
اصالح مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه انتخاب و انتصاب 
 )٩١/١١/١۵مورخ  ۴٢۴٧٢/٩١/٢٠۶شماره ( ای  حرفه مدیران

1Tای حرفه اصالح مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران  

1T. 

1Tکليه دستگاه های اجرایی کشور 

بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ١٣٩١دی٧جلسه مورخ شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و هفتمين 
های عمومی و  جمهور، انجام اصالحات به شرح زیر، در دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی شایستگی انسانی ریيس

) اداری شورای عالی ٢٣/٣/١٣٩٠مورخ  ۶۶۴٣/٢٠۶موضوع مصوبه شماره (ای  تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه
 :را تصویب نمود

. 

1T١1ـT  شود به شرح زیر اصالح می) ٣(ماده ) ٣(تبصره : 

1T 1ـ٣تبصرهT بينی  های مدیریتی دارای توانمندی باال بوده، ولی شرایط پيش در موارد خاصی که فرد انتخاب شده برای پست
س از تأیيد باالترین مقام دستگاه، همراه با توانند پيشنهاد الزم را پ های اجرایی می شده در جدول فوق را دارا نباشد، دستگاه

مدارک و مستندات مربوط، جهت طرح در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نمایند تا شورای مزبور براساس 
 .رساند، اتخاذ تصميم نماید ضوابطی که در این زمينه به تصـویب می

. 

1T٢1ـT  یابد تغيير می) ۵(به تبصره ) ۴(الحاق و تبصره ) ٣(به ماده ، »)۴(تبصره «یک تبصره به شرح زیر، به عنوان: 

1T 1ـ۴تبصرهT  کارمندانی که به موجب ضوابط قبلی، شرایط احراز شغل خاصی را به لحاظ نوع رشته تحصيلی دارا بوده، در یکی
های  به اصالحات طرح های سازمانی آن شغل تخصيص یافته و تغيير در شغل آنان ایجاد نشده و در حال حاضر با توجه از پست

بندی مشاغل، شرایط احراز شغل مربوط را ندارند، چنانچه کماکان در همان شغل اشتغال داشته باشند، دستگاه متبوع  طبقه
برای . ، اقدام نماید)پایه(های مدیریتی سطح سه  تواند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، نسبت به انتصاب آنها در پست می

 .اقدام نمایند ٣های مدیریتی باالتر، الزم است، براساس مفاد تبصره  در پست انتصاب این افراد
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