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أ

نظامنامه جايزه بلوغ بودجه ريزي برمبناي عملکرد
-1اهداف جايزه بلوغ
هدف از جایزه بلوغ  ،سنجش میزانی بلوغ بودجه ریزی برمبناای عملکارد در ساازماا هاای داوطلام باه منظاور
شناسایی و معرفی سازماا های برتر در دوره های تعریف شده است .تا ضمن ایجاد انگیزه برای سازماا ها ی ماكکور،
الگویی نیز برای سایر سازماا های معرفی شود و زمینه انتقال دانش و تجارب در حیطه نظام بودجاهریازی برمبناای
عملکرد فراهم آید .عالوه بر این ،مدل بلوغ بودجهریزی برمبنای عملکرد به عنواا یا

اااراوب جاامب مبتنای بار

مجموعهای از ارزشهای محوری ،معیارها و شاخصها است  ،که به مدیراا سازماا کم

می کند  ،با ارزیابی مساتمر

فعالیتها ،رویهها ،فرآیندها و نتایج نظام بودجهریزی برمبنای عملکرد سازماا  ،نقاط قوت و زمینههای قابل بهباود را
شناسایی کرده و برای بهینه سازی آنها برنامهریزی نمایند .بنابر این اهداف اصلی جایزه بلوغ به قرار زیر است:
جایزه بلوغ بودجه ریزی برمبنای عملکرد وسیله ای برای اطالع و تایید تالش و کوشاش کلیاه ساازماا هاای دولتی،عماومی و
خصوصی کشور و بیانگر تعهد سازمانهای متقاضی در استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد است .برخی از مفاهیم ارزشی این مدل
عبارتند از:
 شناسایی و معرفی سازمااهای برتر و ارزش نهادا به مدیراا ،کارشناساا ،محققاا و افرادی که در سازماا به بودجاه
ریزی برمبنای عملکرد بها میدهند و به استقرار آا تعهد دارند.
 ایجاد انگیزه برای سازماا ها در بکارگیری نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد.
 ایجاد ی

پایگاه دانش به منظور فراهم کردا زمینه انتقال دانش و تجارب در حیطاه نظاام بودجاهریازی برمبناای

عملکرد.

 -2طبقه بندي سازمانهاي متقاضي
جایزه بلوغ بودجه ریزی برمبنای عملکرد ی مدل فراگیر است .لكا کلیه ساازمااهاای تولیادی و خادماتی اعام از خصوصای،
تعاونی و دولتی را شامل می گردد .سازمااهای متقاضی دریافت جایزه را بر اساس جامعه هدف و فعالیت های انجام شده درحاوزه
بودجه ریزی برمبنای عملکرد،به دسته های زیرتقسیم شده است:
 سازماا ها و بنگاه های اقتصادی خصوصی
 سازماا ها و نهاد های بخش عمومی و شهرداریها
 وزارت خانه ها  ،سازمااها و نهادهای وابسته دولتی
 سازماا ها و بنگاه های مالی و بیمه
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 -3معيارهاي ارزيابي مدل
جایزه بلوغ بودجه ریزی برمبنای عملکرد بر اساس معیارهای زیر در هر حوزه فرایندی ارزیابی می گردد.


سیاستگكاری و رویکردهای سازمانی ؛

 برنامهریزی عملیاتی ؛
 منابب مورد نیاز ؛
 مسئولیتها و اختیارات مربوط ؛
 آموزشهای مرتبط ؛
 شناسایی ذینفعاا و مشارکت آنها در تصمیم گیری ؛
 اجرای فرایندها ؛
 کنترل خروجی های انتخاب شده ؛
 نظارت ،کنترل و اصالح ؛
 انطباق با دستورالعملها ،استانداردها و شرح فرایندها ؛
 بازبینی و بررسی توسط سطوح باالتر مدیریت ؛
 جمب آوری و مستند سازی تجربیات.

 -4سطوح جايزه بلوغ بودجه ريزي
سطوح جایزه بلوغ بودجه ریزی برمبنای عملکرد  ،میزاا موفقیت سازماا را در دستیابی به حوزه های فرایندی تعیین شده در
مدل نشاا میدهد .سطوح جایزه بلوغ بودجه ریزی برمبنای عملکرد بشرح زیر تعریف شدهاند:
تنديس جايزه بودجه ريزي برمبناي عملکرد:
شامل سه سطح به قرار زیر است:
الف-تنديس طاليي :از میاا نامزدهای جایزه ،نامزدی که از حد نصاب تعیین شده باالترین امتیاز را کسم نماید ،میتواناد
به عنواا سازمان موفق در نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد مطرح و برنده تندیس زرین خواهد شد.
ب -تنديس نقره اي :از میاا نامزدهای جایزه ،بهترین هایی که امتیاز آنها بین  188-08باشد،می توانند به عنواا سازمان
موفق در طبقه بندی سازمانهای مربوطه معرفی و به عنواا برنده تندیس سیمین انتخاب شده و معرفی میگردند.
ج  -تقديرنامه بودجه ريزي برمبناي عملکرد :برای متقاضیانی که با مدیریت خوب به پیشرفتهایی در جهت طراحای
و استقرار نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد تالش کنند ،بشرط کسم امتیازی باالتر از  ، 68تقدیرنامه تالش اعطاء میگردد.
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 -5دوره زماني جايزه
دوره زمانی شرکت و ارزیابی فرایند جایزه بلوغ بودجه ریزی برمبنای عملکرد همزماا با دوره های برگزاری سمینار بین المللای
بودجه ریزی برمبنای عملکرد است  ،که بطور معمول به صورت سالیانه است.
سازمااهای متقاضی مقید به رعایت برنامههای زمانی سالیانه نبوده و در هر زماا میتوانند درخواست خود را جهت بررسی به
دبیرخانه بودجه ریزی برمبنای عملکرد ارسال نمایند .این سازمااها در طول سال مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و همه ساله در
مراسم اختتامیه سمینار بین المللی بودجه ریزی برمبنای عملکرد ،اسامی آنهایی که طی دوره مربوطه موفق باه دریافات گاواهی "
سازماا برتر" شده اند رسما اعالم میگردد .برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره توسط دبیرخانه پیشنهاد میشود و با تاییاد دبیار
علمی کنفرانس به اجرا در میآید .

-6ساختار اجرايي جايزه
ساختار اجرایی مسئولیت اجرا ،پشتیبانی و بازنگری و اصالح جایزه بلوغ بودجهریزی بر مبنای عملکرد را بر عهاده دارد .شاکل
شماره ( ) 1نمودار تشکیالتی مدل بلوغ بودجهریزی برمبنای عملکرد را نشاا می دهد:

کمیته راهبری

کمیته داوری

کمیته علمی
دبیرخانه جایزه

شکل شماره ( :)1نمودار تشکیالتی مدل بلوغ بودجهریزی برمبنای عملکرد
در ادامه هر ی

از بخش های تشکیالت شرح داده میشوند.

کميته راهبري :
کمیته راهبری جایزه بلوغ بودجهریزی برمبنای عملکرد ،متشکل از معاوا بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئایس
جمهور و  2نفر از افراد با سابقه اجرایی در معاونت برنامه ریزی به تشخیص معاوا  ،دبیر علمی کنفارانس بودجاه ریازی برمبناای
عملکرد ،سه نفر از اساتید دانشگاه با سابقه فعالیت علمی ،پژوهشی در حوزه بودجهریزی برمبنای عملکرد ،باه انتخااب دبیار علمای
کنفرانس هستند .کمیته راهبری مسئولیت سیاستگكاری جایزه و ترسیم استراتژیهای ضروری را برعهده دارد.

کميته علمي:
کمیته علمی شامل متخصصاا و دست اندرکاراا دانشگاهی و سازمانی مرتبط با حوزه بودجهریزی برمبنای عملکرد اسات کاه
به منظور تدوین ،نظارت و بازنگری در زمینه کلیه مباحث علمی مرتبط با جایزه بلوغ بودجهریزی بر مبناای عملکارد تشاکیل مای
گردد .اعضای کمیته علمی حداقل پنج نفر است که به پیشنهاد دبیر علمی کنفرانس وتایید کمیته راهبری انتخاب می گردند.
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کميته داوري :
کمیته داوری مرکم از افراد خوشنام ،دارای تحصیالت دانشگاهی ،بی طرف و با سابقه مادیریت و بودجاهریازی اسات کاه
مسئولیت بررسی نهایی نتایج ،پاسخگویی به شکایات ،تهیه گزارش عملکرد دورهای و ارائه پیشنهادها به کمیته راهبری را بر عهاده
دارد .اعضای کمیته داوری پنج یا هفت نفر است که توسط دبیر علمی کنفرانس بودجه ریزی برمبنای عملکرد باه کمیتاه راهباری
پیشنهاد و توسط کمیته مكکور انتخاب می گردند.

دبيرخانه:
دبیرخانه جایزه مسئولیت انجام کلیه فعالیت های اجرایی و سازماندهی امور جایزه را برعهده دارد .دبیرخانه جایزه زیر نظر دبیر
اجرایی کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد اداره می گردد .به منظور ایجاد هماهنگیهای بیشتر میاا کمیتاههاای
داوری ،علمی و دبیرخانه جایزه با کمیته راهبری جهت اجرای هراه دقیق تر فرآیند اعطای جایزه یا نفار فارد آگااه باه فرآیناد
مكکور ترجیحاً با سابقه مدیریتی مناسم و نام آشنا در مباحث بودجهریزی برمبنای عملکرد باه عناواا دبیار اجرایای توساط دبیار
علمی کنفرانس انتخاب می گردد .

 -7مراحل ارزيابي
مرحله اول :ارزيابي اوليه
هدف از ارزیابی اولیه  ،شناسایی سازماا ها ی است که فعالیت های قابل توجه ای در حوزه بودجاه ریازی بار مبناای عملکارد
انجام داده اند .سازمانهای ک ه حد نصاب را کسم کنند  ،برای ارزیابی نهایی معرفی می شوند.مراحل ارزیابی اولیه عبارت است از :
 تکمیل فرم "ثبت نام در جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد" توسط سازمانها و ارسال به دبیرخانه جایزه
 بررسی در خواست شرکت توسط دبیرخانه جایزه و ارسال فارم " اطالعاات ا ولیاه جاایزه بلاوغ بودجاه ریازی بار مبناای
عملکرد" برای سازماا
 تکمیل فرم " اطالعات اولیه جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد" توسط سازمانها و ارسال به دبیرخانه جایزه
 بررسی شکلی فرم " اطالعات اولیه جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد" سازمانها توسط دبیرخانه جایزه
 بررسی محتوایی و امتیاز دهی به " اطالعات اولیه جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد" سازمانها توسط ارزیاباا هار
حوزه .
 ثبت و جمب بندی امتیازات توسط دبیرخانه جایزه
 تعیین سازمانهای که حد نصاب اولیه را کسم کرده اند و معرفی آنها به کمیته داوری توسط دبیرخانه جایزه
 بررسی سازمانهای معرفی شده  ،حوزه بندی آنها و انتخاب سازمانهایی که قابلیت ارزیابی نهاایی را دارناد توساط کمیتاه
داوری.
 اطالع رسانی نتیجه ارزیابی اولیه به سازماا ها توسط دبیرخانه جایزه

مرحله دوم :ارزيابي نهايي
 هماهنگی با سازمانهای انتخاب شده جهت مراجعه ارزیاباا توسط دبیرخانه جایزه
 ارزیابی مستندات و فرایندهای اجرایی حوزه های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد توسط ارزیاباا
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توزیب و جمب آوری "پرسشنامه ارزیابی بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد" توسط سازماا و با نظارت ارزیاباا
تحلیل اطالعات و امتیاز دهی توسط ارزیاباا
تهیه گزارش ارزیابی و ارائه به دبیرخانه جایزه توسط ارزیاباا
ثبت و جمب بندی امتیازات جایزه و گزارش آا به کمیته داوری توسط دبیرخانه جایزه
ارزیابی کمیته داوری و سطح بندی سازمانها در حوزه های تعریف شده و معرفی آنها به کمیته راهبری
بررسی کمیته راهبری و تعیین سازماا یا سازمانهای موفق دوره
اطالع رسانی نتیجه ارزیابی نهایی به سازماا ها توسط دبیرخانه جایزه
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