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 هب انم خدا 
  

 هایشرکت مذیره هیات اعضای و عامل مذیران کلیه مذیریتی هایپست احراز دستورالعمل شرایظ

 هیات عضو عنوان ها به شرکت در سهام دولت نماینذگی به که افرادی و دولت به وابسته و دولتی

 کل کشور( 8998قانون بودجه سال « 2»تبصره « ط»بنذ « 2»شونذ )موضوع جسء  می معرفی مذیره

  

ّبی هسیطیتی توبهی گعیٌی ٍ ثْجَز فطآیٌس اًتربة ٍ اًتػبة زض پستزض اجطای هستٌس لبًًَی هعثَض ٍ ثِ هٌظَض ضبیستِ

لبًَى هسیطیت ذسهبت  4هبزُ  ٍ "01/06/1366 هػَة لبًَى هحبسجبت ػوَهی وطَض، "( 4)ّبی هَضَع هبزُ  ضطوت

هَسسبت  ّب، آًْب هٌفطزا یب هطتطوب ثِ ٍظاضتربًِ سْبم ٍ سطهبیِ  %(50) زضغس پٌجبُ اظ ثیص وِ ّبیی ضطوت وطَضی ٍ سبیط

ّب ٍ هَسسبت زٍلتی وِ ضوَل لَاًیي ٍ همطضات ػوَهی ثِ  ّبی زٍلتی تؼلك زاضتِ ثبضس ٍ ّوچٌیي ضطوت زٍلتی ٍ ضطوت

ّبی  ّبی تبثؼِ ٍ ٍاثستِ ثِ ٍظاضت ًفت ٍ ضطوت ًْب هستلعم شوط یب تػطیح ًبم است اظ جولِ ضطوت هلی ًفت ایطاى ٍ ضطوتآ

ّبی تبثؼِ، سبظهبى تَسؼِ ٍ  تبثؼِ آًْب، ثبًه هطوعی جوَْضی اسالهی ایطاى، سبظهبى گستطش ٍ ًَسبظی غٌبیغ ایطاى ٍ ضطوت

ّبی هسیطیتی ولیِ هسیطاى ػبهل ٍ ّبی تبثؼِ، زستَضالؼول ضطایظ احطاظ پست طوتًَسبظی هؼبزى ٍ غٌبیغ هؼسًی ایطاى ٍ ض

ّب ثِ ػٌَاى ػضَ ّیبت هسیطُ هؼطفی  ّب ٍ افطازی وِ ثِ ًوبیٌسگی غبحت سْن زض ضطوت اػضبی ّیبت هسیطُ ایي ضطوت

 گطزز: ضًَس ثِ ضطح شیل اثالؽ هی هی

 

 تعاریف: -8

زستَضالؼول ًحَُ تغجیك حمَق ٍ هعایبی هسیطاى ػبهل ٍ اػضبی ّیبت  ّبیی وِ ثط اسبس ثِ ضطوتشرکت بسرگ: 

ّبی الف  ضَضای حمَق ٍ زستوعز( زض گطٍُ ضطوت 13/02/1395ٍ  19/11/1394ّبی زٍلتی )هَضَع هػَثِ  هسیطُ ضطوت

 ضَز. ( لطاض ذَاٌّس گطفت، اعالق هی2ٍ الف  1)الف

( لطاض ذَاٌّس 2ٍ ة  1ّبی ة )ة  یبز ضسُ زض گطٍُ ضطوتّبیی وِ ثط اسبس زستَضالؼول  ثِ ضطوت شرکت متوسظ:

 ضَز. گطفت، اعالق هی
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( لطاض ذَاٌّس گطفت 2ٍ ج  1ّبی ج )ج  ّبیی وِ ثط اسبس زستَضالؼول هعثَض زض گطٍُ ضطوت ثِ ضطوت شرکت کوچک:

 ضَز. اعالق هی

 "ز"ّبی ضزیف  ّبیی وِ زض گطٍُ ضطوت ّبی هسیطیتی هسیطاى ػبهل ٍ اػضبی ّیبت هسیطُ ضطوت ضطایظ احطاظ پستتبصره: 

 ثبضس. هػَثِ هی 2ّبی ضزیف ج  اًس ثط اسبس ضطایظ احطاظ تؼییي ضسُ ثطای گطٍُ ضطوت هػَثِ فَق االضبضُ لطاض زازُ ضسُ

اش اًجبم ضسُ ثبضس. هحبسجِ آى ثط اسبس  آى لسوت اظ ذسهبت زٍلتی ٍ یب غیط زٍلتی فطز وِ زض ضغل هَضز تػسی تجربه :

 ضَز. ( اًجبم هی15/11/1370/ز هَضخ 6912ثٌسی هطبغل )هَضَع ثرطٌبهِ ضوبضُ  ًبهِ اجطایی عطح عجمِ آییي 14هبزُ 

ضَضای ػبلی ازاضی  01/04/1395هَضخ  579095وبضُ ّبی هَضَع  هػَثِ ض ضبیستگی های عمومی مذیران:شایستگی

هَضخ  11852/93/206: ضَضای هَضَع تػَیت ًبهِ ضوبضُ های اجرایی شورای راهبری توسعه مذیریت دستگاه

 ضَز. ّبی هستمل وِ زض ایي زستَضالؼول ضَضا ًبهیسُ هی ّب ٍ سبظهبى ضَضای ػبلی ازاضی هستمط زض ٍظاضتربًِ 05/09/1393

 

 یظ عمومی شرا -الف

 ثبضس:ّبی هسیطیتی هَضَع ایي زستَضالؼول ثِ ضطح ظیط هیضطایظ ػوَهی الظم ثطای اًتربة ٍ اًتػبة افطاز زض پست -2

 زاضا ثَزى تبثؼیت جوَْضی اسالهی ایطاى  -1-2

ّبی تحػیلی هٌسضج زض ضطایظ احطاظ هطبغل زاضا ثَزى حسالل هسضن تحػیلی وبضضٌبسی زض یىی اظ ضضتِ -2-2

  ّبی تحػیلی هسیطیت، التػبز، حسبثساضی، ثیوِ، هبلی، حمَق ّبی گطٍُ اذتػبغی ضطوت ٍ یب یىی اظ ضضتِ

ّبی تحػیلی  ّبی یبز ضسُ ٍ یب افعٍزى ضضتِ ّبی تحػیلی ثب گطٍُ گطٍّی ضضتِ زض هَاضز ذبظ ّوبًٌسی ٍ ّن :8تبصره

لبًَى هسیطیت ذسهبت وطَضی(  116جسیس حست هَضز تَسظ ضَضای تَسؼِ هسیطیت ٍ سطهبیِ اًسبًی )هَضَع هبزُ 

 ضَز. تطریع زازُ هی

اضضس ٍ زوتطا( ثِ اظای ّط همغغ یه سبل اظ سبثمِ ذسهتی هٌظَض ضسُ ثِ اظای زاضتي هساضن تحػیلی ثبالتط ): 2تبصره 

 ثبضس.  )هَضز ًیبظ( فطز لبثل تملیل هی

ّبی هَضَع ایي  احطاظ غالحیت اػتمبزی، اذاللی ٍ ضفتبضی زاٍعلت ثطای اًتػبة زض یىی اظ ػٌبٍیي پست -3-2

 ضثظ  زستَضالؼول اظ هطاجغ لبًًَی شی
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 241هبزُ  2بی زیگط اػن اظ زٍلتی ٍ غیط زٍلتی )هغبثك ثب هفبز تجػطُ ّػسم ػضَیت زض ّیأت هسیطُ ضطوت -4-2

 الیحِ لبًًَی اغالح لسوتی اظ لبًَى تجبضت(  241اغالحی لبًَى اغالح هبزُ 

 ّبی آهَظضی ترػػی هطتجظ عی زٍضُ -5-2

 ضثظ هغبثك ثب جسٍل ظیط:ّبی هسیطیتی شی زاضا ثَزى تجطثِ ٍ سبثمِ ذسهت الظم ثطای تػسی پست -6-2

 

 تجربه مذیریتی سابقه خذمت پست مذیریتی سطح شرکت
عضویت در هیات 

 مذیره ها

 1ثعضي الف  ضطوت
 سبل 4حسالل  8 10 هسیط ػبهل 

  - 6 8 اػضبی ّیبت هسیطُ 

 2ثعضي الف  ضطوت
 سبل 4حسالل  7 9 هسیط ػبهل 

  - 5 7 اػضبی ّیبت هسیطُ 

  1هتَسظ ة  ضطوت
 سبل 3حسالل  6 8 هسیط ػبهل 

  - 4 6 اػضبی ّیبت هسیطُ 

 2هتَسظ ة  ضطوت
 سبل 3حسالل  5 7 هسیط ػبهل 

  - 3 5 اػضبی ّیبت هسیطُ 

 1وَچه ج  ضطوت
 سبل 2حسالل  4 6 هسیط ػبهل 

  - 2 4 اػضبی ّیبت هسیطُ 

 2وَچه ج  ضطوت
 سبل 2حسالل  3 5 هسیط ػبهل 

  - 2 4 اػضبی ّیبت هسیطُ 
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ّبی ػوَهی سغح هسیطیتی هطتجظ )سغح هسیطیت اضضس( ثط اسبس زستَضالؼول اجطایی ًحَُ  ثطذَضزاضی اظ ضبیستگی -9

ضَضای ػبلی ازاضی( ٍ  01/04/1395هَضخ  579095ای )هَضَع هػَثِ ضوبضُ  اًتربة ٍ اًتػبة هسیطاى حطفِ

هَضخ  1657363)هَضَع ثرطٌبهِ ضوبضُ  ای ّبی ػوَهی هسیطاى حطفِ زستَضالؼول ًحَُ اضظیبثی ٍ تَسؼِ ضبیستگی

 ثبضس.  ّبی هسیطیتی هَضَع ایي زستَضالؼول العاهی هی( ثطای تػسی ولیِ پست04/11/1396

 

 شرایظ تخصصی انتخاب و انتصاب   -ب

ّبی ترػػی  ّبی تبثؼِ ٍ ٍاثستِ ذَز ضطایظ ٍ ضبیستگی اًس ثطای ضطوت ّبی هستمل هَظف ّب ٍ سبظهبى ٍظاضتربًِ–4

 ضطایـظ ضػبیت ّبی آهَظضی ترػػی هطتجظ ضا ثب ّب ٍ ّوچٌیي زٍضُ ّبی یبز ضسُ ٍ سبظٍوبض احطاظ آى سیبى پستهتػ

ّب ٍ هبّیت ٍظبیف هطبغل اذتػبغی  ّب، ٍیژگی ّب، هتٌبست ثب هبهَضیت ضطوت اسبسٌبهِ یب تطىیل لبًَى زض هٌـسضج

ثطسبًٌس ٍ یه ًسرِ اظ آى ضا ثِ سبظهبى ازاضی ٍ زستگبُ، ثِ تفىیه سغَح تؼییي ضسُ تسٍیي ٍ ثِ تػَیت ضَضا 

 استرساهی وطَض اضسبل ًوبیٌس.

ّبی تبثؼِ ٍ ٍاثستِ  ّبی هَضز ًظط ضطوتّبی هستمل هطوَل ایي زستَضالؼول ثبیس ضبذع ّب ٍ سبظهبى ٍظاضتربًِ -5

ای وِ هجوَع )ثِ گًَِ ّبی هَضَع ایي زستَضالؼول ٍ اهتیبظ ّط ضبذعذَز ضا ثطای اضظیبثی ػولىطز هتػسیبى پست

ثبضس( ضا ثطای ّط سبل هبلی تسٍیي ٍ پس اظ تبییس سبظهبى ازاضی ٍ  100اهتیبظات ضبذع ّبی ّط پست هسیطیتی 

  استرساهی وطَض ثطای اجطا اثالؽ ًوبیٌس.

 

 فرآینذ اجرایی -ج

پیطٌْبزی ٍ جبیگعیي وِ  هىلفٌس افطازضٍسبی هجبهغ ػوَهی یب همبهبت هسئَل )عجك اسبسٌبهِ یب لبًَى تبسیس(  -6

ثبضٌس ضا عی یه هبُ اظ تبضید اثالؽ ایي  ّبی هَضَع ایي زستَالؼول هی ثطای احطاظ پست حبئع ضطایظ ػوَهی ٍ اذتػبغی

زستَضالؼول ثِ هجبهغ ػوَهی یب هطاجغ شیطثظ )هغبثك اسبسٌبهِ یب لبًَى تبسیس( جْت عی تططیفبت هطثَط هؼطفی 

تجػطُ « ط»ثٌس« 2»ی، تبییس ٍ تؼییي فطز جبیگعیي، ضػبیت سمف ظهبًی تؼییي ضسُ زض جعء ًوبیٌس. زض ّط غَضت زض هؼطف

 ول وطَض العاهی است.  1398( هبزُ ٍاحس لبًَى ثَزجِ سبل 2)
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 ّبی هَضَع ایي زستَضالؼول، اظ تبضید اثالؽ آى ثط اسبس سبظٍوبض ایي هبزُ ذَاّس ثَز.  ّط گًَِ اًتػبة زض پست: 8تبصره 

ّبی  هَظفٌس هتػسیبى فؼلی پستضٍسبی هجبهغ ػوَهی یب همبهبت هسئَل )عجك اسبسٌبهِ یب لبًَى تبسیس( : 2تبصره 

ثیٌی ضسُ تغجیك زٌّس ٍ جبیگعیي ولیِ افطازی ضا وِ  ایي زستَضالؼول ضا ثب ضطایظ ػوَهی ٍ اذتػبغی پیصهَضَع 

 ًوبیٌس. ضطایظ هَضز ًظط ضا ًساضًس ثط اسبس فطآیٌس ایي هبزُ تؼییي

ّبی هسیطیتی هعثَض، هطرػبت هسیطاى یبز ضسُ ضا ثطای زضج هىلفٌس پس اظ اًتػبة افطاز زض پست ّبی اجطایی زستگبُ -7

 زض سبهبًِ وبضهٌس ایطاى ثِ سبظهبى ازاضی ٍ استرساهی وطَض اضائِ ًوبیٌس.

 اعالػبت ثجت یىپبضچِ سبهبًِ ثبیس زض ایطاى وبضهٌس سبهبًِ ثط ّبی یبز ضسُ ػالٍُاعالػبت هتػسیبى پست تبصره:

  .ضَز ثجت ًیع زٍلتی ّبیضطوت

ای ضػبیت ضطایظ  ثطضسی زٍضُ ضٍسبی هجبهغ ػوَهی یب همبهبت هسئَل )عجك اسبسٌبهِ یب لبًَى تبسیس( ضوي -8

اظ ّبی هَضَع ایي زستَضالؼول، زض غَضت هطبّسُ ػسم اًغجبق ضطایظ ثطای ّط یه  ػوَهی ٍ اذتػبغی احطاظ پست

ضثظ  ّب، افطاز حبئع ضطایظ ػوَهی ٍ اذتػبغی ضا ثِ ػٌَاى جبیگعیي ثِ هجبهغ ػوَهی یب هطاجغ شی هتػسیبى پست

 )هغبثك اسبسٌبهِ یب لبًَى تبسیس( هؼطفی ًوبیٌس.

حسالل ّبی هستمل  ّب ٍ سبظهبى ٍظاضتربًِاًتػبة هجسز افطازی وِ زض اضظیبثی ػولىطز پست هَضز تػسی ذَز تَسظ  -9

بز زضغس اظ اهتیبظات یه زٍضُ ٍ ًَز زضغس اظ اهتیبظات زٍ زٍضُ هتَالی ًوطات اضظیبثی ضا وست ًٌوبیٌس؛ اهىبى پصیط ّطت

ّب ٍ سغَح ّوتطاظ زستگبُ  ّبی هَضز اضبضُ زض ایي زستَضالؼول زض ولیِ ضطوت ثبضس؛ ّوچٌیي اًتػبة آًْب زض پست ًوی

 ثبضس.  ّب ًیع، هجبظ ًوی هتجَع ٍ سبیط زستگبُ

ضػبیت ضطایظ احطاظ ػوَهی ٍ اذتػبغی هَضَع ایي زستَضالؼول ثطای افطازی وِ ثِ ًوبیٌسگی غبحت سْن زض  -81

 ضًَس ًیع العاهی است. ّب ثِ ػٌَاى ػضَ ّیبت هسیطُ هؼطفی هیضطوت
 

 ایي زستَضالؼول زض زُ ثٌس ٍ ضص تجػطُ تٌظین ضسُ است. 
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