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  ١/٤/١٣٩٥                                                                              ٥٧٨٦٠٦شماره
  عالي اداري درخصوص دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي مصوبه شوراي

  و اختصاصي نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران 
  وزارت كشور 

   ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه
  ها ها و بخشداري ها، فرمانداري استانداري

بنا  ٢٧/٢/١٣٩٥پنجمين جلسه مورخ  و هفتاد و عالي اداري در يكصد شوراي
و  ٥٤ريزي كشور، در اجراي مواد  پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه به

مورخ  ٦٦٤٣/٢٠٦مصوبه شماره  ٣ماده  ٤قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره  ٥٧
دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي و اختصاصي نحوه «عالي اداري؛  شوراي ٢٣/٣/١٣٩٠

 را به شرح سند پيوست (ممهور به مهر دبيرخانه» انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران
  شود. عالي اداري) تصويب نمود كه براي اجرا ابالغ مي  شوراي

بود و مفاد آن، ناقض اختيارات قانوني  وزير كشور مسئول اجراي اين مصوبه خواهد
وزير كشور درخصوص انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران، در اجراي قانون 

  باشد. تقسيمات كشوري نمي
  عالي اداري ـ حسن روحاني  شورايرئيس  جمهور و يسرئ

دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي و اختصاصي نحوه انتخاب و انتصاب «
  »بخشدارانفرمانداران و 

  شرايط انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران:ـ ١ماده
وزارت كشور موظف است انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را براساس 

هاي مربوط  اين دستورالعمل و تبصره ١حداقل شرايط مندرج در جدول شماره 
  انجام دهد.

انتصاب فرمانداران بيني شده براي انتخاب و  مدارك تحصيلي پيش ـ١تبصره
بيني شده براي كليه مشاغل اختصاصي  و بخشداران شامل مدارك تحصيلي پيش

قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب  ٧٠وزارت كشور بوده، كه به استناد ماده 
  خواهد رسيد.
هاي مذكور،  تمامي افراد معرفي شده جهت انتخاب و انتصاب در پستـ ٢تبصره

هاي آموزشي توجيهي در بدو انتصاب و حين انتصاب، موضوع  موظف به گذراندن دوره
  باشند. اين دستورالعمل مي ١جدول شماره 
افرادي كه قبل از ابالغ اين دستورالعمل با هر مدرك تحصيلي، به سمت ـ ٣تبصره

اند، براي انتصاب در همان سطح از شرايط مندرج در  فرماندار و بخشدار منصوب شده
ي خواهند بود. در صورت ارتقاء اين افراد به سطوح فرمانداري مستثن ١جدول شماره 

  باشد. اين دستورالعمل الزامي مي ١باالتر، كسب تمامي شرايط ماده 
هاي اجرايي، رعايت جدول  براي استفاده از كارشناسان ساير دستگاهـ ٤تبصره

ه قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر اينك ٥٤و مفاد بند الف ماده  ١شماره 
اي از  هاي مديريت حرفه درصد سمت ١٥توانند براي حداكثر  هاي اجرايي مي دستگاه«

افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله 
  باشد. ، الزامي مي»مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند
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  هاي تخصصي فرمانداران و بخشداران: ـ شايستگي۲ماده
هاي اختصاصي  هاي فرمانداران و بخشداران، متناسب با ماهيت و ويژگي تگياحراز شايس

هاي  هاي عمومي مديران كشور و شايستگي يت، در قالب شايستگيمأمور منطقه محل
  گردد. هاي مورد نياز، توسط وزارت كشور تهيه و تعيين مي اختصاصي و تخصص

هاي مذكور، اقدام  وزارت كشور موظف است به منظور احراز شايستگي تبصره ـ
هاي ارزيابي تأييد صالحيت شده در اين  هاي ارزيابي نموده و يا از كانون تشكيل كانون به

  زمينه، استفاده نمايد.
  ـ فرآيند اجرايي انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران:۳ماده
ـ معرفي فرد پيشنهادي براي تصدي پست فرماندار و بخشدار توسط استاندار، ۱

  شوراي عالي اداري. ۳۰/۷/۱۳۷۷مورخ  ۶۰۲/۱۲مصوبه شماره  ۶و  ۵اس مواد براس
در صورت تفويض اختيار توسط وزير كشور به استانداران، رعايت تمامي  تبصره ـ

  موارد و مراحل فوق توسط استانداري الزامي است.
، توسط معاونت توسعه ۱ـ احراز شرايط عمومي درج شده در جدول شماره ۲

  شود. نابع (يا عناوين مشابه) وزارت كشور انجام ميمديريت و م
هاي  با ماهيت و ويژگيهاي فرمانداران و بخشداران متناسب  ـ احراز شايستگي۳

هاي ارزيابي  يت، توسط وزارت كشور و از طريق كانونمأمور طقه محلاختصاصي من
  پذيرد. تخصصي صورت مي

  .هاي الزم از مراجع قانوني ذيربط ـ اخذ استعالم۴
ـ تهيه و صدور حكم انتخاب و انتصاب (در صورت تطابق كامل مستندات فرد  ۵

  معرفي شده با مفاد اين دستورالعمل)، طبق مقررات مربوط.
باشد و وزارت كشور  سال مي ۴هاي فرماندار و بخشدار  ـ دوره خدمت در پست ۶

ورت كسب موارد ذيل سال با رعايت شرايط ذكر شده و در ص ۴تواند اين دوره را بعد از  مي
  تمديد نمايد:

% امتياز ارزشيابي عملكرد ساالنه شخص و واحد ۸۵ـ كسب حداقل ميانگين  ۶ـ۱
  سازماني در طول تصدي پست مديريت.

هاي آموزشي تعيين شده براي سطوح فرماندار و بخشدار  ـ طي دوره ۶ـ ۲
  مورد تصدي.

  ـ پيشنهاد مدير بالفصل و تأييد مقام مافوق وي. ۶ـ ۳
تبصره تدوين شده و وزير كشور مسئول  ۶ماده و  ۴اين دستورالعمل در  ـ۴ماده

باشد. گزارش ادواري اجراي مصوبه نيز توسط سازمان مديريت و  حسن اجراي آن مي
  شود. ريزي كشور به شوراي عالي اداري ارائه مي برنامه
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  ١/٤/١٣٩٥                                                       /دش                ٦٠٢٧/٩٥رهشما
  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

، مبني ۱۵/۱۲/۱۳۹۴شوراي توسعه فرهنگ قرآني، مورخ  ۲۹احتراماً مصوبه جلسه 
بر اجراي طرح ترويج تالوت و تدبر روزانه قرآن کريم با محوريت سازمان صدا و سيما و 

  شود.ائه گزارش به اين شورا، ابالغ ميهاي مرتبط و ارمشارکت ساير دستگاه
  باشد.نويس طرح به پيوست ميپيش

  دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي و رئيس شوراي توسعه فرهنگ قرآني
  محمدرضا مخبر دزفولي

  
  نويس طرح ترويج تالوت و تدبر روزانه قرآن پيش

 استناد رقابليغ و مصوبغير ـ ١٣٩٤ اسفندماه
  ١٥/١٢/١٣٩٤ مورخ ،يقرآن فرهنگ توسعهي شورا ٢٩ جلسه سينو شيپ
 کم، ولو روز هر د،يبخوان قرآن حتماً. شود حذف تانيزندگ از دينگذار را قرآن تالوت«

  .» دقت و ملأت با صفحه کي يروز ولو
  ي)العال ظله مد(يرهبر معظم مقام

  
  مقدمه
 ربي فراوان ديتأکي اسالم معارف در که استي موضوع ميکر قرآن روزانه تالوت

 نيا تياهم. دارد و داشتهي اژهيو گاهيجا زين نيمتشرع و نيمسلم رهيس در و شده آن
 قرائت حداقل عنوان به اتيآ ازي مشخص تعداد ات،يروا در که جاست بدان تا موضوع
 زانيم آني ط که است) ع(صادق امام تيروا آنها نيمشهورتر که شده نييتع روزانه
 در هاستمدت حسنه رهيس نيا. انددانسته هيآ جاهپن کمدست را قرآن روزانه قرائت
 نور تالوت طرح نيتحس قابل گسترش واسطه به ماي اسالم جامعهي فرهنگي فضا
 دينبا که استي انکته طرح نيايي واـمحت توسعه لزوم ودـوج نيا با. است شده اياح
 همزمان هـتوج و مستمر وي رـسراس تالوت وعـموض مبنا نيا بر. نمود لتـغف آن از
 شورا محترم ريدب شنهاديپ با و شيپ سال دو حدود از ميکر قرآن معارف و ميمفاه به
ي بررس و بحث موردي قرآن فرهنگ توسعهي شورا رخانهيدبي کارشناس جلسات در

 عنوان با قرآن ويرادي شنهاديپ طرح ارائه از پس و روند نيا ادامه در. گرفت قرار
 در مجدداً موضوع نيا ۲۶/۷/۱۳۹۴ مورخي مشورت مجمع ۶۵ جلسه به »نور تالوت«

 چهار اساس نيا بر. ديرس مجمع نيا بيتصو به آني اجرا و گرفت قرار کار دستور
ي دگـيرس مرکز ازي دگانـنينما حضور با طرح نـياي راهبر تادـس ساتـجل از جلسه

 ،قرآن ويراد کشور، مساجدي هنريفرهنگي هاکانوني عال ستاد مساجد، امور به
ي رآنـقي هالـتشک هيادـاتح قرآن،ي مايس رآن،ـقي عالي شورا قرآن،ـدارال ازمانـس
 فيتعر با شد مقرر جلسات نيا در. شد برگزار شانيا نيمعاون و شورا ريدب همراه به
 کار، ميتقس وي طيمح غاتيتبل و رسانه ،ييمحتوا امور ،يهماهنگ چهارگانهي هاتهيکم

  .شود اجرا وي ريگيپ مختلفي نهادها توسط »نور صفحه« طرحي اجرا به مربوط امور
  اهدافـ ۱
 استناره فرهنگ رواج و اجتماع و منازل در قرآن صوت انعکاس و الفاظ تينوران انتشار.   ۱

  ميکر قرآن از
 آموزش عمومي قرائت صحيح.   ۲
  ميکر قرآن با شتريب انس جهت دري اجتماع ريفراگ حرکت جاديا.   ۳
المللي از طريق تمسک ستگي و اتحاد اسالمي در ابعاد ملي و بينايجاد همب.   ۴

  قرآن کريم به
  ايجاد انس بيشتر با قرآن از طريق تالوت روزانه يک صفحه همراه با مفاهيم.   ۵
  گسترش فرهنگ تدبر در آيات نوراني قرآن.   ۶
 جيتروي براي قرآن فرهنگ توسعه نظام موجودي هاتيظرف همه از استفاده.  ۷
  قرآن با انس فرهنگ
  ييمحتوا جنبهـ ۲
 اجرا و محتوا ابعاد. ۲ـ۱

 بخش هر در که استي گوناگوني هابخشي دارايي محتوا جهت به حاضر طرح
 ديمف و مختصر صورت به بخش آن نظرانصاحب نظرات زين و لياص منابع اساس بر

 ساده، رحش ترجمه، قرائت، ،يروخوان: از عبارتند طرحي هابخش. شد خواهد هيته
 صورت به قرآن از صفحه يک ابتدا روز هر در طرحي اجراي برا. تذکر و تدبر ر،يتفس
 سطوح به توجه با و ادامه در. شوديم خوانده زين آن روان ترجمه و قرائت ساده

 به قهيدق شش حداکثر تا سه حدود دري محدود زمان مدت طرح، مخاطبان مختلف
 صورت به طرح نيا. ابدييم اختصاص شدهتالوت اتيآ ريتفس يا و ساده شرح انيب

 صورت به امکان حد تا و گوناگون اقشاري برا و کشور سراسر در هماهنگ و روزانه
  .شد خواهد اجرا همزمان
  
  ارائهي هاقالب. ۲ـ۲

  :از عبارتند طرح ارائهي براي شنهاديپي هاقالب ازي برخ
  

 يشنهاديپي هاقالب فيرد يشنهاديپي هاقالب فيرد يشنهاديپي هاقالب فيرد

 اتينشر ژهيو ستون ۹ وتريکامپ افزارنرم ۵ مکتوب متن ۱

 يطيمح غاتيتبل ۱۰ همراه تلفن افزارنرم ۶ يونيزيتلو برنامه ۲

 ۷ ييويراد برنامه ۳
 آموزش قابلي محتوا

 امکيپ قيطر از
 ياجتماعي هاشبکه ۱۱

   کارت فلش ۸ )تيسا وبي (مجاز درگاه ۴

  طرح مخاطب شاراق. ۲ـ۳
 مخاطب قشر فيرد مخاطب قشر فيرد مخاطب قشر فيرد

 ۵ دارخانه زنان ۱
 بخش و دولت کارمندان
 يخصوص

 کشاورزان ۹

۲ 
 از شيپ کودکان
 دبستان

 ي نيد علوم دياسات و طالب ۱۰ يصنفي هاهياتحادي اعضا ۶

 ۷ معلمان ۳
 سربازان و مسلحي روهاين

 فهيوظ
۱۱ 

 دياسات و انيدانشجو
 انشگاهد

   کارگران ۸  آموزاندانش ۴

  
  يياجرا ساختارـ ۳
 يها تهيکم وي هماهنگ ستاد يک از متشکلي ساختار طرح نيا بهتر هرچهي اجراي برا
 .شوديم شنهاديپ وابسته

  ي:هماهنگ ستادي شنهاديپي اعضا
  

 يشنهاديپ عضو فيرد يشنهاديپ عضو فيرد يشنهاديپ عضو فيرد

 اصد سازمان ندهينما ۱
 مايس و

 توسعهي شورا ريدب ۵
 يقرآن فرهنگ

۹ 
ي عال ستاد ندهينما

ي فرهنگي هاکانون
 مساجدي هنر

 سازمان ندهينما ۲
 هيريخ امور و اوقاف

ي عالي شورا ندهينما ۶
 هايشهردار

۱۰ 
 جيبس سازمان ندهينما

 نيمستضعف

 وزارت ندهينما ۳
 پرورش و آموزش

۷ 
ي ندگينما نهاد ندهينما

 دري برره معظم مقام
 هادانشگاه

۱۱ 
 هيعلمي ها هحوز

 خواهران و برادران

۴ 
 وزارت ندهينما

 ارشاد و فرهنگ
 ياسالم

 سازمان ندهينما ۸
 ياسالم غاتيتبل

۱۲  
  
۱۳ 

ي دگيرس مرکز ندهينما
  مساجد امور به
 و ورزش وزارت ندهينما

 جوانان

 
  يهماهنگ ستاد فيوظا
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  برنامهي اجرا جهت کالني هانهيزم تدارک.  ۱
 مختلفي هادستگاه انيمي هماهنگ جاديا. ۲
 محتوا ديتولي هاکارگروه يخروج بر نظارت. ۳
 طرحي اجراي هانهيهزنيمأت. ۴
 طرحي اجرا حسن بر نظارت. ۵
 طرحي اجراي فرهنگ وي اجتماعي هاامديپ سنجش وي بررس. ۶
 

  فيوظا ميتقس
 ازي کي يقرآن رهنگف توسعه نظام مختلفي نهادها و هابخش فيوظا ميتقس موضوع

 مشورت وي همفکر ازمندين آن اتمام و ليتکم که بود خواهد نامه نييآ نيا موارد نيمهمتر
 کيهر در حضوري برا شوديم شنهاديپ. است مختلفي هابخش کارشناسان و خبرگان با
 دعوت دارند کارگروه آن با متناسبي تيمسئول کهيي نهادها از محتوا ديتولي هاکارگروه از
 نهاد نقش زين و اجراي چگونگ درباره محتوا ديتول نديفرآ در حضور بر عالوه تا ديآ عمل به

 .ندينماي ريگميتصم شيخو متبوع
  
  هاوستيپـ ۴
 و داردي آموزش تيماه اساساً طرح نيا نکهيا به توجه با ؛يآموزشي زيربرنامه. ۱
 ضرورت بپردازد، آنها شآموز به مخاطبان مختلفي هاگروهي هايژگيو اساس بر بناست

 .است انکار قابلغير طرحي آموزشي زيربرنامه وستيپ هيته
 شده انيب بارها سيشنويپ نيا در چنانکه ؛يرسان اطالع وي ارسانه وستيپ. ۲ 
 نيتدو نيبنابرا است گوناگوني هارسانه عهده بر طرحي اجرا نديفرآ ازي اعظم بخش

  .استي ضرور و الزم رحطي براي رسان اطالع وي ارسانه وستيپ
 باشد مشابهي هاطرح ريسا با طرح نيا زيتما وجه بناست آنچه ؛يهنر وستيپ. ۳ 

ي هنري هاييبايز و هاظرافت ازي ريگبهره با و هنر قالب در قرآن معارف و ميمفاه ارائه
  .سازديم آشکار را طرحي هنر وستيپ نيتدو لزوم نکته نيهم. است

 تنوع و مخاطباني هافيطي گستردگ ؛يشناخت معهجا وي فرهنگ وستيپ. ۴ 
 و بهتر هرچهي اجراي برا طرح نيا شوديم سبب فيط هر در موجودي هافرهنگخرده

   .باشد داشتهي شناختجامعه وي فرهنگ وستيپ نيتدو بهي جد ازين اثرگذارتر
 مخاطباني شناختروان اتيخصوص تياهم به توجه با ؛يروانشناخت وستيپ. ۵ 

 طرح نيا تيموفق نيتضمي برا استي ضرور طرح، باي همراه زين وي رييادگ نديرآف در
  .شود نيتدو و هيته زيني روانشناخت وستيپ
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