مدیریت بهره وری ،خالقیت و نوآوری
تدوین پروپوزال پروژه های جامع بهره وری با هدف ارتقاء بهره وری سازمانی

مهر ماه 1399

بند (د) تبصره ( )۲1ماده واحده قانون بودجه سال  1399کل کشور

1
۲

د -به منظور ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامههای پیشبینیشده در مواد ( )3و ( )۵قانون برنامه ششم توسعه:
 -1دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال  1399برنامههای عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهرهوری در
ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان¬های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهرهوری ایران) ارائه کنند .دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامههای متبادله با
سازمان برنامه و بودجه کشور ،اعتبارات الزم این موضوع را در برنامهای با عنوان «ارتقای بهرهوری» پیشبینی نمایند .تخصیص اعتبار سهماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی
دستگاهها به سازمان ملی بهرهوری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهرهوری ایران است.

 -۲کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ،شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بنادر و دریانوردی ،سازمان صداوسیما ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت
جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهرهوری سرمایه ،نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیشبینیشده متناسب با جدول ( )۲ماده ( )3قانون برنامه ششم توسعه ،اعتبارات مورد نیاز اجرای
برنامههای ارتقای بهرهوری را به صورت مستقل پیشبینی و در قالب بودجه ساالنه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال  1399به

سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهرهوری ایران) ارائه کنند .سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهرهوری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف
و شاخصهای پیشبینیشده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجامیافته را برای ششماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند .پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضای هیأتمدیره و مدیران این
شرکتها با رعایت ماده ( )۸۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )۲صرفاً بر اساس شاخصهای بهرهوری و تأیید سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
 -3سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهرهوری کشور در راستای تحقق اهداف پیشبینیشده در قانون برنامه ششم توسعه و

3

نهادینهکردن موضوع بهرهوری در نظام اجرائی و اقتصادی کشور اقدام نمایند.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

1

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب 139۵

ماده  :3به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ساالنه  ۸درصد ( )%۸و ضریب
جینی سی و چهار صدم درصد ( )%0/3۴در سال پایانی برنامه ،اهداف کمی کالن و
بخش های اقتصادی به تفکیک جداول ( )۲( ،)1و ( )3تعیین می شود

1

ماده  3قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب  – 139۵جدول شماره ۲

1

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب 139۵

ماده :۵
الف -دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد ،ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود،

تمهیدات الزم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به سازمان
ملی بهرهوری ایران ارائه نمایند .دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه ،برنامههای عملیاتی خود برای ارتقای بهرهوری از طریق تسهیل و
تشویق فعالیتهای غیردولتی در حوزههای مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهرهوری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به
تصویب هیأتوزیران برساند.
تبصره -این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کلقوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء میشود.
ب -در راستای ارتقای شاخص بهرهوری ،دولت مکلف است نسبت به اندازهگیری کارایی و بهرهوری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون
برنامه اقدام و گزارش آنرا به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

۲

قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده  -3مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی :واحد سـازمانی مشخـصی اسـت کـه دارای اسـتقالل حقـوقی اسـت و بـا تصویب مجلس شورای
اسالمی ،ایجاد شده یا مـی شـود و بـیش از پنجـاه درصـد ( )%۵0بودجـه سـاالنه آن از محـل منـابع غیردولتی تأمین می گردد و عهده دار
وظـایف و خـدماتی است که جنبه عمومی دارد .

ماده  -۵دستگاه اجرائـی :کلیـه وزارتخانـه هـا ،مؤسـسات دولتــی ،مؤســسات یــا نهادهــای عمــومی غیردولتــی ،شرکتهای

دولتی وکلیه دستگاه هایی که شمول قانون بـر آنها مستلزم ذکرو یا تصریح نـام اسـت از قبیـل :شـرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایـران ،بانک مرکزی ،بانک ها و بیمه های دولتی ،دستگاه اجرائی نامیده می شوند.

3

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره ( )۲1ماده واحده قانون بودجه سال  1399کل کشور
ماده  -1در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:
 -1قانون برنامه :قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران – مصوب – 139۵
 -۲قانون :قانون بودجه سال  1399کل کشور
 -3سازمان :سازمان ملی بهره وری ایران
 -۴دستگاه های اجرایی :دستگاه های موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب  -13۸6از جمله شرکت های دولتی ،بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته
به دولت مندرج در پیوست شماره ( )3قانون (شامل شرکت های دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل
شرکت ملی نفت ،شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بنادر و دریانوردی ،سازمان صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)
 -۵دستگاه اجرایی متولی بخش های اقتصادی :آن دسته از دستگاه های اجرایی که مطابق با جدول شماره ( )۲ماده ( )3قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف)
ماده ( )۵قانون برنامه ،مسئول تحقق اهداف رشد بهره وری در بخش های اقتصادی هستند .در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی
مشخص ،دستگاه متولی غیر از دستگاه های فوق الذکر معین شده باشد ،دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود.

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره ( )۲1ماده واحده قانون بودجه سال  1399کل کشور
ماده  -1در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:
 -6راهنمای اجرایی :روش اجرایی بند (الف) ماده ( )۵قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره  ۴06031مورخ  1397/0۸/01سازمان اداری و استخدامی کشور و
دستورالعمل های مرتبط با آن که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابالغ می شود.
 -7نظام مدیریت بهره وری کشور :مجموعه ای از مولفه های تاثیرگذار در تصمیم گیری و راهبری حرکت ملی بهره وری شامل ارکان و ساختار سازمانی ،نظام برنامه
ریزی ،نظام قانون گذاری و شبکه کارشناسان و مشاوران بهره وری و روابط بین آنها است که با هدف ارتقای پایا و پویای بهره وری اقتصاد ملی به استقرار چرخه بهره وری
در سطوح مختلف ملی و استانی مبادرت می ورزند.
 -۸چرخه بهره وری :مجموعه ای یکپارچه از فعالیت های نظام مند برنامه ریزی ،اجرا ،اندازه گیری ،تحلیل و ارتقاء بهره وری که بصورت تکرار شونده و مستمر انجام می
شود.
 -9شاخص بهره وری :نسبت ارزش ستانده به ارزش نهاده که در سه نوع تک عامله ،چند عامله و کل عوامل طبقه بندی می شود .شاخص بهره روی تک عامله نسبت ستانده
را به یکی از عوامل تولید ،شاخص بهره وری چندعامله نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید ،ارزیابی و
پایش می کند.

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره ( )۲1ماده واحده قانون بودجه سال  1399کل کشور
ماده  -2در اجرای جزء ( )1بند (د) تبصره ( )۲1قانون ،کلیه دستگاه های اجرایی متولی بخش های اقتصادی موظفند به منظور تحقق اهداف جدول شماره ( )۲ماده ( )3قانون برنامه ،برنامه
عملیاتی ارتقائ بهره وری حوزه مسئولیت خود را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین نامه جهت تایید به سازمان ارایه کنند.
ماده  -3کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برنامه ارتقاء بهره وری دستگاه ،مشتمل بر گزارش مساله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تابعه خود را با جهت گیری
کاهش هزینه و زمان ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود تا پایان شش ماهه اول ،به سازمان ارایه کنند.
ماده  -۴دستگاه های اجرایی موضوع جدول شماره ( )7قانون که دارای اعتبارات هزینه ای هستند مکلفند اعتبارات هزینه ای الزم برای اجرای برنامه های عملیاتی ارتقاء بهره وری را در قالب
برنامه ارتقای بهره وری ،حداکثر تا سه درصد ( )%3از اعتبارات هزینه ای ابالغی به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول ( )1و ( ))6پیش بینی و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و
بودجه کشور درج کنند.
تبصره  -1شرکت های دولتی موضوع جدول شماره ( )7قانون مشمول ماده ( )7این آیین نامه هستند.
تبصره  -۲دستگاه های اجرایی دارای اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تامین اعتبارات برنامه ارتقای بهره وری از محل اعتبارات فوق الذکر هستند.
تبصره  -3دستگاه های اجرایی استانی مکلفند بر اساس برنامه ارتقاء بهره وری تایید شده موضوع ماده ( )3این آیین نامه نسبت به پیش بینی اعتبار برنامه ارتقای بهره وری اقدام

نمایند.
تبصره  -۴دستگاه های اجرایی موضوع جدول ( )7قانون که دارای اعتبارات هزینه ای بوده و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نیستند نیز
مکلف به پیش بینی و اجرای این آیین نامه در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی هستند.

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره ( )۲1ماده واحده قانون بودجه سال  1399کل کشور
ماده  -5تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره وری موضوع ماده ( )۴این آیین نامه منوط به تایید پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی توسط سازمان و
واحدهای ذی ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور است.
ماده  -6سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه های اجرایی ،اقدامات آموزشی و توجیهی الزم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل های تکمیلی آن را که برای
تهیه برنامه های ارتقای بهره وری در بخش و دستگاه تهیه و ابالغ شده اند ،ارایه نماید.
ماده  -7در اجرای جزء ( )۲بند (د) تبصره ( )۲1قانون ،کلیه شرکت های دولتی موظف اند برنامه عملیاتی خود (برای ارتقاء بهره وری سرمایه ،نیروی کار و سایر عوامل تولید مطابق با اهداف
مندرج در ماده ( )3قانون برنامه با رویکرد مساله شناسی ،تعریف شاخص های بهره وری و اقدامات اساسی بهبود) تا پایان شش ماه اول تدوین و نسبت به پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای

این برنامه حداکثر تا سه درصد ( )%3هزینه های اداری و عمومی (به استثنای استهالک ،هزینه های پرسنلی ،پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه های اداری و عمومی) به صورت
مستقل اقدام نمایند و پس از اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور ،به تصویب مجامع عمومی /شورای عالی برسانند.
ماده  -۸به منظور استقرار فرآیند ارزیابی شرکت های دولتی ،سازمان موظف است با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی تا پایان مرداد  ،1399نسبت به طراحی روش (الگوریتم) ارزیابی
وضعیت بهره وری شرکت های دولتی با استفاده از اطالعات عملکردی شرکت ها از جمله صورت های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و ماموریت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات اقدام و
با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه یکپارچه اطالعات شرکت های دولتی موضوع جزء ( )1بند (ه) تبصره ( )۲قانون پیاده سازی نماید.
تبصره :وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دسترسی های الزم برای اخذ اطالعات و تهیه گزارش های مربوط را برای سازمان ایجاد نماید.

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره ( )۲1ماده واحده قانون بودجه سال  1399کل کشور
ماده  -9شرکت های دولتی مکلفند گزارش عملکرد ارتقای بهره وری خود را جهت راستی آزمایی به سازمان حسابرسی ارایه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس که
مطابق با چهارچوب ارزیابی ارتقای بهره وری پیشنهادی سازمان انجام شده است ،به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ارسال نمایند.
ماده  -10پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء ( )1بند (ه) تبصره ( )2و جزء
( )2بند (د) تبصره ( )21قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی مجاز است .مجامع عمومی /شوراهای عالی مکلف به حسن اجرای این ماده هستند.
ماده  -11در اجرای تکالیف مندرج در جزء ( )3بند (د) تبصره ( )21قانون و برنامه جامع بهره وری کشور و برای تقویت نظام مدیریت بهره وری کشور و تخصیص نقش ها و
مسئولیت های متولیان بهره وری ملی و استانی ،سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز به تقویت ساختار تشکیالتی و تعیین وظایف متولیان بهره وری بدون افزایش پست سازمانی
است.

چند نکته در رابطه با آیین نامه اجرایی
.1

ارایه برنامه عملیاتی بهره وری بصورت پروژه محور باشد

.2

پروژه ها منجر به بهره وری سیستمیک بشوند.

.3

بهره وری سیستمیک به دو گونه است:
 .1بهره وری ساختارهای سازمانی موجود در چارت سازمان مثال پروژه ارتقای بهره وری بیمارستان ....
 .2بهره وری فرآیندی مثال پروژه ارتقاء بهره وری سیستم نقلیه دانشگاه

.4

هدف پروژه های بهره وری مطابق ماده ( )3این آیین نامه توجه همزمان به مقوله های زیر در هر پروژه می باشد:
.1

کاهش هزینه ها (افزایش کارایی)

.2

ارتقاء کیفیت خدمات (افزایش اثربخشی)

.3

کاهش زمان ارایه خدمات (مولفه بسیار مهم در کارایی ،اثربخشی و همچنین رضایت ذی نفعان)

.5

اجرای پروژه ها نیاز به هماهنگی و همکاری مستمر و موثر کارکنان صف و ستاد دارد

.6

اخذ اعتبارات مورد نیاز اجرای پروژه ها نیازمند تعریف و تصویب پروژه ها و قرار گرفتن پروژه ها در برنامه بودجه دانشگاه و نهایتا تایید توسط سازمان می باشد.

.7

اخذ اعتبارات در حین اجرای پروژه ها بصورت مرحله ای و گام به گام و پس از تایید توسط سازمان های ارزیاب ،ناظر و حسابرس امکان پذیر است.

.8

واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مکلف به تدوین پروپوزال پروژه های ارتقاء بهره وری (بویژه پروژه استقرار چرخه بهبود بهره وری) مطابق فرمت ابالغی و ارایه آن به ستاد
دانشگاه می باشند

با سپاس از توجه شما

