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 ۶/٩/١٣٧٨ :تاریخ

بنا به پيشنهاد سازمان امور  ١٩/٨/١٣٧٨شورای عالی اداری در هشتادو چهارمين جلسه مورخه 
دستگاههای اجرائی،  اداری و استخدامی كشور و به منظور اصالح سيستمها و روشهای انجام كار در

با جهت گيری افزايش كارايی و ارائه خدمات به موقع و موثر به مردم و تسهيل و تسريع در انجام 
كارها ، كاهش هزينه های عمومی و افزايش رضايت ارباب رجوع و خدمت گيرندگان و همنچنين 

 :د ايجاد هماهنگی الزم بين دستگاههای دولتی ارائه دهنده خدمات ، تصويب نمو

و اختصاصی مورد عمل ) بين دستگاهی ( كليه دستگاههای اجرايی موظفند روشهای مشترك 
اجرائی را كه از نظر دستگاهی ذيربط و سازمان امور اداری و استخدامی كشور در   دستگاههای

مورد اصالح و بازنگری قرار داده و روشهای جديد ارائه خدمات را به . اولويت اصالح قرار دارند 
در اين رابطه به منظور فراهم آوردن زمينه انجام تكاليف تعيين شده و نيز . الع مردم برسانند اط

همكاری دستگاههای ذيندخل و تشويق و ترغيب آنها در خصوص اصالح سيستمها و روشهای انجام 
 :كار و اطالع رسانی بموقع و موثر به مردم ، اقدامات ذيل به مورد اجراء گذاشته می شود 

حداكثر تا (ماه  ٧دستگاههای اجرايی تعيين شده در فهرست پيوست مصوبه موظفند ظرف مدت  -١
مربوط متضمن ) اختصاصی و مشترك ( نسبت به اصالح روشهای   )١٣٧٩پايان خرداد ماه 

نحوه اطالع رسانی به مردم با رعايت نكات زير اقدام و پس از تأئيد سازمان امور اداری و 
 :مرحله اجرا گذارند استخدامی كشور به 

سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری دستگاههای دولتی به منظور ترويج  – ١/١  
فرهنگ بهبود سيستمها و روشها در در واحدهای اجرايی، نسبت به اصالح پنج روش تعيين شده دربند 

 .فهرست پيوست اقدام می نمايند ) ١(

فهرست پيوست به عنوان مسئول اصالح روشها تعيين گرديده  دستگاههای اجرايی كه در – ٢/١   
اند، موظفند ظرف يك ماه طرح مقدماتی اصالح روشهای تعيين شده را تنظيم و به سازمان امور 

اقدامات اجرائی مربوط به ) روز  ١۵ظرف ( اداری و استخدامی كشور ارسال نمايند و پس از تأئيد 
 .مول دارند اصالح روشهای مورد عمل خود را مع

موظف به همكاری با ) بين دستگاهی( كليه دستگاههای ذيمدخل در روشهای مشترك  –تبصره     
دستگاه مسئول تعيين شده در اين مصوبه هستند و سازمان امور اداری و استخدامی كشور بايد زمينه 

ر صورت لزوم همكاری الزم را بين دستگاههای ذيربط در اصالح روشهای مشترك فراهم نمايد و د
 .از جهت مديريتی و كارشناسی هماهنگی الزم را به عمل آورد 

دستگاههای اجرائی ذيربط موظفند بر اساس پيشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور  -٣/١   



قانون برنامه پنج ) ٣۵(و از محل اعتبارات پيش بينی شده برای ارتقاء بهره وری موضوع تبصره 
كل كشور جهت تشويق و ترغيب مجريان،  ١٣٧٨ضوابط اجرائی بودجه سال ) ٧(ساله دوم بند 

ناظران ، مديران و افرادی كه در اصالح روشهای يادشده دخيل بوده و موجبات افزايش بهره وری و 
 .رضايت ارباب رجوع را فراهم آورند، پاداش مناسب پرداخت نمايند 

ماه به منظور مستند سازی، اصالح و تدوين )  ۴( كليه دستگاههای دولتی موظفند ظرف  -٢
روشهای انجام كار و اطالع رسانی و نحوه انجام آنها به مردم، روشهای اختصاصی و مشترك 

 .مورد عمل خود را احصاء و به سازمان امور اداری و استخدامی كشور اعالم نمايند 

الم شده توسط دستگاههای از بين روش های اع  سازمان امور اداری و استخدامی كشور – ١/٢  
اجرايی نسبت به تعيين روشهای دارای اولويت با توجه به ميزان تأثير گذاری آنها در افزايش كارآيی 

ارائه خدمات، رضايت عمومی و كاهش هزينه های عمومی اقدام و فهرست اين روشها را جهت 
 . سال به دستگاهها اعالم خواهد نمود ) ٢(اصالح در مدت 

ستگاههای دولتی موظفند آن تعداد از روشهای اولويت دار كه می توانند برای هر سال د – ٢/٢  
اصالح كنند در چارچوب برنامه های مطالعاتی خود به سازمان برنامه و بودجه جهت پيش بينی 

 .بودجه مطالعاتی اعالم نمايند 

ظف است اعتبارات سازمان برنامه و بودجه در اجرای سياستهای تحول اداری كشور مو – ٣/٢  
الزم برای طرحهای مطالعاتی مربوط به اصالح سيستمها و روشهای مورد پيشنهاد دستگاههای 

اجرائی كشور را در بودجه ساليانه دستگاهها لحاظ نمايند و فهرست سيستمها و روشهای مورد توافق 
زمان امور اداری و با دستگاههای اجرائی را جهت نظارت بر پيشرفت كار و اصالح آن در اختيار سا

 .استخدامی كشور قرار دهد 

سازمان امور اداری و اسخدامی كشور موظف است بر اساس فهرست طرحهای اصالحی  – ٢/۴   
سيستمها و روشهای مورد توافق دستگاههای اجرايی و سازمان برنامه و بودجه ، با تعيين كارشناس 

وابط مربوط و بر اساس برنامه زمانبندی ناظر برای اينگونه طرحها و در چارچوب مقررات و ض
شده، طرحهای اصالحی را راهبری و نظارت نموده و به صورت مرحله ای گزارش پيشرفت كار را 

 . به سازمان برنامه و بودجه اعالم نمايد

سصازمان مذكور بر اساس گزارش سازمان امور اداری و استخدامی كشور نسبت به تخصيص  
 .اقدام خواهد نمود  اعتبارات پيش بينی شده

سازمان امور اداری و استخدامی كشور در راستای ايجاد عزم ملی و به منظور تشويق و  -٣
ترغيب كليه كاركنان دستگاههای دولتی باری مشاركت در اصالح سيستمها و روشهای انجام 

ده و كار و اطالع رسانی به ارباب رجوع می تواند نسبت به تشويق كاركنان دولت اقدام نمو
جهت اعطای پاداش های مناسب برای مجريان ، ناظران ، مديران و ساير دست اندركاران 

مقامات دستگاههای اجرايی . اصالح سيستمها و روشها به مسئوالن دستگاهها پيشنهاد نمايد 
موظف به اجرای اين پيشنهادها در حدود مقررات و اعتبارات پيش بينی شده در بودجه ساليانه 

 . د خود هستن



در مواقع ضروری و خاص ، پرداخت مستقيم پاداش توسط سازمان امور اداری و  –تبصره  
استخدامی كشور به كاركنان ذيربط دستگاههاكه منشأ اقدامات چشمگير در زمينه اصالح سيستمها و 

ر اعتبار مورد نياز برای اين امر توسط سازرمان برنامه و بودجه د. روشها باشند ، بالمانع است 
 .اختيار سازمان امور اداری و استخدامی كشور قرار می گيرد 

سازمان امور اداری استخدامی كشور موظف است تا پايان سال جاری نسبت به تهيه و تدوين  -٤
دستورالعملهای حمايتی ، تشويق و ترغيب، تعيين شاخصهای اولويت گذاری ، كنترل و نظارت 

رشناسان سيستمها و روشهای اقدام و جهت اجراء به بر پيشرفت كارها ، آموزش و تجهيز كا
 .دستگاههای اجرايی ذيربط ابالغ نمايد 

به منظور نظارت و راهبری اصالح روشهای انجام كار ، ستاد برنامه ريزی تحول اداری از  -٥
طريق شوراهای تحول اداری دستگاهها نسبت به تشكيل كميته تخصصی مربوط به اصالح 

 .زير نظر شوراهای مذكور اقدام نمايد سيستمها و روشها 

دبيرخانه شورای عالی اداری موظف است بر روند اجرای روشهای ياد شده نظارت الزم را  -٦
را به شورای عالی ) ١(اعمال نموده و گزارش پيشرفت روشهای اصالح شده مندرج در بند 

 .اداری گزارش نمايد

 محمد باقريان                                                   

 معاون رئيس جمهور و دبير شورای عالی اداری                                

  
 


