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 برنامه منطقي نمودن اندازه دولت  -1
از ( الگوي مناسب اندازه دولت ) تهيه طرح دولت متناسب : 1طرح شماره 

طريق تعيين و تفكيك اعمال حاكميت و اعمال تصدي براساس مفاد ماده 
قانون برنامه سوم توسعه و تشخيص حجم مناسب براي  دولت با  64

تعريف منطقي دولت و امكانات و منابعي كه مي توان براي اداره امور 
 .  توسط دولت ، هزينه نمود 

شناخت راه هاي واگذاري و توقف توسعه بخش هاي اعمال : 2طرح شماره 
آموزش و پرورش ، ) تصدي دولت در حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي 

و تعيين راه هاي مناسب ... ( بهداشت و درمان ، شركتهاي دولتي و 
 براي توسعه فعاليت  بخش غير دولتي به موازات كاهش تصدي  هاي دولت 

تعيين اهداف كمي براي واگذاري تصدي هاي دولت وتوسعه : 3طرح شماره 
فعاليت هاي بخش غير دولتي متناسب با نتايج حاصل از مطالعات 

 .   2و  1موضوع بندهاي 

 



 (برنامه منطقي نمودن اندازه دولت)سياست هاي اجرايي 

 انجام وظايف حاكميتي توسط دولت به صورت كارآمد و اثر بخش ( 1

 انجام وظايف تصدي هاي اجتماعي از طريق ( 2

  توسعة فعاليت بخش هاي غير دولتي 

  پرداخت هزينة سرانه از بودجة دولت به هيأت هاي امناي غير دولتي مورد تأييد دستگاه هاي

 مربوط به منظور انجام وظايف اعمال تصدي 

ايجاد وادارة مستقيم واحدهاي مربوط در بخش هايي كه امكان اجاري دو بند يادشده وجود ندارد . 

 واگذاري اعمال تصدي هاي اقتصادي به بخش  غير دولتي( 3

 انجام خدمات زير بنايي با استفاده از روش قيمت تمام شده و مناقصة گلو بال( 4

 (GLOBAL ) از طريق بخش غير دولتي 

نيروي انساني دستگاه هاي مسؤول اعمال حاكميت و واحدهاي ستادي بخش ( 5

 .  تصدي هاي اجتماعي و اقتصادي  كارمند دولت محسوب مي شوند 

نيروي انساني بخش تصدي هاي اجتماعي كه با پرداخت سرانه يا يارانه از طريق ( 6

 .  دولت اداره مي شوند مشمول قانون كار و نظام تأمين اجتماعي هستند 

 واگذاري امور مردم به تشكل هاي مردمي و محلي ( 7

 



 برنامه اصالح ساختارهاي تشكيالتي دولت -2

بررسي و شناخت مشكالت تشكيالت كالن دولت و : 4طرح شماره 

 ارائه پيشنهادهاي اصالحي الزم 

تنظيم ظوابط طراحي و تأييد تشكيالت داخلي : 5طرح شماره 

 دستگاه هاي دولتي 

تهيه طرح جامع تفكيك وظايف و اختيارات ملي و : 6طرح شماره 

استاني دستگاه  هاي اجرائي و تنظيم اليحه اختيارات قانوني براي 

 . مقامات استاني 

بررسي و شناخت شعب ، دفاتر و نمايندگي هاي : 7طرح شماره 

اجرائي و شركت هاي دولتي درخارج از كشور و ارائه 

 پيشنهادهاي الزم براي ابقاء يا انحالل يا ادغام آنها 

 



   (برنامه اصالح ساختارهاي تشكيالتي دولت)سياست هاي اجرائي 

 تجديد نظر اساسي در تشكيالت كالن دولت ( 1

تبعيتتتت ستتتاختار تشتتتكيالت دستتتتگاه هاي مستتتؤول اعمتتتال حاكميتتتت از قواعتتتد (2
 ضوابط پيش بيني شده 

كتتاهش پستتت هاي متتديريتي بتته حتتداقل مكتتن و نظتتارت بتتر توستتعة تشتتكيالت ( 3
 دولتي 

مشتتتخص نمتتتودن وظتتتايف ملتتتي ، منطقتتته اي و محلتتتي و واگتتتذاري آنهتتتا بتتته  4
 دستگاه هاي مربوطه همراه با اعضاي اختيارات الزم 

پيش بينتتي ستتاز و كتتار مناستتب بتتراي پاستتت گويي مقامتتات محلتتي در برابتتر ( 5
 مجلس شوراي اسالم 

ستتامان دهتتي شتتوراها و مراجتتع متعتتدد تصتتميم گيري و واگتتذاري اختيتتار الزم ( 6
 براي تصميم گيري به هيأت وزيران و كميسيون هاي دولت 

 ... اجتناب از ايجاد سازمان هاي استاني ، شهرستاني و ( 7

 تمركز وظايف دولت در روستاها و دهستان ها در يك مجتمع دهستاني ( 8

 محدود كردن واحدهاي سازماني خارج از كشور ( 9



 برنامه اصالح نظام هاي مديريتي  -3

بررسي و تعيين تكليف شوراها و مجامع متعدد تصميم گيري و ساماندهي : 8طرح شماره 

 و اصالح نظام و نهادهاي تصميم گيري در ساختار تشكيالتي دولت 

 بررسي ، تنظيم و ايجاد نظام ارزيابي عملكرد در دستگاه هاي اجرائي : 9طرح شماره 

تهيه طرح انتصاب و تداوم خدمت مديران يا جهت گيري  ايجاد شايسته : 10طرح شماره 

 ساالري و ثبات در مديريت ها 

شناخت مشكالت اساسي در جهت گيري ها و سياست هاي حاكم بر اداره : 11طرح شماره 

بخش  آموزش و پرورش و ارائه پيشنهادها و جهت گيري هاي مناسب مديريتي براي 

 توسعه مشاركت  مردم و ارتقاء سطح بهره وري 

شناخت مشكالت اساسي در جهت گيري ها و سياست هاي حاكم بر اداره : 12طرح شماره 

بخش بهداشت و درمان و ارائه پيشنهادهاي مناسب مديريتي براي كاهش تصدي هاي 

 دولت و ارتقاء بهره وري اين بخش 

شناخت مشكالت اساسي در جهت گيري ها و سياست هاي حاكم بر اداره : 13طرح شماره 

بخش آموزش عالي و ارائه پيشنهادهاي مناسب مديريتي براي ارتقاء بهره وري اين 

 بخش 

 



   (ادامه)برنامه اصالح نظام هاي مديريتي -3
شناخت مشكالت اساسي در جهت گيري ها و سياست هاي حاكم بر ادارة : 14طرح شماره 

امور نيروي انتظامي و ارائه پيشنهادهاي مناسب مديريتي براي ارتقاء بهره  وري اين 
 بخش 

شناخت مشكالت اساسي در جهت گيري ها و سياست هاي مديريتي حاكم : 15طرح شماره 
بر نظام تأمين اجتماعي و ارائه پيشنهادهاي الزم براي حل آنها و تهيه اليحه نظام 

 جامع خدمات تأمين اجتماعي براي آحاد جامعه 

شناخت مشكالت اساسي در جهت گيري ها و سياست هاي حاكم بر اداره : 16طرح شماره
امور مالياتي كشور و ارائه پيشنهادهاي مناسب مديريتي براي ارتقاء بهره وري اين 

 بخش 

شناخت مشكالت اساسي در جهت گيري ها و سياست هاي حاكم بر اداره : 17طرح شماره 
امور وزارت جهادكشاورزي و ارائه پيشنهادهاي الزم براي كاهش تصدي هايدولت و 

 ارتقاء بهره وري اين بخش 

شناخت مشكالت اساسي در جهت گيري ها و سياست هاي حاكم بر اداره : 18طرح شماره 
امور وزارت راه و ترابري و ارائه پيشنهادهاي مناسب مديريتي براي كاهش 

 تصدي هاي دولت و ارتقاء كيفيت خدمات 

تدوين برنامه و تنظيم ساز و كارهاي اجرائي امر مبارزه با ارتشاء در : 19طرح شماره 
 نظام اداري كشور 

بررسي موانع اداري و مديريتي براي توسعه توليد دركشور و ارائه : 20طرح شماره 
 پيشنهادهاي الزم براي رفع آنها 



 (  برنامه اصالح ساختارهاي نظام هاي مديريتي)سياست هاي اجرايي 

 رعايت اصل ثبات مديريتي و منطقي نمودن مدت تصدي مديران در يك سمت  -1

اتختتاذ تتتدابير الزم بتتراي ايجتتاد رقابتتت منطقتتي در تصتتدي پستتت هاي متتديريتي و تهيتتة  -2
 كارنامة عملكرد مديران 

 ارزيابي و رتبه بندي  دستگاه هاي اجرايي بر اساس  -3

 ميزان مؤفقيت در اجراي برنامه  - 

 كارآيي  - 

 جلب رضايت مردم و ارباب رجوع  - 

  سطح كيفيت خدمات - 
ارزيابي و گزارش ميزان مؤفقيت كل نظام اداري كشور بر اساس شاخص هاي كالن و  -4

 اساسي 

پيشنهاد نظام هاي مديريتي مناسب و جديد بويژه در بخش هاي مهتم ، نظيتر آمتوزش و  -5
 پرورش ، بهداشت و درمان ، كشاورزي ، راه و ترابري ، دفاع و قضائيه 



 برنامه اصالح نظام هاي استخدامي  -4

بررسي و رفع نواقص آئين نامه استخدام پيماني كاركنان دولت براي : 21طرح شماره 
به جاي استخدام هاي دائمي و ( پيماني ) توسعه اشتغال به صورت غير رسمي 

 رسمي 

بررسي و اصالح طرح هاي طبقه بندي مشاغل در جهت تطبيق رشته : 22طرح شماره 
هاي شغلي با نيازهاي دستگاه هاي دولتي وايجاد انگيزه براي ارتقاء در مشاغل 

 كارشناسي و تحقيقاتي 

بررسي و تجديد نظر اساسي درقانون استخدام كشوري و تدوين اليحه : 23طرح شماره 
 .  جديد 

بررسي به منظور حل مشكل حقوق و مزاياي كادر كارشناسي دولت : 24طرح شماره 
 .  كه وظيفه برنامه ريزي ، هدايت و نظارت امور را به عهده دارند 

اعطاي اختيارات الزم و مربوط به مديريت امور استخدامي بخش : 25طرح شماره 
تصدي هاي دولت به مسؤولين مربوط تا براساس قيمت تمام شده خدمات اعمال 

 .  نمايند 

اصالح ضوابط ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ورود به خدمت براي : 26طرح شماره 
 انتخاب اصلح 

 



 (  برنامه اصالح نظام هاي استخدامي)سياست هاي اجرايي 

  اصلح انتخاب اساس بر استخدامي مقررات در اساسي نظر تجديد (1

  موقت و دائم نوع دو به آن كردن محدود و متنوع استخدامي مقررات حذف (2

 تبديل و حساس مشاغل به صرفا   آن اختصاص و دائم استخدام هاي كاهش (3

 و دولت ) جانبه دو تعهدات به   يك و ساله 30 استخدامي قراردادهاي

  سال 30 از كمتر متنوع زمان هاي با ( كارمند

 كه مواردي در دولتي دستگاه هاي به بيشتر استخدامي اختيارات تفويض (4

   . مي گردد انجام شده تمام قيمت اساس بر فعاليت ها

  دولت كاركنان براي مكفي خدمت جبران و مزايا و حقوق برقراري (5

 بر مديران اختيار در دولت كاركنان مزاياي از بخشي پرداخت دادن قرار (6

  عملكرد ارزيابي شاخص هاي اساس



 (ادامه)سياست هاي اجرايي

 

 اجتماعي تأمين حوزه در چسبندگي كاهش منظور به يكسان مقررات وضع (7 
 . دولتي غير و بخش دولتي بين جايي به جا امكان و

 و حقوق به رسيدگي و سني لحاظ از بازنشستگي مفهوم يافتن واقعيت (8
   بازنشستگان مستمري

 رشته هاي كردن محدود و دولتي دستگاه هاي در مشاغل شدن تخصصي (9
   مرتبط شغلي رسته هاي براي دانشگاهي تحصيلي

 و دانشگاهي غير تحصيلي مدارك با دولتي خدمات به ورود لغو ( 10
   استثناء موارد مشخص كردن

 منظور به ستادي دستگاه هاي پرداخت نظام به ويژه امتيازات اعصاي (11
  نوآوران و متبكران ، متخصصان بهترين جذب امكان شدن فراهم

   تخصصي رتبه هاي از ستادي و كارشناسي مشاغل شدن برخوردار (12

 بخش در استخدام براي تخصصي و علمي حداقل هاي احراز شدن الزامي (13
   دولتي



 برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت  -5

 بررسي و اصالح نظام ارزشيابي كاركنان دولت : 27طرح شماره 

مطالعه و بازنگري در نظام آموزش كاركنان دولت واعمال : 28طرح شماره 

 اصالحات الزم در آن 

بررسي و اصالح مقررات موجود و دستيابي به مقررات : 29طرح شماره 

مؤثر و الزم در زمينة ارتقاء سطح انگيزش و تأمين معيشت كاركنان 

 دولت 

تنظيم برنامه هاي آموزشي براي رشته هاي شغلي گوناگون : 30طرح شماره 

 براي طول خدمت كاركنان 

بررسي و اصالح قوانين متعدد متبوع بازنشستگي : 31طرح شماره 

 كشوري و تهيه اليحه مربوط



 (برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت)سياست های اجرايي

موزش کارکوان دولت با هدف آفزآيش و به هوگام همودن دآهش،بيوش و  1.
 
تدوين برهامه آ

 مهارت

موزش های  2.
 
موزش غير دولتی برآی آجرآی بخصی آز آ

 
مصخط ضدن ظالحيت مؤسسات آ

 کارکوان دولت

موزش مديرآن عالی و آجرآي  ی کصور در سطوح مختلف 3.
 
 آ

 تمرکز بر معيارهای رضايت مودی مردم و آرباب رجوع 4.

 

 



برنامه اصالح فرايندها، روش هاي انجام كار و  -6

 توسعه فن اوري اداري
در ) تنظيم برنامه گسترده اصالح روشهاي مشترك و اختصاصي :32طرح شماره 

در كليه دستگاه هاي اجرائي ( شوراي عالي اداري  6/9/78اجراي مصوبه مورخ 
 :كشور با اولويت موارد ذيل

اصالح روش تهيه و تنظيم اجراي بودجه ساالنه 

 اصالح روش دريافت ماليات 

  در جهت كوتاه كردن مراحل انجام كار و توسعه اشتغال در كشور 29اصالح روش اعطاي وام تبصره 

بررسي علل و ريشه هاي مديريتي تأخير در اجراي طرح هاي عمراني : 33طرح شماره 
و هزينه باال و كيفيت نازل طرح هاي عمراني و ارائه راه حل ها و پيشنهادهاي 

 مديريتي مناسب و مؤثر 

 تهيه و اجراي برنامه گسترده اصالح روش هاي عمومي : 34طرح شماره 

 تهيه برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك : 35طرح شماره 

تهيه و تدوين فرمت ها و استانداردها و ويژگي هاي نرم افزارهاي : 36طرح شماره 
مالي ،  سيستم هاي پرسنلي ، اداري ،) مناسب ارائه خدمات عمومي در بخش دولتي

 (و عمراني  پشتيبانيبودجه ، 

 تهيه و طرح الزامات مربوط به ايجاد نظم و انضباط اداري : 37طرح شماره  

 تهيه طرح جا و مكان و ساماندهي فضاهاي اداري: 38طرح شماره 



طراحي و توسعه نظام هاي مكانيزه در دستگاههاي اجرايي با هدف 1.

 تسريع،تسهيل،دقت وارتقاي سطح كيفيت

تقويت نظم و انضباط اداري در رفتار عملكرد مديران وكاركنان 2.

 دستگاههاي دولتي

 استفاده و به كار گيري فنون و روشهاي نوين در دستگاه هاي دولتي3.

 استفاده از ديدگاه و تجربيات متخصصان داخل و خارج4.

 سياست های اجرايي
 (برنامه اصالح فرآيندها ، روش هاي انجام كار و توسعه فن آوري اداري)  

 



 برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري -7

تهيه طرح تكريم مردم و تقدم حقوق آنها بر منافع : 39طرح شماره 

 دستگاه ها و كاركنان دولت 

 برنامه ريزي وسيع براي اجراي طرح تكريم مردم : 40طرح شماره 



خدمات قابل ارائه به مردم، شفاف و مراحل انجام آن مشخص، زمانمند و با تضمين 1.
 .سطح كيفيت مطلوب طراحي و به اطالع رسانده شود

اصل در نظام اداري كشور،جلب رضايت شهروندان و ارباب رجوع است در موارد 2.
دستگاههاي اجرايي .تضاد منافع ،جلب و رعايت منفعت مردم مالك عمل است 

خدمتگزار و پاسخگو به مردم هستند و در قبال خسارات احتمالي وارده به مردم 
 .مسئول مي باشند

تداوم خدمت و ارتقاي كاركنان دولت،منوط به رضايت مندي مردم و ارباب رجوع 3.
است ،مقررات استجدامي كاركنان دولت بر اساس اين راهبرد،اصالح و بازنگري 

 .شود

 .در انجام خدمات،اصل بر اعتماد بر مردم است4.

 (برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري)يي است های اجرايس



دستگاههاي دولتي انجام وظايف .ارائه خدمات به مردم نبايد در گرويكديگر قرار گيرد5.
 .را به تحقق وظليف ديگر دستگاهها،موكول ننمايند

مديران و كاركناني كه بيشترين سطح رضايت مندي و كيفيت خدمات را براي مردم 6.
 فراهم مي كنند،مورد تشويق قرار گيرند

به نحوي كه .نظام اطالع رساني خدمات دولتي به صورتي سهل و آسان طراحي شود7.
مردم بتوانند به طرق مختلف به اطالعات مورد نياز خود از نظام اداري 

 .كشور،دسترسي داشته باشند

با پديده مذموم فساد اداري برخورد قاطع شود و مقررات مناسب در ارتباط با 8.
 .جلوگيري و مبارزه آن تدوين گردد

 (ادامه)يياست های اجرايس

 



 توسعة ملي ، بدون وجود 

   دولت كارآمد

 .  محال است 


