تکالیف دستگاه های اجرایی
در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد 1
برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
تهیه و تنظیم :امین زیوری

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
به نام خدا
مقدمه:
تبیین نقش مناسب بازیگران توسعه کشور و دستیابی به ساختاری تسهیل گر ،چابک ،کوچک و غیر متمرکز برای دولتت در تعامتل بتا
سایر بازیگران(دولت ،بخش خصوصی ،سازمانهای مردم نهاد ،مدیریتهای محلی و مردم از مهمترین اهتدا مهندستی نقتش و ستاختار
دولت است .سیاستهای کلی نظام اداری مبین اهمیت این موضوع است به نحوی در چندین بند بتر مهندستی نقتش و ستاختار دولتت
تأکید شده است ،از جمله چابکسازی ،متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهدا چشمانداز(بنتد،)02
زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیتهای مردمی در نظام اداری(بند  ،)01انعطا پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی بتا رویکترد
افزایش اثربخشی ،سرعت و کیفیت خدمات کشوری(بند  )00و کلنگری ،همسوسازی ،هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههتای اداری بته
منظور تحقق اهدا فرابخشی و چشمانداز(بند  .)01اهم چالشهای اساسی در مهندسی نقش و ساختار دولت عبارتند از:
 ابهام در نقش هر یک از فعاالن توسعه و عدم وجود تقسیم کار ملی بین دولت و سایر فعاالن توسعه کشور .
 عدم اعتقاد راسخ دولتمردان به توان و نقش سایر فعاالن توسعه و احساس رقابت برخی از مسئولین با آنان به جای حمایت و ظرفیت
سازی آنها .
 استقرار عناصر سه گانه مدیریت شامل :برنامه ریزی ،اجرا و نظارت در یک دستگاه¬ که این امر موجب انفعال و از بین رفتتن فضتای
رقابت برای انجام امور و نیز نظارت و ارزیابی غیر واقعی شده است .
 گسترش غیر متعار حجم دولت که موجب ناکارامدی دستگاه های اجرایی شده است .
 تمرکز بیش از حد امور در ستاد دستگاه¬ها و عدم تفویض اختیار کافی به واحدهای استانی .
 غیر علمی و ضابطه¬مند نبودن نحوه سازماندهی و طراحی تشکیالت داخلی دستگاه های اجرایی .
موضوعات استراتژیک در برنامه نقش و ساختار دولت و اقدامات اساسی متناسب با آن به شرح ذیل می باشد:
 .0نقش فعاالن توسعه کشور و چگونگی ایفای آن در ارتباط با یکدیگر:
 تعیین نقش و مأموریت هر یک از فعاالن توسعه در بخش¬های مختلف کشور .
 شناسایی ظرفیتها ،توانمندیها و نیازمندیهای فعاالن و ظرفیتسازی ،توانمندسازی و حمایت از آنان .
 شناسایی بنگاهها ،وظایف ،فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری از دولت به سایر فعاالن .
 تعیین شیوههای مشارکت و واگذاری مانند خصوصی سازی ،برون سپاری ،مشارکت ،شراکت ،واگذاری مدیریت ،خرید ختدمات و
 ...برای مصادیق خاص .
 راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیتها و تصدیها و واحدهای عملیاتی دستگاهها به سایر فعاالن و تدارک زیرساختهتا
و منابع .
 .0درجه تمرکز و حدود تقسیم وظایف دولت در میان واحدهای مرکزی ،استانی و محلی(شهر و روستا):
 تعیین رویکردهای حاکم بر تفکیک وظایف واحدهای مرکزی ،استانی و محلی.
 تعیین و توزیع وظایف و اختیارات دولت میان واحدهای ستادی و اجرایی در تمام سطوح .
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 .3سازماندهی دولت مطابق با نقش و مأموریت های تعیین شده:
 طراحی ساختار کالن دولت در سطح وزارتخانهها ،سازمانها و واحدهای محلی .
 بررسی و ساماندهی شوراها ،کمیسیونها و سایر مجامع تصمیمگیری در تشکیالت بخش دولت .
 .1سازماندهی اجزای دولت(دستگاهها) در چارچوب نقش ،مأموریت ها و وظایف و میزان تمرکز:
 طراحی ضوابط سازماندهی دستگاه های اجرایی در حوزه ستادی ،واحدهای استتانی و واحتدهای عملیتاتی متناستب بتا ماهیتت
وظایف دستگاههای اجرایی .
 تطبیق وضع موجود ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی با ضوابط.

در این راهنما به ازای هر یک از شاخص های برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت ،بخشنامه های موضوعه استخراج شتده
و تکالیف دستگاه ها در خصوص مفاد هر بخشنامه تشریح شده و توصیه های اجرایی الزم به ازای هر بند ارائه گردیده است.
امیدوار است این راهنما ،مسیر دستیابی به ساختاری تسهیل گر ،چابک ،کوچک و غیر متمرکتز را بترای دستتگاه هتای اجرایتی
کشور هموار ساخته و موجبات آنان را در اجرای مهندسی نقش و ساختار دولتت را فتراهم آورد .گتروه مشتاوران شترکت یستنا
پارس همواره آمادگی دارند خدمات مشاوره ای و اجرایی خود را در ارائه راهکارهای اثربخش مدیریتی به مدیران و کارشناسان
دستگاه های اجرایی عرضه نمایند.
امین زیوری
آذرماه 5931
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جدول مستندات قانونی برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
عنوان شاخص

مستندات قانونی

تهیه برنامه واگذاری واحدهای
عملیاتی و خدمات

مواد  05 ،01 ،03 ،00 ،02 ،1و  01قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین نامه اجرایی ماده (01شماره /030332ت13122ک تاریخ  0322/00/00تصویب نامه هیتأت
وزیران
اصالحیه آییننامه اجرایی ماده (01شماره /034102ت11250ک تاریخ )0321/2/2
بخشنامه شماره  022/13/03130تاریخ  0313/02/3موضوع ساماندهی کمیتتههتای تخصصتی
مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری

اجرای برنامه توانمندسازی بخش
غیردولتی برای دریافت فعالیتها

متتاده  00قتتانون متتدیریت ختتدمات کشتتوری و آیتتین نامتته اجرایتتی آن(تصتتویبنامتته شتتماره
/043141ت15202ک مورخ  0321/3/00کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک )

اجرای ضوابط اصالح ساختار
سازمانی

مواد  30 ،01و  33قانون مدیریت خدمات کشوری،
آییننامه اجرایی ماده  01ق.م.خ.ک (شماره/040333ت13100ک تاریخ )0322/00/03
آییننامه اجرایی بند (ط) ماده  01ق.م.خ.ک(شماره /1253ت11015ک تاریخ )0321/0/01
ساختار تشکیالتی مجتمع هتای اداری مستتقر در ستطح شهرستتان و بختش(بخشتنامه شتماره
 022/10105تاریخ )0321/2/00
شاخص ها و ضوابط تشکیالت تفصتیلی حتوزه مرکتزی دستتگاه هتای اجرایتی(بخشتنامه شتماره
 022/34030تاریخ )0321/3/03
اصالحیه شاخص ها و ضوابط تشکیالت تفصیلی حوزه مرکزی دستگاه های اجرایی طی بخشتنامه
شماره  022/10/03300تاریخ  0310/2/1معاونتت توستعه متدیریت و سترمایه انستانی ریتی
جمهور
ضوابط ساماندهی وظایف و فعالیتت¬هتای عمتومی ستتاد مرکتزی وزارتخانته¬هتا و موسستات
دولتی(مصوبه شماره  024/12210تاریخ 0311/1/4شورای عالی اداری)

پست های
کاهش تعداد
سازمانی دستگاه

ممنوعیت توسعه تشکیالتی دستگاهها( بخشنامه شماره  13220تاریخ )0311/3/32
ضوابط ساماندهی وظایف و فعالیتت¬هتای عمتومی ستتاد مرکتزی وزارتخانته¬هتا و موسستات
دولتی(مصوبه شماره  024/12210تاریخ 0311/1/4شورای عالی اداری)

میزان اجرایی شدن واگذاری وظایف تصویب نامه شماره /35421ت  50250ه هیئت وزیران در خصوص واگذاری وظایف و اختیتارات
دستگاهها به سطوح استانی
ستاد دستگاه به استان منظور
تمرکززدایی
تفکیک وظایف استانی و شهرستانی
به منظور تمرکززدایی و واگذاری
حداکثری اختیارات و وظایف به
سطوح شهرستانی اختیارات و
وظایف به سطوح شهرستانی
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مصوبه شماره  8798/857951تاريخ 8818/7/2

مصوبه شماره
مصوبه شماره
مصوبه شماره
مصوبه شماره
مصوبه شماره
مصوبه شماره

 0120/020504تاریخ 0320/02/3
 0120/325012تاریخ 0320/00/4
 0120/30255تاریخ 0320/0/02
 0120/001213تاریخ 0320/3/00
 0120/00114تاریخ 0323/0/32
 0120/31331تاریخ 0323/3/1
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عنوان مستند قانونی :مواد  51 ،51 ،59 ،55 ،51 ،3و  41قانون مدیریت خدمات کشوری

 تکالیف دستگاه اجرایی
متتاده -1امتتور اجتمتتاعی ،فرهنگ تی و ختتدماتی :آن دستتته از وظتتایفی استتت کتته منتتافع اجتمتتاعی حاصتتل از آنهتتا نستتبت بتته منتتافع
فردی برتری دارد و موجب بهتود وضتعیت زنتدگی افتراد متی گتردد از قبیتل :آمتوزش و پترورش عمتومی و فنتی و حرفته ای ،علتوم و
تحقیقات ،درمان ،توانبخشی ،تربیت بدنی و ورزش ،اطالعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ،هنری و تبلیغات اسالمی.
متتاده -02امتتور زیربنتتایی :آن دستتته از طتترح هتتای تملتتک دارایتتی هتتای ستترمایه ای استتت کتته موجتتب تقویتتت زیرستتاختهتتای
اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل :طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی ،ارتباطات و راه.
متتاده -00امتتور اقتصتتادی :آن دستتته از امتتوری استتت کتته دولتتت ،متصتتدی اداره و بهتتره بتترداری از امتتوال جامعتته استتت و ماننتتد
اشتتخاص حقیقتتی و حقتتوقی در حقتتوق خصوصتتی عمتتل متتی کنتتد از قبیتتل :تصتتدی در امتتور صتتنعتی ،کشتتاورزی ،حمتتل و نقتتل،
بازرگانی ،مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده  02این قانون.
ماده -03امور تصدی هتای اجتمتاعی ،فرهنگتی و ختدماتی بتا رعایتت اصتول بیستت و نهتم و ستی قتانون اساستی جمهتوری استالمی
ایتتران از طریتتق توستتعه بختتش تعتتاونی و خصوصتتی و نهادهتتا و مرسستتات عمتتومی غیردولتتتی تعیتتین صتتالحیت شتتده و بتتا نظتتارت و
حمایت دولت و با استفاده از شیوههای ذیل انجام می گردد:
 -0اعمال حما یت های الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مرسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
 -0خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مرسسات عمومی غیردولتی
 -3مشارکت بتا بختش تعتاونی و خصوصتی و نهادهتا و موسستات عمتومی غیتر دولتتی از طریتق اجتاره ،واگتذاری امکانتات و
تجهیزات و منابع فیزیکی.
 -1واگتتذاری متتدیریت واحتتدهای دولتتتی بتته بختتش تعتتاونی و خصوصتتی و نهادهتتا و موسستتات عمتتومی غیتتر دولتتتی بتتا
پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
 -5ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی
تبصتتره -0اگتتر انجتتام امتتور موضتتوع ایتتن متتاده بتته یکتتی از طتترق چهارگانتته فتتوقالتتذکر (  0لغایتتت )1مقتتدور نباشتتد ایجتتاد و اداره
واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصتتره  -0تاییتتد صتتالحیت علمتتی و اخالقتتی کلیتته افتتراد موضتتوع ایتتن قتتانون کتته بتته موجتتب ایتتن متتاده در بخشتتهای
آموزشتتی،بهداشتتتی و فرهنگتتی اشتتتغال خواهنتتد داشتتت مطتتابق ض توابط فصتتل ششتتم ایتتن قتتانون و تاییتتد استتتانداردهای مربتتوط و
کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
متتاده  -01امتتور زیربنتتایی بتتا متتدیریت ،حمایتتت و نظتتارت دستتتگاههتتای اجرائتتی توستتط بختتش غیتتر دولتتتی (،تعتتاونی و خصوصتتی و
نهادهتتا و موسستتات عمتتومی غیتتر دولتتتی) انجتتام خواهتد شتتد و در متتوارد استتتثنایی بتتا تصتتویب هیتتات وزیتتران توستتط بختتش دولتتتی
انجام خواهد شد.

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 4 :از 02

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
متتاده  -05امتتور تصتتدی هتتای اقتصتتادی بتتا رعایتتت اصتتل چهتتل و چهتتارم() 11قتتانون اساستتی جمهتتوری استتالمی جمهتتوری استتالمی
ایران و سیاست های ابالغتی مقتام معظتم رهبتری بته بختش غیتر دولتتی واگتذار متیگتردد .دولتت مکلتف استت بتا رعایتت قتوانین و
مقتتررات مربتتوط از ایجتتاد انحصتتار ،تضتتییع حقتتوق تولیتتدکننتتدگان و مصتتر کننتتدگان جلتتوگیری و فضتتای رقابتتت ستتالم و رشتتد و
توستتعه و امنیتتت ستترمایهگتتذاری و برقتتراری عتتدالت و تتتامین اجتمتتاعی و بتتازتوزیع درآمتتد و فتتراهم کتتردن زمینتتههتتا و مزیتتت الزم و
رفع بیکاری را فراهم نماید.
ماده  -01در راستای اجترای احکتام ایتن فصتل کلیته دستتگاه هتای اجرائتی موظفنتد از تتاریخ تصتویب ایتن قتانون اقتدامات
ذیل را انجام دهند:
الف  -حداکثر شش ماه پت

از تصتویب ایتن قتانون آن دستته از وظتایفی کته قابتل واگتذاری بته بختش غیتر دولتتی استت

را احصاء و بتا رعایتت ر اهکارهتای مطروحته در ایتن فصتل نستبت بته واگتذاری آنهتا اقتدام نماینتد .بته نحتوی کته طتی هتر
برنامه بیست درصد از میزان تصدی های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب -تعتتداد مجوزهتتای استتتخدامی متتذکور در متتاده( )50ایتتن قتتانون بتته نحتتوی تعیتتین گتتردد کتته تعتتداد کارمنتتدان
دستگاههای اج رائی که به هر نحو حقتوق و مزایتا دریافتت متی کننتد و یتا طتر قتراداد متیباشتند هتر ستال یته میتزان دو
درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج -حتتداکثر معتتادل یتتک ستتوم کارمنتتدان کتته بتته روشتتهای بازنشستتتگی ،بازخریتتدی ،استتتعفاء و ستتایر متتوارد از ختتدمت
دستگاههای اجرائی خارج میشوند استخدام نمایند.
تبصره  -0وظایف حاکمیتی موضوع ماده( )2این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصتتره  -0آئتتین نامتته اجرائتتی ایتتن متتاده شتتامل وظیفتته قابتتل واگتتذاری در چهتتارچوب ایتتن قتتانونف حمایتهتتای دولتتت بتترای توستتعه
بختش غیتر دولتتی و نحتوه خریتد ختدمات از بختش خص وصتی و تعتاونی و تعیتین تکلیتف کارمنتدان واحتدهای واگتذار شتده و ستایر
موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره  -3دیوان محاسبات و ستازمان بازرستی کتل کشتور موظفنتد اجتراء ایتن فصتل را در دستتگاههتای اجرائتی کنتترل نمتوده و بتا
مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

توصیه
 توصیه می شود جهت شناسایی وظایف و تصدی های قابتل واگتذاری دستتگاه ،ابتتدا فهرستت کلیته وظتایف و
تصدی های هر یک از واحدهای سازمانی تهیه شود ،سپ

شاخص ها و معیارهای تشتخیص امکتان واگتذاری یتا

عدم واگذاری تصدی بر مبنای الزامات قانونی و سیاست های مدیران دستتگاه تهیته و وزن هتر شتاخص مشتخص
گردد ،در نهایت طی جلساتی با حضور مدیران ذیتربط و مشتاورین ستازمان ،وظتایف و تصتدی هتای هتر یتک از
واحدها ی سازمانی به طور مجزا توسط شاخص های تدوین شده مورد ارزیابی قرار گرفته و گزارش نتایج ارزیتابی و
نظرات مدیران جهت تصمیم گیری نهایی در خصوص واگذاری تصدی و شیوه انجام آن مصوب گردد.
 کارگروه ویژه ای با عنوان «کاهش تصدی ها» به منظور نظارت به نحوه واگذاری تصدی ها ،جهت پیشتگیری از
وقوع تخلفات تشکیل گردد .این کارگروه موظف است عالوه بر نظارت بر شیوه واگذاری ها و ارائه گتزارش در ایتن
خصوص ،بر عملکرد حوزه ها ،واحدها و پیمانکارانی که تصدی به آنها واگذار شتده نظتارت داشتته و طتی گتزارش
ادواری(ترجیحاً هر شش ماه یکبار) ،وضعیت عملکرد آنها را به ریاست دستگاه گزارش نماید.

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 3 :از 02

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
عنوان مستند قانونی :آئین نامه اجرایی ماده 41
شماره مستند قانونی :شماره /495932ت19312ك  -مورخ 59/55/45

 تکالیف دستگاه اجرایی
ماده0ت دستگاه های اجرایی بعد از احصای تصدی های اجتماعی ،فرهنگی ،ختدماتی و زیربنتایی ختود نستبت بته واگتذاری متوارد قابتل
واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پ
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریی

از هماهنگی با معاونت های توستعه متدیریت و سترمایه انستانی ریتی

جمهتور و

جمهور مطابق تفاهم نامه فیمابین اقدام نمایند.

ماده0ت در صورتی که امکان واگذاری تصدی های موضوع ماده ( ) 0این آیین نامه میسر نباشد ،دستگاه های اجرایی به تشخیص شتورای
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطر شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
تبصره ت در مورد واحدهای استانی و شهرستانی ،پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد رسید.
ماده3ت در اجرای این آیین نامه،واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفای

ملی می باشند .ممنوع بوده و مشتمول احکتام ایتن آیتین نامته

نمی باشند.
ماده1ت در هر یک از دستگاه های اجرایی ،کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدی های دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان ،مدیران
و صاحب نظران به انتخاب وزیر یا باالترین مقام دستگاه تشکیل می شود .کارگروه یاد شده در حوزه مرکتزی دستتگاه بته تنظتیم و ارایته
سیاست ها و خط مشی ها و تدوین شیوه مستندسازی فرآیند ونحوه واگذاری تصدی ها می پردازد.
تبصره ت یکی از اعضای کارگروه موضوع این ماده باید ذیحساب دستگاه اجرایی باشد.
ماده 5توظایف کارگروه یاد شده حسب مورد به شرح زیر است:
الف ت تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی های دستگاه.
ب ت تعیین و احصای تصدی های اجتماعی ،فرهنگی ،خدماتی و زیربنایی قابل واگذاری در دستگاه براساس اولویت های مربوط.
ج ت تعیین و تصویب میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت های قابل واگذاری در دستگاه.
د ت تعیین وتنظیم چارچوب ها ،قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود.
هت ت تعیین روشهای واگذاری تصدیهای قابل واگذاری.
و ت تعیین و تصویب تسهیالت و حمایتهای موردنظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط.
ز ت تعیین و تصویب ضمانت های الزم به منظور جلوگیری از تغییر کتاربری و حفت و حراستت از امتوال منقتول و غیرمنقتول
واگذار شده.
ح ت تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای موردنظر درخصوص کیفیت و قیمتت ختدمات و تصتدی هتای قابتل واگتذاری بتا
هماهنگی معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی

جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریی

جمهور.

ط ت قیمت گذاری برای ساختمان ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام با حف کتاربری آنهتا پت

از اتمتام

پروژه و اداره آنها توسط بخش غیردولتی.
ی ت پیش بینی و تعیین اهدا کمی ساالنه از سوی دستگاه به تفکیک هر یک از فعالیتها برای ستاد و واحدهای استانی.
شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 2 :از 02

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
ک ت قیمت گذاری اجاره ساختمان ها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سته کارشتناس رستمی دادگستتری و
تأیید معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی

جمهور و برنامه ریزی و نظتارت راهبتردی ریتی

جمهتور و رعایتت

قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.
ل ت نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طر قرارداد از شرایط واگذاری.
م ت تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیالت مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده ،تعیتین قیمتت
ها ،نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانتهای مالی موردنیاز براساس قوانین و مقررات مربوط .
ن ت تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه های استانی و شهرستانی.
تبصره ت گزارش کارگروه با تأیید باالترین مقام دستگاه و توسط وی پ
ریی

جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریی

ازهماهنگی با معاونتت هتای توستعه متدیریت و سترمایه انستانی

جمهور انجام می پذیرد.

توصیه
 توصیه می شود طی حکمی از طر رئی

دستگاه اعضای کارگروه «کاهش تصدی ها» تعیین و شترح وظتایف

کارگروه بین آنها تقسیم شده و ابالغ گردد.
 به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف کارگروه ،پیشنهاد می گتردد بته ازای هتر یتک از بنتدهای التف تتا ن
ماده  ، 5چک لیست فعالیت های قابل انجام تهیه و به صورت ادواری (ترحیحاً سه ماهه) توستط اعضتای کتارگروه
تکمیل گردیده و طی جلسه ای وضعیت اجرای فعالیتهای قابل انجتام بررستی و در صتورت مشتاهده مغتایرت یتا
مشکل در اجرای وظایف تصمیمات الزم اتخاذ گردد.
 در خصوص اجرای کامل هر یک از بندهای الف تا ن ماده  ،5طی گزارشی سوابق فعالیتت هتای انجتام شتده و
نتایج حاصل تنظیم و پ

از تأیید رئی

دستگاه به عنوان مستند شاخص از آن استفاده گردد.

ماده 4ت به منظور پیگیری ،نظارت و کنترل و اجرای سیاست های تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده ( )5این آیتین نامته ،کتارگروه
های استانی و در صورت لزوم کارگروه های شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه های اجرایی تشکیل می شوند.
تبصره ت ترکیب اعضا و نحوه تعامالت با کارگروه و با یکدیگر توسط کارگروه مستقر در ستاد تعیین می گردد.
ماده3ت به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدی های دولتی ،حمایت ها و تسهیالت پیش بینی شده ذیتل عتالوه بتر
شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره  51/210ت 020/0222مورخ  0332/0/3سازمان برنامه و بودجته ستابق پت
تأیید معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریی

جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی

از

جمهور قابل ارایه می باشد:

الف ت اعطای تسهیالت بانکی و مالیاتی با شرایط ویژه.
ب ت واگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.
ج ت ارایه وام های قرض الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده.
د ت پرداخت بخش هایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طتر قترارداد در ازای انجتام ختدمات مشتخص و براستاس
قراردادهای منعقده.

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 1 :از 02

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

توصیه

 به منظور آگاهی بخش غیردولتی برای قبول تصدی های دولتی الزم است به نحو مناسبی ضوابط ،حمایت هتا و
تسهیالت پیش بینی شده به طرق مختلف اطالع رسانی گردد.
 به منظور ترغیب بخش دولتی برای قبول تصدی های دولتی و شفافیت در اجرای عملیات واگذاری و پیشگیری
از وقوع تخلف و مفسده ،الزم است فرایند واگذاری به ازای هر یک از خدمات به طور دقیق تدوین شتده و پت
تأیید رئی
پ

از

دستگاه ،به اطالع متقاضیان برسد.

از انجام هر واگذاری به بخش غیر دولتتی طتی گزارشتی کلیته جزئیتات ،ستوابق و مستتندات الزم توستط

مسئولین ذیربط تهیه شده و به دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی تحویل گردد تا به عنوان سابقه و مستند شتاخص
از آن استفاده گردد.
ماده 2ت در فرآیند واگذاری فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشتارکت پت
از تعیین صالحیت های فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر ،اولویت با ایثارگران انقتالب استالمی ،شترکتهای تعتاونی ایثتارگران،
هیئت های امناء  ،نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مرسسات عمومی غیردولتی ت مصوب0333ت  ،شهرداری هتا
و دهیاری ها و مرسسات عام المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان بته صتورت شتخص حقتوقی از جملته
شرکتهای تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی خواهد بود.
تبصره ت اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی ،تمتام یتا بخشتی از امتاکن و
تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار می شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و ختدمات استتاندارد کته متورد تأییتد
دستگاه باشد ارایه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیماً تا پنج سال حف نمایند.
ماده1ت در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طر قرارداد به ازای حف کارکنان مشروط بته قطتع رابطته استتخدامی آنتان و پرداختت
حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف ،تقسیط و تسهیالت ویژه با توافق براساس قتراردادی کته مفتاد
آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میرسد ،برخوردارند.
تبصره ت سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر منتقل خواهند شد.
ماده02ت به منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و ساختمانهای مشمول واگذاری نظر سه کارشتناس رستمی دادگستتری بتا تأییتد
معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی

جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریی

جمهور مالک عمل خواهد بود.

ماده00ت تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیت های واگذار شتده حستب تعهتد توستط کتارگروه
موضوع ماده ( )1این آیین نامه ،ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی موردنیتاز صتورت متی پتذیرد کته بتا پیشتنهاد
باالترین مقام دستگاه پ

از تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و برنامهریزی و نظارت راهبردی ریی

جمهور

انجام می پذیرد.

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
ماده00ت تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع می باشد و در موارد استثنا با ذکر دالیل موجه و پ

از تصتویب در کتارگروه

موضوع ماده ( )1و دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرایتی ذیتربط
و طی مراحل تصویب در هیئت وزیران بالمانع خواهد بود.
ماده03ت وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استانها مسرول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه متی باشتند و مکلفنتد
گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی
و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریی

جمهور

جمهور ارایه نمایند و این معاونت ها بر عملکرد آنان نظارت میکنند .ایتن تصتویب نامته در تتاریخ

 0322/00/03به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است

توصیه
 ب ه منظور نظارت بر واگذاری های انجام شده ،توصیه می گردد فرایند اطالع رسانی ،تأیید صتالحیت متقاضتیان،
امور واگذاری و نظارت بر واگذاری های انجام شده توسط سامانه الکترونیکی به صورت متمرکز پشتیبانی گردد تتا
عالوه بر کیفیت اجرای امور واگذاری تصدی ها ،از وقوع تخلفات احتمالی پیشگیری شده و امکتان گتزارش گیتری
عملکرد از هر یک از مراحل فراهم گردد.

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 00 :از 02

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
عنوان مستند قانونی :آییننامه اصالحی ماده 44قانون خدمات مدیریت کشوری
شماره مستند قانونی :بخشنامه شماره/569161ت11141ك  44/3/5923معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور

 تکالیف دستگاه اجرایی
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به استناد ماده ()00قانون مدیریت خدمات کشوری ت مصوب  0324ت و با رعایت
جزء « ط» بند ( )0تصویبنامه شماره /052315ت32254ه مورخ  ،0324/02/0آییننامه اجرایی ماده ( )00قتانون یادشتده را بته شترح
ذیل تصویب نمودند :
ماده0ت در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
الف ت بخش غیردولتی :انواع شرکتها ،مرسسات ،سازمانها ،نهادها ،تشکلها ،انجمنها ،جمعیتها ،کتانونهتا و شتوراهایی کته
دارای مجوز قانونی برای فعالیت هستند ،به استثنای وزارتخانهها ،مرسسات و شرکتهای دولتی مشتمول متواد ( )0( ،)0و ()3
قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی که بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آنها از محتل منتابع دولتتی
تأمین میشود .
ب ت مرسسه متقاضی :شخص حقوقی غیردولتی که داوطلب انجام یا مجری بخشی از تصدیهای دستگاههای اجرایتی در قالتب
ماده ( (00قانون مدیریت خدمات کشوری است .
ج ت مرسسه مجری :شخص حقوقی غیردولتی که در قالب ماده ( )00قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قتوانین و مقتررات
مربوط ،انجام بخشی از تصدیهای دستگاه اجرایی را برعهده میگیرد .
د ت قرارداد حجمی :قراردادی که براساس فعالیت مشخص ،حجم کار معین ،قیمت هر واحد کار و قیمت کل ،به طتور شتفا و
مشخص منعقد میشود .
هت ت تعاونی کارکنان خارج شده از دولت :آن دسته از شرکتهای تعاونی که سهامداران آن کارکنان دولت بتوده و پت

از ابتالغ

این آییننامه و قبل از باز نشستگی ،رابطه استخدامی خود را از طریقی به استثنای بازنشستگی و اخراج با دستگاه اجرایی متبوع
خود قطع کردهاند .
و ت خرید خدمت :حالتی که دستگاه ،خدمات مورد نظر خود را از مرسسات مجری خریداری میکند ،بدون آنکه نیتروی انستانی
یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار مرسسات مذکور قرار داده باشد .
زت مشارکت در ارائه خدمت :حالتی که دستگاه تمام یا بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائته ختدمات را در اختیتار
مرسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را از مرسسات مجری خریداری میکند .
ح ت واگذاری مدیریت :حالتی که دستگاه تمام تج هیزات ،امکانات و منابع انسانی متورد نیتاز بترای ارائته ختدمات را در اختیتار
مرسسات مجری قرار داده و مرسسات مجری با مدیریت صحیح و اثربخش مجموعه ،خدمات مورد نظر دستگاه اجرایتی را ارائته
میکنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی مرسسات مجری را پرداخت میکند .
ماده0ت تمامی دستگاههای اجرایی دخیل در فرایند ثبت و تأسی

شرکتها ،ارائه مجوزهای فنتی و گواهینامتههتای تخصصتی ،موظفنتد

فرایندهای کاری خود را به نحوی اصالح نمایند که تمامی امور مذکور ظر ده روز کاری انجامشده و پاسخ متقاضی بهصورت کتبتی داده
شود .
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
ماده3ت دستگاههای اجرایی یادشده موظفند :
الف ت فرایندهای اصالحی را در پورتال موضوع ماده ( )00این آییننامه اطالعرسانی کرده و در صورت نیاز به روز آوری کنند .اطالعرسانی
فرایندها باید حداقل شامل موارد ذیل باشد :
1ت مدارک و فرمهای مورد نیاز
2ت مراحل انجام کار
3ت زمانبندی فعالیتها
4ت مکانها و زمانهای مراجعه برای انجام کار
5ت سایر اطالعاتی که میتواند در تسریع فرایند و افزایش رضایتمندی متقاضیان مرثر باشد .
ب ت ظر یک سال اقدامات الزم را برای امکان ارائه تمام مراحل خدمت یا حداقل انجام مراحل زیر به صورت الکترونیکی برای متقاضیان
فراهم نمایند :
1ت دریافت درخواست متقاضیان
2ت ثبت و پیگیری درخواست متقاضیان
3ت دریافت فرمهای تکمیل شده متقاضیان
4ت اطالعرسانی به متقاضی از وضعیت درخواست وی در مراحل مختلف فرایند
ج ت آدرس پورتال خود را که ارائه خدمات الکترونیکی از طریق آن انجام میشود ،در پورتال موضتوع متاده( )00قترار دهنتد تتا بتا ایجتاد
یکپارچگی و تمرکز در اطالع رسانی ،جستجو و دسترسی به اطالعات و خدمات موردنیاز توسط مرسسات متقاضی تسهیل و تسریع گردد .
ماده1ت خدماتی که براساس این آییننامه به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی تأمین میشوند ،باید دارای ویژگیهای زیر باشند :
الف ت مشخص و کمیتپذیر باشند و بتوان تعداد موردنیاز دستگاه اجرایی یا ذینفعان آن دستگاه را به آن خدمت براساس تعداد ،سرانه یتا
متغیرهای دیگر تعیین کرد .
ب ت امکان تعیین ویژگیهای کمی و کیفی برای خدمات مورد انتظار وجود داشته باشد تا دستگاه اجرایتی بتا استتفاده از آنهتا بتوانتد بتر
کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده نظارت کند .
ج ت ترجیحاً در واحدهای عملیاتی مستقل انجام شوند مانند آموزش و پرورش دانشآموزان در متدارس و رستیدگی و درمتان بیمتاران در
بیمارستانها .
ماده 5ت استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای مرسسات متقاضی برای انجام تصدیهای دستگاههای اجرایتی متیتوانتد بته صتورت خریتد
خدمت ،مشارکت یا واگذاری مدیریت باشد .در هر یک از حاالت مذکور عقد قرارداد باید به صورت حجمی باشد .
ماده 4ت تعیین قیمت سرانه خدمات یا فعالیتها برای خرید خدمات از مرسسات مجری ،مشارکت یا واگذاری مدیریت به آنهتا ،قیمتت یتا
هزینه تمام شدهای است که براساس ماده () 04قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامههتا و دستتورالعملهتای آن محاستبه و تعیتین
می شود .در موارد مشارکت و واگذاری مدیریت ،هزینههای مربوط بهتجهیزات و امکاناتی که توسط دستگاه اجرایتی در اختیتار مرسستات
مجری قرار میگیرد ،در قیمت تمامشده محاسبه نمیشود .
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
ماده3ت با رعایت اصول بیستونهم و سیام قانون اساسی در ارتباط با تأمین خدمات بهداشتی ت درمتانی و آمتوزش و پترورش ،در صتورت
توافق بین مرسسات مجری و دستگاههای اجرایی ،مرسسات مذکور می توانند بخشی از هزینه ارائه خدمت را از مراجعان دریافت کنند .در
صورت نیاز به دریافت مجوزهای قانونی برای این کار ،دستگاه اجرایی موظتف بته پیگیتری و همتاهنگی بتا مراجتع ذیتربط بترای کستب
مجوزهای قانونی الزم است .
ماده 2ت انتخاب مرسسه مجری از بین مرسسات متقاضی ،به صورت رقابتی و از طریق درج آگهی و اعالن عمومی در پورتال موضوع متاده
( )00و بررسی صالحیتهای علمی ،اخالقی و اجرایی متقاضیان و برگزاری مناقصه میباشد .
ماده 1ت در صورتی که دو یا چند مرسسه متقاضی در مناقصه دارای شرایط یکسان باشند ،در صتورتی کته در بتین آنهتا تعتاونی کارکنتان
خارج شده از دولت وجود داشته باشد ،تعاونی مذکور دارای اولویت میباشد .
ماده02ت دستگاه های اجرایی در صورت امکان می توانند ساختمان ،تجهیزات اداری و فنی الزم برای ارائه خدمات را در اختیتار مرسستات
مجری قرار دهند ،در این صورت :
الف ت سهم اقالمی که دستگاه اجرایی در اختیار مرسسه مجری قرار متیدهتد ،در محاستبه قیمتت (هزینته) تمتامشتده ختدمت منظتور
نمیشود .
ب ت اقالمی که دستگاه اجرایی می تواند در اختیار مرسسه مجری قرار دهد ،باید در هنگام فراخوان و اعالن عمومی مشخص و اعالم شود .
ج ت ساختمان و تجهیزاتی که در اختیار مرسسه مجری قرار داده میشود ،باید با حجم و تنوع خدماتی که ارائه میشود ،متناسب باشد.
مرسسه مجری نمی تواند از ساختمان و تجهیزاتی که توسط دستگاه اجرایی در اختیار وی قرار گرفته است ،استفاده دیگری کند .
ماده 00ت به منظور کمک به تأمین نقدینگی و منابع مالی الزم ب رای اداره مرسسات مجری و توسعه آنها ،بانک مرکزی جمهتوری استالمی
ایران موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی جمهور ،دستتورالعمل نحتوه
اعطای تسهیالت و کمکهای مالی به مرسسات مذکور را ظر سه ماه پ

از ابالغ این آییننامه ،تدوین و ابالغ نماید .

ماده00ت به منظور اطالع رسانی ،آموزش ،ساماندهی ،حمایت ،نظارت و ایجاد فرصتهای برابر و دسترسی به بازار برای موسسات متقاضتی،
نه ماه پ

از ابالغ این آیین نامه ،پورتالی برای تحقق امور یادشده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی جمهور تشتکیل و

راهاندازی میشود .دستگاه های اجرایی و مرسسات متقاضی موظفند براساس دستورالعملی که معاونت توسعه متدیریت و سترمایه انستانی
ریی جمهور تدوین و ابالغ می کند ،اطالعات مربوط به خود را که مورد نیاز این پورتال میباشد ،تهیه و با استفاده از دسترسیهتایی کته
مدیریت این پورتال در اختیار آنها قرار میدهد ،در پورتال مذکور بارگذاری کنند .
ماده03ت برنامهریزی و نظارت بر اجرای تکالیف مندرج در این آییننامه برعهده کتارگروه متاده ( )1آیتیننامته اجرایتی متاده () 01قتانون
مدیریت خدمات کشوری ،موضوع تصویبنامه شماره /030332ت13122ک مورخ  0322/00/00میباشد .
ماده01ت در شهرهایی که مشمول بند (ط) متاده () 01قتانون متدیریت ختدمات کشتوری متیباشتند ،مرسستات مجتری صترفاً بایتد در
مجتمعهای اداری مذکور یا حداکثر در شعاع پانصد متری آنها مستقر شده و به ارائه خدمات بپردازند .

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 01 :از 02

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
ماده05ت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرفاً در قالب انواع شرکتها مثل سهامی عام ،سهامی خاص و تعاونی کته براستاس قتوانین
مربوط تشکیل شده و فعالیت میکنند ،میتوانند به عنوان مرسسات متقاضی و مجری در این حوزه فعالیت کنند .
ماده04ت بودجه مورد نیاز برای انجام تکالیف مندرج در این آییننامه براساس ارائه برنامه توسط دستگاههای اجرایی در بودجه ساالنه آنهتا
پیشبینی میشود .تخصیص اعتبارات پیشبینیشده منوط به رعایت مفاد این آییننامه میباشد .
ماده03ت ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور ،مسئول انجام هماهنگیهای الزم ،پیگیری و تحقق تکالیف این آیتیننامته استت و گتزارش
عملکرد دستگاههای اجرایی کشور را به صورت ساالنه تدوین و به هیئتوزیران ارائه میکند .
ماده02ت مرسسات موضوع این آیین نامه نیروی انسانی موردنیاز را از کارکنان موجود تأمین و نیروی جدید را از طریق آزمون و بتا رعایتت
قانون گزینش و نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی

جمهور بکارگیری کنند .

تبصتتتره ت تمدیتتتد قتتترارداد نیتتتروی انستتتانی طتتتر قتتترارداد شتتترکت منتتتوط بتتته ابتتتراز رضتتتایت دستتتتگاه مربتتتوط استتتت .
این تصویبنامه در تاریخ  0321/3/00به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
عنوان مستند قانونی :آیین نامه اجرایی ماده 43
شماره مستند قانونی :تصویبنامه شمارة /464339ت19355ك مورخ  5922/54/43هیأت وزیران

 تکالیف دستگاه اجرایی
ماده  -0الگوها ،ضوابط و شاخصهای سازماندهی ،طراحی و تنظیم تشکیالت دستگاههای اجرایی ،به شرح زیر تعیین میشوند:
الف -طتتراحی تشکیالت و مأموریتها براساس وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشی از قوانین و مقررات مربوط
ب -انسجام و هماهنگی در امور سیاستگذاری (نظیر استانداردسازی ،تنظیم مقررات و تعرفهگذاری) ،برنامهریزی (نظیر تعیین
هد های مرحلهای در ستاد دستگاه و واحدهای استانی و سازمانهای وابسته و تنظیم بودجه و برنامههای عملیاتی دستگاه
اجرایی وابسته ،تطبیق برنامههای عملیاتی با نوع فعالیتهای دستگاه ،نظارت بر هزینههای مربوط به انجام فعالیتها و پروژهها،
مدیریت عملکرد شامل ارزیابی عملکرد سازمان ،مدیریت و کارکنان)
ج -تفویض وظایف قابل واگذاری
د -استفاده از فناوری اداری و فناوری اطالعات و ارتباطات
ماده  -0به منظور ایجاد هماهنگی دربین واحدهای استانی و شهرستانی تابع و وابسته به دستگاههای اجرایی مشمول ،در سطح استان و
شهرستان ،در انجام وظایف دستگاه از ظرفیت شورای برنامهریزی و توسعه و کارگروههای آن استفاده شود.
ماده  -3پست های دستگاه های مشمول برای مستخدمان جدید که پ

از تأیید ساختار و شترح وظتایف و پستت هتای آنهتا مطتابق ایتن

تصویبنامه جذب میشوند .به دو دسته تقسیم میشوند.
الف -پستهای ثابت برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی
ب -پستهای پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و مدت معین
تبصره  -0کارکنان رسمی و پیمانی با پست یا بدون آن و کارکنان با پست با نام به همراه پست می توانند به دستگاه های دیگر با توافق دو
دستگاه مأمور یا منتقل شوند.
تبصره  -0انتقال کارکنان از ستاد مرکزی دستگاهها به استتانهتا و شهرستتانهتا از اختیتارات بتاالترین مقتام دستتگاه اجرایتی استت و
برخورداری آنان از تسهیالت و مزایای قانونی با تشخیص همان مقام میباشد .چنین کارکنانی نمیتوانند به ستاد مرکزی برگردند.
ماده  -1پست های با نام پست هایی از مجموعه پست های سازمانی موجود دستگاه هستند که دارای شاغل رسمی یا پیمانی هستتند ،ولتی
با اصالح تشکیالت براساس توافق دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی جمهور باید حذ گردند .اینگونه پستتهتا بته
صورت با نام تا خروج شاغالن مربوط پادار خواهند بود و پ

از خروج شاغالن از مجموعه تشکیالت حذ می شوند .پست هتای متدیریتی

به تشخیص باالترین مقام دستگاه میتواند به عناوین دیگر تغییر یابد.
تبصره -پست های سازمانی مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شتهید ،جانبتاز از کارافتتاده و مفقتوداالثر انقتالب استالمی و جنت
تحمیلی  -مصوب  - 0330و نیز مربوط به ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول مقررات مربوط میباشند.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
ماده  -5نحوه سازماندهی واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول که عهدهدار ارائه خدمات به طور مستقیم به مردم میباشند نظیر پتارک
ملی ،مجتمع بهزیستی ،مرکز آموزش فنی و حرفه ای و واحدهای ثبتی براساس حجم عملیتات ،پراکنتدگی جغرافیتایی فعالیتت هتا و نتوع
خدمات آنها توسط دستگاه مربوط تهیه و با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساین ریی جمهور تعیین میگردد.

توصیه
 نمودار سازمانی دستگاه که در آن سلسله مراتب واحدهای سازمانی و ارتباطتات آنهتا بتا یکتدیگر تعریتف شتده
تنظیم و پ

از تأیید رئی

دستگاه به مراجع ذیصالح باالدستی جهت تصویب ارائه گردد.

 جدول پست های سازمانی سازمان شامل اطالعات کد پست ،عنوان پست ،کد پست قدیم ،عنتوان پستت قتدیم،
نوع تصدی(رسمی ،پیمانی ،قراردادی) تنظیم و پ

از تأیید رئی

دستگاه به مراجتع ذیصتالح باالدستتی جهتت

تصویب ارائه گردد.
 جدول وضعیت تصدی پست های سازمانی به ذکر مشخصات کارکنان تهیه گردد.
 جدول وضعیت پست های بالتصدی سازمانی تهیه گردد و طی گزارشی علل بالتصدی ماندن آنها تشریح گردد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
عنوان مستند قانونی :آیین نامه اجرایی بند (ط) ماده ( )43قانون مدیریت خدمات کشوری
شماره مستند قانونی :بخشنامه شماره/1119ت11531ك  5923/15/51معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور

 تکالیف دستگاه اجرایی
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ  0322/02/03بنا به پیشنهاد معاونت توسعه متدیریت و سترمایه
انسانی ریی جمهور و به استناد بند (ط) ماده ( )01قانون مدیریت خدمات کشتوری تت مصتوب0324تت و بتا رعایتت جتزء (ط) بنتد ()0
تصویب نامه شماره /052315ت32254هت مورخ  0324/02/0آیین نامه اجرایی بند (ط) ماده ( )01قانون یادشده را به شترح زیتر تصتویب
نمودند:
آییننامه اجرایی بند (ط) ماده ( )01قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده0ت تعاریف:
واحد اداری :منظور از واحد اداری در این تصویب نامه ،واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قتانون متدیریت ختدمات
کشوری در شهرستانها یا بخشها می باشد که شاخصهای فعالیت آنها به تأیید معاونتت توستعه متدیریت و سترمایه انستانی ریتی جمهتور
رسیده باشد .این واحدها می توانند در مرکز شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر یا در مرکز بخشهای با جمعیت کمتتر از ستی
هزار نفر ایجاد شوند .در صورتی که از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ،ساختمانهای واحتدهای اداری احتدا نشتده باشتد،
دستگاههای اجرایی موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بختش کته بته عنتوان نماینتدگی تحتت نظتر
فرماندار و بخشدار ایجاد میگردد مستقر نموده و از ایجاد ساختمانهای مستقل خودداری نمایند.
واحد مجری :واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایتی متیباشتند کته عهتدهدار ارایته ختدمات مستتقیم بته متردم براستاس سیاستتها و
استانداردهای ابالغی واحدهای ستادی دستگاه اجرایی می باشند نظیر مدارس ،بیمارستانها ،مراکز آموزش فنی و حرفه ای ،مراکز فرهنگتی
و هنری .اینگونه واحدها ،واحد اداری محسوب نشده و در مجتمع های اداری قرار نمی گیرند و براساس قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه
اجرایی مواد ( )04و ( )01قانون مدیریت خدمات کشوری اداره خواهند شد.
شاخص فعالیت دستگاه اجرایی :عوامل کمیت پذیری هستند که براساس وظایف قانونی دستگاه اجرایتی و فعالیتهتای مربتوط توستط
دستگاه اجرایی پیشنهاد و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی جمهور می رسد .این شاخص بیان کننده ضرورت ایجتاد
واحد اداری یا واحد مجری و تعیینکننده سطح سازمانی و پستهای سازمانی میباشد.
مجتمعهای اداری :منظور از مجتمعهای اداری ساختمان دولتی میباشتد کته از تجمیتع واحتدهای اداری دستتگاههای اجرایتی ایجتاد
میشود.
ماده0ت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی
اداری را تهیه و به دستگاهها ابالغ نماید.

جمهور موظف است نمودار تشکیالتی ،پستهای ،طراحی جا و مکتان مجتمتع هتای

ماده3ت دستگاه های اجرایی موظفند شاخص های مربوط به فعالیت های واحدهای اداری قابل تجمیع در مجتمع های اداری را تعیین و به
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی جمهور ارایه نمایند.
تبصره ت استانداران موظفند نسبت به تعیین دستگاههای اجرایی مستقر در مجتمع های اداری براساس شاخصهای مصوب معاونت توستعه
مدیریت و سرمایه انسانی ریی جمهور اقدام و مراتب را به فرمانداران و بخشداران شهرستان یا بخش ابالغ نمایند.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
ماده1ت فرمانداران شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر و بخشداران بخش دارای جمعیت کمتر از سی هزار نفر موظفند نسبت
به تجمیع واحدهای اداری دستگاه های اجرایی در شهرستان مربوط اقدام نمایند.
تبصره0ت هرگونه خرید و احدا ساختمانهای اداری جدید توسط دستگاههای اجرایی در خارج از مجتمع اداری ممنوع است.
تبصره0ت دستگاههای اجرایی که از ساختمانهای استیجاری استفاده می کنند ترتیبی اتخاذ نمایند که به تدریج بتا انقضتای مهلتت اجتاره
ساختمانهای مذکور به مجتمع انتقال یابند.
تبصره3ت با نقل مکان واحدهای اجرایی به درون مجتمعهای اداری ،دستگاههای اجرایی با رعایت مفاد ماده ( )21قانون تنظتیم بخشتی از
مقررات مالی دولت ت مصوب0322ت نسبت به تعیین تکلیف ساختمانهای اداری مازاد اقدام نمایند.
تبصره1ت در شهرستانهای جدیدالتأسی  ،ایجاد ساختمانهای اداری جدید با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صترفاً بته صتورت
مجتمع اداری موضوعیت دارد.
ماده 5ت دستگاههای اجرایی مشمول این آیین نامه حق خرید ،ساخت و یا بهره برداری از ساختمانهای اداری در خارج از مجتمع را ندارنتد
و افزایش جمعیت اینگونه شهرها موجب لغو این مصوبه برای واحدهای ذیربط نمیگردد.
تبصره ت دستگاههای اجرایی که بر اساس شاخصهای فعالیت ضرورت ایجاد نمایندگی در شهرستان یا بخش ت شهر شتده استت تتا زمتان
ایجاد مجتمع میتوانند از ساختمانهای استیجاری استفاده نمایند.
ماده 4ت دستگاههای اجرایی استانی موظفند اختیارات اداری الزم را براساس دستورالعملی که توسط معاونت توستعه متدیریت و سترمایه
انسانی ریی جمهور ابالغ می شود به واحدهای مستقر در مجتمع هتای اداری موضتوع ایتن تصتویب نامته تفتویض نمتوده و مراتتب را بته
استانداری اعالم نمایند.
تبصره0ت مفاد اختیارات تفویض شده از طریق استاندار برای اجرا در مجتمتع هتای اداری بته فرمانتداری هتا و بخشتداریهای مربتوط ابتالغ
خواهدشد.
تبصره  0ت مدیتریت مجتمعها و امور متربوط به وظایف پشتیبتانی بر عتهده فرمانداری/بخشداری مربوط میباشد.
تبصره3ت دستگاههای اجرایی مستقر تحت نظر فرماندار و براساس سیاستها و استتانداردهای دستتگاههای اجرایتی متبتوع ختود فعالیتت
مینمایند.
ماده3ت در صتورتی که امکان تجتمیع واحدهای دستگاه های اجرایی وجود نداشته باشد ،دستگاه هتای اجرایتی بتا همتاهنگی استتانداری
موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
0ت سازمان ملی زمین و مسکن موظف است نسبت به تأمین زمین و فضای مورد نیاز برای احدا مجتمعها اقدام نماید.
0ت شهرداری های سراسر کشور موظفند نسبت به صدور پروانهها و مجوزهای الزم بترای ستاخت و ستاز مجتمتعهتا و ختدمات
شهری موردنیاز اقدام نمایند.
سایر دستگاه های اجرایی نیز موظف به تأمین خدمات ،زیرساخت ها و امکانات موردنیاز مجتمعها میباشند.
ماده 2ت در طراحی مجتمعهای اداری رعایت موارد زیر الزامی است:
الف ت رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و چیدمان مناسب تجهیزات اداری.
ب ت رعایت امکان ارتباط مجتمع با سایر دستتگاههای مستتقر در شهرستتان و استتان از طریتق شتبکههتای رایانتهای کارآمتد
(اینترانت و اینترنت).
شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد اول -برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت
ج ت پرهیز از استقرار واحدهای اداری که امکان ارایه خدمترسانی به مراجعان به صورت غیرحضوری وجود داشته باشد.
ماده1ت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریی جمهور موظف است کلیه هزینه های ساخت ،پشتیبانی و خدماتی موردنیاز مجتمع هتا
را در بودجه سالیانه استانداریها منظور نماید.
ماده02ت در چیدمان نیروی انسانی و پست سازمانی براساس مدل و الگوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریی
فرماندار انجام میگیرد.

جمهور توستط

ماده00ت نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه به عهده استانداران سراسر کشور متیباشتد کته گزارشتهای دوره ای را بترای معاونتت توستعه
مدیریت و سرمایه انسانی ریی جمهور ارسال مینمایند.
این تصتویبنامه در تاریخ  0321/0/2به تأییتد مقام محتترم ریاست جتمهور رسیده است.

توصیه
 جدول مشخصات کلیه ساختمان های در اختیار دستگاه اعم از فعال و غیر فعال ،تملکی یتا اجتاره ای بتا ذکتر
جزئیات مشخصات هر ساختمان شامل آدرس ،تلفن ،مساحت عرصه و عیان ،تعداد طبقات ،مستاحت بختش هتای
مختلف(اداری ،انبار ،راهروها ،فضای سبز ،پارکین

و  ،)...تعداد مدیران و کارکنان مستقر تهیه و به عنوان مستتند

شاخص ارائه گردد.
 طی گزارشی پیشنهاد دستگاه جهت تجمیع فضاهای اداری و تعیین تکلیف امتالک متازاد بته ریاستت دستتگاه
اعالم شود.
 با طراحی چک لیست متناسب موارد ذکر شده در ماده  ،2ضوابط طراحی مجتمع هتا و ستاختمان هتای اداری
بررسی و گزارش وضعیت موجود و راهکارهای رفع مغایرت ها تهیه و به عنوان مستند شاخص ارئه گردد.
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