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سمه تعالیاب

 

 «کشوراه های اجرایی گدست همهبه »

 
 

های اجرایی که به طور مستقیم توسط با توجه به لزوم بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاه

های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در قالب نیروهای شرکتی در بکارگیری شده و یا توسط شرکت ذیربط دستگاه

)اعم از مشمول و غیرمشمول قانون های اجراییکنند، مقتضی است تمامی دستگاهالیت میهای اجرایی فعدستگاه

نیروهای »، «نیروهای امریه»، «نیروهای حق التدریس»، «وقتپاره/نیروهای ساعتی» اطالعات مدیریت خدمات کشوری(

های عمرانی شاغل در فعالیت نیروهای مشمول طرح»، «های تامین نیروی انسانیشرکتی بکارگیری شده در قالب شرکت

را حداکثر تا  «های جاری دستگاه اجرایینیروهای مشمول طرح عمرانی شاغل در فعالیت»و « مربوط به طرح عمرانی

خدمات در بخش ) ،aro.gov.ir//:shttpبه آدرس  نیروهااین اتی مربوط پایگاه اطالعماه سال جاری، در آذرپایان 

شرکتی  ،امریه تدریس،القراردادی حقه وقت، پار/ساعتی نیروهایو بروزآوری اطالعات  ثبت» قسمتدر ، الکترونیکی

 ثبت و بروزرسانی نمایند.  («و طرحی

قانون بودجه سال « 20»تبصره « الف»رغم تکلیف قانونی مقرر در بند سازد، علیهمچنین خاطر نشان می

 ر،های این سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشوز پیگیریو نی( ضوابط اجرایی این قانون 4( ماده )2بند )جاری و 

آوری نشده است. لذا مقتضی است در زیرسامانه پاکنا ثبت و بروز های اجراییاطالعات کارکنان برخی از دستگاه

کارکنان حوزه و  ، کارگری(مشخصکار معین ) های اجرایی، اطالعات کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکلیه دستگاه

زمانی یاد و سایر کارکنان خود را تا پایان مهلت  پیراپزشکانقانون مربوط به خدمت پزشکان و  بر اساس سالمت

ثبت و بروزآوری نمایند. الزم به ذکر است در بخشنامه شماره  (پاکناکارکنان نظام اداری ) شده در پایگاه اطالعات

 موضوع یاد شده مورد تاکید قرار گرفته است. ،ر نیزجمهومعاون اول محترم رییس 30/06/1400مورخ  68939

بدیهی است، مسئولیت ثبت و بروزآوری به موقع و صحت اطالعات ثبت شده و همچنین پیامدهای ناشی از 

 عدم ثبت و بروزرسانی اطالعات مذکور بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود.
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 رونوشت:
 ه منابع و پشتیبانی جهت اطالع و اقدام مقتضیبرادر ارجمند جناب آقای سید علی تفرشی سرپرست محترم معاونت توسع 
 سرکار خانم عربشاهی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز جهت اطالع و پیگیری الزم 
 نوروزی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس جهت اطالع و پیگیری الزم جناب آقای 
 الزمیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه جهت اطالع و پیگیری جناب آقای وفائی بكیانی رئ 
 الزمجناب آقای جمشیدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی جهت اطالع و پیگیری  
 و پیگیری الزم سرکار خانم حسن پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان جهت اطالع 
 جناب آقای حضرتی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی جهت اطالع و پیگیری الزم 
 جناب آقای عابدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان جهت اطالع و پیگیری الزم 
 رنامه ریزی استان خراسان جنوبی جهت اطالع و پیگیری الزمآقای پورعیسی رئیس محترم سازمان مدیریت و ب جناب 
 و پیگیری الزمجناب آقای شهابی نسب سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهكیلویه و بویر احمد جهت اطالع  
 زمجناب آقای صیدایی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان جهت اطالع و پیگیری ال 
 سرکار خانم یادگاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی جهت اطالع و پیگیری الزم 
 آقای شهریار پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری جهت اطالع و پیگیری الزم جناب 
 مه ریزی استان قزوین جهت اطالع و پیگیری الزمجناب آقای یاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنا 
 رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی جهت اطالع و پیگیری الزم جناب آقای پارسی پور 
 الزمجناب آقای نصراللهی زاده رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان جهت اطالع و پیگیری  
 قای رودری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان جهت اطالع و پیگیری الزمجناب آ 
 جناب آقای مالكی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان جهت اطالع و پیگیری الزم 
 ان جهت اطالع و پیگیری الزماول رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچست جناب آقای عرب 
 جناب آقای درویشی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر جهت اطالع و پیگیری الزم 
 جناب آقای اکبری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان جهت اطالع و پیگیری الزم 
 و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی جهت اطالع و پیگیری الزمبهبودی رئیس محترم سازمان مدیریت  جناب آقای 
 جناب آقای دریانورد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان جهت اطالع و پیگیری الزم 
 آقای قیصوری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم جهت اطالع و پیگیری الزم جناب 
 الزمقای غالمی راد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران جهت اطالع و پیگیری جناب آ 
 جناب آقای نوربخش رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم جهت اطالع و پیگیری الزم 
 اطالع و پیگیری الزمجناب آقای حسینی پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد جهت  
 حاجتی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان جهت اطالع و پیگیری الزم جناب آقای 
 جناب آقای محمدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن جهت اطالع و پیگیری الزم 
 ریزی استان تهران جهت اطالع و پیگیری الزم جناب آقای شفیعی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه 
 جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل جهت اطالع و پیگیری الزم 
 آقای میرزایی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان جهت اطالع و پیگیری الزم جناب 

 
 

 


