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  ���ه �عا�ی

  

  

شوراي عالی اداري موضوع تشکیل شوراي راهبري توسعه  5/9/1393تاریخ  11852/93/206اجراي مفاد مصوبه شماره  در      

 :باشدمیزیر الزامی ، رعایت موارد هاهاي اجرایی و استان مدیریت دستگاه

 :استهاي مستقل به شرح زیر  ها و سازمان اهم وظایف شوراهاي راهبري توسعه مدیریت وزارتخانه -1

نقشه راه  و هاي کلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبري طراحی سازوکارهاي مناسب براي اجرایی نمودن سیاست -

شوراي عالی اداري در ستاد دستگاه و  20/1/1393خ تاری 560/93/206اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره 

 هاي وابسته. سازمان

 اتخاذ سازوکارهاي الزم براي اجراي دقیق تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوري. -

 هاي اصالح نظام اداري. بینی بودجه مناسب براي اجراي برنامه پیش -

 .وري یی و بهرهکارا و همچنین ارتقاي ملکرد دستگاهمدیریت عهاي الزم براي  تدوین و اجراي برنامه -

از طریق بررسی و مطالعه  (مستقر در این سازمان) ریزي تحول اداري دبیرخانه ستاد برنامهارایه نظرات کارشناسی به  -

 هاي اجرا شده. برنامه

ارایه آن به دبیرخانه  عه وهاي تاب دستگاه و سازمانتهیه گزارش تحلیلی ادواري از اجراي برنامه اصالح نظام اداري  -

 ستاد.

در خصوص اجراي دقیق  و واحدهاي استانی هاي وابسته یا تابعه ، موسسات و شرکت ها هدایت و راهبري سازمان -

 ها. هاي اصالح نظام اداري و کنترل و نظارت بر آن برنامه

مسئولیت نظارت، راهبري و  ،اي مستقله ها و سازمان نمایندگان این سازمان در شوراي راهبري توسعه مدیریت وزارتخانه -2

ه و تصمیمات اتخاذ شده با رأي اکثریت اعضاء قابل اجرا داشتهاي وابسته را برعهده  مشاوره به ستاد دستگاه و سازمان

 باشد.می



  �عاون ر��س ���ور       
  و                                        

  ر��س سازمان                  
  

  ریا�ت ���وری                                                                 

�ی ��ور   سازمان  اداری و ا���دا

  

   :  �ماره ��
 

946198 

18/10/1395 : �ر� ��  

 دارد :   �ت�

 

�  دیسا��مان �� -�١٦ماره-ر�ماد� ��ش � -ی����  دی��  ابانی� –���ان  گار :                ����٨٥٣٥٠ ت��ن :               ی� � س   ٣٤١٥٠٧ش ش:            ١٥٨٧٧٧٣٤٩٩: ی�د���                     ٨٨٥٤٦٩٢٩دور�
 

ه دستگاه هاي قبلی نیازمند تأیید و امضاي نماینده این سازمان بوده، بتمامی تکالیف اجرایی که به استناد بخشنامه -تبصره

باشد، همچنان به قوت  نیاز به اخذ تأییدیه از این سازمان می بر اساس قانون بدیهی است مواردي کهشود. اجرایی تفویض می

 خود باقی هستند.

گذاري برنامه جامع اصالح نظام  راه اصالح نظام اداري بر موضوع تمرکززدایی و همچنین هدف با توجه به تأکید نقشه -3

 3واگذاري وظایف و اختیارات به واحدهاي استانی، ضروري است واحدهاي استانی در اجراي ماده اداري در خصوص 

ریزي  کارگروه توسعه مدیریت را با اعضاي تعیین شده و حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ،مصوبه صدراالشاره

نمایندگان سازمان مدیریت  .نماینداستان تشکیل و در خصوص اجرایی نمودن وظایف و تکالیف تفویض اختیار شده اقدام 

وظایف نمایندگان سازمان در شوراي راهبري  ریزي استان در کارگروه توسعه مدیریت واحدهاي استانی، همان و برنامه

 هاي مستقل را در مقیاس استان، بر عهده خواهند داشت. ها و سازمان توسعه مدیریت وزارتخانه

ها و استان در  مصوبه صدراالشاره مبنی بر دادن اختیار به شوراي راهبري توسعه مدیریت دستگاه 4با توجه به تأکید ماده  -4

جنبه  7/10/1393تاریخ  13472/93/200تخصصی ذیربط، بدیهی است بخشنامه شماره  هاي خصوص تشکیل کمیته

هاي تخصصی  به تشکیل کمیته تتوانند به تناسب حجم وظایف و تکالیف تعیین شده، نسب اي داشته و شوراها می توصیه

 اقدام نمایند.هاي وابسته  براي ستاد دستگاه و سازمانذیربط 

شوراي عالی اداري مبنی بر عضویت رئیس و معاون توسعه  30/1/1395تاریخ  27524ره با توجه به متن مصوبه شما -5

ریزي استان به ترتیب به عنوان دبیر و عضو در شوراي راهبري توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه

ن شورا عالوه بر راهبري و هدایت ضمناً ای باشد. مدیریت استان، معرفی نماینده سازمان در شوراي مذکور منتفی می

هاي اجرایی استان در خصوص اجراي برنامه عملیاتی اصالح نظام اداري، وظایف مربوط به کارگروه تخصصی  دستگاه

  تحول اداري و دولت الکترونیک را نیز به عهده خواهد داشت.
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