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 بسمه تعالی
 

 جناب آقاي پارسي پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي

 جناب آقاي نصراللهي زاده رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان

 نامه ريزي استان فارسجناب آقاي نوروزي رئيس محترم سازمان مديريت و بر

 جناب آقاي صيدايي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان

 جناب آقاي نوربخش رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم

 جناب آقاي ميرزايي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان

 شرقين مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجانجناب آقاي بهبودي رئيس محترم سازما

 جناب آقاي اكبري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان

 جناب آقاي وفائي بكياني رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه

 ان و بلوچستانجناب آقاي عرب اول رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيست

 جناب آقاي سلحشوري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد

 جناب آقاي عابدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان

 جناب آقاي دريانورد رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان

 رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد جناب آقاي حسيني پور

 جناب آقاي شهريارپور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري

 جناب آقاي حضرتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي

 رنامه ريزي استان ايالمجناب آقاي قيصوري رئيس محترم سازمان مديريت و ب

 سركار خانم عربشاهي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز

 جناب آقاي شايقي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل

 جناب آقاي درويشي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي جناب آقاي جمشيدي رئيس محترم

 جناب آقاي پورعيسي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي

 جناب آقاي حاجتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان

 انجناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمن

 جناب آقاي ياري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين

 جناب آقاي رودري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان

 جناب آقاي غالمي راد رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران

 برنامه ريزي استان مركزيسركار خانم يادگاري رئيس محترم سازمان مديريت و 
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 سركار خانم حسن پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان

 جناب آقاي محمدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن

جناب آقاي شفيعي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران

 ؛با سالم و احترام

سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص  21/7/1399مورخ  368668بخشنامه شماره  به پیوست

بازنگری مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی به انضمام عناوین مشاغل مذکور جهت اطالع و اقدام الزم ارسال 

زم در جهت گردد.خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی مشاغل اختصاص یافته به کارکنان اصالحات المی

انطباق با مفاد بخشنامه مذکور و تخصیص شغل مناسب به افراد با رعایت شرایط احراز مندرج در مشاغل ، انجام 

 گیرد.

 
 

 

 

 
 

    

 

 

 علي جعفري اندريان 

 رئيس امور منابع انساني و پشتيباني 
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 تعالیبسمه
 

 مول قانون مدیریت خدمات کشوریهای اجرایی مششنامه به دستگاهبخ

 اره ااندهبنده بده شنهدن هد معه اد  سدیمهر 27/05/1399مدور  سعه مدیریر    سدیمهره ااندهار در ه نده تورای شو

ب( مددهد  )بنددی « 2»  « 1»هددهی   ردردد ( 70)مددهد  « 1»تبصددی    بدده اسددمنهد  سددهامها اداری   اسددمییامر  هددور

، بده توهده بده تعیرد  هی اهیاردر  هدورهددسدمیه  عمدومر مهدهل بده بدهااییی  ر  خیمهت  هدوریمیریقهاوا  (116)

وسد  )مم دور بده م دی شدورای بده شدیپ شن بده عنده ر  اردی   ارد  مهدهل شیارط تصیی   هه ئولن امواه  ظهر    من

  امود. موافق ه اانهار( توسعه میریر    سیمهر

 :عمومی غلعناوین مشا

،  ددهرداا امددور اداری،  هرشددنهب امددور اداری هرشددنهب توسددعه   مددیریر  منددهب ، ،  هرشددنهب بیاهمدده   بودهدده

، مندئو  دفمدی، رئدن  دفمدی، اسدنهد   مدیار   هرشدنهب، حندهبیبحندهبیار، ،  دهرداا امدور مدهلر، مدهلر  هرشنهب امور

 هرشدنهب ر ابدط ر،  هرشدنهب حقدوق، شدنهب زدنرن  هر، ممدیه ، مندئو  ابد و   اهدیا، بدهاربممصیی امور دفمیی، 

 هرشدنهب تل ند    تولندی ، مهده ر،  هرشدنهب بیاهمده رردنی، بدن  الم د  امدور هرشنهب ،  هرداا ر ابط عمومر، عمومر

،  هرشدنهب فیهنیدر   هندیی، آ ری اط عدهت دهرداا فد ، آ ری اط عدهت هرشدنهب ف ،  هرشدنهب شدب ه، ایم افدنار

  ر هرشددنهب ارمنددر   مددیری،  هرشددنهب آمددهر،  هرشددنهب امددور شی ههددر، ب نددهای منددهب  اانددهار هرشددنهب آمددوا    

راانددی  ، ای بددها،  مهبددیار، دسددمنهر سددمهدی،  هرشددنهب امددور سددهخممها   تهسننددهت،  هرشددنهب اقهدده بددیداری ،بلددیاا

  فندده ری  هرشددنهب حیاسدد،  هرشددنهب حیاسدد  انددی ی اانددهار،  هرشددنهب راهبددیی حیاسدد ، سددیاریار، مقهمددهت

 . هرداا حیاس ،  هرشنهب حیاس  فننر ر،  هرشنهب حیاس  اسنهد   میار ، اط عهت

 . مر زیدد ه   اهیا اب وار  سهامها  26/10/1395مور   962201مفهد بیهنهمه شمهر   ه رعهر ب میاتب
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