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  دستورالعمل نحوه ارزشيابي سازمان مردم نهاد

  

  : مقدمه 

وي ها از س با عنايت به رشد فزاينده سازمانهاي مردم نهاد ، ضرورت تعامل مثبت و سازنده از يك سو و ساماندهي و نظارت بر عملكرد آن

  آمد سازمان را در مسير نظارت و ارزشيابي كه بتواند بعنوان اهرمي كاريتهيه و تدوين دستورالعمللذا ديگر به چشم مي خورد ، 

  .سازمانهاي مردم نهاد ياري دهد احساس مي گردد 

از آن امكان سنجش كيفي و كمي سازمانهاي مردم نهاد  دستورالعمل پيش رو اولين ابزار از اين دست محسوب مي شود كه با بهره گيري 

ل پرسشنامه موصوف براي كليه سازمانهاي مردم نهاد تابعه خود خواهند بود و  تكميبهمهيا مي گردد و با اجرايي شدن آن استانها ملزم 

   .  خود مي باشند نستااغيردولتي موجود در موسسات بوسيله آن قادر به ارزيابي و سنجش ميزان تواناييها و ظرفيت هاي كليه 

  

    : توضيح واژه ها و مفاهيم 

 بهزيستي و شماره ثبتي از اداره ثبت شركتها و موسسات داراي مجوز از سازمانبه كليه اشخاص حقوقي   :سازمان هاي مردم نهاد 

   . كه در اين دستورالعمل باختصار سمن ناميده مي شوند كه  در راستاي اهداف سازمان فعاليت مي نمايند ، اطالق مي گرددغيرتجاري

 تاگردد مي كانپذير ام ارزيابي در يك سازمان مردم نهاد  كه در جريان آن امكان كمي سازي شاخص هاي مورد استي فرايند:ارزشيابي 

نمره گذاري و ، كيفيت شاخص ها و معيارهاي مورد نظر سازمان را بر حسب اولويت كميت و دست آمده بتوان ه بر حسب امتيازهاي ب

  . درجه بندي نمايد

 : عملكرد تخصصي  -1

  . ست  معيار تشكيل شده ا3 امتياز دارد و از 30در كل اين شاخص 

 10 گزارش عملكرد كامل ، ارائهدر صورت  . به حوزه تخصصي مربوطه ارائه نمايد ساالنه خود راد ر گزارش عملكسمن مي بايستهر : 1-1

  . سمن تعلق نخواهند گرفت  گزارش امتيازي به آن ئهامتياز و در صورت عدم ارا

  . را بررسي نمايد سمن هر رتبط با اساس نامه هر حوزه تخصصي بايستي تعداد برنامه هاي در حال اجراي م : 2-1

به ازاي هر برنامه ي در حال اجرا . هر برنامه الزم است داراي جدول زمان بندي اجرا بوده و حتي االمكان اكثر جامعه هدف را در بر گيرد 

  . مي باشد امتياز  10  امتياز تعلق مي گيرد و سقف امتياز در يك سال 2

.  امتياز تعلق مي گيرد 1 امتياز تعلق مي گيرد و در سال هاي بعدي جهت تداوم فعاليت 2مه جديد در سال شروع به هر برنا: 1تبصره 

  . بديهي است براساس جدول زمان بندي پس از پايان هر برنامه ديگر به آن برنامه امتيازي تعلق نخواهد گرفت 



 
٢ 

نسبت افراد خدمت گيرنده در طي سال به تعداد كل افراد سمن در هر حوزه تخصصي بايستي براساس اطالعات و آمار موجود  : 3-1

  .  امتياز داده شود 2خدمت ارائه شده ، % 20نيازمند به خدمت را محاسبه نموده و به ازاي هر 

 عملكرد مالي  -2

  .  امتياز دارد و از يك معيار تشكيل شده است 5 در كلاين شاخص 

.  هر استان مورد بررسي قرار مي گيرد 26اين تراز نامه در كميسيون ماده . امه مالي شفاف باشد هر سازمان مردم نهاد بايد داراي تراز ن

  .  معادل صفر خواهد بود فقدان آن و 5  مالي شفافامتياز دارا بودن تراز نامه

  

 امكانات پشتيباني  -3

  .  معيار تشكيل شده است 5 امتياز دارد و از 14 در كلاين شاخص 

  .  باشد هيچ امتيازي كسب نمي كند غيرمنقولچنانچه سمن فاقد اموال  امتياز خواهد بود و 5اموال غيرمنقول حائز  دارا بودن 1-3

  . امتياز خواهد بود و چنانچه سمن فاقد اموال منقول باشد امتيازي كسب نخواهد كرد2 دارا بودن اموال منقول حائز 2-3

   . فاقد امتياز خواهد بود فقدان آن  امتياز بوده و2 مبين بانك اطالعاتي وجود 3-3

 در شهرستان محل فعاليت از جهت در دسترس بودن و مركزيت به تشخيص كارشناس ارزيابي سمن موقعيت جغرافيايي مناسب هر 4-3

   . دربرخواهد داشت امتياز 3 تا 0

   . خواهد بود امتياز 2 داراي سمن ساختمان استاندارد در انجام مناسب سازي 5-3

 ليتهاي آموزشي و پژوهشيفعا -4

  .  معيار تشكيل شده است 3 امتياز دارد و از 14اين شاخص مجموعاً 

   آموزش 1-4

 امتياز مي 6 امتياز داشته و حداكثر امتياز كسب شده 2 و كاركنان طي يك سال سمنهر دوره طي شده توسط اعضاي هيئت مديره 

  . باشد

  . باشد  مي 4كل امتياز اين معيار :  انتشارات  2-4

  .  امتياز دارد 2ـ هر مورد كتاب منتشره ، مقاله چاپ شده و برنامه هاي رسانه اي در طي يك سال 

  .ـ داشتن خبرنامه و تكرار چاپ آن در هر سال يك امتياز خواهد داشت 
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  .  امتياز دارد4  اين معيار حداكثر  : فعالوب سايت/  دستاوردهاي پژوهشي  3-4

  .  امتياز مي باشد 3ز ئشي حاـ انجام فعاليت پژوه

  .  امتياز دارد1 و تداوم فعاليت آن در هر سال  فعالتن وب سايتشـ دا

 نيروي انساني  -5

  .  مورد بررسي قرار مي گيردمعيار 3 امتياز دارد ودر 13اين شاخص مجموعاً 

  ت مديره يئه

  .رك تحصيلي مورد سنجش قرار مي گيرد  امتياز دارد و با دو معيار ميزان تحصيالت و مرتبط بودن مد5اين مورد 

  براساس اطالعات موجود در پرونده : الف ـ ميزان تحصيالت 

  امتياز3 درصد اعضاي هيئت مديره داراي تحصيالت دانشگاهي باشند 100اگر  

  امتياز 2 درصد داراي تحصيالت دانشگاهي باشند 50اگر  

 .  امتياز تعلق خواهد گرفت 1شند  درصد داراي تحصيالت دانشگاهي با25و در نهايت اگر  

   :ب ـ مرتبط بودن مدرك تحصيلي 

 امتياز و اگر 2، ئت مديره مدرك مرتبط داشته باشند اگر بيش از نيمي از اعضاي هيسمني به عمل آمده از طريق پرونده سبراساس برر

  كاركنان. اهد گرفت  امتياز تعلق خو1، كمتر از نيمي از اعضاي هيئت مديره مدرك مرتبط داشته باشند 

 معيار تعداد كاركنان و پرداخت دستمزد بر اساس قانون كار و بيمه نمودن كاركنان مورد سنجش قرار 2 امتياز دارد و با 7اين مورد 

  .ميگيرد

  . باشد سمن بايد از كاركنان الزم برخوردار هر  

  امتياز 1                           نفر 5كمتر از كاركنان تعداد  

  امتياز 2                        نفر 10 تا 5 بين كاركنان دادتع 

 امتياز  3                        نفر 10بيشتر از كاركنان تعداد  

 .دستمزد كاركنان خود را بر اساس قانون كار پرداخت و آنان را بيمه نمايد هر سمن بايد  

  امتياز 3                       پرداخت دستمزد كاركنان بر اساس قانون كار  

  امتياز1               بيمه نمودن كاركنان 
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   داوطلب كاركنان

  . امتيازي تعلق نخواهد گرفت در غير اينصورتو تعلق مي گيرد  امتياز 1 داوطلب كاركنان سمن داراي به

  و تشکيالت سازمانی ، برنامه ها،اهداف  -۶  

  . يل شده است  امتياز دارد و از چهارمعيار تشك4 مجموعاً اين شاخص

  .  امتياز و در صورت فقدان آن امتيازي تعلق نخواهد گرفت 1 در صورت وجود چارت سازماني به سمن 1-6

  .  امتياز و در صورت نداشتن آن امتيازي تعلق نخواهد گرفت 1 در صورت وجود  شرح وظايف اعضا به سمن 2-6

  .  امتياز و در صورت نداشتن آن امتيازي تعلق نخواهد گرفت 1 در صورت وجود برنامه بر اساس اهداف اساسنامه به سمن 3-6

.  امتياز تعلق مي گيرد و در صورت عدم تطابق امتيازي تعلق نخواهد گرفت 1 در صورت تطابق عملكرد سمن با اهداف اساسنامه 4-6

  . مه و تشكيالت هر ساله مورد پذيرش و محاسبه خواهد بودامتياز دارا بودن اهداف ، برنا

 همكاري هاي بين بخشي  -6

 طول در ...و  ، تعداد تفاهم نامه ، قرارداد و  و تعامل با سازمانهمكاري ميزان  بر اساس  معيار آن دارد و امتياز6  در كل اين شاخص

  .  مي گردد يكسال ارزيابي

  . امتياز در بر دارد 5هاي همكاري مجموعاً تعداد تفاهم نامه ها و قرارداد 

 . امتياز دريافت مي نمايد2 مورد باشد 2 يا 1   سمنتعداد تفاهم نامه ها و قراردادهاي همكارياگر 

 . امتياز دريافت مي نمايد 4 مورد باشد ، 5 تا 3اگر بين  

 . دريافت مي نمايد  امتياز 5 مورد باشد 5 باالي اگر 

 امتياز تعلق خواهد گرفت و در صورت عدم همكاري و تعامل با سازمان 1ل سمن با سازمان بهزيستي در صورت همكاري وتعام 

 . امتيازي به سمن تعلق نمي گيرد

تعلق مي گيرد و در صورت پايان يا قطع همكاري كماكان  امتياز مربوطه  ها در سال هاي بعدي همكاريدر صورت استمرار: تبصره 

  . دفوق تعلق نمي گيرامتياز 

 سطح فعاليت -7

 از  كهباشد مي   و كشوريشهرستاني، استانيدر محدوده  سطح فعاليت هر سمن معيار محاسبه آنو مي باشد امتياز  3اين شاخص داراي 

   . در برخواهد داشت امتياز 3تا1
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 سابقه فعاليت  -8

   . اشدمي ب سمن سنوات فعاليت معيار محاسبه آنو   مي باشد امتياز3  اين شاخصامتياز كلي

  . خواهد داشت در بر  امتياز 1 سال باشد 3 كمتر ازاز ابتداي تاسيس سمن يت الاگر سنوات فع  1-9

  .خواهد داشت  در بر امتياز2  سال باشد5 تا 3اگر سنوات فعاليت سمن از ابتداي تاسيس بين   2-9

  . خواهد داشت  امتياز 3 سال باشد  5از ابتداي تاسيس بيش از سمن اگر سنوات فعاليت   3-9

  نقاط قوت و ضعف -9

كه سمن در طي يكسال و اخطار هايي د تشويق ها ا تعدمعيار محاسبه آن كه مي باشد+ 6 تا -16داراي دامنه امتيازي اين شاخص 

  .  مي باشددريافت نموده 

  : ها تشويق

 امتياز+  6                    تشويق توسط رئيس سازمان   

 ز  امتيا +4       تشويق توسط معاونين سازمان    

 امتياز +  2       توسط مديران كل سازمان قتشوي 

  :تخلف ها 

  امتياز   - 10    تخلف منجر به صدور رأي دادگاه  

  امتياز    -4      استاني  تخلف منجر به صدور اخطار 

 امتياز   - 2      استانيتخلف منجر به صدور تذكر  
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  شاخص هاي ارزشيابي سازمان  هاي مردم نهاد
رديف

  

  امتياز هر شاخص  چگونگي ارزشيابي  ر اندازه گيريمعيا  شاخص اصلي
حداك
ثر 
  امتياز

امتياز 
مكت
  سبه

  0-10  0=    ندارد10= دارد  گزارش عملكرد ارائه شده   ارائه گزاش ساالنه به معاونت تخصصي-1
  عملكرد تخصصي   1  0-10   امتياز2 هر برنامه جديد يا موفق سالهاي گذشته به ازاي  پايش حوزه تخصصي از  طريق فرم پايش  تعداد برنامه هاي در حال اجرا  -2
 نسبت افراد خدمت گيرنده در طي سال به تعداد -3

خدمت ارائه شده به جامعه هدف نيازمند % 20به ازاي هر  پايش حوزه تخصصي از  طريق فرم پايش   كل افراد نيازمند خدمت 
  0-10   امتياز 2خدمت 

30  

  

 با حضور 26بررسي در كميسيون ماده   ) ترازنامه مالي ( ي شفاف گزارش مال  عملكرد مالي  2
  5  0-5  0=      ندارد5= دارد   نماينده امور مالي

  

  امكانات پشتيباني  3

 اموال غيرمنقول -1
 اموال منقول -2
 داشتن بانك اطالعاتي نرم افزاري -3
 دسترسي مكاني مناسب -4
  مناسب سازي -5

  تكميل فرم مربوطه

 5= اموال غيرمنقول  -1
 2= منقول اموال  -2
 2= داشتن بانك اطالعاتي  -3
 3= دسترسي مكاني مناسب   -4
    2= مناسب سازي  -5

14-0  14  

  

  تعداد دوره هاي آموزشي طي شده   آموزش
  0-6   امتياز2هر دوره   )اعضاي هيئت مديره و كاركنان ( 

  انتشارات برنامه هاي ويژه رسانه هاي ارتباط جمعي

  عداد كتاب منتشره ت
  مقاالت چاپ شده 

  خبرنامه 
  برنامه هاي رسانه اي 

  4-0  

فعاليتهاي آموزشي و   4
  پژوهشي

 دستاوردهاي  پژوهشي  -1
 3= دستاوردهاي  پژوهشي  -3  تكميل فرم مربوطه   وب سايت فعال -2

  0-4  1=  وب سايت فعال -4

14  
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دير
  ف

  امتياز هر شاخص  چگونگي ارزشيابي  معيار اندازه گيري  شاخص اصلي
حداك
ثر 
  امتياز

 امتياز
مكت
  سبه

  براساس اطالعات پرونده   ميزان تحصيالت–الف 
  3=افراد داراي تحصيالت دانشگاهي % 100
  2=افراد داراي تحصيالت دانشگاهي % 50
  1=افراد داراي تحصيالت دانشگاهي % 25

3-0  
  هئيت مديره

  2=طمدرك مرتب  براساس اطالعات پرونده   مرتبط بودن مدرك تحصيلي–ب 
  0-2  1=مدرك غيرمرتبط 

  براساس اطالعات پرونده  تعداد  كاركنان
  1=  نفر5كمتر از 

  2=  نفر10 تا5بين 
  3= نفر10بيشتر از 

3-0  
  كاركنان

پرداخت دستمزدبر اساس قانون 
  3= دستمزد بر اساس قانون كار   بر اساس ليست حقوقي و بيمه  كار و بيمه نمودن كاركنان

  0-4  1= پرسنل بيمه نمودن 

  نيروي انساني  5

 كاركنان داوطلب
  1= دارد  ليست اسامي  تعداد پرسنل داوطلب  

  0-1  0=ندارد 

13  

  

  0-1  0=      ندارد1=دارد  براساس اطالعات پرونده  چارت سازماني-1

  0-1  0=      ندارد1=دارد   براساس اطالعات پرونده  شرح وظايف اعضا-2

  0-1  0=      ندارد1=دارد   براساس اطالعات پرونده  داشتن برنامه بر اساس اهداف اساسنامه-3

6  

اهداف، برنامه ها و 
  تشكيالت
  سازمان

  0-1  0=      ندارد1=دارد   براساس اطالعات پرونده  تطبق عملكرد و اهداف- 4

4  

  

همكاري هاي بين    7
  ريتعداد تفاهم نامه و قرار دادهاي همكا  تفاهم نامه يا قرارداد  همكاري  بخشي

  2= عدد 2تا1
  4= عدد 5تا3

  5= عدد 5باالي 
5-0  6  
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  )معاون مشاركتهاي مردمي( نام و امضاء تائيد كننده                                                                             )مراكز غيردولتيكارشناس ( كننده تنظيمنام و امضاء

  1=دارد     همكاري و تعامل با سازمان
  0-1  0=ندارد

دير
  ف

  امتياز هر شاخص  چگونگي ارزشيابي  معيار اندازه گيري  شاخص اصلي
حداك
ثر 
  امتياز

امتياز 
مكت
  سبه

  فعاليت  8
  ـ شهرستاني1
  ـ استاني2
  ـ كشوري3

  هبراساس اطالعات اساسنام
  1=ـشهرستاني 

  2=ـ استاني
  3= ـ كشوري

3-0  3  

  

  از ابتداي تاسيس تاكنون  سنوات فعاليت  سابقه فعاليت  9
  1= سال 3كمتر از 

  2=  سال 3-5
  3=  سال به باال 5

3-0  3  
  

  تشويق ها

  +6=تشويق توسط رئيس سازمان  
   +4=تشويق توسط معاون سازمان 

   +2=تشويق توسط مديركل سازمان 
  

6-0  6  

10  

  نقاط قوت و ضعف
در طول دوره (

  )يكساله ارزشيابي

 تعداد تشويق ها و اخطارها -1
 طرح شكايت در دادگاه -2
   مكتوبتعداد شكايات -3

  اخطارها

امتياز كسر مي 10( - 10= تخلف منجر به صدور راي دادگاه
  ) گردد 

   -4= تخلف منجر به صدور اخطار استاني
  )  امتياز كسر مي گردد 4(  

  -2= ه صدور تذكر استاني تخلف منجر ب
  )  امتياز كسر مي گردد 2( 

)16-(-0  16-  

  


