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گيري از اي با هدف بهرهاصالح دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه
اي و افزايش هاي مديريت حرفههاي زنان و جوانان مستعد كشور براي تصدي پستتوانمندي

   سهم و نقش آنان در مديريت اجرايي كشور

 شوراي عالي اداري) 30/5/1396مورخ  1351824(مصوبه شماره 

  

 هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتيها، مؤسسات دولتي، شركتوزارتخانه تمامي

بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور  27/04/1396شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 
اي و افزايش سهم و ديريت حرفههاي مهاي زنان و جوانان مستعد كشور براي تصدي پستگيري از توانمنديبا هدف بهره

نامه ، موضوع تصويب ايدستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه	نقش آنان در مديريت اجرايي كشور،
 :شورا را به شرح زير اصالح و تصويب نمود 1/4/1395مورخ  579095شماره 

 :شودالحاق مي 2) به ماده 7) و تبصره (6دو تبصره به شرح زير به عنوان تبصره ( -1

هاي مديريتي، ميزان تجربه مورد گيري از ظرفيت زنان و جوانان توانمند كشور براي تصدي پستبه منظور بهره -6تبصره 
سال  15اي (از تجربه خدمت دولتي) در مورد زنان و كارمندان كمتر از ز سطوح مديريت حرفهنياز براي تصدي هر يك ا

نامه، ) تصويب1بيني شده در جدول شماره (سابقه در مواردي كه ساير شرايط، احراز شده باشد به دو سوم مدت زمان پيش
 .يابدتوسط شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه تقليل مي

توانند با ارائه اقدامات علمي و پژوهشي خود در زمينه هاي اجرايي كشر مين و جوانان شاغل در دستگاهزنا -7تبصره 
هاي اي براي تصدي پستهاي تخصصي عملكرد دستگاه متبوع از امتيازات ويژهموضوعات مديريتي يا در رابطه با حوزه

ز اين امتيازات حداكثر طي مدت سه ماه پس از ابالغ اين نامه اجرايي نحوه برخورداري امديريتي برخوردار گردند. آيين
 .مصوبه، توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد



 

2 
 

 :شودالحاق مي 5چهار تبصره به شرح زير به ماده  -2

هاي اجرايي هاي مديريتي، دستگاهتوانمند كشور براي تصدي پستگيري از ظرفيت زنان و جوانان به منظور بهره -1تبصره 
ريزي نمايند كه تا پايان نامه) به نحوي برنامهتصويب 1اي (موضوع جدول شماره مكلفند در انتخاب و انتصاب مديران حرفه

 .سال كاهش پيدا كند 8برنامه ششم توسعه، متوسط سابقه خدمت مديران نسبت به وضع موجود، 

افزايش يابد. سهم هر يك از  %30هاي مديريتي به تا پايان برنامه ششم توسعه نسبت مديران زن در پست -2ه تبصر
هاي هر دستگاه، توسط سازمان اداري و هاي اجرايي براي انتصاب مديران زن با در نظر گرفتن شرايط و ويژگيدستگاه

 .و ابالغ خواهد شد ربط تعييناستخدامي كشور و با هماهنگي دستگاه اجرايي ذي

هاي اجرايي ضمن گيري از نيروهاي جوان و مستعد در اداره امور كشور، دستگاهگرايي و بهرهبه منظور جوان -3تبصره 
اي اقدام نمايند كه از انتصاب افراد بايست در خصوص كاهش متوسط سوابق خدمت به گونهفراهم كردن تمهيدات الزم، مي

هاي مديريت پايه خودداري سال به پست 55سال سابقه خدمت و يا داراي سن بيشتر از  25جديد با داشتن بيش از 
 .نمايند

اي الزامي است؛ ليكن به منظور حرفههاي عمومي و شرايط تخصصي براي انتخاب مديران رعايت شايستگي- 	4تبصره 
هاي مديريتي، در شرايط مساوي كسب امتيازات مربوط گيري از ظرفيت زنان و جوانان توانمند كشور براي تصدي پستبهره

 .تر خواهد بودهاي عمومي و شرايط تخصصي، اولويت با انتخاب زنان و نيروهاي جوانبه شايستگي

 س شوراي عالي اداريجمهور و رييرييس -حسن روحاني
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شوراي عالي اداري موضوع:  30/5/1396مورخ  1351824نامه شماره ) تصويب1) بند (7نامه اجرايي تبصره (آيين
  ايهاي مديريت حرفههاي زنان و جوانان مستعد كشور براي تصدي پستگيري از توانمنديبهره

 استخدامي كشور)سازمان اداري و  15/8/1396مورخ  1498676(بخشنامه شماره  

  

 قانون مديريت خدمات كشوري 5هاي اجرايي مشمول ماده بخشنامه به كليه دستگاه

  با سالم واحترام ؛

نامه بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور آيين 01/08/1396شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 
گيري از شوراي عالي اداري (موضوع بهره 30/5/1396مورخ  1351824نامه شماره تصويب «1«بند » 7«اجرايي تبصره 

هم و نقش آنان در مديريت اجرايي اي و افزايش سهاي مديريت حرفههاي زنان و جوانان مستعد كشور براي تصدي پستتوانمندي
 .كشور) را به شرح تصويب نمود

) براي تصدي هر يك از سطوح مديريت عملياتي، پايه، مياني 1بانوان و جوانان موضوع تبصره مزبور مطابق با جدول شماره ( -1ماده 
  .شوندو ارشد از امتيازات مربوطه برخوردار مي

 

 و پژوهشيامتياز اقدامات علمي  -1جدول شماره 

رديف تعداد اقدامات علمي و پژوهشي حداكثر امتيازسقف امتياز هر مورد

2 تأليف كتاب و چاپ آن 1 3 6 

وعهاي ارزنده علمي و پژوهشي به سفارش دستگاه متبانجام طرح 2 2 2 4 

1 ترجمه كتاب و چاپ آن 3 2 2 

(Scopus) يا (PubMed)، (ISI) انتشار مقاله در مجالت 4 1 2 2 

جي، علمي پژوهشي يا علمي تروي(ISC) انتشار مقاله در مجالت 5 2 2 2 

2 الملليهاي بينها و كنفرانسارائه مقاله در همايش 6 1 2 
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هاي ) بايد در زمينه موضوعات مديريتي يا در رابطه با حوزه1: اقدامات علمي و پژوهشي مورد اشاره در جدول شماره (1تبصره 

بايست با دستور باالترين هاي اجرايي ميهاي ارزنده علمي و پژوهشي در دستگاهتخصصي عملكرد دستگاه متبوع كارمند باشد. طرح
ربط مبني بر انجام آن توسط فرد ارائه كننده طرح صورت پذيرفته و نتايج آن منجر به تدوين نين ذيمقام دستگاه يا يكي از معاو

 .ربط شده باشدمقررات، ضوابط يا مصوبات مرتبط با موضوع در مراجع قانوني ذي

اي وح مديريت حرفه) صرفاً براي تصدي يكي از سط1هاي جدول شماره (: امتيازات مربوط به اقدامات هر يك از رديف2تبصره 
 .گردد و براي تصدي سطوح باالتر الزم است اقدامات علمي و پژوهشي جديدي ارائه گرددمحاسبه مي

) مخصوص افرادي است كه اقدام پژوهشي ارائه شده صرفاً توسط آنان انجام شده 1: امتيازات اشاره شده در جدول شماره (3تبصره 
شي از طريق مشاركت چند نفر صورت گرفته است، امتياز فرد ارائه كننده بايد متناسب با سهم است و در مواردي كه انجام اقدام پژوه

 بينيپيش امتياز ميزان از كنندهمشاركت	اي معين شود كه جمع امتيازات افرادتأثير او توسط شوراي راهبري توسعه مديريت به گونه
 .تجاوز نكند) شده ياد جدول در مندرج( مربوط پژوهشي اقدام براي شده

هاي اجرايي به حد نصاب چنانچه مجموع امتياز اقدامات علمي و پژوهشي ارائه شده توسط بانوان و جوانان شاغل در دستگاه -2ماده 
اي ) برسد، افراد ياد شده از تسهيالت مرتبط با هر رديف براي تصدي سطوح مديريت حرفه2هاي جدول شماره (مورد اشاره در رديف

 .خواهند شدمند بهره

 هاي مديريتيتسهيالت ارائه شده براي تصدي پست -2جدول شماره 

رديف
مجموع امتياز اقدامات 

 علمي و پژوهشي
 هاي مديريتيتسهيالت برخورداري از پست

1 5 
يندهبرنامه آموزش و تربيت مديران آ«الزام دستگاه اجرايي به معرفي كارمند براي شركت در 

 داريشوراي عالي ا 5/9/1393مورخ  11851/93/206نامه شماره موضوع تصويب» هاي اجراييدستگاه

هاي مديريتي در دستگاه اجرايي متبوعقرار گرفتن در اولويت تصدي پست 7 2

3 9 
ه درهاي آموزشي الزم براي تصدي سطح مديريتي مربوط مورد اشاردرصد از ساعات دوره 50كاهش 

   شوراي عالي اداري 1/4/1395مورخ  579095نامه شماره تصويب 2ماده 

4 12 
)1بيني شده در جدول شماره (كاهش مدت تجربه در سمت مديريتي سطح قبلي به نصف زمان پيش

  شوراي عالي اداري 1/4/1395مورخ  579095
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مند خواهند هاي قبلي نيز بهرهتبصره: مشمولين در صورت كسب امتياز هر رديف عالوه بر تسهيالت رديف مربوطه از تسهيالت رديف

 .شد

 :فرايند اجرايي

) بايد اصل مستندات مرتبط با اقدامات علمي و پژوهشي 1مندي از امتيازات ماده (الذكر جهت بهرهنامه فوقمشمولين تصويب -3ماده 
خود را به شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه متبوع خود ارائه نمايند. مسئوليت ارزيابي و تأييد اصالت آثار علمي و پژوهشي ارائه 

نامه را جهت ثبت در بانك اطالعات اي از مصوبات موضوع اين آئينباشد و آن شورا موظف است نسخهوراي مذكور ميشده بر عهده ش
 .قانون مديريت خدمات كشوري) به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال نمايد 55مديران (موضوع ماده 

 كشورمعاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي  -علي اكبر اوليا

 

  


