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  بسمه تعالی

  

  مقدمه 

مربوط به  ،رود. در هر جامعه سهمی از رشد وري یکی از دو پایه اساسی در رشد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به شمار می بهره

به استفاده بهینـه جامعـه از آن   گذاري از محل منابع مختلف طبیعی، مادي، اجتماعی و انسانی آن جامعه و سهم دیگري،  سرمایه

وري و جلـوگیري از   بهـره  ،هاي وحیانی دین مبین اسالم است منابع مربوط است. در نظام جمهوري اسالمی که منبعث از آموزه

جهت دهی  ،و یکی از اهداف اساسی در برپایی نظام اسالمی ،اتالف و هدر رفت منابع از اهداف راهبردي نظام اجتماعی است

مقام معظم رهبري انقالب اسالمی نیز هر سـاله در پیـام    هاي کمی و کیفی است. هاي جامعه براي بهترین استفاده سرمایهمنابع و 

هاي آغاز سال جدید و نامگذاري سال ها توجه به موضوع مهم بهره گیري مناسـب از منـابع کشـور را یـاد آوري مـی نماینـد.       

 نـوآوري و شـکوفایی، اصـالح الگـوى مصـرف،      ،و انضباط اجتمـاعى  يروجدان کا ،عدالت اجتماعى "وجود مفاهیمی چون 

موضـوع افـزایش   در پیام هاي معظم له ناظر بر اهمیت این امر اسـت. بنـابراین    "و جهاد اقتصادي کار مضاعف ،همت مضاعف

دون رشـد بهـره وري   پایدار، ب و رشد مستمر زیرا ،ورزیدانجام آن اهتمام  باید دروري، فوریت و اولویت کشور است و  بهره

  در بلند مدت غیر ممکن است. 

جمهوري اسالمی ایران تدوین و عملیاتی  1404در برنامه هاي توسعه کشور که در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز 

گرفتـه   مورد تأکید قرار ،هاي کالن ناظر بر تدوین برنامه نیز می گردند همواره ارتقاي بهره وري مورد توجه بوده و در سیاست

گذاري و ساز وکار نظـارت   هاي مختلف هدف به طوریکه سهم بهره وري در رشد اقتصادي کشور تعیین شده، در بخش ،است

  و پایش میزان تحقق آن مشخص گردیده است.

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در جهـت تحقـق سـهم     79بر اساس  ماده 

وري در رشد اقتصادي که در سیاست هاي کالن ناظر بر تدوین برنامه ابالغی از سوي مقام معظم رهبـري بـه میـزان یـک     بهره 

سوم رشد اقتصادي معین گردیده است، سازمان ملی بهره وري ایران با مشارکت دستگاه هاي موضوع این ماده قانونی اقدام بـه  

ستند مشتمل بر مدل تدوین برنامه ، راهنماي دستگاه ها در جهـت اتخـاذ وحـدت    تدوین برنامه جامع بهره وري می نماید. این م

  رویه در تدوین برنامه به همراه چارچوب جمع آوري اطالعات مربوط می باشد.

  تعاریف

  هر یک از عبارات ذیل در معناي مشروح تعریف شده به کار می روند:

  هورمعاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جم معاونت:
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  سازمان ملی بهره وري ایران سازمان:

قانون برنامه پنچم توسعه اقتصادي اجتماعی فرهنگی جمهـوري اسـالمی    222هاي اجرایی مشمول ماده  دستگاه دستگاه:

  ایران

  غیردولتیدولتی و شرکت یا موسسه   بنگاه:

می نمایـد و وظیفـه اجـراي بخـش      دستگاهی که در تدوین و اجراي یک برنامه با دستگاه متولی بخش همکاري همکار:

  هایی از برنامه را بر عهده دارد.

مشتمل بر تعدادي فعالیت در جهت بهبود روش هاي انجام کار، کاهش هزینه ها ، صرفه جویی در زمـان، حـذف    برنامه:

ي و... مـی  فعالیت هاي غیر ضروري در مسیر تحقق ماموریت هاي اصلی دستگاههاي متولی بخش و ادغـام فعالیـت هـاي مـواز    

  باشد.

  ذیل هر برنامه در جهت بهبود بهره وري انجام می گیرند. که  مجموعه اقداماتی فعالیت:

  و فعالیت ها ها دامنه برنامه

برنامه بهره وري بخش هاي اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران با هدف تمهید زمینه تدوین برنامه جامع 

هاي  قانون برنامه پنجم اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در بخش 79ماده  بهره وري کشور و تحقق اهداف

هـاي   دامنه اجرایی برنامه مشتمل بـر بخـش هـا و دسـتگاه    خصوصی و دولتی در حوزه تصدي هاي هر بخش تدوین می گردد. 

یک از دستگاه ها متولی راهبري یک یـا چنـد   قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی می باشد. هر  79موضوع ماده 

بخش یا زیر بخش اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی می باشد. عالوه بر آن فعالیت هر دسـتگاه بـه عنـوان بخشـی از فعالیـت هـاي       

  بخش خدمات عمومی نیز تلقی می گردد. 

  چشم انداز بهره و ري بخش تبیین  

نامه می باشد. افق برنامه جامع بهره وري، سال پایـانی برنامـه پـنجم توسـعه     چشم انداز، مطلوب نظام برنامه ریزي در افق بر

کشور است. چشم انداز بخش باید در راستاي تحقق اهداف اسناد باال دستی نظیر سند چشم انـداز جمهـوري اسـالمی در سـال     

  و همچنین قوانین توسعه کشور در سطوح ملی، بخشی و فرابخشی ترسیم و تبیین گردد. 1404

  هداف ا

اهداف بیانگر میزان انتظارات کمی در فواصل زمانی مشخص تا حصول چشـم انـداز تعیـین شـده مـی باشـد. دو دسـته از        

بهره وري کل و جزیی عوامل تولید در  که جدول پیش بینی مطرح می باشد 1عمومی و اختصاصیشاخص هاي هدف گذاري 

                                                 
وري در طرح سنجش بهره وري کشور تدوین که توسط سازمان ملی بهره برخی از دستگاه هاي اجرایی ملی در این خصوص مجموعه اي از شاخص هاي اختصاصی  - ١

 قرار می گیرد. هاي مرتبطبه عنوان پیوست در اختیار دستگاه  است گردیده
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جدول پیش بینـی  و همچنین عمل تعیین شاخص هاي عمومی بهره وري در ذیل ارایه گردیده است. دستورال برنامه پنجم توسعه

  این دستورالعمل می باشد. ) 3( ) و 2( شماره هاي پیوستبه ترتیب بهره وري کل و جزیی عوامل تولید در برنامه پنجم توسعه 

  حوزه هاي بهبود بهره وري

ا اطالق می گردد که در صورت مدیریت آنهـا  حوزه هاي بهبود بهره وري به عوامل محیط هاي درونی و بیرونی بخش ه

امکان تحقق چشم انداز و اهداف تعیین شده امکان پذیر می باشد. وجود بخش هاي مختلف در کشور که نهاده هاي متفـاوتی  

را در کار تولید کاال و ارایه خدمات به کار می گیرند انعطاف پذیري مدل تـدوین برنامـه ارتقـاي بهـره وري را ضـروري مـی       

ماید. به عنوان مثال در برخی از دستگاه هاي متـولی بخـش اقتصـادي، بهبـود بهـره وري در منـابع انسـانی از اولویـت بـاالتري          ن

برخوردار است و در برخی از دستگاه ها بهبود حوزه هاي دیگري در اولویت قرار می گیرند. در این مدل، حـوزه هـاي بهبـود    

  -4، فناوري (دانش، محصول، فرآیند، ابـزار، روش و سیسـتم)   -3)، طبیعی و فیزیکیه (سرمای -2منابع انسانی،  -1بهره وري به 

  سایر حوزه هاي بهبود تقسیم شده اند. -5انرژي و 

  برنامه 

به مجموعه فعالیت هاي مبتنی بر ماموریت دستگاه در جهت تحقق چشـم انـداز بهـره وري بخـش اطـالق مـی       یک برنامه 

فعالیـت   از پیش تعیین شده بصورت دقیق مشـخص نمایـد.   اهداف براي رسیدن به  فعالیت ها را که نحوه انجام به طوري گردد

فرایند اجرایی و داراي  فعالیتهر  برنامه را به اجزاي کوچکتر تبدیل می کند و امکان عملیاتی سازي برنامه را فراهم می نماید. 

  عملیاتی جداگانه اي می باشد. 

  فعالیتانواع 

بـه شـرح ذیـل     فعالیـت گـروه   4به منظور بهبود بهره وري  انجام می شود بـه  هاي مذکور هایی که در حوزه  فعالیتانواع 

  تقسیم می شوند:

سیگما، نظـام پیشـنهادات، ارزیـابی عملکـرد، اتوماسـیون       6، کایزن، 5Sهاي بهبود فرآیندها،  فعالیتاجرایی مانند  -الف

  مستندسازي و ...  و ، .... و پایلوت سازي اجراي بهبود18000، 9000،14000استانداردهاي  ،وري سبز اداري، بهره

هـاي مطالعـه اصـالح سـاختارها، مهندسـی مجـدد فرآینـدها، شناسـایی          فعالیـت تحقیقاتی پژوهشی و مطالعاتی مانند  -ب 

وري ، مطالعـه و   بهـره  هاي دانشـجویی مـرتبط بـا    وري، پشتیبانی پایان  نامه هاي نوین بهره وري، مطالعه روش روشهاي موثر بهره

هـا و   وري، مطالعه شناخت وضعیت موجود، مطالعـه کـاهش هزینـه    هاي بهره گیري شاخص وري، اندازه طراحی شاخصهاي بهره

  ها، شناسایی و مطالعات تطبیقی تجارب سایر کشورها و ... شناسایی اتالف
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هـاي آموزشـی،    کنیکهـاي بهبـود، نشسـت   هـاي برگـزاري کارگاههـاي آموزشـی ابزارهـا و ت      فعالیتآموزشی مانند   -پ

،  (APO)وري آسـیایی   هـاي آموزشـی سـازمان بهـره     هاي آموزشـی، اسـتفاده از دوره   ها، شرکت در کارگاه برگزاري همایش

  هاي بهره وري، ... طراحی دوره

الت، برگـزاري  اي، مقـا  هاي انتشار نشـریات، کتـب تـألیفی یـا ترجمـه      فعالیتتبلیغی، ترویجی و اطالع رسانی مانند  -ت 

هـاي آموزشـی، تیزرهـاي تبلیغـی و      ها، نمایشگاهها، طراحی شبکه اینترنتی، دفترهـاي راهنمـا، فـیلم    مسابقات، برگزاري همایش

  اطالع رسانی و ...

  مسئول و همکارهاي  دستگاه

ک دسـتگاه  می باشد که یـ متولی هر یک از بخش هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور یک یا چند دستگاه اجرایی 

در تدوین برنامه هـا و فعالیـت هـا     و دستگاه هاي دیگر به عنوان دستگاه هاي همکار شناخته می شوند. دستگاه مسئولبه عنوان 

  دستگاه مسئول موظف است از مشارکت دستگاه هاي همکار بهره مند شود.

  بنگاه

رهنگی جمهوري اسـالمی ایـران ، بـر بخـش هـاي      قانون برنامه پنچم توسعه اقتصادي اجتماعی ف 79با توجه به شمول ماده 

دولتی و خصوصی هر یک از بنگاه هاي بخش خصوصی نیز موظف به تدوین برنامه بهره وري در حوزه فعالیت هاي خود مـی  

  باشد. 

  شاخص سنجش فعالیت ها 

  به منظور اندازه گیري میزان بهره وري فعالیت هاي انجام شده الزم است سنجه یا سنجه هایی در این زمینه تعریف گردد.

  

  

  

معرفی تشکیالت متولی تدوین برنامـه بهـره وري بخـش در     ه مجموعه برنامه ها و فعالیت ها به همراه است ک الزم

 به دبیرخانـه تـدوین برنامـه جـامع        1390/ 10/ 30تا تاریخ   تنظیم شده و حداکثر  )1نمون برگ پیوست شماره (

   (سازمان) ارسال گردد. بهره وري
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  )1پیوست شماره (

  

  بسمه تعالی

  برگ دریافت اطالعات هنمون

  فرهنگی  ،اجتماعی ،برنامه بهره وري بخش هاي اقتصادي 

  

  

  

  نام دستگاه:......................................

  

  

  

  

 متولی تدوین برنامه بهره وري بخش   ن تشکیالتعنوا -1

  

  

..........................................................................................................................................................................................  

  

  

  

  

 آن با دبیرخانه تدوین برنامه جامع بهره وري (سازمان ملی بهره وري ایران)  دبیر تشکیالت و رابط -2

  

  

  ....    نام و نام خانوادگی.....................................................   عنوان پست سازمانی..................................

  

  ........................  شماره همراه..................................................شماره تلفن مستقیم .............................

  

  .......پست الکترونیکی........................................................   دورنگار.............................................
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 برنامه ها و فعالیت هاي بهره وري

  شم اندازچ

  بهره وري بخش
  اهداف

  

  حوزه بهبود

  بهره وري

  *عنوان برنامه

  (مبتنی بر چشم انداز

  بهره وري بخش)

  *عنوان فعالیت

  نوع فعالیت

  (اجرایی/آموزشی/

  ترویجی/پژوهشی)

دستگاه 

  مسئول

دستگاه 

  همکار

شاخص 

سنجش 

  فعالیت

  زمانبندي فعالیت

تاریخ   مالحظات

  شروع

تاریخ 

  پایان

                        

  خالصه برنامه ها و فعالیت ها پیوست گردد. *
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  )2وست( یپ

  

  دستورالعمل تعیین شاخص هاي عمومی بهره وري

  

 تعریف شاخص هاي بهره وري  

رنـد  پرسشی که در این مرحله مطرح می شود آن است که شاخص هـاي بهـره وري کـه بایـد مـورد انـدازه گیـري قـرار گی         

کدامند؟ آیا در کلیه بخش هاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی ، دستگاه هاي اجرایی ، واحد هـاي اقتصـادي و ... شـاخص هـاي     

بهره وري یکسان تعریف می شود؟ پاسخ به این پرسش منفی است. هر موسسه در ارتباط با رسالت ، اهداف و ماموریت هاي خود 

تعریف کند. به طور کلی شاخص هاي بهـره وري را مـی تـوان بـه گـروه شـاخص هـاي         می تواند شاخص هاي مربوط به خود را

کارائی و شاخص هاي اثر بخشی    طبقه بندي کرد. شاخص هاي بهره وري در واقع شاخص هـاي کـارآئی هسـتند و بـه صـورت      

ورت آن هـا یـک سـتانده ،    اشتباه مصطلح به آنها شاخص هاي بهره وري می گویند. این شاخص ها نسبت هایی می باشند کـه صـ  

مخرج آن ها یک  نهاد ه و روند افزایشی آن ها نشان از بهبود وضعیت  دارد. شاخص هاي بهـره وري خـود بـه دو دسـته شـاخص      

  هاي عمومی و شاخص هاي اختصاصی به شرح زیر طبقه بندي می شوند.

  شاخص هاي بهره وري عمومی - 1-8

اقتصاد کالن تعریف می شوندکه از جمله می توان شاخص   بهره وري نیروي کـار ،  این شاخص ها عموما با الهام از مفاهیم 

بهره وري سرمایه ، بهره وري کل عوامل ، بهره وري مواد، بهره وري انرژي و ... را نام برد. در اکثر شاخص هاي عمومی صـورت  

گی این شاخص ها بگونه اي است که با محاسـبه  کسر ارزش افزوده یا ستانده و مخرج آن یک یا مجموع چند نهاده می باشد. ویژ

آن ها می توان بررسی هاي تطبیقی در واحد اقتصادي ، طبقه ، گروه فعالیت،سازمان،کشور ومنطقه  انجام داد. براي درك بهتر این 

  شاخص ها  به تعریف آن ها به شرح زیر پرداخته می شود:

  شاخص بهره وري نیروي کار -1-1-8

خص از تقسیم ارزش افزوده به تعداد شاغلین حاصل می شود. در صورتی که در کشوري اطالع نفر مـاه ، نفـر   این شا          

روز ویا نفر ساعت کار انجام شده یا پرداخت شده شاغلین در دسترس باشد درایـن صـورت در مخـرج کسـر شـاخص بهـره وري       

شد و بدیهی است که در این صورت این شـاخص ، بهـره وري    نیروي کار، به جاي تعداد شاغلین از این اطالعات استفاده خواهد

نیروي کار را با دقت باالتري نشان می دهد. واحد این شاخص ریال بر نفر ، یا نفر ماه ، یا نفر روز، و یا نفر ساعت مـی باشـد. ایـن    

  شاخص نشان می دهد که هر شاغل در یک دوره بررسی چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است.

هره وري نیروي کار ب  ارزش افزوده  =     تعداد شاغلین /
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  شاخص بهره وري هزینه شاغلین 2-1-8

این شاخص از تقسیم ارزش افزوده بر جبران خدمات شاغلین به دست می آید. برخـی از صـاحب نظـران بهـره وري بـه ایـن       

م ایـن شـاخص آن اسـت کـه بـه ازاي یـک       نسبت ، شاخص رقابت پذیري نیز می گویند. واحد این شاخص نسبت می باشد. مفهو

  واحد ریالی جبران خدمات پرداخت شده به شاغالن چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده است. 

  جبران خدمات  شاغلین / ارزش افزوده  = بهره وري هزینه شاغلین                                                     

  شاخص بهره وري سرمایه -3-1-8

شاخص از تقسیم ارزش افزوده بر ارزش موجودي اموال سرمایه اي ثابت حاصل می شود. در محاسبه این شاخص برخی  این

مواقع به جاي ارزش اموال سرمایه اي ثابت از ارزش دارایی هاي ثابت یا ارزش کل دارایی ها استفاده می شود. این شاخص نشان 

موال      سرمایه اي ثابت چند واحد ارزش افزوده ایجاد می شـود. واحـد ایـن    می دهد که به ازاي یک واحد از ارزش موجودي ا

  شاخص نسبت می باشد. 

  ارزش اموال سرمایه اي ثابت / ارزش افزوده = بهره وري سرمایه                                                       

  شاخص بهره وري ارزش مواد  -4-1-8

  ارزش افزوده بر ارزش مصارف واسطه محاسبه می شود. واحد این شاخص نسبت می باشد. این شاخص از طریق تقسیم

  ارزش مصارف واسطه / ارزش افزوده = بهره وري مواد                                                                    

  شاخص بهره وري انرژي -5-1-8   

دار انرژي مصرف شده به دست می آید. واحد ایـن شـاخص ریـال بـر کـالري مـی       این شاخص از تقسیم ارزش افزوده بر مق

باشد. این شاخص براي کشورهایی که از نظر ذخایر سوخت فسیلی در مضیقه هستند بسیار حـایز اهمیـت مـی باشـد. در برخـی از      

.  دراین صـورت واحـد ایـن    کشور ها این شاخص از طریق تقسیم ارزش افزوده بر ارزش انرژي مصرف شده نیز محاسبه می شود

  شاخص نسبت خواهد بود.

  ،مقدار یا ارزش انرژي مصرف شده / ارزش افزوده = بهره وري انرژي                                                  

  بهره وري کل عوامل تولید-6-1-8

اي اندازه گیري این نسبت روش هاي متفاوتی بهره وري کل عوامل تولید از تقسیم ستاده بر کل نهاده ها به دست می آید. بر

وجود دارد. یکی از این روش ها که معروف به روش مستقیم محاسبه بهره وري کل عوامل تولید است که بـدون اسـتفاده از تـابع    

ده هـاي بـه   تولید به برآورد سطح بهره وري کل عوامل تولید می پردازد. در این روش به جهت اینکه ، واحد هاي اندازه گیري نها

کار رفته در فرآیند متفاوت هستند ، با استفاده از تکنیک هاي خاصی عمل جمع زدن نهاده هاي مختلف انجـام مـی شـود و بـدین     

ترتیب یک شاخص از کل   نهاده ها ساخته می شود. روش دیگري که مبتنی بر استفاده صریح از تابع تولید است با در نظر گرفتن 

نجام عملیات ریاضی بر روي تابع تولید به برآورد شاخص بهره وري کـل عوامـل تولیـد مـی پـردازد. در ایـن       فرم تابعی معین و با ا

  روش به جاي محاسبه سطح بهره وري کل عوامل تولید ، نرخ رشد ساالنه بهره وري کل عوامل برآورد می شود.
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  (درصد) ه پنجم توسعهجدول پیش بینی بهره وري کل و جزیی عوامل تولید در برنام

 شاخص
گروه 

 کشاورزي

گروه 

نفت و 

 گاز

صنعت و 

 معدن

آب و  

برق و 

 گاز

 ساختمان

بازرگانی ، 

رستوران و 

 هتلداري

حمل و نقل 

 ، انبارداري 
 ارتباطات

خدمات 

موسسات 

 پولی و مالی

خدمات 

مستغالت و 

حرفه اي و 

 تخصصی

خدمات   

عمومی 

خدمات 

اجتماعی ، 

شخصی و 

 خانگی

کل 

 صاداقت

رشد ارزش 

 افزوده (درصد)
7,0 3,1 11,6 7,2 7,6 8,4 10,8 18,3 13,6 3,8 2,3 8,0 

رشد بهره وري 

 کار(درصد) 
4,9 2,2 5,3 3,1 1,7 4,4 4,4 9,1 7,4 1,6 1,4 3,9 

رشد بهره وري 

 سرمایه(درصد) 
0,1 0,1 1,0 .9 0,2 0,2 2,0 7,0 0,4 0,5 0,1 1,0 

رشد بهره وري 

کل 

 عوامل(درصد)

2,3 0,3 4,3 2,0 1,7 2,4 4,0 7,6 2,8 1,2 0,7 2,4 

سهم بهره وري 

کل از رشد 

 اقتصادي(درصد)

32,6 8,4 37,0 27,4 22,1 28,7 36,9 41,3 20,7 31,8 31,8 29,6 

 

 

 

 

 

 

 

 


