تکالیف دستگاه های اجرایی
در اجرای برنامه های تحول اداری
جلد 3
برنامه مدیریت سرمایه انسانی
تهیه و تنظیم :امین زیوری

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
به نام خدا
مقدمه:

از مهمترین اهداف دولت در برنامه مدیریت سرمایه انسانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 جذب نیروی انسانی متناسب با نیازها ،تعالی سرمایه انسانی و استفاده بهره ور از آنها در راستای تحققق اهقداف توسقعه
کشور .
 عدالت محوری در جذب ،تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی
 بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسقانی توانمنقد ،متعهقد و شایسقته و
پرهیز
 از تنگ نظریها و نگرشهای سلیقهای و غیرحرفهای
 دانشگرایی و شایستهساالری مبتنی بر اخالق اسالمی و ارتقای مدیران
 ایجققاد زمینققه رشققد معنققوی منققابع انسققانی و بهسققازی و ارتقققای سققار دانققش ،ت

قق

و مهققار هققای آنققان

رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدما با تأکید بر عملکرد ،توانمندی ،جایگاه و ویژگیهقای شق ل و شقاغل و
تأمین
 حداقل معیشت با توجه به شرایط اقت ادی و اجتماعی
 زمینهسازی جذب و نگهداری نیروهای مت

در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم

 حفظ کرامت و عز و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران و بهرهگیری از نظرا و تجارب مفید آنها
 توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری
اهم چالشهای اساسی در برنامه مدیریت سرمایه انسانی عبارتند از:

 نامتناسب بودن ترکیب نیروی انسانی از جهت ت

و مهار متناظر با نیازهای سازمانی .

 است دام حدود نیم میلیون از کارکنان شرکت های ب ش خ وصی بدون رعایقت شقرایط احقراز مشقاغل ،شایسقتگی و
م ایر با سیاست های ابالغی در طول  8سال اخیر.
 آسیب های ناشی از برنامه های است دامی طرح مهرآفرین (حدود سی د هزار نفر از افراد شرکت کننده).
 ضعف در سیستم جامع و یکپارچه آمار کارکنان دولت و وجود آمارهای پراکنده ،متفاو و بعضاً متناقض.
 نامناسب بودن روش ها ،جهت گیری ها و ضوابط گزینشی .
 کم توجهی به رعایت الزاما قانونی در جذب نیروی انسانی در فضای رقابتی و مبتنی بر عدالت .
 پایین بودن میزان بهره وری کارکنان دولت به دالیلی نظیر :
 اعمال سیاست است دام و بکارگیری در ب ش دولتی برای رفع مشکل اشت ال در کشور و اعمال فشقار سیاسقی در ایقن
زمینه.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 تورم نیروی انسانی غیر مت

در اغلب واحدهای سازمانی بدون تناسب با ساختار سازمانی (بویژه در است دام¬های

قراردادی)
 انگیزش ناکافی برای ارتقای کیفیت و کمیت خدما کارکنان به دلیل اعمال سیاست های غیر اصقولی نظیقر اسقت دام
های مادام العمر ،پرداخت های غیر مرتبط با عملکرد و کارایی ،پشتیانی سیاسقی و بقذل نگقاه¬هقای حمقایتی از افقراد
ناکارآمد .
 نظام پرداخت غیرمتناسب برای جذب و نگهداری مت

ین در واحدهای ستادی دسقتگاه هقای اجرایقی (ققوه عاقلقه

دولت)
 اثرب شی نسبتاَ پایین دوره های آموزشی کارکنان دولت در افزایش کارایی و کارآمدی آنهقا و توجقه صقرف بقه توسقعه
آموزش ها به منظور بهره مندی از امتیازا است دامی .
 مقررا قانونی غیر اصولی در استفاده از بازنشسقتگی هقای زودرس کقه موجقب تهقی شقدن دسقتگاه¬هقا از کارکنقان
گردیده و زمینه ورشکستگی سازمان¬های بازنشستگی را نیز فراهم نموده است .

مت

 عدم تعادل در میزان حقوق بازنشستگان (تفاو بیست برابری حداکثر و حداقل پرداخت به جای هفت برابر قانونی)
 اختیارا فرا قانونی برای برخی از دستگاه های اجرایی کقه موجقب ناهمقاهنگی هقای جقدی در نظقام پرداخقت و بقی
انگیزشی ب ش عظیمی از کارکنان شده است (ماده  02قانون برنامه)
 عدم اعمال ضوابط قانونی و برنامه های عملیاتی متقن برای تربیت ،گزینش ،ن ب ،ارتقا و عزل مدیران کقه در مقواردی
موجب کاهش اعتبار مسئولیت¬ها و افت کیفیت نظام مدیریتی شده است .

موضوعا

استراتژیک در برنامه سرمایه انسانی و اقداما اساسی متناسب با آن به شرح ذیل می باشد:

 -1مدل مدیریت سرمایه انسانی ب ش دولتی و راهبردهای آن:
 شناخت و تحلیل بازار کار نیروی انسانی
 طراحی مدل و تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی ب ش دولتی .
 -0آمار و اطالعا  ،برنامه ریزی و ساماندهی سرمایه انسانی:


تدوین و استقرار نظام جامع آماری کارکنان دولت در بستر فناوری اطالعا .

 تهیه و تدوین شاخ ها و استانداردهای نیروی انسانی ب شهای م تلف دولت .
 طراحی و استقرار نظام برنامهریزی نیروی انسانی ب ش دولتی و ساماندهی نیروی انسانی موجود آن ب ش .
 طراحی و پیادهسازی سامانه الکترونیکی فرایندهای مدیریت منابع انسانی ب ش دولتی .
 -3جذب و تامین منابع انسانی
 بازنگری و اصالح ضوابط و فرایندهای جذب ،گزینش و است دام نیروی انسانی دستگاههای اجرایی .
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 تدوین سازوکارهای الزم برای جذب و تامین نیروی انسانی در فضای رقابتی مبتنی بر نظام شایستگی .
 -5انگیزش و جبران خدمت :
 بازنگری مدیریت مشاغل دولتی .
 بازنگری نظام یا نظامهای پرداخت و جبران خدما کارکنان ب ش دولتی .
 بازنگری ضوابط و مقررا اداری و است دامی ایثارگران .
 -4آموزش و توسعه منابع انسانی:


طراحی و استقرار نظام آموزش و توسعه منابع انسانی .

 طراحی مدل مدیریت و برنامهریزی مسیر ارتقاء ش لی کارمندان .
 -6خروج از خدمت:
 تدوین الگوی متناسب برای انحاء خروج از خدمت (بازنشستگی ،بازخریدی ،از کار افتادگی و )...
 -7مدیران:
 طراحی مدل شایستگی و نظام انت اب و انت اب مدیران .
 طراحی و استقرار نظام جانشینپروری ،آموزش و توسعه مدیران.
در این راهنما به ازای هر یک از شاخ

های برنامه مدیریت سرمایه انسانی ،ب شنامه های موضوعه است راج شده و تکالیف

دستگاه ها در خ وص مفاد هر ب شنامه تشریر شده و توصیه های اجرایی الزم به ازای هر بند ارائه گردیده است.
امیدوار است این راهنما ،مسیر تحقق اهداف دولت در جذب نیروی انسقانی متناسقب بقا نیازهقا ،تعقالی سقرمایه انسقانی و
استفاده بهره ور از آنها را هموار ساخته و موجبا موفقیت دستگاه های اجرایقی کشقور را در اجقرای برنامقه مقدیریت سقرمایه
انسانی را فراهم آورد .گروه مشاوران شرکت یسنا پارس همواره آمادگی دارند خقدما مشقاوره ای و اجرایقی خقود را در ارائقه
راهکارهای اثرب ش مدیریتی به مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی عرضه نمایند.
امین زیوری
آذرماه 5931
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جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
جدول مستندات قانونی برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری
عنوان شاخص

مستندات قانونی

افزایش نسبت
کارکنان با مدرک
تح یلی لیسانس و
باالتر به کل کارکنان

 ت ویب نامه شماره  42650 /107674ه مورخ  1333/12/08هیئت وزیران بقا عنقوان برنامقه عملیقاتی
اصالح نظام اداری

قانونی بودن جذب
نیرو در دستگاه

 مواد  55 ،50و  41قانون مدیریت خدما کشوری

رعایت سقف تب ره
ماده  30قانون
مدیریت خدما
کشوری

 تب ره ذیل ماده ( )30قانون مدیریت خدما کشوری

کاهش کارکنان
رسمی و پیمانی
دستگاه

 ماده  8ت ویب نامه  022/33/3747مورخ  1333/7/13شورای توسعه مدیریت بقا عنقوان دسقتورالعمل
ی برای است دام افراد
نحوه برگزاری امتحان عمومی و ت
 ب شققنامه شققماره  022/30/13438تققاری  1330/8/1معاونققت توسققعه مققدیریت و سققرمایه انسققانی
رییس جمهور
 ماده  12دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی موضوع م وبه شماره 026/170446
تاری  1333/10/06شورای عالی اداری.
 ت ویب نامه شماره  42650 /107674ه مورخ  1333/12/08هیئت وزیران بقا عنقوان برنامقه عملیقاتی
اصالح نظام اداری
 ماده ( )17قانون مدیریت خدما کشوری

ساماندهی فعالیتهای
پشتیبانی در قالب
 ماده  13دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی موضوع م وبه شماره 026/170446
شرکتهای پیمانکاری
تاری  1333/10/06شورای عالی اداری

برگزاری دوره های
آموزشی کارکنان و
مدیران و ارزشیابی
آموزشی

ب شنامه شماره  173727تاری  1333/10/07سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 ف ل نهم قانون مدیریت خدما کشوری و آیین نامه اجرایی آن(ت میم نامقه شقماره 53316 /0473ک
تاری  1383/1/12هیأ وزیران)
 ب شنامه شماره  022/1835تاری  1332/1/32موضوع نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی،
 ب شنامه شماره  022/32/31156تاری 1332/10/5

 ب شنامه شماره  022/32 /30665مورخ 1332/10/14
 ب شنامه شماره  022/30/18813تاری  1330/11/15شامل اصالحیه نظام آموزش کارمنقدان و مقدیران
دستگاههای اجرایی ،پیوست شماره یک ،پیوست شماره دو و پیوست شماره سه
اجرای ضوابط انت اب
و انت اب مدیران و
تابیق آن با قوانین و
مقررا



ف ل هشتم قانون مدیریت خدما کشوری



م وبه شماره  026/6653تاری 1332/3/03شورای عالی اداری



م وبه شماره  026/31/50570تاری  1331/11/14شورای عالی اداری



ب شنامه شماره  022/32 /30665مورخ 1332/10/14با موضوع سامانه و برنامه آموزش و تربیت مدیران
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عنوان مستند قانونی :برنامه عملیاتی اصالح نظام اداری
شماره مستند قانونی :تصویب نامه شماره /572721ت 14707ه مورخ  5939/54/72هیئت وزیران

 تکالیف دستگاه اجرایی
تعاریف و اخت ارا :
ماده  -1در این م وبه ،واژهها و اصاالحا در معانی و تعاریف زیر به کار رفته است:
 سند برنامه نیروی انسانی دستگاه :عبار است از برنامه ای که برآورد و تعیین میزان تقاضای نیروی انسانی (کمی و کیفی) را بر اسقاسماموریتها ،اهداف ،راهبردها و سیاستهای دستگاه ،اسناد باالدستی ،روند ت ییرا و فناوریهقای انجقام فعالیقتهقا ،در سقاوح م تلقف
سازمانی و مناقهای اعم از ستادی ،استانی ،شهرستانی و واحدهای عملیاتی و همچنین عرضه و تامین نیروی انسانی مورد نیقاز را در افقق
زمانی مورد نظر ،مش

میکند.

 ساماندهی نیروی انسانی :عبار است از برنامهها و اقداما دستگاههای اجرایی که زمینه الزم برای ظرفیتسازی و توزیع مناسب کمقیو کیفی نیروهای شاغل در ب ش دولتی را بر اساس سیاست ها ،راهبردها ،تکقالیف و وظقایف عنقوان شقده در اسقناد باالدسقتی و ققوانین
موضوعه به گونهای فراهم نماید که به افزایش کارآمدی و بهرهوری نیروی انسانی شاغل در سار کل دولت منجر شود.
 ظرفیت سازی نیروی انسانی :به مجموعه ای از اقداما نظام مند اطالق می شود که با هقدف ایجقاد توسقعه توانمنقدی هقا و مهقار هقایت

ی و فنی کارمندان دستگاه برای پذیرش نقش های جدید در دستگاه متبوع ،سایر دستگاه های اجرایی و یا ب ش غیردولتی صقور

میپذیرد.
 دستگاه اجرایی :دستگاههای اجرایی مشمول ماده  4قانون مدیریت خدما کشوری سازمان :سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قانون مدیریت :قانون مدیریت خدما کشوری واحدهای ستادی دستگاه :ب شهایی از سازمان که انجام وظایف برنامهریزی ،نظار  ،کنترل و هدایت ب شهای دیگر را بر عهده دارد. واحدهای عملیاتی دستگاه :آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی هستند که تولید و تأمین و ارائه خدما اصقلی و نهقاییدستگاه را بر عهده دارند .نظیر مدارس ،بیمارستانها ،ورزشگاهها ،موزهها ،مراکز فنی-حرفهای و مراکز نگهداری از معلولین.
 واحدهای پشتیبانی دستگاه :واحدها یا نیروهای متعلق به این ب ش وظیفه پشتیبانی و ارایه خدما به دو ب ش قبلی را بر عهده دارند.فرایند تدوین برنامه نیروی انسانی:
ماده  -0دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مد چهار ماه سند برنامه نیروی انسقانی دسقتگاه را بقه تفکیقک دو ب قش سقتادی و
عملیاتی در افق زمانی  3ساله ،با رعایت الزاما قانونی (از جمله :بندهای «الف»« ،ب» و «ج» ماده  ،05تب ره ذیل مقاده  ، 30مقواد ،13
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 55 ،51 ،17 ،16و بند «و» ماده  50قانون مدیریت و تب ره  0ماده  ،41بند «ج» ماده  64و ماده  47قانون برنامه پنجم توسعه و مقاده 3
قانون اجرای سیاستهای اصل  55قانون اساسی) تدوین و پس از تایید سازمان ،اجرا نمایند.
الف) چارچوب سند برنامه نیروی انسانی :سند برنامه نیروی انسانی دستگاههای اجرایی شامل اجزای زیر است:
 -1اهداف ،برنامهها و تکالیف قانونی دستگاه اجرایی و راهبردها و سیاستهای انجام فعالیتها
 -0تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی
 -3برآورد نیاز و تقاضای (کمی و کیفی) دستگاه به نیروی انسانی با رعایت راهبردهای ف ل دوم قانون مدیریت
 -5مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی (وضع مالوب) و تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی (تعادل ،مقازاد و
یا کمبود)
 -4تحلیل وضعیت عرضه نیروی انسانی از منابع داخلی و خارجی دستگاه اجرایی برای رفع کمبود نیروی انسانی
 -6تنظیم گامهای عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی دستگاه اجرایی برای رسیدن به وضعیت تعادلی
ب) ساوح برنامه :برنامه نیروی انسانی تهیه شده توسط دستگاه اجرایی باید شامل ساوح ذیل باشد:
 -1سار واحدهای ستادی
 -0سار واحدهای عملیاتی
تب ره :سازمان موظف است در تایید برنامه نیروی انسانی دستگاه های اجرایی ،ضمن تابیق برنامه دستگاه با الزاما ققانونی بقه گونقه ای
عمل نماید که هر سال کل نیروی انسانی شاغل در ب ش دولتی به نحوی تعدیل شوند که در پایان برنامه سه ساله ،حقداقل  %14کقاهش
یابد.

توصیه
اقداما اجرایی جهت تدوین سند برنامه نیروی انسانی:

 تدوین اهداف ،برنامهها و تکالیف قانونی دستگاه در تابیق با اسناد باالدستی شامل :سیاسقت هقای
کلی نظام ،سند چشم انداز  ،1525برنامه های توسعه اقت ادی و اجتماعی ،سیاسقت هقای اقت قاد
مقاومتی و سایر ب شنامه های و م وبا
 تدوین /بازنگری شرح وظایف کلیه واحدهای سازمانی اعم از واحدهای ستادی و عملیاتی بر اسقاس
اهداف ،برنامه ها و تکالیف قانونی دستگاه تکالیف ،بازنگری ساختار سازمانی و ابالغ شرح وظایف بقه
مدیران واحدها
 تهیه سند برآورد نیروی انسانی مورد نیاز هر یک از واحدها بر اساس شرح وظایف ابالغی در تناسب
با حجم کار و زمان انجام وظایف ،برآورد کمی و کیفی نیروی انسانی مورد نیاز هقر واحقد و تأییقد
اطالعا جمع آوری شده توسط کمیته سرمایه انسانی
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
 بررسی تابیقی وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دسقتگاه (سقند بقرآورد نیقروی انسقانی
مورد نیاز واحدها) و تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی (تعادل ،مازاد و یا کمبود) به ازای هر یک از
واحدهای انسانی
 تهیه برنامه عملیاتی ساماندهی نیروی اسانی دستگاه در سه گام اجرایی ذیل:
 تعیین تکلیف پست ها و کارکنان مازاد
 بررسی تابیقی صالحیت مدیران و کارکنان دستگاه با شقرایط احقراز مشقاغل و تعیقین
تکلیف موارد نامنابق بقا ارائقه برنامقه هقای توانمندسقازی ،انتققال و جابجقایی و توققف
همکاری
 تعیین نیروهای مورد نیاز و اجرای فرایند جذب کارکنان واجد شرایط
وضعیت پیشرفت اجرای اقداما فوق به عنوان مستند شاخ

ارائه گردد.

تهیه و تدوین تراز نیروی انسانی:
ماده  -3دستگاه های اجرایی موظفند بر اساس برنامه نیروی انسانی تایید شده توسط سازمان ،نسبت به تهیه تراز نیروی انسانی خود اقدام
نموده و چنانچه با کمبود یا مازاد نیروی انسانی مواجه باشند ،بر اساس بندهای ذیل نسبت به ساماندهی نیروی انسانی خود اقدام نمایند.
الف) شرایط کمبود نیروی انسانی:
ماده  -5دستگاههای اجرایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه باشقند ،تقاضقای جقذب نیقروی انسقانی مقورد نیقاز را بقه سقازمان ارسقال
مینمایند تا با رعایت قوانین و مقررا مربوطه نسبت به صدور مجوز تامین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام گردد .سازمان موظف است قبقل
از صدور هرگونه مجوزهای است دامی ،امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه را از بین نیروهای اضافه بقر نیقاز سقایر دسقتگاه هقای
اجرایی مورد بررسی قرار دهد.
تب ره :تامین نیرو و است دام در واحدهای ت

ی ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی در چارچوب شرایط احقراز مشقاغل صقرفاً از میقان

دارندگان مدارک تح یلی فوق لیسانس و دکتری صور خواهد گرفت.
ماده  -4تمدید قرارداد هریک از نیروهای غیر رسمی (پیمانی و قراردادی) ،عالوه بر وجقود اعتبقار مقورد نیقاز ،مسقتلزم کسقب شقرایط و
امتیازا الزم از ارزیابی عملکرد وی است که بر اساس عواملی چون ،رضایت از خدما کارمند ،رضایت مدیران ذی ربط و ارباب رجقوع و...
بدست میآید .دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد.
ب) شرایط و تعیین تکلیف نیروهای اضافه بر نیاز:
ماده  -6دستگاه های اجرایی برای ساماندهی نیروهای اضافه بر نیاز رسمی ،پیمانی و قراردادی خود ،حسقب مقورد و بقر اسقاس ققوانین و
مقررا مربوطه به روشهای ذیل اقدام خواهند نمود:
 -1انتقال نیروهای رسمی و پیمانی به سایر دستگاههای اجرایی و یا سایر واحدهای همان دستگاه (بر اساس مقررا مربوط)
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
 -0بازنشستگی مست دمان واجد شرایط بازنشستگی
 -3آماده به خدمت نمودن کارمندان رسمی (بر اساس ماده  100قانون مدیریت)
 -5بازخرید سنوا خدمت کارمندان رسمی (بر اساس بند «ب» ماده  ،01ردیف دوم ماده  58ققانون مقدیریت و مقاده  54ققانون الحقاق
موادی به قانون تنظیم ب شی از مقررا مالی دولت م وب )1385/8/14
 -4اعاای مرخ ی بدون حقوق به کارمندان رسمی و پیمانی با موافققت دسقتگاه (بقر اسقاس تب قره «ج» مقاده  01ققانون مقدیریت) و
پرداخت حق بیمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند به صندوق بازنشستگی (بر اساس ماده  32قانون برنامه پنجم توسعه)
 -6معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفهای و سایر مراکز آموزش ت

ی -حرفهای ذیربط برای طی دورههای آموزشی مهقارتی مقورد

نیاز ب شهای غیردولتی با هزینه دستگاه اجرایی متبوع
 -7انتقال کارمندان رسمی به ب ش غیردولتی (بر اساس بند «د» ماده  01قانون مدیریت)
 -8ماموریت کارمندان رسمی به ب ش غیردولتی (بر اساس بند «هق» ماده  01قانون مدیریت)
 -3ل و قرارداد با رعایت مفاد آیین نامه است دام پیمانی یا مفاد قرارداد کارمندان قراردادی و یا استفاده از اختیار عدم تمدیقد ققرارداد در
پایان مد قرارداد
تب ره :دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد انگیزش برای اجرای این ماده می توانند از کلیه اختیارا انگیزشی (از جمله اعتبارا رفاهی و
تسهیال اداری) و نیز اختیارا موضوع ماده ( )77قانون مدیریت استفاده نمایند.
ماده  -7دستگاه های اجرایی که بر اساس برنامه نیروی انسانی و پس از اعمال سازوکارهای ماده  ، 6نیروی اضافه بقر نیقاز داشقته باشقند،
مکلفند مش

ا این قبیل کارمندان اعم از رسمی ،پیمانی و قراردادی را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت نمایند.

تب ره :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها موظفند هدایت و هماهنگی الزم را نسبت به جابجایی نیروهای اضقافه بقر نیقاز واحقدهای
خارج از مرکز دستگاه های اجرایی در سار سایر واحدهای اجرایی استان و شهرستان (به شرط وجود پست بالت دی متناسب در دستگاه
مق د) ،با هماهنگی دستگاه اجرایی ملی به عمل آورند.
ماده  -8سازمان موظف است اعتبارا ناشی از صرفه جویی های مالی حاصل از کاهش نیروی انسانی دستگاه های اجرایی که در اجرای این
م وبه حاصل می شود را به منظور خرید خدما از ب ش غیردولتی و ارتقاء کیفیت خدما  ،به سقایر ف قول هزینقه ای دسقتگاه اضقافه
نماید.
ماده  -3در انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی ،چنانچه شهرستان محل خدمت آنان ت ییر یابد ،موافقت مست دم الزامقی اسقت.
در صور عدم ت ییر شهرستان محل خدمت کارمند در اثر انتقال ،اخذ موافقت مست دم الزم نیست.
ماده  -12آن دسته از دستگاه های اجرایی که سقف تعداد نیروهای قراردادی آنها بیشتر از ظرفیت مقرر در تب قره ذیقل مقاده  30ققانون
مدیریت می باشد ،باید به گونه¬ای اقدام نمایند که تا رسیدن به حد ن اب تعیین شده (حداکثر  12درصد پست هقای سقازمانی م قوب)
ساالنه حداقل  14درصد از نیروهای مازاد بر سقف تعیین شده را کاهش دهند.
شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
تب ره :سازمان موظف است هنگام مبادله موافقتنامه بودجه سالیانه ،هماهنگی و اقداما الزم را برای تحقق مفاد این ماده به عمل آورد.
سایر ضوابط:
ماده  -11سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر مراکز آموزشی ت

ی -حرفه ای ذی ربط موظفند نسبت به تدوین و اجقرای دوره هقای

آموزشی مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای فنی و مهارتی ب ش های م تلف غیردولتی برای معرفقی شقدگان از سقوی دسقتگاه هقای
اجرایی جهت آمادهسازی آنان برای جذب در ب ش غیردولتی اقدام نمایند.
ماده -10دستگاه های اجرایی می توانند به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در برخی مشاغل که نیازمند تجربه مفید کاری است،
از محل مجوزهای است دامی خود در فضای رقابتی نسبت به جذب این قبیل افراد که تجربه الزم را در سایر دستگاه ها کسب نمقوده انقد،
اقدام نمایند.
ماده  -13کارمندان دولت در چارچوب م وبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در طول مد خدمت خقود ،صقرفا مقی-تواننقد از
مزایای اداری و است دامی یک مقاع تح یلی باالتر از مقاع تح یلی زمان است دام برخوردار شوند.
ماده  -15به منظور حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی دستگاه های اجرایی ،سازمان موظف است در چارچوب احکام ققانون مقدیریت اققدام
الزم را در خ وص رتبهبندی مشاغل ت

ی به گونهای انجام دهد که کسب رتبههای خبره و عالی بر اساس معیارهای علمی ،ت

قی

و حرفهای سنجشپذیر صور گیرد و افراد واجد شرایط از امتیازهای مالی و مزایای است دامی مناسب برخوردار گردند.
تب ره :شاخ

ها ،معیارها ،میزان سهم و نسبت برخورداری کارمندان و همچنین نحوه ارتقا به رتبه های یادشده توسقط شقورای توسقعه

مدیریت و سرمایه انسانی تعیین می شود.
ماده  -14به منظور فراهم نمقودن زمینقه جقذب ،نگهقداری و اسقتفاده از توانمنقدی نیقروی انسقانی مت

ق

و واجقد صقالحیت هقا و

شایستگی های ویژه برای انجام ماموریت های نظام آفرینی و ت میم سازی های همه جانبه امور ستادی دستگاه های اجرایی ،سازمان موظقف
است طرحی را که متضمن ابعاد انگیزشی و توسعهای الزم باشد ،ظرف  3ماه تهیه و برای ت ویب به هیا وزیران ارایه نماید.

توصیه
شرایط احراز کلیه مشاغل در دو بعد عمومی و اخت اصی تدوین شده و پس از اناباق صالحیت مدیران و کارکنان
با شرایط احراز تدوین شده ،انحرافا موجود شناسایی و طبقه بنقدی شقده و در خ قوص مقواردی کقه از طریقق
فرایندهای آموزشی یا نگیزشی موجبا توانمندسازی افراد را فراهم می آورد ،برنامه اجرایی تهیه گردد.

ماده  -16سازمان موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی (حسب مورد) شاخ

ها و استانداردهای نیروی انسانی را با اولویت «وزار

آموزش و پرورش»« ،وزار علوم ،تحقیقا و فناوری (دانشگاه ها و مراکز و موسسا آموزش عالی)»« ،وزار بهداشت ،درمقان و آمقوزش
پزشکی (دانشگاه های علوم پزشکی)» و «وزار جهاد کشاورزی» حداکثر تا پایان شقهریور مقاه  1335تهیقه نمقوده و بقرای ت قویب بقه
شورای عالی اداری ارائه نماید .صدور مجوز است دام در چارچوب احکام ققانونی و همچنقین سقاماندهی نیقروی انسقانی در دسقتگاه هقای
اجرایی از جمله واحدهای عملیاتی وزارت انههای مذکور ،بر اساس شاخ ها و استانداردهای تعیین شده خواهد بود.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
ماده  -17وزار آموزش و پرورش موظف است نسبت به ت

ی

«شناسه معلمان» که بقر اسقاس شقاخ

هقا و اسقتانداردهای نیقروی

انسانی و متناسب با جمعیت دانش آموزی هر استان توسط سازمان ابالغ می گردد به کلیه کارمندان کادر آموزشی (اعم از رسمی ،پیمقانی
و قراردادی) اقدام نماید .در صور خروج از خدمت هریک از معلمان فاقد شناسه معلمی ،است دام معلم جدید به عنوان جقایگزین مجقاز
نیست.
تب ره :1انتقال کادر آموزشی به کادر اداری وزار مذکور مستلزم وجود پست بالت دی در واحد مق د است و در صور انتققال ،نسقبت
به ل و کد شناسایی کادر آموزشی انتقال یافته اقدام میگردد.
تب ره :0انتقال از واحد اداری به کادر آموزشی مستلزم ظرفیت خالی در واحقد مق قد و احقراز سقایر شقرایط بقوده در ایقن صقور کقد
شناسایی به نیروی اداری انتقال یافته اعااء شده و پست مربوطه بالت دی میگردد.
ماده  -18وزارت انه های علوم ،تحقیقا و فناوری و بهداشقت ،درمقان و آمقوزش پزشقکی موظفنقد حسقب مقورد برنامقه نیقروی انسقانی
دانشگاه ها و مراکز و موسسا آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده  02قانون برنامه پنجم توسعه را با رعایت تکالیف و الزامقا
قانونی (از جمله مواد  47 ،02 ،16و  64قانون برنامه پنجم توسعه) تدوین نموده و به سازمان ارایه نمایند.
ماده  -13تأمین خدما پشتیبانی برای واحدهای جدیدالتأسیس دستگاه هقای اجرایقی مشقروط بقه عقدم اسقتفاده از نیروهقای ققرارداد
کارمعین (مش

) از طریق سازوکار ماده  17قانون مدیریت توسط شرکتهای پیمانکاری صور خواهد گرفت.

تب ره :دستگاههای اجرایی مکلفند ،آن دسته از نیروهای شرکتی طرف قرارداد دیپلم و پایینتر که در سالهای اخیر به موجب م قوباتی
که توسط رییس محترم مجلس شورای اسالمی مل یاالثر اعالم گردیده ،به قرارداد کارمعین (مش

) و کارگری تبدیل وضع یافتهانقد ،را

طی سه سال در قالب شرکتهای پیمانکاری ساماندهی نمایند.
ماده  -02مسئولیت هدایت و نظار بر اجرای این م وبه در دستگاه اجرایی بر عهده «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه» می باشقد
و برنامه نیروی انسانی پس از ت ویب در شورای مذکور و تایید باالترین مقام دستگاه برای تایید به سازمان ارسال میگردد.
ماده  -01سازمان موظف است گزارش ارزیابی اجرای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی را در مقاطع زمانی شش ماهقه تهیقه و
به شورای عالی اداری ارایه نماید

توصیه
 گزارشا ادواری ارزیابی اجرای ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی به عنوان مستند شقاخ

اسقتفاده

گردد.

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی :مواد  00 ،07و  15قانون مدیریت خدمات كشوری

 تکالیف دستگاه اجرایی
ماده  -50شرایط عمومی است دام در دستگاه های اجرائی عبارتند از:
الف -داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای است دام رسمی و برای مت

قین بقا مقدرک تح قیلی

دکتری چهل و پنج سال.
ب -داشتن تابعیت ایران .ج -انجام خدمت دوره ضرور یا معافیت قانونی برای مردان.
د -عدم اعتیاد به دخانیا و مواد م در.
ه -نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر.
و -دارا بودن مدرک تح یلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پقیش بینقی
شده است) .ز -داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که است دام می شوند براساس آئقین نامقه ای کقه بقا
پیشنهاد سازمان به ت ویب هیا وزیران میرسد.
ح -اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
ط -التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
تب ره -به کار گیری موقت و تعیین حقوق و مد خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررا خاص خود انجام خواهد داشت.
تب ره  -0است دام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل ت

ی و کاشناسی و باالتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهقای پایقه و

عموم فناوری اطالعا میباشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد.
تب ره  -3است دام ایثارگران و خانوادههای آنان براساس قوانین م وب مربوط به خود خواهد بود.
تب ره  -5قوانین و مقررا گزینش به قو خود باقی است.
تب ره  -4به کار گیری افراد با مدارک تح یلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطقی خاص بقرای
مد زمان مش

و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به ت ویب هیا وزیران میرسد مجاز میباشد.

ماده  -55به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیقز
ی امکانپذیر است .دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمقومی و ت

امتحان یا مسابقه ت

قی بقه ت قویب شقورای توسقعه

مدیریت میرسد.
ماده  - 41مجموع مجوزهای است دام دستگاههای اجرائی با رعایت ف ل دوم این قانون در برنامه های پنج ساله تعیین می گقردد و سقهم
هر یک از وزارت انهها و موسسا دولتی با پیشنهاد سازمان به ت ویب هیا وزیران می رسد.
تب ره  -هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خالف ققانون محسقوب و ممنقوع
میباشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میشوند ت رف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میگردد.

توصیه
 گزارش ادواری(ترجیحاً  6ماهه) افراد است دام شده در اناباق با مجوزهای است دامی مأخوذه تهیه و به عنقوان
مستند شاخ

ارائه گردد.

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی:ماده  2شورای توسعه مدیریت با عنوان دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای
استخدام افراد
شماره مستند قانونی :تصویب نامه شماره  744/39/3212مورخ 5939/2/53

 تکالیف دستگاه اجرایی
ماده  -8از تاری ابالغ این دستورالعمل ،امتحان است دام (عمومی و ت

ی) برای دستگاه هقای اجرایقی کقه دارای مجقوز اسقت دامی و

مجوز انتشار آگهی است دام می باشند ،به صور امتحان مشترک فراگیر حداکثر دوبار در سال (در ماه های اردیبهشت و آبان) با راهبری و
نظار معاونت توسعه و توسط مؤسسه مجری برگزار می شود .معاونت توسعه الزم است فرآیندهای مربوط به بررسقی و صقدور مجوزهقای
است دامی و صدور مجوز نشر آگهی است دام را به گونه ای برنامه ریزی نماید که با رعایت ساز و کارهای قانونی و مفاد ایقن دسقتورالعمل،
امکان برگزاری امتحان مشترک فراگیر در زمانهای مذکور فراهم گردد.

توصیه
 گزارش ادواری(در خرداد ماه و آذر ماه) در خ وص نتایج آزمون های است دامی برگزار شده تهیه و بقه عنقوان
مستند شاخ

ارائه شود.

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی:تبصره ماده 97
شماره مستند قانونی :بخشنامه شماره  744/37/59132تاریخ 5937/2/5

 تکالیف دستگاه اجرایی
ماده  - 30هریک از کارمندان دستگاه های اجرائی ،مت دی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه بهکارگیری افراد و پرداخت
حقوق بدون داشتن پست سازمانی م وب پس از یکسال از ابالغ این قانون ممنوع است.
تب ره -دستگاههای اجرائی می توانند در شرایط خاص بقا تأییقد سقازمان تقا ده درصقد( )%12پسقتهای سقازمانی م قوب ،بقدون تعهقد
است دامی و در سقف اعتبارا م وب افرادی را به صور ساعتی یا کار معین برای حداکثر یکسال بهکارگیرند.

توصیه
 طی گزارشا ادواری(ترجیحاً  6ماهه) تحلیلی وصعیت ت دی پست های سازمان با اعالم فهرسقت پسقت هقای
دارای ت دی و پست های بالت دی تهیه و ت میما ات اذ شده کمیته سرمایه انسانی دستگاه در خ وص تعیین
تکلیف پست های بالت دی ارائه گردد.
 طی گزارشا ادواری(ترجیحاً  6ماهه) فهرست کارکنان فاقد پست سقازمانی تهیقه و جهقت تعیقین تکلیقف بقه
کمیته سرمایه انسانی دستگاه

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 14 :از 54

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی:
شماره مستند قانونی :بخشنامه شماره  744/37/59132تاریخ 5937/2/5

 تکالیف دستگاه اجرایی
در اجرای بند دو ت ویب نامه شماره 58720 /132354هق مورخ  08/7/1330و با توجه به ایرادا قانونی رییس محترم مجلقس شقورای
اسالمی به ت ویب نامه شماره 58720 /176551هق مورخ  32/3/1331هیأ وزیران (طرح مهرآفرین) که ل و شقده اسقت و بقه اسقتناد
مواد ( )51و ( )55قانون مدیریقت خدما کشوری و نیز مواد ( )47( ،)41و ( )005قانون برنامه پنجم توسعه و به منظقور تحققق بنقدهای
دوم و سوم سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جقذب ،تقداوم خقدمت و
ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی بهمنظور جذب نیروی انسانی توانمند ،متعهد و شایسقته
و پرهیز از تنگ نظریها و نگرشهای سلیقه ای و غیرحرفه ای» و همچنین هماهنگی و شفاف سقازی دربقاره رعایقت ققوانین و مققررا در
فعالیتها و اقداما مرتبط با موضوعا است دامی توسط دستگاههای اجرایی و رفع ابهاما موجود موارد زیر ابالغ میشود.
 -1با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن ب ش از سهمیه هقای اسقت دامی موضقوع م قوبه ل وشقده فقوق االشقاره و یقا
سهمیه های ت

ی

یافته از محل برنامه پنجم توسعه که ب شی از فرآیندهای است دامی آن انجقام شقده اسقت ،دسقتگاه هقای اجرایقی

موظفند از تاری ابالغ این ب شنامه ،قبل از انجام هرگونه اقدام در هریک از مراحل است دامی نظیر انتشقار آگهقی اسقت دامی ،برگقزاری
آزمون از محل آگهی های است دامی انتشار یافته ،اعالم نتایج آزمون های است دامی برگقزار شقده ،معرفقی افقراد پذیرفتقه شقده از محقل
آزمون های است دامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش ،مدارک و مستندا زیر را بههمقراه تکمیقل کقاربر هقای شقماره یقک و دو
پیوست این ب شنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی ،در مورد آنها ات اذ ت میم شود.
الف -تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه ساالنه برای است دام های مورد نظر با تأییقد معاونقت برنامقه ریقزی و نظقار راهبقردی ریقیس
جمهور
ب -بر

تعیین مش

ا ش ل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل دستگاه رسیده است.

ج -آگهی است دامی منتشر شده در روزنامههای کثیراالنتشار.
د -فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمونهایی که نتایج آنها اعالم شده است.
تب ره -مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در است دامهای انجامشده توسط استانداریها بقا اسقتانداری اسقت و ارسقال
تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظار راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار است دامهای انجام شده الزامی است.
 -0صدور هرگونه مجوز است دامی جدید از محل ظرفیت های ققانون برنامقه پقنجم توسقعه ،منقوط بقه ارسقال اطالعقا الزم بقر اسقاس
کاربر های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزاما تعیین شده در ماده ( )41قانون مذکور است.
 -3آزمون های است دامی که بدون رعایت الزاما و فرآینقدهای ققانونی مربقوط از جملقه اسقت دام بقدون نشقر آگهقی در روزنامقه هقای
کثیراالنتشار موضوع ماده ( )55قانقون مدیریت خدما کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده ،فاقد اعتبار است.
شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
 -5با توجه به ل و سهمیه های است دامی (ملی و استانی) در م وبه مذکور (طرح مهرآفرین) ،مسئولیت سیاست گذاری و برنامه ریقزی در
زمینه منابع انسانی و تش ی

ضرور نیازهای است دامی واحدهای استانی به عهده دستگاههای اجرایی اسقت و واحقدهای اسقتانی بایقد

نیازهای است دامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط منعکس نمایند.
 -4نیازهای است دامی استانداری ها ،با رعایت مفاد بند دو این ب شنامه ،از طریق وزار کشور به این معاونت بقرای طقی مراحقل ققانونی
منعکس خواهد شد.
 -6موارد اعالمی و مکاتبا انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای است دام موردی و
یا به کارگیری به صور قراردادی که قبل از ابالغ این ب شنامه انجام شده در صور عدم اناباق با فرآیند قانونی مذکور در این ب شقنامه،
ل و میشود.
 -7در اجرای تب ره دو ماده ( )47قانون برنامقه پقنجم توسقعه و تب قره دو مقاده  56ققانون مدیریققت خقدما کشقوری ،تبقدیل وضقع
مست دمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز است دام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونقت
برنامه ریزی و نظار راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است .به کارگیری نیروی انسقانی در بقدو ورود بقه خقدما
دولتی بهصور پیمانی میباشد.
 -8در اجرای بند «هق» ماده ( )42قانون برنامه پنجم توسعه ،به کارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشق

) و یقا سقاعتی بقا رعایقت

تب ره ذیل ماده ( )30قانون مدیریت خدمقا کشوری و بر اساس موارد زیر انجام میشود:
الف -چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مش

) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از  1/1/1332برابر یا بیشتر از سققف مققرر

قانونی موضوع تب ره ذیل ماده ( )30قانون مقدیریت خدما کشوری باشد ،به کارگیری نیروی ققراردادی جدیقد یقا جقایگزینی نیروهقای
قبلی صرفاً در صور رسیدن به پایین تر از سقف تعیین شده در قانون ،در سقف اعتبارا قانونی تا  %12پستهای سازمانی م قوب ،مجقاز
است.
ب -چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مش

) و ساعتی دستگاه اجرایقی قبقل از  1/1/1332و یقا بعقد از آن کمتقر از

سقف مقرر قانونی موضوع تب ره ذیل ماده ( )30قانون مذکور باشد ،به کارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف  %12پسقتهای
سازمانی م وب و با رعایت اعتبارا قانونی ممکن خواهد بود.
ج -بهکارگیری نیروی قراردادی بهجای نیروهای قراردادی خارجشده ،بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمیباشد.
د -به کارگیری نیروی قراردادی ،به نسبت  %12پستهای م وب ،برای آن دسته از واحدهای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه
و ذیحساب مستقل دارند محاسبه میشود و جابهجایی این میزان بین واحدها با رعایت  %12کل پستهای سازمانی با تأیید باالترین مققام
اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.
 -3قرارداد انجام کار معین (کار مش

) و ساعتی منعقد شده با افقراد واجقد شقرایط صقرفاً در همقان دسقتگاه اجرایقی معتبقر اسقت و

جابه جایی و انتقال این نیروها میان دستگاه های اجرایی مجاز نیست .بهکارگیری اینگونه افراد در دستگاههای اجرایی دیگر تنها با رعایقت
ضوابط این ب شنامه ممکن است.
شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
 -12بند ( )13ضوابط اجرایی بودجه سال  1330موضوع م وبه شماره 53523 /121343هق مورخ  6/4/1330هیأ محترم وزیقران بقا
رعایت سقف مش

شده در تب ره ذیل ماده ( )30قانون مقدیریت خدما کشوری و مواد ( )41و ( )47قانون برنامه پنجم توسعه انجام

میشود.
 -11دستگاه های اجرایی مکلفند اطالعا افراد واجد شرایط بند ( )8را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده اند ،پقس از تأییقد
ذیحساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.

توصیه
گزارشا ادواری(ترجیحاً  6ماهه) وضعیت جذب کارکنان با تشریر هر یک ب ش های ذیل تهیه گردد:
 مجوزهای است دامی اخذ شده

 شیوه برگزاری آزمون های است دامی و نتایج آزمون های است دامی برگزار شده
 نتایج م احبه است دامی
 وضعیت رعایت سهمیه های اس دامی
 وضعیت نیروی انسانی تبدیل وضعیت شده
 وضعیت است دام کارکنان(نوع است دام ،ت دی ها و )...
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی :دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی
شماره مستند قانونی :ماده  54دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی

 تکالیف دستگاه اجرایی
تعاریف:
ماده  -12آن دسته از دستگاههای اجرایی که سقف تعداد نیروهای قراردادی آنها بیشتر از ظرفیت مقرر در تب ره ذیل ماده  30قانون
مدیریت میباشد ،باید به گونه ای اقدام نمایند که تا رسیدن به حد ن اب تعیین شده (حداکثر  12درصد پستهای سازمانی م وب)
ساالنه حداقل  14درصد از نیروهای مازاد بر سقف تعیین شده را کاهش دهند.
تب ره :سازمان موظف است هنگام مبادله موافقتنامه بودجه سالیانه ،هماهنگی و اقداما الزم را برای تحقق مفاد این ماده به عمل آورد.

توصیه
گزارشا ادواری(ترجیحاً  6ماهه) وضعیت جذب کارکنان با تشریر هر یک ب ش های ذیل تهیه گردد:
 مجوزهای است دامی اخذ شده

 شیوه برگزاری آزمون های است دامی و نتایج آزمون های است دامی برگزار شده
 نتایج م احبه است دامی
 وضعیت رعایت سهمیه های اس دامی
 وضعیت نیروی انسانی تبدیل وضعیت شده
 وضعیت است دام کارکنان(نوع است دام ،ت دی ها و )...
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی :ماده ( )52قانون مدیریت خدمات كشوری
شماره مستند قانونی:

 تکالیف دستگاه اجرایی
ماده  - 17به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود ازطریق مناق ه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسقا غیردولتقی براسقاس فعالیقت
مش

 ،حجم کار معین  ،قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مش

ب شی از خدما موردنیاز خقود را تقأمین نماینقد .در

صور عدم مراجعه متقاضیان  ،اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناق ا و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفا مناق ه اقدام
گردد.
تب ره  -شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزار کار وامور اجتماعی تعیین
صالحیت شده و درصور ت لف از حکم این ماده ل و صالحیت می گردند.

توصیه
 فهرست خدما قابل واگذاری دستگاه به شرکتها و مؤسسا غیر دولتی تهیه و به ازای هر خدمت نیازمندی ها
و الزاما  ،حجم کار  ،شرایط و صالحیت های مورد نیاز شرکت های متقاضقی جهقت ارائقه خقدمت ،ضقوابط
تأیید خدمت شرکت تدوین شود.
 گزار ش خدما واگذار شده به شرکت ها تهیه و به عنوان مستند شاخ

ارائه گردد.

 گزارش ادواری(ترجیحاً  6ماهه) نظار بر عملکرد و حسن انجام وظایف شرکت هایی که خدما به آنها واگذار
شده تهیه گردد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی :ماده  13دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی
شماره مستند قانونی :م وبه شماره  026/170446تاری  1333/10/06شورای عالی اداری

 تکالیف دستگاه اجرایی
ماده  -13تأمین خدما پشتیبانی برای واحدهای جدیدالتأسیس دستگاههای اجرایی مشروط به عدم استفاده از نیروهای قرارداد
کارمعین (مش

) از طریق سازوکار ماده  17قانون مدیریت توسط شرکتهای پیمانکاری صور خواهد گرفت.

تب ره :دستگاههای اجرایی مکلفند ،آن دسته از نیروهای شرکتی طرف قرارداد دیپلم و پایینتر که در سالهای اخیر به موجب
م وباتی که توسط رییس محترم مجلس شورای اسالمی مل یاالثر اعالم گردیده ،به قرارداد کارمعین (مش

) و کارگری تبدیل

وضع یافتهاند ،را طی سه سال در قالب شرکتهای پیمانکاری ساماندهی نمایند.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی:
شماره مستند قانونی :بخشنامه شماره  529242تاریخ 5939/57/72

 تکالیف دستگاه اجرایی
در اجرای م وبه شقماره  026/170446مقورخ  1333/10/06شقورای عقالی اداری ،موضقوع« :دسقتورالعمل سقاماندهی نیقروی انسقانی
دستگاه های اجرایی» با هدف بهینه سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی ب ش دولتی ،دستگاه های اجرایی موارد ذیل را در تنظقیم سقند
برنامه نیروی انسانی خود رعایت نمایند:
 -1با عنایت به تعریف کارمند دستگاه اجرایی در ماده ( )7قانون مدیریت خدما کشوری که شامل کارکنان قراردادی نیز می شود و مواد
( )6و ( )30این قانون که پست سازمانی را برای ت دی یک کارمند در نظر گرفته است و بیان می دارد هر یقک از کارکنقان دسقتگاه هقای
اجرایی مت دی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود ،لذا دستگاههای اجرایی میتوانند به استناد احکام فوقالذکر ،افراد موضقوع تب قره
ماده ( )30قانون مدیریت خدما کشوری را تا سقف  %12پست های سازمانی و به شرط دارا بقودن شقرایط احقراز شق ل بقه پسقت هقای
سازمانی من وب نمایند .در این صور  ،مجموع کارمندان هر دسقتگاه اعقم از رسقمی ،پیمقانی ،ققراردادی موضقوع تب قره مقاده ( )30و
کارگری موضوع ماده ( )105قانون مدیریت خدما کشوری از تعداد پستهای سازمانی م وب آن دستگاه بیشتر ن واهد بود.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی :آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات كشوری
شماره مستند قانونی :بخشنامه شماره /7123ت09357ك مورخ 23/5/54

 تکالیف دستگاه اجرایی
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ  1388/12/13بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مقدیریت و سقرمایه
انسانی رییس جمهور و به استناد ماده ( )66قانون مدیریت خدما کشوری  -م وب  - 1386و با رعایت جزء(ط) بند ( )1ت قویب نامقه
شماره  38846 /148734ه مورخ  1386/12/1آیین نامه اجرایی ف ل نهم قانون یاد شده را به شرح ذیل ت ویب نمودند :
ماده  -1نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی با رعایت اصول و ویژگی های زیر  ،حداکثر شش ماه پقس از ابقالغ ایقن آیقین نامقه ،
توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور طراحی و به دستگاههای اجرایی ابالغ خواهد شد :
الف -هدایت دستگاههای اجرایی جهت کار توسط رویکرد راهبردی در آموزش و توانمند سازی سرمایه انسانی .
ب -افزایش دانش  ،مهار و نگرش معنوی کارمندان متناسب با مشاغل و نقشهای محوله به آنان .
ج -برقراری تعامل با دیگر نظام های منابع انسانی مانند ارتقا و انت اب  ،جبران خدما  ،طبقه بندی مشاغل  ،ارزیابی عملکرد کارمندان
د -افزایش انگیزش درونی کارمندان و مدیران جهت مشارکت فعال تر در فرآیند آموزش و ایجاد انگیقزه هقای بیرونقی بقه امقر آمقوزش و
توانمند سازی .
ه -تدوین و کاربست استانداردهای آموزشی از قبیل سرانه سرمایه گذاری و ساعت آموزشی کارمندان و مدیران .
و -ارزشیابی اثر ب شی نامه ها و فعالیتهای آموزشی و توانمند سازی در ساوح م تلف .
ماده  -0دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب نظام آموزش کارمندان و بر اساس دستورالعملی که معاونت توسعه مقدیریت و سقرمایه
انسانی رییس جمهور ابالغ خواهد نمود  ،اهداف  ،راهبردها و برنامه های آموزشی خود را در سه سار راهبردی  ،میان مد ( بقرای دوره
های پنچ ساله ) و کوتاه مد ( برای دوره های یکساله ) طراحی  ،اجرا و نتایج آن را ارزشیابی نمایند .
ماده  -3دستگاههای اجرایی اعتبارا آموزش و توانمند سازی کارمندان خود را بر اساس سرانه سقاعت آمقوزش کارکنقان و مقدیران کقه
توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعیین خواهد شد ،در بودجه سنواتی دستگاه پیش بینی نمایند .
ماده  -5دستورالعمل نحوه تعیین صالحیت و اعتبار سنجی مراکز و موسسا آموزشی و خدما مشاوره آموزش و نحقوه بهقره بقرداری از
خدما آنها  ،توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تدوین و ابالغ خواهد شد .
ماده  -4کلیه دوره های آموزشی که با هدف افزایش مهار و توانمندی کارکنان برگزار می شود به عنوان شقرط نظقام ارتققاء و انت قاب
ش لی محسوب خواهد شد .
تب ره -دوره های ضمن خدمت منجر به اخذ مدارک دانشگاهی ن واهند شد .
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
ماده  -6نحوه توزیع بورسهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی نمی گردد و از طرف موسسا بین المللی در اختیار دولت ققرار
می گیرد بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای توسعه مدیریت و نیروی انسانی ابالغ خواهد شد .
ماده  -7دستگاههای اجرایی موظفند عملکرد آموزش و توانمند سازی کارمندان و مدیران خود را بر اساس سامانه ای که توسقط معاونقت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می گردد جهت ارزیابی بر سامانه منعکس نمایند .
ماده  -8معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهقور و برنامقه ریقزی و نظقار راهبقردی ریقیس جمهقور بقر عمکقرد
دستگاههای اجرایی نظار می نماید.

توصیه
 سند نظامنامه آموزشی دستگاه بر اساس محورهای ماده  1آیین نامه تدوین گردد .این سند شامل ب قش هقای
ذیل می باشد:
 اهداف آموزشی دستگاه
 راهبردهای آموزشی دستگاه
 فرایندهای آموزشی دستگاه در سه ب ش نیقاز سقنجی آموزشقی ،اجقرای برنامقه هقای آموزشقی و
ارزیابی اثرب شی آموزشی
 دستورالعملهای ارتباط و تعامل فرایندهای آموزش با سایر نظام های منابع انسانی
 استانداردهای آموزشی دستگاه
 ضوابط و مقررا آموزشی دستگاه
 اسناد ذیل می بایست به صور سالیانه جهت ثبت سوابق عملکردی حوزه آموزش تهیه گردد: تقویم آموزشی دستگاه
 بودجه سالیانه آموزش
 شناسنامه دوره های آموزشی
 فهرست مدرسان و مؤسسا آموزشی
 گزارش وضعیت برگزاری دوره های آموزشی
 گزارش ارزیابی اثرب شی دوره های آموزشی
 فهرست گواهینامه های آموزشی صادرشده
 گزارش مالی آموزش
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی :نظام آموزش كارمندان دستگاههای اجرایی
شماره مستند قانونی :بخشنامه شماره  744/5290تاریخ  5934/5/94موضوع اجرایی

 تکالیف دستگاه اجرایی
ماده  )1تعاریف و اخت ارا
 دستگاه اجرایی :به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( )4قانون مدیریت خقدما کشقوری بقا رعایقت مسقتثنیا مقاده ( )117اطقالقمی شود.
 معاونت :معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که به اخت ار معاونت نامیده می شود. مدیران حرفه ای :تمامی عناوین پست های مدیریتی و سرپرستی دستگاه اجرایی ،به استثنای سمت های مدیریت سیاسی موضوع ماده( )71قانون مدیریت خدما کشوری و همتراز آنان ،مدیران حرفه ای تلقی می شوند.
 مدیران سیاسی :مقاما موضوع ماده ( )71قانون مدیریت خدما کشوری و همتراز آنها مدیران سیاسی محسوب می شوند. کمیته راهبری آموزش :منظور کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی دستگاه های اجرایی موضقوع بنقد  3-0نظقام آمقوزش کارمنقداندولت است.
 مشاغل عمومی :منظور مشاغل مندرج در ب شنامه شماره  002/31/51334مورخ  1331/11/5است. مرکز آموزش :منظور مرکز آموزش مدیریت دولتی است.ماده  )0استاندارد کردن فرآیند آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی
به منظور بهبود کیفیت از طریق استانداردسازی فرآیند آموزش دستگاه های اجرایی (خط مشی گذاری ،نیازسنجی ،طراحی ،برنامه ریزی،
اجرا ،ارزشیابی و نظار آموزشی) موضوع بند  3-1نظام آموزش کارمندان ،دستگاه های اجرایی موظفند براساس اسقتاندارد هقای ابالغقی
(پیوست شماره  )1یا استانداردهای طراحی شده توسط مراکز مورد تأیید معاونت ،فرآیند آمقوزش را بقازنگری ،مستندسقازی و اسقتاندارد
نمایند .فرآیند آموزش در دستگاه های اجرایی در چارچوب استاندارد های فوق الذکر توسط معاونت مورد بررسی و ممیزی قرار می گیرد.
ماده  )3استانداردسازی آموزش های مشاغل عمومی و اخت اصی
 -3/1تمام دستگاه های اجرایی ماابق بند  4/0/0نظام آموزش کارمندان دولت (موضوع آموزش های ارتقای شق لی) ،موظفنقد اسقتاندارد
های آموزشی مشاغل اخت اصی خود را بر مبنای شایستگی مورد نیاز مشاغل طراحی و در رتبه های ش لی به گونه ای طبقه بندی کننقد
که کارمندان پس از طی آموزش های هر رتبه با کسب سایر شرایط تعریف شده در ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقا و رتبه هقای
ش لی (موضوع ب شنامه شماره  022/44488مورخ  ،)1383/12/07به رتبه های باالتر ارتقا یابند .گذراندن دوره هقای آموزشقی تعیقین
شده در هر رتبه برای ارتقا به رتبه های ش لی باالتر ،الزامی است .آموزش های طی شده و مورد نیاز کارکنان در شناسنامه آموزشقی آنهقا
بر اساس نوع ش ل و رتبه مکتسبه درج می گردد.
 -3/0به منظور توانمندسازی کارمندان دولت به استناد ماده ( )60قانون مدیریت خدما کشوری ،در صقورتی کقه کارمنقدان شایسقتگی
های تعریف شده ش ل (موضوع بند  )3/1را کسب نمایند و این شایستگی ها توسط مرکقز آمقوزش و دیگقر مراکقز مقورد تأییقد معاونقت
(مراکز ،تشکل ها و مجامع علمی و حرفه ای) احراز گردد ،دستگاه های اجرایی می تواننقد شایسقتگی هقای احقراز شقده را بقا دوره هقای
استاندارد آن ش ل تابیق داده و پس از تأیید کمیته راهبری آموزش در شناسنامه آموزشی فرد ثبت نمایند.
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 -3/3استاندارد آموزشی مشاغل عمومی با همکاری مرکز آموزش و دستگاه های اجرایقی و دیگقر مراکقز ت

قی مقورد تأییقد معاونقت،

توسط معاونت طراحی ،تدوین و ابالغ می شود.
" -3/5سامانه الکترونیکی استانداردهای آموزشی مشاغل دولت" توسط معاونت با همکاری دستگاه هقای اجرایقی ایجقاد و اسقتانداردهای
آموزشی مشاغل عمومی و اخت اصی از سوی معاونت و دستگاه های اجرایی در آن ثبت و بروز رسانی می گردد.
 -3/4شوراها و کمیسیون های تحول اداری دستگاه های اجرایی در احتساب دوره های آموزشی کارکنان برای ارتقا در رتبه هقای شق لی،
باید تأییدیه کمیته راهبری آموزش را با رعایت موارد ذیل اخذ نمایند:
الف) صرفاً دوره های آموزشی ش لی و مدیران برای احتساب در ارتقا در رتبه های ش لی مالک عمل است.
ب) دوره های آموزشی باید در استاندارد آموزشی ش ل پیشبینی و در شناسنامه آموزشی کارمند تعریف شده باشند.
ج) گواهینامه های آموزشی ارائه شده باید شماره و تاری ت ویب کمیته راهبری آموزش (به عنوان مجوز دوره) داشته باشد.
ماده  )5طراحی و اجرای برنامه های تربیت کارشناسان
 -5/1دستگاه های اجرایی موظفند به منظور توسعه ظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی هقای شق لی و کقاربردی کارشناسقان مشقاغل
اخت اصی خود ،بر اساس بند ( )4/1نظام آموزش کارمندان (موضوع آموزش های ت دی ش ل بدو خدمت) ،نسبت بقه طراحقی و تقدوین
برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل اخت اصی اقدام نموده و پس از ت ویب برنامه ها در کمیته راهبقری آمقوزش بقرای کارمنقدان بقدو
است دام و بدو ت دی ش ل (در صور ت ییر ش ل) آن را اجرا نمایند .برنامه های تربیت کارشناسان بایستی حداکثر تقا پایقان سقال اول
ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول ت دی ش ل جدید اجرا شود.
 -5/0برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل باید شامل مواردی ماننقد :عنقوان ،هقدف ،شایسقتگی هقا ،دوره هقای آموزشقی ،فرصقت هقای
یادگیری ،م اطبین ،روش ارائه محتوا و نحوه سنجش شایستگی باشد .ارائه گواهینامه پایان دوره و یا برنامه یادگیری برای ارتقا بقه رتبقه
های ش لی باالتر کارکنان الزامی است.
 -5/3برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل عمومی توسط معاونت با همکاری دستگاه های اجرایی و مرکز آموزش ،طراحقی و ابقالغ مقی
شود.
 -5/5اجرای برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل عمومی بر عهده دستگاه های اجرایی ،مرکز آموزش و مراکقز و مؤسسقا مقورد تأییقد
معاونت است.
تب ره :اجرای برنامه تربیت کارشناسان مشاغل عمومی در حیاه اداری (فهرست بند )13/0صرفاً بر عهده مرکز آموزش است.
 -5/4اجرای برنامه های تربیت مشاغل اخت اصی بر عهده دستگاه های اجرایی و مراکز و مؤسسا مورد تأیید معاونت است.
ماده  )4تربیت مدرسان و تشکیل بانک اطالعا
 -4/1در اجرای بند ( )5ب شنامه شماره  022/1835مورخ ( 1332/1/32موضوع نظام آموزش کارمندان دولت) ،دسقتگاه هقای اجرایقی و
مراکز و مؤسسا آموزشی تأیید صالحیت شده توسط معاونت موظفند برای ارائه آموزش های کارکنان دولت از مدرسانی کقه گواهینامقه
صالحیت تدریس دارند استفاده نمایند .برنامه تربیت مدرس ( ،)TOTشرایط عمومی و نحوه سنجش صالحیت تدریس آنها توسقط مرکقز
آموزش طراحی و پس از تأیید معاونت به دستگاه های اجرایی ابالغ می شود.

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس

صفحه 06 :از 54

تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
 -4/0تأیید شرایط و صالحیت ت

ی مدرسان مشاغل اخت اصی بر عهده دستگاه اجرایی ،و مدرسان مشاغل عمقومی بقر عهقده مرکقز

آموزش است .دستگاه های اجرایی موظفند افراد واجد شرایط تدریس در دوره های ش لی مشاغل اخت اصی را شناسقایی و پقس از تاییقد
کمیته راهبری آموزش ،برای طی دوره های تربیت مدرس به مرکز آموزش معرفی کنند.
 -4/3مرکز آموزش با استفاده از ظرفیت ملی ،استانی و مراکز و مؤسسا مورد تأیید معاونت ،دوره های آموزشی تربیت مقدرس(( TOTرا
برنامه ریزی و اجرا می کند و مش

ا مدرسان تأیید شده را در بانک اطالعا مدرسان برای اسقتفاده دسقتگاه هقای اجرایقی ،مراکقز و

مؤسسا تأیید صالحیت شده ،ذخیره می کند.
تب ره :افرادی که سوابق تدریس مفید و یا مدرک تح یلی مرتبط با آموزش و مربیگری دارند و همچنین کسانی کقه گواهینامقه تربیقت
مدرس (( TOTاز مراجع معتبر داخلی و خارجی گرفته اند ،با تأیید مرکز آموزش ،از شرکت در برنامه تربیت مدرس معاف می باشند.
 -4/5مرکز آموزش از تاری ابالغ این ب شنامه حداکثر به مد شش ماه فرصت دارد تا نسبت به طراحی و اجرای برنامقه هقای آموزشقی
تربیت مدرس اقدام کند .دستگاه های اجرایی طی این مد می توانند از مدرسان مورد تأیید کمیته راهبری آموزش استفاده کنند.
ماده  )6طراحی و ت ویب برنامه های آموزشی ساالنه
دستگاه های اجرایی موظفند ماابق بند(ب) ماده ( )5نظام آموزش کارمندان (موضوع ب شنامه شماره  ،)1332/1/32 -022/1835برنامه
های آموزشی ساالنه کارمندان و مدیران را که در چارچوب اهداف و راهبردهای آموزش کارکنان دولت و نیازسقنجی آموزشقی بقر مبنقای
تحلیل سازمانی ،ش لی و فردی صور می گیرد ،با رعایت موارد ذیل ،حداکثر تا پایان بهمن ماه هقر سقال بقرای سقال آینقده بقر اسقاس
پیوست شماره ( )0این ب شنامه تهیه و به ت ویب کمیته راهبری آموزش دستگاه برساند:
 )1رعایت سرانه آموزش کارمندان و مدیران ابالغی معاونت؛
 )0تمرکز بر آموزش های سازمانی ،ش لی با رویکرد مهارتی و کاربردی؛
 )3رعایت نسبت آموزش های ش لی ،مدیریتی و عمومی؛
 )5پیش بینی برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل عمومی و اخت اصی؛
 )4برنامه ریزی متمرکز برای دستگاه های اجرایی ملی دارای واحد های استانی.
ماده  )7نظار بر فرآیند و فعالیت های آموزشی دستگاه های اجرایی
معاونت با استفاده از ساز و کارهای نظارتی ،بر فرآیند و فعالیت های آموزشی دستگاه های اجرایی در ابعاد و مؤلفه هقای زیقر نظقار مقی
کند .دستگاه های اجرایی موظفند گزارش ها ،مستندا و منابع مورد نیاز نظارتی را پس از تأیید کمیته راهبری آموزش به نحقو مقتضقی
در اختیار معاونت قرار دهند.
 )1تشکیل کمیته های راهبری و اجرایی آموزش؛
 )0فرآیند نیازسنجی آموزشی؛
 )3فرآیند طراحی برنامه های آموزشی ساالنه؛
 )5پیش بینی و هزینه کرد اعتبارا آموزشی؛
 )4اجرای برنامه های آموزشی؛
 )6تشکیل بانک اطالعا مدرسان مشاغل اخت اصی؛
 )7انت اب مؤسسا و مجریان آموزش؛
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 )8تنظیم شناسنامه آموزشی کارمندان؛
 )3صدور گواهینامه های آموزشی؛
 )12ارزشیابی و بررسی اثرب شی برنامه های آموزشی؛
 )11سایر موارد.
ماده  )8ارزشیابی عملکرد آموزش دستگاه های اجرایی
به استناد ماده ( )14نظام آموزش کارمندان(موضوع ب شنامه شماره  022/1835مقورخ  ،)1332/1/32عملکقرد آموزشقی دسقتگاه هقای
اجرایی به طور ساالنه توسط معاونت مورد ارزیابی قرار می گیرد و معاونت گزارش های عملکردی از حقوزه آمقوزش کارمنقدان و مقدیران
دولت را به صور کلی و دستگاهی تهیه و ارائه می نماید .دسقتگاه هقای اجرایقی موظفنقد از طریقق اسقتقرار سقامانه مقدیریت آمقوزش
کارکنان ،گزارش ها ،آمار و اطالعا مورد نیاز را بر اساس شاخ
ملی و استانی به معاونت ارائه کنند .اهم شاخ

های تعیین شده تهیه و پس از تأیید کمیته راهبری آمقوزش در سقار

های کلیدی ارزیابی عملکرد آموزش دستگاه های اجرایی عبارتند از:

 )1شاخ

سرانه ساعت آموزش کارمندان و مدیران؛

 )0شاخ

نسبت آموزش های ش لی ،مدیریتی و عمومی؛

 )3شاخ

سرمایه گذاری در آموزش؛

 )5شاخ

توزیع عادالنه آموزش (ستادی ،استانی،کارکنان ،مدیران )....؛

 )4شاخ

نسبت روش های آموزشی مورد استفاده (کارگاهی ،کالسی ،حضوری ،غیرحضوری و الکترونیکی)؛

 )6شاخ

میزان اثرب ش بودن دوره های آموزشی؛

ماده  )3سنجش اثرب شی برنامه های آموزشی
دستگاه های اجرایی موظفند بر اساس دستورالعمل « نحوه سنجش اثرب شی برنامه های آموزشی» (پیوست شماره  )3میقزان اثرب شقی
برنامه ها را مورد سنجش قرار دهند و به طور ساالنه گزارش الزم را به معاونت ارائه دهند.
ماده )12الزاما نیروی انسانی و بسترهای اجرایی
به منظور تأمین الزاما ساختاری ،نیروی انسانی و فراهم نمودن بستر الزم برای عملیاتی شدن نظقام آمقوزش کارمنقدان ،دسقتگاه هقای
اجرایی موظفند موارد زیر را رعایت کنند:
الف) کارمندان شاغل در واحد آموزش و بهسازی باید دارای ش ل و پست سازمانی کارشناس آموزش و بهسازی منقابع انسقانی بقا شقرایط
احراز قانونی الزم باشند.
ب) معاونت ،ش ل کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی را طراحی و پس از ت ویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در طقرح
طبقه بندی مشاغل دولت پیش بینی می کند.
ج) برای کارکنان موجود ،در صور عدم برخورداری از شرایط احراز کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسقانی ،کسقب شایسقتگی هقای
ت

ی آموزش و بهسازی از طریق شرکت در دوره های آموزشی و برنامه های یادگیری مرتبط( ،دارا بودن گواهینامه صالحیت حرفه ای

آموزش و بهسازی منابع انسانی) الزامی است.
د) تعیین حداقل یک کارشناس آموزش با پست سازمانی م وب در واحد های سازمانی استانی ،الزامی است.
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ماده  )11بودجه و اعتبارا
به استناد ماده ( )3آیین نامه اجرایی ف ل نهم قانون مدیریت خدما کشوری ،دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس برنامه ریزی سقاالنه
آموزشی و شاخ

های سرانه ابالغی معاونت ،اعتبارا آموزش و بهسازی منابع انسانی را تعیین و در بودجه سنواتی دستگاه پقیش بینقی

نمایند.
ماده  )10گواهینامه های آموزشی نوع دوم
به منظور هدفمند کردن و افزایش اثرب شی گواهینامه های نوع دوم ،اصالحا زیر در بند هفتم نظام آموزش کارمندان (موضوع ب شنامه
شماره  )1332/1/32 - 022/1835و ب ش دوم دستورالعمل نحوه احتساب و تابیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی ،تأییقد
و صدور گواهینامه های نوع دوم (موضوع ب شنامه شماره  022/32/31156مورخ  )1332/10/5صور می گیرد:
 -10/1ساوح گواهینامه آموزشی نوع دوم تا سار ت

ی -پژوهشی سار ( )1می باشد و گواهینامه ت

ی -پژوهشی سار ( )0از

نظام آموزش کارمندان دولت حذف می شود .اعاای گواهینامه نوع دوم در صور دارا بودن مدرک تح یلی رسمی بقا ارزش علمقی (بقه
عنوان مدرک پایه) و دیگر شرایط الزم صرفاً یک بار در طول خدمت برای هر کارمند امکان پذیر است.
 -10/0صدور گواهینامه های نوع دوم در تمامی ساوح مهارتی ،ت

یوت

ی -پژوهشی از تقاری ابقالغ ایقن ب شقنامه منقوط بقه

شرکت افراد واجد شرایط در آزمون جامع و کسب حد ن اب امتیاز الزم است.
 -10/3حداکثر (یک پنجم) کل آموزش ها برای اخذ گواهینامه نوع دوم می تواند آموزش های عمومی و فرهنگی م وب باشد .آمقوزش
های توجیهی بدو است دام برای گواهینامه های آموزشی نوع دوم قابل احتساب نیست.
 -10/5پرونده آموزشی کارمندان برای اخذ گواهینامه نوع دوم باید پس از سیر مراحل تعریف شده در دسقتورالعمل فقوق القذکر و تأییقد
کمیته راهبری آموزش دستگاه از طریق سامانه الکترونیکی گواهینامه های آموزشی نوع دوم به معاونت ارسال شود .پرونده هقای ارسقالی
توسط کمیته سه نفره (متشکل از نماینده معاونت ،نماینده مرکز آموزش و نماینده دستگاه اجرایی مربوط) مستقر در معاونت بررسی و در
صور تأیید ،آزمون جامع توسط مرکز آموزش برای افراد واجد شرایط اجرا می شود .گواهینامه آموزشی نقوع دوم توسقط مرکقز آمقوزش
برای پذیرفته شدگان در آزمون جامع و طی فرآیندهای تعریف شده صقادر مقی شقود .اطالعقا گواهینامقه هقای آموزشقی صقادر شقده
کارمندان در سامانه مذکور ثبت و نگهداری می شود.
ماده  )13اجرای آموزش های مدیران و مشاغل عمومی
 -13/1برنامه ریزی و اجرای آموزش های مدیران حرفه ای و سیاسی در تمامی ساوح بر اساس برنامه تربیت و آمقوزش مقدیران م قوب
معاونت ،صرفاً بر عهده مرکز آموزش است .مرکز آموزش موظف است برنامه آموزشی ساالنه مدیران را بر اساس نیازهای آموزشی دسقتگاه
ها حداکثر تا پایان اسفند ماه هر سال برای سال بعد تنظیم و به دستگاه های اجرایی اعالم کند.
 -13/0برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی مشاغل عمومی شامل( :کارشناس و کقاردان امقور اداری ،کارشقناس و کقاردان برنامقه و
بودجه ،مت دی امور دفتری ،کارگزین ،مسئول دفتر ،ماشین نویس ،منشی ،کارشناس و کاردان امور آموزشی ،کارشقناس و کقاردان امقور
پژوهشی ،کارشناس برنامه ریزی و کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی) و آموزش هقای عمقومی ب قش توانمنقدی هقای اداری بقر
اساس استاندارد های آموزشی م وب معاونت بر عهده مرکز آموزش است .اجرای آموزش های سایر مشاغل عمقومی (بقه غیقر از مشقاغل
ذکر شده) کماکان بر اساس ب شنامه شماره  022/1835مورخ (1332/1/32موضوع نظام آموزش کارمندان) انجام می شود.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
 -13/3مرکز آموزش موظف است از ظرفیت های آموزشی دستگاه های اجرایی ،استان ها و مراکز و مؤسسا مقورد تأییقد معاونقت بقرای
اجرای آموزش ها استفاده کند .نحوه و شرایط استفاده از ظرفیت های آموزشی مذکور برای اجرای برنامه ها ،توسط مرکز آموزش تهیقه و
پس از تایید معاونت عملیاتی می شود.
ماده  )15تأیید صالحیت مراکز و مؤسسا مجری آموزش و مراکز سنجش
مراکز و مؤسسا آموزشی متقاضی ارائه خدما اجرا و سنجش آموزش توسط معاونت بقا اسقتفاده از ظرفیقت هقای ت

قی و اجرایقی

تشکل های علمی و حرفه ای ،تعیین صالحیت می شوند .دستورالعمل نحوه تعیین صالحیت ،استفاده از مراکقز تأییقد صقالحیت شقده و
ارزیابی و نظار بر آنها توسط معاونت تهیه و ابالغ می شود.
ماده  )14دوره های آموزشی که به استناد قوانین و مقررا خاص ،گذراندن آنها برای کارمندان دولت الزامی می شقود ،پقس از طراحقی
توسط مراجع مش

شده در مقررا مذکور و ابالغ آنها توسط معاونت قابل اجرا است.

ماده  )16اعزام و یا اعاای مأموریت آموزشی به کارمندان و مدیران برای گذراندن هر گونه دوره های آموزشی بلندمقد بقه هقر طریققی
(آموزش محور ،پژوهش محور و  )...که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل می شود ،از م ادیق ماده ( )61قانون مقدیریت خقدما
کشوری بوده و ممنوع است .همچنین انعقاد قرارداد آموزشی ،پژوهشی ،تفاهم نامه ها ،انجام همکاری های آموزشی و پژوهشی بقا مراکقز و
مؤسسا آموزش عالی در ازای تربیت کارمندان و مدیران دستگاه که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یقا معقادل آن مقی شقود ،ممنقوع
است.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی:
شماره مستند قانونی :بخشنامه شماره  744/34/95507تاریخ 5934/57/0

 تکالیف دستگاه اجرایی
دراجرای بند  0ب شنامه شماره 022/1835مورخ 32/1/32وماده  3ب ش هفتم نظام آموزش کارمندان دسقتگاههای اجرایقی وب شقنامه
شماره 022/32/31156مورخ  32/10/5معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوربه منظور عملیاتی شدن مفاد نظام آموزش
کارمنققدان در دسققتگاهها"فراینققد اجرایققی نحققوه احتسققاب و تابیققق آمققوزش هققای کارکنققان وزار جهققاد کشققاورزی و نحققوه
بررسی،تائیدوصدورگواهینامه نوع دوم" جهت اجرابه شرح مواردذیل ابالغ می گردد.
ماده  :1تعاریف و اخت ارا
 -1-1فرایند :فرایند اجرایی اعاای گواهینامه نوع دوم براساس نظام آموزش کارکنان وزار
جهاد کشاورزی(مهارتی،ت

ی – پژوهشی سار 1و)0

ی،ت

-1-0گواهینامه نوع دوم  :گواهینامه نوع دوم به گواهینامه ای اطالق می گرددکه پس از طی مجموعه ای از برنامه های آموزشقی مقرتبط
رشته ش لی با در نظر گرفتن حد ن اب ساعت آموزشی مورد نیاز  ،پس از تائید کمیته راهبری آموزش وتوانمندسازی وکسب موفقیت در
آزمون جامع (ویژه گواهینامه ت

یت

ی _ پژوهشقی 1و )0بارعایقت مفادمنقدرج در ب شقنامه شقماره  022 /32/31156مقورخ

 1332/10/5معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور به کارکنان اعااء می گردد.
 -1-3وزار  :وزار جهاد کشاورزی
 -1-5سازمان  :سازمان تحقیقا ،آموزش وترویج کشاورزی
 -1-4سازمان های مستقل  :سازمانهای شیال ایران  ،مرکزی تعاون روستایی ،دامپزشکی، ،جنگلها  ،مراتع و آب یقز داری  ،امقور عشقایر
که دارای کمیته راهبری و توانمندسازی مستقل می باشند.
 -1-6معاونت :معاونت ترویج وآموزش سازمان
 -1-7دفتر  :دفتر آموزش کارکنان
 -1-8دوره های آموزشی م وب :تمام آموزشهای بدو و ضمن خدمت کارکنان (از سال 1373به بعد) را در بر می گیرد و در قالقب برنامقه
آموزشی سالیانه دارای مجوزاز سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وقت کشور(ازسال 73ل ایت  )86و از سال  86به بعد کمیته راهبری آموزش
وتوانمندسازی به منظور اجرا در مراکز مجری و یا موسسا و مراکز خ وصی ذی الح م وب می شود.
 -1-3مرکزمجری :مجتمع /مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان ومرکز آموزش امام خمینی
 -1-12موسسا

ومراکز خ وصقی  :موسسقا آموزشقی معتبقر دارای مجقوز سقازمان مقدیریت وبرنامقه ریقزی وققت کشقور از سقال

1373ل ایت 1386ومعاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری
 -1-11آزمون جامع  :به آزمونی اطالق می گرددکه به صور متمرکز توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برای کارکنانی که حائز شرایط
اخذ گواهینامه های ت

ی_پژوهشی سار 1و 0باشند برگزار خواهدشد.

ماده  :0به منظوربررسی  ،تابیق وت ویب پرونده های آموزشی گواهینامه نوع دوم کارکنان وزار جهاد کشاورزی کمیته هقا وکقارگروه
ت

ی با ترکیب اعضاء وشرح وظایف زیر تشکیل می گردد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
:0-1کمیته راهبری آموزش وتوانمندسازی
:0-1-1ترکیب اعضاء کمیته راهبری آموزش وتوانمندسازی وزار جهاد کشاورزی به شرح زیر می باشد.
 معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقا ،آموزش وترویج کشاورزی(رئیس کمیته) معاون ترویج وآموزش سازمان (نایب رئیس کمیته) رئیس مرکزنوسازی وتحول اداری (دبیرکمیته ) نماینده معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور مدیرکل دفتر آموزش کارکنان مدیرکل امور اداری رفاه وپشتیبانی وزار مدیرکل امور مالی وزار معاون دفتر آموزش کارکنان مدیر توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز نوسازی و تحول اداری نماینده تام االختیارسازمانهای مستقل ( م وبه کمیته راهبری آموزش و توانمند سازی وزار ) یک نفرکارشناس آموزشتب ره  :1ابالغ اعضاء کمیته توسط ریاست سازمان صادر می گردد.
تب ره :0کمیته راهبری سازمان های مستقل به ریاست رییس سازمان های مذکور و شرکت سایر اعضقاء بقا ترکیقب مشقابه و بقا حضقور
نماینده کمیته راهبری آموزش و توانمند سازی وزار تشکیل می گردد .
 :0-1-0شرح وظایف کمیته راهبری آموزش وتوانمندسازی در خ وص گواهینامه نوع دوم عبارتنداز:
 بررسی وتائید نهایی پرونده های آموزشی کارکنان واجد شرایط اعااءگواهینامه نوع دوم وزار تعیین اعضاءکمیته علمی موضوع مقاده 6بنقد  6/1ب شقنامه شقماره  022/32/31156مقورخ  1332/10/5معاونقت توسقعهمدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری
 بررسی وتائید نهایی سواال آموزش های مشاغل اخت اصی -تنظیم وارسال صورتجلسه ومش

ا افراد مورد تائید به مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت شرکت در آزمون جقامع توسقط

دبیرخانه کمیته راهبری آموزش وتوانمندسازی
 :0-1-3شرح وظایف کمیته علمی وزار
 معادل سقازی نهقایی فعالیتهقای علمقی وحرفقه ای کارکنقان براسقاس مقاده  3ب شقنامه شقماره 022 /32/31156مقورخ 1332/10/5معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری
 -بررسی وت ویب طرح تحقیقی در زمینه ش ل مورد ت دی ویژه اخذ گواهینامه ت

ی – پژوهشی سار یک ودو

 -بررسی وتایید خدما برجسته کارکنان به عنوان یکی از شرایط اخذ گواهینامه ت

ی-پژوهشی سار دو

 :0-0ترکیب اعضاءکمیته اجرایی آموزش و توانمند سازی استان
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان(رئیس کمیته) رئیس مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان (دبیرکمیته) مسئول آموزش کارکنان مرکز آموزش استان -نماینده دفتر آموزش وپژوهش استانداری
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان -یک نفر کارشناس صاحب نظر در امر آموزش به تش ی

دبیر کمیته

 یک نفر کارشناس مجرب در هر رشته ش لیتب ره  : 3ابالغ کمیته اجرایی استان توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان صادر می گردد.
 :0-0-1شرح وظایف کمیته اجرایی استان در خ وص گواهینامه نوع دوم عبارتنداز:
 بررسی و تائید گواهینامه های آموزشی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی در سار استانمعادل سازی اولیه فعالیتهای علمی وحرفه ای(براساس ماده  3ب شنامه شماره022 /32/31156مورخ  1332/10/5معاونت توسعه مدیریت وسقرمایه انسقانی ریاسقت جمهقوری) کارکنقان سقازمان جهقاد
کشاورزی
جمع بندی و ارسال کلیه پرونده های آموزشی و اسامی افقراد واجقد شقرایط (براسقاس فقرم هقای پیوسقت ب شقنامه شقماره 022 /32/31156مورخ  1332/10/5معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری وفرم های ضمیمه این فراینقد)
سازمان جهاد کشاورزی استان به کارگروه ت

ی دفترآموزش کارکنان

تب ره :5کلیه پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم در سار سازمان
جهاد کشاورزی استان در مرکز آموزش جهاد کشاورزی جمع بندی و به کمیته اجرایی استان ارسال خواهد گردید.
تب ره : 4پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم واحدهای تابعه سازمان های مستقل در سار استان  ،توسط کمیته اجرایقی
سازمان های مذکور بررسی می گردد.
 :0-3کمیته اجرایی بررسی پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم واحدهای ستادی
به منظور بررسی پرونده های آموزشی کارکنان واحدهای ستادی وزار جهاد کشاورزی کمیتقه ای باترکیقب اعضقاء وشقرح وظقایف زیقر
تشکیل می گردد.
 :0-3-1ترکیب اعضاءکمیته اجرایی بررسی پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم واحدهای ستادی
رئیس مرکزآموزش امام خمینی(رئیس کمیته )رئیس اداره آموزش کارکنان مرکز آموزش امام خمینی(دبیرکمیته )نماینده دفتر آموزش کارکناننماینده دفتر امور اداری  ،رفاه و پشتیبانی وزارنماینده مرکز نوسازی وتحول ادارییک نفر کارشناس مجرب در هر رشته ش لی حسب موردتب ره  :1ابالغ اعضاءکمیته اجرایی بررسی پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم واحدهای ستادی توسط معاونت ترویج و
آموزش صادر می گردد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
 :0-3-0شرح وظایف اعضاءکمیته اجرایی بررسی پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم واحدهای ستادی
بررسی و تائید گواهینامه های آموزشی کارکنان واحدهای ستادیمعادل سازی اولیه فعالیتهای علمی وحرفه ای(براساس ماده  3ب شنامه شماره 022 /32/31156مورخ  1332/10/5معاونتتوسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری) کارکنان واحدهای ستادی
-جمع بندی کلیه پرونده های آموزشی واسامی افراد واجد شرایط واحدهای ستادی وارسال به کقارگروه ت

قی دفترآمقوزش

کارکنان
:0-5کارگروه ت

ی بررسی نهایی گواهینامه نوع دوم

:0-5-1ترکیب اعضاء کارگروه ت

ی بررسی نهایی گواهینامه نوع دوم

مدیرکل دفتر آموزش کارکنان سازمان (رئیس کارگروه )معاون دفتر آموزش کارکنان ( دبیر کار گروه )یک نفر کارشناس مجرب و مالع در آموزش کارکنان با پیشنهاد مدیر کل دفترآموزش کارکنان نماینده مرکز نوسازی وتحول اداری وزار-یک نفر کارشناس مجرب در رشته ش لی مربوطه به تش ی

مرکز نوسازی و تحول اداری وزار

تب ره  :1ابالغ اعضاءکارگروه ت

ی دفتر آموزش کارکنان توسط معاون ترویج وآموزش سازمان صادر می گردد.

:0-5-0شرح وظایف کارگروه ت

ی بررسی نهایی گواهینامه نوع دوم

بررسی نهایی پرونده های آموزشی کارکنان وزار جهاد کشاورزی-نظار بر حسن اجرای بررسی پرونده های آموزشی کارکنان وزار

در کمیته اجرایی آموزش و توانمند سازی استان وکمیتقه

اجرایی بررسی پرونده های آموزشی متقاضیان گواهینامه نوع دوم واحدهای ستادی
جمع بندی کلیه پرونده های آموزشی واسامی افراد واجد شرایط بر اساس فرم هقای پیوسقت ب شقنامه شقماره /32/31156 022مورخ  1332/10/5معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری وفرم های ضمیمه این فرایندو ارسقال آن بقه
دبیر خانه کمیته راهبری آموزش وتوانمند سازی وزار
ماده  :3ضوابط بهره مندی از امتیاز گواهینامه نوع دوم
 3-1اعااءگواهینامه نوع دوم فقط به کارکنان رسمی و یا پیمانی تعلق می گیرد .
تب ره  :1دوره آموزش کارکنان قراردادی که در اجرای نظام آموزش ودستورالعمل آن  ،برنامه ریزی واجرا
می گردد ،صرفا برای برخورداری از امتیاز تمدید قرارداد قابل احتساب است .درصور تبدیل وضعیت است دامی آنها به پیمانی یا رسقمی
،آموزش های گذرانده شده در صور مرتبط بودن باش ل مورد ت دی محاسبه خواهد شد.
 :3-0تائید گواهینامه های آموزشی که عنوان دوره با رشته ش لی مندرج در حکم کارگزینی فرد تاابق داشته باشد .
تب ره  :0در صور جابجایی عناوین رشته ش لی (مشاغل)در رسته های فرعی یا رسته های اصلی
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طرح های طبقه بندی مشاغل به شرط عدم ت ییر ماهیت ووظایف رشته ش لی ،کلیه دوره های آمقوزش گذرانقده شقده توسقط کارکنقان
محاسبه خواهد شد.به عبار دیگر چنانچه رشته ش لی قبال در یک رسته قرار داشته همان رشته ش لی با همان وظایف بقه رسقته دیگقر
منتقل شود کلیه دوره های آموزشی ش لی گذرانده شده عالوه بر دوره های آموزش فرهنگی وآموزش های مدیران توسط کارکنقان قابقل
احتسققاب خواهققد بققود.همچنققین بققر اسققاس مققاده  10نظققام آمققوزش کارمنققدان دسققتگاه هققای اجرایققی بققه شققماره  022/1835مققورخ
1332/1/32درصور ت ییر رشته ش لی ،صرفا دوره های آموزشی فرهنگی وعمومی آموزش های مدیران وآموزش های ش لی مقرتبط بقه
تش ی

کمیته راهبری آموزش وتوانمندسازی قابل محاسبه است .

تب ره  :3در صورتی که سقف ساعا آموزشی گذرانده فرد بیش از ساعا مورد نیاز اخذ گواهینامه نوع دوم باشد ساعا مقازاد آموزشقی
برای گواهینامه نوع دوم بعدی محاسبه نمی گردد.شروع محاسبه ساعا آموزشی جدید برای اخذ گواهینامه سار بعدی از زمقان قبقولی
در آزمون جامع سار قبل می باشد.
 :3-3تکمیل فرم شناسنامه آموزشی در سامانه فراگیر آموزش توسط متقاضی
 3-5گواهینامه دوره های آموزشی م وب متقاضیان واجد شرایط از سال  1373به بعد قابل بررسی و تأیید می باشد .
 3-4امتیاز گواهینامه های نوع دوم حداکثر یک سار برای دارندگان مدرک تح یلی معادل و حداکثر دوسار برای دارندگان مقدرک
تح یلی غیر معادل و یا گواهینامه نوع دوم قابل استفاده می باشد .
تب ره  : 1منظور از مدارک معادل ،آن دسته از مدارکی است که به استناد مجوزهقای صقادره از سقوی سقازمان امقور اداری واسقت دامی
کشور ویا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور صادر شده و مدارک معادل دانشگاهی است .
تب ره  :0در ب ش حدن اب نوع دوره های آموزشی موضوع آموزش ش لی/مدیران ،در هر صور آموزش ش لی نبایقد کمتقر از %42کقل
آموزشهای ش لی و مدیران باشد.
ماده  :5گواهینامه ودوره های آموزشی معتبر مشمول این فرایند(گواهینامه نوع دوم ) به شرح ذیل می باشد.
 -5-1اصل گواهینامه آموزشی ضمن خدمت صادره توسط مجتمع ها ومراکز آموزشی تحقت پوشقش وزار جهقاد کشقاورزی بقرای دوره
های آموزشی مندرج در تقویم آموزشی دفترآموزش کارکنان یا دارای مجوز مسئله محور از آن دفتر
تب ره  : 1دوره های آموزشی که دارای عناوین وسرف لهای مشابه وتکراری ودر تاری های متفاو برگزار گردیده اند فقط یک گواهینامقه
جهت بهره مندی از امتیاز گواهینامه نوع دوم مورد قبول می باشد.همچنین ساعا آموزشی ذکر شده در هر گواهینامه صرفا برای همان
سار محاسبه گردیده و ساوح بعدی نیازمند آموزشهای جدید می باشد.
 -5-0اصل گواهینامه های آموزشی ضمن خدمت کارکنان (کوتاه مد ومیان مد )صادره توسط سایر دستگاه های اجرایی ،دانشگاه هقا
وموسسا آموزشی معتبرو سازمان آموزش فنی وحرفه ای ،در صور درج شماره مجوز سقازمان مقدیریت وبرنامقه ریقزی کشقوروقت در
گواهینامه آموزشی
 -5-3اصل گواهینامه های صادره دوره های بهبودمدیریت ،ارتقاء سالمت اداری واداری مالی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشقور
وقت ،یا دفاتر مدیریت آموزش وپژوهش استانداری های سراسر کشور
 :5-5اصل گواهینامه های آموزشی صادره توسط حراست کل کشور،هیئت عقالی گقزینش ودفتقر آمقوزش مقداوم جامعقه پزشقکی بقرای
مشمولین قانون مربوطه
 -5-4احتساب ساعا آموزشی گواهینامه آموزش های توجیهی ت دی ش ل بدو خدمت در
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بهره مندی از امتیاز گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه به عنوان دوره های عمومی می باشد .
 -5-6اصل گواهینامه های آموزشی دوره های زبان خارجی ومهارتهای هفتگانه رایانه ()ICDLتوسط موسسقا آموزشقی خ وصقی دارای
مجوزرسمی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری
تب ره  : 0میزان ساعت دوره های آموزش عمومی فناوری اطالعا برای شاغلین مشقاغل رسقته فنقاوری اطالعقا بقرای برخقورداری از
امتیازا قابل محاسبه نیست .
تب ره  : 3همایش ها،سمینارها وگردهمایی های بین المللی ،ملی یااستانی که در موارد خاص به منظورتبیین وتشقریر مسقائل فرهنگقی
،اقت ادی ،اجتماعی ....،یا ارائه یافته های پژوهشی در حوزه های م تلف علمی از سوی ارگانهاوسازمانهای کشقور برگقزار مقی گرددبقرای
احتساب امتیازگواهینامه نوع دوم محاسبه نمی گردد.همچنین کارکنان رسمی وپیمانی که در اموری چون شقرکت هقای تعقاونی ،هیئقت
وشوراهای حل اختالف ،فدراسیون های ورزشی ...عضویت دارندوبرای انجام وظایف محولقه دوره هقای آموزشقی را طقی مقی نماینقدبرای
برخورداری از این امتیاز (گواهینامه نوع دوم )نمی تواند مالک عمل قرار بگیرد.
 -5-7احتساب ساعت آموزشی برمبنای تاری اتمام دوره مندرج در گواهینامه آموزشی (تاری صدور گواهینامه نمقی توانقد مقالک عمقل
قرارگیرد).
 -5-8در صور عدم درج تعدادساعا آموزشی در گواهینامه ها مالک محاسبه ،هقرروز آمقوزش منقدرج در گواهینامقه معقادل 6سقاعت
آموزشی
 -5-3ساعا آموزشی گواهینامه آموزشهای کوتاه مد خارج از کشور در بهره مندی از امتیاز گواهینامه نقوع دوم قابقل محاسقبه نمقی
باشد
ماده  :4فرایند بررسی وصدور گواهینامه نوع دوم براساس ماده  8ب شنامه شقماره  022 /32/31156مقورخ  1332/10/5معقاون توسقعه
مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد.
ماده  :6معادلسازی فعالیتهای علمی وحرفه ای کارکنان با سقاعت آمقوزش بقر اسقاس مقاده  3ب شقنامه شقماره 022/32/31156مقورخ
 1332/10/5معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد.
ماده :7چارچوب طرح تحقیق (پروژه پژوهشی )گواهینامه نوع دوم بر اساس دستورالعمل پیوست ب شنامه شماره 022/32/31156مقورخ
 1332/10/5معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد.
ماده  :8آزمون جامع به صور متمرکز توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی بقر اسقاس مقاده  7ب شقنامه شقماره 022/32/31156مقورخ
 1332/10/5معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد.
ماده  :3هزینه بررسی پرونده های آموزشی گواهینامه نوع دوم براساس موارد و جداول مشروحه ذیل می باشد.
 -3-1واریز  %42از کل هزینه بررسی پرونده آموزشی هنگام تشکیل پرونده به شماره حسابی که توسط مراکقز آمقوزش جهقاد کشقاورزی
استان ومرکز آموزش امام خمینی اعالم خواهدشد ،توسط متقاضی( درصور عدم مشمولیت متقاضی این مبلغ قابل استرداد نمی باشد)
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 -3-0واریز  %42مابقی از کل هزینه بررسی پرونده های آموزشی به شماره فوق الذکر توسط متقاضی بعد از تائید نهایی کمیتقه راهبقری
آموزش وتوانمندسازی
تب ره  :1مبلغ واریز شده به حساب مراکز آموزش بابت بررسی پرونده های آموزشی گواهینامه نوع دوم براساس جدول آنالیز هزینه هقای
تعیین شده  ،در این فرایند در مراکز آموزش هزینه خواهدشد .
ماده  - 12فرایند انجام کار متقاضی جهت اخذ گواهینامه نوع دوم
 .1تکمیل شناسنامه آموزشی الکترونیکی در سامانه فراگیر آموزش دفتر آموزش کارکنان ؛
 .0واریز  %42مبلغ هزینه بررسی پرونده آموزشی به شماره حسابی که توسط مرکز آموزش استان اعالم خواهد شد و تحویقل
اصل فیش واریزی به مرکز آموزش ؛
 .3تکمیل فرم درخواست متقاضی گواهینامه نوع دوم ؛
 .5ارسال پرونده آموزشی :
أ) پرینت شناسنامه آموزشی الکترونیکی ؛
ب) اصل گواهینامه های اموزشی طی شده مرتبط با رشته ش لی مندرج در حکم کارگزینی از سال  1373به بعد؛
) اصل صفحه اول فعالیت های علمی و حرفه ای مستند شده به همراه ت ویر محتوای کلیه صفحا ؛
ث) ت ویر احکام کارگزینی برابر اصل شده توسط امور اداری محل اشت ال متقاضی مربوط به سالهای دوره های آموزشقی طقی
شده ؛
 .4واریز  %42مبلغ باقیمانده هزینه بررسی پرونده های آموزشی به شماره حساب اعالم شده از سوی مرکقز آمقوزش در صقور
مشمول بودن متقاضی جهت اخذ گواهینامه نوع دوم ( برای گواهینامه های مهارتی و ت
برای گواهینامه های نوع دوم ت

ی) و یا شرکت در آزمقون جقامع (

ی – پژوهشی  1و  ) 0؛

 .6ارسال اصل فیش بانکی مربوط به پرداخت  %42باقیمانده هزینه بررسی پرونده های آموزشی به مرکز آموزش؛
 .7ثبت نام و شرکت در آزمون جامع مرکز آموزش مدیریت دولتی
 .8ارسال طرح تحقیقی ،پایان نامه در زمینه ش ل فرد برای متقاضیان دریافت گواهینامه ت

ی – پژوهشقی سقار یقک و

سار دو در صور کسب حد ن اب نمره آزمون جامع
 .3ارسال مدارک مربوط به دو خدمت برجسته مستند شده توسط متقاضیان مشمول گواهینامه نوع دوم ت

قی – پژوهشقی

سار دو
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جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی:
شماره مستند قانونی :بخشنامه شماره  744/34 /97770مورخ 5934/57/51

 تکالیف دستگاه اجرایی
در اجرای ماده  46قانون مدیریت خدما کشوری و بند  3ب شنامه شماره  022/1835مورخ  1332/1/32و بند  /4/5نظام مذکور سامانه
و برنامه آموزش مدیران در تاری  1332/10/14طی ب شنامه شماره  022/32/30665توسط معاونت توسعه مقدیریت و سقرمایه انسقانی
رییس جمهور (وقت) ابالغ شده است.
الف) ارتقاء و تعالی معنوی و توسعه مهار های فنی  ،انسانی و ادراکی مدیران و متناسب ساختن توانائیهقای آنقان بقا پیشقرفت دانقش و
فنآوری در زمینههای برنامهریزی ،سازماندهی ،نظار  ،هدایت و ارزشیابی و نقشهای مدیریتی.
ب) آماده ساختن مدیران حرفهای و کارمندان برای پذیرش مسئولیتهای جدید.
تعاریف
سامانه آموزش مدیران:منظور از سامانه آموزش ،مجموعه اهداف ،ساختار و روش های اجرایی آموزش و تربیت مدیران حرفقه ای و سیاسقی
است که از طریق آن برنامه آموزش مدیران در ساوح م تلف طراحی و اجرا میشود.
برنامه آموزش مدیران:مجموعه دورهها و اقداما آموزشی هدفمند است که بقر اسقاس سقامانه آمقوزش و اهقداف و راهبردهقای آموزشقی
مدیران در دو ب ش تربیت مدیر و آموزش مدیران طراحی و اجرا میشود.
برنامه تربیت مدیران(قبل از انت اب):به مجموعه برنامه های آموزشی و توسعه ای اطالق می شود که به منظور پرورش و توسعه کارشناسان
و مدیران مستعد ارتقاء به پستهای مدیریت حرفهای طراحی و اجرا میشود.
آموزش های حین انت اب مدیران:به مجموعه آموزشها و فعالیت های توسعه ای اطالق می شود که در راسقتای تعقالی معنقوی و حرفقه ای
مدیران در زمینه های بهبود نگرش و ب یر افزایی و توسعه مهار های انسانی  ،ادراکی و فنی  ،طراحی و در دوران ت دی پست مقدیریتی
مدیران حرفه ای و سیاسی اجرا می شود .طی این آموزشها بر اساس سقامانه و برنامقه آمقوزش مقدیران در طقول دوره خقدمت مقدیریتی
مدیران سیاسی و حرفهای الزامیاست.
تعالی معنوی:ایجاد زمینه های خودسازی ،رشد اخالقی ،و سازندگی معنوی برای افراد است که از طریق افقزایش معرفقت دینقی و تعمیقق
آگاهیها و دانستنیها و معرفت دینی به قلب آنان حاصل میگردد.
تعالی حرفه ای:ایجاد زمینههای بهبود نگرش و ب یر افزایی و توسعه مهار ها ،نقشهقای مقدیریتی و شایسقتگیهقای الزم بقرای انجقام
وظایف مدیریتی
مدیران حرفهای:تمامی عناوین پستهای مدیریتی و سرپرستی دستگاههای اجرایی ،به استثناء سمتهای مدیریت سیاسی موضقوع مقاده
 71قانون مدیریت خدما کشوری و همتراز آنان ،مدیران حرفهای تلقی میشوند.
مدیران حرفهای پایه:شامل روسای ادارا  ،سرپرستان ،روسای گروهها ،ب شداران و معاونین آنها ،و سمتهای مدیریتی هم سار
مدیران حرفه ای میانی:شامل مدیران کل و معاونین ،فرمانداران و معاونین ،معاونین روسای سازمانها و موسسا دولتی ،مراکقز مسقتقل و
سمتهای مدیریتی همسار
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
مدیران حرفهای ارشد:شامل مدیران عامل شرکتها ،روسای سازمانها و موسسا دولتی ،مراکز مستقل و سمتهای مقدیریتی هقمسقار
کارشناسان در مسیر ارتقای ش لی:کلیه کارشناسانی که شرایط ماده  3و  5ت ویب نامه شماره  026/6653مورخ  1332/23/03انت قاب و
انت اب مدیران حرفهای را داشته و فهرست آنان در بانک اطالعا مدیران دستگاه ثبت شده و یا میشود.
دامنه شمول:تمامی مدیران سیاسی موضوع ماده  71قانون مدیریت خدما کشوری و مدیران حرفه ای در ساوح سه گانه پایقه ،میقانی و
ارشد و همچنین کارشناسان موضوع ماده  3و  5ت ویب نامه شماره  026/6653مورخ  1332/3/03شورای عالی اداری (موضوع انت قاب و
انت اب مدیران) مشمول سامانه و برنامه آموزش مدیران میشود.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی :فصل هشتم قانون مدیریت خدمات كشوری
شماره مستند قانونی:

 تکالیف دستگاه اجرایی
ف ل هشتم  -انت اب و ارتقاء ش لی
ماده  - 43انت اب و ارتقاء ش لی کارمندان باید با رعایت شرایط تح یلی و تجربی الزم و پقس از احقراز شایسقتگی و عملکقرد موفقق در
مشاغل قبلی آنان صور گیرد.
ماده  - 45بهمنظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبا در خدمت مدیران ،دستگاههای اجرائی موظفند اقداما زیر را انجام دهند
الف  -در انت اب و انت اب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای ،شرایط ت

ی الزم را تعیین نموده تقا افقراد از مسقیر ارتققاء شق لی بقه

مراتب باالتر ارتقاء یابند .در مواردی که از این طریق امکان انت اب وجود نداشته باشد ،با برگزاری امتحانا ت

ی الزم  ،انت اب صور

می پذیرد.
دستگاههای اجرائی می توانند برای حداکثر پانزده درصد ( )%14سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایقت ت

ق

و تجربقه

شاغل نسبت به ش ل  ،بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب  -عزل و ن ب مت دیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده( )71ایقن ققانون) بقدون القزام بقه رعایقت مسقیر ارتققاء شق لی از
اختیارا مقاما باالتر میباشد.
ج  -دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه ای چهارساله می باشد و تمدید آن بالمانع اسقت .ت ییقر سقمت افقراد قبقل از مقد مقذکور
براساس آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان به ت ویب هیأ وزیران میرسد امکانپذیر می باشد.
تب ره - 1در اجراء این ماده مجموع شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر ت

ی برای انت اب مدیران یقک دسقتگاه اجرائقی تلققی

می گردد.
تب ره - 0در هر یک از دستگاههای اجرائی  ،یکی از پستهای معاونین مقاما اجرائی مذکور در بندهای (د) و (هق) ماده ( )71این ققانون
ثابت تلقی می گردد و عزل و ن ب مت دی آن براساس آئیننامهای است که با پیشنهاد سازمان به ت ویب هیأ وزیران میرسد.
تب ره  - 3دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر ش لی را باتوجه به امتیازا مربوطه در فضای رققابتی بقرای کلیقه کارمنقدان
فراهم نمایند.
تب ره  - 5مدیران مذکور در ماده ( )71این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفهای تلقی می گردند.
ماده  - 44سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسقبت بقه ایجقاد
بانک اطالعا مدیران جهت استفاده مقاما و مدیران ذیربط اقدام نماید.
ماده  -46سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظقایف و نقشقهای موردانتظقار در
ب شها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انت اب و ارتقاء مدیران منوط به طی دورههای ذیربط میباشد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
ماده  - 47دستورالعمل اجرائی این ف ل و شرایط ت

ی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای ونحوه ارتقاء مسقیر شق لی بقا پیشقنهاد

سازمان بهت ویب شورای عالی اداری میرسد.

توصیه
 فهرست مشاغل حرفه ای و ت

ی دستگاه تهیه گردد.

 شرایط ت دی مشاغل حرفه ای و ت

ی در ابعاد عمومی و اخت اصی به ازای هر ش ل تهیه گردد.

 گزارش ادواری ارتقاء و انتساب مدیران و کارکنان با اعالم فهرست انتسابا تهیه گردد.
 به ازای هر یک از انتسابا  ،گواهی تاابق ش ل و شاغل با توجه به شرایط احراز ش ل و توانمندی هقای شقاغل
توسط کمیته انتسابا صادر گردد.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی :مصوبه شورای عالی اداری در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
شماره مستند قانونی :مصوبه شماره79/9/5934 747/7709

 تکالیف دستگاه اجرایی
شورای عالی اداری در یک د و چهل و هفتمین جلسه مقورخ 1383/10/3بنقا بقه پیشقنهاد معاونقت توسقعه مقدیریت و سقرمایه انسقانی
رییس جمهور و در اجرای ماده  47قانون مدیریت خدما کشوری ،دستورالعمل اجرایی ،شرایط عمومی شایستگی های عمومی و ت

ی

و نحوه انت اب و انت اب مدیران حرفهای را به شرح ذیل ت ویب نمود:
ماده1ق تمامی عناوین پست های مدیریتی و سرپرستی دستگاه های اجرایی موضوع مقاده  4ققانون مقدیریت خقدما کشقوری بقا رعایقت
مستثنیا ماده  117آن ،به استثناء سمت های مدیریت سیاسی موضوع ماده  71قانون مدیریت خدما کشوری و همترازان آنان ،مدیران
حرفهای تلقی میشوند.
ماده0ق تمقامی مدیران حرفهای مشمول این دسقتورالعمل در سه سار زیر طبقهبندی میشوند:
سار یک ق مدیران حرفه ای ارشد :شامل مدیران عامل شرکتها ،روسای سازمانها ،موسسا دولتی ،مراکز مستقل و سقمت هقای
مدیریتی همسار
سار دو ق مدیران حرفه ای میانی :شامل مدیران کل و معاونین آنان ،فرمانداران و معقاونین آنقان ،معقاونین شقرکتها ،سقازمانها،
مؤسسا دولتی و مراکز مستقل و سمتهای مدیریتی همسار
سار سه ق مدیران حرفه ای پایه :شامل رؤسای ادارا  ،سرپرستان ،رؤسای گروه هقا ،ب شقداران و معقاونین آنهقا و سقمت هقای
مدیریتی همسار
تب ره1ق مدیران واحدهای عملیاتی موضوع ماده  4ضوابط و شاخ های سازماندهی ،طراحقی و تنظقیم تشقکیال دسقتگاههای اجرایقی
(ت ویب نامه شماره 53311 /060773ک مورخ  1388/10/07وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) حسب مورد بقا
پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بقا یکقی از سقاوح مقدیریت حرفقه ای هقم سقار
خواهند شد.
تب ره0ق همسار نمودن هر یک از اعضای هیئت مدیره در ساوح مدیران حرفهای براساس درجهبندی شرکتهقای دولتقی و هقمسقار
نمودن سمتهای مدیریتی با هقر یک از ساقوح سه گانه بر عهقده معاونت توسقعه مدیریت و سرمقایه انسانی رییسجمهور خواهد بود.
ماده3ق دستگاه های اجرایی موظفند در انت اب و انت اب مدیران حرفه ای ،شرایط عمومی ،شایستگی های عمومی و ت

ی و صقالحیت

اخالقی و رفتاری فرد یا افراد منت ب پست مدیریت حرفه ای را طبق بندهای زیر بررسی و در صور احراز شرایط ،وجود شایسقتگی هقا و
برخورداری از صالحیت نسبت به انت اب آنان اقدام نمایند:
الف ـ شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفهای
شرایط عمومی انت اب در پست های مدیریت حرفه ای ،شرایط حداقلی هستند که افراد بایستی تمامی آنها را در سقار مقدیریتی مربقوط
براساس جدول شرایط عمومی انت اب به پستهای مدیریت حرفهای دارا باشند:
مدارک تح یلی همتراز  :به گواهینامه هایی اطالق می شود که دارندگان آنها حسب مورد می توانند از مزایای اداری و اسقت دامی یکقی از
مدارک تح یلی رسمی برخوردار گردند.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
تب ره1ق دارا بودن حداقل  12سال سابقه خدمت دولتی مرتبط برای کارمندان واحدهای صنفی جهقت انت قاب در پسقت هقای مقدیریت
حرفهای واحدهای ستادی عالوه بر دیگر شرایط جدول فوق الزامی است.
تب ره0ق افرادی که قبل از ابالغ این دستورالعمل در پستهای مدیریت حرفه ای در یکی از ساوح فوق من وب شده اند از شرایط عمقومی
جدول فوق در همان سار مستثنی خواهند بود .در صور ارتقاء این افراد به ساوح مدیریت باالتر کسب تمامی شقرایط عمقومی سقار
باالتر الزامی است.
تب ره3ق دستگاههای اجرایی میتوانند در مواردی که فرد انت اب شده برای پستهای مدیریتی دارای توانمندی باال بوده و تمامی شقرایط
پیشبینی شده در جدول فوق منجمله سار مدیریت پیش نیاز را دارا باشد و صرفاً از حداقل تجربه موردنیاز طبق جدول موضقوع مقاده 3
برخوردار نباشد ،شرط حداقل تجربه را با تأیید شورای تحول اداری دستگاه برای مدیران پایه ،تایید رییس دستگاه برای مقدیران میقانی و
تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور برای مدیران ارشد ،در مورد ش

مورد نظر حذف نمایند.

تب ره5ق نحوه انت اب و انت اب فرمانداران و ب شداران براساس دستورالعملی است که به پیشنهاد وزار کشور به تایید معاونقت توسقعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و ت ویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ب ـ شایستگیهای عمومی و تخصصی مدیران حرفهای
دستگاه های اجرایی موظفند شایستگی های عمومی و ت

ی مدیریت حرفه ای افراد را به نحو مقتضی احراز نمایند .شایسقتگی عمقومی

مدیریت حرفه ای توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و شایستگی ت

ی مدیریت حرفه ای متناسب با ماهیت،

مأموریت و ویژگیهای اخت اصی دستگاه در ساوح م تلف مدیران حرفهای توسط دستگاه طراحی و به ت ویب شقورای تحقول اداری بقا
حضور نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور خواهد رسید.
ج ـ صالحیت اخالقی و رفتاری
دستگاههای اجرایی موظفند عالوه بر احراز شرایط بند « الف» و « ب» ،صالحیت اخالقی و رفتاری فرد مورد نظر را در ابعقاد م تلقف بقه
شرح بندهای ذیل بررسی و احراز نمایند:
ق صالحیت اخالقی و اعتقادی نظیر التزام عملی به قانون اساسی
ق صالحیت رفتار فردی نظیر برنامه ریزی و نظم ،عدم تجمل گرایی ،قناعت و زهد ،عاوفت و مهربانی ،شجاعت ،وجدان کاری ،هوش ،دقت،
خارپذیری و سعه صدر ،خالقیت و نوآوری.
ق صالحیت رفتار گروهی و سازمانی نظیر تفکر راهبردی ،اغتنام فرصت ،افق دید ،ثبا ققدم و قاطعیقت ،نظقار و هقدایت امقور ،رعایقت
قانون ،شایستهساالری و قاطعیت در ت میمگیری ،روحیه کار تیمی ،مشور پذیری ،ارتباط با مردم
معاونت توسعه مقدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور روشقها و ابزار سنجش صالحیت اخالقی و رفتار فردی ،گروهی و سازمانی مدیران
حرفهای را براساس عوامل فوق طراحی و به دستگاههای اجرایی ابالغ خواهد کرد.
تب ره ق تایید صالحیت اخالقی یک فرد در یک سار مدیریتی ،رافع تایید صالحیت مجدد وی در ساوح بعدی نمیباشد.
ماده5ق فرآیند انت اب و انت اب مدیران حرفهای
دستگاههای اجرایی موظفند براساس مراحل زیر مدیران حرفه ای را انت اب و من وب نمایند .امور اجرایی و دبیرخانه ای انت اب و انت اب
مدیران حرفهای توسط واحد سازمانی متولی امور اداری (ستاد و استان) یا عناوین مشابه آن در دستگاههای اجرایی انجام میگیرد:
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
-

شناسایی و تشکیل بانک اطالعات مدیران:

دستگاههای اجرایی موظفند اطالعا تمامی کارمندانی که از شرایط عمومی جدول بنقد القف مقاده  0برخوردارنقد را در بانقک اطالعقا
مدیران براساس مسیرهای ارتقاء ش لی که آنان می توانند طی کنند ،ثبت نمایند ،نحوه تشکیل و مدیریت بانک اطالعقا مقدیران توسقط
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور تعیین و ابالغ خواهد شد.
تب ره ق اطالعا افرادی که در حال حاضر مت دی یکی از پست های مدیریت حرفه ای هستند بایستی در بانک اطالعقاتی مقدیران ثبقت
شود.
 احراز شایستگیهای عمومی و تخصصی و صالحیتهای اخالقی ،اعتقادی و رفتاری:دستگاههای اجرایی موظفند برای انت اب در پستهای مدیریت حرفهای ،شایستگی عمومی و ت

ی و صالحیتهای اخالقی ،اعتققادی

و رفتاری افراد واجد شرایط که در بانک اطالعا مدیران دستگاه ثبتنام شدهاند ،براساس مفقاد ایقن دسقتورالعمل احقراز نماینقد .کسقب
حدن اب امتیاز از شایستگیها و احراز صالحیتها توسط افراد الزامی بوده و الویتبندی آنان براساس امتیازا مکتسبه صور میگیرد.
تب ره ق در صور عدم تایید فرد از لحاظ اخالقی ،اعتقادی و یا رفتاری ،دستگاه اجرایی یا مراجع ذیربط موظفند دالیل آن را بقه صقور
مستند و محرمانه به وی اعالم نمایند .عدم تایید صالحیت وی به صور دائمی نبوده و صالحیت مجدد وی مقی تواننقد در انت قاب هقای
بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
-

تایید نهایی و انتصاب:

پس از سنجش شایستگی ها و احراز صالحیت ها ،فردی که باالترین امتیاز را کسب نموده است به شورا یا کمیسیون تحقول اداری معرفقی
شده و شورا یا کمیسیون تحول اداری دستگاه ،موظف است فرآیند انت اب ،شرایط عمقومی ،شایسقتگی ت

قی و صقالحیت اخالققی و

رفتاری فرد منت ب را براساس مستندا ارائه شده در پرونده فرد ،مورد بررسی ققرار داده و در صقور تاقابق کامقل آنهقا بقا مفقاد ایقن
دستورالعمل جهت صدور حکم انت اب تایید نماید.
ماده 4ق دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفهای چهار ساله بوده و دستگاههای اجرایی میتوانند دوره خدمت مدیران حرفقهای را بعقد
از چهار سال ،در صور کسب شرایط ذیل تمدید نمایند:
1ق کسب حداقل میانگین  84درصد ارزشیابی عملکرد ساالنه در طول ت دی پست مدیریت
0ق طی دورههای آموزشی تعیین شده برای سار مدیریتی مورد ت دی
3ق پیشنهاد مدیر بالف ل و تایید مقام مافوق وی
5ق تایید شورا یا کمیسیون تحول اداری حسب مورد
ماده 6ق باالترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران مسئول حسن اجرای این دستورالعمل به ترتیب در سار ملی (ستاد دستگاه) و استان
خواهد بود.
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تکالیف دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های تحول اداری
جلدسوم -برنامه مدیریت سرمایه انسانی
عنوان مستند قانونی:
شماره مستند قانونی :مصوبه شماره  747/35/07027تاریخ  5935/55/51شورای عالی اداری

 تکالیف دستگاه اجرایی
1ق تب ره ( )3ماده ( )3به شرح زیر اصالح میشود:
تب ره 3ق در موارد خاصی که فرد انت اب شده برای پستهای مدیریتی دارای توانمندی باال بوده ،ولی شرایط پیشبینی شده در جدول
فوق را دارا نباشد ،دستگاههای اجرایی میتوانند پیشنهاد الزم را پس از تأیید باالترین مقام دستگاه ،همراه با مدارک و مستندا مربوط،
جهت طرح در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نمایند تا شورای مزبور براساس ضوابای که در این زمینه به ت قویب
میرساند ،ات اذ ت میم نماید.
0ق یک تب ره به شرح زیر ،به عنوان «تب ره ( ،»)5به ماده ( )3الحاق و تب ره ( )5به تب ره ( )4ت ییر مییابد:
تب ره 5ق کارمندانی که به موجب ضوابط قبلی ،شرایط احراز ش ل خاصی را به لحاظ نوع رشته تح یلی دارا بوده ،در یکی از پسقتهقای
سازمانی آن ش ل ت

ی

یافته و ت ییر در ش ل آنان ایجاد نشده و در حال حاضر با توجه به اصالحا طرحهقای طبققهبنقدی مشقاغل،

شرایط احراز ش ل مربوط را ندارند ،چنانچه کماکان در همان ش ل اشت ال داشته باشند ،دستگاه متبوع می تواند با رعایت سایر ضقوابط و
مقررا  ،نسبت به انت اب آنها در پست های مدیریتی سار سه (پایه) ،اقدام نماید .برای انت اب این افراد در پست هقای مقدیریتی بقاالتر،
الزم است ،براساس مفاد تب ره  3اقدام نمایند.
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