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 مقدمه: 
اي و اظهارنظر  به منظور بررسی صالحیت حرفه   کمیته انتصابات شرکت نخریسی و نساجی خسروي خراسان (سهامی عام)

 گردد.  وري و تعالی شرکت تشکیل میترین ارکان بهرهیدي، به عنوان مهمدر خصوص بکارگیري مدیران شایسته و افراد کل
 ) هدف:1ماده  

در شرکت   انتصابات  کمیته  فعالیت  و چارچوب  اصول  تنظیم  دستورالعمل  این  تدوین  از  کمیته جهت می هدف  این  باشد. 
 گردد:تحقق اهداف زیر تشکیل می 

 کلیدي و مدیریتی  اي افراد جهت تصدي مشاغلهاي حرفه بررسی صالحیت -
 هاي کلیدي و مدیریتیاي در فرایند انتصاب افراد در پست اتخاذ رویکرد حرفه  -
 نهادینه سازي رویکرد مدیریت برمبناي شایستگی در فرآیند جذب و انتصاب  -
 ) تعاریف:2 ماده

 . )مستقل در شرکتشامل معاونین و مدیران (باشد مدیران: شامل مدیرانی است که مافوق بالفصل آنها مدیرعامل می
 باشد.ند جذب و بکارگیري افراد جهت تصدي یک پست یا موقعیت شغلی میآیانتصاب: منظور از انتصاب، فر 

 نامند.عملکرد موفق را شایستگی میدر جهت  شایستگی: دانش، مهارت و توانایی استفاده از این دو 
 ) محدوده اجرا:3ماده 

 باشد: رد زیر می شامل موا محدوده اجراي این دستورالعمل
 باشد.می پیشنهاد انتصاب و برکناري مدیرعامل و مدیرانی که مافوق بالفصل آنها مدیرعامل  -
 هاي تخصصی به هیئت مدیره. پیشنهاد نامزدهایی براي عضویت در کمیته  -
 .یرانهاي الزم به منظور توجیه وظایف هیئت مدیره براي مدیرعامل و مد پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست -

تواند در دستور کمیته انتصابات شرکت قرار  ها حسب اهمیت و حساسیت با تشخیص مدیرعامل میسایر پست   )1تبصره  
 گیرد. 
 ) مسئول اجرا:4ماده 

 باشد.نامه، مدیرعامل میمسئولیت اجراي صحیح این آیین
 ) معیارهاي ارزیابی: 5ماده  

 گیرد:می هاي زیر انجام در نظر گرفتن صالحیت   باارزیابی 
 اي هاي حرفه هاي آموزشی و گواهی هاي تخصصی، دوره صالحیت علمی: مقطع و رشته تحصیلی، مهارت -
 اي مرتبط با پست موردنظر صالحیت تجربی: تجربه حرفه  -
بع قابل اتکا مورد بررسی  اي فرد از مناکارآیی: عملکرد فرد در سوابق شغلی قبلی (در صورت امکان سوابق حرفه -

 قرار گیرد) 
تابعیت، سالمت جسمی و روانی، مدرك  بررسی صالحیت   )3تبصره   از حداقل سن،  از برخورداري  افراد اعم  هاي عمومی 

وظیفه،تحصیلی،   نظام  سوء  خدمت  عدم  و  تماماعتیاد  خدمت  تعهد  عدم  کیفري،  سازمان   پیشینه  سایر  به  اخذ  وقت  ها، 
هسته گزینش آستان هاي قانونی در حوزه مسئولیت  دستورالعمل   ربط و رعایت سایر مقررات و استعالمات الزم از مراجع ذي 
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 باشد.می قدس رضوي 
 ) ساختار کمیته: 6ماده 

آنها،   اکثریت  که  عضو  سه  از  انتصابات  مستقلکمیته  هیئت    عضو  از  می خارج  تشکیل  هستند،  این مدیره  رئیس  و  گردد 
بایست این افراد شامل مشاور کسب و یستقل ماي ماعض  در صورت انتخابکمیته باید عضو غیرموظف هیئت مدیره باشد.  

 ها باشد.شایستگی یابی رزکار و مشاور در حوزه ا 
تواند از آنها کمیته حسب مورد از مشاور سایر افراد داخل یا بیرون مجموعه استفاده نموده و در صورت نیاز می  )3تبصره  

 جهت حضور در جلسه بدون حق راي دعوت به عمل آورد. 
 جلسات هیئت مدیره:)  7  ماده
 یابد.کمیته با حضور اکثریت اعضا رسمیت می) 7-1
می)  7-2 تشکیل  مقتضی  موارد  در  شده  ارجاع  موضوعات  بررسی  براي  کمیته  ارزیابی جلسات  نتایج  گزارش  و  هاي گردد 

 گردد. کمیته حداکثر پس از یک هفته کاري از تاریخ ارزیابی اعالم می
 ) وظایف اعضا: 8ماده 
 باشد:یس کمیته بشرح زیر می ئیس کمیته: وظایف رئ ) ر8-1

 جهت مشارکت موثر اعضا در فرایند ارزیابی تالش مدبرانه در  -
 گیري موثر هدایت جلسات کمیته در جهت نتیجه  -
 نظارت بر روند فعالیت کمیته بر اساس انتظارات کالن هیئت مدیره  -
 باشد:) دبیر کمیته: وظایف دبیر کمیته بشرح زیر می8-2

اد جهت تطبیق با مقررات و ضوابط احراز  موارد ارجاعی مربوط به انتصابات و بررسی مشخصات و رزومه افر   دریافت  -
 شرایط عمومی جذب 

 تصدي مشاغل و مدعوین (در صورت نیاز)  داوطلباندعوت از اعضاي کمیته،  -
 مورد نیاز براي اعضا قبل از برگزاري جلسه  ارسال رزومه و سایر اطالعات  -
 ي موثر و منظم جلسات کمیته ربرگزا  -
تحقیقات میدانی یا اخذ استعالم شفاهی از بهترین و معتبرترین    بررسی سوابق عملکردي فرد در گذشته بصورت -

 هاي ممکنافراد و شیوه 
 ) 1تکمیل فرم کمیته انتصابات بر اساس نتایج حاصل از جلسه و اخذ امضاي اعضا (پیوست  -
 ارسال نتایج به هیئت مدیره  -
 ها و نتایج آنبندي برابر جمع سخنگوي کمیته در جلسات مربوط و پاسخگویی در عنوان نماینده و بحضور  -
 ها و مستندات مربوط به کمیته انتصابات نگهداري کلیه فرم  -

 بایست توسط دبیر کمیته و بصورت محرمانه تهیه گردد. هاي مرتبط با انتصابات میکلیه نامه )4تبصره 
 باشد:وظایف عمومی اعضاي کمیته بشرح زیر می  :) وظایف عمومی اعضا8-3

 به موقع در جلسات کمیته حضور منظم و  -
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 داوطلبان سمت مدیریت هاي ها و شایستگی اي صالحیت طرفانه و حرفه بررسی بی -
 هاي مرتبط با انتصابات  ها و دستورالعمل مشارکت در تدوین آیین نامه  -
 هاي ارزیابی: ) روش 9ماده 

 گیرد: بکار می هاي زیر را ز روشسازمانی، مسئولیت و پیچیدگی شغل مورد نظر، ترکیبی بهینه ا کمیته بر اساس سطح
 مصاحبه تخصصی -
 مصاحبه رفتاري  -
 هاي معتبر و مرتبط روانشناختی آزمون -
بررسی سوابق عملکردي: در حد امکان از طریق مصاحبه حضوري یا تلفنی با دو نفر از مدیران/ همکاران سابق فرد   -

 پذیرد. انجام می متقاضی
 هاي اخالقی کمیته: ) میثاق 10ماده  

 باشد:هاي اخالقی زیر می اعضاي کمیته و مدعوین جلسات کمیته، ملزم به رعایت میثاق 
از   - بیرون  در  موارد  کوچکترین  کمیته حتی  داخلی  مباحث  و  مذاکرات  به  اشاره  یا  افشا  عدم  و  رازداري  رازداري: 

 کمیته 
تاثیرپذیري  - عدم  غیرحرفه  استقالل:  توصیه  یا  فشار  هرگونه  درونیاز  افراد  از  مقام    اي  و  سطح  هر  در  بیرونی  و 

 سازمانی و استقالل راي کامل 
بندي به اصل عمومی شدن یک از افراد و پاي عدم افشاي تصیمات: عمومی نکردن نتایج و تصمیمات کمیته به هیچ -

 هاي رسمینتایج کمیته از کانال 
هاي معتبر جهت افراد مرتبط و روشحداکثري از کلیه منابع علمی و تخصصی، مشاوره    اي: استفادهرویکرد حرفه  -

 اي متناسب با شرایط، امکانات و زمان مورد نظر بررسی حرفه 
ها به خویشتن، احساسات شخصی و  ها و تفاوتها، تعصبات، شباهت ها، کلیشه بی طرفی: عدم تاثیر عقاید و گرایش  -

 در ارائه نظر  )5ه اي غیر از معیارهاي اصولی انتخاب (موضوع ماده ... و به طور کلی هر مولف
مسئولیت، پاسخگویی در قبال تصمیمات کمیته به دور از هرگونه  ها و صورتجلسات، پذیرش  امضا: امضاي تمام فرم  -

 گروه اندیشی، تعارفات و ...
  گیري:بندي و تصمیم ) جمع 11ماده  

 گردد. ا راي موافق اکثریت اعضا اتخاذ می بتصمیم کمیته بر اساس بحث و اقناع و 
 
 
 

.................... مورخ ................................. هئیت مدیره شرکت تصویب شده تبصره در جلسه شماره  4ماده و   11نامه در این آیین 
 باشد.و از این تاریخ الزم االجرا می 

 


