به نام خدا
مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری اعالم نمود ً :ظط ثِ فطایٌس اخطایی هفبز هدَظ ضوبضُ
 56451هَضخ  1399/12/25سبظهبى هحتطم ضْطزاضیْب ٍ زّیبضیْبی وطَض پیطاهَى استفبزُ اظ هدَظ
لطاضزاز اًدبم وبض هؼیي زض ضْطزاضی وطج ضوي تططیح ثطذی ًىبت لبثل تَخِ ثِ سَاالت هتسٍال
هطتجظ ثب ایي فطایٌس ثِ ضطح شیل پبسد زازُ هی ضَز:
 .1هَضَع تؼییي اٍلَیت ٍاخسیي ضطایظ ٍ ضػبیت هطاتت ضبیستگی  ،ثطای ولیِ ًیطٍّبیی وِ ثسٍى
ضاثغِ هستمین یب توبم ٍلت زض ضْطزاضی وطج ٍ سبظهبًْبی ٍاثستِ اضتغبل زاضًس پس اظ ثطگعاضی
هػبحجِ ترػػی (هَضز اضبضُ زض خسٍل ضبذع ّبی اضظیبثی خْت تؼییي اٍلَیت هطوَلیي
ٍاخس ضطایظ) ٍ تؼییي هیعاى اهتیبظات هىتسجِ حبغل اظ ثطضسی سَاثك تحػیلی  ،سَاثك تدطثی
(تَسظ ازاضُ ول سطهبیِ اًسبًی ٍ ًظبضت زفبتط حطاست ٍ ثبظضسی) ٍ هػبحجِ ترػػی ٍ اضائِ
ًتبیح حبغلِ ثِ زفتط ًَسبظی ٍ تحَل ازاضی ثطای اًغجبق ضطایظ احطاظ هطبغل لبثل ترػیع اظ
هحل لیست پست ّبی ثالتػسی ضْطزاضی ٍ سبظهبًْبی ٍاثستِ غَضت پصیطفتِ ٍ ًتیدِ خْت
اذص هَافمت ولی ثِ وویتِ عجمِ ثٌسی هطبغل اضائِ ذَاّس تب ًْبیتبً پس اظ تبییس ضْطزاض هحتطم
ًتبیح تَسظ ازاضُ ول سطهبیِ اًسبًی زض لبلت فطم ّبی ضوبضُ 3.1 ٍ 3زض سبهبًِ هطثَعِ سبظهبى
ضْطزاضیْب ٍ زّیبضیْبی وطَض زضج ًوَزُ ٍ عی هىبتجِ ای ضسوی ثِ سبظهبى ضْطزاضیْب ٍ
زّیبضیْبی وطَض اضائِ ًوبیس.
 .2زض ضطایظ ذبظ هبًٌس ٍخَز هحسٍزیت زض پست ّبی ثالتػسی ٍ ٍخَز هتمبضیبى زاضای اهتیبظات
ثطاثط هَضَع ثب ًظبضت وویتِ عجمِ ثٌسی هطبغل هَضَع زض هػبحجِ ّبی ترػػی حضَضی ثب
زٍایط ترػػی ضْطزاضی تؼییي تىلیف ذَاّس ضس.
ً .3ظط ثِ غسٍض زستَضالؼول اخطای لبًَى تفسیط ثٌس "ز" تجػطُ  20لبًَى ثَزخِ  1400ول وطَض
عی هىبتجِ ضوبضُ  88/140958هَضخ  1399/11/6هؼبًٍت هحتطم ثطًبهِ ضیعی ٍ تَسؼِ سطهبیِ
اًسبًی ٍ ثٌس  1هالحظبت زض العام ثِ ضػبیت همطضات ایثبضگطاى زض فطایٌس هدَظ هصوَض ثب ضػبیت
هبزُ  21لبًَى خبهغ ذسهبت ضسبًی ثِ ایثبضگطاى ٍ اًدبم فطایٌس تسضیدی تجسیل ٍضؼیت
ایثبضگطاى هغبثك هدَظّبی هطثَعِ ٍ اٍلَیت ترػیع پست ّبی ثالتػسی ثطای ایطبى  ٍ ،ثٌب ثط
اعالػیِ ّبی لجلی ایي زفتط لیست پستْبی ثالتػسی ثِ فطاذَض تىویل پطًٍسُ ّبی ایثبضگطاى ٍ
زض غَضت ًیبظ ثِ ترػیع پست ثِ آًْب  ،ثِ ضٍظ ضسبًی هی گطزز وِ عی اعالػیِ ّبی اػالهی
ولیِ هتمبضیبًی وِ هجبزضت ثِ اًتربة پست ّبی سبظهبًی ثطای ثجت ًبم ًوَزُ اًس هی ثبیست
ًسجت ثِ ثطٍظ ضسبًی پست ّبی هَضز تمبضب السام ًوبیٌس.

 .4هَضَع تطریع استفبزُ اظ ظطفیت پست ّبی ثالتػسی ضْطزاضی ٍ سبظهبًْبی ٍاثستِ پس اظ
هسسٍز ًوَزى پستْبی اػالهی ثطای ایثبضگطاى زض ضطف تجسیل ٍضؼیت ٍ هسترسهیي هَلت ٍ تب
 10زضغس پست ّبی سبظهبًی ضْطزاضی ٍ سبظهبًْبی ٍاثستِ ،غَضت هی پصیطز.
 .5زض غَضت ثبضگصاضی هساضن تحػیلی  ،سَاثك ثیوِ ای ٍ  ...اظ عطف هتمبضی ٍ احطاظ اذتالف ثیي
هساضن ثبگصاضی ضسُ ٍ استؼالم ثؼسی ازاضُ ول سطهبیِ اًسبًی فطایٌس تجسیل ٍضؼیت فطز
هتمبضی زض ّط هطحلِ وِ ثبضس هتَلف هی گطزز .
ً .6ظط ثِ ذبظ ثَزى فطایٌس خصة ٍ ثىبضگطی پطسٌل زض حَظُ ّبی ذبظ ٍ ثٌب ثط زضذَاست
هسئَلیي هطثَعِ توبهی پست ّبی ثالتػسی حَظُ ّبی ثبظضسی  ،حطاست ٍ گعیٌص اظ لیست
ّبی پستْبی ثالتػسی هطوَل آظهَى حصف گطزیسًس ،لصا هتمبضیبى تجسیل ٍضؼیت زض غَضت
اًتربة پست اظ ایي وبضگطٍُ ّب هی ثبیست ًسجت ثِ ثطٍظ ضسبًی ٍ خبیگیعیٌی پست ّبی هَضز
تمبضب السام ًوبیٌس.
سواالت:
.1
.2

.3

.4

آیب غسٍض سْویِ ثیص اظ زُ زضغس زض ضْطزاضی اهىبى پصیط است؟ ذیط
وسام زستِ اظ ًیطٍّب ضبهل ثجت ًبم زض فطایٌس تجسیل ٍضؼیت هی ثبضٌس ؟ ولیِ ًیطٍّبی
ضطوتی یب پیوبًىبضی ٍ ولیِ ًیطٍّبیی وِ ثِ ّط ًحَ زض هطبغل اغلی ٍ ترػػی ضْطزاضی
(اهَضی وِ زض سبذتبض تطىیالت هػَة پیص ثیٌی ضسُ است) اضتغبل زاضًس هی تَاًٌس زض
فطایٌس هطثَعِ ثجت ًبم وٌٌس
آیب ًیطٍّبی ثرطْبی ذسهبتی ًظیط پبوجبى  ،ثبغجبى،سجعثبى  ،غسبل ٍ ًیطٍّبی ذسهبت ازاضی
ٍ ًگْجبى ٍ  ...هی تَاًٌس زض فطایٌس تجسیل ٍضؼیت ضطوت وٌٌس؟ ذیط ،غطفب افطازی وِ
تحػیالت زاًطگبّی زض هطبغل ترػػی ٍ وبضهٌسی ضْطزاضی  ،هٌبعك ٍ سبظهبًْبی ٍاثستِ
اضتغبل زاضتِ ٍ ضاثغِ هستمین ثب ضْطزاضی ًساضًس  ،غطفٌظط اظ هحل زضیبفت حمَق ٍ ثِ
ضطط ٍاضیع وسَضات ثیوِ ای هطوَل ثرطٌبهِ هی ضًَس .زض غَضت ثجت ًبم  ،ضزیف ّبی
ثجت ًبهی ایطبى حصف ٍ اظ فطایٌس ثبظ هی هبًٌس.
آیب ایثبضگطاى هی تَاًٌس زض ایي آظهَى ضطوت وٌٌس؟ ثب ػٌبیت ثِ غسٍض زستَضالؼول اخطای
لبًَى تفسیط ثٌس "ز" تجػطُ  20لبًَى ثَزخِ  1400ول وطَض عی هىبتجِ ضوبضُ
 88/140958هَضخ  1399/11/6هؼبًٍت هحتطم ثطًبهِ ضیعی ٍ تَسؼِ سطهبیِ اًسبًی ٍ ثٌس 1
هالحظبت زض العام ثِ ضػبیت همطضات ایثبضگطاى زض فطایٌس هدَظ هصوَض ثب ضػبیت هبزُ 21
لبًَى خبهغ ذسهبت ضسبًی ثِ ایثبضگطاى همطض ضس افطاز ٍاخس ضطایظ ایثبضگط ثب فطؼ ضطوت
زض فطایٌس تجسیل ٍضؼیت ایثبضگطاى زض فطایٌس تجسیل ٍضؼیت هدَظ اضبضُ ضسُ ًیع هطبضوت
زازُ ضًَس تب چٌبًچِ زض هسیط ثطضسی هساضن زستَضالؼول اخطای لبًَى تفسیط ثٌس "ز"

تجػطُ  20لبًَى ثَزخِ  1400ول وطَض ذللی زض غحت سٌدی هساضن اضائِ ضسُ ایطبى ٍ
هَاضز هطبثِ پیص آیس فطغت ضطوت زض ایي فطایٌس ضا اظ زست ًسٌّس.
 .5آیب ًیطٍّبیی وِ ثِ ّط غَضت ًظیط ،ضٍظهعز  ،حدوی ٍ  ....زض ضْطزاضی هطغَل ثِ وبض ّستٌس
ٍ سبثمِ ثیوِ ًساضًس هطوَل ثرطٌبهِ هی گطزًس.ذیط
 .6آیب سَاثك تدطثی وبضوٌبى هی ثبیست ثب ضضتِ ضغلی فؼلی ایطبى هطتجظ ثبضس؟ذیط  ،احتسبة
سَاثك ذسهتی افطاز ثب لحبػ زاضا ثَزى ثیوِ زّی ضرع  ،اظ ظهبى ضطٍع ثِ وبض هحبسجِ
هی گطزز ٍ غطفب سَاثك ثیوِ وبض زض ضطوت ثطای ضْطزاضی وطج هالن اضظیبثی هی ثبضس.
 .7ظهبى ٍ هٌبثغ آظهَى چیست؟ اظ عطیك سبهبًِ ثجت ًبم ٍ ثِ غَضت پیبهه هتؼبلجب اعالع
ضسبًی هیطَز ٍ.هغبثك سبیط آظهًَْبی استرساهی ٍ تجسیل ٍضؼیت ٍ ًظط ثِ اًدبم آظهَى زض
ثرص ترػػی ٍ ػوَهی فطغت وبفی ثطای هغبلؼِ هٌبثغ زض ًظط گطفتِ هی ضَز.
 .8آظهَى ثِ چِ غَضت ثطگصاض هی گطزز؟ ثِ غَضت هدبظی ٍ تستی ٍ زض زٍ ثرص ػوَهی ٍ
ترػػی
ً .9حَُ اػوبل هسضن تحػیلی زض ضبذع ّبی اضظیبثی هطوَلیي ٍاخس ضطایظ چیست؟ هغبلجك
ثٌس  2هالحظبت ثرطٌبهِ هصوَض هالن اضظیبثی  ،آذطیي هسضن تحػیلی فطز هی ثبضس ٍ
تبثیطی زض اهتیبظ زّی ثِ سَاثك تدطثی ًساضز.
 .10تب چِ ظهبى اهىبى ثبضگصاضی هساضن ٍخَز زاضز؟ تب ظهبى ثبضگصاضی هساضن زض سبهبًِ اذص
هسضن تحػیلی اهىبى پصیط هی ثبضس ٍ چٌبًچِ هسضن تحػیلی هطوَلیي ٍاخس ضطایظ تب
ایي ظهبى زض زستطس ًجبضس ٍ فطز تحػیالت ذَز ضا ثِ پبیبى ضسبًسُ ثبضس تبییسیِ هؼتجط
پبیبى تحػیالت زاًطگبّی اظ زاًطگبُ هطثَعِ هَضز تبییس است .
ٍ .11ضؼیت ثجت ًبم هتمبضیبى زاضای هساضن تحػیلی وِ ػٌَاى هسضن تحػیلی آًْب زض خساٍل
ضطایظ احطاظ پست ّبی سبظهبًی ثالتػسی ٍخَز ًساضز چگًَِ ذَاّس ثَز ؟ هتمبضیبى زاضای
هساضن تحػیلی وِ ػٌَاى هسضن تحػیلی آًْب زض خساٍل ضطایظ احطاظ پست ّبی سبظهبًی
ثالتػسی ٍخَز ًساضز ثسیي هؼٌی است وِ یب پست سبظهبًی هطتجظ ثب هسضن ٍ ضضتِ تحػیلی
ایطبى لجال تَسظ وبضهٌساى ضسوی  ،ثبثت  ،استرسام هَلت ٍ یب ایثبضگطاى زض حبل تجسیل
ٍضؼیت ترػیع یبفتِ است وِ زض ایي غَضت ثجت ًبم ًبهجطزُ هتَلف هی گطزز .یب آًىِ
ضضتِ تحػیلی فطز هتمبضی زض ظهطُ ٍظبیف ضْطزاضی ًجَزُ ٍ پست هتٌبست آى زض پستْبی
سبظهبًی ضْطزاضی ًوی ثبضس .لصا اهىبى ثجت ًبم ثطای ًبهجطگبى هیسط ًوی ثبضس.
 .12زض غَضت اًتربة پست ّبی سبظهبًی هتٌَع اظ ضضتِ ّبی ضغلی هرتلف ٍضؼیت آزمون فرد
چگونه خواهد بود ؟ فطز هتمبضی زض غَضت زاضتي تَاى زض هغبلؼِ هٌبثغ ػلوی اػالهی زض
ثرص ترػػی ٍ زض ثبظُ ظهبًی اػالهی ثطای توبهی ضضتِ ّبی ضغلی هرتلف وِ پست

سبظهبًی اظ آًْب اًتربة ًوَزُ است هی تَاًس زض آظهَى ترػػی هطثَعِ ضطوت وٌس ٍ زض
ضٍظ آظهَى زُ سَال ػوَهی ٍ ثِ اظای ّط ضضتِ ضغلی زُ سَال ترػػی ضا پبسد زّس.
 .13زض غَضتی وِ هتمبضی زاضای هساضن تحػیلی زض همبعغ هرتلف ثبضس وسام هسضن هالن
ثطضسی زض فطایٌس آظهَى لطاض هی گیطز؟ هالن اًتربة هساضن تحػیلی تطخیحب آذطیي هسضن
تحػیلی هی ثبضس اهب زض غَضتی وِ پست ثالتػسی ثطای آى ضضتِ ٍ همغغ تحػیلی ٍخَز
ًساضتِ ثبضس فطز هی تَاًس ثب پصیطش حك اهتیبظ همغغ تحػیلی پبییي تط ثب ّطیه اظ سبیط
هساضن ٍ ضضتِ ّبی تحػیلی زض سبیط پست ّبی ثالتػسی هَخَز ثجت ًبم ًوبیس .ثسیْیست
اهتیبظ هتؼلمِ ثِ ًبهجطزُ هغبثك همغغ تحػیلی پست هَضز تمبضب زض ًظط گطفتِ ذَاّس ضسٍ.
تٌْب هسضن تحػیلی هٌغجك ثب پست هَضز تمبضب هَضز اضظیبثی لطاض ذَاّس گطفت( .یؼٌی تٌْب
ثب یه همغغ ٍ ضضتح تحػیلی هدبظ ثِ ضطوت زض آظهَى هی ثبضس)
 .14آیب ایي ثجت ًبم ضبهل وسبًی وِ زض فطزیس ّن ّستٌس هیطَز؟ ذیط  ،ظیطا ایي فطایٌس ثِ
غَضت خساگبًِ زض فطزیس اًدبم ضسُ ٍ هسئَلیت آى ثب ضْطزاضی فطزیس هی ثبضس .

