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 بسمه تعالی
 

 

 یخدمات کشور تیریقانون مد 5مشمول ماده  ییاجرا هایدستگاه یخشنامه به تمامب

 

)موضوع مصوبه شماره  «ییاجرا یهادانش در دستگاه تیریدستورالعمل مد» کیماده  3 بند یاجرا در

در  هیو وحدت رو راستاییهم ،یهماهنگ جادیا یدر راستا شورای عالی اداری( و27/10/1399 خیتار 386056

  د.گردیجهت اجرا ابالغ م «ییاجرا یهادانش دستگاه تیرمدی نامهنظام» وستیدانش، به پ تیریمد یاجرا

نامه نسبت به تعیین واحد متولی مدیریت نظام 3-8های اجرایی مشمول در اجرای بند الزم است، کلیه دستگاه

م و در اسرع وقت نسبت به استقرار نظام مدیریت دانش در دانش دستگاه )از بین واحدهای سازمانی موجود( اقدا

نامه اقدام نمایند. معاونت نوسازی اداری این سازمان، همکاری الزم در دستگاه و واحدهای تابعه بر اساس این نظام

 های اجرایی به عمل خواهد آورد. خصوص ایجاد تغییرات ساختاری مورد نیاز را با دستگاه

نامه، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در اجرای رف مدت سه ماه پس از ابالغ این نظامدستگاه موظف است ظ

ریزی اعالم نماید. سازمان مدیریت و برنامههای اداری( ها و فناوریمطالعات نظام)مرکز سازمان این را به  8ماده 

 باشند.های استانی میدر دستگاهنامه و استقرار مدیریت دانش ها، مسئول نظارت بر حسن اجرای این نظاماستان

 
 

 
 

   
 رونوشت:

 برنامه ريزي استان كهكيلويه و بوير احمد جهت اقدام الزم جناب آقاي شهابي نسب سرپرست محترم سازمان مديريت و 
 جناب آقاي حضرتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي جهت اقدام الزم 
 راد رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران جهت اقدام الزم جناب آقاي غالمي 
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 ئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر جهت اقدام الزمجناب آقاي درويشي ر 
 آقاي قيصوري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايالم جهت اقدام الزم جناب 
 الزمجناب آقاي پارسي پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي جهت اقدام  
 يعي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران جهت اقدام الزمجناب آقاي شف 
 الزمسركار خانم حسن پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان جهت اقدام  
 سركار خانم يادگاري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي جهت اقدام الزم 
 دايي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان جهت اقدام الزمصي جناب آقاي 
 الزمجناب آقاي نصراللهي زاده رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان جهت اقدام  
 جناب آقاي جمشيدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي جهت اقدام الزم 
 ناب آقاي حاجتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان جهت اقدام الزمج 
 الزمجناب آقاي وفائي بكياني رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه جهت اقدام  
 الزم سركار خانم عربشاهي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز جهت اقدام 
 آقاي دريانورد رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان جهت اقدام الزم جناب 
 جناب آقاي بهبودي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي جهت اقدام الزم 
 جهت اقدام الزمجناب آقاي شايقي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل  
 جناب آقاي نوروزي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس جهت اقدام الزم 
 آقاي عرب اول رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان جهت اقدام الزم جناب 
 سمنان جهت اقدام الزم جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
 جناب آقاي ميرزايي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان جهت اقدام الزم 
 جناب آقاي پورعيسي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي جهت اقدام الزم 
 ستان اصفهان جهت اقدام الزمجناب آقاي اكبري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي ا 
 جناب آقاي عابدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان جهت اقدام الزم 
 جناب آقاي حسيني پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد جهت اقدام الزم 
 ن كرمان جهت اقدام الزمرودري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استا جناب آقاي 
 جناب آقاي نوربخش رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم جهت اقدام الزم 
 جناب آقاي محمدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن جهت اقدام الزم 
 ت اقدام الزمجناب آقاي ياري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين جه 
 آقاي شهريار پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري جهت اقدام الزم جناب 

 


