
دفتر برنامه  فرایندها وفناوری های مدیریتی ،ساختار اصالحی  کمیتهی در جلسه 

 ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری:

 :  ی مدیریت ومنابع معاون توسعه 

چهار گانه کارگروه توسعه دبیرخانه واعضای کمیته های تحول اداری بسیار مهم بوده وی ده برنامه 

با هماهنگی های الزم جهت اجرای این برنامه ها بیش از پیش وارد  می بایستاستانداری مدیریت 

 عمل شوند.

 : ،نوسازی وتحول اداریمدیرکل دفتر برنامه ریزی 

معاونت ها و دفاتر استانداری مه ی تحول اداری ، مشارکت هی ده گانه ای مه هبرناه ی به سبب گستر

 از ضرورت هاست . به این امر یژه مالیو دستگاه های اجرائی استان و نیز اختصاص اعتبارات و

 

 و معاون محترم توسعه مدیریتنژاد محمد ،که روز پنجشنبه هیجدهم دی ماه به ریاست  ،این جلسهدر

زی مدیر کل دفتر برنامه ری ،جوادی ردکت،در دفتر این معاونت تشکیل شد، در ابتدا  منابع استانداری 

تحول اداری  ی اعضای جلسه ، اجرای برنامه های ده گانهضمن تشکر از ،، نوسازی و تحول اداری 

ت مهم همچون تجدید نظر در چارت ااقدام ،در این استانداریبا بیان این که را بسیار مهم دانست و 

برنامه  بخشی از اینرا می توان و نیز شرح وظایف آنها  همجموعه های تابعسازمانی وزارت کشور و 

به سبب گستره ی برنامه های ده گانه ی تحول اداری ، مشارکت همه  افزود:،عنوان کرد  تحول های

ی معاونت ها و دفاتر استانداری و دستگاه های اجرائی استان و نیز اختصاص اعتبارات ویژه مالی به 

 این امر از ضرورت هاست .

ریاست این  که ومنابع استانداری ، نژاد محمد ، معاون توسعه مدیریتیعثوب جلسه ،  ادامه ی ایندر 

اهمیت وتاثیرگذاری این برنامه های تحول اداری دربهبود سیستم ،با اشاره به جلسه را به عهده داشت 

تحول اداری بسیار مهم بوده ودبیرخانه واعضای کمیته ی  ده برنامه گفت:اداری دولت دراستان ها 

الزم جهت اجرای این می بایست با هماهنگی های استان های چهار گانه کارگروه توسعه مدیریت 

تعریف وظایف جداگانه ی کمیته های بی گمان، ی افزود:و برنامه ها بیش از پیش وارد عمل شوند.



ین ایته ها ودفاتر استانداری برای عملی شدن مکمعاونت ها،یادشده وتقسیم کاربراساس وظایف ذاتی 

 گیرد. به خودعمل  مه یاین امر می بایست جا بوده وازجلسات آینده بسیار ضروری تحول 

    در ادامه ، اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خویش ، پیرامون برنامه های تحول اداری پرداختند. 

    


