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 سمه تعالیاب                                                                                                                  
 

 قانون مدیریت خدمات کشوری 5ی اجرایی موضوع ماده هابخشنامه به کلیه دستگاه
 

 «های اجراییسازی در دستگاهایجاد ساختار مردمی»

 

تحول »العالی( در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در خصوص در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری )مدظله

« ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت»و « یهای خودجوش مردمعدالت محور و مردم پایه با تأکید بر ظرفیت تشکل

سازی دولت و پیشبرد اهداف دولت جمهور محترم در انتصاب دستیار در امر مردمیو همچنین پیرو حکم رئیس

 شود؛مردمی، موارد زیر برای اجرا ابالغ می
 

ل تغییر عنوان یکی از ترازی رئیس اداره از محبا سطح هم« سازیدستیار مردمی»ها، پست در فرمانداری -1

ربط این تغییر اند با هماهنگی استانداری ذیشود. فرمانداران مکلفهای کارشناسی بالتصدی موجود ایجاد میپست

های اجرایی ثبت و ظرف دو ماه از ابالغ این بخشنامه نسبت به عنوان را در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه

در صورت انتخاب افراد فاقد رابطه استخدامی، دستیار از طریق صدور حکم  .کنند معرفی و انتصاب این دستیار اقدام

  انشایی تعیین خواهد شد.
 

های اند یکی از پستها مکلفجمهور و استانداریهای مستقل زیر نظر رئیسها، سازمانهمچنین تمامی وزارتخانه

ها و وظایف این برای تحقق مأموریت« سازییدستیار مردم»مشاور باالترین مقام اجرایی خود را تحت عنوان 

مورخ  4156بخشنامه اختصاص دهند. در موارد خاص، استفاده از دستیار )مشاور( موضوع بخشنامه شماره 

 پذیر است.امکان سازی دولتجمهور در امر مردمیرئیسبا تأیید دستیار  24/01/1401

جمهور در های مستقل زیر نظر رئیسها و سازمانبسته به وزارتخانههای اجرایی واآفرینی سایر دستگاهارتباط و نقش

 بود. ها و وظایف مورد انتظار این بخشنامه، از طریق این افراد خواهدتحقق مأموریت

جمهور، مشتمل بر ربط رئیسنامه ابالغی دستیار ذیمعرفی و انتصاب افراد موضوع این بند بر اساس شیوه -1تبصره 

بار گزارش اند هر سه ماه یکهمچنین، این اشخاص موظفها، فرایند انتخاب و ارزیابی انجام خواهد شد. اعالم شاخص

 جمهور اعالم کنند.ربط رئیسعملکرد خود را به دستیار ذی

در  24/01/1401مورخ  4156کارگیری مشاور )دستیار( موضوع بخشنامه شماره که ظرفیت بهدرصورتی -2تبصره 

تواند صرفاً از یک ها تکمیل باشد، دستگاه میجمهور و استانداریهای مستقل زیر نظر رئیسها، سازمانهوزارتخان

که در یک فرمانداری دستیار )مشاور( بیشتر از ظرفیت مذکور برای اجرای این بخشنامه استفاده کند. درصورتی

هفته از تاریخ اعالم مراتب، از طریق  2 پست بالتصدی وجود نداشته باشد، وزارت کشور مکلف است ظرف حداکثر
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های بالتصدی آن های اجرایی نسبت به اختصاص یک پست از سرجمع پستسامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه

 وزارتخانه اقدام کند.

ها، متناسب با کارسنجی میزان جمهور و استانداریهای مستقل زیر نظر رئیسها، سازمانوزارتخانه -3تبصره 

های توانند؛ دو تا پنج پست کارشناسی را برای انجام وظایف مربوط از محل پستسازی میلیت دستیار مردمیفعا

های اجرایی تخصیص دهند. در اجرای این مقرره، هرگونه بالتصدی دستگاه در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه

 توسعه تشکیالتی و ایجاد واحد جدید ممنوع است.
 

 ی مورد انتظار در این بخشنامه به شرح زیر است:هامأموریت -2

 ،های خودجوش مردمی و جوانان در اداره امور کشورکمک به افزایش نقش و مشارکت مردم با تأکید بر حرکت 2-1

 ،کمک به افزایش کارآمدی دولت در حل مسائل کشور به پشتوانه مردم و ارتقای الگوی حکمرانی مردمی 2-2

 ساالر.بر دیوانرهای عملی برای غلبه بر سازوکارهای ناکارآمد، پرهزینه و زمانارائه راهکا 2-3
 

 به شرح زیر است:پذیرد، جمهور انجام میربط رئیسکه با هماهنگی دستیار ذیچارچوب وظایف مورد انتظار این بخشنامه  -3

و بسیج « های میانیی حلقهآفریننقش»با دستگاه اجرایی مربوط و « همیاری مردم»بسترسازی برای  3-1

 یابی و حل مسائل محلی و ملی کشور از طریق:های مردمی در شناسایی، پاسخکلیه ظرفیت

ها و نهادهای مردمی برای دهی و حمایت از همیاران مردمی اعم از اشخاص، اندیشکدهالف( شناسایی، سازمان

ضویت آنان در شوراها، مجامع و جلسات سازی برای عها و زمینهمشیها در تدوین خطجلب مشارکت آن

 ،کارشناسی دستگاه اجرایی مربوط

ها و نهادهای مردمی منظور تسهیل دسترسی همیاران مردمی، اندیشکدهب( ارائه خدمات عمومی اثربخش به

 ،ها از طریق ابزارهای فناورانهبه اطالعات و مشاوره با آن

 ها و نهادهای مردمی و پیگیری تحقق آن.دمی، اندیشکدهج( شناسایی امور قابل واگذاری به همیاران مر

ها، اصول و شعارهای دولت و نظام اسالمی در حیطه وظایف دستگاه اجرایی مربوط و شناسایی ارزش 3-2

 ،های مردمیدر میان مردم با اتکا به ظرفیت« سازیگفتمان»

مسئوالن دستگاه اجرایی مربوط مبتنی  نسبت به عملکرد و سالمت« گری مردمنظارت و مطالبه»تحقق  3-3

 ،های گفتمانی دولت اسالمیبر شاخص

در دستگاه اجرایی مربوط در ابعاد مختلف اعم از تعامل با « سازی و ترویج روحیه مردمیفرهنگ»تحقق  3-4

و رسانی به مردم، اقناع و رفع شبهات مردم، تکریم مردم، حضور در بین مردم، شنیدن حرف مردم، اطالع

 ،جلب رضایت مردم

های خودجوش مردمی، دانشجویی زدایی از فعالیت نهادهای مردمی اعم از تشکلگری و مانعتسهیل 3-5

 ،های میانینهاد در حل مسائل کشور از طریق حلقههای مردمها، مساجد و سازمانهیئت

اران موضوع این بخشنامه را در سه سازی دولت مکلف است سند انتظار از دستیجمهور در امر مردمیدستیار رئیس

نامه در چارچوب شیوه جمهور تهیه وهای مستقل زیر نظر رئیسها و سازمانسطح شهرستان، استان و وزارتخانه

 رسانی کند.( این بخشنامه اطالع1( بند )1موضوع تبصره )
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های آموزشی بخشنامه، دورهمرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این  -4

جمهور ربط رئیسدستیار ذیسازی را در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت با همکاری مرتبط با امر مردمی

 طراحی و برای تصویب و ابالغ به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهد.
 

 شرایط عمومی تصدی پست دستیار مردمی به شرح زیر است: -5

و « پاک دستی و فساد ستیزی»، «داریمردم»، «انقالبی»، «محوریعدالت»های ا بودن ویژگیدار 5-1

 ،«مداریقانون»

 ،های خودجوش مردمیها و جریانبرخورداری از حسن شهرت و معتمد بودن بین تشکل 5-2

 ،تناسب مدرک تحصیلی فرد با شرایط احراز مشاغل دستگاه مربوط 5-3

 ،آمیز دوره آموزشی مرتبط در مرکز آموزش مدیریت دولتیگذراندن موفقیت 5-4

جمهور با ادامه همکاری ربط رئیسمنوط به عدم مخالفت دستیار ذی عنوان دستیار مردمیتداوم انتصاب به -تبصره

 در این جایگاه خواهد بود.
 

ه با دستیاران مربوط همکاری اند در اجرای این بخشنامهای اجرایی مشمول موظفکارشناسان و مدیران دستگاه -6

ربط قابل هایی با ترکیب مدیران و کارکنان دستگاه ذیکامل داشته باشند. همچنین در این راستا، کمیته یا کمیته

 تشکیل است.

( و 81های )های اجرایی مشمول این بخشنامه در چارچوب فرایندهای ارزیابی عملکرد موضوع مادهعملکرد دستگاه -7

شود و امور ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف مدیریت خدمات کشوری سنجیده می ( قانون82)

 های اختصاصی مربوط اقدام کند.جمهور نسبت به طراحی شاخصربط رئیسدستیار ذیهمکاری است با 

 شود.سازمان می 20/06/1401مورخ  43515این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 
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