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بسمهتعالی

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری
با سالم واحترام ؛
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ  1396/08/01بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور آییننامه
اجرایی تبصره « »7بند « »1تصویبنامه شمااره  1351824ممورخ  1396/5/30شمورای اما ی اداری وموعموه بهمرهگیمری از
تواناندیهای زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پستهای مدیریت حرفهای و افزایش سهم و نقمش آنمان در ممدیریت
اجرایی کشور) را به شرح تصویب ناود.
ماده  -1بانوان و جوانان موعوه تبصره مزبور مطابق با جدول شااره و )1برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت االیاتی ،پایه،
میانی و ارشد از امتیازات مربوطه برخوردار میشوند.
جدول شماره  -1امتیاز اقدامات علمی و پژوهشی
سقف امتیاز

حداکثر

هر مورد

امتیاز

1

تأ یف کتاب و چاپ آن

2

3

6

2

انجام طرحهای ارزنده الای و پژوهشی به سفارش دستگاه متبوه

2

2

4

3

ترجاه کتاب و چاپ آن

1

2

2

4

انتشار مقا ه در مجالت و ،)1ISIو )2PubMedیا و)3Scopus

1

2

2

5

انتشار مقا ه در مجالت و ،)4ISCالای پژوهشی یا الای ترویجی

2

1

2

6

ارائه مقا ه در هاایشها و کنفرانسهای بینا اللی

2

1

2

ردیف

اقدامات علمی و پژوهشی

تعداد

تبصره  :1اقدامات الای و پژوهشی مورد اشاره در جدول شااره و )1باید در زمینه موعواات مدیریتی یا در رابطه با حوزههای
تخصصممی االدممرد دسممتگاه متبمموه کارمنممد باشممد .طممرحهممای ارزنممده الاممی و پژوهشممی در دسممتگاههممای اجرایممی
 . 1مجالتی که در مؤسسه تامسون رویترز و )Thomson Reutersناایه شدهاند.
 . 2مجالتی که در پایگاه اطالااتی و )Pub Medناایه شدهاند.
 . 3مجالتی که در موسسه و )Scopusناایه شدهاند.
 . 4مجالتی که در پایگاه استنادی الوم جهان اسالم و )ISCناایه شدهاند.
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میبایست با دستور باالترین مقام دستگاه یا یدی از معاونین ذیربط مبنی بر انجام آن توسط فرد ارائمه کننمده طمرح تمورت
پذیرفته و نتایج آن منجر به تدوین مقررات ،عوابط یا مصوبات مرتبط با موعوه در مراجع قانونی ذیربط شده باشد.
تبصره  :2امتیازات مربوط به اقدامات هر یک از ردیفهای جدول شااره و )1ترفاً برای تصدی یدی از سطوح مدیریت حرفه-
ای محاسبه می گردد و برای تصدی سطوح باالتر الزم است اقدامات الای و پژوهشی جدیدی ارائه گردد.
تبصره  :3امتیازات اشاره شده در جدول شااره و )1مخصوص افرادی است که اقدام پژوهشی ارائه شده ترفاً توسط آنان انجام
شده است و در مواردی که انجام اقدام پژوهشی از طریق مشارکت چند نفر تورت گرفته است ،امتیماز فمرد ارائمه کننمده بایمد
متناسممب بمما سممهم تممأویر او توسممط شممورای راهبممری توسممعه مممدیریت بممه گونممهای معممین شممود کممه جاممع امتیممازات افممراد
مشارکت کننده از میزان امتیاز پیشبینی شده برای اقدام پژوهشی مربوط ومندرج در جدول یاد شده) تجاوز ندند.
ماده  -2چنانچه مجاوه امتیاز اقدامات الای و پژوهشی ارائه شده توسط بانوان و جوانان شاغل در دستگاههای اجرایی به حد
نصاب مورد اشاره در ردیفهای جدول شااره و )2برسد ،افراد یاد شده از تسهیالت مرتبط با همر ردیمف بمرای تصمدی سمطوح
مدیریت حرفهای بهرهمند خواهند شد.
جدول شماره  -2تسهیالت ارائه شده برای تصدی پستهای مدیریتی
ردیف

مجموع امتیاز اقدامات علمی و پژوهشی

1

5

2

7

3

9

4

12

تسهیالت برخورداری از پستهای مدیریتی

ا زام دستگاه اجرایی به معرفی کارمند برای شرکت در «برنامه آموزش و تربیت مدیران
آینده دستگاههای اجرایی» موعوه تصویبنامه شااره  206/93/11851مورخ
 1393/9/5شورای اا ی اداری
قرار گرفتن در او ویت تصدی پستهای مدیریتی در دستگاه اجرایی متبوه
کاهش  50درتد از سااات دورههای آموزشی الزم برای تصدی سطح مدیریتی مربوط
ومورد اشاره در ماده  2تصویبنامه شااره  579095مورخ  1395/4/1شورای اا ی اداری)
کاهش مدت تجربه در سات مدیریتی سطح قبلی به نصف زمان پیشبینی شده در
جدول شااره و )1تصویبنامه شااره  579095مورخ  1395/4/1شورای اا ی اداری

تبصره :مشاو ین در تورت کسب امتیاز هر ردیف االوه بر تسهیالت ردیف مربوطه از تسهیالت ردیفهای قبلی نیز بهرهمند
خواهند شد.
فرایند اجرایی:

ماده  -3مشاو ین تصویبنامه فوقا ذکر جهت بهرهمندی از امتیازات ماده و )1باید اتل مستندات مرتبط با اقمدامات الامی و
پژوهشی خود را به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه متبوه خود ارائه ناایند .مسئو یت ارزیابی و تأیید اتا ت آوار الای و
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پژوهشی ارائه شده بر اهده شورای مذکور میباشد و آن شورا موظف است نسخهای از مصوبات موعوه این آئیننامه را جهمت
وبت در بانک اطالاات مدیران وموعوه ماده  55قانون مدیریت خدمات کشوری) به سازمان اداری و استخدامی کشمور ارسمال
نااید.

علی اکبر اولیاء
معاون سرمایه انسانی

shenasname.ir
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