شماره:

1446758

اترخی:

1396/07/20

ویپست :

دارد

بسمهتعالي
دستگاه های اجرایی استان

باسالم و احترام؛

به پیوست تصویر بخشنامه شماره  1443275مورخ  1396/7/18جناب آقای دکتر انصاری ریاست محترم سازمان
اداری و استخدامی کشور در خصوص لزوم ثبت اطالعات ساختار ،تشکیالت تفصیلی و شاغلین دستتااه اجرایتی متبتور در
سامانه ملی مدیریت ساختار دستااه های اجرایی  ،جهت آگاهی و اقدام مقتضی ارسال می گردد .

رضا جمشیدی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان خراسان رضوی

از طرف کوکب موسوی کاخکي

مشهد  .بلوار وکیل آباد .نبش اقبال الهوری .سازمان مدرییت و ربانهم رزیی خراسان رضوی مرکزتلفن 35022380:دورن گار مرکزی:
35018606

ش ش1949684 :

معاون رئیس جمهور
و
رئیس سازمان

ریاست جمهوری

سازمان اداری و استخدا می کشور

شماره انهم :

1443275

اترخی انهم :

1396/07/18

ویپست :

ندارد

بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقاي دکتر هاشمی
سرپرست محترم وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

با سالم و احترام؛
به استحضار میرساند ،در راستای برنامه جامع اصالح نظام اداری و بخشنامه شماره  833233مورخ  ،1395/8/17به
منظور تسریع در بررسی درخواستهای دستگاهها و تهیه گزارشهای دقیق و داشبوردهای مدیریتی در سطح ملی و استانی با
برش دستگاهی و برش جغرافیایی برای رئیس محترم جمهور ،اعضای محترم هیئت دولت ،مقامات محلی ،سامانه ملی
مدیریت ساختار دستگاههاي اجرایی در این سازمان راهاندازی شده و بارگذاری اطالعات بیش از  90درصد دستگاههای
اجرایی و حدود نیمی از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در سامانه مذکور صورت گرفته است .لکن
علیرغم پیگیریهای مکرر اقدامی از سوی آن وزارتخانه برای ثبت اطالعات ساختار ،تشکیالت تفصیلی و شاغلین دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی ،پژوهشی و فناوری زیرمجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تاکنون صورت نگرفته است.
از آنجا که براساس تبصره دو ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور هرگونه استخدام جدید و توسعه
تشکیالتی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی ،پژوهشی و فناوری ،باید به تائید سازمان اداری و استخدامی برسد ،ثبت اطالعات
ساختار ،تشکیالت تفصیلی و شاغلین دانشگاهها و مؤسسات مذکور ضرورت دارد .لذا خواهشمند است دستور فرمایید ساختار،
تشکیالت تفصیلی و شاغلین آن وزارتخانه ،مؤسسات آموزشی ،پژوهشی و فناوری تابعه در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ
 1396/10/1در سامانه مذکور ثبت گردد.
برای مزید استحضار اضافه می نماید،از تاریخ  1396/10/1کلیه درخواستهای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی ،پژوهشی
و فناوری تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از سازمان اداری و استخدامی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ها منوط به ثبت اطالعات ساختار ،تشکیالت تفصیلی و شاغلین در سامانه ملی مدیریت
ساختار دستگاههای اجرایی خواهد بود و این سازمان در پاسخگویی به درخواستهای دانشگاهها و مؤسساتی که اطالعات خود
را در سامانه مذکور وارد نکردهاند معذور است.
همچنین نظر به برقراری ارتباط سیستمی میان سامانه مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و
برنامهریزی استانها ،از تاریخ  1397/1/1هرگونه درخواست تأمین منابع مالی و بودجه برای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی،
پژوهشی و فن اوری تابعه آن وزارتخانه منوط به ثبت اطالعات ساختار ،تشکیالت تفصیلی و شاغلین در سامانه ملی مدیریت
ساختار دستگاههای اجرایی خواهد بود.

تهران –خیابان شهید بهشتی-نبش میرعماد-شماره-16ساختمان شهید سلیمی مرکز تلفن  85350:دورن گار  88546929 :کدپستی1587773499 :

ش ش1942812 :

معاون رئیس جمهور
و
رئیس سازمان

ریاست جمهوری

سازمان اداری و استخدا می کشور

شماره انهم :

1443275

اترخی انهم :

1396/07/18

ویپست :

ندارد

شماره تلفنهای  85352203و  85352019جهت پاسخگویی به سؤاالت احتمالی در ارتباط با سامانه مذکور اعالم
میگردند.

جمشید انصاري

رونوشت:
جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای استحضار
جناب آقای صفدری معاون محترم نوسازی اداری برای اطالع و پیگیری
جناب آقای اولیاء معاون محترم سرمایه انسانی برای اقدام الزم
 .روسای محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها برای پیگیری و اقدام

تهران –خیابان شهید بهشتی-نبش میرعماد-شماره-16ساختمان شهید سلیمی مرکز تلفن  85350:دورن گار  88546929 :کدپستی1587773499 :

ش ش1942812 :

