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 یتعال باسمه
 

 :مقدمه

و  ییگرا دانشمقام معظم رهبری مبنی براز سوی کلی نظام اداری ابالغی  یها استیس 4بند راستای  در

فصل ششم  42 و 49مواد  همچنینو  رانیمد یدر نصب و ارتقااخالق اسالمی بر  یمبتن ساالری شایسته

علوم پزشکی و  یها دانشکدها و ه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه نامه آیین (انتصابات)

ماده با عنایت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  ی وابستهها سازمانخدمات بهداشتی درمانی و 

 ییشناسا یسامانده منظور به ،مذکور نامه آیین مندرج در توانمندسازیدستورالعمل نظام آموزش و  26

و  یتیریمشاغل مدی جهت تصد یمختلف سازمان های در ردهبالقوه،  اثربخشمتخصص و  ،باانگیزهکارکنان 

وزارت بهداشت،  یا حرفهمدیران  توسعهدستورالعمل ارزیابی، انتخاب، انتصاب و توسعه آنان، 

 یها سازمانو  و درمانیعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی  های دانشگاهدرمان و آموزش پزشکی و 

 .گردد یمجهت اجرا ابالغ  وابسته

 :تعاریف( 1)ماده

 .شود یمنامیده  «وزارت» اختصار بهکه در این دستورالعمل  پزشکی و آموزشبهداشت، درمان وزارت : وزارت

نامیده  «ستاد» اختصار بهکه در این دستورالعمل  کیستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش: ستاد

 .شود یم

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در  ریزی برنامهت، منابع و یریمعاونت توسعه مد: معاونت توسعه

 .شود یمنامیده « معاونت توسعه» اختصار بهاین دستورالعمل 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در این  یت و تحول اداریریمرکز توسعه مد: مرکز توسعه

 .شود یمنامیده  «مرکز توسعه» اختصار بهدستورالعمل 

 نیکه در ادانشکده و سازمان / وسعه سازمان و تحول اداری ستاد دانشگاهگروه ت/ مدیریت :واحد توسعه

 .شود یم دهینام «واحد توسعه» اختصار بهدستورالعمل 

درمانی است که با مجوز  –و خدمات بهداشتی  پژوهشیمستقل آموزشی،  سازمان :دانشکده/دانشگاه

و علوم پزشکی  یها گروهتربیت نیروی انسانی  تیمأمور ،علوم پزشکی های دانشگاهشورای گسترش 

و تحقیقات علمی مرتبط و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در یک منطقه جغرافیایی را بر عهده  پیراپزشکی

 .شود یمنامیده  «دانشکده/ دانشگاه »اختصار  بهدارد که در این دستورالعمل 

و  شده تشکیلوابسته به وزارت که حسب قانون  مؤسساتو  ها شرکت، ها سازمانشامل  :سازمان وابسته

 .شوند یمنامیده  «سازمان»اختصار  بهو در این دستورالعمل  باشند یماداری  –دارای استقالل مالی 

اطالق  سازماندانشکده و / ستاد دانشگاه  ،به واحدهای سازمانی ستاد وزارت بهداشت :واحدهای ستادی

 شود یم
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، ها بیمارستاننظیر  سازمانو   شکدهدان/ سازمانی دانشگاه یواحدهاته از به آن دس :واحدهای عملیاتی

که ها  پژوهشکدهو  مراکز پژوهشیمراکز تحقیقاتی،  آموزشی، یها دانشکدهبهداشت و درمان،  یها شبکه

 .شود یمو ارائه خدمات اصلی و نهایی را بر عهده دارند، اطالق  نیتأموظیفه تولید، 

/ ها دانشگاهوزارت بهداشت و  میانی و پایه ،ارشد در سطوحران یشامل تمامی مد :یا حرفهمدیران 

دو که به  باشند یمقانون مدیریت خدمات کشوری  79مقامات موضوع ماده  استثنای بهو سازمان  ها دانشکده

 :رندیگ یمذیل زیر قرار  به شرح دسته

، گذاری سیاستکه وظیفه  شود یمبه آن دسته از مدیرانی اطالق : ستادی یا حرفهالف  مدیران 

 کشور ودانشکده علوم پزشکی / ، پشتیبانی و نظارت و کنترل در ستاد وزارت بهداشت، دانشگاهریزی برنامه

 .سازمان را بر عهده دارند

تولید،  که وظیفه هدایت و مدیریت شود یمبه آن دسته از مدیرانی اطالق  :عملیاتی یا حرفهب مدیران 

 .به عهده دارند و پشتیبانی را در واحدهای عملیاتیخدمات اصلی  ارائهو خدمات تأمین 

تا  دهد یمکه به یک فرد امکان است فردی  یها یژگیواز دانش، مهارت، نگرش و  ترکیبی :شایستگی

 .انجام دهد مطلوب طور بهمدیریتی یا ارتقاء به سطوح باالتر  یها پستجهت تصدی  وظایف مربوط را

از  نظر صرف ،عمومی مدیریتی یها یستگیشااز  یا مجموعهبه : یا حرفهعمومی مدیران  یها یستگیشا

 .اطالق می گردد پست مدیریتی /ماهیت شغل

متناسب که تخصصی مدیران  یها یستگیشااز  یا مجموعهبه : یا حرفهتخصصی مدیران  یها یستگیشا

 .شود یمهست، اطالق پست /، ویژگی و ماهیت شغلتیمأموربا 

 ارزیابی، ییاجرا یندهایاست که کلیه فرا یا سامانه: سامانه ارزیابی، انتخاب، انتصاب و توسعه مدیران

اختصار  هبن دستورالعمل رد که در اییگ یمصورت در بستر آن  یا حرفهانتخاب، انتصاب و توسعه مدیران 

 .شود یمنامیده  «سامانه ارزیابی»

بانکی است که کلیه اطالعات شخصی، شغلی، سوابق مدیریتی، تحصیلی، : بانک اطالعات مدیران سالمت

بانک »اختصار  بهدر این دستورالعمل . گردد یممدیران در آن ثبت  پژوهشیآموزشی، سوابق علمی و 

 .شود یمنامیده  «اطالعات مدیران

کانون ارزیابی اختصاصی وزارت بهداشت که دارای مجوز ارزیابی شایستگی  :ارزیابی وزارت بهداشتکانون 

 .استاز سازمان اداری و استخدامی کشور  96/5/18مورخ  269218مدیران با شماره 

 یمتقاضیان ، بهها یستگیشااست که پس از ارزیابی  یا نامهیگواه :یا حرفهگواهینامه شایستگی مدیریت 

 .حدنصاب امتیازات الزم را کسب می نمایند، اعطا می گرددکه 

 اهداف (2)ماده 

در انتخاب و انتصاب مدیران  ساالری شایستهاصل زمینه سازی جهت تحقق  این دستورالعمل کلیهدف 

 .استدر نظام سالمت  یا حرفه

 :از اند عبارتدستورالعمل ویژه این  اهداف
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  برای تمامی کارکنان واجد شرایط و افراد مستعد  برابر فرصتفراهم ساختن ایجاد فضای رقابت و

 مدیریتی یها پستبرای انتصاب و ارتقاء در 

 اتخاذ تصمیم در انتخاب و انتصاب جهت بانک اطالعاتی مدیرانجاد یا 

   مدیریتی یها پستعمومی و تخصصی داوطلب انتصاب در  یها یستگیشاارزیابی 

   واجد شرایط مستعد و کارکنانکلیه سطوح مدیران  های شایستگیو  ها توانمندی، ها مهارتتوسعه 

 مدیریتی های پست احراز

 رانیمد یها مهارتو  ها یستگیشاو سطح  ها آموزشن یب یانطباق منطق 

 دامنه شمول( 3)ماده 

سطوح ارشد، میانی و پایه در واحدهای ستادی و عملیاتی و همچنین کارشناسان  یا حرفهران یتمامی مد

دانشکده و سازمان با رابطه استخدامی / مدیریتی در ستاد وزارت، دانشگاه  یها پستمستعد داوطلب تصدی 

 .قرار دارند رسمی، پیمانی و قراردادی مشمول این دستورالعمل

 .هستندمدیریت خدمات کشوری از شمول این دستورالعمل مستثنی قانون  79مقامات موضوع ماده  :تبصره

 

 :ط داوطلبینیشرا یو بررس یند معرفیفرآ (4) ماده

 مدیریتی یها پستمعرفی افراد داوطلب به  -1-4
 :رندیگ یممدیریتی به دو روش زیر شناسایی و در فرایند انتخاب قرار  یها پستافراد داوطلب به 

 

 :(فرایند شناسایی مدیران آینده) اعالم عمومی از طریق شناسایی الف 

خزانه بانک  سازی غنیهمچنین  مدیریتی و های پستشناسایی و تربیت افراد مستعد برای تصدی  منظور به

بر هرسال با توجه به امکانات و  اند موظفسازمان / دانشکده / دانشگاه ،(شاغلین)اطالعات مربوط به افراد 

و  را برآورد نموده تعداد انتصابات برای دو سال آینده مدیریتی بال تصدی، یها پستحجم و تعداد  اساس

مرکز توسعه در فرصت مناسب نسبت به اعالم عمومی و  .را به مرکز توسعه اعالم نماید ها پستاطالعات 

 .شناسایی افراد مستعد اقدام می نماید

 

 :ب  معرفی از طریق اعالم اختصاصی

فرد واجد شرایط جهت انتصاب به پست مدیریتی در خزانه بانک اطالعات مدیران وجود نداشته  که درصورتی

حداکثر سه )ط یدانشکده و سازمان، افراد واجد شرا/ دانشگاه/ مقام مافوق در واحدهای سازمانی ستاد ،باشد

مرکز . دینما یمعرفی واحد توسعه م/ به مرکز توسعه  موردنظرپست  یط احراز برایبه شرا با توجهرا ( نفر

از وجود پست در ساختار تشکیالتی  منظور اطمینان به شده اعالمواحد توسعه پس از بررسی نیازهای / توسعه

نسبت به  ،4-2و همچنین بررسی شرایط احراز متقاضیان برای تصدی پست مدیریتی بر اساس بند 
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یا از طریق یکی  رأساًمدیریتی فرد از طریق کانون ارزیابی،  یها یستگیشاو اجرای فرایند ارزیابی  ریزی برنامه

 .دینما یمارزیابی کالن مناطق و تحت پوشش وزارت بهداشت اقدام  یها کانوناز 

سازمان / دانشکده/ درکالن مناطق، دانشگاه رانیمد یستگیشا یابیارز های کانون عال شدنتا زمان ف: تبصره

 .ندیاستفاده نمااستان  یو استخدام یسازمان ادار مستقر در یابیارز های از کانون توانند یم

 

 :از اند عبارتب یبه ترت پیشنهاددهندهدر ستاد وزارت بهداشت، مقامات مافوق 

  هستند لکران یمدپیشنهاده دهنده ، هادار رییسگروه و  ییسر، مدیرکل معاونپست.  

  است ریر و وزین وزیمعاونپیشنهاده دهنده ل، کریمدپست. 

 :از اند عبارتب یبه ترت پیشنهاددهندهسازمان، مقامات مافوق / ده کدانش/ ستاد دانشگاه در

 پست معاون مدیر، رییس گروه و رییس اداره، پیشنهاده دهنده مدیران هستند. 

  هستندمعاونین  پیشنهاددهندهمدیر پست. 

  دانشکده / ، ریاست دانشگاه پیشنهاددهندهران و روسای اداره حوزه ریاست مقام مافوق یمدپست

 .باشند یم

سازمان حسب مورد / دانشکده / دانشگاه عملیاتی یواحدهامدیریتی در  یها پستپیشنهاد انتصاب : توضیح

 .ردیگ یمتوسط مدیر بالفصل انجام 

 :تصدی پست مدیریتی بررسی شرایط احراز متقاضیان -2-4
 شرایط عمومی و الزامی - 1-2-4

در دو  هیو پا یانیدر سطوح ارشد، م یتیریمد یها پستانتخاب در  یعمومی و الزامی براط یحداقل شرا 

 :استبخش ستادی و عملیاتی به شرح زیر 

 

 مدیریتی ستادی یها پستشرایط عمومی و الزامی تصدی ( 9شماره )جدول 
 سطح مدیریت            

 مدیریت ارشد مدیریت میانی مدیریت پایه

 تحصیلیحداقل مدرک 

 متناسب با شرایط احراز شغل
 لیسانس فوق لیسانس فوق لیسانس 

 92 91 8 حداقل سابقه خدمت دولتی

 الزامی الزامی - طی دوره آموزشی مدیریتی

تجربه در مدیریت حداقل 

 سطح قبلی
 سال  4 سال 4 -

در سوابق تجربی حداقل 

 مرتبط پست

 در مشاغلسال تجربه  6

 با پستکارشناسی مرتبط 

 مدیریتی مربوطه

 و مربوط تجربه سال 8

 مشابه

 و مربوط تجربه سال 91

 مشابه

 امتیاز ارزیابی عملکردحداقل 

 (سال هر)سال متوالی  4 در
11% 11% 11% 
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  با سال تجربه در زمینه شغل مرتبط  91مدیریتی سطح میانی که سطح پایه ندارند،  یها پستدر

 .استالزام  موردنظرمدیریتی  پست

   سال تجربه در زمینه شغل  92حداقل  ندارند، تر نییپاسطوح  ارشد کهمدیریتی سطح  یها پستدر

 .استالزام  موردنظرمرتبط با پست مدیریتی 

 آموزش و تربیت  یها برنامهاست که در  ییها دورههمان  شده بینی پیشآموزشی مدیریتی  یها دوره

 .استسازمان مصوب / دانشکده / دانشگاه / مدیر ستاد

 

 مدیریتی عملیاتی یها پستشرایط عمومی و الزامی تصدی  (2شماره )جدول 

  
 مدیریت ارشد مدیریت میانی مدیریت پایه

 حداقل مدرک تحصیلی

 متناسب با شرایط احراز شغل
 لیسانس فوق لیسانس لیسانس

 سال 91 سال 8 سال 6 حداقل سابقه خدمت دولتی

 الزامی الزامی - طی دوره آموزشی مدیریتی

تجربه در سمت مدیریت حداقل 

 سطح قبلی
 سال  4 سال 4 -

 در پستسوابق تجربی حداقل 

 مرتبط

 در مشاغلسال تجربه  4

با کارشناسی مرتبط 

 مدیریتی مربوطه پست

 و مربوط تجربه سال 6

 مشابه

 و مربوط تجربه سال 8

 مشابه

 امتیاز ارزیابی عملکردحداقل 

 (سال هر)سال متوالی  4 در
85% 85% 85% 

 

  سال تجربه در زمینه شغل  6حداقل  مدیریتی سطح میانی که سطح پایه ندارند، یها پستدر

 .استالزام  موردنظرمدیریتی  با پستمرتبط 

   سال تجربه در زمینه  8حداقل  مدیریتی سطح ارشد که سطح میانی و پایه ندارند، یها پستدر

 .استالزامی  موردنظرمدیریتی  با پستشغل مرتبط 

 آموزش و تربیت  یها برنامهاست که در  ییها دورههمان  شده بینی پیشآموزشی مدیریتی  یها دوره

 .استمصوب  مؤسسات/ دانشکده / دانشگاه / مدیر ستاد

سال به اتمام  4کمتر از  بایدن، دشون یممدیریتی  یها پستکارکنانی که برای اولین بار کاندید : 1تبصره 

 .باقی مانده باشد ،خدمت قانونی ایشان

در یکی از سطوح فوق  یا حرفهمدیریت  یها پستافرادی که قبل از ابالغ این دستورالعمل در : 2تبصره 

 .ول فوق در همان سطح مستثنی خواهند بودااز شرایط عمومی جد اند شدهمنصوب 
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 :شرایط احراز اختصاصی - 2-2-4

 یها معاونت مدیریتی در واحدهای ستادی و عملیاتی، یها پستبا توجه به ماهیت و حساسیت برخی از 

. دنینمااعالم  مرکز توسعهرا به  موردنظرشرایط اختصاصی پست د نمی توان ،وزارت ستاد مستقر درتخصصی 

اختصاصی مورد نظر نیز باید از شرایط  ،برخورداری از شرایط عمومیمتقاضیان عالوه بر در این حالت، 

 .برخوردار باشند

 شایستگی ارزیابیمراحل  (5)ماده 

 مدیریتی موفقیت در آزمون دانش شغلی و 1-5
سطح  ،فرد متقاضی از حداقل شرایط عمومی و الزامی و شرایط احراز اختصاصی برخوردار باشد که درصورتی

 شغلی دانش یها آزمون. ردیگ یمقرار  ردسنجشمودانش شغلی و مدیریتی فرد قبل از ورود به کانون ارزیابی 

داوطلبان باید . گردد یمغیرحضوری اجرا / حضوری صورت بهواحد توسعه /  مرکز توسعهو مدیریتی توسط 

 طراحی سواالت آزمون دانش شغلی و .را کسب نمایند امتیاز از آزمون دانش شغلی و مدیریتی 61حداقل 

 .ردیگ یمتخصصی صورت  یها معاونتآن توسط مرکز توسعه با همکاری  روزرسانی به

نمی الزامی  ،میانی و ارشد حوسطپست متقاضیان آزمون دانش شغلی و مدیریتی برای شرکت در : تبصره

 .باشد، مگر در مواردی که در شرایط اختصاصی قید گردیده باشد

 عمومی و اختصاصی یها یستگیشا ارزیابی 2-5
 بر مبنای مدل شایستگی عمومی و اختصاصی و بر اساسداوطلب از طریق کانون ارزیابی و  یها یستگیشا

یکی در است  ممکنامتیازات فرد  بر این اساس،. ردیگ یمقرار  موردسنجش ،مرکز توسعه دییتأابزارهای مورد 

 :ردیگ زیر قرار  های وضعیتاز 

ر تحلیلی و حل مسئله، تعهد و مسئولیت پذیری، شایستگی عمومی دارای اجزای مختلفی است ازجمله، تفک

 ....مهارت ارتباطی و 

 

 :امتیاز حدنصابکسب  1-2-5

ی عمومی و اختصاصی ها یستگیشایک از در هر  و باالتر درصد 61 یعنی امتیاز حدنصاب دفر که درصورتی

 .کند یمدریافت « یا حرفهگواهینامه شایستگی مدیریت » ،درا کسب نمای پست مورد نظر

 

 :55تا  40بین امتیازات کسب  2-2-5

ی عمومی و اختصاصی پست مورد ها یستگیشایک از در هر درصد  51تا  41بین امتیاز فرد که  در صورتی

در صورت . گردد یم معرفی یا توسعه برنامه های آموزشی و حضور در دوره های برای د،را کسب نماینظر 

 .صادر خواهد شد نیز برای این افراد «یا حرفهشایستگی مدیریت گواهینامه »کسب امتیاز الزم 
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 :35امتیازات کمتر از کسب  3-2-5

 درصد 91ی عمومی و اختصاصی پست مورد نظر ها یستگیشایک از در هر آنان  ازاتیکه مجموع امت یافراد

 یمحرمانه از سو صورت بهحذف خواهند شد و مراتب  یستگیو توسعه شا یابیارز ندیاز فرا ،باشد و کمتر

 .گردد یمفرد اعالم  یبه واحد سازمان یابیکانون ارز

 ، سوابق علمی و شغلیها تیفعالارزیابی   3-5
علمی و شغلی فرد برای تصدی پست مدیریتی بر اساس اطالعات مندرج در بانک اطالعات  ها تیفعالسوابق 

داوطلبان برای  بندی رتبهدر نهایت . گردد یممحاسبه امتیازات  (9)شماره جدول  مبنایمدیران بررسی و بر 

 .ردیگ یمصورت  (4)جدول شماره مدیریتی بر اساس امتیاز  یها پستتصدی 

 

 ، سوابق علمی و شغلیها تیفعالامتیازات ( 9)جدول شماره 

 

 .رسیده باشد دییتأدر سامانه پیشنهادات ثبت و به که توسط فرد متقاضی پیشنهادی  .9

شغل فرد  اط بتبمر شده ابالغو  دییتأ یها نامه آییندستورالعمل، / کتاب /  مقاله/ یقاتیطرح تحق .2

 .باشد

 .باشد شده ثبتدر سامانه مدیریت دانش باید  (دانش)تجربه  .9

تشخیص مرتبط بودن مفاد مندرج در جدول فوق با شغل پیشنهادی توسط کمیته مهندسی مشاغل : توضیح

 .است

 نهایی ارزیابی ازیامت( 4)جدول شماره 

 فعالیت

 1 هاپیشنهاد

 

 دستورالعمل،/ مقاله/ طرح تحقیقاتی

 2 کتاب/نامه آیین

 3ثبت دانش 

 شنهادیپ

 تأییدشده

 شنهادیپ

 اجراشده

طرح 

 یقاتیتحق
 مقاله

 ،دستورالعمل

 نامه آیین
 تجربه کتاب

 2 8 6 4 2 4 2 امتیاز هر فعالیت

 91 91 91 سقف امتیاز

 اریمع فیرد
ثر کحدا

 ازیامت

ب یضر

 تیاهم

از یحداقل امت

 الزم

حداقل نمره با 

احتساب ضریب 

 اهمیت

 61 61 9 911 مدیریتی/ آزمون دانش شغلی  9

 981 61 9 911 (کانون ارزیابی)شایستگی امتیاز  2

 241 جمع

 51 ، سوابق علمی و شغلیها تیفعال حداکثر امتیاز از 
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 :یا حرفهگواهینامه شایستگی مدیریت   (6)ماده 

 عمومی و اختصاصی بر اساس امتیاز ارزیابی شایستگی یا حرفهصدور گواهینامه شایستگی مدیریت : 6-9

 .ردیگ یمفرد صورت 

 .است یتیریپست مد یتصد یشرط الزم برا «یا حرفه تیریمد یستگیشا نامهیگواه»بودن دارا : 6-2

 یتیریمد یها سمتحاضر در  در حالکه  یافراد یبرا یا حرفه تیریمد یستگینامه شایداشتن گواه :6-9

 نامهینبوده و در صورت ارتقاء به سطح باالتر داشتن گواه یالزام تیریهمان سطح مد یشاغل هستند برا

 .است یدر سطح باالتر الزام یا حرفه تیریمد یستگیشا

 یتیریانتصاب فرد به پست مد یبرارا  یالزام گونه هیچ یا حرفه تیریمد یستگینامه شایداشتن گواه: 6-4

 نیواحد و نظر باالتر ازین بر اساس یتیریمد یها پستدر انتصاب افراد به  یینها صیو تشخ نخواهد داشت

 .استدستورالعمل  نیمندرج در ا طیشرا ریو با داشتن سا یمقام مسئول فرد متقاض

 یآن منوط به ط دیسال بوده و تمد 4حداکثر  یا حرفه تیریمد یستگیشا نامهیاعتبار گواه زمان مدت :5 -6

 .استمصوب مرکز توسعه  یا و توسعه یآموزش یها برنامه

صرفاً توسط  ،متمرکز صورت به ی پس از طی مراحل قانونیا حرفه رانیمد یستگیشا نامهیصدور گواه :6-6

 .مرکز توسعه انجام خواهد گرفت

 :نحوه انتصاب افراد به پست مدیریتی  (7)ماده 

شاغل و داوطلبانی که موفق به دریافت گواهینامه شایستگی  یا حرفهاطالعات مربوط به مدیران : 7-9

در اختیار مقام مافوق قرار می ( 4)در جدول شماره  شده کسبامتیازات  بر اساس اند شده یا حرفهمدیریت 

 .گیرد

با استفاده از اطالعات  مافوققام نیاز به تغییر مدیر، م و یابال تصدی بودن پست مدیریتی  در صورت: 7-2

فرد پیشنهادی خود را  از بین آنها بررسی و باشند یمکه دارای باالترین امتیاز  افرادی را در سامانهموجود 

دانشکده و / دانشگاه / توسعه در ستاد  واحد/ مرکزبه  در کمیته مهندسی مشاغل برای سیر فرایند انتصاب

 .دینما یممعرفی  سازمان

مدیریتی  های پستانتـصاب بـه  ،شغلی ارتقاء مسیر کارکنان در یبرا هایجاد انگیز منظور به :7-9

این امر  که درصورتیو  ردیپذ انجام  سازمان/ دانشکده/ دانشگاه/ ستاداز کارکنان داخل  االمکان حتی

با رعایت درصد از انتصابات ساالنه را  پنج حداکثر تاسازمان می تواند / دانشکده/ دانشگاهنباشد  پذیر امکان

 .ایدمنصوب نمسازمان / دانشکده/ از سایر دانشگاه ضوابط این دستورالعمل

 تمدید مدت مدیریت (8)ماده 

واحد  /به مرکز توسعه  توسط مقام مافوقدرخواست تمدید دوره مدیریت چهار ساله، از اتمام  دو ماه قبل

تمدید  در واحد مذکور،زیر شرایط  دییتأارسال و پس از بررسی و  زماندانشکده و سا/دانشگاه /توسعه ستاد
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دانشکده و سازمان جهت /دانشگاه /به واحد منابع انسانی ستادبعدی سال  4مدت برای مدت دوره مدیریت 

 .ابالغ می گرددتمدید، صدور حکم 

 

 :شرایط تمدید 8-1

 

 موافقت مقام مافوقالف 

 چهارساله تصدی پست مدیریت در دورهرد کعمل یابیاز ارزیاز امتدرصد  11 سب حداقلکب  

 مربوط یتیریسطح مد یا توسعه برنامه های ی وآموزش یها دورهگذراندن   ج 

هیات  یرأبر مبنای ). که صالحیت تمدید مدیریت از فرد سلب نگردد ای گونه به ،مؤثرنداشتن تخلف  د  

 (تخلفات اداری

 حراست هیدییتأه   

صورتی که مدیری به دلیل عدم احراز بند الف شرایط تمدید را نداشته باشد، در شرایط برابر، در : تبصره

 .برای تصدی پست های مدیریتی از اولویت برخوردار خواهد بود

 یا حرفه شرایط عزل مدیران (5)ماده 

نماید که یک  قبل از اتمام چهار سال عزل شخصی،بدون موافقت  ی رامدیر تواند یمدر صورتی  مافوق مقام

 :از شرایط زیر محرز گردد یا مجموعهیا 

 رد ساالنهکاز امتیاز ارزیابی عملدرصد  11کمتر از سب الف  ک

 (اداری تخلفات هیات یرأ مبنای بر)تخلفی که صالحیت ادامه مدیریت فرد را سلب نماید  هرگونهبروز  ب 

 مبنی بر برکناری مدیر صالح ذیقانونی مراجع  احکام  ج

 شده تعیین یپست مدیریت درتمام وقت عدم اشتغال د  

 نواقص عملکردی ه مدیریتی در خصوصراخطار کتبی در طول دو دریافت حداقل سهح 

 

 :ت اجرایمسئول  (91)ماده 

 .استسازمان / دانشکده/ دانشگاهبر عهده باالترین مقام دستورالعمل اجرای ت یمسئول

 :مسئولیت نظارت  (11)ماده 

بوده و نظارت  سازمان بر عهده واحد توسعه/ دانشکده / در دانشگاه اجرای این دستورالعمل  حسن نظارت بر

 .کلی بر عهده مرکز توسعه خواهد بود

 

در »ران یا عزل مدیهرگونه انتصاب خ ابالغ ین و از تاریتبصره تدو 6ماده و  11در ن دستورالعمل یا

 .دستورالعمل خواهد بود اینبر اساس « ران مشمول دستورالعملیره مدیدا

 


