تؼوِ تؼالی

دستورالعول هحاسبه شاخصهای بهرهوری وزارت تعاوى ،کار و رفاه اجتواعی
ٍصاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی تا هلَتِ ػال  1390هدلغ ؿَسای اػالهی اص ادغام ػِ ٍصاستخاًِ
سفاُ ٍ تاهیي اختواػی ،کاس ٍ اهَس اختواػی ٍ تؼاٍى ایداد گشدیذ .تا ایي هلَتِ ،کلیِ ٍظایفی کِ تش
ػْذُ ػِ ٍصاستخاًِ هزکَس تَد تِ ٍصاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی هٌتمل ؿذ.
 اهداف -1کاّؾ تذسیدی ًشخ تیکاسی تِ  10دسكذ
 -2استمای ؿاخقّای هحیظ کؼة ٍ کاس
 -3افضایؾ ًشخ هـاسکت ًیشٍی کاس
 -4تٌظین سٍاتظ کاس ٍ اكل ػِ خاًثِگشایی
 -5تْثَد فضای کؼة کاس
 -6استمای خایگاُ ٍ ستثِ ایشاى دس ؿاخقّای دیذتاًی خْاًی کاسآفشیٌی
 -7کاّؾ حَادث ًاؿی اص کاس
 -8استمای ؿاخقّای تْشٍُسی کاس ٍ ػشهایِ
 -9استمای ؿاخق فشٌّگی ٍ اختواػی خاهؼِ کاس ٍ تؼاٍى
 -10افضایؾ ػْن تخؾ تؼاٍى دس التلاد هلی ( 25دسكذ تَلیذ ًاخالق داخلی)
 -11افضایؾ تَاى سلاتتپزیشی تؼاًٍیّا
 -12تَاًوٌذػاصی الـاس هتَػظ ٍ کن دسآهذ خاهؼِ تا تکیِ تش تؼاًٍیّا
 -13افضایؾ ضشیة ًفَر تیوِّای تاهیي اختواػی تشای آحاد ًیشٍی کاس
 -14افضایؾ ضشیة ًفَر تیوِ دسهاًی تِ آحاد خاهؼِ
 -15تشلشاسی ًظام چٌذ الیِ تاهیي اختواػی
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 -16تْثَد ٍضؼیت سفاّی هشدم ٍ کاّؾ فاكلِ عثماتی ٍ ضشیة خیٌی
 -17کاّؾ آػیةّای اختواػی ٍ استمای کیفیت صًذگی هؼلَالى ٍ تیواساى خاف
 -18تؼادل هٌاتغ ٍ هلاسف دس كٌذٍقّای تیوِای ٍ ػشهایِگزاسی
 هاهوریت اصلیػیاػتگزاسی ،تشًاهِسیضی ،اػوال ًظاست ٍ اًدام الذاهات لاًًَی تِ هٌظَس تٌظین سٍاتظ کاس ،حل ٍ
فلل هؼائل ٍ هـکالت خاهؼِ کاسگشی ،حفظ ٍ كیاًت اص ًیشٍی کاس ،افضایؾ ػْن تخؾ تؼاًٍی دس
التلاد کـَس ٍ حوایت اص تَػؼِ اؿتغال ٍ ًیض تشلشاسی ًظام خاهغ سفاُ ٍ تاهیي اختواػی دس چاسچَب
ػیاػتّای کلی ًظام ٍ لَاًیي ٍ همشسات هَضَػِ.
 وظایف -1تشًاهِسیضی ٍ ًظاست تش اخشای لَاًیي کاس ،تؼاٍى ٍ ػاختاس ًظام خاهغ سفاُ ٍ تاهیي اختواػی ٍ
ػایش لَاًیي ٍ همشسات ریستظ
 -2تٌظین سٍاتظ کاس ،تشسػی ٍ سفغ هؼائل ٍ هـکالت خاهؼِ کاسگشی ،تٌظین سٍاتظ کاسگشی ٍ
کاسفشهایی تا تْشُگیشی اص ػاص ٍ کاسّای ػِ خاًثِگشایی دس ساػتای ػیاػت حفظ ٍ كیاًت اص
ًیشٍی کاس
 -3تؼوین ٍ گؼتشؽ ًْادّای هذًی ٍ تـکلّا دس حَصُ تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی
 -4تْیِ همشسات ٍ ضَاتظ ،هؼیاسّا ٍ تَكیًِاهِّای ایوٌی ٍ اػتاًذاسدّای کاس ٍ تؼییي حذالل
دػتوضد ػالیاًِ کاسگشاى دس ؿَسای ػالی کاس
 -5ػیاػتگزاسی ،تشًاهِسیضی ٍ اداسُ اهَس هشتَط تِ هداهغ ٍ ؿَساّای ػالی دس حَصُ تؼاٍى ،کاس
ٍ سفاُ اختواػی
 -6تؼییي ػیاػتّا ٍ ساّثشدّای اؿتغال ٍ تشًاهِسیضی هشتَط تِ آى دس چاسچَب تشًاهِّا ٍ
ػیاػتّای کالى دٍلت
ً -7ظاست تش اؿتغال ،ػشهایِگزاسی ٍ تیوِّای اختواػی اتثاع خاسخی
ً -8ظاست ،حوایت ٍ کوک تِ هشاکض خذهات اؿتغال ٍ کاسیاتیّای غیشدٍلتی
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 -9هغالؼِ ،ػیاػتگزاسی ٍ تشًاهِسیضی خْت استمای فشٌّگ تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی ٍ
خذهات اختواػی داٍعلثاًِ
 -10ػیاػتگزاسی ،تشًاهِسیضی ٍ ایداد ؿشایظ الصم تشای تْشُگیشی اص ظشفیت تخؾ غیشدٍلتی دس
خْت دػتیاتی تِ اّذاف هٌذسج دس لاًَى کاس ،تؼاٍى ٍ ػاختاس ًظام خاهغ سفاُ ٍ تاهیي
اختواػی
 -11ػضَیت ٍ هـاسکت دس تلوینگیشیّا ٍ ّوکاسی تا ػاصهاىّای تخللی تیيالوللی،
هٌغمِای ٍ دٍ خاًثِ ٍ چٌذ خاًثِ
ً -12یاصػٌدی ،عشاحی ٍ اسصیاتی تشًاهِّای آهَصؿی هَسد ًیاص دس حَصُ تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ
اختواػی
 -13ػیاػتگزاسی ٍ تشًاهِسیضی تِ هٌظَس تاهیي حذالل صًذگی تشای آحاد خاهؼِ تا اٍلَیت
خاًَادُّای کن دسآهذ ٍ هؼلَلیي خؼوی ٍ سٍاًی دس چاسچَب لاًَى ػاختاس ًظام خاهغ سفاُ ٍ
تاهیي اختواػی
دس خْت اًدام هاهَسیت ٍ ٍظایفٍ ،صاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی هتـکل اص هؼاًٍت سٍاتظ کاس،
هؼاًٍت تَػؼِ کاسآفشیٌی ٍ اؿتغال ،هؼاًٍت سفاُ اختواػی ،هؼاًٍت اهَس تؼاٍى ،هؼاًٍت فشٌّگی ٍ
اختواػی ،هؼاًٍت اهَس هدلغ ،حمَلی ٍ اػتاىّا ،هؼاًٍت تَػؼِ هذیشیت ٍ هٌاتغ اػت .ػالٍُ تشآى
ٍصاستخاًِ هزکَس داسای تؼذادی ػاصهاى ٍاتؼتِ ًیض هیتاؿذ کِ فْشػت آى تِ ؿشح صیش اػت:
 ػاصهاى آهَصؽ فٌی ٍ حشفِای کـَس هَػؼِ کاس ٍ تاهیي اختواػی ػاصهاى تاهیي اختواػی كٌذٍق تاصًـؼتگی کـَسی ػاصهاى تیوِ ػالهت ایشاى ػاصهاى تْضیؼتی کـَس كٌذٍق هْش اهام سضا (ع)3

 كٌذٍق تیوِ سٍػتاییاى ٍ ػـایشاص ًظش تغثیك فؼالیتّای دس حال اًدام دس ٍصاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی تا ٍیشایؾ چْاسم
عثمِتٌذی اػتاًذاسد فؼالیتّای التلادی ) ،(ISIC,Rev.4هیتَاى فؼالیتّای ایي ٍصاستخاًِ سا دس صهیٌِ
فؼالیتّای هشتَط تِ کاس ٍ تؼاٍى تا کذ  ٍ 8413 ٍ 8411دس فؼالیتّای هشتثظ تِ تیوِ تاهیي اختواػی تا
کذ  8430هتٌاظش داًؼت.
رهیافت سنجش بهرهوری در وزارت تعاوى ،کار و رفاه اجتواعیٍ :صاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی
ٍ ٍاحذّای ٍاتؼتِ تِ آى ،هتـکل اص ػِ گشٍُ هاهَسیت ٍ ٍظایف خذاگاًِ ؿاهل اهَس تؼاٍى ،کاس ٍ
سفاُ اختواػی اػت .دس صهیٌِ اهَس تؼاٍى ،ایي ٍصاستخاًِ ػْذُداس اًدام هاهَسیتّا ٍ ٍظایف لاًًَی
هشتثظ تا ػیاػتگزاسیّ ،ذایت ،پـتیثاًی ٍ ًظاست تش فؼالیتّای دس حال اًدام دس تخؾ تؼاًٍی کـَس
اػت .اص آًدا کِ ًویتَاى تِ ایي هاهَسیتّا ٍ ٍظایف هحلَالت هـخلی سا هٌتؼة کشد ،تش اػاع
تدشتیات ٍ سٍؽّای ؿٌاختِ ؿذُ هیتَاى فؼالیتّا ٍ فشایٌذّایی کِ هتٌاظش تا ایي هاهَسیتّا ٍ
ٍظایف ّؼتٌذ سا تِ ػٌَاى خاًـیٌی تشای ػتاًذُ ایي حَصُ اص ٍصاستخاًِ هزکَس هٌظَس ًوَد .دس حَصُ
کاس ٍ اؿتغال ًیض ٍظایف ٍصاستخاًِ هَسد تشسػی ػوذتاً هؼغَف تِ افضایؾ ػغح اؿتغال دس کـَس اػت.
اص ایي سٍ دس ایي صهیٌِ ًیض هیتَاى ػیاػتگزاسیّ ،ذایت ٍ پـتیثاًی سا تِ ػٌَاى فؼالیت اكلی ایي حَصُ
هٌظَس ًوَد .دس ًتیدِ آًچِ دستاسُ حَصُ تؼاٍى گفتِ ؿذ ،دس ایي تاسُ ًیض كادق اػت .دس صهیٌِ حَصُ
سفاُ ٍ تاهیي اختواػی تایذ تِ ّذف افضایؾ ػغح سفاُ ػوَهی تِ ٍیظُ تا افضایؾ ػغح پَؿؾ ٍ استمای
کیفیت تاهیي اختواػی اؿاسُ ًوَد کِ تش ایي اػاعٍ ،صاستخاًِ هزکَس ػالٍُ تش ػیاػتگزاسیّ ،ذایت ٍ
ًظاست ،تِ اسایِ خذهات تاهیي اختواػی تِ خاهؼِ ًیض اؿتغال داسد .ایي خذهات ػوذتاً هؼغَف تِ
دسیافت ػْویِّای تاهیي اختواػی ٍ تخلیق آى تِ تیواساى ،اص کاسافتادگاى ٍ تاصًـؼتگاى هـوَل تیوِ
تاهیي اختواػی هیتاؿذ .دس خْت اسایِ خذهات تیوِایٍ ،صاستخاًِ هزکَس تا ٍاػغِ ػاصهاى تاهیي
اختواػی داسای هشاکض اسایِ خذهات دسهاًی ًیض هیتاؿذ ،کِ الصم اػت هحاػثات هشتَط تِ آى هغاتك
تا دػتَسالؼول هشتَط تِ ٍصاست تْذاؿت اًدام ؿَد.
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هحاػثِ ػتاًذُ ٍصاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی سا تایذ گام ًخؼت دس اًدام هحاػثات تْشٍُسی ایي
دػتگاُ للوذاد ًوَد .گام دٍم ،ػثاست اص تؼذیل کیفی اسلام هحاػثِ ؿذُ دس گام اٍل ،تش اػاع هیضاى
تحمك ّذف یا اّذاف اكلی یا دػتاٍد اػت .دس كَستی کِ هْوتشیي ّذف ّش فؼالیت التلادی سا
افضایؾ تَلیذ هحلَالت للوذاد کٌین ،دس آى كَست تایذ هیضاى اسصؽ افضٍدُ تخؾ تؼاٍى سا تِ ػٌَاى
للن تؼذیل کٌٌذُ ؿاخق ػتاًذُ حَصُ تؼاٍى دس ًظش گشفت .دس حَصُ کاس ٍ اؿتغال ًیضً ،واگش ًشخ
اؿتغال تِ ػٌَاى ؿاخق تؼذیل کٌٌذُ ػتاًذُ حَصُ هزکَس تَكیِ هیؿَدً .واگش ػغح پَؿؾ تاهیي
اختواػی ًیض تِ ػٌَاى تؼذیل کٌٌذُ حَصُ تاهیي اختواػی لاتل اػتفادُ خَاّذ تَد.
تا دس اختیاس داؿتي ؿاخق ػتاًذُ ٍ ػتاًذُ تؼذیل ؿذُ ّوشاُ تا ؿاخق ًْادُّا ،هحاػثِ ؿاخقّای
تْشٍُسی دػتگاُ اهکاىپزیش خَاّذ ؿذ.

 -1ستانده
تِ هٌظَس هحاػثِ تْشٍُسی ٍصاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی الصم اػت دس هشحلِ اٍلً ،واگشّای
هشتَط تِ ػتاًذُ تش اػاع هؼیاسّای صیش تْیِ ؿَد:
ً -1-1واگشّای ػتاًذُ تایذ ّوِ فؼالیتّای ٍصاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی ٍ ٍاحذّای
ٍاتؼتِ تِ آى سا کِ دس خْت اًدام هاهَسیتّا ٍ ٍظایف هلشح دس هلَتات لاًًَی اػت
ؿاهل ؿَد.
ً -2-1واگشّای هشتَط تِ ػتاًذُ تایذ تِ تفلیلیتشیي ؿکل هوکي تْیِ ؿًَذ.
ً -3-1واگشّا تشای چٌذ ػال (هثالً اص  )1390تْیِ ؿَد.
 -4-1تِ هٌظَس تْیِ ًواگشّا تِ لیوت ثاتت الصم اػت کِ ػال پایِ هـخق ؿَد .تشخیح آى
اػت ػال پایِ هتغیش تَدُ ٍ هحاػثات تِ كَست صًدیشُای اًدام ؿَد .دس كَستی کِ
اعالػات تشای ایي هٌظَس کفایت ًکٌذ ،هیتَاى اص سٍؽ ػال پایِ ثاتت اػتفادُ ًوَد .دس
ایي ؿشایظ تَكیِ هیؿَد کِ ّوگام تا ػال پایِ آهاسی کـَس ،ػال  1390تِ ػٌَاى ػال
پایِ هٌظَس گشدد.
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 -5-1تِ هٌظَس خوغ صدى ًواگشّا ،الصم اػت کِ ّشیک اص آىّا تا اػتفادُ اص ّضیٌِ هتٌاظش دس
ػال پایِ هَصٍى ؿًَذ.
 -6-1الصم اػت کِ ًواگشّا تا اػتفادُ اص هتغیشّای کیفی هٌاػة (ًواگش دػتاٍسد) تؼذیل
گشدًذ.
ًواگشّای ػتاًذُ تشای ٍصاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی هیتَاًذ هتغیشّایی هاًٌذ تؼذاد هلَتات
هشتثظ تا فؼالیت ػیاػتگزاسی ٍ تشًاهِسیضی ،تؼذاد هدَصّای كادس ؿذُ ،تؼذاد ػاػتّای كشف ؿذُ
تشای آهَصؽ فؼاالى دس حَصُ (خاسج اص ٍصاستخاًِ) ،تؼذاد ػاػتّا یا تؼذاد گضاسؽّای هشتَط تِ
ًظاست ٍ کٌتشل ،تؼذاد ػاػتّای كشف ؿذُ تشای پـتیثاًی ٍ ًظایش آى تاؿذ .دس حَصُ خذهات تاهیي
اختواػی ًیض ػتاًذُ هشتَط تِ خذهات دسهاًی تایذ تش اػاع سٍؽّای اػتاًذاسد حَصُ تْذاؿت ٍ دسهاى
هحاػثِ ؿَد (تِ دػتَسالؼول ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی هشاخؼِ ؿَد) .دس تخؾ
خذهات تاصًـؼتگی اص تیوِ تاهیي اختواػی ًیض هیضاى پشداختی تِ تاصًـؼتگاى پغ اص تؼذیل تا ًشخ تَسم
تِ ػٌَاى للن ػتاًذُ لاتل اػتفادُ اػت.
تشای تؼذیل کیفی ًواگشّای ػتاًذُ الصم اػت کِ اص ًواگش دػتاٍسد اػتفادُ ؿَد .هْوتشیي دػتاٍسد
فؼالیتّای ٍصاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی ،اسصؽ افضٍدُ تخؾ تؼاٍىً ،شخ اؿتغال ٍ ػغح پَؿؾ
تیوِؿذگاى تاهیي اختواػی اػت .دس ایي صهیٌِ تَكیِ هیؿَد کِ ًخؼت ًواگشّای ػتاًذُ تِ تفکیک
تشای فؼالیتّای هشتثظ تا تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی دس دػتگاُ هزکَس تِ كَست خذاگاًِ تْیِ ؿذُ ٍ
ػپغ تا ًواگشّای دػتاٍسد هتٌاظش تا آى تؼذیل ؿَد.

 -2نهاده
ًْادُّای هتٌاظش تا ػتاًذُ تشای هحاػثِ تْشٍُسی ػثاستٌذ اص کاس ،ػشهایِ ٍ هلشف ٍاػغِ .اص آًدا کِ
آهاس هَخَدی ػشهایِ دس دػتگاُّای دٍلتی دس دػت ًثَدُ ٍ فشایٌذ تشآٍسد آى ًیض صهاىتش اػت ،دس ایي
دػتَسالؼولًْ ،ادُّا هٌحلش تِ هلشف ٍاػغِ ٍ کاس خَاّذ تَد .تا ٍخَد ایي الصم اػت کِ تشآٍسد
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هَخَدی ػشهایِ تِ ؿشح هٌذسج دس تٌذ  1-2دس تشًاهِ هحاػثاتی ٍصاستخاًِ لشاس گیشد تا ؿشایظ الصم
تشای هحاػثِ تْشٍُسی ػَاهل تَلیذ (ؿاهل هَخَدی ػشهایِ) فشاّن گشدد.

 -1-2هوجودی سرهایه
هَخَدی ػشهایِ ،ػشهایِ ثاتت یا ػشهایِ فیضیکی اكغالحاتی تشای یک هفَْم ٍاحذ ّؼتٌذ .تش اػاع
تؼشیف ،ػشهایِ ثاتت ػثاست اػت اص هدوَػِ کاالّایی ّؼتٌذ کِ ػوش هفیذ آىّا هؼوَالً تیؾ اص یک
ػال تَدُ ٍ تِ دفؼات دس فشایٌذ تَلیذ هحلَالت دیگش هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشًذ .تش اػاع اعالػاتی
کِ اص ػاختاس آهاسی دػتگاُّای دٍلتی دس دػت اػت ،ایي دػتگاُّا ٍ اص خولِ ٍصاست تؼاٍى ،کاس ٍ
سفاُ اختواػی فالذ تشآٍسد هَخَدی ػشهایِ ؿاهل ػاختواى ٍ تاػیؼات ،هاؿیيآالت ٍ تدْیضات ٍ ػایش
کاالّای ػشهایِای ّؼتٌذ .اص ایي سٍ دس ؿشایظ کًٌَی ،هحاػثِ تْشٍُسی تش اػاع ؿاخق هَخَدی
ػشهایِ اهکاىپزیش ًویتاؿذ .تا ٍخَد ایي ،الصم اػت کِ هحاػثات ؿاخقّای تْشٍُسی هثتٌی تش
هَخَدی ػشهایِ دس اػشع ٍلت دس دػتَس کاس ٍصاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی لشاس گیشد .اص آًدا
کِ پیؾًیاص تْیِ ایي ؿاخقّا دػتشػی تِ آهاس چٌذ ػالِ هَخَدی ػشهایِ اػت ،ضشٍسی اػت کِ
دػتگاُ هزکَس تشًاهِ خَد سا تشای اًدام تشآٍسد هَخَدی ػشهایِ هشتَط تِ ػتاد ٍصاستخاًِ ٍ ٍاحذّای
ٍاتؼتِ ،ظشف ػِ هاُ پغ اص اتالؽ ایي دػتَسالؼول دس اختیاس ػاصهاى هلی تْشٍُسی ایشاى لشاس دّذ.
 -2-2هصرف واسطه
هلشف ٍاػغِ ؿاهل اسصؽ کاالّا ٍ خذهاتی اػت کِ دس فشایٌذ تَلیذ تِ هلشف سػیذُ یا تغییش ؿکل
هییاتٌذ .هلشف ٍاػغِ ؿاهل هلشف حاهلّای اًشطی (تشق ،گاص ٍ اًَاع ػَختّا) ،هَاد هلشفی
(اًَاع کاغز ٍ ًَؿت افضاسٍ ،ػایلی کِ ػوش هفیذ آىّا هؼوَالً کوتش اص یک ػال اػت ٍ ػایش هَاد ٍ
هلضٍهات هلشفی) ٍ ًیض خذهات (هاًٌذ تشٍىػپاسی خذهات لشاسدادی ًظافت ػاختواى ٍ ًظایش آى)
هیتاؿذ.
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الصم اػت کِ اسصؽ الالم هختلف هلشف ٍاػغِ دس ػغح تفلیل تاال ٍ هتٌاظش تا الالم ػتاًذُ اػتخشاج
ؿذُ ٍ تا ؿاخق لیوت هٌاػة تِ لیوت ثاتت تثذیل ؿًَذ .تایذ تَخِ داؿت کِ ؿاخق لیوت هَسد
اػتفادُ تایذ حتی االهکاى تیاًگش تغییشات لیوت للن هَسد اػتفادُ دس ٍصاستخاًِ تاؿذ .هثالً دس كَستی کِ
لیوتّای تشخیحی تشای تشق ٍ ػَخت اػوال هیؿَد ،اػتفادُ اص ؿاخق لیوت کل حاهلّای اًشطی،
احتواالً هیضاى هلشف اًشطی سا کوتش اص هیضاى ٍالؼی تشآٍسد خَاّذ ًوَد.

 -3-2نیروی کار
دس هشحلِ اٍل ،الصم اػت کِ تاًک اعالػاتی کاهلی اص کاسکٌاى ؿاهل عثمِتٌذیّای هختلف تش حؼة
ٍیظگی ّای هتٌَع تْیِ ؿَدّ .وچٌیي الصم اػت کِ اعالػات هزکَس تا ّشیک اص الالم ػتاًذُ کِ لثالً
اؿاسُ ؿذ ،دس تٌاظش لشاس گشفتِ ٍ عثمِتٌذی هتماعغ هشتَط تِ آى تذػت آیذ .هثالً تشای ػیاػتگزاسی ٍ
تشًاهِسیضی ،اعالػات پشػٌلی تِ تفکیک سؿتِ ٍ هیضاى تحلیالت ،ػاتمِ کاسی ،دسخِ ؿغلی ٍ ًظایش آى
هَسد ًیاص خَاّذ تَد .تشای ػایش ٍظایف ٍ فؼالیتّاً ،ظیش پـتیثاًی ٍ ًظاست ًیض الصم اػت کِ اعالػات
هزکَس خوغآٍسی گشدد .دس كَست اهکاى تْتش اػت کِ اعالػات هشتَط تِ ًیشٍی کاس ،ػالٍُ تش
ایٌکِ تش اػاع فشد ؿاغل تْیِ هیؿَد ،تش اػاع ػاػت کاس اًدام ؿذُ ًیض تْیِ گشدد .تَكیِّای
اػتاًذاسد تش هحاػثِ ؿاخقّای تْشٍُسی تش اػاع ػاػت کاس اًدام ؿذُ تاکیذ داسًذ تا اص ایي عشیك
تتَاى ػغح دلت هحاػثِ ؿاخقّای تْشٍُسی سا افضایؾ داد .دس هشحلِ تؼذ الصم اػت کِ خثشاى
خذهات ّشیک اص عثمات هزکَس اػتخشاج ؿذُ ٍ دس خذٍل دسج گشدد .اعالػات خثشاى خذهات
(ؿاهل حمَق ٍ هضایای ًمذی ٍ غیشًمذی ٍ ًیض ػْویِ تاهیي اختواػی پشداختی تَػظ کاسفشها تِ ًیاتت
اص کاسکٌاى) تِ هٌظَس ٍصىدّی تِ ّشیک اص عثمات کاسکٌاى ٍ دس ًْایت تلفیك آىّا ضشٍسی اػت.
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 -3شاخصهای بهرهوری
ؿاخقّای تْشٍُسی ؿاهل ؿاخقّای تک ػاهلی ٍ چٌذ ػاهلی اػت .اص آًدا کِ دس ایي دػتَسالؼول
دٍ ًْادُ هلشف ٍاػغِ ٍ ًیشٍی کاس هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت ،تٌاتشایي دٍ ؿاخق تْشٍُسی تک
ػاهلی لاتل هحاػثِ خَاّذ تَد :ؿاخق تْشٍُسی هلشف ٍاػغِ ٍ ؿاخق تْشٍُسی کاس .ؿاخق
تْشٍُسی چٌذ ػاهلی ًیض ًؼثت ؿاخق ػتاًذُ تِ ؿاخق تشکیثی هلشف ٍاػغِ ٍ ًیشٍی کاس هیتاؿذ.
دس كَستی کِ تشآٍسدّای هشتَط تِ هَخَدی ػشهایِ اًدام ؿَد ،ؿاخق تْشٍُسی چٌذػاهلی ؿاهل
ػاهل ػشهایِ ًیض خَاّذ تَد.
شاخص بهرهوری سرهایه :دس ؿشایظ کًٌَی هحاػثِ ؿاخق تْشٍُسی ػشهایِ اهکاىپزیش ًیؼت .اها دس
كَستی کِ اسلام هَخَدی ػشهایِ دس دػتشع لشاس گیشد ،ؿاخق هزکَس اص تمؼین ؿاخق ػتاًذُ تِ
ؿاخق هَخَدی ػشهایِ تذػت هیآیذ .اص آًدا کِ ػذد ؿاخق تذػت آهذُ دس ػال پایِ 100
هیتاؿذ ،اسلام ػالّای پغ اص آى ًـاًگش هیضاى تغییش دس تْشٍُسی ػشهایِ خَاّذ تَد.
شاخص بهرهوری هصرف واسطه :اص تمؼین ؿاخق ػتاًذُ تِ ؿاخق هلشف ٍاػغِ تذػت هیآیذ.
اص آًدا کِ ػذد ؿاخق تذػت آهذُ دس ػال پایِ  100هیتاؿذ ،اسلام ػالّای پغ اص آى ًـاًگش هیضاى
تغییش دس تْشٍُسی هلشف ٍاػغِ خَاّذ تَد.
شاخص بهرهوری نیروی کار :اص تمؼین ؿاخق ػتاًذُ تِ ؿاخق ًیشٍی کاس تذػت هیآیذ .دس ایٌدا
ًیض اسلام ػالّای غیشپایِ تیاًگش هیضاى تغییش دس تْشٍُسی ًیشٍی کاس هیتاؿذ.
شاخص بهرهوری چند عاهلیّ :واًگًَِ کِ رکش ؿذ ،دس ؿشایظ فمذاى دػتشػی تِ آهاس هَخَدی
ػشهایِ ،ؿاخق تْشٍُسی چٌذ ػاهلی تِ ؿاخق تْشٍُسی چٌذػاهلی کاس ٍ هلشف ٍاػغِ تٌضل خَاّذ
یافت .تشای تذػت آٍسدى سلن ایي ؿاخق الصم اػت کِ ػذد ؿاخق ػتاًذُ تش ؿاخق تشکیثی ًیشٍی
کاس ٍ هلشف ٍاػغِ تمؼین ؿَد .اها پیؾ اص آى الصم اػت کِ ؿاخق تشکیثی هزکَس هحاػثِ ؿَد.
تذیي هٌظَس اص ػْن ّضیٌِای هلشف ٍاػغِ ٍ ًیشٍی کاس اػتفادُ هیگشدد .تذیي تشتیة کِ ؿاخق
ًیشٍی کاس دس ػْن ّضیٌِای آى ٍ ؿاخق هلشف ٍاػغِ دس ػْن ّضیٌِای آى تِ كَست خذاگاًِ
ضشب ؿذُ ٍ ػپغ تا یکذیگش خوغ هیؿًَذ .هٌظَس اص ػْن ّضیٌِای ًیشٍی کاس ػثاستؼت اص ّضیٌِ
9

خثشاى خذهات دس ػال لثل تمؼین تش خوغ ّضیٌِ خثشاى خذهات ٍ هلشف ٍاػغِ دس ػال لثل .ػْن
ّضیٌِای هلشف ٍاػغِ ًیض ػثاستؼت اص ّضیٌِ هلشف ٍاػغِ دس ػال لثل تمؼین تش خوغ ّضیٌِ خثشاى
خذهات ٍ هلشف ٍاػغِ دس ػال لثل (ّوِ تِ لیوت خاسی).
شاخص بهرهوری انرژی :ؿاخق تْشٍُسی اًشطی ػثاست اػت اص ًؼثت ؿاخق ػتاًذُ تِ ؿاخق
همذاسی اًشطی .تشای هحاػثِ ؿاخق تْشٍُسی اًشطی الصم اػت کِ ّوِ حاهلّای اًشطی تا اػتفادُ اص
هثذلّای تؼشیف ؿذُ اػتاًذاسد ،تش حؼة یک ٍاحذ همذاسی ًظیش تـکِ ًفت یا تی تی یَ تیاى ؿذُ ٍ
ػپغ هحاػثِ اًدام ؿَد.
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پیوست 1

هفاهین اصلی
 فؼالیت ) : (Activityفؼالیت ػثاست اػت اص فشایٌذ یا تشکیثی اص ػولیات کِ تِ تَلیذ
هدوَػِای اص هحلَالت هیاًداهذ.
 ػتاًذُ ) : (Outputکاالّا ٍ خذهات تَلیذ ؿذُ دس یک کاسگاُ کِ دس خاسج اص آى لاتل
دػتشع هی تاؿذ سا گَیٌذ تِ ػالٍُ کاالّا خذهات تَلیذ ؿذُ تشای خَد هلشفی.
 اسصؽ ػتاًذُ ) : (Value of Outputاسصؽ ػتاًذُ دس حَصُ هحلَالت تاصاسی ،ػثاستؼت
اص هدوَع اسصؽ هحلَالت تَلیذ ؿذُ ٍ دس هَسد خذهات غیشتاصاسی ًظیش خذهات دٍلتی،
اسصؽ ػتاًذُ تش اػاع سٍؽ غیشهؼتمین ػثاست اػت اص هدوَع ّضیٌِّای تَلیذ ؿاهل خثشاى
خذهات ،هلاسف ٍاػغِ ،هلشف ػشهایِّای ثاتت ٍ خالق ػایش هالیاتّای تش تَلیذ.
 حدن ػتاًذُ ) : (Volume of Outputحدن ػتاًذُ دس حَصُ هحلَالت تاصاسی
ػثاستؼت اص هدوَع اسصؽ ػتاًذُ تِ لیوتّای ػال پایِ .دس خذهات غیشتاصاسی ًظیش خذهات
دٍلتی ػثاست اػت اص خوغ تؼذاد هحلَالت یا خذهات تَلیذ ؿذُ پغ اص اػوال ٍصىّای
ّضیٌِای.
 دػتاٍسد )ّ : (Outcomeذف ٍ ًتایدی اػت کِ اص فؼالیت اًتظاس هیسٍد .دس فؼالیتّای
ٍصاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی دػتاٍسدّا ػثاستٌذ اص افضایؾ ًشخ سؿذ تخؾ تؼاٍى،
افضایؾ ًشخ اؿتغال ٍ افضایؾ ػغح پَؿؾ تیوِ تاهیي.
ًْ ادُ )ًْ : (Inputادُ ؿاهل ػَاهلی ّؼتٌذ کِ دس فشایٌذ تَلیذ تشای تَلیذ هحلَل یا ػتاًذُ
هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشًذ ًظیش ًیشٍی کاس ،ػشهایِ فیضیکی ،اًشطی ،هَاد اٍلیِ ٍ خذهات.
 هلشف ٍاػغِ ) : (Intermediate Consumptionاسصؽ کاالّا ٍ خذهات هلشف ؿذُ
یا تغییش ؿکل یافتِ دس فشایٌذ تَلیذ سا گَیٌذ .هلشف ٍاػغِ ؿاهل کاالّای ػشهایِای هَسد
اػتفادُ دس فشایٌذ تَلیذ ًویؿَد.
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 تْشٍُسی ) : (Productivityػثاست اػت اص ًؼثت حدن ػتاًذُ تِ حدن ًْادُ هَسد اػتفادُ
دس تَلیذٍ .اطُ حدن تیاًگش اسصؽ پغ اص حزف تغییشات لیوتی اػت.
 تْشٍُسی ًیشٍی کاس ) : (Labor Productivityػثاست اػت اص ػتاًذُ تِ اصای یک ٍاحذ
اص ًْادُ ًیشٍی کاس.
 تْشٍُسی اًشطی ) : (Energy Productivityػثاست اػت اص ػتاًذُ تِ اصای یک ٍاحذ اص
اًشطی.
 تْشٍُسی تک ػاهلی ) : (Single Factor Productivityتْشٍُسی تک ػاهلی ػثاست
اػت اص ًؼثت ػتاًذُ تِ یکی اص ًْادُّای تَلیذ .تْشُ ٍسی تک ػاهلی سا تْشٍُسی خضیی ًیض
هیگَیٌذ.
 تْشٍُسی چٌذ ػاهلی) : (Multi-factor Productivityتْشٍُسی چٌذ ػاهلی تغییش دس
ػتاًذُ سا هشتثظ تا تغییش چٌذ ًْادُ تَلیذ هیػٌدذ.
 تْشٍُسی کل ػَاهل تَلیذ ) : (Total Factor Productivityهؼوَالً تِ ػٌَاى هتشادف
تْشٍُسی چٌذ ػاهلی ،دس ؿشایغی کِ ّوِ ًْادُّای هَسد اػتفادُ دس تَلیذ هَسد ًظش تاؿٌذ ،تِ
کاس هیسٍد.
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پیوست 2
نهادهها ،ستاندهها و دستاوردها در وزارت تعاوى ،کار و رفاه اجتواعی

ًواگش ًشخ سؿذ اسصؽ افضٍدُ تخؾ تؼاٍى ٍ

ػایش ًواگشّا تِ هٌظَس تؼذیل کیفی

ًتایح ٍ دػتاٍسدّا

آثاس تلٌذهذت

ػتاًذُّا

دػتاٍسدّا

اًذاصُ گیشی دػتاٍسد
سؿذ التلادی ّوشاُ تا

فؼالیتّای اًدام ؿذُ دس

ػذالت اختواػی ،اؿتغال

ٍصاست تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ

پایذاس ،سفاُ اختواػی فشاگیش

اختواػی تش اػاع

ًْادُّا

فشایٌذ تَلیذ خذهت تا تؼذیل

فشایٌذ تَلیذ خذهت تذٍى تؼذیل

كشیح کیفیت

كشیح کیفیت

تؼذیل کیفی ػتاًذُ; ًواگش

تؼذاد هلَتات  /تؼذاد ػاػتّای

اسصؽ افضٍدُ تخؾ تؼاٍىً ،شخ كشف ؿذُ تشای آهَصؽ فؼاالى

تؼذاد کاسکٌاى،

اؿتغال ٍ ػغح پَؿؾ تیوِ تاهیي تخؾ /تؼذاد گضاسؽ ّای ًظاستی،

ًْادُّای ٍاػغِ ،ػشهایِ

اختواػی

ًواگشّای تؼییي ؿذُ

تغییش دس سؿذ ،اؿتغال ٍ سفاُ دس ًتیدِ ػایش ػَاهل

ػتاًذُ دسهاًی ٍ تاصًـؼتگی

ػَاهل هحیغی
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پیوست 3
هثال عددی بر اساس ارقام فرضی

ستانده و ستانده تعدیل شده
ًشخ سؿذ ػتاًذُ تؼذیل ؿذُ،

ػتاًذُ (تؼذاد هَاد هلَب/

ٍصى دادُ ؿذُ تا ػْن

تؼذاد ػاػت کاس /تؼذاد
گضاسؽ ّا)

ًواگش دػتاٍسد

ػتاًذُ تؼذیل ؿذُ

ّضیٌِای

ّضیٌِّا

ؿاخق اسصؽ
افضٍدًُ ،شخ

شاخص

اؿتغال ،ػغح
ػیاػتگزاسی پـتیثاًی ٍ

ػال

ٍ ّذایت

پَؿؾ تاهیي
اختواػی

ًظاست

ػیاػتگزاسی پـتیثاًی ٍ
ًظاست

ٍ ّذایت

ػیاػتگزاسی

پـتیثاًی ٍ

ٍ ّذایت

ًظاست

خوغ

2000 1388

3000

100

2000

3000

20000

50000

70000

ػیاػتگزاسی

پـتیثاًی ٍ

ٍ ّذایت

ًظاست

ستانده
کل
100

2040 1389

3050

102

2080

3120

23000

55000

78000

0.01

0.03

104.0

2060 1390

3100

107

2202

3304

27000

59000

86000

0.02

0.04

110.1

2070 1391

3200

109

2254

3381

30000

67000

97000

0.01

0.02

112.7

2090 1392

3300

112

2338

3507

33000

71000

0.01 104000

0.03

116.9

2200 1393

3330

115

2524

3786

37000

79000

0.03 116000

0.05

126.2

تَضیح ػوَهی :ػتَىّای حاٍی اسلام ایتالیک ،اسلام هحاػثاتی ٍ ػایش ػتَىّا ؿاهل اسلام ثثتی
دسیافتی اػت.
اسلام کاهالً فشضی اػت ٍ دس ایٌدا تٌْا اسایِ هثالی تشای چگًَگی هحاػثات هٌتح تِ ؿاخقّای
تْش ٍسی هَسد ًظش تَدُ اػت .سٍؿي اػت کِ دس دًیای ٍالؼی تشای سػیذى تِ ایي خذاٍل تِ اعالػات
تفلیلی ٍ تفکیکی ،هغاتك تا تَضیحات هتي ًیاص خَاّذ تَد .هثالً هیتَاى تشای ّشیک اص الالم هشتثظ تا
ػتاًذُ ،ػتَىّای خذاگاًِای سا دس ًظش گشفت.
تَضیح دستاسُ خذٍل ػتاًذُ:
خذٍل ػتاًذُ تشای حَصُّای تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختواػی تِ كَست خذاگاًِ تْیِ ؿذُ ٍ تِ تشتیة
ؿاخق اسصؽ افضٍدُ تخؾ تؼاٍىً ،شخ اؿتغال ٍ ػغح پَؿؾ تاهیي اختواػی تؼذیل ؿَد .سٍؽ
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تؼذیل اسلام ػتاًذُ تا ًواگش دػتاٍسد تِ ایي كَست اػت کِ سلن ػال لثل دس هدوَع ًشخّای سؿذ
ػتاًذُ ٍ ًشخ سؿذ ًواگش دػتاٍسد تِ ػالٍُ یک ،ضشب هیؿَد.
دس ػتَى ًشخ سؿذ ػتاًذُ تؼذیل ؿذٍُ ،صى دادُ ؿذُ تا ػْن ّضیٌِایً ،شخ سؿذ ػتاًذُ تؼذیل ؿذُ دس
ػْن ّضیٌِای (ّضیٌِ ّش ًَع اص فؼالیت تمؼین تش هدوَع ّضیٌِّا) ػال لثل تِ ػٌَاى ػال پایِ دس سٍؽ
صًدیشُای ،ضشب ؿذُ اػت.
دس ػتَى ؿاخق ػتاًذُ کلً ،شخ ّای سؿذ تذػت آهذُ تا یکذیگش خوغ ؿذُ ٍ پغ اص آى تا ػذد یک
ًیض خوغ ؿذُ ٍ دس سلن ؿاخق ػال لثل ضشب ؿذُ اػت .تشای ػَْلت ،ػذد ؿاخق ػال 100 ،1388
فشم ؿذُ اػت.
نیروی کار
ًشخ سؿذ ؿاخق ًیشٍی

ؿاخق تؼذاد/

ػال

کاسٍ ،صى دادُ ؿذُ تا ػْن

ػاػت ًیشٍی کاس

ّضیٌِ خثشاى خذهات

ػیاػتگزاسی پـتیثاًی ٍ

ػیاػتگزاسی ٍ

پـتیثاًی ٍ

ّذایت

ًظاست

ٍ ّذایت

ًظاست

ّضیٌِای
خوغ

100 1388

100

14000

36000

50000

شاخص

ػیاػتگزاسی

پـتیثاًی ٍ

ٍ ّذایت

ًظاست

نیروی
کار کل
100

105 1389

106

16215

39325

55540

0.01

0.04

105.7

109 1390

109

19386

42539

61925

0.01

0.02

109.0

113 1391

116

21606

48441

70047

0.01

0.04

115.1

115 1392

120

24090

51866

75956

0.01

0.02

118.4

120 1393

125

27232

57986

85218

0.01

0.03

123.5

تَضیح دستاسُ خذٍل ًیشٍی کاس:
دس ػتَىّای هحاػثاتی (ایتالیک) ًشخ سؿذ ؿاخق ًیشٍی کاس ٍصى دادُ ؿذُ تا ػْن ّضیٌِایً ،شخ
سؿذ ؿاخق ًیشٍی کاس ّش فؼالیت دس ػْن ّضیٌِای ّواى فؼالیت دس ػال لثل ضشب ؿذُ اػت .دس
ػتَى ؿاخق ًیشٍی کاس کلً ،شخّای سؿذ تذػت آهذُ تا یکذیگش خوغ ؿذُ ٍ پغ اص آى تا ػذد یک
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ًیض خوغ ؿذُ ٍ دس سلن ؿاخق ػال لثل ضشب ؿذُ اػت .تشای ػَْلت ،ػذد ؿاخق ػال 100 ،1388
فشم ؿذُ اػت .الصم تِ رکش اػت کِ خذٍل ًیشٍی کاس تایذ تِ كَست خذاگاًِ تشای ّشیک اص
حَصُّای تؼاٍى،کاس ٍ سفاُ اختواػی ،هتٌاظش تا خذٍل ػتاًذُ تْیِ ؿَد.
هصارف واسطه
ًشخ سؿذ ؿاخق هلشف

ؿاخق هلشف
ٍاػغِ تِ لیوت ثاتت

ّضیٌِ هلشف ٍاػغِ

ػیاػتگزاسی پـتیثاًی ٍ

ػیاػتگزاسی ٍ

پـتیثاًی ٍ

ّذایت

ًظاست

ػال

ًظاست

ٍ ّذایت

100 1388

100

6000

14000

ػْن ّضیٌِای

هصرف

ػیاػتگزاسی

پـتیثاًی ٍ

ٍ ّذایت

ًظاست

خوغ
20000

ٍاػغٍِ ،صى دادُ ؿذُ تا

شاخص
واسطه
کل
100

109 1389

106

6785

15675

22460

0.03

0.04

106.9

112 1390

111

7614

16461

24075

0.01

0.03

111.3

113 1391

118

8394

18559

26953

0.00

0.04

116.4

116 1392

119

8910

19135

28045

0.01

0.01

118.1

118 1393

123

9768

21014

30782

0.01

0.02

121.4

تَضیح دستاسُ خذٍل هلاسف ٍاػغِّ :واًٌذ خذٍل ًیشٍی کاس ػول هیؿَد.
هجووع نهادهها
ًشخ سؿذ ؿاخق ًْادُ ّا،
ٍصى دادُ ؿذُ تا ػْن ّای

ؿاخق

ػال

ؿاخق

هلشف

ّضیٌِ خثشاى

ّضیٌِ هلشف

ًیشٍی کاس

ٍاػغِ

خذهات

ٍاػغِ

ّضیٌِای
خوغ ّضیٌِ ّا

100.0 1388

100.0

50000

20000

70000

شاخص

ًیشٍی کاس هلشف ٍاػغِ نهاده کل
100

105.7 1389

106.9

55540

22460

78000

0.04

0.02

106.1

109.0 1390

111.3

61925

24075

86000

0.02

0.01

109.7

115.1 1391

116.4

70047

26953

97000

0.04

0.01

115.5

118.4 1392

118.1

75956

28045

104000

0.02

0.00

118.4

123.5 1393

121.4

85218

30782

116000

0.03

0.01

122.9
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تَضیح دستاسُ خذٍل هدوَع ًْادُّا:
تِ هٌظَس تذػت آٍسدى ؿاخق ًْادُ کل ًیض اص سٍؽ ٍصى دّی تا اػتفادُ اص ػْن ّضیٌِای (ًیشٍی کاس
ٍ هلشف ٍاػغِ) اػتفادُ هیکٌین .سٍؽ کاس هاًٌذ دٍ خذٍل لثلی اػت.
شاخصهای بهرهوری

ػال

ؿاخق

ؿاخق

ًشخ سؿذ

ًشخ سؿذ

تْشٍُسی

تْشٍُسی

ؿاخق

ؿاخق

ؿاخق

هلشف

چٌذػاهلی کاس

تْشٍُسی

تْشٍُسی

تْشٍُی کاس

ٍاػغِ

ًشخ سؿذ

ٍ هلشف ٍاػغِ تْشٍُسی کاس هلشف ٍاػغِ

100.0 1388

100.0

100.0

چٌذػاهلی

98.4 1389

97.3

98.1

-1.6

-2.7

-1.9

101.0 1390

98.9

100.4

2.7

1.7

2.4

97.9 1391

96.8

97.6

-3.0

-2.1

-2.8

98.7 1392

99.0

98.8

0.8

2.3

1.2

102.2 1393

103.9

102.7

3.6

5.0

3.9

تَضیح دستاسُ ؿاخقّای تْشٍُسی:
ّوِ هحاػثات خذاٍل گزؿتِ ،تا ّذف سػیذى تِ خذٍل ؿاخقّای تْشٍُسی اًدام ؿذُ اػت .دس ایي
خذٍل ،ػذد ؿاخق ػتاًذُ کل تؼذیل ؿذُ تِ تشتیة تش ػذد ؿاخق ًیشٍی کاس ٍ هلشف ٍاػغِ
تمؼین ٍ دس ػذد  100ضشب ؿذُ اػت تا ؿاخق تْشٍُسی تک ػاهلی تذػت آیذ .اص تمؼین سلن
ؿاخق ػتاًذُ کل تؼذیل ؿذُ تش ؿاخق ًْادُ کل ًیض ػذد ؿاخق تْشٍُسی چٌذ ػاهلی کاس ٍ
هلشف ٍاػغِ تذػت هیآیذ .ػِ ػتَى آخش ًیض اسلام هشتَط تِ ًشخ سؿذ ؿاخقّای تْشٍُسی تک
ػاهلی ٍ چٌذ ػاهلی اػت.
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