
  انتخاب آارمندان نمونه دستورالعمل
 :  اهداف انتخاب -الف

  تقويت وجدان آاري، انضباط اداري، اجتماعي و اقتصادي  
  تشويق و ترغيب آارمندان به ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع  
  اعتالي فرهنگ آار و ايجاد باورهاي مثبت در نظام اداري  
  وري نيروي انساني  هافزايش رضايت شغلي آارمندان و ارتقاي بهر 
  ارج نهادن به خدمات ارزنده آارمندان متعهد و آارآمد  
  هاي نظام اداري  هاي آارمندان در راستاي اولويت تقويت فعاليت 
  معرفي آارمندان نمونه به عنوان الگوهاي موفق نظام اداري  

 :  شمول انتخاب-ب

هاي مشمول قانون نظام  مشابه تمام وقت در دستگاهآليه آارمندان رسمي يا ثابت و پيماني يا موقت يا عناوين 
  . هماهنگ پرداخت آارآنان دولت

  :  سطوح انتخاب-ج

ها نيز در سطوح استاني،  شوند و انتخاب آارمندان نمونه در سه سطح مديران، آارشناسان و ساير آارآنان انتخاب مي
  . دستگاهي و ملي انجام خواهد شد

  : عبارتند از:  سطح مديران-١
هاي مستقل، استانداران، سفيران، افسران و   مديران عالي آه شامل وزرا و معاونين وزرا، روسا و معاونين سازمان-

  . باشند هاي مادر دولتي و يا عناوين مشابه و همتراز مي مديران ارشد نيروهاي نظامي و انتظامي، مدير عامل شرآت
ران آل، مديران و معاونين مديران، فرمانداران، شهرداران، افسران و  مديران مياني آه شامل مديران آل و معاونين مدي-

هاي وابسته و يا عناوين مشابه و همتراز  فرماندهان رده مياني نيروهاي نظامي و انتظامي، مدير عامل شرآت
  . باشند مي

ا عناوين مشابه و آه شامل روساي گروه، روساي ادارات، روساي قسمت، روساي بخش و ي) عملياتي( مديران پايه -
  . باشند همتراز مي

شامل آليه آارمندان با عناوين آارشناس مسئول و آارشناس و يا عناوين مشابه و همتراز :  سطح آارشناسان-٢
  . باشند مي
  . آليه آارمندان آه عناويني به غير از عناوين مذآور را دارا باشند:  سطح ساير آارآنان-٣
   بهاي انتخا  معيارها و شاخص-د
مجموع . باشد هايي با امتياز برابر مي  معيار بوده و هر معيار داراي شاخص١٠اين سطح داراي :  سطح مديران-١

  .  شاخص است٧٠هاي اين سطح  شاخص
مجموع . باشد هايي با امتياز برابر مي  معيار بوده و هر معيار داراي شاخص٧اين سطح داراي :  سطح آارشناسان-٢

  .  شاخص است٥٠هاي اين سطح  شاخص
مجموع . باشد هايي با امتياز برابر مي  معيار بوده و هر معيار داراي شاخص٧اين سطح داراي :  سطح ساير آارآنان-٣

  .  شاخص است٥٠هاي اين سطح  شاخص
  . باشد  مي١٠٠ و سطح ساير آارآنان ١٠٠، سطح آارشناسان ١٥٠هاي سطح مديران  ٭ جمع امتيازات شاخص

 امتياز مربوط به ايثارگري نيز برخوردار خواهند ١٠ها از  عالوه بر امتيازات شاخص) رزمنده، جانباز، آزاده(رگر ٭ آارمندان ايثا
  .شد
   فرآيند انتخاب-هـ

  . پذيرد انتخاب آارمندان نمونه فرآيندي است آه براساس ارزيابي عملكرد يك ساله آنان صورت مي

هاي انتخاب به آليه آارمندان تحت  طالع رساني شاخصستاد جشنواره شهيد رجايي دستگاه نسبت به ا 
را در اختيار آنان ) ١فرم شماره (پوشش خود به نحو مقتضي اقدام نموده و فرم مربوط به اعالم داوطلبي آارمندان نمونه 

  . قرار ميدهد
هاي انتخاب، با تكميل فرم اعالم داوطلبي آارمندان نمونه، خود را براي  توانند با توجه به شاخص آارمندان مي 

  . شرآت در فرآيند انتخاب داوطلب نمايند

  . توانند عالوه بر داوطلبين، نسبت به معرفي آارمندان شايسته و با صالحيت اقدام نمايند ٭ مديران مي
 درصد امتياز آل را به ٦٠شوند آه عالوه بر آسب باالترين امتياز، حداقل  نمونه انتخاب ميافرادي به عنوان :تذآر

   .دست آورده باشند

http://intranet/kargo/Edari/Docs/form1.doc


دفاتر، ادارات آل يا عناوين مشابه همتراز اعم از واحدهاي ستادي و استاني در هر دستگاه براساس سهميه  
مربوطه به معاونت ذيربط يا حوزه باالترين مقام دستگاه تعيين شده، آارمندان نمونه خود را به همراه مدارك و مستندات 

  . نمايند معرفي مي
ها و يا حوزه باالترين مقام دستگاه براساس سهميه تعيين شده، مديران آارشناسان و ساير آارآنان  معاونت 

  . مايندن نمونه خود را به همراه مدارك و مستندات مربوطه به ستاد جشنواره شهيد رجايي دستگاه معرفي مي
از آارمندان نمونه دستگاهي آه باالترين امتياز % ١٠ستاد جشنواره شهيد رجايي دستگاه فهرست اسامي  

ه مدارك و مستندات زير  به همرا٢فرم شماره اند به عنوان آارمندان نمونه سطح ملي انتخاب و با تكميل  را آسب آرده
  : نمايد به ستاد مرآزي جشنواره شهيد رجايي ارسال مي

  ) ١فرم شماره (فرم اعالم داوطلبي آارمندان نمونه  
  هاي انتخاب  مدارك و مستندات مربوط به شاخص 
  ) حداآثر دو صفحه(هاي انتخاب  ات برجسته مربوط به شاخصها و اقدام خالصه فعاليت 
  تصوير آخرين حكم آارگزيني  
   ١٣٨٢ و١٣٨١تصوير فرمهاي ارزشيابي ساالنه  
   جديد ٣*٤دو قطعه عكس  
آميسيون انتخاب آارمندان نمونه ستاد مرآزي جشنواره شهيد رجايي پس از بررسي مدارك و مستندات،  

مونه در سطح ملي و معرفي آنان به شوراي مرآزي جشنواره شهيد رجايي اقدام نسبت به انتخاب آارمندان ن
  . نمايد مي

شوراي مرآزي جشنواره شهيد رجايي از ميان معرفي شدگان نسبت به انتخاب آارمندان برگزيده ملي اقدام  
ايران مورد تقدير نمايد آه در مراسم ملي جشنواره شهيد رجايي معرفي و توسط رياست محترم جمهوري اسالمي  مي

  . قرار خواهند گرفت

  سهميه آارمندان نمونه -ي
ها در سطوح ملي و دستگاهي با توجه به آمار نيروي انساني دستگاه  تعداد سهميه آارمندان نمونه هر يك از دستگاه

 وابسته به هاي گردد آه توزيع آن بين واحدهاي تابعه و سازمان توسط ستاد مرآزي جشنواره شهيد رجايي تعيين مي
  : باشد عهده ستاد جشنواره شهيد رجايي دستگاه به شرح زير مي

   درصد ٣٠سطح مديران  
   درصد ٤٥سطح آارشناسان  
   درصد ٢٥سطح ساير آارآنان  

 جداول شاخصها 
  شاخصهای انتخاب مديران

   شاخصهای انتخاب کارشناسان
  شاخصهای انتخاب ساير کارکنان
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