
 معاون رئیس جمهور       
 و                                        

 رئیس سازمان                  
 

 
 ریاست جمهوری                                                                 

می کشور   سازمان  اداری و استخدا

 

   :  شماره انهم
 

489626 

12/09/1397 : اترخی انهم  

 دارد :   ویپست

 

گار :                85350مرکز تلفن :               یم ی سل  دیساختمان شه -16شماره-رعمادی نبش م -یبهشت  دیشه  ابانیخ –تهران   2850010ش ش:           1587773499: یکدپست                     88546929دورن
 

 بسمه تعالی
 

 هااستانداری ی عمومی غیردولتی،ها و نهادهاها، موسسات، شرکتها، سازمانبخشنامه به تمامی وزارتخانه

 (1399-1397دوره دوم) -موضوع : اجرای برنامه جامع اصالح نظام اداری

خصوص انعقاد هیئت محترم وزیران در  2/8/1397هـ تاریخ 55853/ت102030پیرو تصویب نامه شماره 

های اجرایی در سقف اهداف کمّی پیش بینی شده در نامه برنامه عملیاتی و تعیین سهم هر یک از دستگاهتفاهم

 14/6/1397تاریخ  302596( موضوع مصوبه شماره 1399تا  1397دوره دوم)–برنامه سه ساله اصالح نظام اداری

( اصالح 99تا  97های ساله)سال 3وه تنظیم برنامه عملیاتی های راهنمای نحشورای عالی اداری، به پیوست فرم

های اجرایی ملی و استانی به شرح زیر تعیین نظام اداری دستگاه ارسال و نحوه تعیین اهداف هر یک از دستگاه

 گردد: می

اصـالح نظـام های مستقل موظفند وضعیت موجود، اهداف سه ساله و برش استانی برنامـه ها و سازمانوزارتخانه -1

های راهنمای پیوست تنظیم و پس از تصویب در های وابسته را در قالب فرماداری مربوط به ستاد دستگاه و سازمان

این سازمان ارسال معاونت نوسازی اداری به   10/10/1397شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه حداکثر تا تاریخ 

 نمایند.

های مستقل به عنوان دبیر شـورای راهبـری ها و سازماناوین مشابه در وزارتخانهمعاونین توسعه مدیریت و یا عن-2

هـا بـا توسعه مدیریت، مسئول اصلی ارایه اطالعات و تنظیم برنامه بوده و نیز موظف به پیگیری، اجرا و ارایه گزارش

 باشند. های تخصصی دستگاه میهمکاری مدیران حوزه

های اجرایی، زمان برگزاری هسازمان پس از دریافت برنامه پیشنهادی هر یک از دستگامعاونت نوسازی اداری این -3

تـا  1397) دوره دوم–سازی سهم هر دستگاه در تحقق برنامه سـه سـاله اصـالح نظـام اداریجلسات را برای نهایی

صـالح نظـام اداری ( به دستگاه اعالم و پس از برگزاری جلسات، نسبت به نهـایی نمـودن برنامـه سـه سـاله ا1399

 نماید.ها اقدام میدستگاه
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های اجرایی، برنامه تدوین شده در قالب تفاهم نامه پس از نهایی شدن برنامه سه ساله اصالح نظام اداری هریک از دستگاه-4

های عمومی ارزیابی عملکرد سااننه خواهاد منعقده به دستگاه ابالغ و مبنای عمل و ارزیابی عملکرد دستگاه بر اساس شاخص

 بود. 

های اجرایی پاس از تییداد توسام اماور ( دستگاه1399تا  1397دوره دوم)–برش استانی برنامه سه ساله اصالح نظام اداری-5

های برش ها ابالغ خواهد شد.مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی این سازمان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 های عمومی ارزیابی عملکرد ساننه خواهد بود.های اجرایی استان در شاخصابالغی مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه

های اجرایی استان بر اساس برش استانی ابالغ شده و ها موظفند ضمن ارزیابی دستگاهریزی استانسازمان مدیریت و برنامه-6

ورای راهبری توسعه مدیریت استان، راهکارهاای بهباود سارعت پدشارفت برناماه را نداز در ارایه گزارش پدشرفت برنامه در ش

 شورای مذکور تصویب و اجرایی نمایند.

 
 

 

 
 

   
 رونوشت:

 جناب آقای دکتر جهانگدری معاون اول محترم رئدس جمهور جهت استحضار. 
 جهت استحضار. جناب آقای دکتر واعظی رئدس محترم دفتر رئدس جمهور و سرپرست نهاد 
 . استانداران محترم جهت استحضار و صدور دستور مقتضی. 
 ها جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.مدیریت و برنامه ریزی استان.. روسای محترم سازمان  

 

 

 جمشید انصاری 


