
 

 قانون مديريت خدمات کشوری

دستگاههای اجرائی موظفند فرآيندهای موردعمل و روشهای انجام کار خود را با هدف  - ٣۶ماده 
، سالمت و  ، کيفيت ، هزينه ، دقت وری نيروی انسانی و کارآمدی فعاليتها نظير سرعت افزايش بهره

مورد  صحت امور و تأمين رضايت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهيه و به
 .و حداکثر هر سه سال يک بار اين روشها را مورد بازبينی و اصالح قرار دهنداجراءگذارند 

وری و کارآمدی فعاليتها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتی  ميزان بهره -تبصره 
رسد، ساليانه توسط  براساس شاخصهايی که با پيشنهاد دستگاههای اجرائی به تأييد سازمان می

گيری قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابی عملکرد  ربط مورد اندازه اههای ذیسازمان با همکاری دستگ
 .شود آنها لحاظ می

دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کيفيت و کميت خدمات به مردم و با رعايت  - ٣٧ماده 
ی بند اطالع رسانی الکترونيکی درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان - ١های  دستورالعمل

 .انجام آن و مدارکی که متقاضی بايد ارائه نمايد

 . های الکترونيکی ارائه فرمهای موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه - ٢

صورت الکترونيکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به  ارائه خدمات به شهروندان به - ٣
 . دستگاه اجرائی برای دريافت خدمت

اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يک، دو و ) ٣(و) ١(اجراء بندهای مدت زمان -تبصره
 .سه سال تعيين می گردد

رسانی الکترونيکی  ، واحدهای خدمات منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم به - ٣٨ماده 
تگاههای اجرائی کليه دس. گردد از طريق بخش دولتی و غير دولتی در مراکز شهرستانها ايجاد می

باشد را  انجام آن دسته از خدماتی که از اين طريق قابل ارائه می ١٣٨٧موظفند حداکثرتا پايان سال 
 .رسد تصويب شورای عالی اداری می دستورالعمل اجرائی اين ماده به. توسط اين مراکز ارائه نمايند

به منظور ايجاد زير ساخت اطالعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری  -۴٠ماده 
اطالعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شرکت پست 
جمهوری اسالمی ايران و مشارکت کليه دستگاههای اجرائی پايگاه اطالعات ايرانيان را طراحی، 

 .ساماندهی و اجراءنمايد

ها  اين پايگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طريق ساماندهی، هدايت و اتصال داده -١تبصره 
 .و اطالعات موجود دستگاهها تشکيل می گردد

پايگاههای اطالعات داده های مربوط  ١٣٨۶کليه دستگاههای اجرائی موظفند تا پايان سال  -٢تبصره 
 .و کد پستی آماده نمايند به خود را با استفاده از شماره ملی

 .نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد آئين -٣تبصره 



. سازمان مسؤول پيگيری و نظارت بر حسن انجام تکاليف مصرح در اين ماده می باشد -۴تبصره 
راد و آدرس محل استقرار هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نياز به شناسايی اف

بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع  ١٣٨٨آنها می باشد از سال 
 .باشد می

 


