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  ها و اقدامات سازمان زندان 

 تأمینی و تربیتی کشور 

 
 استانی مدیران کل محترم ستادی و

ی وشایسته    د ونخبه با تاکید بر جانشین پروراجرای اولویت ششم )طرح شناسایی نیروهای مستع   موضوع:   

 (ساالری

 

 سالم علیکم ؛ 

 سطح  عملکرد   پیشبرد و ارتقاءاحتراماً از آنجایی که عامل انسانی بیش از سایر عوامل در             

ی  سازمانو تعالی    تحول  ،  رشد  به تبع آن    و  بهبود بهره وریلذا    داردنقش    اهداف آن  و تحقق  سازمان

نیروهای با استعداد، نخبه وتوانمند جهت تصدی    شناسایی و تربیت سرمایه گذاری در حوزه    مستلزم  

 می باشد.  پست های مدیریتی درسطوح مختلف مشاغل سازمانی

در این راستا وبا عنایت به اولویت ششم از اولویت های دهگانه سازمانی )ابالغی از سوی ریاست  

وشایسته   جانشین پروریرشناسایی نیروهای مستعد ونخبه با تاکید ب"مبنی  برمحترم سازمان (  

به شناسایی دقیق    نسبتبرای نخستین بار  می رساند ؛این دفتر در نظر داردبه استحضار  "ساالری

و زمینه ظهور وبروز استعداد    اقدام نموده  تمام سطوح سازمانی  در    و نخبه   وجامع نیروهای مستعد

  را فراهم آورد.  موجود در سطح سازمان های ناب

نسبت به    25/5/1401به همین منظور این دفتر بر اساس شاخص های عمومی )اولیه( ازتاریخ  

(اقدام  lms) الکترونیک خود اظهاری ایشان( از طریق سامانه یادگیری )بر اساس  ثبت نام متقاضیان

داوطلبانی که با شرایط عمومی مندرج در این بخشنامه انطباق    تمامی  بررسی وضعیتنموده وپس از  

کانون ارزیابی شایستگی های    اجرای"  برای داوطلبین و"  آزمون جامع  "برگزاری  نسبت بهدارند،  

 .  برای منتخبین اقدام خواهد کرد  "عمومی مدیران حرفه ای

بدیهی است پس از استخراج نتایج آزمون جامع ونتایج ارزیابی کانون های ارزیابی شایستگی عمومی 

نک اطالعات نیروی انسانی سازمان به منظور استقرار نظام  یران حرفه ای ، افراد منتخب دربا مد

لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم    نشین پروری وشایسته ساالری قرار خواهند گرفتجا

 انجام پذیرد.  صف وستاد سطح در   کارکنان آن مجموعهجهت اطالع رسانی به کلیه 
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 ضوابط وشرایط ثبت نام : 

ذیل می    شرایط اولیه تمامی کارکنان سازمان درسطوح مختلف و پست های سازمانی با دارابودن  

 (وارد نمایند:  lmsدر سامانه یادگیری )اً شخصتوانند درخواست خود را 

 الف (شرایط اولیه برای ثبت نام داوطلبین  

 استخدام رسمی ،رسمی آزمایشی، پیمانی وقرارداد کار معین   .1

 به پذیرش مسئولیت در پست های مدیریتی در سطح سازمان عالقه مندی  .2

اعتقاد راسخ به کارکرد فرهنگی وتربیتی زندان ولزوم اداره زندانها بر مدار دانایی وداشتن روحیه   .3

 جهادی برای انجام امور 

 دارا بودن حداقل تحصیالت کارشناسی در تمامی رشته های تحصیلی   .4

 دارا بودن سالمت کامل جسمانی وروانی   .5

 نداشتن سابقه  تخلفات اداری   .6

 سال تمام  55سال وحد اکثر  25حداقل سن  .7

 سال سابقه   25وحد کثر  5دارابودن حداقل  .8

 ب( سایر موارد تاثیر گذار: 

اسا بر  افراد  اسامی  دریافت  از  مورد  پس  منتخبین   ، جامع  آزمون  گزاری  وبر  اظهاری  خود  س 

برای     یامتیازواجد  هر یک از شرایط ذیل  دراین  مصاحبه  مصاحبه  حضوری قرار خواهند گرفت.

 انتخاب افراد در بانک اطالعات نخبگان خواهد بود. 

 بی  داشتن شرایط احراز پست های مدیریتی )پایه ومیانی ( بر اساس حوزه های تخصصی انتخا .1

 داشتن گواهینامه های خاص معتبر )غیر از آموزش های ضمن خدمت سازمان (  .2

وکارشناس   .3 اجرایی  ومدیر  مشاور   ، اصلی  ،همکار  مجری  عنوان  موثر)تحت  پژوهشی  سوابق 
 راهبری (

 انتخاب در جشنواره های خوارزمی ،رازی، فارابی و...  .4

 احراز رتبه های برتر در کنکور سراسری مقاطع تحصیلی   .5

 ترجمه کتب تخصصی    و تن سابقه تالیف داش .6

 ارائه وانتشار آن در سطح ملی وبین المللی ، مقاالت تخصصی نگارش  .7
 منتخبین جشنواره های سازمانی وفرا سازمانی مانند جشنواره شهید رجایی وشهید الجوردی  .8
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ارائه ابداعات واختراعات ثبت شده وپیشنهادهای کاربردی در جهت تحول وپیشرفت امور سازمانی   .9
 وجمع آوری وثبت تجارب حرفه ای وآموزش آنها به همکاران  

در مواردی که متقاضیان ،واجد برخی شرایط اولیه برای ثبت نام نبوده ولی سایر شرایط :  1تبصره  
توانند درخواست کتبی خود را همراه با دالیل توجیهی به دفتر آموزش  تاثیر گذار را  دارا باشند می  

 وپژوهش ارسال  تا  مورد بررسی وتصمیم گیری قرار گیرد.
های  :  2تبصره   مصاحبه   ، عمومی  جامع  آزمون  امتیازات  مجموع  افراد  انتخاب  اصلی  مالک 

 د. تخصصی ونتیجه کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای خواهد بو

را در (سایر موارد تاثیر گذار  )  "ب"متقاضیان موظفند مستندات کامل مربوط به بند  :  3تبصره  
 زمان مصاحبه به همراه داشته باشند. 

 نخبه به شرح جدول ذیل می باشد  و ج( گام های اجرایی  تکمیل بانک اطالعات نیرو های مستعد

 عنوان گام 
زمان تعیین  

 شده 

 LMSفراخوان عمومی وثبت نام از متقاضیان در سامانه یادگیری  گام اول 
شهریور ماه  

1401 

 گام دوم

تحول   سند   ، اجرایی  نامه  ،آیین  واستعداد  : هوش  شامل  آزمون جامع  برگزاری 
 قضایی، روش تحقیق، کلیات حقوق وجزا،  

اداری  اجتماعی    و  امور  مددکاری  تربیتی،  وعلوم  روانشناسی   ، مباحث  ومالی 
زندانبانی   ،   جمله:)از تخصصی  اشتغال  مباحث   ، زندان  در  بحران    مدیریت 

 (بهداشت ودرمان وحفاظت وامنیت در زندان،  وتربیتی فرهنگیامور 

نیمه دوم مهر ماه  

1401 

 گام سوم

برگزاری جلسات کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای برای منتخبین 

 در آزمون 

نیمه دوم آبان تا  

 پایان

بهمن ماه 

1401 

گام 

 چهارم

 سرمایه انسانی مستعد ونخبه سازمانی  تهیه بانک اطالعاتی
ماه  اسفند 

1401 

       

 

   15/06/1401لغایت  25/05/1401از تاریخ  د(زمان ثبت نام :   

 ه( نحوه ثبت نام: 
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در شبکه داخلی سازمان در قسمت نوار جستجو با استفاده از مرورگر کروم:آی پی با آدرس  -1

 را وارد نمایید .    ( 10.130.30.160)

 . ( به سامانه فراگیر آموزش وارد شوید ایده یکپارچه آموزشمدیریت با مشاهده ) -2

ین مرحله نسبت به  )لطفا در ا   123456در قسمت نام کاربری با درج کد ملی  ورمز  ورود  -3

 تغییر رمز عبور اقدام نمایید( وارد سامانه شوید. 

 کلیک کنید. "آموزش درخواست  " بر رویسپس از منو سمت راست -4

 کلیک کرده واطالعات خواسته شده را با دقت وارد نمایید. "انتخاب  "بر روی گزینه-5

: یا  توضیح  بروز هرگونه مشکل  محترم درصورت  اطالعاتداوطلبان  نمودن  وارد  در  با    اختالل 

 تماس حاصل نمایند.  021- 22371605و  021-22356302شماره های 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 اکبر پور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 مدیرکل  دفتر آموزش و پژوهش

 
 

 رونوشت: 

 معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع سازمان جهت استحضار -               

 معاون محترم قضایی ، اجرای احکام وامور مجلس  سازمان  جهت استحضار    -               
 معاون محترم سالمت  ، اصالح وتربیت سازمان جهت استحضار  -               
 فرمانده محترم یگان حفاظت سازمان جهت استحضار   -               
                جهت استحضارومسول پیگیریهای ویژه  جناب آقای محمدی مشاور محترم ریاست سازمان   -               

 

 

 


