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"دستورالعمل و ضوابط تعييه مشاغل حاكميتي"
ػٕبٚيٓ ِؾبغً زبوّيتي  ٚغيشزبوّيتي ثب اعتٕبد ثٗ تجصشٖ (ِ )3بدٖ ( )23آئيٓ ٔبِٗ تؾىيالت  ٚعجمٗ ثٕذي ِؾبغً
دأؾگب٘ٙب  ٚدأؾىذٖ ٘بي ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِصٛة ِشداد ِبٖ  24:1دفتش ٘يبت ٘بي إِبي ٚصاست
ثٙذاؽت ،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي تذٚيٓ گشديذٖ اعت.
 -1تعاريف:
ِ - 2- 2ؤعغٗ دٌٚتيٚ :ازذ عبصِبٔي ِؾخصي اعت کٗ ثٗ ِٛخت لبٔ ْٛايدبدؽذٖ يب ِي ؽٛد  ٚثب داؽتٓ اعتمالي
زمٛلي ،ثخؾي اص ٚظبيف  ٚاِٛسي سا کٗ ثش ػٙذٖ يکي اص لٛاي عٗ گبٔٗ  ٚعبيش ِشاخغ لبٔٔٛي ِي ثبؽذ أدبَ ِي
د٘ذ.
کٍيٗ دأؾگب٘ٙب  ٚدأؾىذٖ ٘بي ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي دس زکُ ِؤعغٗ دٌٚتي ؽٕبختٗ ِي ؽٔٛذ .دس ايٓ
آئيٓ ٔبِٗ ِمصٛد اص ِٛعغٗ ،دأؾگبٖ/دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي اعت.
 - 3- 2پغت عبصِبٔي :ػجبست اعت اص خبيگب٘ي کٗ دس عبختبس عبصِبٔي ِٛعغٗ ثشاي أدبَ ٚظبيف ِ ٚغئٌٛيتٙبي ِؾخص
پيؼ ثيٕي  ٚثشاي تصذي يک کبسِٕذ دس ٔظش گشفتٗ ِي ؽٛد.
پغت ٘بي عبصِبٔي وٗ دس ِدّٛػٗ تؾىيالت تفصيٍي ِٛعغٗ ،ثٗ تصٛيت ٘يبت إِبء سعيذٖ أذِ ،جٕبي تؼييٓ ِؾبغً
زبوّيتي خٛإ٘ذثٛد.
 - 4- 2اِٛس زبکّيتي :آْ دعتٗ اص اِٛسي اعت کٗ ِبٌىيت آْ ثش ػٙذٖ ثخؼ دٌٚتي ثٛدٖ  ٚلبثً ٚاگزاسي ثٗ ثخؼ
غيشدٌٚتي ٔيغت .ايٓ اِٛس ؽبًِ ِٛاسد ريً ِي ثبؽٕذ:
اٌف -تٌٛيت ،عيبعتگزاسي ،ثشٔبِٗ سيضي ،اعتبٔذاسدعبصي ،اػتجبس ثخؾي ٔ ٚظبست ثش زفظ  ٚاستمبء عالِت خبِؼٗ
ة -تٌٛيت ،عيبعتگزاسي ،ثشٔبِٗ سيضي ،اعتبٔذاسدعبصي ،اػتجبس ثخؾـي ٔ ٚظبست دس ثخؼ آِـــٛصػ  ٚپژ٘ٚؼ ػٍــَٛ
پضؽــکي  ٚپيشاپضؽکي.
ج -تشٚيح اخالق ،فشٕ٘گ ِ ٚجبٔي اعالِي  ٚصيبٔت اص ٘ٛيت ايشأي ،اعالِي
د -تبِيٓ صيش عبختٙبي عالِت خبِؼٗ
ٖ -ػشضٗ خذِبت ثٙذاؽت ػِّٛي  ٚاٚسژأظ پيؼ ثيّبسعتبٔي
 -ٚػشضٗ خذِبت تؾخيصي ،دسِبٔي ،تٛأجخؾي (دس ِٛاسدي کٗ ثخؼ ٘بي غيشدٌٚتي آْ سا تبِيٓ ٔکٕٕذ).
ص -صذٚس ،تّذيذ ٌ ٚغِٛ ٛلت  ٚدائُ پشٚأٗ ٘بي ِشثٛط ثٗ ِٛعغبت پضؽىي ،پيشاپضؽىيِٛ ،عغبت فؼبي دس زٛصٖ غزا ٚ
داس ،ٚآسايؾي ،ثٙذاؽتي ،تسميمبت ... ٚ
ذ -أدبَ اِٛس اداسي ِ ٚبٌي  ٚتٕظيُ سٚاثظ خبسخي
ط -اخشاي ثشٔبِٗ ٘بي تشثيت ٔيشٚي أغبٔي گش ٖٚپضؽىي  ٚپيشاپضؽىي
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ي -تٌٛيذ ،پباليؼ  ٚتٛصيغ خ ٚ ْٛفشاٚسدٖ ٘بي عبٌُ خٔٛي  ٚپالعّبيي  ٚعٍٛي دسِبٔي ثب زفظ رخبيش اعتشاتژيه آْ
ن -أدبَ تسميمبت ثٕيبدي دس صِيٕٗ ػٍ َٛپضؽىي  ٚپيشاپضؽىي
 -2وحوي تعييه مشاغل حاكميتي

 - 2- 3ؽبخصٙبي تؼييٓ ِؾبغً زبوّيتي ثٗ ؽشذ صيش اعت:
اٌف ـ ٔٛع ٚظبيف ٚازذ عبصِبٔي دس تغجيك ثب اِٛس زبوّيتي وٗ دس ِبدٖ ( )2ايٓ ثخؾٕبِٗ ثذاْ اؽبسٖ ؽذٖ اعت.
ة ـ ِسً خغشافيبيي اعتمشاس پغت عبصِبٔي.

ج ـ زغبعيت ؽغً (پغت).

ِ - 3- 3ؾبغً زبوّيتي  ٚغيشزبوّيتي:
اٌف  -پغتٙبي عبصِبٔي ٚازذ٘بي عبصِبٔي ِغتمش دس ِٛعغٗ کٗ ػٙذٖداس ٚظبيف عيبعتگزاسي ،ثشٔبِٗ سيضي،
اعتبٔذاسدعبصي ،اػتجبسثخؾي ٔ ٚظبست ٘غتٕذ ،ثٗ ػٕٛاْ ِؾبغً زبکّيتي ِسغٛة ِيؽٔٛذ.
ة  -پغتٙبي خذِبتي ِٛضٛع ِصٛثٗ ؽّبسِٖٛ 25/57سش 248:/2/42ؽٛسايػبٌي اداسي  ٚپغتٙبي (ِؾبغً) ِشثٛط
ثٗ اِٛس خذِبتي  ٚپؾتيجبٔي اص لجيً زًّ ٔ ٚمً ،تؼّيش ٔ ٚگٙذاسي ،خذِبت سايبٔٗاي ،اِٛس چبپ  ٚتىثيش ،اِٛس
آؽپضخبٔٗ  ٚسعتٛسأْ ،گٙجبٔي ،ثبغجبٔئ ،بِٗسعبٔيِ ،بؽيٓ ٔٛيغي  ٚاِٛس تأعيغبتي ،ؽغً زبوّيتي ِسغٛة
ّٔيؽٔٛذ.
تجصشٖ2ـ پغتٙبي اداسي ِ ٚبٌي  ٚػٕبٚيٓ ِؾبثٗ دس عتبد ِٛعغٗ ٚ ٚازذ٘بي صيشِدّٛػٗ ،ؽغً زبکّيتي
ِسغٛة ِيؽٔٛذ.
تجصشٖ3ـ پغتٙبي عبصِبٔي ِٕؾي ،سئيظ دفتشِ ،غئٛي دفتشِ ،تصذي اِٛس دفتشي  ٚثبيگبٔي ِ ٚبؽيٓٔٛيظ دس
زٛصٖ دفتش سئيظ ِٛعغٗ ِ ٚؼبٔٚيٓ آٔٙب ،ؽغً زبکّيتي ِسغٛة ِيؽٔٛذ.
تجصشٖ4ـ پغتٙبي عبصِبٔي ِٕؾي ،سئيظ دفتشِ ،غئٛي دفتشِ ،تصذي اِٛس دفتشي  ٚثبيگبٔي ِ ٚبؽيٓٔٛيظ دس
عبيش زٛصٖ ٘ب ؽغً زبکّيتي ِسغٛة ّٔيؽٔٛذ.
تجصشٖ5ـ پغتٙبي عبصِبٔي اداسٖ زشاعت وٗ دس ساعتبي زفبظت  ٚتبِيٓ إِيت ِٛعغٗ ٘غتٕذ  ٚپغتٙبي
عبصِبٔي اداسٖ دثيشخبٔٗ ِسشِبٔٗ ٚ ٚازذ گضيٕؼ ،ؽغً زبکّيتي ِسغٛة ِيؽٔٛذ.
تجصشٖ  -6پغت عبصِبٔي وٗ ِغئٌٛيت عشٚيظ دٕ٘ذٖ (عشٚس)  ٚؽجىٗ ٘بي اعالػبتي ِٛعغٗ سا ثشػٙذٖ داسٔذ،
ؽغً زبکّيتي ِسغٛة ِيؽٔٛذ.
ج -پغتٙبي ِذيشيتي ،عشپشعتي  ٚپغتٙبي ّ٘تشاص آْ دس عتبد ِٛعغٗ ٚ ٚازذ غيشعتبدي وٗ ػٙذٖ داس ٚظبيف
ٔظبست ثش ٔس ٖٛاسائٗ خذِبت ِي ثبؽٕذ ،ؽغً زبکّيتي ِسغٛة ِيؽٔٛذ.
د -دس استجبط ثب پغتٙبي عبصِبٔي ِٛعغٗ دس عبيش ٚازذ٘بي تمغيّبت کؾٛسي (ؽٙشعتبْ ،ثخؼ  ٚد٘غتبْ) اص
لجيً ؽجىٗ ثٙذاؽت  ٚدسِبْ ،پبيگبٖ ثٙذاؽتِ ،شاوض ثٙذاؽتي دسِبٔي ؽٙشي  ٚسٚعتبيي ،ثيّبسعتبْ  ٚخبٔٗ
ثٙذاؽت ثٗ تشتيت صيش ػًّ خٛا٘ذؽذ:
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 .2چٕبٔچٗ ٚازذ عبصِبٔي ِغتمش دس ٚازذ٘بي تمغيّبت کؾٛسي ػٙذٖداس ٚظبيفي ٔظيش ثشٔبِٗ سيضي،
تأييذ صالزيت ٔ ٚظبست ثبؽذ کٗ ثٗ ػٕٛاْ اِٛس زبکّيتي ؽٕبختٗ ِي ؽٛد (ِبٕٔذ عتبد ؽجىٗ
ثٙذاؽت  ٚدسِبْ) پغتٙبي ِشثٛط ،ثٗ ػٕٛاْ ِؾبغً زبکّيتي ؽٕبختٗ ِي ؽٔٛذ.
 .3چٕبٔچٗ ٚازذ عبصِبٔي ِغتمش دس ٚازذ٘بي تمغيّبت کؾٛسي اص ٔٛع ٚازذ ػٍّيبتي ِٛضٛع ِبدٖ ()6
تصٛيتٔبِٗ ؽّبسٖ/373884ت54:22ک ِٛسش 2499/23/38ثبؽذ (ٔظيش ثيّبسعتبْ) پغتٙبي
(ِؾبغً) آْ ٚازذ ثٗ ػٕٛاْ ِؾبغً زبوّيتي ِسغٛة ّٔيگشدٔذِ(.ؾشٚط ثش ايٕىٗ خضء پغت ٘بي
زبوّيتي ِغشذ ؽذٖ دس ثٕذ ٘ب ِٛ ٚاسد لجً ّ٘ ٚچٕيٓ ِٛسد ( ٚ )4( ٚ )2تجصشٖ ٘بي ()3( ٚ )2
ّ٘يٓ ثٕذ ٔجبؽذ).
 .4چٕبٔچٗ ٚازذ عبصِبٔي ِغتمش دس ٚازذ٘بي تمغيّبت کؾٛسي دس عغر اٚي  ٚد َٚاسائٗ خذِبت ثبؽذ
وٗ ِشالجتٙبي ثٙذاؽتي اٌٚيٗ سا ثٗ خّؼيت ِٕغمٗ اي ِؾخص ػشضٗ ِي وٕٕذ (ٔظيش خبٔٗ ثٙذاؽت،
ِشاوض ثٙذاؽتي دسِبٔيِ ،شوض ثٙذاؽت  ٚپبيگب٘ٙبي ثٙذاؽتي) پغتٙبي (ِؾبغً) آْ ٚازذ٘ب ،ثٗ ػٕٛاْ
ِؾبغً زبکّيتي ِسغٛة ِي ؽٔٛذ.
تجصشٖ -2دس ٚازذ٘بي غيشعتبدي ،پغتٙبيي وٗ دس ساعتبي تأِيٓ ثٙذاؽت ػِّٛي  ٚاستمبء عغر آْ اص عشيك
اخشاي ثشٔبِٗ ٘بي ثٙذاؽتي ،خصٛصبً دس صِيٕٗ عالِت ِسيظِ ،جبسصٖ ثب ثيّبسي ٘ب ،تغزيٗ  ٚتٕظيُ خبٔٛادٖ،
عالِت د٘ بْ  ٚدٔذاْ ،آِٛصػ ثٙذاؽت ػِّٛي ،ثٙذاؽت وبس ،ثٙذاؽت ِذاسط  ٚؽبغٍيٓ ثب تأکيذ ثش اٌٛٚيت
ِشالجت ٘بي ثٙذاؽتي اٌٚيٗ ،ثٗ ٚيژٖ ثٙذاؽت ِبدساْ  ٚوٛدوبْ اعت ،ؽغً زبوّيتي ِسغٛة ِي ؽٔٛذ.
تجصشٖ -3دس ٚازذ٘بي غيشعتبدي ،پغتٙبيي وٗ ثٗ اِٛس ثشٔبِٗ سيضي ٔ ٚظبست  ٚاصالذ اِٛس  ٚفشايٕذ٘ب ِي
پشداصٔذ  ٚدس فشايٕذ٘بي ػٍّيبتي ٚازذ دخبٌتي ٔذاسٔذ ،ؽغً زبوّيتي ِسغٛة ِي ؽٔٛذ.
تجصشٖ٘ -4شگِ ٗٔٛصبديك خبسج اص چبسچٛة تؼييٓ ؽذٖ  ٚيب ِصبديك خذيذ  ٚلبثً تؼّيُ ثٗ ٚازذ٘بي ِتٕبظش
دس عبيش ِٛعغبت ،ثٗ ؽشط ايٕىٗ ِغبيش ثب اِٛس زبوّيتي روش ؽذٖ دس ثٕذ (ٔ )2جبؽذ ،صشفب ثب روش داليً
تٛخيٙي ِٛعغٗ  ٚتبئيذ ِشوض تٛعؼٗ ِذيشيت  ٚتسٛي اداسي ٚصاست ِتجٛع اِىبْ پزيش ِي ثبؽذ.
 -3شرايط تبديل وضعيت مشاغل حاكميتي:
 - 2- 4کغبٔي کٗ ِتصذي پغتٙب (ِؾبغً) زبوّيتي ٘غتٕذ لجً اص ٚسٚد ثٗ خذِت سعّي ،يکذٚسٖ آصِبيؾي (ثٗ صٛست
سعّي-آصِبيؾي) سا عي خٛإ٘ذ ّٔٛد .تجذيً ٚضؼيت اعتخذاِي اص پيّبٔي ثٗ سعّي آصِبيؾي ثب سػبيت ؽشايظ صيش
اِىبْ پزيش خٛا٘ذ ثٛد:
اٌف -تذٚيٓ ِؾبغً زبوّيتي ِٛعغٗ ثش اعبط ِفبد ايٓ دعتٛساٌؼًّ  ٚتبئيذ آْ تٛعظ ِشوض تٛعؼٗ ِذيشيت ٚ
تسٛي اداسي ٚصاست ثٙذاؽت ،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي
ة -تصٛيت ِؾبغً زبوّيتي دس وّيغي ْٛتسٛي اداسي ِٛعغٗ
ج -داؽتٓ زذالً عٗ عبي عبثمٗ خذِت پيّبٔي ثشاي داسٔذگبْ ِذاسن تسصيٍي دأؾگب٘ي (فٛق ديپٍُ  ٚثبالتش) ٚ
زذالً پٕح عبي عبثمٗ خذِت پيّبٔي ثشاي داسٔذگبْ ِذسن تسصيٍي ديپٍُ
د -سضبيت ِذيش ٚازذ ِسً خذِت
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ٖ -وغت زذالً ِ %71يبٔگيٓ ّٔشٖ اسصيبثي ػٍّىشد عٗ عبي آخش
 -ٚتبئيذ گضيٕؼ
 - 3- 4وٍيٗ ِٛعغبت ِٛظفٕذ ثشاعبط ايٓ دعتٛساٌؼًِّ ،ؾبغً زبوّيتي خٛد سا عجك فشَ پيٛعت ازصب  ٚخٙت تبئيذ ثٗ
ِشوض تٛعؼٗ ِذيشيت  ٚتسٛي اداسي ٚصاست ثٙذاؽت ،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي اسعبي ّٔبيٕذ.
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بسمه تعالي

معاونت توسعه مديريت و منابع
مركز توسعه مديريت و تحول اداري

عىاويه پست ٌاي سازماوي حاكميتي
مشمول تبصري ( )2مادي ( )75قاوون بروامً پىجم توسعً
وام موسسً:
رديف

عىوان
پست سازماوي حاكميتي

ماٌيت پست سازماوي
ستادي

جايگاي پست سازماوي

غيرستادي

2
3
4
5
6
7
8
9
:
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2:
31
32
33
ػٕبٚيٓ پغت ٘بي عبصِبٔي زبوّيتي ِؾشٚزٗ دس ايٓ فشَ ثٗ تؼذاد ِٛ ...........سد تبئيذ ِي ثبؽذ.
ِسً اِضب سئيظ ِٛعغٗ
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بسمه تعالي

معاونت توسعه مديريت و منابع
مركز توسعه مديريت و تحول اداري

رونوشت :
رونوشت
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