دستورالعمل تهيه ربانهم ساالهن

مقدمه:
«برنامه ساالنه» مجموعهاي از هدفها ،راهبردها ،سياستها و خطمشيها و عملياا ارراياي سااالنه دسا ا هااي
اررايي با اع بارا مربوط به آنها رهت تحقق هدفهاي موردنظر است كه در چارچوب اسناد فرادس ي تهيه مايشاود
و همرا اليحه بودره كل كشور تقديم مجلس شوراي اسالمي ميگردد .در ايا ترريا منظاور از عملياا ارراياي،
فراليتها و طرحهاي دس ا هاي اررايي است كه در برنامه سااالنه مشاص

مايشاود .ايا دسا ورالرمل دو هادف

اساسي دارد:
اول ،برقراي ارتباط باي برناماههااي مياام ماد و بودراه هااي سااالنه و باه بياام دي ار تچميال چرخاه كلاي
برنامهريزي(چشمانداز بلند مد – برنامههاي مياممد پنج ساله -برنامههاي ساالنه – بودرههاي ساالنه).
دوم ،فراهم كردم امچام تهيه بودرهريزي مب ني برعملچرد .خروريهاي برنامه ساالنه به صور هادفهااي كماي
سنجههاي عملچرد برنامههاي اررايي و فراليتهاي دس ا هاي اررايي در مراحل بردي ارراي بودرهريزي مب ني بر
عملچرد(برآورد بهاي تمام شد فرالي ها و مديريت عملچرد) مورد اس فاد قرار ميگيرند.
ماده  -1تعاریف و مفاهیم
شد به شرح زير به كار رف ه است:

در اي دس ورالرمل تراري و مفاهيم ،با مراني مشص
 -1-1هدفها

مضاميني هس ند كه از يك طرف تچيه بر اسناد فرادس ي دارند و از سوي دي ر پديدآورند راهبردهاي مرطاوف باه
بهر برداري مطلوب از فرصتهاي پيشروي دس ا اررايي به شمار ميروند .به بيام دي ر ،هادفهاا ،حلقاه مفلالي
پسي و پيشي فرآيند برنامهريزي(محورهاي اساسي اسناد باالدس ي چشمانداز و سياستهاي كلي نظام با الازامهاا و
راهبردها) هس ند .مانند « :افزايش صادرا صنر ي و مردني» « ،حفظ و احيااي محايط زيسات» و « توساره علماي
آموزش و پرورش و ارتقاي كيفي برنامههاي آموزشي».
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 -2-1راهبردها
مضاميني در رهت بهر برداري مطلوب از فرصتهاي پيشروي كشور در دس ا اررايي ذيربط باراي نيال باه
هدفها هس ند .مانند « :توسره كاالهاي صنر ي داراي مزيت نسبي و ارتقاي كيفيت محلوال صاادراتي» « ،اسا فاد
بهينه از انرژي و حفظ و احياي منابع طبيري تجديد شوند » و « آموزش مهار هاي ار ماعي در دور هااي تحلايلي
و توسره آموزشهاي پيش دبس اني».
 -3-1اقدامات اجرایي
اقداما اررايي در چارچوب هدفها و راهبردها و به منظور تحقق هدفهاي كيفي و كماي برناماههااي سااالنه
تهيه ميشوند .مانند « :برقراري تسهيال الزم براي ارراي بيمه صادرا  ،فرال نمودم مناطق آزاد در امور صاادرا و
حمايت از صادرا از طريق مطالره و شناسايي بازارهاي خارري»« ،كاربرد انرژيهاي پاک و غيرآاليند  ،توسره حمال
و نقل عمومي و گازسوزكردم واحدهاي صنر ي» و «پوشش حداكثري دانش آموزام در دور اب ادايي و دور هااي اول
اع بارا و اخ لاص بصشي از مدارس به فناوري ناوي و

و دوم م وسطه ،اولويت آموزش اب دايي در تأمي و تصلي
هوشمندسازي واحدهاي آموزشي».
 -4-1برنامه اجرایي

مهمتري عامل نظام بودرهريزي بر مبناي عملچرد "برنامه اررايي" است .برنامه ارراياي در واقاع عامال اتلاال
برنامههاي پنجساله با بودرههاي ساالنه است" .برنامه اررايي" مجموعهاي از فراليتها يا پروژ هاي تحت نظر دس ا
يا واحد اررايي خاص است كه با اس فاد از منابع مورود به دس يابي اهداف و ن ايج موردنظر كمك ميكنناد .مانناد :
برنامه آموزش راهنمايي ،برنامه وصول ماليا  ،برنامه راهبري افزايش توليدا دام و طيور.
 -5-1فعالیت
«فراليت» ،اقدام يا يك سلسله اقداما مشص

است كه براي توليد كاال و عرضه خدمت رهت تحقاق هادفهاي

ساالنه برنامه اررايي انجام شد  ،كميتپذير بود و منابع مورد نياز آم از محال اع باارا هزيناهاي تاأمي مايشاود.
مانند :برگزاري همايش و سمينارهاي مرتبط با برنامههاي درسي ،توسره و ترويج فرهنگ ماليا  ،بيمه دام و طيور.
 -6-1سنجه عملکرد
موضوع مورد اندار گيري در خلوص رنبههاي مص ل عملچرد برنامهها وفرالي ها است .مانند :ترداد دانشآماوز،
ترداد برنامه-دور  ،نسبت هزينه به وصول ماليا  ،ميزام خوداظهاري مالياتي ،هزار واحد دامي.
 -7-1هدفهای کمي
ميزام كمي هدفهاي مورد نظر است كه مبناي مقايسه با عملچرد واقري قرار ميگيرد.
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ماده  :2اهداف و خط مشيهای کلي و تصویر کالن اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي در سال مالي
در فراز آخر سند "چشمانداز رمهوري اسالمي ايرام در افق  4141شمساي" تأكياد شاد اسات "در تادوي و
تلويب برنامههاي توسره و بودره هاي ساليانه ،اي نچ ه مورد توره قرار گيرد كه شااخ هااي كماي كاالم آنهاا از
قبيل :نرخ سرمايهگذاري ،درآمد سرانه ،توليد ناخال

ملي ،نرخ اش غال و تورم ،كاهش فاصله درآمد ميام دهاكهااي

باال و پايي رامره بايد م ناسب با سياستهاي توسره و اهداف و الزاما چشمانداز تنظايم و ترياي گاردد" .در ايا
بصش ،كه توسط مراونت برنامهريزي و نظار راهبردي رييسرمهور با همچاري دس ا هااي ارراياي ذيرباط تهياه
ميشود ،اب دا به اهداف و سياستها و خط مشيهاي كلي بودره سال آيند اشار شد و سپس تلوير كالم به شارح
زير ارائه ميشود:
الف -شاخصهای اقتصادی
 رمريت و بازار كار رشد اق لادي ملرف و تشچيل سرمايه بودره و وضع مالي دولت بازار پول بازار ارز روند قيمتها و تورم بازارهاي مالي و ابزار سياستهاي مالي تجار خارريب -شاخصهای اجتماعي
 ضريب ريني -شاخ

توسره انساني

 ميزام مرگ و مير كودكام زير  5سال(در هزار نفر) اميد به زندگي در بدو تولد(سال)ج -شاخصهای فرهنگي ،پژوهشي و فناوری
 ترداد عناوي ك ابهاي من شر به  444هزار نفر رمريت درصد باسوادام  6ساله و باالتر -شاخ

دس يابي به فناوري

 -درصد اع بارا پژوهشي به توليد ناخال

داخلي
2

ماده  :3برنامه اجرایي دولت در سال مالي
اي بصش در چارچوب طبقهبندي عملياتي ملارف بودره تهيه ميشود .براسااس طبقاهبنادي فرلاي ،عملياا
دولت اب دا به چهار امور ،هر يك از امور به چند فلل و هر فلل به چند برنامه تقسايم گردياد اسات و در دروم هار
برنامه به فراليتها و طرحها طبقهبندي ميشوند .بنابراي هر يك از دس ا هاي اررايي بايد برنامه ساالنه خاود را در
قالب فلل يا فلول ذيربط تهيه نمود و در موعد مقرري كه در بصشنامه بودره ساال ماالي مشاص

مايشاود باه

مراونت برنامهريزي و نظار راهبردي رييسرمهور ارسال نمايد .مح واي گزارش هر فلل به شرح زير ميباشد:
 -1مقدمه:

در اي قسمت ،دس ا هاي اررايي به عناوي دس ا اررايي اصلي و دس ا هاي وابسا ه كاه اع باارا آنهاا از
محل فلل مزبور تأمي ميشود ،اشار ميكنند.
 -2وضعیت فصل در اسناد فرادستي

اسناد فرادس ي كه در تهيه برنامه ساالنه دس ا هاي اررايي بايد مورد نظر قرار گيرند عبارتند از:
 -1-2شرح وظایف و مأموریتها :اي وظاي و مأموري ها مبناي تريي برنامههاي اررايي دسا ا هاا هسا ند.
در اي قسمت دس ا هاي اررايي وظاي و مأموريتهاي خاود را براسااس قاواني تأسايس ،اساسانامه،
ملوبا شوراي عالي اداري و ساير قواني منظور ميكنند.
 -2-2اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتي :سياستهاي كلي اق لاد مقاوم ي در تاريخ  92بهما 4929
از سوي مقام مرظم رهبري ابالغ گرديد .پيرو اي ابالغ ،اهداف و سياستهاي هر يك از وزارتصانهها براي
تحقق و عملياتي كردم سياستهاي كلي مزبور به تلويب شوراي اق لاد رسيد است ،كاه مبنااي تهياه
اي بصش از برنامه ساالنه دس ا هاي اررايي ميباشد.
 -3-2پروگرامهای اجرایي(موضوعهای خاص) :مجموعهاي از هدفها ،سياستها و خطمشاي و طارحهاا و
پروژ ها ي مشص

است كه براي حذف يك مانع توسره يا براي ايجاد يك قطب توسره طراحي ميشوند.

دس ا هاي اررايي موارد مربوط به اي موضوعا خاص را كه به عنوام پيوست قانوم برنامه به تلاويب
مجلس شوراي اسالمي ميرسند ،فقط در مورد بصشهاي ذيربط ارايه مينمايند.
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 -4-2احکام و مواد قانوني برنامه پنجساله توسعه :احچام برنامه ،سياستها و تدابيري اسات كاه همساو و
سازگار با اهداف برنامه است و براي مشروعيت ياف

الزم است در مرارع تلميمگيري(دولات و مجلاس

شوراي اسالمي) مورد تلويب قرار گيارد .در ايا بصاش احچاام قاانوني برناماه پنجسااله در ارتبااط باا
 -1در سال  ،4931مبنای موضوع های خاص ،بستههای اجرایی برنامه پنجم توسعه می باشد ،که به تصویب هیأت وزیران رسیده است .
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دس ا هاي اررايي كه اع بارا آنهاا از محال اع باارا آم دسا ا تاأمي مايشاود ،در مايگاردد.
همچني در اي قسمت بايد به عملچرد اي احچاام در دور زمااني گذشا ه از اراراي برناماه و اقاداما
موردنظر در ارراي آم در سال مالي مورد نظر اشار شود.
 -3هدفها ،راهبردها و اقدامات اجرایي

در ردول شمار ( ،)4هدفها ،سياست هاي كلي ،الزامها ،راهبردها ،سياسات هاا و اقاداما ارراياي باه شارح زيار در
ميشود:
 -4-9هدفها
س وم( )9ردول شمار ( )4براي در هدفها و سياستهاي كلاي دسا ا هااي ارراياي اخ لااص ياف اه اسات.
مس ندا برنامههاي پنج ساله ،موضوعا خاص اي برنامههاا و سياساتهااي كلاي نظاام ملاوب مجماع تشاصي
مللحت نظام ميتواند مبناي كار دس ا هاي اررايي در تچميل س وم ذي ربط اي ردول قرار گيرد.
 -9-9راهبردها
دس ا هاي اررايي بايد در س وم( )9ردول شمار ( ،)4مانند مثال مذكور در ماد ( )4ايا دسا ورالرمل ،باراي
هريك از هدفها وسياستهاي كلي مندر در س وم( )9الزامها و راهبردهاي ذيربط را منرچس نمايند.
 -9-9اقداما اررايي
دس ا هاي اررايي سياس ها و اقدامهاي اررايي مرتبط با هريك از الزامهاا و راهبردهاا را در سا وم( )1رادول
شمار ( )4در مينمايند.
 -4تعیین سنجههای عملکرد و برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایي

 -4-1تريي سنجههاي عملچرد و برآورد اع بارا هزينهاي
ردول شمار ( )9براي ثبت اطالعا مربوط به تريي سنجه عملچرد و برآورد اع بارا هزينهاي به شارح زيار
اخ لاص ياف ه است:
 -4-4-1در س وم( ،)4شمار طبقهبندي برنامه و فراليت براساس پيوست شمار ( )1قانوم بودره سال
ماقبل و ردي

ردياد براسااس تفااهم باه عمال آماد باا مراونات برناماهريازي و نظاار راهباردي

رييسرمهور در ميشود.
 -9-4-1در س وم( ،)9برنامههاي اررايي و فرالي هاي ذيربط هار برناماه ارراياي مرباوط باه دسا ا
آورد ميشود .نچاتي كه در تريي برنامههاي اررايي و فرالي ها بايد مورد توره قرار گيرد به شارح زيار
است:
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الف -برنامه اجرایي
 -4مبناي برنامههاي اررايي ،پيوست شمار ( )1قواني بودراه سااالنه اسات .هماهسااله باراي تاأمي نظارا
دس ا هاي اررايي در ارتباط با سياستها و اولوياتهااي ردياد دسا ا  ،در صاور لازوم اصاالحاتي باا
هماهن ي مراونت برنامهريزي و نظار راهبري رييسرمهور در عناوي مورود به عمل ميآيد .باراي ساال
 4921با توره به اي كه مبناي برنامههاي اررايي اهداف و سياساتهااي برناماه پانجم توساره باا لحاا
اولويتهاي رديد دولت يازدهم و سياستهاي كلي اق لاد مقاوم ي است ،اح ماالً تغييرا شاايام تاورهي
در ساخ ار فرلي برنامههاي اررايي از اي نظر ايجاد نصواهد شاد ،اگرچاه در هرحاال ويژگايهاا و ضاوابط
مذكور در اي دس ورالرمل بايد در تريي و احلاي برنامههاي اررايي مورد توره الزم قرار گيرد .ولي براي
سالهاي برد از تلويب برنامه ششم تجديدنظر اساسي در ساخ ار فرلي برنامههاي اررايي ضروري است.
 -9مهمتري عامل نظام بودرهريزي بر مبناي عملچرد "برنامه ارراياي" ( )Programاسات .برناماه ارراياي در
واقع عامل اتلال برنامههاي پنجساله با بودره هاي ساالنه است .اهداف عملياتي برناماه ارراياي باياد قابال
برآورد باشد .براي اساس بودرهريزي و حسابداري بايد به نحوي انجام گيرد كه هزينههاا و درآمادهاي هار
برنامه اررايي يا فراليت براي تلميمگيرام مشص

باشد .با توره به ويژگيهاي يادشد  ،نظام بودرهريازي

بر مبناي عملچرد مطلوب بايد داراي سه مشصله اساسي باشد :اول ،ساخ ار برنامه اررايي در يك چارچوب
راهبردي وسيع تر ترري شود .دوم ،چارچوب برنامه اررايي باه نحاوي ترريا شاود كاه تلاميمگياري و
اولويتبندي را تسهيل كند .سوم ،ساخ ار آم بهگونهاي باشد كه پاسص ويي را تقويت كند.
 -9در حالي كه ساخ ار برنامه اررايي عامل ارتباط بودره با اهداف راهبردي بهشمار ميآيد ،سااالي كاه مطارح
مي شود اي است كه چ ونه برنامههاي اررايي بايد طراحي شوند كه دس رسي به اهداف با سهولت بيش ري
انجام گيرد؟ براي اي منظور دو روش كلي ورود دارد :روش اول ترري برنامههاي اررايي خاص باراي هار
وزارتصانه يا دس ا هاي اررايي است .روش دوم ترري يك چارچوب وسيع سياس ي و تشصي

برنامههاي

اررايي در اي چارچوب است و در واقع هر دس ا اررايي بصشي از برنامه كلي را به ارارا در مايآورد .در
روش اول پاسص ويي ساد تر بود و نظار و ارزشيابي با ساهولت بيشا ري انجاام مايگيارد .باه خلاوص
چنانچه برنامهها هماهنگ و مرتبط به ساخ ار سازماني دس ا هاا ترياي شاوند .روش دوم نيااز باه نظاام
حسابداري در سطح پيچيد تري براي تشصي

داد هاي مربوط به هر برنامه اررايي بدوم توراه باه مأخاذ

آم است .در نظام بودرهريزي ايرام از تلفيقي از دو روش اس فاد شد است .براي مثال روش دوم ميتاوام
به برنامههاي تحقيقا دانش اهي و آموزش م وسطه فني و حرفهاي كه ذيل بيش ر دانش ا هاا و ماسساا
آموزش عالي آورد ميشوند ،اشار كرد.
5

 -1نقطه شروع مناسب در تريي چارچوب سياس ي در طراحاي برناماههااي ارراياي اسا فاد از طبقاهبنادي
عملياتي هزينههاي دولت است .با توره به اينچه در طبقهبندي عملياتي اطالعا مرباوط باه دسا ا هااي
اررايي مجري فراليتهاا و برناماههااي مشاابه رماع مايشاود ،تلاوير راامري از هزيناههااي دولات در
سرفلل هاي مص ل قابل ارايه خواهد بود و در ن يجه چارچوب مناسبي باراي طراحاي برناماه ارراياي باه
دست ميدهد .در اي نظام طبقههاي عملياتي به برنامهها تفچيك ميشوند كه هر يك باه سياسات خاصاي
مربوط است.
 -5وق ي برنامههاي اررايي بهطور مش رک توسط چند دس ا اررايي به ارارا درمايآياد ،مسائوليت نياز باه
همي ترتيب تقسيم ميشود ،بهگونهاي كه فراليتهاي مشص

و محلوال نهايي مربوط باه هار دسا ا

مرلوم باشد.
 -6برنامهها "تكوظيفهاي" هس ند ،بنابراي هر برنامه اررايي فقط باه ياك وظيفاه دسا ا ارراياي مرباوط
ميشود.
 -7هر برنامه اررايي شامل تردادي فراليت يا طرح است .هر فراليت يا طرح فقط به يك برنامه ارراياي ارتبااط
پيدا ميكند.
 -8هر برنامه اررايي بهمنظور مديريت كارا ،بايد حجم و انداز مناسبي داش ه باشد .اي انداز براي كشاورهاي
مص ل ممچ است تفاو كند .نچ ه شايام توره اي است كه ساطح پاساص ويي عملچارد باياد در ساطح
پايي تر از برنامه باشد .با توره به اي كه اهداف هر برنامه اررايي از طرياق اراراي فرالياتهااي ذيال آم
حاصل مي شود كه ممچ است شاخ هاي عملچرد م فاوتي داش ه باشند( ،توليد كاال يا ارائه خدما ) لاذا
سطح پاسص ويي عملچرد ،فراليتهاي مزبور ميباشد.
 -2با توره به اي كه هدف كمي شاخ

عملچرد فراليتهاي يك برنامه اررايي ميازام تولياد كااال و خادمت

است ،تريي هدف كمي برنامه اررايي به صور رمع اهداف كمي فرالي ها امچام پذير نيست .در اي گوناه
موارد هدف كمي برنامه را مي توام به صور پيآمد يا ن يجه نهايي برنامه « مانند شااخ

سارانه مطالراه

ك اب ،با واحد سنجش دقيقه در روز ،براي برنامه توسره نشر و ترويج فرهنگ ك ابصواني» و يا هدف كماي
نزديكتري  ،يا مهمتري فراليت و يا هدف كمي كه اوالً در راس اي هدف ميام مد آم برنامه اررايي باود
و همچني گوياي فرالي هاي ذيل آم باشد ،تريي كرد.
 -44برنامههاي اررايي ،فراليتها و طرحها بايد به نحاوي ترريا شاوند كاه هماهناگ باا تلاميمگياريهاا و
اولويتهاي دولت باشد .بدي منظور بايد ارتباط مس قيمي بي اع بارا و اهداف مربوط باه تولياد كااال ياا
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خدما ورود داش ه باشد .در اي صور در شرايط محدوديتهاي مالي ،اعمال ترديلهااي ماورد لازوم باا
سهولت بيش ري انجام ميگيرد.
 -44برنامههاي اررايي بايد تمامي فراليتها و طرحها كه در مجموع اهداف آم را محقق مايكنناد ،دربرگيرناد.
اي نچ ه بدي مرني است كه اع بارا هزينه و سرمايهاي توأماً هدف برنامه را محقق ميسازند.
 -49پاسص ويي در مقابل طرحها و فراليتها بايد مساوليت مديرام دس ا هاي اررايي تلقي شود.
 -49مساوليت ارراي هر برنامه اررايي خاص بايد در قالب يچي از فلول ،در چاارچوب طبقاهبنادي عمليااتي،
مشص

شود .در صور عدم امچام ،مساوليت تحقق اهداف برنامه بر عهد فلل خواهد بود.

ب -فعالیت
 -4همانطور كه اشار شد در س وم()9ردول شمار ( )9در ذيل هر برنامه ،فراليتهاي ذياربط آم باياد منظاور
شود .در نظام بودرهريزي مب ني بر عملچرد ،فراليتها نيز بايد مب نيبر عملچرد باشد.
 -9مح وي و عناوي فرالي ها بايد در راس اي اقداما اررايي(س وم  1ردول شمار  )4باشد.
 -9مهمتري ويژگي فراليتها ،كميتپذيري و ارراي آنها در رهت تحقق اهداف برناماههااي ارراياي ذيرباط
مي باشد .به طور مثال يك برنامه پيش يري بهداش ي ممچ است به چهار فراليت :پيش يري از بيماري قناد،
پيش يري از سرطام ،پيش يري از تلادفا و پيش يري از بيماريهااي عفاوني تقسايم شاود .در حااليكاه
برنامه پيش يري بهداشا ي مجموعاه وسايري از خادما و پاروژ هااي مارتبط باا پيشا يري بهداشا ي را
دربرميگيرد ،فراليتهاي ذيل آم باا طبقاه بنادي خادما مزباور باه ترادادي خادما مشاص  ،موراب
نظمبصشي در برنامه اررايي ميشوند.
 -9-4-1درس وم ( ،)9سنجههاي عملچرد برنامههاي ارراياي و فراليات هاا باا ويژگايهااي زيار در
ميگردد:
ال  -در زنجير پاسص ويي ،هر مدير براي توليد مجموعهاي از محلوال م ناسب با بودراهاي كاه در
اخ يار او گذاش ه ميشود ،بايد از انرطافي نسبي برخوردار باشد .محلوال مزبور اقالماي هسا ند
كه در سطح خاصي از عملچرد ان ظار تحقق آم ميرود .سطح باالتر محلول از طريق صرفهراويي
در اس فاد از منابع يا از طريق توليد بيشا ر همارا باا كاارآيي بااالتر و در ياك نظاام ان يزشاي
امچامپذير مي باشد .مدير بايد در مقابل آنچاه كاه از او ان ظاار پاساص ويي اسات ،كن ارل الزم را
داش ه باشد .بدي منظور رزييا سنجههاي عملچردي كه بر فراليتهاي مادير تاأثير مايگاذارد
بايد مشص

شود.
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ب -سنجههاي عملچرد بايد در چارچوب اهداف برنامه اررايي يا وظاي دس ا باشد .اي اهاداف باياد
مشص  ،تفچيكشد و قابل انداز گيري باشند .بدي ترتياب باه صاور پلاي باي اهاداف ،مناابع
تصلي ياف ه (داد ها) ،س اند ها و ن ايج تلقي ميشود .به طور دقيقتر سانجههااي عملچارد باياد
بهگونهاي طراحي شوند كه منرچسكنند ورو زير باشد:
« بهرهوری ،بهای تمام شده ،زمان موردنیاز ،تقاضا بررای خردمات ،در دسرترو برودن
خدمات و نتایج مورد انتظار»
 در طراحي نظام سنجههاي عملچرد برنامههاي اررايي و فرالي ها ،باه نيازهااي اسا فاد كننادگام وارتباط با فرآيند بودرهريزي بايد توره خاص مبذول شاود .از ديادگا دسا ا هااي ارراياي ،آماار
رمعآوريشد در زمينه عملچرد بايد در زمينه برنامهريزي براي انجاام فرالياتهاا ،هادفگاذاري و
تصلي

بهينه زمام ،نيروي انساني و مواد بهكار برد شود .از نظر دس ا هاي اررايي ،پيشرفت در

زمينه عملچرد و تأثير آم بر مناابع آيناد و آثاار سياسا ي آم حاائز اهميات اسات .بادي ترتياب
انداز گيري عملچرد را مي توام به صور يك زنجير ارزشي تلقي كرد كه در آم اهميت هار عامال
مرادل ارتباط آم در زنجير است.
د -سنجههاي عملچرد برنامههاي اررايي و فرالي ها نقش مهماي در اصاالح و بهباود ماديريت مصاار
عمومي دارند و اي نقش در بهبود كارآيي اررايي بودره چشم يرتر است.
ها -سنجههاي عملچرد برنامههاي اررايي و فرالي ها عالو بر بهباود اراراي بودراه ،در بهباود فرآيناد
تصلي

منابع نيز نقش ماثري دارند .با در اخ يار داش

ابازار سانجههااي عملچارد ،كارشناساام

مراونت برنامهريزي و نظار راهبردي رييسرمهور به طور ماثرتري با پيشنهادهاي مطارحشاد از
سوي دس ا اررايي برخورد ميكنند.
و -بهرغم اطالعا مفيدي كه سنجههاي عملچرد فراهم ميكنند كه در بهبود كارآيي و اثربصشي نقاش
اساسي دارد ،تجربه كشورهاي مص ل اشار به ايا دارد كاه در تشاصي

محادوديتهااي ذاتاي

سنجه هاي عملچرد بصش عمومي(بهخلوص اينچه سنجهها بايد به تلميمگياري كماك كنناد ناه
اينچه تلميمسازي كنند) و همچني در ان صاب سنجههاي عملچرد دولت بايد اح ياط شاود .باراي
مثال عملچرد يك واحد مالياتي ممچ است از طريق هزينه هر واحد درآمد كسبشد  ،انداز گياري
شود .اي سنجه ممچ است مديرام اررايي را به كنار گذاش

فراليتهاي مهمي كه ممچ اسات

هزينه واحد را افزايش دهد (مانند رلوگيري از فرار مالياتي) تشويق كند.
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 -1-4-1تعیین «هدفهای کمي» سنجههای عملکرد
در س ومهاي( )5( ،)1و ( )6ميزام عملچرد سنجه در سال گذش ه 6 ،ماهه اول سالراري و پيشبيناي عملچارد
سالراري در ميشود .س ومهاي( )7و ( )8نيز مربوط به پيشبيني سنجه عملچرد در سال مالي در اساناد پشا يبام
قانوم برنامه پنجساله و برآورد آم در بودره سال آيند ميگردد.
-5-4-1پیشبیني اعتبارات هزینهای
در س وم ( )2عملچرد سال  4929و در س ومهاي ( )44و ( )44اع بارا هزينهاي ملوب و پيشبيناي عملچارد
سال  4929و در س ومهاي ( )49و ( )49اع بارا هزينهاي سال آيند پيشبيني شد در برناماه پنجسااله و بارآورد
سال مالي در ميگردد.
 -6-4-1اولویتبندی برنامههای اجرایي و فعالیتها
اولويتبندي ،در ان صاب برنامهها و فرالي ها در شرايط كمبود منابع و ضرور ترديل اع بارا حائز اهميت است.
س وم( )41ردول( )9به اي امر اخ لاص ياف ه است و دس ا هاي اررايي بايد براساس اهميت برناماههاا و فرالي هاا
در تأمي هدفهاي موردنظر آنها را اولويتبندي نمايند
 -2-4تعیین سنجههای عملکرد و برآورد اعتبارات تملك دارایيهای سرمایهای
اطالعا مربوط به اي سرفلل در ردول شمار ( )9ثبت ميشود .اي ردول مشابه ردول شمار ( )9اسات ،فقاط در
س وم( )9عنوام سنجه عملچرد بر حسب برنامه اررايي در ميشود.
توضیح:
در خلوص دس ا هاي اررايي اس اني ،بندهاي( )4تا ( )1بصش دوم برنامه ساالنه در چارچوب برنامه پنجسااله
اس انها تچميل ميشود .رداول( )9و ( )9نيز در سال  4921در چارچوب حچم ماد ( )472قانوم برنامه پنجم توساره
و براي سالهاي برد طبق حچم ذيربط در برناماههااي مياام ماد تچميال مايشاود .در هرحاال همااهن ي باي
برنامههاي اررايي ذيل دس ا هاي ملي و اس اني و همچني فراليتهاي ذيل هربرنامه ضروري است.
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چارچوب برنامه ساالنه دستگاههای اجرایي
 -1مقدمه
 -2وضعیت دستگاه اجرایي در اسناد فرادستي
 -4-9شرح وظاي و مأموريتها
 -9-9اهداف و سياستهاي اق لاد مقاوم ي
 -9-9پروگرامهاي اررايي(موضوعهاي خاص)
 -1-9احچام و مواد قانوني برنامه پنج ساله توسره
 -3هدفها ،راهبردها و اقدامات اجرایي
 -4-9هدفها
 -9-9راهبردها
 -9-9اقداما اررايي
-4تعیین سنجه های عملکرد و برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایي
 -4-1تريي سنجههاي عملچرد و برآورد اع بارا هزينهاي دس ا هاي اررايي برحسب برنامه و فراليت
 -9-1تريي سنجههاي عملچرد و برآورد اع بارا تملك داراييهاي سرمايهاي بر حسب برنامه
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جدول شماره( :)1هدفها ،راهبردها و اقدامات اجرایي
عنوان دستگاه اجرائي اصلي:
عنوان دستگاه اجرائي زیرمجموعه:
ردیف

هدف ها

راهبردها

1

2

3

اقدامات اجرایي

4
-1
-2
-3
-1
-2
-3
-1
-2
-3
-1
-2
-3
-1
-2
-3
-1
-2
-3

-1
اول
-2
-1
دوم
-2
-1
سوم
-2

جدول شماره( :)2برآورد سنجههای عملکرد و اعتبارات هزینهای (برحسب برنامه و فعالیت)
«ارقام به میلیون ریال»
عنوان دستگاه اجرائي اصلي:

شماره طبقه بندی دستگاه اجرائي اصلي:

عنوان دستگاه اجرائي زیرمجموعه:

شماره طبقه بندی دستگاه اجرائي زیر مجموعه:
هدف کمي

شماره
طبقه بندی

عنرررروان برنامه/فعالیت

برنامه

سنجه
عملکرد

عملکرد
عملکرد

شش

1392

ماهه
1393

1

2

3

4

5

پیش بیني
سال

اعتبارات هزینه ای
سال 1394
پیش بیني پیش بیني

1393

برنامه

1394

6

7

8

11

1393
عملکرد
1392

9

مصوب

10

1394

اولویت

پیش بیني

پیش بیني

پیشبیني

عملکرد

برنامه

1394

11

12

13

برنامه و
فعالیت

14

جدول شماره( :)3برآورد سنجههای عملکرد و اعتبارات تملك دارایيهای سرمایهای(برحسب برنامه)
«ارقام به میلیون ریال»
عنوان دستگاه اجرائي اصلي:

شماره طبقه بندی دستگاه اجرائي اصلي:

عنوان دستگاه اجرائي زیرمجموعه:

شماره طبقه بندی دستگاه اجرائي زیر مجموعه:
هدف کمي

شماره
طبقه بندی

عنرررروان برنامه

برنامه

عملکرد

سنجه
عملکرد

1392

3

4

شش
ماهه
1393

1

2

5

اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای
1394

پیش بیني
سال

1393

پیش بیني پیش بیني

1393

برنامه

1394

6

7

8

12

عملکرد
1392

9

مصوب

10

1394

اولویت

پیش بیني

پیش بیني

پیشبیني

عملکرد

برنامه

1394

11

12

13

برنامه
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