مصوبه مورخ 59/22/22
کمیسیون راهبری توسعه
مدیریت حوزه ستادی

شيوه نامه ساماندهی و نقل و انتقال كاركنان در حوزه ستادی
بمنظورحفظ،جذب ونگهداشت نیروی انساني توانمند وخبره در حوزه ستادی ،ساماندهي وجلووگیری
ازحضور نیروی انساني فاقد رابطه استخدامي وایجاد وحدت رویه وهماهنگي در تامین نیوروی انسواني موورد
نیاز شرایط وضوابط نقل و انتقال کارکنان (انتقال و یا ماموریت)به حوزه ستادی و بالعكس براسوا

تصووی

کمیسیون راهبری توسعه مدیریت حوزه ستادی وزارت نیرو در جلسوه موورخ  59/22/22بوا رعایوت ضووابط
ومقررات مربوطه ،بشرح ذیل اعالم مي گردد:

شرایط انتقال وماموریت به حوزه ستادی
 -2ماموریت وانتقال کارکنان به حوزه ستادی با رعایت شرایط حداقل 9سوال وحوداک ر 29سوال سوابقه
خدمتي قبلي وداشتن مجوز استخدامي صادره از سازمان اموراداری و استخدامي ویوا وزارت نیورو و
میانگین ارزشیابي عملكرد سه سال آخر حداقل ، 59با اولویت کارمندان رسومي وپیمواني شورکتهای
دولتي صنعت آب وبرق امكان پذیر مي باشد.
 -2تبصره  -ماموریت کارکنان با سوابق  29سال به باال وبا رعایت سایر شرایط بالمانع است.
 -1حداقل مدرك تحصیلي مورد نیاز برای ماموریت یا انتقال بوه حووزه سوتادی وزارت نیورو براسوا
مصوبه شورای عالي اداری فوق لیسانس ومرتبط با پست سازماني پیشنهادی مي باشد.
تبصره – ماموریت افراد با مدرك تحصیلي حداقل فوق دیپلم جهت مشاغل «مسئول دفتر» با رعایوت
سایر شرایط بالمانع است.
 -4اعالم پست سازماني بالتصدی توسط واحد متقاضي وتایید معاونت مربوطه و رعایت شرایط احوراز
شغل عمومي واختصاصي پست پیشنهادی(شامل تحصیالت وتجارب شغلي)
 -9محل خدمت در استان تهران ویاداشتن مجوز انتقال وماموریت به تهران براسا

ضوابط ومقررات

 -6دارای صندوق بازنشستگي تامین اجتماعي ویا کشوری ودر خصوص سایر صندوق های بازنشستگي
تعهد وتقبل هزینه های تبدیل صندوق به تامین اجتماعي ویا کشوری توسط متقاضي
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 -7انتقال وماموریت نیروهای قرادادی(انجام کارمشخص ومدت معین )وکارگری به حوزه ستادی ممنوع
مي باشد.

مراحل ومدارک مورد نياز جهت انتقال به حوزه ستادی
کلیه واحدهای سازماني حوزه ستادی مكلف مي باشند نیاز هوای نیوروی انسواني خوود را صورفا
درچارچوب شرایط این شیوه نامه ارزیابي وتقاضاهای خود را با امضاء معاونوت مربوطوه بهموراه مودارك
ذیل به اداره کل امور اداری وپشتیباني ارسال نمایند:
 -2اعالم نیاز ومعرفي پست پیشنهادی وبالتصدی توسط واحد متقاضي وتاییدمعاونت مربوطه.
 -2نامه موافقت دستگاه اجرایي مبدا و یا شرکتهای زیر مجموعه دولتي صونعت آب وبورق بوا تاییود
شرکت های مادرتخصصي ذیربط
 -1تكمیل فرم مصوب انتقال ویا ماموریت
 -4تصاویرحكم کارگزیني ،شناسنامه،کارت ملي ومجوز استخدام از سازمان امور اداری و اسوتخدامي
ویا وزارت نیرو
 -9خالصه اطالعات پرسنلي شامل سوابق شوغلي ودوره هوای آموزشوي بوه تايیود کوارگزیني محول
خدمت
 -6در صورت تغییر صندوق ،ارايه تعهد رسمي مبني بر پرداخت هزینه های ناشي از تغییور صوندوق
توسط مستخدم
 -7نظریه موافق واحد گزینش که استعالم مربوطه توسط اداره کول اموور اداری وپشوتیباني صوورت
خواهد گردید.
 -0نظریه موافق واحد حراست که استعالم مربوطه توسط اداره کول اموور اداری وپشوتیباني صوورت
خواهد گردید.
 -5دفتر مرکزی حراست وهسته مرکزی گزینش مكلفند در راستای تسریع فرایندهای اداری در اسرع
وقت نسبت به ارايه پاسخ استعالمات صورت گرفته اقدام نماید.
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ساماندهی نيروهای مامور به حوزه ستادی
 -2هرگونه بكارگیری نیروی انساني از شرکتهای وابسته در حوزه ستادی براسا

ماده  47قانون مدیریت

خدمات کشوری ممنوع مي باشد.
 -2واحدهای حوزه ستادی مكلف مي باشند در صورت هرگونه به کارگیری نیوروی انسواني بودون طوي
مراحل اداری ،نسبت به بازگشت آنان به شرکتهای متبوعه اقدام نمایند.
 -3با توجه به بندهای  2و  2و مكاتبات سازمان بازرسي کل کشور ،بكارگیری هر نوع نیروی انساني
فاقد رابطه استخدامي باحوزه ستادی جهت انجام وظایف اداری تخلف محسوب شده وتبعات
ومسئولیت های قانوني آن از مدیر واحد ذیربط و کارکنان بكارگرفته شده پیگیری خواهد شد.
 -4بمنظور جلو گیری از ورود نیروی انساني فاقد رابطه استخدامي جهت انجام وظایف اداری ،اداره کل
امور اداری وپشتیباني مكلف است نسبت به ارايه لیست نهایي کارکنان دارای رابطه استخدامي با حوزه
ستادی به مرکزحراست ودفتر فن آوری اطالعات حداک ر یكماه پس ازتصوی
بروز رساني ماهیانه آن اقدام نماید.مجوز هرگونه ورود وخروج کارکنان براسا

این شیوه نامه و
لیست مذکور خواهد

بود .
 -9ورود افراد فاقد رابطه استخدامي(خارج ازلیست موضوع بند) 4برای انجام وظایف اداری،ممنوع
است.مسئولیت اجرای این بند برعهده مرکز حراست مي باشد.
 -6ارايه هرگونه خدمات اداری ،پشتیباني ،کامپیوترو ...به افراد فاقد رابطوه اسوتخدامي (خوارج از لیسوت
موضوع بند ،) 4توسط دفتر فن آوری اطالعات واداره کل امور اداری وپشتیباني و ...ممنوع مي باشد.
 -7کمیسیون راهبری توسعه مدریت حوزه ستادی مي بایست گزارش اجرای این بخش را در سوه ماهوه
اول سال  56به شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت نیرو ارايه نماید.

انتقال وماموریت كاركنان حوزه ستادی به خارج از ستاد
 -2موافقت واحد محل خدمت ومعاونت مربوطه با انتقال و ماموریت
 -2سقف مدت ماموریت به خارج از حوزه ستادی دوسال مي باشد.
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 -1از ابتدای سال  56تمدید مدت ماموریت بیش از  2سال کارکنان مامور به خارج ازحوزه ستادی ممنوع
بوده و مي بایست صرفا در چارچوب انتقال ویا خاتمه ماموریت (حسو

انتخواب موامورین) تعیوین

تكلیف گردند.

مدارک و مستندات الزم
 -2اعالم نیاز شرکت متقاضي(مقصد) وتایید شرکت مادر تخصصي
 -2فرم تكمیل شده انتقال وماموریت با تایید مدیر ومعاونت مربوطه
 -1ارايه فرم تسویه حساب کامل

كميسيون
راهبری توسعه مدیریت حوزه ستادی
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