تخصیص پست سازمانی به کارکنان:
تخصيص پست سازماني و رشته شغلي برای کارکنان در دستگاههای اجرایي متناسب با مدرك تحصيلي ،تجربه
و رعایت شرایط احراز مندرج در بخشنامههای شماره  220/91/41935مورخ  ،1391/11/04شماره
 964125مورخ  1395/10/27و شماره  1137033مورخ  1396/02/04مشاغل عمومي و همچنين
بخشنامههای شماره 964125مورخ 1395/10/27

سازمان اداری و استخدامي کشور موضوع مشاغل

اختصاصي صورت مي پذیرد.
ارتقاء شغلی کارکنان:

انتصاب کارکنان به سمت های سرپرستي و مدیریتي و ارتقاء شغلي آنان در طول خدمت در دستگاههای اجرایي
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد مواد ( )52( ،)45( ،)6و ( )53قانون مذکور و مصوبات
شماره  579095مورخ  1395/04/01و شماره  578606مورخ  1395/04/01شورای عالي اداری با

رعایت شرایط احراز مشاغل مصوب از حيث نوع مدرك و رشته تحصيلي صورت مي پذیرد و در اجرای ماده
( )4بخش «ب» مصوبه شماره  579095مورخ  1395/04/01شورای عالي اداری شایستگيهای
تخصصي مدیریت حرفهای متناسب با ماهيت ،مأموریت و ویژگيهای اختصاصي دستگاه در سطوح مختلف
مدیران طراحي با هماهنگي و تصویب سازمان اداری و استخدامي کشور تعين مي گردد و براساس مواد ( )53و
( )54قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ( )4سياستهای کلي نظام اداری ابالغي مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالي) در خصوص «دانشگرایي و شایستهساالری مبتني بر اخالق اسالمي در نصب و ارتقاء مدیران» انجام
فرآیندهای ارتقای شغلي و انتصاب به سمتهای باالتر ،منوط به رعایت موارد و شرایط مندرج در مصوبات یاد
شده است.
عالوه بر شرایط عمومي انتصاب در پستهای مدیریت حرفهای (که شرایط حداقلي هستند) و در مصوبه یاد
شده تصریح شده است ،شایستگيهای تخصصي به مجموعهای از دانش ،مهارتها و نگرشهای مورد انتظار
اطالق ميشود که افراد با داشتن آنها بتوانند وظایف مدیریتي را پس از احراز پست مدیریت و یا ارتقاء به
سطوح باالتر به طور موفقيتآميز انجام دهند.
شایستگيهای تخصصي مدیریت حرفهای متناسب با ماهيت ،مأموریت و ویژگيهای اختصاصي واحد سازماني
در سطوح مختلف مدیران حرفهای تعيين ميشود وحداقل سوابق تجربه خدمت دولتي مندرج در جدول شماره
( )1شرایط عمومي انتصاب به سمتهای مدیریتي موضوع مصوبه شماره  579095مورخ 1395/04/01
شورای عالي اداری تعيين شده است.
فرایند استخدام در دستگاههای اجرایی(وزارت کشور):

وزارت کشور به عنوان یکي از دستگاه های موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با فرایند

استخدام  ،تخصيص پست وارتقاء تابع قانون مذکور است .با استناد به مواد  41و 44قانون یاد شده ،

جذب و بکارگيری نيروی انساني به صورت رسمي وپيماني در دستگاه های اجرایي مستلزم وجود مجوز و
پذیرفته شدن در آزمون استخدامي با نشرآگهي است  .در رابطه با استخدام ایثارگران و خانواده های محترم
ایشان نحوه جذب و به کارگيری تابع قوانين ومقررات خاص ایثارگران  ،از جمله بند (ذ) ماده  87قانون برنامه
ششم توسعه مي باشد ودر خصوص معلولين نيز تابع قوانين ومقررات موضوعه است.
وزارت کشور با توجه به ارائه سند برنامه نيروی انساني وضرورت جذب نيروی انساني در مجموعه وزارت
کشور مجوز استخدام ( )1500نفر را در مجموعه ستاد  ،فرمانداری ها وبخشداری های جدیدالتاسيس را از
سازمان اداری و استخدامي کشور و سازمان برنامه وبودجه جهت تامين اعتبار الزم اخذ ومقرر است افراد
واجدشرایط با لحاظ سهميه های قانوني از طریق شرکت درهشتمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه های
ا جرایي که توسط سازمان اداری واستخدامي کشور با همکاری سازمان سنجش در آذرماه سالجاری برگزار مي
شود انتخاب شوند .بدیهي است افراد پذیرفته شده در آزمون پس از طي مراحل قانوني دال بر مصاحبه وگزینش
در پست های پيش بيني شده انتصاب مي شوند وارتقاء ایشان نيز تابع قوانين ومقررات مربوطه است.

