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قانون برنامه ششم توسعه5راهنمای اجرایی ماده 

مهمترین اقدامات

: 5اتخاذ رویکرد منعطف جهت همکاری با دستگاه ها در راستای اجرائی نمودن ماده 
ت و همک اری  تنظیم میزان پشتیانی فنی و مشاوره از دستگاه های اجرایی متناسب با میزان فعالی  -

دستگاه ها
گاه ها  تدوین دستور العمل ها و فرم ها متناسب با ماهیت فعالیت ها و ظرفیت های موجود در دست-

نفر آموزش113دستگاه و تعداد 15توجیهی برای –برگزاری کارگاه آموزشی •2
دستگاه  3برنامه ریزی برگزاری کارگاه برای  

دستگاه13برای 4تا 2ارسال دستور العمل های گام •
توجیهی–مورد جلسه  تکمیلی بعد از کارگاه آموزشی 35برگزاری •
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بهره وری عوامل کل•
Total Factor Productivity (TFP)

رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده•
GDP / Value Added Growth

مدیریت بهره وری رخه چ•
Productivity Cycle

وریبرنامه های عملیاتی ارتقای بهره •
Productivity Plan

کارایی و بهره وری•
Efficiency & Productivity



الزامات قانونی بهره وری•
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5ه اجرای مادبرنامه زمانبندی دستگاه های اجرایی در •



اجزای رشد تولید ناخالص داخلی

سرمایه و افزایش
شاغالن

هاهنهادارتقاء کیفیت 
اههاده نافزایش کمیت 

(TFP)

سرمایهکیفیت 

رشد تولید ناخالص داخلی 
 (GDP) = αLG + βKG + TFPG
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متوسط رشد ساالنه ارزش

(درصد)افزوده 
8.07.08.89.39.07.58.319.45.88.0

ال  متوسط رشد ساالنه اشتغ

(درصد)
3.92.14.63.46.63.75.09.54.33.9

یه متوسط رشد ساالنه سرما

(درصد)گذاری 
20.339.526.126.130.226.522.651.818.121.5

4.54.66.86.26.25.87.512.06.16.2رشد موجودی سرمایه

ری متوسط رشد ساالنه بهره و

(درصد)کل عوامل 
3.21.82.42.02.02.82.16.50.82.8

سهم بهره وری از رشد 

)%(افزوده ارزش
40262722223725341435
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2013 TURKEY MALAYSIA South Korea IRAN

Capital stock at Current 
Purchasing Power Parities -
Millions of 2011 U.S. 
Dollars

3,965,485 1,781,549 6,510,999 3,588,486

Employed Population: 
Aged 15-74

25,524,000 14,000,000 25,751,000 23,400,000

Gross Domestic Product –
Millions of Current U.S. 
Dollars

950,579 323,277 1,305,604 467,415

Capital Productivity 24% 18% 20% 13%

Capital Intensity 155,363 127,254 252,845 153,354 

ازنگاه بهره وریاقتصاد ایران، ترکیه و مالزی سیمای 
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سطحیمدل چند 

دهبرنپیشعواملاقتصادی،واحدهایبهرهوریمسائلریشههای•
یکتفکمتفاوتسطحچهاردرهستندکهبهرهوری،وبازدارنده

.استشده
اقتصادیواحددرون•
خردکاروکسبمحیط•
کالناقتصادمحیط•
اجتماعیوسیاسی-طبیعیپیرامونیمحیط•



مدل های پایه ای چند سطحی برای تدوین برنامه های 

اجرایی بهره وری در برنامه ششم توسعه کشور

مواهبو
خطرات

فضایکالن

محیطخردفضای
بخشهای)

(اقتصادی

بنگاه
(خرد)ها
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25

راهبردهای بهبود شاخص های بهره وری



26

ستانده ها با استفاده ازافزايش 
همان ميزان نهاده

(شناسايي ظرفيتهای خالي)

بخش ارتباطات: مثال

راهبردهای بهبود شاخص های بهره وری



27

ثابت نگاه داشتن ستانده ها  
همراه با كاهش نهاده ها

(جلوگيری از اتالف و ضايعات)

راهبردهای بهبود شاخص های بهره وری



28

 ها  افزايشي سريعترستاندهروند   
نسبت به افزايش نهاده ها

(شناسايي گلوگاهها و رفع آنها)

بخش نيرو: مثال

راهبردهای بهبود شاخص های بهره وری



29

روند   كاهشي  سريعتر نهاده ها 
نسبت به كاهش ستانده ها

(حذف فعاليتهای غيرضرور و هزينه بر)

راهبردهای بهبود شاخص های بهره وری  



30

ستانده ها همراه با افزايش 
كاهش نهاده ها

(نو آوری، مهندسي مجدد)
بخش نفت و گاز: مثال

راهبردهای بهبود شاخص های بهره وری
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اجرايي  بازبيني و تعيين اهداف بهره وری بخشي برای تمام دستگاه های1.
مسئول بخش های اقتصادی، شركت های دولتي تابعه، استان ها و

.سازمان ها تابعه
سامان دهي نظام تدبير و تصميم گيری برای بهره وری از طريق  2.

.سازماندهي مجدد و فعال سازی كميته های بهره وری
هر ورئ  انتخاب زير بخش های اولويت داركه بيشترين ظرفيت ارتقائ ب3.

.و تاثير بر بهره وری كل اقتصاد دارد
.منتخبتبيين مسائل و شناسايي عوامل بهره وری در رشته فعاليت های4.
.راييتعيين راهبرد، سياست و اقدامات اساسي توسط دستگاه های اج5.
تعريف برنامه های اجرايي اعم از فعاليت های هزينه ای و طرح های  6.

.تملک دارايي های سرمايه ای 
.تايجاجرای نظام مند برنامه های اجرايي از طريق اجرا، پايش و تثبيت ن7.

5خروجیهای مورد انتظار از به کارگیری راهنمای اجرایی ماده 



مسئولدستگاه اجرایی سهم بهره وری از رشد ارزش افزودهاقتصادیبخش 
جهاد كشاورزی%40كشاورزی

نفت%26نفت
صنعت،معدن و تجارت%27معدن
صنعت،معدن و تجارت%22صنعت

%22آب، برق و گاز
نفت
نيرو

راه و شهرسازی%37ساختمان
راه و شهرسازی%25حمل و نقل و انبارداری

ارتباطات و فناوری اطالعات%34ارتباطات

ت
ما

خد
ر 

ساي
:

بازرگاني

14%

صنعت،معدن و تجارت

پولي-مالي
امور اقتصادی و دارايي

بانک مركزی

گردشگری
فرهنگي، صنايع دستي و سازمان ميراث 

گردشگری

آموزش
آموزش عالي-

آمورش و پرورش-

بهداشت و درمان و آموزش پزشکي-بهداشت و خدمات اجتماعي
سازمان اداری و استخدامي كشور-خدمات عمومي

فرهنگ،ورزش و )اجتماعيخدمات
(تفريح

فرهنگ و ارشاد اسالمي-
ورزش و جوانان-

كليه دستگاه های اجرايي-٪35كل اقتصاد



گام های اجرای چرخه

يا تثبيت برنامه ها/ بازنگری و 

ارزيابي نتايج و اثربخشي برنامه ها

اجرای برنامه ها 

برنامه ريزی برای اجرای اقدامات اساسي

، سياست ها و اقدامات اساسي تعريف راهبردها

تعريف و تبيين مسائل اصلي و عوامل موثر بر بهره وری 

انتخاب رشته فعاليت های اولويت دار

بازبيني و تعيين اهداف بهره وری و مسئوليت ها

تهيه گزارش عملکرد

تشکيل اركان اجرايي



 وریاستقرار چرخه بهبود مستمر بهره (: 10تا 5گام )3فاز 

قانون برنامه ششم 5فرآیند عملیاتی کردن راهنمای اجرایی ماده 
توسعه



(ییافتن عوامل موثر بر بهره ور)تببین مسائل بهره روی و ریشه یابی آنها 
برای بهبود عوامل موثر بر بهره وری( اقدامات اساسی) تدوین راهکارها 

مصوبه هیات 
دولت







کارگاه آموزشی



...در سال ... مختصات اقتصادی بخش 

ل متوسط رشد ک
اقتصاد

96-1390

شمتوسط رشد بخ
96-1390

مقدار
(گرد شده) 

مختصات اقتصادی

واحد-تعداد واحد فعال  نهاده ها

نفر-تعداد شاغالن 

%نسبت شاغالن بخش عمومی به کل 

%نسبت شاغالن زن به کل 

میلیارد ریال–موجودی سرمایه 

جاری-ارزش افزوده 
میلیارد ریال

/  عرضه 
ستانده

1390ثابت -ارزش افزوده
میلیارد ریال

%96-92–مصرف کننده رشد شاخص قیمت

سهم شرکت های دولتی و تهادها

%سهم دولت عمومی در تامین تقاضای نهایی تقاضا

%سهم غیر دولت 

سهم تقاضای واسطه ای
















