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  65وضوع ماده حق شغل م

كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز يكي از طبقات : 65ماده 

  .باشدمي ) 6000(و حداكثر آن ) 2000(حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل . جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند

  : عوامل

  اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها . 1

  سطح تحصيالت . 2

  مهارت هاي مورد نياز . 3

   و حداكثر2000حداقل (امتياز ) 4000(تخصيص به جدول يا جداول حق شغل بر مبناي 

  )  امتياز6000 

  معاونت توسعه مديريت و سرمايه» سازمان«جدول طبقات پيشنهادي  : مرجع تصويب

  ساني تصويب و به تصويب هيات وزيران  ان

   تخصيص هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جدولحق شغل - 

  شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني 

  . محاسبه مي شود1/1با ضريب ... امتياز مشاغل آموزشي تمام وقت 

  توسط دستگاه : اجرا

  نساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه ا: نظارت

  : نكات قابل بحث

 . مي توانيم حداقل امتياز را از كارداني به باالتر در نظر بگيريم .1

  .به نظر نمي رسد با متن قانوني مغاير باشد

 : جدول طبقات مي تواند .2

   طبقه 16 - 

  طبقه 20 - 

 ...و  - 

  .مي توان عوامل ديگري را نيز به عوامل اضافه مي كرد .3

  .شغل و پست .4

  حق شغل) = حداقل امتياز+ طبقهامتياز (× ضريب ريالي 

  1386 سال 500حق شغل طبقات يك جدول با ضريب ) = 2000+250(×500=1250×50=1125000ريال 

  1386 سال 500 جدول با ضريب 16حق شغل طبقات )= 2000+4000(×500=6000×500=3000000ريال 

 طبقه حق شغل بنا به پيشنهاد معاونت توسعه 16 جدول ارزشيابي هر يك از رشته هاي شغلي موجود در طرح طبقه بندي مشاغل كه در

  .مديريت و سرمايه انساني به تصويب شورا مي رسد، براساس عوامل و امتيازات جدول زير خواهد بود

  امتياز  درصد  عوامل فرعي  امتياز  درصد  عواملرديف

  400  10  وظايف اجرايي

  1200  30  پيچيدگي وظايف  1  400  10  وظايف مطالعاتي

  400  10  وظايف ستادي

  400  10  اداري و مالي

  1200  30  مسئوليت ها  2  400  10  قوانين و مقررات

  400  10  روش ها و رويه ها

  400  10  رسمي
  800  20  سطح تحصيالت  3

  400  10  غيررسمي

  400  10  تجربه
  800  20  مهارت هاي مورد نياز انجام شغل  4

  400  10  سابقه

  4000  100  جمع  4000  100  جمع

 طبقه امتياز تجمعي بازه امتياز رشته هاي شغلي

50 

50 

50 

50 

50 

 

 

2250-2000  

 

 

250 

 

 

1 

 2500-2251  500 2 

 2750-2501  750 3 

 3000-2751  1000 4 

 3250-3001  1250 5 

 3500-3251  1500 6 

 3750-3501  1750 7 

 4000-3751  2000 8 

 4250-4001  2250 9 

 4500-4251  2500 10 

 4750-4501  2750 11 

 5000-4751  3000 12 

 5250-5001  3250 13 

 5500-5251  3500 14 

 5750-5501  3750 15 

 6000-5751  4000 16 
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  65 ماده 1طبقه بندي مشاغل موضوع تبصره 

 هركدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثر در پنج رتبه، مقدماتي، پايه، -1تبصره  : رتبه بندي مشاغل

ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي گردند و هركدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع 

  .رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و باالتر اختصاص مي يابد. ه اختصاص مي يابداين ماد

  

شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار : ارتقاي رتبه

يزان جلب رضايت و خالقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و م

ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگي هاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد 

ارزيابي و حسب امتيازات مكتسب و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقاء 

  .مي يابند

  

الي انقالب فرهنگي تعيين مي شوند و افرادي كه نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي ع: رتبه نخبگان

عالوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت الزم برخوردار هستند طبق آيين نامه اي كه به 

معاف و در يكي از رتبه هاي ديگر رتبه ها  پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد از طي برخي از

  .قرار مي گيرند

نظير ابتكار و خالقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و  : عوامل - 1

  ميزان جلب رضايت ارباب رجوع 

 :ويژگي هاي مشاغل - 2

  براساس طيف و گستردگي مشاغل از ساده به پيچيده) الف

  مي توان براساس رشته ها ) ب

  مي توان به هر نحو كه مناسب ديد) پ

  ) ...ت

  اقل تجربه  حد- 3

  . سال است4وضع موجود احتساب تجربه در ارتقاء حدود ) الف

 دهه 3 ساله يا براساس روند رشد، ارتقاء و شكوفايي تجربه در 5ولي مي توان براساس قانون برنامه ) ب

  .اشتغال نيروي انساني تقسيم بندي كرد

  .مايه انساني متناسب با ويژگي هاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت و سر- 4

   رتبه هاي خبره و عالي با شاغل كارشناسي و باالتر- 5

مستثني از روند برخي از رتبه ها مصوبه هيات ) كه داراي حداقل تجربه و مهارت الزم باشند( نخبگان - 6

  وزيران

  . مي توان مشاغل را از كارداني به باال رتبه بندي مي شوند- 7

  ... و - 8
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  65 ماده 2 فوق العاده مديريت تبصره

كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، حيطه  : 65 ماده 2تبصره 

سرپرستي و نظارت و حساسيت هاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق العاده 

  .است قرار مي گيرند) 5000(و حداكثر آن ) 500(مديريت كه حداقل امتياز آن 

  

معاونت » سازمان«بنا به پيشنهاد ) فوق العاده مديريت(جدول يا جداول تبصره يك : 65قسمت اول ماده 

  توسعه مديريت و سرمايه انساني به تصويب هيات وزيران

  

  : عوامل 

  پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها  - 1

 حيطه سرپرستي  - 2

 نظارت - 3

 حساسيت هاي شغل - 4

 ...)مديريتي و (ساير عوامل  - 5

  

  .ج از رتبه بندي قرار گيرندمي تواند خار •

 تخصيص به طبقات جدول فوق العاده مديريت مصوبه هيات وزيران •

  امتياز4500معادل ) 5000-50(بازه امتياز  •

 مي توانيم امتياز را از مدرك كارشناسي به باال مدنظر قرار دهيم •

 . طبقه قرار دارند3 طبقه، سرپرستان نيز در 3در حال حاضر مديران در  •

  

  فوق العاده مديريت = )امتياز مكتسبه+ حداقل (×  ضريب =xريال

  

  : نكات مورد توجه 

 سازمان موظف است برنامه ها و سامانه هاي اجرايي موثري را 56ماده : دوره هاي آموزش ويژه مديران  - 1

براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقش هاي مورد انتظار در بخش ها و دستگاه هاي اجرايي كشور 

  .ظيم نمايد و هرگونه انتصاب و ارتقاي مديران را منوط به طي دوره هاي ذيربط نمايدتن

را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقا به انتخاب و انتصاب مديران به پست حرفه اي، شرايط تخصصي الزم  - 2

 .مراتب باالتر ارتقا يابند

 . سال است4دوره خدمت متصديان پست هاي مديريت حرفه اي  - 3

 يت سطح بندي فصل ساختارهارعا - 4

شرايط تخصصي و عمومي پست هاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاي مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به  - 5

  .تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد
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  1مصوبه شماره 

  بسمه تعالي

  

معاونت توسعه مديريت و ...................... مورخ .... ...............بنا به پيشنهاد شماره ....................... هيات وزيران در جلسه 

 قانون مديريت خدمات كشوري جداول موضوع 80و67سرمايه انساني رئيس جمهور و در اجراي قسمت اول مواد 

  :  قانون مذكور و تبصره آن تصويب نمودند72و70و65مواد 

  : عبارتند از تعاريف و اصطالحات به كار گرفته شده در اين مصوبه ) 1ماده 

  . كه در شمول اين آيين نامه قرار مي گيرند5منظور دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده : دستگاه اجرايي) الف

  . مجلس شوراي اسالمي08/07/1386قانون منظور قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ) ب

  . قانون116منظور شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موضوع ماده : شورا) پ

  .منظور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور: معاونت ) ت

  .منظور پست هاي تخصيص يافته در طبقات و رشته هاي شغلي طرح طبقه بندي مشاغل: مشاغل) ث

  ) ...ج

 و حداكثر 2000حداقل ( امتياز 4000تعيين و برقراري حق شغل كارمندان براساس عوامل و امتيازات ) 2ماده 

طرح طبقه بندي ) هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي(جدول زير و تخصيص كليه رشته هاي شغلي )  امتياز6000

 طبقه اي بنا به پيشنهاد معاونت و تصويب 16در جدول حسب گستردگي دامنه فعاليت ها و پراكندگي مشاغل 

  .شورا به دستگاه اجرايي ابالغ مي گردد

  

  امتياز  درصد  عامل   رديف

  800  20  گي وظايف و حدود اختيارات در قضاوت و تصميم گيري پيچيد  1

مالي، اداري، گزارشات، روش ها، رويه ها، و فرآيندها و قوانين (مسئوليت ها   2

  ) و مقررات

40  1600  

  800  20  )رسمي و غير رسمي(تحصيالت   3

  800  20  )سنوات/ تجربه(مهارت هاي مورد نياز شغل   4

  4000  100  جمع

  

 هر يك از مشاغلين تخصيص يافته در رشته هاي شغلي طرح طبقه بندي مشاغل و جدول اين ماه )1تبصره 

مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي كه رتبه مقدماتي بدو :  رتبه5متناسب با ويژگي هاي شغلي با در نظر گرفتن 

 طبقه جدول 8 مي باشد در تا باالترين سطح دكترااستخدام كليه كارمندان از حداقل مدرك تحصيلي متوسطه 

 طبقه اي اين ماده و ساير رتبه ها به ترتيب هر كدام در دو طبقه تخصيص مي يابد مشروط به اينكه تا سطح 16

  . تجاوز ننمايد12مدارك تحصيلي كارشناسي يا معادل آن از طبقه 

 ارزشيابي مشاغل  شورا حسب ضرورت مي تواند به منظور تطبيق مقررات طرح هاي طبقه بندي و)2تبصره 

 داراي مقررات استخدامي خاص بوده و همچنين رعايت عدالت 15/09/1386دستگاه هاي اجرايي كه قبل از 

استخدامي، با توجه به ماهيت وظايف، مسئوليت ها و ويژگي هاي مشاغل دستگاه هاي اجرايي در تعيين و 
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متيازات فرعي تقسيم و همراه با دستورالعمل برقراري حق شغل، عوامل و امتيازات جدول فوق را به عوامل و ا

  .با رعايت اصول كلي جدول فوق به دستگاه هاي اجرايي ابالغ نمايد)  قانون116در اجراي بند سب ماده (اجرايي 

 ارتقاي رتبه هر يك از شاغلين براساس عواملي نظير ابتكار ، خالقيت، ميزان افزايش مهارت، انجام )3تبصره 

طي دوره آموزش و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع و عوامل و امتيازات و جداول اين ماده خدمات برجسته ، 

براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگي هاي مشاغل به تصويب شورا مي رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتبسه و 

  .لي تخصيص دهد سال به سطوح پايه، ارشد، خبره و عا7 سال تجربه مفيد مطلوب و مرتبط و حداكثر 5حداقل 

 امتياز حق شغل هر يك از طبقات مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و )4تبصره 

 6000 محاسبه مي گردد، مشروط بر اينكه از سقف 1/1درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با ضريب 

  .تجاوز ننمايد

 4000 با حداكثر 65 ماده 2و سرپرستي موضوع تبصره ) حرفه اي(ت  تعيين و برقراري فوق العاده مديري)3ماده 

مي باشد به شرح عوامل و امتيازات جداول زير طبقه بندي و همراه با ) 4500 و حداكثر 500حداقل (امتياز 

  .ضوابطي كه به تصويب شورا مي رسد به دستگاه هاي اجرايي ابالغ مي گردد

  

  ت و سرپرستيعوامل و امتيازات فوق العاده مديري

  امتياز درصد  عوامل  رديف

  450  10  پيچيدگي وظايف  1

  900  20  مسئوليتها  2

  3  450  10  مستقيم
  حيطه سرپرستي

  450  10  غيرمستقيم

  900  20  حساسيت شغل  4

  450  10  حل مساله

  ساير موارد  5  450  10  پاسخگويي

  450  10  دانش اندازه گيري كار

  4500  100  جمع

  

 قانون به 29بقات و جدول امتياز فوق العاده مديريت و سرپرستي هماهنگ با سطوح بند ج ماده  ط)1تبصره 

  .شرح زير تعيني مي گردد

  

 ساير واحدها  واحدهاي شهرستاني  واحدهاي استاني  وزارتخانه هاي و موسسات دولتي  سازمان

  1  2  1  3  2  1  4  3  2  1  طبقه مديران

  1000  1500  2000  2500  3000  3500  4000 4500  -  -  امتياز

  

 شرايط تخصصي و عمومي مديران حرفه اي و نحوه ارتقاي مسير شغلي بنا به پيشنهاد معاونت و )2تبصره 

تا تصويب اين ضوابط در شورا ضوابط موجود به مدت سه سال از زمان . تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد

 نياز به اخذ مجوز شوراي عالي اداري مي باشد 57 ماده در اجراي. (الزم االجرا شدن قانون كماكان مجري است

  .)كه مي توان آن را اخذ نمود
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 مشاغل سرپرستي و امتياز متصديان آنها از بابت فوق العاده سرپرستي و بر مبناي سطوح سازماني كه )3تبصره 

 2500 تا 500قل  قانون و تبصره هاي آن به تصويب مراجع زيربط مي رسد بين حدا29در دستورالعمل ماده 

  .امتياز بر اساس دستورالعمل مصوب شورا به دستگاه هاي اجرايي ابالغ مي گردد

 حق شغل مدير عامل و اعضاي هيات مديره تمام وقت و موظف شركت هاي دولتي كه در اختيار دولت )4ماده 

بر حداكثر امتياز شغل فصل  برا5/1 با احتساب 15/09/1386 قانون و تبصره آن از تاريخ 72مي باشد موضوع ماده 

و ضوابط و جداول زير محاسبه و )  امتياز7000( امتياز 9000 و حداكثر 2000دهم قانون بر مبناي حداقل 

  .پرداخت مي شود

  

  جدول امتيازات حق شغل مدير عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي

  امتياز  درصد  عوامل رديف

  700  10  نوع وظايف   1

  700  10  حساسيت   2

  1050  15  سطح تخصص كارمندان  3

  1050  15  تاثير و نقش اقتصادي شركت  4

  700  10  نوع توليد و خدمات  5

  1400  20  كارآيي و اثر بخشي  6

  1400  20  سهم شركت در درآمد ملي   7

  7000  جمع

  

طبقه از پايين ترين  7 مشاغل اين گونه كارمندان با عنوان رشته شغلي مديران بنگاه هاي اقتصادي در )1تبصره 

 سال تجربه در فعاليت هاي اقتصادي و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد 10سطح مدير طبقه يك با حداقل 

 براساس دستورالعمل هماهنگي با ساير كارمندان توسط شورا 7مرتبط در زمينه اقتصادي و باالترين سطح طبقه 

  .و تخصيص مي يابدتصويب گرديده 

 نيز طبق 68مندان عالوه بر حق شغل از حق شاغل و فوق العاده هاي مذكور در ماده  اينگونه كار)2تبصره 

 ).فوق العاده مديريت(مقررات برخوردار مي گردند 

 حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي واگذار شده به بخش غيردولتي مشابه )3تبصره 

  .ي گرددمديران حرفه اي اين قانون تعيين و پرداخت م

 قانون از امتيازات 71 سمت هاي مديريت سياسي عالوه بر بهره مندي از امتيازات شغلي موضوع ماده )5ماده 

  . كه به تصويب شورا خواهد رسيد، بهره مند خواهد شد66شغلي موضوع ماده 

 در مرخصي  حق شغل به كارمنداني پرداخت مي شود كه تمام وقت به انجام وظيفه اشتغال داشته يا)6ماده 

  . ماه در يك سال كاري قرار داشته باشند4استحقاقي و يا استعالجي حداكثر 

 به 78 ماده 1 كارمندان نيمه وقت مشمول قانون خدمت نيمه وقت بانوان مصوب يا مشمولين تبصره )7ماده 

  .نسبت ساعت كار اشتغال از حق شغل بهره مند خواهند گرديد

دان از طبقات جدول برابر است با حداقل امتياز به عالوه امتياز آن طبقه  حق شغل هر يك از كارمن)8ماده 

  . همان سال تعيين و پرداخت مي شودضربدر ضريب ريالي
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 نخبگان كه طبق ضوابط مصوب شوراي انقالب فرهنگي تعيين مي شوند و داراي حداقل تجربه و مهارت )9ماده 

  .ل شورا از طي برخي از رتبه ها معاف خواهند بودبراساس دستورالعم. الزم در رتبه پايه را دارند

 در هر يك از دستگاه هاي اجرايي كميته اي به رياست معاون اجرايي ثابت، مدير بودجه و تشكيالت، )10ماده 

مدير نيروي انساني، مدير واحد مربوط يا عناوين مشابه و يك نفر كارشناس متخصص تشكيل تا در چارچوب 

 توسط شورا به دستگاه هاي اجرايي ابالغ مي گردد نسبت به اجراي صحيح و 16جراي ماده دستورالعملي كه در ا

  .كامل قانون مديريت خدمات كشوري اقدام نمايند

 تصميمات كميته به اتفاق آراء و با تاييد باالترين مقام اجرايي دستگاه و امضاي معاون اجرايي ثابت )1تبصره 

  .جهت اجرا ابالغ مي گردد

 اعضاي كميته مجموعه پاسخگويي مراجع دستگاه هاي نظارتي و حقوقي و محاكم ذيربط در برابر )2تبصره 

  .اجراي قانون مي باشند

 عزل و نصب معاونين و مقامات اجرايي براساس آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد معاونت به )3تبصره 

  .تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

  ........... كميته استاني )4تبصره 

 چنانچه تعيين و برقراري حق شغل كارمندان و يا طبقات رشته هاي شغلي هر يك از دستگاه هاي )11ماده 

اجرايي با ضوابط اجرايي اين آيين نامه هماهنگي نداشته باشد مي توانند از طرح جاري استفاده يا حداكثر ظرف 

  .الم نمايند ماه پيشنهاد اصالحي خود را به شورا جهت تصويب اع2مدت 

 سطح و يا مدارك تحصيالت فارغ التحصيالن حوزه هاي علميه در يكي از پست هاي مصوب قابل )12ماده 

تخصيص در رشته هاي شغلي كه در شرايط احراز آنان مدارك تحصيلي حوزه هاي علميه پيشن بيني شده يا 

تراز ديپلم، كارداني، كارشناسي و  هم4و3،2،1بشود و به تاييد مراجع ذيصالح رسيده باشد به ترتيب سطح 

  .كارشناسي ارشد قرار مي گيرند

 پست هاي قابل تصدي و ساير ضوابط و مقررات مربوط اين ماده به پيشنهاد معاونت به تصويب شورا )تبصره 

  .خواهد رسيد

در اجراي  درجات يا مدارك غيررسمي هنري هنرمندان كه به عنوان كارمندان در دستگاه هاي اجرايي )13ماده 

قوانين و مقررات مربوط به خدمت پذيرفته شده يا مي شوند و در يكي از پست هاي مصوب سازماني به طور تمام 

 سطح 8وقت به عنوان هنرمند كه خالقيت هنري جزء الينفك وظايف و مسئوليت هاي آنان قرار دارند در 

ع تحصيلي رسمي ششم ابتدايي، راهنماي، براساس ضوابط مصوب شوراي توسعه مديريت همتراز با يكي از مقاط

متوسطه، كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا مي گردند كه صرفا از مزاياي استخدامي اين قانون بهره 

  .مند خواهند شد

 عناوين مشاغل با پست هاي هنري، نحوه ارزيابي، رشته شغلي مربوط و روند ارتقا و انتصاب و احتساب )تبصره

  .نان به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و معاونت به تصويب شورا خواهد رسيدتجربه آ

 قانون 6 اين آيين نامه صرفا مربوط به كارمندان شاغل در يكي از پست هاي سازماني موضوع ماده )14ماده 

حوي در هر يك از دستگاه است و ساير افراد كه به ن) قرارداد(و پيماني ) حكم(مستخدمين رسمي ) ثابت و موقت(

  .هاي اجرايي مشمول قانون به كار اشتغال دارند مشمول قانون كار مي باشند

 به منظور ايجاد فرصت مناسب براي اجراي صحيح و به موقع قانون در دستگاه هاي اجرايي در بازنگري )15ماده 

 قانون روند شرايط 56اي ماده ساختار سازماني و شرح رشته هاي شغلي و شرايط احراز مشاغل همچنين اجر
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 قانون شرايط تصدي مشاغل عمومي و اختصاصي، دستگاه هاي اجرايي 70و ارتقاي گروه كارمندان و ماده تصدي 

 با رعايت موارد زير كماكان از رشته هاي شغلي موجود در طرح هاي طبقه بندي مشاغل 15/9/1389مي توانند تا 

  .ري نمايندقبل از اجرايي شدن قانون بهره بردا

 در پايان هر سال عملكرد هر يك از كارمندان براساس دستورالعملي كه در چارچوب موارد زير توسط )تبصره 

چنانچه نمره الزم را كسب نمايند . شورا تهيه و به دستگاه هاي اجرايي ابالغ مي گردد مورد ارزيابي قرار مي گيرند

 شغلي مربوط به پست مورد تصدي در طرح طبقه بندي مشاغل كارمند مي تواند براساس شرايط احراز رشته هاي

جاري كه دستگاه هاي اجرايي مشمول اين آيين نامه مي توانند تا سه سال از آن بهره برداري نمايند در ارتقاي 

  .مي باشد، منظور گردد.... رتبه كارمند در راستاي عملكرد مثبت، جلب رضايت ارباب رجوع، اصالح ساختاري و 

  ؛49و48نتايج مناسب از ارزيابي عملكرد در اجراي مواد كسب  - 1

 ؛28در اجراي ماده جلب رضايت مردم  - 2

 ؛68 ماده 5اعمال اصالحات ساختار تبصره بند  - 3

4 - ...  

 با مقرارت اين قانون و ضوابط اين آيين نامه در اجراي 15/09/1386 نحوه تطبيق مقررات جاري قبل از )16ماده 

  . توسط شورا دستورالعمل الزم تهيه و به دستگاه هاي اجرايي ابالغ مي گردد16 بند ب ماده 5و4رديف هاي 
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  66حق شاغل موضوع ماده 

  

عالوه بر ( كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيالت، دوره هاي آموزشي و مهارت :66ماده 

و ) 1000(، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل )طحداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربو

امتياز شغل وي % 75حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل . امتياز مي باشد، بهره مند مي گردند) 4500(حداكثر 

  .تجاوز نخواهد كرد

امه اي كه با پيشنهاد سازمان به  هنرمندان و افرادي كه در حوزه هاي علميه تحصيل نموده اند  براساس آيين ن- تبصره

  .تصويب هيات وزيران مي رسد با مقاطع تحصيلي همتراز مي گردند

  : عوامل 

  )حداقل كارداني(تحصيالت  .1

 دوره هاي آموزشي  .2

نظير مهارت هاي فكري ، دقت ، مهارت هاي جسمي، ): عالوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه(مهارت  .3

 ....روابط انساني و 

 ات خدمت سنو .4

 تجربه  .5

  )4500 حداكثر 1000حداقل ( امتياز 3500: امتياز

ارزيابي عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد « مقرر مي دارد 67قسمت آخر ماده : مرجع تصويب 

ساني به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه ان» معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور«سازمان 

، » معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور«مي رسد توسط دستگاه اجرايي انجام خواهد شد و سازمان 

  .بر اجراي اين امر نظارت مي نمايد

  شاغل ) = حداقل امتياز+ امتياز مكتسبه (×ضريب  = xريال 

  : نكات مورد توجه 

  از مقطع كارداني و باالتر .1

  شودعوامل خاص فردي اضافه .2

 مدارك تحصيلي هنرمندان و افراد حوزوي مصوبه هيات وزيران  .3

 سنوات تحصيلي را مي توان  .4

 
جمع مقطع 

  تحصيلي

دكتراي 

  تخصصي

دكتراي حرفه 

  اي

كارشناسي 

  ارشد

  ديپلم  كارداني  كارشناسي

   سال11   سال25

   سال26
   سال2   سال2   سال2

 2ناپيوسته 

  سال

  پيوسته

   سال4
   سال2

   سال12

  زبان خارجي  .5

 مدارك اضافي  .6

  ...)نظام وظيفه، خروج از سازمان اصلي و (سوابق خدمت  .7
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   حق شاغل-2مصوبه شماره 

  بسمه تعالي

  

................  قانون مديرت خدمات شاغل كارمندان مشمول قانون بنا به پيشنهاد شماره 67در اجراي قسمت آخر ماده 

.............................. مورخ ......................... عه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در جلسه معاونت توس.................... مورخ 

  .شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مطرح و به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت

  

 امتياز معادل 4500 و حداكثر  امتياز1000 حق شاغل و درصد و حداكثر امتياز هر عامل بر مبناي حداقل )1ماده 

 1000تعيين مي گردد كه مجموع امتياز مكتسبه كارمند به عالوه حداقل ) 1( امتياز به شرح جدول شماره 3500

  : ضربدر ضرايب ريالي سال مربوطه به عنوان حق شاغل تعيين و برقرار مي گردد

  

  1جدول 

  امتياز  درصد  عوامل رديف

  1225  35  تحصيالت  1

  175  5  )ساالنه(تجربه   2

  175  5  )ساالنه(سنوات خدمت   3

  700  20  كارآموزي / دوره هاي آموزشي  4

  350  10  )ف دقت، تمركز، مهارت هاي جسمي و غيرفكري/استفاده از منابع خارجي(مهارت   5

  175  5  تاليف و آثار علمي   6

  175  5  ارائه طرح هاي ارزنده   7

  175  5  تشويق و تقدير   8

  175  5  كميته ها و شوراها عضويت در   9

  175  5  ساير  10

    100  جمع

  

 منظور از تحصيالت در اين آيين نامه تحصيالت رسمي است و آن عبارت است از آموزش هاي نظام مند و )2ماده 

برنامه ريزي شده كه به طور متعارف، معرف سطح آگاهي ها و دانش هاي عمومي و تخصصي افراد و نشان دهنده ميزان 

اعتبار تحصيالت .  علمي و عملي آنان در موضوعاتي است كه به انجام وظايف و مسئوليت هاي شغلي ارتباط دارندتسلط

رسمي مستند به گواهي و تاييد مراجع ذيصالح رسمي كشور است كه براساس ضوابط مخصوص به خود صورت مي 

  .پذيرد

ل پايان دوره كارداني در نظر گرفته شده است،  حداقل سطح تحصيالت رسمي مورد نياز براي احراز مشاغ)1تبصره 

ليكن به دليل سهولت در اجراي مرحله تطبيق، سطوح تحصيلي پايين تر از متوسطه نيز در جدول پيش بيني شده 

  .) هم استفاده كرد1000مي توان براي مدرك پايين تر از كارداني را از امتياز كمتر از : نكته . (است

اي تحصيلي دانش تخصصي و مهارت هاي علمي و عملي مورد نياز براي مشاغل مختلف،  چون در رشته ه)2تبصره 

  .متفاوت است، بنابراين عالوه بر مقطع تحصيلي ، رشته تخصصي تحصيلي نيز در اين طرح لحاظ شده است
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اي رشته ه» عمومي«از اين حيث، رشته هاي تخصصي در تطبيق با مشاغل از حيث ميزان ارتباط، به رشته هاي 

  .تقسيم شده اند» مطلوب«و رشته هاي » مربوط«

  .تحصيالت مقاطع راهنمايي و كمتر از آن در طبقه بندي عمومي قرار مي گيرند: رشته هاي تحصيلي عمومي  )1

 .رشته هاي تحصيلي در مقطع پايان دوره متوسطه براي كليه مشاغل مطلوب محسوب مي شود )2

كارداني و باالتر از آن دسته از رشته هاي تحصيلي و توجه به در مقاطع تحصيلي : رشته هاي تحصيلي مطلوب )3

نوع گرايش كه موضوع واحدهاي درسي آنها با دانش و تخصص هاي مورد نياز شغل به طور مستقيم مرتبط 

 .محسوب مي شوند» مطلوب«هستند، رشته 

 70 هاي تحصيلي كه در مقاطع تحصيلي كارداني و باالتر از آن دسته از رشته: رشته هاي تحصيلي مربوط )4

براي » مطلوب«درصد از واحدهاي درسي آنها از لحاظ عنوان و يا موضوع درسي با يكي از رشته هاي تحصيلي 

 .محسوب مي شوند» مربوط«احراز شغل مشترك باشند، براي همان شغل، 

دد كه دارندگان  تعيين مي گر1225از كل امتيازات اين عامل كه معادل % 35امتياز مقاطع تحصيلي بر مبناي  )5

مدرك تحصيلي در رشته هايي كه براي احراز شغل مطلوب هستند، نسبت به كاسني كه رشته تحصيلي آنان 

مربوط شناخته مي شود، از امتياز بيشتري برخوردار خواهند بود كه در شرايط احراز رشته هاي شغلي طرح 

 .طبقه بندي مشاغل اين عناوين مشخص و درج گرديده است

كه نشان مي دهد نسبت به حداقل امتيازات به حداكثر ) 2(تحصيالت رسمي بر مبناي جدول شماره امتياز  )6

 . است4 به 1حدود 

   امتيازات تحصيالت رسمي-2جدول 

  

  مقاطع تحصيلي 
  مطلوب  مرتبط  عمومي

        دوره ابتدايي يا معادل آن 

        دوره راهنمايي يا معادل آن 

        )ديپلم(پايان دوره متوسطه 

      306  يا معادل آن ) فوق ديپلم(كارداني 

        يا معادل آن) ليسانس(كارشناسي 

        يا معادل آن) فوق ليسانس(كارشناسي ارشد 

        دكتراي حرفه اي يا معادل آن 

  1225       يا معادل آن (phd)دكتراي تخصصي 

  

اه و قبول دستگاه بر مبناي شرايط برخورداري از مزاياي مدرك تحصيلي فقط از تاريخ ارائه مدرك به دستگ )7

  .احراز رشته هاي شغلي پست مورد تصدي امكان پذير خواهد بود

، رشته هاي مندرج در شرايط احراز رشته شغلي » مربوط«يا » مطلوب«مالك تشخيص رشته هاي تحصيلي  )8

 .تعيين مي گردد

بق شرايط احراز رشته هاي شغلي در مرحله تطبيق، به رشته هاي تحصيلي در مقاطع كارداني و باالتر كه ط )9

و در غير اين صورت امتياز مدرك تحصيلي مربوط مطابق » مطلوب«هستند، امتياز مدرك تحصيلي » مطلوب«

 .تعلق مي گيرد) 2(جدول شماره 

 . ابتدايي از امتياز معادل مدرك ششم ابتدايي بهره مند خواهند شد6دارندگان مدرك تحصيلي كمتر از  )10

  نوع مدرك تحصيلي
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امل آن بخش از سنوات خدمت كارمندان است كه براي تصدي يا اجراي وظايف و مسئوليت ها فعاليت تجربه ش) 3ماده 

اثرات تجربه در بخش نظام گردش مشاغل در مسير پيشرفت شغلي، . يك رشته شغلي مورد نياز مفيد و مرتبط است

  .تغيير در وضعيت نقل و انتقال ماموريت كارمندان كاربرد دارد

  : ن به دو دسته تقسيم كردتجربه را مي توا

عبارت است از آن بخش از خدمات فرد كه در مشاغل مورد تصدي در يك رشته شغلي يا حداقل در : تجربه مفيد ) 1

يك رشته فرعي باشد مشروط به اين كه آن بخش از خدمات در يك مقطع تحصيلي خاص و در رابط با بخشي از 

  . ادامه فعاليت در يك شغل مورد نياز، مفيد يا مرتبط باشدسنوات خدمت فرد كه براي تصدي يا احراز يا

عبارت است از بخشي از خدمات فرد كه در زمينه . بعضا به آن تجربه مشابه نيز گفته مي شود : تجربه مرتبط) 2

مالك تشخيص اين تجربه شرح وظايف پست مورد تصدي و فعاليتهايي كه در . فعاليتهاي شغل مورد تصدي وي باشد

  .اي قبلي انجام مي داده، مي باشدپسته

  .....تجربه غير مربوط ) 3

 بر مبناي حداكثر سنوات پيش بيني شده براي 3تجربه به دو روش يكي ساالنه و ديگري براساس جدول شماره ) 4

  .ارتقاي رتبه

   توزيع امتياز تجربه-3جدول 

  تجربهحداكثر امتياز   سال هاي تجربه  امتياز هر سال تجربه  مقاطع تحصيلي

  -  a 5  پايان دوره ابتدايي

 -  a 7+2  پايان دوره راهنمايي

 -  a 10+4  ديپلم 

 -  a 10+7  )كارداني(فوق ديپلم 

 -  a 12+10  )كارشناسي(ليسانس 

 -  a 12+12  )كارشناسي ارشد(فوق ليسانس 

 -  a 12+14  دكتراي حرفه اي 

  a 12  175+16  دكتراي تخصصي 

  

تصديان مشاغل، بابت يك سال خدمت علمي كه در ارتباط با عملكرد ساالنه كارمند كه به م:  سنوات خدمت )4ماده 

  . امتياز است تعيين مي گردد175از امتيازات معادل % 5حداكثر معادل 

  . سنوات خدمت اعم از خارج يا داخل دستگاه با توجه به شرايط و نحوه طي شدن سابقه در نظر گرفته ميشود)1تبصره 

% 80ات خدمت در حوزه وظيفه يا در ساير دستگاه هاي اجرايي كه مورد قبول دستگاه اجرايي باشد از  سنو)2تبصره 

  .امتياز اين ماده بهره مند خواهد شد

  .مدل ديگري جهت توزيع امتياز سابقه مي تواند مدنظر باشد كه در جدول زير آمده است: توضيح 

  جدول توزيع امتياز سابقه 
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  ابقهجدول توزيع امتياز س

  حداكثر امتياز سابقه  سنوات خدمت بر حسب سال امتياز هر سال سابقه مورد قبول  مقاطع تحصيلي

    30    پايان دوره ابتدايي

    30    پايان دوره راهنمايي

    30    ديپلم

    30    )كارداني(فوق ديپلم 

    30    )كارشناسي(ليسانس 

    30    )كارشناسي ارشد(فوق ليسانس 

  175  30    دكترا 

  

عبارت است از مجموعه دوره هاي علمي و عملي كه به منظور باال بردن سطح دانش و :  دوره هاي آموزشي)5ده ما

دوره هاي آموزشي را مي توان به سه . مهارت هاي عمومي، حرفه اي يا تخصصي و اصلي كارمندان، برگزار مي شود

  :دسته زير تقسيم نمود تا ارزيابي فرد مالك عمل قرار گيرد

  

دوره هاي آموزشي ضروري احراز شغل كه براي افزايش مهارت عمومي و حرفه اي و دانش تخصصي مربوط به ) لفا

  .شغل مورد تصدي كارمند طي مي شود

دوره هاي آموزشي ضرورري احراز شغل كه براي افزايش مهارت عمومي و حرفه اي و دانش تخصصي مربوط به ) ب

  .شغل مورد تصدي كارمند طي مي شود

  . دوره هاي آموزشي كه گذراندن آنها در ارتقاي شغلي و مسير كار راهه شغلي براي ادامه فعاليت شغل نياز است)پ

  . امتياز700حداكثر % 20امتياز اين عامل با ) تبصره

  .روش هاي مختلف جهت اين عامل و امتيازات مربوط مي توان در نظر گرفت: توضيح 

  

  جدول امتياز دوره هاي آموزشي

  حداكثر امتياز  امتياز به ازاي هر دوره ساعت يا دوره  مقطع تحصيلي/ سطوح شغلي/ شغلي رشته
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عبارت است از نوعي آموزش غيررسمي كوتاه مدت يا انجام عملي كار و يا فعاليت خاص در يك :  كارآموزي)تبصره 

امتياز آموزش % 5چنانچه اضافه بر حداقل شرايط احراز باشد از امتياز اين عامل . رشته شغلي كه مي تواند موثر باشد

  .بهره مند مي گردد

  

 مهارت با تعاريف مختلفي روبروست ولي پيشنهاد مي گردد در اين آيين نامه از مهارت هاي فكري، جسمي،  )6ماده 

  .استفاده مي شود... نيروهاي جسماني، تمركز، دقت، استفاده از منابع خارجي و 

  

  . حق شاغل صرفا به كارمنداني پرداخت مي گردد كه به صورت تمام وقت به كار اشتغال داشته باشند)7ه ماد

  )مرخصي استحقاقي و استعالجي چهار ماه در دوازده ماه(

  

عبارت است از توانايي هاي فردي و ويژگي هاي خاص كه در برخي از مشاغل :  ويژگي ها و توانايي هاي خاص)8ماده 

  .ام فعاليت هاي آن شغل مي باشدالزمه انج

نظير، مشاغل خاص خدمات درماني، هوايي كه بعضا ممكن است از لحاظ تناسب اندام يا ويژگي هاي ديگر روحي و 

  .رواني حالت خاصي داشته باشند

  

 ميزان عواملي نظير خالقيت، قدرت قضاوت، ابتكار، نوآوري و:  عواما و ويژگي هاي برجسته ذاتي و علمي فرد)9ماده 

  .عالقمندي و ايمان به كار و يا عوامل موثر كه در افزايش كارآيي و بهره وري فرد موثراست

اگرچه اين عوامل در همه مشاغل مي تواند موثر و تعيين كننده باشد، ولي در مشاغل پژوهش و تحقيق، نقش مهم 

  .داشته و از جايگاه خاصي برخوردار هستند

اغل در اين گونه مشاغل از درجات علمي دانشگاهي خاصي برخوردارند و تبحر و نكته مهم اين است كه افراد ش

عالقمندي به كار در آنها از نوع ديگري است و برخالف مشاغل استاندارد شده و يا تكراري، در اين گونه مشاغل فرد 

  .است كه وظايف شغلي خود را مي سازد

  

 با توجه به تفاوت انسان ها در ويژگي هاي فردي و برجسته مي : عوامل و ويژگي هاي برجسته اجتماعي فرد)10ماده 

  : اين عوامل و ويژگي ها عبارتند از . توان آنها را به دسته هاي مختلفي تقسيم بندي نمود

  . امتياز150 انجام مطالعات و تحقيقات علمي در زمينه هاي مختلف و انتشار آنها در سطح ملي و بين المللي تا -

  .فرانس ها و سمينارهاي بين المللي و ارايه مقاالت تخصصي شركت در كن-

  . دريافت نشان هاي لياقت و خدمت-

  . ارايه حاصل ابتكارات و ابداعاتي كه در بهبود شرايط سازمان و شرايط ملي موثر باشند-

  . احراز مقام كارمند يا مدير نمونه در سطح سازمان يا كشور-

   دريافت احكام تقدير و جوايز -

  ... و -
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    انجام مطالعات و تحقيقات علمي در زمينه هاي مختلف و انتشار آنها در سطح ملي و بين المللي  1

    كسب درجه ممتاز در آزمون استخدامي سازمان/ انجام تحصيالت عاليه با درجه ممتاز  2

    شركت در كنفرانس ها و سمينارهاي بين المللي و ارائه مقاالت تخصصي  3

    ان هاي لياقت و خدمت دريافت نش  4

    )سطح ملي(ابتكارات و ابداعات موثر در بهبود شرايط و وضعيت سازمان و كشور   5

    ...ارائه طرح هاي اقتصادي در جهت كاهش هزينه ها و يا افزايش درآمدها، سرعت كار و  6

    احراز مقام كارمند نمونه در سطح دستگاه   7

    كشوراحراز مقام كارمند نمونه در سطح   8

    در سطح سازمان) پست هاي مديريت طرح طبقه بندي(احراز مقام مدير نمونه   9

    احراز مقام مدير نمونه در سطح كشور  10

    دريافت احكام تقدير از مقامات  11

    كسب جوايز امتيازات و تقديرنامه از مراجع معتبر   12
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مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون مديريت خـدمات كـشوري، موضـوع توانمنـد                     

:  به شرح ذيل تصويب نمودسازي كارمندان را  
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: واژگان و اصطالحات به كار رفته در اين آئين نامه به شرح ذيل تعريف مي گردد)1ماده   

. منظور قانون مديريت خدمات كشوري است:قانون  

  قانون 117 قانون مديريت خدمات كشوري با توجه به ماده 5وضوع ماده  دستگاه هاي اجرايي م:دستگاه اجرايي

. توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مي باشد منظور معاونت :معاونت توسعه مديريت  

 كليه فعاليت ها و برنامه هاي آموزشي كوتاه مدتي كه در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مـديران                    :آموزش كاركنان 

استاي افزايش و بهبود سطح شايستگي و توانمندي كاركنان رسمي، پيمـاني و يـا انجـام كـار معـين دسـتگاه هـاي                 در ر 

.اجرايي طراحي و اجرا مي گردد  

 به كليه فعاليت هاي آموزشي كه از يك سو سازه هاي ارتبـاطي ماننـد قـدرت نفـوذ در ديگـران، تـوان                         :توانمند سازي 

ي را در كاركنان ارتقاء مي بخشد و از سوي ديگر سازه هاي انگيزشي مانند انگيـزه و                  پذيرش تفويض اختيار و خود راهبر     

.توان انجام وظايف و نقشهاي محوله به كارمندان را در آنان افزايش دهد اطاق مي گردد  

  آموزشهايي كه مدت آن كمتر از يك سال آموزشي اسـت و بـراي آمـاده كـردن كارمنـدان و                       :آموزشهاي كوتاه مدت  

ران جهت انجام بهتر وظايف و يا ايفاي نقشهاي جديد در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران به آنان ارائه مي                     مدي

. گردد  
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 فرصت و امكاني است كه كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي كشور مي تواننـد بـا اسـتفاده از                     :بورسهاي آموزشي 

از كشور كه با شغل و وظايف جاري يـا آينـده آنـان ارتبـاط داشـته و                   آن در يك يا چند دوره آموزشي كوتاه مدت خارج           

. موجب افزايش دانش شغلي و مهارتي آنان مي گردد، شركت نمايند  

 آموزشهاي كوتاه مدتي كه به منظـور ايجـاد و افـزايش مهارتهـاي فنـي، رفتـاري و اداري مـديران در                        :آموزش مديران 

. ا عنايت به سامانه و برنامه هاي اجرايي آموزش مديران ارائه مي گرددچارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران ب  

 ماه به صورت متوالي يا متناوب سابقه        6 جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد و همچنين رزمندگاني كه بيش از            :ايثارگران

. حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند  

تاي سياسـت هـا و راهبردهـاي كـالن نظـام اداري، نظـام آمـوزش                 معاونت توسعه مديريت موظف است در راس      ) 2ماده  

كاركنان دولت را با عنوان      نظام آموزش كارمندان و مديران حداكثر تا مدت شش ماه اصالح و بازطراحي نمايـد               

: بگونه اي كه بسترهاي الزم براي اقدامات زير در دستگاه هاي اجرايي فراهم گردد  

 اربست رويكرد راهبردي در آموزش و توانمندسازي سرمايه انساني هدايت دستگاه هاي اجرايي جهت ك �

 افزايش تناسب دانش، مهارت و نگرش كارمندان با مشاغل و نفشهاي محوله به آنها  �

برقراري تعامل با ديگر نظامهاي منابع انساني مانند نظام ارتقاء و انتصاب، جبـران خـدمات، ارزشـيابي عملكـرد،                     �

 ...كارمندان و 

انگيزش دروني كارمندان و مديران جهت مشاركت فعالتر در فرآيند آموزش و ايجاد انگيزه هاي بيرونـي                 افزايش   �

 براي ترغيب آنان به امر آموزش و توانمندسازي 

 كاربست فن آوريها و رويكردهاي نوين در آموزش و توانمندسازي كارمندان  �

 برون سازي فعاليت هاي آموزشي و توانمندسازي كارمندان  �

 يريت كيفيت و بهينه سازي عملكرد كيفي فعاليت ها و نتايج آموزشي مد �

 تدوين و كاربست استانداردهاي آموزشي منجمله سرانه سرمايه گذاري و ساعت آموزشي كارمندان و مديران  �

 بسترسازي براي انتقال دانش و يادگيري مستمر فردي و سازماني  �

 وزشي و توانمندسازي در سطوح مختلفارزشيابي اثربخشي برنامه ها و فعاليت هاي آم �
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 دستگاه هاي اجرايي موظفند جهت مديريت و هدايت امور سياستگذاري، نيازسنجي، طراحـي، اجـرا، نظـارت و                   )3ماده  

تركيـب اعـضاء،    .  تشكيل دهند  "كميته راهبردي آموزش  "ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي خود، كميته اي را تحت عنوان           

. مذكور توسط معاونت توسعه مديريت مشخص و به دستگاه هاي اجرايي ابالغ خواهد شدمأموريت و وظايف كميته   

 دستگاه هاي اجرايي موظفند در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران، سياستها، راهبردهـا و برنامـه هـاي                    )4ماده

بـراي  (و كوتاه مدت ) پنج سالهبراي دوره هاي (آموزشي خود را به صورت زنجيره اي در قالب هاي راهبردي، ميان مدت        

.طراحي، تدوين و پس از تصويب در كميته راهبري آموزش دستگاه اجرا نمايند) دوره هاي يكساله  

 دستگاههاي اجرايي مي توانند براي انجام فعاليت هاي فرآيند آمـوزش و توانمندسـازي كارمنـدان خـود ماننـد                     )5ماده  

:بر استفاده از ظرفيتهاي درون دستگاهي به روشهاي زيرنيز عمل نمايندنيازسنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي عالوه   

 انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، موسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي،                   :الف

امـور نيازسـنجي،    واحدهاي آموزش و پژوهش استانداريهاي سراسر كشور و مراكز آموزش جهاد دانـشگاهي بـراي انجـام                  

 طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزش و توانمندسازي 

انعقاد قرارداد با موسسات پژوهشي كه با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي فعاليت مـي نماينـد در قلمـرو موضـوع        : ب

زي  طراحي و ارزشيابي برنامه هاي آموزش و توانمندسا فعاليت موسسه براي انجام امور نيازسنجي،  

 بهره گيري از توان و امكانات ساير موسسات آموزشي دولتي و غيردولتي كه صالحيت فني و تخصصي آنان بـه تائيـد                       :ج

معاونت توسعه مديريت رسيده باشد براي انجـام امـور نيازسـنجي، طراحـي ، اجـرا و ارزشـيابي برنامـه هـاي آمـوزش و                           

 توانمندسازي 

رسنجي مراكز و موسسات آموزشي و خدمات مشاوره آمـوزش و نحـوه   دستورالعمل نحوه تعيين صالحيت و اعتبا   �

بهره مندي از خدمات آنها به تفكيك هر حوزه تخصصي، توسط معاونت توسعه مديريت تـدوين و ابـالغ خواهـد                     

  . شد

ب  معاونت توسعه مديريت موظف است سامانه و برنامه هاي اجرايي آموزش و توانمندسازي مديران را در چارچو                 )6ماده  

نظام آموزش كارمندان و مديران به منظور فراهم آوردن بستر توسـعه تـوان مـديريتي در نظـام اداري كـشور طراحـي و                         

:اين سامانه و برنامه ها بايد مولفه هاي زير را به وضوح تبيين نمايد. تدوين نمايد  

 نيازهاي آموزشي مديران در سطوح مختلف  �
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 وزشي مبتني بر طراحي آموزشي عنوان، اهداف و سرفصلهاي برنامه هاي آم �

 ضرورت طي برنامه هاي آموزش در بدو انتصاب  �

 ضرورت طي برنامه هاي آموزشي جهت تمديد، ارتقاء يا تغيير سطوح مديريت حرفه اي  �

كاربست رويكردهاي نوين آموزشي و توانمندسازي متناسب با وظـايف نقـشهاي مـورد انتظـار مـديران سـطوح                     �

 مختلف 

 هاي اجرايي مي توانند جهت اجراي برنامه هاي آموزش و توانمندسـازي مـديران مبتنـي بـر سـامانه و                      دستگاه    )7ماده  

برنامه هاي مزبور و در چارچوب مقررات نظام آموزش عالوه بر بهره گيري از ظرفيتهاي درون دستگاهي و تـوان موسـسه      

.نيز استفاده نمايند)  5(آموزش و پژوهش مديريت دولتي از مراكز و موسسات مورد اشاره در ماده   

قـانون و سـاير     ) 71(مقامات مذكور در ماده     (برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي مديران عالي           : تبصره

.عنداللزوم صرفاً به عهده موسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي خواهد بود )پست هاي همطراز  

ماده  8) دستگاه هاي اجرايي موظفند براسـاس        چارچوب و استانداردهايي كه توسط معاونـت توسـعه مـديريت           

تدوين و ابالغ خواهد شد    ، برنامه ها و روش هاي توان سنجي و افزايش توان مداوم كارمندان خود را طراحـي، اجـرا و                    

كارمندان موظفند براساس برنامه ها و روش هـاي توانمندسـازي دسـتگاه مربـوط نـسبت بـه افـزايش                     . ارزشيابي نمايند 

.ارتها و تواناييهاي شغلي خود به طور مستمر اقدام نمايندمه  

 بورسهاي آموزشي كوتاه مدتي كه از سوي دولت هاي خـارجي يـا از طـرف سـازمانها و يـا موسـسات و مراكـز                           )9ماده  

آموزشي بين المللي در اختيار دولت جمهوري اسالمي ايران قرار مي گيرد، توسـط معاونـت توسـعه مـديريت بررسـي و                       

اسب با موضـوع و ماهيـت دوره هـاي آموزشـي و ارتبـاط آن بـا وظـايف دسـتگاه هـاي اجرايـي، بـين آنهـا توزيـع                                 متن  

.خواهد شد  

برنامه ريزي و اعزام كارمندان دستگاه هاي اجرايي به دوره هاي كوتاه مـدت آموزشـي كـه طبـق قـرارداد هـاي                      : تبصره

اجرايي و مراكز و موسـسات آموزشـي خـارجي يـا سـازمانهاي               دوجانبه يا به منظور انتقال دانش فني بين دستگاه هاي             

مستنثي بوده و رأساً توسط دسـتگاه اجرايـي انجـام    ) 9(بين المللي مرتبط با وظايف دستگاه اجرا مي شود، از حكم ماده           

.خواهد شد  

به تصويب شوراي   دستورالعمل نحوه استفاده از بورسهاي آموزشي خارج از كشور توسط معاونت توسعه مديريت تدوين و                

.توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد  
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اعزام كارمندان دستگاه هاي اجرايي براي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانـشگاهي                  ) 10ماده  

وع مـي   يا معادل آن مي گردد در داخل و خارج كشور با هزينه دستگاه هاي مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشي ممنـ                     

.باشد  

 اعطاي مأموريت آموزشي به ايثارگران از حكم اين ماده مستثني بوده و دستگاه هاي اجرايـي مـي تواننـد بـا در                        :تبصره

: نظر گرفتن مفاد بندهاي زير نسبت به اعطاي مأموريت آموزشي به آنان اقدام نمايند  

زماني براي هر مقطع تحصيلي از مأموريت آموزشـي          جانبازان انقالب اسالمي و آزادگان مي توانند بدون محدوديت           :الف

.استفاده نمايند  

جانبازان با هر ميزان درصد جانبازي، آزدگان و رزمندگاني كه سه سال تمام بـه صـورت متـوالي يـا متنـاوب سـابقه                         : ب

زشـي اسـتفاده    اسارت يا سابقه حضور در دفاع مقدس دارند، مي توانند به صورت تمام وقت يا پاره وقت از مأموريـت آمو                    

.نمايند  

 ماه خدمت داوطلبانه در جبهه مي توانند از مأموريـت آموزشـي حـداكثر بـه                 6 فرزندان شاهد و رزمندگان با بيش از         :ج

.ميزان چهارسال به صورت تمام وقت در طول مدت خدمت استفاده نمايند  

يد سه برابر مدت تحصيل به دستگاه متبـوع          فرزندان شاهد و رزمندگاني كه از مأموريت آموزشي استفاده مي نمايند با            :د

دستگاه هاي اجرايي بايد در زمان اعطاي مأموريت آموزشي به مشمولين اين بند با توجـه بـه    . خود تعهد خدمت بسپارند   

.سابقه خدمت و امكان ايفاي تعهد خدمت ناشي از بهره مندي از مأموريت آموزشي اقدام نمايند  

اجرايي كه در مقاطع مختلف تحصيلي رسمي و از طريق مجاري مورد تائيد وزارت علوم،                ساير كاركنان دستگاه هاي      :هـ

) داخـل و خـارج    (تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي در مراكـز و موسـسات آمـوزش عـالي                      

مت از مرخصي براي ادامه     پذيرفته مي شوند مي توانند در خارج از ساعات اداري و يا با موافقت دستگاه اجرايي محل خد                 

. تحصيل استفاده نمايند  

 وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند مقررات پذيرش دانـشجو                   )11ماده  

را بگونـه اي اصـالح نماينـد كـه امكـان ادامـه تحـصيل            ) كارشناسي ارشـد و دكتـري       (در دوره هاي تحصيالت تكميلي      

كه از طريق مجاري رسمي و مورد تائيد آن وزارتخانه ها در دوره هاي آموزشي اين مقاطع پذيرفته مي شوند با                     كاركناني  

. استفاده از مرخصي يا خارج از ساعات ادراي فراهم گردد  
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  كارمنداني كه شرايط ورود به استخدام رسـمي را كـسب مـي نماينـد بايـد در دوره خـدمت آزمايـشي خـود                           )12ماده  

دوره ها ي آموزشي تعيين شده براي آنان را با موفقيت طي نماينـد         . دوره هاي آموزشـي، سـاعات و نحـوه اجـراي     

برنامه آموزش عمومي اين دوره توسط معاونت توسعه مديريت طراحي و جهت اجرا به دستگاه هاي اجرايـي                  

ابالغ خواهد شد  . ساير دوره هاي آموزشي اختصاصي براي اين افراد توسط دستگاه اجرا          يي طراحي و تـدوين و پـس از         

. تائيد كميته راهبري آموزش اجرا خواهد شد  

تمديد قرارداد كارمندان پيماني منوط به طي دوره هاي بدو خدمت در دوره اول و طي حداقل ساعات آموزش                   ) 13ماده  

برنامـه  . اشـد تعيين شده از طرف دستگاه هاي اجرايي در طول هر دوره قرارداد جهـت ارتقـاء سـطح علمـي آنهـا مـي ب                        

آموزشي اين دسته از كارمندان و همچنين افرادي كه در قالب كار معين بكار گرفته مي شوند در برنامه سـاالنه آمـوزش                       

.دستگاه هاي اجرايي پيش بيني و در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران دولت اجرا خواهد شد  

دوره هاي آموزشي، ساعات و نحوه اجراي برنامه هاي آمو         زشي بدو خدمت ايـن دسـته از كاركنـان توسـط            

 معاونت توسعه مديريت طراحي و جهت اجرا به دستگاه هاي اجرايي ابالغ خواهد شد.
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معاونت توسعه  ............................ . تاريخ   .............................بنا به پيشنهاد نامه     ............................. هيئت وزيران در جلسه مورخ      

مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون مديريت خـدمات كـشوري، موضـوع توانمنـد                     

  : سازي كارمندان را به شرح ذيل تصويب نمود
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  : واژگان و اصطالحات به كار رفته در اين آئين نامه به شرح ذيل تعريف مي گردد)1اده م

  . منظور قانون مديريت خدمات كشوري است:قانون

   قانون 117 قانون مديريت خدمات كشوري با توجه به ماده 5 دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده :دستگاه اجرايي

  . وسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مي باشدت منظور معاونت :معاونت توسعه مديريت

 كليه فعاليت ها و برنامه هاي آموزشي كوتاه مدتي كه در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مـديران                    :آموزش كاركنان 

در راستاي افزايش و بهبود سطح شايستگي و توانمندي كاركنان رسمي، پيمـاني و يـا انجـام كـار معـين دسـتگاه هـاي                  

  .ايي طراحي و اجرا مي گردداجر

 به كليه فعاليت هاي آموزشي كه از يك سو سازه هاي ارتبـاطي ماننـد قـدرت نفـوذ در ديگـران، تـوان                         :توانمند سازي 

پذيرش تفويض اختيار و خود راهبري را در كاركنان ارتقاء مي بخشد و از سوي ديگر سازه هاي انگيزشي مانند انگيـزه و                       

  .هاي محوله به كارمندان را در آنان افزايش دهد اطاق مي گرددتوان انجام وظايف و نقش

  آموزشهايي كه مدت آن كمتر از يك سال آموزشي اسـت و بـراي آمـاده كـردن كارمنـدان و                       :آموزشهاي كوتاه مدت  

ه مي  مديران جهت انجام بهتر وظايف و يا ايفاي نقشهاي جديد در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران به آنان ارائ                   

  . گردد
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 فرصت و امكاني است كه كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي كشور مي تواننـد بـا اسـتفاده از                     :بورسهاي آموزشي 

آن در يك يا چند دوره آموزشي كوتاه مدت خارج از كشور كه با شغل و وظايف جاري يـا آينـده آنـان ارتبـاط داشـته و                             

  . گردد، شركت نمايندموجب افزايش دانش شغلي و مهارتي آنان مي 

 آموزشهاي كوتاه مدتي كه به منظـور ايجـاد و افـزايش مهارتهـاي فنـي، رفتـاري و اداري مـديران در                        :آموزش مديران 

  . چارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران با عنايت به سامانه و برنامه هاي اجرايي آموزش مديران ارائه مي گردد

 ماه به صورت متوالي يا متناوب سابقه        6زندان شاهد و همچنين رزمندگاني كه بيش از          جانبازان، آزادگان، فر   :ايثارگران

  . حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند

معاونت توسعه مديريت موظف است در راستاي سياسـت هـا و راهبردهـاي كـالن نظـام اداري، نظـام آمـوزش                       ) 2ماده  

  مديران حداكثر تا مدت شش ماه اصالح و بازطراحي نمايـد           نظام آموزش كارمندان و   كاركنان دولت را با عنوان      

  : بگونه اي كه بسترهاي الزم براي اقدامات زير در دستگاه هاي اجرايي فراهم گردد

 هدايت دستگاه هاي اجرايي جهت كاربست رويكرد راهبردي در آموزش و توانمندسازي سرمايه انساني  �

  با مشاغل و نفشهاي محوله به آنها افزايش تناسب دانش، مهارت و نگرش كارمندان �

برقراري تعامل با ديگر نظامهاي منابع انساني مانند نظام ارتقاء و انتصاب، جبـران خـدمات، ارزشـيابي عملكـرد،                     �

 ...كارمندان و 

افزايش انگيزش دروني كارمندان و مديران جهت مشاركت فعالتر در فرآيند آموزش و ايجاد انگيزه هاي بيرونـي                   �

 يب آنان به امر آموزش و توانمندسازي براي ترغ

 كاربست فن آوريها و رويكردهاي نوين در آموزش و توانمندسازي كارمندان  �

 برون سازي فعاليت هاي آموزشي و توانمندسازي كارمندان  �

 مديريت كيفيت و بهينه سازي عملكرد كيفي فعاليت ها و نتايج آموزشي  �

 جمله سرانه سرمايه گذاري و ساعت آموزشي كارمندان و مديران تدوين و كاربست استانداردهاي آموزشي من �

 بسترسازي براي انتقال دانش و يادگيري مستمر فردي و سازماني  �

 ارزشيابي اثربخشي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و توانمندسازي در سطوح مختلف �
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ي، نيازسنجي، طراحـي، اجـرا، نظـارت و          دستگاه هاي اجرايي موظفند جهت مديريت و هدايت امور سياستگذار          )3ماده  

تركيـب اعـضاء،    .  تشكيل دهند  "كميته راهبردي آموزش  "ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي خود، كميته اي را تحت عنوان           

  . مأموريت و وظايف كميته مذكور توسط معاونت توسعه مديريت مشخص و به دستگاه هاي اجرايي ابالغ خواهد شد

ي موظفند در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران، سياستها، راهبردهـا و برنامـه هـاي                  دستگاه هاي اجراي   )4ماده

بـراي  (و كوتاه مدت ) براي دوره هاي پنج ساله(آموزشي خود را به صورت زنجيره اي در قالب هاي راهبردي، ميان مدت        

  .ه اجرا نمايندطراحي، تدوين و پس از تصويب در كميته راهبري آموزش دستگا) دوره هاي يكساله

 دستگاههاي اجرايي مي توانند براي انجام فعاليت هاي فرآيند آمـوزش و توانمندسـازي كارمنـدان خـود ماننـد                     )5ماده  

  :نيازسنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي عالوه بر استفاده از ظرفيتهاي درون دستگاهي به روشهاي زيرنيز عمل نمايند

و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، موسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي،              انعقاد قرارداد با دانشگاه ها       :الف

واحدهاي آموزش و پژوهش استانداريهاي سراسر كشور و مراكز آموزش جهاد دانـشگاهي بـراي انجـام امـور نيازسـنجي،                     

  طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزش و توانمندسازي 

ژوهشي كه با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي فعاليت مـي نماينـد در قلمـرو موضـوع     انعقاد قرارداد با موسسات پ   : ب

   طراحي و ارزشيابي برنامه هاي آموزش و توانمندسازي  فعاليت موسسه براي انجام امور نيازسنجي،

ـ                    :ج ه تائيـد    بهره گيري از توان و امكانات ساير موسسات آموزشي دولتي و غيردولتي كه صالحيت فني و تخصصي آنان ب

معاونت توسعه مديريت رسيده باشد براي انجـام امـور نيازسـنجي، طراحـي ، اجـرا و ارزشـيابي برنامـه هـاي آمـوزش و                           

  توانمندسازي 

دستورالعمل نحوه تعيين صالحيت و اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي و خدمات مشاوره آمـوزش و نحـوه      �

صصي، توسط معاونت توسعه مديريت تـدوين و ابـالغ خواهـد            بهره مندي از خدمات آنها به تفكيك هر حوزه تخ         

  . شد

 معاونت توسعه مديريت موظف است سامانه و برنامه هاي اجرايي آموزش و توانمندسازي مديران را در چارچوب                  )6ماده  

ي و  نظام آموزش كارمندان و مديران به منظور فراهم آوردن بستر توسـعه تـوان مـديريتي در نظـام اداري كـشور طراحـ                       

  :اين سامانه و برنامه ها بايد مولفه هاي زير را به وضوح تبيين نمايد. تدوين نمايد

 نيازهاي آموزشي مديران در سطوح مختلف  �
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 عنوان، اهداف و سرفصلهاي برنامه هاي آموزشي مبتني بر طراحي آموزشي  �

 ضرورت طي برنامه هاي آموزش در بدو انتصاب  �

  تمديد، ارتقاء يا تغيير سطوح مديريت حرفه اي ضرورت طي برنامه هاي آموزشي جهت �

كاربست رويكردهاي نوين آموزشي و توانمندسازي متناسب با وظـايف نقـشهاي مـورد انتظـار مـديران سـطوح                     �

 مختلف 

دستگاه هاي اجرايي مي توانند جهت اجراي برنامه هاي آموزش و توانمندسـازي مـديران مبتنـي بـر سـامانه و                          )7ماده  

مزبور و در چارچوب مقررات نظام آموزش عالوه بر بهره گيري از ظرفيتهاي درون دستگاهي و تـوان موسـسه    برنامه هاي   

 .نيز استفاده نمايند)  5(آموزش و پژوهش مديريت دولتي از مراكز و موسسات مورد اشاره در ماده 

قـانون و سـاير     ) 71(مذكور در ماده    مقامات  (برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي مديران عالي           : تبصره

  .عنداللزوم صرفاً به عهده موسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي خواهد بود )پست هاي همطراز

چارچوب و استانداردهايي كه توسط معاونـت توسـعه مـديريت            دستگاه هاي اجرايي موظفند براسـاس        )8ماده  

سنجي و افزايش توان مداوم كارمندان خود را طراحـي، اجـرا و             ، برنامه ها و روش هاي توان        تدوين و ابالغ خواهد شد    

كارمندان موظفند براساس برنامه ها و روش هـاي توانمندسـازي دسـتگاه مربـوط نـسبت بـه افـزايش                     . ارزشيابي نمايند 

  .مهارتها و تواناييهاي شغلي خود به طور مستمر اقدام نمايند

دولت هاي خـارجي يـا از طـرف سـازمانها و يـا موسـسات و مراكـز                    بورسهاي آموزشي كوتاه مدتي كه از سوي         )9ماده  

آموزشي بين المللي در اختيار دولت جمهوري اسالمي ايران قرار مي گيرد، توسـط معاونـت توسـعه مـديريت بررسـي و                       

  متناسب بـا موضـوع و ماهيـت دوره هـاي آموزشـي و ارتبـاط آن بـا وظـايف دسـتگاه هـاي اجرايـي، بـين آنهـا توزيـع                                 

  .شدخواهد 

برنامه ريزي و اعزام كارمندان دستگاه هاي اجرايي به دوره هاي كوتاه مـدت آموزشـي كـه طبـق قـرارداد هـاي                      : تبصره

  دوجانبه يا به منظور انتقال دانش فني بين دستگاه هاي اجرايي و مراكـز و موسـسات آموزشـي خـارجي يـا سـازمانهاي                         

مستنثي بوده و رأساً توسط دسـتگاه اجرايـي انجـام    ) 9( حكم ماده  بين المللي مرتبط با وظايف دستگاه اجرا مي شود، از         

  .خواهد شد

دستورالعمل نحوه استفاده از بورسهاي آموزشي خارج از كشور توسط معاونت توسعه مديريت تدوين و به تصويب شوراي                  

  .توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد
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راي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانـشگاهي             اعزام كارمندان دستگاه هاي اجرايي ب     ) 10ماده  

يا معادل آن مي گردد در داخل و خارج كشور با هزينه دستگاه هاي مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشي ممنـوع مـي                        

  .باشد

ي مـي تواننـد بـا در         اعطاي مأموريت آموزشي به ايثارگران از حكم اين ماده مستثني بوده و دستگاه هاي اجرايـ                :تبصره

  : نظر گرفتن مفاد بندهاي زير نسبت به اعطاي مأموريت آموزشي به آنان اقدام نمايند

 جانبازان انقالب اسالمي و آزادگان مي توانند بدون محدوديت زماني براي هر مقطع تحصيلي از مأموريت آموزشـي                   :الف

  .استفاده نمايند

زدگان و رزمندگاني كه سه سال تمام بـه صـورت متـوالي يـا متنـاوب سـابقه                   جانبازان با هر ميزان درصد جانبازي، آ      : ب

اسارت يا سابقه حضور در دفاع مقدس دارند، مي توانند به صورت تمام وقت يا پاره وقت از مأموريـت آموزشـي اسـتفاده                        

  .نمايند

مأموريـت آموزشـي حـداكثر بـه         ماه خدمت داوطلبانه در جبهه مي توانند از          6 فرزندان شاهد و رزمندگان با بيش از         :ج

  .ميزان چهارسال به صورت تمام وقت در طول مدت خدمت استفاده نمايند

 فرزندان شاهد و رزمندگاني كه از مأموريت آموزشي استفاده مي نمايند بايد سه برابر مدت تحصيل به دستگاه متبـوع                     :د

أموريت آموزشي به مشمولين اين بند با توجـه بـه   دستگاه هاي اجرايي بايد در زمان اعطاي م . خود تعهد خدمت بسپارند   

  .سابقه خدمت و امكان ايفاي تعهد خدمت ناشي از بهره مندي از مأموريت آموزشي اقدام نمايند

 ساير كاركنان دستگاه هاي اجرايي كه در مقاطع مختلف تحصيلي رسمي و از طريق مجاري مورد تائيد وزارت علوم،                    :هـ

) داخـل و خـارج    (ت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي در مراكـز و موسـسات آمـوزش عـالي                  تحقيقات و فناوري و وزار    

پذيرفته مي شوند مي توانند در خارج از ساعات اداري و يا با موافقت دستگاه اجرايي محل خدمت از مرخصي براي ادامه                      

  . تحصيل استفاده نمايند

ت، درمان و آموزش پزشكي موظفند مقررات پذيرش دانـشجو           وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداش         )11ماده  

را بگونـه اي اصـالح نماينـد كـه امكـان ادامـه تحـصيل            ) كارشناسي ارشـد و دكتـري       (در دوره هاي تحصيالت تكميلي      

كاركناني كه از طريق مجاري رسمي و مورد تائيد آن وزارتخانه ها در دوره هاي آموزشي اين مقاطع پذيرفته مي شوند با                      

  . استفاده از مرخصي يا خارج از ساعات ادراي فراهم گردد
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   كارمنداني كه شرايط ورود به اسـتخدام رسـمي را كـسب مـي نماينـد بايـد در دوره خـدمت آزمايـشي خـود                           )12ماده  

دوره هاي آموزشـي، سـاعات و نحـوه اجـراي     . دوره هاي آموزشي تعيين شده براي آنان را با موفقيت طي نماينـد          

زش عمومي اين دوره توسط معاونت توسعه مديريت طراحي و جهت اجرا به دستگاه هاي اجرايـي                 برنامه آمو 

ساير دوره هاي آموزشي اختصاصي براي اين افراد توسط دستگاه اجرايي طراحي و تـدوين و پـس از                   . ابالغ خواهد شد  

  . تائيد كميته راهبري آموزش اجرا خواهد شد

يماني منوط به طي دوره هاي بدو خدمت در دوره اول و طي حداقل ساعات آموزش                تمديد قرارداد كارمندان پ   ) 13ماده  

برنامـه  . تعيين شده از طرف دستگاه هاي اجرايي در طول هر دوره قرارداد جهـت ارتقـاء سـطح علمـي آنهـا مـي باشـد                         

رنامه سـاالنه آمـوزش     آموزشي اين دسته از كارمندان و همچنين افرادي كه در قالب كار معين بكار گرفته مي شوند در ب                  

  .دستگاه هاي اجرايي پيش بيني و در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران دولت اجرا خواهد شد

دوره هاي آموزشي، ساعات و نحوه اجراي برنامه هاي آموزشي بدو خدمت ايـن دسـته از كاركنـان توسـط                     

  .غ خواهد شدمعاونت توسعه مديريت طراحي و جهت اجرا به دستگاه هاي اجرايي ابال
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» $��%# & ' 
�( ����� �	�� ��)�* $+�	 ,-����� ��	
� ��
	 ����� «  

 معاونت توسعه مـديريت     تاريخ    بنا به پيشنهاد شماره      هيئت وزيران در جسه مورخ

را بـه  قانون مديريت خـدمات كـشوري      ) 54(ماده  ) 2(و سرمايه انساني رئيس جمهور ، آئين نامه اجرايي بند ج و تبصره              

  :شرح ذيل تصويب نمود

   تعاريف و اختصارات-1ماده 

  قانون مديريت خدمات كشوري : ����� �

� ��	
�	 �� آن) 117(قانون با رعايت مستثنيات ماده ) 5(دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده : ���

� ��
 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني: ���	� ����� ���

�   �	 ��
� �	
) 71(تگاههاي اجرايي در سطوح مختلف به استثناء مقامات موضوع مـاده            كليه مديران دس  : ���

 قانون و مشاغل همتراز آن

  . مدت دوره مديريت حرفه اي چهارسال مي باشد و تمديد آن براي دوره هاي بعد بالمانع است-2ماده 

  .هد شدشرايط تمديد پست هاي مديريت حرفه اي در دستورالعمل اجرايي فصل هشتم قانون مشخص خوا

) 2(را قبل از انقضاي مدت تعيين شـده در مـاده            ) مديران حرفه اي  ( دستگاههاي اجرايي مي توانند سمت افراد        -3ماده  

  :در يكي از حاالت زير و با رعايت شرايط مشخص شده تغيير دهند

./� (�#1�( �2�
	 ���234 �( 5�6#��:  

  يانقضاي حداقل دوسال از تصدي پست مديريت در سطح فعل - 1

 عدم تغيير رشته شغلي مدير بواسطه ارتقاء - 2

طي دوره هاي آموزشي موردنياز در دوره تصدي پست فعلي براساس نيازهـاي آموزشـي سـاالنه مبتنـي بـر سـامانه                        - 3

 قانون) 56(اجرايي آموزش مديران موضوع ماده 

 فعليكل امتياز ارزشيابي ساالنه به طور ميانگين در طول تصدي پست مديريت % 85كسب حداقل  - 4

7 (89! �; ���234 �( 7��2��:  

   اخذ موافقت مدير مبني بر تغيير پست و انتصاب به پست هم سطح آن-1

   انقضاي حداقل يك سال از تصدي پست مديريت فعلي-2
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   از دست دادن يكي از شرايط انتصاب يا شرايط احراز مندرج در شرح رشته شغلي مربوط به پست مورد تصدي-3

' (34 <=�# � <=>�:  

 براساس حكم مراجع قضايي و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري فرد محكوم به تنزل مقام يا محـروم از انتـصاب                       -1

  .به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاه هاي اجرايي شده باشد

  .كل امتيازات ارزيابي عملكرد وي باشد% 70 دوسال متوالي امتياز ارزيابي عملكرد مدير كمتر از -2

  . فرد در طول چهارماه پس از انتصاب، دوره هاي آموزشي بدو انتصاب را طي نكرده باشد-3

 در صورتيكه عدم شركت مدير در آموزشهاي بدو انتصاب و حين تصدي ناشي از فراهم نشدن شـرايط آموزشـي                     :#%��$

طـي دوره هـاي آموزشـي در        توسط دستگاه اجرايي باشد، با تائيد كميته راهبري آموزش دستگاه اعمال بند مربـوط بـه                 

  .االثر خواهد بود تغيير ملغي

در صورت تحقق شرايط زيـر نيـز تغييـر سـمت مـديران بالمـانع                ) 3( عالوه بر حاالت و موارد مندرج در ماده          ?-	�+$  

  .خواهد بود

ننـده حكـم     درخواس كتبي مدير با ارائه داليل موثر و تائيد داليل از سوي مقام پيشنهاد دهنـده پـست و صـادر ك                      -الف

  مدير

   حذف پست مدير بدليل تغييرات ساختاري در سازمان محل خدمت-ب

   واگذاري امور مربوط به حوزه وظايف مدير به يكي از طرق مقرر در فصل دوم قانون-ج

موضوع ايـن   ) 3(ماده  » الف« دستگاه هاي اجرايي بايد داليل عزل، تنزل يا تغيير مديران به استثناي مورد بند                ?,	�+$

  .نامه را به صراحت در ابالغ هاي صادره اعالم نمايند ئينآ

» هــ «و » د«  دستگاه هاي اجرايي موظفند يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرايي ذكر شـده در بنـد هـاي                    ?@	�+$  

قانون را به عنوان پست ثابت در تشكيالت تفصيلي خود مـشخص و بـه تـصويب معاونـت توسـعه مـديريت و                        ) 71(ماده  

  .ه انساني رئيس جمهور برسانندسرماي

 $+�	A?شرايط انتصاب مدير ثابت در دستگاه هاي اجرايي به شرح زير تعيين مي گردد :  

  .فرد موردنظر كارمند رسمي دستگاه اجرايي محل انتصاب باشد) الف
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 هـاي طـرح و       سال تجربه مفيد و موثر در مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابـت ترجيحـاً درحـوزه                 10داراي حداقل   ) ب

  .برنامه يا امور توسعه منابع انساني باشد

داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر در يكي از گرايشهاي مديريت يا يكي از مدارك تحـصيلي منـدرج در                     ) ج

  .شرح رشته شغلي مربوط به پست موردتصدي باشد

يگري را تعيـين و پـس از تائيـد شـوراي توسـعه               دستگاهها مي توانند عالوه برا شرايط فوق شرايط اختصاصي د          :#%��$

  .مديريت اعمال نمايند

 $+�	B? عزل مدير ثابت در موارد يل امكانپذير خواهد بود :  

 براساس حكم مراجع قضايي و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري فرد محكـوم بـه تنـزل مقـام و يـا محـروم از                           -الف

  .گاههاي اجرايي شده باشدانتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دست

  .كل امتيازات ارزيابي عملكرد باشد% 70 سه سال متوالي امتياز ارزيابي عملكرد مدير كمتر از -ب

 در ساير موارد مراتب عزل مديران ثابت بايد با ذكر داليل توجيهي از سوي باالترين مقام دستگاه اجرايي بـه تـصويب       -ج

  .شوراي توسعه ديريت برسد

  $+�	C? گاه هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه با استعفاي مديراني كه به بيماري مبتال مي شـوند و          دست

و ضوابط مندرج در آئين نامه اجرايـي فـصل دوازدهـم قـانون، ايـن                ) 84(ماده  ) 2(بنا به تشخيص مرجع موضوع تبصره       

  .ت نمايندبيماري مانع انجام وظايف شغلي آن در پست مورد تصدي مي گردد، موافق

 در صورت احراز عدم توانايي انجام وظايف به لحاظ بيماري از سوي مرجع فوق و عدم استعفاي مـدير، دسـتگاه                      :#%��$

  .اجرايي رأساً نسبت به تغيير پست نامبرده اقدام خواهد نمود

  $+�	DE?     9(و مـاده  ) 4(اده مـ » ج«و » ب«قانون، مديراني كه براساس مفاد بندهاي  ) 71(ماده  ) 4( در اجراي تبصره (

  .قانون خواهند شد) 71(ماده ) 3(نامه پست آنها تنزل پيدا مي كند، مشمول مقررات تبصره  اين آئين

  

  


