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جناب آقاي دكتر ديناروند
معاون محترم وزير و رييس سازمان غذا و دارو
جناب آقاي دكتر پور فتح اهلل
مديرعامل محترم سازمان انتقال خون
جناب آقاي دكتر قانعي
رييس محترم انيستيتوپاستور ايران
جناب آقاي دكتر مشكيني
رييس محترم صندوق رفاه دانشجويان
موضوع :ابالغ تصويبنامه تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت و كميته هاي تخصصي آن

با سالم و احترام
همانگونه كه مستحضر هستيد نقشه راه اصالح نظام اداري در راستاي تحقق سياست هاي كلي نظام
اداري ابالغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ،تدوين و طي بخشنامه شماره  656/39/065مورخ
 1939/1/65رئيس جمهور ابالغ گرديد .به منظور طراحي سازوكارهاي مناسب براي اجرايينمودن سياستهاي
كلي نظام اداري و نقشه راه اصالح نظام اداري و همچنين فراهمنمودن زمينه اجراي تکاليف و وظايف مقرر در
قوانين و مقررات كشوري ،تشکيل «شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاههاي اجرايي در سطح ملي و استاني»
و «كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري» توسط شوراي عالي اداري تصويب و ابالغ گرديد.
به پيوست تصوير تصويب نامه شماره  656/39/11806مورخ  1939/3/0شوراي عالي اداري در خصوص تركيب
اعضا و شرح وظايف «شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاههاي اجرايي در سطح ملي و استاني» و بخشنامه
شماره  655/39/19436مورخ  1939/15/3سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص تركيب اعضا و
شرح وظايف «كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري» جهت اطالع و اقدام ارسال ميگردد.
باتوجه به تصويب نامه شماره /163630ت05646هـ مورخ  1939/15/68هيات محترم وزيران در
خصوص برنامه عملياتي اصالح نظام اداري ،خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن لحاظ نمودن كليه برنامه ها و
اقدامات مندرج در نقشه اصالح نظام اداري در برنامه هاي آن حوزه ،مقدمات تشکيل و تقويت كميته هاي
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تخصصي در سطح دانشگا ه به منظور راهبري برنامه هاي نقشه راه اصالح نظام اداري و تحقق اهداف آن بعمل
آيد.
الزم به ذكر است باتوجه به نهايي شدن سامانه مهندسي مشاغل كليه امور مربوط به اين حوزه از
طريق سامانه مذكور و پس از تائيد كميته مهندسي مشاغل (موضوع ماده  05و  01آئين نامه تشکيالت و طبقه
بندي مشاغل دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مصوب مرداد  )1935قابليت
اجرا خواهند داشت.
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