
 

 

  

    

 

 
 

 ها و نهادهای عمومی غیردولتیها، مؤسسات، شرکتتمامی وزارتخانه

 

 با سالم و احترام؛

شورای عالی اداری در خصوص اصالح شرایط عمومی انتصاب  02/03/1401مورخ  14647شماره  نامه تصویب به با توجه

شورای مذکور، و در راستای بسترسازی برای تحقق  01/04/1395مورخ  579095های مدیریتی، موضوع مصوبه شماره  به سمت

منظور اجرای  ب و انتصاب مدیران شایسته و بهانتخا و های دولت سیزدهم برای شناسایی استعدادهای مدیریتی ها و سیاست برنامه

اعالم یند اهای ارزیابی ویژه مدیران سطوح میانی و ارشد، فر ریزی و اجرای کانون مأموریت محوله به این مرکز برای برنامه

 شود:به شرح زیر اعالم می ،ارزیابی های اجرای کانوندرخواست و 

های اجرایی و ضوابط های اجرایی موظفند براساس شرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه. دستگاه1

مورخ  14647و  01/04/1395مورخ  579095، 05/09/1393مورخ  11851/93/206مرتبط با آن، موضوع مصوبات شماره 

، اطالعات متقاضیان ارزیابی را با به سطوح بعدی مدیریتی قبل از انتصاب یا ارتقای افرادشورای عالی اداری،  02/03/1401

های ارزیابی سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کرده و مجوز ارزیابی در  رعایت شرایط مربوط، در سامانه مدیریت کانون

 کانون را دریافت نمایند.

، به این مرکز مضای باالترین مقام دستگاه اجراییبا ا. سپس، مشخصات متقاضیان ارزیابی را در قالب کاربرگ پیوست تنظیم و 2

 نمایند. ارسال 

کاربرگ بندی، ابزارها و مدل شایستگی،  . در ادامه، مرکز نسبت به تنظیم و ابالغ برنامه و فرایند اجرای ارزیابی، شامل: برنامه زمان3

 های اجرایی متقاضی، اقدام خواهد کرد.، به تفکیک دستگاه…محل برگزاری و مشخصات شوندگان، راهنمای ارزیابی

شود. طبق بند  های مدیریتی و فردی تنظیم و به دستگاه اجرایی مربوط، اعالم می . در پایان، نتایج ارزیابی افراد در قالب گزارش4

ارزیابی ز فرایند باشد، ا 50آنان کمتر از  ارزیابی ، افرادی که مجموع امتیاز04/11/1396مورخ  1657363 شماره بخشنامه (10-2)

 شود. الم میمراتب عدم احراز ایشان، به صورت محرمانه به دستگاه اجرایی محل خدمت فرد اعحذف و و توسعه شایستگی 

الذکر و تسریع و دقت نظر در اجرای مفاد مصوبات مرتبط، مورد  نظر به حساسیت و اهمیت موضوع، رعایت فرایند فوق

 انتظار است.

 

 شهال سهرابی 

 

 :رونوشت

 جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور، جهت استحضار؛ برادر ارجمند جناب آقاي دکتر ميثم لطيفي، معاون محترم رئيس

 ؛استحضارمعاون محترم سرمایه انساني سازمان اداري و استخدامي کشور، جهت  ،برادر ارجمند جناب آقاي دکتر حسين عرب اسدي

 ها، جهت آگاهي؛ساي محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استانؤکليه ر
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