
  راهبری و نظارت بر کارگروه های توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی نام خدمت:

جلسات كارگروه توسعه مديريت دستگاه در راستاي عملياتي شدن نقشه راه اصالح نظام اداري و انجام مناسب ماموريت هاي دستگاه هاي اجرايي كشور،  شرح خدمت:

در جهت تقويت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف آنها اقدام   دستگاه هاي اجرايي بررسي و و مصوبات جلسه اقداماتهاي اجرايي با حضور نماينده سازمان برگزار و  

 .خواهد شد

 الکترونيکي                   غيرالکترونيکي    شیوه ارائه خدمت:

 مراحل انجام خدمت و زمانبندی ارائه خدمت: 

 مراحل انجام خدمت ردیف
زمان انجام 

 کار )حداقل(

زمان انجام 

 کار )حداکثر(
 شخص مورد مراجعه عنوان واحد مراجعه

مکان مراجعه )نام 

 ساختمان نوشته شود(

1 
ارسال دعوتنامه تشکيل جلسه كارگروه توسعه 

 مديريت توسط دستگاه اجرايي 
 موردحسب 

معاونت توسعه 
مديريت و سرمايه 

 انساني

مرتبط با كارشناس 
 دستورات جلسه

سازمان مديريت و برنامه 
 ريزي استان

2 
شركت در جلسات و تشريح بخشنامه ها و 

دستورالعمل ها و بررسي و تصويب مصوبات 
 مرتبط با دستور كار جلسات

 زمان مقرر در دعوتنامه
معاونت توسعه 

مديريت و سرمايه 
 انساني

مرتبط با كارشناس 
 دستورات جلسه

سازمان مديريت و برنامه 
 ريزي استان

3 
ارسال صورتجلسه كارگروه توسعه مديريت 

 توسط دستگاه اجرايي
 روز 7 روز 1

معاونت توسعه 
مديريت و سرمايه 

 انساني

كارشناس گروه 
 نوسازي اداري

سازمان مديريت و برنامه 
 ريزي استان

4 

مستمر دستگاه هاي اجرايي  هدايت و راهنمايي
درخصوص اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل 
هاي مرتبط با نقشه راه اصالح نظام اداري و 

 برنامه هاي اصالح نظام اداري

مستمر در طول سال و حسب 
 درخواست دستگاه

معاونت توسعه 
مديريت و سرمايه 

 انساني
 معاونت انكارشناس

سازمان مديريت و برنامه 
 ريزي استان

5 
دريافت گزارش عملکردي كارگروه هاي 
 توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي استان

 نيمه دوم اسفندماه
معاونت توسعه 

مديريت و سرمايه 
 انساني

كارشناس گروه 
 نوسازي اداري

سازمان مديريت و برنامه 
 ريزي استان

6 
جمع بندي و ارائه گزارش عملکرد كارگروه 

اجرايي استان به توسعه مديريت دستگاه اي 
 سازمان اداري و استخدامي كشور

 نيمه دوم اسفند ماه
دفتر مديريت عملکرد 

و ارتقاي فرهنگ 
 سازماني

 اموركارشناسان 
مديريت عملکرد و 

ارتقاي فرهنگ 
 سازماني

سازمان اداري و استخدامي 
 كشور

 


