
   

مدیریت  موعهمج

 خدمات کشوري
آوري: رسول رضایی جمع  

 العالی) لههاي ابالغی مقام معظم رهبري (مدظ نقشه راه اصالح نظام اداري مبتنی بر سیاست به همراه: 

 هاي ملی و استانی دستگاه 1393برنامه عملیاتی سال و 

Mborg.ir 
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 فهرست مطالب

 ١٢ ........................................................................................................................... قانون مدیریت خدمات کشوري

 ٥٦ ............................................ 1386) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 106ي (قانون الحاق یک تبصره به ماده

) قانون مدیریت خدمات کشوري و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهاي 113قانون اصالح ماده (

 ٥٧ ......................................................................................... )5/12/1388هاي درمانی (مصوب  بازنشستگی و بیمه

 ٥٨ ......مجلس شوراي اسالمی) 19/7/1391قانون تمدید مهلت اجراي آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوري (مصوب 

 ٥٨ ..... مجلس شوراي اسالمی) 14/8/1392قانون تمدید مدت اجراي آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوري (مصوب 

هـ مورخ 39916/ت35095ایجاد بستر الزم براي اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري (تصویبنامه شماره 

 ٦١ ............................................................................................................................... هیأت وزیران) 7/3/1387

تشکیل کارگروه حل مشکالت و اختالفات دستگاههاي اجرایی در مورد اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري (مصوبه 

 ٦٤ ........................................................................................هیأت وزیران) 4/3/1388مورخ  42668/ت47816

 شماره مصوبه) (العالی مدظلّه( رهبري معظم مقام ابالغی سیاستهاي: بر مبتنی اداري نظام اصالح راه نقشه

 ٦٥ ..................................................................................... )اداري عالی شوراي 20/1/1393 مورخ 560/93/206

 ٦٨ .................................................................................................................... دولت ساختار و نقش مهندسی: اول برنامه

 ٦٩ ................................................................................................. اداري هوشمندسازي و الکترونیک دولت توسعه: دوم برنامه

 ٧١ ................................................................................................................ رقابتی فضاي در عمومی خدمات: سوم برنامه

 ٧٢ ......................................................................................................................... انسانی سرمایه مدیریت: چهارم برنامه

 ٧٥ ........................................................................................................................... مدیریتی هاي فناوري: پنجم برنامه

 ٧٧ ......................................................................................................................... سازمانی فرهنگ توسعه: ششم برنامه

 ٧٨ ......................................................................................................... اداري سالمت و مردم حقوق از صیانت: هفتم برنامه

 ٨٠ ................................................................................................................................. ارزیابی و نظارت: هشتم برنامه

 شوراي 20/1/1393  مورخ 562/93/206 شماره مصوبه( 1393 سال در اداري نظام حاصال عملیاتی برنامه تصویب

 ٨٢ .................................................................................................................................................... )اداري عالی



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

2 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

 معاونت 03/02/1393 مورخ 1227/93/200 شماره بخشنامه( اناست اجرایی هاي دستگاه 1393 سال عملیاتی برنامه

 ٩١ ..................................................................................................... )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

مدیریت خدمات کشوري موضوع: قیمت تمام شده (تصویبنامه شماره ) قانون 16آیین نامه اجرایی ماده (

 ١٠٣............................................................................... هیأت وزیران) 22/7/1389ك مورخ 44989/ت163466

هـ 46564/ت119292) قانون مدیریت خدمات کشوري (مصوبه 16نامه اجرایی ماده ( ن) آیی4اصالح جزء (الف) بند (

 ١٠٨........................................................................................................................................... )13/6/90مورخ 

 ١٠٨هیأت وزیران) 14/1/89مورخ  4221/44196دمات کشوري (مصوبه ) قانون مدیریت خ20نامه اجرایی ماده ( آیین

مورخ  35622/90/200شنامه شماره قانون مدیریت خدمات کشوري (بخ 20نامه اجرایی ماده  آیین 2دستورالعمل ماده 

 ١٠٩....................................................................... معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 23/7/90

ك مورخ 45020/ت163464شماره  خدمات کشوري (تصویبنامه) قانون مدیریت 22نامه اجرایی ماده ( آیین

 ١١٤........................................................................................................................... هیأت وزیران) 22/7/1389

هـ 450/ت192624خدمات کشوري (تصویب نامه شماره ) قانون مدیریت 22) آیین نامه اجرایی ماده (9اصالح ماده (

 ١١٩.................................................................................................................... هیأت وزیران) 30/9/1390مورخ 

وع: احصا و واگذاري فعالیتهاي تصدي گرانه (تصویبنامه ) قانون مدیریت خدمات کشوري موض24نامه اجرایی ماده ( آیین

 ١١٩.................................................................... هیأت وزیران) 21/11/1388ك مورخ 43908/ت231378شماره 

ك مورخ 44852/ت176429) قانون مدیریت خدمات کشوري (تصویبنامه شماره 24ده (نامه اجرایی ما اصالح آیین

 ١٢٤............................................................................................................................. هیأت وزیران) 8/8/1389

امضاي منشور اخالقی و اداري در استخدام کارمندان دولت (تصویبنامه شماره نامه درخصوص اداي سوگند و  تصویب

 ١٢٥.............................................................................. هیأت وزیران) 18/11/1388ك مورخ 43914/ت231430

ك مورخ 44195/ت4053) قانون مدیریت خدمات کشوري (تصویبنامه شماره 29ایی بند (ط) ماده (نامه اجر آیین

 ١٣٠............................................................................................................................ هیأت وزیران) 14/1/1389

هـ 44732/ت85029) قانون مدیریت خدمات کشوري (مصوبه 29امه اجرایی بند (ط) ماده (ن ) آیین2اصالح ماده (

 ١٣٣........................................................................................................................................... )16/4/89مورخ 

قانون مدیریت خدمات  29هاي اجرایی موضوع ماده  نظیم تشکیالت دستگاههاي سازماندهی، طراحی و ت ضوابط و شاخص

 ١٣٣....................................... هیأت وزیران) 27/12/1388ك مورخ 43911/ت262773کشوري (تصویبنامه شماره 
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 13712/92/200ابالغ سیاست و رویکردهاي جدید تشکیالت دستگاه هاي اجرایی و اصالح مقررات قبلی (بخشنامه شماره 

 ١٣٥........................................................... معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 4/8/1392مورخ 

مورخ  32288/90/200جمهور و معاونین رؤساي امور (بخشنامه  همطرازي مشاورین معاونین معاون رییس

 ١٣٦.................................................................. جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 13/12/1390

مورخ  3268/91/200ضرورت تایید همترازي پست هاي با عناوین مدیریت و سرپرستی توسط معاونت توسعه (بخشنامه 

 ١٣٧..................................................................... جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 10/2/1391

 ١٣٨.......... )7/6/1390مورخ  13266/200بخشنامه در خصوص اختیار ساماندهی پست ها از سوي استانداران (شماره 

مورخ  41925/200هاي اداري مستقر در شهرستان و بخش (شماره ت بخشنامه ابالغ ساختار تشکیالتی مجتمع

 ١٣٩............................................................................................................. ) معاونت توسعه مدیریت 12/8/1389

هاي اجرایی (بخشنامه  ها و ضوابط تشکیالت تفصیلی حوزه مرکزي و واحدهاي تقسیمات کشوري دستگاه شاخص

 ١٣٩......................................... معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 13/7/89مورخ  36271/200

معاونت توسعه مدیریت رییس  12/11/1390مورخ  53176/200ابالغ تشکیالت تفصیلی مجتمع هاي اداري (بخشنامه 

 ١٥٤.......................................................................................................................................................... جمهور)

افزایش بهره وري نیروي انسانی، کارآمدي فعالیت ها و «) قانون خدمات کشوري موضوع 36دستورالعمل اجرایی ماده (

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  17/12/88مورخ  141152/200(بخشنامه شماره » تأمین رضایت و کرامت مردم

 ١٥٨......................................................................................................................................................... انسانی)

تجهیزات و ملزومات ) قانون مدیریت خدمات کشوري موضوع ضوابط و استاندارد بکارگیري فضاها، 39دستورالعمل ماده (

 ١٦٠......................................................... معاونت توسعه) 7/3/1390مورخ  5236/90/200اداري (بخشنامه شماره 

 ١٦٠.................................................................................. ريقانون مدیریت خدمات کشو 40آئین نامه اجرایی ماده 

) قانون مدیریت خدمات کشوري موضوع: سنجش سالمت جسمانی و روانی داوطلبان 42آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (

هیأت  23/4/89مورخ  88384/44178قانون مدیریت خدمات کشوري (تصویبنامه شماره  42 استخدام موضوع ماده

 ١٦٤......................................................................................................................................................... وزیران)

هاي اجرایی (بخشنامه  تخصصی براي استخدام افراد در دستگاه دستورالعمل جدید نحوه برگزاري امتحان عمومی و

 ١٦٥....................... جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 19/7/1393مورخ  9757/93/200شماره 

ك مورخ 43915/ت231327) قانون مدیریت خدمات کشوري (تصویبنامه شماره 48) ماده (3نامه اجرایی بند ( آیین

 ١٧٤.......................................................................................................................... هیأت وزیران) 21/11/1388
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نامه اجرایی دوره آزمایشی  قانون مدیریت خدمات کشوري، موضوع آیین) 46) ماده (3نامه اجرایی تبصره ( آیین

 ١٧٥.............................. هیأت وزیران) 27/12/1388ك مورخ 43913/ت262770خدمت رسمی (تصویبنامه شماره 

معاونت توسعه  11/9/1393مورخ  12175/93/200دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی (بخشنامه شماره 

 ١٧٧............................................................................................................. جمهور) مدیریت و سرمایه انسانی رییس

) قانون مدیریت خدمات کشوري موضوع: ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی (مصوبه 45) ماده (2آیین نامه تبصره (

 ١٨٠.......................................................................................... هیأت وزیران) 22/7/89مورخ  163467/44913

ك 44913/ت248197) تصویب نامه در خصوص شاخصهاي تعیین مشاغل حاکمیتی (مصوبه 3) بند (3اصالح تبصره (

 ١٨٢...................................................................................................................................... )16/12/1390مورخ 

 توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون) 44( ماده »ك« بند اجراي در بازنشسته آزادگان خدمت به اعاده نحوه دستورالعمل

 ١٨٣....... )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 23/12/1391 مورخ 45251/91/200 شماره بخشنامه(

ك 43909/ت231400خدمات کشوري (مصوبه شماره ) قانون مدیریت54) ماده (2نامه اجرایی بند (ج) و تبصره ( آیین

 ١٨٤.......................................................................................................................................... )21/11/88مورخ 

شوري (تصویبنامه ) قانون مدیریت خدمات ک54) ماده (2نامه اجرایی بند (ج) و تبصره ( لغو آیین

 ١٨٦...........................................................................هیأت وزیران) 16/3/1391هـ مورخ 41921/ت50053شماره

اي (مصوبه  انتخاب و انتصاب مدیران حرفه هاي عمومی و تخصصی و نحوه دستورالعمل اجرایی، شرایط عمومی شایستگی

 ١٨٦............................................................................ شوراي عالی اداري) 23/3/1390مورخ  206/6643شماره 

اي  هاي عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ستگیاصالح دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی شای

مورخ  42472/91/206شوراي عالی اداري (تصویبنامه شماره  23/3/1390مورخ  6643/206موضوع مصوبه شماره 

 ١٩٠.................................................................................................................. شوراي عالی اداري) 15/11/1391

 16034/92/200ارسال اطالعات مربوط به انتصابات مدیران حرفه اي و سیاسی از زمان شروع دولت یازدهم (بخشنامه 

 ١٩١........................................................ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 18/09/1392مورخ 

 10/1/1389ك مورخ 43916/ت2579آئین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوري (تصویبنامه شماره 

 ١٩٢.................................................................................................................................................هیأت وزیران)

 ١٩٤..... معاونت توسعه مدیریت) 30/1/1390مورخ  1834/200نظام آموزش کارمندان دستگاه هاي اجرایی (بخشنامه 

 14/11/1392مورخ  18819/92/200اصالحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه هاي اجرایی (بخشنامه شماره 

 ٢١٨....................................................................................... معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
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شوراي  5/9/1393مورخ  11851/93/206هاي اجرایی (مصوبه شماره  برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه

 ٢٢٩.................................................................................................................................................. عالی اداري)

معاونت توسعه  18/8/1390مورخ  20549/200مراکز صالحیتدار در زمینه تدریس دوره هاي آموزشی (بخشنامه شماره 

 ٢٣٤........................................................................................................................................................ مدیریت)

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  25/5/1383مورخ  94133/1803دوره هاي آموزشی توجیهی (بخشنامه شماره 

 ٢٣٤...................................................................................................................................... انسانی رییس جمهور)

معاونت توسعه  21/12/1389مورخ  61731/89/200دوره هاي آموزشی فرهنگی (طرح سلمان) (بخشنامه شماره 

 ٢٣٩.................................................................................................................................... مدیریت رییس جمهور)

اساسنامه مرکز آموزش مدیریت دولتی وابسته به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (بخشنامه شماره 

 ٢٤١....................................................................... وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري) 14/8/90مورخ  155875/22

معاونت توسعه  20/10/90مورخ  26680/200الستخدام (بخشنامه  هاي آموزشی بدو خدمت کارمندان جدیدا دوره

 ٢٥٢............................................................................................................. جمهور) مدیریت و سرمایه انسانی رییس

مورخ  30743/90/206ها (مصوبه  انسجام تشکیالتی و ارتقاي سطح علمی موسسات آموزش و پژوهشی دستگاه

 ٢٥٣.................................................................................................................. شوراي عالی اداري) 30/11/1390

هاي کارمندان دولت و نحوه بررسی، تأیید و  دستورالعمل تعیین سرانه آموزش کارکنان و نحوه احتساب و تطبیق آموزش

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  4/12/1390ورخ م 31146/90/200هاي نوع دوم (بخشنامه  صدور گواهینامه

 ٢٥٧................................................................................................................................................. جمهور) رییس

ها (بخشنامه  ها و جشنواره عنوان همایشدر » استانی«، »کشوري«، »ملی«، »المللی بین«ضوابط استفاده از عبارت 

 ٢٥٧..................................... جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 19/10/1389مورخ  54030/200

معاونت توسعه  6/12/1390مورخ  31163/90/200هاي مشاوره و آموزش (بخشنامه  ا، شرکته در خصوص همایش

 ٢٥٩............................................................................................................ مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

تاریخ  51875/200دستورالعمل اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی غیردولتی (بخشنامه شماره ضوابط و 

 ٢٦٠................................................................... معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 9/10/1389

معاون توسعه مدیریت و  15/12/1390مورخ  32664/90/200سامانه و برنامه تربیت و آموزش مدیران (بخشنامه 

 ٢٦٧............................................................................................................................ جمهور) سرمایه انسانی رییس
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 2619/91/200(بخشنامه  1391هاي اجرایی در سال  هاي آموزش غیرحضوري مدیران و کارمندان دستگاه ابالغ دوره

 ٢٦٨............................................................. جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 3/2/1391مورخ 

مورخ  2590/91/201دستورالعمل نحوه اعطاي گواهینامه هاي نوع دوم کارمندان شاغل دیپلمه و فوق دیپلم (بخشنامه 

 ٢٦٩...................................................................... جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 3/2/1391

مدارك کارکنان دولت که از دوره هاي آموزشی بلند مدت سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شده اند (بخشنامه 

 ٢٧٠..................................... جمهور) سرمایه انسانی رییسمعاونت توسعه مدیریت و  1387/8/5مورخ  70599/1803

مدارك کارکنان دولت که از دوره هاي آموزشی بلند مدت سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شده اند (بخشنامه 

 ٢٧٢...................................... جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 6/3/1391مورخ  464/91/200

معاونت  25/12/1389مورخ  62652/89/200مه شماره ابالغ دوره آموزشی آشنایی با ده برنامه تحول اداري (بخشنا

 ٢٧٢.................................................................................................. توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

رکنان دولت موضوع دوره هاي آموزشی ارتقاي شغلی (بخشنامه شماره /ج نظام آموزش کا1/2دستورالعمل اجرایی بند 

 ٢٧٥............................... معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 31/3/1388مورخ  30433/1/200

 31/3/1388مورخ  30432/1/200دستورالعمل تعیین دوره هاي آموزشی فرهنگی و اجتماعی (بخشنامه شماره 

 ٢٧٥....................................................................................... معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

 40573/200دستورالعمل برگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط با سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) (بخشنامه شماره 

 ٢٧٦........................................................... معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 5/8/1389مورخ 

مورخ  36478/91/200(بخشنامه شماره » معرفت و بصیرت حسینی«دستورالعمل برگزاري دوره آموزشی 

 ٢٧٩.................................................................. جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 06/09/1391

» حکومت مهدوي و وظایف منتظران«تعیین مرکز تخصصی مهدویت به عنوان متولی برگزاري مجازي دوره آموزشی 

 ٢٨٢.......جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 06/09/1391 مورخ 36479/91/200(بخشنامه شماره 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاري هاي آموزشی فیمابین مرکز آموزش مدیریت دولتی و 

 ٢٨٢......................................................................................................... )27/05/1392مورخ  63/1(نامه شماره 

مرکز آموزش  01/08/1392مورخ  4015/1خشنامه شماره هاي مدیریتی (ب شیوه نامه اجرایی ثبت و مستندسازي تجربه

 ٢٨٤..............................................................................................................................................مدیریت دولتی)

 12/12/1392مورخ  20209/92/220ماره دستورالعمل نحوه تعیین آموزش هاي مرتبط با رتبه هاي شغلی (بخشنامه ش

 ٢٨٦........................................................................................ جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس
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شوراي توسعه  28/4/1389مورخ  21285/204کشور (مصوبه  دستورالعمل نحوه توزیع بورس هاي آموزشی خارج از

 ٢٨٧................................................................................................................................مدیریت و سرمایه انسانی)

هاي آموزشی (بخشنامه شماره  اعزام به دورههاي آموزشی خارج از کشور و  دستورالعمل نحوه پذیرش دوره

 ٢٩٢............................. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 23/04/1392مورخ  7737/92/200

هیأت وزیران) 10/04/1388هـ مورخ 36095/ت 76254توسعه یافته در امور حمایتی (مصوبه شماره مناطق کمنر 

 .....................................................................................................................................................................٢٩٢ 

مورخ  41722/200متر توسعه یافته و بدي آب و هوا (بخشنامه شماره العاده مناطق ک دستورالعمل نحوه پرداخت فوق

 ٢٩٥................................................................... معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 11/8/1389

هاي مناطق کمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا (بخشنامه  العاده دستورالعمل نحوه پرداخت فوق 8ک تبصره به بند الحاق ی

 ٢٩٧................................. معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور) 11/10/89مورخ  52089/200شماره 

 25/10/1390هـ مورخ 213/ت209190/47702و هوا (تصویبنامه شماره  یافته و بدي آب  العاده مناطق کمتر توسعه فوق

 ٢٩٧.................................................................................................................................................هیأت وزیران)

العاده مناطق  هیأت وزیران در خصوص فوق 25/10/1390هـ مورخ 47702/ت209190نامه شماره  الحاق متن به تصویب

 ٢٩٨.............. ران)هیأت وزی 6/1/1391هـ مورخ 47702/ت752کمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا (تصویبنامه شماره 

لغو مصوبه هاي هیأت وزیران و بخشنامه معاونت توسعه در خصوص فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا 

 ٢٩٨......................................................... هیأت وزیران) 2/4/1391هـ مورخ 48093/ت65647ه (تصویبنامه شمار

کارآیی و عملکرد  العاده ) قانون مدیریت خدمات کشوري موضوع: نحوه پرداخت فوق68) ماده (6دستورالعمل بند (

 ٢٩٩.............معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 22/8/1389مورخ  43512/200(بخشنامه شماره 

مورخ  23765/43912نامه شماره  ) قانون مدیریت خدمات کشوري (تصویب66تبصره ماده (آیین نامه اجرایی 

 ٣٠١............................................................................................................................ هیأت وزیران) 21/2/1389

هاي رفاهی آنان در اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري (بخشنامه شماره  ن و کمکتعیین حقوق و مزایاي کارمندا

 ٣٠٣...................................... جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 21/2/1388مورخ  14593/200

 1/14593/200تعیین جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري و نحوه تطبیق کارمندان (بخشنامه 

 ٣٠٤...................................................................................................................................... )21/2/1388مورخ 

 2/14593/200دستور العمل پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف (بخشنامه 

 ٣١٥...................................................................................................................................... )21/2/1388مورخ 
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معاونت توسعه  26/12/1388مورخ  1969/200الحاق دو تبصره به دستورالعمل پرداخت اضافه کار (بخشنامه شماره 

 ٣١٨............................................................................................................. جمهور) مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 ٣١٩............... )21/2/1388مورخ  3/14593/200هاي رفاهی کارمندان دولت (بخشنامه  دستورالعمل پرداخت کمک

مورخ  14593/200هاي رفاهی کارمندان دولت منضم به بخشنامه شماره  کمکدستورالعمل پرداخت » ب«اصالح بند 

معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور) 9/9/1388مورخ  84874/200(بخشنامه شماره  21/2/1388

 .....................................................................................................................................................................٣٢٠ 

) قانون 68) ماده (3دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط هاي غیرمتعارف موضوع بند (

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  5/10/1389مورخ  50795/200مدیریت خدمات کشوري (بخشنامه شماره 

 ٣٢٠................................................................................................................................................ رییس جمهور)

استخدام شده اند با کارمندان نظیر در اسفندماه  1/1/88بخشنامه در رابطه با تطبیق حکم استخدام کارمندانی که بعد از 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 28/10/1389مورخ  55919/200(بخشنامه شماره  1387سال 

 .....................................................................................................................................................................٣٢٢ 

مورخ  55588/200ق شغل (بخشنامه شماره ضوابط نحوه ارتقاي کارمندان در طبقات و رتبه هاي جدول ح

 ٣٢٣.................................................................معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 27/10/1389

مورخ  401/92/200ن در طبقات و رتبه هاي جدول حق شغل (بخشنامه شماره اصالح ضوابط نحوه ارتقاي کارمندا

 ٣٢٧.....................................................................معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 9/3/1392

 14/12/1390مورخ  32443/90/200د تسریع و تسهیل در ارتقاي رتبه کارمندان (سطح خبره و عالی) (بخشنامه فراین

 ٣٢٨......................................................................................... جمهور) معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

مورخ  5982/91/200دستورالعمل مستندسازي تجربیات کارمند براي ارتقا به رتبه شغلی عالی (بخشنامه شماره 

 ٣٢٩...................................................................... جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 2/3/1391

معاونت توسعه  27/08/1391مورخ  36140/91/230دستورالعمل ارتقاي رتبه کارمندان به عالی (بخشنامه شماره 

 ٣٣١............................................................................................................ مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

امکان احتساب مصوبات هیات هاي امنا دائر برافزایش فوق العاده ویژه اعضاء هیات علمی در تعیین حقوق بازنشستگی و 

سرمایه انسانی رییس جمهور)معاونت توسعه مدیریت و  22/07/1393مورخ  9941/93/233وظیفه (بخشنامه شماره 

 .....................................................................................................................................................................٣٣١ 
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 بازنشستگی صندوق تابع که کشوري خدمات قانون مشمول کارمندان از اول ماه مقرري کسر چگونگی خصوص در بخشنامه

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 31/6/1390 مورخ 15049/200 شماره بخشنامه( باشند می کشوري

 ٣٣٢.................................................................................................................................................. )جمهور ریس

 معاونت 14/6/1390 مورخ 13736/200 شماره بخشنامه( کریم قرآن حاقظان استخدامی و اداري امتیازات اختصاص

 ٣٣٣................................................................................................... )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

مورخ  4225/44327) قانون مدیریت خدمات کشوري (تصویبنامه شماره 82) و (81ایی مواد (آیین نامه اجر

 ٣٣٥............................................................................................................................ هیأت وزیران) 14/1/1389

معاونت  13/09/1391مورخ  36773/91/210فاتر مدیریت عملکرد (بخشنامه شماره وظایف و ضوابط سازماندهی د

 ٣٣٨................................................................................................... جمهور) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

مورخ  29243/91/210ت از دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان (بخشنامه شماره رفع برخی ابهاما

 ٣٤٢..................................................................... جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 8/7/1391

معاونت  26/11/1390مورخ  30383/90/200استقرار سامانه نظام مدیریت عملکرد در دستگاه هاي ملی (بخشنامه 

 ٣٤٣.................................................................................................. توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

مورخ  164777/36758هاي ارزیابی عملکرد (بخشنامه  هاي دریافتی کارکنان دولت در فرم تراز نمودن تقدیرنامه هم

 ٣٤٣............................................................................................................. جمهور) معاون اول رییس 9/12/1385

مورخ  14997/200هاي ارزیابی عملکرد (بخشنامه  هاي دریافتی کارکنان دولت در فرم تراز نمودن تقدیرنامه هم

 ٣٤٤.................................................................. جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 22/2/1388

مورخ  59051/200هاي ارزیابی عملکرد (بخشنامه  هاي دریافتی کارکنان دولت در فرم تراز نمودن تقدیرنامه هم

 ٣٤٥.................................................................. جمهور) رییس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 18/11/1389

تراز کردن تقدیرنامه هاي دریافتی کارکنان دولت در فرم هاي ارزیابی عملکرد به جهت همکاري در برگزاري انتخابات  هم

 ٣٤٦......... معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 29/2/1392مورخ  3897/92/200بخشنامه شماره (

معاونت توسعه مدیریت و  28/5/1389مورخ  27911/200عملکرد (بخشنامه  دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت

 ٣٤٧........................................................................................................................... سرمایه انسانی رییس جمهور)

مورخ  20824/200استانی بر مبناي میزان تکریم ارباب رجوع (بخشنامه شماره دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه هاي 

 ٣٥١.............................................................................................................. معاونت توسعه مدیریت) 23/8/1390
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معاونت توسعه  22/5/1390مورخ  11942/200ملکرد کارمندان (بخشنامه شماره دستورالعمل اجرایی ارزیابی ع

 ٣٥٣............................................................................................................. جمهور) مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 34088/17/200دستورالعمل نحوه اعمال تنبیهات اداري با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوري (بخشنامه شماره 

 ٣٥٨........................................................ جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 10/04/1388مورخ 

مورخ  17388/92/233) قانون رسیدگی به تخلفات اداري (بخشنامه 9نحوه اعمال مجازات بند (ح) ماده (

 ٣٦٠................................................................. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 17/10/1392

صیانت از حقوق «) قانون مدیریت خدمات کشوري موضوع: 92) و (91دستورالعمل نحوه اجراي احکام مقرر در مواد (

نی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسا 17/4/1393مورخ  5272/93/200(بخشنامه شماره » مردم و سالمت اداري

 ٣٦١................................................................................................................................................. جمهور) رییس

معاونت توسعه  24/4/1393مورخ  5697/93/200طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع (بخشنامه شماره 

 ٣٦٢............................................................................................................. جمهور) سانی رییسمدیریت و سرمایه ان

 نامه شماره ) قانون مدیریت خدمات کشوري (تصویب93) و (91)، (90)، (87)، (86)، (84نامه اجرایی مواد ( آیین

 ٣٦٤........................................................................................ هیأت وزیران) 8/4/1389مورخ  77683/44770

ات کشوري (بخشنامه ) قانون مدیریت خدم103در بند (الف) ماده (» تحصیالت دانشگاهی و باالتر«تعیین مصادیق عبارت 

 ٣٦٦............................ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 21/6/1389مورخ  31792/200شماره 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  21/6/1389 -31792/200بخشنامه شماره و تبصره  4، 3، 2ابطال بندهاي 

 ٣٦٧......................................... هیأت عمومی دیوان عدالت اداري) 7/11/1392مورخ  775جمهور (رأي شماره  رئیس

) قانون مدیریت خدمات کشوري از پاداش پایان خدمت و بازخریدي 68) ماده (10العاده ویژه موضوع بند ( حذف فوق

 ٣٦٨................ جمهور) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 13/03/1393مورخ  3269/93/200(بخشنامه 

العاده ویژه از پاداش پایان خدمت (بخشنامه شماره  توقف اجراي مصوبه شوراي توسعه راجع به حذف فوق

 ٣٧٠.............................. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 24/03/1393مورخ  3699/93/200

کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداري 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  17/4/1393مورخ  5271/93/200بت (بخشنامه شماره و بیماري کارکنان رسمی و ثا

 ٣٧٠.......................................................................................................................................جمهور) انسانی رییس
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 سنوات و بازنشستگی همچنین و معلولین و جانبازان ارفاقی سنوات و بازنشستگی خصوص در تصمیم اتخاذ اختیار تفویض

 معاونت 25/9/1391 مورخ 37421/91/204 شماره بخشنامه( کشوري بازنشستگی صندوق به شهدا فرزندان ارفاقی

 ٣٧١.................................................................................................. )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 مورخ 37163/91/204 شماره بخشنامه( مستخدمین وظیفه حقوق برقراري امر در تسریع و تسهیل با ارتباط در بخشنامه

 ٣٧٢..................................................................... )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 21/9/1391

 08/04/1389مورخ  77678/44770آیین نامه نحوه اداره شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (تصویبنامه شماره 

 ٣٧٣.................................................................................................................................................هیأت وزیران)

 5/9/1393 مورخ 11852/93/206 شماره مصوبه( استانی و اجرایی هاي دستگاه مدیریت توسعه راهبري شوراي تشکیل

 ٣٧٤....................................................................................................................................... )اداري عالی شوراي

 شماره مصوبه( استانی ریزي برنامه و مدیریت هاي سازمان با کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان تشکیل و احیا

 ٣٧٧............................................................................... )اداري عالی شوراي 26/9/1393 مورخ 12991/93/206

دستورالعمل تعیین مشاغل عمومی دستگاههاي اجرایی، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیتها و شرایط تصدي این مشاغل 

 ٣٧٩.......... جمهور) معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس 4/11/1391مورخ  41935/91/220(بخشنامه شماره 

 20461/44295کشوري (مصوبه شماره ) قانون مدیریت خدمات 121) و ماده (21) ماده  (2آیین نامه اجرایی تبصره (

 ٣٨١........................................................................................................................................... )31/1/89مورخ 

(مصوبه شماره ) قانون مدیریت خدمات کشوري 121) و ماده (21) ماده (2اصالح آیین نامه اجرایی تبصره (

 ٣٨٦................................................................................ هیأت وزیران) 14/8/1391هـ مورخ 48187/ت158179

 توسعه معاونت 3/10/1390 مورخ 24773/200 شماره بخشنامه( ادغامی هاي وزارتخانه نیروهاي ساماندهی تسهیل

 ٣٨٦............................................................................................................. )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

 ٣٨٧.... هیأت وزیران) 7/4/1389مورخ  76481/44726کارمندان دولت (تصویبنامه شماره ” کار در خانه “آئین نامه 

 

  

 



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

12 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

 

   



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

13 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

  

  

  کشوري خدمات مدیریت قانون

  تعاریف -اول فصل

 موجب به و دارد برعهده را دولت اهداف از فهد چند یا یک تحقق که است مشخصی سازمانی واحد : وزارتخانه - 1 ماده

  .گردد می اداره وزیر توسط و شود می یا شده ایجاد قانون

 استقالل داشتن با و شود می یا شده ایجاد قانون موجب به که است مشخصی سازمانی واحد :دولتی مؤسسه -2 ماده

  .دهد می انجام باشد می قانونی مراجع سایر و گانه سه قواي از یکی عهده بر که را اموري و وظایف از بخشی حقوقی،

  .شود می شناخته دولتی مؤسسه درحکم است شده برده نام اساسی قانون در که سازمانهایی کلیه

 تصویب با و است حقوقی استقالل داراي که است مشخصی سازمانی واحد : غیردولتی عمومی نهاد یا مؤسسه -3 ماده

 تأمین غیردولتی منابع محل از آن ساالنه بودجه )%50( درصد پنجاه از بیش و شود می ای شده ایجاد اسالمی شوراي مجلس

  .دارد  عمومی جنبه که است خدماتی و  وظایف دار وعهده گردد

 موجب به دولت هاي تصدي از قسمتی انجام براي قانون موجب به که است اقتصادي بنگاه :دولتی شرکت -4 ماده

 می محسوب دولت وظایف جزء رهبري معظم مقام سوي از ابالغی اساسی، قانون )44( هارمچ و چهل اصل کلی سیاستهاي

 طریق از که تجاري شرکت هر .باشد می دولت به متعلق آن سهام و سرمایه )%50( درصد پنجاه از بیش و ایجاد گردد،

 درصد پنجاه از بیش که مادام شده یجادا مشترکاً یا منفرداً دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات ها، وزارتخانه گذاري سرمایه

  .است دولتی شرکت باشد الذکر فوق سازمانی واحدهاي به متعلق مشترکاً یا منفرداً آنها سهام )50%(

 است، مجاز اسالمی شوراي مجلس تصویب با صرفاً الذکر فوق عناوین از هریک تحت دولتی شرکتهاي تشکیل -1 تبصره

 به سرمایه افزایش با است )%50 ( درصد پنجاه از کمتر ها آن در دولتی شرکتهاي مسها که شرکتهایی تبدیل همچنین

  .است ممنوع دولتی شرکت

 شوند، می یا شده شناخته دولتی شرکت و شده مصادره یا و ملی صالح، دادگاه یا قانون حکم به که شرکتهایی -2 تبصره

  .گردند می تلقی دولتی شرکت
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 بر عمومی مقررات و قوانین شمول که شرکتهایی کلیه بر شده ذکر قانون این در که »لتیدو شرکتهاي«  احکام -3 تبصره

  .شد خواهد اعمال نیز است نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها

 و دولتی شرکتهاي ، غیردولتی عمومی نهادهاي یا مؤسسات ، دولتی مؤسسات ها، وزارتخانه کلیه : اجرائی دستگاه -5 ماده

 سازمان ، ایران نفت ملی شرکت قبیل از است نام تصریح یا و ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که دستگاههایی کلیه

  .شوند می نامیده اجرائی دستگاه دولتی، هاي بیمه و بانکها مرکزي، بانک ایران، صنایع نوسازي و گسترش

 و وظایف انجام براي اجرائی دستگاههاي سازمانی ساختار در که جایگاهی از است عبارت :سازمانی پست -6 ماده

 براي صرفاً ثابت پستهاي .شود می گرفته نظر در کارمند یک تصدي براي و بینی پیش )موقت و ثابت( مشخص مسؤولیتهاي

  .شد خواهد ایجاد دارد استمرار جنبه که حاکمیتی مشاغل

 مقام قرارداد یا و حکم موجب به مربوط، مقررات و ضوابط براساس که است فردي :اجرائی دستگاه کارمند -7 ماده

  .شود می پذیرفته خدمت به اجرائی دستگاه یک در صالحیتدار

 بدون آن منافع و است کشور حاکمیت و اقتدار موجب آن تحقق که است اموري از دسته آن :امورحاکمیتی - 8 ماده

  .شود نمی دیگران استفاده براي یتمحدود موجب خدمات نوع این از مندي بهره و گردیده جامعه اقشار همه شامل محدودیت

  :قبیل از

  .وسیاسی فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، بخشهاي در نظارت و ریزي برنامه سیاستگذاري، -الف

  .درآمد توزیع باز و اجتماعی تأمین و عدالت برقراري -ب

  .مردم حقوق تضییع و انحصار از جلوگیري و رقابت براي سالم فضاي ایجاد -ج

  .بیکاري و فقر رفع و کشور توسعه و رشد براي الزم مزیتهاي و ها زمینه نمودن فراهم -د

  .قضائی امور اداره و امنیت و نظم استقرار ثبتی، امور قانونگذاري، --ه

  .ملی دفاع و دفاعی ایجادآمادگی و کشور ارضی تمامیت حفظ -و

  .یاسالم ایرانی، هویت از صیانت و اسالمی مبانی و فرهنگ اخالق، ترویج -ز

  .خارجی روابط و کار روابط تنظیم عمومی، مالیه داخلی، امور اداره -ح

  .فرهنگی میراث و طبیعی منابع از حفاظت و زیست محیط حفظ -ط
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  .کشور فرکانس فضاي مدیریت و ملی اطالعات و آمار بنیادي، تحقیقات -ي

 طبیعی حوادث اثرات کاهش و مقابله واگیر، يآفتها و بیماریها از پیشگیري و کنترل عمومی، آموزش و بهداشت ارتقاء -ك

  .عمومی بحرانهاي و

 )30( ام سی و )29( نهم و بیست اصول در مذکور موارد نظیر قانون این )11( و )10( ،)9( مواد در مندرج امور از بخشی -ل

 وزیران هیأت ییدتأ با غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و تعاونی و خصوصی بخش توسط آن انجام که اساسی قانون

  .باشد نمی امکانپذیر

 این جزء عادي قوانین در اساسی قانون موجب به رهبري معظم مقام مصوب کلی سیاستهاي رعایت با که مواردي سایر - م

  .گیرد می قرار امور

 منافع به نسبت آنها از حاصل اجتماعی منافع که است وظایفی از دسته آن :خدماتی و فرهنگی ، اجتماعی امور -9 ماده

 علوم ، اي حرفه و فنی و عمومی پرورش و آموزش :قبیل از گردد، می افراد زندگی وضعیت بهبود موجب و دارد برتري فردي

 تبلیغات و هنري ، فرهنگی امور و عمومی ارتباطات و اطالعات ، ورزش و بدنی تربیت توانبخشی، ، درمان ، تحقیقات و

  .اسالمی

 و اقتصادي زیرساختهاي تقویت موجب که است اي سرمایه داراییهاي تملک طرحهاي از دسته آن : زیربنایی امور - 10 ماده

  . راه و ارتباطات ، انرژي هاي شبکه و خاك و آب طرحهاي : قبیل از گردد، می کشور تولیدي

 مانند و است معهجا اموال از برداري بهره و اداره متصدي ، دولت که است اموري از دسته آن :اقتصادي امور -11 ماده

 ، ونقل حمل ، کشاورزي ، صنعتی امور در تصدي : قبیل از کند، می عمل خصوصی درحقوق حقوقی و حقیقی اشخاص

  . قانون این )10( درماده مندرج ازطرحهاي برداري بهره و مسکن ، بازرگانی

  .باشد می کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان قانون این در سازمان از منظور :سازمان - 12 ماده

  دولت وظایف انجام فناوري و راهبردها - دوم فصل

 اساسی قانون )30( ام سی و )29( نهم و بیست اصول رعایت با خدماتی و فرهنگی ، اجتماعی تصدیهاي امور -13 ماده

 حیتصال تعیین غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و خصوصی و تعاونی بخش توسعه طریق از ایران اسالمی جمهوري

  :گردد می انجام ذیل هاي شیوه از استفاده با و دولت حمایت و نظارت با و شده

  . وظایف این مجري غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و خصوصی و تعاونی بخش از الزم حمایتهاي اعمال -1
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  .غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و وخصوصی تعاونی بخش از خدمات خرید -2

 و امکانات واگذاري ، اجاره طریق از غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و خصوصی و تعاونی بخش با مشارکت -3

  .فیزیکی منابع و تجهیزات

 و تمام پرداخت با غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و خصوصی و تعاونی بخش به دولتی واحدهاي مدیریت واگذاري -4

  . خدمات سرانه هزینه از بخشی یا

  .اجرائی دستگاههاي توسط ماده این موضوع دولتی واحدهاي رهادا و ایجاد -5

 اداره و ایجاد نباشد مقدور )4لغایت 1(الذکر فوق چهارگانه طرق از یکی به ماده این موضوع امور انجام اگر -1 تبصره

  .است دولت وظیفه دولتی واحدهاي

 آموزشی، بخشهاي در ماده این موجب به که قانون این موضوع افراد کلیه اخالقی و علمی صالحیت تأیید -2 تبصره

 و کیفیت و مربوط استانداردهاي تأیید و قانون این ششم فصل ضوابط مطابق داشت خواهند اشتغال فرهنگی و بهداشتی

  .است مربوط مقررات و قوانین مطابق نیز خدمات قیمت

 و خصوصی و تعاونی( غیردولتی، بخش وسطت اجرائی دستگاههاي نظارت و حمایت ، مدیریت با زیربنایی امور -14 ماده

 دولتی بخش توسط وزیران هیأت تصویب با استثنائی موارد در و شد خواهد انجام )غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها

  .شد خواهد انجام

 يسیاستها و ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون )44( چهارم و چهل اصل رعایت با اقتصادي تصدیهاي امور -15 ماده

 ایجاد از مربوط مقررات و قوانین رعایت با است مکلف دولت .گردد می واگذار غیردولتی بخش به رهبري معظم مقام ابالغی

 امنیت و توسعه و رشد و سالم رقابت فضاي و جلوگیري کنندگان مصرف و تولیدکنندگان حقوق تضییع انحصار،

 را بیکاري رفع و الزم مزیت و ها زمینه نمودن فراهم و درآمد توزیعباز و اجتماعی تأمین و عدالت برقراري و گذاري سرمایه

  .نماید فراهم

 هردو، یا و کار انجام مراحل کنترل و )ستانده( محصول و نتیجه کنترل نظام استقرار و وري بهره افزایش منظور به -16 ماده

 براساس خود سرپرستی تحت واحدهاي ارهاد براي مدیران به الزم اختیارات اعطاء و گیري تصمیم تمرکز از جلوگیري

 عمل به را ذیل اقدامات موظفند اجرائی دستگاههاي رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه سازمان توسط که اي نامه آئین

  .آورند
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 پژوهشی، آموزشی، واحدهاي قبیل از مجري واحدهاي محصوالت و خدمات و فعالیتها شده تمام قیمت تعیین -الف

 چهارچوب در خدمات، و فعالیتها ارائه جغرافیایی محل و کیفیت با متناسب اداري، و تولیدي خدماتی، درمانی، بهداشتی،

 و مدیریت سازمان تأیید با استانی و ملی ساالنه مصوب بودجه در مذکور خدمات و فعالیتها شده تمام قیمت متوسط

  .استان یا کشور ریزي برنامه

 کنترل براي نظارتی سازوکارهاي بینی پیش و خدمات کیفی استانداردهاي و گرا تیجهن و هدفمند شاخصهاي تعیین -ب

  .شده ارائه خدمات کیفیت و کمیت

 تعهدات تعیین و آن شده تمام قیمت و خدمات و فعالیتها حجم براساس مجري واحدهاي مدیران با تفاهمنامه انعقاد -ج

  .طرفین

 در استان ریزي برنامه شوراي به مذکور اعتبارات هاي برنامه و فصول جایی هجاب پیشنهاد براي الزم اختیارات اعطاء -د

  .بود خواهد ساالنه بودجه قانون احکام براساس ملی اعتبارات جایی جابه ساالنه بودجه قانون احکام چهارچوب

 به سازمان پیشنهاد با که اي مهنا آئین موجب به مدیران، به ومالی اداري الزم اختیارات شده، تمام قیمت نظام اجراء براي --ه

  .گردد می تعیین رسد می وزیران هیأت تصویب

 به پرداخت از پس و شده تلقی کمک عنوان به گیرد، می قرار واحدها اختیار در شده تمام قیمت براساس که اعتباراتی -و

 نتایج و اهداف تحقق به نسبت اجرائی دستگاههاي مدیران .گردد می منظور قطعی هزینه به ربط ذي واحدهاي بانکی حساب

 گزارش موظفند و بود خواهند پاسخگو نظارتی نهادهاي به و مسؤول خود مدیریت مدت در تفاهمنامه در شده بینی پیش

 ماه یک را ماده این عملکرد گزارش است مکلف نیز سازمان و نمایند ارائه سازمان به بار یک ماه شش هر را مربوطه اقدامات

  .نماید تقدیم مجلس به سالیانه بودجه لوایح ارسال از قبل

 و محصوالت شدة تمام قیمت محاسبه امکان وزیران هیأت تصویب و سازمان پیشنهاد با که دستگاههایی -1 تبصره

  .نمود خواهند اقدام شده تمام هزینه محاسبه طریق از باشند نداشته را خود خدمات

 1387 سال از و شده اجراء کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان توسط سال یک ظرف باید می ماده این احکام -2 تبصره

  .باشد می ارائه و تنظیم قابل ماده این مفاد رعایت با فقط قانون این موضوع دستگاههاي بودجه

 غیردولتی مؤسسات و شرکتها با قرارداد عقد با و مناقصه ازطریق شود می داده اجازه اجرائی دستگاههاي به -17 ماده

 خدمات از بخشی مشخص و شفاف طور به کل قیمت و کار واحد هر قیمت ، معین کار حجم ، مشخص فعالیت براساس
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 و مناقصات برگزاري قانون رعایت با شود می داده اجازه ، متقاضیان مراجعه عدم صورت در .نمایند تأمین را خود موردنیاز

  .دگرد اقدام مناقصه تشریفات ترك طریق از سازمان تأیید

 وامور کار وزارت یا کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان توسط مربوط وظایف حسب ماده این موضوع شرکتهاي -تبصره

  .گردند می صالحیت لغو ماده این حکم از تخلف درصورت و شده صالحیت تعیین اجتماعی

 و وظایف از قسمتی یا و تمام ن،قانو این در شده بینی پیش احکام براساس که غیردولتی بخشهاي کارمندان -18 ماده

 باشند، می دار عهده را شد خواهد معین مربوط مقررات و قوانین حسب که واگذاري قابل امور سایر و دولتی امور تصدي

 این قبال در مسؤولیتی یا و تعهد گونه هیچ اجرائی دستگاههاي .گردند می تلقی دولتی غیر کارفرماي پوشش تحت کارکنان

  .رندندا کارمندان

 مقررات و قوانین سایر و اجتماعی وتأمین کار قانون مطابق خود پوشش تحت کارمندان با موظفند کارمندان این کارفرمایان

 موظفند اجرائی ههاي دستگا .بود خواهند رابطه این در صالح ذي مراجع یا و مقامات پاسخگوي و نمایند رفتار مربوطه

 کارمندان تعهدات شده دریافت نامه ضمانت محل از کارمندان حقوق احقاق رد غیردولتی بخش کارفرماي تخلف درصورت

  .نمایند پرداخت را ربط ذي

 انجام براي بود، خواهند مجاز خود خدمات ارائه کمیت و کیفیت در مستمر ارتقاء منظور به اجرائی ههاي دستگا -19 ماده

 و وظایف پاالیش و بازنگري ، مدیریتی نوین نظامهاي استقرار نظیر مدیریت توسعه هاي زمینه در اي مشاوره خدمات

 ، آموزشی مراکز با اداري نوین فنآوریهاي و انسانی هاي سرمایه مدیریت و توسعه ، تشکیالتی ساختارهاي و مأموریتها

  .دنماین قرارداد عقد ربط ذي مقررات رعایت با ، سازمان توسط شده صالحیت تأیید خصوصی مؤسسات و دولتی ، پژوهشی

 خالقیت و اندیشه و فکر از مندي بهره و کارآیی افزایش و انگیزه ایجاد منظور به مکلفند اجرائی ههاي دستگا - 20 ماده

 در آن اثرگذاري و پیشنهادها دریافت و کارمندان مشارکت جلب براي مناسب کار و ساز خود ربط ذي کارمندان

 سازمان پیشنهاد با که بود خواهد اي نامه آئین براساس پاداش پرداخت نحوه و پیشنهادها نظام .آورند فراهم را ها گیري تصمیم

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به

 می واگذار غیردولتی بخش به آنها وظایف از بخشی یا تمام که اجرائی دستگاههاي ثابت یا و رسمی کارمندان با -21 ماده

  .شد خواهد عمل ذیل روشهاي از یکی به گردد

  .دیگر اجرائی دستگاه یا دستگاه همان واحدهاي سایر به الانتق -الف

  .خدمت سنوات بازخرید -ب
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  .پنجسال تا سه مدت براي حقوق بدون مرخصی با موافقت -ج

 تغییر به کارمندان تمایل صورت در .باشد می شده واگذار فعالیتهاي و وظایف مجري که غیردولتی بخش به انتقال -د

  .گردد می تأمین دولت توسط مربوط سوابق حفظ با ربط ذي صندوق تغییر جایی ابهج هزینه بازنشستگی صندوق

  .کند می پرداخت غیردولتی بخش را وي مزایاي و حقوق که مأمور شکل به غیردولتی بخش در وظیفه انجام --ه

 کار قانون مقررات و قوانین شود، غیردولتی مذکور شرکت که نحوي به دولتی شرکتهاي سهام واگذاري درصورت -1 تبصره

 تمایل درصورت و شوند می محسوب جدید کارفرماي کارمندان افراد، این و گردد می اعمال شده واگذار شرکت برکارمندان

  .بمانند باقی خود قبلی بازنشستگی صندوق تابع کماکان توانند می

 غیردولتی  بخش به ربط ذي دستگاه از یبخش برداري بهره ) دولتی شرکت یا( دولت مالکیت حفظ با که مواردي در -2 تبصره

 سازمان باپیشنهاد ماده این اجرائی نامه آئین .باشد می مجاز غیردولتی بخش به مربوط کارمندان مأموریت گردد، واگذار

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به

 .کند اعالم اجرائی دستگاه هب و انتخاب اولویت ترتیب به را فوق گانه پنج طرق از طریق سه تواند می کارمند - 3 تبصره

  .کند اقدام و انتخاب را روشها از یکی کارمند سوي از شده تعیین اولویت به باتوجه است مکلف مربوطه دستگاه

 سازماندهی، آموزش، براي الزم اقدامات غیردولتی بخش از حمایت و تقویت منظور به موظفند اجرائی دستگاههاي -22 ماده

 پیشنهاد با که اي نامه آئین براساس غیردولتی بخش از خدمات خرید و اداري موانع رفع مالی، يکمکها و تسهیالت ایجاد

  .آورند عمل به رسد، می وزیران هیأت تصویب به سازمان

 ورزشی، فضاهاي ، آموزشی و درمانی واحدهاي رفاهی، مسکونی، مجتمع زائرسرا، مهمانسرا، هرگونه اداره و ایجاد -23 ماده

  .باشد می ممنوع اجرائی دستگاههاي توسط آن نظایر و تفریحی

 می فوق امور از برخی انجام دار عهده مردم به خدمات ارائه براي خود قانونی وظایف براساس که دستگاههایی -1 تبصره

  .باشند می مستثنی ماده این حکم از فصل این احکام رعایت با باشند

 هیأت تصویب با اند نیافته توسعه متخصص و کارشناس انسانی نیروي نظر از که زمانی تا کشور محروم مناطق -2 تبصره

  .باشند می مستثنی ماده این حکم از وزیران

 را ذیل اقدامات قانون این تصویب تاریخ از موظفند اجرائی دستگاههاي کلیه فصل این احکام اجراء راستاي در -24 ماده

  :دهند انجام
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 با و احصاء را است غیردولتی بخش به واگذاري قابل که وظایفی از دسته آن قانون ینا تصویب از پس ماه شش حداکثر -الف

 درصد بیست برنامه هر طی که نحوي به .نمایند اقدام آنها واگذاري به نسبت فصل این در مطروحه راهکارهاي رعایت

  .یابد کاهش واگذاري قابل امور در دولت تصدیهاي میزان از ) 20%(

 اجرائی دستگاههاي کارمندان تعداد که گردد تعیین نحوي به قانون این )51( ماده در مذکور استخدامی يمجوزها تعداد -ب

 امور در )%2(درصد دو میزان به سال هر باشند می قرارداد طرف یا و کنند می دریافت مزایا و حقوق نحو هر به که

  .یابد کاهش قبل سال به نسبت غیرحاکمیتی

 دستگاههاي خدمت از موارد سایر و استعفاء بازخریدي، بازنشستگی، روشهاي به که کارمندان ومس یک معادل حداکثر  -ج

  .نمایند استخدام شوند می خارج اجرائی

  .هستند مستثنی ماده این شمول از قانون این )8( ماده موضوع حاکمیتی وظایف - 1 تبصره

 بخش توسعه براي دولت حمایتهاي قانون، این درچهارچوب ريواگذا قابل وظیفه شامل ماده این اجرائی نامه آئین -2 تبصره

 بنا موارد سایر و شده واگذار واحدهاي کارمندان تکلیف تعیین و تعاونی و خصوصی بخش از خدمات خرید نحوه و غیردولتی

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد به

 با و نموده کنترل اجرائی دستگاههاي در را فصل این اجراء وظفندم کشور کل بازرسی سازمان و محاسبات دیوان -3 تبصره

  .نمایند قانونی برخورد متخلف مدیران

  مردم حقوق - سوم فصل

 اداري و اسالمی اخالق موازین رعایت با باید و هستند مردم خدمتگزاران ، اجرائی دستگاههاي کارمندان و مدیران -25 ماده

 در احسن نحو به را خود وظایف نمایند می امضاء که اداري و اخالقی منشور و نموده اءاد ورود بدو در که سوگندي طبق و

  .دهند انجام آنها قانونی هاي خواسته و حقوق درنظرگرفتن با و مردم به خدمت راه

به  مانساز پیشنهاد با اجرائی دستگاههاي کارمندان تعهدات و نامه سوگند متن الذکر، فوق منشور مفاد و اصول - 1 تبصره

  ..رسد می وزیران هیأت تصویب

 با را مواردي ، فوق موارد بر عالوه مربوط دستگاه خاص شرایط و وظایف با متناسب توانند می اجرائی دستگاههاي -2 تبصره

  .نمایند اضافه آن به وزیران هیأت مصوب اخالقی منشور رعایت
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 طریق از و نموده آشنا اجرائی دستگاههاي با تعامل در خود یفتکال و حقوق با را مردم مکلفند اجرائی دستگاههاي -26 ماده

 و داده ارتقاء را زمینه این در عمومی آگاهی سطح ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا ویژه به جمعی ارتباط وسایل

  .دهند قرار مردم دراختیار مناسب و مطلوب نحو به را الزم اطالعات

 اجرائی دستگاههاي برخوردارند، یکسان حقوق از مساوي درشرایط اجرائی دستگاههاي خدمات از استفاده در مردم -27 ماده

 از و نموده شفاف و مستند را آنها تغییرات و خدمات ارائه استاندارد و کیفیت و زمان مراحل، ماه، سه ظرف حداکثر موظفند

 پاسخگویی مسؤولیت اجرائی ستگاههايد مسؤولین تخلف، هرگونه بروز صورت در و برسانند مردم اطالع به مختلف طرق

  . داشت خواهند عهده به را آنان شکایت و مردم به

 در را کارمندان عملکرد از مردم رضایت عدم و رضایت مراجعان، و مردم حقوق تأمین منظور به است مکلف دولت -28 ماده

 لحاظ تنبیهات و تشویقات اعمال و استخدامی تامتیازا سایر از مندي بهره و استخدامی قراردادهاي تمدید و انتصاب ارتقاء،

 مؤثر عامل یک عنوان به را دولت کارمندان به مربوط استخدامی و اداري ضوابط ها، نامه شیوه ها، نامه آئین کلیه و نموده

  .منظورنماید

  سازمانی ساختار -چهارم فصل

 در مربوط ویژگیهاي با متناسب را خود تتشکیال تنظیم و طراحی ، سازماندهی مکلفند اجرائی دستگاههاي - 29 ماده

 انجام ذیل موارد رعایت با رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه سازمان که شاخصهایی و ضوابط الگوها، چهارچوب

  :دهند

 به سازمان تأیید و دستگاه پیشنهاد با و قانون این دوم فصل در مذکور راهبردهاي رعایت با سازمانی پستهاي سقف -الف

  .رسد می وزیران هیأت صویبت

 با متناسب پنجساله برنامه دو از پس حداکثر و برنامه یک از پس حداقل مصوب سازمانی پستهاي سقف و تشکیالت -ب

  .گرفت خواهد قرار مجدد تصویب و بازنگري مورد جدید برنامه احکام و سیاستها

 و ملی اجرائی دستگاههاي در مدیریتی عمودي سطوح ي،ادار مراتب سلسله و کار انجام مراحل نمودن کوتاه منظور به -ج

  :گردد می تعیین ذیل قرار به سازمانی، هرواحد در اجرائی مقام باالترین احتساب با استانی

  .سطح )4( در حداکثر : دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه -

   .سطح )3( حداکثر : استانی واحدهاي -

  .سطح )2( حداکثر :ترازهم نواحی و مناطق ، شهرستانی واحدهاي -
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  .سطح یک : کشوري تقسیمات واحدهاي سایر -

 معاون )5( حداکثر توانند می شوند، می اداره جمهور رئیس معاون نظر تحت که مستقل سازمانهاي و ها وزارتخانه از هرکدام -د

 کار حجم با متناسب و نمایند یبین پیش خود تشکیالتی ساختار در مشابه عناوین یا معاون )3(حداکثر دولتی مؤسسات وسایر

 داشته مشابه عناوین یا رئیس یا مدیر یا مدیرکل )5( حداکثر تواند می معاون هر سازمانی پستهاي تعداد و وظایف وتنوع

  .باشد

 خواهد تأمین بند این در مذکور مدیریتی پستهاي سرجمع از دولتی مؤسسات رئیس یا وزیر حوزه نیاز مورد مدیریتی پستهاي

  .شد

 سایر براي و )10( حداکثر )71( ماده )ج( و  )ب(،)الف(بندهاي در مذکور اجرائی مقامات براي مشاور پستهاي تعداد --ه

 سقف در پست )3( حداکثر کشوري باگستره دولتی مؤسسات رؤساي براي و)4(حداکثر ماده این در مذکور اجرائی مقامات

  .گردد می تعیین مصوب پستهاي

 )29( ماده رعایت با )استانداریها استثناء به (  استانها مراکز در اجرائی دستگاههاي سایر و ها وزارتخانه یسازمان واحدهاي -ي

  .یابند می تغییر سطح این در موجود سازمانهاي و شوند می سازماندهی کل اداره سطح در حداکثر قانون این

 در خدماتی ارائه به موظف الزاماً خود مصوب شکیالتت و قانونی وظایف شرح مطابق اجرائی دستگاههاي که صورتی در -ط

 تصویب درتاریخ که صورتی در باشند جمعیت هزارنفر سی از کمتر هاي بخش و جمعیت هفتادهزارنفر از کمتر شهرستانهاي

 مراکز اداري مجتمع در را خود ربط ذي کارمندان موظفند باشند نشده احداث ربط ذي اداري واحدهاي ساختمانهاي قانون این

 واحدهاي ایجاد از و نموده مستقر گردد می ایجاد بخشدار و فرماندار نظر تحت نمایندگی عنوان به که بخش و شهرستان

  .نمایند خودداري مستقل

 این خدماتی و پشتیبانی هاي هزینه  .گردد نمی ربط ذي واحدهاي براي حکم این لغو موجب شهرها گونه این جمعیت افزایش

 بند این اجراء وزیران هیأت تشخیص با شهرها درسایر .گردد می بینی پیش )استانداریها ( کشور وزارت ودجهب در ها مجتمع

  .باشد می امکانپذیر

  ..رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با بند این اجرائی نامه آئین

 تأیید با ضرورت صورت در شوند، می اداره جمهور رئیس معاون نظر تحت که مستقل سازمانهاي و ها وزارتخانه -30 ماده

 سازمانی واحد کشوري تقسیمات سطوح از برخی در خود قانونی وظایف حسب توانند می وزیران هیأت تصویب و سازمان
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 یک هر در جمهور رئیس به وابسته مستقل مؤسسات و وزارتخانه یک به وابسته واحدهاي کلیه صورت این در .باشند داشته

  .گیرند می قرار واحد مدیریت تحت و ادغام سازمانی واحد یک در کشوري سیماتتق سطوح از

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان تأیید با ماده این اخیر حکم از استثناء موارد

 به را آن از نسخه یک و تهیه )29( ماده مفاد رعایت با را خود تفصیلی تشکیالت مکلفند اجرائی دستگاههاي -31 ماده

 با مغایرت عدم یا و مغایرت پیشنهاد، وصول تاریخ از ماه سه مدت ظرف حداکثر است موظف سازمان .دارند ارسال سازمان

 تأییدیه مغایر، موارد اصالح از پس موظفند ربط ذي اجرائی دستگاههاي .نماید اعالم را مذکور شاخصهاي و ضوابط الگوها،

  .نمایند کسب را سازمان

  افراد کارگیري به هرگونه و بود خواهند سازمانی پستهاي از یکی متصدي ، اجرائی دستگاههاي کارمندان از هریک -32 ماده

  . است ممنوع قانون این ابالغ از سال یک از پس مصوب سازمانی پست داشتن بدون حقوق پرداخت و

 بدون مصوب، سازمانی پستهاي )%10(درصد ده تا سازمان تأیید با خاص شرایط در توانند می اجرائی دستگاههاي -تبصره

  .کارگیرند به سال یک حداکثر براي معین کار یا ساعتی صورت به را افرادي مصوب اعتبارات سقف در و استخدامی تعهد

 این» 16« ماده موضوع( شده تمام قیمت براساس که اجرائی دستگاههاي از واحدهایی داخلی تشکیالت تنظیم -33 ماده

 خواهند ارسال سازمان به ضوابط با تطبیق جهت را خود تشکیالت از اي نسخه و بوده آنها برعهده دشو می اداره ) قانون

  .داشت

 وظایف چهارچوب در صرفاً اجرائی دستگاههاي در سازمانی پست و واحد هرگونه ایجاد و وظایف شرح تنظیم -34 ماده

  .باشد می کار این انجام حسن بر نظارت به مکلف سازمان .باشد می مجاز آنها مصوب قانونی

 پیشنهاد به نسبت سال یک مدت ظرف حداکثر فصل این احکام چهارچوب در موظفند اجرائی دستگاههاي کلیه - 35 ماده

  .نمایند اقدام خود سازمانی ساختار اصالح

 از جدیدالتأسیس و یافته توسعه وکمتر نیافته توسعه بخشهاي و شهرستانها در مستقر واحدهاي نیاز مورد پستهاي -تبصره

 الذکر فوق واحدهاي براي بالتصدي پست نبود درصورت .شد خواهد تأمین قانون این )29(ماده موضوع پستهاي سرجمع

  .نماید ایجاد جدید پست فصل این احکام رعایت با است موظف دولت

  اداري خدمات و اطالعات فناوري -پنجم فصل

 نیروي وري بهره افزایش هدف با را خود کار انجام روشهاي و موردعمل فرآیندهاي موظفند اجرائی دستگاههاي -36 ماده

 و مردم کرامت و رضایت تأمین و امور صحت و سالمت ، کیفیت ، هزینه ، دقت ، سرعت نظیر فعالیتها کارآمدي و انسانی
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 اصالح و بازبینی مورد را اروشه این بار یک سال سه هر حداکثر و اجراءگذارند مورد به و تهیه سازمان دستورالعمل براساس

  .دهند قرار

 با که شاخصهایی براساس دولتی خدمات از مردم رضایت و امور صحت فعالیتها، کارآمدي و وري بهره میزان -تبصره

 مورد ربط ذي دستگاههاي همکاري با سازمان توسط سالیانه رسد، می سازمان تأیید به اجرائی دستگاههاي پیشنهاد

  .شود می لحاظ آنها عملکرد ارزیابی در آن نتایج و گرفته قرار گیري اندازه

 ربط ذي هاي دستورالعمل رعایت با و مردم به خدمات کمیت و کیفیت بهبود هدف با موظفند اجرائی دستگاههاي -37 ماده

  : دهند انجام ترتیب به را زیر اقدامات

 ارائه باید متقاضی که مدارکی و آن انجام بندي مانز با همراه خدمات ارائه شیوه درخصوص الکترونیکی رسانی اطالع -1

  .نماید

  . الکترونیکی هاي رسانه و ابزار طریق از خدمات انجام جهت موردنیاز فرمهاي ارائه -2

 دریافت براي اجرائی دستگاه به مردم حضوري مراجعه لزوم حذف و الکترونیکی صورت به شهروندان به خدمات ارائه -3

  . خدمت

 می تعیین سال سه و دو یک، ترتیب به قانون این تصویب تاریخ از ماده این )3( و )1( بندهاي اجراء زمان مدت -تبصره

  .گردد

 و دولتی بخش طریق از الکترونیکی رسانی خدمات واحدهاي ، مردم به خدمات ارائه در سهولت و تسریع منظور به - 38 ماده

 دسته آن انجام 1387 سال پایان حداکثرتا موظفند اجرائی دستگاههاي لیهک .گردد می ایجاد شهرستانها مراکز در دولتی غیر

 تصویب به ماده این اجرائی دستورالعمل .نمایند ارائه مراکز این توسط را باشد می ارائه قابل طریق این از که خدماتی از

  .رسد می اداري عالی شوراي

 جلوگیري و اداري فضاهاي و ساختمانها از مناسب برداري بهره و جویی صرفه منظور به موظفند اجرائی دستگاههاي -39 ماده

 و ضوابط براساس کارمندان شغلی سالمت و ایمنی موجبات آوردن فراهم و غیرضرور هاي وهزینه زائد تشریفات از

  .ایندنم اقدام گردد، می ابالغ و تهیه سازمان توسط که اداري ملزومات و تجهیزات فضاها، کارگیري به استانداردهاي

 یاد استانداردهاي با را خود استفاده مورد ساختمانهاي سال یک مدت ظرف حداکثر موظفند اجرائی دستگاههاي کلیه -تبصره

 امور وزارت به مرکز در و استان دارایی و اقتصادي کل ادارات به استانها در مورد حسب را مازاد فضاهاي و داده تطبیق شده
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 ریزي برنامه شوراي یا و وزیران هیأت تصویب با مورد حسب وزارتخانه این طریق از دتانماین اعالم دارایی و اقتصادي

  .گردد تعیین آن بردار بهره دستگاههاي استان وتوسعه

 اداره یا وزارت به را مازاد فضاهاي موظفند حسابان ذي نکنند اقدام اجرائی دستگاههاي شده تعیین مهلت در که صورتی در

  .نمایند اعالم فوق ترتیب به اقدام جهت متبوع کل

 دولت اداري، خدمات در اطالعات فناوري از استفاده به مربوط امور تمرکز و اطالعاتی ساخت زیر ایجاد منظور به - 40 ماده

 اجرائی دستگاههاي کلیه مشارکت و ایران اسالمی جمهوري پست شرکت و احوال ثبت سازمان طریق از است موظف

  .اجراءنماید و ساماندهی طراحی، را انایرانی اطالعات پایگاه

 موجود اطالعات و ها داده اتصال و هدایت ساماندهی، طریق از پستی کد و ملی شماره از استفاده با پایگاه این - 1 تبصره

  .گردد می تشکیل دستگاهها

 استفاده با را خود به وطمرب هاي داده اطالعات پایگاههاي 1386 سال پایان تا موظفند اجرائی دستگاههاي کلیه -2 تبصره

  .نمایند آماده پستی کد و ملی شماره از

  .خواهدرسید وزیران هیأت تصویب به و تهیه سازمان توسط ماده این نامه آئین - 3 تبصره

 و خدمات ارائه هرگونه .باشد می ماده این در مصرح تکالیف انجام حسن بر نظارت و پیگیري مسؤول سازمان -4 تبصره

 از استفاده بدون 1388 سال از باشد می آنها استقرار محل آدرس و افراد شناسایی به نیاز که مراجعانی با اطارتب برقراري

  .باشد می ممنوع اجرائی دستگاههاي توسط کدپستی و ملی شماره

  خدمت به ورود -ششم فصل

 باشند می اجرائی اههايدستگ در استخدام داوطلب که افرادي استخدامی صالحیت تعیین و خدمت به ورود -41 ماده

  .شود می انجام فرصتها برابري و شایستگی مراتب رعایت و مصوب تشکیالت ، صادره مجوزهاي براساس

  :از عبارتند اجرائی دستگاههاي در استخدام عمومی شرایط - 42 ماده

 تحصیلی امدركب متخصصین براي و رسمی استخدام براي سال چهل حداکثر و تمام سال بیست سن حداقل داشتن -الف

  .سال پنج و چهل دکتري

  . ایران تابعیت داشتن -ب

  . مردان براي قانونی معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام -ج



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

26 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

  .مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم -د

  .مؤثر جزائی محکومیت سابقه نداشتن --ه

 بینی پیش آنها احراز شرایط در همتراز اركمد که مشاغلی براي(همتراز مدارك یا و دانشگاهی تحصیلی مدرك دارابودن -و

  ). است شده

 پیشنهاد با که اي نامه آئین براساس شوند می  استخدام که کاري انجام براي توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن -ز

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان

  .ایران اسالمی جمهوري اساسی انونق در شده شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد -ح

  .ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون به التزام -ط

 خواهد انجام خود خاص مقررات و قوانین حسب خارجی اتباع خدمت مدت و حقوق تعیین و موقت کارگیري به - 1 تبصره

  .شد

 در آنان توانایی احراز به منوط التربا و کارشناسی و تخصصی مشاغل در اجرائی دستگاههاي در افراد استخدام - 2 تبصره

 ابالغ و تهیه سازمان توسط مذکور مهارتهاي محتواي و عناوین که باشد می اطالعات فناوري عمومی و پایه مهارتهاي

  .شد خواهد

  .بود خواهد خود به مربوط مصوب قوانین براساس آنان هاي خانواده و ایثارگران استخدام - 3 تبصره

  .است باقی خود قوت به گزینش مقررات و قوانین - 4 تبصره

 مناطق یا موارد در ماده این در مذکور رقم کمتراز سن حداقل با یا و دیپلم تحصیلی مدرك با افراد کارگیري به -5 تبصره

 وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با که مشاغلی در صرفاً شهدا فرزندان براي و مشخص زمان مدت براي خاص

  .باشد می زمجا رسد می

 شرایط بر عالوه شرایطی خود عمل مورد قبلی مقررات و قوانین در که صورتی در توانند می اجرائی دستگاههاي -43 ماده

  .دهند قرار عمل مالك را آن باشند، داشته قانون این )42( ماده

 می آگهی نشر عمومی طور به که عمومی امتحان در شدن پذیرفته از پس اجرائی دستگاههاي در افراد کارگیري به -44 ماده

 تخصصی و عمومی امتحان برگزاري نحوه به مربوط دستورالعمل . است امکانپذیر تخصصی مسابقه یا امتحان نیز و گردد

  .رسد می مدیریت توسعه شوراي تصویب به
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  خدمت به ورود -هفتم فصل

  .پذیرد می انجام ذیل روش دو به اجرائی دستگاههاي در استخدام قانون، این تصویب تاریخ از  - 45 ماده

  .حاکمیتی مشاغل در ثابت پستهاي تصدي براي رسمی استخدام -الف

  .معین مدت براي  و سازمانی پستهاي تصدي براي پیمانی استخدام -ب

 صورت به قانون این مقررات رعایت با اند درآمده رسمی استخدام به عمل مورد قوانین موجب به که کارمندانی - 1 تبصره

  .داد خواهند ادامه رسمی استخدام

 به سازمان پیشنهاد به بنا قانون این )8(ماده در مذکور ویژگیهاي به باتوجه ماده این )الف(بند موضوع مشاغل -2 تبصره

  .رسد می وزیران هیأت تصویب

 هفتاد از تخصصی اغلمش براي و سال پنج و شصت  از نباید استخدام قرارداد مدت انتهاي در پیمانی کارمند سن - 3 تبصره

  .کند تجاوز سال

 کارمندان مورد در و گردد می مشخص نامه پیمان در پیمانی کارمندان تصدي مورد وشغل خدمت محل تعیین -4 تبصره

  .باشد می ربط ذي اجرائی دستگاه عهده به رسمی

 را آزمایشی دوره یک رسمی دمتخ به ورود از قبل نمایند می کسب را رسمی استخدام به ورود شرایط که کسانی -46 ماده

 منظور رسمی کارمندان جزء خدمت بدو از ذیل شرایط احراز صورت در و نمود خواهند طی باشد می سال سه آن مدت که

  :شد خواهند

 مردم به خدمت روحیه نوآوري، خالقیت، کار، به عالقه کاردانی، ،)اخالقی و اعتقادي علمی،( لیاقت از اطمینان حصول -الف

  .رسمی کارمندان صالحیت تعیین تخصصی کمیته تشخیص با الزم امتیاز کسب طریق از اداري انضباط نظم ایترع و

  .الزم امتیاز کسب و آموزشی هاي دوره طی -ب

  .گزینش تأیید -ج

 را رسمی استخدام  به تبدیل یا و خدمت ادامه شرایط کارمندان آزمایشی دوره پایان یا ضمن در که درصورتی - 1 تبصره

  :شد خواهد رفتار ذیل روشهاي از یکی به وي با ننمایند کسب

  .الزم شرایط احراز براي دیگر دوساله مهلت اعطاء -الف



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

28 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

  .پیمانی استخدام به وضع تبدیل -ب

  .حکم لغو -ج

 براي شدن پذیرفته و )42( ماده موضوع صالحیتهاي احراز و آزمون در شرکت درصورت پیمانی کارمندان با  -2 تبصره

  .شد خواهد رفتار زیر شرح به حاکمیتی مشاغل در رسمی تخداماس

  .شود می محسوب رسمی سوابق جزو آنها پیمانی سوابق -1

  .شود می اضافه خدمت به ورود فصل )42( ماده )الف(بند موضوع سن سقف به آنها خدمت سنوات سابقه -2

  .رسد می وزیران هیأت یبتصو به و تهیه سازمان توسط ماده این اجرائی نامه آئین - 3 تبصره

 پستهاي اختیارات و وظایف از بخشی یا تمام انجام براي دولتی غیر مؤسسات و شرکتها کارمندان کارگیري به -47 ماده

 مؤسسات و شرکتها گونه این کارمندان خدمات از استفاده و باشد می ممنوع عنوان هر تحت اجرائی دستگاههاي سازمانی

  .است امکانپذیر قانون این )17( ماده براساس صرفاً

  :گردند می منتزع اجرائی دستگاه در خدمت از ذیل حاالت از یکی در رسمی کارمندان - 48 ماده

  .ربط ذي قوانین طبق کلی کارافتادگی از یا و بازنشستگی -

  .استعفاء -

 آئین براساس ( متناوب ارسالچه یا متوالی سال سه در کارمند عملکرد ارزیابی از ضعیف نتایج کسب دلیل به بازخریدي -

  ).رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با که اي نامه

  ).122( ماده براساس بخدمت آماده -

  .ربط ذي قانونی مراجع احکام موجب به انفصال یا اخراج -

 یا و استخدام اجازه لانفصا مدت در گردند می منفصل خدمت از قانونی مراجع احکام موجب به که کارمندانی -1 تبصره

  .داشت نخواهند را اجرائی دستگاههاي در اشتغال هرگونه

 همان در مجدد اشتغال هرگونه یا و استخدام اجازه گردند، می اخراج اجرائی دستگاه از که کارمندانی -2 تبصره

  .داشت نخواهند را اجرائی دستگاه
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  :باشد می ذیل شرایط تحقق به منوط پیمانی کارمندان داد قرار تمدید - 49 ماده

  .کارمندان سازمانی پست استمرار -

  .کارمند خدمات از رضایت و عملکرد ارزیابی از مطلوب نتایج کسب -

  .رجوع ارباب و مردم رضایت جلب -

  .تصدي مورد شغل زمینه در تخصصی و علمی سطح ارتقاء -

  .شد خواهد عمل مربوط مقررات و نقوانی مطابق پیمانی کارمندان با قرارداد تمدید عدم درصورت -تبصره

  .بود خواهند مربوط مقررات و قوانین مطابق بیکاري بیمه مزایاي از استفاده مشمول ، کارمندان - 50 ماده

 می تعیین پنجساله هاي برنامه در  قانون این دوم فصل رعایت با اجرائی دستگاههاي استخدام مجوزهاي مجموع -51 ماده

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با دولتی مؤسسات و ها رتخانهوزا از هریک سهم و گردد

 قانون خالف ماده این موضوع مجوزهاي از خارج اجرائی دستگاههاي در انسانی نیروي کارگیري به گونه هر -تبصره

 در قانونی غیر تصرف وندش می گرفته کار به مجوز بدون که افرادي به وجهی هرگونه پرداخت و باشد می ممنوع و محسوب

  .گردد می محسوب عمومی اموال

 قانون این )32( ماده وتبصره )45(ماده در مندرج حاالت از غیر به اجرائی دستگاههاي در افراد کارگیري به نوع هر -52 ماده

  .باشد می ممنوع

  شغلی ارتقاء و انتصاب -هشتم فصل

 عملکرد و شایستگی احراز از پس و الزم تجربی و تحصیلی شرایط رعایت با باید کارمندان شغلی ارتقاء و انتصاب -53 ماده

  .گیرد صورت آنان قبلی مشاغل در موفق

 انجام را زیر اقدامات موظفند اجرائی دستگاههاي ، مدیران خدمت در ثبات ایجاد و شایستگی نظام استقرار منظور به - 54 ماده

  : دهند

 ارتقاء مسیر از افراد تا نموده تعیین را الزم تخصصی شرایط ، اي حرفه مدیریت هايپست به افراد انتصاب و انتخاب در -الف

 امتحانات برگزاري با باشد، نداشته وجود انتخاب امکان طریق این از که مواردي در .یابند ارتقاء باالتر مراتب به شغلی

  .پذیرد می صورت انتخاب ، الزم تخصصی
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 رعایت با( شایسته افراد از اي حرفه مدیریت سمتهاي )%15( درصد پانزده داکثرح براي توانند می اجرائی دستگاههاي

  .نمایند استفاده دستگاه از خارج )مدیریتی مراتب سلسه رعایت بدون ، شغل به نسبت شاغل تجربه و تخصص

 ارتقاء مسیر یترعا به الزام بدون ) قانون این )71( ماده در مذکور( سیاسی مدیریت پستهاي متصدیان نصب و عزل -ب

  .باشد می باالتر مقامات اختیارات از شغلی

 مدت از قبل افراد سمت تغییر .است بالمانع آن تمدید و باشد می چهارساله اي حرفه مدیریت پستهاي در خدمت دوره -ج

  .باشد می امکانپذیر رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با که اي نامه آئین براساس مذکور

 دستگاه یک مدیران انتصاب براي تخصصی مادر شرکت یک مجموعه زیر شرکتهاي مجموع ماده این اجراء در - 1 بصرهت

  .گردد می تلقی اجرائی

 )71( ماده )- ه( و )د( بندهاي در مذکور اجرائی مقامات معاونین پستهاي از یکی ، اجرائی دستگاههاي از یک هر در -2تبصره

 تصویب به سازمان پیشنهاد با که است اي نامه آئین براساس آن متصدي نصب و عزل و رددگ می تلقی ثابت قانون این

  .رسد می وزیران هیأت

 کلیه براي رقابتی فضاي در مربوطه امتیازات به باتوجه را شغلی مسیر ارتقاء امکان موظفند اجرائی دستگاههاي -3 تبصره

  .نمایند فراهم کارمندان

  .گردند می تلقی اي حرفه مدیران بقیه و سیاسی مدیران قانون این )71( ماده در مذکور مدیران - 4 تبصره

 نسبت مدیریت پستهاي احراز شرایط واجد افراد شناسایی و انسانی هاي سرمایه حفظ منظور به است مکلف سازمان -55 ماده

  .نماید اقدام ربط ذي مدیران و مقامات استفاده جهت مدیران اطالعات بانک ایجاد به

 نقشهاي و وظایف با متناسب مدیران آموزش براي را مؤثري اجرائی هاي سامانه و ها برنامه است موظف سازمان - 56 ماده

 هاي دوره طی به منوط مدیران ارتقاء و انتصاب هرگونه و نماید تنظیم کشور اجرائی دستگاههاي و بخشها در موردانتظار

  .باشد می ربط ذي

 با شغلی مسیر ارتقاء ونحوه اي حرفه مدیریت پستهاي عمومی و تخصصی شرایط و فصل این یاجرائ دستورالعمل -57 ماده

  .رسد می اداري عالی شوراي تصویب به سازمان پیشنهاد

  کارمندان توانمندسازي -نهم فصل
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 دانکارمن آموزش نظام ، اجرائی دستگاههاي اثربخشی و کارایی سطح ارتقاء منظور به است موظف سازمان -58 ماده

 شغل با کارمندان نگرش و مهارت ، دانش ساختن متناسب با همراه که نماید طراحی اي گونه به را اجرائی دستگاههاي

 ارتقاء بین اي رابطه که نحوي به نماید تأمین آموزش فرآیند در کارمندان مستمر مشارکت جهت را الزم هاي انگیزه موردنظر،

 برخوردار سال هر در مربوط مقررات براساس آموزشی ساعت سرانه حداقل از و ددگر برقرار آموزش و مدیران و کارمندان

  .گردند

 آموزشی هاي برنامه ، دولت کارمندان آموزش نظام و قانون این مقررات رعایت با مکلفند اجرائی دستگاههاي -59 ماده

  .نمایند تدوین را خود کارمندان

 با خود نیاز مورد آموزشی هاي دوره اجراء براي مصوب آموزشی هاي برنامه قالب در توانند می اجرائی دستگاههاي -تبصره

 و اجراء ، طراحی مراحل کلیه توانند می مزبور دستگاههاي همچنین .نمایند قرارداد انعقاد عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 که غیردولتی و دولتی پژوهشی و یآموزش مراکز و مؤسسات به را خود پژوهشی و آموزشی فعالیتهاي و ها دوره ارزشیابی

  .نمایند واگذار باشد، رسیده سازمان تأیید به آنها تخصصی و فنی صالحیت

 از یا خارجی دولتهاي سوي از و گردد نمی دانشگاهی تحصیلی مدرك اخذ منجربه که آموزشی بورسهاي کلیه -60 ماده

 می توزیع اجرائی دستگاههاي وظایف با متناسب سازمان، طریق از گیرد می قرار دولت دراختیار المللی بین مؤسسات طرف

  .شد خواهد اقدام مربوط اجرائی دستگاه توسط شود می برگزار دوجانبه قرارداد طبق که هایی دوره .گردد

 آموزش و بهداشت،درمان وزارت نظر با شود می دانشگاهی مدرك اخذ به منجر که آموزشی هاي دوره و بورسها -تبصره

  .گردد می توزیع مورد حسب فناوري و تحقیقات لوم،ع و پزشکی

 اخذ به منجر که آموزشی هاي دوره طی براي قانون این تصویب زمان از اجرائی دستگاههاي کارمندان اعزام -61 ماده

 مأموریت از استفاده و مربوطه دستگاههاي هزینه با کشور از خارج و داخل در گردد می آن معادل یا و دانشگاهی مدرك

  .باشد می ممنوع آموزشی

  .باشند می خود خاص مقررات مشمول ایثارگران -تبصره

 .نمایند اقدام خود شغلی تواناییهاي و مهارتها افزایش و توانمندسازي به نسبت همواره موظفند کارمندان -62 ماده

 تهیه سازمان توسط که را خود انکارمند مداوم سنجی توان و توان افزایش براي الزم الگوهاي و ها شیوه اجرائی دستگاههاي

  .گذارد اجراءخواهند مورد به شود می ابالغ و

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به و سازمان پیشنهاد به فصل این اجرائی نامه آئین - 63 ماده
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  مزایا و حقوق -دهم فصل

 در مذکور ویژگیهاي سایر و شاغل و شغل عوامل ارزشیابی براساس اجرائی دستگاههاي کارمندان پرداخت نظام -64 ماده

 حقوق تعیین مبناي ریالی، ضریب در ضرب فصل این در مذکور عوامل ارزشیابی نتایج از حاصل امتیاز .بود خواهد موادآتی

  .گردد می تعیین میزان همین به نیز بگیران مستمري یا موظفین و بازنشستگان براي و گیرد می قرار کارمندان ومزایاي

 تصویب به و بینی پیش ساالنه بودجه الیحه در زندگی هزینه شاخص به باتوجه ماده این در مذکور لیریا ضریب -تبصره

  .رسد می اسالمی شوراي مجلس

 و تخصص سطح مسؤولیتها، و وظایف پیچیدگی و اهمیت نظیر عواملی براساس قانون این مشمول مشاغل کلیه -65 ماده

  .یابند می اختصاص شغل حق جداول یا جدول طبقات از یکی به نیاز مورد مهارتهاي

  .باشد می )6000(آن حداکثر و )2000(مشاغل ارزشیابی جداول یا جدول امتیاز حداقل

 می بندي طبقه عالی و خبره ارشد، ، پایه مقدماتی، رتبه، پنج حداکثردر ویژگیها، با متناسب مشاغل از هرکدام -1 تبصره

 به عالی و خبره هاي رتبه .یابد می اختصاص ماده این موضوع جداول یا جدول بقاتط از یکی به ها رتبه از هرکدام و گردند

  .یابد می اختصاص باالتر و کارشناسی مشاغل

 افزایش میزان خالقیت، و ابتکار نظیر عواملی براساس و گیرند می قرار مقدماتی رتبه در استخدام بدو در مربوط شاغلین

 با متناسب که ضوابطی براساس رجوع ارباب رضایت جلب میزان و آموزشی هاي ورهد طی برجسته، خدمات انجام مهارتها،

 تجربه مدت حداقل وطی مکتسبه امتیازات حسب و ارزیابی رسد می مدیریت توسعه شوراي تصویب به مشاغل ویژگیهاي

 فرهنگی انقالب عالی يشورا مصوب ضوابط طبق که نخبگانی .یابند می ارتقاء عالی و خبره ارشد، پایه، سطوح به مربوط

 طبق هستند برخوردار الزم مهارت و تجربه از  استخدام بدو در عمومی شرایط بر عالوه که افرادي و شوند می تعیین

 هاي رتبه از یکی در و معاف ها رتبه از برخی طی از رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد به که اي نامه آئین

  .گیرند می قرار دیگر

 و نظارت و سرپرستی حیطه ، مسؤولیتها و وظایف پیچیدگی با متناسب سرپرستی و مدیریت عناوین کلیه -2 بصرهت

 حداکثر و )500( آن امتیاز حداقل که مدیریت العاده فوق جدول طبقات از یکی در مربوط عوامل سایر و شغلی حساسیتهاي

  .گیرند قرارمی است،)5000( آن

 و درمان بهداشت، وزارت درمانی و وبهداشتی پرورش و آموزش وزارت وقت تمام آموزشی اغلمش طبقه امتیاز -3 تبصره

  .گردد می محاسبه)1/1( ضریب با شغل حق جداول یا جدول در پزشکی آموزش
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 حداقل بر عالوه( مهارت و آموزشی هاي دوره تحصیالت، نظیر عواملی براساس قانون این مشمول شاغلین کلیه-66 ماده

 و )1000( حداقل که شاغل حق امتیاز از تجربه و  خدمت سنوات ، )مربوط شغل طبقه اولین در ذکورم شرایط

  .گردند می مند بهره باشد، می امتیاز)4500(حداکثر

  .کرد نخواهد تجاوز وي شغل امتیاز )%75(درصد پنج و هفتاد از شاغل هر براي ماده این حداکثرامتیاز

 تصویب به سازمان پیشنهاد با که اي نامه آئین براساس اند نموده تحصیل علمیه هاي حوزه رد که افرادي و هنرمندان -تبصره

  .گردند می همتراز تحصیلی رسمی مقاطع با رسد می وزیران هیأت

 وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد به بنا آن )2(و )1(هاي تبصره و )65(ماده موضوع جداول یا جدول -67 ماده

 توسط سازمان پیشنهاد با شغل حق جداول طبقات از یکی به آن شغلی طبقات و مشاغل از هرکدام یصتخص و رسد می

 براساس شاغل به مربوط عوامل ارزیابی .گردد می ابالغ اجرائی دستگاههاي به اجراء براي و انجام مدیریت توسعه شوراي

 بر سازمان و خواهدشد انجام اجرائی دستگاههاي توسط رسد می مذکور شوراي تصویب به سازمان پیشنهاد با که ضوابطی

  .نماید می نظارت امر این اجراء

 هایی العاده فوق گردد می تلقی ثابت حقوق که )66(ماده و آن هاي تبصره و )65(ماده موضوع پرداختهاي بر عالوه -68 ماده

  :باشد می پرداخت قابل کارمندان به زیر شرح به

 تحصیلی مدارك داراي آنها شاغلین که تخصصی مشاغل براي هوا و آب بدي و یافته عهتوس کمتر مناطق العاده فوق -1

 بیست تا مشاغل سایر براي و ثابت امتیازحقوق )%25(درصد پنج و بیست میزان به تا باشند می باالتر و ارشد کارشناسی

 برنامه دوره هر در مناطق ینا فهرست .شد خواهد پرداخت شرایط واجد کارمندان از هرکدام ثابت حقوق )%20(درصد

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با پنجساله

 وبه امتیاز )1500(تا اسارت ومدت درجبهه داوطلبانه خدمت مدت و جانبازي درصد با متناسب ایثارگري العاده فوق -2

  .گیرد می تعلق امتیاز )750( تا دولتی هاي نشان دارندگان

 زمان در خدمت هرسال ازاء به اند بوده اداري خدمت مشغول جنگزده مناطق در جنگ زمان در که شستگانبازن و کارمندان

  .شود می نظرگرفته در امتیاز )125( جنگ

 و عفونی ، روانی بیماران با کار ، شیمیایی مواد و اشعه با کار نظیر متعارف غیر محیطهاي در کار و کار سختی العاده فوق -3

 و زا آتش سمی، مواد با کار مورد در و امتیاز )1000( تا بیمارستانی ویژه مراقبتهاي و سوختگی بخشهاي در و اورژانس در

  .بود خواهد افزایش قابل برابر سه تا وزیران هیأت تصویب با شده یاد امتیاز دریا، اعماق در وکار منفجره
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 همسر داراي که قانون این مشمول بگیر وظیفه و شستهبازن و شاغل مرد کارمندان به اوالد و مندي عائله هزینه کمک -4

 مزایاي از که اوالدي براي سن حداکثر .فرزند سه حداکثر و امتیاز)200(معادل فرزند هر براي و امتیاز )800(معادل باشند می

 اناث اوالد براي هرشو نداشتن و تمام سال)25( فرزند، بودن شاغل غیر نیز و تحصیل ادامه شرط به کنند می استفاده بند این

 و معلول آنان همسر یا و نبوده همسر داراي که قانون این مشمول بگیر وظیفه و بازنشسته و شاغل زن کارمندان .بود خواهد

 موضوع مندي عائله هزینه کمک مزایاي از هستند فرزندان مخارج متکفل تنهایی به خود یا و باشد می کلی افتاده کار از یا

 سقف محدودیت مشمول ربط ذي پزشکی مراجع تشخیص به کلی کارافتاده از و معلول فرزندان .شوند می دمن بهره بند این

  .باشند نمی مزبور سنی

 شرایط و مسؤولیتها و وظایف پیچیدگی ، مهارتها و تخصص سطح با متناسب تخصصی، مشاغل براي شغل العاده فوق -5

 مشاغل براي و امتیاز )700( حداکثر کاردانی سطح تا مشاغل براي رانوزی هیأت تصویب و سازمان پیشنهاد با کار بازار

 با العاده فوق این ..گردد می تعیین امتیاز )2000( حداکثر باالتر مشاغل وبراي امتیاز)1500(حداکثر کارشناسی همسطح

  .باشد می پرداخت قابل ماده این تبصره رعایت

  :باشد می پرداخت قابل ماده این تبصره و بند این بطضوا درچهارچوب عملکرد و کارایی العاده فوق -6

 عملکرد طبق کارمندان، ارزشیابی نمرات بندي رتبه براساس دستگاه هر کارمندان از )%70(هفتاددرصد حداکثر به -الف

 اتمام در عتسر و کیفیت و بخشی اثر ، ارتقاء و رشد ، رجوع ارباب رضایت نظیر عواملی از که امتیازي به باتوجه و کارمندان

 مقاطع در وي ثابت حقوق به مربوط امتیازات )%20( تا نماید می ابالغ سازمان که دستورالعملی براساس .نمایند می کسب کار

  .باشد می پرداخت قابل ماهه سه

 تحقق در موفقیت میزان با متناسب بند این در مذکور درصد)%70(           هفتاد سقف از دستگاه هر کارمندان مندي بهره میزان -ب

 سطح سه در اداري عالی شوراي تصویب و سازمان توسط که دستگاه عملکرد ارزیابی و ها برنامه اجراء و قانونی تکالیف

  .گردد می تعیین )%70 و %50 ، %30(ترتیب به گردند می بندي رتبه عالی و خوب متوسط،

 می العاده فوق این دریافت مشمول ربط ذي دستگاه رتبه با متناسب )71( ماده در مذکور اجرائی دستگاههاي مقامات -ج

  .باشند

 با کارمندان خدمت محل جایی جابه ، کاري نوبت کشور، از خارج و داخل روزانه مأموریت و سفر هزینه جبران منظور به -7

 پرداخت ارمندانک به وزیران هیأت تصویب و سازمان پیشنهاد با مبالغی تضمین، و صندوق کسر ، اجرائی دستگاه تشخیص

  .شد خواهد
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 ضوابطی براساس کشور از خارج اشتغال العاده فوق دارند اشتغال سازمانی پستهاي در کشور از خارج در که کارمندانی به -8

  .گردد می پرداخت رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد به که

 به که مواردي استثناء به دیگري دریافت کنند می استفاده کشور از خارج اشتغال العاده فوق از که مدتی در کارمندان گونه این

  .داشت نخواهند گیرد می تعلق کارمندان گونه این به کشور از درخارج اشتغال براي خاص قوانین موجب

 آئین براساس گردند اداري وقت از خارج خدماتی انجام به موظف کارمندان دستگاه، درخواست به بنا که درصورتی -9

 التحقیق، حق ، کار اضافه عنوان تحت مبالغی توان می رسد، می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با که اي امهن

  .نمود پرداخت آنها به التألیف وحق الترجمه حق التدریس، حق

 ثابت حقوق )%50(حداکثر از نباید کارمندان از یک هر به التدریس حق و کار اضافه عنوان تحت پرداخت قابل مبالغ مجموع

  .نماید تجاوز وي هاي العاده فوق و

 محدودیت از دارند بیشتري کار اضافه شغلی، اقتضاء به که دستگاه آن کارمندان )%20(تا حداکثر اجرائی دستگاه هر در

  .باشند می مستثنی )%50(سقف

 اقتصادي تأثیر ، پذیري ریسک المللی، بین و داخلی بازارکار قبیل از عواملی به باتوجه خاص موارد در ویژه العاده فوق  -10

 تصویب و سازمان پیشنهاد با کار حساسیت و تحقیقاتی و ستادي و تخصصی وظایف و فعالیت انجام ، ملی دردرآمد فعالیتها

 حقوق امتیاز سقف )%50( تا اجرائی دستگاههاي از برخی در ، مشاغل از )%25(حداکثر براي اي ویژه امتیاز وزیران هیأت

  .خواهدشد گرفته نظر در فصل این مستمرمذکوردر هاي العاده فوق و ثابت

 اعمال به مشروط اجرائی، دستگاههاي از کدام هر در ماده این )6( و )5( بندهاي در مذکور هاي العاده فوق پرداخت -تبصره

 ازمنابع استفاده و )قانون ردراینمذکو احکام(غیردولتی بخش به امور واگذاري و فنآوري ، انسانی نیروي ساختاري، اصالحات

 جزء ها العاده فوق این و باشد می امکانپذیر 1387 سال از مصوب اعتبارات سقف در ، آمده عمل به هاي جویی صرفه از حاصل

  .برسد سازمان تأیید به باید تبصره این در مذکور اصالحات انجام .گردد نمی منظور دیون

 در مذکور اصالحات محل از که اعتباراتی )%25(درصد پنج و بیست تا شود می داده زهاجا اجرائی دستگاههاي به - 69 ماده

 عنوان به )مربوطه حساب ذي تأیید با ( را گردد می جویی صرفه سازمانی واحدهاي از درهرکدام الذکر فوق ماده تبصره

  .نمایند پرداخت دهند می انجام برجسته تخدما واحدها، همان در که مدیرانی و کارمندان به غیرمستمر وري بهره العاده فوق

 از شغل، هر به تخصیص قابل پستهاي وظایف تناسب به اجرائی دستگاههاي اختصاصی مشاغل تصدي شرایط -70 ماده

 و اجرائی دستگاه پیشنهاد با دیگر مؤثر عوامل و نیاز مورد آموزشی هاي دوره و مهارت تجربه، ، تحصیالت معلومات، لحاظ
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 مصوب شرایط رعایت مذکور مشاغل به افراد انتصاب در و .گردد می تعیین مدیریت توسعه شوراي تصویب و انسازم تأیید

  .باشد می الزامی

 هر به تخصیص قابل پستهاي تناسب به دارند شاغل دستگاه یک از دربیش که عمومی مشاغل تصدي شرایط -1 تبصره

  .گردد می ابالغ ربط ذي دستگاههاي به اجراء جهت مدیریت توسعه شوراي تصویب از پس و تهیه سازمان توسط شغل

 سازمان به را خود اختصاصی مشاغل تصدي شرایط سال سه مدت ظرف حداکثر موظفند اجرائی دستگاههاي -2 تبصره

 مدیریت توسعه شوراي به رأساً را اختصاصی مشاغل تصدي شرایط است موظف سازمان صورت غیراین در .نمایند اعالم

  .اجراءاست قابل فعلی مصوب شرایط قبلی، ضوابط تغییر تا .نماید دپیشنها

 در مذکور مقامات شغلی امتیاز و شوند می شناخته مقام عنوان به و شده محسوب سیاسی مدیریت ذیل سمتهاي -71 ماده

  :گردد می تعیین زیر شرح به ماده این

  .امتیاز )18000( قوه سه رؤساي -الف

  .امتیاز )17000( نگهبان شوراي اعضاء و اسالمی شوراي مجلس رئیس نواب ر،جمهو رئیس اول معاون -ب

  .امتیاز )16000( جمهور رئیس معاونین و اسالمی شوراي مجلس نمایندگان وزراء، -ج

  .امتیاز)15000( سفراء و استانداران -د

  .امتیاز )14000( وزراء معاونین --ه

 هاي پست سایر تعیین و  گردند می همتراز ماده این)ب(بند مقامات اب اسالمی انقالب دوران وزیران نخست -1 تبصره

  .بود خواهد مجلس رئیس عهده به مجلس اداري کارکنان هاي پست همطرازي تعیین و بوده وزیران هیأت عهده به همطراز

 گردد می تلقی ثابت حقوق که ))66( ماده در مذکور( شاغل ویژگیهاي امتیاز و فوق ماده موضوع حقوق بر عالوه -2 تبصره

  .گرفت خواهد تعلق مقامات به مورد حسب نیز قانون این )68( ماده هاي العاده فوق

 از پس بنمایند یا نموده وظیفه انجام سیاسی مدیریتهاي پست در دوسال حداقل که ماده این در مذکور مقامات -3 تبصره

 مسؤولیت در مستمرآنها العاده فوق و ثابت حقوق چهچنان ، شوند منصوب تري پائین سمت به که صورتی در مقام تصدي

 را)%80(تا التفاوت مابه میزان به کمترباشد قبلی پست در وي مستمر العاده وفوق ثابت حقوق )%80( درصد هشتاد از جدید

 مستهلک )اه العاده فوق و شاغل و شغل عوامل ( بعدي هاي ارتقاء با تطبیق تفاوت این .نمود خواهند دریافت تطبیق تفاوت

  .بود خواهد عمل مالك نیز وظیفه و بازنشستگی حقوق محاسبه در التفاوت مابه این و گردد می
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 و حقوق استثناء به( قانون این موضوع مقامات قانونی امتیازات از برخی سازمان، پیشنهاد با است مجاز دولت -4 تبصره

  .دهد تسري قضائی ویژه و خاص سمتهاي یا و اي حرفه مدیریت ویژه خاص مشاغل به را )مزایا

 معظم مقام مصوب سیاستهاي براساس که دولتی شرکتهاي مدیره هیأتهاي اعضاء و عامل مدیران شغلی امتیاز -72 ماده

 نوع به توجه با بماند دولت اختیار در باید ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون )44( چهارم و چهل اصل درمورد رهبري

 سهم و اثربخشی و کارآیی خدمات، و تولید نوع شرکت، اقتصادي نقش و تأثیر کارمندان، تخصصی سطح حساسیت، وظایف،

  .گردید خواهد تعیین ملی درآمد در شرکت

 حسب کارمندان گونه این .باشد می فصل این در مذکور شغلی امتیاز ارقام حداکثر برابر)5/1( حداکثر ماده این امتیاز سقف

  .بود خواهند مند بهره )68( ماده در مذکور هاي العاده فوق و شاغل امتیازات از مورد

 مقام مصوب سیاستهاي براساس که دولتی شرکتهاي سایر مدیره هیأت اعضاء و عامل مدیران مزایاي و حقوق -تبصره

 و تعیین قانون این در مذکور اي حرفه مدیران سایر مشابه گردد، واگذار غیردولتی بخش به آنها شرکت باید رهبري معظم

  .گردد می پرداخت

 از دسته آن کارمندان به ، آنها در تحرك و انگیزه ایجاد و اقتصادي بنگاههاي دهی سود و کارایی ارتقاء منظور به -73 ماده

 اساسی قانون )44( وچهارم چهل اصل مورد در رهبري معظم مقام مصوب سیاستهاي براساس که دولتی شرکتهاي

 با متناسب رسد می وزیران هیأت تصویب به که اي نامه آئین براساس بماند دولت اختیار در باید ایران اسالمی جمهوري

 به وري بهره العاده فوق ها، بنگاه وري بهره و عملکرد و کشور اقتصادي توسعه در آنها اثرگذاري میزان و حاصل سود میزان

 چهل سقف تا کارمندان )%70(هفتاددرصد براي مورد بحس العاده فوق این امتیاز حداکثر .شد خواهد پرداخت غیرمستمر طور

  .باشد می کارمندان از هریک ثابت حقوق )%40(درصد

  .نمایند دریافت توانند می را ماده این و)68( ماده )6( بند در مذکور هاي العاده فوق از یکی صرفاً قانون این مشمولین -تبصره

 عضویت با دستمزد و حقوق شوراي اجرائی، دستگاههاي کارمندان یايمزا و حقوق تعیین در هماهنگی منظور به -74 ماده

 رئیس و وزیران هیأت انتخاب به وزراء از نفر ودو دارایی و وزیراموراقتصادي و کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس

 شوراي مجلس اتمحاسب و بودجه و برنامه و اجتماعی کمیسیونهاي از نماینده نفر دو مجموعاً و ربط ذي دستگاه

 نباشند یا باشند قانون این مقررات مشمول که این از اعم اجرائی دستگاههاي کلیه شود، می تشکیل )ناظر عنوان به(اسالمی

 خود کارمندان مزایاي و حقوق مقررات و مبانی تغییر یا و تعیین براي ربط ذي قانونی مراجع در تصمیم اتخاذ از قبل مکلفند

 قابل جمهور رئیس تأیید از پس شورا تصمیمات و مصوبات .کنند کسب را مذکور شوراي موافقت جدید پرداخت نوع هر یا و

  .است اجراء
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  .بود خواهد سازمان عهده به دستمزد و  حقوق شوراي دبیرخانه وظایف

 نظر گیري متصمی هرگونه از قبل موظفند دارند، پرداخت مقررات تنظیم اختیار که مراجعی سایر و وزیران هیأت -تبصره

  .نمایند اخذ را شورا این موافق

  .باشد می )5000( معادل موظفین و بازنشستگان و کارمندان سال پایان عیدي میزان امتیاز - 75 ماده

 سایر و قانون این مشمول بگیران وظیفه و بازنشستگان حقوق ، شاغلین مستمر مزایاي و حداکثرحقوق و حداقل -76 ماده

 به سازمان پیشنهاد با سال هر اجرائی دستگاههاي به وابسته بازنشستگی صندوقهاي و اجرائی ايدستگاهه بگیران حقوق

  .رسد می وزیران هیأت تصویب

  .کند تجاوز مستمر هاي العاده فوق و ثابت حقوق حداقل برابر )7( از نباید مستمر هاي العاده فوق و ثابت حقوق سقف -تبصره

  .گردند می تلقی مستمر العاده فوق )68(ماده )5(و)3(،)2(دربندهاي مذکور هاي العاده فوق

 شده تعیین سقف تا قانون این )68(ماده )10(و )9(،)8(،)7(،)6(،)5(دربندهاي مذکور هاي العاده فوق میزان تعیین -77 ماده

  .بود خواهد مدیران و مقامات ویا اجرائی دستگاه رئیس یا و وزیر با ربط ذي مراجع توسط

 پرداختهاي استثناء به فصل این مقررات و ضوابط از خارج پرداخت مبانی کلیه قانون این مشمول دستگاههاي در -78 ماده

 به که رفاهی کمکهاي برنامه همچنین و گردد می پرداخت فوت یا و کارافتادگی از یا شدن بازنشسته زمان در که قانونی

 گردد می پرداخت موارد سایر یا و کودك مهد ، سرویس سلف د،آم و رفت سرویس نظیر خدماتی درازاء مستقیم یارانه عنوان

  .گردد می لغو قانون این اجراء با ،

 به که کارمندان از هریک بازنشستگی کسور مشمول هاي العاده فوق و ثابت حقوق فصل، این اجراء با که صورتی در -تبصره

 نمود خواهند دریافت تطبیق تفاوت ، قبلی دریافتی زانمی تا یابد، کاهش نمودند می دریافت قبلی مقررات و قوانین موجب

 حقوق محاسبه در تطبیق تفاوت این .گردد می مستهلک بعدي هاي ارتقاء با حقوقی حکم در درج ضمن تطبیق تفاوت واین

  .گردد می منظور نیز وظیفه یا بازنشستگی

 حقوقی فیش در باید ها، هزینه و پاداش یرمستمر،غ مستمر، از اعم قانون این مشمولین به پرداختی مبالغ کلیه -79 ماده

  .گردد درج کارمندان

 تصویب به سازمان پیشنهاد با ماه 3 مدت ظرف حداکثر قانون این تصویب تاریخ از فصل این اجرائی نامه آئین -80 ماده

 دستورالعملهاي و ها نامه آئین ابالغ از پس ماه )3( مدت ظرف حداکثر موظفند اجرائی دستگاههاي و رسد می وزیران هیأت

  .نمایند اقدام احکام صدور به نسبت مربوط
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  عملکرد ارزیابی -یازدهم فصل

 استقرار با رسد، می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با که اي نامه آئین براساس مکلفند اجرائی دستگاههاي -81 ماده

 و عملکرد ارزیابی و سنجش هاي برنامه ، کارمندان و مدیریت ، سازمان عملکرد ارزیابی بر مشتمل عملکرد مدیریت نظام

 به را حاصل نتایج ، منظم و اي نوبه گزارشهاي تهیه ضمن و اجراءگذاشته مورد به خود واحدهاي در را وري بهره میزان

  .نمایند گزارش سازمان

 نموده نظارت و پیگیري اجرائی هايدستگاه کلیه سطح در را عملکرد مدیریت نظام استقرار است موظف سازمان -82 ماده

 اجراء نحوه و عمومی و اختصاصی شاخصهاي ابعاد در آنها ارزشیابی و اجرائی دستگاههاي عملکرد از گزارشی سال هر و

 و جمهور رئیس به و تهیه رسد، می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با که اي نامه آئین براساس را قانون این احکام

  .نماید ارائه اسالمی رايشو مجلس

 از پس ، ربط ذي دستگاههاي از دریافتی گزارشهاي و المللی بین شاخصهاي براساس ساله هر است موظف سازمان -83 ماده

 را الزم گزارش و تعیین جهان کشورهاي سایر با مقایسه در را کشور پیشرفت میزان و جایگاه ابالغی، انداز چشم با انطباق

  .نماید استفاده توسعه هاي برنامه راهبردهاي تدوین در آن نتایج از و نماید ارائه اسالمی شوراي مجلس و جمهور رئیس به

  کارمندان تکالیف و حقوق -دوازدهم فصل

 .دارند را مربوط مزایاي و حقوق از استفاده با کاري مرخصی حق روز سی سالی اجرائی دستگاههاي کارمندان -84 ماده

  .است شدن ذخیره قابل سال درهر کارمندان یمرخص از نیمی حداکثر

 از سال سه حداکثر ربط ذي دستگاه موافقت با خود خدمت مدت طول در توانند می اجرائی دستگاههاي کارمندان -1 تبصره

 مربوط رشته در تخصصی عالی تحصیالت ادامه براي مرخصی کسب که صورتی در و نمایند استفاده حقوق بدون مرخصی

  .بود خواهد افزایش قابل سال دو مدت تا باشد ندانکارم شغل به

 سال در استعالجی مرخصی ماه چهار از حداکثر معتمد پزشک تأیید و گواهی طبق اجرائی دستگاههاي کارمندان -2 تبصره

 زمانی محدودیت از پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت تشخیص به العالج صعب بیماریهاي .نمود خواهند استفاده

  .گردد می بینی پیش فصل این نامه آئین در مربوط مقررات و باشد می مستثنی ذکورم

  .باشند می مقررات همان تابع استعالجی مرخصی از استفاده نظر از اجتماعی تأمین قانون مقررات مشمولین - 3 تبصره

 از سال شش مدت به حداکثر موریتمأ پایان تا توانند می برند می بسر مأموریت در آنها همسر که زن کارمندان -4 تبصره

  .نمایند استفاده حقوق بدون مرخصی
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 رسد، می وزیران هیأت تصویب به که اي نامه آئین و مصوب هاي بودجه چهارچوب در مکلفند اجرائی دستگاههاي -85 ماده

 صورت به آنان مشارکت با ، درمان پایه بیمه از استفاده بر عالوه را آنان تکفل تحت افراد و بازنشستگان و کارمندان

  .دهند قرار تکمیلی هاي بیمه پوشش تحت دولت کارمندان کلیه براي یکنواخت و هماهنگ

 خود کارمندان براي ایمنی و بهداشتی شرایط تأمین و کار مناسب محیط ایجاد در مکلفند اجرائی دستگاههاي  -86 ماده

  .آورند عمل به را الزم اقدامات

 پیشنهاد با ادارات کار ساعات تنظیم و ترتیب و باشد می هفته در ساعت چهار و چهل دولت ندانکارم کار ساعات -87 ماده

 با مذکور سقف رعایت با ضروري موارد در کارمندان کار ساعت تغییر و گردد می تعیین وزیران هیأت تصویب و سازمان

 بندي طبقه درطرحهاي موظف، ساعات از علمی هیات اعضاء و معلمان تدریس ساعات میزان .باشد می ربط ذي دستگاه

  .شد خواهد تعیین ربط ذي مشاغل

 11 حداکثر( روزانه کار ساعت چهارم یک تا را خود کار ساعات اجرائی دستگاه موافقت با توانند می کارمندان -1 تبصره

  .دهند تقلیل )ساعت

  .شد خواهد تعیین آنان کار ساعات با متناسب کارمندان قبیل این خدمت سوابق محاسبه نحوه مزایا، و حقوق میزان

 به توجه با کار ساعات سقف رعایت و وزیران هیأت موافقت با خاص موارد در توانند می اجرائی دستگاههاي -2 تبصره

  .نمایند تنظیم دیگري ترتیب به را خود کار ساعات فصلی و اي منطقه و جغرافیایی شرایط

 مرکزي ستاد(.نمایند تنظیم هفته روز شش در را خود کار ساعات موظفند استانی اجرائی دستگاههاي کلیه -3 تبصره

  ).باشند نمی حکم این مشمول اجرائی دستگاههاي

 قضائی حمایت مورد شاکیان برابر در قانونی هاي مسؤولیت و وظایف انجام در اجرائی دستگاههاي کارمندان -88 ماده

 حقوقی کارشناسان از استفاده با آنها وظایف انجام از دفاع براي کارمندان تقاضاي به مکلفند اجرائی دستگاههاي و باشند می

  .نمایند قضائی حمایت کارمندان از وکیل گرفتن یا خود

 درصورت سازمانی مشاغل به انتصاب و امتیازات و تسهیالت از استفاده درمورد اجرائی دستگاههاي کارمندان -89 ماده

 و مربوطه مقررات و موازین رعایت با مکلفند اجرائی دستگاههاي و بوده برخوردار یکسان حقوق از الزم شرایط داشتن

  .دهند قرار مدنظر قانون این در مذکور درموارد را خود کارمندان حقوق ، استخدامی عدالت
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 ، رویی دهگشا ، امانت ، صداقت ، سرعت ، دقت با را خود وظایف که باشند می موظف اجرائی دستگاههاي کارمندان -90 ماده

 طور به مراجعین عموم مقابل در و دهند انجام مربوطه دستگاه اختصاصی و عمومی مقررات و قوانین از تبعیت و انصاف

  .باشند پاسخگو ربط ذي دستگاه و یکسان

 برابر در توانند می رجوع ارباب .باشد می ممنوع عمومی مقررات و قوانین از تخلف و مراجعین امور به اعتنایی بی هرگونه

  .نمایند شکایت قانونی مراجع به یا و ربط ذي اجرائی دستگاه به وظایف انجام در کوتاهی و آنها با کارمندان نامناسب برخورد

 و هدیه ، مشاوره حق تسهیالت،  امتیاز، هرگونه از استفاده.باشد می ممنوع اداري مقام از استفاده سوء و رشوه اخذ -91 ماده

 از سطوح تمام در اجرائی دستگاههاي کارمندان توسط شغل با مرتبط وظایف و اداري وظایف انجام مقابل در مشابه موارد

  .شود می محسوب تخلف خود ربط ذي دستگاه جز به حقوقی و حقیقی افراد

 توسط داخلی مستمر بازرسیهاي انجام طریق از مدیران مستقیم نظارت بر موظفندعالوه اجرائی دستگاههاي - 1 تبصره

 گزارش به مستند کارمندان از یک هر تخلف چنانچه .نمایند مستقیم نظارت ماده این اجراء در متخصص و معتمد سانبازر

 توانند می مجاز، مدیران و مقامات یا اجرائی دستگاه مقام باالترین برسد مربوطه مدیر تأیید به معتمد بازرس یک حداقل

 را سال یک تا ماه یک مدت براي دولتی خدمات از انفصال یا و مشابه ینعناو و مزایا حقوق، از سوم یک کسر اعمال دستور

  .نمایند صادر متخلف فرد براي

 فرد پرونده برسد مربوطه مدیر و معتمد بازرس تأیید به که گزارشهایی استناد به تخلف این تکرار صورت در - 2 تبصره

 دولتی خدمات از دائم انفصال و اخراج بازخرید، زاتهايمجا از یکی و ارجاع اداري تخلفات به رسیدگی هیأتهاي به خاطی

  .شد خواهد اعمال

 جهت را اجرائی  دستگاههاي کارمندان به دهنده رشوه حقوقی و حقیقی افراد پرونده موظفند اجرائی دستگاههاي -3 تبصره

  .نمایند ارجاع قضائی مراجع به قضائی حکم صدور و رسیدگی

 جهت را اجرائی دستگاههاي کارمندان به دهنده رشوه حقوقی و حقیقی افراد میاسا است موظف سازمان -4 تبصره

  .نماید اعالم اجرائی دستگاههاي کلیه به قرارداد عقد ممنوعیت

 محوله وظایف انجام در خود کارمندان سالم روابط حفظ و وکنترل نظارت مسؤول ، بالفصل سرپرستان و مدیران - 92 ماده

 زیان و ضرر موجب خود اقدامات با مزبور کارمندان که صورتی در .باشند پاسخگو باید آنان کردعمل مورد در و باشند می

 بر عالوه گردد، اثبات و مشاهده مزبور مسؤولین مدیریت حیطه در سوءاستفاده یا و رشوه نظیر تخلفاتی یا و گردند دولت

 نموده اهمال جرایم یا تخلف کشف در که نیز )ردمو حسب( کارمندان سرپرستان و مدیران با خاطی کارمندان با برخورد

  .شد خواهد رفتار آنان با مربوط، قوانین مطابق باشند
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 مربوط وظایف انجام به )87(ماده موضوع شده تعیین ساعات در موظفند اجرائی دستگاههاي کارمندان کلیه -93 ماده

 اعالم براساس باشد نیاز آنان خدمات به تعطیل ایام یا و مقرر اداري وقت از خارج ضروري مواقع در که درصورتی و بپردازند

 مربوط مقررات برابر کاري اضافه یا الزحمه حق قبال در محوله وظایف انجام و کار محل در حضور به مکلف دستگاه نیاز

  .بود خواهند

 مقام تشخیص با ضروري موارد در .باشد می ممنوع دولت کارمندان کلیه براي سازمانی پست یک از بیش تصدي -94 ماده

 براي  مزایا و حقوق دریافت بدون سرپرستی صورت به حساس یا مدیریتی سازمانی پست موقت تصدي مافوق مسؤول

  .باشد می مجاز ماه چهار حداکثر

 صادرکننده مقام یا دوم پست کننده قبول از اعم دولت کارمندان از یک هر توسط الذکر فوق ماده مفاد رعایت عدم -تبصره

  .شد خواهد تصمیم اتخاذ و رسیدگی اداري تخلفات به رسیدگی هیأت در و محسوب متخلف حکم

 کمیته اعضاء عنوان به خاص موارد در )باالتر و کارشناسی تحصیلی مدرك با(متخصص بازنشستگان کارگیري به  - 95 ماده

 مجموع که براین مشروط حقوقی هاي رهمشاو و تدریس غیرمستمر، اي مشاوره خدمات و مجامع شوراها، ها، کمیسیون ها،

  .باشد می بالمانع نکند تجاوز موظف کارمندان اداري ساعت  از اجرائی دستگاههاي در آنها اشتغال ساعت

  .گردد می پرداخت و تعیین مشابه شاغل کارمندان معادل هفتگی کار ساعات با متناسب افراد این الزحمه حق

 در را خود مافوق رؤساي اوامر و احکام ، مقررات و قوانین حدود در باشند می مکلف ئیاجرا دستگاههاي کارمندان -96 ماده

 مکلفند دهند، تشخیص اداري مقررات و قوانین برخالف را مافوق مقام امر یا حکم کارمندان اگر نمایند، اطاعت اداري امور

 اجراء کتباً مافوق مقام ، اطالع این از بعد که صورتی در .دهند اطالع مافوق مقام به مقررات و قوانین با را دستور مغایرت کتباً

 کارمندان متوجه مسؤولیتی حیث این از و بود خواهند صادره دستور اجراء به مکلف کارمندان کرد، تأیید را خود دستور

  .باشد می دستوردهنده مقام با پاسخگویی و بود نخواهد

 اجرائی دستگاههاي کارمندان تخلفات سایر و است شده  تکلیف یا و نوعمم قانون این در که مواردي به رسیدگی -97 ماده

 آن ترتیب که )91( ماده استثناء به« .باشد می -1372 مصوب -اداري تخلفات به رسیدگی قانون طبق آنها مجازات تعیین و

  .«است شده مشخص ماده این در

 خدمات از انفصال موجب خارجه امور وزارت گواهی شرط به هبیگان کشور تابعیت قبول یا و ایران تابعیت از خروج - 98 ماده

  .بود خواهد دولت
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 تحت پرداخت هرگونه و باشد می مجاز اداري غیر ساعات در اضافی کار انجام قبال در تنها کاري اضافه پرداخت -99 ماده

  .است عمومی اموال و وجوه قانونی غیر تصرف حکم در اضافی کار انجام بدون عنوان این

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با فصل این اجرائی هاي نامه آئین -100 ادهم

  اجتماعی تأمین - سیزدهم فصل

 از بازنشستگی، نظیر اجتماعی تأمین مزایاي از برخورداري لحاظ از اجرائی دستگاههاي پیمانی کارمندان کلیه - 101 ماده

 پس که را رسمی کارمندان و باشند می اجتماعی تأمین قانون مشمول قانون این ایترع با درمان بیکاري، فوت، کارافتادگی،

 از برخورداري لحاظ از نمود استخدام اجرائی دستگاههاي در حاکمیتی مشاغل براي توان می قانون، این االجراءشدن الزم از

 اجرائی دستگاه عمل مورد بازنشستگی قوانین یا اجتماعی تأمین قانون مشمول خود تقاضاي حسب اجتماعی تأمین مزایاي

  .گیرند می قرار ربط ذي

 مشمول کشوري بازنشستگی سازمان یا اجتماعی تأمین سازمان جاي به تمایل صورت در توانند می کارمندان -102 ماده

 جتماعیا تأمین خدمات براي دولت کارفرمایی سهم صورت این در .گیرند قرار اي بیمه صندوقهاي از دیگر یکی مقررات

 .گردد می پرداخت کارمندان توسط التفاوت مابه و باشد می اجتماعی تأمین قانون مقررات کارفرمایی سهم میزان به حداکثر

 اند کرده انتخاب که صندوقی مقررات مشمول آن نظایر و کارافتادگی از وظیفه، بازنشستگی، لحاظ از کارمندان قبیل این

  .باشد می امکانپذیر بار یک فقط قرارداد تمد طول در صندوق تغییر .باشند می

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با صندوقها تغییر نحوه اجرائی نامه آئین -تبصره

  :نماید بازنشسته را خود کارمند تواند می زیر شرایط از یکی داشتن با اجرائی دستگاه -103 ماده

 تحصیالت با تخصصی مشاغل براي سال پنج و سی و غیرتخصصی غلمشا براي خدمت سابقه سال سی حداقل )الف

  .سال 30 از باالتر سنوات براي کارمند درخواست با باالتر و ارشد کارشناسی دانشگاهی

  .حقوق روز پنج و بیست با خدمت سابقه سال پنج و بیست حداقل و سن سال شصت حداقل )ب

 و آور زیان و سخت مشاغل متصدیان براي »ب« بند در مزبور سنی رطش همچنین و )الف( بند در مذکور سابقه - 1 تبصره

  .گردد نمی منظور زنان براي سنی شرط و باشد می کمتر سال پنج تا معلوالن و جانبازان

 سال وشصت غیرتخصصی مشاغل براي خدمت سابقه سال سی داراي که کارمندانی مکلفند اجرائی دستگاههاي - 2 تبصره

 باشند می سن سال پنج و وشصت تخصصی مشاغل براي خدمت سابقه سال پنج و سی داراي که انیکارمند همچنین و سن

  .نمایند بازنشسته کارمندان تقاضاي بدون و رأساً را
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 سابقه سال پنج و بیست حداقل و سن سال پنج و شصت داراي که را کارمندانی موظفند اجرائی دستگاههاي - 3 تبصره

 تخصصی کارمندان .است هفتادسال تخصصی مشاغل متصدیان براي سنی سقف .کنند بازنشسته را باشند می خدمت

 باشند داشته خدمت سابقه سال بیست از بیش که صورتی در است، سال پنج و بیست از کمتر آنها خدمت سابقه که الذکر فوق

  .شوند می بازخرید صورت این غیر در و دهند خدمت ادامه سابقه، سال  پنج و بیست به رسیدن تا توانند می

 مازاد خدمت سال هر ازاء به دارند خدمت سال سی از بیش که کارمندانی به بازنشستگی حقوق تعیین هنگام در -104 ماده

 پرداخت و محاسبه شده تعیین حقوق بر عالوه بازنشستگی حقوق شده تعیین رقم )%5/2( درصد نیم و دو سال، سی بر

  .گردید خواهد

 حالت در که باشد می کارمندان خدمت سوابق از مدت آن بازنشستگی، براي قانون این در خدمت سابقه از منظور -105 ماده

 و استعالجی و استحقاقی مرخصی و نماید می یا نموده پرداخت را مربوط کسور و شده انجام وقت تمام صورت به اشتغال

 کسور که این بر مشروط(  -1362 مصوب - بانوان توق نیمه خدمت به راجع قانون استناد به بانوان وقت نیمه خدمت مدت

  .گردد می محسوب کارمندان خدمت سابقه عنوان به وظیفه نظام خدمت مدت و )باشد شده پرداخت کامل طور به بازنشستگی

 یابند می اشتغال آن معادل یا آموزشی رسمی مقاطع تحصیل به خدمت حین یا ابتداء در که کارمندانی خدمت مدت -تبصره

 با همراه که آن مگر .گردد نمی منظور بازنشستگی براي خدمت سابقه جزء شوند می مند بهره مربوطه تحصیالت مزایاي از و

 تعهدات و تحصیلی مأموریتهاي باشند، داشته اشتغال محوله وظایف انجام به را اداري وقت از چهارم سه حداقل تحصیل

  .گیرد می انجام کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان موافقت اب قانون این )61( ماده رعایت با تحصیلی خدمتی

 به ثابت حقوق قانون این مشمول کارمندان بازنشستگی حقوق محاسبه براي و بازنشستگی کسور محاسبه مبناي -106 ماده

  .باشد  می قانون این )68( ماده» 10« بند العاده فوق و مستمر هاي العاده فوق اضافه

 مزایاي و حقوق آخرین ماه یک خدمت سال هر ازاء به شوند می بازنشسته که قانون این مشمول رمندانکا به -107 ماده

  .شد خواهد پرداخت شده ذخیره هاي مرخصی به مربوط وجوه اضافه به )سال سی تا( مستمر

 این دریافت مشمول که خدمتی سنوات از اند نموده دریافت بازخریدي وجوه آن ازاء در که کارمند خدمت سابقه از قسمت آن

  .شود می کسر گردد می وجوه

 بازنشستگی صندوق مشمول بازنشستگی نظر از و درآمده استخدام به قانون این تصویب از قبل تا که کارمندانی - 108 ماده

 جراءا از پس که درصورتی یا و باشند می خود صندوق تابع فصل این در شده بینی پیش احکام رعایت با باشند، می کشوري

 سایر مشمول قانون این در مذکور احکام رعایت با .کنند انتخاب را صندوق این و درآیند  رسمی استخدام به قانون این

  .بود خواهند قبلی قانونی مقررات
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 بازنشستگی صندوقهاي بگیران مستمري یا بگیران وظیفه بازنشستگان، کلیه حقوق قانون این تصویب تاریخ از - 109 ماده

 ضرب حاصل از کمتر که صورتی در اند نموده فوت یا و کارافتاده از یا بازنشسته 1385 سال پایان تا که لشکري و کشوري

 ارقام و )125( ماده رعایت با گردد می بینی پیش سالیانه بودجه الیحه در زندگی هزینه شاخص به باتوجه که ریالی ضریب

  .یابد می افزایش میزان این تا باشد مربوط هاي بصرهت و ماده این »ب« و »الف« بندهاي جداول در مذکور

 ضریب در مربوط شغلی گروه آخرین ردیف امتیاز براساس کشوري کارمندان فوت یا کارافتادگی از بازنشستگی، حقوق )الف

  .بود خواهد زیر احکام و جدول مطابق خدمت سنوات سال سی براساس و الذکر فوق ریالی

  مربوطه امتیاز شغلی گروه

  4000 2و1

3 4500  

4 5000  

5 5500  

6 6000  

7 6500  

8 7000  

9 7500  

10 8000  

11 8500  

12 9000  

13 9500  

14 10000  

15 10500  

16 11000  
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17 11500  

18 12000  

19 12500  

20 13000  

 لتدو کارمندان پرداخت هماهنگ نظام قانون )1(ماده )2(تبصره موضوع مقامات بازنشستگی حقوق تعیین به مربوط امتیاز

 خواهد زیر شرح به اند شده بازنشسته و داشته عهده به را مقامات تصدي اسالمی، انقالب پیروزي از بعد که آنها وهمترازان

  :بود

  14500 »الف« بند موضوع مقامات

  15500 »ب« بند موضوع مقامات

  16500 »ج« بند موضوع مقامات

  17500 »د« بند موضوع مقامات

  19000 »- ه« بند موضوع مقامات

 ریالی ضریب در مربوط شغلی جایگاه ردیف امتیاز براساس مسلح نیروهاي کارمندان فوت یا و وظیفه بازنشستگی، حقوق )ب

  :بود خواهد زیر احکام و جدول مطابق خدمت سنوات سال سی براساس و ماده این در مذکور

  عنوان

  عنوان امتیاز شغلی رتبه یا درجه

  عنوان امتیاز شغلی رتبه یا درجه

  امتیاز شغلی رتبه یا درجه

  12600 16 رتبه یا سرهنگ 9000 10 رتبه یا سوم ستوان 5400 4 رتبه یا سرجوخه

  13200 17 رتبه یا 2 سرتیپ 9600 11 رتبه یا دوم ستوان 6000 5 رتبه یا 3 گروهبان

  13800 18 رتبه یا سرتیپ 10200 12 رتبه یا یکم ستوان 6600 6 رتبه یا 2 گروهبان
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  14400 19 رتبه یا سرلشکر 10800 13 رتبه یا سروان 7200 7 رتبه یا 1 گروهبان

  15000 20 رتبه یا سپهبد 11400 14 رتبه یا سرگرد 7800 8 رتبه یا دوم استوار

  15600 ارتشبد 12000 15 رتبه یا 2 سرهنگ 8400 9 رتبه یا یکم استوار

 سمتهاي داراي سال)2( مدت به حداقل خدمت دوران طول در که ماده این »وب الف«بندهاي مشموالن - 1 تبصره

  :شد خواهد اضافه آنان حقوق امتیاز به »الف« بند جدول براساس و مورد حسب زیر درصدهاي اند، بوده مدیریتی

  درصد 5 همتراز و سرپرستی مشاغل

  درصد 10 آنان همتراز و کل مدیر معاونین

  درصد 15 آنان همتراز و کل مدیران

  درصد 20 دولتی شرکتهاي مدیره  هیأت  اعضاء و عامل مدیران

  درصد 25 پ.-ه.ن )1( ماده» 3« و» 2« هاي تبصره موضوع مقامات

 تا( سال هر ازاء به است سال سی از بیش آنها بازنشستگی کسور پرداخت سابقه که بگیران وظیفه و بازنشستگان  -2 تبصره

 از کمتر آنها بازنشستگی کسور پرداخت سابقه که افرادي و گردد می اضافه الذکر فوق ارقام به )%5/2(درصد نیم  و دو )سال ده

 که این بر مشروط .گردد می کسر الذکر فوق ارقام از )%5/2( درصد نیم و دو سال هر ازاء به )سال پانزده تا( است سال سی

  .نگردد کمتر بازنشستگی حقوق حداقل از آنان وظیفه یا بازنشستگی حقوق میزان

 وموارد اجا قانون )159( و )158( ،)157( مواد و کشوري استخدام قانون )83( و )80( مواد استناد به که مندانیکار  -3 تبصره

 کمتر آنها بازنشستگی کسور پرداخت سابقه که درصورتی دارند، می دریافت مستمري یا وظیفه حقوق ناجا و سپاه قانون مشابه

  .است االجراء الزم شد تعیین که عمل مورد مقررات و قوانین بقمطا آنان شده منظور سابقه مدت باشد سال سی از

 افزایش این با و یابد می افزایش شاغلین معادل بگیران وظیفه و بازنشستگان اوالد و مندي عائله هزینه کمک -4 تبصره

  .گردد می لغو آن بعدي اصالحات و 27/11/1380 مورخ دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون )8(ماده حکم

 دریافت الذکر فوق ارقام از بیش قبلی عمل مورد مقررات براساس چنانچه بگیران وظیفه و بازنشستگان از کدام هر -5 تبصره

  .باشد می پرداخت مالك ارقام همان نمایند می

  :یابد می تطبیق زیر شرح به باشد نمی ماده این »ب« بند جدول در که خدمت از منفک نظامیان سابق درجات - 6 تبصره
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  سوم ستوان معادل افسریار دوم، ستوانیار و سوم ستوانیار )الف

  دوم ستوان معادل دوم همافر سوم، همافر یکم، ستوانیار )ب

  یکم ستوان معادل یکم همافر )ج

  سروان معادل سوم سرهمافر )د

  سرگرد معادل دوم سرهمافر )-ه

  دوم سرهنگ معادل یکم سرهمافر )و

 شغلی عناوین داراي سال دو مدت به حداقل خدمت دوران طول در که »ب« بند موضوع شموالنم از یک هر به -7 تبصره

  :شد خواهد اضافه آنان حقوق به زیر شرح به )دو( شماره جدول از درصدي اند، بوده مدیریت و ریاست فرماندهی،

  درصد  5 9 الی 8 شغلی رتبه در کارمندان

  درصد 10 13الی 10 شغلی رتبه در کارمندان

  درصد 15 16 الی 14 شغلی رتبه در کارمندان

  درصد 20 18 و 17 شغلی رتبه در کارمندان

  درصد 25 باال وبه 19 شغلی رتبه در کارمندان

 احکام و اند نبوده مسلح نیروهاي خدمت در بعد به 15/1/1358 تاریخ از که سرهنگی درجه از باالتر نظامیان کلیه -8 تبصره

 سایر مشمول و شد خواهند برخوردار سرهنگی درجه ردیف حقوق از صرفاً است، نشده ینتعی آنان براي قضائی خاص

  .شد نخواهند بند این هاي تبصره

 مستثنی دستورالعمل این مقررات از اسالمی شوراي مجلس -1372 مصوب - اشتغال حالت قانون مشمولین -9 تبصره

  .باشند می

 که قضات و علمی هیأت اعضاء بگیران مستمري یا موظفین ستگان،بازنش کلیه حقوق 1/1/1386 تاریخ از -110 ماده

 با قانون این )109(ماده موضوع ریالی ضریب ضرب حاصل از کمتر که صورتی در اند شده فوت و ازکارافتاده بازنشسته،

 افزایش میزان ینا تا باشد مربوط هاي تبصره و ماده این )ب(و )الف( بندهاي جداول در مذکور ارقام و )125( ماده رعایت

  :یابد می
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 بر و علمی مرتبه آخرین ردیف امتیاز براساس علمی هیأت اعضاء بگیران مستمري یا موظفین ، بازنشستگی حقوق )الف

  .بود خواهد زیر احکام و جدول مطابق خدمت سنوات سال سی اساس

  امتیاز علمی مرتبه

  9500 وپژوهشیاران آموزشیار مربی

  11000 مربی

  14000 استادیار

  16000 دانشیار

  18000 استاد

 سنوات سال سی اساس بر و گروه آخرین ردیف امتیاز براساس  قضات بگیران مستمري یا موظفین ، بازنشستگی حقوق )ب

  :بود خواهد زیر احکام و جدول مطابق خدمت

  امتیاز گروه

  8500 یک

  9500 دو

  10500 سه

  11500 چهار

  12500 پنج

  13500 شش

  15000 هفت

  16000 هشت
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 ماده موضوع( آن معادل و لیسانس مدرك از کمتر با قضائی مشاغل دارندگان مبناي حقوق امتیاز محاسبه در -1 تبصره

 پنج )اند داشته قضائی کار به اشتغال اسالمی انقالب دادسراهاي در سال سه که کسانی قضائی وضعیت تعیین قانون واحده

  .شد واهدخ کسر آنان شغلی گروه امتیاز از )%5(  درصد

 در آن معادل یا ارشد کارشناسی تحصیلی مدرك داشتن صورت در قضائی پایه دارندگان حقوق امتیاز محاسبه در - 2 تبصره

 درصد  ده ها رشته همان در آن معادل یا دکترا تحصیلی مدرك براي و )%5(درصد  پنج قضات براي قبول قابل هاي رشته

  .گردد می اضافه آنان شغلی گروه امتیاز به )10%(

 به حداقل زیر مسؤولیتهاي داشتن صورت در سرپرستی و مدیریت مشاغل متصدیان به فوق امتیازات بر عالوه -3 تبصره

 از کمتر سنوات براي .شد خواهد اضافه آنان حقوق امتیاز به مورد حسب زیر درصدهاي خدمت دوران طول در دوسال مدت

  .شد خواهد پرداخت و محاسبه نسبت همان به نیز دوسال

 استان، اسالمی انقالب دادستان شهرستان، دادگستري رئیس ،)تهران از غیر( عمومی دادستان استان، نظامی دادستان -1

  ).%5(درصد پنج  مأخذ به مستقل 2 حقوقی دادگاه رئیس

 کل رئیس ،تهران نظامی دادستان ،)تهران از غیر( استان مرکز مسلح نیروهاي قضائی سازمان رئیس کل، مدیران -2

  ).%10(درصد ده مأخذ به تهران اسالمی انقالب دادگاه اول شعبه رئیس استان، دادگستري

 کشور، کل بازرسی سازمان رئیس اداري، عدالت دیوان رئیس  دادگستري، وزیر معاونان و قضائیه قوه رئیس معاونان -3

 مأخذ به تهران استان دادگستري کل رئیس تهران، دادستان مسلح، نیروهاي قضائی سازمان رئیس قضات، انتظامی دادستان 

  .مبنا حقوق )%15(درصد پانزده

  ).%20(درصد بیست مأخذ کشوربه کل دادستان و کشور عالی دیوان رئیس -4

  .باشد می االجراء الزم ماده این مشمولین مورد در )109( ماده» 6« و» 5« ،»4« ،»3« ،»2« ،»1« هاي تبصره - 4 تبصره

 بازنشستگی هاي صندوق کلیه مشترکین قانونی حمایتهاي سایر سازي هماهنگ و یکنواختی منظور هب -111 ماده

  .بود االجراءخواهد الزم زیر بندهاي قانون، این مشمول اجرائی دستگاههاي

 تحت که صورتی در را خود تکفل تحت والدین توانند می بازنشستگی صندوقهاي مشترك بازنشستگان و شاغلین کلیه -1

  .دهند قرار خود درمانی خدمات  بیمه پوشش تحت نباشند، درمانی خدمات هاي  بیمه از یک هیچ وششپ
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 که آن بر مشروط ذکور فرزندان و شوهر یا شغل نداشتن صورت در باشند، قانونی ورثه که آن بر مشروط اناث فرزندان -2

 اوالد، هزینه کمک از سالگی  پنج و بیست تا انشگاهید تحصیالت به اشتغال صورت در و سالگی بیست تا باشند قانونی ورثه

  .گردند می برخوردار خود والدین مستمري یا و بیمه

 تعیین و تطبیق نحوه نامه آئین مکلفند، اجتماعی تأمین و رفاه وزارت و کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان -112 ماده

 پرداخت هماهنگ نظام قانون مشمول که اجرائی دستگاههاي از دسته آن بگیران مستمري یا موظفین بازنشستگان، حقوق

 از ماه سه مدت ظرف حداکثر و تهیه مربوط احکام و قانون این )109( ماده »الف« بند جدول با را اند نبوده 1370 مصوب

  .برسانند وزیران هیأت تصویب به قانون این تصویب تاریخ

 در ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم هبرنام قانون پایان تا است مکلف دولت -113 ماده

 قانونی اقدامات اجتماعی تامین سازمان در اجتماعی تأمین و کشوري از اعم بازنشستگی صندوقهاي کلیه تجمیع خصوص

  .آورد عمل به را الزم

   انسانی سرمایه و  مدیریت توسعه شوراي و اداري عالی شوراي -چهاردهم فصل

 نظامهاي و تشکیالتی ساختار ، دولت اندازه و نقش ابعاد، در کشور اداري نظام در تحول ایجاد منظور به  -114 ماده

 و اداري نظام به نیل و مردم کرامت حفظ و ارتقاء و اداري فناوري و کار انجام روشهاي ، انسانی منابع مدیریت ، استخدامی

 عالی شوراي ساالر، مردم و گرا نتیجه ، اثربخش ، تبعیض و فساد از عاري و شفاف سخگو،پا افزا، ارزش و ور بهره کارا، مدیریتی

  .گردد می تشکیل زیر اختیارات و ترکیب با اداري

  :از عبارتند شده یاد شوراي اعضاء

  .داشت خواهد عهده بر را شورا ریاست وي اول معاون او غیاب در که )شورا رئیس( جمهور رئیس -1

  ).شورا دبیر و عضو( کشور ریزي برنامه و مدیریت انسازم رئیس -2

 به دیگر بخشهاي وزراء از نفر سه و اموراجتماعی و وکار پزشکی آموزش و درمان بهداشت، پرورش، و آموزش وزراء -3

   .وزیران هیأت انتخاب

  .مورد حسب ربط ذي مستقل دستگاه رئیس یا وزیر -4

  .کشور سراسر انداراناست انتخاب به استانداران از نفر دو -5

  .جمهور رئیس انتخاب به مدیریت و اداري حقوق رشته در نظر صاحب دونفر -6



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

52 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

  .ناظر عنوان به اسالمی شوراي مجلس انتخاب به اسالمی شوراي مجلس نمایندگان از نفر دو -7

 مربوط تصمیمات اجراء حسن بر نظارت مسؤول سازمان و بود خواهد کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان در شورا دبیرخانه

  .باشد می

  .است االجراء الزم جمهور رئیس تأیید از پس شورا این مصوبات

  :باشد می زیر شرح به شده یاد شوراي اختیارات و وظایف -115 ماده

 امام مرا به ویا آمده اساسی قانون در آنها احکام که دستگاههایی استثناء به اجرائی دستگاههاي تشکیالت ساختار اصالح -1

  .است شده تأسیس رهبري معظم مقام و )ره(   خمینی

 و مشابه موازي، وظایف حذف و تشکیالتی انسجام ایجاد منظور به اجرائی دستگاههاي داخلی ساختار در نظر تجدید -2

  .تکراري

 اعمال به ديستا هاي حوزه فعالیت نمودن محدود و اجرائی دستگاههاي ستادي هاي حوزه از اجرائی وظایف تفکیک -3

 به اجرائی وظایف انتقال و کنترل و نظارت ، سازماندهی ، ریزي برنامه ، سیاستگذاري ، راهبردي و مدیریتی امور و حاکمیت

  . آمده عمل به تغییرات با متناسب تشکیالتی ساختار اصالح و جغرافیایی سطوح سایر و شهرستانی ، استانی واحدهاي

  . سازمانی واحد یک در ها وزارتخانه از یک هر به وابسته شهرستانی و استانی واحدهاي ادغام مورد در دستورالعمل تنظیم -4

 سیاستهاي چهارچوب در دولت سازي کوچک براي مناسب سیاستهاي و ضوابط اتخاذ و دولت اندازه و نقش تعیین بررسی -5

  .مربوطه قوانین و کالن

  .قانون این در مذکور ربط ذي مراجع به ارائه از قبل یاجرائ دستگاه هرنوع ایجاد با موافقت و بررسی -6

 مراحل نمودن کوتاه و کیفی ارتقاء ضمن که نحوي به کشور هاي کمیته و شوراها گیري تصمیم نظام اصالح و بازنگري -7

  .شوند حذف غیرضرور و موازي گیرنده تصمیم نهادهاي و مراجع آن

  . قانون این اماحک صحیح اجراء براي الزم مقررات تدوین -8

 با غیردولتی بخش و شهرداریها به اجرائی دستگاههاي واگذاري قابل فعالیتهاي و امور ، وظایف واگذاري و شناسایی -9

 شوراهاي با اداري نظام مناسبات تنظیم و ارتباط نحوه تعیین همچنین و غیرضرور هاي تصدي از دولت رهاسازي هدف

  .استان و شهرستان شهر، و بخش روستا، اسالمی
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 مراحل سازي ساده گرایش با اجرائی دستگاههاي در موردعمل هاي رویه و روشها سیستمها، مجدد مهندسی و اصالح -10

 کاهش ، مراجعان رضایت افزایش ، کنندگان مراجعه با کارمندان ارتباط میزان کاهش و عملیات خودکارسازي کار، انجام

  .تهافعالی نمودن اقتصادي و اداري هاي هزینه

  . اجرائی دستگاههاي مدیریت و انسانی نیروي کارآیی و وري بهره ارتقاء براي الزم طرحهاي تصویب -11

  . دولتی بخش انسانی نیروي توزیع و ترکیب ساختار، سازي بهینه درجهت الزم مقررات تصویب -12

 آنها وظایف یا و واگذار ، منحل ، ادغام که دستگاههایی انسانی نیروي تکلیف تعیین به مربوط هاي دستورالعمل تصویب -13

  .شود می منتقل دستگاهها دیگر به

 تأمین و جایی جابه ، اداري  نقلیه وسائط و تجهیزات و فضاها از مطلوب برداري بهره بر ناظر دستورالعمل تصویب -14

  . اداري ساختمانهاي

  .دارد جدید منابع به نیاز که شورا مصوب طرحهاي و ارياد نظام تحول هاي برنامه تحقق براي موردنیاز منابع پیشنهاد -15

 اداري عالی شوراي تأیید به موکول ربط ذي دستگاههاي پیشنهاد براساس جدید اجرائی دستگاههاي هرگونه ایجاد -تبصره

  .بود خواهد اسالمی شوراي مجلس تصویب با و وزیران هیأت تصویب و

 انجام براي شود می نامیده مدیریت توسعه شوراي قانون این در که نسانیا سرمایه و مدیریت توسعه شوراي - 116 ماده

   .گردد می تشکیل ماده این در مذکور ترکیب با و ذیل وظایف

  : شورا ترکیب -الف

  )شورا رئیس( کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس -1

  .سالچهار مدت به ها وزارتخانه مرتبط تجربه با شاغل معاونین از دونفر -2

  .چهارسال مدت به اداري حقوق و مدیریت زمینه در نظر صاحب دونفر -3

  .کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان تخصصی معاونین از نفر یک -4

 به اسالمی شوراي مجلس تصویب به کمیسیون معرفی با اسالمی شوراي مجلس اجتماعی کمیسیون اعضاء از نفر یک -5

  .ناظر عنوان

  .شورا دبیر عنوان به کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان ربط ذي معاون -6



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

54 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

  .گردند می انتخاب جمهور رئیس تأیید و سازمان رئیس پیشنهاد به بنا )4(و)3(،)2(بندهاي در مذکور اعضاء

  .اجتماعی وامور کار وزیر -7

  : اختیارات و وظایف -ب

  .شغلی هاي رشته وظایف شرح و تعاریف تصویب و بررسی -1

  .حقوق جداول طبقات به آنها تخصیص نحوه و شغلی هاي رشته احراز شرایط تصویب و سیبرر -2

  .گیرد می قرار شورا صالحیت در قانون این موجب به که هایی رویه و دستورالعملها تصویب و بررسی -3

 این مفاد اجراء در ائیاجر دستگاههاي استخدامی و اداري ابهامات و استعالمات به پاسخگویی و نظر اظهار در هماهنگی -4

  .قانون

  .قانون این مقررات چهارچوب در استخدامی و اداري واحد هاي رویه ایجاد -5

 تابع که کارمندانی براي مربوط، امور سایر و وظیفه انجام سبب به فوت و کارافتادگی از خصوص در تصمیم اتخاذ -6

  .باشند می کشوري بازنشستگی صندوق

 براي قانون این تعهدات با ارتباط در وزراء یا و کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس رفط از که مواردي سایر -7

  .شود می ارجاع مشورتی نظر کسب

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به مدیریت سازمان پیشنهاد با تخصصی شوراي اداره نحوه نامه آئین -8

  .جمهور رئیس تأیید با است بوده کشور استخدامی و ريادا امور شوراي عهده به قانون طبق که وظایفی سایر -9

  .است االجراء الزم قانون این مشمول دستگاههاي  براي جمهور رئیس تأیید از پس شورا این تصمیمات

  مختلف مقررات -پانزدهم فصل

 معظم مقام مستقیم زیرنظر که سازمانهایی و تشکیالت و مؤسسات نهادها، استثناء به اجرائی دستگاههاي کلیه -117 ماده

 اعضاء دارند، تطبیق )3( ماده در مذکور تعریف با که غیردولتی عمومی نهادهاي اطالعات، وزارت شوند، می اداره رهبري

 مجلس و نظام مصلحت تشخیص مجمع نگهبان، شوراي محاسبات، دیوان مستشاري هیأتهاي قضات، و علمی هیأت

 معظم مقام نظر مطابق انتظامی و نظامی نیروهاي خصوص در و شوند می قانون این مقررات مشمول رهبري خبرگان

  .شود می عمل رهبري
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 موضوع جدول و باشد می1370 مصوب دولت کارمندان پرداخت هماهنگ نظام قانون تابع قضات مزایاي و حقوق -1 تبصره

  .یابد می افزایش )200( و )12( به ترتیب به آنان گروه مبناي اعداد خصوص در مذکور قانون )14( ماده

 معادل نمایند، می وظیفه انجام قضائی پستهاي در که مدتی در مسلح نیروهاي قضائی سازمان نظامی قضات به -2 تبصره

 ویژه العاده فوق دادگستري همتراز قضات مستمر مزایاي و حقوق )%80( هشتاددرصد تا آنان دریافتی مجموع التفاوت مابه

  .گردد می پرداخت

 سیزدهم و دهم فصل مقررات از مسلح نیروهاي کارکنان برخورداري براي قوا کل فرماندهی موافقت صورتدر -3 تبصره

 باتوجه شاغل و شغل به متعلقه امتیازات ، آجا قانون )136( ماده مقررات رعایت با آنان دریافتی حداکثر و حداقل قانون، این

  .گردد می پرداخت و اسبهمح )2/1(ضریب با مسلح نیروهاي در خدمتی خاص کیفیت به

 هاي العاده فوق بر عالوه نیرو این استخدامی مقررات طبق کار سختی العاده فوق از کماکان انتظامی نیروهاي کارمندان

  .باشند می برخوردار قانون این دهم فصل در مذکور

 دارند اشتغال اجرائی دستگاههاي رد ایران اسالمی جمهوري کار قانون مطابق )124( ماده رعایت با که کارمندانی - 4 تبصره

  .باشند می مستثنی قانون این شمول از

 تشکیالتی، مقررات مشمول امورخارجه وزارت سیاسی پستهاي در شاغل کارمندان و سیاسی کارمندان - 5 تبصره

 از پشتیبانی پستهاي در شاغل غیرسیاسی کارمندان و باشند می 1352 مصوب امورخارجه وزارت انضباطی و مالی استخدامی،

  .نمود خواهند تبعیت قانون این

 دهند قرار سازمان اختیار در الزم موارد در را مربوط مدارك و اسناد و اطالعات کلیه موظفند اجرائی دستگاههاي -118 ماده

 الزم اجرائی دستگاههاي کلیه براي مربوط هاي نامه آئین و قانون این مفاد چهارچوب در سازمان این دستورالعملهاي و

  .باشد می االجراء

 که مواردي استثناء به( سال یک مدت ظرف حداکثر قانون این مفاد اجراء به مربوط دستورالعملهاي و ها نامه آئین -119 ماده

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با )است شده مشخص دیگري زمان آن براي قانون این در

  : داشت خواهند قرار ذیل حاالت از کیدری رسمی کارمندان -120 ماده

  .سازمانی پستهاي از یکی در اشتغال -الف

  حقوق بدون و استحقاقی ، استعالجی مرخصی  -ب
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  .قانون این )122( ماده موجب به خدمت به آماده  -ج

 یا و مدت هکوتا آموزش هاي دوره طی براي آموزشی مأموریت یا و دیگر اجرائی دستگاههاي به مأموریت یا انتقال -د

  .کارآموزي

 ویا اداري تخلفات به رسیدگی هیأتهاي یا و قضائی مراجع قطعی احکام موجب به اخراج یا و دائم یا موقت انفصال --ه

  .قانون این )91(ماده احکام

  .اداري تخلفات به رسیدگی قانون و قانون دراین مذکور احکام موجب به وبازخریدي استعفاء -و

  .است شده بینی پیش قوانین سایر و اداري تخلفات به رسیدگی قانون رد که حاالت سایر -ز

 مرخصی و اجرائی دستگاههاي سایر به قانون این مشمول کارمندان مأموریت و انتقال نحوه اجرائی نامه آئین -121 ماده

 با مربوط موارد یرسا و سازمانی ارتباط و مزایا و حقوق پرداخت نحوه و خدمت سوابق احتساب نحوه شامل حقوق بدون

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد به قانون این مفاد رعایت

 سال یک حداکثر آن مدت که خدمت، به آماده صورت به زیر حاالت در اجرائی دستگاههاي رسمی کارمندان -122 ماده

  :آیند درمی بود خواهد

  .ربط ذي اجرائی دستگاه انحالل -1

  .کارمندان نیسازما پست حذف -2

  .حقوق بدون مرخصی یا مأموریت اتمام از بعد سازمانی پست نبود -3

 یا معلق خدمت از قضائی مراجع یا اداري تخلفات به رسیدگی هیأت در مذکور مراجع تصمیم براساس که کارمندانی -4

  .باشند شده خدمت به آماده

 در اشتغال عدم صورت در و شد خواهد پرداخت ثابت قوقح مزبور کارمندان به ، خدمت به آمادگی دوران در -1 تبصره

 با صورت غیراین در و بازنشسته بازنشستگی، شرایط بودن دارا صورت در خدمت به آماده کارمندان دیگر اجرائی دستگاههاي

 خواهند دبازخری شده ذخیره مرخصیهاي وجوه و خدمت سابقه سال هر ازاء به مستمر مزایاي و حقوق نیم و ماه یک دریافت

  .شد

 حاصل برائت مربوط ازاتهام اداري تخلفات به رسیدگی هیأتهاي یا و قضائی مراجع حکم براساس که کارمندانی -2 تبصره

  .نمود خواهند دریافت خدمت به آمادگی مدت براي را مستمرمربوط مزایاي و حقوق نمایند،
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 اجرائی دستگاه هرگونه ایجاد براي مشابه عناوین و مجامع و شوراها و اجرائی دستگاههاي قانونی اختیارات کلیه - 123 ماده

  .گردد می لغو قانون این االجراءشدن الزم تاریخ از

 و مصوب سازمانی پستهاي سقف در دارد می اعالم سازمان که مشاغل از برخی در انسانی نیروي کارگیري به - 124 ماده

  .شدبا می امکانپذیر کار قانون براساس استخدامی مجوزهاي

 حقوق برابر)2/1( از نباید باشند می شاغل اجرائی دستگاههاي در کار قانون موجب به که کارمندانی دریافتی مجموع -تبصره

  .کند تجاوز مشابه کارمندان مزایاي و

 سال اولین در قانون این احکام با متناسب فصل، هر تفکیک به سیزدهم و دهم فصول در مذکور حقوق ضرایب -125 ماده

 اعالم مرکزي بانک سوي از هرساله که تورم نرخ اندازه به حداقل بعد سالهاي در و گردد می تعیین ریال پانصد راءاج

  .یابد می افزایش گردد، می

 واگذاري طریق از قانون این موضوع بازنشستگان و کارمندان مزایاي و حقوق باره یک افزایش هرنوع بارمالی - 126 ماده

 مصوب بودجه حد در سنواتی افزایش پلکانی اعمال همچنین و بورس در عرضه قابل اقتصادي ايبنگاهه در دولتی سهام

  .شود می تأمین قانون این آزمایشی اجراء مدت طول در حداکثر و ساالنه

 5/6/1386 مصوب دولت کارکنان موعد از پیش بازنشستگی قانون جز به خاص و عام مقررات و قوانین کلیه -127 ماده

  .گردد می لغو قانون این االجراءشدن الزم تاریخ از قانون این با مغایر اسالمی رايشو مجلس

  .بود خواهد قانون این شدن االجراء الزم تاریخ از سال پنج قانون این آزمایشی زمان مدت -128 ماده

 کمیسیون شش و دهشتا و سیصد و یکهزار مهرماه هشتم مورخ جلسه در تبصره 106 و  ماده 128 بر مشتمل فوق قانون

 اساسی قانون )85( پنجم و هشتاد اصل طبق اسالمی شوراي مجلس کشوري خدمات مدیریت الیحه به رسیدگی مشترك

 شوراي تأیید به 18/7/1386 تاریخ در سال، پنج مدت به آن آزمایشی اجراء با مجلس موافقت از پس و گردید تصویب

  .رسید نگهبان

  

  1386 مصوب يکشور خدمات تیریمد قانون )106( ي ماده به تبصره کی الحاق قانون

  :شود می اضافه 8/7/1386 مصوب کشوري خدمات مدیریت قانون )106( ماده به زیر تبصره -واحده ماده
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 اجتماعی تأمین صندوق مقررات تابع بازنشستگی و بیمه نظر از که قانون این مشمول اجرائی دستگاههاي کارمندان -تبصره

 مربوطه کسور توانند می است  شده برداشت بازنشستگی کسور آنان غیرمستمر مزایاي از قانون این تصویب از قبل و هستند

 به مربوط، مقررات مطابق تقاضا حسب یا و نمایند دریافت اجتماعی تأمین صندوق از یکجا را کارفرما و کارمند سهم از اعم

 سوي از تبصره این اجرائی دستورالعمل .بود خواهد آنان گیبازنشست حقوق در احتساب قابل کسور، پرداخت سالهاي نسبت

  .شد خواهد ابالغ و تهیه اجتماعی تأمین و رفاه وزارت هماهنگی با انسانی  سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

  

 تیریمد نییتع یچگونگ و يکشور خدمات تیریمد قانون )113( ماده اصالح قانون

 مصوب( یدرمان يها مهیب و یازنشستگب يصندوقها و یاجتماع نیتأم سازمان

5/12/1388(  

 یاجتماع نیتأم سازمان به مربوط مقررات و نیقوان از یبرخ و يکشور خدمات تیریمد قانون )113( ماده - واحده ماده

  :گردد یم فیتکل نییتع و اصالح ریز شرح به مذکور ماده موضوع

 سازمان« :گردد یم اصالح مذکور ماده يانتها به ریز بارتع الحاق با يکشور خدمات تیریمد قانون )113( ماده -الف

  ».باشد یم پاسخگو ربط يذ یقانون مراجع برابر در ریوز و است یاجتماع نیتأم و رفاه وزارت رمجموعهیز مذکور

  :شود یم نییتع ریز شرح به یاجتماع نیتأم سازمان امناء أتیه بیترک -ب

  .یاجتماع نیتأم و رفاه یعال يشورا بیتصو و یاجتماع نیتأم و رفاه ریوز شنهادیپ با نفر شش -1

 ندگانینما از یاجتماع نیتأم و رفاه جامع نظام ساختار قانون )17( ماده »الف«  بند )2( جزء مطابق مانده،یباق نفر سه -2

  .رندگانیگ خدمات

 صندوق و یدرمان خدمات يها مهیب ،یبازنشستگ و یاجتماع نیتأم يصندوقها هیکل امناء أتیه حکم در مذکور، امناء أتیه

  .خواهدبود ریعشا و انییروستا مهیب

 با قانون نیا »ب« بند لیذ موضوع يها مهیب و صندوقها هیکل و یاجتماع نیتأم سازمان رعاملیمد عزل و نصب -ج

  .ردیپذ یم انجام یاجتماع نیتأم و رفاه ریوز حکم و دییتأ و سازمان امناء أتیه شنهادیپ

 عامل رانیمد فیوظا انجام منظور به ماه شش مدت يبرا حداکثر تواند یم ضرورت صورت در یاجتماع نیتأم و رفاه ریوز

  .دینما منصوب سرپرست بند نیا موضوع يها مهیب و صندوقها سازمانها،
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 جامع نظام رساختا قانون و يا مهیب و یبازنشستگ يسازمانها و صندوقها نیهمچن و یاجتماع نیتأم سازمان مقررات ریسا -د

  .است یباق خود قوت به یاجتماع نیتأم و رفاه

 يبرا هیرو وحدت جادیا يبرا را الزم یقانون اقدامات پنجم، برنامه طول در است مکلف یاجتماع نیتأم و رفاه وزارت -ـه

  .آورد عمل به یدرمان يها مهیب و یبازنشستگ يصندوقها هیکل

  .باشد یم راءاالج الزم ابالغ، خیتار از قانون نیا -و

 هشت و هشتاد و صدیس و کهزاری اسفندماه پنجم مورخ چهارشنبه روز یعلن جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

  .دیرس نگهبان يشورا دییتأ به 8/12/1388 خیتار در و بیتصو یاسالم يشورا مجلس

مصوب ( کشوري خدمات مدیریت قانون آزمایشی اجراي مهلت تمدید قانون

  )یاسالم يشورا مجلس 19/7/1391

  .گردد می تمدید 8/7/1392 تاریخ تا 8/7/1386 مصوب کشوري خدمات مدیریت قانون آزمایشی اجراي مدت -واحده ماده

 مجلس یک و نود و سیصد و یکهزار مهرماه نوزدهم مورخ چهارشنبه روز علنی جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

  .رسید نگهبان شوراي تأیید به 24/7/1391 تاریخ رد و شد تصویب اسالمی شوراي

  الریجانی علی -اسالمی شوراي مجلس رئیس

  

  

 مصوب( کشوري خدمات مدیریت قانون آزمایشی اجراي مدت تمدید قانون

  )اسالمی شوراي مجلس 14/8/1392

  .شود می تمدید 1393 سال پایان تا 8/7/1386 مصوب کشوري خدمات مدیریت قانون آزمایشی اجراي مدت -واحده ماده

 مجلس دو و نود و سیصد و یکهزار ماه آبان چهاردهم مورخ شنبه  سه روز علنی جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

  .رسید نگهبان شوراي تأیید به 20/8/1392 تاریخ در و شد تصویب اسالمی شوراي

  الریجانی علی -اسالمی شوراي مجلس رئیس
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اي اجرایی آیین نامه ه

قانون مدیریت خدمات 

  کشوري
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 تصویبنامه شماره( کشوري خدمات مدیریت قانون اجراي براي الزم بستر ایجاد

  )وزیران هیأت 7/3/1387 مورخ هـ39916ت/35095

  مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت -اجتماعی تأمین و رفاه وزارت

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت -دارایی و اقتصادي امور وزارت

  جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت

 منظور به و جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 29/2/1387 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 1387 سال بودجه قانون واحده ماده )24( بند استناد به و کشوري خدمات مدیریت قانون کامل اجراي براي الزم بستر ایجاد

  :نمود تصویب کشور کل

 قانون )110( و )109( مواد موضوع بگیران مستمري یا بگیران وظیفه بازنشستگان، حقوق موظفند بازنشستگی صندوقهاي -1

 قانون این اماحک با 1387 سال طی در ،1386 سال براي ریال )500( پانصد ضریب با را خود کشوري خدمات مدیریت

  .دهند تطبیق

 بنگاههاي در دولتی سهام ،1387 سال اول ماهه شش پایان تا بند این مشمولین حقوق باره یک افزایش بابت -تبصره

 قیمت با بورس از خارج روش به ایران، اسالمی جمهوري اساسی قانون )44( اصل سیاستهاي )ج( بند مشمول اقتصادي

 اعطاي به نسبت تا گرفت خواهد قرار ربط ذي بازنشستگی صندوقهاي اختیار در واگذاري، عالی هیئت تصویب با و توافقی

  .نمایند اقدام آنان به سهام این

 بازنشستگی حقوق موظفند بازنشستگی صندوقهاي کشوري، خدمات مدیریت قانون )78( ماده تبصره به توجه با -2

 براساس کماکان نیز شوند می یا شده بازنشسته کشوري خدمات ریتمدی قانون شدن االجرا الزم تاریخ از که را کارمندانی

  .کنند پرداخت و تعیین است، بوده آنان )مورد حسب( بیمه حق یا بازنشستگی کسور مالك که مزایایی و حقوق

 ستگیبازنش کسور مالك که دریافتی هاي العاده فوق و حقوق آخرین براساس بند این مشمولین خدمات پایان پاداش -تبصره

  .شود می اعالم دارایی و اقتصادي امور وزارت به و محاسبه است، )مورد حسب( بیمه حق یا
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 دستگاه و شده بازنشسته کامل خدمت سنوات با که کارمندانی خدمت پایان پاداش معادل دارایی و اقتصادي امور وزارت -3

 )44( اصل سیاستهاي )ج( بند مشمول اقتصادي بنگاههاي در دولتی سهام است، آنان نمودن بازنشسته به ملزم اجرایی

 اختیار در را واگذاري عالی هیئت تصویب با و توافقی قیمت با بورس از خارج روش به ایران، اسالمی جمهوري اساسی قانون

 از یک هر استحقاقی خدمت پایان پاداش پرداخت به نسبت صندوقها این تا داد خواهد قرار ربط ذي بازنشستگی صندوقهاي

  .نمایند اقدام نقدي صورت به مشمولین

 توسعه چهارم برنامه قانون )9( ماده موجب به تنفیذي توسعه سوم برنامه قانون )16( ماده اجراي در چنانچه -1 تبصره

 پاداش این معادل است موظف ربط ذي صندوق باشد، داشته سهام دریافت به تمایل خود خدمت پایان پاداش بابت کارمند

  .کند واگذار وي به کمتر درصد ده یمتق با سهام

 نموده واگذار تخفیف بدون سهام وي خدمت پایان پاداش معادل تواند می مربوط صندوق کارمند توافق صورت در -2 تبصره

 که نحوي به بفروشد، وي به ساله پنج اقساطی صورت به اضافی سهام شده، واگذار سهام ارزش درصد سی میزان به و

  .پذیرد صورت سهام دریافت از پس سال یک سطق اولین پرداخت

 کمتر دارایی و اقتصادي امور وزارت با صندوق توافقی قیمت از کارمند به واگذارشده سهام قیمت که صورتی در -3 تبصره

  .نماید واگذار سهام صندوق به حاصله، تفاوت معادل است موظف وزارت این شود،

 از پیش بازنشستگی قانون تسهیالت از استفاده با که کارمندانی بازنشستگی درخواست با اجرایی دستگاههاي موافقت -4

 به( باشند می بازنشستگی شرایط حایز که کارمندانی سایر همچنین و دارند بازنشستگی تقاضاي دولت کارکنان موعد

 ساز براساس خدمت پایان داشپا دریافت مورد در آنان توافق به موکول ،)نامه تصویب این )3( بند مشمول کارمندان استثناي

 نقدي پرداخت با ربط ذي بازنشستگی صندوق موافقت یا نامه تصویب این )3( بند )2( و )1( هاي تبصره در مندرج کارهاي و

  .باشد می اخیرالذکر بند براساس پاداش این

 اجراي در خود کارمندان بازخریدي به نسبت بند این در مقرر کار و ساز از استفاده با توانند می اجرائی دستگاههاي -تبصره

  .نمایند اقدام )27/11/1380 مصوب( دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادي الحاق قانون 45 ماده

 دارایی و اقتصادي امور وزارت دولت، کارکنان موعد از پیش بازنشستگی قانون اجرایی نامه آیین )6( و )5( مواد اجراي در -5

 و کارمند سهم بیمه حق یا بازنشستگی کسور نیز و بازنشستگی حقوق بابت بازنشستگی صندوقهاي لباتمطا است موظف

 توسعه سوم برنامه قانون )16( ماده در مقرر کار و ساز از استفاده با را قانون این موضوع ارفاقی سنوات به نسبت کارفرما

  .نماید هتسوی توسعه، چهارم برنامه قانون )9( ماده موجب به تنفیذي
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 تا اجرایی، دستگاههاي جاري امور در وقفه از پیشگیري و کشوري خدمات مدیریت قانون صحیح اجراي منظور به -6

 مقررات اجرایی، دستگاههاي در آن احکام استقرار و مذکور قانون به مربوط مصوبات و دستورالعملها ها، نامه آیین تصویب

  .خواهدشد اجرا کماکان است، نامه تصویب این مفاد با ایرمغ که مواردي در جز دستگاهها، عمل مورد

  .شود می تعیین ریال )490( نود و چهارصد میزان به ،1387 سال ابتداي از شاغلین حقوق ضریب -7

  .بود خواهند حقوق ضریب با رابطه در خود احکام تابع کماکان استخدامی خاص مقررات مشمول دستگاههاي - 1 تبصره

 رقم اصالح با وزیران هیئت 28/2/1386 مورخ ـه37150ت/11008 شماره نامه تصویب )5( و )4( ،)3( بندهاي - 2 تبصره

 ابتداي از ،)3( بند در ریال )1.650.000( هزار پنجاه و ششصد و میلیون یک به ریال )1.500.000( هزار پانصد و میلیون یک

  .باشند می اجرا قابل 1387 سال

 است، شده پرداخت شاغلین به »تعدیل العاده فوق« عنوان تحت 1386 سال در که مبالغی لمعاد ،1387 سال ابتداي از -8

 .گردد می حذف افراد این احکام از تعدیل العاده فوق و شده افزوده آنان جذب العاده فوق سرجمع به صرفاً مقطوع صورت به

 احتساب قابل کارکنان مستمر پرداختی اقالم سایر و )غیره و ویژه العاده فوق نظیر( ها العاده فوق سایر محاسبه در مبلغ این

  .باشد نمی

 و آموزش معلمان بندي طبقه طرح مشمولین مورد در نامه تصویب این )8( بند موضوع مقطوع مبلغ ،1387 سال ابتداي از -9

 و درصد پنج و بیست میزان به درمانی و بهداشتی رسته بندي طبقه طرح مشمولین و اي حرفه و فنی آموزش مربیان پرورش،

 نامه تصویب این )8( بند اخیر قسمت حکم .یابد می افزایش درصد پنجاه میزان به اجرایی دستگاههاي شاغلین سایر مورد در

  .است االجرا الزم نیز بند این موضوع مبلغ مورد در

 نیروهاي و کشوري نشستگیباز صندوقهاي مشترکان و بگیران وظیفه و بازنشستگان تمام وظیفه و بازنشستگی حقوق -10

  .یابد می افزایش درصد ده میزان به 1/1/1387 تاریخ از است، شده برقرار 1386 سال پایان تا که مسلح

 از بازنشسته، سال این پایان تا 1386 سال ابتداي از که افرادي مستمري یا وظیفه بازنشستگی، حقوق که صورتی در -11

 تطبیق کشوري خدمات مدیریت قانون )110( و )109( مواد موضوع جداول با که نظیر دافرا از اند، شده فوت یا کارافتاده

  .یابد می افزایش میزان همان به 1387 سال ابتداي از کمترشود، اند، یافته

 دستورالعملها، ها، نامه آیین تنظیم و تهیه براي را الزم اقدامات جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت -12

  .خواهدنمود معمول کشوري خدمات مدیریت قانون اجراي براي نیاز مورد کارهاي و ساز و ها بخشنامه
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 بودجه )2- 1( شماره جدول )101000-7( ردیف هاي هزینه اعتبار از ریال )50.000.000.000( میلیارد پنجاه مبلغ -تبصره

 مطالعات، انجام براي تا گیرد می قرار جمهور رییس انیانس سرمایه و مدیریت توسعه معاونت اختیار در کشور کل 1387 سال

  .نماید هزینه قانون استقرار به مربوط اقدامات سایر و بررسیها

 به را نامه تصویب این اجراي در خود عملکرد گزارش مورد حسب موظفند نامه تصویب این موضوع اجرایی دستگاههاي -13

  .نمایند ارسال وزیران هیئت به ارائه و بندي جمع منظور به جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

  داودي پرویز - جمهور رئیس اول معاون

  

 قانون اجراي مورد در اجرایی دستگاههاي اختالفات و مشکالت حل کارگروه تشکیل

 هیأت 4/3/1388 مورخ 42668ت/47816 مصوبه( کشوري خدمات مدیریت

  )وزیران

 رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون هشتم و یس و کصدی اصل استناد به 27/2/1388 رخمو جلسه در رانیوز ئتیه

  :نمود بیتصو

 خدمات تیریمد قانون ياجرا مورد در ییاجرا يدستگاهها اختالفات و مشکالت حل درخصوص رانیوز ئتیه اراتیاخت -1

 و رفاه ،یبازرگان رانیوز و )سییر( جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون از متشکل یکارگروه به يکشور

  .شود یم ضیتفو جمهور سییر امورمجلس و یحقوق معاون و مربوط ریوز و یاجتماع نیتأم

 در آن مصوبات و است مذکور کارگروه عضو رانیوز تیاکثر موافقت ادشدهی اراتیاخت درخصوص يریگ میتصم مالك -2

  .است صدور قابل دولت ئتیه یداخل نامه نییآ )19( ماده تیرعا با جمهور سییر دییتأ صورت

  يداود زیپرو -جمهور سیرئ اول معاون
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 مدظلّه( رهبري معظم مقام ابالغی سیاستهاي: بر مبتنی اداري نظام اصالح راه نقشه

  )اداري عالی شوراي 20/1/1393 مورخ 560/93/206 شماره مصوبه) (العالی

  ها ، نهادهاي عمومی غیردولتی و استانداريها ها، مؤسسات، شرکت تمامی وزارتخانه

، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 14/12/1392شوراي عالی اداري در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ 

انسانی رییس جمهور و در راستاي تحقق سیاست هاي کلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبري (مد ظله العالی) به 

نقشه راه اصالح نظام «قاي نقش تسهیل گري و هدایت گري دولت و انجام اصالحات در نظام اداري کشور، منظور ارت

  .نمود تصویب را برنامه به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شوراي عالی اداري) 8مشتمل بر » اداري

  عناوین برنامه ها: -1ماده 

  مهندسی نقش و ساختار دولت -1

  ت الکترونیک و هوشمندسازي اداريتوسعه دول -2

  خدمات عمومی در فضاي رقابتی -3

  مدیریت سرمایه انسانی -4

  فناوري هاي مدیریتی -5

  توسعه فرهنگ سازمانی -6

  صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري -7

  نظارت و ارزیابی -8

  ها: تکالیف و مسئولیت -2ماده 

ییس جمهور مکلف است؛ بر اساس نقشه راه پیوست، هر ساله برنامه الف) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر

هاي مسئول (اصلی و  بندي، دستگاه یا دستگاه عملیاتی الزم براي تحقق این مصوبه مشتمل بر عناوین اقدامات، زمان

  همکار) را تهیه و تا پایان آذرماه هر سال به تصویب شوراي عالی اداري برساند.
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ها هر ساله توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و تا پایان  تی استانتبصره: برنامه عملیا

  شود. هاي اجرایی استان، به استانداران ابالغ می ماه هر سال براي اجرا توسط دستگاه دي

عالی اداري، اقدامات الزم را هاي اجرایی مکلفند؛ مطابق با برنامه عملیاتی ساالنه ابالغی از سوي شوراي  ب) تمامی دستگاه

  جمهور ارائه نمایند. بندي، معمول و گزارش اقدامات خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس طبق زمان

  هاي زیرمجموعه خود هستند. جمهور، مسئول حسن اجراي این مصوبه در واحدها و دستگاه وزارء و معاونان رییس

و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف است؛ ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد  ج) معاونت توسعه مدیریت

جمهور و شراي عالی اداري و  هاي اجرایی ملی و استانی، گزارش اجراي این برنامه را هر چهار ماه یکبار به رییس دستگاه

  حسب ضرورت در دولت ارایه نماید.

  شوراي عالی اداريرییس جمهور و رییس  -حسن روحانی

  مقدمه

نظام اداري در ایران با توجه به نقش گسترده و مؤثري که در انجام امور دارد؛ یکی از زیرساخت هاي مهم توسعه محسوب 

می شود که بی توجهی به آن موجب آسیب هاي جبران ناپذیري در مسیر تحقق آرمان هاي نظام جمهوري اسالمی ایران، 

  ردم و ... می شود.تحقق برنامه ها، رضایت م

دولت ها همواره در سطوح مختلف و به شیوه هاي گوناگون به دنبال اصالح نظام اداري بوده اند؛ لیکن به دالیلی از جمله 

عدم شناخت کامل ابعاد موضوع، عدم تعریف و تدقیق رویکردهاي ناظر بر مدل اداره امور کشور، عدم تدوین راهبردها و 

رفتار شدن در امور جاري و روزمرّه، به موفقیت چندانی در اصالحات و تحقق اهداف مورد نظر نایل راهکارهاي مربوط و یا گ

  نشده اند.

این وضعیت در شرایطی است که ساختار نظام اداري در شرایط فعلی و در بسیاري از زمینه ها به جاي ایفاي نقش محرك 

عه پایدار است. در این شرایط فارغ از آنکه انجام اصالحات از براي پیشرفت و توسعه کشور، مانعی براي دست یابی به توس

یک سو، اجتناب ناپذیر و از سویی دیگر تکلیف تلقی می شود؛ عدم اصالح آن عالوه بر کند نمودن مسیر پیشرفت کشور، 

وضع  بخش عظیمی از منابع الزم براي توسعه را نیز صرف نگهداشت خود می نماید و این کاستی موجب شکاف میان

  موجود و تحقق چشم انداز می شود.

مدظلّه العالی) و تأکید رییس جمهور (اینک با توجه به ابالغ سیاست هاي کلی نظام اداري از جانب مقام معظم رهبري 

توان به خلق ارزش هاي مشترك میان تمامی فعاالن نظام محترم مبنی بر اولویت اصالح نظام اداري در برنامه ها، می 
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اداري پرداخت و به واسطه ساز و کارهاي پیوندي، زمینه انجام اصالحات عمیق در نظام اداري به عنوان بستر و زیرساخت 

  توسعه کشور را فراهم نمود.

ي از تجارب و مطالعات پیشین، اسناد به همین دلیل، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بهره گیر

باالدستی، مبانی نظري و تجربیات سایر کشورها به تبیین عناصر مؤثر در نظام مدیریت و طراحی مدل مفهومی مدیریت 

کشور با محوریت بخش دولتی پرداخته است. سپس بر اساس مدل مفهومی و سیاست هاي کلی نظام اداري ابالغی مقام 

عنوان برنامه تعیین شده است. در ادامه با توجه به سیاست هاي کلی ناظر بر هر  8اصلی در قالب  معظم رهبري، عناوین

عنوان برنامه، اطالعات برگرفته از تحلیل محیطی و شناسایی فرصت ها و چالش هاي وضع موجود، اهداف هر عنوان برنامه 

استراتژیک، اقدامات اساسی مشخص شده است تا  و موضوعات استراتژیک هر عنوان، تدوین شده و متناسب با هر موضوع

  مبنایی براي تعیین مسیر اصالح نظام اداري در شکلی نظام مند و شفاف باشد.

  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

  نمایی از عناصر مؤثر در نظام مدیریت کشور (مدل مفهومی)

موعه اقدامات اصالحی نظام مند، فرایند مدیریت مشتمل بر سه رکن با توجه به نقش طراحی مدلی مفهومی در انجام مج

برنامه ریزي، اجرا و کنترل، مبناي شناسایی متغیرها و روابط میان آن ها در نظر گرفته شده است. مدل مفهومی ذیل با 

محیط، مبین مجموعه  تأکید بر عناصر مؤثر در نظام مدیریت کشور و با تعیین دامنه ارتباطی متغیرهاي تشکیل دهنده در

  اقالم اطالعاتی براي طی مسیر اصالح نظام اداري می باشد.

  ((نمودار))

  عناوین برنامه ها

  . مهندسی نقش و ساختار دولت1

  . توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري2

  . خدمات عمومی در فضاي رقابتی3

  . مدیریت سرمایه انسانی4

  . فناوري هاي مدیریتی5

  فرهنگ سازمانی . توسعه6
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  . صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري7

  . نظارت و ارزیابی8

  دولت ساختار و نقش مهندسی: اول برنامه

  هدف

تبیین نقش مناسب فعاالن توسعه کشور و دستیابی به ساختاري تسهیل گر، چابک، متناسب و غیرمتمرکز براي دولت در 

  ).مردم و محلی هاي مدیریت نهاد، مردم هاي سازمان خصوصی، بخش( فعاالن   تعامل با سایر

  هاي کلی نظام اداري سیاست

  )10انداز (بند سازي و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم سازي، متناسب چابک -

  )19هاي مردمی در نظام اداري (بند  سازي براي جذب و استفاده از ظرفیت زمینه -

  )11مرکز اداري و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوري (بند پذیري و عدم ت انعطاف -

انداز (بند  هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم نگري، همسوسازي، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه کل -

14(  

  موضوعات استراتژیک

  ارتباط با یکدیگر.نقش فعاالن توسعه کشور و چگونگی ایفاي آن در  -1

  درجه تمرکز و حدود تقسیم وظایف دولت میان واحدهاي مرکزي، استانی و محلی(شهر و روستا). -2

  سازماندهی دولت مطابق با نقش و مأموریت هاي تعیین شده. -3

  ها) در چارچوب نقش، مأموریت ها و وظایف و میزان تمرکز. سازماندهی اجزاي دولت(دستگاه -4

  سی متناسب با هر یک از موضوعات استراتژیکاقدامات اسا

  نقش فعاالن توسعه کشور و چگونگی ایفاي آن در ارتباط با یکدیگر -1موضوع استراتژیک 

  تعیین نقش و مأموریت هر یک از فعاالن توسعه در بخش هاي مختلف کشور. -1-1
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  زي، توانمندسازي و حمایت از آنان.سا هاي فعاالن و ظرفیت ها و نیازمندي ها، توانمندي شناسایی ظرفیت -1-2

  ها و واحدهاي قابل واگذاري از دولت به سایر فعاالن. ها، وظایف، فعالیت شناسایی بنگاه -1-3

سازي، برون سپاري، مشارکت، شراکت، واگذاري مدیریت، خرید  هاي مشارکت و واگذاري مانند خصوصی تعیین شیوه -1-4

  خدمات و ... براي مصادیق خاص.

ها به سایر فعاالن و تدارك  ها و واحدهاي عملیاتی دستگاه ها و تصدي راهبري استقرار و نظارت بر واگذاري فعالیت -1-5

  ها و منابع. زیرساخت

  درجه تمرکز و حدود تقسیم وظایف دولت میان واحدهاي مرکزي، استانی و محلی (شهر و روستا) -2موضوع استراتژیک 

  تفکیک وظایف واحدهاي مرکزي، استانی و محلی. تعیین رویکردهاي حاکم بر -2-1

  تعیین و توزیع وظایف و اختیارات دولت میان واحدهاي ستادي و اجرایی در تمام سطوح. -2-2

  سازماندهی کالن دولت مطابق با نقش و مأموریت هاي تعیین شده -3موضوع استراتژیک 

  .محلی واحدهاي و  ها نها، سازما طراحی ساختار کالن دولت در سطح وزارتخانه -3-1

  گیري در تشکیالت بخش دولت. ها و سایر مجامع تصمیم بررسی و ساماندهی شوراها، کمیسیون -3-2

  ها) در چارچوب نقش، مأموریت ها و وظایف و میزان تمرکز سازماندهی اجزاي دولت (دستگاه -4موضوع استراتژیک 

حوزه ستادي، واحدهاي استانی و واحدهاي عملیاتی متناسب با هاي اجرایی در  طراحی ضوابط سازماندهی دستگاه -4-1

  هاي اجرایی. ماهیت وظایف دستگاه

  هاي اجرایی با ضوابط. تطبیق وضع موجود ساختار سازمانی دستگاه -4-2

  اداري هوشمندسازي و الکترونیک دولت توسعه: دوم برنامه

  هدف

  تگاه هاي اجرایی به خدمات دولتی فارغ از زمان و مکان.تسهیل و تسریع دسترسی مردم، بنگاه ها، کارکنان و دس

  هاي کلی نظام اداري سیاست

  )15توسعه نظام اداري الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی (بند  -
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  )12رایه خدمات کشوري (بند منظور تسریع و تسهیل در ا هاي اداري به توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش -

  موضوعات استراتژیک

  نقشه راه دولت الکترونیک. -1

  راهبري و استقرار دولت الکترونیک. -2

  ها. ها و روش اصالح سیستم -3

  تعامل الکترونیکی بین دستگاهی. -4

  آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و مردم در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات. -5

  سنجش و ارزیابی توسعه دولت الکترونیک در کشور. پایش، -6

  اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک

  نقشه راه دولت الکترونیک -1موضوع استراتژیک 

  طراحی و تدوین نقشه راه دولت الکترونیک. -

  راهبري و استقرار دولت الکترونیک -2موضوع استراتژیک 

  قی، فنی و مدیریتی.تدوین استانداردهاي الزم حقو -2-1

  هاي دستگاهی، استانی و محلی. توسعه پورتال ملی، پورتال -2-2

  ها. رسانی، تعاملی و تراکنشی از طریق پورتال ارایه خدمات اطالع -2-3

  ها و فرایندهاي سازمانی مدیریت سیستم -3موضوع استراتژیک 

  طراحی نقشه راه مدیریت فرایندهاي سازمانی. -3-1

  و استقرار نقشه راه مدیریت فرایندها با تاکید بر فرایندهاي اصلی و اختصاصی.راهبري  -3-2

  هاي خدمات اداري و... افزایش دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق مدیریت و راهبري دفاتر پیشخوان، مجتمع -3-3
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ي مشترك بین دستگاهی با هماهنگی هاي واحد ارایه خدمات و مدیریت فرایندها اندازي پنجره مدیریت بر ایجاد و راه -3-4

  هاي ذي ربط. و مشارکت دستگاه

  راهبري تعامل الکترونیکی بین دستگاهی -4موضوع استراتژیک 

) و راهبري استقرار و استفاده از GIFطراحی مدل، نقشه، استانداردها، ضوابط و تدوین سند تعامالت بین دستگاهی ( -4-1

  هاي اجرایی. آن توسط دستگاه

  هاي اجرایی در شبکه ملی اطالعات. هاي الکترونیکی دستگاه اي سامانه دیریت ارتباط شبکهم -4-2

  هاي اجرایی کشور. راهبري استقرار و استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی براي دستگاه -4-3

  آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و مردم در حوزه دولت الکترونیک -5موضوع استراتژیک 

هاي اجرایی  حی و راهبري اجراي آموزش مدیران،کارکنان دولت و کارشناسان واحدهاي فناوري اطالعات دستگاهطرا -5-1

  و کارگزاران ارایه خدمات دولتی.

  سازي و توانمندسازي مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی. طراحی و راهبري اجراي برنامه فرهنگ -5-2

  رزیابی توسعه دولت الکترونیک در کشورپایش، سنجش و ا -6موضوع استراتژیک 

  و انجام ارزیابی ساالنه. UNDPهاي  تدوین ضوابط ارزیابی دولت الکترونیک در چارچوب ضوابط و شاخص -6-1

هاي اجرایی و ارزیابی و  هاي ارزیابی توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیکی توسط دستگاه تدوین ضوابط و شاخص -6-2

  بندي آن ها. رتبه

  رقابتی فضاي در عمومی خدمات: سوم نامهبر

  هدف

  ارایه خدمات عمومی با کیفیت برتر، قیمت مناسب و زمان کوتاه در فضاي رقابتی.

  هاي کلی نظام اداري سیاست

  )17منظور ارتقاي سطح رضایت مندي و اعتماد مردم (بند   رسانی برتر، نوین و کیفی به خدمات -

  )11داري و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوري (بند انعطاف پذیري و عدم تمرکز ا -
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  موضوعات استراتژیک

  زیرساخت هاي قانونی ارایه خدمات در فضاي رقابتی. -1

  تعیین استاندارد کیفی خدمات و قیمت تمام شده در فضاي رقابتی. -2

  پیاده سازي، نظارت و ارزیابی). استقرار نظام ارایه خدمات در فضاي رقابتی( آموزش، -3

  اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک

  زیرساخت هاي قانونی ارایه خدمات در فضاي رقابتی -1موضوع استراتژیک 

  تدوین قوانین و مقررات الزم براي تغییر رویکرد ارایه خدمات از فضاي انحصاري به فضاي رقابتی. -

  ستاندارد کیفی خدمات و قیمت تمام شده در فضاي رقابتیتعیین ا -2موضوع استراتژیک 

  تعیین استانداردهاي کیفی و قیمت تمام شده و نیز دستورالعمل هاي الزم. -

  استقرار نظام ارایه خدمات در فضاي رقابتی (آموزش، پیاده سازي، نظارت و ارزیابی) -3موضوع استراتژیک 

  دهاي خدماتی به منظور آشنایی با این رویکرد.تدارك برنامه آموزشی براي مدیران واح -3-1

  تغییر رویکرد موافقتنامه هاي بودجه اي از روش سنتی به نظام عملکردي و قیمت تمام شده. -3-2

تشویق فعاالن غیردولتی براي توسعه سرمایه گذاري و مشارکت و همچنین تصدي مدیریت واحدهاي دولتی به  -3-3

  ت از آن ها.روش قیمت تمام شده و خرید خدم

طراحی نظام نظارت و ارزیابی جامع از عملکرد کیفی، کمی، قیمتی و زمانی ارایه خدمات و همچنین رضایت خدمت  -3-4

  گیرندگان در چارچوب استانداردهاي تعیین شده.

  انسانی سرمایه مدیریت: چهارم برنامه

  هدف

 توسعه اهداف تحقق راستاي در ها آن از ور بهره استفاده و انسانی سرمایه تعالی  جذب نیروي انسانی متناسب با نیازها،

  .کشور

  هاي کلی نظام اداري سیاست
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  )2عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انسانی (بند  -

یز هاي گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروي انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پره بهبود معیارها و روزآمدي روش -

  )3اي (بند  اي و غیرحرفه هاي سلیقه ها و نگرش از تنگ نظري

  )4ساالري مبتنی بر اخالق اسالمی و ارتقاي مدیران (بند  گرایی و شایسته دانش -

  )5هاي آنان (بند  ایجاد زمینه رشد معنوي منابع انسانی و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت -

هاي شغل و شاغل و  ت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندي، جایگاه و ویژگیرعایت عدالت در نظام پرداخ -

  )6تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی (بند 

  )7 بند(  هاي کمتر توسعه یافته و مناطق محروم سازي جذب و نگهداري نیروهاي متخصص در استان زمینه -

  )8گیري از نظرات و تجارب مفید آنها (بند  بگیران و بهره ین معیشت بازنشستگان و مستمريحفظ کرامت و عزت و تأم -

  )9توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداري (بند  -

  موضوعات استراتژیک

  مدل مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی و راهبردهاي آن. -1

  ریزي و ساماندهی نیروي انسانی. ت، برنامهآمار و اطالعا -2

  جذب و تامین منابع انسانی. -3

  انگیزش و جبران خدمت. -4

  آموزش و توسعه منابع انسانی. -5

  خروج از خدمت. -6

  مدیران. -7

  اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک

  دهاي آنمدل مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی و راهبر -1موضوع استراتژیک 
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  شناخت و تحلیل بازار کار نیروي انسانی -1-1

  طراحی مدل و تدوین راهبردهاي مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی. -1-2

  آمار و اطالعات، برنامه ریزي و ساماندهی سرمایه انسانی -2موضوع استراتژیک 

  عات.تدوین و استقرار نظام جامع آماري کارکنان دولت در بستر فناوري اطال -2-1

  هاي مختلف دولت. ها و استانداردهاي نیروي انسانی بخش تهیه و تدوین شاخص -2-2

  ریزي نیروي انسانی بخش دولتی و ساماندهی نیروي انسانی موجود آن بخش. طراحی و استقرار نظام برنامه -2-3

  لتی.مدیریت منابع انسانی بخش دو سازي سامانه الکترونیکی فرایندهاي طراحی و پیاده -2-4

  جذب و تامین منابع انسانی -3موضوع استراتژیک 

  هاي اجرایی. بازنگري و اصالح ضوابط و فرایندهاي جذب، گزینش و استخدام نیروي انسانی دستگاه -3-1

  تدوین سازوکارهاي الزم براي جذب و تامین نیروي انسانی در فضاي رقابتی مبتنی بر نظام شایستگی. -3-2

  نگیزش و جبران خدمتا -4موضوع استراتژیک 

  بازنگري مدیریت مشاغل دولتی. -4-1

  هاي پرداخت و جبران خدمات کارکنان بخش دولتی. بازنگري نظام یا نظام -4-2

  بازنگري ضوابط و مقررات اداري و استخدامی ایثارگران. -4-3

  آموزش و توسعه منابع انسانی -5موضوع استراتژیک 

  و توسعه منابع انسانی.طراحی و استقرار نظام آموزش  -5-1

  ریزي مسیر ارتقاي شغلی کارمندان. طراحی مدل مدیریت و برنامه -5-2

  خروج از خدمت -6موضوع استراتژیک 

  تدوین الگوي متناسب براي انحاء خروج از خدمت (بازنشستگی، بازخریدي، از کار افتادگی و ...). -

  مدیران -7موضوع استراتژیک 
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  و نظام انتخاب و انتصاب مدیران.طراحی مدل شایستگی  -7-1

  پروري، آموزش و توسعه مدیران. طراحی و استقرار نظام جانشین -7-2

  مدیریتی هاي فناوري: پنجم برنامه

  هدف

  رشد و ارتقاي نظام مند تمامی عناصر نظام هاي مدیریتی کشور مبتنی بر مبانی ارزشی، نظري و منطبق با اسناد فرادست.

  م اداريهاي کلی نظا سیاست

انداز  هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم کل نگري، همسوسازي، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه -

  )14(بند 

  )19هاي مردمی در نظام اداري (بند  سازي براي جذب و استفاده از ظرفیت زمینه

ي، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه تنظیم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصاد -

  )22(بند 

  )13عدالت محوري، شفافیت و روزآمدي در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداري (بند  -

هاي  سازي اطالعات، با ابتناء بر ارزش دانش بنیان کردن نظام اداري از طریق بکارگیري اصول مدیریت دانش و یکپارچه -

  )16اسالمی (بند 

  موضوعات استراتژیک

  مدل نظام مدیریت کالن کشور. -1

  هاي مختلف. هاي مدیریتی بخش نظام -2

  .ریزي هاي برنامه نظام -3

  هاي اجرا (ساختار، منابع انسانی و فناوري). زیرساخت -4

  اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک

  مدل نظام مدیریت کالن کشور -1موضوع استراتژیک 
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  شناسایی عناصر تعیین کننده و اثرگذار در نظام مدیریتی کالن کشور. -1-1

  تدوین راهبردهاي هر یک از عناصر. -1-2

  نگر، همسو، دانش بنیان و ...). طراحی مدل پیشنهادي (کارا، اثربخش، کل-1-3

  هاي مختلف هاي مدیریتی بخش نظام -2موضوع استراتژیک 

  هاي: طراحی مدل مدیریت کالن بخش

  اجتماعی و فرهنگی (سالمت، ورزش، آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسالمی و ...) -

  زیربنایی (انرژي، راه و ترابري، مسکن، محیط زیست و ... ) -

  اقتصادي (صنعت و بازرگانی و ... ) -

  ریزي، امور قضایی و ...) امور عمومی (اقتصاد و دارایی، مدیریت و برنامه -

  ریزي هاي برنامه نظام -3استراتژیک موضوع 

  هاي بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت. تدوین مدل تنظیم برنامه -3-1

  احی شده.طر مدل با ها مدل آن   ارزیابی و تحلیل مدل هاي موجود و احصاء تفاوت -3-2

  هاي اجرا زیرساخت -4موضوع استراتژیک 

  الف) ساختار

  برنامه نقش و ساختار دولت)ها، ضوابط و قواعد (ارجاع به  مدل

  ب) منابع انسانی

  ها، ضوابط و قواعد (ارجاع به برنامه مدیریت سرمایه انسانی) مدل

  ج) فناوري

  هاي عمومی و اختصاصی پرحجم بخش دولتی. استانداردسازي کمیت نیروي انسانی در حوزه -1-ج
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هاي  گیري، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظام صمیمهاي ت هاي مدیریتی پشتیبان مانند نظام پیشنهادات، نظام مدل -2-ج

  هاي حقوقی. هاي نظام اجرایی، زیرساخت -سازي، پیمانکاري، خرید خدمت و ...)، نظام فنی سپاري، خصوصی مشارکت (برون

نون تدوین راهبردهاي تنظیم قوانین اصلی و مادر در جمهوري اسالمی ایران مانند قانون مدیریت خدمات کشوري، قا -3-ج

  برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت محلی.

  .دانش مدیریت استقرار راهبري و مدل   طراحی -4-ج

ها مانند دولت الکترونیک، سالمت و فساد، صیانت از حقوق مردم، پاسخگویی و... (منظور در سایر  سایر فناوري -5-ج

  گانه). هاي هفت برنامه

  زات و ساختمان در بخش دولتی.استانداردسازي تجهی -6-ج

  سازمانی فرهنگ توسعه: ششم برنامه

  هدف

نهادینه سازي فرهنگ کار، خودکنترلی و امانت داري، تعلق و تعهد سازمانی، انضباط اداري، اجتماعی و مالی و خدمات دهی 

  بی منت به مردم.

  هاي کلی نظام اداري سیاست

هاي انسانی و  هاي اسالمی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه رزشنهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ا -

  )1اجتماعی (بند 

  )26حمایت از روحیه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداري (بند  -

المال  زیستی و حفظ بیت ویی، سادهج داري، صرفه سازي وجدان کاري، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانت نهادینه -

  )21(بند 

پذیري اداري و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از  گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت قانون -

  )20اي و فردي در کلیه فعالیت ها (بند  برخورد سلیقه

  موضوعات استراتژیک

  وب.هاي فرهنگ سازمانی مطل الگو و ویژگی -1
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  ریزي و ارتقاي فرهنگ سازمانی. سنجش، برنامه -2

  اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک

  هاي فرهنگ سازمانی الگو و ویژگی -1موضوع استراتژیک 

  ایرانی و کرامت انسانی. -هاي اسالمی طراحی الگوي مطلوب فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش -1-1

  فرهنگ سازمانی مطلوب. تبیین عوامل و ویژگی هاي -1-2

  ریزي و ارتقاي فرهنگ سازمانی سنجش، برنامه -2موضوع استراتژیک 

شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصالح رفتار  سنجش و آسیب -2-1

  مدیران و کارکنان و اصالح قوانین و مقررات.

  نجش فرهنگ سازمانی.راهبري استقرار، نظارت و س -2-2

  اداري سالمت و مردم حقوق از صیانت: هفتم برنامه

 هدف  

  حفظ و صیانت از حقوق مردم، افزایش پاسخگویی، مسئولیت پذیري و اعتماد عمومی، ارتقاي سالمت اداري و کاهش فساد. 

 هاي کلی نظام اداري سیاست  

د من مردم و نظام اداري با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطهسازي و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل  شفاف

  )18مردم به اطالعات صحیح (بند 

هاي وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات  حفظ حقوق مردم و جبران خسارت

  ) 23مقررات در نظام اداري (بند  خالف قانون و

رجوع و شهروندان و اجتناب از  پذیري اداري و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب مسئولیتگرایی، اشاعه فرهنگ  قانون

  )20ها (بند  فردي در کلیه فعالیتاي و  برخورد سلیقه

  )17مندي و اعتماد مردم (بند  رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقاي سطح رضایت خدمات

  گیري از امکانات ی و اداري، بهرهدر آن از طریق اصالح فرآیندهاي قانون هاي اخالقی ارتقاي سالمت اداري و رشد ارزش
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  )24ري و برخورد با تخلّفات (بند فرهنگی و بکارگیري نظام مؤثر پیشگی

المال  زیستی و حفظ بیت جویی، ساده داري، صرفه سازي وجدان کاري، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانت نهادینه

  )21(بند 

 عات استراتژیکموضو  

  ابل مردم و دولت در نظام اداري. تبیین حقوق متق -1

  اداري براي صیانت از حقوق مردم. هاي نظام برنامه -2

  سالمت و مقابله با فساد اداري.  شناخت مفاهیم و طراحی نظام جامع ارتقاي -3

  برنامه ها.د اداري و پایش اجراي برنامه و راهکارهاي ارتقاي سالمت و مبارزه با فسا -4

 اسی متناسب با موضوعات استراتژیکاقدامات اس  

  قابل مردم و دولت در نظام اداري تبیین حقوق مت -1موضوع استراتژیک

  هاي اسالمی و کرامت انسانی. ارزشتعیین پارادایم، مفاهیم و مصادیق عمومی حقوق متقابل مردم و دولت مبتنی بر  -1-1

بر اساس مصادیق هاي اجرایی  متقابل مردم و دستگاه توسط هر یک از دستگاه تعیین مصادیق اختصاصی حقوق -1-2

  عمومی حقوق مردم.

  اداري براي صیانت از حقوق مردم هاي نظام برنامه -2 موضوع استراتژیک

  ها، اقدامات و ... اهداف، سیاست تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل -2-1

  ها و تشویق و تنبیه. گویی دستگاهرات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخبازنگري قوانین و مقر -2-2

ف قانون و مقررات نامه جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خال تدوین نظام -2-3

  در نظام اداري.

  .حقوق مردم راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از -2-4

  .رجوع ارباب تکریم و اجرایی هاي دستگاه خدمات ارایه نحوه از مردم مندي رضایت میزان گیري اندازه و شسنج   -2-5
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  .مردم عموم براي ها سنجش نتایج انتشار و رسانی اطالع اجرایی، هاي دستگاه بندي رتبه -2-6

  فساد اداري ي سالمت و مقابله با ارتقا جامع نظام طراحی و مفاهیم شناخت -3 استراتژیک موضوع

  یه نقشه جامع توسعه سالمت اداري.تعیین پارادایم، طراحی مدل مفهومی و ته -3-1

  پایش و سنجش سالمت و فساد اداري.تدوین مدل و ضوابط  -3-2

  برنامه و راهکارهاي ارتقاي سالمت و مبارزه با فساد اداري و پایش اجراي برنامه ها -4 موضوع استراتژیک

  ب با نقش و سهم هر یک از فعاالن.ریزي استقرار نقشه جامع متناس مهراهبري و برنا -4-1

  یی دستگاهی و راهبري استقرار آن.تنظیم برنامه اجرا -4-2

  رندگی و برخورد قاطع با متخلفان.بازنگري در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیري، بازدا -4-3

  المت و فساد اداري.ها و پایش میزان س سنجش شاخص -4-4

  هان در حوزه سالمت و فساد اداري.تعیین وضعیت و جایگاه کشور در منطقه و ج -4-5

  هاي تشویقی و تنبیهی. هاي اجرایی و اعمال سیاست بندي دستگاه رتبه -4-6

  ارزیابی و نظارت: هشتم برنامه

  هدف

  اهداف چشم انداز کشور. کسب اطمینان از صحت فرایند برنامه ریزي و مدیریت اجراي برنامه ها در راستاي تحقق -

  هاي کلی نظام اداري سیاست

  )25سازي اطالعات (بند  هاي نظارت و کنترل در نظام اداري و یکپارچه کارآمدسازي و هماهنگی ساختارها و شیوه -

  موضوعات استراتژیک

  ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور(چشم انداز و سیاست هاي کلی نظام). -1

  ساله توسعه کشور. 5برنامه هاي نظارت و ارزیابی  -2

  نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی. -3
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  نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دولت. -4

  نظارت و ارزیابی موضوعات محوري نظام اداري نظیر بهره وري و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم. -5

  ستراتژیکاقدامات اساسی متناسب با موضوعات ا

  ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور (چشم انداز و سیاست هاي کلی نظام) -1موضوع استراتژیک 

  تدوین معیارها، شاخص ها و روش ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور (برنامه بلند مدت) و سنجش ساالنه آن.-1-1

  مقایسه نتایج و تحلیل دوره اي آن و ارایه گزارش به مراجع مربوط.-1-2

  ساله توسعه کشور 5نظارت و ارزیابی برنامه هاي  -2موضوع استراتژیک 

  .کشور توسعه ساله 5 هاي برنامه ارزیابی نظام و الگو تدوین   -2-1

  .ها برنامه اجراي ارزیابی راهبري و پایش   -2-2

  .کشور مدت بلند برنامه تحقق مسیر با آن همراستایی مقایسه و ارزیابی دوره هر نتایج بررسی   -2-3

  نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی -3موضوع استراتژیک 

  تدوین نظام مدیریت عملکرد براي دستگاه هاي اجرایی. -3-1

  راهبري استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه هاي اجرایی.-3-2

  عملکرد. نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی و تدوین گزارش هاي ساالنه از نتایج -3-3

نظارت بر اقدامات اصالحی، تشویقی و تنبیهی دستگاه هاي اجرایی با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد و تدوین  -3-4

  گزارش.

  نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دولت -4موضوع استراتژیک 

  مردم و تشکل ها بر دولت.ایجاد سازوکارهاي دریافت، بررسی و بازخورد گزارش هاي برگرفته از نظارت  -4-1

مقایسه گزارش هاي حاصل از ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی با گزارش هاي دریافتی از مردم و تشکل ها و  -4-2

  تدوین گزارش هاي تحلیلی.
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نظارت و ارزیابی موضوعات محوري نظام اداري نظیر بهره وري و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و  -5موضوع استراتژیک 

  ارکت مردم)مش

  تعیین موضوعات محوري نظام اداري و تدوین نظام ارزیابی هریک از موضوعات محوري. -5-1

  راهبري و ایجاد زیرساخت هاي استقرار نظام ارزیابی هر یک از موضوعات محوري. -5-2

  نظارت و ارزیابی هریک از موضوعات محوري و رصد روند آن ها و تحلیل هر موضوع. -5-3

  

 562/93/206 شماره مصوبه( 1393 سال در اداري نظام اصالح عملیاتی امهبرن تصویب

 )اداري عالی شوراي 20/1/1393  مورخ

  ها ها، نهادهاي عمومی غیردولتی و استانداري ها، مؤسسات، شرکت تمامی وزارتخانه

ي کلی نظام اداري ها در راستاي تحقق سیاست 14/12/1392شوراي عالی اداري در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ 

برنامه عملیاتی «جمهور  العالی) به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ابالغی مقام معظم رهبري (مدظلّه

منبعث از نقشه راه اصالح نظام اداري مصوب را به شرح متن و جدول پیوست (ممهور به » 1393اصالح نظام اداري در سال 

  عالی اداري)، تصویب نمود.مهر دبیرخانه شوراي 

  1393برنامه عملیاتی اصالح نظام اداري در سال 

بندي، اقدام  ریزي و اجراي برنامه عملیاتی مذکور مطابق برنامه زمان هاي اجرایی مکلفند؛ نسبت به برنامه دستگاه - 1ماده 

  نمایند.

هاي اجرایی و صدور احکام  ت داخلی دستگاهایجاد هر گونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیال 1393در سال  -2ماده 

باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهاي فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوري، به  بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می

  شود. جمهور و تأیید رئیس جمهور اتخاذ تصمیم می پیشنهاد معاونت توسعه مدیـریت و سرمایه انسانی رئیس

جمهور مکلف است؛ ضمن نظارت بر اجراي برنامه عملیاتی و اعمال  توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسمعاونت  -3ماده 

جمهور و  ها، گزارش عملکرد اجراي برنامه را هر چهار ماه یکبار به رئیس نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه

  شوراي عالی اداري و حسب ضرورت در دولت ارایه نماید.
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  حسن روحانی -جمهور و رئیس شوراي عالی اداري رئیس

  »خدمات عمومی در فضاي رقابتی«و برنامه » مهندسی نقش و ساختار دولت«اقدامات برنامه 

ها و  هاي محلی، بخش خصوصی، سمن . تهیه مصوبه تبیین نقش و مأموریت فعاالن توسعه کشور شامل: دولت، مدیریت1

هاي اجرایی به سایر فعاالن؛ توسط معاونت  هاي واگذاري وظایف دستگاه ها و شیوه ن آنعموم مردم و تعیین نحوه تعامل میا

  هاي اجرایی و تصویب آن در شوراي عالی اداري تا خرداد ماه. توسعه مدیریت با همکاري دستگاه

بند یک) شامل: قانون مدیریت خدمات کشوري و مصوبه مذکور در  24ها (در اجراي ماده  . تهیه برنامه واگذاري تصدي2

تعیین مصادیق وظایف و واحدهاي قابل واگذاري، شیوه واگذاري هر یک از وظایف و واحدها، زمانبندي، اقدامات ناظر بر 

هاي اجرایی و تصویب آن در شوراي عالی اداري تا مرداد ماه و اجراي  ایجاد ظرفیت و توانمندسازي فعاالن؛ توسط دستگاه

  د از خدمات و واحدهاي عملیاتی تا پایان سال واگذار گردد.درص 10آن به نحوي که حداقل 

وري واحدهاي عملیاتی، افزایش رضایت خدمت گیرندگان، کاهش  هاي اجرایی مکلفند؛ به منظور ارتقاي بهره . دستگاه3

قانون بودجه  قانون مدیریت خدمات کشوري و احکام مندرج در 16ها و استقرار نظام کنترل نتیجه و در چارچوب ماده  هزینه

  درصد از واحدهاي خود را به روش هدفمند، قیمت تمام شده و در فضاي رقابتی اداره نمایند. 5حداقل  1393سال 

هاي اجرایی در فضاي رقابتی؛ توسط معاونت  . اصالح قوانین و مقررات براي تسهیل تأمین، تولید و ارایه خدمات دستگاه4

  توسعه مدیریت تا مرداد ماه.

بخشی  سازي و نظم سازي و منطقی ها و مؤسسات دولتی با رویکرد چابک ن ضوابط اصالح ساختار سازمانی وزارتخانه. تدوی5

  هاي اجرایی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا خرداد ماه. به تشکیالت دستگاه

ل دوم قانون مدیریت هاي سازمانی با رعایت راهبردهاي فص ها براي تعیین تعداد پست . ارایه پیشنهاد توسط دستگاه6

  خدمات کشوري؛ تا پایان خرداد ماه و انجام اصالحات در ساختار سازمانی مطابق با ضوابط مصوب؛ تا دي ماه.

هاي اجرایی با هدف ایجاد زمینه  سازي اجتماعی و آموزش مدیران و کارشناسان دستگاه . تهیه و اجراي برنامه فرهنگ7

هاي اجرایی به هدایتگري،  ها در راستاي تبدیل نقش دولت و دستگاه ر نگرشحمایت اجتماعی براي اصالحات و تغیی

هاي مکتوب و مجازي  افزایی ، نظارتی و...؛ توسط معاونت توسعه مدیریت با همکاري صدا و سیما، رسانه گري، توان تسهیل

  هاي اجرایی تا پایان سال. و دستگاه

  »سازي اداريتوسعه دولت الکترونیک و هوشمند«اقدامات برنامه 
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. تهیه و تصویب نقشه راه دولت الکترونیک در هیأت وزیران حداکثر تا اردیبهشت ماه و تدوین استانداردهاي فنی و 8

مدیریتی ارایه خدمات الکترونیکی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با همکاري 

  هاي اجرایی تا مرداد ماه. دستگاه

هاي انجام کار؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا خرداد ماه و  هاي اصالح فرآیندها و روش ین نقشه راه و دستورالعمل. تدو9

هاي اجرایی تا  شود؛ توسط دستگاه اصالح فرآیندها با اولویت فرآیندهایی که منجر به ارایه خدمات الکترونیکی به مردم می

  پایان سال.

  »ه انسانیمدیریت سرمای«اقدامات برنامه 

هاي اجرایی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا خرداد ماه و تنظیم  . تدوین دستورالعمل ساماندهی نیروي انسانی دستگاه10

برنامه ساماندهی نیروي انسانی هر دستگاه و تطبیق نیروي انسانی موجود با برنامه تنظیم شده و همچنین تعیین تکلیف 

قانون مدیریت خدمات کشوري؛ توسط  32ردادي تا سقف تعیین شده در تبصره ماده درصد نیروهاي مازاد قرا 15حداقل 

  هاي اجرایی تا پایان سال. دستگاه

. طراحی و استقرار سامانه یکپارچه آمار و اطالعات نظام اداري و منابع انسانی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت و 11

  هاي اجرایی تا پایان سال. دستگاه

ام بخشی به فرآیند جذب به منظور به کارگیري متخصصین و نخبگان در فضاي رقابتی براي . ساماندهی و نظ12

  هاي اجرایی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا تیرماه. دستگاه

ابالغی مقام معظم رهبري  هاي کلی نظام اداري سیاست) 3. اصالح ضوابط و مقررات گزینش مطابق با بند (13

  العالی)؛ توسط معاونت توسعه مدیریت با مشارکت هیأت عالی گزینش تا دي ماه. (مدظلّه

هاي  . اجراي برنامه انتخاب و تربیت مدیران طبق مصوبه دولت؛ توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همکاري دستگاه14

  اجرایی.

هاي شایستگی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا شهریور ماه و  . بازطراحی مدل انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر مدل15

  هاي اجرایی. اجراي آن توسط دستگاه

هاي بازنشستگی در فضاي رقابتی و ارتقاي  . تنظیم الیحه نظام بازنشستگی با رویکرد استقالل و خودکفایی صندوق16

  معیشت بازنشستگان؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا شهریور ماه.سطح 
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هاي  بینی ضوابط و مقررات الزم براي تأمین و نگهداشت کارشناسان متخصص واحدهاي ستادي مربوط به دستگاه . پیش17

  اي و رفع تبعیض در نظام پرداخت؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا خرداد ماه. اجرایی و مدیران حرفه

  »هاي مدیریتی فناوري«امات برنامه اقد

هاي کلی نظام  . تهیه الیحه اصالح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوري با رویکردهاي مذکور در سیاست18

  اداري؛ توسط معاونت توسعه مدیریت تا خرداد ماه.

مدت و کوتاه مدت)،  ریزي (بلندمدت، میان هاي برنامه . تهیه الیحه جایگزین قانون برنامه و بودجه با رویکرد اصالح نظام19

جمهور  ریزي و نظارت راهبردي رئیس ریزي (مبتنی بر عملکرد) و نظارت (راهبردي و عملیاتی)؛ توسط معاونت برنامه بودجه

  تا خرداد ماه.

؛ توسط . تهیه الیحه اصالح قانون محاسبات عمومی با رویکرد کنترل هدفمند نتیجه و محصول و حسابداري عملکرد20

  وزارت امور اقتصاد و دارایی با مشارکت دیوان محاسبات تا آبان ماه.

هاي شهري، محلی و روستایی (اصالح قانون  هاي مدیریت . تهیه الیحه قانون مدیریت شهري با رویکرد توسعه فعالیت21

ونت توسعه مدیریت و وزارت ها؛ توسط معا ) و واگذاري بخشی از وظایف اجرایی دولت به آن1334ها مصوب سال  شهرداري

  کشور تا دي ماه.

هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و  هاي مدیریتی نوین براي اداره بخش . تهیه نظام22

ریزي و نظارت  هاي مربوط با مشارکت و همفکري معاونت توسعه مدیریت و معاونت برنامه تأمین اجتماعی توسط وزارتخانه

هاي آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا دي ماه و وزارتخانه بهداشت، درمان  جمهور؛ وزارتخانه ي رئیسراهبرد

  و آموزش پزشکی تا اسفند ماه.

  »توسعه فرهنگ سازمانی«اقدامات برنامه 

ي اجرایی تا دي ماه و ها . تدوین نقشه راه ارتقاي فرهنگ سازمانی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت با مشارکت دستگاه23

  هاي اجرایی. اجراي آن توسط دستگاه

  »صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري«اقدامات برنامه 

. تهیه مصوبه به منظور صیانت از حقوق مردم در نظام اداري؛ توسط معاونت توسعه مدیریت، تأیید شوراي عالی اداري و 24

  هاي مصوب. هاي اجرایی مطابق برنامه وسط دستگاهتصویب هیأت دولت تا شهریور ماه و اجراي آن؛ ت
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هاي اجرایی و تکریم ارباب رجوع و  مندي مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه گیري میزان رضایت . سنجش و اندازه25

ین ها براي عموم مردم در چارچوب برنامه عملیاتی تدو رسانی و انتشار نتایج سنجش هاي اجرایی، اطالع بندي دستگاه رتبه

  .1393شده؛ توسط معاونت توسعه مدیریت در سال 

. تدوین دستورالعمل پایش و سنجش سالمت و فساد اداري و برنامه ارتقاي سالمت اداري توسط معاونت توسعه مدیریت 26

اجرایی هاي  ها؛ توسط دستگاه هاي اجرایی و تصویب در شوراي عالی اداري تا شهریور ماه و اجراي برنامه با مشارکت دستگاه

  هاي مصوب. مطابق با برنامه

  »نظارت و ارزیابی«اقدامات برنامه 

قانون  83و  82هاي اجرایی در اجراي ماده  هاي الزم براي نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه . طراحی معیارها و شاخص27

ونت توسعه مدیریت تا مدیریت خدمات کشوري با اولویت معیارهاي سنجش اجراي برنامه اصالح نظام اداري؛ توسط معا

  .1394فروردین ماه و اعالم نتایج آن تا اردیبهشت ماه سال 

  هاي اجرایی به تفکیک دستگاه 1393جدول توزیع اقدامات اولویت دار تا پایان سال 

 »خدمات عمومی در فضاي رقابتی«و برنامه » مهندسی نقش و ساختار دولت« برنامه

زمان ارایه  ردیف

 نتیجه

دستگاه 

 ارهمک
 اقدام مرجع (مصوبه) دستگاه اصلی

 خرداد
هاي دستگاه

 اجرایی
 1 معاونت توسعه مدیریت

تهیه مصوبه براي تبیین نقش فعاالن 

توسعه کشور، نحوه تعامل میان آن ها 

 هاي واگذاري وظایفشیوهو 

1 

 2 هاتهیه برنامه واگذاري تصدي 2 هاي اجراییدستگاه - مرداد

 2 هاي اجراییدستگاه - پایان سال

ها براي حداقل اجراي برنامه واگذاري

درصد از خدمات و واحدهاي  10

 عملیاتی

3 

 3 هاي اجراییدستگاه - پایان سال

درصد از واحدهاي  5اداره حداقل 

هاي اجرایی به روش هدفمند، دستگاه

قیمت تمام شده و در فضاي رقابتی 

قانون مدیریت  16(در چارچوب ماده 

4 
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و احکام مندرج در خدمات کشوري 

 )1393قانون بودجه سال 

 4 معاونت توسعه مدیریت - مرداد

اصالح قوانین و مقررات براي تسهیل 

-تأمین، تولید و ارایه خدمات دستگاه

 هاي اجرایی در فضاي رقابتی

5 

 5 معاونت توسعه مدیریت - خرداد
تدوین ضوابط اصالح ساختار سازمانی 

 تیها و مؤسسات دولوزارتخانه
6 

 6 هاي اجراییدستگاه - خرداد

ارایه پیشنهاد براي تعیین تعداد 

هاي سازمانی با رعایت پست

راهبردهاي فصل دوم قانون مدیریت 

 خدمات کشوري

7 

 6 هاي اجراییدستگاه - دي

انجام اصالحات در ساختار سازمانی 

ها و مؤسسات دولتی مطابق وزارتخانه

 با ضوابط مصوب

8 

 پایان سال

 صدا و سیما -

هاي رسانه -

مکتوب و 

  مجازي

هاي دستگاه -

 اجرایی

 7 معاونت توسعه مدیریت

تهیه و اجراي برنامه فرهنگ سازي 

اجتماعی و آموزش در راستاي تبدیل 

هاي اجرایی به نقش دولت و دستگاه

افزایی، گري، توانهدایتگري، تسهیل

 نظارتی و ...

9 

 »وشمندسازي اداريتوسعه دولت الکترونیک و ه«برنامه

زمان ارایه  ردیف

 نتیجه

دستگاه 

 همکار
 اقدام مرجع (مصوبه) دستگاه اصلی

 - اردیبهشت

معاونت توسعه  -

 مدیریت

وزارت ارتباطات و  -

 فناوري اطالعات

8 
تهیه نقشه راه دولت الکترونیک و 

 تصویب آن در هیأت وزیران
10 



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

89 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

 مرداد
هاي دستگاه

 اجرایی

معاونت توسعه  -

 ریتمدی

وزارت ارتباطات و  -

 فناوري اطالعات

8 
تدوین استانداردهاي فنی و مدیریتی 

 ارایه خدمات الکترونیکی
11 

 9 معاونت توسعه مدیریت - خرداد

هاي تدوین نقشه راه و دستورالعمل

هاي انجام اصالح فرایندها و روش

 کار

12 

 9 هاي اجراییدستگاه - پایان سال

ت فرایندهایی اصالح فرایندها با اولوی

که منجر به ارایه خدمات الکترونیکی 

 شوندبه مردم می

13 

 مدیریت سرمایه انسانی

زمان ارایه  ردیف

 نتیجه

دستگاه 

 همکار
 اقدام مرجع (مصوبه) دستگاه اصلی

 10 معاونت توسعه مدیریت - خرداد
ساماندهی نیروي  تدوین دستورالعمل

 هاي اجراییانسانی دستگاه
14 

 10 هاي اجراییدستگاه - سالپایان 

تنظیم برنامه ساماندهی نیروي انسانی 

هر دستگاه، تطبیق نیروي انسانی 

موجود با برنامه تنظیم شده و تعیین 

درصد نیروهاي  15تکلیف حداقل 

مازاد قراردادي تا سقف تعیین شده در 

قانون مدیریت  32تبصره ماده 

 خدمات کشوري

15 

 پایان سال
هاي دستگاه

 اییاجر
 11 معاونت توسعه مدیریت

طراحی و استقرار سامانه یکپارچه آمار 

 و اطالعات نظام اداري و منابع انسانی
16 

 12 معاونت توسعه مدیریت - تیر
ساماندهی و نظام بخشی به فرایند 

 جذب
17 

هیأت عالی  دي  18 اصالح ضوابط و مقررات گزینش 13 معاونت توسعه مدیریت



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

90 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

هاي کلی ) سیاست3مطابق با بند ( گزینش

نظام اداري ابالغی مقام معظم 

 العالی)رهبري (مدظلّه

مطابق برنامه 

 زمانبندي

هاي دستگاه

 اجرایی

مرکز آموزش مدیریت 

 دولتی
14 

اجراي برنامه انتخاب و تربیت مدیران 

 طبق مصوبه دولت
19 

 15 معاونت توسعه مدیریت - شهریور
بازطراحی مدل انتخاب و انتصاب 

 انمدیر
20 

 21 تنظیم الیحه نظام بازنشستگی 16 معاونت توسعه مدیریت - شهریور

 17 معاونت توسعه مدیریت - خرداد

تنظیم ضوابط و مقررات الزم براي 

تأمین و نگهداشت کارشناسان 

متخصص واحدهاي ستادي و رفع 

 تبعیض در نظام پرداخت

22 

 »هاي مدیریتیفناوري«برنامه 

زمان ارایه  ردیف

 تیجهن

دستگاه 

 همکار
 اقدام مرجع (مصوبه) دستگاه اصلی

 18 معاونت توسعه مدیریت - خرداد
تنظیم الیحه اصالح و دائمی نمودن 

 قانون مدیریت خدمات کشوري
23 

 - خرداد

ریزي و معاونت برنامه

نظارت راهبردي رییس 

 جمهور

19 
تنظیم الیحه جایگزین قانون برنامه و 

 بودجه
24 

 آبان
 دیوان

 محاسبات

وزارت امور اقتصاد و 

 دارایی
20 

تنظیم الیحه اصالح قانون محاسبات 

 عمومی
25 

 26 تنظیم الیحه قانون مدیریت شهري 21 معاونت توسعه مدیریت کشوروزارت  دي

 دي

معاونت  -

 توسعه مدیریت

معاونت  -

و  ریزيبرنامه

وزارت آموزش و 

 پرورش
22 

هاي مدیریتی نوین براي تهیه نظام

 آموزش و پرورش اداره بخش
27 
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نظارت 

راهبردي رییس 

 جمهور

 اسفند

معاونت  -

 توسعه مدیریت

معاونت  -

ریزي و برنامه

نظارت 

راهبردي رییس 

 جمهور

وزارت بهداشت و 

درمان و آموزش 

 پزشکی

22 

 هاي مدیریت نوین برايتهیه نظام

اداره بخش بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

28 

 دي

معاونت  -

 توسعه مدیریت

معاونت  -

ریزي و برنامه

نظارت 

راهبردي رییس 

 جمهور

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
22 

هاي مدیریت نوین براي تهیه نظام

 اداره بخش رفاه و تأمین اجتماعی
29 

 »توسعه فرهنگ سازمانی«برنامه 

ن ارایه زما ردیف

 نتیجه

دستگاه 

 همکار
 اقدام مرجع (مصوبه) دستگاه اصلی

 دي
هاي دستگاه

 اجرایی
 23 معاونت توسعه مدیریت

تدوین نقشه راه ارتقاي فرهنگ 

 سازمانی
30 

 »صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري«برنامه 

زمان ارایه  ردیف

 نتیجه

دستگاه 

 همکار
 اقدام مرجع (مصوبه) دستگاه اصلی

 31 تهیه مصوبه صیانت از حقوق مردم 24 معاونت توسعه مدیریت - شهریور

مطابق برنامه  اجراي برنامه عملیاتی صیانت از  24 هاي اجراییدستگاه - 32 
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 حقوق مردم زمانبندي

 25 معاونت توسعه مدیریت - پایان سال

گیري میزان  سنجش و اندازه

مندي مردم از نحوه ارایه  رضایت

هاي اجرایی و تکریم  هخدمات دستگا

هاي  بندي دستگاه رجوع و رتبه ارباب

رسانی و انتشار نتایج  اجرایی، اطالع

ها براي عموم مردم در  سنجش

 چارچوب برنامه عملیاتی تدوین شده

33 

 26 معاونت توسعه مدیریت - شهریور
تدوین دستورالعمل پایش و سنجش 

 سالمت و فساد اداري
34 

 35 تدوین برنامه ارتقاي سالمت اداري 26 ه مدیریتمعاونت توسع - شهریور

مطابق برنامه 

 زمانبندي
 26 هاي اجراییدستگاه -

اجراي دستورالعمل پایش و سنجش 

سالمت و فساد اداري و برنامه ارتقاي 

 سالمت اداري

36 

 »نظارت و ارزیابی«برنامه 

زمان ارایه  ردیف

 نتیجه

دستگاه 

 همکار
 اقدام به)مرجع (مصو دستگاه اصلی

 فروردین
هاي دستگاه

 اجرایی
 27 معاونت توسعه مدیریت

هاي الزم طراحی معیارها و شاخص

براي نظارت و ارزیابی عملکرد 

 هاي اجراییدستگاه

37 

اردیبهشت سال 

1394 
 27 معاونت توسعه مدیریت -

اعالم نتایج نظارت و ارزیابی اجراي 

 برنامه اصالحات اداري
38 

  

 مورخ 1227/93/200 شماره بخشنامه( استان اجرایی هاي دستگاه 1393 سال تیعملیا برنامه

 )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 03/02/1393

  بخشنامه به استانداري هاي سراسر کشور
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محترم شوراي عالی اداري که از سوي ریاست  20/1/1393مورخ  560/93/206مصوبه شماره  2در اجراي تبصره ماده 

هاي  مبتنی بر سیاستنقشه راه اصالح نظام اداري هاي اجرایی ابالغ شده است (موضوع  جمهور براي اجرا به کلیه دستگاه

ابالغ » هاي اجرایی استان دستگاه 1393سال  برنامه عملیاتی«العالی))؛  کلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبري (مدظله

  شود. در این ارتباط الزم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: می

هاي اجرایی استان و تسهیل تحقق آن  به تمامی دستگاه 1393ها موظفند؛ ضمن ابالغ برنامه عملیاتی سال  استانداري -1

هایی که در لیست  را با توجه به اهمیت و اولویت موضوع در دستگاهمذکور   هاي اجرایی استان، برنامه در تمام دستگاه

  گیري نمایند. پیوست آمده است، به طور ویژه پی

اقدامات  هاي لیست پیوست، مکلفند؛ مطابق برنامه عملیاتی ابالغ شده، هاي اجرایی استان بویژه دستگاه تمامی دستگاه -2

  ات خود را به استانداري ارایه نمایند.بندي معمول و گزارش اقدام الزم را طبق زمان

بندي  ها موظفند؛ جمع شوراي عالی اداري، استانداري 20/1/1393مورخ  560/93/206در اجراي بند (ب) مصوبه شماره  -3

جمهور ارایه نمایند تا در  هاي اجرایی استان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس گزارش اقدامات دستگاه

  هاي اجرایی استانی مورد عمل قرار گیرد. دستگاه 1393یابی عملکرد سال ارز

  وزیر کشور - عبدالرضا رحمانی فضلی

  جمهور جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس -آزاد محمود عسکري

  

  هاي اجرایی استانی دستگاه 1393برنامه عملیاتی سال  -1پیوست 

  دولت برنامه مهندسی نقش و ساختار

  ها و واحدهاي قابل واگذاري احصاء وظایف، فعالیت .1

برنامه عملیاتی)  2هاي اجرایی استان به سایر فعاالن (بند  ها و واحدهاي قابل واگذاري از دستگاه تعیین وظایف، فعالیت

هاي اجرایی  نامه آیینق. م. خ. ك. و  24سازي براي واگذاري، بر اساس ماده  هاي آماده مشتمل بر برنامه عملیاتی و شیوه

  .21/11/1388تاریخ  ك43908/ت231378نامه هیأت وزیران به شماره  مربوط از جمله تصویب

توضیح: احصاي وظایف قابل واگذاري باید با رعایت راهکارهاي مطروحه در فصل دوم قانون مذکور و در راستاي کاهش 

ق.م.خ.ك. نیز دیوان  24ماده  3همچنین بر اساس تبصره هاي دولت در امور قابل واگذاري صورت پذیرد.  میزان تصدي
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هاي اجرایی را کنترل نموده و با مدیران  محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراي فصل مزبور توسط دستگاه

   متخلف برخورد قانونی نمایند.

  واگذاري خدمات و واحدهاي عملیاتی .2

برنامه عملیاتی) که  2ز خدمات قابل واگذاري و واحدهاي عملیاتی در استان (بند ریزي و واگذاري حداقل ده درصد ا برنامه

ریزي براي واگذاري خدمات و واحدهاي عملیاتی با رعایت  باید هماهنگ با اقدام مربوط به برنامه شماره یک، ابتدا برنامه

  ها انجام و سپس اقدام واگذاري مطابق با برنامه صورت گیرد. حداقل

نامه اجرایی ماده  قانون مدیریت خدمات کشوري و آیین 24و  15، 14، 13، 11، 10، 9، 8این رابطه توجه به مواد  توضیح: در

  نامه هیأت وزیران) ضروري است. تصویب 21/11/1388ك تاریخ 43908/ت231378(شماره  24

  ظرفیت سازي بخش غیردولتی .3

هاي  ردن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در پذیرش و انجام فعالیتتهیه برنامه و سازوکارهاي اجرایی به منظور فراهم آو

  برنامه عملیاتی).  2ها و رفع موانع و حمایت از فعاالن (بند  ها، افزایش توانمندي قابل واگذاري از طریق توسعه ظرفیت

ی، ایجاد تسهیالت و ق. م. خ. ك. توسعه و توانمندسازي از طرقی مانند آموزش، سازمانده 22توضیح: با توجه به ماده 

تواند انجام شود و هر استان با توجه به شرایط  هاي مالی، رفع موانع اداري و خرید خدمات از بخش غیردولتی می کمک

اي خود باید زمینه حضور فعال مشارکت بخش غیردولتی را فراهم آورد. در این رابطه توجه به آیین نامه اجرایی  منطقه

کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) الزامی  22/7/1389مورخ   ك45020/ت163464نامه شماره  مربوط (تصویب

  است.

  گري گري به هدایتگري و تسهیل ها از تصدي فرهنگ سازي براي تبدیل نقش دستگاه .4

 هاي هاي فرهنگ سازي اجتماعی و آموزش به صورت یکپارچه و هدفمند در راستاي تبدیل نقش دستگاه اجراي برنامه

ها،  گري، توان افزایی، نظارتی و انجام خدمات در فضاي رقابتی از طریق برگزاري نشست گري، تسهیل اجرایی به هدایت

برنامه عملیاتی). این برنامه باید به موازات و هماهنگ با سه برنامه اول  7اي و ... (بند  هاي رسانه هاي آموزشی، فعالیت دوره

  ا شود.اجر» مهندسی نقش و ساختار دولت«

  هاي استانی اصالح ساختار دستگاه .5



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

95 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

پیگیري و نظارت به منظور اجراي دقیق ضوابط مندرج در فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوري(موضوع ساختار 

هاي اجرایی استانی و ارایه گزارش از  هاي ذیربط در دستگاه ها و بخشنامه ها، مصوبات، دستورالعمل سازمانی)، آیین نامه

  برنامه عملیاتی). 6و  5ها در مقاطع شش ماهه (بندهاي  دستگاه عملکرد

هاي اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیالت خود را  توضیح: بر اساس فصل چهارم ق.م.خ.ك. دستگاه

سرمایه  هاي ابالغی از طرف معاونت توسعه مدیریت و هاي مربوط و در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص متناسب با ویژگی

تاریخ  13712/92/200قانون مدیریت خدمات کشوري و بخشنامه شماره  31و  30، 29انسانی رئیس جمهور از جمله مواد 

  انجام دهند. 4/8/1392

  تمرکز زدایی .6

تفکیک وظایف استانی و شهرستانی به منظور تمرکززدایی و واگذاري حداکثري اختیارات و وظایف به واحدهاي شهرستانی 

مورخ  65365/44185وجه به راهبردهاي فصل دوم ق.م.خ.ك.، مصوبات شوراي عالی اداري و همچنین بخشنامه شماره با ت

ریاست جمهوري. نتیجه اجراي این برنامه به منزله اقدام بر اساس سیاست ابالغی مقام معظم رهبري با  23/3/1389

ي و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت پذیري و عدم تمرکز ادار محوریت نظام اداري و عنوان انعطاف

  خدمات کشوري است.

  مجتمع هاي اداري .7

ها در  قانون مدیریت خدمات کشوري، موضوع تشکیالت اداري و ساختمان 29پیگیري به منظور اجراي بند ط ماده 

نامه اجرایی  یت که باید با توجه به آیینهزار نفر جمع 30هاي کمتر از  هزار نفر جمعیت و بخش 70هاي کمتر از  شهرستان

  انجام شود. 14/1/1389ك تاریخ 44195/ت4053شماره 

  اصالحات اساسی ساختاري .8

با اعمال  -هاي سازمانی ارائه پیشنهاد در زمینه اصالحات اساسی در ساختار واحدهاي استانی و کاهش تعداد پست

ها و معاونت توسعه مدیریت و  به حوزه مرکزي دستگاه -کشوري رویکردهاي مذکور در فصل دوم قانون مدیریت خدمات

سازي، متناسب سازي و منطقی  برنامه عملیاتی). نتیجه اجراي این برنامه، چابک 6و  5جمهور (بندهاي  سرمایه انسانی رییس

اري ابالغی مقام هاي کلی نظام اد ساختن تشکیالت نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز بوده که یکی از سیاست

  باشد. معظم رهبري می

  برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازي اداري
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  رسانی در خصوص فرایند ارائه خدمات به مردم اطالع .9

ها و پرتال استانی  رسانی از طریق سایت دستگاه شوند و اطالع مستندسازي فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات به مردم می

ق.م.خ.ك. (بخشنامه شماره  36ق.م.خ.ك.، دستورالعمل اجرایی ماده  36برنامه عملیاتی) در اجراي ماده  9بند به مردم (

.ط 18540/13جمهور) و مصوبه شماره  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 17/12/1388تاریخ  141152/200

  و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداري.تکریم مردم   عالی اداري، موضوع طرح شوراي 10/2/1381تاریخ 

  اصالح فرایندها .10

شوند در چارچوب نقشه راه و  اصالح فرایندها با اولویت فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات الکترونیکی به مردم می

  برنامه عملیاتی). 9هاي انجام کار (بند  هاي اصالح فرایندها و روش دستورالعمل

هاي  باید با توجه به سیاست ابالغی مقام معظم رهبري با موضوع اثربخشی و کارایی در فرایندها و روشتوضیح: این برنامه 

ق.م.خ.ك. اجرا شود. در این رابطه توجه  36اداري به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوري و نیز با رعایت ماده 

 141152/200ق.م.خ.ك (بخشنامه شماره  36لعمل اجرایی ماده هاي مرتبط از جمله دستورا نامه ها و آیین به دستورالعمل

 6/9/1378تاریخ  253/14جمهور)، مصوبات شماره  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 17/12/1388تاریخ 

 10/2/1381.ط تاریخ 18540/13شماره   هاي انجام کار و ها و روش اداري، موضوع اصالح سیستم شوراي عالی

  تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداري الزامی است.  عالی اداري موضوع طرح شوراي

  هاي استانی و محلی پرتال .11

برنامه عملیاتی) به استناد بند  8رسانی الکترونیکی (بند  هاي استانی و محلی با محوریت اطالع ایجاد، تکمیل و ارتقاي پرتال

  .8/7/1383مورخ  121905/1903ه شماره ق. م. خ. ك. و بخشنام 37ماده  1

  شود. هاي استانی انجام می توضیح: اجراي این برنامه توسط استانداري و با همکاري و مشارکت دستگاه

  ارائه خدمات به صورت الکترونیکی .12

برنامه عملیاتی) در  8 هاي مورد نیاز مردم براي انجام خدمات در بستر الکترونیکی (بند مدیریت و پیگیري به منظور ارائه فرم

رسانی از طریق سایت دستگاه و ارایه خدمات به صورت الکترونیکی به  ق. م. خ. ك.، اطالع 37ماده  2اجراي بند 

نامه شماره  ق.م.خ.ك. و آئین نامه اجرایی آن (تصویب 40ها به استناد ماده  شهروندان، ایجاد پایگاه اطالعات داده

قانون برنامه پنجم توسعه و نیز برقراري ارتباط کامل الکترونیکی با  46) و بند ب ماده 19/4/1390تاریخ  44294/ت81839

تاریخ  18059/100بر اساس بخشنامه شماره  ECEهاي اجرایی با استفاده از پروتکل  سیستم دبیرخانه سایر دستگاه
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راهبري و مدیریت اسناد (بخشنامه  موضوع پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات اداري و مجموعه استاندارد 12/2/1386

). این برنامه گامی اساسی در اجراي سیاست ابالغی مقام معظم رهبري با عنوان 17/7/1389تاریخ  35793/200شماره 

  آید. توسعه نظام اداري الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی به شمار می

  رونیکی از طریق دفاتر پیشخوان و ...توسعه خدمات الکت .13

برنامه عملیاتی) در  8توسعه تعداد خدمات قابل ارائه در واحدهاي خدمات الکترونیکی از جمله دفاتر پیشخوان و ... ( بند 

و  ق.م.خ.ك. که این برنامه باید با هدف افزایش دسترسی مردم به ارائه خدمات متنوع و با کیفیت انجام شود 38اجراي ماده 

 61116/42401نامه شماره  برداري از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (تصمیم نامه ایجاد و بهره آیین

  وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) نیز مورد توجه قرار گیرد. 18/3/1389تاریخ 

  آموزش فناوري اطالعات .14

آموزش فناوري اطالعات براي مدیران و کارکنان در سطح استان و همچنین کارشناسان واحدهاي ذیربط هاي  اجراي برنامه

  برنامه عملیاتی). 9و  8هاي اجرایی (بندهاي  در دستگاه

  فرهنگ سازي و ترغیب مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی .15

هاي ارتباط جمعی  ز خدمات الکترونیکی از طریق رسانهسازي، آموزش، توانمندسازي و ترغیب مردم در استفاده ا فرهنگ

  برنامه عملیاتی). 8هاي محیطی (بند  گیري از پیام (سمعی، بصري و مکتوب)، اطالع رسانی از طریق پیامک و بهره

  برنامه خدمات عمومی در فضاي رقابتی

  قیمت تمام شده خدمات .16

خدمات و محصوالت واحدهاي عملیاتی از قبیل واحدهاي آموزشی، ها،  تعیین و محاسبه متوسط قیمت تمام شده فعالیت

 16برنامه عملیاتی) به استناد موضوع ماده  3پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و تولیدي در فضاي رقابتی (بند 

ن وزیران عضو کمیسیو 22/7/1389ك تاریخ 44989/ت163466نامه شماره  نامه اجرایی آن (تصویب ق.م.خ.ك. و آیین

) 4اموراجتماعی و دولت الکترونیک) و نیز الگوي تفاهم نامه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات موضوع تبصره ذیل ماده (

معاونت  17/12/1389تاریخ  61349/89/200) قانون مدیریت خدمات کشوري (بخشنامه شماره 16آیین نامه اجرایی ماده (

  .توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

  استانداردسازي خدمات .17
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ها در فضاي رقابتی (موضوع بند  هاي کیفی و کمی خدمات و تدوین سازوکارهاي نظارت بر آن تعیین استانداردها و شاخص

  برنامه عملیاتی). 3ق. م. خ. ك. و بند  16ب ماده 

از جمله مردم، بخش دولتی، بخش  توضیح: استانداردهاي خدمات یکی از عوامل موثر بر چگونگی تعامل میان فعاالن توسعه

هاي مردم نهاد، در راستاي ارتقاي کیفیت و کمیت خدمات به افراد  هاي محلی) و سازمان خصوصی، بخش عمومی (مدیریت

آورد. عالوه بر آن با تدوین و اجراي استانداردهاي  جامعه بوده که تنها در شرایط رقابتی زمینه توسعه کشور را فراهم می

شود و از سوي دیگر  هاي اجرایی با مردم و خدمت گیرندگانشان مشخص می یک سو وظایف و تعهدات دستگاهخدمات، از 

رسانی استانداردهاي خدمات، مردم  توانند از حقوق و وظایفشان در این رابطه مطلع شوند. با تدوین و اطالع مردم می

ها، سنجش و ارزیابی کنند. بدیهی است این نوع سنجش توانند عملکرد واحدهاي خدمت دهنده را براساس آن استاندارد می

پذیرد.  هاي آرمانی و غیر واقعی صورت نمی و ارزیابی از صحت بیشتري برخوردار بوده و صرفاً بر اساس تصور و برداشت

داردها به آورند. توجه به استان بدیهی است، استانداردسازي خدمات، زمینه افزایش سالمت و کاهش فساد اداري را فراهم می

ها در فضایی شفاف بوده و فعالیت در شرایط رقابتی، امکان توسعه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت  منزله رعایت حداقل

  مردم را به دنبال خواهد داشت.

  اداره واحدها در فضاي رقابتی .18

برنامه عملیاتی).  3اي رقابتی (بند ق.م.خ.ك. در فض 16هاي اجرایی در چارچوب ماده  درصد واحدهاي دستگاه 5اداره حداقل 

وزیران عضو  22/7/1389ك تاریخ 44989/ت163466نامه شماره  نامه اجرایی ماده مزبور (تصویب در این راستا باید به آیین

ها و خدمات، موضوع تبصره ذیل  نامه قیمت تمام شده فعالیت کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) و الگوي تفاهم

 17/12/1389تاریخ  61349/89/200) قانون مدیریت خدمات کشوري (بخشنامه شماره 16) آیین نامه اجرایی ماده (4ماده (

  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) توجه شود.

  ریزي عملیاتی بودجه .19

نی بر عملکرد و نتیجه و قیمت تمام شده اي از روش سنتی و کنترل فرایند به نظام مبت هاي بودجه تغییر رویکرد موافقتنامه

ریزي عملیاتی و توجه به ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص  گیري از بودجه برنامه عملیاتی). با بهره 4و  3(بندهاي 

شود. بر این اساس حجم عملیات  هاي عملکرد و تخصیص منابع، پیوندي هدفمند ایجاد می عملکرد با ارزیابی، میان شاخص

هاي  ها بر اساس روش ها و فعالیت هاي استانی عالوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه هاي اجرایی دستگاه هزینه و

شوند. بنابراین با توجه به سه عنصر  مرتبط از جمله حسابداري قیمت تمام شده و یا کارسنجی محاسبه و اندازه گیري می

ریزي، محاسبه قیمت تمام شده و ارزیابی عملکرد، ارقام پیش بینی شده در  ریزي عملیاتی یعنی برنامه اصلی نظام بودجه

  ها مستند گردد. ها، عملیات و نیز قیمت تمام شده آن بودجه عملیاتی باید به تحلیل تفصیلی برنامه
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  برنامه مدیریت سرمایه انسانی

  ریزي نیروي انسانی برنامه .20

برنامه عملیاتی). در این برنامه باید به صورت مشخص نیاز دستگاه و  10ن (بند تنظیم برنامه ساماندهی نیروي انسانی استا

ها و مشاغل مرتبط براي زمان مورد انتظار تعیین گردد. بدیهی است  ها و مهارت استان در رابطه با تعداد کارمندان، تخصص

پذیرد. در تنظیم برنامه  ی مشخص انجام میهاي زمان ها و اهداف سازمان و براي دوره ریزي متناسب با مأموریت این برنامه

هاي سازمان با محوریت نیروي انسانی در چارچوب وظایف و اهداف  ساماندهی نیروي انسانی، از یک سو شناخت نیازمندي

نی بی ریزي، پیش ضروري بوده و از سوي دیگر، منابع موجود و نیز چگونگی استفاده از آن منابع اهمیت دارد. نتیجه این برنامه

  نیروي انسانی مورد نیاز و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نیروي کار مطابق با وظایف و اهداف دستگاه و استان است.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  1/8/1392تاریخ  13598/92/200توضیح: در این رابطه توجه به بخشنامه شماره 

  رییس جمهور الزامی است.

  هاي قرارداديساماندهی نیرو .21

برنامه 10ق.م.خ.ك. (بند 32درصد نیروهاي قراردادي مازاد تا سقف تعیین شده در تبصره ماده 15تعیین تکلیف حداقل 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس  1/8/1392تاریخ  13598/92/200شماره   عملیاتی) و با توجه به بخشنامه

  جمهور.

  انتوسعه سامانه کارمندایر .22

در اجراي   برنامه عملیاتی) 11ایجاد سامانه یکپارچه آمار و اطالعات نظام اداري و منابع انسانی در سطح استان (بند 

جمهور به  ، بخشنامه معاون اول رییس23/11/1389تاریخ  60002/200بخشنامه سامانه اطالعات نظام اداري به شماره 

 56859/30جمهور به شماره  ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه، بخشنامه 22/4/1390تاریخ  84492/154شماره 

و  17/7/1390تاریخ  16805/90/200، شماره 9/7/1390تاریخ  15645/90/200هاي شماره  ، بخشنامه22/6/1390تاریخ 

  جمهور. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس30/5/1390تاریخ  12515/200شماره 

  انتصاب و تربیت مدیران و آموزش کارکنان انتخاب،  .23

اي انتخاب، انتصاب و تربیت مدیران و نیز آموزش کارکنان در چارچوب نظام انتخاب و تربیت مدیران و نظام ه اجراي برنامه

برنامه عملیاتی) بر اساس فصول هشتم و نهم قانون مدیریت  17و  14آموزش کارکنان دولت در سطح استان (بندهاي 

هیأت وزیران)،  10/1/1389ك تاریخ 43916/ت2579نامه شماره  نامه اجرایی فصل نهم (تصمیم کشوري، آیین خدمات
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هاي اجرایی، بخشنامه شماره  موضوع نظام آموزش کارمندان دستگاه 30/1/13890تاریخ  1834/200بخشنامه شماره 

هاي اجرایی، پیوست شماره  و مدیران دستگاه شامل (اصالحیه نظام آموزش کارمندان 14/11/1392تاریخ  18819/92/200

  شوراي عالی اداري.23/3/1390تاریخ  6643/206یک، پیوست شماره دو و پیوست شماره سه) و نیز مصوبه شماره 

  رعایت فرایندهاي جذب نیروي انسانی .24

سانی و ساماندهی در مورد جذب نیروي ان 1/8/1392مورخ  13598/92/200نظارت بر اجراي دقیق بخشنامه شماره 

هاي  برنامه عملیاتی). بر اساس بخشنامه مزبور دستگاه 12و  10هاي خصوصی طرف قرارداد (بندهاي  کارکنان شرکت

اجرایی موظفند از تاریخ ابالغ بخشنامه، قبل از انجام هرگونه اقدام در هریک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی 

هاي استخدامی برگزار شده،  هاي استخدامی انتشار یافته، اعالم نتایج آزمون گهیاستخدامی، برگزاري آزمون از محل آ

هاي استخدامی برگزار شده براي طی مراحل گزینش، مدارك و مستندات زیر را به  معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون

توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مورد اشاره به معاونت   هاي شماره یک و دو پیوست بخشنامه همراه تکمیل کاربرگ 

  ها اتخاذ تصمیم شود. رئیس جمهور ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آن

هاي مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي  تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه ساالنه براي استخدام -الف

  رییس جمهور

  بندي مشاغل دستگاه رسیده است. ه تأیید کمیته اجرایی طرح طبقهبرگ تعیین مشخصات شغل که ب -ب

  هاي کثیراالنتشار. آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه -ج

  هایی که نتایج آنها اعالم شده است. فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت براي آزمون -د

  یهاي اجرای رعایت حقوق و تکالیف کارمندان و دستگاه  .25

نظارت بر تکالیف و احکام مندرج در فصول دهم و دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوري مربوط به حقوق و تکالیف 

  برنامه عملیاتی). 17و  16هاي اجرایی (بندهاي  کارکنان و دستگاه

  برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري

  تکریم ارباب رجوع .26

.ط 18540/13برنامه عملیاتی) بر اساس مصوبه شماره  24و تکریم ارباب رجوع (بند  اجراي برنامه صیانت از حقوق مردم

هیات وزیران، اجراي   10/6/1381هـ تاریخ 26394/ت21619نامه شماره  شوراي عالی اداري، تصویب 2/10/1381تاریخ 
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نون مدیریت خدمات کشوري قا 25نامه اجرایی تبصره یک ماده  قانون مدیریت خدمات کشوري، آیین 27و  26، 25مواد 

تاریخ  221320/1901هیأت وزیران) و مصوبه شماره  21/11/1388ك تاریخ 43914/ت231430نامه شماره (تصویب

  شوراي عالی اداري موضوع دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان. 26/11/1382

  ارتقاي سالمت اداري .27

هاي کلی نظام اداري ابالغی از سوي  سیاست 24امه عملیاتی) موضوع بند برن 26اجراي برنامه ارتقاي سالمت اداري (بند 

مقام معظم رهبري، قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد و بخشنامه معاون اول رییس جمهور در ارتباط با مواد 

هیئت  25/12/1382ریخ هـ تا28617/ت 37995، مصوبه شماره 21/12/1390تاریخ  250893قانون به شماره  32و  27

 22/12/1383تاریخ   ه30374/ت 73377وزیران، موضوع برنامه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ، مصوبه شماره 

نامه  نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه، فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوري و آیین هیئت وزیران، موضوع آیین

  هیات وزیران). 8/4/1389تاریخ  77683/44770نامه شماره  یریت خدمات کشوري (تصویبقانون مد 90اجرایی ماده 

  پایش سالمت و فساد اداري .28

مصوبه شماره  3برنامه عملیاتی)؛ قسمت ( ز) بند  26اجراي دستورالعمل پایش و سنجش سالمت و فساد اداري (بند 

  برنامه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد. هیئت وزیران، موضوع 25/12/1382هـ تاریخ 28617/ت 37995

  سنجش میزان رضایتمندي مردم .29

مصوبه طرح تکریم  9هاي اجرایی موضوع ماده  اجراي طرح سنجش میزان رضایتمندي مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه

و شماره  10/6/1381هـ تاریخ 26394/ت21619هاي شماره  نامه برنامه عملیاتی)، تصویب 25مردم و ارباب رجوع (بند 

تاریخ  16995/92/210هیأت وزیران و بخشنامه طرح نظرسنجی از مردم به شماره   27/7/1383هـ تاریخ 31434/ت34588

7/10/1392.  

  برنامه نظارت و ارزیابی

  مدیریت عملکرد .30

هاي استانی و برگزاري  ه بندي دستگاهها)، ارزیابی و رتب استقرار نظام مدیریت عملکرد (کارکنان، مدیران و دستگاه

فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوري و  82و  81برنامه عملیاتی) در راستاي مواد  27هاي مربوط (بند  جشنواره

هیاًت وزیران)، دستورالعمل اجرایی استقرار نظام  14/1/1389تاریخ  4225/44327نامه شماره  نامه اجرایی آن (تصمیم آیین

قانون مدیریت خدمات کشوري (بخشنامه شماره  82و  81نامه اجرایی مواد  آیین 3ماده » هـ«عملکرد موضوع بندمدیریت 
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 11942/200) و دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان (بخشنامه شماره 28/5/1389تاریخ  27911/200

گردیده اند تا با استقرار نظام مدیریت عملکرد در چارچوب  هاي اجرایی مکلف ). در این رابطه دستگاه22/5/1390تاریخ 

وري  هاي سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره ابالغی و مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه

نت توسعه مدیریت و اي و منظم، نتایج حاصل را به معاو هاي نوبه را در واحدهاي خود به اجرا گذارند و ضمن تهیه گزارش

  سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش دهند.

  دستگاه هاي استانی مشمول -2پیوست 

 استانداري

 اداره کل آموزش و پرورش

 اداره کل جهاد کشاورزي

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 اداره کل راه و شهرسازي

 اداره کل ورزش و جوانان

 تاداره کل صنعت، معدن و تجار

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 اداره کل امور اقتصادي و دارایی

 اداره کل دادگستري استان

 اداره کل صدا و سیماي استان

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه

 ر پزشکیهاي غی دانشگاه

 اداره کل امور مالیاتی

 نیروي انتظامی

 اداره کل ثبت اسناد و امالك

 اداره کل گمرك و واحدهاي تابعه
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 اداره کل ثبت احوال

 اداره کل بهزیستی

 اياداره کل آموزش فنی و حرفه

 اياداره کل راهداري و حمل و نقل جاده

 اداره کل دامپزشکی

 ات تأمینی و تربیتیها و اقدام اداره کل زندان

 شرکت توزیع نیروي برق

 شرکت آب و فاضالب شهري

 شرکت آب و فاضالب روستایی

 اداره کل تأمین اجتماعی و مدیریت درمان تأمین اجتماعی

 هاي استاناداره کل/ مدیریت فرودگاه

 شرکت گاز

 اداره کل بیمه سالمت

 اداره کل پست

 اداره کل منابع طبیعی

 استاندارداداره کل 

 هاي مرتبط)اداره کل بنادر و دریانوردي (در استان

 کمیته امداد امام خمینی

 اداره کل تعزیرات حکومتی

 اداره کل پزشکی قانونی

 اداره کل اوقاف و امور خیریه

 شهرداري مرکز استان

 اداره کل تعاون روستایی

 اداره کل انتقال خون

 و مناطق) ها (در استان اداره کل راه آهن 

 اداره کل تبلیغات اسالمی
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 اداره کل حفاظت محیط زیست

 مدیریت حج و زیارت

 نمایندگی سازمان بازنشستگی در استان

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 مدیریت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان

  

  

  

  

    دولت فیوظا انجام فناوري و راهبردها - دوم فصل
  

 موضوع: قیمت تمام شده کشوري خدمات مدیریت قانون) 16( ماده راییاج نامه آیین

  )هیأت وزیران 22/7/1389 ك مورخ44989ت/163466(تصویبنامه شماره 

   جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

   جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت

 رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا لکترونیکا دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 نامه تصویب )1( بند »ط«  جزء رعایت با و - 1386 مصوب -کشوري خدمات مدیریت قانون )16( ماده استناد به و جمهور

   :نمودند تصویب زیر شرح به را یادشده قانون )16( ماده اجرایی نامه آیین ،1/10/1386 مورخ ـه38856ت/158795 شماره

  کشوري خدمات مدیریت قانون )16( ماده اجرایی نامه آیین

   :روند می کار به زیر مشروح معانی در نامه آیین این در استفاده مورد اصطالحات -1 ماده

 انجام ،)نفر( بیمار مداواي ،)تعداد( شناسنامه صدور ،)نفر( آموز دانش آموزش نظیر مرتبط و مشخص عملیات :فعالیت -الف

 در( شده اصالح بذر یا نهال تولید ،)واحد یک( بهداشت خانه در خدمات ارایه ،)نفر( دانشجو آموزش ،)واحد( حسابداري کار
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 اهداف تحقق براي که )هکتار در( نباتی آفات با مبارزه ،)واحد( کتابخانه اداره ،)کیلومتر( راهداري یا راه نگهداري ،)هکتار

   .شود می اجرا اجرایی دستگاه مختلف واحدهاي توسط دستگاه، ساالنه

 قابل و پذیر کمیت شده، ارایه اجرایی دستگاه واحدهاي فعالیتهاي انجام نتیجه در که اجرایی دستگاه خروجی :خدمت -ب

 براي مجوز صدور و بیماران مداواي آموز، دانش تربیت نهال، تولید مالی، اسناد ثبت و صدور نظیر است گیري اندازه

   .ها کتابخانه و فرهنگی مراکز از برداري رهبه

 قابل و پذیر کمیت تولیدشده، اجرایی دستگاه واحدهاي فعالیتهاي انجام نتیجه در که اجرایی دستگاه خروجی :محصول -ج

   .بزرگراه و راه ساخت و احداث نظیر است گیري اندازه

   .زمانی مختلف مقاطع در مجري واحد عملکرد ارزیابی جهت توافق مورد شاخصهاي :خدمات استاندارد -د

 تولید یا مستقیم خدمات ارایه مشخص، فعالیتهاي انجام دار عهده که اجرایی دستگاه از واحدهایی :عملیاتی واحد -ـه

   .هنري و فرهنگی مراکز و بیمارستانها مدارس، نظیر باشند می مردم به ارایه براي خاصی محصوالت

 مذکور قانون )117( ماده استناد به که کشوري خدمات مدیریت قانون )5( ماده موضوع دستگاههاي :اجرایی دستگاه -و

   .هستند قانون آن مشمول

 هزینه شده، تمام قیمت روش به آن محصوالت و خدمات فعالیتها، که اجرایی دستگاه یک از بخشی :مجري واحد -ز

   .باشد می ارایه و اداره قابل سرانه هزینه یا و شده تمام

 کیفیت، و کمیت فعالیت، شرح شامل که اجرایی دستگاه مجاز مقام با مجري واحد مدیر بین توافق مورد سند :نامه تفاهم -ح

 توافق مورد شرایط سایر و انتظارات منابع، تخصیص بندي زمان محصوالت، و فعالیتها خدمات، شده تمام قیمت و اجرا دوره

   .باشد می جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه ونتمعا سوي از ابالغی هاي موافقتنامه براساس

 امور مسؤول یا ذیحساب درخواست با مورد حسب استان، معین خزانه یا خزانه توسط که حسابی :مجري واحد حساب -ط

 و اداري مدیریتی، استقالل داراي که مجري واحدهاي براي دولتی حسابهاي سرفصل تحت ربط، ذي اجرایی دستگاه مالی

 انجام مجري واحد مدیر دستور با مربوط حسابداري عملیات و پرداخت دریافت، عملیات انجام و گردیده افتتاح است، مالی

 محاسبات قانون )36(ماده مفاد طبق که فردي و مجري واحد مدیر( امضاء دو با بند این موضوع حساب از استفاده .گیرد می

   .بود خواهد مجاز )شود می منصوب و تعیین کشور عمومی
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 فعالیتها، اولویت با و خود تابع یا مستقل عملیاتی واحدهاي طریق از و ماه یک ظرف موظفند اجرایی دستگاههاي -2 ماده

 شده تمام قیمت نظام استقرار براي و احصا مجري، واحد عنوان به را آنها دار عهده واحدهاي پذیر کمیت محصوالت و خدمات

   .برسانند اجرایی دستگاه اداري تحول کارگروه یا میسیونک شورا، تأیید به و انتخاب

 مناسب فناوریهاي و روشها از استفاده با و نامه آیین این ابالغ تاریخ از سال یک ظرف موظفند اجرایی دستگاههاي -3 ماده

   :دهند انجام را زیر اقدامات مربوط و

   .تأیید براي مربوط اجرایی دستگاه اداري تحول رگروهکا یا کمیسیون شورا، به ارایه و مجري واحدهاي انتخاب -الف

 اداري تحول کارگروه یا کمیسیون شورا، به ارایه و تأییدشده مجري واحدهاي خدمات و فعالیتها شده تمام قیمت تعیین -ب

   .تأیید براي مربوط اجرایی دستگاه

 محصوالت و خدمات فعالیت، کیفیت و کمیت کنترل براي الزم نظارتی سازوکارهاي و استانداردها شاخصها، تعیین -ج

   .مجري واحدهاي

 و خدمات فعالیت، سرانه یا شده تمام هزینه محاسبه ندارد، وجود شده تمام قیمت محاسبه امکان که مواردي در -1 تبصره

   .بود خواهد عمل مالك مجري واحد محصوالت

 و مصرفی هاي هزینه پرسنلی، هاي هزینه بر عالوه باید هافعالیت و محصوالت خدمات، شده تمام قیمت محاسبه در -2 تبصره

 لحاظ نامه تفاهم در و محاسبه نیز تجهیزات و ساختمانها نظیر اي سرمایه و اموال هاي  هزینه نگهداري، و تعمیر هاي هزینه

   .گردد

 بود خواهد اي نامه تفاهم بموج به مجري واحدهاي طریق از اجرایی دستگاههاي توسط نامه آیین این احکام اجراي -4 ماده

   .شود می منعقد مجري واحد مدیر و اجرایی دستگاه صالح ذي مقام بین مورد حسب که

 و انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونتهاي اجرایی، دستگاه و مجري واحد بین نامه تفاهم انعقاد منظور به -تبصره

 ملزم اجرایی دستگاههاي .نمود خواهند ابالغ و تهیه را مذکور نامه همتفا الگوي جمهور، رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه

   .باشند می نامه تفاهم الگوي رعایت به

 دستگاه در نامه آیین این مفاد اجراي هدایت و راهبري و محصوالت و فعالیتها خدمات، مصادیق تعیین مسئولیت - 5 ماده

 تواند می و گردد می تشکیل دستگاه مقام باالترین ریاست به که است اداري تحول کارگروه یا کمیسیون شورا، اجرایی،

 خدمات مدیریت قانون )19( ماده موضوع کار و ساز و خدمات از استفاده با یا نماید اقدام تخصصی کارگروه تشکیل به نسبت

   .دهد انجام را مربوط امور کشوري،
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 مبلغ صددرصد نامه، تفاهم چارچوب در موظفند استانداریها و جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت -6 ماده

   .نماید پرداخت مجري واحد به را مقرر موعد در شده  اعالم تخصیص سقف قالب در مجري واحد قرارداد

 واحدهاي دیگر به اعتبار تخصیص کاهش موجب نباید مجري، واحدهاي به صددرصد میزان به اعتبار تخصیص -تبصره

   .شود راییاج دستگاههاي

 حساب افتتاح به نسبت مالی، و پولی مقررات و قوانین چارچوب در ماه یک ظرف است موظف اجرایی دستگاه -7 ماده

 در مجري واحد اعتبارات تمامی .نماید اقدام اجرایی دستگاه نماینده و مذکور واحد مدیر امضاي با مجري واحد نام به بانکی

   .شود می انجام آن محل از پرداختها تمامی و یزوار حساب این به نامه تفاهم قالب

 تنظیم و شده تمام قیمت محاسبه انجام از پس که مجري انسانی نیروي مستمر مزایاي و حقوق به مربوط اعتبار -8 ماده

 خدمت، خرید طریق از دارند را آن مسؤولیت که خدماتی تأمین منظور به شوند، می منتقل یا بازخرید بازنشسته، نامه، تفاهم

   .ماند می باقی مجري واحد اختیار در

 مدیریت قانون )13( ماده )2( تبصره مفاد باید انسانی، نیروي کارگیري به و انتخاب در مجري واحدهاي مدیران -تبصره

   .نمایند رعایت را کشوري خدمات

 قالب در را خود نیروهاي سایر و يقرارداد پیمانی، رسمی، کارکنان مزایاي و حقوق تمامی موظفند مجري واحدهاي -9 ماده

 از بخشی که صورتی در .نمایند پرداخت و محاسبه آنها کارآیی و عملکرد به معطوف احکام و مربوط مقررات و قوانین

 دهند قرار ربط ذي اجرایی دستگاه اختیار در را آنها توانند می دهنده، تشخیص مازاد را )درصد بیست حداکثر( یادشده کارکنان

   .شود رفتار آنها با مربوط مقررات و قوانین قوف تا

 به ارزیابی از پس مجري واحد عملکرد به توجه با را )9( ماده اخیر قسمت از ناشی اعتبار از بخشی اجرایی دستگاه - 1 تبصره

   .کند می پرداخت مجري واحد به انسانی نیروي انگیزه ایجاد منظور

 نیروي تعداد و باشد می نامه تفاهم در مندرج اجراي دوره قانونی، مزایاي و حقوق پرداخت در محاسبه مبناي - 2 تبصره

 و ضوابط براساس یا تصدي داراي سازمانی پستهاي تعداد براساس مجري، واحد خدمات ارایه براي نیاز مورد انسانی

 اجرایی دستگاه اداري لتحو کارگروه یا کمیسیون شورا، توسط حال هر در و مربوط واحدهاي بندي درجه در مندرج پستهاي

  .شود می تعیین اجرایی دستگاه صالح و صرفه رعایت با

 )8( ماده تبصره براساس مجري، واحد عهده بر رأساً دیگر انسانی نیروي هرگونه کارگیري به تعهدات و اختیارات - 3 تبصره

   .بود نخواهد ربط ذي اجرایی دستگاههاي متوجه تعهدي هیچگونه و بوده نامه آیین این
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 در شاغل انسانی نیروي با اولویت مجري، واحد توسط نیاز مورد و جدید انسانی نیروي جذب و کارگیري به در - 4 تبصره

   .باشد می کشور اجرایی دستگاههاي سایر یا ربط ذي دستگاه

 در دستگاه تعهدات عنوان به نامه، تفاهم اجراي دوره در مجري واحد کارکنان مزایاي و حقوق قانونی افزایشهاي -10 ماده

   .شود می تأمین اجرایی دستگاه توسط و منظور نامه تفاهم

 شده تمام هزینه شده، تمام قیمت تفاضل از حاصل جویی صرفه نامه، تفاهم چارچوب در تواند می مجري واحد مدیر - 11 ماده

 مفاد اساس بر شاغل انسانی نیروي قتشوی و انگیزه ایجاد براي مالی دوره همان در را قطعی هاي هزینه و سرانه هزینه یا

   .نماید هزینه ابالغی دستورالعملهاي و کشوري خدمات مدیریت قانون )68( ماده )6( و )5( بندهاي هاي تبصره

 مانده باقی تکالیف اجراي براي موردنیاز اعتبار و نامه آیین این موضوع هاي نامه تفاهم انعقاد از ناشی هاي هزینه -12 ماده

   .کند تجاوز است، شده بینی پیش ساالنه مصوب بودجه در که اي هزینه اعتبارات مجموع از نباید جرایی،ا دستگاه

 شود، می تکلیف مجري واحد به را نامه تفاهم دوره طول در نشده بینی پیش اقدامات است موظف اجرایی دستگاه -13 ماده

   .نماید پرداخت و محاسبه را آنها انجام هزینه و تصریح

 بر را متبوع دستگاه در نامه تفاهم مفاد اجراي بر نظارت مسؤولیت وي نماینده یا اجرایی دستگاه مقام باالترین - 14 هماد

 عنوان به اداري، تحول کارگروه یا کمیسیون شورا، اجرایی، دستگاه و مجري واحد میان اختالف بروز صورت در .دارد عهده

   .داشت خواهد را قرارداد لغو صالحیت مجري، واحد توسط تخلف اثبات صورت در و بوده اختالف حل و گیري تصمیم مرجع

 توسعه معاونتهاي عهده بر ملی سطح در انتظار مورد اهداف تحقق و نامه آیین این مفاد اجراي بر نظارت مسئولیت -15 ماده

   .باشد می استانداریها عهده بر ناستا سطح در و جمهور  رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه و انسانی سرمایه و مدیریت

 مدیریت توسعه معاونتهاي به را خود عملکرد گزارش بار یک ماه شش هر موظفند استانداریها و اجرایی دستگاههاي -تبصره

   .نمایند ارایه جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه و انسانی سرمایه و

   .است رسیده جمهوري ریاست محترم قامم تأیید به 11/7/1389 تاریخ در نامه تصویب این

  رحیمی محمدرضا - جمهور رییس اول معاون
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 کشوري خدمات مدیریت قانون) 16( ماده اجرایی نامه آیین) 4( بند) الف( جزء اصالح

  )13/6/90 مورخ هـ46564ت/119292 مصوبه(

 تبصره استناد به و جمهور رییس انسانی سرمایه و توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 30/5/1390 مورخ جلسه در وزیران هیئت

  :نمود تصویب -1386 مصوب-کشوري خدمات مدیریت قانون )45( ماده )2(

 خدمات مدیریت قانون احکام« عبارت ،22/7/1389 مورخ 163467/44913 شماره نامه تصمیم )4( بند )الف( جزء در

  .گردد می »جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت مصوب هاي شاخص« عبارت جایگزین »کشوري

  رحیمی محمدرضا - جمهور رییس اول معاون

  

 4221/44196 مصوبه( کشوري خدمات مدیریت قانون) 20( ماده اجرایی نامه آیین 

  )وزیران هیأت 14/1/89 مورخ

 توسعه معاونت شنهادیپ به بنا 13/10/1388 مورخ جلسه در کیالکترون دولت و یاجتماع امور ونیسیکم عضو رانیوز

 تیرعا با و -1386 مصوب-يکشور خدمات تیریمد قانون )20( ماده استناد به و جمهور سیرئ یانسان هیسرما و تیریمد

  :نمودند موافقت 1/10/1386 مورخـ ه38856ت/158795 شماره بنامهیتصو )1( بند )ط( جزء

 ای ییاجرا يدستگاهها يادار تحول يونهایسیکم و شورا فیوظا قالب در ییاجرا يدستگاهها در شنهادهایپ نظام –1 ماده

  .ندینما یم تیفعال تابعه يواحدها

 زین و شنهادهایپ نظام تداوم و استقرار نحوه دستورالعمل جمهور سیرئ یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت –2 ماده

 ه،یته را نظام نیا موضوع به مربوط يها نهیهز محاسبه و پاداشها پرداخت نحوه و زانیم شنهادها،یپ يگذار ارزش روش

  .ندینما یم ابالغ و نیتدو

  :ندینما اجرا ریز شرح به را شنهاداتیپ نظام ر،یز ندیفرآ براساس موظفند يدستگاهها يادار تحول يشورا  –3 ماده

  .شنهاداتیپ افتیدر -الف

  .یابالغ دستورالعمل براساس شنهادیپ یینها رد ای بیتصو یبررس –ب
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  .نامه نییآ نیا )2( ماده در یابالغ دستورالعمل براساس پاداشها بیتصو و نییتع –ج

  .رهیغ و مشاوره بهبود، ،يساز فرهنگ آموزش، يراستا در مربوط اعتبارات ریسا بیتصو و نییتع – د

 انکب جادیا به نسبت شنهاددهندگانیپ يفکر تیمالک و يمعنو حقوق حفظ يبرا است موظف يادار تحول يشورا –4 ماده

  .دینما اقدام مربوط موارد ریسا و شده هیارا شنهادیپ کامل مشخصات درج با یکیالکترون یاطالعات

  .رندیبگ نظر در شنهادهایپ نظام يبرا را یفیرد خود، انهیسال بودجه میتنظ در مکلفند ییاجرا يدستگاهها تمام  –5 ماده

 ستیب تا شنهادها،یپ نظام استمرار و استقرار يبرا انهیسال دجهبو میتنظ در توانند یم ییاجرا يدستگاهها تمام  –1 تبصره

  .ندینما نهیهز را شده اجرا يشنهادهایپ يدرآمدها و ها ییجو صرفه محل از حاصل بودجه )%20( درصد

 به مربوط یپرداخت يپاداشها از اعم شنهادها،یپ نظام به مربوط يها نهیهز تمام شامل دستگاه يشنهادیپ بودجه  –2 تبصره

 شنهادهایپ نظام يها نیبرتر ساالنه زیجوا و مشاوران الزحمه حق شنهاد،یپ ياجرا و یکارشناس الزحمه حق شنهاد،یپ هیارا

  .باشد یم

 در فعال يسازمانها متقابل يریادگی و موفق تحارت از يریگ بهره و ییشناسا رقابت، و زهیانگ جادیا منظور به –6 ماده

  .ردیگ یم تعلق شنهادهایپ نظام یمل زهیجا دستگاهها نیرترب به شنهادها،یپ نظام ياجرا

 ه،یته را ماده نیا موضوع ياجرا يبرا الزم يها دستورالعمل جمهور سیرئ یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت  -تبصره

  .دینما یم ابالغ و نیتدو

 نظام ياجرا در را خود یکیلکترونا اطالعات بانک و عملکرد گزارش ساالنه موظفند ییاجرا يدستگاهها –8 ماده

 جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت و جمهور سیرئ یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت به شنهادها،یپ

  .کنند هیارا

  .است دهیرس يجمهور استیر محترم مقام دییتأ به 9/1/1388 خیتار در نامه میتصم نیا

  

 شماره بخشنامه( کشوري خدمات مدیریت قانون 20 ماده اجرایی هنام آیین 2 ماده دستورالعمل

 رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 23/7/90 مورخ 35622/90/200

  )جمهور
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 4221/44196 شماره مصوبه موضوع کشوري خدمات مدیریت مدیریت قانون 20 ماده اجرایی نامه آیین 2 ماده اجراي در

 پذیرش نظام تداوم و استقرار نحوه دستورالعمل الکترونیک، دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران 14/1/1389 تاریخ

  :شود می ابالغ زیر شرح به اجرایی هاي دستگاه در ها پیشنهاد بررسی و

  واژگان تعریف ):1( ماده

 و تر ایمن تر، ارزان تر، صحیح تر، سریع تر، آسان را موجود وضعیت بتواند که راهکاري و فکر ، نظر نوع هر : پیشنهاد -1

  .کند تر مطلوب

 و شود می اینها مانند و کارکنان رضایت افزایش کار، فضاي بهبود وري، بهره افزایش سبب آن اجراي :کمی پیشنهاد -2

  .دارد ریالی محاسبه و گیري اندازه قابلیت

 صرفه کار، فضاي بهبود وري، بهره فزایشا اداري، تحول هاي برنامه مطلوب اجراي سبب آن اجراي :کیفی پیشنهاد -3

  .ندارد ریالی محاسبه و گیري اندازه قابلیت و شود می اینها مانند و کارکنان مندي رضایت افزایش منابع، در بهینه جویی

 وابسته يها دستگاه يادار تحول يها ونیسیکم مستقل، يها سازمان ها، وزارتخانه سطح در يادار تحول يشوراها :شورا -4

  .یاستان کل ادارات و ها سازمان یاستان يها ونیسیکم زین و ها استان اطالعات يفنآور و يادار تحول يها ونیسیکم و

 يها تیفعال فقط و نموده تیفعال دستگاه سییر نظر ریز موجود امکانات و روهاین از استفاده با که است يواحد :رخانهیدب -5

  .دهد یم انجام را نظام نیا به مربوط ییاجرا

 ای و استان کل ادارات يشنهادهایپ نظام یتخصص تهیکم ،یکارشناس يها گروه ،یتخصص يها تهیکم :یابیارز گروه -6

  .واصله يشنهادهایپ کننده یبررس کارشناس

 و شوند یم لیتشک شورا نظر با و موضوع تناسب به مختلف يواحدها از یکارشناسان تیعضو با :یتخصص يها تهیکم -7

 را ها نیا مانند و شنهادیپ بودن ییاجرا آن، از حاصل منافع برآورد و محاسبه شنهاد،یپ یکارشناس و یبررس به طمربو امور

  .دهد یم انجام

 ها گروه نیا .شوند یم لیتشک ها گروه نیا آن، تکامل و توسعه و شنهادهایپ نظام استقرار از پس :یکارشناس يها گروه -8

 انجام زین را ها نیا مانند و شنهادهایپ ياجرا ،یگروه يشنهادهایپ ي ارائه ،یتخصص يها تهیکم فیوظا انجام بر عالوه

  .شد خواهند یتخصص يها تهیکم نیگزیجا و دهند یم

 پردازد یم استان کل اداره سطح در شده هیارا يشنهادهایپ یبررس به :استان کل اداره يشنهادهایپ نظام یتخصص تهیکم -9

  :کند یم عمل ریز يها روش به مورد حسب و
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 يمبنا بیتصو صورت در و یبررس تهیکم نیا در شود، یم مربوط کل اداره درون موارد به انحصاراً که ییشنهادهایپ -الف

  .ردیگ یم قرار يریگ میتصم

  .شود یم هیارا یبررس يبرا استان تحول يشورا به نظر ي هیارا با شود، مطرح دیبا استان سطح در که ییشنهادهایپ -ب

  .شود یم فرستاده دستگاه آن به نظر هیارا با است، دستگاه به مربوط که ییشنهادهایپ -ج

  .هستند دستورالعمل نیا نظر مورد يشنهادهایپ یبررس ندیفرآ تیرعا به ملزم یاستان کل ادارات :حیتوض

 از اعم( اند داده انجام را نهادشیپ یابیارز که يافراد ای فرد به خدمات جبران عنوان به که است یمبلغ :یکارشناس پاداش -10

  .شود یم پرداخت )شود قبول ای رد شنهادیپ آنکه

 رسد یم نیریسا و کارکنان ران،یمد اطالع به رخانهیدب قیطر از شورا توسط که است یمشخص موضوعات :شنهادیپ بذر -11

  .کنند هیارا نهیزم آن در را خود يشنهادهایپ تا

  .کند یم هیارا رخانهیدب به قبول قابل يها روش از یکی به را خود شنهادیپ که است یگروه ای فرد :دهنده شنهادیپ .12

  .دارند برعهده را شنهادیپ ياجرا که است يافراد ای فرد :انیمجر ای يمجر .13

  .رسد یم يبردار بهره به که است يشنهادیپ :اجراشده شنهادیپ .14

 تعداد به سال کی طول در شده افتیدر يشنهادهایپ کل تعداد میتقس زا که است یشاخص :سال در )سرانه( شنهادیپ نفر .15

  .دیآ یم دست به کارکنان کل

  :از است عبارت شنهادهایپ یبررس و رشیپذ نظام ییاجرا ندیفرآ مراحل ):2( ماده

  .شود فرستاده رخانهیدب به یکیالکترون صورت به جمله از مختلف يها روش به شنهادیپ .1

 شنهادیپ اطالع به را جهینت و یبررس را شنهادیپ بودن يتکرار ای و ناقص ل،یتکم مراتب دیبا روز 2 یط کثرحدا رخانهیدب .2

  .دهد قرار شورا کار دستور در دهنده، شنهادیپ به يریگیپ کد هیارا با را کامل يشنهادهایپ و برساند دهنده

 ربط يذ یابیارز گروه به را آن رخانهیدب باشد، داشته یکارشناس یبررس به ازین شنهادیپ شورا، صیتشخ به که یصورت در .3

  .دهد یم ارجاع
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 صورت در .بفرستد رخانهیدب به را خود یکارشناس نظر شنهاد،یپ افتیدر از پس هفته کی یط حداکثر دیبا یابیارز گروه .4

 مورد زمان و دهد اطالع رخانهیبد به هفته، کی زمان در را مراتب است موظف یابیارز گروه ،یکارشناس شتریب زمان به ازین

  .کند اعالم را خود ازین

  .شود یم صادر شورا توسط آن شدن ییاجرا دستور شورا، در شنهادیپ بیتصو از پس .5

 ای شنهاددهندهیپ پاداش زانیم ساله، کی دوره کی در شنهادیپ ياجرا از حاصل منافع برآورد و محاسبه اساس بر شورا .6

  .کند یم ابالغ ربط يذ واحد به پرداخت يبرا دستگاه سییر يامضا با و بیتصو و نییتع را شنهاددهندگانیپ

  .رساند یم دهنده شنهادیپ اطالع به را شورا میتصم جهینت رخانهیدب .7

  شنهادهایپ یبررس و رشیپذ نظام مورد در شورا فیوظا ):3( ماده

 يها نهیزم نییتع و شنهادهایپ یبررس و زشیپذ نظام با بطمرت يها برنامه و  يگزار استیس ،ییاجرا يها یمش خط نییتع .1

  شنهادهایپ  هیارا يبرا مناسب

  شنهادهایپ یینها رشیپذ ای رد مورد در يریگ میتصم .2

 شرط به( شنهادیپ نیشتریب با برتر دهنده شنهادیپ ،)یاثربخش نیشتریب( یفیک و یکم شنهادیپ نیبرتر دییتأ و نییتع .3

  )شتریب شنهادیپ نفر( برتر ریمد برتر، يمجر برتر، کارشناس ،)مصوب نهادشیپ درصد 10 حداقل

  پیشنهادها ياجرا از حاصل منافع درصد 20 محل از ها نهیهز ریسا و ها پاداش دییتأ و نییتع .4

  رخانهیدب عملکرد بر نظارت .5

 مشارکت زانیم حسب و شنهادهایپ انیمجر و کننده یبررس کارشناسان پاداش نییتع يارهایمع و ضوابط بیتصو و نیتدو .6

  .پرداخت يبرا شورا سییر يامضا با ربط يذ واحد به آن ابالغ و اجرا در آنها کمک و

  شنهادیپ نظام منافع محل از کارکنان، انیم مشارکت فرهنگ تیتقو منظور به یعموم يها مشوق بیتصو و نییتع .7

  .کند واگذار یتخصص يها تهیکم ای و یکارشناس وهگر به را خود فیوظا از یبخش تواند یم شورا :تبصره

  رخانهیدب فیوظا ):4( ماده

  شنهادهایپ ثبت و افتیدر .1
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  کارکنان در تیخالق رشد و ییشکوفا نهیزم جادیا يبرا يزیر برنامه .2

  شورا به گزارش و آنها یاثربخش یبررس و مصوب يشنهادهایپ ياجرا حسن بر نظارت .3

 مراجع ریسا و شورا به آن ارائه و یابیارز يها گروه عملکرد نحوه و شنهادهایپ نظام ساالنه عملکرد گزارش هیته .4

  صالح يذ

  شنهادهایپ یبررس و رشیپذ نظام يشورا جلسات يبرگزار .5

  شورا مصوبات ياجرا يریگیپ .6

  آن ياجرا مراحل يریگیپ و اجرا يبرا مصوب يشنهادهایپ ارجاع .7

  آن از يبردار بهره ای و شنهادیپ ياجرا ندیفرا انیپا از پس شورا، به شنهادیپ ياجرا کامل گزارش هیارا .8

  مستمر صورت به کارکنان به یافتیدر يشنهادهایپ تیوضع اعالم .9

  )شنهادیپ بذر( ضرورت حسب بر شورا توسط شده اعالم دار تیاولو موضوعات یرسان اطالع .10

 مانند( شورا به شنهادهایپ زشیپذ نظام گسترش منظور به مناسب یهنگفر و یآموزش يها تیفعال ياجرا شنهادیپ .11

  ...)و یآموزش يها دوره دها،یبازد ها، شیهما نارها،یسم يبرگزار

 یبررس و رشیپذ نظام ي نهیزم در ها سازمان ریسا يدستاوردها و اتیتجرب ،یعلم مرجع يها کتاب و منابع يگردآور .12

  شنهادهایپ

  .شورا توسط شده نییتع حدود در شنهادهایپ نظام يضرور مکاتبات انجام .13

  شنهادهایپ نظام اطالعات بانک لیتشک و جهینت افتیدر تا افتیدر ي مرحله از شنهادهایپ سوابق ينگهدار و ثبت .14

  آن پرداخت و شنهادیپ پاداش نییتع و یابیارز نحوه ):5( ماده

 شورا دییتأ به و محاسبه ربط يذ واحد ای کارشناس لهیوس به آن یربخشاث و شنهادیپ ياجرا از حاصل ییجو صرفه زانیم .1

  .رسد یم

  :شود یم انجام مرحله 3 در است، گرفته قرار بیتصو مورد شورا توسط که یکم يشنهادهایپ يبرا پاداش پرداخت .2

  )مصوب پاداش 20٪( شورا توسط اجرا يبرا ابالغ و بیتصو از پس -الف
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  )مصوب پاداش 20٪( شنهادیپ ياجرا شروع از پس ماه 3 -ب

  )مصوب پاداش 60٪( شورا دییتأ با آن از انتظار مورد منافع کسب و شنهادیپ ياجرا انیپا در -ج

 در کسب قابل یمال منافع و ها ییجو صرفه از 5٪ حداکثر معادل شورا صیتشخ به بنا یکم يشنهادهایپ پاداش زانیم -3

  .است ساله کی دوره کی

  .گردد یم پرداخت شنهادیپ کامل ياجرا از پس یفیک ينهادهاشیپ پاداش -4

 شیافزا ،يادار تحول يها برنامه بهنگام و مطلوب ياجرا در آنها ریتأث زانیم اساس بر یفیک يشنهادهایپ پاداش زانیم -5

 ،یسازمان ساختار هبودب ،ییتمرکززدا کارکنان، و مردم يمند تیرضا شیافزا خدمات، ارائه بهبود کار، يفضا بهبود ،يور بهره

  .شود یم نییتع و برآورد شورا توسط نهایا مانند و کار انجام يندهایفرا بهبود

 ياهدا ،یکتب يها قیتشو اعمال ،یارتیز يسفرها به اعزام مانند يرنقدیغ صورت به تواند یم یفیک يشنهادهایپ پاداش -6

  .باشد ها نیا مانند و يکشور خدمات تیریمد قانون 68 ماده ياه تیظرف از يریگ بهره ،یابیارزش فرم در ازیامت درج کاال،

 به منجر شنهادیپ ياجرا که شود مشخص اجرا جینتا يها گزارش و ها یبررس با شنهادیپ ياجرا از پس که یصورت در -7

 دهنده شنهادیپ به آن التفاوت مابه و و محاسبه دوباره شنهادیپ پاداش است شده يبرآورد زانیم از يشتریب منافع کسب

  .شود یم پرداخت

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يدهکرد فروزنده اله لطف

  

 شماره (تصویبنامه کشوري خدمات مدیریت قانون) 22( ماده اجرایی نامه آیین

  هیأت وزیران) 22/7/1389 مورخ ك45020ت/163464

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت

 مصوب -يکشور خدمات تیریمد قانون )22( ماده استناد به کیالکترون دولت و یاجتماع امور ونیسیکم عضو رانیوز

 ماده ییاجرا نامه نییآ ،1/10/1386 مورخ  ه38856ت/158795 شماره نامه بیتصو )1( بند »ط«  جزء تیرعا با و -1386

  :نمودند بیتصو لیذ شرح به را ادشدهی قانون )22(

  يکشور خدمات تیریمد قانون )22( ماده ییاجرا نامه نییآ
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  :روند یم کار به مربوط مشروح یمعان در ریز اصطالحات نامه نییآ نیا در -1 ماده

 ییشوراها و ها کانون ها، تیجمع ها، انجمن ها، تشکل نهادها، ها، سازمان مؤسسات، ها، شرکت انواع :یردولتیغ بخش -الف

 و )2( ،)1( مواد مشمول یدولت يها شرکت و مؤسسات ها، وزارتخانه ياستثنا به هستند، تیفعال يابر یقانون مجوز يدارا که

 منابع محل از آنها ساالنه بودجه درصد  پنجاه از شیب که یردولتیغ یعموم ينهادها و يکشور خدمات تیریمد قانون )3(

  .شود یم نیتأم یدولت

 در ییاجرا يها دستگاه يها يتصد از یبخش يمجر ای انجام وطلبدا که یردولتیغ یحقوق شخص :یمتقاض مؤسسه -ب

  .است يکشور خدمات تیریمد قانون )22( ماده قالب

 و نیقوان ریسا و يکشور خدمات تیریمد قانون )22( ماده قالب در که یردولتیغ یحقوق شخص :يمجر مؤسسه -ج

  .ردیگ یم دهبرعه را ییاجرا دستگاه يها يتصد از یبخش انجام مربوط، مقررات

 شفاف طور به کل، متیق و کار واحد هر متیق ن،یمع کار حجم مشخص، تیفعال براساس که يقرارداد :یحجم قرارداد -د

  .شود یم منعقد مشخص و

 ابالغ از پس و بوده دولت کارکنان آن سهامداران که یتعاون يها شرکت از دسته آن :دولت از شده خارج کارکنان یتعاون - ه

 ییاجرا دستگاه با اخراج و یبازنشستگ ياستثنا به یقیطر از را خود یاستخدام رابطه ،یبازنشستگ از قبل و نامه نییآ نیا

  .اند کرده قطع خود متبوع

 يروین آنکه بدون کند، یم يداریخر يمجر مؤسسات از را خود نظر مورد خدمات دستگاه، که یحالت :خدمت دیخر -و

  .باشد داده قرار مذکور مؤسسات اریاخت در یامکانات و زاتیتجه ای یانسان

 در را خدمات ارائه يبرا ازین مورد امکانات و زاتیتجه از یبخش ای تمام دستگاه که یحالت :خدمت ارائه در مشارکت - ز 

  .کند یم يداریخر يمجر مؤسسات از را نظر مورد خدمات و داده قرار يمجر مؤسسات اریاخت

 اریاخت در را خدمات ارائه يبرا ازین مورد یانسان منابع و امکانات زات،یتجه تمام دستگاه که یحالت :تیریمد يواگذار -ح

 را ییاجرا دستگاه نظر مورد خدمات مجموعه، اثربخش و حیصح تیریمد با يمجر مؤسسات و داده قرار يمجر مؤسسات

  .کند یم پرداخت را يمجر مؤسسات یتیریمد خدمات نهیهز ییاجرا دستگاه و کنند یم ارائه

 يها نامهیگواه و یفن يمجوزها ارائه ها، شرکت سیتأس و ثبت ندیفرا در لیدخ ییاجرا يها دستگاه یتمام -2 ماده

 و شده انجام يکار روز ده ظرف مذکور امور یتمام که ندینما اصالح ينحو به را خود يکار يندهایفرا موظفند ،یتخصص

  .شود داده یکتب صورت به یمتقاض پاسخ
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  :موظفند ادشدهی ییاجرا يها دستگاه -3 ماده

 يآور روز به ازین صورت در و کرده یرسان  اطالع نامه نییآ نیا )12( ماده موضوع پورتال در را یاصالح يندهایفرا -الف

  :باشد لیذ موارد شامل حداقل دیبا ندهایفرا یرسان اطالع .کنند

  ازین مورد يها فرم و مدارك -1

  کار انجام مراحل -2

   تهایفعال يمانبندز -3

  کار انجام يبرا مراجعه يها زمان و ها مکان -4

  .باشد مؤثر انیمتقاض يتمندیرضا شیافزا و ندیفرا عیتسر در تواند یم که یاطالعات ریسا -5

 یکیالکترون صورت به ریز مراحل انجام حداقل ای خدمت مراحل تمام ارائه امکان يبرا را الزم اقدامات سال کی ظرف -ب

  :ندینما فراهم انیمتقاض يبرا

  انیمتقاض درخواست افتیدر -1

  انیمتقاض درخواست يریگیپ و ثبت -2

  انیمتقاض شده لیتکم يها فرم افتیدر -3

  ندیفرا مختلف مراحل در يو درخواست تیوضع از یمتقاض به یرسان اطالع -4

 با تا دهند قرار )12(ماده موضوع پورتال در شود، یم انجام آن قیطر از یکیالکترون خدمات ارائه که را خود پورتال آدرس -ج

 یمتقاض مؤسسات توسط ازیموردن خدمات و اطالعات به یدسترس و جستجو ،یرسان اطالع در تمرکز و یکپارچگی جادیا

  .گردد عیتسر و لیتسه

 يدارا دیبا شوند، یم نیتأم یردولتیغ بخش از خدمت دیخر صورت به نامه نییآ نیا براساس که یخدمات -4 ماده

  :باشند ریز يها یژگیو

 براساس خدمت آن به را دستگاه آن نفعانیذ ای ییاجرا دستگاه ازیموردن تعداد بتوان و باشند ریپذ تیکم و مشخص -الف

  .کرد نییتع گرید يرهایمتغ ای سرانه تعداد،
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 آنها از استفاده با ییاجرا دستگاه ات باشد داشته وجود انتظار مورد خدمات يبرا یفیک و یکم يها یژگیو نییتع امکان -ب

  .کند نظارت شده ارائه خدمات تیکم و تیفیک بر بتواند

 درمان و یدگیرس و مدارس در آموزان دانش پرورش و آموزش مانند شوند انجام مستقل یاتیعمل يواحدها در حاًیترج -ج

  .ها مارستانیب در مارانیب

 به تواند یم ییاجرا يها دستگاه يها يتصد انجام يبرا یمتقاض مؤسسات يها يتوانمند و ها تیظرف از استفاده -5 ماده

 یحجم صورت به دیبا قرارداد عقد مذکور حاالت از کی هر در .باشد تیریمد يواگذار ای مشارکت خدمت، دیخر صورت

  .باشد

 به تیریمد يواگذار ای مشارکت ،يمجر مؤسسات از خدمات دیخر يبرا ها تیفعال ای خدمات سرانه متیق نییتع -6 ماده

 و ها نامه نییآ و يکشور خدمات تیریمد قانون )16( ماده براساس که است يا شده تمام نهیهز ای متیق آنها،

 و زاتیتجه به مربوط يها نهیهز ت،یریمد يواگذار و مشارکت موارد در .شود یم نییتع و محاسبه آن يها دستورالعمل

  .شود ینم محاسبه شده تمام متیق در رد،یگ یم قرار يمجر مؤسسات اریاخت در ییاجرا دستگاه توسط که یامکانات

 و آموزش و یدرمان -یبهداشت خدمات نیتأم با ارتباط در یاساس قانون ام یس و ونهم ستیب اصول تیرعا با -7 ماده

 ارائه نهیهز از یبخش توانند یم مذکور مؤسسات ،ییاجرا يها دستگاه و يمجر مؤسسات نیب توافق صورت در پرورش،

 به موظف ییاجرا دستگاه کار، نیا يبرا یقانون يمجوزها افتیدر به ازین صورت در .کنند افتیدر مراجعان از را خدمت

  .است الزم یقانون يمجوزها کسب يبرا ربطیذ  مراجع با یهماهنگ و يریگیپ

 در یعموم اعالن و یآگه درج قیطر از و یرقابت صورت به ،یمتقاض مؤسسات نیب از يمجر مؤسسه انتخاب -8 ماده

  .باشد یم مناقصه يبرگزار و انیمتقاض ییاجرا  و یاخالق ،یعلم يها تیصالح یبررس و )12( ماده موضوع پورتال

 یتعاون آنها نیب در که یصورت در باشند، کسانی طیشرا يدارا مناقصه در یمتقاض مؤسسه چند ای دو که یصورت در -9 ماده

  .باشد یم تیاولو يدارا مذکور یتعاون باشد، داشته وجود دولت از شده خارج کارکنان

 در را خدمات ارائه يبرا الزم یفن و يادار زاتیتجه ساختمان، توانند یم امکان صورت در ییاجرا يها دستگاه - 10 ماده

  :صورت نیا در دهند، قرار يمجر مؤسسات اریاخت

 خدمت شده تمام )نهیهز( متیق محاسبه در دهد، یم قرار يمجر ؤسسهم اریاخت در ییاجرا دستگاه که یاقالم سهم -الف

  .شود ینم منظور
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 یعموم اعالن و فراخوان هنگام در دیبا دهد، قرار يمجر مؤسسه اریاخت در تواند یم ییاجرا دستگاه که یاقالم -ب

  .شود اعالم و مشخص

 شود، یم ارائه که یخدمات تنوع و حجم با دیبا ود،ش یم داده قرار يمجر مؤسسه اریاخت در که یزاتیتجه و ساختمان -ج

 است، گرفته قرار يو اریاخت در ییاجرا دستگاه توسط که یزاتیتجه و ساختمان از تواند ینم يمجر مؤسسه .باشد متناسب

  .کند يگرید استفاده

 يمرکز بانک آنها، توسعه و يمجر مؤسسات اداره يبرا الزم یمال منابع و ینگینقد نیتأم به کمک منظور به - 11 ماده

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت و ییدارا و ياقتصاد امور وزارت يهمکار با است موظف رانیا یاسالم يجمهور

 نیا ابالغ از پس ماه سه ظرف را مذکور مؤسسات به یمال يها کمک و التیتسه ياعطا نحوه دستورالعمل جمهور، سییر

  .دینما ابالغ و نیتدو نامه، نییآ

 يبرا بازار به یدسترس و برابر يها فرصت جادیا و نظارت ت،یحما ،یسامانده آموزش، ،یرسان اطالع منظور به -12 ماده

 و تیریمد توسعه معاونت توسط ادشدهی امور تحقق يبرا یپورتال نامه، نییآ نیا ابالغ از پس ماه نه ،یمتقاض موسسات

 براساس موظفند یمتقاض مؤسسات و ییاجرا يها دستگاه .شود یم يانداز راه و لیتشک جمهور سییر یانسان هیسرما

 که را خود به مربوط اطالعات کند، یم ابالغ و نیتدو جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت که یدستورالعمل

 در دهد، یم قرار آنها اریاخت در الپورت نیا تیریمد که ییها یدسترس از استفاده با و هیته باشد، یم پورتال نیا ازین مورد

  .کنند يبارگذار مذکور پورتال

 ماده ییاجرا نامه نییآ )4( ماده کارگروه برعهده نامه نییآ نیا در مندرج فیتکال ياجرا بر نظارت و يزیر برنامه - 13 ماده

  .باشد یم 21/11/1388 مورخ ك43908ت/231378 شماره نامه بیتصو موضوع ،يکشور خدمات تیریمد قانون )24(

 دیبا صرفاً يمجر مؤسسات باشند، یم يکشور خدمات تیریمد قانون )29( ماده )ط( بند مشمول که ییشهرها در -14 ماده

  .بپردازند خدمات ارائه به و شده مستقر آنها يمتر پانصد شعاع در حداکثر ای مذکور يادار يها مجتمع در

 که یتعاون و خاص یسهام عام، یسهام مثل ها شرکت انواع قالب در اًصرف یردولتیغ یحقوق و یقیحق اشخاص -15 ماده

 تیفعال حوزه نیا در يمجر و یمتقاض مؤسسات عنوان به توانند یم کنند، یم تیفعال و شده لیتشک مربوط نیقوان براساس

  .کنند

 در ییاجرا يها دستگاه توسط نامهبر ارائه براساس نامه نییآ نیا در مندرج فیتکال انجام يبرا ازین مورد بودجه -16 ماده

  .باشد یم نامه نییآ نیا مفاد تیرعا به منوط شده ینیب شیپ اعتبارات صیتخص .شود یم ینیب شیپ آنها ساالنه بودجه
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 نامه نییآ نیا فیتکال تحقق و يریگیپ الزم، يها یهماهنگ انجام مسئول کشور، يادار تحول يزیر برنامه ستاد -17 ماده

  .کند یم ارائه رانیوز ئتیه به و نیتدو ساالنه صورت به را کشور ییاجرا يها دستگاه عملکرد گزارش و است

 قیطر از را دیجد يروین و نیتأم موجود کارکنان از را ازیموردن یانسان يروین نامه نییآ نیا موضوع مؤسسات - 18 ماده

  .کنند يریبکارگ جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت نظارت و نشیگز قانون تیرعا با و آزمون

  .است مربوط دستگاه تیرضا ابراز به منوط شرکت قرارداد طرف یانسان يروین قرارداد دیتمد -تبصره

  .است دهیرس يجمهور استیر محترم مقام دییتأ به 11/7/1389 خیتار در نامه بیتصو نیا

     یمیرح محمدرضا - جمهور سییر اول معاون

  

تصویب ( کشوري خدمات مدیریت قانون) 22( ماده اجرایی نامه آیین) 9( ماده اصالح

  )هیأت وزیران 30/9/1390 مورخ هـ450ت/192624 شماره نامه

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 )22( ماده استناد به و 21/8/1390 مورخ 20668/90/200 شماره پیشنهاد به بنا 29/8/1390 مورخ جلسه در وزیران هیئت

  :نمود تصویب -1386 مصوب - کشوري خدمات مدیریت قانون

 ك45020ت/163464 شماره نامه تصویب موضوع کشوري خدمات مدیریت قانون )22( ماده اجرایی نامه آیین )9( ماده

  :شود می اصالح زیر شرح به 22/7/1389 مورخ

  .باشند می مستثنی نامه آیین این )8( ماده مفاد از دولت، از شده خارج کارکنان هاي تعاونی -9 ماده

  رحیمی محمدرضا - جمهور رئیس اول معاون

  

موضوع: احصا و واگذاري  کشوري خدمات مدیریت قانون) 24( ماده اجرایی نامه آیین

 21/11/1388 مورخ ك43908ت/231378 (تصویبنامه شماره فعالیتهاي تصدي گرانه

  هیأت وزیران)
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  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت

 توسعه معاونت شنهادیپ به بنا 13/10/1388 مورخ جلسه در کیالکترون دولت و یاجتماع امور ونیسیکم عضو رانیوز

 و - 1386 مصوب - يکشور خدمات تیریمد قانون )24( ماده )2( تبصره استناد به و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد

 ریز شرح به را ادشدهی ماده ییاجرا نامه نییآ 1/10/1386مورخ ـه38856ت/158785ارهشم نامه بیتصو )ط( بند تیرعا با

  :نمودند بیتصو

  يکشور خدمات تیریمد قانون )24( ماده ییاجرا نامه نییآ

 موارد يواگذار به نسبت خود ییربنایز و یخدمات ،یفرهنگ ،یاجتماع يهایتصد ياحصا از بعد ییاجرا يدستگاهها -1 ماده

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يمعاونتها با یهماهنگ از پس يکشور خدمات تیریمد قانون تیرعا با يگذاروا قابل

  .ندینما اقدام نیمابیف نامه تفاهم مطابق جمهور سییر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه و جمهور سییر

 به ییاجرا يدستگاهها نباشد، سریم هنام نییآ نیا )1( ماده موضوع يهایتصد يواگذار امکان که یصورت در -2 ماده

 برعهده را مزبور خدمات انجام کماکان يواگذار موانع شدن برطرف تا یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا صیتشخ

  .دارند

 خواهد استان توسعه و يزیر برنامه يشورا دییتأ به ییاجرا دستگاه شنهادیپ ،یشهرستان و یاستان يواحدها مورد در -تبصره

  .دیسر

 نیا احکام مشمول و بوده ممنوع .باشند یم یمل سینفا از که یدولت اموال و بناها يواگذار نامه، نییآ نیا ياجرا در -3 ماده

  .باشند ینم نامه نییآ

 از نفر پنج یال سه از متشکل دولت يهایتصد کاهش عنوان تحت یکارگروه ،ییاجرا يدستگاهها از کی هر در -4 ماده

 يمرکز حوزه در ادشدهی کارگروه .شود یم لیتشک دستگاه مقام نیباالتر ای ریوز انتخاب به صاحبنظران و انریمد معاونان،

  .پردازد یم هایتصد يواگذار نحوه و ندیفرآ يمستندساز وهیش نیتدو و ها یمش خط و استهایس هیارا و میتنظ به دستگاه

  .باشد ییاجرا دستگاه ابحسیذ دیبا ماده نیا موضوع کارگروه ياعضا از یکی -تبصره

  :است ریز شرح به مورد حسب ادشدهی کارگروه فیوظا -5 ماده

  .دستگاه يهایتصد يواگذار نحوه ییاجرا برنامه بیتصو -الف

  .مربوط يتهایاولو براساس دستگاه در يواگذار قابل ییربنایز و یخدمات ،یفرهنگ ،یاجتماع يهایتصد ياحصا و نییتع -ب
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  .دستگاه در يواگذار قابل يتهایفعال يبرا خدمات نیتأم سرانه نهیهز زانیم بیتصو و نییتع -ج

  .موجود يقراردادها دیتمد و یردولتیغ بخش با منعقده يقراردادها چارچوبها، میتنظ و نییتع -د

  .يواگذار قابل يهایتصد يواگذار يروشها نییتع -ـه

  .مربوط مقررات و نیقوان برابر یمتقاض یردولتیغ بخش يبرا موردنظر يتهایحما و التیتسه بیتصو و نییتع -و

 رمنقولیغ و منقول اموال از حراست و حفظ و يکاربر رییتغ از يریجلوگ منظور به الزم يها ضمانت بیتصو و نییتع -ز

  .شده واگذار

 با يواگذار قابل يهایتصد و خدمات متیق و تیفیک درخصوص موردنظر يارهایمع و استانداردها بیتصو و نیتدو -ح

  .جمهور سییر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يمعاونتها یهماهنگ

 پروژه اتمام از پس آنها يکاربر حفظ با تمام مهین يا هیسرما يهاییدارا تملک يها پروژه و ساختمانها يبرا يگذار متیق -ط

  .یردولتیغ بخش توسط آنها اداره و

  .یاستان يواحدها و ستاد يبرا تهایفعال از کی هر کیتفک به دستگاه يسو از ساالنه یکم اهداف نییتع و ینیب شیپ -ي

 و يدادگستر یرسم کارشناس سه یکارشناس متیق نیانگیم براساس منقول اموال و ساختمانها اجاره يگذار متیق -ك

 قانون تیرعا و جمهور سییر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يمعاونتها دییتأ

  .مناقصات يبرگزار و کشور یعموم محاسبات

  .يواگذار طیشرا از قرارداد طرف تخلفات به یدگیرس و یبررس نحوه -ل

 نییتع شده، اداره وجوه به مربوط موارد اعتبارات صیتخص از اعم یمال التیتسه ياعطا به مربوط کار و ساز نییتع - م

   .مربوط مقررات و نیقوان براساس ازیموردن یمال يضمانتها زانیم نییتع و اخذ نحوه متها،یق

  .یشهرستان و یاستان يکارگروهها فیوظا شرح و اعضا نییتع - ن

 هیسرما و تیریمد توسعه يمعاونتها با یهماهنگ از پس يو توسط و دستگاه مقام نیباالتر دییتأ با کارگروه گزارش -تبصره

  .ردیپذ یم انجام جمهور سییر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه و جمهور سییر یانسان
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 نامه، نییآ نیا )5( ماده موضوع کارگروه توسط شده نییتع ياستهایس ياجرا و کنترل و نظارت ،يریگیپ منظور به -6 ماده

 ییاجرا يدستگاهها یشهرستان و یاستان يواحدها در یشهرستان يها کارگروه لزوم صورت در و یاستان يها کارگروه

  .شوند یم لیتشک

  .گردد یم نییتع ستاد در مستقر کارگروه توسط گریکدی با و کارگروه با تعامالت نحوه و اعضا بیترک -تبصره

 لیذ شده ینیب شیپ التیتسه و تهایحما ،یدولت يهایتصد قبول يبرا یردولتیغ بخش در زهیانگ يارتقا منظور به -7 ماده

 و برنامه سازمان 3/2/1378 مورخ 1088/102-842/54 شماره بخشنامه در مصرح مانیپ یعموم ضوابط و طیشرا بر عالوه

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه و جمهور سییر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه يمعاونتها دییتأ از پس سابق بودجه

  :باشد یم هیارا قابل جمهور سییر

  .ژهیو طیشرا با یاتیمال و یبانک التیتسه ياعطا -الف

  .دولت با مشارکت يبرا یکارشناس نرخ با ییربنایز خدمات هیارا و نیزم يواگذار -ب

  .شده اداره وجوه محل از یخصوص بخش انیمتقاض به الحسنه قرض يوامها هیارا -ج

 براساس و مشخص اتخدم انجام يازا در قرارداد طرف اشخاص به خدمات نیتأم سرانه نهیهز از ییبخشها پرداخت -د

  .منعقده يقراردادها

 و خدمت دیخر و تیریمد يواگذار روش به ییاجرا دستگاه يواگذار قابل يواحدها و تهایفعال يواگذار ندیفرآ در -8 ماده

 ،یاسالم انقالب ثارگرانیا با تیاولو برابر، طیشرا در و انیمتقاض یاجتماع و یفن يتهایصالح نییتع از پس مشارکت

 یعموم مؤسسات و نهادها فهرست قانون موضوع یردولتیغ یعموم ينهادها ، امناء يئتهایه ثارگران،یا یتعاون يشرکتها

 و ییاجرا دستگاه کارکنان از متشکل ينهادها و المنفعه عام مؤسسات و هایاریده و هایشهردار ،- 1373 مصوب -یردولتیغ

 دستگاه با آنها یاستخدام رابطه قطع به مشروط یسهام و یتعاون يشرکتها جمله از یحقوق شخص صورت به بازنشستگان

  .بود خواهد یدولت

 یبخش ای تمام ،یدولت یاستخدام رابطه قطع صورت در که است ییاجرا دستگاه کارکنان با اماکن يواگذار تیاولو -تبصره

 خدمات و فیوظا و ندهند يبرکار رییتغ نکهیا به مشروط شود یم واگذار آنان به گانیرا صورت به زاتیتجه و اماکن از

  .ندینما حفظ سال پنج تا ماًیمستق خدمت دیخر با را یانسان يروین و بدهند هیارا باشد دستگاه دییتأ مورد که استاندارد
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 و آنان یاستخدام رابطه قطع به مشروط کارکنان حفظ يازا به قرارداد طرف مشارکت و تیریمد يواگذار روش در -9 ماده

 توافق با ژهیو التیتسه و طیتقس ف،یتخف از نسبت همان به یرسم احکام طبق آنان يایمزا و حقوق حداقل پرداخت

  .برخوردارند رسد، یم یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا بیتصو به آن مفاد که يقرارداد براساس

  .شد خواهند منتقل گرید ياواحده به مربوط ییاجرا دستگاه توسط شده واگذار واحد در موجود کارکنان ریسا -تبصره

 يدادگستر یرسم کارشناس سه نظر يواگذار مشمول يساختمانها و اماکن يگذار متیق و اجاره نییتع منظور به - 10 ماده

 عمل مالك جمهور سییر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يمعاونتها دییتأ با

  .بود خواهد

 توسط تعهد حسب شده واگذار يتهایفعال در خدمات نیتأم سرانه نهیهز نییتع و شده واگذار خدمات هیارا تعرفه - 11 ماده

 ردیپذ یم صورت ازیموردن یقانون مصوبات اخذ و موجود یقانون ضوابط تیرعا ضمن نامه، نییآ نیا )4( ماده موضوع کارگروه

 و يزیر برنامه و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يمعاونتها دییتأ از پس دستگاه مقام نیباالتر شنهادیپ با که

  .ردیپذ یم انجام جمهور سییر يراهبرد نظارت

 بیتصو از پس و موجه لیدال ذکر با استثنا موارد در و باشد یم ممنوع شده واگذار يواحدها و مراکز يکاربر رییتغ -12 ماده

 مقام نیباالتر شنهادیپ با دولت نفع به يکاربر رییتغ از یناش افزوده ارزش التفاوت مابه تافیدر و )4( ماده موضوع کارگروه در

  .بود خواهد بالمانع رانیوز ئتیه در بیتصو مراحل یط و ربط يذ ییاجرا دستگاه

 باشند یم نامه نییآ نیا ياجرا حسن بر نظارت مسؤول استانها در استانداران و خود يکار حوزه محدوده در رانیوز -13 ماده

 هیسرما و تیریمد توسعه يمعاونتها به و هیته ماهه شش مقاطع در را استان ییاجرا يدستگاهها عملکرد گزارش مکلفند و

 نظارت آنان عملکرد بر معاونتها نیا و ندینما هیارا جمهور سییر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه و جمهور سییر یانسان

  .کنند یم

  .است دهیرس يجمهور استیر محترم مقام دییتأ به 17/11/1388 خیتار در نامه بیتصو نیا

  یمیرح محمدرضا -جمهور سیرئ اول معاون
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 شماره تصویبنامه( کشوري خدمات مدیریت قانون) 24( ماده اجرایی نامه آیین اصالح

  )وزیران هیأت 8/8/1389 مورخ ك44852ت/176429

با توجه به نظر رییس مجلس شوراي  28/6/1389لکترونیک در جلسه مورخ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت ا

) تصویبنامه شماره 1بند (» ك«و با رعایت جزء  9/3/1389هـ/ب مورخ 13914اسالمی، موضوع نامه شماره 

  تصویب نمودند: 1/10/1386هـ مورخ 38856/ت158795

ك مورخ 43908/ت231378تصویبنامه شماره قانون مدیریت خدمات کشوري موضوع  24آیین نامه اجرایی ماده 

  به شرح ذیل اصالح می شود: 21/11/1388

  ) به شرح ذیل اصالح می شود:5ماده (» ز«و » و«، »هـ«، »ج«، »ب«، »الف«بندهاي  -1

الف) تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاري تصدي هاي دستگاه و ارائه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصمیم 

  ی.نهای

ب) تعیین و احصاي تصدي هاي اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل واگذاري در دستگاه بر اساس اولویت هاي 

  مربوط و ارائه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ع ذیربط جهت ج) تعیین میزان هزینه سرانه تأمین خدمات براي فعالیت هاي قابل واگذاري در دستگاه و ارائه آن به مرج

  اتخاذ تصمیم نهایی.

  هـ) تعیین روش هاي واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري و ارائه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

و) تعیین تسهیالت و حمایت هاي مورد نظر براي بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به 

  صمیم نهایی.مرجع ذي ربط جهت اتخاذ ت

ز) تعیین ضمانت هاي الزم به منظور جلوگیري از تغییر کاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده و 

  ارائه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

  ) به شرح زیر اصالح می شود:7ماده (» الف«بند  -2

  ایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.الف) اعطاي تسهیالت بانکی و مالیاتی با شر

  به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است. 3/8/1389این تصویبنامه در تاریخ 
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  معاون اول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی

  

    مردم حقوق - سوم فصل

  

 استخدام در اداري و اخالقی منشور امضاي و سوگند اداي درخصوص نامه تصویب

هیأت  18/11/1388 مورخ ك43914ت/231430(تصویبنامه شماره  دولت کارمندان

  وزیران)

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت

 توسعه معاونت شنهادیپ به بنا 13/10/1388 مورخ جلسه در کیالکترون دولت و یاجتماع امور ونیسیکم عضو رانیوز

 و - 1386 مصوب - يکشور خدمات تیریمد قانون )25( ماده )1( تبصره تناداس به و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد

  :نمودند بیتصو 1/10/1386 مورخ  ه38856ت/158785 شماره نامه بیتصو )ط( بند تیرعا با

 دستگاه به افراد ورود بدو در و نشیگز مراحل یط از پس خود، کارمندان استخدام در موظفند ییاجرا يدستگاهها -1

 در را شده امضاء منشور و سوگندنامه و کرده فراهم آنان توسط منشور يامضا و سوگند يادا يبرا الزم داتیهتم ،ییاجرا

  .ندینما ينگهدار آنان یپرسنل پرونده

  .ستین دیجد منشور يامضا و سوگند يادا به یلزوم کارمندان، قرارداد دیتمد يبرا -تبصره

 معاون ای( دستگاه ثابت معاون حضور با ییاجرا يدستگاهها يمرکز يهاواحد در منشور، يامضا و سوگند يادا مراسم -2

 نیعناو ای( یاستان دستگاه یبانیپشت معاون حضور با یاستان يواحدها در و )مشابه نیعناو و یانسان هیسرما و تیریمد توسعه

  .گردد یم برگزار )مشابه

  .کنند برگزار یجمع ای يفرد صورت به را شدگان تهرفیپذ يبرا سوگند يادا مراسم توانند یم ییاجرا يدستگاهها -3

 ریسا ای مزبور دستگاه به يو مجدد ورود يبرا گردد، قطع یقیطر هر به ییاجرا دستگاه با کارمند یاستخدام رابطه اگر -4

  .است يضرور نامه نییآ نیا )1( ماده تیرعا مشمول، ییاجرا يدستگاهها

  :ندینما امضاء و کرده ادا را ریز سوگند خدمات، به ورود بدو در موظفند ییاجرا يدستگاهها کارمندان -5
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  »سوگندنامه«

  میالرح الرحمن اهللا بسم

 من يبرا رانیا زیعز مردم به يخدمتگزار افتخار رانیا یاسالم يجمهور نظام در ییاجرا دستگاه کارمند عنوان به که اکنون

 یشغل فیوظا انجام يبرا را خود تالش تمام که کنم یم ادی سوگند لمتعا خداوند به »دیمج قرآن« برابر در است، شده فراهم

 راه نیا در و نموده اهتمام کشور ياعتال و يادار نظام شرفتیپ مردم، حقوق حفظ به و رمیگ کار به یقانون يتهایمسئول و

 و قرارداده خود کردار و تارگف سرلوحه را مردم به خدمت و يرازدار ،يامانتدار صداقت، عدالت، همواره و داشته کار وجدان

 در و مینما تیرعا يادار و یسازمان يتهایفعال انجام در را ضوابط و مقررات ن،یقوان و یاجتماع و یانسان ،ینید يارزشها

 بندیپا خود متبوع دستگاه و دولت کارمندان يادار و یاخالق منشور و حاکم مقررات ،یاساس قانون ،یاله احکام به حال همه

 و روابط به دنیرس منظور به یاسالم مقررات و احکام ياجرا و متعال يخدا يرضا جلب جهت در را خود تالش و باشم

 یطیمح جادیا و ناروا ضاتیتبع رفع اخالق، و نید جیترو و یاسالم جامعه تحقق و جامعه در یانسان عادالنه مناسبات

 هیروح تیتقو با و رمیگ کار به یعلم سطح ياعتال و خدا بندگان به يمهرورز ،يمعنو و يماد يها نهیزم در عادالنه

  .مینما جیترو کار طیمح در را نشاط و یشاداب و سالمت همواره ،یفرهنگ و یفن ،یعلم يها نهیزم تمام در ابتکار و تیخالق

  خیتار

  امضاء

 خود یآسمان کتاب ذکر با را سوگندنامه ران،یا یاسالم يجمهور یاساس قانون در مصرح ینید يتهایاقل روانیپ -تبصره

  .خواهدبود خودشان یآسمان کتاب ذکر با آنان توسط شده امضاء متن و کرده قرائت

  :ندینما امضاء را آن ر،یز منشور قیدق مطالعه از پس خدمت، به ورود بدو در موظفند کارمندان -6

  یتعال بسمه

  »دولت کارمندان يادار و یاخالق منشور«

 کردن نهینهاد و کشور يادار نظام در یسازمان و یانسان يارزشها و یاسالم فرهنگ يعتالا اشاعه منظور به منشور نیا

 و خدا بندگان عنوان به دولت کارمندان نکهیا از اطالع با .است دهیگرد نیتدو دولت کارمندان عمل و شهیاند در آن ابعاد

 بر يادار يتهایمسئول و یقانون و یشرع فیوظا ربهت چه هر انجام يبرا را خود همت و تالش یتمام دیبا مردم خدمتگزاران

 ریز مفاد و اصول تیرعا به ملزم را خود رند،یگ کار به مردم يتمندیرضا سطح شیافزا و یاسالم يارزشها و باورها يمبنا

  :دانم یم
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  منشور بر حاکم اصول -الف

 کارمندان .داشت کسانی رفتار مشابه طیشرا در آنان همه با دیبا و برابرند قانون برابر در شهروندان همه :يبرابر اصل -1

 بدون آنان با و کرده فراهم شهروندان يبرا را یدولت خدمات به برابر یدسترس امکان خود، یشغل فیوظا محدوده در دیبا

  .ندینما رفتار ضیتبع گونه چیه

 دیبا کارمندان يادار اقدامات و ماتیتصم و دارد یقانون يمبنا یدولت امور همه :يادار مناسبات در قانون تیحاکم اصل -2

  .گردد انجام و اتخاذ موجود مقررات و نیقوان به احترام براساس

 به بهتر خدمت هیارا کارمندان، استخدام و یدولت يسازمانها لیتشک از ییغا هدف ):يمدار مردم( يشهروندمدار اصل -3

 .سازند یمتجل را »مردم خدمتگزار«  عنوان خود يهانگرش و کردار گفتار، در دیبا کارمندان .است شهروندان و مردم

 مصالح و شهروندان و مردم حاتیترج و منافع خود يرفتارها و فیوظا انجام ها،یریگ میتصم در که هستند متعهد کارمندان

  .ندینما فراهم را یدولت خدمات به تر عام تر راحت یدسترس امکان و رندیگ نظر در را یعموم

 و همکاران ردستان،یز ها، مافوق لیازقب افراد ریسا با خود يرفتارها و تعامالت در کارمندان :عتمادا و احترام اصل -4

 مقابل طرف به اعتماد يمبنا بر و شده قائل تیاهم گرانید احساسات و انتظارات به .ندینما حفظ را آنان احترام دیبا مراجعان

  .کنند عمل

 يامور از ریغ به( ییاجرا يدستگاهها يجار يندهایفرآ و امور به مربوط عاتاطال یتمام دیبا کارمندان :تیشفاف اصل -5

 نفعانیذ اریاخت در ضوابط و مقررات چارچوب در شفاف طور به را )دارد قرار شده يبند طبقه اطالعات و اسناد زمره در که

 را صالحیذ مراجع و مردم به دانکارمن ییپاسخگو يمبنا ،یسازمان يندهایفرآ کردن مشخص ضمن اطالعات نیا .دهند قرار

  .آورد یم فراهم

 تیمسئول کارمندان .باشند پاسخگو آنان برابر در دیبا و شوند یم جادیا مردم يبرا یدولت يسازمانها :ییپاسخگو اصل -6

  .هستند پاسخگو صالح يذ مراجع و مردم به آنها مورد در و گرفته برعهده را خود اقدامات و ماتیتصم

 منافع جهت در خود یسازمان و یشغل گاهیجا و اراتیاخت از دینبا کارمندان :یشغل تیموقع از سوءاستفاده عدم اصل -7

 مصالح جهت در و یسازمان فیوظا انجام يبرا فقط دیبا یسازمان و یشغل اراتیاخت .ندینما استفاده یخاص گروه ای شخص

  .شوند گرفته کار به یعموم
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 و متعهد آن ضوابط و تهایمأمور اهداف، و خود متبوع دستگاه به نسبت دیبا کارمندان :نسازما به يوفادار و تعهد اصل -8

 تحقق يراستا در یسازمان و یشغل يتهایمسئول و فیوظا حیصح انجام قیطر از توان تمام و يمند عالقه با و باشند وفادار

  .ندینما تالش سازمان يتهایمأمور و اهداف

 و یشغل فهیوظ به مربوط تخصص و دانش مهارت، تا ندینما تالش دیبا کارمندان :صصتخ و مهارت يریکارگ به اصل -9

 یسازمان و یشغل يتهایفعال نهیبه انجام يبرا را شیخو يا حرفه و یتخصص ،یفن توان تمام و فراگرفته را خود یسازمان

  .رندیگ کار به

  منشور مفاد -ب

  یسازمان و یشغل يتهایمسئول و فیوظا انجام -1

  .میینما توجه سازمان در موقع به حضور و تهایفعال انجام در انضباط و نظم تیا-رع به -1-1

  .میده انجام موقع به و صحت دقت، با را آنها و داشته تیجد و پشتکار تهایمسئول و فیوظا انجام در -1-2

 انجام در خود ابتکار و يتوانمند با را اآنه و داشته نگه روز به یسازمان يتهایفعال نهیزم در را خود دانش تا میینما یسع -1-3

  .میریگ کار به یسازمان و يادار يتهایفعال

 نظام و متبوع ییاجرا دستگاه در یمنطق شکل به آنها کردن ییاجرا يبرا و شده قائل ارزش دیجد افکار و ها دهیا به -1-4

  .میکن تالش يادار

  .میکن تالش خود تیفعال طهیح يور بهره شیافزا قیطر از يادار نظام يور بهره شیافزا يبرا - 5 -1

  .میبکوش آنها از مطلوب و مؤثر استفاده در و نموده حفاظت يادار نظام يها هیسرما و زاتیتجه امکانات از -1-6

 و ماتیتصم در يریتأث رهیغ و یمذهب ،ينژاد ،یجنس ،یقوم ،يشاوندیخو روابط تعامالت، و تهایفعال انجام در -1-7

  .باشد داشتهن اقداماتمان

 مانیتهایفعال و خود بهبود و اصالح يبرا یفرصت عنوان به را گرانید سازنده انتقادات و داشته يریانتقادپذ هیروح -1-8

  .میبدان

 توجه کند، یم ینه آن از ای امر خداوند که آنچه بر و قرارداده مدنظر را متعال يخدا تیرضا حال همه در و شهیهم -1-9

  .میبدان شیخو کردار و اعمال بر ناظر ار او و داشته کامل
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  همکاران و رجوع ارباب با برخورد و رفتار -2

 بهتر، خدمت هیارا و مناسب ارتباط جادیا با میینما تالش .هستند يادار نظام يبرا حق يذ عنوان به وشهروندان مردم -2-1

  .میکن جادیا آنان ذهن در يادار نظام و ییاجرا دستگاه از مثبت يریتصو

  .میده هیارا خدمت ضوابط و مقررات ن،یقوان چارچوب در و عادالنه صورت به کنندگان مراجعه به -2-2

 خدمات، نهیزم در و هیارا رجوع ارباب به مناسب و الزم يهاییراهنما و اطالعات ،یشغل فیوظا محدوده در -2-3

  .میده صورت يساز شفاف

 و يادار زائد فاتیتشر بدون و سرعت و دقت صحت، با خود فیوظا  وبچارچ در را رجوع ارباب یقانون يها خواسته -2-4

  .میده هیارا يو به یاضاف نهیهز لیتحم

  .میباش رو گشاده آنان با صحبت و استقبال در و گذاشته احترام رجوع ارباب به - 5 -2

 نگاه عملکرد بهبود يبرا انبهاگر یمنبع عنوان به کنندگان مراجعه و شهروندان يبازخوردها و شنهادهایپ نظرات، به -2-6

  .میکن توجه آنها به یمنطق دید با و کرده

  .میکن توجه خود کار محل و یشخص یآراستگ و نظم به -2-7

 حاکم ارزش کی به مراجعان و مردم مشکالت از ییگشا گره و ییپاسخگو رجوع، ارباب میتکر فرهنگ تا میکن یسع -2-8

  .شود لیتبد يادار نظام در

  .میباش ریپذ مشارکت و جو مشارکت یگروه يتهایفعال انجام در و کرده تیتقو خود در را یکارجمع هیروح -2-9

  .میده اشاعه همکاران نیب در را امر نیا که میینما یسع و کرده تیتقو خود در را گرانید از یقدردان هیروح - 2-10

 کوشا آنان يهایتوانمند ارتقاء در و قرارداده مکارانه اریاخت در صدر سعه به را خود يهایتوانمند و تجربه دانش، - 2-11

                 .میباش

  .میینما زیپره آنان یخصوص یزندگ در تجسس از و میینما تالش همکاران یشغل مشکالت حل در ممکن حد تا - 2-12

 آنها کردن برآورده يبرا را خود نتوا و تالش یتمام و مینما یم قبول را آنها و کرده مطالعه دقت با را فوق موارد ...نجانبیا

  .خواستارم متعال خداوند از را منشور نیا به عمل در قیتوف .برد خواهم کار به

  .است دهیرس يجمهور استیر محترم مقام دییتأ به 17/11/1388 خیتار در نامه بیتصو نیا
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  معاون اول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی

   

  

    سازمانی ساختار -  چهارم فصل

  

 شماره تصویبنامه( کشوري خدمات مدیریت قانون) 29( ماده) ط( بند اجرایی نامه نآیی

  )وزیران هیأت 14/1/1389 مورخ ك44195ت/4053

 توسعه معاونت شنهادیپ به بنا 13/10/1388 مورخ جلسه در کیالکترون دولت و یاجتماع امور ونیسیکم عضو رانیوز

 با و -1386مصوب -يکشور خدمات تیریمد قانون )29( ماده )ط( بند ستنادا به و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد

 )29( ماده )ط( بند ییاجرا نامه نییآ 1/10/1386 مورخ ـه38856ت/158795 شماره نامه بیتصو )1( بند )ط( جزء تیرعا

  :نمودند بیتصو ریز شرح به را ادشدهی قانون

  :فیتعار -1 ماده

 قانون )5( ماده موضوع ییاجرا يدستگاهها یسازمان يواحدها نامه، بیتصو نیا در يرادا واحد از منظور :يادار واحد

 و تیریمد توسعه معاونت دییتأ به آنها تیفعال يشاخصها که باشد یم بخشها ای شهرستانها در يکشور خدمات تیریمد

 در ای نفر هزار هفتاد از کمتر تیجمع با يشهرستانها مرکز در توانند یم واحدها نیا .باشد دهیرس جمهور سییر یانسان هیسرما

 ،يکشور خدمات تیریمد قانون بیتصو خیتار از که یصورت در .شوند جادیا نفر هزار یس از کمتر تیجمع با يبخشها مرکز

 يادار مجتمع در را خود ربط يذ کارمندان موظفند ییاجرا يدستگاهها باشد، نشده احداث يادار يواحدها يساختمانها

 جادیا از و نموده مستقر گردد یم جادیا بخشدار و فرماندار نظر تحت یندگینما عنوان به که بخش و رستانشه مراکز

  .ندینما يخوددار مستقل يساختمانها

 و استهایس براساس مردم به میمستق خدمات هیارا دار عهده که باشند یم ییاجرا يدستگاهها یاتیعمل يواحدها :يمجر واحد

 ،يا حرفه و یفن آموزش مراکز مارستانها،یب مدارس، رینظ باشند یم ییاجرا دستگاه يستاد يواحدها یابالغ ياستانداردها

 نیقوان براساس و رندیگ ینم قرار يادار يها مجتمع در و نشده محسوب يادار واحد واحدها، نگونهیا .يهنر و یفرهنگ مراکز

  .شد خواهند اداره يکشور خدمات تیریمد ونقان )24( و )16( مواد ییاجرا نامه نییآ و مربوط مقررات و
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 مربوط يتهایفعال و ییاجرا دستگاه یقانون فیوظا براساس که هستند يریپذ تیکم عوامل :ییاجرا دستگاه تیفعال شاخص

 شاخص نیا .رسد یم جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت دییتأ به و شنهادیپ ییاجرا دستگاه توسط

  .باشد یم یسازمان يپستها و یسازمان سطح کننده نییتع و يمجر واحد ای يادار واحد جادیا ضرورت کننده انیب

 ییاجرا يدستگاهها يادار يواحدها عیتجم از که باشد یم یدولت ساختمان يادار يها مجتمع از منظور :يادار يها مجتمع

  .شود یم جادیا

 مکان و جا یطراح ،يپستها ،یالتیتشک نمودار است موظف جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت - 2 ماده

  .دینما ابالغ دستگاهها به و هیته را يادار يها مجتمع

 را يادار يها مجتمع در عیتجم قابل يادار يواحدها يتهایفعال به مربوط يشاخصها موظفند ییاجرا يدستگاهها -4 ماده

  .ندینما هیارا جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت به و نییتع

 مصوب يشاخصها براساس يادار يها مجتمع در مستقر ییاجرا يدستگاهها نییتع به نسبت موظفند استانداران -تبصره

 ابالغ بخش ای شهرستان بخشداران و فرمانداران به را مراتب و اقدام جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت

  .ندینما

 نفر هزار یس از کمتر تیجمع يدارا بخش بخشداران و نفر هزار هفتاد از کمتر تیجمع با يشهرستانها فرمانداران -4 ماده

  .ندینما اقدام مربوط شهرستان در ییاجرا يدستگاهها يادار يواحدها عیتجم به نسبت موظفند

 ممنوع يادار مجتمع از خارج در ییااجر يدستگاهها توسط دیجد يادار يساختمانها احداث و دیخر هرگونه -1 تبصره

  .است

 يانقضا با جیتدر به که ندینما اتخاذ یبیترت کنند یم استفاده يجاریاست يساختمانها از که ییاجرا يدستگاهها -2 تبصره

  .ابندی انتقال مجتمع به مذکور يساختمانها اجاره مهلت

 قانون )89( ماده مفاد تیرعا با ییاجرا يدستگاهها ،يرادا يها مجتمع درون به ییاجرا يواحدها مکان نقل با -3 تبصره

  .ندینما اقدام مازاد يادار يساختمانها فیتکل نییتع به نسبت -1380 مصوب - دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ

 استان توسعه و يزیر برنامه يشورا بیتصو با دیجد يادار يساختمانها جادیا س،یدالتأسیجد يشهرستانها در - 4 تبصره

  .دارد تیموضوع يادار مجتمع صورت به صرفاً

 از خارج در يادار يساختمانها از يبردار بهره ای و ساخت د،یخر حق نامه نییآ نیا مشمول ییاجرا يدستگاهها -5 ماده

  .گردد ینم ربط يذ يواحدها يبرا مصوبه نیا لغو موجب شهرها نگونهیا تیجمع شیافزا و ندارند را مجتمع
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 شده شهر -بخش ای شهرستان در یندگینما جادیا ضرورت تیفعال يشاخصها اساس بر که ییاجرا يدستگاهها -تبصره

  .ندینما استفاده يجاریاست يساختمانها از توانند یم مجتمع جادیا زمان تا است

 تیریمد هتوسع معاونت توسط که یدستورالعمل براساس را الزم يادار اراتیاخت موظفند یاستان ییاجرا يدستگاهها -6 ماده

 ضیتفو نامه بیتصو نیا موضوع يادار يها مجتمع در مستقر يواحدها به شود یم ابالغ جمهور سییر یانسان هیسرما و

  .ندینما اعالم ياستاندار به را مراتب و نموده

 يهایداربخش و ها يفرماندار به يادار يها مجتمع در اجرا يبرا استاندار قیطر از شده ضیتفو اراتیاخت مفاد -1 تبصره

  .خواهدشد ابالغ مربوط

  .باشد یم مربوط يبخشدار/يفرماندار عهده بر یبانیپشت فیوظا به مربوط امور و ها مجتمع تیریمد - 2 تبصره

 خود متبوع ییاجرا يدستگاهها ياستانداردها و استهایس براساس و فرماندار نظر تحت مستقر ییاجرا يدستگاهها - 3 تبصره

  .ندینما یم تیفعال

 یهماهنگ با ییاجرا يدستگاهها باشد، نداشته وجود ییاجرا يدستگاهها يواحدها عیتجم امکان که یصورت در -7 ماده

  :دهند انجام را ریز اقدامات موظفند ياستاندار

  .دینما اقدام ها مجتمع احداث يبرا ازین مورد يفضا و نیزم نیتأم به نسبت است موظف مسکن و نیزم یمل سازمان -1

 خدمات و ها مجتمع ساز و ساخت يبرا الزم يمجوزها و ها پروانه صدور به نسبت موظفند کشور سراسر يهایشهردار -2

  .ندینما اقدام ازیموردن يشهر

  .باشند یم ها مجتمع ازیموردن امکانات و رساختهایز خدمات، نیتأم به موظف زین ییاجرا يدستگاهها ریسا

  :است یالزام ریز موارد تیرعا يادار يها مجتمع یطراح در -8 ماده

  .يادار زاتیتجه مناسب دمانیچ و يادار يفضاها و مکان و جا ياستانداردها و ضوابط تیرعا -الف

 کارآمد يا انهیرا يها شبکه قیطر از استان و شهرستان در مستقر يدستگاهها ریسا با مجتمع ارتباط امکان تیرعا -ب

  ).نترنتیا و نترانتیا(

  .باشد داشته وجود يرحضوریغ صورت به مراجعان به یرسان خدمت هیارا امکان که يادار يواحدها استقرار از زیپره -ج
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 یخدمات و یبانیپشت ساخت، يها نهیهز هیکل است موظف جمهور سییر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت -9 ماده

  .دینما منظور هایاستاندار انهیسال بودجه در را ها مجتمع ازیموردن

 سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت يالگو و مدل براساس یسازمان پست و یانسان يروین دمانیچ در -10 ماده

  .ردیگ یم انجام فرماندار توسط جمهور

 يبرا را يا دوره يگزارشها که باشد یم کشور سراسر استانداران عهده به مصوبه نیا ياجرا حسن بر نظارت -11 ماده

  .ندینما یم ارسال جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت

  .است دهیرس جمهور استیر محترم مقام دییتأ به 8/1/1389 خیتار در نامه بیتصو نیا

  معاون اول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی

  

 کشوري خدمات مدیریت قانون) 29( ماده) ط( بند اجرایی نامه آیین) 2( ماده اصالح

  )16/4/89 مورخ ـه44732ت/85029 مصوبه(

 و مسکن وزارت 28/2/1389 مورخ 02/100/11068 شماره شنهادیپ به بنا 6/4/1389 مورخ جلسه در رانیوز ئتیه

  :نمود بیتصو رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون هشتم و یس و کصدی اصل استناد به و يشهرساز

 شماره نامه بیتصو موضوع يکشور خدمات تیریمد قانون )29( ماده )ط( بند ییاجرا نامه نییآ )2( ماده در

 و جا یطراح« عبارت از بعد »يشهرساز و مسکن وزارت یهماهنگ با« عبارت 14/11/1389 مورخ ك44195ت/4053

   .شود یم اضافه »را يادار يها مجتمع مکان

   یمیرح محمدرضا -جمهور سیرئ اول معاون

  

 اجرایی هاي دستگاه تتشکیال تنظیم و طراحی سازماندهی، هاي شاخص و ضوابط

 شماره تصویبنامه( کشوري خدمات مدیریت قانون 29 ماده موضوع

  )وزیران هیأت 27/12/1388 مورخ ك43911ت/262773
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 تعیین زیر شرح به اجرایی، هاي دستگاه تشکیالت تنظیم و طراحی سازماندهی، هاي شاخص و ضوابط الگوها، -1 ماده

  :شوند می

  مربوط مقررات و قوانین از ناشی هاي مسئولیت و اختیارات و وظایف براساس ها ریتمأمو و تشکیالت طراحی -الف

 نظیر( ریزي برنامه ،)گذاري تعرفه و مقررات تنظیم استانداردسازي، نظیر( گذاري سیاست امور در هماهنگی و انسجام -ب

 عملیاتی هاي برنامه و بودجه تنظیم و هوابست هاي سازمان و استانی واحدهاي و دستگاه ستاد در اي مرحله هاي هدف تعیین

 انجام به مربوط هاي هزینه بر نظارت دستگاه، هاي فعالیت نوع با عملیاتی هاي برنامه تطبیق وابسته، اجرایی دستگاه

  )کارکنان و مدیریت سازمان، عملکرد ارزیابی شامل عملکرد مدیریت ها، پروژه و ها فعالیت

  واگذاري قابل وظایف تفویض -ج

  ارتباطات و اطالعات فناوري و اداري فناوري از استفاده -د

 در مشمول، اجرایی هاي دستگاه به وابسته و تابع شهرستانی و استانی واحدهاي دربین هماهنگی ایجاد منظور به -2 ماده

  .شود استفاده آن هاي کارگروه و توسعه و ریزي برنامه شوراي ظرفیت از دستگاه وظایف انجام در شهرستان، و استان سطح

 آنها هاي پست و وظایف شرح و ساختار تأیید از پس که جدید مستخدمان براي مشمول هاي دستگاه هاي پست -3 ماده

  .شوند می تقسیم دسته دو به .شوند می جذب نامه تصویب این مطابق

  حاکمیتی مشاغل در رسمی استخدام براي ثابت هاي پست -الف

  معین مدت و سازمانی هاي ستپ تصدي براي پیمانی هاي پست -ب

 هاي دستگاه به توانند می پست همراه به نام با پست با کارکنان و آن بدون یا پست با پیمانی و رسمی کارکنان -1 تبصره

  .شوند منتقل یا مأمور دستگاه دو توافق با دیگر

 اجرایی دستگاه مقام باالترین اختیارات زا  ها شهرستان و ها استان به ها دستگاه مرکزي ستاد از کارکنان انتقال -2 تبصره

 ستاد به توانند نمی کارکنانی چنین .باشد می مقام همان تشخیص با قانونی مزایاي و تسهیالت از آنان برخورداري و است

   .برگردند مرکزي

 پیمانی یا سمیر شاغل داراي که هستند دستگاه موجود سازمانی هاي پست مجموعه از هایی پست نام با هاي پست - 4 ماده

 حذف باید جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت و دستگاه توافق براساس تشکیالت اصالح با ولی هستند،
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 مجموعه از شاغالن خروج از پس و بود خواهند پادار مربوط شاغالن خروج تا نام با صورت به ها پست اینگونه .گردند

  .یابد تغییر دیگر عناوین به تواند می دستگاه مقام باالترین تشخیص به یریتیمد هاي پست .شوند می حذف تشکیالت

 و اسالمی انقالب مفقوداالثر و کارافتاده از جانباز شهید، مستخدمین اشتغال حالت قانون مشمول سازمانی هاي پست -تبصره

  .باشند می مربوط تمقررا مشمول شهدا فرزندان و ایثارگران به مربوط نیز و -1372 مصوب-تحمیلی جنگ

 مردم به مستقیم طور به خدمات ارائه دار عهده که مشمول هاي دستگاه عملیاتی واحدهاي سازماندهی نحوه -5 ماده

 عملیات، حجم براساس ثبتی واحدهاي و اي حرفه و فنی آموزش مرکز بهزیستی، مجتمع ملی، پارك نظیر باشند می

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تأیید با و تهیه مربوط دستگاه توسط آنها اتخدم نوع و ها فعالیت جغرافیایی پراکندگی

  .گردد می تعیین جمهور رییس انساین

  جمهور رییس اول معاون -رحیمی محمدرضا

  

 بخشنامه(قبلی  مقررات اصالح و اجرایی هاي دستگاه تشکیالت جدید رویکردهاي و سیاست ابالغ

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 4/8/1392 مورخ 13712/92/200 شماره

  )جمهور رییس

  کشور ییاجرا يها دستگاه به بخشنامه

 دگاهید ،یاسالم انقالب يروزیپ از پس يها سال یتیریمد تجربه و یقیتطب مطالعات اقتصاد، و تیریمد علوم ينظر یمبان

 یاساس قانون 44 اصل ياجرا مورد در )یالعال مدظله( يرهبر معظم مقام یابالغ یکل يها استیس و )ره( امام حضرت يها

 بر یمتک کشور توسعه که است نموده واقف تیواقع نیا بر را مسئوالن و نظران صاحب ،يادار نظام یکل يها استیس و

 عموم مشارکت بر یمتک و حیصح و قیدق يزیر برنامه با یردولتیغ ينهادها و یخصوص بخش دولت، انیم یمل کار میتقس

 و يادار التیتشک هیرو یب گسترش با کشورها که است نظر نیا دیمؤ زین کشورها ریسا تجربه و است ممکن و سریم مردم

  .اند افتهین دست توسعه به هرگز متداور، و یعلم ياستانداردها با ناسازگار و بزرگ دولت وجود

 فوق یکل يها استیس قالب در يرهبر ممعظ مقام داتیتأک رغمیعل که است نیا از یحاک ،یاسالم رانیا يادار نظام تجربه

 نه ییاجرا يها دستگاه حجم و ساختار ،يادار نظام در تمرکز عدم و يریپذ انعطاف ،يساز متناسب ،يساز چابک بر یمبن

 افتهی کننده نگران و ندهیفزا يرشد معاونت، نیا در موجود اطالعات و آمار استناد به بلکه است، نداشته یکاهش روند تنها

  .است
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 بدون که است بوده یرتخصصیغ و یستمیرسیغ ،یبخش نگاه کشور، ییاجرا ساختار یکم توسعه و گسترش لیدال جمله از

 ،يکاریب رشد موجب شده، دنبال ییاجرا يها دستگاه در ریاخ دهه چند طول در که ها استیس نیا بار انیز آثار به توجه

 توسعه مصرف دیبا که ییها هیسرما از یعیوس بخش عمالً و شده یمل اقتصاد رشد کاهش ،يگذار هیسرما رشد کاهش

  .شود یم و شده نهیهز دولت يجار يها نهیهز يبرا شود، کشور

 مشکل رفع يبرا جانبه همه تالش و همت و موانع، نمودن برطرف يبرا راسخ عزم با جز موجود مشکالت بر آمدن فائق

 جمهور سییر داتیتأک نیهمچن و الذکر فوق يها استیس يستارا در معاونت نیا ، علت نیهم به .ستین ریپذ امکان

 تیوضع از رفت برون در ییاجرا يها دستگاه به کمک و یهمراه بر عالوه دولت، يساز کوچک ضرورت بر یمبن محترم

 ساختار جادیا و یطراح در مند نظام ریغ و منتزع نحو به که رضروریغ الزامات از بخش آن خود اراتیاخت ضیتفو با موجود،

 مدظله( يرهبر معظم مقام یابالغ یکل يها استیس ياجرا يبرا یمانع و است نموده اعالم ییاجرا يها دستگاه یسازمان

  .کند یم ابالغ ییاجرا يها دستگاه به است، آمده وستیپ متن در که یبیترت به را است )یالعال

 کشور رتبه یعال مقامات به ییاجرا يها دستگاه در شده انجام اقدامات گزارش ارائه و هیته به مکلف و مصمم معاونت نیا

 گزارش دیبا سته،یشا و يضرور اقدام نیا در مشارکت به بودن مکلف و ملزم بر عالوه ییاجرا يها دستگاه یتمام و است

 شده انجام اماتاقد يریگ اندازه و شیپا نهیزم تا ندینما ارسال معاونت نیا به و هیته ماهه 3 مقاطع در را خود يها تیفعال

  .شود ممکن و سریم خصوص نیا در

  معاونت نیجانش - آزاد يعسکر محمود

   

 بخشنامه( امور رؤساي معاونین و جمهور رییس معاون معاونین مشاورین همطرازي

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 13/12/1390 مورخ 32288/90/200

  )جمهور رییس

 فصل ییاجرا دستورالعمل موضوع( 21/2/1388 مورخ 14593/200 شماره بخشنامه مدو فصل )5( ماده تبصره ياجرا در

 عهده به را فوق ماده موضوع جدول در تیریمد نیعناو با ها پست يهمتراز موارد که )يکشور خدمات تیریمد قانون دهم

  :گردد یم ابالغ لیذ موارد است نموده محول جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت
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 وجود »امور« یسازمان واحد آنان یالتیتشک رمجموعهیز در که جمهور سییر معاون نیمعاون مشاوران يها پست از یمین -1

 محسوب کل ریمد همتراز مربوط معاون شنهادیپ حسب اند، شده شناخته »ریوز معاون« همتراز امور آن يرؤسا و دارد

  .شوند یم

  .شوند یم محسوب »کل ریمد« همتراز ،)1( بند در مندرج یسازمان ياواحده در »امور يرؤسا نیمعاون« -2

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يدهکرد فروزنده اله لطف

  

 بخشنامه( توسعه معاونت توسط سرپرستی و مدیریت عناوین با هاي پست همترازي تایید ضرورت

 انسانی سرمایه و یریتمد توسعه معاونت 10/2/1391 مورخ 3268/91/200

  )جمهور رییس

  جمهور سییر نظر تحت مستقل يها سازمان و ها خانه وزارت

 فصل ییاجرا دستورالعمل موضوع( 21/2/1388 مورخ 14593/200 شماره بخشنامه دوم فصل )5( ماده تبصره ياجرا در

 رانیمد یسرپرست و تیریمد نیوعنا با يها پست يهمتراز دییتأ ضرورت خصوص در يکشور خدمات تیریمد قانون دهم

  :گردد یم ابالغ ریز موارد )جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت توسط يا حرفه

 کل ادارات و دفاتر مراکز، امور، قالب در دستگاه سییر میمستق نظر ریز یسرپرست و یتیریمد نیعناو هیکل يهمتراز -1

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت صیتشخ به جمهور، سییر نظر تحت تقلمس يها سازمان و ها خانه وزارت تابعه

  .بود خواهد جمهور سییر

 نوع به توجه با و يهمتراز شنهادیپ با همراه را بخشنامه نیا 1 بند موضوع نیعناو فهرست مشمول، ییاجرا يها دستگاه -2

 و تیریمد توسعه معاونت به هدف جامعه و مربوطه شغل تیحساس و تیاهم ت،یفعال حجم و زانیم ت،یمأمور گستره و

  .ندینما یم ارسال جمهور، سییر یانسان هیسرما

 ماده 1 تبصره همانند ،يکشور خدمات تیریمد قانون 71 ماده موضوع مقامات از یکی با يهمتراز صیتشخ موارد در -3

  .شد خواهد عمل مذکور

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يدهکرد فروزنده اله لطف
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 13266/200 شماره( استانداران سوي از ها پست ساماندهی اختیار خصوص در بخشنامه

  )7/6/1390 مورخ

 اختیارات تفویض موضوع جمهور، رییس 22/3/1389 مورخ 44185-65365 شماره بخشنامه 1 بند الف قسمت اجراي در

 زمینه این در استانداران اقدامات هماهنگی حفظ و ایجاد منظور به و نداراناستا به استخدامی و اداري امور در جمهور رییس

  .گردد می ابالغ اجرا براي ذیل موارد جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت با

 مورخ 36271/200 شماره بخشنامه موضوع سازمانی واحدهاي بالتصدي هاي پست %30 محل از ها پست جایی جابه -1

 هاي پست که است هایی دستگاه از جایی جابه اولویت .پذیرد صورت )مرکز از خارج واحدهاي 2 شماره جدول( 13/7/1389

  .دارند بیشتري بالتصدي سازمانی

 واحد عنوان تغییر و دارد تأکید بالتصدي سازمانی هاي پست جایی جابه و عنوان تغییر بر صرفاً اختیار تفویض بخشنامه -2

  .شود نمی شامل را مربوطه واحدهاي امادغ و سازمانی

 و است مجاز پایین به باال از سازمانی مختلف واحدهاي بین در سازمانی پست انتقال کشوري، تقسیمات عناصر اساس بر -3

  .نیست مجاز آن عکس

 موارد در جز به آنها به تخصیص قابل مشاغل و مربوط وظایف کیف و کم به توجه با سازمانی هاي پست عنوان تغییر -4

  :است مجاز زیر

 هاي پست( خدماتی و پشتیبانی مشاغل به مربوط هاي پست به اصلی مشاغل به مربوط هاي پست عنوان تغییر -الف

  .آن بالعکس و )اداري عالی شوراي 31/1/1379 مورخ 46/14 شماره مصوبه در مندرج

  .سرپرستی و مدیریتی هاي پست به غیرسرپرستی و غیرمدیریتی سازمانی هاي پست عنوان تغییر -ب

 و پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در علمی غیرهیأت هاي پست به علمی هیأت هاي پست عنوان تغییر -ج

  .آن بالعکس

 طور به مربوطه مشاغل تصدي مشاغل تصدي شرایط با تطبیق جهت به عنوان تغییر از پس سازمانی هاي پست عناوین -5

  .شود خودداري کارشناس یا کاردان مانند کلی عناوین قید زا و گردد ذکر کامل
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 با متناسب دارند عهده بر سازمانی پست تصدي که آزادگانی و جانبازان به مربوط نام، با سازمانی پست عنوان تغییر -6

  .است مجاز تجربی و تحصیلی احراز شرایط

 کارافتاده از آزاده جانباز کلی، کارافتاده از انباز، شهید، تخدمانمس براي قبلی مشاغل با همتراز نام، با سازمانی پست ایجاد -7

 و قوانین رعایت با ندارند را وقت تمام کار انجام توانایی که جانبازانی و تحمیلی جنگ و اسالمی انقالب مفقوداالثر و کلی

  .است بالمانع مربوط مقررات

 و ضوابط اساس بر باید اجرایی هاي دستگاه مرکز از ارجخ واحدهاي سازمانی هاي پست عنوان تغییر و جایی جابه -8

 مربوطه مرکزي سازمان اطالع و هماهنگی با مذکور جایی جابه و باشد شهرستانی و استانی واحدهاي موجود هاي شاخص

  .شود انجام جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت و

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -دهکردي فروزنده اله لطف

  

 شماره( بخش و شهرستان در مستقر اداري هاي مجتمع تشکیالتی ساختار ابالغ بخشنامه

  ) مدیریت توسعه معاونت 12/8/1389 مورخ 41925/200ت

 سطح در مستقر اداري هاي مجتمع تشکیالتی ساختار با ایران اسالمی جمهوري ریاست محترم مقام موافقت حسب

  .گردد می ابالغ مذکور هاي مجتمع سازمانی نمودارهاي پیوست به نامه آیین 2 ماده اجراي در بخش و شهرستان

 در اداري هاي مجتمع ها، فرمانداري طریق از مذکور ماده اجرایی نامه آیین اجراي در تا فرمایید اتخاذ ترتیبی است مقتضی

  .شوند سازماندهی و تشکیل نفر 30.000 از کمتر جمعیت با هاي بخش و نفر 70.000 از کمتر جمعیت با هاي شهرستان

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -فروزنده اهللا لطف

  ))نمودار((

  

 کشوري تقسیمات واحدهاي و مرکزي حوزه تفصیلی تشکیالت ضوابط و ها شاخص

یریت و معاونت توسعه مد 13/7/89 مورخ 36271/200 بخشنامه( اجرایی هاي دستگاه

  )سرمایه انسانی رییس جمهور



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

141 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

 يها دستگاه یلیتفص التیتشک به دنیبخش نظم منظور به و يکشور خدمات تیریمد قانون 31 و 29 مواد ياجرا در

  مرکز از خارج يواحدها و يمرکز حوزه یلیتفص التیتشک دییتأ و یبررس ،یطراح ندیفرا و ضوابط ها، شاخص ،ییاجرا

 وستیپ شرح به که است دهیگرد نیتدو و هیته یدولت مؤسسات و جمهور سییر نظر تحت ستقلم مؤسسات ها، وزارتخانه

  .گردد یم ابالغ

 یابالغ یطراح ندیفرآ و ضوابط ها، شاخص تیرعا با را دستگاه آن یلیتفص التیتشک د،ییفرما مقرر است خواهشمند

  .ندینما ارسال معاونت نیا به دییتأ و یبررس جهت و میتنظ وست،یپ

 متناسب پنجساله برنامه دو از پس حداکثر و برنامه کی از پس حداقل  مصوب، یسازمان يها پست سقف و التیتشک ضمناً

  .گرفت خواهد قرار مجدد بیتصو و يبازنگر مورد دیجد برنامه احکام و ها استیس با

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يدهکرد فروزنده اله لطف

  

________________________________________  

  اجرایی هاي دستگاه مرکزي حوزه تفصیلی تشکیالت ضوابط و ها شاخص

  اجرایی هاي دستگاه مرکزي حوزه تفصیالت تشکیالت بررسی بر ناظر عمومی هاي سیاست : )1( شماره جدول

  عوامل فیرد

  مربوط مقررات و قوانین از ناشی هاي سؤولیتم و اختیارات و وظایف اساس بر ها مأموریت و تشکیالت طراحی 1

  وابسته هاي دستگاه نظارت و ریزي برنامه سیاستگذاري، امور در هماهنگی و انسجام 2

  استانی واحدهاي به آنها انتقال و مرکزي حوزه از اجراي اختیارات و وظایف تفکیک 3

  استانی واحدهاي یا دولتیغیر بخش به آنها واگذاري و مرکزي حوزه در تصدي وظایف کلیه حذف 4

 تشکیالت در است شده محول وابسته دولتی مؤسسه به مربوط قوانین طبق که حاکمیتی امور از بخش آن 5

  .نشود سازماندهی وزارتخانه

  .گیرد قرار ضرورت یک عنوان به اطالعات فنآوري از استفاده ها فعالیت و وظایف انجام در 6
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  .شود بینی پیش الزم کارهاي و ساز مرکزي حوزه مختلف واحدهاي نبی در افقی هماهنگی ایجاد براي 7

  .شود ایجاد موقت ساختارهاي خاص موارد در دار اولویت و عمومی هاي سیاست انجام براي 8

 نمودار در باشد دستگاه رییس نظر تحت مستقیماً بایست می ها ضرورت یا و مقررات و قوانین طبق که واحدهایی 9

  .شوند بینی پیش تفصیلی شکیالتیت در یا سازمانی

 اختیارات دادن دولت، هاي تصدي واگذاري نظیر قانون دوم فصل در مذکور راهبردهاي رعایت براي الزم الزامات 10

  .شود بینی پیش تشکیالت تنظیم در غیردولتی بخش براي تسهیالت ایجاد دولتی، مدیران به الزم

 از کل قیمت و کار واحد هر قیمت معین، کار حجم مشخص، فعالیت اساس بر دستگاه نیاز مورد خدمات انجام 11

 نقل، و حمل نظیر کشوري خدمات مدیریت قانون 17 ماده موضوع مشاغل در ها شرکت با قرارداد عقد یا مناقصه طریق

 پیشخدمتی، رسانی، نامه نگهبانی، رستوران، و آشپزخانه امور تکثیر، و چاپ امور اي، رایانه خدمات نگهداري و تعمیر

  .تأسیسات امور و نویسی ماشین تلفنچی،

  مرکزي حوزه در اجرایی هاي دستگاه تفصیلی تشکیالت بررسی ضوابط : )2( شماره جدول

  شاخص ردیف

 خدمات مدیریت قانون 29 ماده ج بند موضوع سازمانی دوم سطح به سوم سطح سازمانی واحدهاي تعداد حداکثر 1

  .باشد 1 به 5 کشوري

  مرکزي حوزه در متصدي بدون سازمانی هاي پست %80 حذف 2

 در عملیاتی و استانی واحدهاي به آن انتقال و مرکزي حوزه سازمانی هاي پست کل تعداد %20 حداقل کاهش 3

  نیاز صورت

  خدماتی و پشتیبانی امور در متصدي بدون سازمانی هاي پست حذف 4

  غیرحاکمیتی مشاغل در مرکزي حوزه در دستگاه کارکنان %2 سالیانه کاهش 5

  متصدي داراي پشتیبانی سازمانی هاي پست نمودن نام با 6

  علمی هیأت عضو سازمانی پست هرگونه ایجاد ممنوعیت 7
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 اختصاص سرپرستی و مدیریتی هاي پست به تواند می مربوط واحد سازمانی هاي پست کل تعداد %20 حدکثر 8

  .یابد

 به جمهور رییس نظر تحت مستقل هاي سازمان و ها وزارتخانه در ازمانیس واحدهاي و ها معاونت تعداد حداکثر 9

  .یابد افزایش نباید قبل به نسبت معاونت تعداد حال عین در .باشد می 25 و 5 ترتیب

  .باشد می 15 و 3 ترتیب به دولتی مؤسسات در سازمانی واحدهاي و ها معاونت تعداد حداکثر 10

  مشاور 2 معاونت هر ازاي به جمهور رییس معاونان و وزرا مشاوران تعداد حداکثر 11

  .بود خواهد مشاور 4 کشوري خدمات مدیریت قانون 71 ماده )- ه( بند موضوع مقامات براي مشاوران تعداد حداکثر 12

 یک معاون هر ازاي به( بود خواهد پست 3 حداکثر کشور گستره با دولتی مؤسسات براي مشاوران تعداد حداکثر 13

  )مشاور

  .شود نمی بینی پیش مسؤول کارشناس پست مرکزي حوزه تفصیلی تشکیالت در 14

  .است ضروري ها وزارتخانه همه در المللی بین هاي همکاري امور در وزیر مقام قائم پست ایجاد 15

 ضروري باال نسبتاً حجم با و رجوع ارباب که هایی دستگاه در مردمی ارتباطات امور در وزیر مقام قائم پست ایجاد 16

  .است

  .گردد تعیین ابالغی ضوابط اساس بر حاکمیتی مشاغل 17

  .است ممنوع سازمانی هاي پست در قراردادي نیروي گونه هر بکارگیري 18

  .است 5 به 1 تخصصی و اصلی هاي پست به )خدماتی و اداري( پشتیبانی هاي پست نسبت 19

  

  مرکزي حوزه سازمانی وضعیت : )3( شماره جدول

  )ضروري توضیحات ذکر با( تفاوت پیشنهاد وضعیت در تعداد موجود وضعیت در تعداد وانعن ردیف

        )کل( مصوب سازمانی هاي پست 1

        بالتصدي سازمانی هاي پست 1-1
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        ثابت هاي پست 2-1

        موقت هاي پست 3-1

        نام با هاي پست 4-1

        ها پست ترکیب 2

        مدیریتی هاي پست 1-2

        سرپرستی هاي پست 2-2

        کارشناسی هاي پست 3-2

        علمی هیأت هاي پست 4-2

        )غیرکارشناسی( عادي هاي پست 5-2

  

  شاغلین وضعیت

  موجود وضعیت در تعداد عنوان ردیف

    رسمی شاغلین 1

    پیمانی شاغلین 2

    قراردادي شاغلین 3

    شاغلین سایر 4

    کل جمع  

  

  اجرایی هاي دستگاه مرکزي حوزه تفصیلی تشکیالت تأیید و بررسی طراحی، فرآیند ):4( شماره لجدو

  عوامل فیرد
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 شرح جمهور، رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط شده ابالغ سازمانی نمودار اساس بر دستگاه 1

  .کند می تنظیم و تهیه 2 و 1 شماره جداول در ندرجم تشکیالتی ضوابط و ها سیاست رعایت با را سازمانی واحدهاي وظایف

  .نماید می تکمیل 3 شماره جدول در را مرکزي حوزه شاغلین وضعیت و سازمانی هاي پست وضعیت دستگاه 2

 مشخص 3 و 2 ،1 شماره جداول به توجه با را سازمانی واحد هر براي پیشنهادي سازمانی هاي پست تعداد دستگاه 3

  .نماید می

 باالترین زیرمجموعه واحدهاي از و سازمانی واحدهاي تفکیک به را سازمانی واحد هر سازمانی هاي پست اهدستگ 4

  .کند می پیشنهاد نمودار چپ سمت هاي معاونت به نمودار راست سمت در هاي معاونت از ترتیب به سپس و دستگاه مقام

 در و ردیگ یم تعلق پست شماره ،)دار ستاره( نام با يها پست و یمانیپ ،یرسم نیمستخدم يها پست هیکل به 5

 ندارد کار محل در یکیزیف حضور ها آن مستخدم که اشتغال حالت يها پست صرفاً و شود یم لحاظ ها پست آمار و سرجمع

 ها پست آمار و سرجمع در و شود یم درج یلیتفص التیتشک در نام با بصورت و شماره بدون و ردیگ ینم تعلق پست شماره

  .گردد ینم لحاظ

  .شود یم درج )موقت( ای )م( عالمت پست عنوان از بعد یمانیپ نیمستخدم يها پست کنار در 6

 و شود یم درج مربوط یسازمان واحد فیرد در اشتغال حالت يها پست ياستثنا به نام با نیمستخدم يها پست 7

  .باشد پست آن يمتصد نام به دیبا حتما ها پست گونه نیا

 تواند می گردند می همطراز که کشوري خدمات مدیریت قانون 71 ماده موضوع مقامات مشاور هاي پست از نیمی 8

  .گردند مشخص تفصیلی تشکیالت مجموعه در )همطراز( یا )-ه( عالمت با

  .ندینما ارسال معاونت نیا به را ریز مدارك ستیبا یم خود یلیتفص التیتشک دییتأ و یبررس يبرا دستگاه 9

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط شده ابالغ و امضا زمانیسا نمودار -

  )3( شماره شده لیتکم جدول -

  2 و 1 شماره جداول مورد در گرفته انجام اقدامات از یشرح -

  سازمانی يواحدها فیوظا شرح -

  واحدها یسازمان يها پست نیعناو و شماره -
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  بانام يها پست يدارا نیمستخدم و اشتغال حالت نیمستخدم ینیکارگز احکام -

  )موجود یاسم التیتشک( ها آن انیمتصد ذکر با دستگاه يها پست موجود تیوضع فهرست -

 با يا نامه یط را یمحل و بخش ،یشهرستان يواحدها شده هیته یلیتفص التیتشک مجموعه ییاجرا دستگاه 10

  .دینما یم ارسال جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریدم توسعه معاونت يبرا دستگاه مقام نیباالتر يامضا

 يشنهادیپ التیتشک یبررس هنگام در جمهور سییر یانسان  هیسرما و تیریمد توسعه معاونت ربط يذ يواحدها 11

  .دیانم یم اعالم دستگاه به را مراتب باشند، داشته را دستگاه ای جلسه يبرگزار ای و یدانیم یبررس به ازین چنانچه دستگاه

 خود نظر شنهاد،یپ وصول خیتار از ماه 3 مدت ظرف حداکثر جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت 12

  .دینما یم اعالم دستگاه به را یالتیتشک ضوابط با يشنهادیپ التیتشک رتیمغا عدم ای رتیمغا مورد در را

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت توسط هشد اعالم ریمغا موارد اصالح به نسبت است موظف دستگاه 13

 جهت را شده اصالح التیتشک مجددا و دینما اقدام مذکور معاونت نامه وصول خیتار از ماه کی مدت ظرف جمهور سییر

  .دینما ارسال معاونت به دییتأ

 دستگاه، يشنهادیپ التیتشک دییتأ و یبررس صورت در جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت 14

  .دینما یم ابالغ دستگاه به يا نامه یط و نموده معاونت یالتیتشک ربط يذ واحد مهر به ممهور را شده دییتأ التیتشک

 توسعه معاونت به را مصوب التیتشک نمودن یاتیعمل گزارش ماه 3 مدت از پس حداکثر است موظف دستگاه 15

  .دینما ارسال جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد

  

________________________________________  

  مرکز از خارج يواحدها در ییاجرا يها دستگاه یالتیتشک ضوابط و ها شاخص

  )بخش -شهرستان -استان( یاستان يواحدها یلیتفص التیتشک یبررس بر ناظر یعموم يها استیس : )1( شماره جدول

  عوامل فیرد

 بخش، شهرستان،( کشور ییایجغراف گستره در و محل در مردم به مستمر و میمستق خدمات دار عهده دستگاه 1

  .باشد )دهستان
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  .باشد یکیالکترون صورت به و دیجد يها يفنآور از استفاده با مربوطه خدمات هیارا و امور انجام 2

 24 ماده ییاجرا نامه نییآ 13 ماده موضوع يها روش قیطر از دستگاه در یخدمات و یفرهنگ ،یاجتماع يها يتصد 3

  .شود انجام یردولتیغ بخش توسط يکشور خدمات تیریمد قانون

  .ردیپذ صورت دولت شخوانیپ دفاتر قیطر از هیارا قابل خدمات و ها تیفعال هیارا 4

  .شود داده یشهرستان واحد مسؤول به مربوط مقامات يسو از الزم اراتیاخت ،یشهرستان يواحدها جادیا در 5

 انحالل به ملزم دستگاه بخش، ای یشهرستان ،یاستان واحد تیفعال ادامه دادن صیتشخ يروررضیغ صورت در 6

  .باشد یم مربوط واحد

  .ردیپذ صورت یقانون فیوظا چارچوب در یسازمان واحد گونه هر جادیا و فیوظا شرح میتنظ 7

  .بود خواهد يمرکز حوزه نمعاونا تعداد برابر حداکثر ییاجرا دستگاه در یاستان يواحدها معاونان تعداد 8

  یسازمان يها پست و یسازمان سطوح به مربوط يها نسبت تیرعا ضرورت 9

  3 و 2 صفحات در مصوب یاختصاص و یعموم يها شاخص اساس بر یلیتفص التیتشک میتنظ ضرورت 10

 قانون 16 ادهم موصوع( شده تمام متیق اساس بر که ییاجرا يها دستگاه از ییواحدها یداخل التیتشک میتنظ 11

  .باشد یم مذکور يواحدها رانیمد عهده بر شوند یم اداره )يکشور خدمات تیریمد

  .باشد شده نییتع رانیوز أتیه ...مورخ ....ي شماره نامه بیتصو در مندرج ضوابط اساس بر یتیحاکم مشاغل 12

  

  مرکز از خارج يواحدها در ییاجرا دستگاه التیتشک یبررس یعموم يها شاخص : )2( شماره جدول

  عوامل فیرد

  یاتیعمل يواحدها يمتصد بدون یسازمان يها پست %30 حداقل حذف 1

  یتیریمد و یسرپرست يها پست %20 حداقل کاهش 2

  یخدمات و یبانیپشت امور در يمتصد بدون یسازمان يها پست حذف 3
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  یاتیعمل يواحدها يبرا سال در %4 حداقل تیریمد يواگذار 4

  یتیرحاکمیغ امور در دستگاه کارکنان %2 انهیسال کاهش 5

  يمتصد يدارا یبانیپشت یسازمان يها پست نمودن نام با 6

  یعلم أتیه عضو یسازمان پست گونه هر جادیا تیممنوع 7

  یاستان يواحدها ستاد در يمتصد بدون یسازمان يها پست %80 حذف 8

  .ابدی اختصاص یسرپرست و یتیریمد يها پست هب تواند یم مربوط واحد یسازمان يها پست کل تعداد %20 حداکثر 9

  یتیحاکم يها پست تعداد قیدق نییتع 10

  .ستین ها آن يواگذار امکان فعالً که دستگاه يتصد امور به مربوط يها پست تعداد نییتع 11

  یسازمان پست جادیا درخواست صورت در دیجد يها تیمأمور یقانون مستندات هیارا 12

  يستاد يها حوزه يها پست کاهش قیطر از صف يواحدها ازین مورد يها پست از یبخش نیتأم 13

  استان ستاد در %30 نسبت به یاتیعمل يواحدها و ها شهرستان به استان مرکز در يستاد يها پست انتقال 14

  يکشور خدمات تیریمد قانون 24 ماده موضوع يواگذار ندیفرا از یناش یاتیعمل يواحدها يها پست حذف 15

  .باشد پنج به کی یتخصص و یاصل يها پست به )یخدمات و يادار( یبانیپشت يها پست بتنس 16

 در یسازمان يواحدها جادیا منظور به( مرکز از خارج در دستگاه تیفعال يبرا یاختصاص يها شاخص : )3( شماره جدول

  )بخش و شهرستان سطوح

  يکشور ماتیتقس عناصر به مربوط يواحدها در دستگاه تیفعال در رگذاریتأث عوامل -1

  ازیامت محاسبه نحوه ازیامت حداکثر شاخص عنوان فیرد

1        

2        

3        
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4        

5        

6        

7        

8        

9        

    100 جمع   10

  :ازیامت زانیم -2

  یندگینما جادیا يبرا ازیامت حداقل -

  اداره جادیا يبرا ازیامت حداقل -

 يبرا ازین مورد یسازمان يها پست و يبند درجه دستگاه توسط يها یندگینما ای ادارات ف،یوظا تنوع و حجم با متناسب -

  .شود یم شنهادیپ دییتأ يبرا مربوط درجات از کی هر

 مردم به میمستق خدمات ادامه ضرورت و توسعه يها برنامه فیتکال ات،یعمل حجم ف،یوظا نوع انگریب دیبا ها شاخص نیا -

  .باشد

  .شود يازبندیامت و نییتع آن بر مؤثر عوامل اساس بر ستیبا یم شاخص هر به مربوط ازیامت -

  دکنندهییتأ دستگاه دهنده شنهادیپ دستگاه

  :سازمان/ وزارت

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت :خیتار       :یخانوادگ نام و نام

  :خیتار       :یخانوادگ نام و نام
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 مورخ ك43911ت/262773 شماره نامه بیتصو 5 ماده موضوع یاتیعمل يواحدها یسازمانده : )4( شماره جدول

  کیالکترون دولت و یاجتماع امور ونیسیکم 27/12/1388

  :شود یم یده سازمان و يبند درجه ریز نمونه فرم اساس بر یاتیعمل يواحدها

          رییتغ دامنه

          درجه/ یسازمان پست عنوان

           

           

           

  :حیتوض

 با متناسب ازین مورد )يها پست( مشاغل و شوند یم يبند درجه دستگاه یاتیعمل يواحدها شاخص، رییتغ دامنه با متناسب

  .گردد یم ذکر جدول در شده نییتع درجه

 از پس و میتنظ دستگاه توسط یبیکتر جدول باشد مورد کی از شیب یاتیعمل واحد تیفعال يها شاخص تعداد که یصورت در

  .گردد یم ارسال دییتأ يبرا لیتکم

  دکنندهییتأ دستگاه دهنده شنهادیپ دستگاه

  :سازمان/ وزارت

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت :خیتار       :یخانوادگ نام و نام

  :خیتار       :یخانوادگ نام و نام

  مؤسسه/ سازمان/ وزارت بخش و یشهرستان ،یاستان يواحدها در مصوب یسازمان يها پست تعداد -5 شماره جدول

یشهرستان يواحدها یسازمان يها پست استان مرکز در کل اداره ستاد یسازمان يها پست استان نام فیرد

  استان هر در یسازمان يها پست تعداد جمع يکشور ماتیتقس يواحدها ریسا در یسازمان يها پست 
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موقت ثابت بانام موقت ثابت بانام موقت ثابت بانام تموق ثابت  

  يبالتصد يباتصد بانام 

1                          

      

2                          

      

3                          

      

4                          

      

5                          

      

  

  ییاجرا يها دستگاه یاستان ستاد یلیتفص التیتشک دییتأ و یبررس ،یطراح ندیفرآ : )6( شماره جدول

  عوامل فیرد

 يبند درجه درجه، سه در حداقل را ها استان ستاد موظفند ها استان ستاد یلیتفص التیتشک یطراح يبرا ها دستگاه 1

  .کنند

 توسعه معاونت دییتأ به ستیبا یم که باشند یم استان کالن حد در دستگاه تیفعال يها شاخص ،يبند درجه مالك 2

  .برسد جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد

 نیا وستیپ 2 و 1 شماره جداول در مندرج يها استیس به توجه با و دهیرس دییتأ به يها شاخص اساس بر دستگاه 3

  .ندینما یم اقدام ها استان ستاد یلیتفص التیتشک میتنظ به نسبت دستورالعمل،

 2 و 1 شماره جداول به توجه با را یاستان ستاد یسازمان واحد هر يبرا يشنهادیپ یسازمان يها پست دادتع دستگاه 4

  .دینما یم مشخص 5 و
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 نیباالتر رمجموعهیز يواحدها از و یسازمان يواحدها کیتفک به را یسازمان واحد هر یسازمان يها پست دستگاه 5

 شنهادیپ نمودار چپ سمت يها معاونت به نمودار راست سمت در يها تمعاون از بیترت به سپس و دستگاه یاستان مقام

  .کند یم

 سر در و ردیگ یم تعلق پست شماره ،)دار ستاره( نام با يها پست و یمانیپ ،یرسم نیمستخدم يها پست ي هیکل به 6

 شماره ندارد کار لمح در یکیزیف حضور ها آن مستخدم که اشتغال حالت يها پست صرفاً و شود یم لحاظ ها پست جمع

 لحاظ ها پست آمار و سرجمع در و شود یم درج یلیتفص التیتشک در نام با بصورت و شماره بدون و ردیگ ینم تعلق پست

  .گردد ینم

  .شود یم درج )موقت( ای )م( عالمت پست عنوان از بعد یمانیپ نیمستخدم يها پست کنار در 7

 و شود یم درج مربوط یسازمان واحد فیرد در اشتغال حالت يها پست ياستثنا به نام با نیمستخدم يها پست 8

  .باشد پست آن يمتصد نام به دیبا حتما ها پست گونه نیا

  .ندینما ارسال معاونت نیا به را ریز مدارك ستیبا یم استان ستاد یلیتفص التیتشک دییتأ و یبررس يبرا دستگاه 9

  )5( شماره شده لیتکم جدول -

  2 و 1 شماره جداول مورد در گرفته انجام تاقداما از یشرح -

  یسازمان يواحدها فیوظا شرح -

  واحدها یسازمان يها پست نیعناو و شماره -

  بانام يها پست يدارا نیمستخدم و اشتغال حالت نیمستخدم ینیکارگز -

  )موجود یاسم التیتشک( ها آن انیمتصد ذکر با دستگاه يها پست موجود تیوضع فهرست -

 دستگاه مقام نیباالتر يامضا با يا نامه یط را یاستان ستاد شده هیته یلیتفص التیتشک مجموعه ییاجرا هدستگا 10

  .دینما یم ارسال جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت يبرا

 ينهادشیپ التیتشک یبررس هنگام در جمهور سییر یانسان  هیسرما و تیریمد توسعه معاونت ربط يذ يواحدها 11

  .دینما یم اعالم دستگاه به را مراتب باشند، داشته را دستگاه ای جلسه يبرگزار ای و یدانیم یبررس به ازین چنانچه دستگاه
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 خود نظر شنهاد،یپ وصول خیتار از ماه 3 مدت ظرف حداکثر جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت 12

  .دینما یم اعالم دستگاه به را یالتیتشک ضوابط با يشنهادیپ التیکتش رتیمغا عدم ای رتیمغا مورد در را

 دستگاه، يشنهادیپ التیتشک دییتأ و یبررس صورت در جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت 13

  .دینما یم ابالغ دستگاه به يا نامه یط و نموده معاونت یالتیتشک ربط يذ واحد مهر به ممهور را شده دییتأ التیتشک

 دستگاه، يشنهادیپ التیتشک دییتأ و یبررس صورت در جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت 14

  .دینما یم ابالغ دستگاه به يا نامه یط و نموده معاونت یالتیتشک ربط يذ واحد مهر به ممهور را شده دییتأ التیتشک

 توسعه معاونت به را مصوب التیتشک نمودن یاتیعمل گزارش ماده 3 مدت از پس حداکثر است موظف دستگاه 15

  .دینما ارسال جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد

  

  ییاجرا يها دستگاه بخش و یشهرستان يواحدها یلیتفص التیتشک دییتأ و یبررس ،یطراح ندیفرآ : )7( شماره جدول

  عوامل فیرد

 ابتدا ،3 شماره جدول اساس بر ستیبا یم بخش و شهرستان در یسازمان واحد جادیا و حضور يبرا دستگاه 1

  .برساند جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت دییتأ به و هیته را دستگاه تیفعال ای ها شاخص

 يها شاخص اساس بر دستگاه بخش و یشهرستان يواحدها ازین مورد يها پست تعداد و یسازمان واحد سطح 2

 میتنظ 2 و 1 شماره جداول در مندرج ضوابط و ها استیس تیرعا با بخش و شهرستان یلیتفص التیتشک و نییتع دشده،ییتأ

  .گردد یم ارسال جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت يبرا و

 یاتیعمل واحد ،)روستا و شهر( یمحل يواحدها و بخش شهرستان، سطوح در ییاجرا دستگاه که یصورت در 3

 را کیالکترون دولت و یاجتماع امور ونیسیکم 27/12/1388 مورخ ك43911ت/262773 شماره نامه بیتصو 5 ماده وعموض

 و تیریمد توسعه معاونت به دییتأ يبرا و میتنظ را مذکور يواحدها يها شاخص ،4 شماره جدول مطابق باشد، داشته

 ها شاخص آن اساس بر یاتیعمل يواحدها التیتشک ها، خصشا دییتأ از پس و کنند یم ارسال جمهور سییر یانسان هیسرما

  .شود یم ارسال جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت به دییتأ يبرا و میتنظ

 به توجه با را یمحل يواحدها و بخش شهرستان، يبرا يشنهادیپ یسازمان يها پست تعداد و سطح دستگاه 4

  .دینما یم مشخص شده دییتأ يها شاخص
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 در و ردیگ یم تعلق پست شماره ،)دار ستاره( نام با يها پست و یمانیپ ،یرسم نیمستخدم يها پست هیکل به 5

 ندارد کار محل در یکیزیف حضور ها آن مستخدم که اشتغال حالت يها پست صرفاً و شود یم لحاظ ها پست آمار و سرجمع

 ها پست آمار و سرجمع در و شود یم درج یلیتفص التیتشک در امن با بصورت و شماره بدون و ردیگ ینم تعلق پست شماره

  .گردد ینم لحاظ

  .شود یم درج )موقت( ای  )م( عالمت پست عنوان از بعد یمانیپ نیمستخدم يها پست کنار در 6

 و شود یم درج مربوط یسازمان واحد فیرد در اشتغال حالت يها پست ياستثنا به نام با نیمستخدم يها پست 7

  .باشد پست آن يمتصد نام به دیبا حتما ها پست گونه نیا

 به را ریز مدارك ستیبا یم ،یمحل و بخش ،یشهرستان يواحدها یلیتفص التیتشک دییتأ و یبررس يبرا دستگاه 8

  .ندینما ارسال معاونت نیا

  )5( شماره شده لیتکم جدول -

  2 و 1 شماره جداول مورد در گرفته انجام اقدامات از یشرح -

  مورد حسب یمحل و بخش ،یشهرستان يواحدها فیوظا شرح -

  مورد حسب واحدها یسازمان يها پست نیعناو و شماره -

  بانام يها پست يدارا نیمستخدم و اشتغال حالت نیمستخدم ینیکارگز -

  )موجود یاسم التیتشک( ها آن انیمتصد ذکر با دستگاه يها پست موجود تیوضع فهرست -

 با يا نامه یط را یمحل و بخش ،یشهرستان يواحدها شده هیته یلیتفص التیتشک موعهمج ییاجرا دستگاه 9

  .دینما یم ارسال جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت يبرا دستگاه مقام نیباالتر يامضا

 يشنهادیپ تالیتشک یبررس هنگام در جمهور سییر یانسان  هیسرما و تیریمد توسعه معاونت ربط يذ يواحدها 10

  .دینما یم اعالم دستگاه به را مراتب باشند، داشته را دستگاه ای جلسه يبرگزار ای و یدانیم یبررس به ازین چنانچه دستگاه

 خود نظر شنهاد،یپ وصول خیتار از ماه 3 مدت ظرف حداکثر جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت 11

  .دینما یم اعالم دستگاه به را یالتیتشک ضوابط با يشنهادیپ التیتشک رتیمغا عدم ای رتیمغا مورد در را
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 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت توسط شده اعالم ریمغا موارد اصالح به نسبت است موظف دستگاه 12

 جهت را شده اصالح التیتشک مجددا و دینما اقدام مذکور معاونت نامه وصول خیتار از ماه کی مدت ظرف جمهور سییر

  .دینما ارسال معاونت به دییتأ

 دستگاه، يشنهادیپ التیتشک دییتأ و یبررس صورت در جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت 13

  .دینما یم ابالغ دستگاه به يا نامه یط و نموده معاونت یالتیتشک ربط يذ واحد مهر به ممهور را شده دییتأ التیتشک

 توسعه معاونت به را مصوب التیتشک نمودن یاتیعمل گزارش ماه 3 مدت از پس حداکثر است ظفمو دستگاه 14

  .دینما ارسال جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد

  

 12/11/1390 مورخ 53176/200 بخشنامه( اداري هاي مجتمع تفصیلی تشکیالت ابالغ

  )جمهور رییس مدیریت توسعه معاونت

 14/1/1389 مورخ ك44195ت/4053 شماره نامه تصویب و کشوري خدمات مدیریت قانون 29 ماده )ط( بند اجراي در

 ساماندهی بر مبنی اجرایی هاي دستگاه الزام و کشوري خدمات مدیریت قانون 29 ماده ط بند اجرایی نامه آیین موضوع

 نفر هزار 70 از کمتر هرهايش در( فرمانداري نظر زیر شهرستان سطح در مستقر اداري هاي مجتمع در انسانی نیروي

 وظایف گستره به عنایت با اداري هاي مجتمع تفصیلی تشکیالت ،)جمعیت نفر هزار 30 از کمتر هاي بخش نیز و جمعیت

 و مشخص آمده پی در شرح به مصوب ضوابط و ها شاخص رعایت با و مردم به خدمت ارائه ضرورت و مذکور هاي دستگاه

  .گردد می ابالغ

  شهرستان اداري مجتمع یلیتفص تشکیالت

  شهرستان اداري مجتمع هماهنگی مسؤول و فرماندار معاون -1

  عمومی روابط مسؤول کارشناس -2

  عمومی روابط کارشناس -3

  اطالعات فنآوري مسؤول کارشناس -4

  افزار سخت و شبکه کارشناس -5
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  پشتیبانی و افزار نرم کارشناس -6

  بانیپشتی و عمومی امور مسؤول کارشناس -7

  عمومی امور کارشناس -8

  پشتیبانی کارشناس -9

  شهرستان دارایی و اقتصادي امور نمایندگی

  )کارشناس( نمایندگی مسؤول -10

  دارایی و اقتصادي کارشناس -11

  دارایی و اقتصادي کارشناس -12

  شهرستان شهرسازي و راه نمایندگی

  )کارشناس( نمایندگی مسؤول -13

  رسازيشه و معماري کارشناس -14

  ساختمان و راه کارشناس -15

  شهرستان تجارت و معدن صنعت، نمایندگی

  )کارشناس( نمایندگی مسؤول -16

  صنایع کارشناس -17

  بازرگانی کارشناس -18

  شهرستان اسالمی ارشاد و فرهنگ نمایندگی

  )کارشناس( نمایندگی مسؤول -19

  مطبوعاتی و دینی فرهنگی، امور کارشناس -20

  مطبوعاتی و دینی فرهنگی، امور کارشناس -21
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  شهرستان اجتماعی رفاه و کار تعاون، نمایندگی

  )کارشناس( نمایندگی مسؤول -22

  کار بازرس کارشناس -23

  کار روابط کارشناس -24

  تعاونی امور کارشناس -25

  شهرستان زیست محیط حفاظت نمایندگی

  )کارشناس( نمایندگی مسؤول -26

  زیست محیط کارشناس -27

  زیست محیط کارشناس -28

  شهرستان بهزیستی نمایندگی

  )کارشناس( نمایندگی مسؤول -29

  اجتماعی امور کارشناس -30

  معلولین امور کارشناس -31

  شهرستان خون انتقال پایگاه

  )کارشناس( پایگاه مسؤول -32

  خون انتقال کارشناس -33

  خون انتقال کارشناس -34

  شهرستان جوانان و ورزش نمایندگی

  )کارشناس( نمایندگی مسؤول -35

  ورزش امور کارشناس -36
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  جوانان امور کارشناس -37

  شهرستان احوال ثبت نمایندگی

  )کارشناس( نمایندگی مسؤول -38

  سجلی و حقوقی امور کارشناس -39

  احوال ثبت امور کارشناس -40

  شهرستان گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث نمایندگی

  )کارشناس( نمایندگی مسؤول -41

  گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث کارشناس -42

  شهرستان )ثبتی واحد( امالك و اسناد ثبت نمایندگی

  )کارشناس( نمایندگی مسؤول -43

  ها شرکت ثبت و امالك دفاتر متصدي -44

  اجرا متصدي و ممیز -45

 بینی پیش متبوع اجرایی دستگاه صديبالت سازمانی هاي پست محل از مذکور هاي نمایندگی سازمانی هاي پست -1

  .شد خواهد

 و گستره علت به »کشاورزي جهاد« و »پرورش و آموزش« ،»پزشکی آموزش و درمان بهداشت،« هاي خانه وزارت -2

  .بود خواهند مستثنی بخشنامه این از وظایف، نوع و حجم

 استانداردهاي و ها سیاست اساس بر مردم به یممستق خدمات ارائه دار عهده که اجرایی هاي دستگاه عملیاتی واحدهاي -3

 مراکز اي، حرفه و فنی آموزش مراکز ها، بیمارستان مدارس، نظیر باشند، می متبوع هاي دستگاه ستادي واحدهاي ابالغی

 و مربوط مقررات و قوانین اساس بر و گیرند نمی قرار اداري هاي مجتمع در و نشده محسوب اداري واحد هنري، و فرهنگی

  .شد خواهند اداره کشوري، خدمات مدیریت قانون 24 و 16 مواد اجرایی نامه آیین
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 توسعه معاونت موافقت و اجرایی دستگاه پیشنهاد به ها، مجتمع این در اجرایی هاي دستگاه سایر نمایندگی ایجاد -4

 مورخ 36271/200 شماره بخشنامه طی ابالغی ضوابط و ها شاخص رعایت با جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

  .بود خواهد جمهور، رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 13/7/1389

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -فروزنده اله لطف

  

    اداري خدمات و اطالعات فناوري - پنجم فصل

 وري بهره افزایش« موضوع کشوري خدمات قانون) 36( ماده اجرایی دستورالعمل

 شماره بخشنامه( »مردم کرامت و رضایت تأمین و ها فعالیت کارآمدي انسانی، نیروي

  انسانی) سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 17/12/88 مورخ 141152/200

  کشوري خدمات مدیریت قانون) 5( ماده مشمول هاي دستگاه کلیه به بخشنامه

 و ها فعالیت کارآمدي انسانی، نیروي وري بهره افزایش منظور به و کشوري خدمات مدیریت قانون) 36( ماده مفاد اجراي در

  :گردد می ابالغ زیر شرح به کشوري خدمات قانون) 36( ماده اجرایی دستورالعمل مردم، کرامت و رضایت تأمین

  

 مطابق را خود لعم مورد فرآیندهاي موظفند کشوري خدمات مدیریت قانون) 5( ماده موضوع اجرایی هاي دستگاه کلیه -1

 معاونت 25/8/1387 مورخ 78558/1900 شماره بخشنامه و 4/7/1386 مورخ 88882/100 شماره بخشنامه مفاد( ضوابط

 و مردم پرتال در زیر اطالعات ارائه امکان با و نموده اصالح و مستندسازي) جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

  .نمایند درج دستگاه) سایت وب( اینترنتی جایگاه

  اجرایی هاي دستگاه و نهادها دیگر و مردم به دستگاه ارایه قابل خدمات عناوین فهرست -

  .خدمت هر مورد در... و خدمت ارایه به مربوط مقررات و قوانین خدمت، شرح قبیل از اطالعاتی ارایه امکان -

  خدمت انجام براي نیاز مورد مدارك اعالم -

  .باشد می الزم شهروندان به خدمت ارایه براي که نیاز مورد اداري ايه فرم بودن دسترس قابل -
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  آنها انجام بندي بازمان همراه شهروندان به خدمات انجام هاي روش و کار گردش فرآیند مشاهده قابلیت -

  ساده هاي گراف قالب در نمایش طریق از اداري خدمات ارایه مراحل -

  مراجعه مورد هاي ساختمان آدرس -

 پیشین مستندشده فرآیندهاي کلیه مکلفند اند، نموده وارد پرتال در را عمل مورد فرآیندهاي که اجرایی هاي ستگاهد -2

  .نمایند هنگام به درج، جهت الزم اصالحات انجام با و بازنگري را خود

  .است ضروري بازنگري تاریخ و اصالحی فرآیند قبلی، فرآیند درج فرآیندها، سازي هنگام به در -تبصره

 به نسبت وقت اسرع در موظفند اند ننموده دریافت رمز و کد مردم سیستم به ورود براي کنون تا که هایی دستگاه -3

  .نمایند اجرا را دستورالعمل این 1 ماده مفاد دستورالعمل، این ابالغ تاریخ از ماه 6 مدت ظرف و اقدام موضوع

 و بازبینی مورد را خود عمل مورد فرآیندهاي و کار انجام هاي روش بار یک سال سه هر موظفند اجرایی هاي دستگاه -4

  .شد خواهد پیگیري پرتال سیستم طریق از خودکار صورت به امر این. دهند قرار اصالح

 شاخص خصوص در را خود پیشنهادات دستورالعمل این ابالغ تاریخ از ماه یک مدت ظرف موظفند اجرایی هاي دستگاه -5

  .گیرد قرار برداري بهره مورد تأیید از پس تا ارسال معاونت این به فرآیندها عملکرد ارزیابی يبرا اختصاصی هاي

 در پرتال طریق از) مردم رضایت و امور صحت جمله از( اجرایی هاي فعالیت کارآمدي میزان گیري اندازه هاي شاخص -6

  .گرفت خواهد قرار استفاده مورد ارزیابی

 نحو به طریق این از خدمات دریافت و دستگاه سایت وب با مردم الکترونیکی ارتباط نحوه به نسبت موظفند ها دستگاه -7

 الکترونیکی رسانی خدمات امکان صورت در نیز و دستگاه هاي فعالیت و خدمات رسانی اطالع. نمایند رسانی اطالع مقتضی

(e-service) دبو خواهد ها دستگاه عملکرد ارزیابی هاي شاخص مهمترین از.  

  .نمایند بینی پیش سالیانه بودجه در را اقدامات این انجام براي الزم اعتبارات مکلفند دستگاه -8

 بهره منظور به مردم به رسانی اطالع خصوص در است موظف جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت -9

  .نماید اقدام »مردم پرتال« از برداري

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت وسعهت معاون - فروزنده اهللا لطف
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 استاندارد و ضوابط موضوع کشوري خدمات مدیریت قانون) 39( ماده دستورالعمل

 مورخ 5236/90/200 شماره بخشنامه( اداري ملزومات و تجهیزات فضاها، بکارگیري

  )توسعه معاونت 7/3/1390

  

  

  خدمات کشوري قانون مدیریت 40ماده  اجرایی آئین نامه

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه  13/10/1388وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 

ـ و  1386) قانون مدیریت خدمات کشوري ـ مصوب 40) ماده (3جمهور و به استناد تبصره ( مدیریت و سرمایه انسانی رییس

) قانون 40نامه اجرایی ماده ( آیین 1/10/1386مورخ   ه38856/ت158795) تصویب نامه شماره 1با رعایت جزء(ط) بند (

   :مدیریت خدمات کشوري را موفقیت نمودند

  ) قانون مدیریت خدمات کشوري40نامه اجرایی ماده ( آیین

   :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ در این آیین1ماده 

   ) قانون مدیریت خدمات کشوري5هاي موضوع ماده ( هاي اجرایی: دستگاه الف ـ دستگاه

   جمهور : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس ب ـ معاونت

ها و اطالعات  ـ به منظور ایجاد پایگاه اطالعات ایرانیانف شبکه ملی اطالعت ایرانیان، با هدف تبادل الکترونیکی داده2ماده 

هاي اجرایی، تمرکز امور مربوط به  ها و دستگاه هاي اطالعاتی سازمان ت تعامل بین بانکهاي اجرایی، ایجاد قابلی بین دستگاه

گیري مسئوالن در اداره امور کشور از طریق ساماندهی، هدایت،  ارایه خدمات اداري الکترونیکی به مردم و کمک به تصمیم

   .شود هاي اجرایی ایجاد می ها و اطالعات دستگاه اتصال داده

هاي الزم و پیگیري وظایف محول شده به  ه منظور هماهنگی در ایجاد شبکه یادشده، تنظیم و ابالغ دستورالعملـ ب3ماده 

   :گردد هاي اجرایی هیأتی مرکب از اعضاي زیر تشکیل می دستگاه

  )الف ـ معاون نوسازي و تحول اداري معاونت (رییس هیأت
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   ربط وزارت اطالعات ب ـ معاون ذي

   وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات ربط ج ـ معاون ذي

   د ـ رییس سازمان ثبت احوال کشور

   ـ رییس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  ه

   و ـ مدیرعامل شرکت پست جمهوري اسالمی ایران

   جمهور ریزي و نظارت راهبردي رییس ربط معاونت برنامه ز ـ معاون ذي

   ح ـ رییس مرکز آمار ایران

   بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ربط ط ـ معاون ذي

  نظر در حوزه فنآوري اطالعات و ارتباطات به پیشنهاد دبیر هیأت و تأیید رییس هیأت ي ـ دو نفر صاحب

   (ك ـ رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت (دبیر هیأت

   .تبصره ـ دبیرخانه هیأت در محل معاونت خواهد بود

هاي اجرایی مکلفند  نامه هر یک از دستگاه گیري اجراي اهداف این آیین نگی، تحقق و پیـ به منظور ایجاد هماه4ماده 

نظر خود را به عنوان مسئول هماهنگی به دبیرخانه  االختیار و صاحب نامه نماینده تام ظرف ده روز پس از ابالغ این آیین

   .هیأت معرفی کنند

هاي اطالعاتی خود را طبق دستورالعملی که توسط هیأت موضوع ماده  هاي بانک هاي اجرایی موظفند داده ـ دستگاه5ماده 

ها، عدم وابستگی به  هاي اجرایی قرار دهند. مالکیت و مدیریت داخلی داده ) ابالغ خواهد شد، در اختیار سایر دستگاه3(

مانند آن توسط خود  هاي امنیت و هاي دیگر در انجام امور داخلی، کنترل داخلی عملیات و آزادي در اعمال روش بانک

   .شود دستگاه انجام می

هاي اجرایی با اولویت ارتباط و  ) این آیین نامه در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل3ـ هیأت موضوع ماده (6ماده 

لیاتی عم 1389هاي اجرایی را تا پایان سال  هاي اطالعاتی دستگاه هاي اطالعاتی زیر، ارتباط سایر بانک تعامل بین بانک

  :نماید می

  ی)پایگاه اطالعات ثبت احوال (کد ملالف ـ 



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

163 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

  )پایگاه اطالعات ثبت اسناد (شناسه ملی _ب

   ج ـ پایگاه اطالعات ثبت امالك

   د ـ پایگاه اطالعات کد پستی

   ـ پایگاه اطالعات نظام جامع مالیاتی کشور  ه

   (و ـ پایگاه اطالعات پرونده سالمت (ایرانیان

   رسانی مناقصات کشور ی اطالعز ـ پایگاه مل

   (شدگان (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ح ـ پایگاه اطالعات بیمه

   ط ـ پایگاه اطالعات خرید و فروش امالك

   هاي اطالعات بانکی کشور ي ـ پایگاه

   هاي اطالعات مرکز آمار ایران ك ـ پایگاه

   .هاي ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز را فراهم نماید تـ وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات مکلف است زیرساخ7ماده 

 722/4/1381) مصوبه شماره 8) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (40) ماده (4) و تبصره (2ـ در اجراي تبصره (8ماده 

مرتبط با مردم،  هاي اطالعاتی هاي اجرایی مکلفند به منظور ایجاد بستر الزم در تمامی پایگاه شوراي عالی اداري، دستگاه

شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند. همچنین شناسه ملی که توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور (ثبت 

هاي اطالعاتی اشخاص حقوقی لحاظ شود. استفاده از  یابد باید در تمام پایگاه ها) به اشخاص حقوقی اختصاص می شرکت

هایی نظیر امور پرسنلی،  کد پستی براي شناسایی افراد و مکان آنان در مورد فعالیتسایر مشخصات به غیر از شماره ملی و 

   .باشد ها، مدارك و اسناد عمومی مجاز نمی مالیاتی، معامالتی و صدور گواهینامه

ی فاقد هاي صادره قبل ها و پروانه هاي اجرایی مکلفند در صورتی که مستندات قانونی، مدارك، گواهینامه ـ دستگاه1تبصره 

باشند، نسبت به درج شماره ملی و کد پستی در آنها اقدام و پایگاه اطالعاتی خود را نیز ویرایش و  شماره ملی و کد پستی می

   به روز نمایند

   .هاي اطالعاتی مرتبط با اشخاص حقوقی لحاظ نمایند هاي اجرایی مکلفند شناسه ملی را در پایگاه دستگاه - 2تبصره 
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نامه از بانک اطالعات جمعیتی سازمان  هاي اجرایی موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین ستگاهتمامی د - 9ماده 

شده در بانک اطالعاتی سازمان  ثبت احوال کشور براي تأیید اطالعات سجلی و کد پستی شهروندان و از شناسه ملی ثبت

پستی ارایه شده از سوي آنان جهت ارایه خدمت ثبت اسناد و امالك کشور براي تأیید هویت اشخاص حقوقی و صحت کد 

   .به مردم استفاده کنند

نامه امکان تغییر کد پستی افراد از طریق جایگاه  ـ سازمان ثبت احوال کشور ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین1تبصره 

   .اینترنتی را فراهم نماید

اعمال تغییر کد پستی در کارت ملی افراد را در حداقل  ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است مهیدات الزم براي2تبصره 

   .زمان ممکن فراهم نماید

نامه موظف است متناسب با میزان پیشرفت کار، دستورالعمل منع درخواست  ) این آیین3ـ هیأت موضوع ماده (10ماده 

ي اجرایی از مردم را تهیه و ابالغ ها تصویر شناسنامه یا تصویر کارت ملی یا سایر مدارك موجود در پایگاه، توسط دستگاه

   .نماید

هاي اطالعاتی تخصصی فعال و یا مورد نیاز مرتبط با وظایف خود را  هاي اجرایی موظفند فهرست بانک ـ دستگاه11ماده 

   .نامه به دبیرخانه هیأت ارسال نمایند ظرف دو ماه پس از ابالغ این آیین

هاي  نامه و ایجاد بانک نمودن این آیین ت نیاز به اعتبارات خاص براي اجراییهاي اجرایی موظفند در صور ـ دستگاه12ماده 

ریزي و نظارت راهبردي  بینی نموده و معاونت برنامه اطالعاتی تخصصی، اعتبارات مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود پیش

   .ها منظور نماید جمهور در بودجه ساالنه دستگاه رییس

جمهور موظف است اعتبار الزم براي ایجاد تأمین امنیت، نگهداري و  ریزي و نظارت راهبردي رییس ـ معاونت برنامه13ماده 

توسعه پایگاه اطالعات ایرانیان را به عنوان یک پروژه ملی در قالب بسته سیاستی مربوط به توسعه فنآوري اطالعات و 

   .بینی نماید هاي سنواتی پیش دولت الکترونیک در بودجه

  معاون اول رییس جمهور -یمیمحمدرضا رح

  

    خدمت به ورود - ششم فصل
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 سنجش: موضوع کشوري خدمات مدیریت قانون) 42( ماده) ز( بند اجرایی نامه آیین

 خدمات مدیریت قانون 42 ماده موضوع استخدام داوطلبان روانی و جسمانی سالمت

  )وزیران هیأت 23/4/89 مورخ 88384/44178 تصویبنامه شماره( کشوري

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت شنهادیپ به بنا کیالکترون دولت و یاجتماع امور ونیسیکم عضو رانیوز

 1 بند )ط( جزء تیرعا با و - 1386 مصوب-  يکشور خدمات تیریمد قانون )42( ماده )ز( بند استناد به و جمهور سییر

 شرح به را شده ادی قانون )42( ماده )ز( بند ییاجرا امهن نیآئ 1/10/1386 مورخ ـه38856ت/158795 شماره بنامهیتصو

  :نمودند رموافقتیز

  کشوري خدمات مدیریت قانون )42( ماده )ز( بند اجرایی نامه آیین

 مورد نظر مورد پست در استخدام براي را استخدام داوطلبان روانی و جسمانی سالمت موظفند اجرایی هاي دستگاه -1 ماده

  .دهند قرار سنجش

  .است ممنوع باشند می دخانیات و الکل مخدر، مواد به اعتیاد داراي صرفاً که داوطلبانی استخدام -2 ادهم

 طریق از شوند می استخدام آن براي که داوطلبانی کار انجام توانایی و صالحیت توانند می اجرایی هاي دستگاه -3 ماده

  .دنماین احراز پزشکی معاینات و تخصصی مصاحبه علمی، آزمون

 کار، انجام روانی و جسمی توانایی به رسیدگی نهایی مرجع استخدام، داوطلبان اعتراض و مشکل بروز صورت در -4 ماده

  .باشد می مربوط استان پزشکی علوم دانشگاه پرشکی شوراي

 کشور زیستیبه سازمان و ایثارگران امور و شهید بنیاد تشخیص به آنکه شرط به معلوالن و جانبازان استخدام - 5 ماده

  .است بالمانع ناشد آنها کاري مأموریت از مانع معلولیت و جانبازي ،)مورد حسب(

  .است رسیده جمهوري ریاست محترم مقام تأیید به 23/4/1389 تاریخ در نامه تصمیم این

  جمهور رییس اول معاون -رحیمی محمدرضا
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 در افراد ستخداما براي تخصصی و عمومی امتحان برگزاري نحوه جدید دستورالعمل

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 19/7/1393 مورخ 9757/93/200 شماره بخشنامه(اجرایی  هاي دستگاه

  )جمهور رییس انسانی

  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول هاي دستگاه کلیه به بخشنامه

 بندهاي تحقق جهت 14/5/1393 و 17/4/1393 و 4/4/1393 مورخ جلسات در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 ارتقاي و خدمت تداوم جذب، در محوري عدالت« بر مبنی رهبري معظم مقام ابالغی اداري نظام کلی هاي سیاست )3( و )2(

 و متعهد توانمند، انسانی نیروي جذب منظور به انسانی منابع گزینش هاي روش روزآمدي و معیارها بهبود« و »انسانی منابع

 ماده »ب« قسمت )3( بند و  )44( ماده استناد به ،»اي غیرحرفه و اي سلیقه هاي نگرش و ها نظري تنگ از پرهیز و شایسته

 هاي ویژگی و شغلی هاي مهارت عمومی، دانش سنجش نظام استقرار هدف با و کشوري خدمات مدیریت قانون )116(

 براي مناسب اجرایی بستر نمودن فراهم منظور به همچنین و مشاغل نیاز مورد هاي شایستگی اساس بر داوطلبان شخصیتی

 ها، آزمون برگزاري هاي هزینه کاهش استخدامی، هاي آزمون نتایج اعتبار افزایش رقابتی، قضاي و استخدامی عدالت تحقق

 تخصصی و عمومی امتحان برگزاري نحوه جدید دستورالعمل آنان، براي انتخاب تنوع و داوطلبان مندي رضایت افزایش

 اجرا جهت مراتب که نمود، تصویب تبصره 20 و ماده 36 در پیوست شرح به را اجرایی هاي دستگاه در افراد استخدام براي

  .گردد می ابالغ

 و رسمی صورت به افراد استخدام و جذب و لغو 8/9/1388 مورخ 84597/200 شماره بخشنامه بخشنامه، این تاریخ از

 هاي آگهی خصوص در ضمناً .پذیرفت صورت دستورالعمل این اساس بر صرفاً استخدامی، مجوزهاي محل از پیمانی

  .نمود خواهند اقدام الذکر فوق بخشنامه به منضم دستورالعمل اساس بر اجرایی هاي دستگاه قبلی، صادره استخدامی

  اجرایی هاي دستگاه در افراد استخدام براي تخصصی و عمومی امتحان برگزاري نحوه دستورالعمل

  اختصارات و تعاریف -1 ماده

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت :توسعه معاونت -

  .استخدامی مسابقات و امتحانات الکترونیکی سامانه :امتحانات سامانه -

 سازمانی هاي پست سقف در قانونی، الزامات و ها سیاست اساس بر که اجرایی دستگاه در استخدام اجازه :استخدامی مجوز -

  .گردد می اعالم توسعه معاونت طریق از مشخص زمان در مصوب، اعتبارات و بالتصدي مصوب
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 جهت رسانی اطالع براي اجرایی هاي دستگاه استخدامی مجوزهاي از بخشی یا تمام به مربوط آگهی :استخدامی آگهی -

 مشاغل ارزشیابی و بندي طبقه طرح« جمله از مربوط مقررات و قوانین رعایت با که است شرایط واجد داوطلبان نام ثبت

  .شود می تنظیم »اجرایی دستگاه مصوب تفصیلی تشکیالت« و »دولت مستخدمین

 در نیاز مورد تحصیالت و وظایف همگونی تجانس، به توجه با که است شغل چند یا دو از اي مجموعه :شغلی خوشه -

 مبناي شده، تعیین شغلی هاي خوشه .گیرند می قرار همجموع یک در و تعیین توسعه معاونت توسط آنها، احراز شرایط

 شغل صورت این در نگیرند، قرار شغلی هاي خوشه از یک هیچ در مشاغل از برخی چنانچه و بود خواهند مشترك امتحانات

  .گرفت خواهد قرار مشترك امتحان مبناي نظر مورد

 استعداد و هوش عمومی، دانش شامل استخدام، لبانداوط عمومی معلومات و ها توانمندي سنجش :امتحان عمومی حیطه -

  .شود می برگزار کتبی صورت به که است پایه معلومات و اطالعات و روانشناختی و ذهنی نديتوانم یادگیري،

 به نظر مورد شغل تصدي براي که است استخدام داوطلبان تخصصی معلومات و دانش سنجش :امتحان تخصصی حیطه -

  .شود یم برگزار کتبی صورت

 مشخص، زمانی فواصل در شغلی خوشه اساس بر که است تخصصی و عمومی هاي حیطه سنجش :فراگیر مشترك حیطه -

 توسط دوره، هر در توسعه معاونت تأیید مورد استخدامی هاي آگهی تجمیع با سراسري، و متمرکز صورت به امتحان طریق از

  .گردد می گزاربر توسعه معاونت نظارت و راهبري با و مجري مؤسسه

 صورت به که است خاص یا و فراگیر مشترك امتحان در داوطلبان نام ثبت راهنماي دفترچه :مشترك امتحان دفترچه -

  .یابد می انتشار مجري مؤسسه توسط عمومی

 حراست، نظیر عمومی مشاغل از برخی براي امتحان تخصصی و عمومی هاي حیطه شامل :خاص مشترك امتحان -

 و راهبري با و مجري مؤسسه توسط کشور سطح در متمرکز صورت به مشخص زمانی فواصل در که است قیحقو گزینش،

  .گردد می برگزار توسعه معاونت نظارت

 و عمومی حیطه دو مجموع از )درصد حسب بر( مکتسبه نمره باالترین )50٪( درصد پنجاه حداقل کسب :نصاب حد -

  .باشد می )برابر وزنی ارزش با( تخصصی

 دولتی مدیریت آموزش مرکز کشور، آموزش سنجش سازمان نظیر( دولتی شده صالحیت تأیید مؤسسات :مجري مؤسسه -

  .گردند می تعیین مشترك امتحان اجراي مسؤول عنوان به توسعه معاونت توسط که خصوصی یا و تعاونی ،...)و
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 نظیر شخصیتی هاي ویژگی و شغلی مهارت نظر از استخدام داوطلبان شایستگی حضوري سنجش :استخدامی مصاحبه -

  .باشد می ...و یادگیري استعداد عالیق، ارتباطی، مهارت

 توسط آنها صالحیت اعتبارسنجی، دستورالعمل اساس  بر که خصوصی یا و تعاونی دولتی، مؤسسات :ارزیابی مراکز -

  .باشند می استخدامی مصاحبه اجراي مسؤول و تأیید توسعه معاونت

  :گردند می تلقی بومی داوطلب باشند، زیر هاي ویژگی از یکی داراي حداقل که افرادي :بومی داوطلب -

  .باشد یکی استخدام براي تقاضا مورد محل استان یا شهرستان با وي همسر یا داوطلب تولد محل استان یا شهرستان -الف

 یا شهرستان که )بازنشسته یا و شاغل از عما( مسلح نیروهاي یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر -ب

  .باشد یکی آنان استخدام براي تقاضا مورد محل استان یا شهرستان با آنان بازنشستگی یا فعلی خدمت محل استان

 یا متوالی صورت به را )دانشگاه یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،( تحصیلی سنوات از سال )4( چهار حداقل داوطلب -ج

  .باشد کرده طی استخدام براي تقاضا مورد محل استان یا و شهرستان در متناوب

 مورد محل استان یا و شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال )4( چهار حداقل وي، همسر یا و مادر پدر، یا داوطلب -د

 احتساب قابل مذکور موارد زا یکی توسط صرفاً شده تعیین مدت به بیمه حق پرداخت( باشند داشته را استخدام براي تقاضا

  .)است

  .باشد می نام ثبت زمان در کشوري تقسیمات بودن، بومی تعیین براي شهرستان و استان مبناي -تبصره

 شرایط واجد داوطلبان میان از و توسعه معاونت توسط صادره مجوزهاي اساس بر اجرایی، هاي دستگاه در استخدام -2 ماده

 نظر از و باشند کرده کسب دستورالعمل این ضوابط اساس بر استخدامی مصاحبه و مشترك امتحان در را الزم نمرات که

  .گرفت خواهد صورت توسعه معاونت تأیید با شوند، داده تشخیص شرایط واجد عقیدتی -اخالقی گزینش

 اساس بر را خود ستخدامیا نیازهاي و نموده اقدام انسانی نیروي برنامه تدوین به نسبت مکلفند اجرایی هاي دستگاه -3 ماده

  .نمایند اقدام مربوطه مقررات و قوانین رعایت با توسعه معاونت از استخدامی سهمیه اخذ براي و تعیین فوق برنامه

 ارسال توسعه معاونت به ذیل موارد رعایت با را خود استخدامی مجوزهاي درخواست موظفند، اجرایی هاي دستگاه - 4 ماده

 اجرایی دستگاه به را نتیجه و اقدام درخواستی مجوز تأیید عدم یا تأیید به نسبت بررسی، از پس نیز توسعه معاونت .نمایند

  .نماید می اعالم

  استخدامی نیازهاي ضرورت تبیین -
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  سنواتی بودجه در پیشنهادي هاي استخدام براي الزم اعتبار تأمین -

  کشوري خدمات مدیریت نونقا )31( و )29( ماده اجراي در مصوب سازمانی ساختار وجود -

 نیروي کاهش و انسانی نیروي ترکیب و ساختار اصالح خصوص در مصوب قانونی هاي سیاست و احکام الزامات، رعایت -

  غیرحاکمیتی و تصدي امور در انسانی

 آگهی متن مأخوذه، استخدامی مجوزهاي محل از انسانی نیروي جذب منظور به است موظف اجرایی دستگاه -5 ماده

  .نماید ارسال توسعه معاونت به نشر مجوز اخذ و تأیید براي )پیوست نمونه مطابق( را پیشنهادي استخدام

 استخدامی مجوزهاي چارچوب در پیشنهادي استخدام آگهی متن ارسال از قبل است موظف اجرایی دستگاه - 1 تبصره

 در را الزم اقدامات توسعه، معاونت توسط »شغل مشخصات تعیین برگ« اساس بر نظر مورد مشاغل تأیید از پس و مأخوذه،

 بین از ایثارگران قانونی درصد 25 سهمیه که صورتی در .آورد عمل به ایثارگران به مربوط مقررات و قوانین اجراي خصوص

 در را الذکر وقف سهمیه باقیمانده تواند می اجرایی دستگاه نگردد، تأمین ایثارگران امور و شهید بنیاد سوي از شده معرفی افراد

  .نماید لحاظ استخدام آگهی

 مندرج شرایط بر عالوه شرایطی خود عمل مورد قبلی مقررات و قوانین در که صورتی در تواند می اجرایی دستگاه -2 تبصره

  .نماید منظور استخدام آگهی تنظیم زمان در را آن باشد، داشته کشوري خدمات مدیریت قانون )42( ماده در

 تعیین برگ« و »پیشنهادي استخدام آگهی نویس پیش« تطبیق و بررسی از پس استخدام آگهی انتشار زمجو -6 ماده

 آگهی تأیید صورت در .شد خواهد صادر معاونت توسط جاري، ضوابط با استخدام آگهی مشاغل به مربوط »شغل مشخصات

  .شد خواهد فراهم مشترك انامتح اولین در آن انتشار امکان توسعه، معاونت سوي از پیشنهادي استخدام

 توسط شده تأیید استخدامی آگهی از اي نسخه صادره، مجوز محل از استخدام براي است موظف اجرایی دستگاه - 7 ماده

 امتحان دفترچه در درج جهت مجري مؤسسه به مشترك امتحان برگزاري زمان از قبل روز 45 حداقل را توسعه معاونت

  .نماید ارسال عمومی انتشار و مشترك

 مجوز داراي که اجرایی هاي دستگاه براي )تخصصی و عمومی( استخدام امتحان دستورالعمل، این ابالغ تاریخ از - 8 ماده

 هاي ماه در( سال در دوبار حداکثر فراگیر مشترك امتحان صورت به باشند، می استخدام آگهی انتشار مجوز و استخدامی

 است الزم توسعه معاونت .شود می برگزار مجري مؤسسه توسط و توسعه عاونتم نظارت و راهبري با )آبان و اردیبهشت

 ریزي برنامه اي گونه به را استخدام آگهی نشر مجوز صدور و استخدامی مجوزهاي صدور و بررسی به مربوط فرآیندهاي
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 هاي زمان در فراگیر ركمشت امتحان برگزاري امکان دستورالعمل، این مفاد و قانونی کارهاي و ساز رعایت با که نماید

  .گردد فراهم مذکور

  :گردد می اجرا و ریزي برنامه ذیل، شرایط رعایت با فراگیر مشترك امتحانات -9 ماده

 و شغل تعداد، اجرایی، دستگاه تفکیک به )استخدام آگهی نشر مجوز داراي( اجرایی هاي دستگاه استخدامی نیازهاي درج -

  .مشترك امتحان ترچهدف در تقاضا مورد جغرافیایی محل

 محل و شغل دستگاه، تفکیک به شغلی خوشه یک در استخدام داوطلبان براي متعدد انتخاب امکان نمودن فراهم -

  ).دارند را آن احراز شرایط که مشاغلی براي انتخاب، اولویت تعیین با( جغرافیایی

  .خصمش زمانی مقاطع در شغلی خوشه اساس بر فراگیر مشترك امتحان اجراي -

 نام، ثبت نظیر آن نیاز مورد مستندات و مدارك دریافت و ارسال و فراگیر مشترك امتحان مختلف فرآیندهاي انجام امکان -

  .امتحانات سامانه در ...و نتایج اعالم کارت، صدور

 اساس بر شغلی هاي خوشه تعیین به نسبت اجرایی هاي دستگاه همکاري با است موظف مدیریت توسعه معاونت -تبصره

 شغلی هاي خوشه .نماید اقدام ها خوشه از یک هر »تخصصی امتحان هاي حیطه« و کشور اداري نظام در موجود مشاغل

  .بود خواهد مشترك امتحانات تخصصی سؤاالت مبناي ها، آن به مربوط هاي حیطه و شده تعیین

 جغرافیایی محل و شغل انتخاب بر عالوه شده، عالما احراز شرایط به توجه با استخدام داوطلبان نام، ثبت زمان در -10 ماده

 جغرافیایی محل اجرایی، دستگاه زمینه در دیگر گزینه )3( سه تا حداکثر توانند می اصلی،  انتخاب عنوان به تقاضا مورد

  .نمایند انتخاب گیرند، قرار »شغلی خوشه« یک در اینکه بر مشروط را شغل یا و خدمت

 در پذیرش ظرفیت محدودیت لحاظ به ولی نموده کسب مشترك امتحان در را الزم نصاب حد که داوطلبانی -تبصره

 داوطلب که گرفت خواهد قرار عمل مالك آنان بعدي هاي انتخاب صورتی در اند، نشده پذیرفته خود انتخابی اصلی اولویت

  .باشد نداشته وجود تقاضا مورد محل و شغل آن در اصلی انتخاب با شرایطی واجد

 اسناد مقررات رعایت با و تهیه توسعه معاونت توسط مشترك امتحان عمومی هاي حیطه به مربوط سؤاالت - 11 هماد

 مجري مؤسسه به را عمومی سؤاالت تهیه تواند می توسعه معاونت .گیرد می قرار مجري مؤسسه اختیار در شده بندي طبقه

  .نماید تفویض

  :شود می یینتع زیر شرح به عمومی امتحان مواد - 12 ماده
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  اسالمی معارف -1

  فارسی ادبیات و نزبا -2

  اساسی حقوق و اجتماعی دانش عمومی، اطالعات -3

  مقدماتی آمار و ریاضی -4

  عمومی انگلیسی زبان -5

  ذهنی هاي توانمندي و هوش -6

  اطالعات فنآوري -7

 با و اي چهارگزینه صورت به که ودب خواهد سؤال 150 حداکثر و 100 حداقل عمومی امتحان سؤاالت تعداد -1 تبصره

  .شد خواهد طراحی منفی نمره سوم یک احتساب

 ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در مصرح اسالمی مذاهب سایر پیروان به مربوط اسالمی معارف سؤاالت - 2 تبصره

  .شد خواهد طراحی آنان فقهی احکام و تعالیم مطابق )زیدي و حنبلی مالکی، شافعی، حنفی،(

 معاف اسالمی معارف سؤاالت به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در مصرح دینی هاي اقلیت -3 تبصره

  .شد خواهد محاسبه سؤاالت سایر شده تراز مجموع اساس بر داوطلبان، این مکتسبه نمره صورت این در و بوده

 مشاغل در استخدام جهت شرایط واجد افراد اطالعات فنآوري عمومی و پایه هاي مهارت احراز منظور به -4 تبصره

 موظفند استخدام داوطلبان )کشوري خدمات مدیریت قانون )42( ماده دو تبصره موضوع( باالتر و کارشناسی تخصصی،

 و مراکز از صادره (ICDL) گانه هفت هاي مهارت کسب به مربوط مدارك گزینش، تأیید اعالم از پس ماه یک حداکثر

  .نمایند ارائه را توسعه معاونت توسط شده صالحیت أییدت مؤسسات

 هاي خوشه با متناسب تخصصی هاي مهارت و دانش اساس بر مشترك امتحان تخصصی هاي حیطه سؤاالت - 13 ماده

  .گردد می تهیه مجري مؤسسه توسط توسعه، معاونت نظارت و اجرایی هاي دستگاه هماهنگی با مشاغل، یا شغلی

 بندي طبقه اسناد مقررات رعایت با تخصصی سؤاالت شغلی، خوشه هر تخصصی حیطه مواد ابالغ و تصویب زمان تا -تبصره

 قرار مجري مؤسسه اختیار در مشترك امتحان برگزاري از قبل ماه یک حداقل و طراحی مربوط اجرایی دستگاه توسط شده

  .گرفت خواهد
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 با اي چهارگزینه صورت به و نظر مورد شغلی خوشه به ونجهت با مشترك امتحان در تخصصی هاي حیطه سؤاالت -14 ماده

  .بود خواهد سؤال 100 حداکثر و 50 حداقل تعداد به منفی نمره سوم یک احتساب

 اقدام مشترك امتحان شدگان پذیرفته از استخدامی هاي مصاحبه انجام به نسبت توانند می اجرایی هاي دستگاه -15 ماده

 اساس بر افراد انتخاب و باشد می نصاب حد کسب استخدامی، مصاحبه انجام جهت افراد خابانت براي الزم شرط .نمایند

 به )تخصصی حیطه براي )٪60( درصد شصت و عمومی حیطه براي )٪40( درصد چهل وزن با( انان فضلی نمره مجموع

  .پذیرد می صورت تقاضا مورد محل و شغل هر در پذیرش ظرفیت برابر )3( سه تعداد

 همه باشد، پذیرش ظرفیت از کمتر تقاضا مورد محل و مشاغل در نصاب حد داراي افراد تعداد که صورتی در -1 تبصره

  .شد خواهند معرفی مربوط مراحل سایر انجام براي نصاب حد واجد افراد

 .نماید یم اعالم امتحانات سامانه طریق از استخدامی مصاحبه براي را شدگان پذیرفته فهرست مجري مؤسسه -2 تبصره

  .نمود خواهد فراهم مشترك امتحان نتایج به را شده پذیرفته افراد و اجرایی هاي دستگاه دسترسی امکان مذکور سامانه

  .نماید واگذار ارزیابی مراکز به را خود استخدامی هاي مصاحبه تواند می اجرایی دستگاه - 3 تبصره

 اساس بر گزینش به اصلی افراد معرفی به نسبت استخدامی، بهمصاح برگزاري از پس است موظف اجرایی دستگاه - 16 ماده

 براي شده تعیین هاي وزن گرفتن نظر در با( مشترك امتحان براي )٪70( درصد هفتاد وزن با آنان فضلی نمره مجموع

 ظرفیت برابر یک تعداد به استخدامی، مصاحبه براي )٪30( درصد سی و )15 ماده در تخصصی و عمومی هاي حیطه

 گزینش به فضلی نمره ترتیب به ذخیره نفرات گزینش، فرایند در شده معرفی افراد تأیید عدم صورت در .نماید اقدام ذیرشپ

  .شد خواهند معرفی

 مجموع اساس بر گزینش، به نصاب حد داراي افراد معرفی براي استخدامی، مصاحبه برگزاري عدم صورت در -1 تبصره

 تعداد برابر )تخصصی حیطه براي )٪60( درصد شصت و عمومی حیطه براي )٪40( صددر چهل وزن با( آنان فضلی نمره

  .گردد می اقدام پذیرش ظرفیت

 قراردادي شاغلین با ترتیب به گزینش به معرفی اولویت داوطلبان، مکتسبه نمرات بودن مساوي صورت در -2 تبصره

  .باشد می استان بومی و شهرستان بومی افراد اجرایی، دستگاه

 پانزده مدت ظرف حداکثر ،)معلولین و ایثارگران( قانونی هاي سهمیه گرفتن نظر در با است موظف اجرایی دستگاه -17 ادهم

 مراحل ادامه براي را مذکور افراد مشخصات توسعه، معاونت توسط اصلی شدگان پذیرفته فهرست تأیید از پس روز )15(

  .نماید اعالم گزینش به استخدام و جذب
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 در نظر اعالم به نسبت گزینش قانون )16( ماده رعایت با موظفند اجرایی هاي دستگاه گزینش هاي هسته -18 ماده

  .نمایند اقدام مقرر موعد در شده معرفی افراد یا فرد خصوص

 استخدامی مصاحبه در که داوطلبانی بین از نیاز مورد انسانی نیروي گزینش، نظر اعالم از پس که صورتی در -19 ماده

 مشترك امتحان در که تقاضا مورد محل و شغل همان داوطلبان سایر از تواند می اجرایی دستگاه نگردد، تأمین اند ذیرفتهپ

  .آورد عمل به دعوت استخدامی مراحل سایر انجام براي فضلی نمره ترتیب به اند، نموده کسب را الزم نصاب حد

 اقدام نهایی شدگان پذیرفته به رسانی اطالع به نسبت زینش،گ نظر وصول از پس است موظف اجرایی دستگاه -20 ماده

 به استخدام و جذب مراحل ادامه جهت دستگاه اعالم از پس ماه یک مدت ظرف حداکثر باید نیز شدگان پذیرفته و نماید

  .باشد می اجرایی دستگاه در استخدام از انصراف منزله به مقرر، مهلت در مراجعه عدم .نمایند مراجعه مربوط اجرایی دستگاه

 تشریفات سایر انجام و گزینش نظر اعالم از پس ماه )3( سه مدت ظرف حداکثر است موظف اجرایی دستگاه - 21 ماده

 آنان کارگزینی حکم صدور به نسبت توسعه، معاونت از نهایی شده پذیرفته افراد براي مستخدم شماره اخذ از بعد استخدامی،

  .نماید اقدام

 حکم صدور از قبل آنان کتبی انصراف یا مقرر مهلت ظرف نهایی شدگان پذیرفته مراجعه عدم رتصو در -1 تبصره

 همان در فضلی نمره ترتیب به نفرات جایگزینی به نسبت دستورالعمل این مفاد رعایت با تواند می اجرایی دستگاه کارگزینی،

  .نماید اقدام د،ان نموده کسب را مشترك امتحان نصاب حد که تقاضا مورد محل و شغل

 جذب دستورالعمل این مفاد رعایت با که نهایی شدگان پذیرفته از گروه آن براي صرفاً مستخدم شماره صدور -2 تبصره

  .است پذیر امکان اند، گردیده

 خاص مشترك امتحان برگزاري به نسبت خاص مشاغل در عمومی فراخوان طریق از تواند می توسعه معاونت -22 ماده

 در و مأخوذه قانونی مجوزهاي محل از توسعه معاونت هماهنگی با اجرایی هاي دستگاه و نماید اقدام مجري سهمؤس توسط

 سامانه در آنان اطالعات و نموده کسب را الزم نصاب حد که شرایط واجد داوطلبان میان از جاري مقررات و قوانین چارچوب

  .نمایند اقدام استخدام مراحل سایر انجام براي فضلی نمره اساس بر افراد انتخاب به نسبت دارد، وجود امتحانات

  .بود خواهد توسعه معاونت با خاص مشاغل تأیید و تشخیص -تبصره

 دستورالعمل این ابالغ تاریخ از ماه )3( سه مدت ظرف حداکثر را امتحانات سامانه است موظف توسعه معاونت - 23 ماده

  :آورد می فراهم مشترك امتحانات خصوص در را زیر رآیندهايف انجام امکان سامانه این .نماید ایجاد

  استخدام داوطلبان به عمومی رسانی اطالع  -
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  ...و نتایج اعالم کارت، صدور داوطلبان، نام ثبت امکان -

  استخدام مراحل از یک هر در نهایی و اولیه شدگان پذیرفته فهرست اعالم -

 محدودیت دلیل به ولی نموده کسب را الزم حدنصاب که مشترك تحاناتام در کننده شرکت افراد اطالعات -24 ماده

  .شد خواهد نگهداري امتحانات سامانه در اند، نگردیده جذب اجرایی هاي دستگاه در پذیرش ظرفیت

 .بود خواهد معتبر آزمون اجراي تاریخ از سال )2( دو مدت به خاص یا و فراگیر مشترك امتحان هر نتایج -1 تبصره

 در استخدام جهت افراد براي حقی امتحانات، سامانه در مشترك امتحان نتایج و مذکور افراد اطالعات درج ن،همچنی

  .نماید نمی ایجاد اجرایی هاي دستگاه

 داوطلب که تقاضا مورد محل و مشاغل از یک هر در توسعه معاونت هماهنگی با توانند می اجرایی هاي دستگاه -2 تبصره

 در شغلی خوشه همان در آنان اطالعات که شدگانی پذیرفته بین از باشند، دستگاه نیاز از کمتر شده پذیرفته افراد یا و نداشته

 ترتیب به )داوطلب موافقت و احراز شرایط وجود صورت در( گردیده ثبت امتحانات سامانه شرایط واجد افراد اطالعات بانک

  .نمایند اقدام داوطلبان جذب به نسبت فضلی نمره

 و باالتر امتیازات کسب به تمایل صورت در گردیده، درج امتحانات سامانه در آنها اسامی که نصاب حد داراي افراد -25 هماد

 .نمایند شرکت خود تحصیلی رشته با متناسب نیز مشترك امتحانات سایر در مورد حسب توانند می خود شغلی خوشه تغییر یا

 در مشترك امتحان دو هر نتایج نمایند، کسب را الزم نصاب حد نیز بعدي مشترك امتحان در مذکور داوطلبان چنانچه

  .بود خواهد اعتبار داراي شده تعیین مهلت در و ثبت مذکور سامانه

 آخرین داوطلبان، سن محاسبه و وظیفه نظام خدمت پایان و دائم معافیت تحصیل، از فراغت براي عمل مالك -26 ماده

  .باشد می ركمشت امتحان نام ثبت مهلت روز

 »دهم چهار و یک« ضریب با شهرستان بومی و )1.2( »دهم دو و یک« ضریب با استان بومی داوطلبان نمره -27 ماده

  .گردد می محاسبه استخدامی مصاحبه و مشترك امتحان از حیطه هر در مکتسبه نمره )1.4(

 از یک هر در خدمت سابقه سال هر ازاء به باشند، یم شناسه شماره داراي که قراردادي کارکنان مکتسبه نمرات به -28 ماده

 و مشترك امتحان هاي حیطه از یک هر در کل، نمره )٪20( درصد بیست تا حداکثر و درصد دو اجرایی، هاي دستگاه

  .شد خواهد اضافه آنان استخدامی مصاحبه

 نیروهاي به )٪100( صد در صد تا یافته توسعه کمتر و محروم مناطق به مربوط استخدامی مجوزهاي تخصیص -29 ماده

  .است پذیر امکان توسعه معاونت تأیید و اجرایی دستگاه پیشنهاد با مناطق آن بومی
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 استخدام هاي آزمون در که اجرایی هاي دستگاه در شاغل شناسه شماره داراي قراردادي کارکنان پیمانی استخدام -30 ماده

 هیأت 29/5/1380 مورخ 25086ت/25296 شماره نامه تصویب )7( دبن موضوع 1384 و 1383 ،1381 هاي سال ادواري

 در و اجرایی دستگاه توسط مأخوذه استخدامی مجوزهاي محل از باشند، می مجاز کارنامه داراي و نموده شرکت وزیران،

 خدام،است عمومی شرایط داشتن و مصوب اعتبارات آنان، تحصیلی رشته با متناسب بالتصدي سازمانی پست وجود صورت

  .باشد می پذیر امکان

 و استخدام آگهی در مشاغل احراز شرایط در شده اعالم تحصیلی مقاطع از باالتر یا تر پایین تحصیلی مدارك - 31 ماده

  .باشد نمی معتبر استخدام و مشترك امتحان در شرکت براي معادل، مدارك همچنین،

 الکترونیکی درگاه در عمومی رسانی اطالع جهت را شده یدتأی استخدامی آگهی مکلفند اجرایی هاي دستگاه -32 ماده

  .دهند قرار خود دستگاه

  .باشند می خود خاص مقررات و قوانین مشمول ایثارگران - 33 ماده

  .است )٪3( درصد سه نصاب، حد کسب صورت در معلولین استخدامی سهمیه - 34 ماده

 جمله از استخدام داوطلبان آگاهی و وظایف با مرتبط موارد که شود تنظیم اي گونه به باید استخدامی هاي آگهی -35 ماده

  .گردد لحاظ آن در ، استخدام مختلف فرایندهاي و شرایط

 سرمایه و مدیریت توسعه شوراي تصویب به 14/5/1393 تاریخ در تبصره 20 و ماده 36 در دستورالعمل این -36 ماده

 مورخ 84597/200 شماره تخصصی و عمومی امتحان برگزاري نحوه دستورالعمل جایگزین و رسیده جمهور رییس انسانی

 و 25/1/1389 مورخ 1709/200 شماره هاي بخشنامه و گردیده 18/2/1389 مورخ 15941/200 نامه شیوه و 8/9/1388

  .گردد می لغو 12/5/1392 مورخ 9163/91/200 و 3/10/1390 مورخ 46635/90/200

   جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت جانشین -آزاد عسکري محمود

  

    استخدام - هفتم فصل

  

 شماره تصویبنامه( کشوري خدمات مدیریت قانون) 48( ماده) 3( بند اجرایی نامه آیین

  )وزیران هیأت 21/11/1388 مورخ ك43915ت/231327
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  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 13/10/1388 مورخ جلسه در الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 با و -1386مصوب - کشوري خدمات مدیریت قانون )48(ماده )3(   بند استناد به و جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

 زیر شرح به را یادشده بند جراییا نامه آیین 1/10/1386 مورخ -ه38856ت/158795 شماره نامه تصویب )ط( بند رعایت

  :نمودند تصویب

  کشوري خدمات مدیریت قانون )48( ماده )3( بند اجرایی نامه آیین

 سال سه در آنان امتیارات مربوط، هاي دستورالعمل و کارمندان عملکرد ارزشیابی نظام اجراي در که کارمندانی -1 ماده

 صورت در باشد، کمتر کارمندان ارزیابی براي شده بینی پیش امتیازات کل درصد پنجاه از متناوب سال چهار یا متوالی

  .گردند می بازخرید مذکور، قانون )103( موضوع بازنشستگی شرایط نداشتن

 وجوه اضافه به شوند می خدمت بازخرید نامه آیین این اجراي در که کارمندانی بازخریدي به مربوط وجوه -2 ماده

 تعیین - 1386 مصوب -کشوري خدمات مدیریت قانون )122( ماده )1( تبصره براساس آنان، شده ذخیره هاي مرخصی

  .شد خواهد

 هیچگونه توانند نمی دستگاهها و بوده ممنوع اجرایی دستگاههاي در بازخریدي کارمندان کارگیري به هرگونه -3 ماده

  .باشند داشته محل هر از آنان به پرداختی

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي مصوبه موجب به نامه آیین این مفاد اجراي ونگیچگ به مربوط دستورالعمل - 4 ماده

  .بود خواهد

  .است رسیده جمهوري ریاست محترم مقام تأیید به 17/11/1388 تاریخ در نامه تصویب این

  جمهور رئیس اول معاون -رحیمی محمدرضا

  

 موضوع کشوري، خدمات مدیریت قانون  )46( ماده) 3( تبصره اجرایی نامه آیین

 شماره تصویبنامه( رسمی خدمت آزمایشی دوره اجرایی نامه آیین

  )وزیران هیأت 27/12/1388 مورخ ك43913ت/262770



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

177 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

   جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت 

 توسعه معاونت دشنهایپ به بنا 13/10/1388 مورخ جلسه در کیالکترون دولت و یاجتماع امور ونیسیکم عضو رانیوز

 و - 1386 مصوب -يکشور خدمات تیریمد قانون )46( ماده )3( تبصره استناد به و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد

 ریز شرح به را ادشدهی ماده ییاجرا نامه نییآ ،1/10/1386 مورخ ـه38856ت/158785 شماره نامه بیتصو )ط( بند تیرعا با

  :نمودند بیتصو

  یرسم خدمت یشیآزما دوره ییااجر نامه نییآ

 کارگروه«  ،يکشور خدمات تیریمد قانون )46( ماده )الف( بند موضوع يها تیصالح صیتشخ منظور به -1 ماده

  :شود یم لیتشک ییاجرا دستگاه در لیذ بیترک با »یرسم کارمندان تیصالح نییتع یتخصص

  ).سییر( مشابه نیعناو با ییاجرا دستگاه ثابت معاون -الف

  ).ریدب( ییاجرا دستگاه یانسان منابع توسعه واحد مسئول -ب

  .کارمند خدمت محل واحد مسئول -ج

  .ییاجرا دستگاه یابیارزش واحد مسئول -د

  .ییاجرا دستگاه مقام نیباالتر یمعرف با يریگ اندازه و سنجش متخصص نفر کی -ـه

 حکم صدور ندیفرا ،یآموزش يها دوره الزم ازیامت حداقل ها، تیصالح احراز يارهایمع کارگروه، فیوظا شرح -2 ماده

 به که است یدستورالعمل براساس )46( ماده )1( تبصره در مذکور يها روش از یکی اعمال نحوه ای و یقطع یاستخدام

  .دیخواهدرس یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا بیتصو

  .است بالمانع یشیآزما دوره یط در تیمأمور به اعزام و ییاجرا يها دستگاه ریسا به کارمند انتقال -3 ماده

  است دهیرس يجمهور استیر محترم مقام دییتأ به 22/12/1388 خیتار در نامه بیتصو نیا

  یمیرح محمدرضا -جمهور سیرئ اول معاون
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 مورخ 12175/93/200 شماره بخشنامه( آزمایشی کارمندان وضعیت تعیین دستورالعمل

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و یریتمد توسعه معاونت 11/9/1393

  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی هاي تگاهدس کلیه به بخشنامه

 اداري نظام کلی هاي سیاست دو بند تحقق منظور به 19/8/1393 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 دو ماده استناد به و »انسانی منابع ارتقاي و خدمت اومتد جذب، در محوري عدالت« بر مبنی رهبري معظم مقام ابالغی

 را »آزمایشی کارمندان وضعیت تعیین دستورالعمل« کشوري، خدمات مدیریت قانون )46( ماده سه تبصره اجرایی نامه آیین

 راهنماي همراه به مراتب نمود؛ تصویب »آزمایشی کارمندان وضعیت تعیین فرم« انضمام به تبصره، پنج و ماده )10( در

  .شود می ابالغ اجرا جهت فرم، تکمیل

 صورت پیوست دستورالعمل اساس بر آنان، وضعیت تعیین و آزمایشی کارمندان صالحیت تأیید بخشنامه، این ابالغ تاریخ از

  .است اجرایی دستگاه مقام باالترین عهده بر بخشنامه این اجراي حسن بر نظارت مسئولیت و پذیرفت خواهد

 اجراي آموزش به نسبت اجرایی، هاي دستگاه انسانی منابع واحدهاي دستورالعمل، این دقیق اجراي منظور به است مقتضی

  .نمایند اقدام مربوط، فرم تکمیل شیوه و دستورالعمل

  آزمایشی کارمندان وضعیت تعیین دستورالعمل

 تعیین تخصصی کارگروه وظایف کشوري، تخدما مدیریت قانون )46( ماده سه تبصره اجرایی نامه آیین دو ماده استناد به

 شرح به کارمندان این وضعیت تعیین و صالحیت تأیید نحوه و نمایند می طی را خود آزمایشی دوره که کارمندانی صالحیت

  .است ذیل

 ،شود می نامیده کارگروه دستورالعمل این در که اجرایی دستگاه رسمی کارمندان صالحیت تعیین تخصصی کارگروه -1 ماده

  :دارد برعهده را زیر وظایف

 بر که »آزمایشی کارمندان وضعیت تعیین« عنوان با دستورالعمل این پیوست فرم قالب در شده اخذ اطالعات بررسی -الف

  .شود می تنظیم فرم، تکمیل راهنماي اساس

  ).تمدیدي سال ود یا اول سال سه مدت( نمایند می طی را خود آزمایشی دوره که کارمندانی صالحیت ارزیابی -ب

 مدیریت قانون  )46( ماده موضوع هاي روش از یکی با مطابق آزمایشی کارمندان خدمت ادامه خصوص در گیري تصمیم -ج

  .دستورالعمل این در مذکور کارهاي و ساز و کشوري خدمات
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  .ارزیابی نتایج مورد در کارمندان شکایات به رسیدگی -د

 گذراندن به منوط دستورالعمل، این در مذکور شرایط طی بر عالوه رسمی به ایشیآزم کارمندان وضعیت تبدیل -1 تبصره

  .است الزامی آزمایشی دوره سال دو گذراندن تمدید، صورت در و بوده آزمایشی دوره سال سه

 دوساله یا و ساله سه هاي دوره کامل طی به نیاز ها آن حکم لغو یا و پیمانی به آزمایشی کارمندان وضع تبدیل - 2 تبصره

  .ندارد آزمایشی

  .دارند برعهده را کارگروه اي دبیرخانه وظایف اجرایی، هاي دستگاه در )مشابه عناوین یا( انسانی منابع واحدهاي - 3 تبصره

  .است ذیل ترتیب به تصمیم، اخذ و اطالعات آوري جمع فرایند -2 ماده

 تعیین« فرم شده، تمدید سال دو مهلت یا و اول سال سه مدت انقضاء از قبل ماه شش حداقل است موظف دبیرخانه -الف

 تخلفات آموزش، گزینش، واحدهاي از همزمان و ارسال کارمند خدمت محل واحد براي را »آزمایشی کارمندان وضعیت

  .نماید استعالم دستورالعمل با مطابق را الزم اطالعات ...و غیاب و حضور سامانه مسئول عملکرد، ارزیابی اداري،

 به شفاف و صریح پاسخ تنظیم و ها فرم دقیق تکمیل به نسبت روز، 10 مدت ظرف حداکثر موظفند ذیربط حدهايوا -ب

  .نمایند اقدام )انسانی منابع واحد( کارگروه دبیرخانه به ها آن ارسال و ها استعالم

 از برخی و ...و ها معاونت اکز،مر کل، ادارات ها، مدیریت ها، شهرستان ادارت نظیر ذیربط واحدهاي در شاغل کارکنان فرم

 یک، ماده موضوع کارگروه تشخیص حسب )ورزشی هاي مجتمع و ها زندان ها، بیمارستان مانند( بزرگ عملیاتی واحدهاي

  ).یک ماده موضوع فرم 14 ردیف دوم و اول قسمت( رسد می باالتر مقام یا رییس تأیید به و تکمیل واحدها این مدیر توسط

 از اطمینان کسب منظور به را شده دریافت هاي استعالم و ها فرم روز، 20 مدت ظرف حداکثر است ظفمو دبیرخانه -ج

 اصالح به نیاز صورت در و نماید ارسال کارگروه به تصمیم اخذ براي را نتیجه و بررسی اطالعات، کیفیت و صحت

  .نماید اعمال ذیربط واحدهاي با تعامل در را الزم اصالحات کارگروه، به ها فرم ارسال از پیش باید دبیرخانه اطالعات،

 ذیربط کارمندان مورد در تصمیم اتخاذ و مستندات بررسی به نسبت ماه یک مدت ظرف حداکثر است موظف کارگروه -د

  .نماید اقدام

  .نماید صادر را احکام متخذه، تصمیمات اساس بر هفته، یک مدت ظرف حداکثر است موظف دبیرخانه -ـه

 به مشروط رسمی، به )تمدیدي( ساله دو یا و ساله سه آزمایشی دوره طی از پس کارمند استخدامی حکم بدیلت - 3 ماده

  :است ذیل شرایط احراز
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  .دولت کارکنان آموزش نظام با مطابق آموزشی، هاي دوره گذراندن به مربوط هاي گواهینامه ارائه -الف

  .رسمی به آزمایشی از کارمند ضعیتو تبدیل بودن بالمانع بر مبنی گزینش تأیید اخذ -ب

 تخلفات به رسیدگی قانون 9 ماده »ز« و »و« ،»-ه« ،»د« ،»ج« ،»ب« بند هاي مجازات از یکی به محکومیت عدم -ج

  .آزمایشی دوره طول در اداري

 طول در »آزمایشی کارمندان وضعیت تعیین« فرم اساس بر شده کسب امتیازات مجموع از امتیاز 185 حداقل کسب -د

  .دستورالعمل این یک ماده موضوع آزمایشی، دوره

 نظر دریافت عدم یا و مقرر آزمایشی دوره طی عدم و )د ردیف در مذکور( امتیاز 185 حداقل کسب صورت در :تبصره

 ،)آزمایشی( سال 5 مدت در آموزشی دوره گذراندن عدم صورت در و شود می تمدید سال دو کارمند، آزمایشی دوره گزینش،

  .یابد می وضع تبدیل پیمانی به ارمندک

 مقرر، آموزشی هاي دوره طی به مشروط نیابد؛ وضع تبدیل رسمی به سه ماده موضوع اساس بر کارمند، چنانچه -4 ماده

 مدیریت قانون 46 ماده تبصره با مطابق( یابد می وضع تبدیل ذیل هاي حالت از یکی به نماید می کسب که امتیازي مطابق

  ).ريکشو خدمات

  آزمایشی دوره ساله دو تمدید امتیاز؛ 185 تا 165 بین -الف

  پیمانی استخدام به تبدیل امتیاز؛ 165 تا 135 بین -ب

  خدمت پایان و حکم لغو امتیاز؛ 135 از کمتر -ج

 ذراندنگ و شده تمدید آزمایشی ساله دو دوره طی از پس شوند؛ می چهار ماده الف بند مشمول که افرادي مورد در -5 ماده

  .شود می رفتار زیر هاي روش از یکی به وي با ماده این بندهاي در مذکور امتیاز کسب به مشروط مقرر، آموزشی هاي دوره

  رسمی استخدام به تبدیل امتیاز؛ 18 از باالتر -الف

  پیمانی استخدام به تبدیل امتیاز؛ 185 تا 135 بین -ب

  تخدم پایان و حکم لغو امتیاز؛ 135 از کمتر -ج

 امتیاز کسب از پس پنج، و چهار مواد »ب« و »الف« بندهاي در مذکور استخدامی هاي حالت از یک هر اعمال :تبصره

  .است حالت همان براي گزینش تأیید به مشروط الزم،
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 به دستورالعمل، این در مذکور فرایند اجراي به نسبت خود کارمندان حقوق از صیانت منظور به است موظف دستگاه - 6 ماده

 صالحیت دستورالعمل، این در مذکور فرآیند طی عدم دلیل به آزمایشی، دوره سال سه پایان در چنانچه .نماید اقدام موقع

 این با مطابق که صورتی در سال پنج پایان در و شود می تمدید سال دو فرد، آزمایشی دوره نگردد؛ احراز کارمند هاي

 دستگاه، مقام باالترین تشخیص به نرسد، کارگروه تأیید به دلیل هر به دنش رسمی براي کارمند صالحیت دستورالعمل،

  .گردد می لغو وي حکم یا یابد می وضع تبدیل پیمانی به کارمند

 در شوند، می مأمور یا و یابند می انتقال دیگري دستگاه به آزمایشی دوره طول در که کارمندانی خصوص در - 7 ماده

  .شد خواهد انجام مبدآ، دستگاه در مأموریت، صورت در و مقصد دستگاه در آنها صالحیت یدتأی و ارزیابی انتقال، صورت

 به نسبت استانی، واحدهاي در دستورالعمل این مشمولین تعدد صورت در است مجاز اجرایی دستگاه کارگروه -8 ماده

 در شده اتخاذ تصمیمات نماید؛ اقدام انیاست مقام باالترین مسئولیت با و نفر سه حداقل عضویت با استانی کارگروه تشکیل

  .داشت خواهد اجرا قابلیت مرکز، در دستگاه تخصصی کارگروه توسط تأیید از پس استانی هاي کارگروه

 پرسنلی پرونده در باید است رسیده کارگروه تأیید به که »آزمایشی کارمندان وضعیت تأیید« فرم از نسخه یک -9 ماده

  .شود نگهداري کارمند،

 شوند می رسمی دستورالعمل، این مطابق که کارمندانی شده تکمیل فرم از اي نسخه است موظف اجرایی دستگاه -10 ادهم

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت براي (karmandiran.ir) ایران کارمند سامانه طریق از و الکترونیکی صورت به را

  .شود اقدام رسمی کارمندي شماره صدور به نسبت شده، طی ندفرای تأیید از پس تا نماید ارسال جمهور رییس انسانی

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت جانشین - آزاد عسکري محمود

  

 تعیین ضوابط: موضوع کشوري خدمات مدیریت قانون) 45( ماده) 2( تبصره نامه آیین

  )رانوزی هیأت 22/7/89 مورخ 163467/44913 مصوبه( حاکمیتی مشاغل

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت شنهادیپ به بنا کیالکترون دولت و یاجتماع امور ونیسیکم عضو رانیوز

 نامه بیتصو تیرعا با و -1386 مصوب - يکشور خدمات تیریمد قانون )45( ماده )2( تبصره استناد به و جمهور سییر

  :نمودند بیتصو 1/10/1386 مورخ ك38856ت/158895 شماره
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 تیریمد قانون )29( ماده ياجرا در یلیتفص التیتشک مجموعه در که ییاجرا يدستگاهها )شغل( یسازمان يپستها -1

 یتیحاکم مشاغل نییتع يمبنا اند، دهیرس جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت دییتأ به يکشور خدمات

  .خواهندبود

  :است ریز شرح به یتیحاکم مشاغل نییتع يشاخصها -2

  .يکشور خدمات تیریمد قانون )8( ماده موضوع یتیحاکم امور با قیتطب در یسازمان واحد فیوظا نوع -الف

  .یسازمان پست استقرار ییایجغراف محل -ب

  ).پست( شغل تیحساس -ج

  .یردولتیغ بخش توسط یسازمان پست فیوظا انجام امکان عدم -د

 تحت مستقل يسازمانها ها وزارتخانه یاستان يستادها و يمرکز ستاد در رمستق یسازمان يواحدها یسازمان يپستها -3

 عنوان به هستند، نظارت و تیهدا ،ياستگذاریس فیوظا دار عهده که  هایاستاندار و یدولت مؤسسات و جمهور سییر نظر

  .شوند یم محسوب یتیحاکم مشاغل

 مربوط )مشاغل( يپستها و يادار یعال يشورا 31/1/1379مورخ 46/14شماره مصوبه موضوع یخدمات يپستها - 1 تبصره

 و آشپزخانه امور ر،یتکث و چاپ امور ،يا انهیرا خدمات ،ينگهدار و ریتعم نقل، و حمل لیقب از یبانیپشت و یخدمات امور به

 يپستها ریسا .شوند ینم محسوب یتیحاکم شغل ،یساتیتأس امور و یسینو نیماش ،یرسان نامه ،یباغبان ،ینگهبان رستوران،

 شغل ،ییاجرا دستگاه یاستان ستاد و يمرکز ستاد در مشابه نیعناو و یمال و يادار ای یبانیپشت معاونت یسازمان يواحدها

  .شوند یم محسوب یتیحاکم

 در سینو نیماش و یگانیبا و يدفتر امور يمتصد دفتر، مسئول دفتر، سییر ،یمنش )مشاغل( یسازمان يپستها - 2 تبصره

  .شوند یم محسوب یتیحاکم شغل آنها، همطراز و وزرا معاونان استانداران، جمهور، سییر معاونان و رانیوز دفاتر حوزه

 يضرورتها ای یتیامن لیدال به را بند نیا موضوع مشاغل و پستها که ییاستثنا موارد در ییاجرا يدستگاهها -3 تبصره

 هیسرما و تیریمد توسعه معاونت به یهیتوج لیدال ذکر با را خود شنهادیپ دهند، یم صیتشخ یتیحاکم ر،یناپذ اجتناب

  .شود يریگ میتصم آنها شاغالن و پستها نگونهیا به نسبت تا ندینما هیارا جمهور سییر یانسان

 بیترت به )دهستان و بخش شهرستان،( يکشور ماتیتقس يواحدها ریسا در یسازمان يواحدها یسازمان يپستها درباره -4

  :دخواهدش عمل ریز
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 و تیریمد توسعه معاونت مصوب يشاخصها براساس يکشور ماتیتقس يواحدها در مستقر یسازمان واحد چنانچه -الف

 و تیصالح دییتأ مجوز، صدور رینظ( شود شناخته یتیحاکم عنوان به که باشد یفیوظا دار عهده جمهور سییر یانسان هیسرما

  .شوند اختهشن یتیحاکم مشاغل عنوان به مربوط يپستها ،)نظارت

 شماره نامه بیتصو )5( ماده موضوع یاتیعمل واحد نوع از يکشور ماتیتقس يواحدها در مستقر یسازمان واحد چنانچه -ب

 واحد ،يا حرفه و یفن آموزش مرکز ،یستیبهز مجتمع ،یمل پارك رینظ( باشد 27/12/1388 مورخ ك43911ت/262773

 که يموارد در مگر گردند، یم محسوب يتصد مشاغل عنوان به واحد نآ )مشاغل( يپستها یتمام ،)مارستانیب و یثبت

 شناخته یردولتیغ بخش به يواگذار  قابل رانیوز ئتیه دییتأ با يکشور خدمات تیریمد قانون )8( ماده )ل( بند مطابق

  .شوند یم محسوب یتیحاکم مشاغل عنوان به مربوط )مشاغل( يها پست صورت نیا در که نشوند

 به منوط ییاجرا يدستگاهها يسو از یرسم استخدام مجوز صدور درخواست هرگونه نامه، بیتصو نیا ابالغ خیتار از -5

  .باشد یم دستگاه آن یتیحاکم مشاغل نییتع

 معاونت به و احصا را خود يگر يتصد و یتیحاکم مشاغل و امور نامه، بیتصو نیا براساس موظفند ییاجرا يدستگاهها -6

  .کنند اعالم جمهور سییر یانسان هیرماس و تیریمد توسعه

  .است دهیرس يجمهور استیر محترم مقام دییتأ به 8/7/1389 خیتار در نامه بیتصو نیا

     یمیرح محمدرضا -جمهور سیرئ اول معاون

  

 حاکمیتی مشاغل تعیین شاخصهاي خصوص در نامه تصویب) 3( بند) 3( تبصره اصالح

  )16/12/1390 مورخ ك44913ت/248197 مصوبه(

 رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 شماره نامه تصویب رعایت با و -1386 مصوب - کشوري خدمات مدیریت قانون )45( ماده )2( تبصره استناد به و جمهور

  :دنمودن تصویب 1/10/1386 مورخ ك38856ت/158795

  :گردد می اصالح ذیل شرح به 22/7/1389 مورخ 163457/44913 شماره نامه تصویب )3( بند )3( تبصره -1
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 ضرورتهاي یا امنیتی دالیل به را بند این موضوع مشاغل و پستها که استثنایی موارد در اجرایی دستگاههاي -3 تبصره

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به توجیهی  دالیل ذکر با را خود پیشنهاد دهند، می تشخیص حاکمیتی ناپذیر، اجتناب

  .نماید تقدیم وزیران هیئت به تصویب جهت تأیید، و بررسی از پس تا نمایند ارایه جمهور رییس انسانی

  :گردد می اصالح ذیل شرح به مذکور نامه تصویب )4( بند )الف( جزء -2

 به باشند، می حاکمیتی وظایف دار عهده که کشوري تقسیمات هايواحد در مستقر سازمانی واحدهاي مشاغل و پستها -الف

  .شوند می شناخته حاکمیتی مشاغل عنوان

  .است رسیده جمهوري ریاست محترم مقام تأیید به 4/12/1390 تاریخ در نامه تصویب این

  رحیمی محمدرضا - جمهور رئیس اول معاون

  

 برنامه قانون) 44( ماده »ك« بند اجراي در بازنشسته آزادگان خدمت به اعاده نحوه دستورالعمل

 توسعه معاونت 23/12/1391 مورخ 45251/91/200 شماره بخشنامه( توسعه پنجم ساله پنج

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

  اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

  ایثارگران امور و شهید بنیاد

 به اعاده خصوص در ها دستگاه اقدام نحوه با ارتباط در 7/12/1391 مورخ جلسه در انسانی هسرمای و مدیریت توسعه شوراي

 116ماده )ب( بند 5 جزء به استناد با توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 44 ماده )ك( بند موضوع بازنشسته آزادگان خدمت

  :نمود تصمیم اتخاذ زیر شرح به کشوري خدمات مدیریت قانون

  :دارد می مقرر توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون )44( ماده »ك« ندب چند هر

 بازگشت با توانند می اند، شده بازنشسته سال سی خدمت از زودتر اسارت سابقه شدن دوبرابر از استفاده دلیل به که آزادگانی«

 که آنجا از لکن» .آیند نائل بازنشستگی به اسارت سوابق لحاظ با سپس و نموده تکمیل را خود خدمت سال سی خدمت، به

 به نسبت است الزم اینکه به توجه با و باشد نمی خدمت سال سی کارمندان، مختلف هاي گروه همه براي بازنشستگی شرط

 بنابراین گردد، اقدام برنامه قانون 44 ماده )ك( بند و کارمندان مختلف هاي گروه بازنشستگی شرط به مربوط مقررات جمع
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 شرط که است مواردي به ناظر پنجم برنامه قانون 44 ماده )ك( بند در سال سی خدمت از زودتر بازنشستگی قید

 نظیر مواردي از استفاده دلیل به بازنشستگی شرط که مواردي در ترتیب بدین باشد می خدمت سال سی فرد بازنشستگی

 به مربوط مقررات یا کشوري خدمات مدیریت قانون 103 ماده )ب( بند یا و دولت کارکنان موعد از پیش بازنشستگی قانون

 حکم با مذکور مقررات جمع باشد، می سال سی از کمتر خدمت آن، نظایر و آور زیان و سخت مشاغل شاغلین بازنشستگی

  .بود خواهد عمل مالك یادشده ) ك( بند

 که( خدمت سابقه سال پنج و بیست اب دولت کارکنان موعد از پیش بازنشستگی قانون از استفاده دلیل به که فردي بنابراین

 و نموده تکمیل را خود کار سابقه سال پنج و بیست )باشد می آزادگان از حمایت قانون 13 ماده اجراي از ناشی آن از بخشی

 از پیش بازنشستگی قانون موضوع ارفاقی سنوات اینکه به توجه با آمده نائل بازنشستگی به اسارت سوابق لحاظ با سپس

 سابقه شدن محاسبه برابر دو( توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون 44 ماده ك بند خاص مورد مصداق دولت رکنانکا موعد

  .بود خواهد اسارت سنوات میزان به صرفاً خدمت به بازگشت از پس فرد مجدد خدمت مدت باشد نمی )اسارت

  الهام غالمحسین -جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون

  

    شغلی ارتقاء و انتصاب -  هشتم فصل

 کشوري خدمات مدیریت قانون) 54( ماده) 2( تبصره و) ج( بند اجرایی نامه آیین

  )21/11/88 مورخ ك43909ت/231400شماره مصوبه(

 توسعه معاونت شنهادیپ به بنا 13/10/1388 مورخ جلسه در کیالکترون دولت و یاجتماع امور ونیسیکم عضو رانیوز

 مصوب - يکشور خدمات تیریمد قانون )54( ماده )2( تبصره و )ج( بند استناد به و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد

 به را ادشدهی تبصره و بند نامه نییآ 1/10/1388 مورخ ـه38856ت/158875 شماره نامه بیتصو )ط( بند تیرعا با و -1386

  :نمودند بیتصو ریز شرح

 با و ریز حاالت از یکی در چهارسال مدت يانقضا از قبل را يا حرفه رانیمد سمت توانند یم ییاجرا يها دستگاه -1 ماده

  :دهند رییتغ شده مشخص طیشرا تیرعا

  .باالتر مقام به انتصاب -1

  .آن همتراز ای یاسیس مقام عنوان به انتصاب -2
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  .دستگاه مافوق مقام موافقت و مربوط ریمد درخواست -3

 ییاجرا سامانه بر یمبتن ساالنه یآموزش يهاازین براساس یفعل پست يتصد دوره در ازیموردن یآموزش يها دوره یط -4

  .يکشور خدمات تیریمد قانون )56( ماده موضوع رانیمد آموزش

  .باالتر يبرا یفعل تیریمد پست يتصد طول در نیانگیم طور به ساالنه یابیارزش ازیامت کل )%85( حداقل کسب -5

  .يتصد مورد پست به مربوط شغل شرح در مندرج احراز طیشرا ای انتصاب طیشرا از یکی دادن دست از -6

  .دستگاه معتمد پزشک صیتشخ به يماریب -7

  .دستگاه مقام نیباالتر دییتأ و مافوق مقام صیتشخ به فیوظا انجام یناتوان -8

  .دستگاه مقام نیباالتر صیتشخ موجب به يادار تخلفات به یدگیرس يها ئتیه ای و ییقضا مراجع حکم براساس -9

 از تر نییپا سال کی ای/ باشد عملکرد یابیارز ازاتیامت کل )%70( از کمتر ریمد عملکرد یابیارز ازیامت یالمتو سال دو -10

)60%(.  

  .خدمت محل سازمان در يساختار راتییتغ لیدل به ریمد پست حذف -11

  .قانون دوم فصل در مقرر طرق از یکی به ریمد فیوظا حوزه به مربوط امور يواگذار -12

  .ییاجرا دستگاه مقام نیباالتر صیتشخ -13

 قانون )71( ماده )-ه( و )د( يبندها در ذکرشده ییاجرا مقامات نیمعاون يپستها از یکی ییاجرا يها دستگاه -2 ماده

 و تیریمد توسعه معاونت دییتأ به و مشخص خود یلیتفص التیتشک در ثابت پست عنوان به را يکشور خدمات تیریمد

  .خواهدشد یط مراحل نیهم زین آن رییتغ در و رسانند یم مورج سییر یانسان هیسرما

  :گردد یم نییتع ریز شرح به ییاجرا يها دستگاه در ثابت ریمد انتصاب طیشرا -3 ماده

  .باشد یرسم کارمند موردنظر فرد -الف

 معاونت حوزه به مرتبط مشاغل در مؤثر و دیمف تجربه سال پنج حداقل و باالتر ای یکارشناس یلیتحص مدرك يدارا -ب

  .باشد ثابت
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 تیریمد توسعه يشورا دییتأ از پس و نییتع را يگرید یاختصاص طیشرا فوق، طیشرا بر عالوه توانند یم ها دستگاه -تبصره

  .ندینما اعمال یانسان هیسرما و

  .است دهیرس يجمهور استیر محترم مقام دییتأ به 17/11/1388 خیتار در نامه بیتصو نیا

  جمهور رییس اول معاون -میرحی محمدرضا

 

 کشوري خدمات مدیریت قانون )54( ماده) 2( تبصره و) ج( بند اجرایی نامه آیین لغو

  هیأت وزیران) 16/3/1391 مورخ هـ41921ت/50053(تصویبنامه شماره

 جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد به 3/3/1391 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 :نمود تصویب

 .شود می لغو ابالغ تاریخ از 30/1/1391 مورخ ك41921ت/13587 شماره نامه تصویب

  رحیمی محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

  

 و انتخاب نحوه و تخصصی و عمومی هاي شایستگی عمومی شرایط اجرایی، دستورالعمل

 عالی شوراي 23/3/1390 مورخ 206/6643 شماره (مصوبه اي حرفه انمدیر انتصاب

  اداري)

 هیسرما و تیریمد توسعه معاونت شنهادیپ به بنا 9/12/1389 مورخ جلسه نیهفتم و چهل و کصدی در يادار یعال يشورا

 یعموم طیشرا ،ییاجرا دستورالعمل ،يکشور خدمات تیریمد قانون 57 ماده ياجرا در و جمهور سییر یانسان

  .نمود بیتصو لیذ شرح به را يا حرفه رانیمد انتصاب و انتخاب نحوه و یتخصص و یعموم يها یستگیشا
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 يکشور خدمات تیریمد قانون 5 ماده موضوع ییاجرا يها دستگاه یسرپرست و یتیریمد يها پست نیعناو یتمام -1 ماده

 و يکشور خدمات تیریمد قانون 71 ماده موضوع یاسیس تیریمد يها سمت استثناء به آن، 117 ماده اتیمستثن تیرعا با

  .شوند یم یتلق يا حرفه رانیمد آنان، همترازان

  :شوند یم يبند طبقه ریز سطح سه در دستورالعمل نیا مشمول يا حرفه رانیمد یتمام -2 ماده

 و مستقل مراکز ،یتدول موسسات سازمانها، يروسا شرکتها، عامل رانیمد شامل :ارشد يا حرفه رانیمد -کی سطح

  سطح هم یتیریمد يها سمت

 سازمانها، شرکتها، نیمعاون آنان، نیمعاون و فرمانداران آنان، نیمعاون و کل رانیمد شامل :یانیم يا حرفه رانیمد - دو سطح

  سطح هم یتیریمد يها سمت و مستقل مراکز و یدولت مؤسسات

 يها سمت و آنها نیمعاون و بخشداران ها، گروه يرؤسا رپرستان،س ادارات، يرؤسا شامل :هیپا يا حرفه رانیمد -سه سطح

  سطح هم یتیریمد

 التیتشک میتنظ و یطراح ،یسازمانده يها شاخص و ضوابط 5 ماده موضوع یاتیعمل يواحدها رانیمد - 1 تبصره

 و یاجتماع رامو ونیسیکم عضو رانیوز 27/12/1388 مورخ ك43911ت/262773 شماره نامه بیتصو( ییاجرا يدستگاهها

 با جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت دییتأ و ییاجرا دستگاه شنهادیپ با مورد حسب )کیالکترون دولت

  .شد خواهند سطح هم يا حرفه تیریمد سطوح از یکی

 يها تشرک يبند درجه براساس يا حرفه رانیمد سطوح در رهیمد ئتیه ياعضا از کی هر نمودن سطح هم -3 تبصره

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت عهده بر گانه سه سطوح از کی هر با یتیریمد يها سمت نمودن سطح هم و یدولت

  .بود خواهد جمهور سییر

 و یعموم يها یستگیشا ،یعموم طیشرا ،يا حرفه رانیمد انتصاب و انتخاب در موظفند ییاجرا يها دستگاه - 4 ماده

 صورت در و یبررس ریز يبندها طبق را يا حرفه تیریمد پست منتخب افراد ای فرد يرفتار و یاخالق تیصالح و یتخصص

  :ندینما اقدام آنان انتصاب به نسبت تیصالح از يبرخوردار و ها یستگیشا وجود ط،یشرا احراز

  يا حرفه رانیمد انتصاب یعموم طیشرا -الف

 سطح در را آنها یتمام یستیبا افراد که هستند یحداقل طیشرا ،يا حرفه تیریمد يها پست در انتصاب یعموم طیشرا

  :باشند دارا يا حرفه تیریمد يپستها به انتصاب یعموم طیشرا جدول براساس مربوط یتیریمد
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 و يادار يایمزا از توانند یم مورد حسب آنها دارندگان که شود یم اطالق ییها نامهیگواه به : همتراز یلیتحص مدارك

  .گردند برخوردار یرسم یلیتحص مدارك از یکی یاستخدام

 در انتصاب جهت یصنف يواحدها کارمندان يبرا مرتبط یدولت خدمت سابقه سال 10 حداقل بودن دارا -1 تبصره

  .است یالزام فوق جدول طیشرا گرید بر عالوه يستاد يواحدها يا حرفه تیریمد يها پست

 از اند شده منصوب فوق سطوح از یکی در يا حرفه تیریمد يپستها در دستورالعمل نیا ابالغ از قبل که يافراد -2 تبصره

 کسب باالتر تیریمد سطوح به افراد نیا ارتقاء صورت در .بود خواهند یمستثن سطح همان در فوق جدول یعموم طیشرا

  .است یالزام باالتر سطح یعموم طیشرا یتمام

 و بوده باال يتوانمند يدارا یتیریمد يها پست يبرا شده انتخاب ردف که يموارد در توانند یم ییاجرا يها دستگاه -3 تبصره

 ازیموردن تجربه حداقل از صرفاً و باشد دارا را ازین شیپ تیریمد سطح منجمله فوق جدول در شده ینیب شیپ طیشرا یتمام

 ه،یپا رانیمد يبرا تگاهدس يادار تحول يشورا دییتأ با را تجربه حداقل شرط نباشد، برخوردار 3 ماده موضوع جدول طبق

 در ارشد، رانیمد يبرا جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت دییتا و یانیم رانیمد يبرا دستگاه سییر دییتا

  .ندینما حذف نظر مورد شخص مورد

 دییتا به کشور ارتوز شنهادیپ به که است یدستورالعمل براساس بخشداران و فرمانداران انتصاب و انتخاب نحوه - 4 تبصره

  .دیرس خواهد يادار یعال يشورا بیتصو و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت

  يا حرفه رانیمد یتخصص و یعموم يها یستگیشا -ب

 .ندینما احراز یمقتض نحو به را افراد يا حرفه تیریمد یتخصص و یعموم يها یستگیشا موظفند ییاجرا يها دستگاه

 یتخصص یستگیشا و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت توسط يا حرفه تیریمد یعموم یستگیشا

 توسط يا حرفه رانیمد مختلف سطوح در دستگاه یاختصاص يها یژگیو و تیمأمور ت،یماه با متناسب يا حرفه تیریمد

 جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد سعهتو معاونت ندهینما حضور با يادار تحول يشورا بیتصو به و یطراح دستگاه

  .دیرس خواهد

  يرفتار و یاخالق تیصالح -ج

 در را نظر مورد فرد يرفتار و یاخالق تیصالح ،»ب«  و »الف«  بند طیشرا احراز بر عالوه موظفند ییاجرا يدستگاهها

  :ندینما احراز و یبررس لیذ يبندها شرح به مختلف ابعاد

  یاساس قانون به یعمل التزام رینظ ياداعتق و یاخالق تیصالح -
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 وجدان شجاعت، ،یمهربان و عطوفت زهد، و قناعت ،ییگرا تجمل عدم نظم، و يزیر برنامه رینظ يفرد رفتار تیصالح -

  .ينوآور و تیخالق صدر، سعه و يریخطرپذ دقت، هوش، ،يکار

 تیهدا و نظارت ت،یقاطع و قدم ثبات د،ید فقا فرصت، اغتنام ،يراهبرد تفکر رینظ یسازمان و یگروه رفتار تیصالح -

  مردم با ارتباط ،يریپذ مشورت ،یمیت کار هیروح ،يریگ میتصم در تیقاطع و يساالر ستهیشا قانون، تیرعا امور،

 و یگروه ،يفرد رفتار و یاخالق تیصالح سنجش ابزار و ها روش جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت

  .کرد خواهد ابالغ ییاجرا يها دستگاه به و یطراح فوق عوامل براساس را يا حرفه رانیمد یسازمان

  .باشد ینم يبعد سطوح در يو مجدد تیصالح دییتا رافع ،یتیریمد سطح کی در فرد کی یاخالق تیصالح دییتا -تبصره

  يا حرفه رانیمد انتصاب و انتخاب ندیفرآ -4 ماده

 يا رخانهیدب و ییاجرا امور .ندینما منصوب و انتخاب را يا حرفه رانیمد ریز مراحل براساس موظفند ییاجرا يدستگاهها

 در آن مشابه نیعناو ای )استان و ستاد( يادار امور یمتول یسازمان واحد توسط يا حرفه رانیمد انتصاب و انتخاب

  :ردیگ یم انجام ییاجرا يدستگاهها

  :رانیمد اطالعات بانک لیتشک و ییشناسا -

 بانک در را برخوردارند 2 ماده الف بند جدول یعموم طیشرا از که یکارمندان یتمام اطالعات موظفند ییاجرا ياههادستگ

 بانک تیریمد و لیتشک نحوه ند،ینما ثبت کنند، یط توانند یم آنان که یشغل ارتقاء يرهایمس براساس رانیمد اطالعات

  .شد خواهد ابالغ و نییتع جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت توسط رانیمد اطالعات

 یاطالعات بانک در یستیبا هستند يا حرفه تیریمد يها پست از یکی يمتصد حاضر حال در که يافراد اطالعات -تبصره

  .شود ثبت رانیمد

  :يرفتار و ياعتقاد ،یاخالق يها تیصالح و یتخصص و یعموم يها یستگیشا احراز -

 يها تیصالح و یتخصص و یعموم یستگیشا ،يا حرفه تیریمد يها پست در انتصاب يبرا ظفندمو ییاجرا يدستگاهها

 نیا مفاد براساس اند، شده نام ثبت دستگاه رانیمد اطالعات بانک در که طیشرا واجد افراد يرفتار و ياعتقاد ،یاخالق

 يبند تیالو و بوده یالزام افراد توسط ها تیصالح احراز و ها یستگیشا از ازیامت حدنصاب کسب .ندینما احراز دستورالعمل

  .ردیگ یم صورت مکتسبه ازاتیامت براساس آنان
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 آن لیدال موظفند ربطیذ مراجع ای ییاجرا دستگاه ،يرفتار ای و ياعتقاد ،یاخالق لحاظ از فرد دییتا عدم صورت در -تبصره

 يو مجدد تیصالح و نبوده یدائم صورت به يو تیصالح دییتا عدم .ندینما اعالم يو به محرمانه و مستند صورت به را

  .ردیگ قرار یبررس مورد يبعد يها انتصاب در توانند یم

  :انتصاب و یینها دییتا

 تحول ونیسیکم ای شورا به است نموده کسب را ازیامت نیباالتر که يفرد ها، تیصالح احراز و ها یستگیشا سنجش از پس

 یستگیشا ،یعموم طیشرا انتخاب، ندیفرآ است موظف دستگاه، يادار تحول ونیسیکم ای شورا و شده یمعرف يادار

 و داده قرار یبررس مورد فرد، پرونده در شده ارائه مستندات براساس را منتخب فرد يرفتار و یاخالق تیصالح و یتخصص

  .دینما دییتا انتصاب حکم صدور جهت دستورالعمل نیا مفاد با آنها کامل تطابق صورت در

 رانیمد خدمت دوره توانند یم ییاجرا يها دستگاه و بوده ساله چهار يا حرفه تیریمد يها پست در خدمت دوره -5 ماده

  :ندینما دیتمد لیذ طیشرا کسب صورت در سال، چهار از بعد را يا حرفه

  تیریمد پست يتصد طول در ساالنه عملکرد یابیارزش درصد 85 نیانگیم حداقل کسب -1

  يتصد مورد یتیریمد سطح يبرا شده نییتع یموزشآ يها دوره یط -2

  يو مافوق مقام دییتا و بالفصل ریمد شنهادیپ -3

  مورد حسب يادار تحول ونیسیکم ای شورا دییتا -4

 ستاد( یمل سطح در بیترت به دستورالعمل نیا ياجرا حسن مسئول استانداران و ییاجرا دستگاه مقام نیباالتر -6 ماده

   .بود واهدخ استان و )دستگاه

  نژاد ياحمد محمود - يادار یعال يشورا سیرئ و جمهور سیرئ

  

هاي عمومی و تخصصی و نحوه  اصالح دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی شایستگی

مورخ  6643/206اي موضوع مصوبه شماره  انتخاب و انتصاب مدیران حرفه

 15/11/1391رخ مو 42472/91/206(تصویبنامه شماره شوراي عالی اداري  23/3/1390

 شوراي عالی اداري)
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 هاي اجرایی کشور کلیه دستگاه

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  7/10/1391شوراي عالی اداري در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 

هاي عمومی و تخصصی  دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی شایستگی جمهور، انجام اصالحات به شرح زیر، در انسانی رییس

را  )شوراي عالی اداري 23/3/1390مورخ  6643/206اي (موضوع مصوبه شماره  و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه

 :تصویب نمود

 :گردد رح زیر اصالح می) به ش3) ماده (3تبصره ( -1

بینی  هاي مدیریتی داراي توانمندي باال بوده ولی شرایط پیش در موارد خاصی که فرد انتخاب شده براي پست -3تبصره 

، همراه با  توانند پیشنهاد الزم را پس از تأیید باالترین مقام دستگاه هاي اجرایی می شده در جدول فوق را دارا نباشد، دستگاه

ستندات مربوط، جهت طرح در شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نمایند تا شوراي مزبور بر اساس مدارك و م

 .ضوابطی که در این زمینه به تصویب می رساند اتخاذ تصمیم نماید

 :دیاب ) تغییر می5) به تبصره (4) الحاق و تبصره (3به ماده ( ")4تبصره ("یک تبصره به شرح زیر، به عنوان  -2

کارمندانی که به موجب ضوابط قبلی، شرایط احراز شغل خاصی را به لحاظ نوع رشته تحصیلی دارا بوده، در یکی  -4تبصره 

هاي سازمانی آن شغل تخصیص یافته و تغییر در شغل آنان ایجاد نشده و در حال حاضر با توجه به اصالحات  از پست

بوط را ندارند، چنانچه کماکان در همان شغل اشتغال داشته باشند، بندي مشاغل، شرایط احراز شغل مر هاي طبقه طرح

هاي مدیریتی سطح سه (پایه) اقدام  تواند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، نسبت به انتصاب آنها در پست دستگاه متبوع می

 .اقدام نمایند 3هاي مدیریتی باالتر، الزم است بر اساس مفاد تبصره  نماید. براي انتصاب این افراد در پست

 رییس جمهور و رییس شوراي عالی اداري -نژاد محمود احمدي

  

 یازدهم دولت شروع زمان از سیاسی و اي حرفه مدیران انتصابات به مربوط اطالعات ارسال

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 18/09/1392 مورخ 16034/92/200 بخشنامه(

  جمهور) رییس انسانی

 و عمومی شرایط اجرایی دستورالعمل و شغلی ارتقاء و انتصاب موضوع کشوري خدمات مدیریت نونقا هشتم فصل اجراي در

 23/3/1390 مورخ 6643/206 شماره مصوبه موضوع( مدیران انتصاب و انتخاب نحوه و تخصصی و عمومی هاي شایستگی
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) 5( ماده مشمول اجرایی هاي ستگاهد است ضروري محترم، جمهور رییس به گزارش ارایه منظور به و) اداري عالی شوراي

 یازدهم دولت شروع زمان از را خود سیاسی و اي حرفه مدیران انتصاب به مربوط اطالعات کشوري خدمات مدیریت قانون

  .نمایند ارسال معاونت این به روز 15 حداکثر مدت ظرف پیوست فرم اساس بر) 13/5/1392(

  آزاد عسکري محمود

  

    کارمندان توانمندسازي - نهم فصل

  

 شماره تصویبنامه( کشوري خدمات مدیریت قانون نهم فصل اجرایی نامه آئین

  )وزیران هیأت 10/1/1389 مورخ ك43916ت/2579

 مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا13/10/1388 مورخ درجلسه الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران 

 بند )ط( جزء رعایت وبا 1386 مصوب کشوري خدمات مدیریت قانون 63 ماده استناد به و جمهور رئیس انسانی سرمایه و

  :نمودند تصویب را قانون این نهم فصل اجرایی نامه آئین01/10/1386 مورخ ه38856 ت/158795 شماره نامه تصویب )1(

 این ابالغ از پس ماه شش حداکثر زیر، هاي ویژگی و اصول رعایت با اجرایی هاي دستگاه کارمندان آموزش نظام -1 ماده

  :شد خواهد ابالغ اجرایی هاي دستگاه به و طراحی جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط نامه، آیین

  .انسانی سرمایه توانمندسازي و آموزش در راهبردي رویکرد بست کار جهت اجرایی هاي دستگاه هدایت -الف

  .آنها به محوله هاي نقش و مشاغل با متناسب کارمندان معنوي نگرش و مهارت دانش، افزایش -ب

 ارزیابی مشاغل، بندي طبقه خدمات، جبران انتصاب، و ارتقاء مانند انسانی منابع هاي نظام دیگر با تعامل برقراري -ج

  .کارمندان عملکرد

 براي بیرونی هاي انگیزه ایجاد و آموزش فرآیند در تر فعال مشارکت جهت مدیران و کارمندان درونی انگیزش افزایش -د

  .توانمندسازي و آموزش امر به آنان ترغیب

  .مدیران و کارمندان آموزشی ساعت و گذاري سرمایه سرانه قبیل از آموزشی استانداردهاي کاربست و تدوین -ه

  .مختلف سطوح در توانمندسازي و آموزشی هاي فعالیت و ها برنامه بخشی اثر ارزشیابی -و
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 توسعه معاونت که دستورالعملی اساس بر و کارمندان آموزش نظام چارچوب در موظفند اجرایی هاي دستگاه - 2 دهما

 سطح سه در را خود آموزشی هاي برنامه و راهبردها اهداف، نمود خواهند ابالغ جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت

 را آن نتایج و اجراي طراحی، )یکساله هاي دوره براي( دتم کوتاه و )ساله پنج هاي دوره براي( مدت میان راهبردي،

  .نمایند ارزشیابی

 و کارکنان آموزش ساعت سرانه اساس بر را خود کارمندان توانمندسازي و آموزش اعتبارات اجرایی هاي دستگاه -3 ماده

 پیش دستگاه سنواتی بودجه در شد خواهد تعیین جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط که مدیران

  .نمایند بینی

 نحوه و آموزش مشاوره خدمات و آموزشی موسسات و مراکز سنجی اعتبار و صالحیت تعیین نحوه العمل دستور - 4 ماده

  .شد خواهد ابالغ و تدوین جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط آنها، خدمات از مندي بهره

 ارتقاء نظام شرط عنوان به شود می برگزار کارکنان توانمندي و مهارت افزایش هدف با که آموزشی هاي هدور کلیه - 5 ماده

  .شد خواهد محسوب شغلی انتصاب و

  .شد نخواهد دانشگاهی مدارك اخذ به منجر خدمت ضمن هاي دوره -تبصره

 در المللی بین موسسات طرف از و ددگر نمی دانشگاهی مدرك اخذ به منجر که آموزشی بورسهاي توزیع نحوه -6 ماده

 خواهد ابالغ انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي توسط که بود خواهد دستورالعملی اساس بر گیرد می قرار دولت اختیار

  .شد

 که اي سامانه اساس بر را خود مدیران و کارمندان توانمندسازي و آموزش عملکرد موظفند اجرایی هاي دستگاه - 7 ماده

  .نمایند منعکس سامانه بر ارزیابی جهت گردد می تهیه جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت طتوس

 بر جمهور رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه و جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونتهاي -8 ماده

  .کنند می نظارت اجرایی هاي دستگاه عملکرد

  .است رسیده جمهوري ریاست محترم مقام تائید به 09/01/1389 تاریخ رد نامه تصویب این

  جمهور رییس اول معاون -محمدرضارحیمی
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 30/1/1390 مورخ 1834/200 بخشنامه( اجرایی هاي دستگاه کارمندان آموزش نظام

  )مدیریت توسعه معاونت

 آموزش نظام« مذکور، قانون نهم فصل ییاجرا نامه آیین 2 ماده و کشوري خدمات مدیریت قانون 58 ماده اجراي در

  :گردد می ابالغ اجرا براي زیر موارد به توجه با »اجرایی هاي دستگاه کارمندان

 کارمندان شرکت و داشته قرار آموزشی نظام این شمول در )کارکنان و مدیران از اعم( پیمانی و رسمی کارمندان تمامی -1

  .است الزامی اجرایی، دستگاه نیاز و بخشنامه این مفاد اساس بر نظام این موضوع شیآموز هاي دوره در نیز معین کار قرارداد

 شماره بخشنامه موضوع( کارکنان آموزش قبلی نظام اساس بر کارمندان توسط شده طی مصوب هاي آموزش -2

 آموزش احتساب نحوه .باشد می احتساب قابل نظام این چارچوب در مربوط، مقررات و )28/12/1380 مورخ 22554/105

  .شد خواهد ابالغ و مشخص نظام هاي دستورالعمل در نظام این با آنها تطبیق و کارمندان توسط شده طی هاي

 مدیران آموزش برنامه و سامانه کارکنان، آموزش نظام الف/4 بند و کشوري خدمات مدیریت قانون 56 ماده اجراي در -3

 دستگاه به جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تأیید از پس و طراحی دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط

  .شد خواهد ابالغ اجرایی هاي

 آموزش مدرسان صالحیت تعیین منظور به اجرایی هاي دستگاه همکاري با است موظف دولتی مدیریت آموزش مرکز -4

 اطالعاتی بانک تشکیل و مدرسان رزیابیا و سنجش آموزش، به نسبت کارمندان، آموزش نظام در شده بینی پیش هاي

  .نماید اقدام مدرسان

 توسط استاندارد صورت به عمومی مشاغل و مدیران فرهنگی، و عمومی هاي دوره نیاز مورد آموزشی محتواي و مواد -5

  .شود می تدوین و تهیه اجرایی، هاي دستگاه استفاده براي دولتی مدیریت آموزش مرکز

 منابع راهبردي معاونت عهده بر آموزشی نظام این در مندرج مفاد و کارمندان آموزش فرآیندهاي ارزشیابی و نظارت -6

 عملکرد هاي گزارش تا مکلفند اجرایی هاي دستگاه و بوده جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت انسانی

  .نمایند ارائه معاونت این به شده تعیین هاي چارچوب اساس بر را خود

  .گردد می اعالم ملغی آن، پیوست نظام و بخشنامه این با مغایر مقررات و ها بخشنامه -7

  .باشد می اجرایی دستگاه مقام باالترین عهده بر بخشنامه این اجراي حسن مسئولیت

  آموزش نظام کلیات :اول بخش
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  اصطالحات و تعاریف -1 ماده

  است يکشور خدمات تیریمد قانون منظور :قانون

  آن 117 ماده اتیمستثن تیرعا با قانون 5 ماده موضوع ییاجرا يها دستگاه :ییاجرا دستگاه

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت :تیریمد توسعه معاونت

 يراستا در رانیمد و کارمندان آموزش نظام چارچوب در که است یآموزش يها تیفعال و ها برنامه یتمام :کارمندان آموزش

 و يور بهره ارتقاء منظور به نیمع کار انجام ای و یمانیپ ،یرسم کارمندان يتوانمند و یستگیشا سطح بهبود و شیافزا

  .گردد یم اجرا و یطراح ییاجرا يها دستگاه يکارآمد

 رب یا و شوند می گرفته کار به کشوري خدمات قانون 32 ماده تبصره اجراي در که افرادي :معین کار قرارداد کارمندان

  .اند گردیده وضع تبدیل وزیران هیأت 15/12/1384 مورخ -ه34613ت/84515 مصوبه اساس

 دستگاه کی یآموزش اهداف تحقق یچگونگ که گردد یم اطالق آموزش یکل يکارها راه و کردهایرو به :آموزش راهبرد

  .دینما یم فیتعر را ییاجرا

 یاسالم يجمهور دولت اریاخت در یالملل نیب مؤسسه ای و یخارج دولت کی که است یامکان و فرصت :آموزشی بورس

 کوتاه یآموزش دوره چند ای کی در آن از استفاده با توانند یم ییاجرا يها دستگاه رانیمد و کارمندان و دهد یم قرار رانیا

 آنان یشغل يامهارته و دانش شیافزا موجب و داشته ارتباط آنان ندهیآ ای يجار فیوظا و شغل با که کشور از خارج مدت

  .ندینما شرکت گردد، یم

 دستگاه یآموزش يراهبردها و اهداف براساس که است هدفمند یآموزش يها تیفعال و اقدامات مجموعه :آموزش برنامه

  .شود می یطراح )ساله یک( مدت کوتاه و )پنجساله( مدت میان راهبردي، سطح سه در ییاجرا

 و آن خارج منبع یک به سازمان یک داخل را آموزشی خاص فعالیت یک نمودن محول و انتقال :آموزش سپاري برون

  .گویند می آموزش سپاري برون را منبع آن توسط آن اجراي

 مدیریت هاي سمت استثناي به اجرایی، هاي دستگاه سرپرستی و مدیریتی هاي پست عناوین تمامی :اي حرفه مدیران

  .شوند می تلقی اي حرفه مدیران آنان، همطراز و کشوري خدمات مدیریت قانون 71 ماده موضوع سیاسی



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

197 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

 هاي مهارت بهبود و ایجاد و دانش و بینش افزایش منظور به که آموزشی هاي فعالیت و ها برنامه تمامی :مدیران آموزش

 به ایتعن با مدیران و کارمندان آموزش نظام چارچوب در مقامات، و اي حرفه مدیران معنوي تعالی و ادراکی و انسانی فنی،

  .گردد می اجرا و طراحی مدیران آموزش اجرایی هاي برنامه و سامانه

 به هم از جدا و مستقل يمهارتها قالب در یشغل يتخصصها که است یشغل يها آموزش از یشکل :پودمانی آموزش

 ریسا کنار رد حال نیع در و کند یم جادیا را یخاص پاداش و مهارت آموزشها، از کیهر و شد داده آموزش کارمندان

  .گردد یم تر جامع و دیجد دانش ای و مهارت کی جادیا به منجر پودمانها

 آموزش طریق از خدمت سنوات طی در کارمندان توسط شده کسب ارتباطی و فنی شناختی، ظرفیت و توانایی :شغلی مهارت

  .گردد می شغل یک وظایف دقیق و درست انجام موجب که تجربه یا

  :است ذیل بندهاي شرح به دولت کارمندان آموزش راهبردهاي و فاهدا اصول، -2 ماده

  :دولت کارمندان آموزش بر حاکم اصول -الف

 با آموزش نظام بین بیرونی ارتباط و طرف یک از آموزش نظام اجزاء بین درونی ارتباط برقراري :سیستمی نگرش اصل -

  انسانی منابع مدیریت هاي نظام سایر

 و شغلی عمومی، هاي جنبه در اختصاصی و عمومی مشاغل آموزشی نیازهاي تمامی گرفتن نظر در :جامعیت اصل -

  .ها دوره ساختار در مدیریتی

 علمی هاي پیشرفت و تحوالت تغییرات، بر مبتنی آنها استمرار و ها آموزش بازطراحی و بازنگري :تغییرات به توجه اصل -

  .روز فنآوري و

 و ها هدف انداز، چشم با ها دستگاه کارمندان آموزش هاي برنامه و راهبردها داف،اه همسوسازي :راهبردي نگرش اصل -

  .سازمانی و ملی توسعه هاي برنامه و کالن مشی خط

 توانمندسازي و آموزش فرآیند در دولتی پژوهشی و آموزشی مؤسسات و مراکز مشارکت :مشارکت و همکاري اصل -

  .دولت کارمندان

 اصالح جهت الزم بازخوردهاي نمودن فراهم و آموزش نظام مستمر بررسی و شناسی آسیب :مرمست بازخورد و اصالح اصل

  آن بازنگري و

  دولت کارکنان آموزش کالن هاي هدف -ب
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  مشاغل انیمتصد يمهارتها و دانش بینش، توسعه قیطر از  یدولت  خدمات  ارائه در  یکارائ و یاثربخش  شیافزا -1

   دولت کارمندان  مهارت و  دانش ،ییتوانا  سطح  شیافزا  قیطر از  یدولت  بخش  یانسان  هیاسرم  یفیک  سطح ارتقاء  -2

  اسالمی هاي ارزش به نسبت مدیران و کارکنان اعتقادات و باور سطح افزایش -3

   اجتماعی و فرهنگی مختلف ابعاد از  دولت  کارمندان  یعموم  يها یآگاه  توسعه -4

   یتیریمد  فیوظا و ها نقش مؤثر يفایا جهت  رانیمد هتوسع و  يتوانمندساز -5

  باالتر یشغل يها رده به ارتقاء يبرا یشغل يها یستگیشا و مهارت دانش، بعد از  دولت  کارمندان  يساز  آماده  -6

  انسانی روابط بهبود و انسانی کرامت و انسانی هاي ارزش مبناي بر  یسازمان  فرهنگ و اسالمی اخالق توسعه -7

  کارمندان بصیرتی و معنوي نگرش و مهارتها دانش، سطح ارتقاء و يروزآمدساز -8

  دولت کارمندان آموزش راهبردهاي -ج

   سازمان راهبردي اهداف با یانسان منابع توسعه و يتوانمندساز يها برنامه يساز همسو يراهبرد نگرش جادیا -1

  یتعامل - يندیفرآ کردیرو بعنوان آموزش ندیفرآ عناصر نیب تعامل و یکپارچگی جادیا  -2

 يآموزشها از اجتناب و یسازمان و یشغل یآموزش يازهاین با يریادگی و یآموزش يفرصتها و ها برنامه نیب تناسب جادیا -3

  رضروریغ

  خودکنترلی صورت به کارکنان دانشی و مهارتی مادي، معنوي، رشد و خودسازي انگیزه ایجاد -4

  آموزش طریق از انسانی سرمایه ارتقاء و توانمندسازي به مدیران تقاداع و باور سطح ارتقاء -5

  مختلف سطوح در يریادگی و یآموزش يفرصتها و ها برنامه یاثربخش شیافزا -6

  یآموزش خدمات نیتأم و نییتع در یسازمان برون و درون يتهایظرف و منابع از استفاده -7

  آموزش ندیفرآ يراهبر و تیریمد در یالملل نیب و یمل ياستانداردها کاربرد -8

  آموزش یابیارزش و اجراء ت،یریمد نینو يها يفنآور و روشها و ها مدل کردها،یرو از استفاده -9

  آنها ییاجرا يتوانمند براساس ییاجرا يها دستگاه به آموزش تیریمد اختیار واگذاري -10
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  کاربردي و مدت کوتاه يها آموزش کردیرو بر تمرکز -11

  آموزش عملکرد از بازخورد اخذ و اجرایی هاي دستگاه آموزشی هاي فعالیت بر رتنظا -12

  دولت کارکنان آموزش راهبردي و مدیریت ساختار :دوم بخش

 یاصل ندیفرآ چهار ،یآموزش یابیارزش و نظارت و ییاجرا تیریمد ،یآموزش يزیر برنامه ،یآموزش يگذار یمش خط -3 ماده

 را کارمندان آموزش يراهبر و تیریمد ساختار آنها مجموعه که است ییاجرا يها تگاهدس در کارمندان آموزش چرخه

  .دهند یم لیتشک

 ندیفرآ ،ییاجرا يها دستگاه در کارمندان آموزش يراهبر و تیریمد استاندارد براساس موظفند ییاجرا يها دستگاه -1-3

 را یآموزش یابیارزش و نظارت و ییاجرا تیریمد ،یآموزش يزیر برنامه ،یآموزش يگذار یمش خط شامل آموزش چهارگانه

  .ندینما يساز مستند و یطراح

 از پس و یطراح معاونت نیا توسط متعاقباً ییاجرا يها دستگاه کارمندان آموزش يراهبر و تیریمد استاندارد :تبصره

  .شد خواهد ابالغ ییاجرا يها دستگاه به بیتصو

 ریاست به وابسته هاي سازمان از اعم( اجرایی هاي دستگاه در کارمندان آموزش کالن مدیریت و سیاستگذاري -2-3

 هاي کمیته از "توانمندسازي و آموزش راهبري کمیته" عهده بر )آنها به وابسته هاي سازمان و ها وزارتخانه جمهوري،

 ترکیب با ها استان در "توانمندسازي و آموزش اجرایی کمیته" و دستگاه ستاد در اداري تحول شوراي زیرمجموعه فرعی

  :باشد می زیر وظایف و اعضاء

  توانمندسازي و آموزش اجرایی و راهبردي هاي کمیته اعضاء

  توانمندسازي و آموزش راهبري کمیته اعضاء -

 عناوین یا و مالی و اداري معاون آموزش، معاون( کمیته رییس عنوان به دستگاه کارمندان آموزش مسؤول مقام باالترین -1

  )همشاب

  کمیته دبیر عنوان به مشابه عناوین یا دستگاه انسانی منابع توسعه و آموزش مدیر -2

  کمیته ناظر و عضو عنوان به مدیریت توسعه معاونت نماینده -3

 ردیف باشد اداري حوزه در آموزش وظیفه که صورتی در( کمیته عضو عنوان به دستگاه انسانی منابع و اداري امور مدیر -4

  ).بود خواهد یکی 4 و 2
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  کمیته عضو عنوان به دستگاه مالی امور مدیر -5

 کمیته عضو و دستگاه آن نماینده عنوان به مشابه عناوین یا وابسته اجرایی دستگاه انسانی منابع توسعه و آموزش مدیر -6

  ).مورد حسب باشند مستقل طور به آموزش راهبري کمیته فاقد که صورتی در(

 یا انسانی منابع توسعه و آموزش مدیر انتخاب به کمیته عضو عنوان به اجرایی دستگاه آموزش نکارشناسا از نفر یک -7

  مشابه عناوین

  )مرتبط موضوعات اساس بر و مورد حسب( ها دستگاه تخصصی سازمانی واحدهاي نمایندگان یا مدیران -8

 را 8 تا 1 بندهاي بر عالوه دیگري مسؤول مقام یا ادافر کمیته، اعضاء تأیید با توانند می اجرایی هاي دستگاه نیاز، صورت در

  .نمایند تعیین کمیته عضو عنوان به

  توانمندسازي و آموزش راهبري کمیته وظایف -

  اجرایی دستگاه کارمندان توانمندسازي و آموزش هاي استراتژي و اهداف تعیین و بررسی -1

  .است گرفته صورت فرد و شغل سازمان، تحلیل ساسا بر که دستگاه آموزشی نیازهاي نهایی تأیید و بررسی -2

  پنجساله و ساالنه راهبردي، برنامه از اعم دستگاه مدیران و کارمندان آموزشی هاي برنامه تصویب و بررسی -3

 براي مصوب آموزشی برنامه اساس بر مدیران و کارمندان توانمندسازي و آموزش نیاز مورد اعتبارات پیشنهاد و بررسی -4

  سنواتی بودجه در بینی پیش

 بر توانمندسازي و آموزش براي دستگاه سنواتی بودجه در شده بینی پیش آموزشی اعتبارات کرد هزینه پیگیري و بررسی -5

  مصوب هاي برنامه اساس

  اجرایی دستگاه نیاز مورد آموزشی هاي رویه و ها دستورالعمل تأیید و بررسی -6

 هاي سرفصل اساس بر الکترونیکی و چاپی صورت به آموزشی هاي دوره نیاز مورد زشیآمو مواد و محتوا تأیید و بررسی -7

  مصوب آموزشی

  .توانمندسازي و آموزش کاربردي و مطالعاتی هاي طرح و ها پروژه تصویب و بررسی -8

 توانمندسازي و یآموزش هاي برنامه اجراي و ریزي برنامه براي استانی واحدهاي و دستگاه ستاد اختیار تعیین و بررسی -9

  کارمندان
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  .گردد اجرا باید اي منطقه یا ملی صورت به که دستگاه آموزشی هاي دوره خصوص در گیري تصمیم -10

 و اجرا و طراحی نیازسنجی، حوزه در )توسعه معاونت تأیید مورد( مشاور یا و مجري مؤسسات انتخاب بر نظارت -11

  آموزشی ارزشیابی

  مقررات و قوانین چارچوب در انگیزشی کارهاي و ساز از رداريبرخو هاي سیاست تعیین -12

 تعیین و کارمندان آموزشی پرونده با گواهینامه اخذ شرایط تطبیق و کارمندان دوم نوع نامه گواهی اولیه تأیید و بررسی -13

 صدور و تأیید براي یریتمد توسعه معاونت به آن ارسال و آموزش نظام اساس بر ها نامه گواهی تأیید و بررسی راهکارهاي

  گواهینامه

 اخذ و استان در مستقر آموزش اجرایی هاي کمیته و دستگاه توانمندسازي و آموزش هاي فعالیت و عملکرد بر نظارت -14

  .ادواري گزارشات

  )دبیرخانه توسط( جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به کمیته جلسات صورت ارائه -15

 سوي از پیشنهادي موارد یا و شود می مشخص مدیران و کارمندان آموزش نظام اساس بر که وظایفی سایر مانجا -16

  .کارکنان توانمندسازي و آموزش حوزه در اجرایی دستگاه

  توانمندسازي و آموزش اجرایی کمیته اعضاء

  کمیته رییس عنوان به استانی دستگاه مقام باالترین -1

  کمیته دبیر عنوان به مشابه عناوین یا استانی دستگاه انسانی منابع توسعه و آموزش مسئول -2

  کمیته ناظر و عضو ها استانداري منابع و مدیریت توسعه معاونت نماینده -3

 اداري امور حوزه در آموزش وظیفه که صورتی در( کمیته عضو عنوان به استانی دستگاه انسانی منابع و اداري امور مدیر -4

  )بود خواهد یکی 4 و 2 ردیف باشد

  کمیته عضو عنوان به استانی دستگاه آموزش کارشناسان از نفر یک -5

  سازي توانمند و آموزش اجرایی کمیته وظایف

  استانی دستگاه ساالنه آموزشی نیازهاي تأیید و بررسی -1
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  وبمص آموزشی سرانه اساس بر استانی واحد نیاز مورد کارمندان آموزشی اعتبارات بینی پیش -2

 کمیته سوي از شده اعالم هاي برنامه و ها مشی خط ها، سیاست مبناي بر آموزشی هاي دوره اجراي براي ریزي برنامه -3

  راهبري

 تخصصی صالحیت که آموزش ارزشیابی و اجرا طراحی، نیازسنجی، حوزه در مشاور و مجري مؤسسات انتخاب و بررسی -4

  .است رسیده تأیید به آنها فنی و

  استان در آموزش حوزه در راهبري کمیته تصمیمات ياجرا -5

 راهبري کمیته به استانی واحدهاي عملکرد از گزارشات ارائه و استان در آموزش هاي فعالیت و عملکرد بر نظارت -6

  آموزش

 و آموزش يراهبر کمیته به اعالم و دوم نوع گواهینامه  اخذ براي کارمندان آموزشی هاي پرونده اولیه تأیید و بررسی -7

  .دستگاه مرکزي ستاد توانمندسازي

  دولت کارکنان آموزش فرآیند :سوم بخش

  :باشد می ذیل مراحل شرح به دولت کارمندان آموزش فرآیند -4 ماده

  آموزشی گذاري مشی خط -الف

  :پذیرد می صورت زیر شرح به دولت کارمندان آموزش کالن راهبردهاي و اهداف نییتع

 قانون اداري، نظام هاي سیاست ساله، بیست انداز چشم اساس بر دولت کارمندان آموزش کالن يراهبردها و اهداف -1

 تدوین تعریف، مدیریت، توسعه معاونت توسط انسانی منابع حوزه در دولت راهبردهاي همچنین و کشور توسعه پنجم برنامه

  .شود می ابالغ اجرایی هاي دستگاه به اجرا جهت و

 ت،یریمد توسعه معاونت توسط شده ابالغ آموزش کالن يراهبردها و اهداف براساس موظفند ییاجرا يها دستگاه -2

  .ندینما یاتیعمل آموزش، يراهبر ي تهیکم در بیتصو از پس و تدوین را خود دستگاه آموزش يراهبردها و اهداف

  آموزشی ریزي برنامه و طراحی -ب

  :است زیر اصلی فعالیت دو شامل کارمندان آموزشی ریزي برنامه و طراحی مرحله
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 یآموزش يازهاین آموزش، راهبردهاي و اهداف براساس موظفند ییاجرا يها دستگاه :ها آموزش یطراح و یازسنجین -1

 متناسب یآموزش يپودمانها و ها دوره آنها نمودن مرتفع يبرا و ییشناسا را رانیمد و کارمندان يفرد و یشغل ،یسازمان

  .کنند روزآمد را ها دوره و ازهاین مستمر طور به و نموده یطراح

 .است دستگاه یآموزش يها برنامه نیتدو و یطراح آموزشی، ریزي برنامه مرحله نیدوم :آموزش يها برنامه نیتدو -2

 برنامه طراحی در .گردد یطراح کسالهی و پنجساله راهبردي، یزمان بازه سه در باید ییاجرا دستگاه آموزش یاتیعمل برنامه

 و دستگاه کارمندان آموزش راهبردهاي و اهداف دولت، کارمندان آموزش کالن راهبردهاي و اهداف باید آموزشی، هاي

  .گیرد قرار توجه مورد مدیران و کارمندان اي توسعه و آموزشی نیازهاي

  .شود می غابال آموزش واحد به اجرا جهت آموزش راهبري کمیته تصویب از پس اجرایی دستگاه آموزش هاي برنامه -

  ها آموزش اجراي -ج

 هاي دوره اجراي براي کافی منابع و امکانات نمودن فراهم چگونگی و آموزش شده تدوین هاي برنامه راهبري و مدیریت

  .گیرد می صورت آموزش فرآیند از مرحله این در آموزشی

 آموزش راهبري کمیته نظارت تحت ار آموزش هاي برنامه اجرایی مسؤولیت اجرایی، دستگاه آموزش متولی سازمانی واحد

  .داشت خواهد عهده بر دستگاه

  آموزشی ارزشیابی و نظارت -د

 باشد می مدیریت توسعه معاونت با اجرایی هاي دستگاه در کارکنان آموزش نظام فرآیند اجراي کیفیت بر نظارت -

  ).ها دوره اثربخشی و آزمون مدرسین، آموزشی، محتواي فرآیندها،(

 اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی( آموزشی هاي برنامه ارزشیابی -

  .باشد می اجرایی دستگاه عهده بر )غیره و آموزشی هاي برنامه

 ابالغ و تهیه مدیریت توسعه معاونت توسط )الذکر فوق فرآیندهاي( کارمندان آموزش فرآیند به مربوط هاي دستورالعمل -

  .شد خواهد

  مدیران و کارمندان هاي آموزش ساختار :چهارم بخش

 محتواي و ماهیت اجرا، زمان به عنایت با و بوده مدت کوتاه هاي آموزش نوع از دولت کارمندان آموزشی هاي دوره -5 ماده

  :شوند می بندي طبقه ذیل شرح به آنها
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 خدمت بدو شغل تصدي و توجیهی هاي آموزش  

 غلیش هاي آموزش  

  آزمایشی استخدام کارمندان ویژه هاي آموزش -

  شغلی ارتقاي هاي آموزش -

  معین کار قرارداد تمدید ویژه هاي آموزش -

  )آموزشی بورس( کشور از خارج مدت کوتاه هاي آموزش -

 عمومی و فرهنگی هاي آموزش  

 مدیران هاي آموزش  

  خدمت بدو شغل تصدي و توجیهی هاي آموزش -1-5

 وظایف و اهداف با جدیداالستخدام کارمندان ساختن آشنا - 1 هدف دو با که گردد می اطالق هایی موزشآ به :تعریف -

 شغلی، و فردي حقوق کشوري، خدمات مدیریت قانون کلیات استخدامی، مقررات و قوانین آنها، خدمت محل اجرایی دستگاه

 و مهارت دانش،( شغلی هاي توانایی ایجاد - 2 و اداري نظام و ایران اسالمی جمهوري نظام اساسی قانون کار، محیط

 خدمت به ورود بدو در )قراردادي و پیمانی رسمی،( جدیداالستخدام کارمندان توسط شغل تصدي براي نیاز مورد )نگرش

  .هاست آموزش این طی به منوط جدیداالستخدام کارکنان کارگزینی حکم صدور .گردد می اجرا و طراحی

  :هدف -

  .کند می آغاز آن در را خود کار فرد که است دستگاهی و اداري نظام با کارمند سالم ارتباط گذاري پایه -1

  .شغل تغییر یا خدمت به ورود بدو در شغل تصدي جهت کارمندان در اولیه شغلی نگرش و مهارت دانش، ایجاد -2

 ایران، اسالمی جمهوري ساسیا قانون ایران، اسالمی جمهوري نظام زمینه در عمومی هاي آگاهی :دوره محتواي -

 مدیریت قانون با آشنایی استخدامی، مقررات و قوانین آن، بر حاکم اهداف و راهبردها اصول، و اداري نظام دولت، تشکیالت

 و حقوق ها، مسؤولیت وظایف، با آشنایی آن، بر حاکم هاي سیاست و اصول و توسعه هاي برنامه با آشنایی کشوري، خدمات

 مهارت دانش، و کار محیط در انسانی روابط و کارگزاري اخالق شود، کار به مشغول آن در است قرار مندانکار که محیطی

  .خدمت به ورود بدو در شغلی وظایف انجام براي نیاز مورد تخصصی نگرش و
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 بر شغل تصدي هاي آموزش و توجیهی آموزش بخش در مدیریت توسعه معاونت :دوره طراحی و نیازسنجی مسؤول -

  .شغل احراز شرایط اساس

  کارگزینی حکم صدور از قبل خدمت به ورود بدو :دوره برگزاري زمان -

 حکم صدور .است الزامی قراردادي کارمندان و جدیداالستخدام پیاي رسمی، کارمندان کلیه براي :دوره در شرکت -

  .است ممنوع توجیهی هاي آموزش طی از قبل افراد کارگزینی

  :دوره مجري -

  توجیهی هاي آموزش براي اجرایی هاي دستگاه و ها استانداري پژوهش و آموزش دفاتر دولتی، مدیریت آموزش رکزم -1

  شغل تصدي هاي آموزش براي شده صالحیت تأیید مؤسسات و مراکز و اجرایی هاي دستگاه -2

  غیرحضوري یا و حضوري :دوره اجراي روش -

  .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشی هاي رفصلس اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

  .آید می عمل به دوره پایان در که آزمونی از )60%( نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالك -

  :دوره ارزشیابی و نظارت -

  .باشد می مدیریت توسعه معاونت با دوره کیفیت بر نظارت

 دوره اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی( آموزشی هاي دوره ارزشیابی

  .باشد می اجرایی دستگاه عهده بر )غیره و آموزشی هاي

  شغلی هاي آموزش -2-5

  :شوند می تقسیم دسته چهار به شغلی هاي آموزش

  آزمایشی استخدام کارمندان ویژه هاي آموزش -1

  شغلی ارتقاي هاي آموزش -2

  معین کار قرارداد تمدید يها آموزش -3
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  کشور از خارج مدت کوتاه هاي آموزش -4

  آزمایشی استخدام کارمندان ویژه هاي آموزش -1-2-5

 طول در آزمایشی کارکنان شغلی نگرش و مهارت دانش، ایجاد منظور به که شود می اطالق هایی آموزش به :تعریف -

 الزامی قطعی، رسمی به آزمایشی استخدام وضع تبدیل براي ها وزشآم این طی و گردد می ارائه آزمایشی استخدام دوران

  .است

 شغلی و سازمانی وظایف و ها مأموریت از کارمندان تحلیلی شناخت و شغلی نگرش و مهارت دانش، توسعه و ایجاد :هدف -

  شغلی عملکرد توسعه با رابطه در راهبردي گیري جهت منظور به

  شغل نیاز ردمو مهارت و دانش :دوره محتواي -

 مشاغل و سازمانی تخصصی وظایف و ها مأموریت اساس بر اجرایی هاي دستگاه :دوره طراحی و نیازسنجی مسؤول -

  .هستند ها دوره این طراحی و نیازسنجی مسؤول آزمایشی استخدام کارمندان

  کارمندان آزمایشی خدمت دوره طول در :دوره برگزاري زمان -

 گذراندن آزمایشی، ساله سه دوره اتمام از قبل شوند می استخدام حاکمیتی مشاغل در که کنانیکار براي :دوره در شرکت -

  .است الزامی ها دوره این

  مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد آموزشی مؤسسات و مراکز و اجرایی هاي دستگاه :دوره مجري -

  دوره وزشیآم اهداف و ماهیت مبناي بر غیرحضوري یا حضوري :دوره اجراي روش -

  .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشی هاي سرفصل اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

  .آید می عمل به دوره پایان در که آزمونی از )%60( نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالك -

  :دوره ارزشیابی و نظارت -

  .اشدب می مدیریت توسعه معاونت با دوره کیفیت بر نظارت

 دوره اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی( آموزشی هاي دوره ارزشیابی

  .باشد می اجرایی دستگاه عهده بر )غیره و آموزشی هاي



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

207 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

  شغلی ارتقاء هاي آموزش -2-2-5

 رسمی، کارکنان نیاز مورد )نگرش و مهارت دانش،( شغلی هاي توانایی که شود می اطالق هایی آموزش به :تعریف -

 ارتقاء و نماید می فراهم شغلی مسیر طول در ارتقاء و شغل وظایف صحیح انجام منظور به را معین کار قرارداد و پیمانی

  .هاست آموزش این طی به منوط کار معین کار قرارداد و پیمانی قرارداد تمدید و آنها شغلی

 توانایی کردن روزآمد و اختصاصی و عمومی مشاغل متصدیان در شغلی نگرش و مهارت دانش، توسعه و ایجاد :هدف -

  کارمندان شغل مسیر طول در آوري فن و علمی تغییرات به توجه با آنان هاي

  شغلی هاي رتبه نیاز مورد شغلی نگرش و مهارت دانش، :دوره محتواي -

  :دوره طراحی و نیازسنجی مسؤول -

 عمومی مشاغل شغلی هاي رتبه از یک هر هاي آموزش عمومی، مشاغل وظایف شرح اساس بر یتمدیر توسعه معاونت -1

 مدیریت، توسعه معاونت توسط شده طراحی هاي آموزش بر عالوه توانند می اجرایی هاي دستگاه .نماید می طراحی را

 و آموزش راهبري کمیته تصویب از پس و طراحی عمومی مشاغل خصوص در را خود اختصاصی آموزشی نیازهاي

  .نمایند اجرا توانمندسازي

 هاي رتبه و طبقات از یک هر هاي آموزش اختصاصی، مشاغل وظایف شرح اساس بر موظفند اجرایی هاي دستگاه -2

  .برساند آموزش راهبري کمیته تصویب به و طراحی را اختصاصی مشاغل شغلی

  کارمندان شغلی هاي رتبه در شغلی مسیر اساس بر مستخدم خدمت طول در :دوره برگزاري زمان -

  .است الزامی شغلی رتبه اساس بر ها آموزش این در پیمانی و رسمی کارمندان کلیه شرکت :دوره در شرکت -

  مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد آموزشی مؤسسات و مراکز و اجرایی هاي دستگاه :دوره مجري -

  دوره آموزشی اهداف و ماهیت يمبنا بر غیرحضوري یا حضوري :دوره اجراي روش -

  .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشی هاي سرفصل اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

  .آید می عمل به دوره پایان در که آزمونی از )%60( نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالك -

  :دوره ارزشیابی و نظارت -

  .باشد می مدیریت توسعه معاونت با دوره کیفیت بر نظارت



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

208 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

 دوره اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی( آموزشی هاي دوره ارزشیابی

  .باشد می اجرایی دستگاه عهده بر )غیره و آموزشی هاي

  معین کار قرارداد تمدید هاي آموزش -3-2-5

 براي نیاز مورد )نگرش و مهارت دانش،( شغلی هاي توانایی منظور به که دشو می اطالق هایی آموزش به :تعریف -

  .هاست آموزش این طی به منوط کارکنان اینگونه قرارداد تمدید .گردد می اجرا و طراحی معین کار قرارداد کارمندان

  .معین کار قرارداد کارمندان در شغلی نگرش و مهارت دانش، ایجاد :هدف -

  شغلی وظایف انجام نیاز مورد تخصصی نگرش و مهارت نش،دا :دوره محتواي -

 کارمندان نیاز مورد توانمندسازي و مشاغل وظایف شرح اساس بر اجرایی هاي دستگاه :دوره طراحی و نیازسنجی مسؤول -

  معین کار قرارداد

  کارمندان خدمت حین :دوره برگزاري زمان -

  .است الزامی ها آموزش این در معین ارک قرارداد کارمندان کلیه شرکت :دوره در شرکت -

  مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد آموزشی مؤسسات و مراکز و اجرایی هاي دستگاه :دوره مجري -

  دوره آموزشی اهداف و ماهیت مبناي بر غیرحضوري یا حضوري :دوره اجراي روش -

  .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشی هاي سرفصل اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

  .آید می عمل به دوره پایان در که آزمونی از )%60( نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالك -

  :دوره ارزشیابی و نظارت -

  .باشد می مدیریت توسعه معاونت با دوره کیفیت بر نظارت

 دوره اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت زشیابیار مدرسین، از ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی( آموزشی هاي دوره ارزشیابی

  .باشد می اجرایی دستگاه عهده بر )غیره و آموزشی هاي

  کشور از خارج مدت کوتاه هاي آموزش -4-2-5
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 ماده دستورالعمل اساس بر کشور خارج مدت کوتاه هاي آموزش به مربوط اطالعات دیگر و نیازسنجی نحوه هدف، تعریف،

  .بود خواهد کشوري خدمات مدیریت قانون نهم لفص اجرایی نامه آیین 6

  عمومی و فرهنگی هاي آموزش -3-5

  :شود می تقسیم زیر دسته سه به عمومی و فرهنگی هاي آموزش

 اجتماعی و فرهنگی  

 اداري هاي توانمندي  

 اطالعات فنآوري عمومی  

  اجتماعی و فرهنگی هاي آموزش -1-3-5

 بهینه و سازمانی پذیري فرهنگ معنوي، اخالقی، فضایل رشد منظور به که گردد می اطالق هایی آموزش به :تعریف -

  .گردد می ارائه اداري نظام در مدیران و کارمندان انسانی روابط سازي

 و فرهنگ اخالقی، فضایل رشد منظور به سازمانی و اسالمی فرهنگ هاي زمینه در کارمندان به دادن آگاهی :هدف -

  .کشور اداري نظام در انسانی روابط بهبود و سازمانی روابط

  اجرایی هاي دستگاه کلیه در کارکنان نیاز با متناسب اجتماعی و فرهنگی هاي حوزه در :دوره محتواي -

  ربط ذي تخصصی مراجع مشارکت و همکاري با مدیریت توسعه معاونت :دوره طراحی و نیازسنجی مسؤول -

  اجرایی دستگاه آموزش برنامه ساسا بر کارمندان خدمت طول در :دوره برگزاري زمان -

  .گردد می تعیین مدیریت توسعه معاونت توسط دوره بودن اختیاري یا الزامی :دوره در شرکت -

 و مراکز و ها استانداري پژوهش و آموزش دفاتر دولت، مدیریت آموزش مرکز اجرایی، هاي دستگاه :دوره مجري -

  یتمدیر توسعه معاونت تأیید مورد آموزشی مؤسسات

  دوره آموزشی اهداف و ماهیت مبناي بر غیرحضوري یا حضوري :دوره اجراي روش -

  .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشی هاي سرفصل اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

  .آید می عمل به دوره پایان در که آزمونی از )%60( نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالك -
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  :دوره ارزشیابی و نظارت -

  .باشد می مدیریت توسعه معاونت با دوره کیفیت بر نظارت

 دوره اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی( آموزشی هاي دوره ارزشیابی

  .باشد می اجرایی دستگاه عهده بر )غیره و آموزشی هاي

  اداري يها توانمندي هاي آموزش -2-3-5

 و مأموریت با مرتبط عمومی نگرش و مهارت دانش، افزایش منظور به که گردد می اطالق هایی آموزش به :تعریف -

  .گردد می اجرا و طراحی فردي هاي توانمندي یا و اجرایی دستگاه و دولت عمومی وظایف

 و فردي نیازهاي و دولت عمومی وظایف و مأموریت حوزه در دولت کارمندان اداري هاي توانمندي افزایش :هدف -

  محیطی

 و فردي نیازهاي دولت، عمومی وظایف و مأموریت سطح در نیازسنجی اساس بر ها آموزش این محتواي :دوره محتواي -

  .گردد می طراحی محیطی

  ربط ذي مراجع مشارکت و همکاري با مدیریت توسعه معاونت :دوره طراحی و نیازسنجی مسؤول -

  اجرایی هاي دستگاه آموزش برنامه اساس بر کارمندان خدمت دوران طول در :رهدو برگزاري زمان

  .گردد می تعیین مدیریت توسعه معاونت توسط دوره بودن اختیاري یا الزامی :دوره در شرکت

 و مراکز و ها استانداري پژوهش و آموزش دفاتر دولت، مدیریت آموزش مرکز اجرایی، هاي دستگاه :دوره مجري -

  مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد آموزشی تمؤسسا

  دوره آموزشی اهداف و ماهیت مبناي بر غیرحضوري یا حضوري :دوره اجراي روش -

  .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشی هاي سرفصل اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

  .آید می عمل به دوره پایان در که آزمونی از )%60( نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالك -

  :دوره ارزشیابی و نظارت -

  .باشد می مدیریت توسعه معاونت با دوره کیفیت بر نظارت
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 دوره اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی( آموزشی هاي دوره ارزشیابی

  .باشد می اجرایی دستگاه عهده بر )غیره و آموزشی هاي

  اطالعات فنآوري عمومی هاي آموزش -3-3-5

 ارتقا عمومی سطح در اطالعات فنآوري حوزه در را کارکنان هاي توانمندي که گردد می اطالق هایی آموزش به :تعریف -

  .دهد می

 و رونیکالکت دولت تحقق راستاي در ارتباطات و اطالعات فنآوري عمومی هاي مهارت و دانش ارتقاء و ایجاد :هدف -

  اداري نظام به مربوط افزارهاي نرم و رایانه مدیریت و مؤثر استفاده

  الکترونیک دولت و ارتباطات و اطالعات فنآوري عمومی هاي مهارت :دوره محتواي -

  مدیریت توسعه معاونت :دوره طراحی و نیازسنجی مسئول -

  آموزش عنو حسب کارمندان خدمت طول در و خدمت بدو :دوره برگزاري زمان -

  .است الزامی آموزش این طی معین کار قرارداد و پیمانی رسمی، از اعم دولت کارمندان کلیه براي :دوره در شرکت -

  مدیریت توسعه معاونت نیاز مورد آموزشی مؤسسات و مراکز و اجرایی هاي دستگاه :دوره مجري -

  آن آموزشی افاهد و دوره ماهیت اساس بر غیرحضوري و حضوري :دوره اجراي روش -

  .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشی هاي سرفصل اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

  .آید می عمل به دوره پایان در که آزمونی از )%60( نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالك -

  :دوره ارزشیابی و نظارت -

  .باشد یم مدیریت توسعه معاونت با دوره کیفیت بر نظارت

 دوره اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی( آموزشی هاي دوره ارزشیابی

  .باشد می اجرایی دستگاه عهده بر )غیره و آموزشی هاي

  مدیران هاي آموزش -4-5
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 و نگرش بهبود هاي زمینه در مدیران اي هحرف و معنوي تعالی راستاي در که گردد می اطالق هایی آموزش به :تعریف -

 اجرا و طراحی »مدیران آموزش برنامه و سامانه« چارچوب در فنی و ادراکی انسانی، هاي مهارت توسعه و افزایی بصیرت

 الزامی اي حرفه مدیریت مدت تمدید و ارتقا انتصاب، براي مدیران آموزش برنامه اساس بر ها آموزش این طی .گردد می

  .است

  :هدف -

 پیشرفت با آنان هاي توانایی ساختن متناسب و مدیران ادراکی و انسانی فنی، هاي مهارت توسعه و تعالی و ارتقا -الف

  .مدیریتی هاي نقش و ارزشیابی و هدایت سازماندهی،نظارت، ریزي، برنامه هاي زمینه در فنآوري و دانش

  .جدید هاي مسؤولیت شپذیر براي کارمندان و اي حرفه مدیران ساختن آماده -ب

  :شوند می بندي طبقه زیر بخش دو به مدیران هاي آموزش

  مدیران معنوي تعالی -الف

  مدیران اي حرفه تعالی -ب

  مدیران اختصاصی مهارت و دانش و مدیران عمومی هاي مهارت و دانش اسالمی، معارف و دانش :آموزشی محتواي -

  مدیریت توسعه معاونت تأیید با دولتی مدیریت شآموز مرکز :دوره طراحی و نیازسنجی مسئول -

 تصویب از پس و طراحی را خود مدیران نیاز مورد مدیریت اختصاصی هاي آموزش توانند می اجرایی هاي دستگاه -تبصره

 تأیید و بررسی جلسات در دولتی مدیریت آموزش مرکز نماینده حضور .نمایند اجرا توانمندسازي و آموزش راهبري کمیته در

  .است الزامی مدیران اختصاصی هاي آموزش

  مدیران آموزش سامانه و برنامه اساس بر :دوره برگزاري زمان -

  .است الزامی مدیریتی هاي پست در ارتقا و انتصاب جهت مدیران و کارکنان کلیه براي :دوره در شرکت -

 صرفاً )کشوري خدمات مدیریت قانون 71 ماده موضوع( مقامات براي مدیران آموزشی هاي دوره مجري :دوره مجري -

 ها، استانداري پژوهش و آموزش دفاتر دولتی، مدیریت آموزش مرکز اي، حرفه مدیران براي و دولتی مدیریت آموزش مرکز

  .باشد می مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد آموزشی مؤسسات و مراکز و اجرایی هاي دستگاه

  آموزشی اهداف و دوره ماهیت اساس بر غیرحضوري و حضوري :دوره اجراي روش
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  .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشی هاي سرفصل اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

  .شود می برگزار دوره پایان در که آزمونی از )%60( نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالك -

  :دوره ارزشیابی و نظارت -

  .باشد می مدیریت توسعه اونتمع با دوره کیفیت بر نظارت

 دوره اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی( آموزشی هاي دوره ارزشیابی

  .باشد می اجرایی دستگاه عهده بر )غیره و آموزشی هاي

  شغلی مهارت :پنجم بخش

 مهارتی استاندارد و احصا را خود اختصاصی مشاغل نیاز وردم شغلی هاي مهارت موظفند اجرایی هاي دستگاه -6 ماده

 توسط ها مهارت از یک هر احراز صورت در .دهند قرار سنجش مورد آن اساس بر را کارمندان و نموده تدوین را مشاغل

 توسط یعموم مشاغل مهارتی استاندارد .گردد می ثبت کارمند مهارتی و آموزشی شناسنامه در مهارت آن عنوان کارمند،

  .شد خواهد تدوین مدیریت توسعه معاونت

 شاغل حق امتیازات و دوم نوع نامه گواهی اخذ آنان، شغلی ارتقاء در کارمندان توسط شده کسب هاي مهارت -7 ماده

 محاسبه نحوه و آموزش ساعات با آن سازي معادل شغلی، هاي مهارت سنجش و احصا نحوه دستورالعمل .شود می محاسبه

  .گردد می ابالغ و تدوین مدیریت توسعه معاونت توسط آن

  آموزشی هاي فعالیت سپاري برون :ششم بخش

 نیازسنجی، قبیل از خود کارمندان توانمندسازي و آموزشی هاي فعالیت انجام براي توانند می اجرایی هاي دستگاه -8 ماده

  :نمایند عمل زیر هاي روش به دستگاهی ندرو آموزشی هاي ظرفیت از استفاده بر عالوه ارزشیابی، و اجرا و طراحی

 و آموزش دفاتر دولتی، مدیریت آموزش مرکز غیردولتی، و دولتی عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه با قرارداد انعقاد -الف

 تخصصی و فنی صالحیت که غیردولتی و دولتی آموزشی مؤسسات و مراکز سایر و کشور سراسر هاي استانداري پژوهش

  .رسد می مدیریت توسعه معاونت أییدت به آنان

 امور انجام براي نمایند می فعالیت عالی آموزش گسترش شوراي مجوز با که پژوهشی مؤسسات با قرارداد انعقاد -ب

  مدیران و کارکنان توانمندسازي و آموزش هاي برنامه ارزشیابی و طراحی نیازسنجی،

  ها آموزش انگیزشی کارهاي و زسا و امتیازات آموزشی، هاي نامه گواهی :هفتم بخش
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  :شوند می بندي طبقه زیر دسته دو به آموزشی هاي نامه گواهی -9 ماده

 شرکت به مدت کوتاه آموزشی هاي پودمان یا ها دوره از یک هر پایان در که هایی گواهینامه :اول نوع هاي گواهینامه -1

  .گردد می اعطا کنندگان

 مدارك دارندگان نظیر آن استخدامی مزایاي از توانند می آن دارندگان که هایی مهگواهینا :دوم نوع هاي گواهینامه -2

 و قوانین کلیه رعایت چارچوب در مربوطه مشاغل احراز شرایط در دکترا و لیسانس فوق لیسانس، دیپلم، فوق تحصیلی

 دریافت را دوم نوع هاي نامه هیگوا از سطح دو حداکثر توانند می مدیران و کارمندان .گردند برخوردار مربوطه مقررات

  .باشند می دوم نوع هاي گواهینامه از سطح یک اخذ به مجاز حداکثر معادل تحصیلی مدرك دارندگان .نمایند

 و اداري امور سازمان سوي از صادره مجوزهاي استناد به که است مدارکی از دسته آن معادل، مدرك از منظور -تبصره

 ارزشیابی هاي دوره .است دانشگاهی معادل مدارك و شده اجرا وقت ریزي برنامه و مدیریت سازمان یا و کشور استخدامی

  .باشد نمی عمل مالك شده

  :از عبارتند دوم نوع هاي گواهینامه

  مهارتی گواهینامه -

  تخصصی گواهینامه -

  یک سطح پژوهشی- تخصصی گواهینامه-

  دو سطح پژوهشی-تخصصی گواهینامه -

  دوم نوع هاي نامه گواهی اخذ کار و ساز - 10 ماده

  :مهارتی نامه گواهی

  :مهارتی نامه گواهی اخذ براي الزم شرایط

  متوسطه دیپلم تحصیلی مدرك بودن دارا -1

  :زیر شرایط با مصوب آموزش ساعت 1200 طی -2

 باشد شغلی هاي آموزش زمینه در ها آموزش 3/2 حداقل.  

 1200 شود طی سال 6 در حداقل آموزش ساعت.  
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 سال یک طول در آموزش ساعت 200 حداکثر اباحتس  

 کار وري بهره افزایش موجب که تجربیاتی مستندسازي و مقاالت و کتب ترجمه تألیف، ابتکارات، جدید، پیشنهادات -تبصره

 ساعت 200 معاد تا تواند می حداکث آموزش راهبري کمیته تأیید از پس گردد، می سازمانی و فردي عملکرد بهبود و

 کسر )ساعت 1200( شده تعیین ساعات میزان از شده سازي معادل آموزشی ساعات .شود گرفته نظر در فرد رايب آموزش

  .گردد می

  :تخصصی نامه گواهی

  :تخصصی نامه گواهی اخذ براي الزم شرایط

  مهارتی نامه گواهی یا دیپلم فوق تحصیلی مدرك بودن دارا -1

  :زیر شرایط با مصوب مدت کوتاه آموزش ساعت 1000 طی -2

 باشد شغلی هاي آموزش زمینه در ها آموزش 4/3 حداقل.  

 1000 شود طی سال 5 در حداقل آموزش ساعت.  

 سال یک طول در آموزش ساعت 200 حداکثر احتساب  

 کار وري بهره افزایش موجب که تجربیاتی مستندسازي و مقاالت و کتب ترجمه تألیف، ابتکارات، جدید، پیشنهادات -تبصره

 ساعت 200 معادل تا تواند می حداکث آموزش راهبري کمیته تأیید از پس گردد، می سازمانی و فردي عملکرد دبهبو و

 کسر )ساعت 1000( شده تعیین ساعات میزان از شده سازي معادل آموزشی ساعات .شود گرفته نظر در فرد براي آموزش

  .گردد می

  :یک سطح پژوهشی -تخصصی نامه گواهی

  :پژوهشی -تخصصی نامه گواهی اخذ براي الزم شرایط

  تخصصی نامه گواهی یا لیسانس تحصیلی مدرك بودن دارا -1

  :زیر شرایط با مصوب مدت کوتاه آموزش ساعت 800 طی -2

 باشد مدیران آموزش یا شغلی هاي آموزش زمینه در ها آموزش 4/3 حداقل.  

 800 شود طی سال 5 در حداقل آموزش ساعت.  
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 سال یک طول در آموزش عتسا 160 حداکثر احتساب  

  آزمون امتیاز %60 نصاب حد کسب و جامع آزمون در شرکت -3

  پژوهشی-تخصصی نامه گواهی اخذ ویژه تصدي مورد شغل زمینه در تحقیقی طرح یک تهیه -4

 کار يور بهره افزایش موجب که تجربیاتی مستندسازي و مقاالت و کتب ترجمه تألیف، ابتکارات، جدید، پیشنهادات -تبصره

 ساعت 200 معادل تا تواند می حداکث آموزش راهبري کمیته تأیید از پس گردد، می سازمانی و فردي عملکرد بهبود و

 می کسر )ساعت 800( شده تعیین ساعات میزان از شده سازي معادل آموزشی ساعات .شود گرفته نظر در فرد براي آموزش

  .گردد

  :دو سطح پژوهشی تخصصی نامه گواهی

  :دو سطح پژوهشی-تخصصی گواهینامه اخذ براي الزم شرایط

  یک سطح پژوهشی-تخصصی نامه گواهی یا لیسانس فوق تحصیلی مدرك بودن دارا -1

  :زیر شرایط با مصوب مدت کوتاه آموزش ساعت 600 طی -2

 باشد مدیران آموزش یا شغلی هاي آموزش زمینه در ها آموزش 4/3 حداقل.  

 600 شود طی سال 5 در حداقل آموزش ساعت.  

 سال یک طول در آموزش ساعت 120 حداکثر احتساب  

  آزمون امتیاز %60 نصاب حد کسب و جامع آزمون در شرکت -3

 کمیته توسط آن تأیید و پژوهشی- تخصصی نامه گواهی اخذ ویژه تصدي مورد شغل زمینه در تحقیقی طرح یک تهیه -4

  دفاعیه جلسه برگزاري طی علمی

 که تجربیات مستندسازي و مقاله و کتاب ترجمه یا تألیف ابتکار، پیشنهاد، :شامل برجسته دمتخ دو حداقل داشتن -5

  .گردد سازمانی و فردي عملکرد بهبود و کار وري بهره افزایش موجب

  :است الزامی دو سطح پژوهشی تخصصی گواهینامه دریافت براي 5 تا 1 بندهاي بر عالوه زیر شرایط داشتن -6

 -تخصصی نامه گواهی جامع آزمون امتیاز %80 حداقل کسب یا لیسانس فوق مقطع در باال به 16 معدل از برخورداري -

  یک سطح پژوهشی
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  گواهینامه صدور به منتهی سال 5 عملکرد ارزشیابی در باال به 85 امتیاز از برخورداري -

 نیازمند بعدي سطوح و گردیده همحاسب سطح همان براي صرفا نامه گواهی هر در شده ذکر آموزشی ساعات -1 تبصره

  .باشد می جدید هاي آموزش

  .گیرد می صورت مدیریت توسعه معاونت توسط دوم نوع هاي گواهینامه صدور و نهایی تأیید - 2 تبصره

 معاونت توسط ساالنه دستگاه هر براي دو و یک پژوهشی تخصصی سطوح هاي نامه گواهی صدور ظرفیت -3 تبصره

  .گردد می تعیین مدیریت توسعه

 کارمندان و شود می محسوب کارمندان آموزش نظام چارچوب در باشند برخوردار ذیل شرایط از که هایی آموزش - 11 ماده

 منابع مختلف هاي نظام در آن کاربردهاي از توانند می هاي آموزش اینگونه در کننده شرکت پیمانی و رسمی مدیران و

  .شوند مند بهره کشوري خدمات مدیریت قانون طبق انسانی

  .باشند شده تصویب شده تعیین مراجع توسط و طراحی نظام این 5 ماده اساس بر بایستی آموزشی هاي دوره -1

  .باشد رسیده آموزش راهبري کمیته تصویب به و بینی پیش اجرایی دستگاه ساالنه آموزش برنامه در آموزشی هاي دوره -2

  .باشد شده درج مدیران و کنانکار آموزشی شناسه در آموزشی هاي دوره -3

  .باشند کرده کسب دوره ارزشیابی سیستم از را الزم امتیازات کارکنان، -4

 مدیران و کارمندان هاي آموزش احتساب نحوه جدول و 11 ماده شرایط اساس بر موظفند اجرایی هاي دستگاه -12 ماده

 اعطاي به نسبت شرایط، احراز تأیید از پس و بررسی را مدیران و کارکنان آموزشی هاي دوره ،)یک شماره جدول( دولت

  :نمایند اقدام زیر موارد گرفتن نظر در با است، شده مشخص ضربدر عالمت با که هایی مربع در همزمان طور به امتیازات

 مسایل یحتشر و تبیین منظور به خاص موارد در که استانی یا و ملی المللی، بین هاي گردهمایی و سمینارها ها، همایش -

 هاي سازمان و ها ارگان سوي از علمی  مختلف هاي حوزه در پژوهشی هاي یافته ارائه یا ...و اجتماعی اقتصادي، فرهنگی،

 تولیدات از مندي بهره براي کارمندان اعزام است بدیهی .گردد نمی محاسبه امتیازات احتساب براي گردد می برگزار کشور

  .است بالمانع مربوطه مقررات رعایت با علمی مجامع گونه این دانشی

 از برخورداري براي اطالعات فنآوري رسته شاغلین براي اطالعات فنآوري عمومی هاي آموزش هاي دوره ساعات میزان -

  .نیست محاسبه قابل امتیازات
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 اختالف، حل شوراهاي و هیأت تعاونی، هاي شرکت چون اموري در که اجرایی هاي دستگاه پیمانی و رسمی کارکنان -

 هاي دوره این .نمایند می طی را آموزشی هاي دوره محوله وظایف انجام براي و دارند عضویت ...و ورزشی هاي فدراسیون

  .گیرد قرار عمل مالك تواند نمی نظام بر مترتب امتیازات از برخورداري براي آموزشی

 شغلی هاي آموزش و مدیران هاي آموزش ی،عموم و فرهنگی آموزشی هاي دوره صرفاً شغلی، رشته تغییر صورت در -

  .است محاسبه قابل آموزشی راهبردي کمیته تشخیص به مرتبط

  دولت مدیران و کارمندان هاي آموزش احتساب نحوه :یک شماره جدول

معین قرارداد تمدید پیمانی قراردادهاي تمدید رسمی به آزمایشی استخدام وضع تبدیل ها آموزش انواع

 گواهینامه شاغل حق امتیاز اي حرفه مدیریت هاي پست ارتقاء و انتصاب )شغلی رتبه( رکنانکا شغلی ارتقاء 

  دوم نوع

  * * - * * * * خدمت بدو شغل تصدي و توجیهی آموزش

  * * * * - - * آزمایشی استخدام کارمندان ویژه آموزش

  * * * * * * * شغلی ارتقاء هاي آموزش

  - * - - * - - معین کار قرارداد تمدید هاي آموزش

  - - - - - - - کشور از خارج مدت کوتاه هاي آموزش

  * * * * * * * )الزامی( عمومی و فرهنگی هاي آموزش

  * * * * - * * مدیران هاي آموزش

  دولت کارمندان آموزش ارزشیابی و اطالعات مدیریت :هشتم بخش

 طبق آموزشی شناسنامه )رسمی و پیمانی( یرانمد و کارکنان از یک هر براي موظفند اجرایی هاي دستگاه - 13 ماده

 مورد مستمر طور به را آنها آموزشی اطالعات و نموده تهیه ،)دستورالعمل اساس بر( کارمندان آموزشی شناسنامه کاربرگ

 همحاسب مبناي اجرایی، دستگاه آموزش واحد تأیید از پس آموزشی شناسنامه در مندرج اطالعات .نمایند روز به و بازنگري

  .بود خواهد ...)و عملکرد ارزشیابی شغلی، ارتقا دستمزد، و حقوق( انسانی منابع هاي نظام در آموزش کاربردهاي
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 عنوان تحت اي رایانه سامانه یک قالب در را آموزش اطالعات و ها داده تمامی موظفند اجرایی هاي دستگاه -14 ماده

 یابد استقرار و طراحی اي گونه به باید سامانه این .نمایند روز به و نگهداري پردازش، ذخیره، »کارمندان آموزش مدیریت«

  :باشد زیر اطالعاتی محورهاي بردارنده در حداقل و باشد کارمندان آموزش زمینه در دستگاه هاي ریزي برنامه مبناي که

  مدیران و کارکنان آموزش شناسنامه -1

  اجرایی دستگاه هاي پست و مشاغل -2

  دستگاه انسانی منابع کامل اطالعات -3

  مشاغل با آن ارتباط و ...و سازمانی مدیریتی، عمومی، شغلی، تفکیک به آموزشی هاي دوره -4

  )آموزشی تقویم( ساالنه و ساله پنج راهبردي، آموزشی هاي برنامه -5

  دستگاه آموزشی بودجه -6

 عملکرد از مستمر گزارشات اجرایی، هاي هدستگا آموزشی عملکرد ارزیابی منظور به مدیریت توسعه معاونت -15 ماده

 آموزش اطالعات مدیریت سامانه طریق از نماید می تدوین سال هر که هایی شاخص اساس بر را اجرایی دستگاه آموزش

  .نمود خواهد ارائه مقتضی نحو به را نیاز مورد تحلیلی و آماري گزارشات و اخذ دولت، کارمندان

 هاي دستگاه تجربی و کارشناسی هاي دیدگاه و نظرات اخذ و مطالعات انجام از پس مدیریت توسعه معاونت - 16 ماده

 بهره افزایش و افزایی هم ساماندهی، هدف با دولت کارمندان و مدیران آموزش شبکه طراحی و بازنگري به نسبت اجرایی،

  .نمود خواهد اقدام اداري نظام در آموزش وري

  

 شماره بخشنامه(اجرایی  هاي دستگاه یرانمد و کارمندان آموزش نظام اصالحیه

 رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 14/11/1392 مورخ 18819/92/200

  )جمهور

  اجرایی هاي دستگاه تمام به بخشنامه

 و )اجرایی هاي دستگاه مدیران و کارمندان آموزش نظام موضوع( 30/1/1390 مورخ1834/200 شماره بخشنامه پیرو

 کارمندان هاي آموزش تطبیق و احتساب نحوه دستورالعمل موضوع( 04/12/1390 مورخ 31146/90/200 شماره بخشنامه
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 هاي سیاست )5( بند تحقق براي الزم بسترهاي کردن فراهم منظور به و )دوم نوع هاي گواهینامه بررسی نحوه و دولت

 سطح ارتقاي و بهسازي و انسانی منابع معنوي رشد زمینه ایجاد« بر مبنی رهبري معظم مقام ابالغی اداري، نظام کلی

 بخشنامه انسانی، منابع بهسازي و آموزش هاي برنامه کیفیت ارتقاي براي همچنین ،»آنان هاي مهارت و تخصص و دانش

 آموزش نظام اصالحیه« عنوان تحت مدیران و کارمندان آموزش نظام تکمیلی موارد و اصالحات عملیاتی، راهبردهاي

  .شود می ابالغ اجرا براي ذیل موارد شرح به »اجرایی هاي دستگاه مدیران و انکارمند

  اجرایی هاي دستگاه مدیران و کارمندان آموزش نظام اصالحیه -1

  )1 شماره پیوست( ییاجرا يها دستگاه در آموزش فرآیند تیفیک ارزیابی استانداردهاي -2

  )2 شماره پیوست( اجرایی هاي دستگاه االنهس آموزشی هاي برنامه تصویب و تهیه دستورالعمل -3

  )3 شماره پیوست ( اجرایی هاي دستگاه آموزشی هاي برنامه اثربخشی سنجش دستورالعمل -4

  معاونت نیجانش - آزاد عسکري محمود

  

  اجرایی هاي دستگاه مدیران و کارمندان آموزش نظام اصالحی بخشنامه

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت 14/11/1392 مورخ 18819/92/200 بخشنامه وستیپ(

  )جمهور سییر

  اختصارات و تعاریف )1 ماده

 )117( ماده مستثنیات رعایت با کشوري خدمات مدیریت قانون )5( ماده موضوع اجرایی هاي دستگاه به :اجرایی دستگاه -

  .شود می اطالق

  .شود می نامیده معاونت اختصار به هک جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت :معاونت -

 سیاسی مدیریت هاي سمت استثناي به اجرایی، دستگاه سرپرستی و مدیریتی هاي پست عناوین تمامی :اي حرفه مدیران -

  .شوند می تلقی اي حرفه مدیران آنان، همتراز و کشوري خدمات مدیریت قانون )71( ماده موضوع

 می محسوب سیاسی مدیران آنها همتراز و کشوري خدمات مدیریت قانون )71( ماده موضوع مقامات :سیاسی مدیران -

  .شوند
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 آموزش نظام 3- 2 بند موضوع اجرایی هاي دستگاه توانمندسازي و آموزش راهبري کمیته منظور :آموزش راهبري کمیته -

  .است دولت کارمندان

  .است 4/11/1391 مورخ 41935/91/220 شماره بخشنامه در مندرج مشاغل منظور :عمومی مشاغل -

  .است دولتی مدیریت آموزش مرکز منظور :آموزش مرکز -

  اجرایی هاي دستگاه کارمندان آموزش فرآیند کردن استاندارد )2 ماده

 طراحی، نیازسنجی، گذاري، مشی خط( اجرایی هاي دستگاه آموزش فرآیند استانداردسازي طریق از کیفیت بهبود منظور به

 موظفند اجرایی هاي دستگاه کارمندان، آموزش نظام 3-1 بند موضوع )آموزشی نظارت و ارزشیابی را،اج ریزي، برنامه

 فرآیند معاونت، تأیید مورد مراکز توسط شده طراحی استانداردهاي یا )1 شماره پیوست( ابالغی هاي استاندارد براساس

 فوق هاي استاندارد چارچوب در اجرایی هاي دستگاه در آموزش فرآیند .نمایند استاندارد و مستندسازي بازنگري، را آموزش

  .گیرد می قرار ممیزي و بررسی مورد معاونت توسط الذکر

  اختصاصی و عمومی مشاغل هاي آموزش استانداردسازي )3 ماده

 ،)شغلی ارتقاي هاي آموزش موضوع( دولت کارمندان آموزش نظام 2/2/5 بند مطابق اجرایی هاي دستگاه تمام -1/3

 هاي رتبه در و طراحی مشاغل نیاز مورد شایستگی مبناي بر را خود اختصاصی مشاغل آموزشی هاي استاندارد وظفندم

 در شده تعریف شرایط سایر کسب با رتبه هر هاي آموزش طی از پس کارمندان که کنند بندي طبقه اي گونه به شغلی

 به ،)27/10/1389 مورخ  55588/200 شماره بخشنامه وضوعم( شغلی هاي رتبه و طبقات در کارمندان ارتقاي نحوه ضوابط

 الزامی باالتر، شغلی هاي رتبه به ارتقا براي رتبه هر در شده تعیین آموزشی هاي دوره گذراندن .یابند ارتقا باالتر هاي رتبه

 می درج مکتسبه رتبه و شغل نوع اساس بر آنها آموزشی شناسنامه در کارکنان نیاز مورد و شده طی هاي آموزش .است

  .گردد

 کارمندان که صورتی در کشوري، خدمات مدیریت قانون )62( ماده استناد به دولت کارمندان توانمندسازي منظور به -2/3

 مراکز دیگر و آموزش مرکز توسط ها شایستگی این و نمایند کسب را )1/3 بند موضوع( شغل شده تعریف هاي شایستگی

 هاي شایستگی توانند می اجرایی هاي دستگاه گردد، احراز )اي حرفه و علمی مجامع و ها تشکل مراکز،( معاونت تأیید مورد

 فرد آموزشی شناسنامه در آموزش راهبري کمیته تأیید از پس و داده تطبیق شغل آن استاندارد هاي دوره با را شده احراز

  .نمایند ثبت
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 مورد تخصصی مراکز دیگر و اجرایی هاي دستگاه و وزشآم مرکز همکاري با عمومی مشاغل آموزشی استاندارد -3/3

  .شود می ابالغ و تدوین طراحی، معاونت توسط معاونت، تأیید

 و ایجاد اجرایی هاي دستگاه همکاري با معاونت توسط "دولت مشاغل آموزشی استانداردهاي الکترونیکی سامانه" -4/3

 می رسانی بروز و ثبت آن در اجرایی هاي دستگاه و معاونت سوي از اختصاصی و عمومی مشاغل آموزشی استانداردهاي

  .گردد

 رتبه در ارتقا براي کارکنان آموزشی هاي دوره احتساب در اجرایی هاي دستگاه اداري تحول هاي کمیسیون و شوراها -5/3

  :نمایند اخذ ذیل موارد رعایت با را آموزش راهبري کمیته تأییدیه باید شغلی، هاي

  .است عمل مالك شغلی هاي رتبه در ارتقا در احتساب براي مدیران و شغلی آموزشی هاي رهدو صرفاً )الف

  .باشند شده تعریف کارمند آموزشی شناسنامه در و بینی پیش شغل آموزشی استاندارد در باید آموزشی هاي دوره )ب

  .باشد داشته )دوره مجوز عنوان به( وزشآم راهبري کمیته تصویب تاریخ و شماره باید شده ارائه آموزشی هاي گواهینامه )ج

  کارشناسان تربیت هاي برنامه اجراي و طراحی )4 ماده

 کاربردي و شغلی هاي شایستگی بهبود و کارشناسی ظرفیت توسعه منظور به موظفند اجرایی هاي دستگاه -1/4

 بدو شغل تصدي هاي موزشآ موضوع( کارمندان آموزش نظام )1/5( بند اساس بر خود، اختصاصی مشاغل کارشناسان

 ها برنامه تصویب از پس و نموده اقدام اختصاصی مشاغل کارشناسان تربیت هاي برنامه تدوین و طراحی به نسبت ،)خدمت

 برنامه .نمایند اجرا را آن )شغل تغییر صورت در( شغل تصدي بدو و استخدام بدو کارمندان براي آموزش راهبري کمیته در

 اجرا جدید شغل تصدي اول ماه شش تا و افراد خدمت به ورود اول سال پایان تا حداکثر بایستی کارشناسان تربیت هاي

  .شود

 آموزشی، هاي دوره ها، شایستگی هدف، عنوان، :مانند مواردي شامل باید مشاغل کارشناسان تربیت هاي برنامه -2/4

 برنامه یا و دوره پایان گواهینامه ارائه .باشد شایستگی سنجش نحوه و محتوا ارائه روش مخاطبین، یادگیري، هاي فرصت

  .است الزامی کارکنان باالتر شغلی هاي رتبه به ارتقا براي یادگیري 

 آموزش، مرکز و اجرایی هاي دستگاه همکاري با معاونت توسط عمومی مشاغل کارشناسان تربیت هاي برنامه -3/4

  .شود می ابالغ و طراحی
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 و مراکز و آموزش مرکز اجرایی، هاي دستگاه عهده بر عمومی مشاغل کارشناسان تتربی هاي برنامه اجراي -4/4

  .است معاونت تأیید مورد مؤسسات

 آموزش مرکز عهده بر صرفاً )2/13بند فهرست( اداري حیطه در عمومی مشاغل کارشناسان تربیت برنامه اجراي :تبصره

  .است

 معاونت تأیید مورد مؤسسات و مراکز و اجرایی هاي دستگاه هدهع بر اختصاصی مشاغل تربیت هاي برنامه اجراي -5/4

  .است

  اطالعات بانک تشکیل و مدرسان تربیت )5 ماده

 ،)دولت کارمندان آموزش نظام موضوع( 30/1/1390 مورخ 1834/200 شماره بخشنامه )4( بند اجراي در -1/5

 هاي آموزش ارائه براي موظفند معاونت توسط شده صالحیت تأیید آموزشی مؤسسات و مراکز و اجرایی هاي دستگاه

 شرایط ،)TOT) مدرس تربیت برنامه .نمایند استفاده دارند تدریس صالحیت گواهینامه که مدرسانی از دولت کارکنان

 اجرایی هاي دستگاه به معاونت تأیید از پس و طراحی آموزش مرکز توسط آنها تدریس صالحیت سنجش نحوه و عمومی

  .شود می ابالغ

 بر عمومی مشاغل مدرسان و اجرایی، دستگاه عهده بر اختصاصی مشاغل مدرسان تخصصی صالحیت و شرایط تأیید -2/5

 را اختصاصی مشاغل شغلی هاي دوره در تدریس شرایط واجد افراد موظفند اجرایی هاي دستگاه .است آموزش مرکز عهده

  .کنند معرفی آموزش مرکز به مدرس تربیت هاي ورهد طی براي آموزش، راهبري کمیته تایید از پس و شناسایی

 تربیت آموزشی هاي دوره معاونت، تأیید مورد مؤسسات و مراکز و استانی ملی، ظرفیت از استفاده با آموزش مرکز -3/5

 استفاده براي مدرسان اطالعات بانک در را شده تأیید مدرسان مشخصات و کند می اجرا و ریزي برنامه را TOT((مدرس

  .کند می ذخیره شده، صالحیت تأیید مؤسسات و مراکز اجرایی، هاي ستگاهد

 که کسانی همچنین و دارند مربیگري و آموزش با مرتبط تحصیلی مدرك یا و مفید تدریس سوابق که افرادي :تبصره

 برنامه در شرکت از آموزش، مرکز تأیید با اند، گرفته خارجی و داخلی معتبر مراجع از TOT)) مدرس تربیت گواهینامه

  .باشند می معاف مدرس تربیت

 برنامه اجراي و طراحی به نسبت تا دارد فرصت ماه شش مدت به حداکثر بخشنامه این ابالغ تاریخ از آموزش مرکز -4/5

 راهبري کمیته تأیید مورد مدرسان از توانند می مدت این طی اجرایی هاي دستگاه .کند اقدام مدرس تربیت آموزشی هاي

  .کنند استفاده زشآمو
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  ساالنه آموزشی هاي برنامه تصویب و طراحی )6 ماده

 -1834/200 شماره بخشنامه موضوع( کارمندان آموزش نظام )4( ماده )ب(بند مطابق موظفند اجرایی هاي دستگاه

 دولت کارکنان آموزش راهبردهاي و اهداف چارچوب در که را مدیران و کارمندان ساالنه آموزشی هاي برنامه ،)30/1/1390

 بهمن پایان تا حداکثر ذیل، موارد رعایت با گیرد، می صورت فردي و شغلی سازمانی، تحلیل مبناي بر آموزشی نیازسنجی و

 دستگاه آموزش راهبري کمیته تصویب به و تهیه بخشنامه این )2( شماره پیوست اساس بر آینده سال براي سال هر ماه

  :برساند

  معاونت؛ ابالغی مدیران و کارمندان آموزش سرانه رعایت -1

  کاربردي؛ و مهارتی رویکرد با شغلی سازمانی، هاي آموزش بر تمرکز -2

  عمومی؛ و مدیریتی شغلی، هاي آموزش نسبت رعایت -3

  اختصاصی؛ و عمومی مشاغل کارشناسان تربیت هاي برنامه بینی پیش  -4

  .استانی هاي واحد داراي ملی اجرایی هاي دستگاه براي متمرکز ریزي برنامه -5

  اجرایی هاي دستگاه آموزشی هاي فعالیت و فرآیند بر نظارت )7 ماده

 زیر هاي مؤلفه و ابعاد در اجرایی هاي دستگاه آموزشی هاي فعالیت و فرآیند بر نظارتی، کارهاي و ساز از استفاده با معاونت

 راهبري کمیته تأیید از پس را نظارتی نیاز مورد منابع و مستندات ها، گزارش موظفند اجرایی هاي دستگاه .کند می نظارت

  .دهند قرار معاونت اختیار در مقتضی نحو به آموزش

  آموزش؛ اجرایی و راهبري هاي کمیته تشکیل) 1

  آموزشی؛ نیازسنجی فرآیند) 2

  ساالنه؛ آموزشی هاي برنامه طراحی فرآیند) 3

  آموزشی؛ اعتبارات کرد هزینه و بینی پیش) 4

  آموزشی؛ هاي برنامه اجراي) 5

  اختصاصی؛ مشاغل مدرسان اطالعات بانک تشکیل) 6
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  آموزش؛ مجریان و مؤسسات انتخاب) 7

  کارمندان؛ آموزشی شناسنامه تنظیم) 8

  آموزشی؛ هاي گواهینامه صدور) 9

  آموزشی؛ هاي برنامه اثربخشی بررسی و ارزشیابی) 10

  .موارد سایر) 11

  اجرایی هاي دستگاه موزشآ عملکرد ارزشیابی )8 ماده

 آموزشی عملکرد ،)30/1/1390 مورخ 1834/200 شماره بخشنامه موضوع( کارمندان آموزش نظام )15( ماده استناد به

 حوزه از عملکردي هاي گزارش معاونت و گیرد می قرار ارزیابی مورد معاونت توسط ساالنه طور به اجرایی هاي دستگاه

 از موظفند اجرایی هاي دستگاه .نماید می ارائه و تهیه دستگاهی و کلی صورت به را تدول مدیران و کارمندان آموزش

 شده تعیین هاي شاخص اساس بر را نیاز مورد اطالعات و آمار ها، گزارش کارکنان، آموزش مدیریت سامانه استقرار طریق

 ارزیابی کلیدي هاي شاخص اهم .کنند ئهارا معاونت به استانی و ملی سطح در آموزش راهبري کمیته تأیید از پس و تهیه

  :از عبارتند اجرایی هاي دستگاه آموزش عملکرد

  مدیران؛ و کارمندان آموزش ساعت سرانه شاخص) 1

  عمومی؛ و مدیریتی شغلی، هاي آموزش نسبت شاخص) 2

  آموزش؛ در گذاري سرمایه شاخص) 3

  ؛....)انمدیر استانی،کارکنان، ستادي،( آموزش عادالنه توزیع شاخص) 4

  ؛)الکترونیکی و غیرحضوري حضوري، کالسی، کارگاهی،( استفاده مورد آموزشی هاي روش نسبت شاخص) 5

  آموزشی؛ هاي دوره بودن اثربخش میزان شاخص) 6

  آموزشی هاي برنامه اثربخشی سنجش )9 ماده

 )3 شماره پیوست( »موزشیآ هاي برنامه اثربخشی سنجش نحوه«  دستورالعمل اساس بر موظفند اجرایی هاي دستگاه

  .دهند ارائه معاونت به را الزم گزارش ساالنه طور به و دهند قرار سنجش مورد را ها برنامه اثربخشی میزان
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  اجرایی بسترهاي و انسانی نیروي الزامات )10ماده

 کارمندان، آموزش امنظ شدن عملیاتی براي الزم بستر نمودن فراهم و انسانی نیروي ساختاري، الزامات تأمین منظور به

  :کنند رعایت را زیر موارد موظفند اجرایی هاي دستگاه

 منابع بهسازي و آموزش کارشناس سازمانی پست و شغل داراي باید بهسازي و آموزش واحد در شاغل کارمندان )الف

  .باشند الزم قانونی احراز شرایط با انسانی

 سرمایه و مدیریت توسعه شوراي تصویب از پس و طراحی را سانیان منابع بهسازي و آموزش کارشناس شغل معاونت، )ب

  .کند می بینی پیش دولت مشاغل بندي طبقه طرح در انسانی

 کسب انسانی، منابع بهسازي و آموزش کارشناس احراز شرایط از برخورداري عدم صورت در موجود، کارکنان براي )ج

 دارا( مرتبط، یادگیري هاي برنامه و آموزشی هاي دوره رد شرکت طریق از بهسازي و آموزش تخصصی هاي شایستگی

  .است الزامی )انسانی منابع بهسازي و آموزش اي حرفه صالحیت گواهینامه بودن

  .است الزامی استانی، سازمانی هاي واحد در مصوب سازمانی پست با آموزش کارشناس یک حداقل تعیین )د

  اعتبارات و بودجه )11 ماده

 برنامه اساس بر مکلفند اجرایی هاي دستگاه کشوري، خدمات مدیریت قانون نهم فصل اجرایی نامه آیین )3( ماده استناد به

 بودجه در و تعیین را انسانی منابع بهسازي و آموزش اعتبارات معاونت، ابالغی سرانه هاي شاخص و آموزشی ساالنه ریزي

  .نمایند بینی پیش دستگاه سنواتی

  دوم نوع آموزشی هاي گواهینامه )12 ماده

 کارمندان آموزش نظام هفتم بند در زیر اصالحات دوم، نوع هاي گواهینامه اثربخشی افزایش و کردن هدفمند منظور به

 هاي آموزش تطبیق و احتساب نحوه دستورالعمل دوم بخش و )30/1/1390 -1834/200 شماره بخشنامه موضوع(

 مورخ 31146/90/200 شماره بخشنامه موضوع( دوم نوع هاي واهینامهگ صدور و تأیید بررسی، نحوه و دولت کارمندان

  :گیرد می صورت )4/12/1390

 -تخصصی گواهینامه و باشد می )1( سطح پژوهشی -تخصصی سطح تا دوم نوع آموزشی گواهینامه سطوح -1/12

 مدرك بودن دارا صورت در دوم نوع گواهینامه اعطاي .شود می حذف دولت کارمندان آموزش نظام از  )2( سطح پژوهشی

 کارمند هر براي خدمت طول در بار یک صرفاً الزم شرایط دیگر و )پایه مدرك عنوان به( علمی ارزش با رسمی تحصیلی

  .است پذیر امکان
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 این ابالغ تاریخ از پژوهشی -تخصصی و تخصصی مهارتی، سطوح تمامی در دوم نوع هاي گواهینامه صدور -2/12

  .است الزم امتیاز نصاب حد کسب و جامع آزمون در شرایط واجد افراد شرکت به منوط بخشنامه

 مصوب فرهنگی و عمومی هاي آموزش تواند می دوم نوع گواهینامه اخذ براي ها آموزش کل )پنجم یک( حداکثر -3/12

  .نیست احتساب قابل دوم نوع آموزشی هاي گواهینامه براي استخدام بدو توجیهی هاي آموزش .باشد

 فوق دستورالعمل در شده تعریف مراحل سیر از پس باید دوم نوع گواهینامه اخذ براي کارمندان آموزشی پرونده -4/12

 ارسال معاونت به دوم نوع آموزشی هاي گواهینامه الکترونیکی سامانه طریق از دستگاه آموزش راهبري کمیته تأیید و الذکر

 اجرایی دستگاه نماینده و آموزش مرکز نماینده معاونت، نماینده از متشکل( نفره سه کمیته توسط ارسالی هاي پرونده .شود

 .شود می اجرا شرایط واجد افراد براي آموزش مرکز توسط جامع آزمون تأیید، صورت در و بررسی معاونت در مستقر )مربوط

 صادر شده تعریف فرآیندهاي طی و جامع آزمون در شدگان پذیرفته براي آموزش مرکز توسط دوم نوع آموزشی گواهینامه

  .شود می نگهداري و ثبت مذکور سامانه در کارمندان شده صادر آموزشی هاي گواهینامه اطالعات .شود می

  عمومی مشاغل و مدیران هاي آموزش اجراي )13 ماده

 آموزش و یتترب برنامه اساس بر سطوح تمامی در سیاسی و اي حرفه مدیران هاي آموزش اجراي و ریزي برنامه -1/13

 بر را مدیران ساالنه آموزشی برنامه است موظف آموزش مرکز .است آموزش مرکز عهده بر صرفاً معاونت، مصوب مدیران

 اعالم اجرایی هاي دستگاه به و تنظیم بعد سال براي سال هر ماه اسفند پایان تا حداکثر ها دستگاه آموزشی نیازهاي اساس

  .کند

 و کارشناس اداري، امور کاردان و کارشناس( :شامل عمومی مشاغل آموزشی هاي برنامه اجراي و ریزي برنامه -2/13

 امور کاردان و کارشناس منشی، نویس، ماشین دفتر، مسئول کارگزین، دفتري، امور متصدي بودجه، و برنامه کاردان

 آموزش و )انسانی منابع هسازيب و آموزش کارشناس و ریزي برنامه کارشناس پژوهشی، امور کاردان و کارشناس آموزشی،

 .است آموزش مرکز عهده بر معاونت مصوب آموزشی هاي استاندارد اساس بر اداري هاي توانمندي بخش عمومی هاي

 مورخ 1834/200 شماره بخشنامه اساس بر کماکان )شده ذکر مشاغل از غیر به( عمومی مشاغل سایر هاي آموزش اجراي

  .شود می انجام )ارمندانک آموزش نظام موضوع(30/1/1390

 تأیید مورد مؤسسات و مراکز و ها استان اجرایی، هاي دستگاه آموزشی هاي ظرفیت از است موظف آموزش مرکز -3/13

 ها، برنامه اجراي براي مذکور آموزشی هاي ظرفیت از استفاده شرایط و نحوه .کند استفاده ها آموزش اجراي براي معاونت

   .شود می عملیاتی معاونت تایید از پس و تهیه آموزش مرکز توسط

  سنجش مراکز و آموزش مجري مؤسسات و مراکز صالحیت تأیید )14 ماده
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 تخصصی هاي ظرفیت از استفاده با معاونت توسط آموزش سنجش و اجرا خدمات ارائه متقاضی آموزشی مؤسسات و مراکز

 مراکز از استفاده صالحیت، تعیین نحوه ستورالعملد .شوند می صالحیت تعیین اي، حرفه و علمی هاي تشکل اجرایی و

  .شود می ابالغ و تهیه معاونت توسط آنها بر نظارت و ارزیابی و شده صالحیت تأیید

 پس شود، می الزامی دولت کارمندان براي  آنها گذراندن خاص، مقررات و قوانین استناد به که آموزشی هاي دوره )15 ماده

  .است اجرا قابل معاونت توسط آنها ابالغ و مذکور مقررات در شده مشخص مراجع توسط طراحی از

 به بلندمدت آموزشی هاي دوره گونه هر گذراندن براي مدیران و کارمندان به آموزشی مأموریت اعطاي یا و اعزام )16 ماده

 )61( ماده مصادیق از ،شود می معادل یا و دانشگاهی مدرك اخذ به منجر که ...)و محور پژوهش محور، آموزش( طریقی هر

 همکاري انجام ها، نامه تفاهم پژوهشی، آموزشی، قرارداد انعقاد همچنین .است ممنوع و بوده کشوري خدمات مدیریت قانون

 اخذ به منجر که دستگاه مدیران و کارمندان تربیت ازاي در عالی آموزش مؤسسات و مراکز با پژوهشی و آموزشی هاي

  .است ممنوع شود، می آن دلمعا یا و دانشگاهی مدرك

  

  اجرایی هاي دستگاه آموزشی هاي برنامه اثربخشی سنجش دستورالعمل

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 14/11/1392 مورخ 18819/92/200 شماره بخشنامه پیوست(

  )3( شماره پیوست

 مورخ 1834/200 شماره بخشنامه موضوع( جراییا هاي دستگاه کارمندان آموزش نظام 4 ماده »د« بند اجراي در

  :شود می ابالغ زیر شرح به اجرایی هاي دستگاه آموزشی هاي برنامه اثربخشی سنجش دستورالعمل ،)30/01/1390

 کلیدي نقش که است کارکنان آموزش چرخه از مرحله آخرین آموزشی هاي برنامه اثربخشی سنجش و آموزشی ارزشیابی

 تحقق میزان آموزش، هاي روش و محتوي اثربخشی خصوص در بازخورها کردن فراهم با آموزش، خهچر کیفیت کنترل در

 بر .نماید می ایفا اند، شده محقق فردي و شغلی سازمانی، سطوح شده شناسایی نیازهاي آیا اینکه و شده تعیین اهداف

 بر ها برنامه اثربخشی سنجش جمله از موزشیآ هاي برنامه ارزشیابی دولت، کارمندان آموزش نظام 4 ماده »د« بند اساس

 اثربخشی سنجش در یکپارچگی و سازي همسان منظور به دستورالعمل این .است شده نهاده اجرایی هاي دستگاه عهده

  .است شده تدوین و طراحی آموزشی هاي برنامه

  اصطالحات و تعاریف -1 ماده

  .اجرایی دستگاه و فراگیران براي آموزشی برنامه یک از لحاص ناملموس و ملموس منافع و فواید :آموزشی اثربخشی
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 4 در آموزشی برنامه یک )ناملموس و ملموس منافع و فواید( آموزشی نتایج گیري اندازه فرآیند :آموزشی اثربخشی سنجش

  .اجرایی دستگاه توسط شده تعیین پیش از استاندارهاي و ها مالك طریق از ارزشیابی سطح

 اي عده براي که شود می اطالق دولت کارمندان آموزش نظام چهارچوب در مصوب آموزشی دوره یک هب :آموزشی برنامه

 اجرا و طراحی شده، تعیین اهداف با مشخص بندي زمان یک در اجرایی دستگاه یک مدیران یا و کارمندان عموم یا خاص

  .شود می

  

  

  

  

  اجرایی هاي دستگاه در آموزش فرآیند کیفیت ارزیابی استانداردهاي

 و مدیریت توسعه معانت 14/11/1392 مورخ 18819/92/200 شماره بخشنامه 1 شماره پیوست(

  )جمهور رییس انسانی سرمایه

  مقدمه

 کسب هاي بنگاه و ها سازمان در آموزش ارشد مسئولین و مدیران که اند شده مطرح نوظهوري هاي پدیده و عوامل امروزه

 و عوامل این .سازد می رهنمون آموزش هاي فعالیت چرخه در راهبردي ریزي برنامه و سیستمی نگرش کاربرد به را کار و

 دانش، افزوده ارزش کیفیت، بر تأکید نوین، هاي فنآوري راهبر، خود کارکنان به نیاز شدن، جهانی :از عبارتند ها پدیده

 محیط دانشی نیازهاي و عالی آموزش ینب شکاف شغلی، مسیر ارتقاي و مشاغل در تغییر باال، عملکرد با کاري هاي سیستم

  .کار و کسب

 و نموده چندان دو را راهبردي و پویا نظامی عنوان به اجرایی هاي دستگاه در آموزش به توجه ضرورت شده مطرح عوامل

 در آموزش نقش و ماهیت در تحول و تغییر بر عالوه .دهد می افزایش سازمانی اهداف پیشبرد در را بهسازي و آموزش نقش

 نظر، نقطه این از .است یافته تغییر دانش تسهیم و تولید چرخه به اطالعات و دانش یاددهی از نیز آن کارکرد سازمان،

 را زمینه دانشی، فضاي نمودن فراهم با باید بلکه نیست، نیازمند کارکنان به مهارت و دانش انتقال صرفاً آموزش کارکرد

  بنابراین، .نمود فراهم جراییا هاي دستگاه در دانشگران پرورش براي
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 شماره مصوبه( اجرایی هاي دستگاه آینده مدیران تربیت و آموزش برنامه

  )اداري عالی شوراي 5/9/1393 مورخ 11851/93/206

  ها استانداري و غیردولتی عمومی نهادهاي ها، شرکت مؤسسات، ها، وزارتخانه تمامی

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 31/4/1393 مورخ سهجل پنجمین و شصت و یکصد در اداري عالی شوراي

 مبنی )العالی مدظله( رهبري معظم مقام ابالغی اداري نظام کلی هاي سیاست 4 بند اجراي راستاي در و جمهور رییس انسانی

 قانون )115( ماده 11 بند تناداس به و »مدیران ارتقاء و نصب در اسالمی اخالق بر مبتنی ساالري شایسته و گرایی دانش« بر

 انسانی سرمایه مدیریت برنامه 7 بند در مقرر تکلیف نیز و شده یاد قانون )56( ماده اجراي در و کشوري خدمات مدیریت

 مدیران تربیت و آموزش برنامه« جمهور، رییس 20/1/1393 مورخ 560/93/206 شماره ابالغیه اداري، نظام اصالح راه نقشه

 اجرا براي )اداري عالی شوراي دبیرخانه مهر به ممهور( پیوست سند شرح به که نمود تصویب را »اجرایی هاي هدستگا آینده

  .گردد می ابالغ

 عملکرد گزارش و نموده نظارت مصوبه این اجراي بر جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت است، ضروري

  .نماید هارای اداري عالی شوراي به ساالنه را، آن

  اجرایی هاي دستگاه آینده مدیران تربیت و آموزش برنامه

  :اختصارات و تعاریف

  :است زیر شرح به مصوبه این در رفته بکار اختصارات و تعاریف -1 ماده

  .شود می نامیده »معاونت« اختصار به مصوبه این در که جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت :معاونت

  .شود می نامیده »مرکز« اختصار به مصوبه این در که دولتی مدیریت آموزش مرکز :مرکز

 هاي دستگاه موردنیاز اي حرفه مدیران توسعه و پرورش منظور به مدیریت عمومی هاي شایستگی توسعه فرآیند :برنامه

  .است اجرایی

 امکان فرد یک به که شود می اطالق معاونت سوي از شده تعیین هاي نگرش و ها مهارت دانش، از اي مجموعه به :شایستگی

  .دهد انجام آمیز موفقیت طور به باالتر، سطوح به ارتقاء یا و مدیریت پست احراز از پس را مدیریتی وظایف بتواند تا دهد می
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 کمبودهاي افراد، موجود وضع ارزیابی و ها شایستگی براساس که مستند است اي نگاره : (Profile) شایستگی نیمرخ

  .دهد می نشان باالتر، سطوح به ارتقاء یا و مدیریتی هاي پست پذیرش آمادگی براي را آنان نگرشی و مهارتی دانشی،

 برمبناي و رسمی فرآیندي طی که هستند معاونت توسط )غیردولتی و دولتی( شده  صالحیت تأیید مراکز :ارزیابی کانون

 براي آنان بالقوه توان میزان تعیین و کارمندان هاي شایستگی رزیابیا به نسبت معاونت تأیید مورد ابزارهاي و ها شاخص

  .نمایند می اقدام مدیریتی هاي پست احراز

 مراکز ها، موزه ها، ورزشگاه ها، بیمارستان مدارس، نظیر اجرایی هاي دستگاه سازمانی واحدهاي از دسته آن :عملیاتی واحد

  .دارند عهده به را دستگاه نهایی و اصلی خدمات ارائه و تأمین تولید، که ندهست معلولین نگهداري مراکز و اي حرفه و فنی

  .شود می اطالق گیرند، نمی قرار عملیاتی واحد تعریف زمره در که اجرایی هاي دستگاه واحدهاي از دسته آن به :ستادي واحد

 71 ماده در مندرج سیاسی مدیریت يها پست استثناء به اجرایی هاي دستگاه مدیریتی هاي پست تمامی :اي حرفه مدیریت

  .کشوري خدمات مدیریت قانون

  :برنامه اهداف

  :است زیر شرح به برنامه اهداف -2 ماده

  :اصلی هدف )الف

  کشور مدیران شایستگی ارتقاء

  :فرعی اهداف )ب

 و نصب در اسالمی اخالق بر مبتنی گرایی اي حرفه و ساالري شایسته گرایی، دانش اصل تحقق براي مناسب بستر ایجاد -

  مدیران ارتقاء

 احراز مستعد کارمندان هاي شایستگی و ها قابلیت ها، ظرفیت توسعه و شناسایی براي مناسب سازوکارهاي نمودن فراهم -

  اي حرفه مدیریت هاي پست

 هاي پست به صابانت و انتخاب در عادالنه و رقابتی فضاي ایجاد طریق از توانمند کارمندان و کارشناسان انگیزه افزایش -

  اي حرفه مدیریت

  :داوطلبان انتخاب و ورود شرایط
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  :باشند برنامه در شرکت داوطلب توانند می ذیل شرایط احراز با اجرایی هاي دستگاه کارمندان -3 ماده

  کارشناسی هاي پست و اي حرفه مدیریت هاي پست تصدي -

 براي مرتبط تجربه سال 7 و لیسانس فوق و دکتري یلیتحص مدرك دارندگان براي مرتبط تجربه سال 3 حداقل داشتن -

  لیسانس تحصیلی مدرك دارندگان

  سن سال 45 حداکثر داشتن -

 اولویت در دستگاه، وظایف با متناسب مختلف هاي گرایش با مدیریت دکتري و لیسانس فوق مدارك دارندگان -تبصره

  .باشند می

  :اجرا فرآیند

  اجرایی هاي دستگاه ستادي کارمندان براي اجرا فرآیند )الف

 بر نظارت همچنین و برنامه این اجراي براي ارزیابی هاي کانون و آموزشی مراکز صالحیت تأیید و ریزي برنامه -4 ماده

  .است معاونت برعهده آن اجراي حسن

 سهمیه شغلی، عتنو و پیچیدگی حساسیت، ها، دستگاه مدیریتی هاي پست تعداد مانند هایی شاخص براساس معاونت -5 ماده

 در شرکت براي شده صالحیت تأیید ارزیابی هاي کانون و آموزشی مراکز اجرایی ظرفیت با متناسب را ها دستگاه از یک هر

  .نماید می اعالم و معین برنامه،

 و ها ویژگی گرفتن نظر در و فرد عملکرد با متناسب و 3ماده شرایط رعایت با موظفند اجرایی هاي دستگاه -6 ماده

 )دستگاه به شده داده تخصیص سهمیه( ظرفیت برابر سه معرفی و انتخاب به نسبت داوطلبان، مدیریتی بالقوه هاي قابلیت

  .نمایند اقدام معاونت به خود شرایط واجد ستادي کارمندان

 هاي گیشایست ارزیابی به نسبت اجرایی، هاي دستگاه سوي از افراد اسامی اعالم از پس است موظف معاونت -7 ماده

 از( منتخب افراد شایستگی نیمرخ تهیه و )6ماده موضوع( شده داده تخصیص سهمیه میزان به افراد انتخاب براي داوطلبان

  .نماید اقدام شده، صالحیت تأیید ارزیابی هاي کانون طریق از معاونت ابالغی ضوابط بر مبتنی )شایستگی حیث

 تأیید آموزش مراکز ظرفیت با متناسب آنها شایستگی نیمرخ همراه هب منتخب افراد معرفی به نسبت معاونت -8 ماده

  .نمود خواهد اقدام مراکز اینگونه توسط آموزشی هاي برنامه اجراي براي و شده صالحیت
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 سنجش ابزارهاي و ها شایستگی براساس برنامه در کننده شرکت افراد هاي شایستگی مجدداً برنامه، پایان از پس -9 ماده

 کسب را الزم حدنصاب که کسانی براي و گیرد می قرار سنجش مورد شده صالحیت تأیید مراکز توسط معاونت، یدتأی مورد

 در و گردد می صادر معاونت سوي از )آن سطح ذکر با( اي حرفه هاي مدیریت سمت احراز شایستگی گواهینامه نمایند، می

  .شود می ينگهدار مدیران شایستگی گواهینامه دارندگان اطالعات بانک

  اجرایی هاي دستگاه عملیاتی واحدهاي کارمندان براي اجراء فرآیند )ب

 نیمرخ در شده تعیین آموزشی کمبودهاي و ابالغی آموزشی هاي دوره هاي سرفصل بر مبتنی برنامه اجراي -10 ماده

  .باشد می دستگاه آموزش ولمسئ واحد عهده به اجرایی هاي دستگاه عملیاتی واحدهاي کارکنان براي داوطلبان، شایستگی

 به نسبت باشند، داشته را ارزیابی کانون ایجاد ظرفیت معاونت تأیید با که اجرایی هاي دستگاه افراد، انتخاب از پس -11 ماده

  .نمایند می اقدام داوطلبان هاي شایستگی ارزیابی

 برنامه اجراي و ها شایستگی ارزیابی براي )ولتیغیرد و دولتی( استانی و ملی هاي ظرفیت از تواند می اجرایی دستگاه -تبصره

  .نماید استفاده

 هاي کانون همچنین و باشند می خود داوطلبان شایستگی ارزیابی به مجاز معاونت، تأیید با که اجرایی هاي دستگاه - 12 ماده

 را افراد شایستگی نیمرخ معاونت، تأیید مورد سنجش ابزارهاي و ها شایستگی برمبناي باید آنها سوي از منتخب ارزیابی

  .نمایند معرفی برنامه به ورود براي را )ها شایستگی حیث از( صالحیت واجدین و تعیین

 توسط رأساً ارزیابی هاي کانون به اجرایی هاي دستگاه عملیاتی واحدهاي شرایط واجد کارمندان معرفی و انتخاب -13 ماده

  .شد خواهد انجام ربط ذي دستگاه

 سنجش ابزارهاي و ها شایستگی براساس برنامه در کننده شرکت افراد هاي شایستگی مجدداً برنامه، پایان زا پس -14 ماده

 را الزم حدنصاب که کسانی براي و شود می ارزیابی منتخب ارزیابی هاي کانون یا اجرایی دستگاه توسط معاونت، تأیید مورد

  .گردد می صادر اجرایی دستگاه سوي از عملیاتی واحدهاي در مدیریت سمت احراز شایستگی گواهینامه نمایند، می کسب

 را صادره عملیاتی واحدهاي در مدیریت سمت احراز شایستگی گواهینامه از تصویري موظفند اجرایی هاي دستگاه -تبصره

  .نمایند ارسال معاونت به مدیران شایستگی گواهینامه دارندگان اطالعات بانک در ثبت براي

  :ريبکارگی فرآیند
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 که نمایند استفاده افرادي از مدیران ارتقاء و انتصاب انتخاب، در 1395 سال ابتداي از موظفند اجرایی هاي دستگاه -15 ماده

 شایستگی گواهینامه دارندگان نیز مذکور تاریخ از قبل تا .باشند مدیریتی هاي سمت احراز عمومی شایستگی گواهینامه داراي

  .خواهندداشت قرار ارتقاء و انتصاب انتخاب، تاولوی در مدیریت سمت احراز

 تر پایین سطوح در انتصاب براي اند، شده منصوب مدیریتی هاي پست از یکی در مصوبه این ابالغ از قبل که افرادي -تبصره

  .باشند نمی ماده این مفاد مشمول آن، از

 مدیران شایستگی گواهینامه دارندگان طالعاتا بانک کشوري، خدمات مدیریت قانون 55 ماده اجراي در معاونت -16 ماده

  .دهد می قرار اجرایی هاي دستگاه اختیار در برخط صورت به و تشکیل را

  :موارد سایر

 مشاور عنوان به را موفق مدیران یا و مجرب اساتید از یکی دوره هر براي موظفند، برنامه مجري آموزشی مراکز -17 ماده

 پرونده تشکیل به نسبت و داشته فعال حضور آموزشی دوره مراحل تمامی در است موظف دهیادش مشاور .نمایند تعیین دوره

 مسئول به نهایی تصمیم براي را خود گزارش دوره، پایان در و اقدام کنندگان شرکت رفتاري و تخصصی اطالعات ثبت و

  .نماید تسلیم دوره

 توسط مشترکاً و رسد می معاونت تأیید به که است هایی تعرفه براساس ها، برنامه اجراي موردنیاز اعتباري منابع - 18 ماده

 از برنامه هزینه درصد15 حداکثر که اي گونه به( .شد خواهد تأمین برنامه در شرکت داوطلبان و مربوط اجرایی هاي دستگاه

  ).شود اخذ داوطلبان

 با( را ها برنامه این به مربوط عتباراتا از بخشی کند می اجراء خود که هایی دوره مورد در است موظف مرکز -1 تبصره

  .نماید پرداخت و تأمین )معاونت تشخیص

 هاي دوره برگزاري به مربوط اعتبارات موظفند نمایند، می استفاده عمومی بودجه از که اجرایی هاي دستگاه -2 تبصره

 هاي شرکت .نمایند پرداخت و یبین پیش )سایر بخش - عمومی هزینه( مصوب هاي بودجه محل از را خود موردنیاز آموزشی

  .نمایند پرداخت را الزم اعتبارات خود اي هزینه بودجه محل از موظفند نیز دولتی

 نظارت مسئولیت و بوده دستگاه مقام باالترین عهده به اجرایی هاي دستگاه در مصوبه این اجراي حسن مسئولیت - 19 ماده

 در مقرر تکالیف با رابطه در را اجرایی هاي دستگاه و مرکز عملکرد زارشگ باید معاونت .است معاونت عهده به آن اجراي بر

  .نماید ارائه اداري عالی شوراي به ها دستگاه سالیانه ارزیابی قالب

  اداري عالی شوراي رییس و جمهور رییس -روحانی حسن
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 20549/200 شماره بخشنامه( آموزشی هاي دوره تدریس زمینه در صالحیتدار مراکز

  )مدیریت توسعه معاونت 18/8/1390 مورخ

 از که آموزشی هاي دوره مدرسین و محتوي زمینه در اجرایی هاي دستگاه سوي از که مکرري هاي سؤال به عنایت با

 غیردولتی هاي مؤسسه همچنین و گردد می ابالغ مدیریت بهبود و فرهنگی عمومی، هاي دوره عنوان به معاونت این سوي

  :گردد می اعالم گردند، مند بهره استخدامی هاي آزمون و آموزش فرآیند در آنان تخدما از توانند می که

 بهره دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط شده اعالم و تأیید محتوي از ها دوره دسته این اجراي در باید اجرایی هاي دستگاه

 را شده یاد مرکز از صالحیت گواهی که ندیاب اشتغال تدریس به ها دوره این در توانند می مدرسینی صرفاً و نموده گیري

  .ندارد مجوزي ها زمینه این در متفرقه کتب و محتوا از استفاده و باشند داشته

 یا و نشده اعالم و تأیید دولتی مدیریت آموزش مرکز سوي از آن محتوي ولی گردد اعالم هایی دوره که صورتی در

 راهبري کمیته تأیید با مرکز، اعالم زمان تا توانند می ها دستگاه شند،با نشده صالحیت تأیید ها دوره آن براي مدرسینی

  .نمایند اقدام زمینه این در شود می تشکیل معاونت این نماینده عضویت با که دستگاه

 در استخدامی هاي آزمون و آموزش فرآیند در غیردولتی هاي مؤسسه خدمات از گیري بهره سازد می نشان خاطر پایان در

 آموزش مرکز معاونت، این از مورد حسب را صالحیت تأیید گواهینامه ها مؤسسه از دسته این که است مجاز صورتی

  .باشند نموده اخذ ها استانداري پژوهش و آموزش دفاتر یا و دولتی مدیریت

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -دهکردي فروزنده اله لطف

  

 25/5/1383 مورخ 94133/1803 بخشنامه شماره( توجیهی آموزشی هاي دوره

  )معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 و نیقوان دولت، تیریمد و کار سازمان با دیجد کارکنان ساختن آشنا منظور به و دولت کارکنان آموزش نظام ياجرا در

 یهیتوج دوره يمحتوا ، متبوع دستگاه از یکل ختشنا نمودن فراهم و یسازمان يها ارزش و کار اخالق ، یعموم مقررات

 یم ابالغ اجراء جهت و نیتدو خود، متبوع دستگاه از کارکنان شناخت و یقانون و ينظر مباحث بخش دو در خدمت بدو

  .گردد
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 لیذ مالحظات به توجه با ییاجرا يها دستگاه است الزم لیذ مالحظات به توجه با ییاجرا يها دستگاه است الزم

 آموزش ، یاستخدام حکم صدور خیتار از پس ماه شش تا حداکثر داالستخدامیجد کارکنان هیکل تا ندینما فراهم را یداتیتمه

 خواهد قرار اریاخت در متعاقبا که باشد یم هیته دست در مربوط یآموزش منابع ضمنا .ندینما یط را بخشنامه نیا موضوع يها

  .گرفت

 یابیارز کنندگان شرکت يها آموخته از دوره انیپا در و اجراء يحضور صورت به یانونق و ينظر مباحث یآموزش برنامه -1

 را نمره کل از درصد 60 آزمون در که دوره در کنندگان شرکت به .دیآ یم بعمل یابیارز کنندگان شرکت به .دیآ یم بعمل

 دیتمد است یهیبد .شد خواهد اعطاء یهیوجت دوره یط نامهیگواه ندینما ارائه را خود دستگاه شناخت گزارش و ندینما کسب

 دوره در یقبول نامهیگواه اخذ به منوط یاستخدام يایمزا از استفاده جهت الزم شرط نیهمچن و کارکنان یاستخدام قرارداد

  .باشد یم مذکور یآموزش يها

 ییآشنا ، مربوط ییاجرا ستگاهد با کارکنان ییآشنا يها نهیزم در خود متبوع دستگاه از کارکنان شناخت آموزش برنامه -2

 تیهدا و نظارت تحت برنامه از بخش نیا .است خود يتصد مورد شغل با کارکنان ییآشنا و خدمت محل واحد با کارکنان

  .گردد یم اجراء دستگاه آموزش مسوول

 يضرور مربوط نامهیگواه صدور يبرا الزم شرط عنوان به یول ندارد يازیامت متبوع دستگاه از شناخت گزارش ارائه :تذکر

  .است

 قیطر از بخشنامه موضوع يها دوره .گردد یم یتلق یهیتوج آموزش دوره ياجرا مجوز صدور منزله به بخشنامه نیا -3

 که یآموزش موسسات و مراکز ، واحدها هیکل و استان يزیر برنامه و تیریمد يها سازمان پژوهش و آموزش تیریمد

 موظفند ییاجرا يها دستگاه .شد خواهد اجراء است، دهیرس کشور يزیر برنامه و تیریمد سازمان دییتا به آنها تیصالح

 بر نظارت امکان تا ندینما ارسال سازمان نیا یاستان يواحدها ای و یبخش دفاتر به را الزم اطالعات دوره شروع از قبل

  .شود فراهم آن ياجرا حسن

 نظام یزشیانگ يکارها سازو و ازاتیامت .باشد یم یدولت خدمات به دورو يبرا الزم شرط یهیتوج دوره یط کهییآنجا از -4

  .بود نخواهد يجار مزبور يها دوره یآموزش ساعات خصوص در دولت کارکنان یآموزش

  یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون - آزاد يرعسک محمود

  ساعت زانیم درس عنوان

  14 رانیا یاسالم يجمهور دولت تیریمد و رکا سازمان با ییآشنا یقانون و ينظر مباحث اول بخش
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  18 یعموم مقررات و نیقوان با ییآشنا 

  8 یسازمان يها ارزش و کار اخالق 

  20 خود متبوع دستگاه از کارکنان شناخت دوم بخش

  60 جمع

  یقانون و ينظر مباحث اول بخش

  ساعت14    رانیا یاسالم يجمهور دولت تیریمد و کار سازمان با ییآشنا -1

  رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون در دولت ساختار -1/1

 يشورا ، گانه سه يقوا ، يرهبر يها نهیزم در )تیحاکم کل مفهوم به( دولت ساختار با مرتبط یاساس قانون اصول یمعرف

  یساسا درقانون يبازنگر و یمل تیامن یعالیشورا و مسلح يروهاین ، مایوس صدا ، نظام مصلت صیتشخ مجمع ، نگهبان

  رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون در دولت ییاجرا ساختار -1/2

 و یاستخدام و يادار امور اداره وزراء، ، رانیوز اتیه جمهور، سییر ، هیمجر قوه خصوص در یاساس قانون اصول یمعرف

  ...و يکشور يشورا سفرا، ، استانداران ، بودجه و برنامه

 )یدولت یعموم ينهادها ، وابسته یدولت يها شرکت و موسسات ، مستقل موسسات ، اه وزارتخانه( دولت کار سازمان -1/3

 ها، وزارتخانه ، جمهور سییر دفتر ، يجمهور استیر نهاد ،یدولت يها دستگاه یحقوق يها قالب و یسازمان اشکال یمعرف

 ينهادها ، آنها از کی هر اتیخصوص و یدولت يها شرکت وابسته، موسسات جمهور، سییر نظر ریز مستقل يها سازمان

  کشور يادار نظام و دولت با آنها رابطه و یدولت ریغ یعموم ينهادها ، یاسالم انقالب

  رانیا یاسالم يجمهور دولت یتیریمد يها نظام با ییآشنا -1/4

  يریگ میتصم و يساز میتصم يها نظام -1/4/1

 در که دولت يستاد يها سازمان و رانیوز ت ایه يونهایسیکم ها، شرکت یعموم مجامع ، یعال يشوراها ، شوراها یمعرف

  موثرند دولت ماتیتصم ساخت

  يساز کپارچهی و یهماهنگ نظام -1/4/2
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 نظام در کننده هماهنگ يها دستگاه و مقامات کشور، يادار نظام در یهماهنگ يراهکارها ، یهماهنگ مفهوم و یمعن

  رانیا يادار

  بودجه و يزیر برنامه نظام -1/4/3

 در کشور يزیر برنامه و تیریمد سازمان نقش ، یمل و توسعه يها برنامه هیته ندیفرا ، يزیر برنامه کالن نظام با ییآشنا

  يزیر برنامه نظام کننده یبانیپشت يها دستگاه ها، برنامه هیته در ییاجرا یعال يها دستگاه نقش و يزیر برنامه

  یبازرس و نظارت يها نظام -1/4/4

 نظارت ، جمهور سییر دفتر ژهیو یبازرس ،یبازرس سازمان( یبازرس و ینظارت يها دستگاه ، یبازرس و نظارت ممفهو و یمعن

  ))یاسالم يشورا مجلس( یاسیس نظارت ،)وزراء( یتیریمد نظارت ،)هییقضا قوه( یقانون

  رانیا یاسالم يجمهور در یدولت تیریمد ياندازها چشم و مشکالت ، ها چالش -1/4/5

 تیریمد و يادار ينوساز و تحول يها برنامه ، رانیا در یدولت تیریمد یشناس بیآس ، یدولت تیریمد نینو يهاکردیرو

  کشور توسعه يها برنامه در یدولت تیریمد و يادار نظام انداز چشم ،یدولت

  ساعت 18 یعموم مقررات و نیقوان با ییآشنا -2

  یاستخدام و يادار مقررات و نیقوان -2/1

 کارکنان، ارتقاء ، پرداخت ، آموزش ، استخدام ، کارکنان فیتکال و حقوق با رابطه در يکشور استخدام مقررات و قانون

  ...و خدمت از خروج ، یبازنشستگ

  یمحاسبات و یمال مقررات و نیقوان -2/2

 ، یحسابرس مانساز ها، حسابیذ محاسبات، وانید ، دولت در )ها نهیهز(یمال یاتیعمل کنترل یچگونگ و یمال مقررات

  ...و آنها با برخورد یچگونگ و یمال تخلفات ...و یرسم حسابرسان انجمن

  یانضباط مقررات و نیقوان -2/3

 تخلفات، به یدگیرس يها اتیه ،يادار تخلفات به یدگیرس مقررات ، کارکنان یعموم و یشغل يرفتارها بر حاکم مقررات

 نظام در فساد با مبارزه و يریشگیپ به مربوط مقررات و کارکنان یتخداماس حقوق احقاق در آن نقش و يادر عدالت وانید

  ییاجرا و يادار
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  ساعت 8      یسازمان يارزشها و کار اخالق -3

  یعموم خدمات در یاخالق تیریمد -3/1

  )ع( طالب یاب ابن یعل امام کالم و ینید يها آزمون در کارگزاران اخالق -

  یاسالم انقالب معظم رهبر يا خامنه ...ا تیآ حضرت و )ره( ینیخم امام ینید يها آزمون در کارگزاران اخالق -

  سته،یشا یعموم خدمات در نینو یدولت تیریمد يها آموزه و يعمو خدمات در يا حرفه اخالق اصول -

  مدار يمشتر دولت و يمدار شهروند -3/2

  یدولت تیریمد نینو يها نظام در يمدار شهروند -

  مدار شهروند يها سازمان و ها دولت اتیخصوص -

  کشور يادار نظام در یگرائ يمشتر و يمدار شهروند يها برنامه و مشکالت ، ها فرصت ها، چالش -

  رجوع ارباب تیرضا جلب و مردم میتکر طرح -3/3

  مردم تیرضا جلب يبرا آن در شده ینیب شیپ يکارها سازو و میتکر طرح يمحتوا و ينظر یمبان با ییآشنا -

  آن قیتعم و توسعه مشکالت و ها چالش و میتکر طرح يستاوردهاد -

  آن میتنظ و هیته یچگونگ و ها سازمان یاخالق منشور -

  ساعت 20 خود متبوع دستگاه از کارکنان شناخت : دوم بخش

  مربوط یاجرائ دستگاه با کارکنان ییآشنا -1

  دستگاه يادار و یسازمان گذشته و خچهیتار با یکل ییآشنا -1/1

  دستگاه يمحور و یاساس فیوظا و اهداف ، تیمامور -1/2

  کشور سطوح در آن گستره و )مرکز از خارج – يمرکز( یالتیتشک ساختار با ییآشنا -1/3

  دستگاه یرونیب و یداخل يادار و یسازمان ارتباطات نظام با ییآشنا –1/4

  یاصل دستگاه با آنها یتباطار نظام و دستگاه به وابسته و ياقمار يسازمانها با ییآشنا -1/5
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  مربوط دستگاه در یسازمان يدهاینبا و دیبا و يهنجارها و يمحور يارزشها با ییآشنا -1/6

  : خدمت محل واحد با کارکنان ییآشنا -2

  دستگاه مجموعه در واحد تیموفق با ییآشنا -2/1

  خدمت محل واحد یاساس فیوظا با ییآشنا -2/2

  آن یسازمان ساختار و واحد دهنده لیتشک يها قسمت و یساسا يندهایفرآ با ییآشنا -2/3

  خدمت محل واحد بر حاکم ریفراگ و یعموم مالحظات و رانیمد ، همکاران با ییآشنا -2/4

  :خود يتصد مورد شغل با کارکنان ییآشنا -3

  بوطمر منابع و اراتیاخت ، ها تیمسوول و فیوظا نیمهمتر نظر از يتصد مورد شغل با ییآشنا -3/1

  يتصد مورد شغل با رابطه در یهماهنگ و يهمکار ، ییپاسخگو مراتب با ییآشنا -3/2

  يتصد مورد شغل در یشغل یترق و شرفتیپ ، احراز طیشرا با ییآشنا -3/3

  آن جینتا يامدهایپ و آثار و يتصد مورد شغل در فرد عملکرد یابیارز یچگونگ با ییآشنا -3/4

  

 مورخ 61731/89/200 شماره بخشنامه( )سلمان حطر( فرهنگی آموزشی هاي دوره

  )جمهور رییس مدیریت توسعه معاونت 21/12/1389

 فرهنگی استراتژي مهم ارکان از یکی عنوان به کشور مدیران مهارت و بینش دانش، سطح ارتقاي و توانمندسازي منظور به

 جهت در آن بر مدیریت و فرهنگی تحوالت وزهح در انسانی سرمایه تربیت مقوله زیربنایی و مهم نقش لحاظ به و دولت

 26040/200 شماره جانبه سه نامه تفاهم مفاد به توجه با و کشور در ساز اخالق و محور دین فرهنگی نظام ساختن استوار

 به )سلمان طرح( فرهنگی آموزشی هاي دوره اسالمی، ارشاد و فرهنگ و کشور وزارتین و معاونت این 17/05/1389 مورخ

 مدیران، کلیه براي مدیران، آموزشی هاي دوره قالب در ها دوره این .گردد می ابالغ اجرا براي و طراحی زیر جدول شرح

 و ریزي برنامه به نسبت آموزش راهبري کمیته در طرح از پس موظفند اجرایی هاي دستگاه و شده تلقی الزامی و مصوب

  .نمایند اقدام 1390 سال پایان تا آن اجراي
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  )سلمان طرح( فرهنگی آموزشی هاي دوره ناوینع فهرست

  ساعت 4   دینی هاي آموزه بر تأکید با فرهنگی ریزي برنامه و مدیریت و فرهنگ شناسی مفهوم -1

  ساعت 4   )العالی مدظله( رهبري معظم مقام و )سره قدس( راحل امام فرهنگی راهبردهاي -2

  ساعت 4    فرهنگی مهندسی بر تأکید با نظام فرهنگی مصوبات تبیین -3

  ساعت 2   قرآنی فرهنگ توسعه منشور تبین -4

  ساعت 4   )مهدویت فرهنگ و اسالمی انقالب( انتظار فرهنگ و مهدویت -5

  ساعت 4   فقیه والیت مبناي بر اسالم سیاسی نظام -6

  ساعت 6    اسالمی مدیریت نظام -7

  ساعت 6    آن با مقابله هاي شیوه و نرم تهدید نرم، جنگ -8

  ساعت 4   فرهنگی و سیاسی شناسی جریان -9

  ساعت 2   کشور اجتماعی و فرهنگی وضعیت بررسی 10

  ساعت 40 :کل جمع

 مدیریت آموزش مرکز نظارت با کشور سراسر هاي استانداري پژوهش و آموزش دفاتر توسط صرفاً ها دوره این اجراي -

  .بود خواهد دولتی

  .شد خواهد ابالغ دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط استاندارد صورت به لذکرا فوق هاي دوره آموزشی محتواي -

 امر به توانند می افرادي و تعیین دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط ها آموزش از دسته این مدرسان اي حرفه صالحیت -

  .شندبا شده یاد مرکز سوي از صالحیت گواهینامه داراي که یابند اشتغال ها دوره این در تدریس

 معاونت به اجرایی هاي دستگاه تفکیک به را آموزشی هاي دوره اجراي گزارش است موظف دولتی مدیریت آموزش مرکز -

  .نمایند ارسال جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -دهکردي فروزنده اله لطف
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 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به وابسته دولتی ریتمدی آموزش مرکز اساسنامه

 و تحقیقات علوم، وزارت 14/8/90 مورخ 155875/22 بخشنامه شماره( جمهور رییس انسانی

  )فنآوري

 هاي تخصص و مدیریت هاي زمینه در اجرائی هاي دستگاه کارکنان و مدیران هاي مهارت و ها تخصص ارتقاي منظور به

 نامه آیین استناد به و اجرایی هاي دستگاه فنی هاي توانایی باالبردن همچنین و ایراتی-اسالمی و زشیار رویکرد با وابسته

 عالی شوراي 4/4/64 مورخ جلسه هفتمین و بیست مصوب دولتی هاي سازمان به وابسته عالی آموزش مؤسسات تأسیس

 علوم، وزارت عالی آموزش گسترش يشورا 18/7/1390 مورخ 130978/22 شماره مجوز اساس بر و فرهنگی انقالب

 تأسیس جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به وابسته دولتی مدیریت آموزش مرکز فنآوري، و تحقیقات

 اساسنامه، این مفاد ،)18/5/1383 مصوب( فنآوري و تحقیقات علوم، وزارت تشکیالت و وظایف اهداف، قانون طبق و

  .شود می اداره مربوط راتمقر و ضوابط قوانین،

 و "وزارت" اختصار به فنآوري و تحقیقات علوم، وزارت ،"مرکز" اختصار به دولتی مدیریت آموزش مرکز اساسنامه این در

  .شود می نامیده "معاونت" اختصار به جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

  اهداف -1 ماده

  دولتی بخش عملکرد سازي بهینه منظور به اجرایی ايه دستگاه انسانی نیروي آموزش -1

  دولتی بخش کارکنان مهارتهاي و علمی سطح مستمر ارتقاي -2

  دولتی بخش مستمر تعالی براي مناسب سازي زمینه -3

  مرکز اختیارات و وظایف -2 ماده

 شده، یاد هاي دستگاه به ابالغ و اجرایی هاي دستگاه کارکنان و کارشناسان مدیران، آموزش سامانه تدوین و طراحی -1

  "معاونت" تأیید از پس

 اساس بر )مدیر تربیت( اجرایی هاي دستگاه کارکنان و کارشناسان مدیران، آموزشی هاي برنامه اجراي و تدوین طراحی، -2

  خصوصی بخش ظرفیت از استفاده با "معاونت" مصوبات
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 بهینه و اجرایی هاي دستگاه کارکنان و کارشناسان ان،مدیر خدمت ضمن هاي آموزش بخشی اثر ارزیابی و نظارت -3

  آنان مستمر سازي

 فنون و هاي حوزه در آموزشی هاي برنامه اجراي و ریزي برنامه طریق از اي منطقه پویاي هاي زمینه نمودن فراهم -4

 و اسالمی همگرایی هتوسع و تأثیرگذاري منظور به اسالمی کشورهاي سایر کارکنان و کارشناسان مدیران، براي اداري

 انداز چشم سند تکالیف راستاي در معظم مقام و )ره( خمینی امام حضرت هاي اندیشه و اسالمی تعالیم اساس بر اي منطقه

  "معاونت" مصوبات چارچوب در ایران، اسالمی جمهوري توسعه

 و تجارب از گیري بهره ظورمن به هستند مرتبط علمی هاي فعالیت داراي که پژوهشی و آموزش مراکز با همکاري -5

  آنان تخصص

  اجرایی هاي دستگاه کارکنان نیاز مورد دانش تولید و کاربردي هاي پژوهش و مطالعات انجام -6

 و ضوابط رعایت با آموزشی هاي کارگاه قالب در "مرکز" علمی دستارودهاي ارائه و علمی هاي همایش برگزاري -7

  مربوط مقررات

 طبق "مرکز" اهداف با متناسب اي رایانه هاي برنامه و افزار نرم تولید آموزشی، جزوه لمی،ع کتاب مجله، انتشار -8

  مربوط مقررات و ضوابط

 و تبادل تولید، براي اطالعاتی نوین هاي فنآوري از گیري بهره با کارشناسی،- علمی مجازي آموزش هاي شبکه توسعه -9

  مرتبط زمینه در عمومی امور اداره و ریزي برنامه مدیریت، دانش انتقال

 آموزشی هاي دوره اجراي متقاضی غیردولتی و دولتی هاي دستگاه پژوهشی و آموزشی مراکز و مؤسسات اعتبارسنجی -10

 کارکنان خدمت ضمن آموزش نظام چارچوب در آنها عملکرد بر نظارت و اجرایی هاي دستگاه کارکنان خدمت ضمن

  اجرایی هاي دستگاه

  درخشان استعدادهاي اطالعات بانک و دولتی بخش مدیران اطالعات بانک ایجاد و طراحی -11

  مدرسان ویژه آموزشی هاي دوره برگزاري و مدرسان اطالعات بانک ایجاد و طراحی -12

 و کارشناسان مدیران، آموزشی هاي برنامه ارزشیابی و اجرا ریزي، برنامه جهت آموزشی مربیان و متخصصان تربیت -13

  ها استان سطح در ویژه به دولت کارکنان
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 در "مرکز" نمایندگی یا آموزشی واحد تأسیس .است مستقر تهران در "مرکز" مرکزي سازمان :فعالیت محل -3 ماده

 امکان "وزارت" عالی آموزش گسترش شوراي تصویب و امنا هیأت تأیید ،"معاونت" پیشنهاد به بنا ها شهرستان سایر

  .است پذیر

  مرکز حقوقی شخصیت -4 ماده

 رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به وابسته و مالی و اداري استقالل و حقوقی شخصیت داراي "مرکز"

  .است جمهور

  .کند تفویض "مرکز" به را خود اختیارات از بخشی تواند می "معاونت" :تبصره

  :از عبارتند مرکز ارکان -5 ماده

  امنا هیأت .1

  مرکز رییس .2

  سهریی هیأت .3

  مرکز شوراي -4

  امنا هیأت ترکیب -6 ماده

  )امنا هیأت رییس( وي نماینده یا جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -1

  جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاون -2

  وي نماینده یا فنآوري و تحقیقات علوم، وزیر -3

  وي یندهنما یا پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر -4

  )امنا هیأت دبیر( مرکز رییس -5

  .باشند داشته "مرکز" پیشرفت و توسعه در مؤثري نقش که کشور فرهنگی-علمی هاي شخصیت از تن چهار تا دو -6

 عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه علمی هیأت اعضاي از باید 6 بند در مذکور هاي شخصیت از تن دو حداقل -1 تبصره

  .شندبا کشور پژوهشی و
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 چهار مدت براي فنآوري و تحقیقات علوم، وزیر حکم و تأیید و "معاونت" پیشنهاد با 6 بند در مذکور اعضاي -2 تبصره

 تا و است بالمانع آنان مجدد انتصاب .باشند امنا هیأت دو عضو توانند می حداکثر زمان یک در و شوند می منصوب سال

  .دهند می ادامه خود قانونی اختیارات و وظایف به همچنان باشند نشده منصوب آنان جاي به جدیدي افراد که زمانی

  امنا هیأت اختیارات و وظایف -7 ماده

  امنا هیأت داخلی نامه آیین تصویب -1

 و تحقیقات علوم، وزیر تأیید از پس که مربوط مقررات و ضوابط اساس بر "مرکز" تشکیالت و سازمانی نمودار تصویب -2

  .بود خواهد اجرا قابل فنآوري

 سفرهاي هاي نامه آیین جمله از( "مرکز" تشکیالتی و استخدامی اداري، معامالتی،-مالی هاي نامه آیین تصویب -3

  .بود خواهد اجرا قابل فنآوري و تحقیقات علوم، وزیر تأیید از پس که )مطالعاتی هاي فرصت و تحصیلی بورسهاي علمی،

 "مرکز" شوراي تأیید از پس "مرکز" رییس طرف از که "مرکز" لیتفصی و ساالنه بودجه تصویب و بررسی -4

  .شود می پیشنهاد

  "مرکز" ساالنه ترازنامه و ها حساب تصویب -5

  مربوط مقررات و ضوابط رعایت با آن مصرف و اختصاصی درآمدهاي وصول نحوه تصویب -6

  مربوط مقررات و ضوابط رعایت با مانیساخت و تجهیزاتی نقدي، از اعم محلی عواید و ها کمک جلب براي کوشش -7

  تأیید براي "وزارت" به "مرکز" علمی هیأت اعضاي هاي العاده فوق پیشنهاد -8

  مربوط مقررات و ضوابط چارچوب در ...و کارگاهی خدماتی، تولیدي، واحدهاي اداره نحوه تعیین -9

  مربوط مقررات و ضوابط رعایت با آن نظایر و نویسانه ترجمانه، آموزانه، پژوهانه، میزان تعیین -10

  آن به نسبت اظهارنظر و شود می ارائه "مرکز" رییس طرف از که "مرکز" ساالنه عملکرد گزارش بررسی -11

  امنا هیأت جلسات -8 ماده

  .شود می تشکیل امنا هیأت رییس دعوت با یکبار ماه شش هر حداقل امنان هیأت جلسات
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 یک بعالوه نصف حداقل رأي با آن مصوبات و یابد می رسمیت اعضا از تن پنج داقلح حضور با امنا هیأت جلسات -تبصره

  .بود خواهد معتبر رسمی، جلسه در حاضر اعضاي

 رسمی علمی هیأت اعضاي میان از است، حقوقی و حقیقی مراجع نزد "مرکز" قانونی نماینده که "مرکز" رییس -9 ماده

 و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در خدمت سابقه سال پنج اقلحد داراي استادیار، حداقل علمی مرتبه با

 با پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در اجرایی سابقه سال دو داراي حداقل و علمی هیأت وضعیت در فنآوري

 می منصوب سال چهار مدت يبرا امنا هیأت رییس حکم و فنآوري و تحقیقات علوم، وزیر تأیید و امنا هیأت رییس پیشنهاد

  .شود

 انتخاب استثنا موارد در .باشد می پذیر امکان دوره یک براي فقط متوالی طور به وي مجدد انتصاب و پیشنهاد -1 تبصره

  .باشد می پذیر امکان فنآوري و تحقیقات علوم، وزیر تأیید از پس بعدي دوره براي مجدد

 "مرکز" سرپرست عنوان به را علمی هیأت اعضاي از یکی ،"مرکز" سریی تعیین تا تواند می "معاونت" - 2 تبصره

  .نماید منصوب

 حکم و فنآوري و تحقیقات علوم، وزیر تأیید و امنا هیأت رییس پیشنهاد با "مرکز" رییس عزل یا استعفا پذیرش - 3 تبصره

  .پذیرد می انجام امنا هیأت رییس

  مرکز رییس اختیارات و وظایف - 10 ماده

  "مرکز" اهداف تحقق براي ضروري امکانات تمهید -1

 حدود در "مرکز" شوراي و امنا هیأت مصوبات و مقررات اجراي حسن و "مرکز" امور کلیه قبال در مسؤولیت -2

 ذیربط واحدهاي به آن ابالغ و "وزارت" و "معاونت" توسط شده صادر هاي بخشنامه و ها نامه آیین و مصوب مقررات

  .ذیصالح مراجع نزد "مرکز" حقوقی نمایندگی و مورد حسب

  .امنا هیأت در طرح براي ها مشی خط و اهداف ها، سیاست راهبردي، هاي برنامه پیشنهاد و تهیه -3

 و ریزي برنامه امنا، هیأت و "معاونت" مصوب راهبردي هاي برنامه اساس بر "مرکز" اجرایی مشی خط تعیین -4

 مدیریت توسعه و خدماتی درمانی، و بهداشتی دانشجویی، پژوهشی، تربیتی، شی،آموز تربیتی، فرهنگی، هاي فعالیت هدایت

  ."وزارت" هاي بخشنامه و مقررات و مصوب راهبردي هاي برنامه چارچوب در "مرکز" منابع و

 درمانی، و بهداشتی دانشجویی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، تربیتی، امور اجراي حسن بر مستمر و دقیق نظارت -5

 جذب، استخدام، منابع، و مدیریت توسعه علمی، هیأت اعضاي ارتقاي و ترفیع اخراج، مأموریت، انتصاب، استخدام، ی،خدمات
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 با "مرکز" المللی بین و داخلی ارتباطات کلیه و مربوط مقررات و ضوابط طبق کارکنان اخراج و ارتقا مأموریت، انتصاب،

 ذیصالح مراجع به پاسخگویی و "مرکز" مختلف واحدهاي هاي عالیتف نمودن هماهنگ و مربوط مقررات و ضوابط رعایت

  .ذیصالح مقامات به آنها ارجاع و احتمالی تخلفات و اشکاالت پیگیري و

  .مرکز از نمایندگی به ...)و اداري اجرایی، قضایی، از اعم( قانونی مراجع در "مرکز" حقوق و منافع استیفاي -6

 همچنین و "مرکز" تشکیالت و سازمانی نمودار تشکیالتی، و استخدامی اداري، مالتی،معا- مالی هاي نامه آیین تهیه -7

  .قانونی مراحل طی براي امنا هیأت به آنها پیشنهاد و "معاونت" مقررات و ضوابط چارچوب در آنها اصالح و تغییر

 به آن ارائه و جاري مقررات سایر و معامالتی و مالی نامه آیین مفاد رعایت با "مرکز" ساالنه تفصیلی بودجه تهیه -8

  ."مرکز" به تخصیصی بودجه نمودن هزینه نحوه بر نظارت همچنین و امنا هیأت

 امور مسؤولیت و مقررات و ضوابط چارچوب در "مرکز" مکاتبات و اداري مالی، اسناد تعهدآور، اسناد قراردادها، امضاي -9

 امنا هیأت به پاسخگویی ابالغی، مصوبات و مقررات و اداري عامالتی،م و مالی هاي نامه آیین قوانین، طبق "مرکز" مالی

 اقدامات گزارش ارائه و حسابرسی گزارش در مطروحه مسائل و مشکالت رفع و پیگیري حسابرسی، هاي گزارش قبال در

  .امنا هیأت به شده انجام

 به "مرکز" ساالنه محاسباتی و مالی یی،اجرا دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، ساالنه عملکرد گزارش ارائه -10

  ."وزارت" و امنا هیأت

 هاي نمایندگی و آموزشی واحدهاي رؤساي ،"مرکز" شوراهاي حقیقی اعضاي رئیسه، هیأت اعضاي عزل و نصب -11

  ."مرکز" ستادي مدیران و پژوهشی و آموزشی هاي گروه مدیران و ها شهرستان در "مرکز"

  ."مرکز" امناي هیأت به "مرکز" شوراي هماهنگی با واحدها ادغام و انحالل توسعه، تأسیس، پیشنهاد ارائه -12

 "مرکز" شوراي به خارجی و داخلی پژوهشی یا آموزشی مؤسسات و مرکزها سایر با علمی همکاریهاي پیشنهاد ارائه -13

  .مربوط مقررات و ضوابط برابر

 آموزشی، مختلف هاي حوزه در برجسته و شاخص علمی هیأت اعضاي از تن پنج از متشکل مشورتی شوراي ایجاد -14

  .استادیار از باالتر علمی مرتبه با ترجیحاً اجرایی و فرهنگی پژوهشی،

  .مربوط مقررات و ضوابط چارچوب در )کارمندان -علمی هیأت( "مرکز" انضباطی امور بر نظارت -15

  مرکز رئیسه هیأت ترکیب - 11 ماده
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  "مرکز" رئیس .1

  "مرکز" نانمعاو .2

  رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد دفتر مسؤول .3

  رئیسه هیأت اختیارات و وظایف - 12 ماده

 توسعه هاي برنامه انداز، چشم سند بر مبتنی "مرکز" راهبردي هاي برنامه تنظیم در فعاالنه همکاري و مشارکت -1

 در تصویب و ارائه منظور به "وزارت" هاي استسی و "معاونت" هاي طرح و ها برنامه و کشور علمی جامع نقشه کشور،

  .امنا هیأت

  ."مرکز" راهبردي هاي برنامه اهداف تحقق جهت الزم بسترهاي نمودن فراهم -2

 و ها نامه آیین امنا، هیأت فرهنگی، انقالب عالی شوراي مصوبات نمودن اجرایی منظور به مناسب بستر نمودن فراهم -3

  .ذیصالح مراجع سایر و "وزارت" و "معاونت" سوي از ابالغی هاي بخشنامه

 شوراي و ها معاونت سوي از شده ارائه موارد سایر و جلسات دستور ها، نامه شیوه تشکیالت، ها، نامه آیین بررسی -4

  صالح ذي مراجع سایر یا و امنا هیأت در طرح منظور به "مرکز"

  ."مرکز" ییسر طریق از امنا هیأت به "مرکز" ساالنه بودجه پیشنهاد -5

 ارائه طریق از اختصاصی درآمدهاي افزایش و مردمی هاي کمک جذب طریق از "مرکز" مالی منابع به بخشی تنوع -6

 و "وزارت" و امنا هیأت از الزم مجوزهاي اخذ از پس دیگر منابع سایر و فرهنگی فنآوري، پژوهشی، آموزشی، خدمات

  .ذیصالح مراجع سایر

 طبق که خارج و داخل تحقیقاتی و آموزشی مدت کوتاه هاي دوره و مطالعاتی هاي فرصت یصتخص و توزیع پیشنهاد -7

  ."وزارت" به "مرکز" رییس طریق از گیرد می تعلق پژوهشی و آموزشی اعضاي به ضوابط

 که بدنی تربیت و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، هاي فعالیت خصوص در شده ارائه پیشنهادهاي تصویب و بررسی -8

  .است گردیده ارائه "مرکز" ساالنه تقویم اساس بر

 ذیربط هاي دستگاه دیگر هماهنگی با ...و امنیتی سیاسی، دانشجویی، فرهنگی، تربیتی، هاي گزارش پیگیري و نظارت -9

  .نتیجه حصول تا
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  آنان ردعملک بر نظارت و "مرکز" مختلف هاي حوزه توسط رئیسه هیأت تصمیمات نحوه ارزیابی و بررسی -10

  ."مرکز" شوراي در ادواري هاي گزارش بررسی و "مرکز" مختلف هاي حوزه عملکرد ارزیابی -11

  ."مرکز" مختلف هاي حوزه بین الزم هماهنگی ایجاد -12

  مرکز معاونان - 13 ماده

 جامع نامه آیین طبق معاونان عمومی شرایط .گردد می تعیین "مرکز" تشکیالت اساس بر "مرکز" معاونان تعداد

  .باشد می فنآوري و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه مدیریت

  مرکز شوراي - 14 ماده

  :مرکز شوراي تعریف -الف

 بر "مرکز" جاري هاي برنامه و ها سیاست تنظیم به که باشد می امنا هیأت از بعد سیاستگذار رکن دومین مرکز شوراي

  .پردازد می ذیصالح مراجع سایر و "وزارت" هاي سیاست و امنا هیأت در مصوب کالن هاي سیاست اساس

  :"مرکز" شوراي ترکیب -ب

  "مرکز" رئیسه هیأت اعضاي -1

 مربوط شوراي انتخاب به ...)و فنآوري و پژوهشی آموزشی،( تخصصی شوراهاي از یک هر علمی هیأت اعضاي از تن دو -2

 فنآوري و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه ریتمدی جامع نامه آیین در مندرج عمومی هاي صالحیت داراي و

  "مرکز" رئیس حکم و "معاونت" تأیید با

  در مندرج عمومی صالحیتهاي داراي و دانشیار حداقل علمی مرتبه در علمی هیأت اعضاي از تن دو -3

 تأیید و "مرکز" رییس حکم و انتخاب با فنآوري و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه مدیریت جامع نامه آیین

  "معاونت"

 در شرکت منظور به مورد حسب مدیران سایر و ذیصالح افراد از خاص مسایل مورد در تواند می "مرکز" رییس -1 تبصره

  .نماید دعوت )رأي حق بدون( شورا جلسات

  .باشد می سال دو مرکز شوراي حقیقی اعضاي عضویت مدت - 2 تبصره
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 انتخاب با شورا اعضاي میان از که باشد می رییس نایب داراي شورا .است "مرکز" رییس عهده هب شورا ریاست -3 تبصره

  .گردد می منصوب "مرکز" رییس حکم و

  .پذیرد می انجام شورا طریق از مربوط مکاتبات و شورا مصوبات ابالغ - 4 تبصره

  مرکز شوراي اختیارات و وظایف - 15 ماده

  مربوط ضوابط و ها شاخص اساس بر "مرکز" عملکرد کلی ارزیابی -1

 تخصصی شوراهاي و ها معاونت پیشنهادي آن، هاي برنامه و جدید آموزشی هاي رشته و ها دوره تصویب و بررسی -2

  "معاونت" تأیید از پس تصویب براي "وزارت" عالی آموزش گسترش شوراي به ارائه منظور به "مرکز"

 غیردولتی و دولتی مؤسسات و ها دانشگاه سایر با "مرکز" همکاري ستايرا در شده تدوین ضوابط تصویب و بررسی -3

  موضوعه مقررات و قوانین رعایت با خارجی و داخلی

 مندرج تکالیف اجراي راستاي در و "مرکز" امکانات و بودجه بر مبتنی ،"مرکز" آموزشی هاي برنامه تأیید و بررسی -4

 هاي سیاست و "معاونت" هاي طرح و ها برنامه فرهنگی، انقالب الیع شوراي مصوبات کشور، توسعه هاي برنامه در

  "وزارت" به ارسال منظور به "وزارت"

  "معاونت" هاي برنامه و ها طرح چارچوب در مدت کوتاه پژوهشی و آموزشی پیشنهادي هاي برنامه تصویب و بررسی -5

 و پشتیبانی فنآوري، و پژوهشی آموزشی، شکالتم خصوص در ذیربط واحدهاي توسط شده ارائه تحلیلی گزارش بررسی -6

  ها کاستی رفع جهت عملی و سازنده راهکارهاي ارائه منظور به خدماتی

 و علمی نیازهاي بندي طبقه و کمبودها تعیین و "مرکز" )تجهیزات و انسانی نیروي( علمی امکانات ساالنه بررسی -7

  آنها تأمین براي اقدام

  مورد حسب تخصصی، شوراهاي از یکی به اظهارنظر و بررسی براي "مرکز" موضوعات از برخی ارجاع -8

  .آن هاي کمیته و شورا داخلی هاي نامه آیین تصویب و تدوین -9

 ها دانشگاه مدیریت جامع نامه آیین در مندرج شرح به "مرکز" تخصصی شوراهاي اختیارات و وظایف و ترکیب - 16 ماده

  .باشد می فرهنگی، انقالب عالی شوراي 10/12/1389 مورخ جلسه مصوب نآوري،ف و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و

  مالی منابع - 17 ماده
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 مقررات و قوانین موجب به که درآمدهایی عمومی، بودجه محل از "مرکز" هاي مأموریت و وظایف انجام براي الزم منابع

  .بود خواهد هدایا و مکک دریافت و گردد، می منظور اختصاصی درآمد عنوان به و شود می وصول

 اي شیوه به و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت مجوز با "معاونت" تأیید از پس "مرکز" براي دانشجو پذیرش -18 ماده

  .پذیرد می صورت کند، می تعیین "وزارت" که

 می اعطا و صادر فنآوري و تحقیقات علوم، وزارت ضوابط اساس بر "مرکز" آموختگان دانش تحصیلی مدرك - 19 ماده

  .شود

 علمی  هیأت اعضاي استخدامی نامه آیین طبق "مرکز" علمی هیأت عضویت داوطلبان علمی گزینش نحوه -20 ماده

  .رسید خواهد فنآوري و تحقیقات علوم، وزیر تأیید و امنا هیأت تصویب به که است "مرکز"

 مراجع سایر و "وزارت" مقررات و ضوابط تابع "مرکز" علمی هیأت عضویت داوطلبان عمومی گزینش نحوه -21 ماده

  .است ذیصالح

 هاي نامه آیین و ضوابط و "معاونت" هاي طرح و ها برنامه مربوط، مقررات و قوانین همه تابع "مرکز" - 22 ماده

  .بود خواهد ذیصالح مراجع سایر و "وزارت" مصوب

  .باشد فنآوري و تحقیقات علوم، وزارت مصوب باید دروس سرفصل و آموزشی هاي برنامه - 23 ماده

  مرکز انحالل - 24 ماده

  :شود می منحل "وزارت" عالی آموزش گسترش شوراي تصویب از پس زیر موارد در "مرکز"

  "معاونت" پیشنهاد به -1

 از یا ضوابط سایر و فنآوري و تحقیقات علوم، وزارت ضوابط و مصوبات اساسنامه، مقررات از "مرکز" تخلف صورت در -2

  .فنآوري و تحقیقات علوم، وزارت تشخیص به فعالیت ادامه شرایط نداد دست

 اقدامات است موظف "مرکز" نماید، اصولی موافقت مرکز انحالل با عالی آموزش گسترش شوراي صورتیکه در - 25 ماده

  :دهد انجام را زیر

 طبق و مطلوب نحو به آنان یالتحصیل فارغ و تحصیالت دوره اتمام تا را خود دانشجویان به مربوط تعهدات همه -1

  .نماید اجرا مربوط ضوابط و مصوبات
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 گرفته قرار "مرکز" اختیار در غیره و ها شهرداري و ها بانک و دولتی و عمومی منابع از که را اموالی و امتیازات همه -2

  .دهد ارائه را "مرکز" به مذکور اموال و امتیازات واگذاري بر مبنی حق صاحبان موافقت یا کند مسترد است

 ها، بانک غیردولتی، عمومی نهادهاي دولتی، هاي سازمان و مؤسسات ها، وزارتخانه برابر در را خود تعهدات همه -3

  .دهد انجام )کارمندان و علمی هیأت اعضاي از اعم( حقیقی اشخاص و حقوقی اشخاص سایر ها، شهرداري

 نهایی تصویب و "مرکز" حقوقی و آموزشی امور فصل و حل و 25 ماده در مذکور تعهدات اجراي احراز از پس -26 ماده

  :از مرکب اي تصفیه هیأت ،"وزارت" عالی آموزش گسترش شوراي توسط "مرکز" انحالل

  "معاونت" حقوقی نماینده .1

  فنآوري و تحقیقات علوم، وزارت حقوقی نماینده .2

  "معاونت" تشخیص به بنا "مرکز" وقت انمعاون از یکی ،"مرکز" وقت رییس غیاب در( "مرکز" وقت رییس .3

  .داشت خواهد عهده بر را "مرکز" تصفیه امر قانونی مقررات رعایت با و تشکیل

 بند رعایت با "مرکز" دارایی باقیمانده تصفیه، ختم اعالم و "مرکز" دیون تکلیف تعیین و تعهدات انجام از پس - 27 ماده

  .شود می منتقل "معاونت" به اساسنامه 25 ماده 2

  .شود می عمل وقفنامه مطابق وقفی، اموال خصوص در - 1 تبصره

 نسخه دو در رسد می هیأت اعضاي همه امضاي به که را صورتمجلسی فوق مورد در است موظف تصفیه هیأت -2 تبصره

 علوم، وزارت به را دیگر نسخه و جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون به را آن از نسخه یک تنظیم،

  .نماید تسلیم فنآوري و تحقیقات

 و تحقیقات علوم، وزیر ابالغ و عالی آموزش گسترش شوراي تصویب با اساسنامه این مفاد در تغییر گونه هر - 28 ماده

  .بود خواهد پذیر امکان فنآوري

 عالی آموزش سترشگ شوراي تصویب به 23/7/1390 تاریخ در تبصره 13 و ماده 29 بر مشتمل اساسنامه این -29 ماده

  .است االجرا الزم ابالغ تاریخ از و رسید فنآوري و تحقیقات علوم، وزارت

  فنآوري و تحقیقات علوم، وزیر -دانشجو کامران
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 26680/200 بخشنامه( الستخدام جدیدا کارمندان خدمت بدو آموزشی هاي دوره

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 20/10/90 مورخ

 به و 30/1/1390 مورخ 200/1834 شماره بخشنامه موضوع دولت کارمندان آموزش نظام چهارم بخش 5-1 بند ياجرا در

 فرد که يها دستگاه و يادار نظام با کارمند سالم ارتباط يگذار هیپا و کارمندان یعموم يها یآگاه سطح بردن باال منظور

 ابالغ اجرا يبرا و ینیب شیپ وستیپ یدرس يها برنامه و خدمت بدو زشآمو يها دوره کند، یم آغاز آن در را خود کار

  .شود یم

  ساعت 12 ،یاسالم يجمهور دولت و نظام ساختار با ییآشنا

  ساعت 6 خدمت، محل دستگاه يادار ساختار و ها تیمامور با ییآشنا

  ساعت 16 ،يکشور خدمات تیریمد قانون

  ساعت 12 ،سازمان در موثر ارتباطات و یسازمان فرهنگ

  ساعت 12 مساله، حل و یمیت کار

  ساعت 12 ،يادار نظام در یاسالم يها آموزه بر یمبتن يا حرفه اخالق

  ماه کی ،يکارورز دوره

 منظور به( يتوانمندساز و آموزش يراهبر تهیکم در طرح از پس موظفند ییاجرا يها ودستگاه بوده یالزام يها دوره نیا

  :کنند اقدام ریز موارد تیرعا با آن ياجرا و يزیر امهبرن به نسبت )اجرا بر نظارت

 و پلمید( داالستخدامیجد کارمندان هیکل يبرا ینیکارگز حکم صدور از قبل و خدمت به ورود بدو در یآموزش يها دوره -1

  .است ممنوع یهیتوج يها آموزش یط از قبل افراد ینیکارگز حکم صدور و گردد یم اجرا )باالتر

 تیریمد آموزش مرکز قیطر از ای خود آموزش واحد توسط راسا را یآموزش يها دوره توانند یم ییاجرا يها دستگاه -2

  .ندینما اجرا و يزیر برنامه ها ياستاندار پژوهش و آموزش ودفاتر یدولت

 اعالم تعاقبام و هیته یدولت تیریمد آموزش مرکز توسط استاندارد صورت الذکربه فوق يها دوره یآموزش منابع و محتوا -3

 يها دوره ياجرا در ها آن از استفاده به موظف نامه بخش نیا )2( بند در مندرج یآموزش انیمجر و مراکز شد خواهد

  .باشند یم یآموزش
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 امر به توانند یم يافراد و نییتع یدولت تیریمد آموزش مرکز توسط ها آموزش از دسته نیا نیمدرس يا حرفه تیصالح -4

  .باشند شده ادی مرکز يسو از تیصالح نامه یگواه يدارا که ابندی اشغال ها رهدو نیا در سیتدر

 یآموزش دوره گذراندن یگواه ارائه به ملزم شده ینیب شیپ یآموزش يها دوره یط بر عالوه داالستخدامیجد کارمندان -5

 بخشنامه موضوع میکر قرآن یروخوان و یروانخوان آموزش دوره دیبا صورت نیا ریغ در .باشند یم میکر قرآن آموزش

  .ندینما یط را )یاجتماع و یفرهنگ یآموزش يها دوره( 31/3/1388 مورخ 30432/1/200شماره

 کارکنان هیکل نامه، بخش نیا ابالغ خیتار از سال کی مدت ظرف تا ندینما فراهم یداتیتمه موظفند ییاجرا يها دستگاه -6

  .ندینما یط را نامه بخش نیا موضوع یآموزش يها دوره اند، شده جذب مقررات و نیقوان براساس قبال که يقرارداد

 ماه کی مدت به الزم ازیامت کسب و شده ینیب شیپ یآموزش يها دوره گذراندن از پس دیبا االستخدام دیجد کارمندان -7

 انیپا در و ندینما یط وستیپ ستیل چک اساس بر مختلف يواحدها در دستگاه نظارت و يزیر برنامه با را يکارورز وره

  .شوند ینم بند نیا مشمول يقرارداد کارکنان .کنند ارائه را يکارورز يها آموخته و ها تیفعال از یگزارش دوره

 ماهه کی يکارورز دوره و ندینما کسب را آزمون نمره کل از درصد 60 که یهیتوج آموزش دوره در کنندگان شرکت به -8

 يایمزا از توانند یم آن دارندگان که شد خواهد اعطا یهیتوج دوره یط نامه یگواه ذراند،بگ را بخشنامه نیا )7( بند موضوع

  .شوند مند بهره ییاجرا يها دستگاه کارمندان آموزش نظام 12 ماده 1-3 جدول در مندرج

  .شود یم 25/5/1383 مورخ 1803/94133 شماره بخشنامه موضوع یهیتوج یآموزش يها دوره نیگزیجا ها دوره نیا -9

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يدهکرد فروزنده اهللا لطف

  

 مصوبه( ها دستگاه پژوهشی و آموزش موسسات علمی سطح ارتقاي و تشکیالتی انسجام

  )اداري عالی شوراي 30/11/1390 مورخ 30743/90/206

 و علوم،تحقیقات وزارت مشترك پیشنهاد به بنا 5/10/1390 مورخ جلسه چهارمین و پنجاه یکصدو در اداري عالی شوراي

 ساختار در تشکیالتی انسجام ایجاد منظور به جمهور، رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت و فناوري

 اجراي به اجرایی هاي دستکاه منابع ساختن معطوف و ها هزینه کاهش موازي، هاي فعالیت انجام از دولت،جلوگیري

  :نمود تصویب پژوهشی و آموزشی مؤسسات  علمی سطح ارتقاي و محوله قانونی و اصلی هاي ماموریت

  آموزشی مؤسسات -الف
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 آموزش نظام نامه آیین" موضوع وزیران هیأت 15/8/1390 مورخ ه47334ت/162732 شماره مصوبه اجراي راستاي در -1

 به وابسته عالی آموزش مؤسسات انسانی روينی و تجهیزات علمی، هیأت اعضاي امکانات، منابع، ،"فناوري و مهارت

 به مورد حسب شود، می دانشگاهی نظري مدرك اخذ به منجر آنها آموزشی هاي دوره که کشور اجرایی هاي دستگاه

 مؤسسات و ها دانشگاه در تا شود می منتقل پزشکی وآموزش درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، هاي وزارتخانه

  .شوند ساماندهی مذکور وزارتخانه دو به ستهواب عالی آموزش

 وزارت به وابسته فرهنگیان ویژه دانشگاه و رجایی شهید دانشگاه ، نفت وزارت به وابسته نفت، صنعت دانشگاه -تبصره

  .هستند مستثنی بند این مفاد از ، پرورش و آموزش

 به پردازند، یم ينظر يها آموزش به عنوان هر تحت که کشور ییاجرا يها دستگاه در موجود یآموزش مراکز یتمام -2

 يها دستگاه و شده واگذار یپزشک آموزش و درمان بهداشت، ای و يفنآو و قاتیتحق علوم، يها وزارتخانه ای یردولتیغ بخش

  .ستندین مراکز نیا يبرا یانان يروین منابع، نه،یهز صرف به مجاز مذکور

 مؤسسات ادغام ای عیتجم با دیبا کشور ییاجرا يها دستگاه ،یآموزش يها يارگذ استیس و يزیر برنامه انجام منظور به -3

 مفاد قالب در الزم مجوز اخذ با مؤسسات نیا .ندینما اقدام يکاربرد-یعلم آموزش مؤسسه کی جادیا خصوص در موجود،

  .شوند یم اداره توسعه پنجم برنامه قانون 20 ماده

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت مجوز با فقط مؤسسات نیا سطتو یانسان يروین جذب گونه هر - 1 تبصره

  .است ریپذ امکان جمهور سییر

  .است ممنوع مؤسسات نیا به یعلم أتیه پست اختصاص - 2 تبصره

 مهارت آموزش نظام نامه نییآ و يکاربرد-یعلم جامع  دانشگاه يها برنامه و ضوابط ها، استیس تابع مؤسسات نیا -3 تبصره

  .بود خواهند رانیوز أتیه مصوبه موضوع ،يفنآور و

 با ربط يذ دستگاه و يفنآور و قاتیتحق علوم، وزارت ندگانینما از مرکب يا تهیکم خاص، موارد یبررس منظور به -4

 کیتفک به نسبت ماه 6 مدت یط تا شود یم لیتشک جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت تیمسؤول

 یفعل انیدانشجو فیتکل نییتع ،یردولتیغ بخش به ها آموزش يواگذار تیقابل یبررس ،یتیرحاکمیغ و یتیحاکم يها آموزش

  .دینما میتصم اتخاذ و فیتکل شده نییتع مراکز تیفعال ادامه نحوه و کار جواز مراکز صیتشخ مراکز،
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 جادیا به نسبت توانند یم ها دستگاه نیا ،3 بند در مندرج مؤسسه يها استیس با یمهارت يها آموزش يبرگزار منظور به -5

 4 بند موضوع تهیکم دییتأ با خاص موارد در و یردولتیغ بخش تیاولو با کار جوار در يکاربرد-یعلم آموزش يمجر مراکز

  .ستندین یلیتحص مدرك ياعطا و دانشجو رشیپذ به مجاز رأساً مراکز نیا .ندینما اقدام یدولت صورت به مصوبه نیا

  .است ممنوع ماده نیا موضوع کار جوار در آموزش يمجر مراکز به یعلم أتیه پست اختصاص -تبصره

 آموزش يها دوره تیهدا و يراهبر ،يگذار استیس ،یدولت تیریمد آموزش مرکز آموزش، نظام بخشنامه ياجرا در -6

 آموزش نظام نامه نییآ 19 ماده ياجرا در .دارد عهده بر را ییاجرا يها دستگاه در مدت کوتاه و خدمت ضمن یتیریمد

 قانون )16( ماده يکارها و ساز و ها دستگاه از خارج و داخل يها تیظرف از استفاده با ها دوره نیا يبرگزار ،يفنآور و مهارت

  .است بالمانع يکشور خدمات تیریمد

  یپژوهش مؤسسات -ب

 یپژوهش مراکز ادغام قیطر از توانند یم ها تگاهدس نیا کشور، ییاجرا يها دستگاه یپژوهش يازهاین رفع منظور به -7

 و پژوهش تیریمد و يزیر برنامه ،يگذار استیس منظور به الزم يمجوزها اخذ با یپژوهش مرکز کی جادیا به نسبت موجود،

 فراهم و ااجر بر نظارت و ها پروژه ها، برنامه ها، تیاولو نییتع ،یپژوه ندهیآ ،یازسنجین شامل دستگاه در يفنآور ي توسعه

 از استفاده با ازین مورد يها پروژه ياجرا و دستگاه يازهاین رفع و اهداف به یابیدست جهت در جینتا يریکارگ به نهیزم نمودن

  .ندینما اقدام يسپار برون صورت به مجوز يدارا یپژوهش مؤسسات و ها دانشگاه تیظرف

 یپژوهش مؤسسه تیفعال ادامه ضرورت بر یمبن دستگاه یهیتوج لیدال هیارا با ماه 2 مدت یط استثنا موارد در -1 تبصره

 آموزش و درمان بهداشت، ای يفنآور و قاتیتحق علوم، يها وزارتخانه به آن انتقال ای و ادغام عدم و دستگاه به وابسته

 گسترش يشورا نظر اخذ با دییتأ از پس تا گردد یم اعالم جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت به ،یپزشک

  .شود ارائه يادار یعال يشورا به بیتصو يبرا ،یعال آموزش

 جمهور، سییر يفنآور و یعلم معاونت از مجوز و نظر اخذ با مورد حسب الذکر، فوق مراکز در قاتیتحق انجام -2 تبصره

 حسب گانه سه يها دستگاه و ردیگ یم انجام یپزشک آموزش و درمان بهداشت، و يفنآور و قاتیتحق علوم، يها وزارتخانه

  .کنند یم نظارت قاتیتحق نیا اعتبارات کرد نهیهز نحوه بر مورد

  .است ممنوع ماده نیا موضوع مؤسسات و مراکز به یعلم أتیه پست اختصاص - 3 تبصره
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 ییاجرا يها گاهدست ازین مورد یپژوهش يها تیفعال به مربوط اعتبار جمهور، سییر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت -8

 يدارا یپژوهش و یآموزش مؤسسات با قرارداد عقد قیطر از تا دینما یم منظور ها دستگاه ساالنه بودجه فیرد در را کشور

  .ندینما نهیهز مربوط یپژوهش يازهاین رفع يبرا ،یعال آموزش گسترش يشورا از مجوز

 برنامه ماه، سه مدت یط موظفند یپزشک آموزش و درمان بهداشت، و يفنآور و قاتیتحق علوم، يها وزارتخانه -9

  .ندینما هیارا يادار یعال يشورا به هستند مستقل بودجه فیرد يدارا که را خود به وابسته یپژوهش مؤسسات یسامانده

  ضوابط ریسا -ج

 و یعال آموزش گسترش يشورا مصوبه، نیا ابالغ خیتار از يکشور خدمات تیریمد قانون )123( ماده ياجرا در -10

 ییاجرا يها دستگاه به وابسته یپژوهش و یآموزش مراکز جادیا يبرا مجوز صدور به مجاز ،یپزشک آموزش گسترش يشورا

  .ستندین مذکور يها دستگاه توسط ينظر یعال یلیتحص مدرك به منجر یآموزش يها دوره يبرگزار ای و

 جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت دییأت و يفنآور و قاتیتحق علوم، وزارت نظر با خاص موارد -تبصره

  .شد خواهد اعالم

 يدرآمدها و رسد یم فروش به مربوط مقررات و نیقوان تیرعا با شده ادغام يواحدها زاتیتجه و امکانات  منابع، -11

  .شد خواهد ربط يذ ییاجرا دستگاه فیوظا و ها تیفعال زیتجه و توسعه صرف آن، از حاصل

 مراکز و يکاربرد-یعلم مؤسسات یانسان يروین و یسازمان ساختار ماه، 3 مدت یط کشور ییاجرا يها دستگاه -12

  .ندینما یم ارسال جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت به بیتصو يبرا و هیته را یپژوهش

 اداره ییامنا أتیه وهیش به که یمؤسسات و یعال آموزش مراکز ها، دانشگاه محوله، يها تیمأمور و فیوظا انجام يبرا -13

  .باشند یم رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم برنامه قانون 224 ماده )ت( بند مفاد تیرعا به موظف شوند، یم

 هیسرما و تیریمد توسعه معاونت و هستند مصوبه نیا ياجرا حسن مسؤول مستقل، يها سازمان يرؤسا و وزراء -14

  .دینما یم ارائه يادار یعال يشورا به را اجرا جینتا گزارش هورجم سییر یانسان

  يادار یعال يشورا سییر و جمهور سییر -نژاد ياحمد محمود
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 هاي آموزش تطبیق و احتساب نحوه و کارکنان آموزش سرانه تعیین دستورالعمل

 بخشنامه( دوم نوع هاي گواهینامه صدور و تأیید بررسی، نحوه و دولت کارمندان

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 4/12/1390 مورخ 31146/90/200

 يها دستگاه کارمندان آموزش نظام هفتم بخش 9 ماده و 30/1/1390 مورخ 1834/200 شماره  بخشنامه 2 بند ياجرا در

 يها آموزش قیتطب و احتساب نحوه دستورالعمل ها، دستگاه در کارمندان آموزش نظام مفاد شدن یاتیعمل منظور به ،ییاجرا

  .گردد یم ابالغ وستیبپ مفاد شرح به اجرا جهت دوم نوع يها نامهیگواه صدور و دییتأ ،یبررس نحوه و دولت کارمندان

 60 رانیمد آموزش سرانه حداقل ،يکشور خدمات تیریمد قانون نهم فصل ییاجرا نامه نییآ 3 ماده ياجرا در نیهمچن

 سرانه نیا تیرعا با موظفند ییاجرا يها دستگاه .شود یم نییتع ساعت 40 ها دستگاه کارکنان شآموز سرانه و ساعت

  .ندینما نهیهز بیتصو از پس و ینیب شیپ یسنوات بودجه در ساالنه طور به را ازین مورد یآموزش بودجه ساعت،

  .است ییاجرا دستگاه مقام نیباالتر عهده بر بخشنامه نیا مفاد ياجرا حسن تیمسؤول

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -فروزنده اله لطف

  

 عنوان در »استانی« ،»کشوري« ،»ملی« ،»المللی بین« عبارت از استفاده ضوابط

 توسعه معاونت 19/10/1389 مورخ 54030/200 بخشنامه(ها  جشنواره و ها همایش

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

 بخش مؤسسات و يکشور خدمات تیریمد قانون 5 ماده موضوع ییاجرا يها دستگاه هیکل بخشنامه نیا الغاب خیتار از

 لیذ موارد تیرعا به ملزم ندینما یم یاستان ،یمل ،یالملل نیب سطوح در شیهما گونه هر يبرگزار به اقدام که ،یردولتیغ

  .باشند یم

 "يکشور" ،"یمل" ،"یالملل نیب" عبارت از استفاده يبرا موظفند یردولتیغ بخش و ییاجرا يها دستگاه هیکل -1 ماده

 عبارت از استفاده يبرا و ها شیهما یسامانده کارگروه از را الزم مجوز کشور، سطح در شیهما گونه هر يبرگزار جهت

  .ندینما اخذ استان توسعه و يزیر برنامه يشورا از را الزم مجوز "یاستان"

 نیعناو ریسا و "جشواره مجمع، وم،یسمپوز ،ییگردهما کنگره، کنفرانس، نار،یسم" همچون ینیعناو یتمام به -2 ماده

  .شود یم گفته شیهما بخشنامه نیا در مشابه،
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  : از عبارتند ها شیهما یسامانده کارگروه ياعضا بیترک -3 ماده

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت ندهینما -

  جمهور سییر يراهبرد نظارت و يزیر نامهبر معاونت ندهینما -

  کشور وزارت ندهینما -

  اطالعات وزارت ندهینما -

  يفنآور و قاتیتحق علوم، وزارت ندهینما -

  خارجه امور وزارت ندهینما -

  یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ندهینما -

  )مورد حسب( شیهما يبرگزار یمتقاض یردولتیغ بخش ای ییاجرا دستگاه ندهینما -

 لیتشک جمهور سییر یانسان  هیسرما و تیریمد توسعه معاونت در ها شیهما يبرگزار یسامانده کارگروه رخانهیدب -تبصره

  .گردد یم

 يبرا غاتیتبل و یرسان اطالع هنگام موظفند مکتوب و یتالیجید ،يریتصو يها رسانه ریسا و مجالت ها، روزنامه - 4 ماده

 یسامانده کارگروه توسط صادره مجوز شماره بخشنامه، نیا موضوع یاستان و یلم ،یالملل نیب يها شیهما از کیهر

  .ندینما درج یآگه در را استان توسعه و يزیر برنامه يشورا ای ها شیهما

  .باشد یم خود خاص مقررات و نیقوان تابع و شود ینم بخشنامه نیا مشمول لیذ موارد -5 ماده

 تیهو هیارا واسطه به ای و یالملل نیب مجامع و ها سازمان ها، انجمن از یبرخ در کشور تیعضو واسطه به که ییها شیهما -

 و یالملل نیب سطح در یمل منافع از يپاسدار و کسب يبرا ای و يا منطقه و یجهان بحران کی وقوع ان،یجهان به یمل

  .شود یم برگزار کشورها از یرسم مقامات شرکت با يا منطقه

  .شوند یم برگزار یمل منافع حفظ و یتیامن و یاسیس موضوعات ،یمذهب ،یمل يها بتمناس به که  ییگردهما -

  .یسازمان درون یتیریمد يها نشست و یآموزش جلسات -

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -فروزنده اله لطف
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 مورخ 31163/90/200 بخشنامه( آموزش و مشاوره هاي شرکت ها، در خصوص همایش

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 6/12/1390

 ،"یمل" ،"یالملل نیب" عبارت از استفاده ضوابط موضوع ،19/10/1389 مورخ 54030/200  شماره يها بخشنامه رویپ

 و ضوابط موضوع ،9/10/1389 خیتار 51875/200 شماره و ها جشنواره و ها شیهما عنوان در "یاستان" و "يکشور"

 63 ماده ،يکشور خدمات تیریمد قانون 19 ماده ياجرا در نیهمچن و یآموزش مؤسسات و مراکز یاعتبارسنج دستورالعمل

 نامه نییآ( رانیوز أتیه 23/4/1383 خیتار ـه28437ت/20637 شماره نامه بیتصو و کشور توسعه پنجم برنامه قانون

 ،ییاجرا يها دستگاه توسط تیریمد مشاوره خدمات از دهاستفا خصوص در ،)مانکارانیپ و مشاوران تیصالح صیتشخ

  :است يضرور ریز موارد تیرعا

 یصورت در ییاجرا يها دستگاه يسو از ها شیهما در شرکت جهت کارکنان اعزام ای و ها شیهما از یمال تیحما -1

  .باشند مودهن افتیدر معاونت نیا از را آن ییبرپا مجوز ش،یهما برگزارکنندگان که است ریپذ امکان

 و مؤسسات ها، شرکت یتمام توسط شده برگزار یآموزش يها دوره در ،ییاجرا يها دستگاه کارکنان نامه ثبت و اعزام -2

 ها دوره يبرگزار يبرا را الزم مجوز و شده یاعتبارسنج معاونت نیا يسو از که است مجاز یصورت در یآموزش مراکز ریسا

 اعتبار فاقد مجوز بدون مراکز يسو از شده صادر يها نامهیگواه است یهیبد .باشند کرده افتیدر یآموزش ينارهایسم و

  .است

  .باشند یم بخشنامه نیا 2 و 1 يبندها ياجرا مسؤول ییاجرا يها دستگاه يها حساب يذ و مقام نیباالتر -تبصره

 و شده تیصالح صیختش معاونت نیا يسو از که تیریمد مشاوره خدمات يها شرکت به مربوط ستیل نیآخر -3

 :آدرس به معاونت نیا تیوبسا در باشند، یم ها آن يا مشاوره خدمات از استفاده و قرارداد عقد به مجاز ییاجرا يها دستگاه

mdhc.ir باشد یم مربوط يها استعالم به ییپاسخگو آماده معاونت نیا عملکرد تیریمد امور است یهیبد .ردیگ یم قرار.  

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يرددهک فروزنده اله لطف

  



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

261 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

 شماره بخشنامه( غیردولتی آموزشی مؤسسات و مراکز اعتبارسنجی دستورالعمل و ضوابط

 رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 9/10/1389 تاریخ 51875/200

  )جمهور

  مقدمه

 دولت، کارمندان آموزش نظام جمله از آموزشی نظام هر در زشآمو اثربخشی و کیفیت بر مؤثر عوامل مهمترین از یکی

 استفاده با ها آموزش کیفیت با و صحیح اجراي .میکنند اجرا را آموزشی هاي برنامه که هستند آموزشی هاي مؤسسه و مراکز

 انتقال براي را الزم زمینه مناسب، آموزشی محیط و تجربه با مدرسان نوین، آموزشی روشهاي کافی، آموزشی امکانات از

  .آورد می فراهم فراگیران یادگیري

 وظیفه ،یدولت تیریمد آموزش مرکز گانه ستیب فیتکال 26/2/1389 مورخ 7340/200 شماره ابالغیه اساس بر که آنجا از

 و ها شاخص سطح ارتقاء منظور به است، شده گذاشته مزبور مرکز عهده به غیردولتی آموزشی مؤسسات اعتبارسنجی

 مورد 1/2/1386 مورخ 10158/1803 شماره بخشنامه آموزشی هاي مؤسسه و مراکز اعتبارسنجی ضوابط نداردها،استا

 مؤسسه و مراکز ورود براي الزم زمینه آن قوت نقاط افزایش و قبلی ضوابط ضعف نقاط اصالح با و گرفته قرار يبازنگر

  .گردد فراهم عرصه این به توانمند و کیفیت با آموزشی هاي

 لغو و تمدید تأیید، براي موردنیاز هاي کاربرگ و فرآیند امتیازها، استانداردها، شاخصها، دربرگیرنده اعتبارسنجی، وابطض

 در امر اندرکاران دست عمل مبناي که است دولت مدیران و کارمندان آموزش نظام با مرتبط آموزشی مؤسسات صالحیت

  .گیرد می قرار ها استان در ها استانداري وهشپژ و آموزش دفاتر و دولتی مدیریت آموزش مرکز

  : اختصارات و تعاریف

 متقاضی که گردد می اطالق غیردولتی و دولتی آموزشی -علمی انجمن و شرکت مؤسسه، مرکز، به :متقاضی مؤسسه

  .باشد می استان یک درسطح شده تعیین آموزشی حیطه در دولت کارمندان شهاي آموز از بخشی اجراي

 ي حیطه در دولت کارمندان هاي آموزش اجراي براي متقاضی مؤسسه توانمندي و کیفیت بررسی فرآیند :یاعتبارسنج

  .باشد می مشخص آموزشی

 استفاده مورد متقاضی مؤسسه هاي ویژگی و شرایط سنجش براي که میشود گفته هایی مالك به :اعتبارسنجی شاخص

  .گیرد می قرار
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 در دولت کارمندان شهاي آموز اجراي براي را متقاضی آموزشی مؤسسه توان میزان که است وضعیتی از کمی بیان :رتبه

  .میدهد نشان شاخصها به توجه با خاص آموزشی ي حیطه

 اجراي براي متقاضی مؤسسه صالحیت اعالم منظور به مجموعه، این ضوابط براساس که است مدرکی :صالحیت گواهینامه

 صادر )پیوست نمونه( دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط استان یک درسطح خاص آموزشی حیطه سه تا یک در آموزش

  .شود می

 مربوط هم به موضوعی لحاظ از که گردد می اطالق سنخ هم کاربردي و تخصصی شهاي آموز مجموعه به :آموزشی حیطه

  .هبتند

 آموزش دفاتر :استان پژوهش و آموزش دفتر جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت :مدیریت توسعه معاونت

  کشور سراسر هاي استان استانداري پژوهش و

  دولتی مدیریت آموزش مرکز :آموزش مرکز

 در دولت، کارمندان آموزش متقاضی هاي مؤسسه پرونده نهایی بررسی براي که است اي کمیته منظور :اعتبارسنجی کمیته

  .گردد می تشکیل دولتی مدیریت آموزش مرکز

  بارسنجیاعت مراحل

  اعتبارسنجی درخواست -1

 را خود درخواست توانند می باشند، می دستورالعمل این »ب« بند در مندرج شرایط حداقل داراي که متقاضی مؤسسات

 مدارك ارائه با پیوست هاي حیطه و ها گروه فهرست اساس بر موردنظر آموزشی حیطه و گروه تعیین با )1 شماره کاربرگ(

 با همراه )2 شماره کاربرگ( استانی مدارك بررسی کاربرگ در شده اعالم ترتیب و آموزشی، ي حیطه هر تفکیک به

  .نمایند ارسال مربوطه استان پژوهش و آموزش دفتر به )3 شماره کاربرگ( مؤسسه اطالعات شده تکمیل کاربرگ

  آموزشی حیطه انتخاب نحوه :الف

 سه تا توانند می اعتبارسنجی هاي شاخص از برخورداري و زشیآمو تجربه خود، فعالیت مجوز براساس متقاضی مؤسسات

  .نمایند انتخاب شده تعیین هاي گروه بین اولویت ترتیب به آموزشی حیطه

  عمومی شرایط :ب

  :باشند برخوردار ذیل شرایط حداقل از است الزم متقاضی مؤسسات
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 آموزشی حیطه با مرتبط متقاضی مؤسسه قانونی اسناد یا اساسنامه در »آموزشی هاي ه دور برگزاري یا اجرا«  کلمه قید -1

  درخواست؛ مورد

 وجود عدم صورت در( مربوطه قانونی مراجع از تقاضا مورد حیطه در آموزشی دوره اجراي جهت قانونی مجوز داشتن -2

  ؛)شد خواهد اقدام آموزش مرکز تشخیص به آموزشی، دوره اجراي مجوز صدور مرجع

  :زیر جدول براساس تخصیص قابل هاي حیطه سقف و تقاضا مورد رتبه با متناسب یآموزش سابقه داشتن -3

  رتبه

  شده اجرا آموزشی قراردادهاي تعداد حداقل

  مکتسبه امتیاز حداقل

  حیطه حداکثر

  اختصاصی هاي شاخص عمومی شاخصهاي

  .است قبلی وزمج اعتبار مدت انقضاي به منوط 3 و 2 هاي رتبه دارندگان براي باالتر رتبه اخذ -3-1

  .بود خواهد عمل مالك )6( شماره کاربرگ اساس بر ها حیطه از هریک در شده کسب امتیازات -3-2

  .اداري فضاي متر 30 و )مناسب آموزشی امکانات به مجهز دوکالس حداقل( آموزشی فضاي متر 60 حداقل داراي -4

  .آموزشی هاي رویه و مقررات بودن مستند -5

  مؤسسه مدیر براي لیسانس تحصیلی مدرك حداقل دارابودن -6

 دوره گواهینامه داشتن( .دولت کارمندان آموزش نظام با مؤسسه مدیر و مدیرعامل مدیره، هیأت یا موسس هیأت آشنایی -7

  )ساعت هشت حداقل مدت به دولت کارمندان آموزش نظام

 براي 1337 ماه دي مصوب دولتی معامالت در تدول کارمندان مداخله منع قانون و اساسی قانون 141 اصل مفاد رعایت -8

  متقاضی مؤسسه مدیره هیأت اعضاي و مدیر

  :مؤسس هیأت یا و مدیره هیأت اعضاي عامل، مدیر براي ذیل موارد حیث از استان کل حراست تأییدیه -9

  .ایرانی تابعیت داشتن -9-1
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  .ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون به التزام 9-2

  .ایران اساسی قانون در شده شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد 9-3

  .مؤثر جزایی محکومیت سابقه نداشتن 9-4

  .مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم 9-5

  .مصاحبه و میدانی تحقیقات طریق از آن به عملی التزام و اسالم مبانی به اعتقاد -9-6

  اختصاصی شرایط :ج

  .مؤسسه مدیر براي درخواست مورد حیطه با مرتبط آموزشی یا و مدیریتی سابقه الس 5 حداقل داشتن -1

 مورد آموزشی حیطه با مرتبط تحصیلی رشته یا و آموزشی ریزي برنامه و مدیریت رشته در تحصیلی مدرك داشتن -2

  .مؤسسه مدیر براي درخواست

  بررسی فرآیند -2

 کاربرگ براساس ارسالی مستندات و مدارك بررسی به نسبت درخواست، دریافت از پس استان پژوهش و آموزش دفتر -الف

 مراتب شرایط از هریک فقدان یا و نقص وجود صورت در .کند می اقدام تقاضا مورد هاي حیطه و سه دو، یک، شماره هاي

  .رساند می متقاضی مؤسسه اطالع به را

 ( را بازدید گزارش کاربرگ و نموده بازدید متقاضی همؤسس از استان پژوهش و آموزش دفتر پرونده، بررسی از پس -ب

  .کند می تکمیل )4 شماره کاربرگ

  .شود می اخذ )5 شماره کاربرگ ( اساس بر متقاضی مؤسسه عمومی شرایط 9 بند خصوص در استان کل حراست نظر -ج

 طبق استان پژوهش و وزشآم دفتر پرونده، مستندات و بازدید گزارش حراست، کل اداره مثبت نظر اعالم از پس -د

 از هریک براي را متقاضی مؤسسه امتیاز و تکمیل را )6 شماره کاربرگ( متقاضی امتیاز فرم امتیازات، و ها شاخص کاربرگ

 مؤسسه پرونده رتبه حداقل کسب رت صو در و پیشنهاد شده مشخص گروه به توجه با قبول مورد آموزشی هاي حیطه

  .کند می ارسال آموزش مرکز به ذکورم کاربرگ همراه به را متقاضی

 براي را مؤسسه آن آموزشی حیطه و نهایی رتبه امتیاز، پیشنهاد متقاضی، مؤسسه پرونده بررسی از پس آموزش مرکز -ه

 به حداکثر یک رتبه براي اعتبارسنجی گواهینامه آن براساس تأیید، صورت در و ارسال اعتبارسنجی کمیته به نهایی تأیید
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 و آموزش دفتر به و صادر ماه هیجده مدت به حداکثر سه رتبه براي و سال دو مدت به حداکثر دو رتبه براي ل،سا سه مدت

 مذکور دفتر به تکمیل و بازنگري جهت پرونده ارسالی، مدارك در نقص وجود صورت در .کند می ارسال استان پژوهش

  .گردد می اعاده

 متقاضی مؤسسه به مذکور گواهینامه ارائه به نسبت )7 شماره کاربرگ ( مهتعهدنا اخذ از پس استان پژوهش و آموزش دفتر

 کلیه در تواند می شده صالحیت تایید مؤسسه و بوده معتبر استان سطح در موصوف گواهینامه است بدیهی .کند می اقدام

  .نماید فعالیت مربوطه استان هاي شهرستان

  نظارت و رسانی اطالع -3

 حداکثر را شده صالحیت لغو یا و تأیید آموزشی مؤسسات فهرست ها استان پژوهش و آموزش ردفت و آموزش مرکز -الف

  .رسانند می اجرایی هاي دستگاه اطالع به مقتضی نحو به بار یک روز 30 هر

 آموزشی مؤسسات ارزیابی و نظارت دستورالعمل براساس موظفند استان پژوهش و آموزش دفتر و آموزش مرکز -ب

  .کنند نظارت شده صالحیت تأیید مؤسسات آموزشی ملکردبرع متقاضی،

  شده صالحیت تأیید مؤسسات صالحیت لغو یا و انصراف تمدید، نحوه -4

  تمدید :الف

 و تأیید صورت در و اعتبار تمدید به تمایل صورت در گواهینامه، اعتبار تاریخ انقضاء از قبل ماه سه حداقل متقاضی مؤسسات

 بر را قسمت 9 بند رعایت با( حراست »ب« ( اعتبار تمدید درخواست میتوانند ارزشیابی، دستورالعمل از الزم امتیازات کسب

  .نمایند ارائه استان پژوهش و آموزش دفتر به )8 شماره کاربرگ ( اساس

  .دمیباش انصراف منزله به آموزشی مؤسسه سوي از گواهینامه اعتبار تمدید براي شده تعیین مهلت در مراجعه عدم -1

 رعایت و آموزشی دوره 6 حداقل اجراي و آموزشی قرارداد عقد به منوط شده تأیید آموزشی مؤسسه مجوز اعتبار تمدید -2

 در توانند می صرفاً آموزشی مؤسسات است بدیهی .بود خواهد عمومی شرایط 3 بند جدول در شده بینی پیش هاي حداقل

  .کنند اقدام هاي دوره اجراي و قراداد قدع به نسبت شده اخذ گواهینامه اعتبار زمان مدت

  .دولت کارمندان آموزش صالحیت مجوز تمدید جهت متقاضی آموزشی مؤسسات مدرسان شرایط : ب

  تقاضا؛ مورد موضوع زمینه در تدریس تجربه سال پنج حداقل داشتن 3-1

  آنها؛ تدریس موضوع با مدرسان تحصیلی رشته ارتباط 3-2
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  لیسانس؛ تحصیلی ركمد حداقل بودن دارا 3-3

  آموزش؛ مرکز از تدریس صالحیت گواهی بودن دارا 3-4

 روابط و پژوهشی و آموزشی فرهنگی، مدیریت، مالی، و اداري هاي حیطه در مدرسان تخصصی صالحیت تأیید :تبصره

 آموزش راهبري تهکمی تأیید از پس ها حیطه سایر در و دولتی مدیریت آموزش مرکز برعهده مستقیماً الملل بین و عمومی

  .بود خواهد دستگاه

  انصراف :ب

 خدمات ارائه از انصراف به تمایل گواهینامه، اعتبار تاریخ انقضاء از قبل شده صالحیت تأیید آموزشی مؤسسات که صورتی در

  .نمایند ائهار پژوهش و آموزش دفتر به )9 شماره کاربرگ ( را خود درخواست است الزم دارند، را دولت کارمندان به آموزشی

  صالحیت مجوز لغو :ج

 مؤسسات صالحیت لغو به اقدام ذیل موارد در استانداري پژوهش و آموزش دفتر گزارش حسب یا راساً آموزش مرکز

  .کند می شده صالحیت تأیید آموزشی

  چهار ماده »ب« بند براساس شده صالحیت تأیید آموزشی مؤسسه انصراف -1

  ارزشیابی یندفرآ در الزم امتیاز کسب عدم -2

  اعتبارسنجی و آموزشی مقررات و ضوابط از تخلف هرگونه مشاهده -3

  «الف« قسمت 2 بند در شده بینی پیش تعداد به آموزشی هاي دوره اجراي و آموزشی قرارداد عقد عدم -4

  استان استانداري حراست کل اداره توسط آموزشی مؤسسه صالحیت رد -5

  شیآموز هاي حیطه و ها گروه فهرست

  مهندسی و فنی گروه :الف

 -5 تأسیسات و برق -4 معماري و ساختمان و راه عمران، -3 هواپیمایی خدمات - 2 هواشناسی - 1 :آموزشی هاي حیطه

 صنایع - 10 کشی نقشه و برداري نقشه -9 معادن و شناسی زمین -8 مخابرات و ارتباطات -7 مکانیک -6 نیرو و آب امور

 امور -14 )گانه هفت مهارتهاي استثناء به( اطالعات آوري فن -13 تاریخی آثار و بناها تمرم -12 اي هسته فنون - 11

  استاندارد امور -16 دستی صنایع و کوچک صنایع - 15 شهرسازي و شهري
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  زیست محیط و کشاورزي گروه :ب

  زیست محیط -3 دامپروري -2 کشاورزي -1 :آموزشی هاي حیطه

  اجتماعی امور گروه :پ

 گردشگري - 5 اوقاف و دینی امور -4 ثبتی و حقوق - 3 اجتماعی خدمات و رفاه -2 اجتماعی امور -1 :موزشیآ هاي حیطه

 بین و عمومی روابط -10 اشتغال و کار - 9 تعاون - 8 سیاسی و مدنی و کشوري -7 بازرگانی و اقتصادي -6 جهانگردي و

  بازرسی و تربیتی و تأمینی انتظامی، امور -12 آمار - 11 الملل

  درمانی و بهداشتی گروه :ت

 دارویی - 5 بهزیستی و توانبخشی -4 مامایی و پرستاري -3 دامپزشکی - 2 دندانپزشکی و پزشکی -1 :آموزشی هاي حیطه

-10 درمانی و بهداشتی مددکاري - 9 اي تغذیه خدمات -8 روانشناسی و رفتاري علوم - 7 رادیولوژي و آزمایشگاهی -6

  خانواده بهداشت

  فرهنگی و زشیآمو گروه :ث

 خدمات امور-5 تربیتی امور -4 هنري و فرهنگی -3 پژوهشی و آموزشی -2 ورزش و بدنی تربیت - 1 :فرعی هاي حیطه

  آموزشی

  مالی و اداري گروه :ج

  مالیاتی امور -3 گمرکی امور - 2 مالی و اداري امور -1 :فرعی هاي حیطه

  خارجی زبان گروه :چ

  تخصصی مدیریت -ح

 نظام در شده بینی پیش مدیریت بهبود آموزشی هاي دوره برگزاري( الذکر فوق گروههاي آموزشی هاي حیطه از یکی در

  )بود خواهد ها استانداري پژوهش و آموزش دفاتر عهده به دولت، مدیران و کارمندان آموزشی

 و آموزش دفتر شد،نبا تعریف قابل مذکور هاي حیطه از یک هیچ در متقاضی مؤسسه درخواست مورد فعالیت چنانچه ٭

  .نماید اعالم بررسی جهت آموزش مرکز به را مراتب تواند می استان استانداري پژوهش
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 15/12/1390 مورخ 32664/90/200 بخشنامه( مدیران آموزش و تربیت برنامه و سامانه

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون

 نظام موضوع( 30/1/1390 مورخ 1834/200 شماره بخشنامه 3 بند و يرکشو خدمات تیریمد قانون 56 ماده ياجرا در

 مجموعه و ریز شرح به "رانیمد آموزش و تیترب برنامه و سامانه" مذکور، نظام 4/5 بند و )دولت کارمندان آموزش

  :شود یم ابالغ وستیپ

 نحوه و یتخصص و یعموم يها یستگیشا ،یعموم طیشرا ،ییاجرا دستورالعمل اساس بر که یرانیمد و کارشناسان -1 ماده

 طیشرا از ،يادار یعال يشورا )23/3/1390 مورخ 6643/206 شماره نامه بیتصو( يا حرفه رانیمد انتصاب و انتخاب

 يها آموزش یط به موظف انتصاب، از قبل برخوردارند باالتر يها پست به ارتقا ای يا حرفه تیریمد يها پست به انتصاب

 گذراندن عدم صورت در .باشند یم رانیمد آموزش برنامه و سامانه مطابق )انتصاب از قبل يها آموزش( انریمد تیترب برنامه

  .بود نخواهند نظر مورد یتیریمد يها پست در آنها انتصاب به مجاز ییاجرا يها دستگاه شده، ینیب شیپ يها آموزش

 در زین و يا حرفه تیریمد سطح سه در که یرانیمد ،)انتصاب از قبل( رانیمد تیترب يها آموزش بر عالوه - 2 ماده

 آموزش سامانه در شده ینیب شیپ يها آموزش دیبا خود، انتصاب سنوات طول در شوند منصوب یاسیس رانیمد يها پست

  .است یالزام ها آن در  تیموفق و ها آموزش نیا گذراندن .ندینما یط را "انتصاب نیح يها آموزش" بخش در رانیمد

  :شود یم اجرا لیذ مؤسسات و مراکز توسط بیترت به انتصاب نیح يها آموزش و ریمد تیترب يها موزشآ -3 ماده

 یهماهنگ و مجوز با ها ياستاندار پژوهش و آموزش دفاتر و یدولت تیریمد آموزش مرکز :ریمد تیترب يها آموزش -الف

  ؛یدولت تیریمد آموزش مرکز

 مؤسسات و مراکز و ییاجرا يها دستگاه ،یدولت تیریمد آموزش مرکز :يا حرفه رانیمد انتصاب نیح يها آموزش -ب

  ؛ شده تیصالح دییتأ یآموزش

  .یدولت تیریمد آموزش مرکز :یاسیس رانیمد انتصاب نیح يها آموزش -ج

 ،یطراح یدولت تیریمد آموزش مرکز توسط استاندارد صورت به ها آن يمحتوا و مواد ها، آموزش یدرس برنامه - 4 ماده

  .شد خواهد ابالغ و نیدوت

 و یطراح ییاجرا يها دستگاه توسط )یدستگاه( یتیریمد یاختصاص یآموزش برنامه ،یآموزش يمحتوا و مواد -تبصره

  .شود یم نیتدو
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 را سامانه نیا موضوع مدرسان يا حرفه تیصالح ،ییاجرا يها دستگاه يهمکار با یدولت تیریمد آموزش مرکز -5 ماده

 سیتدر را )یدستگاه یتیریمد یاختصاص يها آموزش ياستثنا به( رانیمد يها آموزش توانند یم یرسانمد .کند یم نییتع

  .باشند ادشدهی مرکز از تیصالح نامهیگواه يدارا که ندینما

 رانیمد آموزش و تیترب برنامه و سامانه در ریز شرح به سطوح از کی هر کیتفک به رانیمد یآموزش ساعات -6 ماده

  :است دهش ینیب شیپ

  ساعت 120                          یاسیس رانیمد -6-1

  ساعت 342                     يا حرفه یعال رانیمد -6-2

  ساعت 422                     يا حرفه یانیم رانیمد -6-3

  ساعت 450                         يا حرفه هیپا رانیمد -6-4

 توسط امر نیا شود، اضافه فوق برنامه يها آموزش زانیم به ضرورت، حسب و خاص اتیمقتض به بنا چنانچه است یهیبد

  .شد خواهد ابالغ ییاجرا يها دستگاه به یدولت تیریمد آموزش مرکز

 پژوهش و آموزش دفاتر و ییاجرا يها دستگاه توسط که رانیمد يها آموزش یاثربخش سنجش و تیفیک بر نظارت -7 ماده

 معاونت عهده بر رانیمد آموزش بر یکل نظارت و انجام یدولت تیریمد آموزش مرکز توسط شود یم ربرگزا ها ياستاندار

  .است جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت یانسان منابع يراهبرد

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -فروزنده اله لطف

  

 1391 سال در اجرایی هاي دستگاه کارمندان و یرانمد غیرحضوري آموزش هاي دوره ابالغ

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 3/2/1391 مورخ 2619/91/200 بخشنامه(

  )جمهور رییس

 يها ارزش و ینید يها آموزه گسترش يبرا الزم يبسترها جادیا و یرتیبص و یفرهنگ يها یآگاه سطح يارتقا يراستا در

 يها دوره موضوع( معارف ویراد يسراسر شبکه توسط ریز ییویراد يها برنامه دولت، کارکنان و رانیمد انیم در یاسالم

  .باشد یم پخش و دیتول مرحله در )31/3/1388 مورخ 30432/1/200 شماره بخشنامه یآموزش



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

270 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

 يها نامهبر در مذکور يها دوره ینیب شیپ ضمن دییفرما دستور است خواهشمند موضوع، تیاهم و ضرورت به تیعنا با

 يها برنامه يمحتوا از دستگاه آن کارمندان تا گردد یرسان اطالع يا گونه به آموزش واحد يسو از ،1391 سال یآموزش

 گذراندن به موفق که یکارکنان و رانیمد .ندینما کسب نهیزم نیا در را الزم يها یآگاه و دانش و شده مند بهره مذکور

 خاطرنشان .کرد خواهند افتیدر کارکنان آوزش نظام چارچوب در دوره انیپا نامهیگواه گردند، ها آموزش از دسته نیا آزمون

 قابل radiomaaref.ir آدرس به معارف تیسا و mdhc.ir آدرس به معاونت تیسا در ها برنامه یصوت لیفا سازد یم

  .باشد یم دسترس

  .شد خواهد اعالم یدولت تیریمد آموزش مرکز توسط متعاقباً مذکور يها دوره آزمون يبرگزار زمان

  )19:30 ساعت از ها جمعه جز به روز هر( 16/2/1391 :دوره شروع زمان ،)ساعت 16( يادار و یاجتماع ،يفرد اخالق -1

 و معاونت یعموم روابط توسط متعاقبا( 17/4/1391 :دوره شروع زمان ،)ساعت 22( میکر قرآن دهیبرگز اتیآ ریتفس -2

  )شد خواهد یرسان اطالع معارف ویراد

 و معاونت یعموم روابط توسط متعاقبا( 22/7/1391 :دوره شروع زمان ،)ساعت 14( منتظران فیوظا و يمهدو حکومت -3

  )شد خواهد یرسان اطالع معارف ویراد

 معارف ویراد و معاونت یعموم روابط توسط متعاقبا( 25/9/1391 :دوره شروع زمان ،)ساعت 14( اسالم در یزندگ احکام -4

  )شد خواهد یرسان اطالع

 روابط توسط متعاقبا( 28/11/1391 :دوره شروع زمان ،)ساعت 14( )سره قدس( امام رهیس و یاسیس شهیاند با ییآشنا -5

  )شد خواهد یرسان اطالع معارف ویراد و معاونت یعموم

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يدهکرد فروزنده اله لطف

  

 بخشنامه( دیپلم فوق و دیپلمه شاغل کارمندان دوم نوع هاي گواهینامه اعطاي نحوه عملدستورال

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 3/2/1391 مورخ 2590/91/201

  )جمهور رییس

 است الزم دولت، کارمندان آموزش نظام در اشاره مورد دوم نوع یآموزش يها نامهیگواه صدور و یسامانده ثبت، منظور به

 به 1379 سال از یآموزش يها دوره که را خود پلمید فوق و پلمهید شاغل کارمندان یآموزش پرونده ییاجرا يها دستگاه  هیکل
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 مورخ 1834/200 شماره بخشنامه مفاد مطابق و بوده کارمندان آموزش نظام در مندرج مقررات اساس بر آنها بعد

 تهیکم در دییتأ و یبررس از پس باشند، یتخصص و یمهارت سطوح در دوم عنو نامهیگواه افتیدر طیشرا واجد 30/1/1390

 هشتم ماده مشروح طبق را الزم مستندات شود، یم لیتشک معاونت نیا ندهینما حضور با که دستگاه آموزش يراهبر

 يراهبر يها تهیکم قیطر از 31/6/1391 خیتار تا حداکثر و هیته 4/12/1390 مورخ 31146/90/200 شماره بخشنامه

  .ندینما ارسال یدولت تیریمد آموزش مرکز به ربط يذ دستگاه

 ابالغ و اتخاذ متعاقباً الزم ماتیتصم دو و کی سطوح یپژوهش یتخصص يها نامهیگواه افتیدر طیشرا نیواجد مورد در

  .شد خواهد

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -فروزنده اله لطف

  

 صنعتی مدیریت سازمان مدت بلند آموزشی هاي دوره از که دولت کارکنان مدارك

 و مدیریت توسعه معاونت 1387/8/5 مورخ 70599/1803 بخشنامه( اند شده التحصیل فارغ

  )جمهور رییس انسانی سرمایه

 مدت ندبل یآموزش يها دوره از که دولت کارکنان مشکل حل منظور به و یاجرائ يدستگاهها مکرر درخواست به توجه با

 با اند، شده لیالتحص فارغ  یصنعت تیریمد سازمان ارشد یکارشناس و یکارشناس ، یکاردان یلیتحص مقاطع سطح هم

 بعمل يها توافق به نظر و مذکور یآموزش يها دوره ياجرا نحوه و يمحتو خصوص در آمده بعمل يها یبررس به تیعنا

 يارهایاخت به توجه با ها، دوره گونه نیا در کشور ییاجرا يها دستگاه نکارکنا رشیپذ توقف بر یمبن مذکور سازمان با آمده

 لهیوس نیبد مذکور، قانون یاجرائ نامه نیآئ 15 ماده و دولت کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون 3 ماده 6 تبصره از یناش

 و یرسم نیمستخدم از دسته آن یلیتحص مدارك اعمال به نسبت تا شود یم داده اجازه کشور یاجرائ يها دستگاه به

 از یکی معادل ای سطح هم يها دوره انیپا نامهیگواه و نموده شرکت مذکور بلندمت یآموزش يها دوره در که یمانیپ

 دییتأ و مشاغل يبند طبقه طرح ییاجرا تهیکم در موضوع طرح از پس اند، داشته افتیدر را کشور یرسم یلیتحص مقاطع

  :ندینما اقدام لیذ موارد به توجه با و مربوط مقررات و وابطض چارچوب در تهیکم توسط آن

 توقف بر یمبن یصنعت تیریمد سازمان اعالم و توافق خیتار( 29/12/1385 خیتار از قبل تا دوره در شرکت و رشیپذ -1

  .باشد گرفته صورت )موصوف بلندمدت یآموزش يها دوره در دولت کارکنان رشیپذ
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 بخشنامه نیا مشمول اند، نموده  شرکت ها دوره نیا در )29/12/1385( مذکور خیتار از دبع که یکارکنان است یهیبد

  .بود خواهد آن يها یندگینما و یصنعت تیریمد سازمان و آنان عهده به امر نیا از یناش يامدهایپ و تیمسئول و شوند ینم

  .ندینما مکاتبه یصنعت تیریمد مانساز با دیبا شرط نیا حصول از اطالع کسب يبرا ییاجرا يها دستگاه :تذکر

 مدرك( باشند اند شده لیالتحص فارغ آن در که یمقطع يبرا )یعلم( معتبر هیپا یلیتحص مدارك يدارا النیالتحص فارغ -2

 سطح هم مقطع يبرا پلمید  فوق وسته،یپ یکارشناس و یکاردان سطح هم مقاطع يبرا متوسطه کامل پلمید یلیتحص

  ).ارشد یکارشناس سطح هم مقطع يبرا سانسیل و وستهیناپ یکارشناس

 هم کلمه صراحت به آن متن ودر شده ادی سازمان يسو از مربوطه مقطع در دوره انیپا نامهیگواه النیالتحص فارغ يبرا -3

  .باشد شده ذکر یلیتحص مقاطع از یکی معادل ای سطح

 تیریمد سازمان دییتأ به دیبا یم گردد، یم ای شده رصاد فوق سازمان يها یندگینما يسو از که ییها نامهیگواه :تذکر

  .برسد )تهران( یصنعت

 ینیب شیپ يو يبرا نظر مورد یشغل رشته ای و مستخدم یفعل رشته احراز طیشرا در النیالتحص فارغ یلیتحص رشته -4

   .باشد شده

 رد،یگ یم قرار یابیارزش مورد آنان ركمدا بخشنامه نیا اساس بر که یآموزش يها دوره النیالتحص فارغ د،ینما یم اضافه

 گردند برخوردار مقررات و ضوابط چارچوب در آن بر مترتب یاستخدام يایمزا از توانند یم بخشنامه نیا صدور خیتار از صرفاً

 عمل مالك ییاجرا يها دستگاه در دیجد استخدام يبرا و نشده یتلق یرسم یلیتحص مدرك عنوان چیه به مدارك نیا و

  .ردیگ ینم قرار

 ياجرا و يزیر برنامه منظور به توانند ینم ییاجرا يها دستگاه موجود، مقررات و ضوابط اساس بر کند یم دیتأک انیپا در

 یعال آموزش يها مؤسسه و ها دانشگاه با گردد، یم معادل ای و یرسم یلیتحص مدارك اخذ به منجر که یآموزش يها دوره

  .ندینما منعقد قرارداد زین ها دوره نیا به رکنانکا اعزام يبرا یردولتیغ و یدولت

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت یانسان منابع يراهبرد معاون - ییطباطبا احمد دیس
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 صنعتی مدیریت سازمان مدت بلند آموزشی هاي دوره از که دولت کارکنان مدارك

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 6/3/1391 مورخ 464/91/200 بخشنامه(اند  شده التحصیل فارغ

  )جمهور رییس انسانی

 حل منظور به و ییاجرا يها دستگاه مکرر درخواست به توجه با و 5/8/1387 مورخ 70599/1803 شماره بخشنامه رویپ

 یصنعت تیریمد سازمان یرسم یلیتحص مقاطع سطح هم بلندمدت یآموزش يها دوره از که دولت کارکنان مشکل

 توقف بر یمبن مذکور سازمان با آمده عمل به يها توافق و گرفته صورت يها یبررس به توجه با و اند شده لیالتحص غفار

 نظام قانون )3( ماده )6( تبصره از یناش اراتیاخت اساس بر و ها دوره گونه نیا در کشور ییاجرا يها دستگاه کارکنان رشیپذ

 اصالح ریز شرح به مذکور بخشنامه کی بند لهیوس نیبد آن، ییاجرا نامه نییآ )5( ماده و دولت کارکنان پرداخت هماهنگ

  :گردد یم

  ».باشد گرفته صورت بخشنامه نیا صدور خیتار تا موصوف یآموزش يها دوره در شرکت و رشیپذ«

  .است یباق خود قوت به کماکان االشاره فوق بخشنامه مفاد و طیشرا ریسا حصول است یهیبد

 نیعناو تحت که ادشدهی سازمان یآموزش يها دوره هیکل در کشور ییاجرا يها دستگاه کارمندان شرکت سازد یم خاطرنشان

 توسط مأخوذه مدارك و نداشته یقانون محمل شد خواهد ای و شده برگزار» ...و یعال ،یلیتکم ،يکاربرد دوساله يها دوره«

  .گرفت نخواهد قرار رشیپذ و یابیارزش مورد یطیشرا چیه تحت آنان

 انعقاد از خود، کارمندان به یرسان اطالع ضمن امر نیا از یناش تبعات از احتراز منظور به مکلفند ییاجرا يها دستگاه نیهمچن

  .ندینما يخوددار داًیاک ...و ادشدهی سازمان موصوف يها دوره در شرکت منظور به کارمندان يبرا نامه یمعرف صدور قرارداد،

 موصوف يها دوره ياجرا ای و رشیپذ به اقدام بخشنامه نیا صدور خیتار از پس یصنعت تیریدم سازمان که یصورت در

  .بود خواهد سازمان آن عهده به امر نیا از یناش تبعات و تیمسئول د،ینما دولت کارمندان يبرا

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يدهکرد فروزنده اهللا لطف

  

 62652/89/200 شماره بخشنامه(اداري  تحول برنامه ده با آشنایی شیآموز دوره ابالغ

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 25/12/1389 مورخ
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  اجرایی هاي دستگاه کلیه

 ستگاهد در ها برنامه این کردن عملیاتی و اجرایی راهکارهاي و اداري تحول هاي برنامه با دولت کارمندان آشنایی منظور به

 درسی برنامه شرح به و طراحی »آن با مرتبط هاي شاخص و اداري تحول برنامه ده با آشنایی« آموزشی دوره اجرایی، هاي

 تلقی الزامی و مصوب کارمندان، کلیه براي عمومی، آموزشی هاي دوره قالب در دوره این .گردد می ابالغ اجرا براي پیوست

 ماهه شش در آن اجراي و ریزي برنامه به نسبت آموزش راهبري کمیته در طرح از پس موظفند اجرایی هاي دستگاه و شده

 پیش مزایاي از ضوابط اساس بر توانند می گواهینامه اخذ و دوره این طی از پس کارمندان .نمایند اقدام 1390 سال اول

  .شود مند بهره دولت کارمندان آموزش نظام در شده بینی

 مدیریت آموزش مرکز طریق از یا خود آموزش واحدهاي توسط رأساً را آموزشی دوره انندتو می اجرایی هاي دستگاه -

  .نمایند برگزار ها استانداري پژوهش و آموزش دفاتر و دولتی

  .شد خواهد تدوین و تهیه دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط استاندارد صورت به دوره آموزشی محتواي -

 این در تدریس امر به توانند می افرادي و تعیین دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط هدور این مدرسان اي حرفه صالحیت -

  .باشند شده معرفی مرکز این سوي از یا و باشند شده یاد مرز سوي از صالحیت گواهینامه داراي که یابند اشتغال ها دوره

 رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت شد، خواهد انجام اجرایی هاي دستگاه سوي از که ارزشیابی بر عالوه -

  .داشت خواهند نظارت دوره اجراي کیفیت بر ها استانداري انسانی منابع توسعه و پشتیبانی معاونت و جمهور

  آموزشی دوره درسی برنامه کاربرگ

  آن با مرتبط شاخصهاي و اداري تحول برنامه ده با آشنایی :دوره عنوان

  عمومی :دوره نوع

  ساعت 8 :زشآمو زمان مدت

  آنها نمودن عملیاتی جهت بسترسازي منظور به اداري تحول هاي برنامه با دولت کارمندان آشنایی :آموزشی اهداف

  :آموزشی سرفصلهاي

 اداري نظام کلی هاي سیاست با اداري تحول برنامه ده ارتباط اداري، نظام در تحول الزامات مقدمه،( :شامل کلیات -الف

  )توسعه پنجم برنامه و انداز چشم سند کشوري، خدمات مدیریت قانون هبري،ر معظم مقام ابالغی
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  :تحول هاي برنامه -ب

  الکترونیک دولت استقرار .1

  پرداخت نظام و استخدامی عدالت .2

  انسانی نیروي ساماندهی .3

  تمرکززدایی .4

  عملکرد مدیریت جامع نظام استقرار و وري بهره افزایش .5

  اداري سالمت .6

  فرآیندها و ساختارها صالحا .7

  انسانی منابع تخصصی و فرهنگی آموزش و توانمندسازي .8

  کارها در خودکنترلی روحیه ارتقاء و کشور کارشناسی توان و مدیریت تقویت .9

  رجوع ارباب تکریم و مردم به رسانی خدمات .10

  اداري تحول برنامه ده هاي شاخص -ج

  .شد خواهد معرفی و تهیه دولتی مدیریت آموزش زمرک توسط آموزشی منبع :آموزشی منبع

  .شد خواهد انجام دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط آنها معرفی و صالحیت تعیین :مدرسین شرایط

  کارمندان کلیه :دوره مخاطبان

  .است بالمانع غیرحضوري شیوه به اجرا الزم بستر و شرایط در حضوري، :دوره اجراي شیوه

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -کرديده فروزنده اهللا لطف
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شغلی  ارتقاي آموزشی هاي دوره موضوع دولت کارکنان آموزش نظام ج/1/2 بند اجرایی دستورالعمل

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 31/3/1388 مورخ 30433/1/200 شماره بخشنامه(

  )جمهور رییس انسانی

  کشور اجرایی هاي دستگاه تمام

 هاي بخشنامه پیرو و دولت کارکنان آموزش نظام 28/12/1380 مورخ 22554/105 شماره بخشنامه ج/1/2 بند اجراي در

 مورخ 62311/1803 شماره و 5/6/1386 مورخ 76582/1803 شماره و 24/3/1385 مورخ 47861/1803 شماره

 و کارشناس کارگزین، حسابرس، بازرس، ذیحساب، حسابدار،( شغلی هاي رشته آموزشی هاي دوره مجموع ،13/7/1387

 بودجه، و برنامه کاردان و کارشناس اداري، خدمات مسئول مالی، خدمات مسئول مالی، و اداري مدیر اداري، امور کاردان

 روزآمد و شاغالن در توانمندي و دانش و توسعه ایجاد هدف با که )گزینش مسئول و منشی دفتر، مسئول دفتر، رییس

 .گردد می قبلی هاي دوره جایگزین و ابالغ پیوست شرح به شده اصالح و بازنگري آنان هاي توانایی و تاطالعا کردن

 آموزش بر حاکم مقررات سایر و مذکور هاي بخشنامه در مندرج ضوابط گرفتن نظر در با توانند می اجرایی هاي دستگاه

  .یدنما اقدام ها دوره اجراي و ریزي برنامه به نسبت دولت کارکنان

  انسانی منابع راهبردي معاون - طباطبایی احمد سید

  

 30432/1/200 شماره بخشنامه(اجتماعی  و فرهنگی آموزشی هاي دوره تعیین دستورالعمل

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 31/3/1388 مورخ

  کشور اجرایی هاي دستگاه کلیه

 از اجتماعی و فرهنگی آموزشی هاي دوره محتواي و عناوین ،21/5/1382 مورخ 96358/1803 شماره بخشنامه پیرو

 سازمان و نماز اقامه ستاد هماهنگی با که دولت کارکنان آموزش نظام ج/1/3 بند موضوع عمومی هاي دوره مجموعه

 بهره جهت پیوست مشخصات شرح به شود، می قبلی هاي دوره جایگزین و گرفته قرار بازنگري مورد اسالمی تبلیغات

 ضوابط و الذکر فوق بخشنامه در مندرج موارد گرفتن نظر در با توانند می اجرایی هاي دستگاه .گردد می ابالغ اجرا و برداري

  .نمایند اقدام آنها اجراي به نسبت عمومی هاي دوره بر حاکم مقررات و
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 برگزیده تفسیر« ،»نماز اسرار و آداب« وزشیآم هاي دوره اجراي به مجاز نیز نماز اقامه ستاد سازد می خاطرنشان پایان در

  .باشد می »منتظران وظایف و مهدوي حکومت« و »کریم قرآن

  انسانی منابع راهبردي معاون - طباطبایی احمد سید

  

 )سامد( دولت و مردم ارتباط سامانه با مرتبط آموزشی هاي دوره برگزاري دستورالعمل

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 5/8/1389 مورخ 40573/200 شماره بخشنامه(

  )جمهور رییس انسانی

  کشور اجرایی هاي دستگاه کلیه

 مسئولیت حیطه در مدیران پاسخگویی کردن نهادینه و آگاهی افزایش و دولت و مردم بین بهینه ارتباط برقراري منظور به

 اجرا براي و طراحی زیر جدول شرح به ،»)سامد( دولت و مردم ارتباط سامانه با مرتبط آموزشی هاي دوره« مجموعه خود،

 و شده تلقی مصوب میانی و پایه مدیران ویژه مدیریت، بهبود آموزشی هاي دوره قالب در ها دوره این .گردد می ابالغ

  .نمایند اقدام آن اجراي و ریزي برنامه به نسبت آموزش راهبري کمیته در طرح از پس موظفند اجرایی هاي دستگاه

  ساعت 4 :آموزش زمان مدت/  اسالم در پاسخگویی و علوي انیحکمر ابعاد -1

  ساعت 4 :آموزش زمان مدت/ سامد الکترونیکی سامانه با آشنایی -2

  ساعت 8 :آموزش زمان مدت/ اجتماعی سرمایه و هماهنگی نظارت -3

 .شد خواهد تدوین و هتهی دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط استاندارد صورت به الذکر فوق هاي دوره آموزشی محتوي -

 می آموزشی هاي دوره اجراي در آنها از استفاده به موظف کارکنان آموزش مجري مؤسسات و مراکز و اجرایی هاي دستگاه

  .باشند

 مدیریت آموزش مرکز طریق از یا خود آموزش واحدهاي توسط رأساً را آموزشی هاي دوره توانند می اجرایی هاي دستگاه -

  .نمایند برگزار شده صالحیت تعیین آموزشی مؤسسات و مراکز همچنین و ها استانداري پژوهش و وزشآم دفاتر و دولتی

 امر به تواند می افرادي و تعیین دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط ها آموزش از دسته این مدرسین اي حرفه صالحیت -

  .باشند شده یاد مرکز سوي از صالحیت گواهینامه داراي که یابند اشتغال ها دوره این در تدریس
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 رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت .شد خواهد انجام اجرایی هاي دستگاه سوي از که ارزشیابی بر عالوه -

  .داشت خواهند نظارت ها دوره اجراي کیفیت بر ها استانداري انسانی منابع توسعه و پشتیبانی معاونت و جمهور

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه اونمع -دهکردي فروزنده اهللا لطف

  آموزشی پودمان مشخصات

  اسالم در پاسخگویی و علوي حکمرانی ابعاد :دوره عنوان

  الزامی - مدیریت بهبود :دوره نوع

  اسالم در پاسخگویی و علوي حکمرانی هاي ویژگی و خصوصیات با مدیران آشنایی :آموزشی اهداف

  :آموزشی هاي سرفصل

  )دینی منابع مبناي بر( صالح حکومت و مردم متقابل حقوق -

  دینی ساالري مردم عینی عناصر -

  دینی ساالري مردم در مردم ناحیه از قدرت کنترلی و نظارتی نهادهاي -

  مردم و سیاسی نظام مشروعیت -

  )البالغه نهج دیدگاه از( عمومی خدمات در اخالقی مدیریت -

  دولتی مدیریت آموزش مرکز انتشارات اسالم در پاسخگویی و علوي انیحکمر ابعاد درسنامه :آموزشی منبع

  :مدرسین شرایط

  دولتی مدیریت آموزش مرکز از اي حرفه صالحیت گواهینامه بودن دارا -

  میانی و پایه سطوح مدیران کلیه :ها دوره کنندگان شرکت

  غیرحضوري یا حضوري :دوره اجراي شیوه

  ساعت 4 :دوره زمان مدت

  دوره پایان کتبی آزمون :شیابیارز نوع



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

279 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

  

  دلت و مردم ارتباط الکترونیکی سامانه با آشنایی :دوره عنوان

  الزامی - مدیریت بهبود :دوره نوع

 دولت در اداري پاسخگویی اهمیت و ضرورت و سامد کارکردهاي و فناوري فلسفه، با مدیران آشنایی :آموزشی اهداف

  اسالمی جمهوري

  :آموزشی هاي سرفصل

  اسالم دیدگاه از مردمی سخگوییپا -

  دولت چهارگانه اهداف به توجه با مردمی پاسخگویی ضرورت -

  سازمانی و فردي عملکرد ارزیابی و نظارت در آن کارکردهاي و الکترونیکی سامانه -

  سامد سامانه با آشنایی و معرفی -

  دولتی مدیریت آموزش مرکز انتشارات لتدو و مردم ارتباط الکترونیکی سامانه با آشنایی درسنامه :آموزشی منبع

  :مدرسین شرایط

  دولتی مدیریت آموزش مرکز از اي حرفه صالحیت گواهینامه بودن دارا -

  میانی و پایه سطوح مدیران کلیه :ها دوره کنندگان شرکت

  غیرحضوري یا حضوري :دوره اجراي شیوه

  ساعت 4 :دوره زمان مدت

  رهدو پایان کتبی آزمون :ارزشیابی نوع

  

  اجتماعی سرمایه و همگانی نظارت :دوره عنوان

  الزامی - مدیریت بهبود :دوره نوع
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  اجتماعی سرمایه مفاهیم و )همگانی نظارت ویژه به( نظارت اهمیت و مفاهیم با مدیران آشنایی :آموزشی اهداف

  :آموزشی هاي سرفصل

  آن کار و ساز و نظارت مفهوم -

  )نیسازما - همگانی - فردي( نظارت سطوح -

  )نظاري -سیاسی فلسفه - قانونی/ دینی( همگانی نظارت مبانی -

  )عوامل تقویت هاي روش و اساسی مفاهیم( اجتماعی سرمایه -

  نظارت و اجتماعی سرمایه -

  دولتی مدیریت آموزش مرکز انتشارات اجتماعی سرمایه و همگانی نظارت درسنامه :آموزشی منبع

  :مدرسین شرایط

  دولتی مدیریت آموزش مرکز از اي حرفه صالحیت مهگواهینا بودن دارا -

  میانی و پایه سطوح مدیران کلیه :ها دوره کنندگان شرکت

  غیرحضوري یا حضوري :دوره اجراي شیوه

  ساعت 8 :دوره زمان مدت

  دوره پایان کتبی آزمون :ارزشیابی نوع

  

 رهشما بخشنامه( »حسینی بصیرت و معرفت« آموزشی دوره برگزاري دستورالعمل

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 06/09/1391 مورخ 36478/91/200

  )جمهور رییس

  يکشور خدمات تیریمد قانون مشمول يها دستگاه هیکل

  »)ره( ینیخم امام« .است اسالم ماندن زنده ماه و است یاسالم برکات ماه صفر، و محرم
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  »يرهبر معظم مقام« .است انسان کی یاسالم یزندگ از کامل يا صحنه عاشورا

 و )ع( نیالحس  اباعبداهللا نهضت و مکتب يواال میمفاه به نسبت دولت کارمندان و رانیمد نشیب سطح قیتعم منظور به

 یعموم آموزش دوره کشور، تیریمد عرصه در انییعاشورا يواال همت و يمدار تیوال و يجهاد هیروح از يریالگوگ

  .گردد یم ابالغ اجرا جهت وستیپ رسد طرح شرح به »ینیحس رتیبص و معرفت«

 مقررات و ضوابط گرفتن نظر در با و يکشور خدمات تیریمد قانون نهم فصل ياجرا در توانند یم ییاجرا يها دستگاه

  .ندینما اقدام آن ياجرا و يزیر برنامه به نسبت مربوط،

  جمهور سییر یانسان ي هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يزیعز میابراه

  رسد طرح

  ینیحس رتیبص و معرفت :یآموزش دوره عنوان

  یعموم و یفرهنگ :آموزش نوع

 جیترو و وفادارش ارانی و )ع( نیحس امام حضرت فضائل و صفات با عاشورا یمتعال فرهنگ با ییآشنا :دوره یکل هدف

  یاسالم انقالب و یاسالم يبقا و اتیح عنوان به عاشورا حماسه يها ارزش و فرهنگ

  رانیمد و کارمندان هیکل :مخاطبان

  ساعت 8 :آموزش زمان مدت

  ياریاخت :آموزش نوع

  :دوره آموزش يها سرفصل

  یاسالم جامعه تحقق عامل و مقدس يا حماسه ،ینیحس نهضت -1

  کربال حادثه یخیتار يها شهیر -2

  يرهبر معظم مقام و )ره( امام حضرت کالم در عاشورا -3

  رانیا یاسالم انقالب و اسالم خیتار از میعظ فصل عنوان به کربال واقعه شرح -4

  )ع( نیحس امام امیق اهداف و تیماه -5
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  اسالم يبقا و اتیح ضامن عنوان به عاشورا واقعه لیتحل -6

  )ع( نیحس امام ارانی و اصحاب -7

  آن یتیریمد يها درس و عاشورا يشعارها -8

  ینیحس نهضت در منکر از ینه و معروف به امر -9

  ینیحس نهضت در غیتبل -10

  )ع( اطهار ائمه و نیمعصوم رهیس در عاشورا فرهنگ -11

  )ع( نیحس امام امیق جینتا -12

  فاتیتحر برابر در مسلمانان فیوظا و کربال یخیتار واقعه در فاتیتحر -13

  يحضور :آموزش ياجرا وهیش

  یسخنران :آموزش يها روش

  یآموزش مباحث در فعال مشارکت ،یکتب :یابیارزش يها وهیش

 نیالحس مقتل کتاب - يمطهر یمرتض دیشه استاد ،)سوم و دوم اول، جلد( ینیحس حماسه کتاب :یآموزش يمحتوا و منبع

 -)عاشورا يها درس درباره انقالب رهبر يرهنمودها مجموعه( عاشورا يها درس کتاب -مقرم يموسو عبدالرزاق فیتأل ،)ع(

  .یآقاتهران یمرتض استاد فیتأل ،)ع( یعل بن نیحس يدایش ارانی کتاب

 نیهمچن و ها ياستاندار پژوهش و آموزش دفاتر و یدولت تیریمد آموزش مرکز ها، دستگاه آموزش واحد :دوره انیمجر

  شده تیصالح نییتع یآموزش مؤسسات و مراکز

 هیعلم حوزه تیریمد یهماهنگ با یدولت تیریمد آموزش مرکز توسط دوره نیا نیمدرس يا حرفه تیصالح :دوره نیمدرس

  .باشند تیصالح نییتع یگواه يدارا که ابندی اشتغال دوره نیا در سیتدر امر به توانند یم يافراد و نییتع قم
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 حکومت« آموزشی دوره مجازي برگزاري متولی عنوان به مهدویت تخصصی مرکز تعیین

 سعهتو معاونت 06/09/1391 مورخ 36479/91/200 شماره بخشنامه( »منتظران وظایف و مهدوي

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

  يکشور خدمات تیریمد قانون مشمول ییاجرا يها دستگاه

 بخشنامه در یابالغ »منتظران فیوظا و يمهدو حکومت« آموزش دوره يمجاز ياجرا بستر آمدن فراهم به تیعنا با

 يها دستگاه قم، هیعلم حوزه یصصتخ مراکز از تیمهدو یتخصص مرکز يسو از 31/3/1388 مورخ 30432/1/200 شماره

 قیطر از يمجاز صورت به ادشدهی دوره ياجرا و يزیر برنامه به نسبت موضوع مقررات و نیقوان تیرعا با توانند یم ییاجرا

  .ندینما اقدام شده ادی مرکز

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يزیعز میابراه

  

 دانشکده و دولتی مدیریت آموزش مرکز ی فیمابینآموزش هاي همکاري نامه تفاهم

  )27/05/1392 مورخ 63/1 نامه شماره(تهران  دانشگاه سیاسی علوم و حقوق

 یندگینما به یدولت تیریمد آموزش مرکز نیب نامه تفاهم نیا ن،یماب یف یآموزش يها يهمکار گسترش و جادیا منظور به

 و 198 شماره رهبر کوچه نبش ،یشمال یاله نجات استاد زند، خان میکر انابیخ آدرس به زاده یموس میابراه دکتر يآقا

 و حقوق دانشکده تهران، دانشگاه :آدرس به يموسو اله فضل دیس دکتر يآقا یندگینما به تهران دانشگاه حقوق دانشکده

 به آن اهداف تحقق تجه در را شیخو تالش نیطرف نامه تفاهم نیا يامضا با و رسد یم امضا به و توافق یاسیس علوم

  .گرفت خواهند کار

  :نامه تفاهم موضوع -1 ماده

  :ریز موارد نهیزم در يهمکار

 آموزش نهیزم در رانیمد نگرش قیتعم و رییتغ و مهارت يارتقا ،ییافزا دانش جهت در یآموزش و یعلم يها يهمکار 1.1

  رانیمد تیترب و آموزش برنامه و سامانه بر تمرکز با مرتب يها
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 رانیمد ژهیو یلیتکم التیتحص يا رشته انیم یآموزش يها دوره یطراح و یکل مشخصات هیته در تعامل و مشارکت 1.2

  یدولت بخش کارمندان و

  یلیتحص مختلف مقاطع در دیجد يها دوره يانداز راه در يهمکار 1.3

  دولت کارمندان ژهیو یآموزش يها دوره یطراح و یازسنجین در يهمکار 1.4

  یآموزش تیفیک ارتقاء در گریکدی اتیتجرب از متقابل هاستفاد 1.5

  استاندارد یتخصص یآموزش منابع و ها درسنامه نیتدو در يهمکار 1.7

  ازین حسب بر یآموزش امکانات از متقابل استفاده 1.8

  توافق اساس بر نیطرف نظر مورد امور ریسا 1.9

  يهمکار نحوه و طیشرا -2 ماده

 نامه، تفاهم امضاء از پس بالفاصله نیطرف از کی هر الزم، موارد در امور انجام عیتسر و ینگهماه نظر، تبادل منظور به

  .کنند یم نییتع و یمعرف را خود اریاالخت تام ندهینما

  یهماهنگ جلسات يبرگزار -3 ماده

 ریسا و ییاجرا يها یمش خط و لیتشک نامه تفاهم امضاکنندگان حضور با ،یقبل اعالم و ازین حسب بر یهماهنگ جلسات

  .ردیگ یم قرار یبررس و بحث مورد جلسات کار دستور در شده درج موضوعات

  نامه تفاهم مدت -4 ماده

  .است دیتمد قابل نیطرف توافق با مدت انیپا در که دارد اعتبار سال 1 حداکثر امضا زمان از نامه تفاهم نیا

  امضاء و نسخ -5 ماده

  .است دهیرس نیطرف يامضا به و میتنظ ه،یته هستند واحد حکم يدارا یهمگ که نسخه چهار و ماده 5 در نامه تفاهم نیا

  یدولت تیریمد آموزش مرکز سییر - زاده یموس میابراه دکتر

  تهران دانشگاه حقوق دانشکده سییر -يموسو اله فضل دیس دکتر
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 4015/1 شماره بخشنامه( مدیریتی هاي تجربه مستندسازي و ثبت اجرایی نامه شیوه

  )دولتی مدیریت آموزش مرکز 01/08/1392 مورخ

  يکشور خدمات تیریمد قانون مشمول ییاجرا يها دستگاه هیکل

  ؛ احترام و سالم با

 در و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه محترم معاونت 05/06/1390 مورخ 12863/200 شماره بخشنامه رویپ

 يها هیسرما حفظ ،یتجرب و یبوم دانش دیتول منظور به 10/5/1392 مورخ 9187/92/200 شماره بخشنامه ياجرا يراستا

 امن يفضا جادیا و طرف کی از کشور يا حرفه رانیمد اتیتجرب و ها يتوانمند ها، تیقابل از شتریب يمند بهره و یانسان

 و اتیتجرب ثبت ییاجرا نامه وهیش گر،ید طرف از یتیریمد يها دوره در رانیمد گرانقدر يها افتهی از انتیص جهت

  .شود یم اعالم ریز شرح به يا حرفه رانیمد يها يتوانمند

 یتیریمد اتیتجرب ثبت و ارسال به نسبت ،ییاجرا يها دستگاه يا حره رانیمد هیکل دارد انتظار موضوع تیاهم به توجه با

  .ندینما اقدام کشور يادار نظام در يبردار بهره و يساز مستند منظور به خود

 که شود یم اطالق يفرد به يادار یعال يشورا 23/03/1390 مورخ 6643/206 شماره مصوبه مطابق :يا حرفه ریمد :فال

  .باشد دار عهده را ریز يریپذ سطح با یالتیتشک يواحدها از یکی معاونت ای و يادار تیمسئول

 سمت و مستقل مراکز ،یدولت مؤسسات ها، سازمان يروسا ها، شرکت عامل رانیمد شامل :ارشد يا حرفه رانیمد 1 سطح

  سطح؛ هم یتیریمد يها

 سازمان ها، شرکت نیمعاون آنان، نیمعاون و فرمانداران آنها، نیمعاون و کل رانیمد شامل :یانیم يا حرفه رانیمد 2 سطح

  سطح؛ هم یتیریمد يها سمت و مستقل مراکز و یدولت موسسات ها،

 يها سمت و آنها نیمعاون و بخشداران ها، گروه يرؤسا سرپرستان، ادارات، يرؤسا شامل :هیپا يا حرفه رانیمد 3 سطح

  .سطح هم یتیریمد

 و ها وهیش کردها،یرو يریبکارگ قیطر از که يادار ییاجرا اقدامات انجام و يریگ میتصم گونه هر :یتیریمد تجربه -2

  :گردد متبوع دستگاه در ریز راتییتغ جادیا موجب دیجد يها روش
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  عملکرد سطح ارتقاء -

  يور بهره و ییکارا شیافزا -

  درآمدها شیافزا و يادار يها نهیهز کاهش -

  آنان تیرضا شیافزا و رجوع ارباب میتکر ع،یسر ییپاسخگو -

  آنها نمودن نهیبه و کار انجام يها روش و ندهایفرا اصالح -

  )زهیمکان به یدست يندهایفرآ لیتبد( ندهایفرا نمودن زهیمکان -

  یتیریمد اتیتجرب ثبت دنیفرآ :ب

 صورت در ران،یمد اطالعات بانک در نام ثبت از پس ییاجرا يها دستگاه و ها وزارتخانه يا حرفه رانیمد یتمام -1

 پرتابل يرو بر که یتیریمد اتیتجرب ثبت يها کاربرگ لیتکم به نسبت نامه، وهیش فیتعر با مطابق یتیریمد تجربه داشتن

  .ندینما افتیدر يریرهگ کد و نموده اقدام است گرفته قرار www.smtc.ac.ir ینشان به یدولت تیریمد آموزش مرکز

 يها کاربرگ در را کارشناس درخواست نهیگز تواند یم ریمد باشد فرد به منحصر و یمل سطح در رانیمد تجربه چنانچه -2

 مصاحبه قیطر از یمل اتیتجرب ثبت به تنسب ،یابیارز از پس تا نموده انتخاب )مرکز پرتال در( یتیریمد اتیتجرب ثبت

  .گردد اقدام ربطیذ دستگاه یهماهنگ با و یدولت تیریمد آموزش مرکز توسط یتخصص و يحضور

 رانیمد عهده بر يریگیپ کد افتیدر از پس ،یتیریمد اتیتجرب یرسان روز به و اصالح د،یجد اتیتجرب ثبت تیمسئول -3

  .باشد یم ییاجرا يها دستگاه يا حرفه

 اتیتجرب نیتدو و میتنظ نحوه رامونیپ مشاوره و یآموزش خدمات ارائه جهت الزم یآمادگ یدولت تیریمد آموزش مرکز -4

  .دارد یتخصص و ژهیو صورت به را ها وزارتخانه يا حرفه یتیریمد سطوح در

  ییاجرا يها دستگاه تعامل نحوه -ج

 و یمل يها هیسرما ،یبوم دانش از استفاده يبرا ییاجرا يها دستگاه نیب اتیتجرب تبادل و تعامل نحوه نامه وهیش -1

  .شود یم اعالم متعاقباً یتیریمد نظام در دانش تیریمد يساز نهینهاد
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 يها شماره به کشور يا حرفه رانیمد اطالعات بانک ستاد با دیتوان یم یاحتمال اشکال ای ابهام گونه هر رفع يبرا -2

 برقرار ارتباط bankmodiran@smtc.ac.ir یکیالکترون پست قیطر از ای گرفته تماس 42501302 ،42501252

  .دیینما

  یدولت تیریمد آموزش مرکز سییر -زاده یموس میابراه

  

 شماره بخشنامه( شغلی هاي رتبه با مرتبط هاي آموزش تعیین نحوه دستورالعمل

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 12/12/1392 مورخ 20209/92/220

  )جمهور رییس

  ییاجرا يها دستگاه یانسان منابع و تیریمد توسعه محترم نیمعاون

  شغلی يها رتبه با مرتبط يها آموزش موضوع

  احترام؛ و سالم با

 هاي رتبه در ارتقا براي ارزیابی عوامل از یکی بعنوان »کارمندان شده طی هاي آموزش« محاسبه نحوه در تصریح منظور به

 دارد؛ می اعالم )مذکور بخشنامه ب/3 بند همینطور و 27/10/1389 مورخ 55588/200 بخشنامه ب/2 بند موضوع( شغلی

 صرفاً )14/11/1392 مورخ 18819/92/200 شماره  بخشنامه موضوع( کارمندان آموزش نظام اصالحیه 5/3 ماده براساس

 با )کمیته رسمی جلسه صورت بودن دارا اب( دستگاه توانمندسازي و آموزش راهبري کمیته تایید مورد آموزشی هاي  دوره

  :باشد می شغلی رتبه ارتقاي در احتساب قابل ذیل موارد و شرایط رعایت

  .است احتساب قابل شغلی هاي رتبه در ارتقا براي مدیران و شغلی آموزشی هاي دوره صرفاً -1

 شده درج کارمند آموزشی شناسنامه در و تعریف )شغلی هاي رتبه( شغل آموزشی استاندارد در باید آموزشی هاي دوره -2

  .باشند

 به( را دستگاه سازي وتوانمند آموزش راهبري کمیته تصویب تاریخ و شماره باید شده ارائه آموزشی هاي گواهینامه -3

  .باشد داشته )دوره مجوز عنوان

   انسانی سرمایه معاون - یانیدار یمحمدعل
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 21285/204 مصوبه(کشور  از خارج آموزشی هاي بورس توزیع نحوه دستورالعمل

  )انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي 28/4/1389 مورخ

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 29/3/1389 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 فوق قانون نهم فصل اجرایی نامه آیین )6( ماده و کشوري خدمات مدیریت قانون )60( ماده استناد به و جمهور رییس

 آموزشی هاي بورس توزیع نحوه به مربوط دستورالعمل )10/1/1389 مورخ ك43916ت/2579 شماره نامه تصویب موضوع(

  :گردد می ابالغ اجرا جهت مراتب که نمود تصویب پیوست شرح به را کشور از خارج

 به مذکور، قانون نهم فصل اجرایی نامه آیین )6( ماده استناد به و ريکشو خدمات مدیریت قانون )60( ماده حکم اجراي در

 دولت اختیار در المللی بین مؤسسات یا خارجی هاي دولت سوي از که آموزشی هاي بورس از بهینه برداري بهره منظور

 و دولت ارکنانک اي حرفه و تخصصی هاي مهارت و دانش سطح ارتقاي جهت در و گیرد می قرار ایران اسالمی جمهوري

 به کشور از خارج آموزشی هاي بورس از استفاده نحوه دستورالعمل جدید، هاي مسؤولیت پذیرش براي آنان نمودن آماده

  .رسید انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي تصویب به زیر شرح

  اختصارات و تعاریف -1 ماده

  .کشوري خدمات مدیریت قانون :قانون

  .جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت :مدیریت توسعه معاونت

  .کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی هاي دستگاه :اجرایی هاي دستگاه

 جمهوري دولت اختیار در المللی بین مؤسسات یا و خارجی هاي دولت سوي از که است امکانی و فرصت :آموزشی بورس

  :باشد زیر هاي شکل از یکی به تواند می مالی منابع نظر از آموزشی ايه بورس این .گیرد می قرار ایران اسالمی

  .است دهنده بورس منابع عهده بر کال آن مخارج که المللی بین سازمانهاي و دولتها توسط شده واگذار بورس )الف

 بورس منابع هعهد به آن مخارج از قسمتی امین-ت که المللی بین سازمانهاي و دولت توسط شده واگذار بورسهاي )ب

  .باشد می داوطلب متبوع دستگاه عهده به آن از قسمتی و است دهنده

  .است کننده اعزام دستگاه عهده بر کال آن مخارج که آموزشی هاي بورس )ج
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 اعزام دستگاه عهده به آن مخارج از قسمتی تأمین که ایران اسالمی جمهوري دولت به اعطایی آموزشی هاي بورس )د

  .باشد می داوطلب عهده به مربوط هاي هزینه التفاوت مابه تأمین و بوده کننده

  .باشد می داوطلب عهده به آن مخارج کلیه تامین که آموزشی بورسهاي )-ه

 اخذ اجرایی هاي دستگاه از ساالنه صورت به را کشور از خارج مدت کوتاه آموزشی نیازهاي مدیریت توسعه معاونت -2 ماده

  .نماید می اعالم خارجه امور وزارت به دهنده بورس مراجع از آموزشی هاي بورس دریافت جهت ریزي برنامه منظور به و

 اجرایی ساله یک یا ماهه شش بندي زمان برنامه دهنده، بورس مراجع با هماهنگی ضمن خارجه امور وزارت -1 تبصره

 افراد معرفی و انتخاب توزیع، ریزي، برنامه منظور به و اخذ دهنده بورس مراجع از را سال هر به مربوط آموزشی هاي بورس

  .نماید می اعالم مدیریت توسعه معاونت به شرایط واجد

 طریق از و مدیریت توسعه معاونت وسیله به باید صرفاً را خود نیاز مورد آموزشی هاي بورس اجرایی هاي دستگاه -2 تبصره

  .برسانند دهنده بورس مراجع اطالع به خارجه امور وزارت

 مشی خط و ها سیاست به توجه با شود می گذاشته ایران اسالمی جمهوري دولت اختیار در که آوزشی هاي بورس -3 هماد

 معاونت توسط آنان، آموزشی نیازهاي و ها دستگاه وظایف و ها مأموریت دهنده، بورس کشور بورس، نوع دولت، هاي

 اجرایی هاي دستگاه بین آموزشی بورس به دعوت ايه اعالمیه وصول از پس روز )10( ظرف حداکثر مدیریت، توسعه

  .شود می توزیع

 شود، می گذاشته اجرایی هاي دستگاه اختیار در دهنده بورس مراجع طرف از مستقیماً که آموزشی هاي بورس -1 تبصره

 دستگاه آموزشی ينیازها اساس بر مدیریت، توسعه معاونت به ارسال از پس تا ارجاع خارجه امور وزارت به بالفاصله باید

 قرار توزیع اولویت در آموزشی بورس کننده دریافت دستگاه مساوي، شرایط در موارد گونه این در .گردد توزیع اجرایی هاي

  .داشت خواهد

 جمله از اجرایی هاي دستگاه سایر یا خارجه امور وزارت به دهنده بورس مراجع طرف از که آموزشی هاي بورس -2 تبصره

 اختیار در باید شود، می ارسال ایران وري بهره ملی مرکز و ایران فنی و اقتصادي هاي کمک و گذاري هسرمای سازمان

 از شرایط واجدین معرفی و انتخاب توزیع، جهت فرصت روز )45( حداقل که اي گونه به گیرد قرار مدیریت توسعه معاونت

  .باشد داشته وجود تبصره این موضوع هاي دستگاه به مدیریت توسعه معاونت و اجرایی هاي دستگاه سوي
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 حق ،)2( تبصره موضوع هاي دستگاه ها، بورس توزیع در وظایف تداخل و کاري موازي از جلوگیري منظور به - 3 تبصره

 هاي دستگاه به نمایند، می اعالم مدیریت توسعه معاونت به که را هایی دوره هاي نامه رونوشت ارسال یا دوره اعالم

  .ندارند اجرایی

 می دهنده بورس مراجع از آموزشی بورس قبول به اقدام رأساً که کارمندانی اعزام به مجاز اجرایی هاي دستگاه - 4 تبصره

  .باشند نمی نمایند،

 مشمول شود می واگذار دهنده بورس مراجع و اجرایی هاي دستگاه بین دوجانبه قراردادهاي طبق که هایی دوره -4 ماده

  .نمایند عمل توافقات اساس بر آن خصوص در توانند می مربوط اجرایی هاي دستگاه و باشند نمی دستورالعمل این احکام

 مأموریت مدت طی در شوند می اعزام کشور از خارج به آموزشی هاي بورس از استفاده براي که کارمندانی -5 ماده

 فوق و گردند می مند بهره اند، داشته شتغالا آن به اعزام از قبل که سازمانی پست مزایاي و ثابت حقوق از صرفاً آموزشی

  .گیرد نمی تعلق آنان به روزانه مأموریت العاده

 و نماید می اعالم مربوط اجرایی دستگاه به را مراتب بورس، ضرورت تشخیص صورت در مدیریت توسعه معاونت -6 ماده

 اقدام مدیریت توسعه معاونت به داوطلبان یمعرف به نسبت شده تعیین زمان در و زیر موارد رعایت با است موظف دستگاه

  :نماید

  .برسانند شرایط واجدین اطالع به مقتضی طریق به را آموزشی بورس شرایط و موضوع -الف

 است، شده اعالم دهنده بورس مراجع سوي از که مدیریت توسعه معاونت اعالمیه در مندرج خاص شرایط بر عالوه -ب

  :باشند زیر شرایط واجد باید آموزشی بورس از مندي بهره براي پیشنهادي افراد

  .باشند )قانون 45 ماده موضوع( پیمانی یا رسمی استخدامی وضعیت -1

  .باشد شده محرز آنان در اساسی قانون و اسالمی جمهوري مبانی به اعتقاد و بوده اخالقی صالحیت داراي -2

  .باشد مانده باقی زنشستگیبا شرایط حصول هنگام تا کارمند خدمت از سال )5( حداقل -3

  .باشد مرتبط کارمند آینده یا و جاري وظایف و شغل با آموزشی بورس موضوع -4

  .باشد بالمانع آموزشی بورس به کارمند اعزام آید، می عمل به دستگاه حراست از که استعالمی به مستند -5

  .باشد کل امتیاز درصد )75( حداقل نظر مورد یآموزش دوره به منتهی سال دو در کارمند ارزشیابی امتیاز میانگین -6
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 خواهند اولویت در بورس از استفاده در نمایند می خدمت ها استان مراکز از خارج در که کارمندانی و متأهلین ایثارگران، -ج

  .بود

 در مندرج شرایط اساس بر آموزشی بورس از استفاده شرایط واجد کارمندان معرفی و شرایط وجود از اطمینان حصول -د

 تواند می شده یاد مقام همچنین، .گیرد می انجام اجرایی هاي دستگاه مقام باالترین توسط مدیریت، توسعه معاونت اعالمیه

 ارسال با و تفویض دستگاه آموزشی واحد یا و وابسته هاي سازمان رؤساي معاونین، از یکی به را شرایط واجد افراد معرفی

  .برساند مدیریت توسعه معاونت اطالع به ار مراتب آنان، امضاي نمونه

 تعهد ایفاي فرصت که نمایند استفاده آموزشی بورس از توانند می صورتی در اجرایی هاي دستگاه پیمانی مستخدمین --ه

  .باشد داشته وجود آنان پیمان طی در بورس مدت برابر سه میزان به

 معتبر گذرنامه کارگزیی، حکم مربوطه، اجرایی هاي دستگاه از مهنا معرفی داشتن دست در با موظفند شده معرفی افراد -و

 مهلت پایان از قبل تا شده تکمیل مشخصات فرم و دستگاه حراست کتبی تأییدیه ،)باشد اعتبار ماه شش داراي حداقل(

  .نمایند مراجعه مدیریت توسعه معاونت به اداري مراحل انجام جهت شده تعیین

 جهت را وي بورس، کمیته نهایی تأیید و شده معرفی کارمند با بورس شرایط تطبیق از پس یریتمد توسعه معاونت - 7 ماده

  .نماید می معرفی )3( ماده )2( تبصره موضوع هاي دستگاه به مورد حسب اعزام به مربوط امور سایر انجام

 سفرهاي بر نظارت هیأت از مجوز اخذ جهت بالفاصله پذیرش، نامه دریافت از پس باید اجرایی هاي دستگاه -8 ماده

 و اسالمی شوراي مجلس 20/6/1373 مصوب( دولت کارکنان خارجی هاي مسافرت بر نظارت قانون موضوع خارجی

  .بود خواهد کارمند اعزام با مذکور هیأت موافقت به منوط آموزشی مأموریت حکم صدور .نمایند اقدام )آن بعدي اصالحیه

 با حتی صورت هر در خارجی سفرهاي بر نظارت هیأت نظر کسب از قبل آموزشی سبور از کارمند مندي بهره -تبصره

  .باشد نمی مجاز مرخصی از استفاده

 مقدمات تمهید با خارجی سفرهاي بر نظارت هیأت موافقت کسب و پذیرش دریافت از پس اجرایی هاي دستگاه -9 ماده

 معاونت به دالیل ذکر با کتباً را مراتب است الزم وي، اعزام دمع صورت در و نمایند می اقدام کارمند اعزام به نسبت الزم،

  .دارند اعالم مدیریت توسعه

 وي کوتاهی یا و قصور واسطه به آموزشی بورس در کارمند شرکت عدم اجرایی دستگاه تشخیص به که صورتی در -تبصره

  .گردد می محروم کشور از خارج آموزشی هاي بورس در شرکت از سال سه تا کارمند باشد،
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 توجیهی جلسات تشکیل با کشور از خارج آموزشی بورس به کارمندان اعزام از قبل مکلفند اجرایی هاي دستگاه -10 ماده

 و نمایند مشخص دهند، ارایه دهنده بورس مراجع به توانند می که مستنداتی زمینه در کارمندان به را الزم اطالعات

 و داشته عمومی جنبه که را )آموزشی بورس قلمرو در( اطالعاتی و آمار مستندات، ندتوان می صرفاً لزوم صورت در کارمندان

  .دهند ارایه دهنده بورس مراجع به گردیده منتشر قبالً

 صرفاً دهنده، بورس مراجع با )آموزشی دوره طی از بعد و قبل( نفع ذي افراد و اجرایی هاي دستگاه مستقیم ارتباط -تبصره

  .باشد می مجاز خارجه امور وزارت هماهنگی و اطالع با

 برابر را دوره آموزشی هاي برنامه از جامعی گزارش دوره پایان در مکلفند آموزشی بورس از کنندگان استفاده - 11 ماده

 دستگاه و نموده تسلیم متبوع اجرایی هاي دستگاه به گردد می ابالغ مدیریت توسعه معاونت سوي از منظور بدین که فرمی

 مذکور معاونت به دوره از کننده استفاده بازگشت از پس روز )45( حداکثر را آنان گزارش مکلفند نیز ذیربط ییاجرا هاي

  .نمایند ارسال

 برگزاري با را دوره دستاوردهاي ارایه زمینه کارمند، مراجعت از پس ماه یک حداکثر مکلفند اجرایی هاي دستگاه -1 تبصره

 و ارزیابی را سیستم براي حاصل نتایج و آموزشی هاي بورس دستاوردهاي ساالنه و مایندن فراهم دستگاه داخل در سمیناري

  .نمایند اعالم مدیریت توسعه معاونت به

 شود می برگزار که آموزشی هاي بورس اطالعاتی بانک ایجاد به نسبت است موظف مدیریت توسعه معاونت -2 تبصره

 این به که اي سامانه در را نظر مورد اطالعات و نموده اقدام ،...و دوره تاریخ ،دوره عنوان دوره، در کننده شرکت افراد شامل

  .دهد قرار مجاز کاربران دسترس در شد خواهد طراحی منظور

  :است پذیر امکان زیر شرایط تحقق صورت در بورس از کارمند مجدد استفاده - 12 ماده

 شغل با مرتبط دوره موضوع کارمند، شغل تغییر صورت در و باشد باالتر سطح در یا و قبلی بورس مکمل جدید بورس -1

  .باشد وي جدید

  .باشد شده منقضی )9( ماده تبصره موضوع محرومیت مدت -2

 از قبل بورس ادامه از انصراف صورت در آموزشی هاي بورس از کنندگان استفاده از موظفند اجرایی هاي دستگاه - 13 ماده

 بر مبنی تعهدي اند، شده متعهد که خدمتی مدت انقضاي از قبل اجرایی هاي دستگاه در متخد از استنکاف یا و دوره اتمام

  .نمایند اخذ اجرایی، دستگاه برآورد برابر دوره به مترتب هاي هزینه کلیه پرداخت به الزام
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 اجرایی دستگاه یصتشخ با ...)و غیرمترقبه قهریه، حوادث تصادف، بیماري،( بینی پیش غیرقابل و اضطراري موارد -تبصره

  .باشد می مستثنی مثبته مدارك به مستند و

 استفاده مدت برابر سه باید می باشد، ماه سه از بیش آنها دوره مدت که آموزشی هاي بورس از کنندگان استفاده -14 ماده

  .بسپارند خدمت تعهد مربوطه هاي دستگاه به بورس از

 به انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي 29/3/1389 مورخ جلسه رد تبصره )12( و ماده )14( در دستورالعمل این

  .رسید تصویب

  دستمزد و حقوق و انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراهاي امور رییس - قدمیاري علیرضا

   

 آموزشی هاي دوره به اعزام و کشور از خارج آموزشی هاي دوره پذیرش نحوه دستورالعمل

 و مدیریت توسعه معاونت 23/04/1392 مورخ 7737/92/200 شماره بخشنامه(

  )جمهور رییس انسانی سرمایه

 یآموزش يها بورس عیتوز نحوه به مربوط دستورالعمل موضوع( 28/04/1389 مورخ 21285/204 شماره بخشنامه رویپ

 )2( تبصره يجراا در و کشور از خارج یآموزش يها فرصت از مطلوب يبردار بهره و یسامانده منظور به ،)کشور از خارج

  :گردد یم ابالغ ریز مراتب فوق، بخشنامه )3( ماده )4( تبصره و )2( ماده

 مجوز درخواست ارائه کارمند، ای ییاجرا دستگاه توسط کشور از خارج یآموزش يها دوره برگزارکننده مؤسسات از رشیپذ اخذ

 عنوان هر تحت و یآموزش دوره هرگونه به اماعز نیهمچن و دولت کارکنان یخارج يها مسافرت بر نظارت أتیه به سفر

 قبل روز یس حداقل معاونت نیا از موافقت اخذ به موکول ،)گردد یم برگزار دوجانبه قرارداد طبق که ییها دوره ياستثنا به(

  .باشد یم وستیپ کاربرگ قالب در مذکور بخشنامه )6( ماده »د« بند تیرعا با دوره شروع از

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه نمعاو -الهام نیغالمحس

  

 مورخ هـ36095 ت/76254 شماره مصوبه( حمایتی امور در یافته توسعه کمنر مناطق

  )وزیران هیأت 10/04/1388
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معاونت برنامه ریزي و  29/2/1387مورخ  17257/100بنا به پیشنهاد شماره  20/2/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 

 :ییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب نمودنظارت راهبردي ر

شهرستانها، بخش ها و دهستانهاي مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران  -1

تی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمای

 .می شود نامیده   “مناطق کمتر توسعه یافته ” گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه، 

) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعی و 8) و (4قانون الحاق یک تبصره به قانون اصالح جدول شماره( -الف

) از درآمد حاصل از %2کل کشور به منظور اختصاص دو درصد( 1385گی جمهوري اسالمی ایران و قانون بودجه سال فرهن

 .-1386مصوب  -صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهاي نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش هاي محروم کشور

 . -1380صوب م –) اصالحی قانون مالیاتهاي مستقیم 132) و (92مواد ( -ب

(تنفیذ شده  -1379مصوب  - ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران50( ماده -پ

 .)-1383مصوب  -) قانون برنامه چهارم توسعه103( به موجب ماده

ها زیر شاخص میانگین قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگیهاي استانها و مناطقی که شاخص هاي توسعه آن -ت

 .-1381مصوب  -کشور است

 .-1376مصوب  -اصالحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهاي صنعتی ایران ″4”بند -ث

) قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی جمهوري 3ماده(” الف“) بند 3تبصره ( -ج

 .-1386مصوب  -) قانون اساسی44کلی اصل چهل و چهارم(اسالمی ایران و اجراي سیاستهاي 

 .-1387مصوب  -) قانون مالیات بر ارزش افزوده38) ماده(3تبصره( -چ

 .-1386مصوب  -) قانون مدیریت خدمات کشوري23) ماده(2تبصره( -ح

 .-1384مصوب  -) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت24ماده( -خ

) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعی و 1مقررات استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزي موضوع ماده( -د

 .-1383مصوب  -فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
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در مواردي که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها،  -1تبصره

 .نهاي تابع آنها نیز خواهد بودنقاط شهري و دهستا

) تصویب نامه شماره 6تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهاي موجود در آن مطابق ماده( -2تبصره

موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول  18/9/1385هـ مورخ 35253/ت116002

 .وسعه یافته هستندقوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر ت

محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهاي موضوع فهرست پیوست، مالك اعمال تسهیالت و حمایت  -2

هاي موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوري و محدوده آنها تأثیري در تداوم اعمال تسهیالت و 

 .حمایت هاي یاد شده نخواهد داشت

 :نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود -3

در مورد واحدهاي صنعتی ومعدنی  31/4/1382هـ مورخ 28893/ت21372فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره  -الف

شروع می شود، همچنان تا  1388ز آنها تا پایان تیر ) اصالحی قانون مالیاتهاي مستقیم که بهره برداري ا132موضوع ماده (

 .پایان دوره ده ساله مالك عمل خواهد بود

تسهیالت اعطایی از حساب ذخیره ارزي در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال  -ب

 .رداد مربوط بازپرداخت خواهد شداز تسهیالت یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرا 1387

از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و  1387سهم تخصیص یافته سال  -پ

) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع 50عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (

) این تصویبنامه 1حی قانون مالیاتهاي مستقیم) و تسهیالت موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند () اصال92ماده (

براي شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 

 .قابل اعمال است 1387

) این تصویب نامه مالك 1ط براي قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند(این تصویب نامه،فق فهرست پیوست -4

 .عمل می باشد

 .مالك عمل می باشد 1388مفاد این تصویب نامه از ابتداي سال  -5

هـ مورخ 33051/ت 12290) تصویب نامه شماره 2) بند(2مدت اعتبار فهرستهاي موضوع جزء (ث) و تبصره( -تبصره

 .تنفیذ می شود 1387و 1386) این تصویب نامه براي سالهاي 1رد قوانین و مقررات موضوع بند(در مو 24/3/1384
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مناطق محروم کشور و  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور  -6

ماه بعد از تصویب هر یک از  ظرف سه معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههاي اجرایی مربوط 

برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی، فهرست هاي پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت 

زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگري نموده و همراه با اصالحات ضروري براي تصمیم گیري به هیئت وزیران 

 .ارائه نماید

  معاون اول رییس جمهور -داوديپرویز 

  

 بخشنامه شماره( هوا و آب بدي و یافته توسعه کمتر مناطق العاده فوق پرداخت نحوه دستورالعمل

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس  11/8/1389 مورخ 41722/200

  )جمهور

  بخشنامه به کلیه دستگاه هاي اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري

 68ماده  1پیوست دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده هاي مناطق کمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا (موضوع بند  به

قانون مدیریت خدمات کشوري) را که به تصویب شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید رییس جمهور محترم 

  رسیده است، ابالغ می گردد.

  می شود. 20/7/1389مورخ  37387/200مه شماره این بخشنامه جایگزین بخشنا

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت  89شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوري در جلسه اول شهریوماه 

) قانون مدیریت خدمات کشوري و به استناد اختیار حاصل 68ماده (» الف«و سرمایه انسانی ریاست جمهوري در اجراي بند 

مناطق کمتر   العاده کل کشور، دستورالعمل نحوه پرداخت فوق 1388) ماده واحده قانون بودجه سال 11بند (» ب«از جزء 

 .توسعه یافته و بدي آب و هوا را تصویب نمود

 4/10/1388هـ مورخ 36095/ت 76294کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره  -1

العاده مناطق کمتر توسعه یافته باتوجه به ضریب محرومیت محل خدمت  وزیران و اصالحات بعدي آن از فوق هیات محترم

 گردند. مند می بر مبناي حقوق ثابت و براساس جدول شماره یک بهره

  جدول شماره یک
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  ضریب محرومیت دهستان

 سطح مشاغل
 )9ضریب ( )8ضریب ( )7ضریب ( )6ضریب ( )5ضریب (

ی با مدرك تحصیلی مشاغل تخصص

 کارشناسی ارشدو باالتر
13% 16% 19% 22% 25% 

 %20 %18 %16 %14 %12 سایر مشاغل با هر مدرك تحصیلی

   

بندي نقاط کشور از لحاظ بدي آب و هوا پیوست تصویب  کارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع جدول درجه -2

العاده بدي آب و هوا با  ت محترم وزیران و اصالحات بعدي آن از فوقهیا 14/1/1374هـ مورخ 515/ت20272نامه شماره 

 .گردند مند می بندي آب و هواي محل خدمت بر مبناي حقوق ثابت و براساس جدول شماره دو بهره توجه به درجه

 جدول شماره دو

  درجه بندي آب و هوا

 سطح مشاغل
 )4درجه ( )3درجه ( )2درجه ( )1درجه (

مدرك تحصیلی کارشناسی مشاغل تخصصی با 

 ارشدو باالتر
13% 17% 21% 25% 

 %20 %17 %14 %11 سایر مشاغل با هر مدرك تحصیلی

   

بینی شده در  تا تعریف و تعیین مشاغل تخصصی از سوي شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تعریف پیش - 1تبصره 

مالك عمل براي  10/6/1363/د مورخ 2908شماره  طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی موضوع بخشنامه

 .باشد تشخیص مشاغل تخصصی می

هاي مذکور صرفاً به کارمندانی که به موجب حکم کارگزینی صادره در فهرست مناطق مورد اشاره  العاده فوق -2تبصره 

 گیرد. اشتغال داشته باشند تعلق می
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ر این دستورالعمل جایگزین فوق العاده بدي آب و هوا موضوع بند ارقام ناشی از اعمال درصدهاي تعیین شده د -3تبصره 

) فصل یکم جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري موضوع بخشنامه شماره 7) و مبالغ موضوع بند (6(

نفع منظور  ذي التفاوت کارمندان هاي مذکور در مابه العاده شود و به میزانی که از فوق می 21/2/1388مورخ  14593/200

  گردد. شده است، از ارقام یاد شده کسر می

داالثر انقالب اسالمی و جنگ  مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقو -4تبصره 

ی که باشند در صورت مند می و مزایاي حالت اشتغال بهره مجلس شوراي اسالمی که از حقوق 30/6/1372تحمیلی مصوب 

هاي مندرج در بندهاي  نامه محل جغرافیایی پست سازمانی آنها در مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا موضوع تصویب

  گردند. ) این دستورالعمل باشد حسب مورد براساس احکام این دستورالعمل از مزایاي مربوط برخوردار می2) و (1(

 

 توسعه کمتر مناطق هاي العاده فوق پرداخت نحوه دستورالعمل 8 بند به تبصره یک الحاق

معاونت توسعه مدیریت  11/10/89 مورخ 52089/200 شماره (بخشنامه هوا و آب بدي و یافته

 وسرمایه انسانی رییس جمهور)

 یک الحاق با پرورش و آموزش وزارت پیشنهاد به بنا 29/9/1389 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 بخشنامه موضوع( هوا و آب بدي و یافته توسعه کمتر مناطق هاي العاده فوق پرداخت نحوه دستورالعمل) 8( بند به تبصره

  :نمود موافقت زیر شرح به) 11/8/1389 مورخ 41722/200 شماره

 محل از 1/10/1389 تاریخ از را دستورالعمل این اجراي از ناشی مالی بار تأمین امکان که صورتی در اجرایی دستگاههاي

 این مذکور تاریخ از توانند می نشوند مواجه بودجه کسري با 1389 سال انتهاي در که نحوي به باشند داشته خود اعتیارات

  .نمایند اجرا را دستورالعمل

  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور -لطف اله فروزنده دهکردي

  

 شماره تصویبنامه(هوا  و  آب ديب و یافته توسعه کمتر مناطق العاده فوق

  )هیأت وزیران 25/10/1390 مورخ هـ213ت/209190/47702
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 اجراي در و جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 4/10/1390 مورخ جلسه در وزیران هیأت

  :نمود تصویب -1389 مصوب- ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم برنامه قانون) 50( ماده) الف( بند

 تحصیلی مدارك داراي ها آن شاغلین که تخصصی مشاغل براي هوا و آب بدي و یافته توسعه کمتر مناطق العاده فوق

 درصد بیست مشاغل سایر براي و ثابت حقوق امتیاز) ٪25( درصد پنج و بیست میزان به باشند، می باالتر و ارشد کارشناسی

  .شود می تعیین شرایط واجد کارمندان از کدام هر ثابت حقوق) ٪20(

  جمهور رییس اول معاون -رحیمی محمدرضا

  

 هیأت 25/10/1390 مورخ هـ47702ت/209190 شماره نامه تصویب به متن الحاق

تصویبنامه ( هوا و آب بدي و یافته توسعه کمتر مناطق العاده فوق خصوص در وزیران

  )نوزیرا هیأت 6/1/1391 مورخ هـ47702ت/752 شماره

 استناد به و جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 24/12/1390 مورخ جلسه در وزیران هیأت

  :نمود تصویب ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل

  :دشو می اضافه 25/10/1390 مورخ هـ47702ت/209190 شماره نامه تصویب انتهاي به زیر متن

 مدیریت توسعه معاونت توسط که هوا و آب بدي و یافته توسعه کمتر مناطق بندي درجه با متناسب شده یاد العاده فوق میزان

  .شود می پرداخت گردد، می اعالم جمهور رییس انسانی سرمایه و

  جمهور رییس اول معاون -رحیمی محمدرضا

  

 مناطق العاده فوق خصوص در توسعه معاونت بخشنامه و وزیران هیأت هاي مصوبه لغو

 مورخ هـ48093ت/65647 تصویبنامه شماره( هوا و آب بدي و یافته توسعه کمتر

  )وزیران هیأت 2/4/1391
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 راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت -پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت - فنآوري و تحقیقات علوم، وزارت

  جمهور رییس

 ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد به 24/3/1391 مورخ جلسه در وزیران هیئت

  :نمود تصویب

 و 6/1/1391 مورخ هـ47702ت/752 شماره و 25/10/1390 مورخ هـ213ت/209190/47702 شماره هاي نامه تصویب

 1/4/1391 تاریخ از جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 7/1/1391 مورخ 177/91/200 شماره بخشنامه

  .گردند می لغو

  جمهور رییس اول معاون - رحیمی محمدرضا

   

داخت نحوه پر کشوري موضوع: خدمات مدیریت قانون) 68( ماده) 6( بند دستورالعمل

معاونت توسعه مدیریت  22/8/1389مورخ  43512/200(بخشنامه شماره العاده کارآیی و عملکرد  فوق

 یس جمهور)و سرمایه انسانی ری

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی  3/8/1389شوراي توسعه مدیریت وسرمایه انسانی در جلسه مورخ 

العاده کارآیی و  ) قانون مدیریت خدمات کشوري، دستورالعمل نحوه پرداخت فوق68) ماده (6جمهور و به استناد بند ( رییس

 گردد. است و براي اجرا ابالغ می جمهور محترم رسیده مود که مراتب به تأیید رییسعملکرد را به شرح پیوست تصویب ن

نامه اجرایی مواد  هر ساله بر اساس آیین هاي اجرایی با توجه نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه مربوط که کارمندان دستگاه -1

) و دستورالعمل اجرایی شماره 14/1/1389نامه تاریخ  ) قانون مدیریت خدمات کشوري (موضوع تصمیم82) و (81(

گیرد و به تأیید مراجع  جمهور انجام می معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس 28/5/1389تاریخ  27911/200

 :باشند العاده کارآیی و عملکرد می رسد. به شرح زیر مشمول دریافت فوق ذیصالح می

 العاده نسبت کارکنان مشمول دریافت فوق رتبه دستگاه ردیف

 درصد 70 سطح عالی 1
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 درصد 50 سطح خوب 2

 درصد 30 سطح متوسط 3

هاي وابسته، ستاد  العاده مذکور در هریک از سطوح ستاد دستگاه، ستاد سازمان نسبت کارمندان مشمول دریافت فوق -تبصره

ان در مقاطع سه ماهه) توسط شورا % امتیازات مربوط به حقوق ثابت آن20واحدهاي استانی و واحدهاي شهرستانی (تا میزان 

 باشد. یاکمیسیون تحول اداري دستگاه تعیین و پس از تأیید باالترین مقام دستگاه قابل پرداخت می

) براساس نمره ارزیابی 1هاي جدول بند ( العاده کارآیی و عملکرد در هریک از دستگاه میزان برخورداري کارکنان از فوق -2

  باشد. یآنها در قالب جدول زیر م

 درصد امتیازات حقوق ثابت ارزشیابی ساالنه  در صورت کسب امتیاز ردیف

 درصد 20 درصد نمرات 100تا 96از  1

 درصد 18 درصد نمرات 95تا  91از  2

 درصد 16 درصد نمرات 90تا  81از  3

 درصد 14 درصد نمرات 80تا  76از  4

 درصد 12 درصد نمرات75تا  71از  5

نامه  آیین» ب«ز ارزیابی ساالنه براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران، موضوع تبصره بند امتیا - تبصره 

  شود. قانون مدیریت خدمات کشوري تعیین می 82و  81اجرایی مواد 

زینه، جویی در ه العاده مشروط به صرفه قانون مدیریت خدمات کشوري، برقراري این فوق 68در اجراي تبصره ماده  -3

باشد. دستگاه هاي اجرایی موظفند از اعتبارات حاصل از موارد فوق  ناشی از اصالحات ساختاري، نیروي انسانی و فناوري می

ریزي و نطارت راهبردي و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  هاي برنامه اي متشکل از نمایندگان معاونت با مجوز کمیته

اي و در چارچوب این دستورالعمل،  نامه هزینه ها پس از درج در موافقت در استانداريجمهور و یا نمایندگان متناظر  رییس

  استفاده نمایند.
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گونه  هاي خود تا انتهاي سال مالی با هیچ استفاده از اعتبارات مذکور مشروط به آن است که دستگاه اجرایی در هزینه -4

  کسري اعتبار مواجه نشود.

  شود. هاي مستمر محسوب نمی العاده گردد و در زمره فوق رالعمل جزء دیون منظور نمیالعاده موضوع این دستو فوق -5

  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور -لطف اله فروزنده دهکردي

 شماره نامه تصویب( کشوري خدمات مدیریت قانون) 66( ماده تبصره اجرایی نامه آیین

  )زیرانو هیأت 21/2/1389 مورخ 23765/43912

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت

  جمهور سییر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت

 رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا الکترونیک دولت و اجتماعی امور سیونیکم عضو وزیران

 )1( بند "ط" جزء رعایت با و -1386 مصوب -کشوري تخدما مدیریت قانون )66( ماده تبصره استناد به و جمهور

 موافقت لیذ شرح به را شده یاد تبصره اجرایی نامه آیین 1/10/1386 مورخ ـه38856ت/158795 شماره نامه تصویب

  :نمودند

  کشوري خدمات مدیریت قانون )66( ماده تبصره اجرایی نامه آیین

 شرح به تحصیلی رسمی مقاطع با هنرمندان و اند نموده تحصیل علمیه هاي حوزه در که افرادي همطرازي نحوه -1 ماده 

  :شود می تعیین زیر

  اند: نموده تحصیل علمیه هاي حوزه در که افرادي -الف

 از برخورداري براي ) تشیع و تسنن اهل علمیه هاي حوزه( اند نموده تحصیل علمیه حوزه در که افرادي حصیالتت -1

  : گردد می همطراز زیر شرح به يکشور خدمات مدیریت قانون دهم فصل جداول به مربوط امتیازات

   دیپلم فوق همطراز ، یک سطح -1-1

  لیسانس همطراز ، دو سطح -2-1

  لیسانس فوق همطراز ، سه سطح -3-1
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  دکترا همطراز چهار، سطح -4-1

 مورخ د/5505 شماره امهبخشن و مقررات اساس بر همچنان حوزوي تحصیالت علمی سطوح تعیین نحوه و تشخیص -2

 مورخ 5725/11 شماره بخشنامه همچنین و تشیع اهل علمی هاي حوزه مورد در آن بعدي هاي بخشنامه و 15/1/1371

  .گیرد می صورت تسنن اهل مورد در ) سابق ( کشور استخدامی و اداري امور سازمان 7/2/1379

  هنرمندان -ب

 یاد قانون دهم فصل جداول به مربوط امتیازات از برخورداري براي و شدبا می سطح 5 داراي هنرمندان هنري درجات -1

  : گردد می همطراز تحصیلی رسمی سطوح با زیر شرح به شده

  دکترا تحصیلی مدرك با همطراز ، هنري )1( درجه -1-1

   لیسانس فوق تحصیلی مدرك با همطراز ، هنري )2( درجه -2-1

  نس لیسا تحصیلی مدرك با همطراز ، هنري )3( درجه -3-1

  دیپلم فوق تحصیلی مدرك با همطراز ، هنري )4( درجه -4-1

  دیپلم تحصیلی مدرك با همطراز ، هنري )5( درجه -5-1

 مورد مقررات و ضوابط اجراي در قبال که مذکور قانون مشمول دستگاههاي در شاغل دیپلم از باالتر مدرك با هنرمندان -2

 شماره بخشنامه موضوع دستورالعمل با خدمتی وضعیت آخرین به توجه با ، اند شده رازهمط تحصیلی سطوح از یکی با عمل

  .شوند می داده تطبیق 21/2/1388 مورخ 14593/200

 دوم فصل ) 4 ( بند ) 8 ( شماره جدول اساس بر دیپلم از تر پایین مدرك داراي هنرمندان شاغل حق امتیاز -تبصره

  .شود می تعیین بخشنامه

 اجراي ضوابط اساس بر همچنان ، مرتبط مقررات و ضوابط سایر و هنرمندان هنري درجات اعطاي نحوه و تشخیص -3

 شماره بخشنامه و 10/3/1371 مورخ 1310/42 شماره ابالغیه موضوع کشور هنرمندان مشاغل بندي طبقه طرح

  .گیرد می صورت 9/5/1385 مورخ 78270/1802

 درجات تخصیص نیز و اجرایی دستگاههاي در حوزوي تحصیالت دارندگان سطتو اختصاصی مشاغل تصدي نحوه -2 ماده

 توسعه شوراي عهده به هنرمند شغلی رشته متصدیان تصدي شرایط تعیین و هنري مشاغل فهرست اصالح و هنري

  .باشد می انسانی سرمایه و مدیریت
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 سرمایه و مدیریت توسعه هاي معاونت هب بار یک ماه شش هر را عملکرد گزارش موظفند اجرایی دستگاههاي -3 ماده

 نظارت آنان اقدامات بر معاونتها این و نموده ارائه جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه و جمهور رییس انسانی

  .نمایند

  .است رسیده جمهوري ریاست محترم مقام تایید به 19/2/1389 تاریخ در نامه تصمیم این

  جمهور یسری اول معاون -رحیمی محمدرضا

  

کشوري  خدمات مدیریت قانون اجراي در آنان رفاهی هاي کمک و کارمندان مزایاي و حقوق تعیین

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 21/2/1388 مورخ 14593/200 بخشنامه شماره(

  )جمهور رییس انسانی

  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی هاي دستگاه کلیه به

 و کشوري خدمات مدیریت قانون دهم فصل امتیازات جداول خصوص در انسانی سرمایه و مدیریت هتوسع شوراي مصوبات

 و مستقیم رفاهی هاي کمک و قانون )68( ماده )9( بند دستورالعمل همچنین، و مذکور جداول با کارمندان تطبیق نحوه

 استناد به و جمهور رییس انسانی سرمایه و تمدیری توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 9/2/1388 مورخ جلسه در که غیرمستقیم

 کشوري خدمات مدیریت قانون )67( ماده و کشور کل 1388 سال بودجه قانون واحده ماده )11( بند ب جزء از حاصل اختیار

  .گردد می ابالغ اجرا براي است، رسیده جمهور رییس تأیید به و تصویب

 دستورالعمل اجراي و مزبور قانون با خود کارمندان تطبیق براي را الزم اقدامات مکلفند مشمول اجرایی هاي دستگاه کلیه

 و مزایا و حقوق لیست و معمول )1/1/1388( دهم فصل شدن اجرایی تاریخ از آنان کارگزینی احکام صدور و پیوست هاي

 اردیبهشت و فروردین قوقح تا نمایند ارسال کشور کل داري خزانه به 25/2/1388 تاریخ تا حداکثر را الزم اطالعات سایر

  .شود پرداخت اساس این بر 28/2/1388 تاریخ تا حداکثر کارمندان ماه

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -عزیزي ابراهیم
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 تطبیق نحوه و کشوري خدمات مدیریت قانون دهم فصل امتیازات جداول تعیین

  )21/2/1388 مورخ 1/14593/200 بخشنامه( کارمندان

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت شنهادیپ به بنا 9/2/1388 مورخ جلسه در یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا

 شغل، حق ازیامت جداول کشور، کل 1388 سال بودجه قانون واحده ماده )11( بند "ب" جزء استناد به و جمهور سییر

 تیریمد قانون )68( ماده )9( و )7( ،)4( ،)3( ،)2( ،)1( يبندها موضوع ياه العاده فوق و شاغل حق ت،یریمد العاده فوق

  :نمود بیتصو ریز شرح به را فوق جداول با کارمندان قیتطب نحوه و يکشور خدمات

  يکشور خدمات تیریمد قانون دهم فصل ازاتیامت جداول :کمی فصل

 سطح ها، تیمسئول و فیوظا یدگیچیپ و تیاهم اساسبر ،ییاجرا يها دستگاه مشاغل شغل حق ازیامت :شغل حق جدول -1

  :شود یم نییتع لیذ شرح به 1/1/1388 از اجرا يبرا )1( کی شماره جدول براساس از،ین مورد يها مهارت و تخصص

  )1( کی شماره جدول

  یشغل يها رتبه

  یعال خبره ارشد هیپا یمقدمات جدول طبقات

  ___ ___ ___ 2650 2400  کی طبقه

  ___ ___ ___ 2850 2600  دو طبقه

  ___ ___ ___ 3050 2800 سه طبقه

  4600 4050 3600 3250 3000 چهار طبقه

  4800 4250 3800 3450 3200 پنج طبقه

  5000 4450 4000 3650 3400 شش طبقه

  5200 4650 4200 3850 3600 هفت طبقه

  5400 4850 4400 4050 3800 هشت طبقه

  5600 5050 4600 4250 4000  نه طبقه
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  5800 5250 4800 4450 4200 ده طبقه

  6000 5450 5000 4650 4400  ازدهی طبقه

  6200 5650 5200 4850 4600  دوازده طبقه

  6400 5850 5400 5050 4800  زدهیس طبقه

  6600 6050 5600 5250 5000  چهارده طبقه

  6800 6250 5800 5450 5200  پانزده طبقه

  7000 6450 6000 5650 5400  شانزده طبقه

   

 بهداشت، وزارت یدرمان و یبهداشت مشاغل و پرورش و آموزش وزارت وقت تمام یآموزش مشاغل شغل حق  ازیامت -تبصره

  .شود یم محاسبه )1/1( بیضر با مربوط یشغل رتبه و طبقه به توجه با ،یپزشک آموزش و درمان

 و فیوظا یدگیچیپ با متناسب )يا حرفه رانیمد( یسرپرست و تیریمد نیعناو از کی هر تیریمد العاده فوق ازیامت -2

 نییتع )2( دو شماره جدول براساس مربوط عوامل ریسا و یشغل يها تیحساس و نظارت و یسرپرست طهیح ها، تیمسئول

  .شود یم

  )2( دو شماره جدول

  1 2 3 4 5  تیریمد سطوح  خدمت ییایجغراف حوزه

  2300 1850 1400 950 510   کی سطح شهرستان 

  2350 1900 1450 1000 550 دو سطح 

  2400 1950 1500 1050 600  سه سطح 

  2450 2000 1550 1100 650 کی سطح  استان 

  2500 2050 1600 1150 700  دو  سطح 
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  2550 2100 1650 1200 750  سه سطح 

  2600 2150 1700 1250 800  کی سطح یمل 

  2650 2200 1750 1300 850  دو سطح 

  2700 2250 1800 1350 900  سه سطح 

 فوق )2( بند در مندرج عوامل به توجه با را خود یسرپرست و یتیریمد مشاغل نیعناو موظفند ییاجرا يها دستگاه - 1 تبصره

 سه سطح در آنان درصد 20 حداکثر و کی سطح در مذکور مشاغل از درصد 50 حداقل که ندینما مشخص يا گونه به

  .ابندی صیتخص

 در مندرج عوامل عوامل به توجه با پرورش و آموزش وزارت یآموزش يواحدها یسرپرست نیعناو عادهال فوق ازیامت -2 تبصره

 2400 تا 510 از مربوط سازمانی هاي پست تصدي مدیت در صرفاً کشوري خدمات مدیریت قانون )65( ماده )2( تبصره

 گونه هر .گیرند می قرار سطح سه در لحداق فوق آموزشی واحدهاي سرپرستی مشاغل عناوین از یک هر گردد، می تعیین

 خواهد مدیریت توسعه شوراي تصویب و جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به موکول تغییر

   .بود خواهد اجرا قابل پرورش و آموزش وزیر تأیید از پس تبصره این مشمولین به مذکور العاده فوق تخصیص جدول .بود

 و ها مهارت و یآموزش يها دوره تجربه، خدمت، سنوات الت،یتحص عوامل براساس کارمندان شاغل قح ازیامت -3

  :شود یم نییتع )3( سه شماره جدول اساس بر يفرد يها ییتوانا

  )3( سه شماره جدول

   سنوات ازیامت ها ییتوانا و مهارت ازیامت  مصوب یآموزش يها دوره ازیامت   التیتحص ازیامت فیرد

   سال هر در مشابه و مربوط تجربه ازیامت درهرسال خدمت

  ازیامت مین مصوب، یآموزش دوره ساعت کی هر یط يازا به 1200 1

  10 15 250 )ازیامت 500 حداکثر(

2 1400  300 20 12  

3 1700  400 25 14  

4 2000  600 30 16  
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5 2300  800 35 18  

 مورد حسب ندیآ یم در ییاجرا يها دستگاه استخدام به 1/1/1388 خیتار از که یثارگرانیا نیهمچن و شاغل ثارگرانیا -4

  :شوند یم مند بهره )4( چهار شماره جدول ازاتیامت از ،يکشور خدمات تیریمد قانون )68( ماده )2( بند حیتصر به يثارگریا

  )4( چهار شماره جدول

  ازیامت  جبهه در داوطلبانه خدمت مدت اسارت مدت يجانباز درصد فیرد

  400 ماه 6 تا 3 ماه 6 تا 3  درصد 5  1

  500  ماه 12 تا  ماه 12 تا درصد 10 تا 2

  600  ماه 18 تا  ماه 18 تا درصد 15 تا 3

  700 ماه 24 تا ماه 24 تا درصد 20 تا 4

  800  ماه 30 تا  ماه 30 تا درصد 25 تا 5

  900  ماه 36 تا  ماه 36 تا درصد 30 تا 6

  1000  ماه 42 تا  ماه 42 تا درصد 35 تا 7

  1100  ماه 48 تا  ماه 48 تا درصد 40 تا 8

  1200  ماه 54 تا  ماه 54 تا درصد 45 تا 9

  1300  ماه 60 تا  ماه 60 تا درصد 50 تا 10

  1500 ماه 70 تا  ماه 70 تا درصد 60 تا 11

  1550 ماه 70 از باالتر  ماه 70 از باالتر درصد 60 از باالتر 12

 يمبنا آنها از یکی به مربوط ازیامت نیباالتر باشد، برخوردار يثارگریا حاالت اجتماع از ارمندک که یصورت در -1 تبصره

 خواهد اضافه يو يثارگریا ازیامت به ،يثارگریا گرید حاالت ازیامت از )%25( درصد پنج و ستیب و گرفته قرار ازیامت نییتع

 خیازتار که يثارگریا کارمندان ازیامت .دیننما تجاوز )ازیتام 1550( سقف از آنان يثارگریا ازیامت آنکه بر مشروط شد،
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 زانیم صورت هر در .شود یم محاسبه مذکور کار و ساز براساس زین ابندی یم اشتغال ییاجرا يها دستگاه در 1/1/1388

  .ابدی کاهش دینبا اند، داشته افتیدر گذشته مقررات در يثارگریا بابت که ثارگرانیا یافتیدر

 سال هر يازا به )يکشور خدمات تیریمد قانون 68 ماده 2 بند موضوع( زده جنگ مناطق در يادار خدمت يبرا -2 تبصره

  .شود یم گرفته درنظر ازیامت )130( جنگ زمان در خدمت

  :شود یم نییتع ریز شرح به یدولت يها نشان دارندگان ازیامت يکشور خدمات تیریمد قانون )68( ماده )2( بند استناد به -5

  ازیامت 800                                 یعال نشان دارندگان -الف

  ازیامت 650   )1( درجه یعموم و  یتخصص نشان دارندگان -ب

  ازیامت 500     )2( درجه یعموم و یتخصص نشان دارندگان -ج

  ازیامت 400      )3( درجه یعموم و یتخصص نشان دارندگان -د

 ازیامت سقف حداکثر تیرعا با یدولت يها نشان ازیامت جمع باشد یدولت  نشان کی از شیب يدارا ندکارم که یصورت در :تبصره

  .است بالمانع )ازیامت 800(

 از خارج اشتغال العاده فوق به مربوط مبالغ ای درصد از،یامت صیتخص و نییتع نحوه به مربوط مصوبات ابالغ و بیتصو تا -6

 ن،یتضم مبلغ ،يکار نوبت هوا، و آب يبد افته،ی توسعه کمتر مناطق رمتعارف،یغ يها طیمح در کار و کار یسخت کشور،

 سال ینیکارگز حکم نیدرآخر مندرج مقطوع مبالغ صرفاً ،)خدمت محل ییجابجا( خدمت محل العاده فوق صندوق، کسر

  .باشد یم 1388 سال يبرا پرداخت يمبنا سال، نیدرا سفر نهیهز بعالوه کارمندان 1387

 در مندرج افتاده دور و محروم مناطق جذب و يمرز مناطق ،یزندگ التیازتسه تیمحروم يها العاده فوق مقطوع مبالغ -7

 افتهی توسعه کمتر مناطق العاده فوق عنوان تحت 1388 سال ینیکارگز حکم در ،1387 سال ینیکارگز حکم نیآخر

 ضوابط بیتصو از پس .باشد یم پرداخت قابل ،يجار لسا در رانیوز أتیه مصوبه موضوع مذکور مناطق فهرست براساس

    .گردد یم اصالح احکام و نیگزیجا ادشدهی ضوابط از حاصل ازیامت افتهی توسعه کمتر مناطق العاده فوق

 پرداخت 1387 سال انیپا در کارمند ینیکارگز حکم يمبنا بر و موجود مقررات براساس ازدواج و فوت يها نهیهز کمک -8

  .شود یم

 کارمندان همانند شوند، فوق )8( و )7( ، )6( يبندها در مندرج موارد از استفاده طیشرا زیحا 1388 درسال که یکارمندان -9

  .شد خواهد رفتار آنان با 1387 سال در مشابه
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 یاعزام نیمأمور روزانه يها نهیهز ریسا و تیمأمور العاده فوق نییتع به مربوط مصوبات ابالغ و بیتصو تا -10

 24/5/1375 مورخ -ه14587ت/27395 شماره نامه بیتصو مفاد کشور، از خارج به قانون نیا مشمول ییاجرا يها دستگاه

  .باشد یم عمل مالك اجرا يبرا آن يبعد اصالحات و رانیوز أتیه

 هر يازا به مذکور، العاده فوق زانیم کارمندان، روزانه تیمأمور العاده فوق نییتع به مربوط مصوبات ابالغ و بیتصو تا -11

 ریسا .باشد یم پرداخت قابل یبازنشستگ کسور مشمول يها العاده فوق و حقوق )30/1( ام یس کی معادل تیمأمور روز

 و 24/6/1352 مصوب يکشور استخدام قانون )39( ماده )ث( بند موضوع روزانه العاده فوق نامه نییآ مطابق موارد

  .بود خواهد آن يبعد اصالحات

 محاسبه قابل اوالد سه تا حداکثر اوالد، هر يازا به ازیامت 210 و 810 بیترت به اوالد و يمند عائله ي نهیهز مکک  -12

  .باشد یم

  يکشور خدمت تیریمد قانون دهم فصل ازاتیامت جداول با کارمندان وضع قیتطب نحوه :دوم فصل

  :شغل حق جدول با قیتطب

 ییها دستگاه از دسته آن کارمندان مورد در يکشور خدمات تیریمد قانون مده فصل به مربوط احکام ياجرا یچگونگ -1

  .گردد یم اعالم متعاقباً اند، نبوده دولت کارمندان پرداخت هماهنگ نظام قانون شمول در که

 پرداخت هماهنگ نظام قانون کی ماده موضوع گانه ستیب يها گروه به توجه با مشمول، يها دستگاه کارمندان -2

  :شوند یم برخوردار )1( کی شماره جدول طبقات ازاتیامت معادل از ریز شرح به ق،یتطب مرحله در دولت دانکارمن

  )1( کی شماره جدول )1( طبقه ازاتیامت معادل )5( گروه تا )1( گروه از )الف

  )1( کی شماره جدول )16( تا )2( طبقات ازاتیامت معادل بیترت به )20( گروه تا )6( گروه از )ب

 از که یکارمندان شغل حق ازیامت شغل، حق جدول طبقات به مشاغل صیتخص نحوه به مربوط ضوابط نیتدو و هیته تا -3

 )5( پنج شماره جدول مطابق ،یلیتحص مدرك به توجه با موقتاً ابند،ی یم اشتغال مشمول يها دستگاه در 1388 سال يابتدا

 مربوط مقررات مطابق بند نیا نیمشمول که یصورت در .رندیگ یم ارقر )کی شماره جدول( شغل حق جدول ازطبقات یکی در

 خواهد عمل مالك مذکور مقررات موضوع باالتر یلیتحص مقطع گردند یم برخوردار باالتر یلیتحص مقطع از ثارگرانیا به

  .بود

  )5( پنج شماره جدول
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  التیتحص جدول طبقات

   تر نییپا و پلمید  کی طبقه

  )پلمید قفو( یکاردان  سه طبقه

  )سانسیل( یکارشناس  چهار طبقه

   )سانسیل فوق( ارشد یکارشناس پنج طبقه

  يدکتر شش طبقه

 سال )5( پنج هر يازا به یدولت خدمت سوابق بودن دارا صورت در فوق جدول )3( سه و )1( کی طبقه نیمشمول -تبصره

 و طبقه کی مشابه، و مربوط تجربه سال )4( ارچه هر يازا به مذکور جدول رطبقاتیسا نیمشمول و مشابه و مربوط تجربه

 قابل )2/1( دوم کی زانیم به طبقه هر به ارتقاء يبرا مربوط ریغ یدولت سوابق .ابندی یم ارتقاء طبقه )6( شش تا حداکثر

  .بود خواهد محاسبه

  :شود یم انجام ریز يبندها شرح به یشغل يها رتبه در کارمندان وضع قیتطب -4

 مورخ -ه25703/ت4169 شماره يها نامه بیتصو موضوع ،یشغل يارتقا ریمس طرح ياجرا در که یکارمندان -الف

 اصالحات و رانیوز اتیه 29/1/1383 مورخ -ه30397ت/2774 ،26/1/1383 مورخ -ه29933ت/2552 ،23/5/1381

 حق جدول يها رتبه در نیعناو نهما با اند شده برخوردار یعال و خبره ارشد، نیعناو از مربوط، يها دستورالعمل و آن يبعد

  .رندیگ یم قرار شغل

 و حقوق مجموع )درصد 80( از دولت کارمندان پرداخت هماهنگ نظام قانون )8( ماده ياجرا در که یکارمندان -ب

 -2 فیرد ،یمرب -1 فیرد( مربوط جدول با متناسب اند، شده برخوردار یعلم اتیه ياعضا قانون مشابه شغل العاده فوق

  .رندیگ یم قرار شغل حق جدول یعال و خبره ارشد، يها رتبه همتراز بیترت به اند، شده شناخته )اریدانش - 3 فیرد ار،یداستا

 سال )6( هر يازا به و گرفته قرار یمقدمات رتبه در بدواً رند،یگ ینم قرار )ب و الف( يبندها شمول در که یکارمندان -پ

 .ابندی یم ارتقاء باالتر، رتبه کی به مربوط، ریغ تجربه سال 10 ای و مشابه و مربوط تجربه با وقت تمام خدمت سابقه

 تا حداکثر باالتر، و یکارشناس سطح مشاغل در و هیپا رتبه تا حداکثر یکاردان سطح تا مشاغل در بند نیا مشمول کارمندان

  .ابندی یم ارتقاء  ارشد رتبه



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

312 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

 از یکی رتبه نیباالتر از باشند یم )ب و الف( بند مشمول توامان رتصو به که پرورش و آموزش کارمندان از دسته آن -ت

  .شد خواهند برخوردار فوق يبندها

 نیا که یدرصورت رند،یگ یم قرار یمقدمات رتبه در ابندی یم اشتغال ییاجرا يها دستگاه در 1388 درسال که یکارمندان  -ث

 یدولت خدمت سابقه سال )6( شش هر يازا به و مذکور سوابق براساس باشند، یدولت خدمت سابقه يدارا کارمندان لیقب

 ارتقاء ارشد رتبه تا حداکثر یکاردان سطح تا مشاغل( ابندی یم ارتقاء باالتر رتبه کی به مشابه، و مربوط تجربه با وقت تمام

 محاسبه قابل  )2/1( ومد کی زانیم به رتبه هر به ارتقاء يبرا کارمندان لیقب نیا مربوط ریغ یدولت سنوات ).ابندی یم

  .بود خواهد

 و )6( شش شماره جدول شرح به )يا حرفه رانیمد( یسرپرست و تیریمد نیعناو از کیهر تیریمد العاده فوق ازیامت -5

  .شود یم نییتع تیریمد سطح به توجه با و )2( دو شماره جدول براساس

  )6( شش شماره جدول

 رکلیمد همتراز و رکلیمد معاون همتراز و اداره سییر  همتراز و اداره معاون یسرپرست و تیریمد نیعناو

  همتراز و مؤسسه معاون  همتراز و

  1 2 3 4 5 مربوط فیرد

 دییتأ قبالً که يموارد .برسد جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت دییتأ به دیبا يهمتراز موارد -تبصره

  .باشد یم تیریمد العاده فوق ازیامت نییتع يبرا عمل مالك کماکان باشد شده اخذ الزم

 و یعلم مدارك( کارمندان یلیتحص مدارك شاغل، حق جدول با ییاجرا يها دستگاه کارمندان وضع قیتطب منظور به -6

 يها ییوتوانا ها مهارت و یآموزش يها دوره تجربه، و خدمت سنوات الت،یتحص ازیامت نییتع يبرا )یاستخدام ارزش يدارا

  .شود یم نیمع )7( هفت شماره جدول براساس )3( شماره جدول يها فیرد با متناسب و گرفته قرار عمل مالك يفرد

  .بود خواهد عمل مالك آنان به مربوط مقررات ثارگرانیا یلیتحص مدارك مورد در

  )7( هفت شماره جدول

  )3( شماره جدول فیرد یلیتحص مقطع

  1  پلمید

  2  پلمید فوق
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  3  سانسیل

  4 يا حرفه يدکترا و سانسیل فوق

  5 (Ph.D) یتخصص يدکترا

 به )%2( درصد دو یتیریمد مشاغل در و )%1( درصد کی یسرپرست مشاغل در خدمت سابقه سال هر يازا به - 1 تبصره

 ازاتیامت به قانون )66( ماده موضوع شاغل ازاتیامت سقف مجموع از )%20( درصد ستیب و )%10( درصد ده حداکثر بیترت

 )%20( درصد ستیب از دینبا تبصره نیا موضوع ازاتیامت مجموع حال هر در  .شود یم اضافه مشمول کارمندان شاغل حق

  .دینما تجاوز شاغل حق سقف

 یدرصورت باشند یم مند بهره کمی فصل )6(  و  )2( يبندها موضوع يها العاده فوق از یکی از يجار سال طول در که يافراد

 کسر آنها ینیکارگز حکم از نسبت همان به گردند مذکور يها العاده فوق از يبرخوردار یقانون طیراش فاقد يجار درسال که

 پس مدت يبرا بابت نیا از شده کسر مبالغ معادل گردند مربوط طیشرا زیحا يجار سال در مجدداً که یدرصورت و گردد یم

  .شد خواهد پرداخت آنها به طیشرا احراز از

 يها نامهیگواه ياعطا يبرا محاسبه مالك شود یم منظور شاغل حق ازیامت آنها يبرا که یموزشآ يها دوره -2 تبصره

  .بود نخواهد یپژوهش -یتخصص و یتخصص ،یمهارت

 دینبا کارمندان شاغل حق .است )30( سال یس کارمند تجربه و خدمت سنوات بابت احتساب قابل ازیامت حداکثر -3 تبصره

  .دینما تجاوز آنان شغل حق )%75( درصد پنج و هفتاد از

 در گذشته مقررات موجب به و باشند یم پلمید از تر نییپا یلیتحص مدرك يدارا که یکارمندان شاغل حق ازیامت -7

  .شود یم نییتع )8( هشت شماره جدول شرح به اند افتهی اشتغال ییاجرا يها دستگاه

  )8( هشت شماره جدول

 سنوات ازیامت ها ییتوانا و مهارت ازیامت  مصوب یآموزش يها دوره ازیامت   التیتحص ازیامت یلیتحص مدرك

   سال هر در مشابه و مربوط تجربه ازیامت سال هر در خدمت

  ازیامت مین مصوب، یآموزش  دوره ساعت کی هر یط يازا به 1100  پلمید از تر نییپا

  8 10 200 )ازیامت 500 حداکثر(
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  :ابدی یم شیافزا و قیتطب ریز شرح به مرحله دو در 1388 درسال کارمندان يایمزا و حقوق -8

  :اول مرحله

 فوق پرورش و آموزش وزارت یآموزش يواحدها در( تیریمد يها العاده فوق و شاغل شغل، حق ازیامت اول مرحله در -الف

 کارمندان جنگ زمان در زده جنگ مناطق در يادار خدمت و یدولت يها نشان ،يثارگریا )شود یم نیگزیجا یسرپرست العاده

] الیر )500( پانصد بیضر[ يکشور خدمات تیریمد قانون 125 ماده موضوع بیضر با سپس و نییتع مصوبه نیا براساس

  .شود یم محاسبه

 و نیقوان موجب به که کارمندان از کی هر یبازنشستگ کسور مشمول يها العاده فوق و ثابت حقوق که یصورت در -ب

 یبازنشستگ کسور مشمول يها العاده فوق و حقوق( یقبل یافتیدر زانیم تا ابد،ی کاهش اند نموده یم افتیدر یقبل مقررات

 عنوان به )يکار نوبت و کار طیمح طیشرا یسخت العاده فوق( استثناء به کارمند 1387 سال ینیکارگز حکم نیدرآخر مندرج

   .شود یم منظور کارمند يبرا ق،یتطب تفاوت

  :دوم مرحله

 با )اول مرحله "الف" جزء در( کارمند مکتسبه ازاتیامت کل ،1388 سال در کارمندان يایمزا و حقوق نییتع يبرا -الف

  .شود یم محاسبه] الیر )600( ششصد بیضر[ با1388 سال يبرا دولت مصوب بیضر

 کیهر اول لهمرح "ب" جزء موضوع قیتطب تفاوت بعالوه دوم مرحله »الف« جزء ياجرا از یناش حقوق که یدرصورت -ب

 به ینیکارگز حکم نیآخر در مندرج یبازنشستگ کسور مشمول يها العاده فوق و حقوق( یقبل یافتیدر به نسبت کارمندان، از

 داشته شیافزا )%15( درصد پانزده از کمتر آنان )1387 درسال يکار نوبت و کار طیمح طیشرا یسخت العاده فوق استثناء

 درحکم و افتهی شیافزا درصد %15 تا کشور، کل 1388 سال بودجه قانون واحده ماده )11( بند »ب« جزء استناد به باشد

 نیا موجب به که )اول مرحله "الف" جزء در( مذکور موارد از ریغ يها یپرداخت ریسا سپس .شود یم درج کارمند ینیکارگز

  .شود اضافه آن به ) ...و کار یسخت اوالد، و يمند عائله رینظ( ردیگ یم تعلق کارمند به مصوبه

 کمک و یبازنشستگ کسور مشمول يها العاده فوق و ثابت حقوق شیافزا زانیم فوق، يبندها ياجرا با که یدرصورت -پ

 يها العاده فوق و حقوق( یقبل یافتیدر به نسبت يمند عائله نهیهز کمک افتیدر نیمشمول اوالد، و يمند عائله نهیهز

 کی از کمتر )1387 سال ینیکارگز حکم نیآخر در مندرج اوالد و يمند عائله نهیهز کمک و یبازنشستگ کسور مشمول

 کل 1388 سال بودجه قانون واحده ماده )11( بند "ب" جزء استناد به باشد داشته شیافزا الیر )000/000/1( ونیلیم

 مورد در مبلغ نیا .شد خواهد افزوده دوم مرحله »ب« جزء موضوع تفاوت جمع به مذکور سقف تا تفاوت نیا کشور

 از که یکارمندان مورد در .بود خواهد الیر هزار ششصد شوند ینم برخوردار اوالد و يمند عائله نهیهز کمک از که یکارمندان
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 سه تا حداکثر( فرزند هر يازا به باشند یم برخوردار اوالد نهیهز کمک از یول ستندین برخوردار يمند عائله نهیهز کمک

  .شود یم افزوده مذکور الیر هزار ششصد به الیر هزار کصدی مبلغ )فرزند

  مقرارت ریسا : سوم فصل

 بودجه قانون )11( بند »ب« جزء در مندرج شیافزا سقف تا يکشور خدمات تیریمد قانون دهم فصل موضوع ازاتیامت -1

 هیارا و یتخصص و یاختصاص و یعموم مشاغل یلیتفص نییتع به موکول آن از استفاده و مصوب کشور کل 1388 سال

 توسعه يشورا بیتصو و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت دییتأ و ییاجرا دستگاه توسط مستند لیدال

  .بود خواهد تیریمد

 آن تیریمد العاده فوق و شاغل شغل، ازاتیامت شیافزا به نسبت خاص موارد و طیشرا در توانند یم ییاجرا يها دستگاه

 تیریمد قانون دهم فصل ازاتیامت چارچوب در ،یهیتوج مستندات و لیدال ذکر همراه به الزم شنهادیپ هیارا اب دستگاه،

 در موضوع طرح يبرا 1388 سال بودجه قانون )11( بند "ب" جزء موضوع شده ینیب شیپ يشهایافزا و يکشور خدمات

  .ندینما اقدام یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا

 قانون )69( ماده موضوع رمستمریغ يور بهره العاده فوق و )68( ماده 10 و 6 ،5 يبندها يها العاده فوق يبرقرار و نییتع -2

 هیسرما تیریمد توسعه معاونت به الزم شنهادیپ هیارا به موکول فوق قانون مواد مفاد تیرعا با يکشور خدمات تیریمد

  .باشد یم یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا بیتصو و جمهور سییر یانسان

 قیتطب نحوه مصوبه ابالغ و ییاجرا يها دستگاه از کیهر یعموم و یاختصاص ،یتخصص مشاغل یلیتفص نییتع تا -3

 قانون دهم فصل جداول فوق، )1( بند در مقرر سقف قالب در شغل حق طبقات از یکی به دستگاه هر مشاغل از کیهر

  .بود خواهد عمل مورد مصوبه نیا مفاد اساس بر ادشدهی جداول با ارمندانک قیتطب نحوه و يکشور خدمات تیریمد

 و مطب از تیمحروم العاده فوق از 1387 سال یط که یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت کارمندان از دسته آن -4

 مجموع در و مورد هر در حضور و خدمت هیارا زانیم نسبت به زین يجار سال در اند بوده برخوردار یوقت تمام الزحمه حق

 1387 سال مشابه اعتبارات محل از و مذکور وزارت مصوب اعتبارات درحد حداکثر و 1387 سال یافتیدر سقف در حداکثر

 در حضور صورت در يضرور مواقع در آنان خدمات به ازین  و لیتعط امیا و يادار وقت از خارج در خدمات هیارا شرط به

 حضور زانیم 1388 سال در که یصورت در .شد خواهد پرداخت آنان به الزحمه حق عنوان به ولهمح فیوظا انجام و کار محل

 فرد همان افتیدر قابل سقف از نسبت همان به باشد داشته کاهش مورد هر در مشمول کارمندان از کیهر خدمات هیارا و

 از توانند یم یپزشک آموزش و درمان ،بهداشت وزارت کارمندان کل درصد ستیب تا حداکثر .شود یم کسر 1387 سال در
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 سقف تیرعا بدون يکشور خدمات تیریمد قانون )68( ماده )9( بند موضوع سیالتدر حق ای يکار اضافه ای بند نیا يایمزا

  .ندینما استفاده ادشدهی بند در مذکور )%50( درصد پنجاه

 تجاوز فرد مستمر يها العاده فوق و ثابت حقوق %50 از یستینبا مذکور وزارت کارمندان ریسا سیالتدر حق و کار اضافه

  .دینما

 در يکشور خدمات تیریمد قانون ییاجرا تهیکم عنوان تحت يا تهیکم مصوبه نیا با کارمندان تیوضع قیتطب منظور به -5

  :شود یم لیتشک ریز ياعضا بیترک با قانون نیا مشمول يها دستگاه

  مشابه نیعناو ریسا ای و دستگاه یانسان منابع و تیریمد توسعه معاون -الف

  دستگاه یپرسنل مسؤول نیباالتر -ب

  دستگاه مشاغل يبند طبقه مسؤول نیباالتر -پ

  دستگاه بودجه و التیتشک مسؤول نیباالتر -ت

  دستگاه مقام نیباالتر صیتشخ به بنا یاستان واحد ندهینما -ث

 و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت هادشنیپ به موکول مصوبه نیا موضوع جداول راتییتغ هرگونه -6

  .بود خواهد تیریمد توسعه يشورا بیتصو

 یم جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت عهده به مصوبه نیا ياجرا برحسن نظارت و یهماهنگ -7

  .باشد

  

 التالیف حق و جمهالتر حق التدریس، حق التحقیق، حق کار، اضافه پرداخت العمل دستور

  )21/2/1388 مورخ 2/14593/200 بخشنامه(

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت شنهادیپ به بنا 9/2/1388 مورخ جلسه در یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا

 اضافه اختپرد دستورالعمل کشور، کل 1388 سال بودجه قانون واحده ماده )11( بند"ب" جزء استناد به و جمهور سییر

  .نمود بیتصو ریز بشرح را کارمندان فیالتال حق و الترجمه حق س،یالتدر حق ق،یالتحق حق کار،

  کار اضافه :الف
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 طرف از مجاز مقام یا و دستگاه مقام باالترین سوي از ابالغی سیاستهاي به توجه با که کارمندانی کار اضافه مبلغ - 1 ماده

 واحد مقام باالترین تایید به آنان کار اضافه انجام و شوند می اداري ساعات از خارج رد اضافی کار انجام به موظف ایشان،

  .شود می برقرار و تعیین زیر ضوابط اساس بر رسد، می متبوعشان

 براي ریال 600( سالی ریال ضریب ضربدر مدیریت و شاغل شغل، امتیازات مجموع با است برابر کار اضافه ساعت هر مبلغ

  .176 بر قسیمت )1388 سال

 و کار اضافه مبلغ مجموع آنکه بر مشروط شود، می تعیین ماه در ساعت )175( کارمندان ساعتی کار اضافه حداکثر -2 ماده

 تجاوز وي مستمر هاي العاده فوق و ثابت حقوق درصد )50( حداکثر از ماه، یک در کارمندان به پرداختی التدریسی حق

  .ننماید

 را بیشتر کار اضافه انجام ضرورت آنها شغلی وضعیت که اجرایی دستگاه هر کارمندان درصد تبیس تا حداکثر -3 ماده

 ماده موضوع درصد پنجاه سقف محدودیت از دستگاه مقام باالترین سوي از صادره العمل دستور اساس بر نماید، می ایجاب

  .باشند می مستثنی العمل دستور این )2(

 از شوند می برخوردار ماموریت حق از و شده اعزام خود خدمت محل از خارج به ماده این اجراي در که کارمندانی -تبصره

 اساس بر اضافی کار انجام به مجبور چنانچه لیکن و شد نخواهند برخوردار ماموریت ایام براي ماده این موضوع کار اضافه

  .بود خواهد بالمانع العمل دستور این )3( و )2( ماده رعایت با آنان به کار اضافه پرداخت شوند، نامه آیین این یک ماده مفاد

  التالیف حق و الترجمه حق التدریس، حق التحقیق، حق :ب

 و ترجمه تدریس، تحقیق، اداري وقت از خارج در دستگاه، درخواست به بنا که اجرایی هاي دستگاه کارمندان به - 4 ماده

  .باشد می پرداخت قابل زیر ضوابط اساس بر مبالغی حداکثر نمایند می تالیف،

  التحقیق حق -

 ریال 600( سال ریالی ضریب ضربدر مدیریت و شاغل شغل، امتیازات مجموع با است برابر التحقیق حق ساعت هر مبلغ

  .2 ضربدر 176 بر تقسیم )1388 سال براي

  کشور رسمی آموزشی نظام از خارج هاي آموزش براي التدریس حق -

 ریال 600( سال ریالی ضریب ضربدر مدیریت و شاغل شغل، امتیازات مجموع با است برابر التدریس حق ساعت هر مبلغ

  .2 ضربدر 176 بر تقسیم )1388 سال براي
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  الترجمه حق -

  .5 بر تقسیم سالیانه ریالی ضریب با است برابر فارسی به خارجی متون کلمه هر الترحمه حق مبلغ

  .3 بر تقسیم سالیانه ریالی ضریب با است برابر رجیخا به فارسی متون کلمه هر الترجمه حق مبلغ

  التالیف حق -

  .4 بر تقسیم سالیانه ریالی ضریب با است برابر فارسی متون کلمه هر التالیف حق مبلغ

  .3 بر تقسیم سالیانه ریالی ضریب با است برابر خارجی متون کلمه هر التالیف حق مبلغ

 و آموزش مسئول تایید به موضوع، انجام ضرورت و تالیف ترجمه، تحقیق، امانج براي کارمندان علمی صالحیت -5 ماده

  .رسید خواهد دستگاه انسانی منابع توسعه

 تصویب و مذکور وزارت پیشنهاد به بنا پرورش و آموزش وزارت آموزشی مشاغل التدریس حق محاسبه نحوه -1 تبصره

  .بود خواهد انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 صورت اداري وقت در و باشد کارمندان جاري وظایف جز تالیف، و ترجمه تدریس، تحقیق، انجام که صورتی در -2 تبصره

  .نیست پرداخت قابل مذکور مبالغ پذیرد

 تدریس انجام براي کشوري خدمات مدیریت قانون )95( ماده اجراي در را بازنشسته اجرایی هاي دستگاه چنانچه - 6 ماده

 شرایط با که شاغال کارمندان ثابت حقوق معادل و نامه آیین این ضوابط اساس بر وي التدریس حق انمیز گیرند، بکار

 خواهد پرداخت و تعیین مذکور، ماده در مقرر سقف رعایت با و است مشابه وي، بازنشستگی از قبل کارگزینی حکم آخرین

  .شد

 این موضوع موارد سایر خصوص در و دارد موضوعیت تگانبازنشس التدریس حق محاسبه نحوه با رابطه در صرفا ضابطه این

  .شود می اقدام شد، خواهد ابالغ جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت سوي از اي ضابطه اساس بر ماده

 متقاضی اجرایی دستگاه چنانچه آن، اجرایی نامه آیین کشور، کل 1344 سال بودجه قانون )29( تبصره استناد به -7 ماده

 مبلغ باشد، تحقیق یا و تدریس انجام براي کشوري خدمات قانون مشمول هاي دستگاه سایر کارمندان خدمت از استفاده

 حقوق مبناي بر و العمل دستور این در شده بینی پیش چارچوب براساس کارمندان قبیل این التحقیق حق و التدریس حق

  .بود خواهد پرداخت لقاب آنان کارگزینی حکم آخرین در مندرج ثابت
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 ماده )1( تبصره اجراي در که کارمندانی التالیف حق و الترجمه حق التدریس، حق التحقیق، حق کار، اضافه مبلغ -8 ماده

 و العمل دستور این ضوابط اساس بر اند، نموده اقدام خود کار ساعات تقلیل به نسبت کشوري خدمات مدیریت قانون )87(

  .باشد می پرداخت قابل و محاسبه کامل صورت به

 سقف تا کارمندان به العمل دستور این موضوع مبالغ پرداخت کشوري، خدمات مدیریت قانون )77( ماده استناد به -9 ماده

  .است مدیران و مقامات یا و اجرایی دستگاه رئیس یا و وزیر، عهده به مصوب اعتبارات حد در و شده بینی پیش

  .است یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت عهده به دستورالعمل نیا ياجرا رحسنب نظارت و یهماهنگ - 10 ماده

  

 مورخ 1969/200 شماره بخشنامه( کار اضافه پرداخت دستورالعملالحاق دو تبصره به 

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 26/12/1388

  کشوري تخدما مدیریت قانون مشمول اجرایی هاي دستگاه کلیه

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون پیشنهاد به بنا 17/12/1388 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 1 ماده به تبصره 2 الحاق با کشور کل 1388 سال بودجه قانون واحده ماده 11 بند »ب« جزء استناد به و جمهور رئیس

  .کرد موافقت )21/2/1388 مورخ 14593/200 شماره بخشنامه پیوست( کار اضافه پرداخت دستورالعمل

 کار اضافه دهند، می  ارائه معین کار محل در اداري وقت از خارج در اجرایی هاي دستگاه کارمندان که خدماتی براي - 1 تبصره

  :گردد می پرداخت زیر عوامل اساس بر

  خدمات حساسیت -

  خدمات، اهمیت -

  خدمات، کیفیت و حجم -

  خدمات، انجام در بندي زمان و ریزي برنامه و دقت و  عتسر -

  خدمات، انجام براي کارمند خبرگی و مهارت -

   مربوط، خدمات ارائه در نورآوري و خالقیت -
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  .گروهی کار انجام در کارکنان سایر با همکاري و تعامل -

 توسط که خدماتی ارائه در اجرایی هاي اهدستگ وظایف ماهیت به بنا یادشده عمومی عوامل از غیر دیگري عوامل چنانچه

 کار اضافه پرداخت در نیز عوامل این  دستگاه مقام باالترین تایید با باشد موثر پذیرد می صورت اداري وقت از خارج در کارمند

  .شد خواهد لحاظ کارمندان

 همراه اداري وقت از خارج در حولهم وظایف انجام به موظف که پشتیبانی کارکنان ساعتی کار اضافه العاده فوق -2 تبصره

  .است پرداخت قابل مربوط واحد مدیر تشخیص طبق باشند، می مربوط سرپرستان یا مدیران

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -دهکردي فروزنده اهللا لطف

  

 3/14593/200 بخشنامه( دولت کارمندان رفاهی هاي کمک پرداخت دستورالعمل

  )21/2/1388 مورخ

 واحده ماده )11( بند »ب« جزء از حاصل اجازه استناد به 9/2/1388 مورخ جلسه در یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا

  :نمود بیتصو کشور، کل 1388 سال بودجه قانون

 قانون )40( ماده جمله از مربوط مقررات و نیقوان  و ادشدهی حکم موضوع میرمستقیغ و میمستق یرفاه يها کمک پرداخت

 اعتبارات درحد ،يکشور خدمات تیریمد قانون )78( ماده و دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به يمواد الحاق

 مشمول یمانیپ و یرسم کارمندان به ریز طیشرا تیرعا با و میرمستقیغ و میمستق صورت به ماه هر براي مربوط مصوب

  :باشد می پرداخت قابل يکشور خدمات تیریمد قانون

 با است، روز در ساعت )8( حداقل ها آن کار ساعت که یکارمندان يبرا غذا میرمستقیغ ای میمستق روزانه نهیهز کمک :الف

 یم نییتع روز در ییغذا وعده کی يبرا الیر )18000( هزار هجده معادل ییاجرا دستگاه مجاز مقام نیباالتر صیتشخ

  .شود

 صدیس ماهانه هستند سال پنج ریز فرزند يدارا که اناث کارمندان يبرا کودك مهد میرمستقیغ ای میمستق نهیهز کمک : ب

  .شود یم نییتع )فرزند سه تا حداکثر( کودك هر يازا به الیر )300000( هزار

 کار درهفته ساعت )44( که دولت کارمندان )آمد و رفت سیسرو( ذهاب و ابیا میمستق ریغ ای میمستق نهیهز کمک :پ

 و الیر )450000( هزار پنجاه و چهارصد زانیم به درتهران ند،یننما استفاده یسازمان سیسرو از آنکه به شروطم کنند یم
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 ریسا مورد در .شود یم نییتع الیر )300000( صدهزاریس زانیم به باالتر و تیجمع نفر پانصدهزار يدارا يشهرها يبرا

 و جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت دییتأ و دستگاه شنهادیپ به منوط نهیهز کمک نیا پرداخت شهرها

   .بود خواهد شورا بیتصو

 آنان کار موظف ساعات ای دارند، اشتغال خدمت به وقت پاره ای وقت مهین صورت به یقانون يمجوزها براساس که یکارمندان

 کمک نیا از یهفتگ کار ساعات تناسب به توانند یم ییاجرا دستگاه صیتشخ با باشد، یم هفته در ساعت )44( از کمتر

  .گردند برخوردار نهیهز

 ابالغ تا 1388 سال از ماه هر يبرا )فوق موارد استثناء به( میرمستقیغ و میمستق یرفاه يها کمک ریسا پرداخت -ت

 کمک نینگایم )12/1(  با معادل و مصوب اعتبارات درحد دیرس خواهد توسعه يشورا بیتصو به که مربوط دستورالعمل

   .باشد یم پرداخت قابل 1387 سال یرفاه يها

 جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت عهده به دستورالعمل نیا ياجرا حسن بر نظارت و یهماهنگ -ث

   .بود خواهد

  

 به منضم دولت کارمندان رفاهی هاي کمک پرداخت دستورالعمل »ب« بند اصالح

 84874/200 شماره بخشنامه( 21/2/1388 مورخ 14593/200 شماره بخشنامه

  )جمهور رییس انسانی وسرمایه مدیریت توسعه معاونت 9/9/1388 مورخ

  219 صفحه

  

 غیرمتعارف هاي محیط در کار و کار سختی العاده فوق پرداخت نحوه دستورالعمل

 مورخ 50795/200 شماره بخشنامه( کشوري خدمات مدیریت قانون) 68( ماده) 3( بند موضوع

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 5/10/1389

  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی هاي دستگاه کلیه به بخشنامه
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 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 29/9/1389 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 سختی العاده فوق پرداخت نحوه دستورالعمل کشوري، خدمات مدیریت قانون) 68( ماده) 3( بند راياج در و جمهور رییس

 و است رسیده محترم جمهور رییس تأیید به مراتب که نمود تصویب پیوست شرح به را غیرمتعارف هاي محیط در کار و کار

  .گردد می ابالغ اجرا براي

 این مشاغل متصدیان براي کار مناسب محیط ایجاد جهت را الزم ایمنی و شتیبهدا شرایط مکلفند اجرایی هاي دستگاه -1

 و ابزار از استفاده و محوله وظایف انجام مورد در ضروري هاي آموزش ارایه به نسبت بدواً و آورده فراهم دستورالعمل

  .نمایند اقدام الزم تجهیزات

 شرایط رعایت وجود با که گیرد می تعلق مشاغلی متصدیان به غیرمتعارف هاي محیط در کار و کار سختی العاده فوق -2

 ابتال معرض در محوله هاي مسئولیت و وظایف انجام هنگام در شاغل ضروري، هاي آموزش ارایه و الزم ایمنی و بهداشتی

  .گیرد می قرار نامطلوب عوارض یا ها بیماري به

 و سوختگی هاي بخش در و اورژانس در و عفونی روانی، بیماران با کار شیمیایی، مواد و اشعه با کار نظیر مواردي -تبصره

 ذي مراکز تأیید مستلزم دریا، اعماق در و منفجره و زا آتش سمی، مواد با کار همچنین و بیمارستانی ویژه هاي مراقبت

  .بود خواهد شود، می تعیین جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت سوي از که صالحی

 اساس بر مربوط، فرم تکمیل و کار سختی درجه امتیاز تعیین نحوه جمله، از دولت، کارمندان کار سختی تعیین رآیندف -3

 مورخ 800/34 شماره بخشنامه موضوع آن، دستورالعمل و 9/8/1366 مورخ 630ت/54910 شماره نامه تصویب مفاد

  .باشد می آن بعدي اصالحات و 12/4/1367

 درصدهایی اساس بر اجرایی هاي دستگاه کارمندان غیرمتعارف هاي محیط در کار و کار سختی العاده فوق امتیاز میزان -4

 تا حداکثر امتیاز،) 12( درصد، یک هر ازاي به است، شده تأیید اجرایی هاي دستگاه مشاغل کار سختی براي قبالً که

  .شود می تعیین آنان مشاغل کار سختی عنوان به امتیاز،) 1000(

 حکم در مذکور مبلغ از کمتر کارمندان، کار سختی العاده فوق مبلغ فوق، روش به امتیاز اعمال با که زمانی تا -هتبصر

  .بود خواهد کار سختی العاده فوق دریافت مالك کارگزینی، حکم در مندرج مقطوع مبلغ همان باشد، مربوط کارگزینی

 کار سختی العاده فوق از مندي بهره مشمول مشاغل تصدي بعد، به 1/1/1388 تاریخ از که کارمندانی کار سختی امتیاز -5

 ساز اساس بر و شده تعیین مشاغل آن  براي قبلی مقررات اساس بر که درصدهایی به توجه با شوند، می یا شده دار عهده را

  .گردد می مشخص دستورالعمل این) 4( بند کار و
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 دستورالعمل این اجراي در است الزم اند، بوده خاص استخدامی مقررات ايدار قبالً که اجرایی هاي دستگاه از دسته آن -6

 جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به کار، سختی امتیاز تعیین براي را خود نظر مورد مشاغل فهرست

  .نمایند ارسال

 توجیهی دالیل ارایه با را خود پیشنهاد خود، غلمشا کار سختی امتیاز تغییر یا تعیین براي توانند می اجرایی هاي دستگاه -7

  .نمایند ارسال جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به مربوط فرم تکمیل و فرآیند طی و

 العاده فوق امتیاز دریا، اعماق در کار و منفجره و زا آتش سمی، مواد با کار لحاظ به که مشاغلی از دسته آن مورد در -تبصره

 براي را الزم پیشنهاد ربط ذي اجرایی هاي دستگاه است، افزایش قابل برابر سه تا وزیران هیأت تصویب با کار، ختیس

 مراحل در سیر براي تأیید از پس تا نمود خواهند ارایه جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به بررسی

  .شود ارسال وزیران هیأت به تصویب

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون - زندهفرو اهللا لطف

  

 شده استخدام 1/1/88 از بعد که کارمندانی استخدام حکم تطبیق با رابطه در بخشنامه

 28/10/1389مورخ  55919/200(بخشنامه شماره  1387 سال اسفندماه در نظیر کارمندان با اند

  هور)معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جم

  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی دستگاههاي کلیه به بخشنامه

 انسانی سرمایه و مدیریتا توسعه معاونت پیشنهاد بنا 3/8/1389 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 ایجاد منظور به يکشور خدمات مدیریت قانون )116( ماده ب بند )5( و )4( هاي ردیف اجراي در و جمهور رییس

 براي که است رسیده نیز محترم جمهور رییس تائید به و نموده تصویب را  زیر مراتب استخدامی و اداري هیرو و هماهنگی

  شود می ابالغ اجرا

 1/1/1388 از بعد که را کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول کارمندان گارگزینی احکام موظفند دستگاههایاجرایی

 استخدام تاریخ از شدهاند استخدام 1387 سال استفند در که نظیر کارمندان کارگزینی احکام با شوند می ای شده استخدام

 استخدام 1387 سال اسنفند در که نظیر کارمندان گزینی کار احکام خصوص در یاستخدام و يادار يواحدها دهند تطبیق

  دهند تطبیق ، استخدام تاریخ از اند شده
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  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -هکرديد فروزنده اهللا لطف

   

 شماره شغل (بخشنامه حق جدول هاي رتبه و طبقات در کارمندان ارتقاي نحوه ضوابط

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس  27/10/1389 مورخ 55588/200

  جمهور)

 خدمات کشوريهاي اجرایی مشمول قانون مدیریت  بخشنامه به کلیه دستگاه

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  15/6/1389شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

) قانون مدیریت خدمات کشوري ضوابط نحوه ارتقاي کارمندان در طبقات و 65) ماده (1جمهور و به استناد تبصره ( رییس

جمهور محترم رسیده است و براي اجرا  ح پیوست تصویب نمود که مراتب به تأیید رییسهاي جدول حق شغل را به شر رتبه

  گردد.  ابالغ می

  ضوابط نحوه ارتقاي کارمندان در طبقات جدول حق شغل:

کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی باالتر در جدول 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  21/2/1388مورخ  14593/200فصل اول بخشنامه شماره  1د حق شغل (موضوع بن

  یابند: جمهور) ارتقا می انسانی رییس

ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازاي هر شش 1

  یابند.  ارتقاء می 5ین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخر

ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی پایان دوره راهنمایی (سیکل) بوده است، به 2

  یابند.  ارتقاء می 6ازاي هر پنج سال سوابق تجرابی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

باشدف به ازاي هر پنج سال سوابق  ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی دیپلم می3

  یابند.  ارتقاء می 7تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

باشدف به ازاي هر پنج  ها مدرك تحصیلی کاردانی یا همتراز میـشاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آن4

  یابند.  ارتقاء می 8سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 
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باشدف به ازاي هر  ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی کارشناسی یا همتراز می5

  یابند.  می  ارتقاء 10چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

باشد، به ازاي هر  ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می6

  یابند.  ارتقاء می 11وه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گر

باشد، به ازاي  اي یا همتراز می ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شلرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی دکتراي حرفه7

  یابند.  اء میارتق 12هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

ـ پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی دکتراي 8

باشد، به ازاي هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک  ) یا همتراز میph.Dتخصصی (

  یابند.  ارتقاء می 13طبقه و حداکثر تا طبقه 

هاي الزم براي  هاي آموزش شغلی مربوط، از توانایی ـ کارمندانی که به لحاظ کسب تجارب، مهارت و طی دوره 1ه تبصر

بینی شده در آن شغل  شوند، ولیکن داراي مدرك تحصیلی پیش تصدي مشاغل باالتر از شغل فعلی خود برخوردار می

جمهور ابالغ خواهد شد از امکان  و سرمایه انسانی رییسباشند، به موجب ضوابطی که از سوي معاونت توسعه مدیریت  نمی

  شوند.  تصدي مشاغل مذکور برخوردار می

اند و با مفاد بندهاي  توانند در خصوص آن دسته از مشاغلی که روند ارتقاء خاص داشته هاي اجرایی می ـ دستگاه 2تبصره 

  جمهور ارایه نمایند.  ت و سرمایه انسانی رییسفوق تطبیق ندارند مراتب پیشنهاد خود را به معاونت توسعه مدیری

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین کارمندان عضو  3ماده  4ـ کارمندانی که در اجراي تبصره  3تبصره 

می گردانهاي عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شوراي امور اداري و استخد

اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در بندهاي فوق مستثنی  هاي مربوط برخوردار شده کشور (سابق) از گروه

  باشند.  می

ـ سوابق تجربی کارمندان در ارتقاي طبقه و رتبه شغلی آنها، بر اساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه  4تبصره 

  بندي قابل محاسبه خواهد بود.  هنامه اجرایی طرح طبق مندرج در آیین

اند ، تاریخ ورود به خدمت آنان مالك  به استخدام دستگاههاي اجرایی در آمده 1/1/1388کارمندانی ك بعد از  - 5تبصره 

  عمل براي ارتقاي طبقات خواهد بود
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ه موضوع فهرست تصویب نامه شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافت -6تبصره 

هاي خراسانی شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد،  و استان 10/4/1388هـ مورخ  76294/36095مشار ه

نمایند، به ازاي هر یک سال سوابق  کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان و ایالم، خدمت می

  شوند عد)، از یک سال تعجیل) (کسر سال به نسبت) ، در ارتقاي طبقه برخوردار میبه ب 1/1/1388تجربی (از تاریخ 

  هاي جدول حق شغل: نحوه ارتقاي کارمندان در رتبه -ب

  باشد: شرایط ارتقاي رتبه کارمندان مشمول این ضوابط به شرح زیر می

  و باالتر به شرح جدول زیر می باشد: مدت تجربه الزم براي ارتقاي رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی وکارشناسی

 مدت تجربه قابل قبول براي متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر

 

  ها رتبه

 مدت تجربه
 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

مدت تجربه الزم براي 

 مشاغل تا سطح کاردانی
 ---  ---  سال 20 سال 8 0

مدت تجربه الزم براي 

مشاغل تا سطح 

 ارشناسی و باالترک

 سال 24 سال 18 سال 12 سال 6 0

هاي شغلی تحت عناوین کاردانی و  مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی اطالق می شود که به رشته - 1تبصره 

کارشناسی تخصیص می یابند و یا این که پست سازمانی شاغلین داراي عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد، همچنین آن 

اند در زمره مشاغل مذکور  مشاغلی که به موجب مقررات مربوط همتراز مشاغل کاردانی و یا کارشناسی شناخته شدهدسته از 

  محسوب می گردند

ـ براي شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست  2تبصره 

هاي خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر  و استان 10/4/1388خ هـ مور36095/ت76294نامه شماره  تصویب



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

327 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

نمایند به  احمد، چهار محال و بختیاري، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم، خدمت می

  ابل محاسبه خواهد بود. سال (کسر سال به نسبت)، ق 2به بعد)،  1/1/1388ازاي هر یک سال سوابق تجربی، (از تاریخ 

  باشد: ـ عوامل ارزیابی کارمندان براي ارتقاي رتبه شغلی به شرح جدول زیر می2

 امتیاز عوامل ردیف

 0تا  20 میزان ابتکار و خالقیت در انجام وظایف محوله 1

 0تا  20 هاي مربوط به وظایف محوله میزان افزایش مهارت 2

 0تا  20 غل مورد تصديانجام خدمات برجسته در راستاي ش 3

 0تا  20 هاي طی شده مرتبط با شغل آموزشی 4

 0تا  20 میزان جلب رضایت ارباب رجوع 5

تبصره ـ ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول عوامل موضوع این بند بر اساس ضوابط است 

  جمهور ابالغ خواهد شد.  ییسکه از سوي معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر

، تحقق شرایط زیر الزامی »ب«قسمت  2و  1ـ براي ارتقاي کارمند به یک رتبه باالتر، عالوه بر رعایت مفاد بندهاي 3

  است:

  ـ براي ارتقاي به رتبه پایه3ـ1

  2درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند  60ـ کسب حداقل 1

  ر چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولتساعت دوره آموزشی د 300ـ گذراندن 2

  ـ براي ارتقاي به رتبه ارشد3ـ2

  2درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند  70ـ کسب حداقل 1

  ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت 250ـ گذراندن 2

  ـ براي ارتقاي به رتبه خبره3ـ3
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  2زیابی جدول بند درصد امتیاز از نمره ار 80ـ کسب حداقل 1

  ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت 200ـ گذراندن 2

مورخ  14593/200فصل سوم بخشنامه شماره  5ـ کسب رتبه خبره براي کارمندان مستلزم تأیید کمیته موضوع بند 3

  معاونت مذکور خواهد بود.  جمهور با حضور نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 21/2/1388

  ـ براي ارتقاي به رتبه عالی3ـ4

  2درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند  90ـ کسب حداقل 1

  ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت 150ـ گذراندن 2

تأیید کمیته تخصصی نظام شغلی  ـ کسب رتبه عالی براي کارمندان مستلزم ارسال مدارك الزم از سوي دستگاه اجرایی و3

  باشد.  جمهور می شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

براي شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست  -1تبصره 

هاي خراسان شمالی، خراسان جنوبی،  هیأت وزیران و استان 10/4/1388هـ مورخ 36095/ت76294نامه شماره  تصویب

کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاري، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم، خدمت 

درصد امتیازات موضوع  80و  60،70، 50هاي شغلی پایه، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند  نمایند، براي ارتقاء به رتبه می

  باشند.  می 2ول بند جد

هاي ارشد، خبره و عالی  هاي اجرایی موظفند فهرست کارمندانی را که در اجراي مقررات مربوط به رتبه دستگاه - 2تبصره 

جمهور، بر اساس فرمی که از  یابند، براي ثبت در بانک اطالعاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس ارتقاء می

  بالغ خواهد شد، ارسال دارند. سوي معاونت مذکور ا

  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور - لطف اهللا فروزنده

  

 شماره بخشنامه( شغل حق جدول هاي رتبه و طبقات در کارمندان ارتقاي نحوه ضوابط اصالح

 رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 9/3/1392 مورخ 401/92/200

  )جمهور
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  يکشور خدمات تیریمد قانون مشمول ییاجرا يها اهدستگ هیکل

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت شنهادیپ به بنا 8/3/1392 مورخ جلسه در یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا

 رتبه هب ارتقاء امکان نمودن فراهم منظور به يکشور خدمات تیریمد قانون )65( ماده )1( تبصره استناد به و جمهور سییر

 مورخ 55588/200 شماره بخشنامه در شده ینیب شیپ یابیارز ازیامت نداشتن لحاظ به که یکارمندان از آندسته یعال

 ریسا بودن دارا رغمیعل و )شغل حق جدول يها رتبه و طبقات در کارمندان يارتقا نحوه ضوابط موضوع( 27/10/1389

 از الذکر فوق بخشنامه 4-3 فیرد )1( بند در مندرج ازیامت کاهش با است هنشد سریم یعال رتبه به آنان يارتقا الزم طیشرا

  .گردد یم ابالغ اجرا جهت لهیوس نیا به که نمود موافقت درصد )85( به درصد )90(

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -الهام نیغالمحس

  

 بخشنامه( )عالی و خبره سطح( کارمندان رتبه ارتقاي در تسهیل و تسریع فرایند

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون 14/12/1390 مورخ 32443/90/200

  )جمهور رییس

 ياجرا در و مورد نیا در لیتسه و عیتسر و )خبره سطح( کارمندان رتبه يارتقا خصوص در يریگ میتصم و یبررس منظور به

  :رساند یم اطالع به لهیوس نیا به 27/10/1389 مورخ 55588/200 شماره بخشنامه "ب" بند )3/3( فیرد )3( جزء

 فصل )5( بند موضوع تهیکم در معاونت ندهینما عنوان  به ییاجرا يها دستگاه يادار تحول يشورا در معاونت نیا ندگانینما

  .شوند یم نییتع 21/2/1388 مورخ 14593/200 شماره بخشنامه سوم

 تهیکم در موضوع یبررس و طرح مستلزم بدوا زین ،یعال سطح به کارکنان رتبه يارتقا خصوص در شنهادیپ هیارا است یهیبد

  .بود خواهد جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت در مستقر

  جمهور سییر یانسان  هیسرما و تیریمد توسعه معاون -فروزنده اله لطف
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 شماره بخشنامه(ی عال شغلی رتبه به ارتقا براي کارمند تجربیات مستندسازي دستورالعمل

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 2/3/1391 مورخ 5982/91/200

  )جمهور رییس

  يکشور خدمات تیریمد قانون مشمول ییاجرا يها دستگاه

 و یاثربخش و ییکارا شیافزا و امور نمودن نهیبه جهت در کارمندان اتیتجرب از استفاده و یتجرب دانش دیتول منظور به

 مورخ 55588/200 شماره بخشنامه »ب« فیرد )4-3( بند )3( جزء ياجرا در و ییاجرا يها دستگاه در يور بهره يارتقا

 اتیتجرب يساز مستند موضوع 22/5/1390 مورخ 11942/200 شماره بخشنامه  )3( ماده )1( تبصره و 27/120/1389

  :است يضرور يمستندساز ارائه يبرا را ریز مراتب تیرعا ،یعال یشغل رتبه به ارتقاء يبرا کارمند

 میتنظ و هیته وستیپ يمحورها اساس بر و يتصد مورد شغل با رابطه در کارمندان اتیتجرب يمستندساز است الزم -الف

  .گردد

  .گردد میتنظ و هیته صفحه 100 در دیبا حداقل مربوط وستیپ و کارمند یتجرب مستند -ب

  .باشد نشده استفاده نیشیپ يها رتبه کسب يراب قبالً شده، يمستندساز اتیتجرب -ب

 دستگاه يادار تحول يها ونیسیکم ای شورا دییتأ به معاونت نیا به ارسال از قبل کارمند اتیتجرب مستندات است الزم -ج

 یینها نظر اعالم به موکول فوق مستندات قبول عدم ای قبول .برسد یفیک و یکم نظر از )معاونت نیا ندهینما حضور با(

  .باشد یم معاونت نیا در مستقر تهیکم

 را الزم اقدامات کارمندان يبردار بهره جهت فوق مستندات یاطالعات بانک جادیا به نسبت توانند یم ییاجرا يها دستگاه -د

  .دارند معمول

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يدهکرد فروزنده اهللا لطف

  یعال یشغل رتبه به يارتقا يبرا کارمندان اتیتجرب يازمستندس يمحورها و چارچوب

  :نام

  :یخانوادگ نام

  :يتصد مورد پست عنوان
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  :یلیتحص مدرك

  :تجربه مدت

  :خدمت محل

  )خدمت مدت ذکر با( یخدمت سوابق

  :مقدمه -1

  )تیفعال حوزه درباره یکل حیتوض ارائه(

  :یعموم یابیارز -2

  )ییروا وهیش به قوت و ضعف نقاط انیب ها، تیمسؤول و فیوظا حوزه از یکل یابیارز(

  :کار انجام يها روش -3

  )تیفعال حوزه در ها يریگ میتصم و مسأله حل ها، تیمسؤول و فیوظا انجام يها وهیش و ها روش(

  :تجارب نیعناو -3

 محوله يها تیمسؤول و فیوظا به توجه با خدمت طول در کارمند که ناموفق ای موفق تجارب موضوعات ای نیعناو انیب(

  .)است نموده کسب

  :تجارب نییتب -4

  )رموفقیغ ای موفق تجارب شرح و انیب(

  :محوله امور انجام از یناش حاصله تجارب تیموفق عدم ای تیموفق عوامل -5

  )فیوظا انجام در کارمند تیموفق عدم ای تیموفق لیدال يبند دسته و انیب(

  :خاص اقدامات -6

  )باشد یم انتقال قابل و است دهیرس جهینت به و گرفته صورت خدمت طول در که یخاص اقدامات(

  :يدیکل و ژهیو نکات انیب -7
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 يکار حوزه در موجود وضع بهبود ای شتریب یاثربخش يبرا الگو ای مدل به لیتبد امکان که تجربه از حاصل يدیکل نکات(

  )گردد یم

  :برنامه ارائه -8

  )مشخص شنهادیپ ارائه با آن ياجرا يبرا لیتما و باشد یم یخدمت تجربه حاصل که ندهیآ يبرا خاص برنامه يدارا(

  

 مورخ 36140/91/230 شماره بخشنامه(عالی  به کارمندان رتبه ارتقاي دستورالعمل

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 27/08/1391

  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی هاي دستگاه

 سرمایه و مدیریت توسعه شوراي 27/10/1389 مورخ 55588/200 شماره بخشنامه )3- 4( ردیف )3( بند اجراي يراستا در

 سوي از الزم مدارك ارسال بر مبنی )شغل حق جدول هاي رتبه و طبقات در کارمندان ارتقاي نحوه ضوابط موضوع( انسانی

 ایجاد منظور به و مزبور شوراي شغلی نظام کمیته رد طرح جهت کارمندان عالی رتبه کسب براي اجرایی هاي دستگاه

 هاي دستگاه کلیه واصله، پیشنهادهاي خصوص در تصمیم اتخاذ و بررسی روند در تسریع و تسهیل همچنین و رویه وحدت

 تأیید و )گردد می تکمیل کارمند توسط )2( شماره فرم( تکمیل از پس را )2( و )1( شماره هاي فرم است الزم اجرایی

 و کارمند تجربیات مستندسازي به مربوط پیوست با همراه مشابه، عناوین یا و )ها فرم در مندرج( دستگاه ذیربط سئولینم

 و مدیریت توسعه شوراهاي امور به بررسی جهت رسد، می اداري تحول کمیسیون یا شورا امضاي به که )3( شماره فرم

  .نمایند ارسال دستمزد و حقوق و انسانی سرمایه

  انسانی منابع راهبردي معاون - صفت نیک تحریري جرها

  

 هیات اعضاء ویژه العاده فوق برافزایش دائر امنا هاي هیات مصوبات احتساب امکان

 22/07/1393 مورخ 9941/93/233 شماره بخشنامه( وظیفه و بازنشستگی حقوق تعیین در علمی

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

  کشور هاي دانشگاه پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت فنآوري، و تحقیقات لوم،ع وزارت
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 مورخ 260/ص/8041 شماره استعالم به بنا 14/5/1393 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 امناء هیأت جمله از امنا هاي هیأت مصوبات احتساب امکان خصوص در کشوري بازنشستگی صندوق 29/4/1393

 حقوق تعیین در علمی هیأت اعضاء ویژه العاده فوق افزایش بر دائر »عالی آموزش ریزي برنامه و پژوهش مؤسسه«

  :نمود تصمیم اتخاذ زیر شرح به )کشوري خدمات مدیریت قانون 74 ماده به عنایت با( وظیفه و بازنشستگی

 و حقوق شوراي وظیفه به عنایت با و کشوري خدمات تمدیری قانون 116 ماده »ب« ردیف 5 و 4 بندهاي به استناد با

 74 ماده در شده بینی پیش تکلیف به توجه با و اجرایی هاي دستگاه کارمندان مزایاي و حقوق هماهنگی زمینه در دستمزد

 ريکشو خدمات مدیریت قانون مقررات مشمول ازاینکه اعم( اجرایی هاي دستگاه کلیه براي کشوري خدمات مدیریت قانون

 یا و تعیین براي ذیربط قانونی مراجع در تصمیم ازاتخاذ قبل دستمزد و حقوق شوراي موافقت اخذ بر مبنی )نباشند یا باشند

 که مراجعی فوق ماده تبصره اینکه به توجه با و جدید پرداخت نوع یاهر و خود کارکنان مزایاي  حقوق مقررات و مبانی تغییر

 دستمزد و حقوق شوراي موافق نظر گیري، تصمیم گونه هر از قبل است نموده موظف دارند ار پرداخت مقررات تنظیم اختیار

 هایی فرهنگستان و پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و مراکز ، ها دانشگاه امناهاي هیأت که مراجع این لذا نمایند، اخذ را

 آموزش و درمان بهداشت، و فنآوري و تتحقیقا علوم، هاي وزارتخانه عالی آموزش گسترش شوراي از مجوز داراي که

 و حقوق افزایش با ارتباط در گیري تصمیم از قبل است الزم باشند، می آنها زمره در نیز ذیربط قانونی مراجع سایر و پزشکی

 بر عالوه .نمایند اخذ را دستمزد و حقوق شوراي موافق نظر فوق، هاي دستگاه استخدامی هاي نامه درآیین مندرج مزایاي

 براي مالی بار متضمن که امنا هاي هیأت مصوبات و تصمیمات نیز توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 29 ماده این

 قبالً آن از ناشی مالی بار که دانسته اجرا قابل صورتی در را باشد دولت و اجرایی هاي دستگاه یا بازنشستگی هاي صندوق

  .باشد شده اعتبار تأمین ربط ذي صندوق یا دستگاه ساالنه بودجه یا و کشور کل بودجه قوانین در و محاسبه

  شورا دبیرخانه و مجلس حقوقی، امور رییس -تاجی عبدالعلی

  

 که کشوري خدمات قانون مشمول کارمندان از اول ماه مقرري کسر چگونگی خصوص در بخشنامه

 31/6/1390 مورخ 15049/200 شماره بخشنامه( دباشن می کشوري بازنشستگی صندوق تابع

  )هورجم ریس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی هاي دستگاه کلیه به بخشنامه
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 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 7/6/1390 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 چگونگی خصوص در کشوري خدمات مدیریت قانون )116( ماده »ب« ردیف )5( و )4( بندهاي استناد به و جمهور رییس

  :دنمو تصویب باشند، می کشوري بازنشستگی صندوق تابع که مذکور قانون مشمول کارمندان از اول ماه مقرري کسر

 کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول کارمندان )کشوري استخدام قانون 100 ماده موضوع( اول ماه مقرري کسر مبناي

 خواهد اخیرالذکر قانون )106( ماده در مذکور هاي العاده فوق و ثابت حقوق باشند، می کشوري بازنشستگی صندوق تابع که

  .اجراست قابل ابالغ تاریخ از بخشنامه این .بود

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -دهکردي فروزنده اهللا لطف

  

 ورخم 13736/200 شماره بخشنامه( میکر قرآن حاقظان یاستخدام و يادار ازاتیامت اختصاص

  )جمهور رییس سانیان سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 14/6/1390

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 22/5/1390 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 شرح به امتیازاتی ، قرآنی علوم فراگیري جهت در انگیزه ایجاد و قرآنی فرهنگ ترویج و اشاعه راستاي در ، جمهور رییس

 ) فرهنگی انقالب عالی شوراي 8/9/1384  مورخ 573جلسه مصوبه 3 ماده موضوع ( ریمک قرآن حافظان براي پیوست

  .گردد می ابالغ اجرا جهت که نمود تصویب

 در که ،) فرهنگی انقالب عالی شوراي 8/9/1384  مورخ 573جلسه مصوبه 3 ماده موضوع( قرآن حفظ )4تا 1( درجات -1

  :باشد می زیر شرح به استخدامی ارزش داراي شده، بینی پیش ندب این موضوع جدول مشاغل احراز شرایط

  دکترا تحصیلی مدرك با همتراز ، قرآن حفظ )1( درجه -

  لیسانس فوق تحصیلی مدرك با همتراز ، قرآن حفظ )2( درجه -

  لیسانس تحصیلی مدرك با همتراز ، قرآن حفظ )3( درجه -

  دیپلم فوق تحصیلی مدرك با همتراز ، قرآن حفظ )4( درجه -

 پایان گواهینامه بودن دارا شرط به شده بینی پیش دیپلم آن احراز شرایط در که مشاغلی در قرآن حفظ پنج  درجه – تبصره

  باشد می دیپلم همتراز استخدامی لحاظ از متوسطه اول دوره
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  شغل                            قرآن درجات

  )فرهنگی و آموزشی رسته ( یامورتربیت ریزي برنامه کارشناس 3 تا 1 درجات

  )فرهنگی و آموزشی رسته ( امورتربیتی ریزي برنامه کاردان 4 تا 3 درجات

  )فرهنگی و آموزشی رسته ( فرهنگی امور کارشناس 3 تا 1 درجات

  )فرهنگی و آموزشی رسته ( فرهنگی امور کاردان 4 تا 3 درجات

  ) اجتماعی امور رسته ( دینی امور کارشناس 3 تا 1 درجات

  ) اجتماعی امور رسته ( دینی امور کاردان 4 تا 3 درجات

  معلمان مشاغل بندي طبقه طرح از ) اسالمی معارف گروه مربوط تحصیلی هاي رشته ( آموزگار 3 تا 1 درجات

  معلمان مشاغل بندي طبقه طرح از ) اسالمی معارف گروه مربوط تحصیلی هاي رشته ( راهنمایی دبیر 3 تا 2 درجات

  معلمان مشاغل بندي طبقه طرح از ) اسالمی معارف گروه مربوط تحصیلی هاي رشته ( ستان دبیر دبیر 3 تا 2 درجات

 مشاغل بندي طبقه طرح از ) اسالمی معارف گروه مربوط تحصیلی هاي رشته (مدارس تربیتی امور مربی 3 تا 1 درجات

  معلمان

 )10( اجرایی هاي دستگاه در استخدامی آزمون در قرآن حفظ )5ت1( درجات داراي قرآن حافظان مکتسبه امتیاز به -2

 اضافه تخصصی مصاحبه یا تخصصی مسابقه یا تخصصی امتحان در میزان، همین به و عمومی امتحان در امتیاز درصد

  .شد خواهد

 ارتقا امتیاز از باشند می يتصد مورد شغل با مرتبط تحصیلی مدرك داراي که قرآن حفظ )3( و)2( ،)1( درجه دارندگان -3

  گردند می مند بهره خدمت مدت طول در بار یک براي )مورد حسب ( گروه یا طبقه یک

 ارتقا در تعجیل سال یک از باشند می تصدي مورد شغل با مرتبط غیر تحصیلی مدرك داراي که )3(درجه قرآن حافظان -4

 می مند بهره خدمت مدت طول در بار یک براي سال )3( ، )1( درجه و سال )2( ، )2( درجه ،)مورد حسب( گروه یا طبقه

  .گردند
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 ریزي برنامه و مدیریت سازمان 29/5/1381 مورخ ط96860/06 شماره بخشنامه موضوع قرآن حافظان مندي بهره -تبصره

 بندهاي امتیارات از فادهاست از مانع شوند )4( و )3( بندهاي مشمول که صورتی در فوق بخشنامه امتیازات از )سابق( کشور

  .باشد نمی مذکور

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -دهکردي فروزنده اهللا لطف

  

  

  

    عملکرد ابییارز - ازدهمی فصل

 شماره تصویبنامه( کشوري خدمات مدیریت قانون) 82( و) 81( مواد اجرایی نامه آیین

  )وزیران هیأت 14/1/1389 مورخ 4225/44327

 توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 13/10/1388 مورخ جلسه در الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو رانوزی

 با و -1386 مصوب -کشوري خدمات مدیریت قانون 82 و 81 مواد استناد به و جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

 به را یادشده مواد اجرایی نامه  آیین 1/10/1386 خمور  ه38856ت/158895 شماره تصویبنامه )1( بند "ط" جزء رعایت

   .نمودند موافقت ذیل شرح

  :موظفند کشوري خدمات مدیریت اجرایی هاي دستگاه کلیه -1 ماده

 در کمی اهداف تعیین با را ساالنه عملیاتی هاي برنامه و نموده تهیه قانونی تکالیف چارچوب در را خود راهبردي  برنامه - الف

  .نمایند تدوین راهبردي نامهبر راستاي

 سازمان، سطح سه در وابسته هاي سازمان و مؤسسات استانی، واحدهاي گرفتن نظر در با را عملکرد ارزیابی نظام - ب

  .نماید مستقر اختصاصی و عمومی هاي شاخص مبناي بر و کارکنان و مدیران

 توسعه معاونت سوي از که بود خواهد دستورالعملی ساسا بر کارکنان و مدیران عملکرد ارزیابی فرآیند و نحوه :تبصره

  .گردد می ابالغ جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت
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 مدیران کارکنان، که طوري به نماید، مستقر کارکنان و مدیران سازمان، سطوح در را عملکرد مقابل در پاسخگویی نظام -ج

 و ذیصالح مراجع مافوق، مسؤولین مقابل در خود عملکرد گويپاسخ محوله وظایف و قانونی تکالیف چارچوب در سازمان و

  .باشند ذینفعان دیگر

 به مشخص بندي زمان با وابسته مؤسسات و ها سازمان استان، ستاد، سطوح در را عملکرد هاي داده آوري جمع نظام -د

  .نمایند مستقر منسجم و یکپارچه صورت

 صورت نحوي به دانش و اطالعات به خام هاي داده تبدیل که طوري به .ایندنم مستقر را عملکرد ي ها داده تحلیل نظام - ه

  .شود فراهم کارکنان و مدیران سازمان، عملکرد بهبود جهت در شده حاصل دانش بکارگیري زمینه که پذیرد

 وضعیت مشکالت و موانع ضعف، نقاط رفع ضمن که نمایند فراهم نحوي به را عملکرد ارزیابی نتایج از استفاده وکار ساز -و

  .شود فراهم کارکنان و مدیران سازمان، عملکرد بهبود و وري بهره ارتقاي زمینه موجود،

 اختصاصی و عمومی هاي شاخص ابعاد در خودارزیابی گزارش تدوین به نسبت عملکرد مدیریت نظام فرآیند اساس بر -ز

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به منظم و اي دوره ورتص به را وري بهره و ها برنامه اهداف تحقق میزان و نموده اقدام

  .نمایند ارایه انسانی

 توسعه معاونت در مستقر عملکرد مدیریت نظام جامع سامانه راستاي در را  ه دستگا عملکرد مدیریت نظام اجرایی فرآیند -ح

 و دستگاه با معاونت همزمان نظارت و ارتباط امکان که نحوي به نمایند مکانیزه جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

  .گردد فراهم وابسته مؤسسات و استانی واحدهاي با دستگاه ستاد همچنین

 فعالیت دستگاه مقام باالترین نظر زیر که )شکایات به پاسخگویی و عملکرد ارزیابی( دستگاه عملکرد مدیریت دفاتر :تبصره

  .دارند عهده به را عملکرد مدیریت نظام اجراي و استقرار مسؤولیت نمایند، می

 و مدیریت توسعه معاونت سوي از که هایی دستورالعمل اساس بر و عملکرد مدیریت نظام چارچوب در ها استانداري - 2 ماده

 نتایج از برداري بهره ضمن و قرارداده ارزیابی مورد را استان اجرایی هاي دستگاه شود، می ابالغ جمهور رییس انسانی سرمایه

 جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به را مربوط گزارش ها، گیري تصمیم و ها ریزي برنامه رد حاصله

  .نمایند  ارسال

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تکالیف -3 ماده
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 ضریب همراه به استانی و ملی سطح دو در را اجرایی هاي دستگاه عملکرد ارزیابی عمومی هاي شاخص و محورها -الف

 ماه بهمن پایان تا حداکثر و نموده تدوین استانی و ملی سطح در اجرایی هاي دستگاه همکاري با ها شاخص و محورها اهمیت

  .نماید ابالغ ها استان و اجرایی هاي دستگاه به آتی سال عملکرد ارزیابی براي سال هر

 از شده پیشنهاد استانی هاي برش و عملکرد استاندارد اهمیت، ضریب عملکرد، ارزیابی اختصاصی هاي شاخص محورها، -ب

 حداکثر و نموده نهایی تدوین جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت همکاري با را اجرایی هاي دستگاه سوي

  .نماید نظارت آنها اجراي رب و ابالغ دستگاه به آتی سال بودجه اختصاص و عملکرد ارزیابی براي سال هر ماه بهمن پایان تا

 ابالغ ها دستگاه به متعاقباً احتمالی هاي مغایرت شود، انجام ها شاخص ابالغ از بعد ساالنه بودجه تصویب چنانچه :تبصره

  .شد خواهد

 و نموده تحلیل و بررسی اختصاصی و عمومی هاي شاخص بعد دو در را اجرایی هاي دستگاه عملکرد ارزیابی گزارش -ج

  .نماید ارایه اسالمی شوراي مجلس و جمهور رییس به تدوین از پس   را ها دستگاه عملکرد ارزیابی جامع گزارش

 مکانیزه اجرایی، هاي دستگاه عملکرد از گیري گزارش و پیگیري نظارت، هدف با را عملکرد مدیریت نظام جامع سامانه -د

  .نماید

 ظرف را اجرایی هاي دستگاه در )یازدهم فصل( عملکرد مدیریت نظام راستقرا نحوه به مربوط اجرایی هاي  دستورالعمل - ه

  .نماید ابالغ نامه آیین این تصویب از پس ماه سه مدت

 ب بند اجراي جهت در آنها تشویق نحوه و اجرایی هاي دستگاه موفقیت میزان تعیین منظور به را مناسب اجرایی سازوکار -و

  .نماید فراهم کشوري خدمات مدیریت قانون 68 ماده 6 ردیف

 جویی صرفه منابع محل از شوند منابع در جویی صرفه و کیفی شاخص از درصد هشتاد تحقق به موفق که مدیرانی -4 ماده

 توسعه معاونت دستورالعمل اساس بر  را کشوري خدمات مدیریت قانون )68( ماده )6( و )5( بندهاي العاده فوق توانند می

  .نمایند پرداخت جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

 را دستگاه هر سرانه هزینه یا ها فعالیت شده تمام قیمت جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت - 5 ماده

  .کرد خواهد اعالم و محاسبه

  .است رسیده جمهوري ریاست محترم مقام تأیید به 9/1/1389 تاریخ در نامه تصمیم این

  جمهور رییس اول ونمعا  - رحیمی رضا محمد 
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 36773/91/210 شماره بخشنامه(عملکرد  مدیریت دفاتر سازماندهی ضوابط و وظایف

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 13/09/1391 مورخ

  يکشور خدمات تیریمد قانون )5( ماده مشمول يها دستگاه هیکل

 امور ونیسیکم عضو محترم رانیوز 14/1/1389 خیتار 4225/44327 ارهشم نامه میتصم )1( ماده )ح( بند تبصره ياجرا در

 دفاتر" عنوان اصالح موضوع )يکشور خدمات تیریمد قانون 82 و 81 مواد ییاجرا نامه نییآ( کیالکترون دولت و یاجتماع

 شماره مهبخشنا نیگزیجا بخشنامه نیا ،"عملکرد تیریمد دفاتر" به "اتیشکا به ییپاسخگو و عملکرد یابیارز

  .گردد یم مذکور يواحدها یسازمانده ضوابط و فیوظا موضوع ،4/3/1382 خیتار 35665/1801

  يکشور خدمات تیریمد قانون )5( ماده مشمول يها دستگاه عملکرد تیریمد دفاتر یسازمانده ضوابط و فیوظا

  فیوظا -1

  عملکرد ارزیابی -1-1

 فصل اساس بر )کارمندان و مدیران سازمان، سطح؛ سه بر مشتمل( ستگاهد سطح در عملکرد تیریمد جامع نظام استقرار .1

  مربوط يها دستورالعمل و ها نامه نییآ ياجرا و يکشور خدمات تیریمد قانون یازدهم

 يها شرکت و مؤسسات ها، سازمان دستگاه، ساالنه یاتیعمل يها برنامه و يراهبرد برنامه نیتدو و هیته در يهمکار .2

  .واحد تیریمد اعمال قیطر از یاستان يحدهاوا و وابسته

 گرفتن نظر در با کارمندان و مدیران سازمان، سطح در عملکرد یابیارز نظام ياجرا بر نظارت و يریگ یپ هماهنگی، .3

  .یاستان يواحدها و وابسته يها شرکت و مؤسسات ها، سازمان

 ها، سازمان دستگاه، عملکرد یابیارز يارهایمع و یصاختصا يها شاخص نیتدو و هیته منظور به الزم ریزي برنامه .4

  .کارمندان و مدیران سازمان، سطح سه در یاستان يواحدها و وابسته يها شرکت و مؤسسات

 اهداف تحقق زانیم اعالم و یاختصاص و یعموم يها شاخص ابعاد در دستگاه یابیارز خود گزارش يآور جمع و مدیریت .5

  .ذیربط مراجع سایر و دستگاه مقام باالترین به منظم و يا دوره تصور به يور بهره و برنامه
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 و مؤسسات ها، سازمان دستگاه، توسط عملکرد یابیارز جینتا از استفاده يبرا الزم يها يریگ یپ و داتیتمه انجام .6

 يور بهره يارتقا نهیزم موجود، مشکالت و موانع ضعف، نقاط رفع ضمن که ينحو به یاستان يواحدها و وابسته يها شرکت

  .شود فراهم کارمندان و رانیمد سازمان، عملکرد بهبود و

 در مستقر عملکرد تیریمد نظام جامع سامانه يراستا در دستگاه عملکرد تیریمد نظام ياجرا ندیفرآ نمودن زهیمکان .7

 با دستگاه ستاد زمان هم ارتنظ و ارتباط امکان :اوال که ينحو به جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت

 سامانه زمان هم نظارت و ارتباط امکان :ثانیا شود، فراهم یاستان يواحدها و وابسته يها شرکت و مؤسسات ها، سازمان

  .گردد فراهم دستگاه ستاد با جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت در مستقر

 ارزیابی در حاصله نتایج اعمال و شده انجام يها یبازرس اساس بر کارمندان و رانیمد واحدها، عملکرد لیتحل و هیتجز .8

  .آنها عملکرد

  .کمیته دبیرخانه عنوان به مربوط امور انجام و کارمندان عملکرد ارزیابی کمیته تشکیل .9

  یبازرس -2-1

 ها، سازمان دستگاه، یاستان و ستادي يواحدها از يمورد ای و يا دوره مستمر، یبازرس يها برنامه اجراي و میتنظ و هیته .1

 برنامه اهداف، با کنندگان اقدام ”عملکرد مطابقت“ زانیم سنجش يبرا یاستان يواحدها و وابسته يها شرکت و مؤسسات

  .دستگاه یابیارز مورد يها شاخص و ضوابط ها، دستورالعمل ها،

 و رانیمد برخورد نحوه و مختلف يها واحد از ردمم تیرضا زانیم سنجش و کارمندان و رانیمد عملکرد از یبازرس .2

  .رجوع ارباب با کارمندان

 کشور، کل یبازرس سازمان لیتشک قانون 12 ماده در مندرج فهیوظ يفایا و کشور کل یبازرس سازمان با ارتباط يبرقرار .3

 یجمع يها رسانه و ها اهدستگ یسنج نظر يها واحد و یاسالم يشورا مجلس در اساسی قانون 90 و 88 اصول ونیسیکم

  .مطبوعات و

 ییاجرا مقام نیباالتر به الزم هاي گزارش ارائه و پنهان و آشکار يها یبازرس قیطر از يادار مفاسد و جریان سوء کشف .4

  .ذیربط مراجع سایر و دستگاه

  .ذیربط مراجع به ایهار و آن سالیانه گیري اندازه و دستگاه اداري سالمت میزان سنجش هاي شاخص تدوین و تهیه .5

  سامد بستر در مردمی ارتباطات -3-1
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 اساس بر یاستان يواحدها و وابسته يها شرکت و مؤسسات ها، سازمان دستگاه، سطح در مردمی ارتباطات نظام استقرار .1

  .اتیشکا به پاسخگویی مدیریت نظامنامه و کشوري خدمات مدیریت قانون پنجم و سوم فصل

 و وابسته يها شرکت و مؤسسات ها، سازمان دستگاه، سطح در )سامد(دولت و مردم ارتباط الکترونیکی سامانه استقرار .2

  .آن نمودن روزآمد و متبوع دستگاه هاي اتوماسیون سایر با سامد ارتباط نمودن فراهم و شهرستانی و یاستان يواحدها

 :قبیل از مردمی موارد دریافت و دستگاه و مردم ینب سویه دو تعامل و ارتباط برقراري جهت الزم تمهیدات بینی پیش .3

 عالی مقامات با مردم چهره به چهره هاي مالقات در تشکر و تقدیر و گزارش ایده، طرح، پیشنهاد، شکایت، درخواست،

 به شده ارائه خدمات اطالعات به دسترسی امکان ایجاد و سامد بستر در حضوري غیر و حضوري مراجعه یا و دستگاه

  .سامد و جمهوري ریاست مردمی ارتباطات مرکز براي ضیانمتقا

 ییاجرا مقام نیباالتر به گزارش ارائه و اتیشکا بروز علل لیوتحل هیتجز و ماهه سه مقاطع در اتیشکا يبند جمع .4

  .ذیربط مراجع سایر و دستگاه

  وظایف سایر -4-1

 به رسیدگی و پاسخگویی عملکرد، ارزیابی و یتمدیر موضوعات با ارتباط در الزم قاتیتحق و مطالعات انجام .1

  .الزم يشنهادهایپ هیارا و دستگاه در بازرسی و )مردمی ارتباطات(شکایات

 در بازرسی و )مردمی ارتباطات(شکایات به رسیدگی و پاسخگویی عملکرد، ارزیابی يها برنامه ياجرا حسن بر نظارت .2

 يشنهادهایپ هیارا و شده انجام يها یابیارز لیتحل و یاستان يواحدها و هوابست يها شرکت و مؤسسات ها، سازمان دستگاه،

  .الزم

 هاي شرکت و موسسات ها، سازمان دستگاه، عملکرد مدیریت واحدهاي کارشناسان مستمر يتوانمندساز و آموزش .3

  .ذیربط عمراج سوي از ابالغی ضوابط اساس بر دستگاه آموزش واحد يهمکار با استانی واحدهاي و وابسته

 ارتباطات(شکایات به رسیدگی و پاسخگویی عملکرد، ارزیابی موضوعات با ارتباط در موردي و ادواري هاي گزارش هیته .4

  .ذیربط مراجع سایر و دستگاه ییاجرا مقام نیباالتر اطالع يبرا بازرسی و )مردمی

  .گزارش اعالم و مقررات و قوانین به توجه با ارتینظ مراجع از واصله هاي پرونده و مدارك و اسناد ها، شکواییه بررسی .5

 بازرسی و )مردمی ارتباطات(شکایات به رسیدگی و پاسخگویی عملکرد، ارزیابی يها برنامه چارچوب در امور ریسا انجام .6

  .گردد یم ارجاع ذیربط مراجع طرف از که



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

342 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

  یسازمان ساختار میتنظ ضوابط -2

 اجرایی دستگاه مقام باالترین زیرمجموعه سازمانی واحدهاي از یکی عنوان به آن هجایگا و یسازمان واحد نیا سطح -1-2

 استفاده ”دفتر کل ریمد و )سازمان سیرئ(ریوز مشاور“ عنوان از آن رأس در توانند می ربطیذ يدستگاهها .گردد می تعیین

  .بود خواهد یسازمان پست کی معرف مجموعاً عنوان نیا صورت نیا در .کنند

 عنوان تحت را ”بازرس” یسازمان پست يتعداد توانند یم یاجرائ يدستگاهها ،یبازرس و نظارت وظایف انجام يبرا -2-2

 واحد پیشنهاد با نیبازرس نیا صورت نیا در که ندینما ینیب شیپ ”دستگاه سیرئ ژهیو بازرس“  ای ”ریوز ژهیو بازرس“

  .گردند یم منصوب و نییتع دستگاه مقام نیباالتر ای ریوز دییتا و عملکرد مدیریت

 تیوضع از اطالعات ارائه در ها واحد نیا موثر نقش به نظر و عملکرد تیریمد يواحدها فیوظا تیاهم به توجه با -3-2

  .دینما می شرکت نیمعاون يشورا جلسات در عملکرد تیریمد واحد ریمد ربط،یذ مسئولین به دستگاه

 يواحدها یسازمان يپستها محل از دستگاه هر وظایف حجم با متناسب کردعمل تیریمد واحدهاي یسازمان يپستها -4-2

 يپستها واحدها، ریسا مازاد يپستها محل از د،یجد یسازمان يپستها جادیا به ازین صورت در و شود یم ینیب شیپ یقبل

  .شد خواهد نیتام ازین مورد

 يها سازمان و وزارتخانه به وابسته يزمانهاسا و موسسات در عملکرد تیریمد وظایف به مربوط یسازمان سطح -5-2

  :بود خواهد لیذ شکل به )13/9/1381 مورخ 167393/101 شماره بخشنامه ضوابط موضوع( مستقل

 سیرئ مشاور عنوان از آن راس در توان یم و باشد یم ”تیریمد“ حداکثر ”الف گروه“ موسسات در یسازمان سطح .1

  .نمود استفاده ریمد و )موسسه ای( سازمان

 سازمان سیرئ مشاور عنوان از آن راس در توان یم و گردد یم نییتع گروه ،”ب گروه“ موسسات در یسازمان سطح .2

  .نمود استفاده گروه سیرئ و )اموسسهی(

 عنوان تحت یسازمان پست کی حد در عملکرد تیریمد وظائف انجام يبرا ”ج گروه“ موسسات در یسازمان سطح .3

  .گردد یم ینیب شیپ دستگاه مقام نیباالتر حوزه در که باشد یم ”موسسه سیرئ مشاور“

 يپستها جادیا به ازین صورت در و شود یم ینیب شیپ یقبل يواحدها یسازمان يپستها محل از الزم یسازمان يها پست

  .شد خواهد نیتام ازین مورد يپستها واحدها، ریسا مازاد يپستها محل از دیجد یسازمان
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 گانه سه وظائف به تواند یم دارند تیسنخ و مناسبت واحدها نگونهیا فیوظا با تیماه لحاظ از که یفوظای ریسا -6-2

  .گردد اضافه )1-4( و )1-3( ،)1-2( ،)1-1( يبندها موضوع

 شماره يها بخشنامه یکم ضوابط تیرعا دستورالعمل، نیا موضوع يواحدها یسازمان يها پست میتنظ در -7-2

  .است یالزام 13/9/1381 مورخ 167393/101 شماره و 25/2/1381 مورخ 28216/105

   يادار تحول و ينوساز معاون -انیبزرگ احمد

  

 شماره بخشنامه( کارمندان عملکرد ارزیابی اجرایی دستورالعمل از ابهامات برخی رفع

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 8/7/1391 مورخ 29243/91/210

  )جمهور رییس

  يکشور خدمات تیریمد قانون )5( ماده مشمول ییاجرا يها دستگاه هب بخشنامه

 ابهامات به نظر )کارمندان عملکرد یابیارز ییاجرا دستورالعمل( 22/5/1390 خیتار 11942/200 شماره بخشنامه رویپ

  :دارد یم اعالم را ریز موارد دستورالعمل، )2( ماده کی تبصره موضوع يادار تحول تهیکم خصوص در ییاجرا يها دستگاه

 تیریمد( اتیشکا به ییپاسخگو و عملکرد یابیارز دفاتر تیمسئول با ارتباط در مذکور دستورالعمل )6( ماده به توجه با -1

 »کارمندان عملکرد یابیارز تهیکم« به مذکور تهیکم دستورالعمل، بر نظارت و اجرا خصوص در ییاجرا يها دستگاه )عملکرد

 خواهد نییتع دستگاه يادار تحول ونیسیکم ای و شورا بیتصو و مذکور دفاتر شنهادیپ به آن يعضاا و افتهی عنوان رییتغ

  .شد

 شامل؛ ،)عملکرد تیریمد( اتیشکا به ییپاسخگو و عملکرد یابیارز دفاتر توسط نظارت و اجرا از منظور -تبصره

 )واحدها مشارکت و يهمکار با( کارمندان لکردعم یابیارز يها شاخص بیتصو و نییتع نظارت، ،يزیر برنامه ،يگذار استیس

  .باشد یم

 یبررس به نسبت کارمندان، عملکرد یابیارز به مربوط مستندات و مدارك یینها دییتأ و یبررس بر عالوه مذکور تهیکم -2

  .نمود واهدخ اتخاذ را یینها میتصم و نموده اقدام شده کسب یابیارز ازیامت خصوص در کارمندان يسو از یاعتراض موارد
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 اتیشکا به ییپاسخگو و عملکرد یابیارز دفاتر در مربوط سوابق مذکور، تهیکم در کارمندان یینها ازیامت نییتع از پس -3

 ياعطا و کارمندان ینیکارگز پرونده در درج جهت زین جهینت و ينگهدار تهیکم رخانهیدب عنوان به دستگاه )عملکرد تیریمد(

  .شد خواهد هیارا دستگاه متناظر واحد ای و يادار امور جمله از بوطهمر واحد به یقانون يایمزا

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت يادار تحول و ينوساز معاون -انیبزرگ احمد

  

 مورخ 30383/90/200 بخشنامه( ملی هاي دستگاه در عملکرد مدیریت نظام سامانه استقرار

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و دیریتم توسعه معاونت 26/11/1390

  جمهور رییس به وابسته هاي سازمان رؤساي و جمهور رییس معاونان وزرا، تمامی

 به توجه با دولت، عملکرد مدیریت جامع سامانه استقرار موضوع ،11/2/1390 مورخ 16429/90/200 شماره بخشنامه پیرو

 و عمومی ابعاد در کشور اجرایی هاي دستگاه عملکرد گزارش دریافت منظور به و معاونت این در مذکور سامانه استقرار

 این عملکرد مدیریت امور با هماهنگی طریق از فرمایید دستور است خواهشمند وب، تحت و مکانیزه صورت به اختصاصی

 سال پایان ات حداکثر پیوست متن شرح به شده ذکر فنی مشخصات و ها قابلیت ها، ویژگی با مربوط افزار نرم معاونت،

 و نصب جمهور رییس به وابسته سازمان یا معاونت وزارتخانه، آن شکایات به پاسخگویی و عملکرد ارزیابی واحد در جاري

 استانی، واحدهاي همچنین و وابسته هاي شرکت و مؤسسات ها، سازمان براي کاربري کد تعیین از پس و یافته استقرار

 به نیز آن خروجی دستگاه، ستاد در آن نتایج از برداري بهره ضمن و تجمیع افزار نرم طریق از 1390 سال عملکرد گزارش

  .گردد معاونت این

  .گردد می پرداخت نصب از پس که باشد می )ریال 90.000.000 مبلغ( یکساله پشتیبانی و آموزش نصب، هزینه

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -دهکردي فروزنده اله لطف

  

عملکرد  ارزیابی هاي فرم در دولت کارکنان دریافتی هاي تقدیرنامه نمودن تراز هم

  )جمهور رییس اول معاون 9/12/1385 مورخ 164777/36758 بخشنامه(
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 و یبازرس ،ییاجرا عوامل يها ش تال از یقدردان منظور به انتخابات هر يبرگزار از پس متعارف روال طبق که نیا به نظر

 نیا در خدمتگزار کارمندان يبرا قیتشو ای ریتقد لوح صدور به مبادرت نظارت يها أتیه يرؤسا و ندارانفرما نظارت،

 بخش در( یابیارز يارهایمع از یکی عنوان به انهیسال یابیارزش هنگام در و متبوع ادارات به آن هیارا با تا ندینما یم عرصه

 از يریتصو تا ندینما اتخاذ یبیترت ییاجرا يها دستگاه هیکل است یمقتض لذا گردند، مند بهره آن يادار يایمزا از )قاتیتشو

 برابر و درج ربط يذ کارمندان همه یپرسنل پرونده در نظارت و ییاجرا يها أتیه توسط صادره قیتشو ای ریتقد يها لوح

  .گردد منظور ها آن يبرا یقیتشو ازیامت مقررات،

  جمهور سییر اول معاون -يداود زیپرو

  

 بخشنامه( عملکرد ارزیابی هاي فرم در دولت کارکنان دریافتی هاي تقدیرنامه نمودن تراز هم

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 22/2/1388 مورخ 14997/200

  )جمهور رییس

 به دولت کارکنان یافتیدر يها رنامهیتقد نمودن لحاظ خصوص در 13/7/1387 مورخ 62339/1803 شماره بخشنامه رویپ

 و اصالح ریز شرح به ازاتیامت نیا عیتوز جدول ،یابیارزش يها فرم قاتیتشو اریمع در انتخابات، يبرگزار در يهمکار لحاظ

  .گردد یم ابالغ اجرا يبرا

 نیباالتر ازیامت د،ینما افتیدر مختلف مراجع از نامه قیتشو انتخابات هر يبرا يکارمند چنانچه است حیتوض به الزم

  .شد خواهد لحاظ يو قاتیتشو اریمع در رنامهیتقد

  انتخابات در يهمکار لحاظ به دولت کارکنان یافتیدر يها رنامهیتقد ازاتیامت عیتوز جدول

  6 :رنامهیتقد ازیامت          نگهبان يشورا ریدب -1

  5/5 :رنامهیتقد ازیامت          نگهبان يشورا ریدب مقام قائم -2

  5 :رنامهیقدت ازیامت          کشور ریوز -3

  5 :رنامهیتقد ازیامت          نگهبان يشورا نگهبان يشورا انتخابات امور ییاجرا معاون -4

  5/4 :رنامهیتقد ازیامت          کشور انتخابات ستاد سییر -5
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  4 :رنامهیتقد ازیامت          استاندار -6

  5/3 :رنامهیتقد ازیامت          تهران فرماندار -7

  5/2 :رنامهیتقد ازیامت          کشور انتخابات کل ریمد -8

  5/2 :رنامهیتقد ازیامت          فرمانداران ریسا -9

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يزیعز میابراه

  

 بخشنامه( عملکرد ارزیابی هاي فرم در دولت کارکنان دریافتی هاي تقدیرنامه نمودن تراز هم

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 18/11/1389 مورخ 59051/200

  )جمهور رییس

 خیتار -ه40013ت/137196 شماره نامه بیتصو )ز( بند ياجرا در و 22/2/1388 خیتار 14997/200 شماره بخشنامه رویپ

 یابیارز يها فرم در دولت کارکنان یافتیدر يها نامه ریتقد نمدن تراز هم خصوص در رانیوز محترم أتیه 8/8/1387

 در ضمناً .گردد یم ابالغ اجرا يبرا و اصالح ریز شرح به مربوط جدول انتخابات، يبرگزار در يهمکار جهت به عملکرد

  .شد خواهد لحاظ ها قیتشو اریمع در رنامهیتقد نیباالتر ازیامت مختلف، مراجع از رنامهیتقد نیچند افتیدر صورت

  6 :رنامهیقدت ازیامت          نگهبان يشورا ریدب -1

  5/5 :رنامهیتقد ازیامت          نگهبان يشورا ریدب مقام قائم -2

  5 :رنامهیتقد ازیامت          کشور ریوز -3

  5 :رنامهیتقد ازیامت          نگهبان يشورا نگهبان يشورا انتخابات امور ییاجرا معاون -4

  5/4 :رنامهیتقد ازیامت          کشور انتخابات ستاد سییر -5

  4 :رنامهیتقد ازیامت          استاندار -6

  4 :رنامهیتقد ازیامت          استان نظارت أتیه سییر -7
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  5/3 :رنامهیتقد ازیامت          تهران فرماندار -8

  5/3 :رنامهیتقد ازیامت          تهران شهرستان نظارت أتیه سییر -9

  5/2 :رنامهیتقد ازیامت          کشور انتخابات کل ریمد -10

  5/2 :رنامهیتقد ازیامت          فرمانداران ریسا -11

  5/2 :رنامهیتقد ازیامت          ها شهرستان ریسا نظارت أتیه سییر -12

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يدهکرد فروزنده اله لطف

 به عملکرد ارزیابی ايه فرم در دولت کارکنان دریافتی هاي تقدیرنامه کردن تراز هم

 معاونت 29/2/1392 مورخ 3897/92/200 شماره بخشنامه( انتخابات برگزاري در همکاري جهت

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 شماره نامه بیتصو )ز( بند ياجرا يراستا در و 18/11/1389 مورخ 59051/200 شماره بخشنامه رویپ

 کارکنان یافتیدر يها رنامهیتقد کردن تراز هم خصوص در رانیوز محترم أتیه 08/08/1387 مورخ ـه40013ت/137196

 نیازدهمی همزمان انتخابات يبرگزار به توجه با انتخابات، يبرگزار در يهمکار جهت به عملکرد یابیارز يها فرم در دولت

 اجرا يبرا و لیتکم لیذ شرح به مذکور بخشنامه با مرتبط جدول شوراها، انتخابات دوره نیچهارم و يجمهور استیر دوره

  :گردد یم ابالغ

  رنامهیتقد ازیامت/  رنامهیتقد کننده صادر مقام

  امتیاز 6 نگهبان؛ شوراي دبیر

  امتیاز 5/5 نگهبان؛ شوراي دبیر مقام قائم

  امتیاز 5 کشور؛ وزیر

  امتیاز 5 نگهبان؛ شوراي انتخابات امور اجرایی معاون

  امتیاز 5/4 ر؛کشو انتخابات ستاد رئیس

  امتیاز 4 استاندار؛
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  امتیاز 4 استان؛ نظارت هیئت رئیس

  امتیاز 5/3 تهران؛ فرمانداري

  امتیاز 5/3 تهران؛ شهرستات نظارت هیئت رئیس

  5/3 روستا؛ و شهر انتخابات بر نظارت مرکزي هیئت رئیس

  امتیاز 5/2 ا؛روست و شهر اسالمی شوراهاي انتخابات در استان نظارت عالی هاي هیئات روساي

  امتیاز، 5/2 کشور؛ انتخابات کل مدیر

  امتیاز 5/2 فرمانداران؛ سایر

  امتیاز 5/2 ها؛ شهرستان سایر نظارت هیئت رئیس

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -الهام نیغالمحس

  

 مورخ 27911/200 بخشنامه( عملکرد مدیریت نظام استقرار اجرایی دستورالعمل

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 28/5/1389

 82 و 81 مواد اجرایی نامه آیین 3 ماده « ه«بند اجراي نحوه تشریح و عملکرد مدیریت نظام اجراي و استقرار راستاي در

 ابالغ زیر دستورالعمل ،)14/1/1389 تاریخ 4225/44327 شماره نامه تصمیم موضوع( کشوري خدمات مدیریت قانون

  .گردد می

 نظام استقرار گام ترین مهم و اولین سالیانه، و عملیاتی اهداف آن تبع به و )مدت بلند( راهبردي برنامه تدوین -1 ماده

 اجرایی هاي برنامه توسعه، هاي برنامه گرفتن نظر در با مکلفند اجرایی هاي دستگاه رابطه این در .است عملکرد مدیریت

 سایر و دستگاه اجرایی مقام باالترین هاي برنامه ذیصالح، مراجع سوي از شده تعیین هاي وریتمأم و تکالیف دستگاه،

 عملیاتی اهداف و راهبردي برنامه است، گذاشته دستگاه عهده به اسالمی شوراي مجلس سوي از که هایی برنامه و تکالیف

  .نمایند ابالغ خود واحدهاي تمام به و نموده تهیه مدون سندي صورت به را خود )سالیانه(

 و بوده دستگاه اجرایی مقام باالترین عهده به سالیانه و راهبردي هاي برنامه ابالغ و تدوین اصلی مسؤولیت - 1 تبصره

  .گردد ابالغ تابعه واحدهاي به آتی سال در اجرا براي سال هر اسفند پایان تا حداکثر باید عملیاتی اهداف
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 و مدیریت توسعه معاونت عملکرد مدیریت امور به را خود شده تدوین سند از خهنس یک مکلفند ها دستگاه -2 تبصره

  .نمایند ارسال جمهور رییس انسانی سرمایه

 و ها فعالیت به دستگاه استراتژیک هاي گیري جهت تبدیل براي الزم زمینه باید دستگاه اجرایی مقام باالترین -2 ماده

  .نماید فراهم را اجرایی هاي استراتژي

 تنظیم اجرایی بندي زمان همراه به را خود اجرایی هاي پروژه و ها طرح ها، استراتژي باید دستگاه اجرایی واحدهاي - 1 صرهتب

  .بگذارند اجرا به دستگاه، مقام باالترین توسط تصویب از پس و

  .بود خواهد سال هر ماه فروردین بیستم ماده، این 1 تبصره اجراي براي الزم مهلت حداکثر - 2 تبصره

 نظر در با عملکرد، مدیریت نظام استقرار دوم گام عنوان به را عملکرد ارزیابی نظام مکلفند اجرایی هاي دستگاه - 3 ماده

  :نمایند مستقر زیر موارد گرفتن

 سطح سه در اختصاصی و عمومی هاي شاخص بعد دو برگیرنده در که است نظامی عملکرد ارزیابی نظام از منظور )الف

  .باشد می کارکنان و دیرانم سازمان،

 ضمن تواند می مشمول دستگاه باشد، نداشته مصداق دستگاهی مورد در عمومی هاي شاخص از برخی چنانچه -1 تبصره

 آن تأیید از پس و پیشنهاد جایگزین عنوان به را هایی شاخص عمل، مورد مقررات و قوانین مطابق مصداق عدم دالیل ذکر

  .دهد قرار ارزیابی مبناي جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط

 همچنین و 1 ماده )الف( بند مفاد گرفتن نظر در با را خود اختصاصی عملکردي هاي شاخص باید اجرایی هاي دستگاه )ب

 مقام نباالتری توسط آن تصویب ضمن و تدوین کارکنان و مدیران سازمان، سطح؛ سه در دستورالعمل این 2 ماده 1 تبصره

  .دهند قرار ذکرشده سطوح عملکرد ارزیابی مبناي دستگاه،

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط سال هر ماه بهمن عملکرد ارزیابی عمومی هاي شاخص -2 تبصره

  .گردد می ابالغ آتی سال عملکرد ارزیابی براي جمهور رییس

 4225/44327 شماره نامه آیین 3 ماده »ب« بند مطابق اهدستگ سطح اختصاصی هاي شاخص تصویب و تهیه -3 تبصره

  .گیرد می صورت وزیران هیأت 14/1/1389 تاریخ

 قابلیت دستگاه اجرایی مقام باالترین تصویب با کارکنان و مدیران سطح در شده تعیین اختصاصی هاي شاخص -4 تبصره

  .گیرد می قرار سال همان ارزیابی مبناي و دارد اجرا
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 ماده »ب« بند تبصره اجرایی دستورالعمل مطابق کارکنان و مدیران سطح در اختصاصی هاي شاخص متیازدهیا - 5 تبصره

  .گیرد می صورت ماده همین 2 تبصره در مذکور اجرایی نامه آیین 1

 هاي شرکت تابعه، مؤسسات ها، سازمان عملکرد ارزیابی مسئول جمهوري ریاست به وابسته هاي سازمان و ها وزارتخانه )ج

  .باشند می خود استانی واحدهاي همچنین و وابسته

  :نمایند مستقر زیر موارد به توجه با را عملکرد پاسخگویی نظام مکلفند اجرایی هاي دستگاه -4 ماده

 واحدهاي مدیران با توانند می عملکرد، پاسخگویی مناسب چارچوب و شرایط ایجاد منظور به اجرایی هاي ه دستگا )الف

 عملکرد پاسخگویی مبناي را آن و نموده امضاء اجرایی هاي پروژه و ها طرح انجام خصوص در را اي نامه توافق خود به وابسته

  .نمایند قلمداد شده تعیین

 کشوري خدمات مدیریت قانون 16 ماده اساس بر آنها شده تمام قیمت که خدماتی و ها فعالیت خصوص در -1 تبصره

 مدیران با ها دستگاه اینصورت غیر در گیرد می قرار مبنا خصوص این در شده منعقد نامه تفاهم است، شده تعیین و محاسبه

  .نمایند می اقدام آن مبناي بر و امضا عملکردي هاي نامه توافق خود کارکنان و

 »ب« ندب تبصره اجرایی دستورالعمل موضوع کارکنان، و مدیران عملکرد ارزیابی در تواند می مذکور نامه توافق -2 تبصره

  .گیرد قرار استفاده مورد کشوري خدمات مدیریت قانون 82 و 81 مواد نامه آیین 1 ماده

 براي الزم هاي اقدام جمله از کارها انجام  مسئولیت قبول و شده تهیه بندي زمان اساس بر عملکرد گزارش ارایه - 3 تبصره

  .باشد می پاسخگویی مناسب چارچوب تهیه

  :است زیر مرحله 5 دربرگیرنده عملکرد پاسخگویی براي مناسب چارچوب استقرار )ب

  )دستورالعمل این 3 ماده »ب« بند موضوع( عملکرد ارزیابی مناسب هاي شاخص و سنجش قابل اهداف تدوین و تهیه -1

  شده تعیین هاي شاخص قالب در اهداف به دستیابی ملزومات ریزي طرح -2

  شده تعیین پیش از زمانبندي مطابق ها شاخص و اهداف پیشرفت بر نظارت و ها کار انجام -3

  ادواري صورت به نتایج دهی گزارش -4

  بازخوردها اساس بر بعدي هاي طرح تعدیل و بازخورد ارایه و ادواري صورت به نتایج ارزیابی -5



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

351 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

 و عمومی هاي شاخص استاندارد تحقق قبال در کارکنان و مدیران دستگاه، پاسخگویی پاسخگویی، از منظور -4 تبصره

  .است اختصاصی

 هاي داده آوري جمع  نظام قالب در زیر موارد گرفتن نظر در با را مناسبی چارچوب مکلفند اجرایی هاي ه دستگا -5 ماده

  :نمایند مستقر و طراحی عملکرد

 آن اصلی أکیدت و بوده کارکنان و مدیران سازمان، سطوح؛ عملکرد اهداف کننده منعکس باید شده آوري جمع هاي داده )الف

  .باشد شده ذکر سطوح در سازمان عملکرد دهنده بهبود هاي داده بر تمرکز

 صورت )دستورالعمل این 3 ماده »ب« بند موضوع( شده تنظیم هاي شاخص قالب در باید شده آوري جمع هاي داده )ب

  .باشد پذیر کمیت امکان حد تا و گرفته

 و مدیران سطح در و دستگاه مقام باالترین عهده به سازمان سطح در دهش آوري جمع هاي داده اعتبار تأیید -1 تبصره

  .باشد می کارکنان بالفصل مدیر عهده به کارکنان

 هاي داده آوري جمع و )عمومی و اختصاصی( عملکرد هاي شاخص تر دقیق ارزیابی براي توانند می ها دستگاه -2 تبصره

 عملکرد هاي داده آوري جمع براي مناسب لیست چک طراحی به داماق مصوب هاي شاخص قراردادن مبنا ضمن تر، جزئی

  .نماید کارکنان و مدیران سازمان، سطوح در )مکانیزه صورت به ترجیحاً(

 بهبود هاي پروژه نهایت در و شود تحلیل و تجزیه و بررسی آماري مختلف هاي روش به دستگاه شده آوري جمع هاي داده )ج

  .گردد تدوین کارکنان و مدیران ازمان،س سطح؛ سه در رابطه این در

 گیري اندازه قابل هاي شاخص قالب در آینده، عملکردي اهداف عنوان به بایستی شده تعریف بهبود هاي پروژه -3 تبصره

  .گردد مدیریت و پایش تعریف،

 باالترین عهده به )انیاست واحدهاي و وابسته موسسات و ها سازمان ستاد،( سطوح تمام در ها داده آوري جمع مسئولیت )د

  .است دستگاه اجرایی مقام

 هاي داده تبدیل که نمایند مستقر نحوي به را خود عملکرد هاي داده تحلیل نظام مکلفند اجرایی هاي دستگاه -6 ماده

 همفرا مذکور سطوح در عملکرد بهبود جهت در استفاده قابل دانش به کارکنان و مدیران سازمان، سطوح در شده آوري جمع

  .گردد
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 بهبود جهت الزم پیشنهاد ارایه و عملکرد ضعف اي ریشه علل یافتن عملکرد، هاي داده تحلیل و تجزیه از هدف - 1 تبصره

 استفاده آماري هاي روش و علمی ابزارهاي از عملکرد بهبود و علل یابی ریشه جهت توانند می ها دستگاه .است عملکرد

  .نمایند

 قرار تحلیل و مقایسه مورد شده تعیین پیش از اهداف با واقعی عملکرد مذکور، سطوح عملکرد تحلیل و تجزیه در -2 تبصره

  .کرد استفاده نیز روند تحلیل ابزار از توان می رابطه این در .گیرد می

 لبقا در را )دستورالعمل این 6 ماده موضوع( عملکرد تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج مکلفند اجرایی هاي دستگاه -7 ماده

 مدیریت قانون نهم فصل اجرایی نامه آیین اساس بر آموزشی هاي دوره بینی پیش جمله از( بهبود هاي پروژه و ها طرح

 کارکنان و مدیران سازمان، سطوح در )10/1/1389 تاریخ ك43916ت/2579 شماره نامه تصمیم موضوع کشوري خدمات

  .بگذارند اجرا به و نموده تدوین

 ارزیابی مورد بعد سال عملکرد ارزیابی در و شده تلقی عملیاتی اهداف عنوان به شده تدوین هاي روژهپ و ها طرح -1 تبصره

  .گیرد می قرار

 ماده 6 بند دستورالعمل اساس بر( کارایی العاده فوق پرداخت مبناي شده، کسب امتیاز و عملکرد ارزیابی نتیجه -2 تبصره

  .بود خواهد )کشوري خدمات مدیریت قانون 68

 مدیریت جامع نظام قالب در مکانیزه صورت به را دستورالعمل این مفاد و مراحل تمام مکلفند اجرایی هاي دستگاه -8 ماده

  .نمایند مستقر و طراحی عملکرد

 همچنین و ها استان و وابسته واحدهاي و ها شرکت موسسات، سازمان، به لینک قابلیت باید شده طراحی افزار نرم -تبصره

  .باشد جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد و داشته را کارکنان و مدیران سازمان، هاي؛ رده

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -دهکردي فروزنده اهللا لطف

  

رجوع  ارباب تکریم میزان مبناي بر استانی هاي دستگاه عملکرد ارزیابی دستورالعمل

  )مدیریت توسعه معاونت 23/8/1390 مورخ 20824/200 شماره بخشنامه(

 )9( ماده اساس بر و وزیران محترم هیأت 27/7/1383 مورخ -ه31434ت/34588 شماره تصویبنامه )1( بند اجراي در

 کشوري، خدمات مدیریت قانون 36 ماده تبصره نیز و اداري نظام در رجوع ارباب رضایت جلب و مردم تکریم طرح مصوبه
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 کلی هاي ویژگی شناخت هدف با اجرایی هاي دستگاه خدمات ارایه نحوه از مراجعان رضایت میزان ساله هر است ضروري

 رضایت میزان نظر از ها دستگاه بندي طبقه و شناخت ،)رجوع ارباب( مخاطبان با تعامل و ارتباط نظر از اجرایی هاي دستگاه

 نهایت در تا گیرد؛ قرار سنجش مورد )مراجعان به خدمات ارایه به توجه بی یا پیشرو، هاي دستگاه شناسایی( مراجعان مندي

 به مراجعان اعتماد میزان مراجعان، به رسانی اطالع :جمله از طرح اساسی هاي یافته برخی ساالنه روند مقایسه با بتوان

 مراجعان مندي رضایت میزان جرایی،ا هاي دستگاه خدمات ارایه بهبود به مراجعان بینی خوش میزان اجرایی، هاي دستگاه

  .داد قرار ارزیابی مورد را طرح اجراي نحوه ...و اجرایی هاي دستگاه خدمات ارایه از

 نحوه دستورالعمل پرسشنامه، نظرسنجی، انجام براي منتخب هاي دستگاه لیست ارسال ضمن طرح، این اجراي در

 جلب زیر نکات به را محترم استانداري آن توجه )ها داده العاتاط بانک تشکیل و ها پرسشنامه اطالعات ورود کدگذاري،

  :نماید می

  .است شده مشخص پیوست جدول در استان آن براي نمونه کل تعداد -1

 اقدام استان آن در دستگاه هر نمونه تعداد تعیین به نسبت ،)پرسشنامه تکمیل( میدانی عملیات آغاز از قبل است الزم -2

 دستگاه، آن رجوع ارباب تعداد شمارش طریق از دستگاه هر به روزانه مراجعان متوسط است الزم ر،منظو این براي .شود

 تواند می استانداري آن صالحدید با که است شده انجام گذشته هاي سال در کار این سازد می خاطرنشان( گردد مشخص

  ).گیرد قرار ها نمونه توزیع مبناي نیز جاري سال در

  .نباشد کمتر مورد 30 از دستگاه، هر در نمونه تعداد که گیرد صورت اي گونه به ها نمونه انتخاب -3

  .شود تکمیل ها دستگاه مراجعان با حضوري مصاحبه طریق از پرسشنامه -4

 جنسی و سنی تحصیلی، سطح از نسبتی ممکن حد تا و گیرد صورت تصادفی صورت به شونده مصاحبه افراد انتخاب -5

  .شود رعایت ها ونهنم در رجوع ارباب

 ها شهرستان اداري واحدهاي و استان مرکز اداري واحدهاي مراجعان تعداد بین منطقی نسبت ها، نمونه انتخاب در -6

  .شود رعایت

 تشکیل و اطالعات ورود کدگذاري، نحوه به مربوط دستورالعمل طبق گردآوري، از پس ها پرسشنامه در مندرج اطالعات -7

 کدگذاري در است ضروري .گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد و یابد انتقال رایانه به )است پیوست( ها داده اطالعات بانک

  .نمایند استفاده شده اعالم متغیرهاي و کدها از حتما متغیرها، و ها دستگاه به مربوط
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 عدد( مراجعان مندي ترضای میزان نظر از استانی هاي دستگاه بندي رتبه به نسبت اطالعات، تحلیل و تجزیه از پس -8

 اي گونه به شود؛ اقدام است، گرفته قرار ها استان اختیار در این از پیش که موجود افزارهاي نرم از استفاده با )مندي رضایت

 و یابد انتشار استان سطح در جاري سال ماه بهمن اول نیمه تا شده، یاد مصوبه )1( بند اخیر قسمت به توجه با آن نتایج که

 گیرند قرار تشویق مورد مقتضی نحو به رجوع، ارباب رضایت جلب در موفق استانی هاي دستگاه کاران اندر دست و مدیران

 زمینه در تا شود اعالم مراتب اند، داشته کمتري توفیق زمینه این در که استانی هاي دستگاه کاران اندر دست و مدیران به و

  .نمایند بیشتري هتوج مراجعان، رضایت جلب و مطلوب خدمات ارایه

 فشرده لوح صورت به (spss محیط در ترجیحاً( ها پرسشنامه محتواي از شده تشکیل اطالعاتی بانک از نسخه یک -9

(cd) در شده تکمیل هاي پرسشنامه اطالعات بانک تشکیل به نسبت تا شود؛ ارسال معاونت این عملکرد مدیریت امور به 

  .شود تدوین و تهیه ملی گزارشات و اقدام کشور سطح

 محترم معاون 27/4/1386 مورخ 59377/100 شماره نامه 2 و 1 بندهاي مطابق طرح، اجراي براي نیاز مورد اعتبار -10

  .گردد تأمین )سابق( کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رییس و جمهور رییس

  .نمایند اضافه طرح سؤاالت هب مکمل سؤاالت توانند می ضرورت، احساس صورت در محترم هاي استانداري -11

  .نمایند اجرا سال در بار دو را طرح توانند می ضرورت، احساس صورت در محترم هاي استانداري -12

 بر وظیفه این و است مراجعان رضایت میزان شاخص تعیین کشور، توسعه هاي برنامه هاي شاخص از یکی اینکه به توجه با

 طرح، موقع به اجراي در محترم استانداري آن ویژه به اجرایی هاي دستگاه همه همکاري شده، نهاده معاونت این عهده

  .بود خواهد مهم هدف این تحقق باعث

 و همفکري همکاري، گونه هر آماده )88755226 تلفن شماره طریق از( عملکرد مدیریت امور کارشناسان است، ذکر شایان

  .هستند نظرسنجی طرح اجراي در هماهنگی

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -دهکردي زندهفرو اله لطف

  

 مورخ 11942/200 شماره بخشنامه( کارمندان عملکرد ارزیابی اجرایی دستورالعمل

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 22/5/1390
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 تاریخ 4225/44327 شماره نامه میمتص موضوع 82 و 81 مواد اجرایی نامه آیین )1( ماده »ب« تبصره اجراي در

 مدیریت قانون 48 ماده 3 بند اجرایی نامه آیینُ  الکترونیک دولت و  اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران 14/1/1389

 شماره بخشنامه ب قسمت 2 بند تبصره اجراي 21/11/1388ُ تاریخ ك43915ت/231327 شماره به کشوري خدمات

 دستورالعمل« ُ  کارمندان و مدیران حوزه در عملکرد مذیریت نظام استقرار راستاي در و 27/10/1389 تاریخ 55588/200

  .شد ابالغ و تصویب  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول  »کارمندان عملکرد ارزیابی اجرایی

  يکشور خدمات تیریمد قانون  5 ماده مشمول ییاجرا يها دستگاه هیکل به بخشنامه

 خیتار 4225/44327 شماره نامه میتصم موضوع 82 و 81 مواد ییاجرا نامه نییآ )1( ماده »ب« بند تبصره ياجرا در

 تیریمد قانون 48 ماده 3بند ییاجرا نامه نییآ ک،یالکترون دولت و یاجتماع امور ونیسیکم عضو رانیوز 14/1/1389

 شماره بخشنامه ب قسمت 2 بند تبصره ياجرا ،21/11/1388 خیتار ك43915ت/231327 شماره به يکشور خدمات

 دستورالعمل« کارمندان، و رانیمد حوزه در عملکرد تیریمد نظام استقرار يراستا در و 27/10/1389خیتار 55588/200

  .شود یم ابالغ و بیتصو ریز شرح به ،يکشور خدمات تیریمد قانون مشمول »کارمندان عملکرد یابیارز ییاجرا

  یعموم فیتکال -1 ماده

 يواحدها و یاستان يها دستگاه ها، سازمان ها، معاونت از کی هر انهیسال یاتیعمل اهداف مکلفند؛ ییاجرا يها دستگاه -1

 ،)28/5/1389 خیتار 27911/200 شماره دستورالعمل( عملکرد تیریمد نظام استقرار ییاجرا دستورالعمل طبق را خود تابعه

  .ندینما ابالغ سال همان در اجرا يبرا سال هر ماه نیفرورد انیپا تا حداکثر و نییتع

 شده ابالغ یاتیعمل اهداف موظفند ییاجرا يها دستگاه تمام تابعه يواحدها و یاستان يها دستگاه ها، سازمان ها، معاونت -2

 تحت يواحدها از کیهر کارمندان و رانیمد عملکرد یابیارز يمبنا را آن و فیتعر يریگ اندازه قابل يها شاخص قالب در را

  .دهند قرار خود ششپو

 سال هر ماه بهشتیارد پانزدهم تا حداکثر مربوط يا برنامه استاندارد و ها برش همراه به دیبا مذکور يها شاخص :1 تبصره

  .گردد ابالغ پوشش تحت يواحدها کارمندان و رانیمد به یاختصاص يها شاخص به مربوط فرم قالب در

 ياجرا يبرا توانند یم ییاجرا يها دستگاه تمام تابعه يواحدها و یاستان ياه دستگاه ها، سازمان ها، معاونت :2 تبصره

 دستورالعمل و يکشور خدمات تیریمد قانون 16 و 13 مواد چارچوب در شده نییتع اهداف تحقق و یاتیعمل يها برنامه

  .ندینما امضا نامه  تفاهم واحدها رانیمد با مربوط،
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 نیباالتر دییتا به ت،یاولو و تیاهم زانیم اساس بر یاختصاص يها شاخص از کی هر يبرا شده نییتع ازیامت سقف :3 تبصره

  .رسد یم دستگاه مقام

 نکیل تیقابل که يطور به ند،ینما زهیمکان را خود کارمندان و رانیمد عملکرد تیریمد نظام مکلفند ییاجرا يها دستگاه -3

  .باشد داشته را گاهدست سطح در مستقر عملکرد تیریمد نظام جامع سامانه به

 ها دستگاه نیبنابرا .است برخوردار ییباال تیاهم از )عملکرد یابیارز يها فرم در( عملکرد لیتحل به مربوط ستون -تبصره

 راتییتغ آن اساس بر و نموده لیتحل و یبررس را عملکرد بهبود يبرا الزم يها اقدام و بهبود قابل نقاط قوت، نقاط مکلفند

 کارکنان يهمکار با و نموده اعمال یآت سال يبرا ...و کارمندان يتوانمندساز اجرا، نحوه ،ییاجرا يها امهبرن در را الزم

  .ندینما اقدام بهبود قابل نقاط تحقق به نسبت

  :از عبارتند دستورالعمل نیا موضوع یابیارز يها فرم از کیهر شمول طهیح -4

 کل، رانیمد ها، شرکت و موسسات ها، سازمان نیمعاون یابیارز يبرا )1 رهشما فرم(یانیم رانیمد عملکرد یابیارز  فرم -الف

  .همتراز مشاغل و )یاستان يواحدها رانیمد از ریغ به( رکلیمد نیمعاون ران،یمد

 مشاغل و گروه قسمت، اداره، سییر یابیارز يبرا )2 شماره فرم(سرپرستان و )یاتیعمل(هیپا رانیمد عملکرد یابیارز  فرم -ب

  .ازهمتر

 قرار استفاده مورد مختلف سطوح در] 1[کارمندان یتمام یابیارز يبرا )3 شماره فرم( کارمندان عملکرد یابیارز فرم - ج

  .ردیگ یم

 عملکرد یابیارز یاختصاص و یعموم يها شاخص اساس بر ها استان در مستقر ییاجرا يها دستگاه رانیمد -1 تبصره

 بخشنامه )3( ماده تیرعا با و يکشور خدمات تیریمد قانون 82 و 81 مواد ییاجرا نامه نییآ )ب( و )الف( يبندها موضوع

  .گرفت خواهند قرار یابیارز مورد 28/5/1389 خیتار 27911/200 شماره

 تیریمد توسعه معاونت دییتا از پس و هیته کشور وزارت توسط فرمانداران و استانداران عملکرد یابیارز يها فرم -2 تبصره

  .شد خواهد ابالغ جمهور سییر یانسان هیسرما و

  عملکرد یابیارز يها فرم لیتکم نحوه  -2 ماده

 ازیامت 60 و یاختصاص يها شاخص به مربوط ازیامت 40 که باشد یم 100 یابیارز سطح هر در ازیامت مجموع :ازهایامت -1

  .است یعموم يها شاخص به مربوط
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  :است شده لیتشک ریز شرح به یاصل بخش دو از سطوح تمام عملکرد یابیارز يها فرم :عملکرد یابیارز يها فرم -2

 يمحورها« ؛يها ستون و بوده کارمندان و رانیمد یاختصاص يها شاخص رندهیبرگ در :یاختصاص يها شاخص )الف

 ادهم )2( و )1( يبندها مطابق  »ازیامت سقف« و »انتظار مورد هدف« ،»سنجش واحد« ،»یابیارز يها شاخص« ،»یابیارز

  .ردیگ یم قرار شوندگان یابیارز اریاخت در و لیتکم سازمان يواحدها از کی هر توسط دستورالعمل نیا کی

 يها دستگاه یتمام در ها شاخص نیا .باشد یم توانمندسازها و یعموم يها شاخص رندهیدربرگ :یعموم يها شاخص )ب

 و »آموزش«  ،»برجسته خدمات« ،»ها يتوانمند و ها مهارت« ،»تیخالق و ابتکار« محور؛ پنج شامل و مشترك ،ییاجرا

 آمده دست به جهینت اساس بر »برجسته خدمات« و »ها يتوانمند و ها مهارت« محور دو ازیامت .است »رجوع ارباب تیرضا«

  .شد خواهد نییتع بند نیهم )الف( بخش از

 .شود می دییتا )واحد ریمد(کننده یابیارز وسطت و شده لیتکم شونده یابیارز توسط عملکرد ابییارز هاي فرم - 1 تبصره

  .باشد می استناد قابل اداري، تحول تهیکم توسط یینها دییتا و مستندات و مدارك بررسی از پس ابییارز جینتا

 طیشرا با متناسب ییاجرا نامه وهیش ،یعموم يها شاخص تر قیدق یابیارز منظور به توانند یم ییاجرا يها دستگاه - 2 تبصره

  .ندینما اجرا جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت دییتا از پس و نیتدو دستگاه يهایژگیو و

  یابیارز از مکتسبه ازیامت به باتوجه یشغل رتبه ارتقاء نحوه -3 ماده

 يبرا یازدهیامت يمبنا دوره، طول در اختصاصی و عمومی هاي شاخص ازاتیامت مجموع از مکتسبه ازیامت نیانگیم -

  .باشد یم )طیشرا ریسا تیرعا با( کارمندان رتبه يارتقا

 شده مدون اتیتجرب .باشد یم کارمندان توسط اتیتجرب يمستندساز مستلزم یعال و خبره يها رتبه به ارتقاء -1 تبصره

  :باشد یم اعمال قابل مربوط تهیکم دییتا با و بوده ریز يهایژگیو يدارا

  .باشد يتصد مورد شغل با مرتبط یستیبا اتیتجرب -1

  .باشد نشده استفاده نیشیپ يها رتبه کسب يبرا -2

 کارمندان اتیتجرب اثر بر که را شغل با مرتبط )دهایتهد و ها فرصت ها، تیمحدود موانع،( مشکالت و چالشها مسائل، -3

  .دینما انیب شده، ییشناسا

  .گردد ارائه مشکالت و موانع رفع جهت مناسب يها حل راه و يریگ جهینت -4
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 ه،یپا هاي رتبه به ارتقاء طیشرا داراي ،27/10/1389 خیتار 55588/200 شماره بخشنامه طبق که کارمندانی -2 تبصره

 واحد .ندینما )مشابه نیعناو ای اداري امور( ربطیذ واحد به خود تقاضاي ارائه به اقدام توانند می هستند، عالی و خبره ارشد،

  .دینما اقدام مذکور بخشنامه و دستورالعمل نیا مفاد تیرعا با است موظف ربطیذ

 خواهد عمل مالك رتبه همان ارتقاي براي صرفا رتبه هر فاصله در شده ارائه مستندات و شده کسب ازاتیامت -3 تبصره

  .ستین محاسبه قابل بعدي ارتقاهاي براي و بود

 یعال و خبره ارشد، ؛يها رتبه صیتخص ند،کهینما یابیارز ينحو به را خود کارمندان موظفند، ییاجرا يها دستگاه -4 تبصره

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت .ردیبگ شکل دستگاه آن در هرم، صورت به یسازمان یعال تا نییپا سطوح از

  .نمود خواهد نظارت بند نیا ياجرا بر جمهور سییر

  سازمان ياه تیمامور در فرد عملکرد یابیارز از حاصل جینتا -4 ماده

 طبقه کی از باشد، درصد 85 حداقل یمتوال سال پنج در آنها عملکرد یابیارز ازیامت مجموع که یکارمندان و رانیمد -1

  .شوند یم برخوردار )خدمت طول در بار کی حداکثر( یقیتشو یشغل

 20 ماده به مربوط پاداش استثناي به( پاداش هرگونه پرداخت يمبنا کارمندان، و رانیمد عملکرد یابیارز از حاصل جینتا -2

 توسعه پنجم برنامه قانون 50 ماده الف بند موضوع برجسته خدمات پاداش جمله؛ از )کشوري خدمات تیریمد قانون

  .باشد یم

 درصد 85 حداقل متناوب سال پنج ای یمتوال سال سه در آنها عملکرد یابیارز ازیامت مجموع که یکارمندان و رانیمد -3

  .هستند برخودار تیاولو از )بورس( خارجی یآموزش يها دوره به یمعرف در باشد،

 باالتر ای متوسط رتبه کسب به منوط الذکر، فوق يایمزا از یاستان يواحدها رانیمد و کارمندان ران،یمد يمند بهره -تبصره

  .باشد یم )يکشور خدمات تیریمد قانون 68 ماده 6 بند ب فیرد موضوع(عملکرد یابیارز از دستگاه

 جمله؛ از یشغل ارتقاء هرگونه يبرا قبل، سال در کارمندان عملکرد یابیارز ازیامت مجموع از درصد 85 حداقل کسب -4

  .باشد می عمل مبناي گذشته سال دو ازیامت نیانگیم انی،یم رانیمد مورد در.است یالزام هیپا رانیمد يها پست در انتصاب

 ازاتیامت کل درصد پنجاه از متناوب سال چهار ای یمتوال سال سه در آنها عملکرد یابیزار ازیامت که یکارمندان و رانیمد -5

 ت/231327 شماره به يکشور خدمات تیریمد قانون 48 ماده 3 بند ییاجرا نامه نییآ موضوع( باشد کمتر شده ینیب شیپ

  .دندگر یم دیبازخر ،یبازنشستگ طیشرا نداشتن صورت در ) 21/11/1388 خیتار ك 43915
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 نخواهد بازنشستگان شامل و دارد مصداق نیشاغل خصوص در ماده نیا 4 تا 1 بندهاي در شده مطرح ازهايیامت - 1 تبصره

   .بود

 دستورالعمل، نیا 1 ماده 4 بند 1 تبصره ياجرا از حاصل جینتا اساس بر ،یاستان يها دستگاه رانیمد خصوص در -2 تبصره

  .شد خواهد رفتار

 لغو دستورالعمل نیا با ریمغا يها دستورالعمل و ها نامه نییآ ها، بخشنامه یتمام دستورالعمل نیا بیتصو خیتار از - 5 ماده

   .گردد یم

 به ییپاسخگو و عملکرد یابیارز دفاتر عهده به ییاجرا يها دستگاه در دستورالعمل نیا بر نظارت  و اجرا تیمسئول -6 ماده

 در اجرا نحوه بر نظارت مسئول ها ياستاندار يادار تحول و یانسان منابع دفاتر و بوده )عملکرد تیریمد( اتیشکا

                                   .باشند یم استان ییاجرا يها دستگاه

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يدهکرد فروزنده ...ا لطف

 ،14/1/1389 خیتار 4225/44327 شماره نامه میتصم :اشدب یم مصوبات نیا قیدق مطالعه ازمندین فرم لیتکم -توجه

 شماره نامه بیتصو ،22/8/1389 خیتار 43512/200 شماره بخشنامه ،28/5/1389 خیتار 27911/200 شماره دستورالعمل

 ك43915ت/231327 شماره نامه نییآ ،27/10/1389خیتار 55588/200 شماره بخشنامه ،23/13/1390 خیتار 6653/206

 خیتار - ه36095ت/76294 شماره نامه بیتصو ،21/2/1388 خیتار 200/ 14593 شماره بخشنامه ،21/11/1388 خیتار

  ها فرم نیهم لیتکم دستورالعمل و 10/4/1388

  

  کارمندان فیتکال و حقوق - دوازدهم فصل

  

(بخشنامه  وجه به قانون مدیریت خدمات کشوريدستورالعمل نحوه اعمال تنبیهات اداري با ت

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  10/04/1388مورخ  34088/17/200اره شم

 )جمهور رییس

 هاي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان کلیه مسئولین هماهنگی هیأت
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هاي رسیدگی به تخلفات اداري  مسئولین محترم هماهنگی هیأت 29/2/1388پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ 

) قانون رسیدگی به تخلفات اداري با 9عیین وضعیت و نحوه اجراي برخی تنبیهات اداري موضوع ماده (کارمندان در مورد ت

 :دارد عنایت به اجراي فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري، مراتب زیر را براي آگاهی و اقدام الزم اعالم می

یدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنان را ) قانون مدیریت خدمات کشوري، امر رس97الف) با عنایت به اینکه ماده (

مورد تأیید و تأکید قرار داده است، بنابراین صرفنظر از  - 1372مصوب سال -در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداري 

 .نحوه اجرا، اعمال تنبیهات اداري کما کان معتبر و قانونی است

حقوق و مزایاي کارمندان دولت بر روش امتیازي و بر  ت خدمات کشوري،جا که بر اساس فصل دهم قانون مدیری ب) از آن

هاي مذکور در آن مبتنی است، و این امر بر چگونگی اجراي هر یک از  ژگی اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر وی

ذا تا تعیین دقیق جزئیات امر و ) قانون رسیدگی به تخلفات اداري تأثیر دارد، ل9تنبیهات اداري ذیل از تنبیهات موضوع ماده (

 :اتخاذ تصمیم توسط شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مقتضی است به ترتیب ذیل عمل شود

 :"ج"تنبیه اداري موضوع بند  .1

العاده شغل مندرج در  در موارد محکومیت کارمندان به این مجازات، به میزان محکومیت آنان و بر اساس حقوق و فوق

کم کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوري، محاسبه و به مدت مذکور در رأي از حکم بعد از آخرین ح

 .تطبیق ایشان کسر شود

 :"ح"تنبیه اداري مندرج در بند  .2

سابقه ) روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال 45) تا (30در موارد محکومیت افراد به این مجازات، حسب مورد برابر با (

خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأي، بر طبق آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوري 

 .به آنان پرداخت گردد

 :"ز"تنبیه اداري موضوع بند  .3

ا قانون با عنایت به اینکه در مرحله تطبیق گروه هاي بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت ب

 21/2/1388مورخ  14593/200) از فصل دوم بخشنامه شماره 2کارمندان مشمول به شرح بند (  مدیریت خدمات کشوري،

شوند، لذا در  ) برخوردار می1معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، از معادل امتیازات طبقات جدول شماره (

ي موضوع قسمت اول بند (ز) به میزان محکومیت از گروه مذکور در آخرین حکم صورت محکومیت کارمندان به تنبیه ادار

 .کارگزینی کسر و سپس از معادل امتیازات جدول فوق برخوردار گردند
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) قانون مدیریت خدمات کشوري، کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عوامل 65که حسب مفاد ماده ( با عنایت به این -

یابند و بر این اساس در صورت تغییر شغل مورد تصدي  ات جدول یا جداول حق شغل اختصاص میمقرر به یکی از طبق

هاي شغل مورد تصدي تعیین و الزاماً متضمن ارتقاء طبقات شغلی  کارمند در آینده، طبقات حق شغل وي بر حسب ویژگی

لذا در حال حاضر اعمال مجازات مندرج در ایشان که در این قانون نظیر گروه در قانون نظام هماهنگ است، نخواهد بود، 

 .قسمت اخیر بند (ز) موضوعاً منتفی است

 )تنبیه اداري بند (ط .4

در صورت محکومیت کارمندان به این مجازات، از آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوري، 

 .پس از تنزل گروه طبق مقررات مالك محاسبه قرار گیردحسب مورد یک یا دو گروه کسر و در احتساب حقوق بازنشستگی 

 دبیر هیأت عالی نظارت -محمدرضا طاهریان

  

(بخشنامه  قانون رسیدگی به تخلفات اداري) 9نحوه اعمال مجازات بند (ح) ماده (

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس  17/10/1392مورخ  17388/92/233

 )جمهور

 سالم علیکم

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  27/9/1392توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ شوراي 

شماره  ) قانون مدیریت خدمات کشوري و در اجراي دادنامه116ردیف (ب) ماده ( 5و  4رییس جمهور و با استناد به بندهاي 

را در  1/4/1388مورخ  34088/20087شماره  بخشنامه 2هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که بند  8/3/1391مورخ  128

مجلس شوراي اسالمی  7/9/1372قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب  9اده خصوص نحوه اعمال مجازات بند (ح) م

 :ابطال نموده است، مقرر نمود

که حقوق مبناي پیش بینی شده در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با در نظر گرفتن مقطع  با عنایت به این

رسته و رشته شغلی تعیین می شده و این عوامل در  تحصیلی، نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسؤولیت ها،

حق شغل و شاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوري نیز لحاظ گردیده است، لذا اعمال مجازات موضوع بند مذکور از 
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روز حق شغل و شاغل  45تا  30قانون رسیدگی به تخلفات اداري براي مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوري بر اساس 

 .ط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأي خواهد بودمربو

 سرپرست امور حقوق اداري، تقنینی و دبیرخانه شورا -عبدالعلی تاجی

  

) قانون مدیریت خدمات 92) و (91دستورالعمل نحوه اجراي احکام مقرر در مواد (

 5272/93/200اره (بخشنامه شم »انت از حقوق مردم و سالمت اداريصی«کشوري موضوع: 

 )جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 17/4/1393مورخ 

هاي دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات  ها، مؤسسات و شرکت ها، سازمان ها، استانداري بخشنامه به کلیه وزارتخانه

 کشوري

وري و در راستاي برنامه هفتم نقشه راه اصالح ) قانون مدیریت خدمات کش92) و (91به منظور اجراي احکام مقرر در مواد (

صیانت از حقوق مردم و «شوراي عالی اداري، با عنوان  20/1/1393مورخ  560/93/206نظام اداري موضوع مصوبه شماره

یل در کلیه واحدهاي تابعه و وابسته حوزه مرکزي و خارج از مرکز آن ، ضروري است موارد مشروحه ذ»سالمت اداري

 :دستگاه به مورد اجرا گذارده شود

خو، نگهدارنده اسرار و...) توسط باالترین  انتخاب و انتصاب بازرسان واجد شرایط (متعهد، متخصص، امانتدار، صادق، نرم -1

 .نان به این معاونتمقام اجرایی دستگاه در سطح ملی و استانی و معرفی آ

 .مدت جهت بازرسان با هماهنگی این معاونت هاي توجیهی و آموزشی کوتاه تهیه، تدوین و اجراي برنامه -2

 .بندي اعمال نظارت و بازرسی از واحدهاي ستادي و خارج از مرکز تهیه و تدوین برنامه زمان -3

ردي به شیوه حضوري (استقرار در محل) و یا غیرحضوري از اي یا مو هاي داخلی به صورت دوره انجام نظارت و بازرسی -4

 .شده ) قانون مدیریت خدمات کشوري بر اساس ضوابط و ساز و کارهاي تعیین92) و (91نحوه اجراي احکام مواد (

باط با نفعان در ارت طراحی و تدوین ساز و کارهاي الزم به منظور اخذ نظرات، پیشنهادها و شکایات مردم، مراجعان و ذي -5

 .هاي مربوطه به معاونت رعایت سالمت اداري و صیانت از حقوق ارباب رجوع در دستگاه متبوع و ارایه گزارش
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) قانون مدیریت خدمات کشوري متضمن اعالم 92) و (91تهیه و تنظیم گزارش از وضعیت تخلفات اداري موضوع مواد ( -6

رد تخلف، اسامی کارمندان خاطی، مجازات تعیین شده و همچنین حسب مورد، اسامی سرپرستان و مدیران بالفصل موا

 .اند هاي الزم اهمال نموده کارمندان متخلف که در اعمال نظارت

د قرارداد با دهنده و اعالم اسامی آنان به معاونت جهت ممنوعیت عق ایجاد بانک اطالعاتی از افراد حقیقی و حقوقی رشوه -7

 .هاي اجرایی کشور آنان در کلیه دستگاه

بهبود و تنظیم روابط و تعامالت سالم با ارباب رجوع از طریق شناسایی فرآیندهاي عملیاتی مربوط، بازنگري و اصالح  -8

 .ندهاي مزبوربینی تدابیر نظارتی الزم در مراحل انجام فرآی آنها پیش

هاي مشمول، هماهنگی و نظارت بر اجراي مفاد این  دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه در دستگاه -9

 .بخشنامه و اقدامات بازرسان را بر عهده دارند

اجراي این بخشنامه بوده و ضروري است اقدامات انجام شده در سطح دستگاه را باالترین مقام اجرایی دستگاه مسئول  -10

 .هر شش ماه یکبار به معاونت (امور سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم) گزارش نماید

 ) قانون مدیریت خدمات کشوري و همچنین تکالیف و الزامات مندرج92) و (91استانداران موظفند اجراي احکام مواد ( -11

هاي اجرایی مستقر در استان، نظارت و پیگیري نموده و اقدامات انجام شده در سطح  در این بخشنامه را در کلیه دستگاه

 .استان را هر شش ماه یکبار به معاونت گزارش نمایند

 جمهور جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس -آزاد محمود عسکري

  

مورخ  5697/93/200(بخشنامه شماره  ت ارباب رجوعریم مردم و جلب رضایطرح تک

 )جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 24/4/1393

  قانون مدیریت خدمات کشوري 5هاي اجرایی موضوع ماده  بخشنامه به کلیه دستگاه

تأکیدات ریاست محترم جمهور العالی) و  هاي کلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبري (مدظله در راستاي اجراي سیاست

مبنی بر حفظ و صیانت از حقوق مردم در نظام اداري و تکالیف مندرج در فصل سوم و چهارم قانون مدیریت خدمات 

شماره  هاي اخیر اجراي مصوبه هاي اجرایی متأسفانه طی سال کشوري، نظر به اینکه در بسیاري از دستگاه

بعضاً متوقف » تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع«عنوان  شوراي عالی اداري تحت 10/2/1381مورخ  .ط18540/13
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وسیله ضمن تأکید بر اجراي کامل و دقیق مصوبه یاد شده، ضروري است با  و یا به طور کامل اجرا نگردیده است، بدین

 :ررسی و ارزیابی اجراي مصوبه در سنوات گذشته، رفع نواقع و موانع احتمالی، اقدامات زیر به مورد اجرا گذاشته شودب

بندي و مستند سازي آن دسته از فرآیندهاي اختصاصی و مشترك انجام کار مرتبط با ارباب رجوع که تا  شناسایی، اولویت  1

 .کنون مستندسازي نشده است

ح و مکانیزه نمودن فرآیندهاي اختصاصی و مشترك مورد عمل مرتبط با ارباب رجوع که تا کنون اصالح بهبود، اصال -2

 .نشده است و همچنین سنجش و ارزیابی از نحوه فرآیندهاي اصالح شده

 .درج و به روز رسانی کلیه خدمات اختصاصی قابل ارائه به مردم در پورتال یا سایت مربوطه -3

تدوین، آموزش و عملیاتی نمودن منشور اخالقی کارکنان و ارزیابی تحقق موارد مندرج در منشور ابالغ شده و در صورت  -4

 .لزوم بازنگري در آن

رباب رجوع در توجه مجدد به تخصیص فضاي اداري مناسب و امکانات و تسهیالت الزم براي آسایش و تکریم ا -5

 .فرآیندهاي ارائه خدمات

رسانی نحوه ارایه خدمات متناسب با شرایط ارباب  هاي مناسب اطالع شناسایی، اولویت بندي، انتخاب و ارزیابی شیوه -6

 .آوري مورد استفاده رجوع، امکانات سازمانی، نوع و ماهیت وظایف، خدمات و فن

از طریق نصب تابلو راهنما در مبادي ورودي و در معرض دید مراجعین، تهیه و رسانی نحوه ارایه خدمات به مردم  اطالع -7

توزیع بروشور بین ارباب رجوع و مخاطبین، نصب نام و نام خانوادگی، عوامل متصدي انجام کار، پست سازمانی، نصب 

مردم، تهیه کتاب براي اندازي خط تلفن گویا براي راهنمایی  رئوس وظایف اصلی کارکنان در محل استقرار آنان، راه

بندي انجامخ کار در  هاي عمومی، اختصاصی و معین، نصب فرآیندها و زمان رسانی از طریق پایگاه راهنمایی مراجعین، اطالع

 .معرض دید مراجعین

 .مندي ارباب رجوع و تعیین میزان رضایتمندي مردم از خدمات ارایه شده پایش، سنجش و ارزیابی مستمر رضایت -8

 .انتخاب و انتصاب بازرسان واجد شرایط متعهد و متخصص توسط باالترین مقام اجرایی دستگاه در سطح ملی و استانی -9

مدت براي مدیران، کارشناسان، کارکنان، بازرسان و  هاي توجیهی و آموزشی کوتاه تهیه و تدوین و اجراي برنامه - 10

 .هاي تکریم و افزایش رضایتمندي ارباب رجوع ان واحدهاي ستادي و اجرایی در ارتباط با شیوهمتصدی

 .بندي براي بررسی و اعمال نظارت و بازرسی از واحدهاي ستادي و خارج از مرکز هاي زمان تهیه و تدوین برنامه - 11



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

365 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

و یا غیرحضوري از نحوه اجراي مصوبه اي یا موردي به شیوه حضوري  هاي مستمر دوره انجام نظارت و بازرسی - 12

 .هاي الزم بر اساس ضوابط و ساز و کارهاي ابالغی این معاونت الذکر و تهیه گزارش فوق

ها و  نجیتشویق و تنبیه مدیران، کارشناسان و کارکنان بر اساس ضوابط و ساز و کارهاي تعیین شده و نتایج نظرس -13

 .شکایات ارباب رجوع از نحوه عملکرد و رفتار آنان

ها وفق دستورالعمل  شناسایی، رتبه بندي، انتخاب، تشویق واحدهاي عملیاتی با عملکرد برتر بر اساس نتایج ارزیابی - 14

 .ابالغی این معاونت

 .سخگویی به ارباب رجوعهاي روابط محیط کار و پا شناسایی و تدوین الگوهاي موفق رفتاري در زمینه - 15

نتصاب یکی از معاونین، ترجیحاً دبیر شوراي تحول اداري دستگاه، به عنوان مسئول پیگیري و نظارت بر حسن اجراي ا - 16

 .الذکر مصوبه فوق

 باالترین مقام اجرایی دستگاه و استانداران مسئول اجراي این بخشنامه بوده و ضروري است اقدامات انجام شده را در - 17

 .سطح دستگاه و استان، هر سه ماه یکبار به این معاونت (امور سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم) گزارش نمایند

 جمهور جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس - محمود عسکري آزاد

  

 خدمات مدیریت قانون) 93( و) 91( ،)90( ،)87( ،)86( ،)84( مواد اجرایی نامه آیین

  )وزیران هیأت 8/4/1389 مورخ 77683/44770 شماره نامه تصویب( شوريک

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت

 و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به2/3/1389 مورخ جلسه در الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 ،)86( ،)84( مواد اجرایی نامه آئین کشوري، خدمات مدیریت قانون )100( ماده استناد به و جمهوري رئیس انسانی سرمایه

  :نمود موافقت ریز شرح به را شده ادی کشوري خدمات مدیریت قانون )93( و )91( ،)90( ،)87(

  يکشور خدمات تیریمد قانون )93( و )91( ،)90( ،)87( ،)86( ،)84( مواد ییاجرا نامه نییآ
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 آن بعدي اصالحات و -1346 مصوب- کشوري استخدام قانون )49( و )48( ،)47( مواد موضوع مرخصی نامه آئین -1 ماده

 ریز شرایط لحاظ با شود، می نامیده "قانون" اختصار به نامه آئین این در که کشوري خدمات مدیریت قانون اجراي در

  :گردد یم ذیتنف

 زمان در را خود نشده استفاده استحقاقی هاي خصیمر ایام به مربوط ها العاده فوق و حقوق تواند می کارمند -الف

 مالك وي دولتی خدمت سابقه احتساب در مذکور مرخصی مانده .نماید تقاضا یا مطالبه قانون 84 ماده رعایت با بازنشستگی

  .گیرد می قرار عمل

  .شد خواهد پرداخت وي قانونی وزارت به استحقاقی مرخصی بابت کارمند به مربوط هاي العاده فوق و حقوق تمام -ب

  .گردد یم لغو باشد، قانون الزامات با ریمغا که مذکور نامه نییآ از یاحکام -ج

 را ملبوس به راجع )سابق(کشور استخدامی و اداري امور سازمان 15 شماره دستورالعمل مفاد مکلفند دستگاهها -2 ماده

  .نمایند اعمال است، شده تهیه 45 سال مصوب کشوري استخدام قانون 53 ماده اجراي در که کارمندان براي

 رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تائید و دستگاه پیشنهاد مستلزم مذکور، دستورالعمل اصالح و تغییر هرگونه

  .است جمهور

 ایطشر به توجه با قانون 87 ماده موضوع هفتگی موظف کار ساعات چارچوب در توانند می اجرایی دستگاههاي -3 ماده

 ساعات بودن شناور .نمایند اقدام کار ساعات نمودن شناور به نسبت سازمانی، موظف ماموریت و کار نوع و اقلیمی و محیطی

 رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تائید و اجرایی دستگاه مقام باالترین پیشنهاد به بنا مذکور دستگاههاي کار

  .رسید خواهد انسانی سرمایه و یریتمد توسعه شوراي تائید به جمهور،

 توسعه شوراي مصوب بندي طبقه طرحهاي چارچوب در علمی هیئت اعضاي و معلمان تدریس ساعت میزان -تبصره

  .بود خواهد ربط ذي مراجع هماهنگی با انسانی سرمایه و مدیریت

 و مشخصات ذکر با و تهیه را خود نکارمندا وظایف شرح مکلفند اجرایی دستگاههاي قانون 90 ماده اجراي در -4 ماده

 آنها قانونی مسئولیت و اختیارات چارچوب در رجوع ارباب تا کنند نصب آنان اتاق درب سر در آنها سازمانی مسئولیت

  .نمایند پیگیري را خود مطالبات

 تنبیهات اعمال جبمو رجوع ارباب قانونی مطالبات به اعتنایی بی و وظایف انجام از کوتاهی و قصور هرگونه -1 تبصره

  .بود خواهد خاطی کارمندان براي اداري
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 فراهم را خود کارمندان کار انجام حسن براي الزم بسترهاي و شرایط موظفند کارمندان سرپرستان و مدیران -2 تبصره

 بازرس نوانع به را خود سرپرستی حوزه کارمندان اعتماد مورد و امین و مجرب کارشناسان از یکی لزوم صورت در و نمایند

  .نمایند انتخاب

 حکم صدور یا و اداري مجازاتهاي یا و متخصص و معتمد بازرسان توسط داخلی مستمر هاي بازرسی اعمال -3 تبصره

 هاي هیئت هاي رویه و 72 سال مصوب اداري تخلفات به رسیدگی قانون اساس بر شده انجام تخلف قبال در قضایی

 رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تائید به که بود خواهد العملی دستور چارچوب در اداري تخلفات به رسیدگی

  .رسید خواهد جمهور

 نیا به ژهیو التیتسه و ازیامت هیارا و بازرس کارشناس انتخاب یچگونگ و نظارت اعمال به مربوط دستورالعمل و ضوابط

 و تیریمد توسعه معاونت بیتصو به مربوط نیقوان تیرعا با یخاط کارمندان به نسبت يادار هاتیتنب اعمال و کارشناس

  .رسد یم جمهور سییر یانسان هیسرما

 حق پرداخت یچگونگ دستورالعمل نیهمچن و ییاجرا يها دستگاه هیهد ياعطا نحوه و یزشیانگ کار و ساز اعمال - 5 ماده

 هیسرما و تیریمد توسعه معاونت دییتأ به دان،کارمن به ییاجرا يها دستگاه توسط قانون )93( و )91( مواد موضوع الزحمه

  .دیرس خواهد جمهور سییر یانسان

  .است دهیرس يجمهور استیر محترم مقام دییتأ به 25/3/1389 خیتار در نامه میتصم نیا

  جمهور سییر اول معاون -یمیرح محمدرضا

   

  

    اجتماعی نیتام -  زدهمیس فصل

 قانون) 103( ماده) الف( بند در »باالتر و دانشگاهی تحصیالت« عبارت مصادیق تعیین 

 و مدیریت توسعه معاونت 21/6/1389 مورخ 31792/200 شماره بخشنامه(ي کشور خدمات مدیریت

  )جمهور رییس انسانی سرمایه

  يکشور خدمات تیریمد قانون مشمول ییاجرا يها دستگاه هیکل به بخشنامه
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 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت شنهادیپ به بنا 1/6/1389 مورخ جلسه در یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا

 ها ابهام به توجه با و يکشور خدمات تیریمد قانون» 116« ماده »ب« فیرد )5( و )4( يبندها استناد به و جمهور سییر

 )الف( بند در مندرج »ترباال و ارشد یکارشناس یدانشگاه التیتحص« عبارت با رابطه در ییاجرا يها دستگاه يها سؤال و

  :نمود نییتع فوق عبارت قیمصاد عنوان به را ریز موارد مذکور، قانون )103( ماده

  یعلم ارزش با باالتر و ارشد یکارشناس یدانشگاه یرسم یلیتحص مدارك -1

 سازمان مجوز با که باالتر و ارشد یکارشناس مقطع در یاستخدام ارزش با بلندمدت یآموزش يها دوره يها نامهیگواه -2

  .اند درآمده اجرا به )سابق( کشور يزیر برنامه و تیریمد سازمان و کشور یاستخدام و يادار امور يها

 مورد نهیزم نیا در مربوط یقانون اراتیاخت اساس بر که دولت کارکنان توسط شده یط یآموزش يها دوره مدارك -3

 يذ مراجع بیتصو با مربوط، مشاغل در »باالتر و ارشد یکارشناس ادلمع« یاستخدام ارزش آنها يبرا و گرفته قرار یبررس

  .است شده نییتع ربط

 در را باالتر و ارشد یکارشناس مدرك رینظ يکارکرد يادار نظام در که )یپژوهش - یتخصص( دوم نوع نامهیگواه -4

  .باشد یم دارا ربط يذ مراجع بیتصو با شده، مشخص مشاغل

 یکارشناس یرسم یلیتحص مقاطع با آنان مدارك و نموده لیتحص هیعلم يها حوزه در که يراداف و هنرمندان مدارك -5

  .است دهیگرد همتراز باالتر و ارشد

 مند بهره باالتر یلیتحص مقطع کی ازیامت از خود، به مربوط مقررات و نیقوان به توجه با که یثارگرانیا از دسته آن -تبصره

  .بود خواهند بخشنامه نیا مشمول باشند یکارشناس مدرك يدارا فوق يدهابن از یکی موجب به و گردند یم

  جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاون -يدهکرد فروزنده اهللا لطف

  

 معاونت 21/6/1389 -31792/200 شماره بخشنامه تبصره و 4 ،3 ،2 بندهاي ابطال

 7/11/1392 مورخ 775 رهشما رأي( جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

  )اداري عدالت هیأت عمومی دیوان

  عمومی هیأت رأي
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  :که است شده مقرر ،1386 سال مصوب کشوري خدمات مدیریت قانون 103 ماده در

 خدمت سابقه سال سی حداقل -الف :نماید بازنشسته را خود کارمند تواند می ذیل شرایط از یکی داشتن با اجرایی دستگاه«

 با باالتر و ارشد کارشناسی دانشگاهی تحصیالت با تخصصی مشاغل براي سال پنج و سی و غیرتخصصی مشاغل براي

  ...»-ب .سال سی از باالتر سنوات براي کارمند درخواست

 سرمایه و مدیریت توسعه معاون 21/6/1389-31792/200 شماره بخشنامه ذیل تبصره و 4 ،3 ،2 بندهاي که این به نظر

 یاد قانون 103 ماده الف بند مشمول را باالتر و ارشد کارشناسی دانشگاهی تحصیالت فاقد کارمندان ور،جمه رئیس انسانی

 و مدیریت توسعه شوراي تصمیمات کشوري، خدمات مدیریت قانون 116 ماده ذیل موجب به همچنین و است دانسته شده

 مورد بخشنامه در و است شده اعالم االجرا الزم ن،قانو مشمول دستگاههاي براي جمهور رئیس تأیید از پس انسانی سرمایه

 خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی دستگاههاي کلیه به انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي تصمیم شکایت

 و 4 ،3 ،2 بندهاي بنابراین ندارد، جمهور رئیس توسط شده یاد شوراي تصمیم تأیید بر داللتی و است شده ابالغ کشوري

 بند استناد به و شود می داده تشخیص وضع مرجع اختیارات حدود از خارج و قانون خالف شکایت، مورد بخشنامه ذیل تبصره

  .شود می ابطال ،1392سال مصوب اداري عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 88ماده و 12ماده 1

  منتظري محمدجعفر -اداري عدالت دیوان عمومی هیأت رئیس

  

) قانون مدیریت خدمات کشوري از 68) ماده (10العاده ویژه موضوع بند ( حذف فوق

معاونت توسعه  13/03/1393مورخ  3269/93/200بخشنامه ( پاداش پایان خدمت و بازخریدي

 )جمهور مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 بخشنامه به کلیه دستگاه هاي اجرایی

یریت و سرمایه انسانی رییس جمهور راجع به روشن نمودن عبارت شوراي توسعه مد 9/9/1388پیرو مصوبه جلسه مورخ 

) قانون مدیریت خدمات کشوري که طی بخشنامه 122) ماده (1) و تبصره (107مندرج در ماده (» حقوق و مزایاي مستمر«

ها ابالغ شده است و متعاقب مکاتباتی که سازمان بازرسی کل کشور در  به دستگاه 8/10/1388مورخ  95314/200 شماره

جمهور به عمل اورده و به دلیل عدم انطباق مصوبه مذکور  با این معاونت و دفتر معاون اول رییس 1390و  1388هاي  سال

) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل 10در راستاي اجراي ماده ( با قانون، پیشنهاد بازنگري و اصالح آن را مطرح نموده، لذا

 :شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح و با توجه به دالیل ذیل 12/3/1393کشور، موضوع مجدداً در جلسه مورخ 
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 ) قانون مدیریت خدمات کشوري76هاي مستمر در تبصره ذیل ماده ( العاده احصاي فوق -1

) قانون مذکور، در 107) قانون مدیریت خدمات کشوري در ماده (68) ماده (10العاده موضوع بند ( کر فوقعدم تصریح و ذ -2

 .) اشاره نماید10العاده موضوع بند ( ) به فوق106توانست در این ماده نیز همانند ماده ( حالی که قانونگذار می

) قانون که 106در ماده (» هاي مستمر العاده فوق«نار عبارت ) قانون در ک68) ماده (10العاده موضوع بند ( تصریح به فوق -3

 .العاده از نظر قانونگذار دارد حکایت از غیرمستمر بودن این فوق

 در قانون مدیریت خدمات کشوري» مزایاي مستمر«عدم احصاء و وجود مصداق یا تعریف  -4

ایان خدمت، چنانچه مزایاي مستمر را مشتمل بر هاي مستمر در پرداخت پاداش پ العاده غیرقابل محاسبه بودن فوق -5

 .تلقی نکنیم» هاي مستمر العاده فوق«

 عنوان مزایاي مستمر  ) به68) ماده (10العاده موضوع بند ( فقدان اماره قانونی در تأیید محاسبه فوق -6

 ) قانون116) ردیف (ب) ماده (5و با استفاده از اختیار حاصل از بند (

 :صدرالذکر به شرح زیر اصالح شودمقرر نمود مصوبه 

) قانون مدیریت خدمات کشوري، 122) ماده (1) و تبصره (107مذکور در ماده (» حقوق و مزایاي مستمر«منظور از عبارت «

ماده  5و  3، 2هاي مذکور در بندهاي  العاده ) قانون مذکور است (فوق76مقرر در تبصره ماده (» هاي مستمر العاده فوق«همان 

)65(.« 

) مشمول محاسبه پاداش زمان 76) نظیر سایر بندهاي احصاء نشده در تبصره ماده (68) ماده (10العاده بند ( لذا فوق

 .باشند ) نمی122ماده  1) و بازخریدي (تبصره 107بازنشستگی (ماده 

  جمهور جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس - محمود عسکري آزاد
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 خدمت پایان پاداش از ویژه العاده فوق حذف به راجع توسعه شوراي وبهمص اجراي توقف

 و مدیریت توسعه معاونت 24/03/1393 مورخ 3699/93/200 شماره بخشنامه(

  جمهور) رییس انسانی سرمایه

  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی هاي دستگاه کلیه به بخشنامه

 مورخ جلسات در که »مستمر مزایاي و حقوق« عبارت از انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي ابهام رفع وجود با

 خصوص در کشوري، خدمات مدیریت قانون) 107( ماده مفاد از همچنان است، گرفته صورت 12/3/1393 و 9/9/1288

  .شود می ارائه متفاوتی تفاسیر بازنشستگی، پاداش در قانون این) 68( ماده) 10( بند العاده فوق محاسبه چگونگی

 شوراي مجلس صالحیت در عادي قوانین تفسیر و شرح اساسی، قانون سوم و هفتاد اصل به مستند که این به عنایت با

 اسالمی شوراي مجلس از تفسیر اخذ به موکول 13/3/1393 تاریخ 3269/93/200 شماره بخشنامه اجراي لذا است، اسالمی

  .بود خواهد

  جمهور رییس انسانی سرمایه و یریتمد توسعه معاون - نوبخت محمدباقر

  

 نحوه و کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول کارمندان کار اضافه از بیمه حق کسر

 شماره بخشنامه(ثابت  و رسمی کارکنان بیماري و بارداري ایام دستمزد غرامت پرداخت

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 17/4/1393 مورخ 5271/93/200

  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی هاي دستگاه کلیه به بخشنامه

» 116« ماده »ب« ردیف 5 و 4 بندهاي به استناد با 25/1/1393 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

  :نمود تصمیم اتخاذ زیر موارد خصوص در کشوري خدمات مدیریت قانون

 مدیریت قانون مشمول کارمندان کار اضافه از بیمه حق کسر امکان به راجع اجرایی هاي ستگاهد استعالم با ارتباط در -1

 تامین مزایاي از برخورداري لحاظ از قانون این 101 ماده به توجه با که اجرایی هاي دستگاه در شاغل کشوري خدمات

 اجتماعی تامین قانون مشمول قانون این ترعای با درمان و بیکاري فوت، افتادگی، کار از بازنشستگی، نظیر اجتماعی

  :ذیل دالیل به بنا که شد حاصل نتیجه این موضوع، این بر پنجم برنامه قانون 59 ماده در مقرر حکم تاثیر و باشند، می
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 عدم بر مبتنی که آن به الحاقی تبصره و کشوري خدمات مدیریت قانون 106 ماده( باره این در قانونگذاري قبلی سوابق -

  ).اند شده وضع قانون این مشمول کارمندان کار اضافه از بیمه حق سرک

 و ندارد وجود صریحی حکم نظر مورد کارمندان کار اضافه از بیمه حق کسر مورد در توسعه پنجم برنامه قانون 59 ماده در -

 صدر در مذکور حکم القاط از موضوع این استثناء از حکایت ماده، این دوم قسمت در مقرر حکم مخالف مفهوم بالعکس

  .دارد ماده

 بر مبنی معاونت این به خطاب دولت هیات )وقت( دبیر 14/4/1391 مورخ 46311م/11130/91 شماره نامه مفاد مالحظه -

 اجرایی هاي دستگاه کلیه به اي بخشنامه طی توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون )59( ماده اجراي در معاونت این اینکه

  .باشد نمی مجاز اجتماعی تامین صندوق مشمول کارکنان کار اضافه از بازنشستگی کسور کسر نماید اعالم

 این مشمول کارمندان از بازنشستگی کسور کسر مبناي لحاظ از کشوري خدمات مدیریت قانون 106 ماده حکم اطالق لذا

 اجتماعی تامین صندوق مشترك کارمندان کار اضافه العاده فوق از بیمه حق کسر نتیجه در و است باقی خود قوت به قانون

  .باشد نمی مجاز کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول هاي دستگاه در شاغل

 مشترك که اجرایی دستگاههاي ثابت و رسمی کارکنان بیماري و بارداري ایام دستمزد غرامت پرداخت خصوص در -2

 1120/91/5000 شماره نامه مفاد مالحظه با و مذکور قانون 84 ماده 3 تبصره به توجه با باشند می اجتماعی تامین صندوق

 بیماري و بارداري ایام هاي العاده فوق و حقوق پرداخت اجتماعی، تامین صندوق درآمد و فنی معاونت 3/4/1391 مورخ

  .باشد می ذیربط اجرایی دستگاه عهده بر مربوط مقررات رعایت با مذکور کارکنان

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت جانشین -آزاد عسکري محمود

  

 همچنین و معلولین و جانبازان ارفاقی سنوات و بازنشستگی خصوص در تصمیم اتخاذ اختیار تفویض

 شماره مهبخشنا( کشوري بازنشستگی صندوق به شهدا فرزندان ارفاقی سنوات و بازنشستگی

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 25/9/1391 مورخ 37421/91/204

 معلولین و تحمیلی جنگ و ایران اسالمی انقالب جانبازان بازنشستگی نحوه قانون مشمول هاي دستگاه کلیه به بخشنامه

  آن اصالحات و )میاسال شوراي مجلس 1/9/1367 مصوب( آور زیان و سخت مشاغل شاغلین و عادي
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 اختیار و مسئولیت وظیفه، که زیر موارد در نمود پیشنهاد 2/7/1391 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 به استناد با که نماید تصمیم اتخاذ کشوري بازنشستگی صندوق شده، بینی پیش کشور استخدامی و اداري امور شوراي براي

  :رسید محترم جمهور رییس تأیید به کشوري خدمات مدیریت قانون 116 ماده )ب( بند )9( جزء

 جانبازان بازنشستگی نحوه قانون موضوع معلولین و جانبازان ارفاقی سنوات و بازنشستگی خصوص در تصمیم اتخاذ -الف

 شوراي 1/9/1367 مصوب( آور زیان و سخت مشاغل شاغلین و عادي معلولین و تحمیلی جنگ و ایران اسالمی انقالب

  )21/2/1383 مصوب( آن اصالحات و )اسالمی

 پنجساله برنامه قانون 44 ماده )الف( بند موضوع شهدا فرزندان ارفاقی سنوات و بازنشستگی خصوص در تصمیم اتخاذ -ب

 و تحمیلی جنگ و ایران اسالمی انقالب جانبازان بازنشستگی نحوه قانون رعایت با ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم

 مصوب( آن اصالحی قانون و )اسالمی شوراي مجلس 1/9/62 مصوب( آور زیان و سخت شاغلین و عادي معلولین

21/2/1383.(  

 پیوست( مربوط فرم تکمیل ضمن توانند می ب و الف بندهاي موضوع کارمندان متبوع هاي دستگاه فوق مراتب به عنایت با

 مقررات و قوانین رعایت با )مورد حسب )2( و )1( هاي پیوست( را زمال مستندات و مدارك ،)مورد حسب )4( و )3( هاي

 مجاز مقام یا و دستگاه مقام باالترین یا وزیر امضاي به که ارفاقی سنوات از استفاده با بازنشستگی پیشنهاد با همراه مربوط

  .ندنمای ارسال کشوري بازنشستگی صندوق به تصمیم اتخاذ و بررسی جهت رسد می آنان طرف از

  .گردد می 26/11/1387 مورخ 111911/1802 شماره بخشنامه جایگزین بخشنامه این

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت شوراهاي دبیرخانه امور رییس - قدمیاري علیرضا

  

 شماره بخشنامه( مستخدمین وظیفه حقوق برقراري امر در تسریع و تسهیل با ارتباط در بخشنامه

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 21/9/1391 مورخ 37163/91/204

  اجرایی هاي دستگاه کلیه به بخشنامه

 وظیفه حقوق برقراري امر در تسریع و تسهیل منظور به 1/7/1391 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 مدیریت قانون 116 ماده )ب( بند )6( جزء به استناد با کشوري استخدام قانون 83 و 80 ،79 مواد موضوع مستخدمین

 کشوري بازنشستگی صندوق تابع که کارمندانی وظیفه انجام سبب به فوت و افتادگی کار از خصوص در کشوري خدمات
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 هاي دستگاه تکالیف وسیله این به و است رسیده نیز محترم جمهور رییس تأیید به که نمود اتخاذ تصمیماتی باشند، می

  :گردد می ابالغ اجرا براي زمینه این در اجرایی

 مستخدمین وظیفه حقوق برقراري پیشنهاد است الزم کشوري بازنشستگی صندوق تابع کارمندان متوبع هاي دستگاه

 83 ماده موضوع وظیفه انجام سبب به متوفی کارمندان وراث وظیفه حقوق و کشوري استخدام قانون 80 و 79 مواد موضوع

 الزم مدارك کلیه با )مورد حسب )5( و )3( شماره هاي پیوست( مربوط فرم تکمیل ضمن را کشوري استخدام قانون

 صندوق« به آنان طرف از مجاز مقام یا و دستگاه مقام باالترین یا وزیر امضاي با )مورد حسب )4( و )2( ،)1( هاي پیوست(

 گردد می تشکیل منظور همین به که اي کمیته در الزم، هاي بررسی انجام از پس تا نمایند ارسال »کشوري بازنشستگی

  .گردد ابالغ کارمندان متبوع دستگاه به نتیجه تصمیم، اتخاذ زا پس و مطرح

 ارسال از است الزم کشوري بازنشستگی صندوق تابع کارمندان متبوع هاي دستگاه بخشنامه این ابالغ تاریخ از است، بدیهی

  .یندنما خودداري »امور« این به الذکر فوق مواد مشمول کارمندان وظیفه حقوق برقراري به مربوط مدارك

  .گردد می 26/11/1387 مورخ 111856/1802 شماره بخشنامه جایگزین بخشنامه این

  شوراها دبیرخانه امور رییس - قدمیاري علیرضا

  

    انسانی هیسرما و تیریمد توسعه شوراي و اداري عالی شوراي - چهاردهم فصل

 شماره تصویبنامه(انسانی  سرمایه و مدیریت توسعه شوراي اداره نحوه نامه آیین

  )وزیران هیأت 08/04/1389 مورخ 77678/44770

  جمهور رییس انسانی مایهسر و مدیریت توسعه معاونت

 و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 2/3/1389 مورخ جلسه در الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 با و -1386 مصوب-کشوري خدمات مدیریت قانون )116( ماده )ب( بند )8( جزء استناد به و جمهور رییس انسانی سرمایه

 سرمایه و مدیریت توسعه شوراي اداره نحوه نامه آیین ،10/10/1386 مورخ ـه373ت/164082 رهشما نامه تصویب رعایت

  :نمودند موافقت زیر شرح به را انسانی

  انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي اداره نحوه نامه آیین
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 و مدیریت توسعه شوراي کشوري، خدمات مدیریت قانون )116( ماده در شده بینی پیش وظایف انجام منظور به -1 ماده

  .گردد می تشکیل شود، می نامیده شورا اختصار به نامه ایین این در که انسانی سرمایه

  .شوراست دبیر عهده به ایشان غیاب در و جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون با شورا ریاست -2 ماده

  .است معتبر اعضا اکثریت رأي با شورا تصمیمات و یابد می رسمیت اعضا سوم دو حداقل حضور با شورا جلسات -3 ماده

 شورا دبیر درخواست با ضروري موارد در شود، می تشکیل زمانی منظم فواصل در که شورا عادي جلسات بر عالوه -4 ماده

  .گردد می تشکیل العاده فوق جلسه شورا رییس تأیید و

 هاي بررسی انجام .شد خواهد تشکیل جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت در شورا دبیرخانه -5 ماده

 شورا، نیاز مورد مستندات و اطالعات ارایه و آوري جمع و مشورتی نظرات ارایه و پیشنهادي موضوعات خصوص در الزم

  .بود خواهد دبیرخانه این عهده به شورا مصوبات ابالغ و صورتجلسات تهیه جلسات، دستور تنظیم همچنین

 ترکیب و وظایف شرح .دهد تشکیل تخصصی هاي کارگروه خود، وظایف کارشناسی انجام براي تواند می شورا -6 دهما

  .رسد می شورا تصویب به ها کارگروه این اعضاي

  .است رسیده جمهوري ریاست محترم مقام تأیید به 25/2/1389 تاریخ در نامه تصمیم این

  جمهور رییس اول معاون -رحیمی محمدرضا

 شماره مصوبه( استانی و اجرایی هاي دستگاه مدیریت توسعه راهبري شوراي تشکیل 

  )اداري عالی شوراي 5/9/1393 مورخ 11852/93/206

  ها ياستاندار و یردولتیغ یعموم ينهادها ها، شرکت مؤسسات، ها، وزارتخانه یتمام

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 31/4/1393 مورخ جلسه پنجمین و شصت و یکصد در اداري عالی شوراي

 مقام ابالغی اداري نظام کلی هاي سیاست نمودن اجرایی براي مناسب سازوکارهاي طراحی منظور به جمهور، رییس انسانی

 و جمهور رییس 20/1/1393 مورخ 560/93/206 شماره ابالغیه موضوع اداري، نظام اصالح راه نقشه و رهبري معظم

 هاي کمیته ساماندهی نیز و کشوري خدمات مدیریت قانون در مقرر وظایف و تکالیف اجراي نمودن مفراه همچنین

 را »استانی و اجرایی هاي دستگاه مدیریت توسعه راهبري شوراي« تشکیل اداري، و مدیریتی مسایل با مرتبط تخصصی

  .گردد می ابالغ اجرا براي )ارياد عالی شوراي دبیرخانه مهر به ممهور( پیوست سند شرح به که نمود تصویب



رضاییرسول   

 مجموعه مدیریت خدمات کشوري

376 

 

 
 

m
b

o
r

g
.

ir
 

 معاونت و نموده اهتمام مصوبه اجراي به نسبت محترم استانداران و اجرایی هاي دستگاه روساي و وزراء است، ضروري

 شوراي به آنرا عملکرد گزارش و معمول را الزم نظارت مصوبه این اجراي بر جمهور سییر یانسان هیسرما و تیریمد توسعه

  .نماید یهارا اداري عالی

  استانی و اجرایی هاي دستگاه مدیریت توسعه راهبري شوراي

 یا وزیر ریاست به مدیریت، توسعه راهبري شوراي عنوان به شورایی مستقل، هاي سازمان و ها وزارتخانه تمام در :1 ماده

  :شود می تشکیل زیر ترکیب با دستگاه، مقام باالترین

  سییر -ییاجرا دستگاه مقام نیباالتر ای ریوز -

  دبیر - مشابه عناوین یا دستگاه مدیریت توسعه معاون -

  جمهور¬رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت نماینده -

  شورا رییس انتخاب به دستگاه معاونان از نفر 2 حداقل -

  شورا رییس انتخاب به وابسته هاي دستگاه رؤساي از یکی حداقل -

  مشابه عناوین یا دستگاه ريادا تحول و نوسازي مرکز رییس -

  شورا رییس انتخاب به استانی واحدهاي کل مدیران از یکی -

  مشابه عناوین یا دستگاه عملکرد مدیریت مدیرکل -

  دستگاه اطالعات فناوري واحد مسئول -

  شورا رییس حکم و انتخاب به تییریمد لیمسا در نظر صاحب نفر دو-

  مورد حسب ابستهو هاي دستگاه رؤساي و معاونین سایر -

 اقدام جلسات منظم برگزاري و ریزي برنامه به نسبت موضوع اهمیت به توجه با موظفند، ها سازمان روساي و وزرا :تبصره

 مدیریت توسعه معاونت به دولت شبکه طریق از صورتجلسات ارسال ضمن شورا دبیرخانه که نمایند اتخاذ ترتیبی و نموده

  .نمایند بارگذاري  دستگاه سایت در عموم اطالع براي را تصمیمات جمهور، رییس انسانی وسرمایه
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 مدیریت توسعه راهبري شوراي استان، اجرایی هاي دستگاه سطح در مصوبه این در مندرج اهداف تحقق منظور به :2 ماده

  :شود می تشکیل زیر ترکیب با ها، استانداري تمام در استان

  رییس -استاندار -

  دبیر –ياستاندار یانسان منابع و تیریمد توسعه معاون -

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت نماینده -

  استانداري ریزي برنامه معاون -

  استاندار انتخاب به استان دانشگاه رؤساي یا اجرایی هاي دستگاه کل مدیران از نفر 4 -

  راستاندا انتخاب به استان هاي شهرستان فرمانداران از یکی -

  استان مرکز شهردار -

  ياستاندار يادار تحول و یانسان منابع دفتر رکلیمد -

  استانداري امنیت و ارتباطات اطالعات، فناوري دفتر مدیرکل -

  استاندار انتخاب به مدیریتی مختلف هاي زمینه در نظر صاحب نفر دو -

  مورد حسب استان اجرایی هاي دستگاه کل مدیران -

 این تشکیل با کشوري، خدمات مدیریت قانون 115 ماده 7 بند در مندرج اداري عالی شوراي ختیاراتا موجب به :1 تبصره

 -ه47221ت/162178 شماره تصویبنامه 5 ماده »-ه« بند موضوع اداري تحول و فناوري پژوهش، تخصصی کارگروه شورا،

  .شود می منحل وزیران، محترم هیأت 14/8/1390 تاریخ

 و نموده برگزار را استان مدیریت توسعه راهبري شوراي جلسه بار، یک ماه 3 هر حداقل موظفند استانداران :2 تبصره

 تصمیمات و نمایند ارسال جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به دولت شبکه طریق از را آن صورتجلسات

  .نمایند بارگذاري عموم اطالع براي استانداري سایت در را متخذه

 با مدیریت توسعه کارگروه تشکیل به نسبت فوق، وظایف اجراي منظور به توانند، می استان اجرایی واحدهاي : 3 هماد

 به نظر صاحب نفر یک و استانی واحد معاونان استاندار، نماینده کارگروه، رییس عنوان به استانی واحد رییس عضویت؛

  .نمایند اقدام عضو، عنوان به کارگروه رییس پیشنهاد
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 بررسی براي مدیریتی تخصصی مباحث با متناسب توانند می ها استان و ها دستگاه مدیریت توسعه راهبري شوراهاي :4 ماده

 اقدام ربط ذي تخصصی هاي کمیته تشکیل به نسبت اداري نظام اصالح راه نقشه و موضوعات خصوص در گیري تصمیم و

 تمامی ها، کمیته این تشکیل با .دهند انجام ها کمیته این طریق از را مربوط اجرایی و مطالعاتی مسائل تمامی و نموده

 اند، شده بینی پیش مدیریتی و اداري مسائل فصل و حل براي ربط ذي مقررات در که موضوعی هاي کارگروه و ها کمیته

  .گردند می منحل

 تاریخ 4363/11  و اداري عالی شوراي 23/4/1377 تاریخ 5958/12/1 شماره مصوبات متن جایگزین مصوبه این :5 ماده

 شوراي 20/9/1390 تاریخ 44439/206 و 30/7/1379 تاریخ ط.290/13و کشور اداري تحول ریزي برنامه ستاد 1377 30/6

  .شود می اداري عالی

  اداري عالی شوراي رییس و جمهور رییس -روحانی حسن

  

 ریزي برنامه و مدیریت يها سازمان با کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان تشکیل و احیا

  )اداري عالی شوراي 26/9/1393 مورخ 12991/93/206 شماره مصوبه( استانی

  جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 نظارت و ریزي برنامه معاونت پیشنهاد به بنا 12/9/1393 مورخ جلسه هشتمین و شصت و یکصد در اداري عالی شوراي

 الزم سازمانی ساختار سازي یکپارچه و انسجام و مدیریت وحدت ایجاد منظور به جمهور، رییس تأیید و جمهور رییس راهبردي

 توسعه راهبري اقتضائات آوردن فراهم راستاي در و ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون 124 و 126 اصول اجراي در

 استانها و کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان تشکیل و احیاء با متوازن، و پایدار توسعه رصد و ها اختزیرس طراحی کشور،

  .شود می ابالغ اجرا براي )اداري عالی شوراي دبیرخانه مهر به ممهور( پیوست نامه تصویب شرح به که نمود، موافقت

  استانی ریزي برنامه و مدیریت هاي سازمان با کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان تشکیل و احیا

 جمهوري محترم رییس دستور اجراي در ،12/9/1393 مورخ جلسه هشتمین و شصت و یکصد در اداري عالی شوراي 

 توسعه معاونت سرپرست و راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاون 17/7/1393 مورخ پیشنهاد هامش در مرقوم ایران، اسالمی

 هاي سازمان با کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان تشکیل و احیا« موضوع جمهور، رییس یانسان سرمایه و مدیریت
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 توسعه« و »جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه« معاونت دو ادغام طریق از »استانی ریزي برنامه و مدیریت

 اقتضائات و ایران اسالمی جمهوري یاساس قانون 126 و 124 اصول اجراي در و ،»جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

 سازي، چابک بر مبنی )العالی مدظله( رهبري معظم مقام ابالغی اداري نظام کلی هاي سیاست 25 و 10 بندهاي در مصرح

 ساختارها هماهنگی و کارآمدسازي و انداز چشم اهداف تحقق جهت در اداري نظام تشکیالت سازي منطقی و سازي متناسب

 اجراي در را مذکور هاي معاونت موجود تشکیالت اطالعات، سازي یکپارچه و اداري نظام در کنترل و رتنظا هاي شیوه و

 اسالمی، شوراي مجلس 8/7/1386 مصوب کشوري خدمات مدیریت قانون 115 ماده موضوع اداري عالی شوراي وظایف

 فعالیت زیر شرح به »کشور ریزي رنامهب و مدیریت سازمان« عنوان تحت شده اصالح تشکیالت که نمود تصویب و اصالح

  :نماید

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه و جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت دو اختیارات و وظایف تمامی -1

 شوراي جلسه ششمین و هشتاد مصوبه موضوع کشور، ریزي برنامه و مدیریت سازمان اختیارات و وظایف و جمهور رییس

  .شود می محول سازمان این به ،16/12/1378 مورخ 450/14 شماره به ارياد عالی

 سازمان« و منتزع کشور هاي استانداري از استان، سطح در سازمان این به مربوط هاي فعالیت و اختیارات وظایف، تمامی -2

  :گردد می تشکیل زیر موارد رعایت با »ها استان ریزي برنامه و مدیریت

 فنی، انسانی، سرمایه و مدیریت توسعه ریزي، بودجه ریزي، برنامه امور متولی استان ریزي برنامه و تمدیری سازمان )الف

  .باشد می کشور عمومی هاي سیاست چارچوب در استانی اي برنامه هاي سیاست تدوین و نظارت

 و تأیید و )احراز شرایط چارچوب در( استاندار پیشنهاد با استان ریزي برنامه و مدیریت سازمان رییس انتصاب و انتخاب )ب

  .پذیرد می صورت کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رییس ابالغ

 اجرایی هاي دستگاه تمامی عمومی هاي سیاست اجراي بر عالی ناظر و استان در دولت عالی نماینده عنوان به استاندار )ج

 به را فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، ابعاد در مختلف اتموضوع اجراي و ریزي برنامه بررسی، مطالعه، توانند می استانی،

  .نماید ارجاع و پیشنهاد استان ریزي برنامه و مدیریت سازمان

 ریزي برنامه و مدیریت سازمان رییس عهده بر آن دبیري و استاندار عهده به استان توسعه و ریزي برنامه شوراي ریاست )د

  .باشد می استانی

 بر استان ریزي برنامه و مدیریت سازمان و ها استانداري وظایف شرح بند این در مندرج هاي وریتمأم و امور چارچوب در )ـه

  .شد خواهند محسوب کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان و کشور وزارت تفاهم اساس
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 هاي زیرساخت سعهتو زمینه در کننده حمایت و چابک ناظر، هدایتگر، سازمانی به سازمان تبدیل و تمرکززدایی منظور به -4

 جنبه که را خود واحدهاي و وظایف از بخش آن است موظف کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان ها، دستگاه افزارهاي نرم

 حداکثر و مشخص باشد، می اي حرفه غیردولتی هاي تشکل و استانی و ملی هاي دستگاه به واگذاري قابل و دارد اجرایی

  .نماید ارواگذ ها آن به ماه شش مدت ظرف

  .باشد می کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رییس و جمهور رییس معاون عهده بر سازمان اداره -5

  .است االثر ملغی مصوبه، این با مغایرت صورت در اداري عالی شوراي قبلی مصوبات تمامی -6

  جمهور رییس -روحانی حسن

  

    مختلف مقررات -  پانزدهم فصل

 تهایمسئول و فیوظا نمونه ف،یتعر ،ییاجرا يدستگاهها یعموم غلمشا نییتع دستورالعمل

 تیریمد توسعه معاونت 4/11/1391 مورخ 41935/91/220 شماره بخشنامه( مشاغل نیا يتصد طیشرا و

  )جمهور سییر یانسان هیوسرما

  يکشور خدمات تیریمد قانون مشمول ییاجرا يها دستگاه هیکل به بخشنامه

 یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت شنهادیپ به بنا 3/3/1391 مورخ جلسه در یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا

 ،يکشور خدمات تیریمد قانون )116( ماده )ب( بند )2( و )1( يها فیرد و  )70( ماده )1( تبصره استناد به و جمهور سییر

 و ها تیمسئول و فیوظا نمونه ف،یتعر ،ییاجرا يها دستگاه یعموم مشاغل عنوان به ریز مشروحه مشاغل بیتصو ضمن

  :گردد یم ابالغ اجرا جهت مراتب که نمود بیتصو وستیپ شرح به را مشاغل نیا يتصد طیشرا

  مشاغل نیا يتصد طیشرا و تهایمسئول و فیوظا نمونه ف،یتعر ،ییاجرا يدستگاهها یعموم مشاغل نییتع دستورالعمل

  :مشاغل عنوان -الف

 و اسناد یبررس کارشناس بودجه، و برنامه کاردان بودجه، و برنامه کارشناس ،يادار امور کاردان  ،يادار امور کارشناس

 اجرا، و ابالغ مسئول حراست، مأمور ن،یکارگز ،يدفتر امور يمتصد مترجم، بازرس، مدارك، و اسناد یبررس کاردان مدارك،

 کارشناس حسابرس، حسابدار، ،یمال خدمات مسئول نش،یگز مسئول ،یمنش س،ینو نیماش دفتر، سییر دفتر، مسئول
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 الملل، نیب روابط کاردان الملل، نیب روابط کارشناس ،یعموم روابط کاردان ،یعموم روابط کارشناس ،یحقوق کاردان ،یحقوق

 کارشناس شبکه، کاردان شبکه، کارشناس ستم،یس سینو برنامه ستم،یس لگریتحل کارشناس مشاور، ،يزیر برنامه کارشناس

 ،یفرهنگ امور کارشناس دار،یسرا مقامات، راننده نگهبان، اپراتور، انه،یرا افزار سخت امور کاردان انه،یرا افزار سحت امور

 امور کاردان ،یآموزش امور کارشناس ،يهنر امور یمرب ،يهنر امور کاردان ،يهنر امور کارشناس ،یفرهنگ امور کاردان

 کتابدار، ،يبصر و یسمع کاردان ،يبصر و یسمع کارشناس ،یپژوهش امور کاردان ،یپژوهش امور کارشناس ،یآموزش

  .لمبرداریف و عکاس

  فیتعار -ب

 یاصل يها تیمسئول و فیوظا انجام حسن مقدمات دیتمه و يبسترساز که گردد یم اطالق یمشاغل به یعموم مشاغل

  .باشد یم دار عهده را دستگاه )یذات(

 مراجع دییتأ با و بوده یاستخدام ارزش يدارا که شود یم اطالق یمدارک به مشاغل، حرازا طیشرا در همتراز مدارك

  .باشد شده صادر صالح يذ

  موارد ریسا -ج

 نامه نییآ ضوابط، نیا تیرعا ،یعموم مشاغل انیمتصد طبقه يارتقا و انتصاب استخدام، در مصوبه، نیا ابالغ خیتار از

  .است یالزام مشاغل احراز طیشرا و مشاغل يبند طبقه طرح ییاجرا

 ربطیذ مشاغل در یقبل ضوابط اساس بر بخشنامه نیا ابالغ خیتار تا که یکارمندان رتبه و طبقه يارتقا و خدمت ادامه

  .است بالمانع شغل همان در شوند یم محسوب طیشرا رواجدیغ دیجد ضوابط موجب به و اند داشته اشتعال

 اساس بر رینظ موارد و میکر قرآن حافظان و تسنن اهل ونیروحان و عیتش لاه ونیروحان توسط يتصد قابل مشاغل

  .بود خواهد مربوط مقررات

 مشاغل نیا  د،ینما بیتصو یعموم مشاغل عنوان به را يگرید مشاغل یانسان هیسرما و توسعه يشورا چنانچه است یهیبد

  .شد خواهد اضافه یعموم مشاغل فهرست به

  مالی و اداري رسته یعموم مشاغل - )1( پیوست  

  فرهنگی و آموزشی رسته عمومی مشاغل - )2( پیوست  

  خدمات رسته عمومی مشاغل - )3( پیوست  
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  اجتماعی علوم رسته عمومی مشاغل - )4( پیوست  

  اطالعات فنآوري رسته عمومی مشاغل - )5( پیوست  

  یانسان منابع يراهبر معاون -صفت کین يریتحر هاجر

  

 کشوري خدمات مدیریت قانون )121( ماده و )21(  ماده )2( بصرهت اجرایی نامه آیین

  )31/1/89 مورخ 20461/44295 شماره مصوبه(

 توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 13/10/1388 مورخ جلسه در الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 مصوب -کشوري خدمات مدیریت قانون )2( تبصره و )121( ماده استناد به و جمهور رییس  انسانی سرمایه و مدیریت

  :نمودند موافقت 1/10/1386 مورخ ـه38856ت/158795 شماره نامه تصویب )1( بند  رعایت با و  -1386

  .گیرد می صورت مبدا دستگاه سوي از رسمی ابالغ با  حکم صدور با انتقال -1 ماده

 تشخیص .است بالمانع مقصد و مبدا دستگاههاي توافق با شهرستان یک سطح در نیاز بر مازاد کارمندان انتقال -1 تبصره

  .بود خواهد دستگاهها اداري تحول کارگروههاي بعهده کارمند بودن مازاد

 می نامیده قانون نامه آیین این در که کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول پیمانی یا رسمی کارمندان انتقال - 2 تبصره

 مورد استخدامی مقررات در موضوع بینی پیش به منوط قانون )171( ماده در شده مستثنی دولتی دستگاههاي به ، شود

  .بود خواهد مقصد دستگاه عمل

 انتقال همچنین و قانون )171( ماده در شده مستثنی اجرایی دستگاههاي پیمانی یا رسمی کارمندان انتقال -3 تبصره

 مقررات در انتقال جواز وجود صورت در قانون مشمول ههايدستگا به قضات و پیمانی ای رسمی علمی ئتیه اعضاي

  .است بالمانع آنان عمل مورد استخدامی

 سایر  یا دستگاه همان تابعه واحدهاي به تهران در مستقل اجرایی دستگاههاي از داوطلبانه انتقال با که کارمندانی  -2 ماده

 حوزه عنوان به را )شهرها کالن و تهران استان يستانهاا شهرستان از غیر( شهرستانها در مستقر اجرایی دستگاههاي

 از جمهور رییس  انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت  پیشنهاد اساس بر نمایند، می انتخاب خود خدمت جغرافیایی

  .شد خواهند برخوردار اي ویژه امتیازات
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 مقررات اساس بر و قطع مبدا دستگاه با شده منتقل کارمند استخدامی رابطه ، انتقال حکم اجراي تاریخ از -3 ماده

 شود می منصوب آن به مقصد دستگاه در که سازمانی شغل و پست و است عمل مالك مقصد دستگاه در که استخدامی

  .گرفت خواهد صورت مقصد دستگاه اعتبار از صرفا پرداختی هرگونه و مزایا و حقوق ، انتقال از پس و شد خواهد رفتار

 رعایت با انتقال از پس نامه پیمان مفاد در تغییر هرگونه نیز و قانون مشمول پیمانی کارمند نامه پیمان تمدید :تبصره

  .بود خواهد مقصد دستگاه اختیارات از مربوط مقررات

 هنام آیین مطابق دارایی و اقتصادي امور وزارت ، شده منتقل کارمندان ومزایاي حقوق به مربوط اعتبارات مورد در -4 ماده

  .نمود خواهد اقدام آن بعدي اصالحات و کشور کل 1386 سال بودجه قانون  )19( تبصره " و " بند  )1( جز اجرایی

 در سازمانی پست حفظ با قانون مشمول دیگر دستگاههاي به قانون مشمول پیمانی و رسمی کارمندان مأموریت -5 ماده

  .باشد می مجاز متبوع دستگاه اعتبار از ها العاده فوق و حقوق پرداخت با ماه شش مدت به حداکثر متبوع دستگاه

 اضافه نظیر گیرد می تعلق کارمند به مأموریت محل دستگاه در مورد حسب که هایی هزینه و العاده فوق پرداخت  -تبصره

 محل تگاهدس و گیرد می صورت فیش صدور با پرداختها این .است مأموریت محل دستگاه عهده به رفاهی هاي هزینه و کار

  .نماید ارسال کارمند متبوع دستگاه به را صادره فیش از اي نسخه است مکلف مأموریت

 از بیش مدت به قانون مشمول دیگر دستگاه به قانون مشمول دستگاه یک از پیمانی یا رسمی کارمند مأموریت  -6 ماده

 مدت در کارمند سازمانی پست حفظ عدم یا حفظ و مأموریت به کارمند اعزام صورت این در .است مجاز نیز ماه شش

 مأموریتها قبیل این .بود خواهد ربط ذي دستگاههاي توافق حسب وي هاي العاده فوق و حقوق پرداخت مرجع و مأموریت

  .است تمدید قابل مأموریت محل و متبوع دستگاههاي توافق با یکساله حداکثر زمانی مقاطع در

 در شده مستثنی اجرایی دستگاههاي به قانون مشمول اجرایی دستگاه یک از یمانیپ یا رسمی کارمند مأموریت  - 7 ماده

 محل دستگاه اعتبار از ها العاده فوق و حقوق پرداخت با و متبوع دستگاه در سازمانی پست حفظ با قانون )171( ماده

 طول سال پنج از ها مأموریت قبیل این مجموع حال هر در و است پذیر امکان یکساله حداکثر زمانی مقاطع در مأموریت

  .بود نخواهد بیشتر کارمند خدمت

 اعضاي مأموریت نیز و قانون )117( ماده در شده مستثنی اجرایی دستگاههاي پیمانی یا رسمی کارمندان مأموریت  -8 ماده

 استخدامی اتمقرر در مأموریت جواز وجود صورت در قانون مشمول اجرایی دستگاههاي به پیمانی یا رسمی علمی هیئت

  .است بالمانع آنها عمل مورد
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 حکمی مأمور کارمند مزایاي و حقوق پرداخت مرجع یا مدت یا نحوه مورد در شده یاد  استخدامی مقررات که صورتی در

  .شد خواهد تعیین مأموریت محل و مذکور دستگاههاي توافق با مذکور موارد ، باشد نداشته بیان

 گیرد، می تعلق نامه آیین این )8( ، )7( ، )6( مواد موضوع مأموریت به مورد حسب بر که هایی العاده فوق و حقوق  - 9 ماده

  .باشد می پرداخت قابل دستگاه یک از تنها

 انجام براي را خود بالفاصله است مکلف نشده، تمدید و یافته خاتمه وي مأموریت که قانون مشمول کارمند -10 ماده

  .نماید معرفی خود متبوع دستگاه به میاستخدا تکلیف تعیین ای وظیفه

 وجود وي انتصاب براي مناسبی پست متبوع دستگاه در مأموریت خاتمه از پس که قانون مشمول رسمی کارمند  -تبصره

  .شد خواهد خدمت به آماده قانون مقررات رعایت با ، باشد نداشته

  .بود نخواهد مأمور صورت به تگاههادس سایر به مأمور اعزام به مجاز مأموریت محل دستگاه - 11 ماده

 تابع اند، شده اعزام مأموریت به قبلی مقررات اجراي در که قانون مشمول پیمانی کارمندان مأموریت تمدید -12 ماده

  .بود خواهد نامه آیین این مقررات

 پیمانی کارمند و است پذیر امکان آنان نامه پیمان مدت سقف تا حداکثر قانون مشمول پیمانی کارمندان مأموریت -13 ماده

  .نماید معرفی متبوع دستگاه به تکلیف تعیین براي را خود ، نامه پیمان مدت انقضاي از پس است مکلف

 دستگاه ، گیرد می صورت متبوع دستگاه در سازمانی پست حفظ بدون ، پیمانی کارمند مأموریت که مواردي در  -تبصره

 نامه پیمان در که خدمتی محل و پست غیر به دیگري خدمت محل و ازمانیس پست در را وي است مجاز مأموریت محل

  .باشد نمی نامه پیمان در شده مشخص موارد سایر یریتغ به مجاز لیکن نماید منصوب ، شده مشخص

  .نیست مجاز مأموریت محل دستگاه در مأمور کارمند استخدام نوع تغییر - 14 ماده

 جمهوري دولت که المللی بین سازمانهاي از یکی در اجرایی دستگاه یک پیمانی یا میرس کارمند اشتغال چنانچه  -15 ماده

 تعیین سازمان در نماینده عنوان به که اجرایی دستگاه به کارمند صورت این در باشد، نیاز پذیرفته را آن ایران اسالمی

 این هاي العاده فوق و حقوق نماید، می اماعز مربوط المللی بین سازمان به را وي شده یاد دستگاه و شده مأمور گردیده

  .شد خواهد پرداخت المللی بین سازمان و ایران اسالمی جمهوري دولت توافق اساس بر مأموران قبیل

 دستگاه ، شود انتخاب اسالمی شوراهاي از یکی عضو یا شهردار عنوان به پیمانی یا رسمی کارمند که درمواردي -16 ماده

 ربط ذي دهیاري یا فرمانداري یا استانداري یا شهرداري به نامه آیین این مقررات رعایت با را وي ندتوا می متبوع  اجرایی

  .نماید مأمور
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 این قالب در آنها مأموریت که دولتی غیر  مؤسسات و سازمانها به مأمور صورت به قانون مشمول کارمندان اعزام - 17 ماده

 و مدیریت توسعه شوراي تصویب و ذیربط مؤسسه یا سازمان پیشنهاد به ابن مورد حسب ، نباشد پذیر امکان نامه آیین

 حفظ عدم یا و حفظ و مأمور کارمندان تعداد سقف و ها العاده فوق و حقوق پرداخت مرجع .است پذیر امکان انسانی سرمایه

  .شد خواهد تعیین شورا مصوبه در مأموران قبیل این سازمانی پست

 و سازمانها به وزیران هیئت موردي مصوبات اجراي در نامه، تصمیم این ابالغ از قبل که رمندانیکا مأموریت ادامه  -تبصره

 خواهد ماده این رعایت به منوط آن تمدید لیکن .است مانع بال مأموریت مدت پایان تا اند، شده مأمور دولتی غیر مؤسسات

  .بود

 پست حفظ بدون انتقال حکم از نسخه یک یکبار اهم شش هر مکلفند قانون مشمول اجرایی دستگاههاي  -18 ماده

  .نمایند ارسال جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به را خود پیمانی و رسمی کارمندان

 واحدهاي در رسمی کارمندان خدمت جغرافیایی محل تغییر ، قانون )45( ماده )4( تبصره مفاد به توجه با  - 19 ماده

  .است ذیربط اجرایی دستگاه اختیارات از اجرایی، دستگاه نیاز و اداري  مصالح به توجه با ، کشور سطح در هدستگا تشکیالتی

 داشته اجرایی ضوابط به نیاز که نامه آیین این از مواردي براي تواند می انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي  -20 ماده

  .نماید ابالغ ستگاههاد به را مربوط نامه شیوه یا دستورالعمل ، باشد

 آنها وظایف از بخشی یا تمام واگذاري علت به که قانون مشمول اجرایی دستگاههاي ثابت یا رسمی کارمندان به - 21 ماده

  :داشت خواهد رفتار زیر روشهاي از یکی به ، نباشد نیاز آنان خدمت به دولتی غیر بخش به

 آیین این مقررات رعایت با باشد وي خدمت از استفاده متقاضی کتبا که اجرایی دستگاههاي از دیگر یکی به انتقال  -الف

  .نامه

 استفاده متقاضی دیگري اجرایی دستگاه که صورتی در متبوع دستگاه به وابسته اجرایی دستگاههاي از یکی به انتقال  -ب

  .نشود یا شده خدمت جغرافیایی محل تغییر به منجر اینکه از اعم نباشد وي خدمت از

 وجوه و خدمت سابقه سال هر ازاي به مستمر مزایاي و حقوق نیم و ماه یک پرداخت با کارمند خدمت سنوات بازخرید -پ

 شرایط اینکه بر مشروط اشتغال زمان مستمر هاي العاده فوق و حقوق آخرین اساس بر شده ذخیره هاي مرخصی

  .باشد نداشته بازنشستگی

 سوابق جز لحاظ هیچ از حقوق بدون مرخصی مدت ، سال پنج تا سه دتم براي حقوق بدون مرخصی با موافقت -ت

  .شد خواهد رفتار قانون مقررات مطابق کارمند با حقوق بدون مرخصی مدت پایان در .شد نخواهند محسوب کارمند خدمت
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 بخش کارفرماي نیاز اعالم صورت در .باشد می شده واگذار فعالیتهاي و وظایف مجري که دولتی غیر بخش به انتقال -ث

 و قوانین رعایت با و قطع اجرایی دستگاه با کارمند استخدامی رابطه ، انتقال تاریخ از ، صورت این در ربط ذي دولتی غیر

 توانند می کارمندان قبیل این .شد خواهد محسوب ذیربط دولتی غیر بخش کارفرماي ،کارمند اجتماعی تامین و کار مقررات

  :نمایند انتخاب را خود بازنشستگی دوقصن زیر روشهاي از یکی به

 سوابق صورت این در که جدید کارفرماي بازنشستگی صندوق به قبلی صندوق از بازنشستگی صندوق تغییر تقاضاي  -1

 سهم کسور انتقال وبا بوده جدید صندوق به کسور یا بیمه حق پرداخت سابقه منزله به قبلی بیمه حق یا کسور پرداخت

 می مطالبه مربوط مقررات طبق  جدید صندوق که التفاوتی مابه پرداخت جدید صندوق به قبلی صندوق از دولت و کارمند

  .بود خواهد کارمند قبلی متبوع اجرایی دستگاه عهده به ، نماید

 در .مذکور صندوق به مستخدم سهم بازنشستگی کسور یا بیمه حق پرداخت ادامه و قبلی بازنشستگی صندوق انتخاب -2

 قبلی صندوق عمل مورد مقررات مبناي بر را وي بازنشستگی کسور یا بیمه حق است مکلف جدید کارفرماي صورت این

  .نماید پرداخت صندوق آن به و محاسبه

 کارمندان قبیل این دولتی غیر بخش کارفرماي نیاز اعالم صورت در .مأمور عنوان به دولتی غیر بخش در وظیفه انجام -ج

 مشاغل بندي طبقه طرح تابع دریافتی مزایاي و حقوق میزان و اقالم لحاظ از دولتی غیر بخش در مأموریت مدت در

 به قانون مقررات اجراي لحاظ از مأموریت مدت لیکن .نماید می پرداخت را آن مذبور کارفرماي و بوده عمل مورد کارگري

 به بازنشستگی کسور میزان و محاسبه مبناي اظلح از کارمند مدت، این در و شود می تلقی متبوع دستگاه در خدمت لحاظ

  .شد خواهد کشوري خدمات مدیریت قانون مقررات تابع خدمت، از انتزاع نحوه و بیمه حق

 این )21( ماده مفاد مطابق وي با مأموریت، پایان تا کارمند خدمت به دولتی غیر بخش کارفرماي نیاز عدم اعالم صورت در

  .شد خواهد رفتار نامه آیین

 ترتیب به را )21( ماده موضوع روشهاي از روش سه ، دستگاه اعالم تاریخ از هفته یک ظرف تواند می کارمند  -22 ماده

 کارمند سوي از شده تعیین اولویت به باتوجه است مکلف مربوط دستگاه .کند اعالم اجرایی دستگاه به و انتخاب اولویت

 مجاز دستگاه نکند، اعالم و انتخاب را روشی هیچ مقرر مهلت در کارمند که تیصور در .کند اقدام و انتخاب را روشها از یکی

  .نماید اقدام )21( ماده در مذکور روشهاي از یکی به خود اختیار به است

  .است رسیده جمهوري ریاست محترم مقام تایید به 29/1/1389 تاریخ در نامه تصمیم این

  جمهور رییس اول معاون -رحیمی محمدرضا
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 خدمات مدیریت قانون )121( ماده و )21( ماده )2( تبصره اجرایی نامه آیین الحاص

  )وزیران هیأت 14/8/1391 مورخ ـه48187ت/158179 شماره مصوبه( کشوري

  جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 استناد به و جمهور رییس انسانی رمایهس و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 30/7/1391 مورخ جلسه در وزیران هیأت

  :نمود تصویب -1386 مصوب-کشوري خدمات مدیریت قانون )21( ماده )2( تبصره و )121( ماده

 شماره نامه تصمیم موضوع کشوري خدمات مدیریت قانون )121( ماده و )21( ماده )2( تبصره اجرایی نامه آیین

  :شود می اصالح زیر شرح به آن بعدي اصالحیه و 31/1/1389 مورخ 20461/44295

 تشریفات طی از پس و« عبارت »جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت« عبارت از پس )2( ماده در -1

  .شود می اضافه »قانونی

  :شود می اصالح )1( تبصره به قبلی تبصره عنوان و اضافه )7( ماده به )2( تبصره عنوان به زیر متن -2

 و مربوط اجرایی دستگاه مقام باالترین تشخیص به مقررات، سایر رعایت با ماده این در مقرر زمان مدت دیدتم -تبصره

  .است مجاز انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي تأیید

  جمهور رییس اول معاون -رحیمی محمدرضا

  

 مورخ 24773/200 شماره خشنامهب( یادغام هاي وزارتخانه نیروهاي ساماندهی تسهیل

  )جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 3/10/1390

  اجرایی هاي دستگاه کلیه به بخشنامه

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 7/9/1390 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي

 پنجم مهبرنا قانون )53( ماده اجراي در که هایی وزارتخانه انسانی نیروي ساماندهی در تسهیل منظور به ، جمهور رییس

 )5( ردیف به استناد با اند، شده منتقل اجرایی هاي دستگاه سایر به ادغام از پس و شده ادغام ایران اسالمی جمهوري توسعه

  :نمود تصویب کشوري خدمات مدیریت قانون )116( ماده "ب" بند
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 قبول قابل تجربه عنوان به قبلی لشغ در آنان سوابق یابد تغییر آنان شغل مصوبه این موضوع افراد انتقال در چنانچه -1

  .گردد می تلقی

 آموزش نظام اساس بر قبلی شغل در و کارمندان قبیل این توسط که مصوب آموزشی هاي دوره به مربوط امتیازات -2

  .ماند خواهد محفوظ مربوط مقررات رعایت با است شده کسب دولت کارمندان

 دستگاه کارمندان آموزش نظام )12( ماده اخیر قسمت رعایت با دوم نوع گواهینامه براي فوق آموزشی هاي دوره -تبصره

  .باشد می احتساب قابل مربوط مقررات سایر و )30/1/1390 مورخ 1834/200 شماره بخشنامه موضوع ( اجرایی هاي

  .گردد می حفظ آنان توسط شده کسب شغلی رتبه -3

 زیر موارد رعایت با جدید دستگاه در آنها مزایاي و حقوق مقصد دستگاه به ادغامی هاي وزارتخانه کارمندان انتقال در -4

  :گردد می تعیین

 تنزل کارمند که صورتی در باشند کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول دو هر انتقال، مقصد و مبدأ دستگاه چنانچه -الف

 بر که متعارف غیر هاي محیط در کار و رکا سختی العاده فوق استثناي به( وي مستمر مزایاي و حقوق باشد نداشته پست

  .باشد داشته کاهش نباید )گردد می تعیین مقصد دستگاه در کار شرایط اساس

 مدیریت قانون مشمول مقصد، دستگاه و نباشد کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول مبدأ دستگاه که صورتی در -ب

 احکام با انطباق در کشوري خدمات مدیریت قانون اساس بر را وي کارگزینی حکم مقصد دستگاه باشد، کشوري خدمات

  .نماید می صادر نظیر کارمندان کارگزینی

  جمهور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس -دهکردي فروزنده ...ا لطف

  

 خمور 76481/44726 شماره تصویبنامه( دولت کارمندان”  خانه در کار“ نامه آئین

     )وزیران هیأت 7/4/1389

 مورخ 8741/200 شماره پیشنهاد به بنا 30/3/89 مورخ جلسه در الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 اساسی قانون هشتم و سی یکصدو اصل استناد به و جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 4/3/89

 جانبی اثرات و دولت کارمندان آمد و رفت حجم کاهش و کاري انعطاف وري، بهره افزایش هدف با ایران اسالمی جمهوري

  .نمود موافقت زیر شرح به را دورکاري نامه آیین آن
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  :روند می کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نامه آیین این در -1 ماده

 رعایت با خود سازمان کار محل در شرایط واجد ارمندک فیزیکی حضور بدون شده محول وظایف انجام  :دورکاري -الف

  .مشخص زمانی دوره براي و ضوابط

 انجام به شده تعیین ضوابط چارچوب در و دورکاري طرح راستاي در که دولت کارمندان از دسته آن :دورکار کارمند -ب

  .پردازند می فعالیت

  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی هاي دستگاه :اجرایی دستگاه -ج

  جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت :مدیریت توسعه معاونت -د

  )3( ماده موضوع دورکاري طرح اجرایی کارگروه :اجرایی کارگروه -ه

 اختصاصی و عمومی مشاغل به مربوط هاي فعالیت الکترونیک، دولت توسعه منظور به موظفند اجرایی هاي دستگاه -2 ماده

  .دهند انجام دورکاري طریق از و صااح را

 طرح اجرایی کارگروه عنوان با کارگروهی اجرایی، دستگاه دورکاري امور بر نظارت و هدایت ریزي، برنامه منظور به - 3 ماده

  .گردد می تشکیل دستگاه در مربوط اختیارات و وظایف با و زیر افراد از مرکب دورکاري

  کارگروه ترکیب -الف

  رئیس عنوان به اجرایی دستگاه ثابت معاون -1

  اجرایی دستگاه رئیس یا وزیر نماینده -2

  دبیر عنوان به )مشابه عناوین یا( اجرایی دستگاه برنامه و واحد مدیر -3

  )مشابه عناوین یا( اجرایی دستگاه انفورماتیک واحد مدیر -5

  )مشابه عناوین یا( اجرایی دستگاه پشتیبانی واحد مدیر -6

  )مورد حسب( دورکاري طریق از انجام براي نظر مورد فعالیت متولی دواح مدیر -7

  کارگروه اختیارات و وظایف -ب
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 به آنها ارائه و باشد می دورکاري طریق از انجام قابل آنها از بخشی یا تمام که هایی فعالیت و امور تعیین و احصا -1

  تأیید براي دستگاه مقام باالترین

 می صورت دورکاري طریق از که هایی فعالیت کیفی و کمی گیري اندازه و سنجش براي زمال کارهاي و ساز تعیین -2

  .پذیرند

 واحدهاي از دریافتی هاي گزارش اساس بر دورکاري طریق از انجام قابل هاي فعالیت و امور اقتصادي -فنی توجیه تأیید -3

  موردنظر هاي فعالیت متولی

  اريدورک متقاضی کارمندان صالحیت تأیید -4

  دورکاري انجام براي نیاز مورد تجهیزات و امکانات تعیین -5

  دورکاري فرآیند در استفاده مورد اطالعات امنیت براي الزم کارهاي و ساز تعیین -6

  کارمند هر دورکاري هاي فعالیت براي زمانی هاي دوره تعیین -7

  اجرایی دستگاه در دورکاري فرآیند اجراي بر نظارت -8

  دورکاري طریق از شده انجام هاي فعالیت نهایی مدیریتی هاي رشگزا تهیه -9

 درخواست با آن انجام کارمندان، به آن اعالم و دورکاري طرح طریق از انجام قابل هاي فعالیت تعیین از پس -4 ماده

  .پذیرد می صورت کارمند موافقت و دستگاه پیشنهاد یا دستگاه موافقت و کارمند

 شش از فرزندکمتر داراي یا باردار زنان و معلول افراد دورکاري، متقاضی شرایط واجد کارمند چند وجود صورت در -تبصره

  .بود خواهند برخوردار اولویت از سال

 قرار دورکار کارمند اختیار در را دورکاري انجام براي نیاز مورد تجهیزات و امکانات است موظف اجرایی دستگاه -5 ماده

  .دهد

 خود متبوع دستگاه هاي فعالیت انجام براي صرفا را دورکاري تجهیزات و امکانات است موظف رکاردو کارمند - 6 ماده

  .بود خواهد وي عهده بر مذکور تجهیزات و امکانات از نگهداري مسئولیت .نماید استفاده
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 و دورکاري طرح براي استفاده مورد اطالعاتی هاي شبکه امنیت براي را الزم اقدامات است موظف اجرایی دستگاه -7 ماده

 رعایت را خود متبوع دستگاه حفاظتی ضوابط موظفند نیز دورکار کارمندان .آورد عمل به اطالعات و ها داده از محافظت

  .ندهند قرار افراد سایر یا خانواده اعضاي اختیار در را خود شغلی هاي فعالیت یا فعالیت به مربوط اطالعات و ها داده و کرده

 عنوان تحت کشوري خدمات مدیریت قانون )76( ماده موضوع حقوق حداقل درصد 5 میزان به مبلغی هما هر - 8 ماده

 پرداخت آنان به دورکار کارمندان منزل روشنایی و سرمایش گرمایش، قبیل از مواردي براي جانبی هاي هزینه کمک

  .گردد می

  .شد خواهد پرداخت افراد این به نکارکنا سایر مانند غیرمستقیم و مستقیم رفاهی هاي پرداخت -تبصره

  :باشد می زیر موارد رعایت به ملزم دورکار کارمند -9 ماده

 به تحویل و حضور خصوص در الزم کاري انضباط از و داشته کامل هماهنگی خود متبوع سازمانی واحد یا دستگاه با -الف

  .باشد برخوردار خود کاري محصول موقع

 از پس کاري روز یک فاصله به حداکثر که طوري به باشد داشته وجود کارمند به آسان و سهل دسترسی امکان همواره -ب

 با آنکه مگر نماید مراجعه مربوط واحد به هماهنگی و نظر مورد امور انجام جهت کارمند متبوع، دستگاه تلفنی درخواست

  .باشد مرخصی در قبلی هماهنگی

  .نماید پرهیز ثالث اشخاص یا شخص به آن از بخشی یا تمام واگذاري زا و رسانده انجام به خود را شده محول امور -ج

  .نماید رعایت و داده قرار مدنظر دقیق طور به را شده محول امور انجام در الزم و انتظار مورد کمیت و کیفیت -د

 با مطابق است وظفم دورکار کارمند باشد نداشته وجود کار انجام امکان بیماري یا شخصی مشکالت دالیل به چنانچه -ه

 مرخصی درخواست موردنظر مدت براي و رسانده بالفصل مدیر اطالع به را مراتب مرخصی از کارکنان استفاده نامه آیین

  .نماید

 نباشد میسر فعالیت ادامه امکان که نماید پیدا ایراد اي گونه به دورکاري براي استفاده مورد تجهیزات و امکانات چنانچه -و

  .برساند دستگاه اطالع به سریعا را مراتب لیتفعا توقف ضمن

 دفتر مهر به شده تأیید که را پیوست تعهدنامه دورکاري، دوره شروع از قبل است موظف دورکاري متقاضی کارمند -10 ماده

 در اجرایی کارگروه دورکار، کارمند توسط 9 ماده در شده ذکر موارد رعایت عدم صورت در و نماید امضا است دولت هیئت

 و بررسی را کارمند منزل در کار وضعیت بالفاصله متبوع، واحد مدیریت مکتوب گزارش اساس بر و العاده فوق اي جلسه

  .شود می برخورد وي با مقررات و قوانین حسب
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 کارگروه توسط دوره هر زمان حداکثر و باشد می ماه شش کار دور کارمند هر براي دورکاري دوره هر زمان حداقل -11ماده

  .شد خواهد تعیین اجرایی

 رعایت با اجرایی کارگروه توسط دورکار فرد با ارتباط نحوه و وظایف انجام نحوه دورکار، کارمند کاري ساعات - 12 ماده

 کارکنان اینگونه به قانونی هاي پرداخت سایر و کاري اضافه پرداخت .شود می تعیین کشوري خدمات مدیریت قانون 87 ماده

 کارگروه رئیس تأیید و کارمند متبوع واحد مدیر پیشنهاد با و اجرایی کارگروه توسط شده تعریف کار کیفیت و حجم اساس بر

  .گرفت خواهد صورت اجرایی

 هاي دستگاه به و تهیه را دورکار کارمندان عملکرد ارزیابی به مربوط ضوابط است موظف مدیریت توسعه معاونت -13 ماده

 نتایج مبناي بر و ارزیابی اساس این بر را خود دورکار کارمندان عملکرد موظفند نیز اجرایی هاي دستگاه .نماید ابالغ اجرایی

 صورت به فرد همکاري قطع یا ارتقا تداوم، به نسبت کشوري خدمات مدیریت قانون هاي ظرفیت از استفاده با شده حاصل

  .نمایند اقدام دورکاري

 در گردد می تعیین وي متبوع واحد مدیر توسط که هفته هر را روزهایی لزوم صورت در است موظف دورکار کارمند - 14 ماده

  .باشد داشته فیزیکی حضور دستگاه در خود کار محل

 مورد در گزارشی دورکاري، طرح از هردوره پایان از پس است موظف دورکار کارمندان یا کارمند متبوع واحد مدیر -15 ماده

  .نماید ارسال اجرایی کارگروه به امور پیشرفت نحوه و ذیربط افراد عملکرد

 و رفاهی تسهیالت کارافتادگی، از استحقاقی، هاي مرخصی جمله از مقررات سایر اعمال به مربوط کارهاي و ساز -16 ماده

  .شد خواهد ابالغ مدیریت توسعه معاونت توسط قوانین با منطبق کار ساعات تنظیم

 توسعه معاونت به را دورکاري طریق از شده انجام هاي فعالیت گزارش الس هر موظفند اجرایی هاي دستگاه -17 ماده

  .نمایند ارائه مدیریت

  .است رسیده جمهوري ریاست تأیید به 30/3/89 تاریخ در نامه تصمیم این

  جمهور رییس اول معاون -رحیمی محمدرضا

  

  

 


