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  قانون مديريت خدمات كشوري

  مقدمه 

است كه رابطه متقابل و ارگانيك با ساير اجزاء از جمله  آن ، قوانين و مقرراتهر كشوري اي تشكيل دهنده نظام اداريزيكي از اج

سازمان كار و تشكيالت، روش ها و رويه ها، امكانات و منابع داشته و نقش بسزايي در نيل دولت ها به اهداف از نيروي انساني، 

  . پيش تعيين شده ايفا مي كند

ني مي توانند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند كه و مديران اجرايي به طور اخص زما مديران بطور اعم ،از سوي ديگر

لكن پراكندگي قوانين و مقررات و . هاي ذيربط باشند مجهز به اطالعات الزم و مسلط به قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت دستگاه

ان، مسئولين و كارشناسان را به و مقررات قبلي گاه مديرعدم صراحت الزم در مواردي و ارتباط داشتن برخي از قوانين با قوانين 

  .ويژه در اداره امور اجرايي با مشكل مواجه مي سازد و از جمله موانع عمده در جهت نهادينه كردن قوانين و مقررات مي باشد

متعهد، متخصص ، داراي  نيروي انسانيو نگهداشت بهسازي  ،اينجانب بمنظور آموزشمجموعه اي كه پيش روست حاصل تالش 

بيست در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز  ،خالق و نوآور كه نقشي تعيين كننده در پويايي و بالندگي هر سازماني دارد انگيزه،

اميد است . است ساله دولت، برنامه هاي تحول نظام اداري و سياست هاي كلي نظام اداري ابالغي از طرف مقام معظم رهبري

  .گيردمورد توجه كاركنان محترم دولت قرار 

صرفاً مواد قانوني كه براي كاركنان  ،پرهيز شده قانون مديريت خدمات كشوري در اين مجموعه از نگارش همه مواد قانوني

  .مورد توجه قرار گرفته است پركاربردتر بوده

  پيشينه قانون استخدام كشوري

 1286ـ قانون حقوق وظيفه مصوب  الف

تحوالتي در زمينه امور استخدامي و اداره امور اجرايي سازمانهاي ، بنابر ضرورت،  ر نظام جديد اداريپس از مشروطيت و استقرا

اين قانون ، . شمسي بشمار مي رود 1286در سال  "قانون وظايف  "اولين تحول ، تصويب قانوني تحت عنوان . دولتي بوجود آمد

مقرر گرديد كه به كاركنان دولت كه توان انجام كار اولين مقرراتي بود كه در زمينه استخدامي بتصويب رسيد و به موجب آن 

از ديگر تحوالت ، تشكيل واحد كارگزيني در وزارتخانه ها و موسسات دولتي . نداشته باشند ، تا آخر عمر مقرري پرداخت گردد

ررات ، وظايفي به موجب قوانين و مق. مستقل بود كه انجام وظايف عمومي وزارتخانه ها و موسسات مستقل را بر عهده داشت

  :بشرح زير براي واحد كارگزيني تعيين گرديده بود 

  .همكاري در امر طبقه بندي مشاغل)   4                        .                    پيشنهاد كادر اداري و فني مورد نياز )1

 .تهيه مقدمات و تشكيل دادگاههاي اداري )   5        ).            استخدام ، ترفيع ، انفصال و غيره ( اداره امور استخدام  )2

 .تنظيم اطالعات پرسنلي و تهيه آمار كاركنان )3

  

 1301قانون استخدام كشوري مصوب ـ  ب

تا قبل از تصويب قانون مذكور ، . ماده بتصويب رسيد 74 و فصل  5مشتمل بر  1301نخستين قانون استخدام كشوري ، در سال 

  :فصول اين قانون بشرح زير بود . و موازين خاصي انجام نمي گرفت استخدام ها روي اصول

  .تقاعد و وظايف فصل چهارم ؛                    فصل اول ؛ ورود به خدمت                                   

  .فصل پنجم ؛ مواد مخصوصه     .                                  فصل دوم ؛ مراتب خدمت و ارتقاء مرتبه
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  .فصل سوم ؛ طريقه محاكمه و مجازات

اين قانون . اين قانون بسيار ساده بود ، فاقد آيين نامه هاي اجرايي مشخص بود و برخي از اين آيين نامه ها هيچ وقت تهيه نشدند

ه به مشكالت و شرايط خاص آن دوره كم و بيش مورد استفاده بود ولي در اين سال و پس از پايان جنگ و با توج 1325تا سال 

مثل افزايش سرسام آور هزينه زندگي ، پايين بودن سطح حقوق كارمندان ، تاسيس و ايجاد سازمانهاي خاص زمان جنگ ، نظير ؛ 

 ، به مرور زمان و به تدريج اكثر دستگاههاي دولتي از اين فرصت استفاده كرده ؛ داراي ....سازمانهاي مخصوص جيره بندي و 

لذا به جز مواد محدودي از . مقررات خاص استخدامي شدند كه به هيچ وجه با مقررات مورد اجراء در ساير سازمانها تطبيق نمي نمود

تا تاريخ  1301از زمان اجراي قانون استخدام كشوري مصوب . اجراء شد عمالً اجراي آن متوقف گرديد 1345اين قانون كه تا سال 

طرح استخدامي تهيه و ارائه شد تا باالخره قانون فعلي استخدام كشوري در سال  7حدود  1345وري تصويب قانون استخدام كش

  .هاي مجلس رسيد و جهت اجراء ، ابالغ گرديد بتصويب كميسيون 1345

  

  1345قانون استخدام كشوري مصوب ـ  ج

ي آن تصور مي رفت نه نظام مشخصي ، به لحاظ حوزه محدودي كه در موقع تدوين برا 1301قانون استخدام كشوري مصوب 

جهت انتخاب افراد شايسته براي تصدي مشاغل دولتي ارائه داده و نه تدابير خاصي براي آموزش كاركنان درنظر گرفته بود و نه 

متعددي لذا با توجه به خواسته ها و هدفهاي تازه نظام اداري طرح هاي استخدامي . اينكه نظام پرداخت مناسبي را طراحي كرده بود

ماده واحده اي  1343آذر ماه  24در . تقديم قوه مقننه گرديد 1342سرانجام اليحه جديد استخدام كشوري كه در سال . ارائه گرديد

به دولت اجازه داده مي شود اليحه استخدام كشوري را كه به مجلس شوراي ملي تقديم شده پس از  ": بشرح زير تصويب شد 

بتصويب  31/3/1345ماده در تاريخ  149باالخره اين قانون در  "مجلس به مورد اجراء گذارد تصويب كميسيون خاص مشترك 

  .ماده مي باشد كه فصول آن بشرح زير است 151فصل و  11رسيد و با اصالحات انجام شده اكنون داراي 

  فصول قانون استخدام كشوري 

  ـ آموزش كاركنان                                      4                          ـ تعاريف و كليات                                       1

  ـ مسائل رفاهي مستخدمين                  5        ـ ورود به خدمت و انتصابات                                            2

  ـ حقوق و تكاليف مستخدمين             6ـ حقوق و مزايا                                                                    3

  ـ تبديل و تطبيق وضع 10           ـ رسيدگي به شكايات مستخدمين                                 7

  ـ مقررات مختلف 11                                         ـ بازنشستگي                           8

  ـ وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور                      9

  

  مراحل اجرايي قانون استخدام كشوري

اصل  ، كه ضمن آن بر رعايت اصل عدالت استخدامي ، ارزيابي كاركنان و رعايت 1345در قانون استخدام كشوري مصوب 

اجراي قانون بويژه در فصل سوم قانون . شايستگي در انتصابات ، تجربه ، تخصص و احساس مسئوليت كاركنان تاكيد گرديده بود

  .در مورد تعيين حقوق و مزاياي كاركنان در دو مرحله متمايز به شرح ذيل براي اجراء پيش بيني شده بود

  مرحله اول

  . به مورد اجراء درآمد 1/1/1347كه در واقع دوره انتقالي از مقررات گذشته به جديد محسوب مي شد ، در تاريخ 

وضعيت استخدامي كاركنان رسمي با توجه به شرايط مستخدم از لحاظ سطح تحصيالت و سنوات خدمت و حقوق دريافتي در ) الف

  .ن قانون تطبيق داده شد و گروه موقت و پايه آنان تعيين گرديدجدول حقوق اي 7الي  1با گروههاي  1346پايان سال 
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مستخدمين غير رسمي بر اساس مواد قانوني مربوط به رسمي ، تبديل وضع يافته اندو با توجه به عوامل ، سطح تحصيالت ، ) ب

  .شد جدول تطبيق داده 7الي  1با گروههاي  1346سنوات خدمت و ميزان حقوق دريافتي در پايان اسفند 

  مرحله دوم

در . ، پس از تصويب طرح طبقه بندي مشاغل عمومي ، در شوراي امور اداري و استخدامي كشور اجراء گرديد 1/7/1352در تاريخ 

اين مرحله گروه قطعي مستخدمين رسمي ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل و شرايط احراز تاكيد شده در طرح از لحاظ رشته 

ربه الزم ، با توجه به شرح وظايف و مسئوليتهاي پست مورد تصدي شرايط شخصي مستخدم از تحصيلي ، سطح تحصيالت و تج

جدول حقوق تعيين و رسته ، رشته و طبقه شغلي مستخدم  12الي  1لحاظ سطح تحصيالت و تجربه در محدوده گروههاي 

  .مشخص گرديد

  

  1370قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ـ  د

قانون استخدام كشوري در دو دهه اول نسبتاً كارساز بود و با شرايط محيطي و زمان خود هماهنگ با ارزشهاي حاكم اگر چه 

متناسب بود ، ليكن گسترش و تغييرات اساسي در تشكيالت سازمانهاي دولتي ، تنوع مشاغل ، ايجاد مشاغل جديد و گسترش 

انقالب شكوهمند اسالمي ديگر نمي توانست با شرايط روز سازگار باشد ، لذا سريع بازار كار ، مخصوصاً تغيييرات حاصل از بدو 

ضرورتاً مي بايست قانون استخدام كشوري بصورت گسترده دستخوش تغيير و اصالح قرار مي گرفت ولي متاسفانه فقط در يكي از 

موجب شده اين قانون  1370ا در سال بخش هاي قانون استخدام كشوري يعني مباني پرداخت حقوق و مزايا ، تغييرات اندكي ر

به تصويب رسيد و جهت اجراء به دولت ابالغ  1370تحت عنوان نظام هماهنگ پرداخت و با توجه به ضرورتهاي ذيل در سال 

  .گرديد

ي قانون استخدام كشور 32در ضريب جدول حقوق موضوع ماده  1370در خالل سالها بعد از پيروزي انقالب اسالمي تا سال ) الف

لذا به لحاظ وجود . افزايشي اعمال نگرديده بود ، به عبارت ديگر افزايش معيني در ميزان حقوق كاركنان دولت حاصل نشده بود

تورم ، قدرت خريد كاركنان دولت كاهش قابل مالحظه اي كرده بود و دولت ضرورتاً و در جهت حمايت از اقشار كم درآمد ، حداقل 

گروه اوليه جدول حقوق را پوشش مي داد ، ولي اثرات منفي  5الي  4يش داد ولي اين افزايش ها مĤالً حقوق كاركنان دولت را افزا

  .در طرح به جاي مي گذاشت و كارايي آن را كاهش داد

گروه بود كه با توجه به كثرت و تنوع مشاغل در بخش  12قانون استخدام كشوري داراي  32جدول حقوق موضوع ماده ) ب

گروه جدول حقوق ظرفيت الزم را جهت انطباق با  12استخدام كشوري و پيچيدگي وظايف و مسئوليتهاي آنها ، مشمول قانون 

  .تغييرات ايجاد شده نداشت

در دستگاههاي دولتي به دليل استفاده از مقررات استخدامي متفاوت ، از لحاظ پرداخت حقوق و مزايا ، ناهماهنگي قابل مالحظه ) ج

اگر چه اين امر ، در عمل و پس از تصويب نظام هماهنگ نيز بررسي . رايط شغل و شاغل ، ايجاد گرديده بود اي بدون توجه به ش

  .و به اجراء در نيامد

مراجع تصويب كننده حقوق و مزايا ، بسيار پراكنده و متعدد بودند لذا همين امر موجب ناهماهنگي هاي زيادي شده بود و هر روز ) د

  . نيز بيشتر مي شد

  مول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولتش

؛ مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدمين ثابت مشمول مقررات استخدامي شركتهاي  1باستناد ماده 

  .1352دولتي مصوب 
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استخدامي خاص  ؛ كليه دستگاهها و موسسات شركتهاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي كه داراي مقررات 12باستناد ماده 

  .بانكها ، شهرداريها و نيز شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است. استخدامي مي باشند

  پراكندگي دستگاههاي عمومي از لحاظ مقررات استخدامي 

استخدامي را مي توان به دستگاههاي اجرايي در بخش عمومي به استثناي نيروهاي نظامي و انتظامي از لحاظ قوانين و مقررات 

  پنج دسته به شرح ذيل تقسيم نمود ؛

  ـ دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري ؛ 1

. و با تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكل گرفت 1345دستگاههاي دولتي مشمول قانون استخدام كشوري در سال 

ي مشمول اين قانون گرديدند ، مگر اينكه بموجب قانون مستثني شده به موجب اين قانون كليه وزارتخانه ها و موسسات دولت

  .قانون مذكور مستثنيات احصاء شده اند 2در ماده . باشند

  قانون استخدام كشوري  2ماده ) پ(ـ شركتهاي دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند  2

   5/3/1352مصوب 

ليتهاي اين شركتها ، تجاري بوده و فعاليتهاي بازرگاني ركن اصلي و اساسي آنها را تشكيل مي نظر به اينكه ماهيت وظايف و مسئو

لذا قانونگذار در سال تصويب قانون استخدام كشوري پيش بيني نموده كه اين دسته از شركتها مي بايست داراي مقررات . دهد

مقررات استخدامي  5/3/1352طابقت داشته باشد ، در تاريخ استخدامي يكنواختي باشند كه با ماهيت وظايف و مسئوليتي آنان م

  .شركتهاي دولتي تصويب و به اجراء گذاشته شد

  ـ دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص 3

وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها و شركتهاي دولتي كه در شمول مقررات استخدامي قانون استخدام كشوري و مقررات 

گويند و هر كدام از  دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاصقرار نمي گيرند را  5/3/1352دولتي مصوب  استخدامي شركتهاي

  .اين موسسات با تصويب مراجع ذيربط ، داراي مقررات اداري و استخدامي مخصوص به خود مي باشد

  ـ موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي 4

مجلس شوراي اسالمي ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ،  1/6/1366صوب قانون محاسبات عمومي م 5با توجه به ماده 

نبه عمومي دارند ، تشكيل شده يا واحدهاي سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون و به منظور انجام وظايف و خدماتي كه ج

  .خواهد رسيدفهرست اين موسسات و نهادها به پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسالمي . مي شود

  1ـ نهادهاي انقالب اسالمي 5

                                                             
  )بر اساس قانون استخدام كشوري(فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي .  ١

قانون محاسبات عمومي  5موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده واحدهاي سازماني مشروحه زير و موسسات وابسته به آنها ، 

  .مي باشند 1366مصوب 

  ـ بنياد مسكن انقالب اسالمي 6%.                    50ـ شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از  1

  ـ كميته ملي المپيك 7                 سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد                  

  خرداد                                                                   15ـ بنياد  8ـ بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي                              2

  ـ سازمان تبليغات اسالمي      9               ـ هالل احمر                                                 3

  ـ  سازمان تامين اجتماعي    10)                                             ره(ـ كميته امداد امام  4

  ان                ـ فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسالمي اير 11ـ بنياد شهيد انقالب اسالمي                                   5

  ـ جهاد دانشگاهي 14ـ موسسه هاي جهاد نصر ، جهاد استقالل                     12

  )قم(نجفي  ـ كتابخانه حضرت آيت اهللا مرعشي 15جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي                                  



 

٨ 

 

واحدهاي سازماني هستند كه بر حسب ضرورت و پس از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ، بمنظور حفظ دستاوردهاي انقالب 

  .يا بصورت خود جوش يا بموجب قانون ايجاد شده اند) ره(اسالمي و بر حسب فرمان حضرت امام 

  

  )بر اساس قانون استخدام كشوري( مربوطحاالت استخدامي و احكام 

در اين حالت كليه مزاياي پيش بيني شده . وضع مستخدمي است كه در شغل معيني انجام وظيفه مي نمايد: حالت اشتغال ـ  1

ال حالت اشتغ. و مستخدم نيز مكلف به انجام كليه تكاليف مقرر مي باشد. در قوانين و مقررات مربوط به مستخدم تعلق مي گيرد

  . شامل اشتغال تمام وقت و اشتغال نيمه وقت مي باشد

ساعت در هفته تعيين گرديد و  44بموجب مصوبه شوراي انقالب ، ساعات كار كارمندان و كارگران يكسان و  1359از تير ماه 

  .چگونگي تنظيم ساعت كار در طول هفته در اختيار مسئوالن سازمانهاي مربوط گذاشته شد

  

،  47وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي ، بدون حقوق و استعالجي حسب مواد  :و معذوريت  حالت مرخصيـ  2

طبق مقررات آيين نامه  1352مقررات استخدامي شركتهاي دولتي ، مصوب  26و  25،  24قانون استخدام كشوري و مواد  49و  48

  .هاي مربوط استفاده نمايند

  

. مستخدمي است كه تصدي شغلي را بعهده نداشته باشد و در انتظار ارجاع خدمت باشدوضع  : حالت آمادگي به خدمت ـ  3

احكام مربوط در دو بخش مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي يكسان است و ميزان حقوق و 

  :مدت آمادگي خدمت و احكام مربوط به شرح ذيل مي باشد 

  :خدمت  ميزان حقوق آمادگي به) الف

و در مدت مازاد بر شش ماه ، نصف ) حقوق مبنا و افزايشهاي سنواتي ( در شش ماهه اول دوران آمادگي به خدمت تمام حقوق 

  .حقوق به مستخدم پرداخت مي شود كه در هر حال از حداقل حقوق مستخدمين شاغل كمتر نخواهد بود

  :مدت آمادگي به خدمت ) ب

يكسال است و در صورتيكه مستخدم تا پايان يكسال مجدداً اشتغال نيابد ، چنانچه شرايط  حداكثر مدت آمادگي به خدمت ،

  .مي شود بازخريدبازنشسته شدن را داشته باشد بازنشسته خواهد شد و در غير اينصورت ، سنوات خدمت دولتي وي 

  

 27/3/1367قانون استخدام كشوري مصوب  74سنوات خدمت مستخدمين در اجراي قانون اصالح تبصره يك ماده  بازخريدـ  4

  :مجلس شوراي اسالمي بشرح زير است 

  .مستخدميني مي توانند بازخريد شوند كه شرايط بازنشسته شدن را نداشته باشند: ـ شرايط بازخريدي 

  .دستگاه صورت مي گيرد) اختيار(وافقت با تقاضاي مستخدم و م: ـ نحوه بازخريدي 

  :   ـ وجوه قابل پرداخت به مستخدم بازخريد شده 
                                                                                                                                                                                                                

  ـ شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 16                    ـ بنياد امور بيماريهاي خاص                       13

مجلس شوراي اسالمي ، موسسات وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه  19/4/1373ضمناً ، بموجب تبصره يك ماده واحده مصوب 

و نهادهاي  عمومي غير دولتي تاسيس و اداره مي شود و به  بصورت غير از شركت و براي مقاصد غير تجارتي و غير انتفاعي توسط يك يا چند موسسه

همين ماده واحده اجراي اين قانون در مورد  2نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي است و به موجب تبصره 

  .بود موسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام واليت فقيه هستند با اذن معظم له خواهد

  



 

٩ 

 

 سال سابقه خدمت قابل قبول دولتي روز آخرين حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب به ازاي هر 45ـ پرداخت معادل  1

  ) .شش ماه ، به نسبت مدتو كمتر از  كسر سال به شرط بيش از شش ماه ، يك سال محاسبه مي شود(

  .ـ پرداخت وجوه مرخصي هاي استحقاقي استفاده نشده بر مبناي آخرين حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب مستخدم 2

  .ـ استرداد كسور بازنشستگي سهم مستخدم 3

ورت نياز دولت به تخصص بعضي از ـ اشتغال افراد بازخريد شده در كليه دستگاههاي دولتي و شهرداريها ممنوع است لكن در ص 4

قانون تعديل نيروي انساني با تصويب  8اين افراد ، اشتغال آنان بطور موقت و براي مدت معين بصورت خريد خدمت در اجراي ماده 

  .هيات وزيران بالمانع مي باشد

مي زارتخانه ها و موسسات دولتي و "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي  3ماده  3بند ) ج(بر اساس رديف 

  ."توانند نسبت به بازخريدي كاركنان داوطلب با پرداخت وجوه تشويقي عالوه بر قوانين و مقررات موضوعه اقدام نمايند 

  

در . وضع مستخدمي است كه طبق قوانين و مقررات مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است: حالت خدمت زير پرچم ـ  5

  .به خدمت رسمي زيرپرچم احضار شود ، خدمت زير پرچم جزو سابقه او محاسبه مي شودصورتيكه مستخدم 

مستخدميني كه بخدمت زير پرچم احضار شوند مكلفند حداكثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زير پرچم ، خود را به وزارتخانه يا 

و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند مستخدمين  موسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خود را براي ادامه خدمت اعالم دارد

مذكور را بخدمت بگمارند و در صورتيكه پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدمين مذكور موجود نباشد ، اينگونه 

  .مستخدمين آماده بخدمت مي شوند

بوده ايم ، با استناد به آيين نامه استخدام  تعريف مذكور ، تعريف يكي از حاالت استخدامي بوده كه ناچار به توضيح آن: توجه 

پيماني ، داوطلبان استخدام الزاماً بايد مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر داشته و حتماً گواهي پايان خدمت يا معافيت دائم ارائه 

  .پس حالت فوق الذكر ، در وضعيت كنوني مصداقي ندارد. نمايند 

  

ي براي زماني بوده كه دستگاههاي دولتي ، مستخدمين رسمي استخدام مي خدمت آزمايش: حالت خدمت آزمايشي ـ  6

با تصويب قانون استخدام پيماني ، از آنجاييكه مستخدمين پيماني بصورت قرارداد يكساله تا سه ساله در دستگاههاي دولتي . نمودند

سبت و كارايي مستخدم ، دستگاه اجرايي ن مشغول بكار مي شوند ، نيازي به خدمت آزمايشي نيست زيرا در صورت عدم توانمندي

  .مي نمايدبه لغو قرارداد با وي اقدام 

  

صوب وضع مستخدميني است كه در اجراي قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان م :حالت خدمت نيمه وقت بانوان ـ  7

دت موظفي خدمت دستگاه ، يك دوم مآيين نامه هاي مربوط بنابه درخواست مستخدم و موافقت و تغييرات بعدي و  10/9/1362

  .به خدمت اشتغال دارند) ساعت 22(در هفته 

  :احكام مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان بشرح زير مي باشد 

  .دستگاه صورت مي گيرد) اختيار ( با تقاضاي مستخدم و موافقت  )1

تنها ( ت ، هيچگونه محدوديتي ندارد خدم حداقل مدت استفاده از خدمت نيمه وقت بانوان ، يكسال است ولي از نظر سقف )2

  ) .محدوديت اين است كه بانوان نمي توانند در دوره آزمايشي از آن استفاده كنند 

 .ساعات كار اينگونه مستخدمين بايد به صورت هفتگي نصف شود ، تنها با توافق مستخدم و دستگاه مربوط )3

 .مي شوند ت اشتغال دارند ، از خدمت اخراج خصوصي بخدماگر معلوم شود اينگونه مستخدمين در جاي ديگر ، حتي بخش  )4

 .حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده سختي شرايط محيط كار مستخدم بميزان يك دوم قابل پرداخت است )5



 

١٠ 

 

 .فوق العاده هاي بدي آب و هوا ، محروميت از تسهيالت زندگي و محل خدمت تماماً به مستخدم پرداخت مي شود )6

 .اضافه كار ساعتي و روزانه به اين قبيل مستخدمين قابل پرداخت نمي باشد فوق العاده هاي )7

 .از لحاظ گروه و افزايش سنواتي ، اين مدت نصف حساب مي شود )8

 :نحوه احتساب مدت سابقه نيمه وقت بانوان از لحاظ بازنشستگي  )9

 .مي شودكم خدمت تمام وقت تلقي وقت در ح الف ـ از لحاظ سنوات خدمت الزم براي بازنشسته شدن هم مدت خدمت نيمه

حداكثر سه سال از خدمت نيمه وقت در كليه خدمت تمام وقت تلقي مي شود به شرط )   1ب ـ از لحاظ حقوق بازنشستگي ؛ 

مازاد بر سه سال ، هر سال خدمت نيمه وقت شش ماه محاسبه مي ) 2پرداخت كسور بازنشستگي بر ماخذ تمام حقوق و مزايا ،    

  .شود

  .از لحاظ مرخصي ها مانند مستخدمين تمام وقت مي باشند )10

بر اساس قانون استفاده از يك چهارم ساعات كار در حال حاضر ماموران مي توانند سه چهارم ساعات كار هفتگي به خدمت ) 11

به سه چهارم ضرب اشتغال داشته باشند ، كه در اين صورت تمام مواردي كه در اين قانون نصف حساب مي شد به جاي يك دوم 

  .مي شود

  

وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاههاي عمومي يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات  :حالت انفصال موقت ـ  8

هيچگونه وجهي  ضمناً در زمان انفصال موقت بابت مدت انفصال موقت ،. اداري براي مدت معيني از اشتغال بخدمت ممنوع است

جزو سنوات خدمت مستخدم به ) افزايش سنواتي ، گروه بازنشستگي ( نمي شود و اين مدت از هيچ لحاظ به مستخدم پرداخت 

بخدمت ) در صورتيكه منعي در حكم دادگاه وجود نداشته باشد( حساب نمي آيد و مستخدم پس از پايان مدت انفصال موقت 

مدت بازداشت و محكوميت . آماده بخدمت خواهد شد گمارده خواهد شد و چنانچه پستي براي ارجاع به وي موجود نباشد ،

  .مستخدمين جزو مدت انفصال موقت احتساب مي شود

  

وضع مستخدمي است كه بر اساس قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس ، ارتشاء و كالهبرداري مصوب  :حالت تعليق ـ  9

  .مي آيداز ادامه خدمت ممنوع مي شود و خدمت وي بحالت تعليق در  1367سال 

مي اياي مدت تعليق نيز قابل پرداخت ايام تعليق مستخدمين كه برائت حاصل كرده باشند جزو خدمت آنان محسوب و حقوق و مز

همچنين در صورت برائت ، . باشد لكن از لحاظ احتساب سنوات تجربي در ارتقاي گروه ، جزو سنوات قابل قبول احتساب نمي شود

  .نواتي و بازنشستگي و وظيفه ، جزو سوابق خدمت مستخدم احتساب مي شودمدت تعليق از لحاظ افزايش س

  

وضع مستخدمي است كه بموجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري ، اصالتاً و يا تبعاً براي هميشه  :حالت انفصال دائم ـ  10

سهم ( كسور بازنشستگي يا حق بيمه  قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، 9ماده  2در اجراي تبصره . از خدمت دولت محروم است

كارمنداني كه بر اساس قانون فوق الذكر به انفصال دائم ، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي شوند و نيز حقوق و ) كارمند 

  .مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان قابل پرداخت مي باشد

  

موقت مامور انجام وظيفه اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني وضع مستخدمي است كه به طور  :حالت ماموريت ـ  11

قانون استخدام كشوري اعزام  11خود گرديده يا اعزام براي طي دوره كارآموزي يا آموزشي بخدمت يكي از موسسات موضوع ماده 

  .شده باشد



 

١١ 

 

  

مستخدم . قانون استخدام كشوري از خدمت مستعفي شده است 67وضع مستخدمي است كه طبق ماده  :حالت استعفاء ـ  12

در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت . رسمي مي تواند با يك ماه اعالم قبلي از خدمت دولت استعفاء كند

ا موسسه دولتي مربوط مستخدم بموجب حكم رسمي با آن موافقت استعفاء از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه ي. نخواهد بود

اگر تا . وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ حصول استعفاء ، رد يا قبول استعفاء را كتباً اعالم دارد. كند

استعفاء تلقي خواهد شد و مستخدم مي  پايان يك ماه مذكور رد يا قبول نشدن استعفاء ابالغ نگردد ، اين امر در حكم عدم قبول

  . تواند در صورت قبول نشدن استعفاء به ديوان عدالت اداري شكايت كند

در صورت قبول استعفاء ، وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او 

سوابق . اء كرده است ، در صورت احتياج به وجود او ، مانعي ندارداستخدام مجدد مستخدم رسمي كه استعف. مسترد خواهد شد

خدمت اين قبيل مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به شرط آنكه وجوهي را كه بابت كسور بازنشستگي 

  . قبالً دريافت داشته اند يكجا به صندوق بازنشستگي مسترد دارند

استعفاء نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پايين تر باشد هر گاه مستخدمي كه از خدمت 

  .وزارتخانمه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايش معاف دارد

  

ار خود نتوانسته است در محل خدمت وضع مستخدمي است كه بعللي خارج از حدود قدرت و اختي :حالت غيبت موجه ـ  13

حاضر شود و موجه بودن عذر و به اينگونه مستخدمين فقط از لحاظ بازنشستگي ، سوابق خدمت قابل احتساب مي باشد و از نظر 

  .افزايش سنواتي و ارتقاي گروه همانند مستخدمين آماده بخدمت با آن رفتار مي گردد

  

 9ماده ) ي(ه بموجب حكم آراء هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند وضع مستخدمي است ك :حالت اخراج ـ  14

  .قانون رسيدگي به تخلفات اداري يا با راي مراجع صالح مربوط به قانون مجازات اسالمي بويژه بخش تعزيرات اخراج شده باشد

كارمنداني كه در اجراي ) سهم كارمند ( حق بيمه قانون رسيدگي به تخلفات اداري كسور بازنشستگي يا  9ماده  2بر اساس تبصره 

اين قانون به اخراج محكوم شده يا مي شوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استفاده نشده آنان و همچنين كسور بازنشستگي يا حق 

  .پرداخت است بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي مطبوع خود اخراج گرديده اند قابل

  

   :حاالت بازنشستگي و ازكارافتادگي ـ 15

وضع مستخدمي است كه طبق مقررات و ضوابط مربوط ، بازنشسته گرديده و از صندوق بازنشستگي : حاالت بازنشستگي ـ  1/15

  .يا بيمه مربوط ، حقوق بازنشستگي يا مستمري و ساير تسهيالت استفاده نمايند

وضع مستخدمي است كه بنا به تشخيص پزشك يا پزشكان معتمد و يا ساير مراجع مربوط ، توان : كارافتادگي حالت از ـ  2/15

  .كاركردن را ازدست داده و طبق مقررات ، ازكارافتاده گرديده و از حقوق و طبقه ازكارافتادگي استفاده مي كند

  

براي مطالعه بر اساس قانون استخدام كشوري ) (سوابق خارج سازمان(چگونگي احتساب سوابق خدمتي دولتي 

  )بيشتر

قانون استخدام كشوري ، سوابق خدمتي كه جزو سنوات خدمت دولتي مستخدمين رسمي از لحاظ افزايش  151بموجب مفاد ماده 

  :سنواتي و بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب عبارتند از 
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ت و شركتهاي دولتي و شهرداريها جزو سنوات خدمت دولتي مستخدمين سابقه خدمت در وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسا )الف

  : رسمي از لحاظ افزايش سنواتي و بازنشستگي و وظيفه محسوب و منظور مي شود مشروط بر اينكه 

ساعات كار تمام ) انجام وظيفه برابر ساعات كار مستخدمين در همان دستگاه است ( خدمت مستخدم ، تمام وقت بوده باشد  )1

وقت براي كاركنان دولت در دستگاههاي دولتي بموجب قانون يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور و 

  .ساعات از هفته تعيين شده است 44شوراي انقالب  23/4/1359ميزان آن مصوب 

  .بر اساس مجوزهاي قانوني بكار گرفته شده باشد )2

 .مزد انجام شده باشدخدمت وي در مقابل دريافت حقوق يا دست )3

 

طبق قانون احتساب سابقه خدمت مستخدمين وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي در نهادهاي انقالب اسالمي مصوب  )ب

هيات وزيران ، سابقه خدمت كاركنان دولت در  8/6/1365مورخ  5692مجلس شوراي اسالمي و تصويب نامه شماره  6/11/1364

ي جزو سنوات خدمت دولتي آنان به حساب مي آيد خواه قبل يا بعد از تصويب اين قانون انجام شده باشد نهادهاي انقالب اسالم

 :مشروط بر آنكه 

  ) ساعت در هفته كمتر نباشد   40حداقل از ( خدمت آنان در نهاد تمام وقت بوده ) 1

  .با دريافت يا بدون دريافت حقوق يا دستمزد انجام شده باشد) 2

  .متي داشته باشد بعبارتي ديگر خدمت وي داوطلبانه نباشدرابطه خد) 3

  .و احتياط جزو سنوات خدمت مستخدم به حساب مي آيد) دوره ضرورت ( انجام خدمت زير پرچم ) ج

  

  :مواردي كه مي توان مستخدم را آماده بخدمت نمود  )ج

ماده  2و تبصره  116و  49مواد  3و تبصره هاي  125و  118و تبصره مواد  143،  138،  127،  126،  116مواد : مباني قانوني ) 1

مقررات استخدامي  76و  66و  26مواد  2و تبصره  73،  62،  18قانون استخدام كشوري و مواد  117ماده  4و تبصره  36

مي كشور شوراي امور اداري و استخدا 24/2/1352و آيين نامه مشمولين آماده بخدمت مصوب  5/3/1352شركتهاي دولتي مصوب 

  000هيات وزيران و  21/4/1350مورخ  8522و تصويبنامه شماره 

  .بعلت حذف پست ثابت سازماني) 2

عدم وجود پست سازماني ؛ پس از پايان خدمت زير پرچم ، پس از مرخصي بدون حقوق ، غيبت غير موجه ، پس از تعليق و ) 3

  .ماه 6س از ماموريت بيش از برائت از اتهامات منتسبه ، پس از پايان استحصال موقت ، پ

  .بعلت انحالل وزارتخانه يا موسسه دولتي) 4

  بعلت عدم رضايت مستخدم به هنگام تنزل گروه) 5

هرگاه پست سازماني مستخدمي كه در اختيار دستگاه خود نيست به شخص ديگري واگذار شده باشد و مستخدم مجدداً در ) 6

  .ه به پست سازماني منصوب نشده است ، آماده بخدمت خواهد بوداختيار دستگاه خود قرار گيرد تا زماني ك

وزراء و روساي سازمانهاي مستقل دولتي مي توانند مستخدميني را كه پرونده آنان جهت رسيدگي به هياتهاي رسيدگي به ) 7

مستخدمي جهت رسيدگي تخلفات اداري ارجاع مي شود حداكثر بمدت سه ماه آماده بخدمت نمايند و در صورتي كه پرونده چنين 

  .به هياتهاي تجديدنظر ارسال گردد ، مي توان مدت آماده بخدمت آنان را بمدت سه ماه ديگر تمديد نمايند

  

  :نحوه احتساب دوران آمادگي بخدمت از لحاظ افزايش سنواتي ارتقاء گروه و بازنشستگي  )د

  .ي به حساب مي آيندماه از دوران آمادگي بخدمت از لحاظ افزايش سنوات 2حداكثر ) 1
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با توجه به اينكه مستخدم در دوران آمادگي به خدمت به كار اشتغال نداشته و عمالً تجربه اي كسب نمي نمايد ، لذا اين مدت از ) 2

  .لحاظ ارتقاء گروه محاسبه نمي گردد

  .شستگي به حساب مي آيدهمه دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به ماخذ تمام حقوق از لحاظ بازن) 3

  

  ـ قانون مديريت خدمات كشوري هـ

   ـ تعاريف فصل اول

واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب : ـ وزارتخانه  1ماده 

  .قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد

سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقالل حقوقي  واحد: ـ موسسه دولتي  2ماده 

كليه سازمانهايي . ، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد

  .ه مي شودكه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم موسسه دولتي شناخت

واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل حقوقي است و با تصويب  :ـ موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي  3ماده 

مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع غير دولتي تامين گردد و عهده 

  .ه عمومي دارددار وظايف و خدماتي است كه جنب

بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب  :ـ شركت دولتي  4ماده 

سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ، ابالغي از سوي مقام معظم رهبري جزو وظايف دولت محسوب مي گردد ايجاد 

  .تعلق به دولت مي باشددرصد سرمايه و سهام آن م 50و بيش از 

هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً متعلق به 

  .واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است

مجلس شوراي اسالمي مجاز است تشكيل شركت هاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق الذكر صرفاً با تصويب  ـ 1تبصره 

درصد است با افزايش سرمايه به شركت دولتي  50همچنين تبديل شركت هايي كه سهام شركت هاي دولتي در انها كمتر از 

  .ممنوع است

شركتهاي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي شوند شركت  ـ 2تبصره 

  .ي تلقي مي گردنددولت

كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر » شركت هاي دولتي«احكام  ـ 3تبصره 

  .آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد

عمومي غيردولتي ، شركتهاي دولتي و كليه وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، موسسات يا نهادهاي  :ـ دستگاه اجرايي  5ماده 

كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و 

  .نوسازي صنايع ايران ، بانك مركزي ، بانكها و بيمه هاي دولتي ، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند

عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي براي انجام وظايف و  :ـ پست سازماني  6ماده 

پست هاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي . مسئوليتهاي مشخص پيش بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود

  .كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد

فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و يا قرارداد مقام  :ـ كارمند دستگاه اجرايي  7ماده 

  .صالحيت دارد در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود
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ن بدون محدوديت آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آ :2امورحاكميتي -8ماده 

  . شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود

  :از قبيل

  .فرهنگي وسياسي ‚اجتماعي ‚برنامه ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي ‚سياستگذاري - الف

  .برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد -ب 

  .ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم - ج

  .فراهم نمودن زمينه ها و مزيتهاي الزم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري -د

  .استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي ‚امور ثبتي ‚قانونگذاري - هـ

  .دفاعي و دفاع مليحفظ تماميت ارضي كشور و ايجادآمادگي  -و

  .اسالمي ‚فرهنگ و مباني اسالمي و صيانت از هويت ايراني ‚ترويج اخالق - ز

  .تنظيم روابط كار و روابط خارجي ‚ماليه عمومي ‚اداره امور داخلي - ح

  .حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي -ط

  .آمار و اطالعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور ‚تحقيقات بنيادي - ي

مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و  ‚كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير ‚ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي - ك

  .بحرانهاي عمومي

قانون ) 30(و سي ام) 29(ست و نهم اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بي) 11(و ) 10( ‚)9(بخشي از امور مندرج در مواد - ل

اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي باتأييد هيأت وزيران امكانپذير نمي 

  باشد

ساير مواردي كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور  -م

  .رار مي گيردق

آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع  :ـ امور اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي  9ماده 

آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي ، علوم و : فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد ، از قبيل 

  .امور فرهنگي ، هنري و تبليغات اسالميخشي ، تربيت بدني و ورزش ، اطالعات و ارتباطات عمومي و تحقيقات ، درمان ، توانب

 

� وري و ا���ي ا����رات �زم	�� ا"!ا � 

 ‚و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو) ستانده(به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول  -16ماده 

جلوگيري از تمركز تصميم گيري و اعطاء اختيارات الزم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين نامه 

 .كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند 3اي

                                                             
يل همه دستگاههاي دولتي و اجرايي حاكميتي نيستند، بايد توجه داشت دستگاههاي اجرايي وظايفي كه انجام مي دهند چنانچه در چار چوب ماده ذ.  ٢

ابل واگذاري، تعديل و قرار داشته باشد، آن دستگاه اجرايي حاكميتي بوده در نتيجه آن قسمت از واحدها كه وظايف مستقيم اين ماده را انجام مي دهند ق

  .     ف نمي باشنديا حذ
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 ‚بهداشتي ‚پژوهشي ‚خدمات و محصوالت واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و - الف 

در چهارچوب متوسط قيمت تمام  ‚متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات ‚توليدي و اداري ‚خدماتي ‚درماني

  .سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور يا استانشده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب ساالنه ملي و استاني با تأييد 

تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و  - ب 

  .كيفيت خدمات ارائه شده

  .ام شده آن و تعيين تعهدات طرفينانعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تم -ج 

اعطاء اختيارات الزم براي پيشنهاد جابه جايي فصول و برنامه هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه ريزي استان در چهارچوب  -د 

  .احكام قانون بودجه ساالنه جابه جايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه ساالنه خواهد بود

به موجب آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به  ‚اختيارات الزم اداري ومالي به مديران ‚نظام قيمت تمام شده براي اجراء -هـ 

  .تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين مي گردد

 به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب ‚اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد - و 

  . بانكي واحدهاي ذي ربط به هزينه قطعي منظور مي گردد

  

 ����/ �.��ت ��رد ,��ز از +	 * �(�)'& و �	ك $ن

به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات غيردولتي براساس  -17ماده

و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات موردنياز خود را  فعاليت مشخص ، حجم كار معين ، قيمت هر واحد كار

در صورت عدم مراجعه متقاضيان ، اجازه داده مي شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد سازمان از طريق . تأمين نمايند

  .ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد

  

 ا �7د ا,�6!ش و 234 ���رآ1 آ�ر�(.ان

و افزايش كارآيي و بهره مندي از فكر و انديشه و خالقيت  4ههاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد انگيزهدستگا - 20ماده 

كارمندان ذي ربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن درتصميم گيري ها را 

خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت  5پاداش براساس آئين نامه اي نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت. فراهم آورند 

  .وزيران مي رسد

 ‚سازماندهي  ‚دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات الزم براي آموزش - 22ماده 

رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان  ‚ايجاد تسهيالت و كمكهاي مالي

  .به عمل آورند ‚به تصويب هيأت وزيران مي رسد

  
 وا>;اري �'.ي ه�ي دو8�9

                                                                                                                                                                                                                
به تصويب وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت  22/7/1389ك ، در تاريخ   44989ت /163466آيين نامه موضوع اين ماده به شماره .  ٣

 .الكترونيك رسيده است
  .انگيزه كاري در آنان مبتني بر نظام پيشنهادات را فراهم مي نمايداعطاي اختيار به مديران جهت ترغيب و تشويق كاركنان و ايجاد .  ٤
به تصويب وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك  14/1/1389، در تاريخ  4221/44196آيين نامه موضوع اين ماده به شماره .  ٥

  .رسيده است
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ذيل را انجام در راستاي اجراء احكام اين فصل كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات  - 24ماده 

  :دهند

حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصاء و با  - الف 

از % ) 20(به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد. رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند

  .دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابدميزان تصديهاي 

اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههاي اجرائي كه به ) 51(تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده  - ب 

يتي نسبت به درامور غيرحاكم%) 2(هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قرارداد مي باشند هر سال به ميزان دو درصد

  .سال قبل كاهش يابد

استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرائي ‚بازخريدي ‚معادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي حداكثر –ج 

  .خارج مي شوند استخدام نمايند 

  .هستند مستثني اين قانون از شمول اين ماده) 8( وظايف حاكميتي موضوع ماده -1تبصره 

  

  1 ��از / ا�=ق ا<=�8 و ادارير��

و اداري و  6خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخالق اسالمي ‚مديران و كارمندان دستگاههاي اجرائي  - 25ماده 

طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشوراخالقي و اداري كه امضاء مي نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت 

  .به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند

  

� <�ز��,.ه8، +	ا�8 و �(A�B ��@�=ت د<��6ه��ي ا4	ا 8�D, 

طراحي و تنظيم تشكيالت خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در چهار  ‚دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي  – 29ماده 

  :هيأت وزيران مي رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند 7ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و به تصويب ‚چوب الگوها

در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان به تصويب سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور  -الف 

  .هيأت وزيران مي رسد

تشكيالت و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياستها  - ب 

  .تو احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرف

سطوح عمودي مديريتي در دستگاههاي اجرائي ملي و استاني  ‚به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري –ج 

  :به قرار ذيل تعيين مي گردد ‚با احتساب باالترين مقام اجرائي در هرواحد سازماني

  . سطح) 4(حداكثر در: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي  -

  . سطح) 3(حداكثر: ستاني واحدهاي ا -

  .سطح) 2(حداكثر: مناطق و نواحي همتراز ‚واحدهاي شهرستاني  -

                                                             
به رعايت ماده قانوني ذيل مي باشند و با كاركناني كه اين ماده را رعايت نكنند مي توان از كاركنان شاغل در ادارات و به ويژه مديران آنها ملزم .  ٦

  .طريق هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري برخورد كرد

 .جهت اجرا ابالغ گرديد 21/11/88مورخ  43914ت /231430آيين نامه اجرايي آن به شماره ـ 

  .است شده ابالغ اجرايي دستگاههاي به 27/12/88 مورخ 43911 ت/26773شماره آيين نامه اجرايي آن طي.  ٧
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  .يك سطح: ساير واحدهاي تقسيمات كشوري  -

و براي ساير مقامات ) 10(حداكثر) 71(ماده) ج(و) ب(‚)الف(بندهاي.تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذكور در  -هـ 

پست در سقف پستهاي مصوب ) 3(و براي رؤساي مؤسسات دولتي باگستره كشوري حداكثر) 4(ماده حداكثراجرائي مذكور در اين 

  .تعيين مي گردد

اين ) 29(با رعايت ماده) به استثناء استانداريها( واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرائي در مراكز استانها  –ي 

  .زماندهي مي شوند و سازمانهاي موجود در اين سطح تغيير مي يابندقانون حداكثر در سطح اداره كل سا

در صورتي كه دستگاههاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكيال ت مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتي در  -ط

كه درتاريخ تصويب اين  شهرستانهاي كمتر از هفتادهزارنفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند در صورتي

قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي ربط احداث نشده باشند مو ظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراكز 

شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل 

هزينه هاي پشتيباني و . افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي ربط نمي گردد.خودداري نمايند

درساير شهرها با تشخيص هيأت وزيران اجراء . پيش بيني مي گردد ) استا نداريها( خدماتي اين مجتمع ها در بودجه وزارت كشور 

  .اين بند امكانپذير مي باشد

  
 &�آ�ر>�	ي و F	دا��H� 1ق �.ون دا1EF /�G <�ز��,1���)�� 8 

 �'�ب
متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و  ‚هريك از كارمندان دستگاههاي اجرائي  – 32ماده 

  . 8پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابالغ اين قانون ممنوع است

  

�� و ����/ ,��>	�G در 	H�E� 1 ه�ي ��رد ,��ز وا�. ه�يEF
��ي ��<J& ,��"�& و���... 

 كمتر توسعه يافته و واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخشهاي توسعه نيافته و نياز پستهاي موردـ  35 تبصره ماده

پست بال تصدي براي واحدهاي  ودصورت نب در. شد اين قانون تأمين خواهد )29( سرجمع پستهاي موضوع ماده جديدالتأسيس از

  .دولت موظف است با رعايت احكام اين فصل پست جديد ايجاد نمايد فوق الذكر

  

��ي ا,�7م آ�ر د<��6ه��ي ا4	ا 8Gا (.ه� و رو	اي "	و ا4 &��� 

وري نيروي انسا دستگاههاي اجرائي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روشهاي انجام كارخود را با هدف افزايش بهره  ـ 36 ماده

سالمت و صحت امور و تأمين رضايت و كرامت مردم و براساس  ‚كيفيت  ‚هزينه ‚دقت ‚ني وكارآمدي فعاليتها نظير سرعت

  .دستورالعمل سازمان تهيه و به مورد اجراءگذارند و حداكثر هر سه سال يك بار اين روشها را مورد بازبيني و اصالح قرار دهند

دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل هاي ذيربط  – 37ماده 

  :اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند 

  .اطالع رساني الكترونيكي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد - 1

                                                             
ود كه بعضاً مشاهده شده است كه مديران، كاركنان خود را بلحاظ عدم نياز در اختيار كارگزيني قرار داده و درخواست مي كنند كارمند بال پست ش.  ٨

مداقه قرار داده و از اقداماتي كه مغاير قانون بوده و احتمال تبعات بعدي دارد كليه مديران الزم است اين ماده را مورد . مخالف اين ماده مي باشد

  .خودداري نمايند
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   .ائه فرمهاي موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه هاي الكترونيكيار - 2

  .ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي  براي دريافت خدمت  - 3

  

  ورود به خدمت فصل ششم ـ 

ورود به خدمت و تعيين صالحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرايي مي باشند بر اساس  ـ 41ماده 

  .مجوزهاي صادره ، نشكيالت مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي شود

  :شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي عبارتند از  ـ 42ماده 

تحصيلي دكتري و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك  سن بيست سال تمامحداقل الف ـ داشتن 

  . چهل و پنج سال

  .ب ـ  داشتن تابعيت ايران

  .ج ـ انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان 

  .د ـ عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

  .جزايي موثرهـ ـ نداشتن سابقه محكوميت 

براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده ( و ـ دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدرك همتراز 

  ).است 

ز ـ داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند بر اساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد 

  .صويب هيات وزيران مي رسدسازمان به ت

  .ح ـ اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانوني اساسي جمهوري اسالمي ايران

  .ط ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

  .نجام خواهد شدبه كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود ا ـ 1تبصره 

استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي در مشاغل تخصصي و كارشناسي و باالتر منوط به احراز توانايي آنان در  ـ 2تبصره 

  .مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطالعات مي باشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابالغ خواهد شد

  .ايثارگران و خانواده هاي آنان بر اساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بوداستخدام  ـ 3تبصره 

  .قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است ـ 4تبصره 

به كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص  ـ 5تبصره 

مشخص و براي فرزندان شهداء صرفاً در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد مجاز  براي مدت زمان

  .مي باشد

دستگاههاي اجرايي مي توانند در صورتيكه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي عالوه بر شرايط ماده  ـ 43ماده 

  .عمل قرار دهنداين قانون داشته باشند آن را مالك ) 42(

به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي  ـ 44ماده 

دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به . گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكان پذير است

  .مي رسدتصويب شوراي توسعه مديريت 
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  فصل هفتم ـ استخدام

  .ذيل انجام مي پذيرد 9از تاريخ تصويب اين قانون ، استخدام در دستگاههاي اجرايي به دو روش ـ 45ماده 

  . )قانون مديريت 8ماده ( براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتيرسمي الف ـ استخدام 

  .براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين 10ب ـ استخدام پيماني

كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي در آمده اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت  ـ 1تبصره 

  .استخدام رسمي ادامه خواهند داد

اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به ) 8(ه اين ماده با توجه به ويژگيهاي مذكور در ماد) الف(مشاغل موضوع بند  ـ 2تبصره 

  .تصويب هيات وزيران مي رسد

سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال  ـ 3تبصره 

  .تجاوز كند

نامه مشخص مي گرددو در مورد كارمندان رسمي تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان  ـ 4تبصره 

  .به عهده دستگاه اجرايي ذيربط مي باشد

كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي ، يك دوره آزمايشي را كه  ـ 46ماده 

ل ، از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور مدت زمان آن سه سال مي باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذي

  .خواهند شد

، كارداني ، عالقه به كار ، خالقيت ، نوآوري ، روحيه خدمت به مردم ) علمي ، اعتقادي و اخالقي ( الف ـ حصول اطمينان از لياقت 

  .كارمندان رسميو رعايت نظم و انضباط اداري از طريق كسب امتياز الزم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صالحيت 

  .ب ـ طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز الزم

  .ج ـ تاييد گزينش

در صورتي كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب  ـ 1تبصره 

  .ننمايند با وي به يكي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد

  .ساله ديگر براي احراز شرايط الزمالف ـ اعطاء مهلت دو 

  .ب ـ تبديل وضع به استخدام پيماني

  .ج ـ لغو حكم

و پذيرفته شدن براي استخدام ) 42(با كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صالحيتهاي موضوع ماده  ـ 2تبصره 

  :رسمي در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد 

  .آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي شود ـ سوابق پيماني1

  .فصل ورود به خدمت اضافه مي شود) 42(ماده ) الف(ـ سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند  2

��ي �EF اي	�
�	دو8�9  ����& آ�ر>�	ي آ�ر�(.ان  1���)��
 <�ز��,8 در د<��6ه��ي ا4	ا 8

                                                             
 .معاون اول رييس جمهور 22/7/89رخ مو 163467/44913موضوع تصويب نامه شماره .  9

 انساني سرمايه و مديريت توسعه محترم سوي معاونت از صادره مجوزهاي اساس بر و كشوري خدمات مديريت قانون 45 ماده ب بند باستناد . ١٠
 پزشك ،حراست  ، گزينش(ذيصالح  مراجع نظر اعالم و تخصصي مصاحبه آزمون در قبولي متقاضيان از ، پس مربوطه ضوابط رعايت با و جمهور رئيس

  .گردد مي ابالغ امور اداريپيماني به واحد  استخدام حكم صدور نتيجه جهت و مطرح سرمايه انساني كميته در مراتب ،) سازمان معتمد
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براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي  11به كارگيري كارمندان شركتها و موسسات غيردولتي ـ 47ماده 

سازماني دستگاههاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و موسسات صرفاً بر 

  .اين قانون امكان پذير است) 17(اساس ماده 

  :كارمندان رسمي در يكي از حاالت ذيل از خدمت در دستگاه اجرايي منتزع مي گردند  ـ 48ه ماد

  .استعفاء  -    .           ن ذيربطبازنشستگي و يا ازكارافتادگي كلي طبق قواني  -

بر اساس آيين نامه (ب سال متوالي يا چهار سال متناوبازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد مستخدم در سه   -

  ).مان به تصويب هيات وزيران مي رسدكه با پيشنهاد ساز 12اي

  .اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذيربط  -                   ).              122(آماده به خدمت بر اساس ماده   -

كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي گردند در مدت انفصال ، اجازه استخدام و يا هر  ـ 1تبصره 

  .گونه اشتغال در دستگاههاي اجرايي را نخواهند داشت

كارمنداني كه از دستگاه اجرايي اخراج مي گردند ، اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرايي  ـ 2تبصره 

  .را نخواهند داشت

  .تمديد قرارداد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي باشد ـ 49ماده 

  .استمرار پست سازماني كارمندان -

  .لكرد و رضايت از خدمات كارمندكسب نتايج مطلوب از ارزيابي عم -

 .جلب رضايت مردم و ارباب رجوع -

 .ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي -

 .در صورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني ، مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد تبصره ـ

  .كاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بودكارمندان ، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بي ـ 50ماده 
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مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرايي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنج ساله تعيين مي  ـ 51ماده 

  .گردد و سهم هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد

رج از مجوزهاي موضوع اين ماده خالف قانون محسوب و هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي خا تبصره ـ

ممنوع مي باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي شوند تصرف غيرقانوني در اموال عمومي 

  .13محسوب مي گردد

اين قانون ) 32(و تبصره ماده ) 45( هر نوع به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي به غير از حاالت مندرج در ماده ـ 52ماده 

  .ممنوع مي باشد

                                                             
ضمن رعايت مفاد . قانون برنامه پنجم توسعه تبيين شده است 65ماده  2شرايط انتقال و مأموريت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در بند .  ١١

 .اقداماتي كه مغاير با اين مواد باشد پرهيز شوداين ماده، موارد مندرج در ماده اشاره شده قانون برنامه پنجم حتماً مورد توجه قرار گيرد و از 
  .ييس جمهور جهت اجراء ابالغ گرديدمعاون اول ر 21/11/88مورخ  231327/43915آيين اجرايي آن به شماره  . ١٢
 
منوط به برگزاري آزمون و اگر چه استخدام رسمي يا پيماني . واژه بكارگيري در اين ماده عام است و منظور ، بكارگيري رسمي و يا پيماني نيست.  ١٣

احل خاصي شرايط مقرر در قانون است لكن مديران بايد توجه داشته باشند بكارگيري نيرو حتي قراردادي نيز بر اساس اين ماده نياز به مجوز و طي مر

  .اشاره شده است 52دارد كه به اهم  مفاد اين ماده و ماده 
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  فصل هشتم ـ انتصاب و ارتقاء 

 G	ا M ا,�'�ب و ار��Hء 83KG آ�ر�(.ان

انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي الزم و پس از احراز شايستگي و عملكرد  ـ 53ماده 

  .14موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد

به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران ، دستگاههاي اجرايي موظفند اقدامات زير را انجام  ـ 54ماده 

  :د دهن

الف ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريت حرفه اي ، شرايط تخصصي الزم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاي شغلي 

در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد ، با برگزاري امتحانات تخصصي الزم ، . ، به مراتب باالتر ارتقاء يابند

  .مي پذيرد انتخاب صورت

با رعايت تخصص ( سمت هاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته %) 15(دستگاههاي اجرايي مي توانند براي حداكثر پانزده درصد 

  .خارج از دستگاه استفاده نمايند) و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي 

بدون الزام به رعايت مسير شغلي از ) اين قانون ) 71(مذكور در ماده ( ب ـ عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي 

  .اختيارات مقامات باالتر مي باشد

تغيير سمت افراد قبل از مدت مذكور . ج ـ دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه اي چهارساله مي باشد و تمديد آن بالمانع است

  .تصويب هيات وزيران مي رسد امكان پذير مي باشدبر اساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به 

  ).وجود نداشت 2و  1ضرورتي براي درج تبصره هاي (

دستگاههاي اجرايي موظفند امكان ارتقاء مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه  ـ 3تبصره 

  .كارمندان فراهم نمايند

  .اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه اي تلقي مي گردند) 71(مديران مذكور در ماده  ـ 4تبصره 

  000ـ سمت هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي شوند  و  71ماده 

  الف ـ روساي سه قوه                

و نخست وزيران دوران انقالب . ( مي و اعضاي شوراي نگهبانب ـ معاون اول رييس جمهور ، نواب رييس مجلس شوراي اسال

  )اسالمي 

  .                ج ـ وزراء ، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و معاونين رييس جمهور

  .             د ـ استانداران و سفراء

  .هـ ـ معاونين وزراء

و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي مديريت ، نسبت سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه هاي انساني  ـ 55ماده 

  .به ايجاد بانك اطالعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذيربط اقدام نمايد

  

                                                             
 تصويب اساس آنان بر ارتقاء شغلي مسير ارتقاء نحوه و اي حرفه مديريتي پستهاي عمومي و تخصصي شرايط و ارتقاء مديران و انتصاب گونه هر.   ١٤

  .گردد مي اجراء اداري عالي نامه شوراي تصويب موضوع 23/3/90 مورخ 6643/206شماره  نامه
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  فصل نهم ـ توانمند سازي كارمندان

سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي دستگاههاي اجرايي ، نظام آموزش كارمندان  ـ 58ماده 

دستگاههاي اجرايي را به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر ، 

فرآيند آموزش تامين نمايد به نحوي كه رابطه اي بين ارتقاء كارمندان و انگيزه هاي الزم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در 

  .مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي بر اساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند

مه هاي آموزشي كارمندان خود را دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت ، برنا ـ 59ماده 

  .تدوين نمايند

دستگاههاي اجرايي مي توانند در قالب برنامه هاي آموزشي مصوب ، براي اجراء دوره هاي آموزشي مورد نياز خود با  :تبصره 

حي ، اجراء و همچنين دستگاههاي مزبور مي توانند كليه مراحل طرا. دانشگاهها و موسسات آموزش عالي انعقاد قرارداد نمايند

ارزشيابي دوره ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صالحيت 

  .فني و تخصصي آنها به تاييد سازمان رسيده باشد ، واگذار نمايد

گردد و از سوي دولتهاي خارجي يا از  كليه بورس هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي ـ 60ماده 

از طريق سازمان ، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرايي توزيع مي . طرف موسسات بين المللي در اختيار دولت قرار مي گيرد 

  .دوره هايي كه طبق قرارداد دو جانبه برگزار مي شود توسط دستگاه اجرايي مربوط اقدام خواهد شد. گردد

و دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي شود با نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  بورس ها تبصره ـ

  .پزشكي و علوم ، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي گردد
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مان تصويب اين قانون براي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك اعزام كارمندان دستگاههاي اجرايي از ز ـ 61ماده 

   ممنوع استفاده از ماموريت آموزشيو  با هزينه دستگاههاي مربوطهدانشگاهي و يا معادل آن مي گردد در داخل و خارج از كشور 

  .مي باشد

  .ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند تبصره ـ

دستگاههاي . كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازي و افزايش مهارتها و تواناييهاي شغلي خود اقدام نمايند ـ 62ماده 

اجرايي شيوه ها و الگوهاي الزم براي افزايش توان و توان سنجي مداوم كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابالغ مي شود 

  .به مورد اجراء خواهند گذارد

  

  دهم ـ حقوق و مزايا  فصل

نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد  ـ 64ماده 

امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي ، مبناي تعيين حقوق و مزاياي . آتي خواهد بود

  .قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گرددكارمندان 
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ضريب ريالي در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در اليحه بودجه ساالنه پيش بيني و به تصويب مجلس  تبصره ـ

  .15شوراي اسالمي مي رسد

كليه مشاغل مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتها ، سطح تخصص و  ـ 65ماده 

  .مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند

  .مي باشد) 6000(و حداكثر آن ) 2000(حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل 

ر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها ، حداكثر در پنج رتبه ؛ مقدماتي ، پايه ، ارشد ، خبره و عالي طبقه بندي مي ه ـ 1تبصره 

رتبه هاي خبره و عالي به . گردند و هر كدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي يابد

  .مشاغل كارشناسي و باالتر اختصاص مي يابد

شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند و بر اساس عواملي نظير ابتكار و خالقيت ، ميزان افزايش مهارتها ، 

انجام خدمات برجسته ، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جليب رضايت ارباب رجوع بر اساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي 

مي رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه ، مشاغل به تصويب شوراي مديريت 

  . ارشد ، خبره و عالي ارتقاء مي يابند

نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين مي شوند و افرادي كه عالوه بر شرايط عمومي در بدو 

كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد از  16دار هستند طبق آيين نامه اياستخدام از تجربه و مهارت الزم برخور

  .طي برخي از رتبه ها معاف و در يكي از رتبه هاي ديگر قرار مي گيرند

كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها ، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي  ـ 2تبصره 

است ، ) 5000(و حداكثر آن  )500(غلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق العاده مديريت كه حداقل امتياز آن ش

  .مي گيرندقرار 

امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت ، درمان و  ـ 3تبصره 

  .محاسبه مي شود) 1/1(جداول حق شغل با ضريب آموزش پزشكي در جدول يا 

عالوه بر حداقل ( كليه شاغلين مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير تحصيالت ، دوره هاي آموزشي و مهارت  ـ 66ماده 

امتياز ) 4500(و حداكثر ) 1000(، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل )شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط 

  .مي باشد ، بهره مند مي گردند

  .امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد%) 75(حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد 

هنرمندان و افرادي كه در حوزه هاي علميه تحصيل نموده اند بر اساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب  تبصره ـ

  .ان مي رسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز مي گردندهيات وزير

آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي ) 2(و ) 1(و تبصره هاي ) 65(جدول يا جداول موضوع ماده  ـ 67ماده 

شوراي توسعه رسد و تخصيص هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط 

                                                             
 بخشنامه اساس بر 1/1/88 تاريخ از پيماني و رسمي مزاياي كاركنان و حقوق كشوري خدمات مديريت قانون دهم فصل در مندرج مفاد اجراي در.  ١٥

  .است گرديده اجرا احكام صادره و برقرار جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه محترم معاونت 21/2/88مورخ  1/14593/200شماره 
 در كارمندان ارتقاء نحوه ضوابط جمهور رئيس انساني سرمايه و معاونت توسعه مديريت 27/10/89مورخ  55588/200  شماره بخشنامه اساس بر.  ١٦

  .است گرديده ابالغ اجرا جهت و تصويب شغل حق هاي جدول رتبه و طبقات
 



 

٢٤ 

 

ارزيابي عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطي كه با پيشنهاد . مديريت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرايي ابالغ مي گردد

  .سازمان به تصويب شوراي مذكور مي رسد توسط دستگاههاي اجرايي انجام خواهد شد و سازمان بر اجراء اين امر نظارت مي نمايد

كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده ) 66(و تبصره هاي آن و ماده ) 65(وه بر پرداخت هاي موضوع ماده عال ـ 68ماده 

  .هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد

براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك  فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا )1

حقوق ثابت هر %) 20(امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا %) 25(تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر مي باشند تا به ميزان 

سازمان به تصويب  فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد. كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد

 .17هيات وزيران مي رسد

امتياز و به ) 1500(متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا  فوق العاده ايثارگري )2

ل كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغو. امتياز تعلق مي گيرد) 750(دارندگان نشان هاي دولتي تا 

  18.امتياز در نظر گرفته مي شود) 125(خدمت اداري بوده اند به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ 

نظير كار با اشعه و مواد شيميايي ، كار با بيماران رواني ، عفوني و  فوق العاده سختي كار و كار در محيط غير متعارف )3

امتياز و در مورد كار با مواد سمي ، آتش زا و منفجره ) 1000(تا  در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني

 .19و كار در اعماق دريا ، امتياز يادشده با تصويب هيات وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود

سر مشمول اين قانون كه داراي هم به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير كمك هزينه عائله مندي و اوالد )4

حداكثر سن براي اوالدي كه از مزاياي اين . امتياز و حداكثر سه فرزند) 200(امتياز و براي هر فرزند معادل ) 800(مي باشند معادل 

سال تمام و نداشتن شوهر براي اوالد اناث خواهد ) 25(بند استفاده مي كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غير شاغل بودن فرزند ، 

ن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازكارافتاده كارمندان ز. بود

كلي مي باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله مندي موضوع اين بند بهره مند مي 

 20.ي به تشخيص مراجع پزشكي ذيربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي باشندفرزندان معلول و از كارافتاده كل. شوند

                                                             
فوق  دستورالعمل نحوه پرداختجمهور رئيس انساني سرمايه و معاونت توسعه مديريت 20/7/89مورخ  37378/200  شماره بخشنامه اساس بر.  ١٧

  .است گرديده ابالغ اجرا جهت و يافته و بدي آب و هوا تصويبالعاده مناطق كمتر توسعه 
بخشنامه  4به بعد به استخدام دولت در مي آيند در صورت ارائه مدرك جانبازي ، از امتياز ايثارگري موضوع جدول شماره  1388افرادي كه از سال  . 18

  .ع جدول شماره يك بخشنامه مذكور برخوردار خواهند شدو نيز امتيازات يك طبقه باالتر موضو 21/2/88مورخ  1/14593/200شماره 

به بعد گواهي حضور در جبهه و تغيير درصد جانبازي ارائه مي دهند ، به ترتيب از تاريخ تاييد حضور در جبهه و از تاريخ تغيير  88ايثارگراني كه در سال ـ 

  .بخشنامه فوق الذكر بهره مند مي گردند 4و  1جدول درصد جانبازي طبق گواهي مراجع مربوطه از امتيازات ايثارگري موضوع 

معاون محترم تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران و در اجراي موافقت شماره  14/2/89مورخ  779/820/53011ـ باستناد بخشنامه شماره 

وسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و با اعمال يك رييس محترم امور نظام هاي جبران خدمت معاونت محترم ت 2/6/89مورخ  28824/222

  .فرزندان شاهد از امتياز ايثارگري استفاده مي نمايند) امتياز 1300% (50مقطع تحصيلي باالتر از نظر امتيازات شغلي و استفاده از امتياز معادل جانباز 

معاون محترم تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران ، اعطاي ماموريت  14/2/89مورخ  779/820/53011بخشنامه شماره ) د(ـ باستناد بند 

  .آموزشي نيمه وقت يا تمام وقت به فرزندان شاهد در كليه مقاطع تحصيلي بالمانع مي باشد

و پس از احراز شرايط گزينش ، به بخشنامه فوق الذكر ، تبديل وضعيت استخدامي فرزندان شاهد غيررسمي حسب درخواست آنان ) ج(ـ باستناد بند 

  .بالمانع مي باشد) قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه 8موضوع ماده (استخدام رسمي ثابت يا عناوين مشابه 

مجلس شوراي اسالمي و به منظور ارتقاء سطح دانش و آمادگي  31/3/74قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب  12ـ باستناد ماده 

 .ددجانبازان جهت تصدي مشاغل مناسب با ادامه تحصيل تا پايان تحصيالت دانشگاهي بصورت ماموريت آموزشي نيمه وقت يا تمام وقت موافقت مي گر
سختي  دستورالعمل نحوه پرداختجمهور رئيس انساني سرمايه و معاونت توسعه مديريت 5/10/89مورخ  50795/200  شماره بخشنامه اساس بر.  ١٩

 .است گرديده ابالغ اجرا جهت و يبتصو
 
  از كمك هزينه عائله مندي برخوردار خواهند شد؟) دختر(آيا كارمندان زن .  20



 

٢٥ 

 

، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پيچيدگي وظايف و مسئوليتها و  فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصي )5

امتياز و براي مشاغل ) 700(شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيرا براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر 

اين فوق العاده با رعايت . مي گردد امتياز تعيين) 2000(امتياز و براي مشاغل باالتر حداكثر ) 1500(همسطح كارشناسي حداكثر 

 . تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد

 : در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد 21فوق العاده كارايي و عملكرد )6

دان ، طبق عملكرد از كارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه بندي نمرات ارزشيابي كارمن%) 70(الف ـ به حداكثر هفتاد درصد 

كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثربخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار 

امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه %) 20(كسب مي نمايند ، بر اساس دستورالعملي كه سازمان ابالغ مي نمايد تا 

  .ل پرداخت مي باشدماهه قاب

مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق %) 70(ب ـ ميزان بهره مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد درصد 

تكاليف قانوني و اجراء برنامه ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط ، 

  .تعيين مي گردد%) 70و % 50، % 30(به بندي مي گردند به ترتيب خوب و عالي رت

  متناسب با رتبه دستگاه ذيربط مشمول دريافت اين فوق العاده ) 71(ج ـ مقامات دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده 

  .مي باشند

داخل و خارج از كشور ، نوبت كاري ، جا به جايي محل خدمت كارمندان  ماموريت روزانهو  هزينه سفربه منظور جبران  )7

با تشخيص دستگاه اجرايي ، كسر صندوق و تضمين ، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران به كارمندان پرداخت 

 .خواهد شد

بر اساس  اشتغال خارج از كشور فوق العادهبه كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند  )8

اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق . ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيات وزيران مي رسد پرداخت مي گردد

ز العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي كنند دريافت ديگري به استثناء مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج ا

 .كشور به اينگونه كارمندان تعلق مي گيرد نخواهند داشت

بر اساس آيين نامه اي . در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه ، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند )9

، حق التحقيقاضافه كار، حق كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد ، مي توان مبالغي تحت عنوان 

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدريس . به آنها پرداخت نمود حق التاليف و، حق الزحمه التدريس

در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا . حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نمايد%) 50(به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر 

 . مستثني مي باشند%) 50(دستگاه كه به اقتضاي شغلي ، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف كارمندان آن %) 20(

در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين المللي ، ريسك پذيري ، تاثير اقتصادي  فوق العاده ويژه )10

فعاليتها در درآمد ملي ، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات 

سقف امتياز حقوق ثابت و فوق %) 50(شاغل ، در برخي از دستگاههاي اجرايي تا از م%) 25(وزيران امتياز ويژه اي براي حداكثر 

 .العاده هاي مستمر مذكور در اين فصل درنظر گرفته خواهد شد

                                                                                                                                                                                                                

كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين  "قانون مديريت خدمات كشوري كه بيان مي كند 68ماده  4با توجه به قسمت اخير بند . بله

استفاده مي شود به كارمندان دختر نيز كمك  "از مزاياي كمك هزينه عائله مندي موضوع اين بند بهره مند مي شوند....  نبودهداراي همسر قانون كه 

  .هزينه عائله مندي تعلق مي گيرد
فوق العاده  پرداخت دستورالعمل نحوهجمهور رئيس انساني سرمايه و معاونت توسعه مديريت 22/8/89مورخ  43512/200  شماره بخشنامه اساس بر.  ٢١

  .است گرديده ابالغ اجرا جهت و كارايي و عملكرد تصويب

 



 

٢٦ 

 

اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرايي ، مشروط به اعمال ) 6(و ) 5(پرداخت فوق العاده مذكور در بندهاي  تبصره ـ

و استفاده از منابع ) احكام مذكور در اين قانون(روي انساني ، فناوري و واگذاري امور به بخش غير دولتي اصالحات ساختاري ، ني

امكان پذير مي باشد و اين فوق العاده ها جزء  1387حاصل از صرفه جويي هاي بعمل آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال 

 .تبصره بايد به تاييد سازمان برسدانجام اصالحات مذكور در اين . ديون منظور نمي گردد

اعتباراتي كه از محل اصالحات مذكور در %) 25(به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود تا بيست وپنج درصد  ـ 69ماده 

ده فوق العابعنوان ) با تاييد ذيحساب مربوطه ( تبصره ماده فوق الذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفه جويي مي گردد را 

  .غير مستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها ، خدمات برجسته انجام مي دهند پرداخت نمايند 22بهره وري

  .مي باشد) 5000(امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل  ـ 75ماده 

  ).گردد مي پرداخت و تعيين 150 دولت سهم دولت كاركنان انداز پس حساب امتياز و 6500 ازدواج و فوت هزينه كمك امتياز(

حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين ، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير  ـ 76ماده 

ازمان به تصويب حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي هر سال با پيشنهاد س

  .هيات وزيران مي رسد

برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي ) 7(تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر نبايد از 

  .تلقي مي گردند فوق العاده مستمر) 68(ماده ) 5(و ) 3(، ) 2(فوق العاده هاي مذكور در بندهاي  .مستمر تجاوز كند

اين قانون تا سقف تعيين ) 68(ماد ) 10(و ) 9(، ) 8(، ) 7(، ) 6(، ) 5(تعيين ميزان فوق العاده هاي مذكور در بندهاي  ـ 77ماده 

  .شده توسط مراجع ذيربط با وزير و يا رييس دستگاه اجرايي و يا مقامات و مديران خواهد بود

ضوابط و مقررات اين فصل به استثناء پرداختهاي قانوني كه در دستگاههاي مشمول اين قانون ، كليه مباني خارج از  ـ 78ماده 

در زمان بازنشسته شدن يا ازكارافتادگي و يا فوت پرداخت مي گردد و همچنين برنامه كمكهاي رفاهي كه بعنوان يارانه مستقيم در 

، با اجراء اين قانون لغو مي ازاء خدماتي نظير سرويس رفت و آمد ، سلف سرويس مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي گردد 

  .گردد

در صورتيكه با اجراي اين فصل ، حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه  تبصره ـ

بموجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي نمودند كاهش يابد ، تا ميزان دريافتي قبلي ، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين 

ق اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقو. رتقاء هاي بعدي مستهلك مي گرددتفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي ، با ا

  .مي گرددبازنشستگي يا وظيفه نيز منظور 

كليه مبلغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر ، غير مستمر ، پاداش و هزينه ها بايد در فيش حقوقي  ـ 79ماده 

  .كارمندان درج گردد

  

  يف كارمندان فصل دوازدهم ـ حقوق و تكال

حداكثر . كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند ـ 84ماده 

  .نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است

                                                             
فوق  دستورالعمل نحوه پرداختجمهور رئيس انساني سرمايه و معاونت توسعه مديريت 10/12/89مورخ  60579/200  شماره بخشنامه اساس بر.  ٢٢

 .است گرديده ابالغ اجرا جهت و العاده بهره وري تصويب



 

٢٧ 

 

ستگاه ذيربط حداكثر سه سال از كارمندان دستگاههاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت د ـ 1تبصره 

مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيالت عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل 

  .كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود

ر از چهار ماه مرخصي استعالجي در سال كارمندان دستگاههاي اجرايي طبق گواهي و تاييد پزشك معتمد حداكث ـ 2تبصره 

بيماريهاي صعب العالج به تشخيص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور . استفاده خواهند نمود

  .مستثني مي باشد و مقررات مربوط در آيين نامه اين فصل پيش بيني مي گردد

  .ظر استفاده از مرخصي استعالجي تابع همان مقررات مي باشندمشمولين قانون تامين اجتماعي از ن ـ 3تبصره 

ـ كارمندان زن كه همسر آنها در ماموريت بسر مي برند مي توانند تا پايان ماموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي  4تبصره 

  .بدون حقوق استفاده نمايند

و آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ،  دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب بودجه هاي مصوب ـ 85ماده 

كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را عالوه بر استفاده از بيمه پايه درمان ، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و 

  .يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند

رايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تامين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات دستگاههاي اج ـ 86ماده 

  .الزم را بعمل آورند

ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد  ـ 87ماده 

ي گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه سازمان و تصويب هيات وزيران تعيين م

ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاء هيات علمي از ساعات موظف ، در طرح هاي طبقه بندي مشاغل ذيربط . ذيربط مي باشد

  .تعيين خواهد شد

) ساعت 11حداكثر (اعت كار روزانه ات كار خود را تا يك چهارم سكارمندان مي توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساع ـ 1تبصره 

  .تقليل دهند

  .ميزان حقوق و مزايا ، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد

كار با توجه به شرايط  دستگاههاي اجرايي مي توانند در موارد خاص با موافقت هيات وزيران و رعايت سقف ساعات ـ 2تبصره 

  .جغرافيايي و منطقه اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند

ستاد مركزي . (در شش روز هفته تنظيم نمايند كليه دستگاههاي اجرايي استاني موظفند ساعات كار خود را ـ 3تبصره 

  ).دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم نمي باشند

  

 8 �O( 1 ان���.)از آ�ر� 

كارمندان دستگاههاي اجرايي در انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني در برابر شاكيان ، مورد حمايت قضايي مي باشند  ـ 88ماده 

و دستگاههاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن 

  .23ارمندان حمايت قضايي نمايندوكيل ، از ك

                                                             
راجع به اقداماتي است كه  88مفاد ماده. شده است كه بعضي از كاركنان در خصوص مشكالت قضايي شخصي نيز درخواست معاضدت دارند مشاهده.  ٢٣

گاه نمي كارمندان دستگاههاي اجرايي در اجراي وظايف اداري خود مورد شكايت قرار مي گيرند و در غير از اين موارد هيچ گونه تكليفي بر عهده دست

 .باشد



 

٢٨ 

 

كارمندان دستگاههاي اجرايي در مورد استفاده از تسهيالت و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن  ـ 89ماده 

،  شرايط الزم از حقوق يكسان برخوردار بوده و دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي

  .حقوق كارمندان خود را در موارد مذكور در اين قانون مد نظر قرار دهند
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كارمندان دستگاههاي اجرايي موظف مي باشند كه وظايف خود را با دقت ، سرعت ، صداقت ، امانت ، گشاده رويي ،  ـ 90ماده 

انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عمومي مراجعين به طور يكسان و 

  .دستگاه ذيربط پاسخگو باشند

ارباب رجوع مي توانند در برابر برخورد . تنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي باشدهر گونه بي اع

  .24نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذيربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايند

استفاده از هر گونه امتياز ، تسهيالت ، حق مشاوره ، هديه و . داري ممنوع مي باشداخذ رشوه و سوء استفاده از مقام ا ـ 91ماده 

موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد 

  .حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب مي شود

دستگاههاي اجرايي موظفند عالوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان  ـ 1تبصره 

چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك . معتمد و متخصص در اجراء اين ماده نظارت مستقيم نمايند

مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز ، مي توانند دستور اعمال كسر بازرس معتمد به تاييد مدير مربوطه برسد باالترين 

يك سوم از حقوق ، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر 

  .نمايند

د بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به در صورت تكرار اين تخلف ، باستناد گزارشهايي كه به تايي ـ 2تبصره 

  .هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد ، اخراج ، انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد

گاههاي اجرايي را جهت دستگاههاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دست ـ 3تبصره 

  .رسيدگي و صدور حكم قضايي به مراجع قضايي ارجاع نمايند

سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت ممنوعيت  ـ 4تبصره 

  .عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعالم نمايد

ان بالفصل ، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي مديران و سرپرست ـ 92ماده 

در صورتيكه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضررو زيان دولت گردند و يا . باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند

سئولين مزبور مشاهده و اثبات گردد ، عالوه بر برخورد با كارمندان خاطي تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت م

نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط ، با آنان ) حسب مورد ( ، با مديران و سرپرستان كارمندان 

  .رفتار خواهد شد

                                                             
مي تواند از مصاديق تخلفات اداري و قضايي باشد، اين مواد وظيفه مديران را راجع به نظارت نيز تبيين مي  93و  92و  91عدم رعايت مفاد مواد .  ٢٤

  .توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين و ابالغ شده است 92و  91دستورالعمل اجرايي مواد  .كند

  



 

٢٩ 

 

به انجام وظايف مربوط بپردازند و ) 87(اعات تعيين شده موضوع ماده كليه كارمندان دستگاههاي اجرايي موظفند در س ـ 93ماده 

در صورتيكه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد بر اساس اعالم نياز دستگاه 

  .ابر مقررات مربوط خواهند بودمكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه كاري بر
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در موارد ضروري با تشخيص مقام . تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي باشد ـ 94ماده 

مسئول مافوق تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس بصورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار 

  .ماه مجاز مي باشد

عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول كننده پست دوم يا مقام صادركننده حكم  تبصره ـ

  . 25، متخلف محسوب و در هيات رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد
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در موارد خاص بعنوان اعضاء كميته ها ، ) با مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر ( به كارگيري بازنشستگان متخصص  ـ 95ماده 

كميسيون ها ، شوراها ، مجامع و خدمات مشاوره اي غيرمستمر ، تدريس و مشاوره هاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت 

  .عت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند بالمانع مي باشداشتغال آنها در دستگاههاي اجرايي از يك سوم سا

  .حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعت كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه ، تعيين و پرداخت مي گردد
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مر روساي مافوق خود را در امور كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات ، احكام و اوا ـ 96ماده 

اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را بر خالف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند ، مكلفند كتباً . اداري اطاعت نمايند

ي دستور خود در صورتيكه بعد از اين اطالع ، مقام مافوق كتباً اجرا. مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند

بود و پاسخگويي  را تاييد كرد ، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد

  .               ظام دستور دهنده مي باشدبا م

ت كارمندان دستگاههاي اجرايي و رسيدگي به مورادي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفا ـ 97ماده 

كه ترتيب آن در ) 91(به استثناء ماده . (( ـ مي باشد 1372تعيين مجازات آنها ، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 

  )).اين ماده مشخص شده است 

ارجه موجب انفصال از خدمات خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خ ـ 98ماده 

  .دولت خواهد بود

پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غير اداري مجاز مي باشد و هر گونه پرداخت تحت اين  ـ 99ماده 

  .عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي است

  

                                                             
مديران محترم مسئوليت هاي ديگري را با حفظ پست قبلي به كارمندان واگذار نموده اند به نحوي كه مدت اشاره شده در  بعضاً مشاهده شده است.  ٢٥

  .لذا ضرورت دارد به اين مهم توجه شود. اين ماده رعايت نمي شود، اين امر بارها مورد ايراد دستگاههاي نظارتي قرار گرفته است
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  فصل سيزدهم ـ تامين اجتماعي

كارمندان مي توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تامين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري ، مشمول  ـ 102ماده 

در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تامين اجتماعي حداكثر به . مقررات يكي ديگر از صندوقهاي بيمه اي قرار گيرند

اين قبيل . مين اجتماعي مي باشد و مابه التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي گرددميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تا

تغيير . كارمندان از لحاظ بازنشستگي ، وظيفه ، از كارافتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده اند مي باشند

  .صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك بار امكان پذير مي باشد

  .يين اجرايي نحوه تغيير صندوق ها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسدآ تبصره ـ
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  :دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد  ـ 103ماده 

مشاغل تخصصي با تحصيالت دانشگاهي حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي و پنج سال براي ) الف

  .سال 30كارشناسي ارشد و باالتر با درخواست كارمند براي سنوات باالتر از 

  .حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق) ب

براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و ) ب(و همچنين شرط سني مزبور در بند ) الف(سابقه مذكور در بند  ـ 1تبصره 

  .جانبازان و معلوالن تا پنج سال كمتر مي باشدو شرط سني براي زنان منظور نمي گردد

غل غيرتخصصي و شصت سال دستگاههاي اجرايي مكلفند كارمنداني را كه داراي سي سال سابقه خدمت براي مشا ـ 2تبصره 

سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و پنج سال سن مي باشند را 

  .راساً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند

و پنج سال سابقه خدمت  دستگاههاي اجرايي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست ـ 3تبصره 

كارمندان تخصصي فوق الذكر كه سابقه . سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. مي باشند را بازنشسته كنند

خدمت آنها كمتر از بيست و پنج سال است ، در صورتي كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تا رسيدن به 

  .ل سابقه ، ادامه خدمت دهند و در غير اينصورت بازخريد مي شوندبيست و پنج سا

در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي ، به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر  ـ 104ماده 

  .محاسبه و پرداخت خواهد گرديدرقم تعيين شده حقوق بازنشستگي عالوه بر حقوق تعيين شده %) 5/2(سي سال ، دو و نيم درصد 

منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي ، آن مدت از سوابق خدمت كارمندان مي باشد كه در حالت  ـ 105ماده 

اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي نمايد و مرخصي اساحقاقي و استعالجي و مدت 

مشروط بر اينكه كسور بازنشستگي ( ـ  1362مت نيمه وقت بانوان ـ مصوب خدمت نيمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خد

  .و مدت خدمت نظام وظيفه بعنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي گردد) بطور كامل پرداخت شده باشد 

يابند و از  مدت خدمت كارمنداني كه در ابتدا يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي تبصره ـ

مگر آنكه همراه با تحصيل . مزاياي تحصيالت مربوطه بهره مند مي شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي گردد

حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند ، ماموريتهاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي 

  .قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي گيرد اين) 61(با رعايت ماده 

مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون ، حقوق ثابت به  ـ 106ماده 

  )العاده ويژه  فوق. ( اين قانون مي باشد) 68(ماده ) 10(اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند 
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به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي شوند به ازاء هر سال خدمت ، يك ماه آخرين حقوق و مزاياي  ـ 107ماده 

  .به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد) تا سي سال ( مستمر 

خريدي دريافت نموده اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن ، وجوه باز

  .وجوه مي گردد كسر مي شود

كارمنداني كه تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي  ـ 108ماده 

ندوق خود مي باشند و يا در صورتي كه پس از اجراء اين كشوري مي باشند ، با رعايت احكام پيش بيني شده در اين فصل ، تابع ص

قانون به استخدام رسمي در آيند و اين صندوق را انتخاب كنند با رعايت احكام مذكور در اين قانون مشمول ساير مقررات قانوني 

  .قبلي خواهند بود

ن يا مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون ، حقوق كليه بازنشستگان ، وظيفه بگيرا ـ 109ماده 

بازنشسته يا ازكار افتاده و يا فوت نموده اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ريالي  1385كشوري و لشكري كه تا پايان سال 

ر در جداول و ارقام مذكو) 125(كه با توجه به شاخص هزينه زندگي در اليحه بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد با رعايت ماده 

  .اين ماده و تبصره هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد) ب(و ) الف(بندهاي 

امتياز رديف آخر گروه شغلي مربوط در بر اساس  حقوق بازنشستگي ، ازكارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري) الف

  .ام زير خواهد بودمطابق جدول و احك ضريب ريالي فوق الذكر و بر اساس سي سال سنوات خدمت

  

 امتياز مربوطه گروه شغلي امتياز مربوطه گروه شغلي امتياز مربوطه گروه شغلي

 10500 15 7500 9 4000 2و  1

3 4500 10 8000 16 11000 

4 5000 11 8500 17 11500 

5 5500 12 9000 18 12000 

6 6000 13 9500 19 12500 

7 6500 14 10000 20 13000 

8 7000     

  000حقوق بازنشستگي ، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح ) ب

سال داراي سمتهاي مديريتي ) 2(اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت ) الف و ب(مشموالن بندهاي  ـ 1تبصره 

  :هد شد به امتياز حقوق آنان اضافه خوا) الف(بوده اند ، درصدهاي زير حسب مورد و بر اساس جدول بند 

 درصد 5 مشاغل سرپرستي و همترازي

 درصد 10 معاونين مدير كل و همتراز آنان

 درصد 15 مديران كل و همتراز آنان

 درصد 20 مديران عامل و اعضاء هيات مديره شركتهاي دولتي

 درصد 25 نظام هماهنگ پرداخت) 1(ماده ) 3(و ) 2(مقامات موضوع تبصره هاي 

  

دو و ) تا ده سال(از سي سال است به ازاء هر سال  بازنشستگان و وظيفه بگيران كه سابقه پرداخت كسور آنها بيش ـ 2تبصره 

تا (ر از سي سال است به ارقام فوق الذكر اضافه مي گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمت%) 5/2(نيم درصد 
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مشروط بر اينكه ميزان حقوق بازنشستگي يا . از ارقام فوق الذكر كسر مي گردد%) 5/2(درصد به ازاء هر سال دو و نيم ) پانزده سال

  .وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد

، وظيفه يا مستمري دريافت مي دارندحقوق ... قانون استخدام كشوري و  27)83(و  26)80(كارمنداني كه به استناد مواد  ـ 3تبصره 

ه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانين و مقررات در صورتي ك

  .مورد عمل تعيين شده الزم االجراء است

كمك هزينه عائله مندي و اوالد بازنشستگان و وظيفه بگيران معادل شاغلين افزايش مي يابد و با اين افزايش ، حكم  ـ 4تبصره 

  .28اصالحات بعدي آن لغو مي گردد و 27/11/80قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ ) 8(ده ما

هر كدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فوق الذكر دريافت  ـ 5تبصره 

  .مي نمايند همان ارقام مالك پرداخت مي باشد

ـ مجلس شوراي اسالمي از مقررات اين دستورالعمل مستثني مي  1371شمولين قانون حالت اشتغال ـ مصوب م ـ 9تبصره 

  .باشند

به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايتهاي قانوني مشتركين كليه صندوق هاي بازنشستگي دستگاههاي  ـ 111ماده 

  :اجرايي مشمول اين قانون ، بندهاي زير الزم االجراء خواهد بود 

ه تحت ـ كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوق هاي بازنشستگي مي توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي ك 1

  .پوشش هيچ يك از بيمه ها خدمات درماني نباشند ، تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار دهند

ـ فرزندان اناث مشروط بر آنكه ورثه قانوني باشند ، در صورت نداشتن شغل يا شوهر ، و فرزندان ذكور مشروط بر آنكه وزثه  2

صيل دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اوالد ، بيمه و يا قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تح

  .مستمري والدين خود برخوردار مي گردند

دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در  ـ 113ماده 

ري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني الزم را خصوص تجميع كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشو

  .بعمل آورد

  

  فصل پانزدهم ـ مقررات مختلف

 د<��6ه��ي ����ل )�,�ن �. 	 1 �.��ت آ��ري و �Q�E(��ت $ن

                                                             
هر گاه مستخدم رسمي بعلت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از : ري قانون استخدام كشو 80ماده .  ٢٦

  .كاركردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل او بعنوان حقوق وظيفه در مورد وي برقرار مي گردد
هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل او : قانون استخدام كشوري  83ماده  . ٢٧

  .بعنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد
  :قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 8(ماده .  ٢٨

  :الحاق شود 13/6/70قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ) 9(به ماده ) 3(متن زير بعنوان تبصره 

ـ كمك هزينه عائله مندي و اوالد براي بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين ازكارافتاده  3تبصره « 

قانون ) 1(حداقل حقوق مبناي جدول ماده % 120، ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل  عالوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون) بدون شرط سني(

معادل سي و پنج درصد حداقل حقوق مبناي جدول مذكور ، ) حداكثر تا سه فرزند(ي هر فرزند نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اوالد به ازا

  »پرداخت مي گردد 
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مؤسسات و تشكيالت و سازمانهايي كه زير  ‚كليه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها) 29/09/1386اصالحي ( ـ 117ماده 

) 3(نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده  ‚وزارت اطالعات ‚نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند

مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان  ‚شوراي نگهبان ‚ديوان محاسبات ‚اعضاء هيأت علمي و قضات ‚تطبيق دارند

  . مشمول مقررات اين قانون  ميشوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي شودرهبري 

 

 ���ت ا<��.ا�8 آ�ر�(.ان ر<�8
  :كارمندان رسمي در يكي از حاالت ذيل قرار خواهند داشت  ـ 120ماده 

  .اشتغال در يكي از پست هاي سازماني) الف

  .استحقاقي و بدون حقوق مرخصي استعالجي ،) ب

  .اين قانون) 122(آماده به خدمت به موجب ماده ) ج

  .انتقال يا ماموريت به دستگاههاي اجرايي ديگر و يا ماموريت آموزشي براي طي دوره هاي آموزش كوتاه مدت و يا كارآموزي) د

هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا احكام ماده انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به موجب احكام قطعي مراجع قضايي و يا ) هـ 

  .اين قانون) 91(

  .استعفا و بازخريدي به موجب احكام مذكور در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري) و

  .ساير حاالت كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است) ز

ي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرايي و مرخصي بدون آيين نامه اجراي ـ 121ماده 

حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين 

  .قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد

كارمندان رسمي دستگاههاي اجرايي در حاالت زير به صورت آماده يه خدمت ، كه مدت آن حداكثر يك سال  ـ 122ده ما

  .خواهد بود در مي آيند

  .ـ انحالل دستگاه اجرايي ذيربط 1

  .ـ حذف پست سازماني كارمندان 2

  .ـ نبود پست سازماني بعد از اتمام ماموريت يا مرخصي بدون حقوق  3

نداني كه بر اساس تصميم مراجع مذكور در هيات رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضايي از خدمت معلق يا آماده ـ كارم 4

  .بخدمت شده باشند

در دوران آمادگي بخدمت ، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در  ـ 1تبصره 

ماده بخدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي بازنشسته و در غير اينصورت با دريافت دستگاههاي اجرايي ديگر ، كارمندان آ

  .يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصيهاي ذخيره شده بازخريد خواهند شد

خلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل كارمنداني كه بر اساس حكم مراجع قضايي و يا هياتهاي رسيدگي به ت ـ 2تبصره 

  .نمايند ، حقوق و مزاياي مستمر مربط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود

مجلس  5/6/1386كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب  ـ 127ماده 

  .شوراي اسالمي مغاير با اين قانون از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون لغو مي گردد

  .انون خواهد بودمدت زمان آزمايشي اين قانون پنج سال از تاريخ الزم االجراء شدن اين ق ـ 128ماده 
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كميسيون مشترك رسيدگي به اليحه مديريت خدمات  8/7/1386تبصره در جلسه مورخ  106ماده و  128قانون فوق مشتمل بر 

قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت  85كشوري مجلس شوراي اسالمي طبق اصل 

  .به تاييد شوراي نگهبان رسيد 18/7/1386پنج سال ، در تاريخ 

   

جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و نحوه تطبيق كارمندان با جداول 

قانون كمكهاي رفاهي  68ماده  9و دستورالعمل بند ) نحوه صدور حكم كارگزيني(مذكور 

  :مستقيم و غير مستقيم 

  خدمات كشوريجداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت : فصل اول 

بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و  9/2/88شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در تاريخ 

كل كشور ، جداول امتياز حق شغل ، فوق العاده مديريت ، حق  1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 11(بند ) ب(باستناد جزء 

لعاده هاي مناطق كمتر توسعه يافته ، بدي آب و هوا ، ايثارگري ، سختي كار و كار در محيط غير متعارف و شاغل و درصد فوق ا

قانون مذكور و دستورالعمل نحوه تطبيق كارمندان با جداول فوق بشرح زير تصويب ) 68(ماده ) 7(ساير پرداختي هاي موضوع بند 

  :نمود 

دستگاههاي اجرايي بر اساس اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتها ، سطح امتياز حق شغل مشاغل  :ـ جدول حق شغل  1

  )1(جدول شماره تعيين مي شود ؛          ) 1(تخصص و مهارتهاي مورد نياز ، بشرح جدول شماره 

گروه هاي 

 شغلي

  رتبه هاي شغلي

 طبقات شغلي
 عالي خبره ارشد پايه مقدماتي

 4000 3450 3000 2650 2400 طبقه يك 5الي  1

 4200 3650 3200 2850 2600 طبقه دو 6

 4400 3850 3400 3050 2800 طبقه سه 7

 4600 4050 3600 3250 3000 طبقه چهار 8

 4800 4250 3800 3450 3200 طبقه پنج 9

 5000 4450 4000 3650 3400 طبقه شش 10

 5200 4650 4200 3850 3600 طبقه هفت 11

 5400 4850 4400 4050 3800 طبقه هشت 12

 5600 5050 4600 4250 4000 طبقه نه 13

 5800 5250 4800 4450 4200 طبقه ده 14

 6000 5450 5000 4650 4400 طبقه يازده 15

 6200 5650 5200 4850 4600 طبقه دوازده 16

 6400 5850 5400 5050 4800 طبقه سيزده 17

 6600 6050 5600 5250 5000 طبقه چهارده 18

 6800 6250 5800 5450 5200 پانزدهطبقه  19

 7000 6450 6000 5650 5400 طبقه شانزده 20

امتياز حق شغل مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت ،  تبصره ـ

  .محاسبه مي شود) 1/1(درمان و آموزش پزشكي با توجه به طبقه و رتبه شغلي مربوط با ضريب 

متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها ، ) ايمديران حرفه (ـ امتياز فوق العاده مديريت هر يك از عناوين مديريت و سرپرستي  2

  .تعيين مي شود) 2(حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل بر اساس جدول شماره دو 
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  )2(جدول شماره  

 1 2 3 4 5 سطوح مديريت حوزه جغرافيايي خدمت

 شهرستان

 2300 1850 1400 950 510 سطح يك

 2350 1900 1450 1000 550 سطح دو

 2400 1950 1500 1050 600 سطح سه

 استان

 2450 2000 1550 1100 650 سطح يك

 2500 2050 1600 1150 700 سطح دو

 2550 2100 1650 1200 750 سطح سه

 ملي

 2600 2150 1700 1250 800 سطح يك

 2650 2200 1750 1300 850 سطح دو

 2700 2250 1800 1350 900 سطح سه

  )لحاظ ارتباط موضوع ، جدول شماره شش در اين قسمت درج مي گردد به ( 

  )6(جدول شماره 

  عناوين مديريت

 و سرپرستي

  معاون اداره

 و همتراز

  رييس اداره

 و همتراز

  معاون مدير كل

 و همتراز

  مدير كل

 و همتراز

  معاون موسسه

 و همتراز

 1 2 3 4 5 رديف مربوط

  

فوق به ) 2(دستگاههاي اجرايي موظفند عناوين مشاغل مديريتي و سرپرستي خود را با توجه به عوامل مندرج در بند  ـ 1تبصره 

  .درصد آنان در سطح سه تخصيص يابند 20درصد از مشاغل مذكور در سطح يك و حداكثر  50گونه اي مشخص نمايند كه حداقل 

) 2(دهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش با توجه به عوامل مندرج در تبصره امتياز فوق العده عناوين سرپرستي واح ـ 2تبصره 

هر يك از عناوين مشاغل سرپرستي واحدهاي . ، تعيين مي گردد 1200تا  510قانون مديريت خدمات كشوري از ) 65(ماده 

ه مديريت و سرمايه انساني رييس آموزشي فوق حداقل در سه سطح قرار مي گيرند هر گونه تغيير موكول به پيشنهاد معاونت توسع

  .جمهور و تصويب شوراي توسعه مديريت خواهد بود

ـ امتياز حق شاغل كارمندان بر اساس عوامل تحصيالت ، سنوات خدمت ، تجربه ، دوره هاي آموزشي و مهارتها و توانايي هاي  3

  .تعيين مي شود) 3(فردي بر اساس جدول شماره 

  )3(جدول شماره 
ف
دي
ر

 

 تحصيالتامتياز 
  امتياز دوره هاي

 آموزشي مصوب

امتياز مهارت و 

 توانايي ها

  امتياز سنوات خدمت

 در هر سال

امتياز تجربه مربوط 

 و مشابه در هر سال

1 1200 

به ازاي هر يك ساعت دوره آموزشي 

  مصوب ، نيم امتياز

 )امتياز 500حداكثر (

250 15 10 

2 1400 300 20 12 

3 1700 400 25 14 

4 2000 600 30 16 

5 2300 800 35 18 

  )در اين قسمت درج مي گردد ) 8(و ) 7(به لحاظ ارتباط موضوع ، جدول شماره ( 

  

  )7(جدول شماره 
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 )3(رديف جدول شماره  مقطع تحصيلي

 1 ديپلم

 2 فوق ديپلم

 3 ليسانس

 4 فوق ليسانس و دكتراي حرفه اي

 Ph.D ( 5(دكتراي تخصصي 

  )8(جدول شماره 

مدرك 

 تحصيلي

امتياز 

 تحصيالت

  امتياز دوره هاي

 آموزشي مصوب

امتياز مهارت و 

 توانايي ها

امتياز سنوات 

  خدمت

 در هر سال

امتياز تجربه 

مربوط و مشابه 

 در هر سال

پايين تر از 

 ديپلم
1100 

به ازاي هر يك ساعت دوره 

  آموزشي مصوب ، نيم امتياز

 )امتياز 500حداكثر (

200 10 8 

به استخدام دستگاههاي اجرايي در مي آيند حسب مورد ايثارگري  1/1/88ايثارگران شاغل و همچنين ايثارگراني كه از تاريخ  ـ 4

  .بهره مند مي شوند) 4(قانون مديريت خدمات كشوري ، از امتيازات جدول شماره چهار) 68(ماده ) 3(به تصريح بند 

  )4(جدول شماره 

 اسارتمدت  درصد جانبازي رديف
  مدت خدمت داوطلبانه

 در جبهه
 امتياز

 400 ماه 6تا  3 ماه 6تا  3 درصد 5 1

 500 ماه 12تا  ماه 12تا  درصد 10تا  2

 600 ماه 18تا  ماه 18تا  درصد 15تا  3

 700 ماه 24تا  ماه 24تا  درصد 20تا  4

 800 ماه 30تا  ماه 30تا  درصد 25تا  5

 900 ماه 36تا  ماه 36تا  درصد 30تا  6

 1000 ماه 42تا  ماه 42تا  درصد 35تا  7

 1100 ماه 48تا  ماه 48تا  درصد 40تا  8

 1200 ما 54تا  ما 54تا  درصد 45تا  9

 1300 ماه 60تا  ماه 60تا  درصد 50تا  10

 1500 ماه 70تا  ماه 70تا  درصد 60تا  11

 1550 ماه 70باالتر از  ماه 70باالتر از  درصد 60باالتر از  12

  

صورتيكه كارمند از اجتماع حاالت ايثارگري برخوردار باشد ، باالترين امتياز مربوط به يكي از آنها مبناي تعيين در  ـ 1تبصره 

مشروط بر  .از امتياز حاالت ديگر ايثارگري ، به امتياز ايثارگري وي اضافه خواهد شد%) 25(امتياز قرار گرفته و بيست و پنج درصد 

در دستگاههاي  1/1/88امتياز كارمندان ايثارگري كه از تاريخ . تجاوز ننمايد) امتياز  1550(آنكه امتياز ايثارگري آنان از سقف 

در هر صورت ميزان دريافتي ايثارگران كه بابت ايثارگري . اجرايي اشتغال مي يابند نيز بر اساس ساز و كار مذكور محاسبه مي شود

  .گذشته دريافت داشته اند نبايد كاهش يابد در مقررات

به ازاي هر سال ) قانون مديريت خدمات كشوري  68ماده  2موضوع بند ( براي خدمت اداري در مناطق جنگ زده  ـ 2تبصره 

  . *امتياز درنظر گرفته مي شود )130(خدمت در زمان جنگ 
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  :متياز دارندگان نشان هاي دولتي بشرح زير تعيين مي شود قانون مديريت خدمات كشوري ا) 68(ماده ) 2(ـ باستناد بند  5

  امتياز 800الف ـ دارندگان نشان عالي                                                             

  امتياز 650)                           1(ب ـ داندگان نشان تخصصي و عمومي درجه 

  امتياز 500)                          2(مي درجه ج ـ دارندگان نشان تخصصي و عمو

  امتياز 400)                           3(د ـ دارندگان نشان تخصصي و عمومي درجه 

( در صورتي كه كارمند داراي بيش از يك نشان دولتي باشد جمع امياز نشان هاي دولتي با رعايت حداكثر سقف امتياز  :تبصره 

  .انع استبالم) امتياز  800

ـ تا تصويب و ابالغ مصوبات مربوط به نحوه تعيين و تخصيص امتياز ، درصد يا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از كشور  6

، سختي كار و كار در محيط هاي نامتعارف ، مناطق كمتر توسعه يافته ، بدي آب و هوا ، نوبت كاري ، مبلغ تضمين ، كسر صندوق 

كارمندان  1387، صرفاً مبالغ مقطوع مندرج در آخرين حكم كارگزيني سال ) جابجايي محل خدمت ( محل خدمت ، فوق العاده 

  .مي باشد 1388بعالوه هزينه سفر در اين سال ، مبناي پرداخت سال 

مندرج در ـ مبلغ مقطوع فوق العاده هاي محروميت از تسهيالت زندگي ، مناطق مرزي و جذب مناطق محروم و دور افتاده  7

تحت عنوان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته بر اساس فهرست  1388، در حكم كارگزيني  1387آخرين حكم كارگزيني سال 

پس از تصويب ضوابط فوق العاده مناطق كمتر . مناطق مذكور موضوع مصوبه هيات وزيران در سال جاري ، قابل پرداخت مي باشد

  .ز ضوابط يادشده جايگزين و احكام اصالح مي گرددتوسعه يافته ، امتياز حاصل ا

پرداخت مي  1387ـ كمك هزينه هاي فوت و ازدواج بر اساس مقررات موجود و بر مبناي حكم كارگزيني كارمند در پايان سال  8

  .شود

وند ، همانند كارمندان مشابه فوق ش) 8(و ) 7(، ) 6(حائز شرايط استفاده از موارد مندرج در بندهاي  1388ـ كارمنداني كه در سال  9

  .با آنان رفتار خواهد شد 1387در سال 

ـ تا تصويب و ابالغ مصوبات مربوط به تعيين فوق العاده ماموريت و ساير هزينه هاي روزانه مامورين اعزامي دستگاههاي  10

هيات وزيران و  24/5/1375مورخ هـ  14587ت /27395اجرايي مشمول اين قانون به خارج از كشور ، مفاد تصويب نامه شماره 

  .اصالحات بعدي آن براي اجرا مالك عمل مي باشد

ـ تا تصويب و ابالغ مصوبات مربوط به تعيين فوق العاده ماموريت روزانه كارمندان ، ميزان فوق العاده  11

تگي قابل مذكور ، به ازاي هر روز ماموريت معادل يك سي ام حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشس

  . پرداخت مي باشد

و اصالحات  24/6/1352قانون استخدام كشوري مصوب ) 39(ماده ) ث(ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند 

  .بعدي آن خواهد بود

  .قابل محاسبه مي باشد امتياز به ازاي هر اوالد ، حداكثر تا سه اوالد 210و  810ـ كمك هزينه عائله مندي و اوالد به ترتيب  12

  

  نحوه تطبيق وضع كارمندان با جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري: فصل دوم 

  :تطبيق با جدول حق شغل 

ـ چگونگي اجراي احكام مربوط به فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در مورد كارمندان آن دسته از دستگاههايي كه در  1

  .هماهنگ پرداخت كارمندان دولت نبوده اند ، متعاقباً اعالم مي گردد شمول قانون نظام
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ـ كارمندان دستگاههاي مشمول ، با توجه به گروههاي بيست گانه موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان  2

  :مي شوند  برخوردار) 1(دولت در مرحله تطبيق ، به شرح زير از معادل امتيازات طبقات جدول شماره يك 

  )1(جدول شماره ) 1(معادل امتيازات طبقه ) 5(تا گروه ) 1(از گروه ) الف

  ).1(جدول شماره ) 16(تا ) 2(به ترتيب معادل امتيازات طبقات ) 20(تا گروه ) 6(از گروه ) ب

رمنداني كه از ابتداي ـ تا تهيه و تدوين ضوابط مربوط به نحوه تخصيص مشاغل به طبقات جدول حق شغل ، امتياز حق شغل كا 3

در يكي از ) 5(در دستگاههاي مشمول اشتغال مي يابند ، موقتاً با توجه به مدرك تحصيلي ، مطابق جدول شماره پنج  1388سال 

در صورتي كه مشمولين اين بند مطابق مقررات مربوط به ايثارگران از . قرار مي گيرند) جدول شماره يك ( طبقات جدول حق شغل 

  .يلي باالتر برخوردار مي گردند مقطع تحصيلي باالتر موضوع مقررات مذكور مالك عمل خواهد بودمقطع تحص

  )5(جدول شماره 

 تحصيالت طبقات جدول

 ديپلم و پايين تر طبقه يك

 )فوق ديپلم(كارداني  طبقه سه

 )ليسانس(كارشناسي  طبقه چهار

 )فوق ليسانس(كارشناسي ارشد  طبقه پنج

 دكتري طبقه شش

سال تجربه ) 5(جدول فوق در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتي به ازاي هر پنج ) 3(و سه ) 1(مشمولين طبقه يك  تبصره ـ

سال تجربه مربوط و مشابه ، يك طبقه و حداكثر تا ) 4(مربوط و مشابه و مشمولين ساير طبقات جدول مذكور به ازاي هر چهار 

  .غيرمربوط براي ارتقاء به هر طبقه به ميزان يك دوم قابل محاسبه خواهد بودسوابق دولتي . طبقه ارتقاء مي يابند) 6(شش 

  :ـ تطبيق وضع كارمندان در رتبه هاي شغلي به شرح بندهاي زير انجام مي شود  4

،  23/5/1381هـ مورخ 25703ت/4169الف ـ كارمنداني كه در اجراي طرح مسير شغلي ، موضوع تصويب نامه هاي شماره 

هيات وزيران و اصالحات بعدي آن و  29/1/1383هـ مورخ 30397ت/2774،  26/1/1383هـ مورخ 29933ت/2552

دستورالعملهاي مربوط ، از عناوين ارشد ، خبره و عالي برخوردار شده اند با همان عناوين در رتبه هاي جدول حق شغل قرار مي 

  .گيرند

مجموع حقوق و فوق العاده ) درصد 80(ظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت از قانون ن) 8(ب ـ كارمنداني كه در اجراي ماده 

 3ـ استاديار ، رديف  2ـ مربي ، رديف  1رديف ( شغل مشابه قانون اعضاي هيات علمي برخردار شده اند ، متناسب با جدول مربوط 

  .جدول حق شغل قرار مي گيرندشناخته شده اند به ترتيب همتراز رتبه هاي ارشد ، خبره و عالي ) ـ دانشيار 

سال سابقه ) 6(قرار نمي گيرند ، بدواً در رتبه مقدماتي قرار گرفته و به ازاي هر ) الف و ب(پ ـ كارمنداني كه در شمول بندهاي 

مشمول  كارمندان. سال تجربه غير مربوط ، به يك رتبه باالتر ارتقاء مي يابند 10خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و يا 

  .اين بند در مشاغل تا سطح كارداني حداكثر تا رتبه پايه و در مشاغل سطح كارشناسي و باالتر ، حداكثر تا رتبه ارشد ارتقاء مي يابند

مي باشند از باالترين رتبه يكي از بندهاي ) الف و ب ( ت ـ آن دسته از كارمندان آموزش و پرورش كه بصورت توامان مشمول بند 

  .دار خواهند شدفوق برخور

درصورتي كه اين قبيل . در دستگاههاي اجرايي اشتغال مي يابند در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند 1388ث ـ كارمنداني كه در سال 

سال سابقه خدمت دولتي تمام وقت با ) 6(كارمندان داراي سابقه خدمت دولتي باشند ، بر اساس سوابق مذكور و به ازاي هر شش 

  .و مشابه ، به يك رتبه باالتر ارتقاء مي يابندتجربه مربوط 
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سنوات دولتي غيرمربوط اين قبيل كارمندان براي ارتقاء به هر رتبه ) . مشاغل تا سطح كارداني حداكثر تا رتبه ارشد ارتقاء مي يابند( 

  .به ميزان يك دوم قابل محاسبه خواهد بود

و بر ) 6(به شرح جدول شماره شش ) مديران حرفه اي ( ريت و سرپرستي ـ امتياز فوق العاده مديريت هر يك از عناوين مدي 5

  .و با توجه به سطح مديريت تعيين مي شود) 2(اساس جدول شماره دو 

  .در صفحات فوق الذكر آمده است) 6(جدول شماره 

كه قبالً تاييد الزم اخذ شده  مواردي. موارد همترازي بايد به تاييد معاونت توسعه و سرمايه انساني رييس جمهور برسد تبصره ـ

  .باشد كماكان مالك عمل براي تعيين امتياز فوق العاده مديريت مي باشد

مدارك علمي و داراي ( ـ به منظور تطبيق وضع كارمندان دستگاههاي اجرايي با جدول حق شاغل ، مدارك تحصيلي كارمندان  6

دمت و تجربه ، دوره هاي آموزشي و مهارت ها و توانايي هاي فردي براي تعيين امتياز تحصيالت ، سنوات خ) ارزش استخدامي 

  .معين مي شود) 7(بر اساس جدول شماره هفت ) 3(مالك عمل قرار گرفته و متناسب با رديف هاي جدول شماره 

  .در مورد مدارك تحصيلي ايثارگران ، مقررات مربوط به آنان مالك عمل خواهد بود

  .ق درج گرديددر صفحات فو) 7(جدول شماره 

به ترتيب %)  2(و در مشاغل مديريتي دو درصد %) 1(ـ به ازاي هرسال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستي يك درصد  1تبصره 

به امتيازات حق شاغل قانون ) 66(از مجموع سقف امتيازات شاغل موضوع ماده ) 20(و بيست درصد %) 10(حداكثر ده درصد 

سقف حق شاغل %) 20(در هر حال مجموع امتيازات موضوع اين تبصره نبايد از بيست درصد . كارمندان مشمول اضافه مي شود

  .تجاوز نمايد

فصل يكم بهره مند مي باشند در صورتي كه ) 6(و ) 2(افرادي كه در طول سال جاري از يكي از فوق العاده هاي موضوع لندهاي 

هاي مذكور گردند به همان نسبت از حكم كارگزيني آنها كسر مي گردد در سال جاري فاقد شرايط قانوني برخرداري از فوق العاده 

و در صورتي كه مجدداً در سال جاري حايز شرايط مربوط گردند معادل مبالغ كسر شده از اين بابت براي مدت پس از احراز شرايط 

  .به آنها پرداخت خواهد شد

منظور مي شود مالك محاسبه براي اعطاي گواهينامه هاي مهارتي ، ـ دوره هاي آموزشي كه براي آنها امتياز حق شاغل  2تبصره 

  .تخصصي و تخصصي ـ پژوهشي نخواهد بود

حق شاغل كارمندان نبايد از هفتاد . است) 30(ـ حداكثر امتياز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه كارمند سي سال  3تبصره 

  .حق شغل آنان تجاوز نمايد%) 75(و پنج درصد 

تياز حق شاغل كارمنداني كه داراي مدرك تحصيلي پايين تر از ديپلم مي باشند و به موجب مقررات گذشته در دستگاههاي ام 7

  .تعيين مي شود) 8(اجرايي اشتغال يافته اند به شرح جدول شماره 

  .در صفحات فوق درج گرديده است) 8(جدول شماره 

  

  :مرحله به شرح زير تطبيق و افزايش مي يابد  در دو 1388ـ حقوق و مزاياي كارمندان در سال  8

  : مرحله اول 

در واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش فوق العاده ( در مرحله اول ، امتياز حق شغل ، شاغل و فوق العاده هاي مديريت ) الف

زمان جنگ كارمندان بر اساس ايثارگري ، نشان هاي دولتي و خدمت اداري در مناطق جنگ زده در ) سرپرستي جايگزين مي شود 

  .محاسبه مي شود) ريال  500ضريب ( قانون مديريت خدمات كشوري  125اين مصوبه تعيين و سپس با ضريب موضوع ماده 



 

٤٠ 

 

در صورتي كه حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات ) ب

حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي مندرج در ( ه اند كاهش يابد ، تا ميزان دريافتي قبلي قبلي دريافت مي نمود

كارمند به استثناء فوق العاده سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري ، بعنوان تفاوت تطبيق براي  1387آخرين حكم كارگزيني سال 

  )تطبيق نوع اول . ( كارمند منظور مي شود

  )حق شغل + حق شاغل + حق مديريت + ايثارگري ( ×  500) 87ضريب سال =  (   X1          87 حقوق سال

y    = 87ميزان كسور بازنشستگي سال  

  اگر     X1   -   y   »     ==y   <  X1)   =  1(تفاوت تطبيق 

  :مرحله دوم 

با ضريب ) مرحله اول ) الف(در جزء ( كتسبه كارمند ، كل امتيازات م 1388براي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان در سال ) الف

  .ريال محاسبه مي شود 600با ضريب  1388مصوب دولت براي سال 

مرحله اول هر يك از ) ب(مرحله دوم به عالوه تفاوت تطبيق موضوع جزء ) الف(در صورتي كه حقوق ناشي از اجراي جزء ) ب

العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي مندرج در آخرين حكم كارگزيني به استثناء  حقوق و فوق( كارمندان ، نسبت به دريافتي قبلي 

افزايش داشته باشد به استثناء %) 15(آنان كمتر از پانزده درصد )  1387فوق العاده سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري در سال 

. فزايش يافته و در حكم كارگزيني كارمند درج مي شودا% 15كل كشور ، تا  1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 11(بند ) ب(جزء 

نظير ( كه بموجب اين مصوبه به كارمند تعلق مي گيرد ) در جزء الف مرحله اول ( سپس ساير پرداختي هاي غير از موارد مذكور 

  )تطبيق نوع دوم . ( به آن اضافه شود)  000عائله مندي و اوالد ، سختي كار و 

  )حق شغل + حق شاغل + حق مديريت + ايثارگري ( ×  600) 88ضريب سال )  + (1(تفاوت تطبيق =     X2      88حقوق سال 

    Z             =15+  %X1افزايش قانوني   % 15با  88حقوق سال 

  اصوالً       Z   >يا     =         X2)       بايد باشد(

  اگر     X2   -    Z     »     ==X2   >    Z)    =    2(تفاوت تطبيق 

در صورتي كه با اجراي بندهاي فوق ، ميزان افزايش حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي و كمك هزينه ) پ

حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور ( عائله مندي و اوالد ، مشمولين دريافت كمك هزينه عائله مندي نسبت به دريافتي قبلي 

ريال افزايش  000/000/1كمتر از ) 1387هزينه عائله مندي و اوالد مندرج در آخرين حكم كارگزيني سال بازنشستگي و كمك 

كل كشور ، اين تفاوت تا سقف مذكور به جمع تفاوت  1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 11(بند ) ب(داشته باشد به استناد جزء 

لغ در مورد كارمنداني كه از كمك هزينه عائله مندي و اوالد برخوردار نمي اين مب. مرحله دوم افزوده خواهد شد) ب(موضوع جزء 

در مورد كارمنداني كه از كمك هزينه عائله مندي برخوردار نيستند ولي از كمك هزينه اوالد . شوند ششصد هزار ريال خواهد بود

  ريال به ششصد هزار ريال مذكور افزوده مبلغ يكصد هزار) حداكثر تا سه فرزند ( برخوردار مي باشند به ازاي هر فرزند 

  )تفاوت تطبيق نوع سوم.(مي شود 

و  1با احتساب تطبيق (  88جمع حقوق و مزاياي سال =     87جمع حقوق و مزاياي سال +  ريال   000/000/1)        بايد باشد ( 

2 (  

  88اگر حقوق و مزاياي سال     >     87حقوق و مزاياي سال +  ريال  000/000/1==  «    

  .ريال افزايش بايد اعمال گردد تا تعادل برقرار گردد 000/000/1ـ براي مردان متاهل تا  1

  .ريال افزايش بايد اعمال گردد 000/600ـ براي خانم ها و مردان مجرد تا  2



 

٤١ 

 

مثل مردهايي كه همسرشان فوت (ره مند هستند ـ براي كارمنداني كه از حق عائله مندي برخوردار نيستند ولي از حق اوالد به 3

رجمع حقوق آنها اضافه شود تا ريال به س 000/100ريال ، به ازاي هر فرزند مبلغ  000/600، عالوه بر ) شده يا طالق داده شده 

  .رعايت شود)  87ريال نسبت به حقوق سال  000/000/1افزايش ( قانوني سقف 

  

فوق العاده اضافه كار ، حق التحقيق ، حق : قانون مديريت خدمات كشوري) 68(ماده ) 9(دستورالعمل بند 

  التدريس ، حق الترجمه و حق التاليف 

بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس  9/2/88شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 

كل كشور ، دستورالعمل پرداخت اضافه كار ، حق  1388قانون بودجه سال  ماده واحده) 11(بند ) ب(جمهور و به استناد جزء 

  .التحقيق ، حق التدريس ، حق الترجمه و حق التاليف كارمندان را بشرح زير تصويب نمود

  اضافه كار: الف 

ا مقام مجاز از طرف ايشان مبلغ اضافه كار كارمنداني كه با توجه به سياستهاي ابالغي از سوي باالترين مقام دستگاه و ي ـ 1ماده 

، موظف به انجام كار اضافي در خارج از ساعات اداري مي شوند و انجام اضافه كار آنان به تاييد باالترين مقام واحد متبوعشان مي 

  .رسد ، بر اساس ضوابط زير تعيين و برقرار مي شود

  ) 1388ريال براي سال  600( ضريب ريالي سال × شاغل و مديريت مجموع امتيازات شغل ،                                            
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  مبلغ هر ساعت اضافه كار= 
                                                                                       176     

مشروط بر آنكه مجموع مبلغ اضافه كار و حق . ساعت در ماه تعيين مي شود) 175(حداكثر اضافه كار ساعتي كارمندان  ـ 2ماده 

  .ايدحقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر وي تجاوز ننم% ) 50(التدريس پرداختي به كارمند در يك ماه ، از حداكثر 

كارمندان هر دستگاه اجرايي كه وضعيت شغلي آنها ضرورت انجام اضافه كار بيشتر را ايجاب مي نمايد %) 20(حداكثر تا  ـ 3ماده 

اين ) 2(موضوع ماده %) 50(، بر اساس دستورالعمل صادره از سوي باالترين مقام دستگاه از محدوديت سقف پنجاه درصد 

  .دستورالعمل مستثني مي باشند

بصره ـ كارمنداني كه در اجراي اين ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموريت برخوردار مي شوند از اضافه ت

كار موضوع اين ماده براي ايام ماموريت برخردار نخوهند شد وليكن چنانچه مجبور به انجام كار اضافي بر اساس مفاد ماده يك اين 

  .اين دستورالعمل بالمانع خواهد بود) 3(و ) 2(اضافه كار به آنان با رعايت ماده  دستورالعمل شوند ، پرداخت
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