
 تعیین جایگاه، وظایف و واحد سازمانی مرتبط با امور بهره وري

  

سازمان اداري و استخدامی  21/12/1398مورخ  744464وري (بخشنامه شماره تعیین جایگاه، وظایف و واحد سازمانی مرتبط با امور بهره

 کشور)

 کشوري خدمات مدیریت قانون 5 ماده  هاي اجرایی مشمولبخشنامه به کلیه دستگاه

هاي اجرایی در محور وظایف عمومی وري دستگاهبه منظور ایجاد وحدت رویه در تعیین جایگاه وظایف و واحد سازمانی مرتبط با امور بهره

وري) در دو سطح حوزه مرکزي و واحدهاي ستقرار چرخه مدیریت بهرهها، بهبود سطح کیفی خدمات، او مشترك (نظیر مدیریت بهینه هزینه

  :گردداستانی، موارد زیر ابالغ می

و یا عناوین مشابه ” نوسازي و تحول اداري“هاي اجرایی در واحد سازمانی در دستگاه” وريبهره“هاي مربوط به جایگاه وظایف و پست -1

 .گرددها تعیین میدستگاه

در تشکیالت تفصیلی مصوب دستگاه، در جایگاهی غیر از واحد نوسازي ” وريبهره“هاي مربوط به ورتی که وظایف و پستدر ص -تبصره

هاي سازمانی مربوطه به واحد مذکور اقدام بینی شده باشد، الزم است نسبت به انتقال وظایف و پستو تحول اداري و یا عناوین مشابه پیش

 .شود

بینی نشده باشد، ضروري است در تشکیالت تفصیلی مصوب دستگاه پیش” وريبهره“هاي مربوط به و پست در صورتی که وظایف -2

 :نسبت به اصالح شرح وظایف و تشکیالت واحد نوسازي و تحول اداري و یا عناوین مشابه دستگاه به شرح زیر اقدام شود

اداره (متناسب با نوع و حجم  /پست سازمانی در سطح کارشناس یا گروه  وري،در حوزه مرکزي دستگاه، در واحد سازمانی متولی بهره -الف

” وريبهره“هاي متجانس مصوب و لحاظ کردن وظایف گروه /هاي کارشناسی یا ادارهوظایف و خدمات) از طریق تغییر عنوان یکی از پست

 .ها، اقدام شودمستقل از محل ادغام آن” وريبهره“هاي مصوب و ایجاد گروه اداره /در آن و یا از طریق ادغام گروه 

  .است بالمانع موجود، هايپست محل از ”وريبهره“ گروه ذیل کارشناسی هايپست تقویت ضرورت، صورت در –تبصره 

ر وري در سطح منطقه، استان و شهرستان از طریق تغییدر سطح واحدهاي خارج از مرکز، براي ایجاد پست سازمانی کارشناس بهره -ب

  .هاي سازمانی موجود، اقدام شودعنوان پست

سامانه ملی مدیریت ساختار  هاي اجرایی پیشنهاد اصالح تشکیالتی خود در این زمینه را از طریقبا عنایت به موارد فوق، الزم است دستگاه

 .جهت بررسی به این سازمان پیشنهاد نمایند هاي اجراییدستگاه
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