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 ديدگاه فرماندار 

 فـرمـاندار ســــالم 
 كاربردي مركز مطالعات راهبردي و آموزش -نشريه علمي           (              3138خرداد  2شنبه  ، )78، شماره مسلسل 31سال سوم، شماره 

درخواست خود را ثبت می نمایند. پس از آن فهرست بلندي شامل افراد داوطلبی که حداقلل           misدر سامانه   
شرایط احراز پست و شغل مورد تقاضا را دارند تهیه و فرایند غربالگري براي تهیه فهرست کوتاه افلراد وادلد        
شرایط براي ارزیابی شایستگی محور انجام می شود. در این فرایند تالش می گردد دهت انلتلبلاا وادلد              
شرایط ترین متقاضیان براي دعوت به مصاحبه شایستگی محور، از طریق دستجو و بررسی براي انلبلبلا                     
توانایی ها و صالحیت هاي متقاضیان با شغل مورد تقاضا، با در نظر گرفتن عواملی نظیر سلوابلق شلغلللی             
مرتبط، مقبع تحصیلی، رشته تحصیلی، گواهینامه هاي حرفه اي، نتایج ارزیابی گذشته و اطالعات تکمیلللی                
ابراز شده از طریق فرم تقاضا و همچنین بررسی بانک اطالعاتی مدیران و بنا به نیاز از طلریلق بلرگل اري                        

 نفر اول تهیه می گردد.   3آزمون یا مصاحبه اولیه، ددول رتبه بندي متقاضیان و فهرست کوتاه شامل حداکثر 

مرحله بعد مصاحبه هاي شغلی ساختارمند و شایسته محور است که به آن مصاحبه موقعیتی یارفتاري نی ملی                  
گویند. در این نوع مصاحبه ها هرکدام از پرسش ها براي ارزیابی یک یا چند شایستگی از پیش تعییلن شلده      

و محدوده هاي ازپیش تعیین شده مبابقت داده می شوند و بلرایلن      شده اند. پاسبها نی  با معیارها  طراحی  
 اساس گ ارش و امتیاز دهی می شود. 

و انتباا ملنلاسل         مصاحبه شوندگان را رتبه بندي کرده        در پایان گروه ارزیابی و مصاحبه، نتایج امتیازات         
ترین فرد، پس از اخذ تاییدیه نهائی باالترین مقام حوزه متقاضی، صورت می گیرد و در ادامه، سایر ملراحلل            

 )در پستهاي موردنیاز( انلجلام ملی شلود.           اداري صدور ابالغ انتصاا از دمله اخذ مجوز هاي الزم حراستی      
 بنابراین می توان اهداف و فرایند زیر را براي آن ترسیم نمود.

 . اهداف3-3
 . بهینه سازي نظام انتصاا و دابجایی 1

   مبتنی برشایسته ساالري 

   بر اساس رقابت آزاد و منصفانه 

 با استفاده از روش هاي انتباا استاندارد و بی طرفانه 
 . فراهم نمودن امکان دسترسی برابر و منبقی متقاضیان به اطالعات فرصت هاي شغلی 2
 . شناسایی و تامین منابع انسانی مستعد و متبصص 3
 . تقویت انگی ه و مشارکت کارکنان4
 . اف ایش تعهد و مسئولیت پذیري در قبال پست انتبابی  5

  APPLY. مراحل فرايند انتصاب وجابجايي از طريق اعالن شغلي )نظام(3-2
 mis. اعالم نیاز به نیرو براي پست سازمانی مورد نظر توسط مدیر منابع انسانی متقاضی در سامانه 1

 . بارگذاري پست مورد نظر به مدت یک تا دو هفته در سامانه  2
 . اطالع رسانی پست هاي مدیریتی بارگذاري شده 3
 mis. کاندید شدن کلیه افراد داوطل  تصدي در پست بارگذاري شده از طریق سامانه 4
. تهیه فهرست بلند از افراد داوطل  بر اساس حداقل شرایط احراز پست و شغل مورد تقاضا و از  طریق   5

 بانک اطالعات مدیران
 . تهیه فهرست کوتاه افراد وادد شرایط دهت مصاحبه شایستگی محور )غربال گري(6
 . انتباا نهایی مناس  ترین فرد  7
 . انجام مراحل اداري صدور ابالغ حکم8

 . كميته راهبري نظام انتصابات در وزارت كشور2

دستورالعمل و روش ادرایی  اپالي توسط مدیریت توسعه منابع انسانی با مشارکت معاونت هلاي تبصلصی             
تهیه و پس از تایید کمیته راهبري، ادرا می شود. به عالوه در راستاي بهبود مستمر دستورالعمل مورد اشلاره          
توسط تیم تبصصی متشکل از کارشناسان خبره در معاونت مدیریت منابع انسانی و با توده به بازخوردهلا و         

استانداردهاي بین المللی مودود در زمیته کانونهلاي ارزیلابی و توسلعه          نتایج نظر سنجی هاي انجام شده و     
بازنگري قرار می گیرد وپس از اخذ نظرات مشورتی مدیران     مورد  ISO16667-2و    ISO16667-1نظیر

محترم منابع انسانی استانها نسبه پیشنهادي ددید در کمیته راهبري نظام انتصابات، بررسی و پس از تائیلد            
 کمیته مذکور و طی سایر مراحل اخذ مجوزهاي الزم، دهت دایگ ینی با نسبه قبلی ابالغ خواهد شد.

 . دامنه شمول1
 انتصاا مدیران ارشد شامل: معاونین استانداران و مدیران کل ستاد وزارت کشور 

انتصاا مدیران میانی شامل: مدیران کل استانداري ها، روساي مراک  ستاد، فرمانداران، معاونین ادارات کل و    
 مراک   

انتصاا مدیران پایه شامل: ببشداران، روساي ادارات و مراک  در ستاد، معاونین ادارات کل اسلتان، معاونیلن         
 فرمانداري ها

ز            تذكر:  ت( ا ر )مقامللا ن وزیلل شاوری عه و م اب ت هاي  زمان سا ساي  ر، رو ن وزی عاونی ن،م را دا ان ست ا

 قانون مدیریت خدمات کشوري( 71دامنه شمول این نظام خارج است .)موضوع ماده 
 

 

 نظام اعالن شغلي )نظام اپالي( 

 
 گردآوري و تدوين: دكتر اصغر صارمي شهاب  

 گروه مشاورين:  

 حسن قمري )رئيس اداره انتصابات اداره كل سياسي(  

 دكتر عليرضا هدايتي )فرماندار، مديركل اسبق استان (  

 مهندس گيتا صديق )مسئول هماهنگي امور گروههاي مطالعاتي مركز(  

 رضا قاسمي )رئيس اداره توانمندي هاي منابع انساني(  

 مقدمه
به معاون محتلرم تلوسلعله        26/12/26در تاریخ  212422محترم مرک  مبالعات راهبردي و آموزش طی نامه شماره      ریاست  

مدیریت و منابع اعالم می دارد:کارشناسان این مرک  به اتفا  سایر همکاران ، براي انتصابات رده هاي شهرستانی تا استانی و                        
نموده اند،  در این نظام دامع سلعلی      »نظام اعالن شغلی )نظام اپالي(  «ستادي، اقدام به نهیه گ ارشی راهبردي تحت عنوان       

شده درانتصاا افراد  براي همیشه از هجوم بی امان فشارهاي سلیقه اي، دناحی و غیرقانونیِ نیروهاي فشار دلوگیري شلود و     
نظام مدونی براي پرسنل ستاد و صف تهیه و تدوین شود. بنا برضرورت  اطالع فرمانداران محترم از این نظام و دریافلت دیلد             

 این گ ارش را تقدیم حضور می نماید. »سالم فرماندار«گاههاي آنان،  نشریه 

 الف. كليات
در راستاي انجام وظایف محوله در زمینه بررسی کارشلنلاسلانله مسلائلل                 »  مرک  مبالعات راهبردي و آموزش وزارت کشور      « 

فراروي وزارت کشور و نی  تمهید سیاستگذاري کارآمد و ارائه راهکارهاي ادرایی مناس  درحوزه مدیریت کشوري، اقلدام بله               
هاي تحلیلی با استفاده از نظرات  اساتید،کارشناسان،صاحبنظران و مسئولین ادرایی   می نمایدکه نتایج آن دلهلت     ارائه گ ارش 

 بهره برداري براي رده هاي مبتلف وزارت کشور ارسال می شود. الزم به ذکر است:

 .مبال  ارائه شده دنبه اطالع رسانی دارد 

 .نقل مبال ، به معناي تایید آنها از سوي این مرک  نمی باشد 

 .منابع و مآخذ در دبیرخانه مرک  و گروه مربوطه نگهداري می شود 

                          گ ارش زیر صرفا دهت اطالع دنابعالی تدوین و ارسال می گردد؛ لذا در تعیین گستره دسترسی بله آن، حسل
 صالحدید آن مقام الزم است عمل گردد.

 چكيده مديريتي
خوشببتانه، در چند ساله اخیر، نسبت به انتصابات داخلی رده هاي مبتلف کشور، با اهتمام وزیر محترم کشور، معاونت سیاسلی    
و معاونت مدیریت منابع انسانی شاهد پیشرفت هاي شگرفی بودیم. از انتصاا فرمانداران در دوره چهارساله گذشته گرفتله تلا                
انتصاا مدیران ستادي در دوره اخیر همه و همه در سایه بذل توده مدیران عالی وزارت به بدنه کارکنان وزارت کشور، انگیل ه                 
ببشی و فرصت سازي براي ماموریتهاي محوله وزارت کشور انجام پذیرفته است. اکنون که به همت و عل م ایلن عل یل ان               
انتصابات داخلی رده هاي مبتلف کشور نظم و سیا  روشنی ببود گرفته، داي آن است که این سیاست در ساختار و سلازملان       
مدیریت توسعه منابع انسانی وزارت کشور و رده هاي تابعه آن نهادینه گردد و ره توشة پایداري براي آیندگان ایلن سلازملان                         

 بمثابه باقیات الصالحات فراهم سازیم. 
در گ یده پیش روي که با استفاده از تجربیات سایر سازمان هاي پیشرو تهیه گردیده است سعی شده با توده به محدودیت هلا                    
و محذوریت هاي وزارت کشور و دستورالعمل هاي مودود، براي انتصابات رده هاي شهرستانی تا استانی و سلتلادي، نلظلام                         
دامعی معرفی گردد که در آن و براي همیشه از هجوم بی امان فشارهاي سلیقه اي، دناحی و غیرقانونلی نلیلروهلاي فشلار                   
دلوگیري شود و نظام رشد مدونی در قال  نظام اعالن شغلی )اپالي( براي پرسنل ستاد و صف تهیه و تدوین شود. بلدیلهلی              
است این پیشنهاد نیازمند همت و ع م و اراده مدیران ستاد در پرورش و توسعه عملی دستورالعمل ها و شبکه اتوماسیون اداري                     

 مورد نیاز )در صورت ل وم؛ چراکه به صورت غیرمکانی ه نی  قابل تحقق است( می باشد. 

 ( چيست؟APPLY. فرآيند استفاده از فرصت هاي شغلي )3
در سال هاي اخیر اهمیت ادراك عدالت واحساس تعهد نسبت به شغل، بیش ازگذشته مشهود گردیده و موفقیت سازمان هلا و          
ارگان هاي دولتی در عرصه عمومی منوط به ابعاد گوناگون عدالت سازمانی )عدالت توزیعی،رویه اي وملراوده اي( و نلحلوه                    

نظام  ساز اسالم بوده است.   تأثیرگذاري آن برتعهد شغلی گردیده است. از سوي دیگر شایستگی از دیرباز مورد توده آئین انسان                
 در راستاي دستیابی به اهداف یادشده، اب اري است براي تحقق:  Applyاعالن شغلی و یا همان  فرصت شغلی داخلی و یا 

 الف: خلق فرصت هاي برابر براي همه کارکنان خدوم وزارت کشور )عدالت توزیعی، عدالت رویه اي و عدالت مراوده اي( 
 ا: شایسته ساالري )دانش، مهارت و نگرش( 

 ج: ترویج و استقرار تعهد شغلی )تعهد پیوسته، تعهد نگرشی و تعهد عاطفی(
 د: ایجاد انگی ه و اف ایش روحیه کارکنان

آغلاز ملی       misاین فرایند از ارسال درخواست تامین نیرو براي پست سازمانی مورد نظر توسط مدیر متقاضی نیرو در سامانه           
تلوسلط حلوزه       misفرصت هاي شغلی سامانه شود. سپس فرصت شغلی )پست( مورد نظر به مدت یک تا دو هفته در منوي      

 مدیریت منابع انسانی بارگذاري  می شود وکلیه افراد داوطل  تصدي در پست بارگذاري شده از طریق مرادعه به منوي مذکور 
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 ديدگاه فرماندار 

 

 . تهيه فهرست بلند1-3
 یط تهیه می شود.شرااز بین درخواست داوطلبین و بر اساس شرایط احراز پست مورد تقاضا و ضوابط طبقه بندي مشاغل و بانک اطالعات مدیران فهرست بلند واددین 

 . تهيه فهرست كوتاه/ غربالگري 1-2
بر اساس پارامترهایی نظیر سنوات تجربی مرتبط، سوابق مدیریتی، سبح مدرك تحصیلی و نملره آزملون )در صلورت نیلاز(، ملصاحبه اولیله                    براي هرفرصت شغلی،   

 ل می آید. بعم)درصورت نیاز( و عواملی نظیر اینها رتبه بندي واددین شرایط صورت می گیرد و بدین ترتی  فهرست کوتاه تهیه و هماهنگی برگ اري مصاحبه 

 فرايند مصاحبه و ارزيابي 1-1
 »تبصلصی «)براساس مدل شایلستگی( و شایلستگی هلاي             »رفتاري عمومی و مدیریتی «مصاحبه در نظام اپالي وزارت کشور در دو محور ارزیابی شایستگی هاي  

 )براساس شرح وظایف( انجام می شود . سپس امتیاز مکتسبه با ادماع نظرات لحاظ و براساس آن، مصاحبه شوندگان رتبه بندي میشوند.
 است اقدام خواهدشد.حر انجام فرایند مصاحبه وارزیابی وانتباا نهایی و صدور ابالغ مبابق ددول ذیل صورت خواهد پذیرفت.قبل ازصدور ابالغ،نسبت به اخذ تاییدیه

 اعالم نتايج   4-1
نتیجه نهائی ارزیابی و مصاحبه، عالوه بر اعالم به واحد متقاضی و از      

بلا ارسلال پیلام         misآن طریق به خود ذینفع، از طریلق سلامانه            
به فرد اعالم می شلود و هم ملان اعلالم          »عدم تایید «یا    »تایید«

تصدي فرد منتب  مصاحبه از طریق سامانه به کارگ ینی دهت طی    
کلسانی    سایر مراحل اداري و صدور ابالغ انتصاا صورت می گلیرد.     

که وادد شرایط هر یک از فهرستهاي بلند یا کوتاه نباشند دالیلل و          
 نوشته می شود. misمستندات رد یا عدم تایید در ماژول مربوطه 

پست هاي مدیریتی بلاالخص ملواردي کله بله صلورت کلشوري                
بارگذاري می شود، پس از تهیه لیست کوتاه، اسامی افرادي که براي      
مصاحبه انتباا شده اند از طریق ایمیل یا تماس تلفنی بله آگاهلی        

 باالترین مقام سازمانی محل خدمت فعلی فرد می رسد.

 جابجايي   5-1

                   دابجایی در سبح یک معاونلت یلا یلک اداره کلل یلا یلک
امور،درپست هاي همسبح و همچنین در مواردي که دابجائی     

نیاز    Applyتن ل پست محسوا می شود طی کردن مراحل   
مربوط می شود کله     Apply نیست. البته این به دستورالعمل    

 کمیته راهبري چه تدبیري اندیشیده باشد. 

               هم مان با بارگذاري پست، به فردي کله پلست او بارگلذاري
شده ابالغ می شود که یک ماه فرصت دارد براي پست هلاي           
دیگر درخواست بدهد و در صورتی کله اقلدامی توسلط فلرد                
صورت نگیرد، مدیر منابع انسانی رده مربوطله ملی توانلد بلا                
 رعایت شرایط احراز، فرد را در پست هاي دیگر تصدي دهد. 

           کارکنانی که به دالیل مبتلف می خواهند از شهري بله شلهر
دیگر )از یک فرمانداري به دیگري( دابجا شوند متقاضی فقلط    
زمانی می تواند دابجا شود که پست خلالی ملرتبط بلا رسلته             
شغلی و رشته تحصیلی او در شهر مقصد ودلود داشلته باشلد.        
منابع انسانی موظف است براي همه متقاضیان شلرایط احلراز          
اولیه را بررسی نموده و در صورت دارا بودن شلرایط، متقاضلی       
به لیست بلند راه می یابد در غیر اینصورت علدم تائیلد بلراي             

 متقاضی اعالم می گردد.  

 جمع بندي و پيشنهاد
با عنایت به این که از یک سو ؛  نظام اعالن شغلی راهی براي        .1

 کاستن از فشارهاي سلیقه اي درون و برون سازمانی  
و از سوي دیگر رفع بهانه تراشی و فرافکنی معدودي از افلراد           .2

 براي کم کاري است ؛
و با توده به این که به نوعی بر اساس شایستگی هاي فلردي،        .3

 نظام رشد مدونی را براي پرسنل به منصه ظهور می رساند؛
همچنین با توده به این که این سیاست قابلیت آن را دارد که           .4

انتصابات مدیران ارشد تا پایه تمام رده هلاي وزارت کلشور را             
 د و دامنه شمول خود قرار دهد؛

و در گستره دغرافیایی کلشور ضلاببه منلدي و عالقمنلدي                .5
 کارکنان را محور سیاست دذا، انتصاا و دابجایی کند، 

پیشنهاد می شود دستور فرمایید این سیاسلت را بله عنلوان تکملله                
سیاسللت اخللیر بکللارگیري پرسللنل     
داخلی وزارت کشور در ملدیریتهاي       
پایه تا ارشد قرار دهند و بررسی هلا      
و دستورالعمل هاي بکارگیري آن در    
سللتاد وزارت کللشور )بلله عنللوان        
پللایلوت( در دسللتور کللار معاونللت       
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