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بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههاي مشمول قانون مذيريت خذمات كشوري
(جشنواره شهيذرجايي)

ثِ هٌظَر شٌبسبيي ٍ تمسيز اس تالشگزاى ػزطِ ذسهت ثِ ًظبم همسس جوَْري اسالهي ٍ هلت شزيف ٍ ثشرگَار ايزاى
اسالهي ٍ ًْبزيٌِوززى فزٌّگ ارتمبء ٍ ثْجَز ػولىزز زستگبُّبي اجزايي زر سغَح هرتلف اس عزيك تمسيز ٍ تشَيك آًْب،
ثب استفبزُ اس آيييًبهِ اجزايي هَاز  82 ٍ 81لبًَى هسيزيت ذسهبت وشَري (هَضَع تظوينًبهِ شوبرُ  44327/4225تبريد
ٍ ،1389/1/14سيزاى هحتزم ػضَ وويسيَى اهَر اجتوبػي ٍ زٍلت الىتزًٍيه) ٍ زستَرالؼولّبي اجزايي هزثَط زر
ذظَص ارسيبثي ػولىزز ،ثرشٌبهِ جشٌَارُ شْيسرجبيي سبل  1395اثالؽ هيگززز.
الف)ستاد مركزي جشنواره شهيذ رجايي

ستبز هزوشي جشٌَارُ شْيس رجبيي ثب ػضَيت اػضبي ستبز ًظبرت راّجززي ٍ ثزذي اس هسئَالى زستگبُّبي اجزايي ٍ
طبحتًظزاى هسيزيتي ٍ ازاري ،زر سبسهبى هسيزيت ٍ ثزًبهِريشي وشَر (ثِ ريبست رييس سبسهبى) تشىيل ٍ الساهبت سيز را
اًجبم هيزّس:
 .1اًتربة سِ زستگبُ وِ ثبالتزيي اهتيبس را زر هجوَع زٍ ثؼس شبذضّبي ػوَهي ٍ اذتظبطي(هَضَع ثٌس الف ٍ ة هبزُ
 3آيييًبهِ اجزايي هَاز  82 ٍ 81ق.م.خ.ن) وست وٌٌس اس ثيي ٍسارتربًِّب ،سبسهبىّب ٍ هؼبًٍتّبي سيز ًظز رييس-
جوَْر.
 .2اًتربة سِ زستگبُ وِ ثبالتزيي اهتيبس را زر هجوَع زٍ ثؼس شبذضّبي ػوَهي ٍ اذتظبطي(هَضَع ثٌس الف ٍ ة هبزُ
 3آيييًبهِ اجزايي هَاز  82 ٍ 81ق.م.خ.ن) وست وٌٌس اس ثيي سبسهبىّب ،هَسسبت ٍ شزوتّبي ٍاثستِ ٍ تبثؼِ
زستگبُّبي اجزايي (ٍسارتربًِّب ٍ سبسهبىّب ٍ هؼبًٍتّبي سيز ًظز رييسجوَْر.
 .3اًتربة حساوثز  6زستگبُ زر هحَرّبي شبذضّبي ػوَهي وِ عي ثرشٌبهِ شوبرُ  157293تبريد 1393/12/10
اثالؽ شسُ ٍ حساوثز  3زستگبُ زر سِ هحَر شبذضّبي اذتظبطي (وِ لجال ،جساگبًِ ثِ ّزيه اس زستگبُّبي اجزايي
اثالؽ شسُ است).
 .4اًتربة تينّبي وبري هَثز شبهل حساوثز ً 4فز زر ّز يه اس زستگبُّبي هٌترت فَق.
 .5ثزگشاري هزاسن هلي جشٌَارُ شْيس رجبيي ثب حضَر ريبست هحتزم جوَْر ثِ هٌظَر تمسيز اس ثزگشيسگبى.
تبصره :1زثيزذبًِ ستبز هزوشي جشٌَارُ شْيس رجبيي زر اهَر فٌبٍريّبي هسيزيتي ،هسيزيت ػولىزز ٍ زثيزذبًِ شَراي
ػبلي ازاري سبسهبى هسيزيت ٍ ثزًبهِريشي وشَر هستمز است.
تبصره :2هؼبٍى تَسؼِ هسيزيت ٍ سزهبيِ اًسبًي سبسهبى ثِ ػٌَاى زثيز جشٌَارُ شْيس رجبيي ،اػضبي ستبز هزوشي
جشٌَارُ شْيس رجبيي را ثزاي طسٍر اثالؽ ٍ تشىيل ستبز هذوَر ،ثِ رييس ستبز پيشٌْبز هيًوبيس.
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تبصره :3ارسيبثي ػولىزز زستگبُّبي اجزايي ثب زر ًظز گزفتي هفبز فظل  11لبًَى هسيزيت ذسهبت وشَري ٍ آيييًبهِّب
ٍ زستَرالؼولّبي هزتجظ ،زر لبلت وويتِّبي ترظظي وِ زر زثيزذبًِ ستبز هزوشي جشٌَارُ شْيس رجبيي تشىيل هي-
شَز ،اًجبم ٍ گشارش ًْبيي ثزاي اًتربة ثزگشيسگبى ثِ ستبز هزوشي جشٌَارُ شْيس رجبيي ارائِ ذَاّس شس .ثسيْي است
گشارش ّبي ذَز ارسيبثي زريبفت شسُ زر لبلت سبهبًِ جبهغ هسيزيت ػولىزز زٍلت ،هجٌبي ارسيبثي ػولىزز زستگبُّبي
اجزايي زر وويتِّبي هذوَر ذَاّس ثَز.
تبصرهً :4حَُ ٍ چگًَگي تمسيز اس ثزگشيسُّب تَسظ ستبز هزوشي جشٌَارُ شْيس رجبيي تؼييي هيشَز.
ب)ستاد دستگاهي جشنواره شهيذ رجايي

زستگبُّبي اجزايي (ٍسارتربًِّب ٍ سبسهبىّب ٍ هؼبًٍتّبي سيز ًظز رييسجوَْر) هَظفٌس ثب تشىيل ستبز جشٌَارُ
شْيسرجبيي زر سغح زستگبُ ثب ػضَيت اػضبي شَراي راّجزي تَسؼِ هسيزيت (هَضَع هظَثِ شوبرُ 206/93/11852
تبريد  1393/9/5شَراي ػبلي ازاري -ثِ ريبست ثبالتزيي همبم زستگبُ) ،الساهبت سيز را اًجبم زٌّس:
 .1اًتربة يه زستگبُ وِ ثبالتزيي اهتيبس ارسيبثي ػولىزز را زر هجوَع زٍ ثؼس شبذضّبي ػوَهي ٍ اذتظبطي(هَضَع
ثٌس الف ٍ ة هبزُ  3آيييًبهِ اجزايي هَاز  82 ٍ 81ق.م.خ.ن) وست ًوَزُ ثبشس اس ثيي سبسهبىّب ،هؤسسبت ٍ
شزوتّبي ٍاثستِ ٍ تبثؼِ.
 .2اًتربة حساوثز  3زستگبُ اجزايي استبى وِ ثبالتزيي اهتيبس ارسيبثي ػولىزز را زر هجوَع زٍ ثؼس شبذضّبي ػوَهي ٍ
اذتظبطي (هَضَع ثٌس الف ٍ ة هبزُ  3آيييًبهِ اجزايي هَاز  82 ٍ 81ق.م.خ.ن) وست ًوَزُ ثبشٌس اس ثيي ٍاحسّبي
استبًي ستبز زستگبُ ٍ يب ٍاحسّبي استبًي سبسهبىّب ،هؤسسبت ٍ شزوتّبي ٍاثستِ ٍ تبثؼِ.
 .3اًتربة حساوثز ٍ 6احس (زفتز ،ازارُ ول ،هسيزيت ،اهَر)؛ شبهل ٍ 3احس زر هحَرّبي شبذضّبي ػوَهي (هَضَع
ثرشٌبهِ شوبرُ  157293تبريد ٍ 3 ٍ )1393/12/10احس ًيش زر هحَرّبي شبذضّبي اذتظبطي (ثِ اًتربة ستبز
جشٌَارُ شْيسرجبيي زستگبُ) وِ ثز اسبس ًتبيج ارسيبثي ػولىزز ،ثبالتزيي اهتيبس زر هحَرّبي اًتربة شسُ را وست
ًوَزُ ثبشٌس اس ثيي ٍاحسّبي ستبز زستگبُ ،سبسهبىّب ،هؤسسبت ٍ شزوتّبي ٍاثستِ ٍ تبثؼِ.
 .4اًتربة تينّبي وبري هؤثز شبهل حساوثز ً 4فز زر ّز يه اس هَارز فَق.
 .5ايجبز توْيسات السم جْت ثزگشاري هزاسن جشٌَارُ شْيسرجبيي ٍ تمسيز اس ثزگشيسُّب ثب حضَر ثبالتزيي همبم زستگبُ.
تبصره :1زفتز هسيزيت ػولىزز زستگبُ ثِ ػٌَاى زثيزذبًِ ستبز جشٌَارُ شْيسرجبيي ،هَظف است ضوي فؼبل ًوَزى
وويتِ ّبي ترظظي هزتجظ ثب ارسيبثي ػولىزز ،السام ثِ ارسيبثي ٍاحسّبي زستگبُ ًوَزُ ٍ پس اس تبييس زر وويتِّبي هذوَر
ثزاي تبييس ًْبيي ثِ شَراي راّجزي تَسؼِ هسيزيت زستگبُ ،السام ًوبيس.
تبصره :2ستبز جشٌَارُ شْيسرجبيي زستگبًُ ،حَُ ٍ چگًَگي تمسيز اس ثزگشيسُّب را تؼييي ًوَزُ ٍ هسئَليت آى ًيش ثِ
ػْسُ رييس ستبز هذوَر هيثبشس.
تبصره :3رٍسبي سبسهبىّب ،هؤسسبت ٍ شزوتّبي ٍاثستِ ٍ تبثؼِ ًيش ػضَ ستبز جٌشَارُ شْيس رجبيي زستگبُ ذَاٌّس ثَز.
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ج)ستاد استاني جشنواره شهيذ رجايي

شَراي راّجزي تَسؼِ هسيزيت استبى هَظف است ثِ ػٌَاى ستبز جشٌَارُ شْيسرجبيي استبى ،الساهبت سيز را اًجبم زٌّس:
 .1اًتربة  3زستگبُ وِ ثبالتزيي اهتيبس را زر هجوَع زٍ ثؼس شبذضّبي ػوَهي ٍ اذتظبطي(هَضَع ثٌسّبي الف ٍ ة
هبزُ  3آيييًبهِ اجزايي هَاز  82 ٍ 81ق.م.خ.ن) وست ًوَزُ ثبشٌس اس ثيي زستگبُّبي اجزايي سغح استبى.
 .2اًتربة حساوثز  6زستگبُ؛ شبهل  3زستگبُ زر هحَرّبي شبذضّبي ػوَهي (هَضَع ثرشٌبهِ شوبرُ  339624تبريد
 3 ٍ )1394/11/6زستگبُ ًيش زر هحَرّبي شبذضّبي اذتظبطي (ثِ اًتربة ستبز جشٌَارُ شْيسرجبيي استبى) وِ ثز
اسبس ًتبيج ارسيبثي ػولىزز ،ثبالتزيي اهتيبس زر هحَرّبي اًتربة شسُ را وست ًوَزُ ثبشٌس اس ثيي زستگبُّبي اجزايي
سغح استبى.
 .3اًتربة تينّبي وبري هؤثز شبهل حساوثز ً 4فز زر ّز يه اس هَارز فَق.
 .4ايجبز توْيسات السم جْت ثزگشاري هزاسن جشٌَارُ شْيسرجبيي ٍ تمسيز اس ثزگشيسُّب ثب حضَر استبًسار ٍ رييس سبسهبى
هسيزيت ٍ ثزًبهِريشي استبى.
تبصره :1زثيزذبًِ ستبز جشٌَارُ شْيسرجبيي استبى زر سبسهبى هسيزيت ٍ ثزًبهِريشي استبى هستمز ثَزُ ٍ هَظف است
ضوي تشىيل وويتِّبي ترظظي ،السام ثِ ارسيبثي زستگبُّبي اجزايي استبى ًوَزُ ٍ گشارش هزثَط را پس اس تبييس زر
وويتِّب ،ثزاي تبييس ًْبيي ثِ شَراي راّجزي تَسؼِ هسيزيت استبى ارائِ ًوبيس.
تبصرهً :2حَُ ٍ چگًَگي تمسيز اس ثزگشيسُّب اس عزيك ستبز جشٌَارُ شْيسرجبيي استبى تؼييي شسُ ٍ هسئَليت آى ًيش ثِ
ػْسُ رييس ستبز هذوَر هيثبشس.
تبصره :3زثيزذبًِ هي تَاًس ًسجت ثِ ارسيبثي ٍاحسّبي شْزستبًي ًيش السام ًوَزُ ٍ زر جشٌَارُ شْيس رجبيي استبى اس آىّب
تمسيز ًوبيسً .حَُ ٍ چگًَگي اًتربة ثزگشيسُّبي شْزستبًي ٍ تين وبري آى ثِ تظَيت ستبز جشٌَارُ شْيس رجبيي استبى
ذَاّس رسيس.

با احترام مجدد
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