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ییارجا  ياه  هاگتسد  لاس 1400  زامن  هماقا  درکلمع  یبایزرا  دنیآرف  ییارجا  میوقت  عوضوم  ؛ 
 ... هاگشناد و داینب /  داهن /  / نامزاس / تازو زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  سییر 

ناتسا زامن  هماقا  داتس  مرتحم  ریدم 
مکیلع مالس 

هرامش ياه  همانشخب  هب  تیانع  اب   ، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجعرصع  ماما  تداعـس  اب  تدالو  هتـسجخ  مایا  کیربت  ضرع  مارتحا و  اب 
لمعلاروتـسد غالبا  عوضوم ؛  ) روشک یمادختـسا  يرادا و  نامزاس   1400 / 11 خروم 03 / و 61085   1400 / 10 خروم 20 /  58044

دافم يارجا  رد  زین  و  لاس 1400 ) رد  ییارجا  ياه  هاگتسد  یناتـسا ) یلم و  حطـس   ) درکلمع یبایزرا  یمومع  ياه  صخاش  یهدزایتما 
تراظن يزیر ، همانرب  ياهدنیآرف  همان  ماظن  غالبا  عوضوم ؛  ) روشک زامن  هماقا  داتـس   1399/7/16 خروم    2/01/104861 هرامش   همانشخب 
ییارجا ياه  هاگتسد لاس 1400  زامن  هماقا  درکلمع  یبایزرا  دنیآرف  ییارجا  میوقت  غالبا  نمض  هلیـسونیدب  زامن ،) هماقا  داتـس  یبایزرا  و 

.دوش یم  مالعا  ناتروضح  هب  صوصخ  نیا  رد  ارجالا  مزال  تامادقا  تاظحالم و 
هب تبسن  ناتسرهش و ...  یناتسا ، يداتس ، ياه  هزوح رد  هاگتـسد  نآ  تراظن  تحت  هعبات و  ياهدحاو  هب  غالبا  نمـض  تسا ، دنمـشهاوخ 

دیآ لمع  هب  یضتقم  مادقا  دش ،  نیعت  يدنبنامز  رد  نآ  دافم  ققحت  رمتسم  دصر  يزیر و  همانرب 
ییاهن زایتما  رد  میقتسم  ریثات  روشک  هرتسگ  رد  ییارجا  ياه  هاگتسد  هعبات  ياهدحاو  هبستکم  تازایتما  تکراشم و  نازیم  تسا  رکذ  نایاش 

.تشاد دهاوخ  دوشیم ، مالعا  حالص  يذ  عجارم  ریاس  تلود و  مرتحم  تایه  هب  هک  هاگتسد 
یم اه  هاگتسد  ناگدنیامن  یلامتحا  تالاوس  هب  ییوگخـساپ  هدامآ  سامت 86036509  هرامـش  اب  تنواعم  نیا  ناراکمه  ناریدم و  انمض 

.دنشاب
؛ ییارجا تاظحالم  تاحیضوت و  لوا -  شخب 

دیدمت لباقریغ  هدوب و  ییاهن  یغالبا  يدنب  نامز  روشک ، یمادختـسا  يرادا و  نامزاس  يوس  زا  هدش  نییعت  يدـنب  نامز  هب  تیانع  اب   - 1
.دشاب یم

حطـس رد  هدش ، نییعت  يدنب  نامز  رد  یبایزرا  دوخ  و  يراهظا ) دوخ   ) شرازگ لیمکت  داجیا و  ياهدنیآرف  رمتـسم  دصر  تراظن و   - 2
.دش  دهاوخ  ماجنا  اه  ناتسا  لک  هرادا  يوس  زا  قطانم و ...  اه ، ناتسرهش  حطس  رد  و  هاگتسد ، يداتس  هزوح  يوس  زا  ناتسا  لک  تارادا 

.تشاد دهاوخ  میقتسم  تراظن  اه  ناتسرهش  تارادا  یبایزرا  دنیآرف  رد  ناتسا ، زامن  هماقا  داتس   -  3
.دومن دهاوخ  تراظن  رمتسم  روطب  ناتسا  لک  تارادا  یبایزرا  دنیآرف  رد  زکرم ، زامن  هماقا  داتس   -  4

یلیمکت تادنتسم  شرازگ و  هئارا  هاگتسد و  زامن  هماقا  ياروش  لوئسم  تاحیضوت  یبایزرا ، دنیآرف  رد  تاضارتعا  هب  یگدیسر  يانبم   - 5
.دشاب یم  یغالبا  ياه  صخاش  ساسا  رب 

   ١۴٠٠/١٢/٢۴ 

   ٢/٠١/١٢۵۵٧٩ 

دراد     

 



ریدم و ناتسا ، يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هعمج ، ماما  رادناتسا ، رایتخالا  مات  ناگدنیامن  زا  لکشتم  ناتسا  یبایزرا  تایه  ياضعا  - 6
داتسریبد زا  لکشتم  ناتسرهش  یبایزرا  تایه  ياضعا  ناتسا و  ییارجا  ياه  هاگتسد  بختنم  هدنیامن  ناتسا و  زامن  هماقا  داتس  ناسانـشراک 

.دشاب یم  ناتسرهش  رد  هعمج  ماما  هدنیامن  رادنامرف و  هدنیامن  ناتسرهش ، زامن  هماقا 
.دشاب یم ناتسا  یبایزرا  تایه  سیئر  ناتسا  زامن  هماقا  داتس  ریدم   - 7

: هناماس رد  يدنبگنر  ساسا  رب  اه  مرف  تیعضو  حیضوت  مود -  شخب 
اه هاگتسد  طسوت  یبایزرا  دوخ  و  يراهظادوخ )  ) تادنتسم قاحلا  مرف و  داجیا  هلحرم  ؛  زمرق گنر 

ددرگ لیمکت  هاگتسد  طسوت  دیاب  امتح  یمازلا " هنیزگ   " ناونع هب  یبایزرادوخ  شخب  هجوت : 
طسوت هدش  داجیا  تادنتسم  اه و  شرازگ  یفیک  یمک و  یـسررب  هب  تبـسن  ناتـسا  زکرم و  رد  داتـس  نارظان  هلحرم  نیا  رد   : درز گنر 

یم رارق  یبایزرا  تئیه  رایتخا  رد  هدـش و  لقتنم   ( زبس رتولج ( هلحرم   کی  هب  مرف  ندوب ، لماک  تروص  رد  هدومن و  مادـقا  اه  هاگتـسد 
.دوش یم هدنادرگزاب  لیمکت  حالصا و  تهج  زمرق  هلحرم  هب  مرف  هاگتسد ، هب  صقاون  دروخزاب  مالعا  نمض  تروصنیا ، ریغ  رد  دریگ ،

یسررب دروم  ار  اه  هاگتسد  طسوت  هدش  يراذگراب  تادنتسم  شرازگ و  داتس ، یبایزرا  تئیه  ياضعا  زا  کیره  هلحرم  نیا  رد   : زبس گنر 
.دنیامن یم مادقا  هداجس  هناماس  رد  دوخ  زایتما  تبث  هب  تبسن  هداد و  رارق  یبایزرا  و 

مرف لاقتنا  هب  تبسن  تسا ، فظوم  داتس  رظان  اه ، هاگتسد  زایتما  ندش  ییاهن  یلامتحا و  تاضارتعا  یسررب  هلحرم  یط  زا  دعب   : یبآ گنر 
.ددرگ مالعا  زکرم  داتس  هب  یمسر  تروص  هب  ناتسا  ریدم  يوس  زا  یبایزرا  دنیآرف  مامتا  هدومن و  مادقا  یبآ  هلحرم  هب  اه 

   
؛ تشونور  

راضحتسا تهج  داتس  مرتحم  ماقم  مئاق 
راضحتسا تهج  داتس  یبایزرا  تایه  سیئر 

راضحتسا تهج  داتس  نینواعم  ياروش  مرتحم  ياضعا 
افطل یضتقم ،  مادقا  يریگیپ و  راضحتسا ، تهج  روشک  ییارجا  ياه  هاگتسد  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ناریبد 

افطل یضتقم ، مادقا  يریگیپ و  عالطا ، تهج  داتس  يریگیپ  تراظن و  يزیر و  همانرب  مرتحم  ناریدم 

نایدهم  یلع  دیس 
یبایزرا تراظن و  يزیر ، همانرب  نواعم 

   ١۴٠٠/١٢/٢۴ 

   ٢/٠١/١٢۵۵٧٩ 

دراد     

 



كشوردستگاه هاي  1400تقويم اجرايي فرآيند ارزيابي عملكرد اقامه نماز سال   

 زمان بندي اجرا  مجري/مجريان  فعاليت هاي الزم االجرا  رديف

 1401فروردين  25تا  15

ليه دستگاه هاي اجرايي ك
 (مركز/استان/شهرستان)

 1  تكميل گزارشات و خود ارزيابي دستگاه ها

 ستاد اقامه نماز
بررسي مستندات ارسالي دستگاه و ارائه بازخورد 

 اصالح و تكميل جهت
2 

 اقامه نمازستاد   آموزش و توجيه دبيران ستاد اقامه نماز شهرستان 3 
 ارديبهشت 5فروردين تا  26

1401 
 ستاد اقامه نماز شهرستان

دستگاه هاي اجرايي در سطح عملكرد ارزيابي 
 4  شهرستان

 1401اردييبهشت  20تا  6 تاد اقامه نماز استان/دستگاه هاي س
 اجرايي استان

دستگاه هاي اجرايي در سطح عملكرد ارزيابي 
 استانادارات كل 

5 

 1401ارديبهشت  31تا  21
ابالغ نتايج اوليه ارزيابي و رسيدگي به اعتراضات 

 احتمالي
6 

 1401خرداد  15تا  1  تاد اقامه نماز مركزس  ارزيابي دستگاه هاي اجرايي در سطح مركز 7 

 1401خرداد  20تا  15
هاي تاد اقامه نماز مركز/دستگاه س

 اجرايي مركز

ابالغ نتايج اوليه ارزيابي و رسيدگي به اعتراضات 
 احتمالي

8 

 1401خرداد  31تا  21  تاد اقامه نماز/مركز/استان/شهرستانس
ابالغ نتايج نهايي ارزيابي به سازمان اداري و 
 استخدامي، گزارش بازخورد به دستگاه ها

9 

 1401تير  5تا  1

 نماز/مركز/استان/شهرستانتاد اقامه س

مستندسازي فرآيند ارزيابي عملكرد دستگا ها و 
تهيه و ارائه گزارش جامع عملكرد دستگاه ها به 

 مسئولين ذي ربط در مركز و استان

10 

 ستاد اقامه نماز/مركز/استان/شهرستان  تهيه بيانيه هيات داوري ستاد در مركز و استان ها 11 

 نماز همزمان با برگزاري اجالس  12  تجليل و تقدير از دستگاه هاي برگزيده   ستاد اقامه نماز/مركز/استان/شهرستان



  تكميلي-ركشو يهاه ستگاد 1400 لسا زنما قامهد اعملكر يابيارز يندآفر يياجرا تقويم
 

 يفرد  االجرا زماليهافعاليت نمجريا/يمجر  اجرا يبند نماز

  خرداد 3 تا ارديبهشت 17
  نشهرستااستان و  زنما قامها دستا 1401

 هستگاد دعملكر يابيارز
  سطح در يياجرا يها

ادارات كل استان و ادارات 
  نشهرستا

1 

 1401 خرداد 12تا 4

  نستاا يياجرا يهاه ستگاد/نستاز اقامه نماد استا 

 و يابيارز ليهاو نتايج غبالا
  تضااعترا سيدگي بهر

  حتماليا
2 

 

 يها هستگاد يابيارز  مركز زنما قامها دستا 1401 دادخر 15 تا 1
  مركز سطح در يياجرا

3 

 1401 دادخر 21 تا 16
  يها هستگاد/مركز زنما قامها دستا

  مركز يياجرا

 و يابيارز ليهاو نتايج غبالا
  تضااعترا سيدگي بهر

  حتماليا

4 

  نشهرستا/نستاا/مركز/زنما قامها دستا 1401 دادخر 31 تا 22

 يابيارز نهايي نتايج غبالا
  و اداري نمازسا به

 ارشگز ،مياستخدا
  ها هستگادبهردخوزبا

5 

 1401 تير 5 تا 1

 
  نشهرستا/نستاا/مركز/زنما قامها دستا

يند آفرزي مستندسا
ستگا د ديابي عملكرارز
 ارشگز ئهارا و تهيه وها 

 ها هستگاد دعملكر جامع
 در بطر ذي مسئولينبه

  نستاا و مركز

 
6 

داوري  تهيا بيانيه تهيه  نشهرستا/نستاا/مركز/زنما قامها دستا
  ها نستاا و مركز در دستا

7 

 

 هستگاد از تقدير و تجليل  نشهرستا/نستاا/مركز/زنما قامها دستا  زنما سجالا اريبا برگز نهمزما
  هبرگزيد يها

12 

 


