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 هب انم خدا 
 

 «( قانون مدیریت خدمات کشوری5های اجرایی موضوع ماده )بخشنامه به کلیه دستگاه»

 

 
کرونا و افزایش آمار مبتالیان به این بیماری که عمددتا ناشدا اع عددع رعاید  گیری مجدد شیوع بیماری با توجه به اوج

ن عمیرده تققدد  دباشدد و بدده مر دور فدراه  نمددواگذاری اجتمداعا اع ودوی شدددروندان مهدای بدداشدتا و فاهدد هپروتکل
شدری و تماس مدردع بدا یکددیدر در تددرانا ودتاد م  دا  های وضع شده اع ووی وتاد و کاوتن اع ترددهای درونمقدودی 
 کرونا در چدل و یکمین ج سه خود مقرر نمود:مدیری 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 شدر تدران با رعای  موارد عیر اقداع نمایرد: های اجرایا درخصوص ادارات مستقر درالعع او  ک یه دوتداه

شدری اود ا شدری و برونبا توجه به ایرکه هدف اه ا اع تصمی  وتادا ج وگیری و کاهش ترددهای غیرضرور درون  -1

برددی بده هدایا اع قبیدل نوب العع او  دوتداهدای اجرایا ضمن توجیه کارکران خود در این موردا بدا اتادار رو 

ریزی کرردد کده روع درمیان کارکران(ا کاهش حضور کارکران در ادارات را به نقدوی برنامده)حضور یکهورت روعانه 

 شدری به حداقل کاهش یابد.شدری و ترددهای غیرضروری درونهای بینامکان مسافرت

هد کارکرانا درریزی برای ارائه خدمات حوعه مسئولی  خود با حضور پرجاه های اجرایا موظفرد ضمن برنامهدوتداه  -2

ای  بده شددروندان وقفده« خدمات ضدروری»رجوعا به ویژه ترتیبا اتاار نمایرد که در ارائه خدمات به مردع و ارباب

 ایجاد ندردد. 

کارکردان در درهدد پرجاههای اجرایا که حج  و نوع خدمات آندا به نقوی اود  کده حضدور بدیش اع دوتداه :تبصره

ضمن تعیین میزان کاهش حضور کارکران خود با موافقد  بداالترین  اباشدناپذیر مااجتراب ادارات تابعه آندا در شدر تدران

 ماه به این واعمان اعالع نمایرد.مقاع اجرایا دوتداها مراتب را تا ده  آبان

 5/8/1399دارات دولتی و نهادها و موسسات عمومی مستقر در تهران از تاریخ کلیه دستگاههای اجرایی و ا

( اقدام کنند و برنامه حضور %50لغایت پایان آبان ماه نسبت به کاهش حضور کارکنان خود به میزان پنجاه درصد )

 ای حاصل نگردد.  قفهکارکنان خود در محیط های اداری را به نحوی تنظیم کنند که در ارائه خدمات به شهروندان و

 در موارد استثنایی که حضور بیش از پنجاه درصد کارکنان برای ارائه خدمات ضروری به شهروندان 

 اجتناب ناپذیر باشد با تشخیص و موافقت باالترین مقام اجرایی دستگاه میزان کاهش حضور کارکنان تعیین خواهد شد.
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 های اجرایا ترتیبا اتاار نمایرد که:ک یه مدیران و مسئوالن دوتداه -3

در مقل وکون  خود حاضر و بدا اودتفاده اع امکاندات و  اگردندط کار معاف ماکارکرانا که اع حضور در مقی -1/3

 های موجود وظایف خود را بصورت دورکاری اع مرزل انجاع دهرد.عیرواخ 

هورت عدع امکان انجاع وظایف کارکران مشمول این باشرامه به هورت دورکاری و بدا توجده بده ضدرورت  در -2/3

گذاری اجتمداعاا بقیده کارکردان تدا ودقف قیط اداری بدرای تققد  اهدداف فاهد هکاهش حضور کارکران در م

 بردی روعانه اع حضور در مقل کار معاف گردند. درهد به هورت نوب پرجاه

 االجرا خواهد بود.العع 30/8/1399لغای   5/8/1399این باشرامه اع تاریخ   -4
 

 

 
 

   
 رونوش :

 جراب آقای دکتر واع ا ریاو  مقترع دفتر رییس جمدور و ورپرو  نداد جد  اوتقضار ریاو  مقترع جمدوری اوالما ایران. -  
 دکتر رحمانا فض ا وعیر مقترع کشور جد  اوتقضار. جراب آقای - 
 و آموع  پزشکا جد  اوتقضار.جراب آقای دکتر نمکا وعیر مقترع بدداش ا درمان  - 
 جراب آقای مقسرا بردپا اوتاندار مقترع تدران جد  اطالع. - 
 جراب آقای رفیع عاده معاون مقترع نوواعی اداری جد  اطالع و اقداع العع. - 

 

 

 جمشید انصاری 




