوق مردم و سالمت اداری و نظارت و ارزيابي)
رتبه كسب شده در حوزه عمومي
رتبه كل در بين ساير وزارتخانه ها
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ارزيابي عملكرد دست اه از بعد شاخص های عمومي

واحدهای تخصصي ستاد وزارتخانه

تکميل شاخ ها ،تهيه مستندات
مربوطه و ارسال به دبيرخانه شورای
تحول اداری

معاونت های تخصصي
ستاد وزارتخانه

ارسال شاخ ها به
واحدهای زيرمجموعه

مركز توسعه مديريت و تحول
اداری)دبيرخانه شورای تحول
اداری(

اطالع رساني از طري
مركز و سايت تحول
اداری

تکميل فرم شاخ های عمومي
ستاد وزارت بهداشت و ارائه گزارش
نهايي به رياست جمهوری

بررسي شاخ های تکميل
شده و مستندات دريافتي

تفکيك و ارسال شاخ ها
به واحدها و معاونتهای
تخصصي مرتبط با ستاد
وزارتخانه

رياست جمهوری

بررسي و ارزيابي وضعيت شاخ های
عمومي ستاد وزارت بهداشت و اعالم
نتاي ارزيابي و رتبه وزارتخانه در بين
ساير دستگاه ها

ابال شاخ
عمومي

های

«بازگشت»
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عنوان فرآيند :ارزيابي عملكرد وزارت بهداشت و سازمان های وابسته از بعد شاخصهای اختصاصي
هدف از اجرای فرآيند :بررسي وضعيت عملکرد ستاد وزارت بهداشت و استخراج نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهايي بهبود
حوزه متولي اجرای فرآيند :معاونت توسعه مديريت و منابع -مركز توسعه مديريت و تحول اداری -گروه تحول اداری
دارای ارباب رجوع
بدون ارباب رجوع

فرآيند:

نوع فرآيند:

اختصاصي

مشترک

عمومي

مراحل انجام فرآيند:
.7
.8
.5
.0
.3
.4
.1
.2
.3
.74
.77

تدوين و بازبيني شاخ های اختصاصي با همکاری حوزههای تخصصي وزارتخانه
بررسي و تائيد شاخ های اختصاصي با حضور نمايندگان معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مديريت و
سرمايه انساني رئيس جمهور
ابال شاخ های تائيد شده به وزارتخانه
تهيه برش استاني شاخ های اختصاصي و ابال به دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکي
ارسال شاخ های ارزيابي عملکرد به واحدهای مرتبط
تکميل شاخ ها و مستندات مربوطه توسط واحدهای متولي و ثبت در سامانه مديريت عملکرد
بررسي شاخ های تکميل شده و مستندات دريافتي در سامانه مديريت عملکرد
جمع بندی مستندات و گزارشات دريافت شده و تدوين گزارش تحليلي جهت ارسال به رياست جمهوری
بررسي و ارزيابي وضعيت شاخ های اختصاصي وزارت بهداشت و اعالم نتاي ارزيابي و رتبه وزارتخانه در بين ساير دستگاهها
اطالع رساني از طري مركز و سايت تحول اداری
برنامهريزی جهت بهبود با همکاری ساير واحدها

مستندات قانوني اجرای فرآيند:
-

آيين نامه اجرايي مواد  27و  28قانون خدمات كشوری به شماره  00581/0883مورخ 23/7/70
دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملکرد به شماره  844/81377مورخ  23/3/82رياست جمهوری
بخشنامه نحوه ارتقای كارمندان به شماره  844/33322مورخ 23/74/81
دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملکرد كارمندان به شماره  844/77308مورخ  34/3/88رياست جمهوری
بخشنامه جشنواره شهيد رجايي به شماره  874/37/83805مورخ  37/1/2رياست جمهوری

مشخصات فرآيند :


خير



اجرای فرآيند بصورت الکترونيکي :بلي



سطح انجام فرايند در صورت الکترونيکي بودن:
 oدر سطح اطالعرساني
 oتعاملي

مستند شده است :بلي
 oجديدا ايجاد شده است:
 oدر گذشته بوده و اكنون اصالح و بهبود يافته است.
خير
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 oتراكنشي
ذكر آدرس اينترنتي arzyabi.behdasht.gov.ir:
مزايای حاصل از اجرا و اصالح فرآيند :

مزايای كیفي :تسريع و تسهيل در فرآيند انجام كار ،بهبود پايش و نظارت
مزايای كمي :حذف كاغذ و صرفه جويي ريالي در مصرف آن
كاهش هزينه انجام كار:

 8404444444ريال

شاخص فرآيند:
-

رتبه كسب شده در حوزه اختصاصي
رتبه كل در بين ساير وزارتخانه ها
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بررسي و ارزيابي وضعيت شاخ های اختصاصي ستاد

بررسي و تاييد شاخ

وزارت بهداشت و اعالم نتاي ارزيابي و رتبه وزارخانه

رياست جمهوری

ارزيابي عملكرد دست اه از بعد شاخص های اختصاصي
های پيشنهادی

وزارت بهداشت و ابال شاخ های

در بين ساير دستگاههای اجرايي

اختصاصي

تخصصي وزاتخانه

راهبری توسعه مديريت

واحدهای

ها  ،تهيه مستندات

مربوطه و ارسال به دييرخانه شورای

زارتخانه

واحدهای زير مجموعه

تکميل شاخ

راهبری توسعه مديريت)

و ارسال شاخ

ها به

اداری (دبیرخانه شورای

جمهوری

تخصصي ستاد و

و ارائه گزارش نهايي به رياست

مستندات دريافتي

به واحدهای زير مجموعه

مركز توسعه مديريت و تحول

ارزيابي

اختصاصي ستاد وزارت بهداشت

تكمیل شده و

معاونت های

اطالع رساني نتايج

تكمیل فرم های شاخصهای

بررسي شاخص های

تفکيك و ارسال شاخ

ها

«بازگشت»
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عنوان فرآيند :ساماندهي نظام پیشنهادات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
هدف از اجرای فرآيند :پديد آوردن فضای مناسب برای بهرهگيری از انديشه و تجارب كاركنان و جلب مشاركت آنها در
تصميمگيریها در راستای رفع مشکالت و پيشبرد اهداف سازمان
حوزه متولي اجرای فرآيند :معاونت توسعه مديريت و منابع -مركز توسعه مديريت و تحول اداری -گروه تحول اداری
دارای ارباب رجوع

فرآيند:

بدون ارباب رجوع
نوع فرآيند:

اختصاصي

مشترک

عمومي

مراحل انجام فرآيند:
 .7ارسال پيشنهاد توسط كاركنان و تمامي شهروندان از طري سامانه الکترونيکي نظام پيشنهادات
 .8بررسي مراتب تکميل و ناق

بودن محتوای فرم پيشنهاد توسط دبيرخانه

 .5بررسي مقدماتي پيشنهادات توسط دبيرخانه و اعالم نتيجه اوليه به پيشنهاددهنده
 .0ارجاع پيشنهادها به اعضاء كميته جهت بررسي ،تائيد يا عدم تائيد پيشنهاد
 .3اعالم مراتب تائيد يا عدم تائيد پيشنهاد به پيشنهاددهنده با ذكر داليل
 .4تقدير از پيشنهاددهنده و اعطای پاداش
 .1ابال پيشنهادهای مصوب جهت اجرا به واحد مجری
 .2دريافت گزارش اجرای پيشنهاد از واحد مجری
 .3بررسي پيشنهادهای ملي دانشگاه های علوم پزشکي و واحدهای تابعه و ابال برای اجرا به ساير دانشگاه ها و واحدهای تابعه
در صورت تصويب
 .74تعيين پيشنهادات برتر در طي يك سال و انعکاس به سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور
 .77تهيه گزارش عملکرد از روند اجرای نظام پيشنهادات به شورای راهبری توسعه مديريت وزارتخانه و سازمان های ذيربط
مستندات قانوني اجرای فرآيند:
بخشنامه شماره  844/35/75018مورخ ( 35/74/1بند الف با عنوان استقرار مدل های مديريتي پشتيبان از جمله نظام پيشنهادات و )...

مشخصات فرآيند :


مستند شده است :بلي

خير

 oجديدا ايجاد شده است:
 oدر گذشته بوده و اكنون اصالح و بهبود يافته است.


اجرای فرآيند بصورت الکترونيکي :بلي



سطح انجام فرايند در صورت الکترونيکي بودن:

خير

 oدر سطح اطالعرساني
 oتعاملي
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 oتراكنشي
ذكر آدرس اينترنتي  sugsyssoft.behdasht.gov.ir :و يا از طري سايتهای  sugsys.behdasht.gov.irو
 mdar.behdasht.gov.irو انتخاب لينك سامانه
مزايای حاصل از اجرا و اصالح فرآيند :
مزايای كیفي :سهولت در ارائه پيشنهاد -تسريع فرايند بررسي و اعالم نتيجه به پيشنهاد دهنده-
مزايای كمي :حذف مکاتبات فيزيکي و صرفه جويي در مصرف كاغذ
كاهش زمان انجام كار

 344ساعت

كاهش هزينه انجام كار

544ميليون ريال

كاهش مراجعه حضوری اربابرجوع

 ..............تعداد

شاخص فرآيند:
-

نرخ مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها(تعداد پيشنهاددهندگان به كل كاركنان)

-

درصد پيشنهادهای مصوب كاركنان (تعداد پيشنهادهای تصويب شده به بررسي شده ضربدر )744

-

درصد پيشنهادهای گروهي به كل پيشنهادها (تعداد پيشنهادهای گروهي به فردی ضربدر )744

-

درصد پيشنهادهای اجرا شده كاركنان(تعداد پيشنهادهای اجرا شده به تصويب شده ضربدر )744
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فرايند نظام پیشنهادات

پيشنهاد دهنده

دبيرخانه كميته نظام پيشنهادات

كميته نظام پيشنهادات

واحد مجری
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عنوان فرآيند :احصا ،مستندسازی و اصالح فرآيندهای كلیدی
هدف از اجرای فرآيند :هم راستا كردن و سازگاری فرايندها با اهداف استراتژيك سازمان و شفافسازی و تسهيل در امر بهينهسازی امور و
برنامه ريزی به موقع ،كنترل منابع سازمان و رسيدن به اهداف استراتژی
حوزه متولي اجرای فرآيند :معاونت توسعه مديريت و منابع -مركز توسعه مديريت و تحول اداری -گروه تحول اداری

فرآيند:

دارای ارباب رجوع
بدون ارباب رجوع

نوع فرآيند:

اختصاصي

عمومي

مشترک

مراحل انجام فرآيند:
.7

تهيه فرمت اخذ فرآيندهای كاری

.8

ارجاع به واحدها جهت تکميل شناسنامه فرآيندی
بودن محتوای شناسنامه تکميل شده

.5

بررسي مراتب تکميل و ناق

.0

مستندسازی شناسنامه های فرآيندی

.3

انتخاب فرآيندهای كليدی جهت اصالح با تصويب كميته

.4

بررسي و اصالح شناسنامه های فرآيندهای كليدی با همکاری واحد مربوطه

.1

ترسيم نمودار فرآيندی قبل و بعد از اصالح با همکاری واحد مربوطه

 .2تهيه گزارش فرآيندهای كليدی اصالح شده و ارائه به مقامات باالتر
مستندات قانوني اجرای فرآيند :بخشنامه شماره  844/35/75018مورخ 35/74/1

مشخصات فرآيند :


مستند شده است :بلي

خير

o

جديدا ايجاد شده است:

o

در گذشته بوده و اكنون اصالح و بهبود يافته است.

مزايای حاصل از اجرا و اصالح فرآيند :
مزايای كیفي :تسهيل دسترسي به اطالعات -مستندسازی روش های كاری -اصالح و بهبود ارائه خدمت

شاخص فرآيند:
-

تعداد فرآيندها احصاء شده

-

تعداد فرآيندهای اصالح شده به كل فرآيندها

-

تعداد فرآيندهای دارای ارباب رجوع به كل فرآيندها
«بازگشت»
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