
 

 

 قانون مدیریت خدمات کشوری

 تعاریف –فصل اول     

شود  واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می وزارتخانه : -1ماده  

                                                                                                                                                          و توسط وزیر اداره می گردد.

شود و با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از وظایف و  واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می مؤسسه دولتی: -2ماده 

                                                                                              دهد . باشد انجام می گانه و سایر مراجع قانونی می ی سهاموری را که بر عهده یکی از قوا

 شود. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می

است و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد  واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقی ی غیردولتی :مؤسسه یا نهاد عموم -3ماده 

و خدماتی است که جنبه عمومی  دار وظایف  %( بودجه ساالنه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده05شود و بیش از پنجاه درصد ) شده یا می

                                                                                                                                                                                            دارد. 

موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم  ت بههای دول بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیشرکت دولتی:  -4ماده 

%( سرمایه و سهام آن 05( قانون اساسی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد )44)

شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده ها، مؤسسات دولتی و  گذاری وزارتخانه باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه متعلق به دولت می

 الذکر باشد شرکت دولتی است.  %( سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق05مادام که بیش از پنجاه درصد )

ز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسالمی مجا تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق -1تبصره 

                                                      %( است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .05ها کمتر از پنجاه درصد )  سهام شرکتهای دولتی در آن

 شرکت دولتی تلقی می گردند. .شوند و شرکت دولتی شناخته شده یا میشرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده  -2تبصره 

ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول  دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه -5ماده 

های  بانک مرکزی، بانکها و بیمه نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی 

                                                                                                                                                             شوند. دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می

پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص )ثابت و موقت(  -6ماده 

                                       اد خواهد شد.پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجشود.  بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می پیش

کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صالحیتدار در یک دستگاه اجرائی  -7ماده 

                                                                                                                                                                     شود. به خدمت پذیرفته می

امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار  -8ماده 

                                                                       ازقبیل  شود. مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی جامعه گردیده و بهره

                                                                                               ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی. سیاستگذاری، برنامه -الف

                                                                                                                                                 برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. -ب

                                                                                                              ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. -ج

                                                                                           ی.ها و مزیتهای الزم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکار نمودن زمینه فراهم -د

                                                                                                                           قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. -هـ

                                                                                                                      حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی. -و

                                                                                                            نی، اسالمی.ترویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صیانت از هویت ایرا -ز

                                                                                                                             اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی. -ح

                                                                                                              حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. -ط

                                                                                                               مدیریت فضای فرکانس کشور. تحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات ملی و -ی

 مومی.ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای ع -ک



 

، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب  امور اجتماعی - 9ماده 

،  ت بدنی و ورزش، توانبخشی، تربی ، درمان ، علوم و تحقیقات ای بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه

                                                                                                                 ، هنری و تبلیغات اسالمی. اطالعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی

ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از  ه: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمای امور زیربنایی - 11ماده 

                                                                                                                          . ، ارتباطات و راه های انرژی قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه

برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی  ، متصدی اداره و بهره امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت - 11ماده 

( 15برداری ازطرحهای مندرج درماده) ، مسکن و بهره ، بازرگانی ونقل ، حمل ، کشاورزی کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی درحقوق خصوصی عمل می

 . قانون این

 راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت  -فصل دوم 

امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از طریق توسعه  -13ماده

های ذیل انجام  و حمایت دولت و با استفاده از شیوه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صالحیت شده و بانظارت

                                                                                                                                                                                              می گردد: 

                                                          حمایت های الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.  اعمال -1

                                                                                                  خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی  -2

                       مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.  -3

و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی  -4

                                                                                                                                                                                                خدمات. 

 های اجرائی  ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه -5

( مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت 4لغایت 1الذکر )  اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق -1تبصره

                                                                                                                                                                                                     است.

ونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر های اجرائی توسط بخش غیر دولتی،) تعا امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه -14ماده 

 دولتی( انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد. 

غی مقام (قانون اساسی جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی ایران و سیاستهای ابال 44امور تصدییهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم) -15ماده 

کنندگان و  گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولید معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار می

                            ع درآمد و فراهم گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزی مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه

                                                                                                                                                 ها و مزیت الزم و رفع بیکاری را فراهم نماید. کردن زمینه

وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ) ستانده( و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز  نظور افزایش بهرهبه م -16ماده 

ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب  نامه گیری و اعطای اختیارات الزم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین تصمیم

                                                                                                 رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.  یران میهیات وز

، بهداشتی، درمانی، خدماتی،  تعیین قیمت تمم شده فعالیتها و خدمات و محصوالت واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی -الف

                                          در بودجه تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور 

                                                                                          ریزی کشور یا استان.  نامهمصوب ساالنه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و بر

تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات  -ب 

                                                                                                                                                                                           ارائه شده. 

                                                               مت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قی -ج

ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه  های اعتبارات مذکور به شورای برنامه اعطاء اختیارات الزم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه -د

                                                                                                          تبارات ملی بر اساس احکام قانون بودجه ساالنه خواهد بود. ساالنه جا به جایی اع

که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران ای  نامه برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات الزم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین -هـ 

                                                                                                                                                                               گردد رسد تعیین می می

اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای اعتباراتی که بر  -و

 های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت  گردد. مدیران دستگاه ربط به هزینه قطعی منظور می ذی



 

ادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز خود مسوول و به نه

 مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید. 

گردد به یکی از روشهای  های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه -21ماده 

                                                                                                                                                             ذیل عمل خواهد شد. 

                                                                                                                     انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر  -الف

                                                                                                                                                    بازخرید سنوات خدمات  -ب

                                                                                                                                موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال  -ج

باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به  انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می -د

                                                                                                              گردد.   ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می جایی تغییر صندوق ذی

 انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می کند.  -هـ

 یخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند: های اجرائی موظفند از تار در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه -24ماده 

حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای  -الف 

درصد از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست 

                                                                                                                                                                                          کاهش یابد. 

های اجرائی که به هر نحو حقوق و  ( این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه01وزهای استخدامی مذکور در ماده)تعداد مج -ب

                                                        باشند هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.  مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد می

شوند  های اجرائی خارج می حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه -ج

 استخدام نمایند. 

 حقوق مردم -فصل سوم  

ن مردم هستند و باید با رعایت موازین اخالق اسالمی و اداری و طبق سوگندی که در ، خدمتگزارا مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی - 25ماده  

نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و  بدو ورود اداء نموده و منشور اخالقی و اداری که امضاء می

                                                                                                                                                         های قانونی آنها انجام دهند. خواسته

وزیران  تتصویب هیأ الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به اصول و مفاد منشور فوق - 1تبصره 

                                                                                                                                                                                          رسد.. می

، مواردی را با رعایت منشور اخالقی  و شرایط خاص دستگاه مربوط عالوه بر موارد فوقتوانند متناسب با وظایف  دستگاههای اجرائی می - 2تبصره 

  مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

 مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از:

 ائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداریـ حق اظهارنظر آزاد و ار7             حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسالمیـ 1

 حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معامالت و قراردادهای اداری ـ 8            حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقرراتـ 2

 ص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونیحق اشخاـ 9حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری ـ 3

 حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات ـ11                         حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری  ـ4

 ر اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرائی و کارکنان آن هاحق جبران خسارات وارده د ـ11            حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد  ـ 5

 حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطالعات مورد نیاز  ـ 6

 



 

ارتباط جمعی دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل  - 26ماده 

یار مردم ویژه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب دراخت به

                                                                                                                                                                                      قرار دهند.

مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف  - 27ماده 

نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صورت  ه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفافسه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائ

                                                                . عهده خواهند داشت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به

دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید  - 28ماده 

ها، ضوابط  نامه ها، شیوه مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه قراردادهای استخدامی و بهره

 اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.

 ساختار سازمانی -فصل چهارم  

، طراحی و تنظیم تشکیالت خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و  دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی - 29ماده  

                                                                                  رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند : ی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میشاخصهای

ید سازمان به تصویب هیأت وزیران سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأی -الف 

                                                                                                                                                                                                رسد.  می

سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه تشکیالت و سقف پستهای  -ب 

                                                                                                                                     جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت . 

 منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب باالترین به -ج 

 مقام اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد: 

 ( سطح. 4ر در)وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکث -

   ( سطح.3واحدهای استانی : حداکثر) -

 ( سطح.2واحدهای شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر) -

 سایر واحدهای تقسیمات کشوری : یک سطح. -

وسایر مؤسسات  اون( مع5حداکثر)توانند  شوند، می جمهور اداره می ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس هرکدام از وزارتخانه -د

یا عناوین مشابه در ساختار تشکیالتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای  ( معاون3دولتی حداکثر)

 ( مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.0تواند حداکثر) سازمانی هر معاون می

  ه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.پستهای مدیریتی مورد نیاز حوز

های اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون  هر یک از کارمندان دستگاه -32ماده 

                                                                                                                  بالغ این قانون ممنوع است. داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ا

و در سقف ، بدون تعهد استخدامی تا ده درصد پستهای سازمانی مصوبهای اجرائی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان  دستگاه -تبصره 

 اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.

 

 فناوری اطالعات و خدمات اداری -فصل پنجم 

ی فعالیتها وری نیروی انسانی و کارآمد دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای موردعمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره - 36ماده  

مورد اجراءگذارند و  ، سالمت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به ، کیفیت ، هزینه ، دقت نظیر سرعت

 این روشها را مورد بازبینی و اصالح قرار دهند. حداکثر هر سه سال یک بار



 

 

ا، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به وری و کارآمدی فعالیته میزان بهره -تبصره 

گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ  ربط مورد اندازه رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی تأیید سازمان می

                                                                                                                                                                                        شود. می

ترتیب  ربط اقدامات زیر را به های ذی دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل - 37ماده 

                                                                                                                                                                                                انجام دهند :

                                                            بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید. لکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زماناطالع رسانی ا - 1

                                                                                                     . های الکترونیکی ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه - 2

  . صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت ارائه خدمات به شهروندان به - 3

رداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیر از تشریفات زائد و دستگاههای اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره ب -39ماده 

ت های غیر ضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سالمت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کار گیری فضاها، تجهیزات و ملزوما هزینه

 گردد اقدام نمایند. اداری که توسط سازمان تهیه و ابالغ می

 ورود به خدمت -فصل ششم 

،  باشند براساس مجوزهای صادره ورود به خدمت و تعیین صالحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می - 41ماده  

 شود. تشکیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می

                                                                                                                  اجرائی عبارتند از:شرایط عمومی استخدام در دستگاههای  - 42ماده 

  سال .  و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج داشتن حداقل سن بیست سال تمام -الف 

                                                                                                                                                             . داشتن تابعیت ایران - ب

                                                                                                                                               . انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان -ج 

                                                                                                                                                           عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر. -د 

                                                                                                                                    نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر. -هـ

                               ( . بینی شده است گاهی و یا مدارک همتراز)برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیشدارابودن مدرک تحصیلی دانش -و 

 هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با که ای نامه آئین براساس شوند می  که استخدام داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری -ز 

                                                                                                                                                                                        . رسد می یرانوز

                                                                                  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در  -ح 

                                                                                                                                    التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -ط 

                                                کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد. به - 1تبصره 

اسی و باالتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشن - 2تبصره 

                                                                        باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد. فناوری اطالعات می

                                                                               و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود. استخدام ایثارگران  - 3تبصره 

                                                                                                                                     قوت خود باقی است. قوانین و مقررات گزینش به - 4تبصره 

کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان  به - 5تبصره 

 باشد. رسد مجاز می ازمان به تصویب هیأت وزیران میمشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد س

 استخدام -فصل هفتم 

 پذیرد. ذیل انجام می ستگاههای اجرائی به دو روشد در استخدام قانون، این تصویب تاریخ از  -45ماده  

                                                                                                                             استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.  -الف 

 . معین مدت برای  استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و -ب 



 

ه صورت استخدام رسمی ادامه اند با رعایت مقررات این قانون ب کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده - 1تبصره 

                                                                                                                                                                                                    خواهند داد.

( این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران 8ند)الف( این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده)مشاغل موضوع ب - 2تبصره 

                                                                                                                                                                                            رسد. می

                    سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند . شصت و پنج  سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از - 3تبصره 

عهده دستگاه  مه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی بهنا تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان - 4تبصره 

 ربط می باشد. اجرائی ذی

دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال  نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می کسانی - 46ماده 

 و خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بد می

کار، خالقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط  حصول اطمینان از لیاقت )علمی، اعتقادی و اخالقی(، کاردانی، عالقه به -الف 

                                                                                            اداری از طریق کسب امتیاز الزم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صالحیت کارمندان رسمی.

                                                                                                                                      طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز الزم . -ب 

 تأیید گزینش. -ج 

 به وی با ننمایند کسب را رسمی استخدام  که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به درصورتی - 1تبصره 

                                                                                                                                                                                                  :شد خواهد رفتار ذیل روشهای از یکی

                                                                                                                                       اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط الزم. -الف 

                                                                                                                                             تبدیل وضع به استخدام پیمانی.  -ب 

 لغو حکم. -ج 

( و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل 42موضوع ماده) صالحیتهای احراز و آزمون در شرکت درصورت پیمانی مندانکار با  -2تبصره 

                                                                                                                                                            حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

                                                                                                               شود. سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می -1

                                                         شود. ( فصل ورود به خدمت اضافه می42)سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند)الف( ماده -2

 28/3/1397مورخ 144189به شماره   یبه رسم یشیآزما یورسم یشیآزما یبه رسم یمانیکارمندان پ  یتوضع یلدستورالعمل تبد

  یواستخدام یسازمان ادار

 :یشیآزما یبه رسم انییماز پ یاستخدام یتوضع یلتبد الف

 یتیبه مشاغل حاکم یصقابل تخص یپست ها یتوانند بر ا یم ییاجرا یقانون،دستگاهها 44ماده  یینامه اجرا یینآ یکماده  یدراجرا(2 ماده

 ینقوان یتان با رعاسازم یندکشور ارسال نما یواستخدام یشاغل دردستگاه را به سازمان ادار یمانیکارمندان پ یدرخواست صدور مجوز استخدام رسم

 .یدنما یاقدام م ییاز درخواست دستگاه اجرا یبخش یا یتمام یدولت ،نسبت به صدور مجوز برا یاستهایمربوطه وس قرراتوم

 یتخصص یها یستگیرا پس از سنجش شا یطواجد شرا یمانیتوانند کارمندان پ یم ییاجرا یقانون،دستگاهها 44ماده  2تبصره  یدراجرا(3 ماده

 یشیآزما یبه استخدام رسم یتیدستورالعمل ،درمشاغل حاکم ین(ا2ماده) یقانون،از محل مجوزها42موضوع ماده  یها یتواحراز صالح یرورفتا

                                                                                                                                                                                                               درآورند 

                                                                                                                                    شده باشد. یکارمند سپر یمانی( سال ازاستخدام پ0حداقل پنج ) (الف

سال  یکحداقل  یدبند،با ینحداقل سنوات موضوع ا یتبه دستگاه منتقل شده باشد با رعا یگرد ییاز دستگاه اجرا پیمانی کارمند چنانچه – تبصره

                                                                                                                                     مقصد گذشته باشد. ییبه دستگاه داجرا یاززمان انتقال و

 یرفتهصورت پذ یشودم یابرگزار شده  یقانون،که بصورت عموم 44موضوع ماده  یاستخدام یدر آزمون ها یقبول یقکارمند ازطر یمانیاستخدام پ (ب

                                                                                                                                                                                                              باشد.



 

 44استخدام براساس ماده  یگهآ یبا نشر عموم ییدرآزمونها یقبول یقآنان ازطر یمانیکه استخدام پ یکارمندان یشیآزما رسمی استخدام – تبصره

وکسب حدنصاب نمره آزمون  یعموم یدستورالعمل موکول به شرکت در امتحانات استخدام ینمفاد ا یتقانون نبوده است عالوه بررعا

                                                                                                                                  باشد  یم یمانیامتحانات( دردوره پ لعملبراساس) دستورا

 کمتر نباشد یابیارز یازات%( امت85ازهشتاددرصد) یمانیساالنه سه سال آخر کارمند پ یابیارز یازاتمتوسط امت (ج

 یباشداستخدام رسم ینم یرمقصد امکان پذ ییادردستگاه اجر یتدردوره مامور یشیآزما یبه رسم یمانیکارمندان پ یوضع استخدام یل( تبد1 تبصره

 وضع دردستگاه مبدا اشتغال داشته باشد یلبه تبد یسال منته یکاست که حداقل  ینمشروط برا یزن آنان دردستگاه مبدا یشیآزما

 یبه رسم یشیآزما یاز رسم یاستخدام یتوضع یلتبد -ب

                                           باشد یم یلذ یطسه ساله ومشروط به شرا یشیآزما یوره رسمد یپس از ط یکارمند به رسم یاستخدام یتوضع یلتبد(6 ماده

                                                                                                      ((یتصالح یین))فرم تع یازات%(از مجموع امت50کسب حداقل هفتادوپنج درصد) -الف

                                                                                                                                الزم  یازاتوکسب امت یدوره آموزش یط-ب

  ینشگز ییدتا -ج

 یرز یقانون با بندها 44ماده  یکتبصره  یلعنوان شده درذ یاز روش ها یکنباشدهر 4موضوع ماده  یطاز شرا یکچنانجه کارمند حائز هر(7 ماده

                                                                                                                                                                                  :یردپذ یصورت م

 شود. یعمل م یرز یها یوهش یدبهکسب ننما یتصالح یین%( را از فرم تع75کارمند حدنصاب الزم ) یکهدرصورت -الف

 یکبارمهلت فقط  ین.ایگردداعطا م یبه و یگرمهلت دو ساله دباشد  کل یاز%  امت75تر از  یین%وپا65حداقل مکتسبه فرد  یازامت یکه(درصورت1

 اشد.ب ینم یدوقابل تمد یدهاعطاگرد

 یگرددم یلتبد یمانیفرد به پ یباشد وضع استخدام کل یاز%امت65تر از  یین%وپا55(درصورت کسب حداقل 2

                                                                           .یگرددم لغو یو یحکم اسنخدامباشد کل  یاز%امت55کمتر از کارمند  یابیارز یاز(چنانچه امت3

                                                                                                                                                                                                                                                            :یآموزش یدوره ها-ب

 یدهمشاغل دولت  درج گرد یمشاغل در طرح طبقه بند یتصد یطکه در شرا یآموزش یبند،عالوه بر دوره ها ینموضوع ا یآموزش یدوره ها ینعناو

 یینتع ییباشد.توسط دستگاه اجرا یم ساعت آموزش 121 یاو ی(دوره آموزش3منطبق با نظام آموزش کارمندان دولت که حداقل سه )است 

 یرسم یآموزش یدوره ها یالزم برا یازمجدد نخواهد داشت حد نصاب امت یبه ط یازینموده باشند ن یط یمانیدر دوره خدمت پ یگرددافرادیکهم

 است.هردوره  یاز%امت71 یشیآزما

حداکثر دو سال نکرده باشد  یط یتفقمورد اشاره دربند )ب(را با مو یآموزش یدوره ها یهکل ی( بوده ول4وج ماده )ف ال یکارمند حائز بندها چنانچه

 ی،حکم استخدام رسم یآموزش یدوره ها یدرط یتمدت به محض موفق ینا یددرطولنما یمذکور را ط یآموزش یتا دوره ها مهلت دارد یگرد

                                                                                                                                  باشد یبه اتمام  مهلت دو ساله نم یازیون یدهگرد صادرکارمند 

 یاستخدام یت.وضعیدحدنصاب الزم را کسب ننما یانشده و یمورد نظر توسط کارمند ط یآموزش های ،دوره دوسال مهلت ازاتمام پس چنانچه – تبصره

                                                                                                                                                                    .یگرددم یلتبد یمانیبه پ یو

                                                                                                                                                                                                          :ینشگز-ج

                                                                      است. یبه رسم یشیآزما یکارمند از رسم یتوضع یلتبد یاز شروط الزم برا ییاجرا یدستگاهها ینشگز ییدتا

 یردر غ یداز الزم را کسب نمایپس از اتمام مهلت دوساله ،امت یدشود با یبه آنان اعطا م یگرکه مهلت دو ساله د یشیآزما ی(کارمندان رسم9 ماده

 .یگرددم لغو حکم یاشده  یلتبد  یمانیآنان  به پ یاستخدام یتوضعبراساس ضوابط  ، ینصورتا

                                                                                            ت ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:کارمندان رسمی در یکی از حاال - 48 

                                                                                                                                                                    ربط.  بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی -

                                                                                                                                                                                                                           استعفاء.  -

ای که با پیشنهاد سازمان  براساس آئین نامه سال متوالی یا چهارسال متناوب ) بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه -

                                                                                                                                                                                                    به تصویب هیأت وزیران می رسد(.



 

                                                                                                                                              (.122آماده بخدمت براساس ماده) -

                                                                                                                                    ربط. اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی -

گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای  کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می - 1تبصره 

                                                                                                                                                                                         اجرائی را نخواهند داشت .

 اجرائی را نخواهند داشت . کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه - 2تبصره 

                                                                                                                    باشد: تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می - 49ماده 

                                                                                                                                                                    استمرار پست سازمانی کارمندان. -

                                                                                                                                کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.  -

                                                                                                                                                                         جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.  -

                                                                                                                                                اء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی. ارتق -

 قررات مربوط عمل خواهد شد.درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و م -تبصره 

 کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. - 51ماده 

های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از  ر برنامهد  مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون - 51ماده 

 رسد. می ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران انهوزارتخ

باشد و  کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خالف قانون محسوب و ممنوع می هر گونه به -تبصره 

 د تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.شون که بدون مجوز به کار گرفته می پرداخت هرگونه وجهی به افرادی

 انتصاب و ارتقاء شغلی -فصل هشتم  

شرایط تحصیلی و تجربی الزم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت  - 53ماده  

                                                                                                                                                                                     آنان صورت گیرد. مشاغل قبلی

                                      ر را انجام دهند :، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زی منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران به - 54ماده 

به مراتب  شرایط تخصصی الزم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی،  ای در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه -الف 

 ، انتخاب صورت می پذیرد.  برگزاری امتحانات تخصصی الزمشد، با باالتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته با

ای از افراد شایسته )با رعایت تخصص و تجربه شاغل  %( سمتهای مدیریت حرفه15حداکثر پانزده درصد )توانند برای  دستگاههای اجرائی می

 د.استفاده نماین نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی( خارج از دستگاه

( بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات  ( این قانون51عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی )مذکور در ماده) -ب 

                                                                                                                                                                                            باشد. باالتر می

است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس  تمدید آن بالمانع باشد و می چهارسالای  دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه -ج 

                                                                                                   رسد امکانپذیر می باشد.  ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می نامه آئین

                                                                                                                                                مدیران حرفه ای به چهار دسته طبقه بندی می شوند

برعملکرد  یهونظارت عال یتکالن،هدا یزی،برنامه ر ی،خط مش گذار یگذار یاستس یفهباشند که وظ یم یرانیآندسته ازمد ارشد: یحرفه ا یرانمد

   مراکز مستقل یوروساموسسات  یسازمان ها،روسا یبه عهده دارندمانند روسا یستاد یدستگاه را درواحدها

ارشدرا  یرانمد یا)مقامات(و یسطوح عال ینارتباط ب ی،ایجادهماهنگ یفهشود که وظ یاطالق م یرانیبه آن دسته ازمد  :یانیم یحرفه ا یرانمد

                                                       ،سازمان ها ی،مراکزمستقلموسسات دولت ینآنان، معاون ینکل    معاون یرانبه عهده دارند.  شامل مد یستاد یدرواحدها

برعهده  یستاد یرا درواحدها یهاوبرنامه سازمان یها،خط مش یاستس یشودکه واجرا یاطالق م یرانیبه آن دسته ازمد :یهپا یحرفه ا یرانمد

                                                                                                                   آنان ینگروه ها، بخشداران ومعاون یادارات،سرپرستان،روسا یدارندشامل روسا



 

 یمارستانها،ورزشگاهها،موزهمدارس،ب یرنظ ییاجرا یدستگاهها ییاجرا یا یاتیعمل یآن دسته واحدها یرانشامل مد :یاتیعمل یحرفه ا یرانمد

 هستند ینمعلول یاکز نگهدارومر یوحرفه ا یها،مراکز فن

 توانمندسازی کارمندان -فصل نهم 

ای  گونه ، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی سازمان موظف است به - 58ماده 

های الزم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در  با شغل موردنظر، انگیزه، مهارت و نگرش کارمندان  طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش

ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس  فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه

 مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

المللی  گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف مؤسسات بین آموزشی که منجربه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمیکلیه بورسهای  - 61ماده 

هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار  گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می گردد. دوره دراختیار دولت قرار می

 ئی مربوط اقدام خواهد شد.شود توسط دستگاه اجرا می

شود با نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و  های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می بورسها و دوره -تبصره

 فناوری حسب مورد توزیع می گردد .

های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن  دوره اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی - 61ماده 

 باشد. گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می می

 باشند. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می -تبصره 

 حقوق و مزایا -فصل دهم 

ارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادآتی خواهد بود. امتیاز نظام پرداخت ک - 64ماده  

گیرد و برای بازنشستگان و  حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می

 گردد. ی بگیران نیز به همین میزان تعیین میموظفین یا مستمر

ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجه ساالنه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسالمی می  -تبصره 

 رسد. 

سؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و م - 65ماده 

 از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.

 باشد. ( می4555( و حداکثر آن)2555حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل)

ره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خب -1تبصره 

 های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص می یابد.  یابد. رتبه یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می

تکار و خالقیت ، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات گیرند و براساس عواملی نظیر اب شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می

 برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت

یابند. نخبگانی که طبق ضوابط  د، خبره و عالی ارتقاء میرسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارش می

 هستند برخوردار الزم مهارت و تجربه از  شوند و افرادی که عالوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین می

 .گیرند می قرار دیگر های رتبه از یکی در و معاف ها رتبه از رخیب طی از رسد می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد به که ای نامه آئین طبق

کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل  -2تبصره 

 (است، قرارمی گیرند.0555( و حداکثر آن )055مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن )



 

امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا  -3تبصره 

 (محاسبه می گردد.1/1جداول حق شغل با ضریب )

های آموزشی و مهارت )عالوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه  ی نظیر تحصیالت، دورهکلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عوامل- 66ماده 

 .گردند می مند بهره باشد، می امتیاز(4055)حداکثر و( 1555) حداقل که شاغل حق امتیاز از تجربه و  شغل مربوط( ، سنوات خدمت

 ( امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.%50درصد) حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج

رسد با  ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می نامه اند براساس آئین های علمیه تحصیل نموده هنرمندان و افرادی که در حوزه -تبصره 

 مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.

رسد و تخصیص هرکدام از  ( آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می2( و)1های) ( و تبصره40جدول یا جداول موضوع ماده) - 67ماده 

مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاههای 

رسد توسط دستگاههای  اساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور میاجرائی ابالغ می گردد . ارزیابی عوامل مربوط به شاغل بر

 نماید. اجرائی انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می

ح زیر به کارمندان هایی به شر العاده گردد فوق ( که حقوق ثابت تلقی می44های آن و ماده) ( و تبصره40عالوه بر پرداختهای موضوع ماده) - 68ماده 

 قابل پرداخت می باشد:

باشند  یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می العاده مناطق کمتر توسعه فوق-1

( حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط %25%( امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد)20تا به میزان بیست و پنج درصد)

 رسد. پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

های دولتی تا  دگان نشان(امتیاز وبه دارن1055العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تا) فوق -2

 گیرد. امتیاز تعلق می (505)

(امتیاز در 120کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ )

 شود.  نظرگرفته می

اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشهای العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با  فوق -3

(امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب 1555سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا )

 بود.هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد 

( امتیاز و 815باشند معادل) بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می مندی و اوالد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه کمک هزینه عائله -4

ادامه تحصیل و نیز غیر  کنند به شرط (امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اوالدی که از مزایای این بند استفاده می215برای هر فرزند معادل)

(سال تمام و نداشتن شوهر برای اوالد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که 20شاغل بودن فرزند، )

زندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فر دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می

ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور  شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی مند می مندی موضوع این بند بهره

 باشند. نمی

و مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف  فوق -0

(امتیاز وبرای مشاغل باالتر 1055(امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر)555تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر )

 بل پرداخت می باشد. (امتیاز تعیین می گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قا2555حداکثر )

 باشد: فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می -4

 



 

%( از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی 55به حداکثر هفتاددرصد) -الف 

نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان  ملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب میکه از عوا

 باشد. %( امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می25نماید تا ) ابالغ می

%(درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء 55)           ه از سقف هفتادمندی کارمندان هر دستگا میزان بهره -ب 

گردند به  بندی می ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه برنامه

 ن می گردد. %( تعیی55% و 05% ، 35ترتیب)

 العاده می باشند. ربط مشمول دریافت این فوق ( متناسب با رتبه دستگاه ذی51مقامات دستگاههای اجرائی مذکور در ماده) -ج 

جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی ،  به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری ، جابه -5

 کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.

که به موجب قوانین خاص برای  کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می

 گیرد نخواهند داشت. ین گونه کارمندان تعلق میاشتغال درخارج از کشور به ا

ای که با پیشنهاد سازمان به  که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه درصورتی -9

 التألیف به آنها پرداخت نمود. التدریس، حق الترجمه وحق التحقیق، حق توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار ، حق رسد، می تصویب هیأت وزیران می

%( حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز 05التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر) مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق

 نماید.

 باشند. %( مستثنی می05اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف)%( کارمندان آن دستگاه که به 25در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا)

 انجام ، ملی دردرآمد فعالیتها اقتصادی تأثیر ، پذیری ریسک المللی، بین و داخلی بازارکار قبیل از عواملی به باتوجه خاص موارد در ویژه العاده فوق  -15

%( از مشاغل 20ای برای حداکثر) تیاز ویژهام وزیران هیأت تصویب و سازمان پیشنهاد با کار حساسیت و تحقیقاتی و ستادی و تخصصی وظایف و فعالیت

 های مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد.  العاده %( سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق05، در برخی از دستگاههای اجرائی تا )

( این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصالحات ساختاری، نیروی 4( و )0های )های مذکور در بند العاده پرداخت فوق -تبصره 

آمده ، در سقف  های به عمل انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی)احکام مذکوردراین قانون( و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی

گردد. انجام اصالحات مذکور در این تبصره باید به تأیید  ها جزء دیون منظور نمی العاده باشد و این فوق پذیر میامکان 1385اعتبارات مصوب از سال 

 سازمان برسد. 

%( اعتباراتی که از محل اصالحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر 20شود تا بیست و پنج درصد) به دستگاههای اجرائی اجازه داده می -69ماده 

وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی  العاده بهره حساب مربوطه( به عنوان فوق جویی می گردد را ) با تأیید ذی از واحدهای سازمانی صرفه درهرکدام

 دهند پرداخت نمایند.  که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می

شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر  می سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته - 71ماده 

 تعیین می گردد:

                                                                                                                                       ( امتیاز.18555رؤسای سه قوه ) -الف 

 ( امتیاز.15555معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضاء شورای نگهبان ) -ب 

 امتیاز. (14555هور )وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین رئیس جم -ج 

 (امتیاز.10555استانداران و سفراء ) -د

 (امتیاز.14555معاونین وزراء ) -هـ



 

( این 48های ماده ) العاده گردد فوق (( که حقوق ثابت تلقی می44عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل )مذکور در ماده) -2تبصره 

 علق خواهد گرفت.قانون نیز حسب مورد به مقامات ت

 باشد. ( می0555امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل) - 75ماده 

حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای  - 76ماده 

 زنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.اجرائی و صندوقهای با

 های مستمر تجاوز کند.  العاده ( برابر حداقل حقوق ثابت و فوق5های مستمر نباید از) العاده سقف حقوق ثابت و فوق -تبصره 

 العاده مستمر تلقی می گردند.  ( فوق48( ماده)0(و)3(،)2های مذکور دربندهای) فوق العاده

ربط با  ( این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی48( ماده)15( و)9(،)8 (،)5(،)4(،)0های مذکور دربندهای) تعیین میزان فوق العاده - 77ماده 

 وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بود. 

 ارزیابی عملکرد -فصل یازدهم  

رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد  وزیران می تصویب هیأت ای که با پیشنهاد سازمان به نامه دستگاههای اجرائی مکلفند براساس آئین - 81ماده  

ه مورد وری را در واحدهای خود ب های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره ، برنامه ، مدیریت و کارمندان مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان

 ، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند. ای و منظم اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه

 حقوق و تکالیف کارمندان -فصل دوازدهم

 از نیمی حداکثر. دارند را مربوط مزایای و حقوق از استفاده با  کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری - 84ماده  

 . است شدن ذخیره قابل سال درهر کارمندان روز( 10)صیمرخ

روز نباید  10در پایان سال بیش از که ه می باشد بشرطی یرروز درهرماه  بوده وبرای ماههای بعد قابل ذخ 0/2مرخصی استحقاقی هرماه به میزان 

 ذخیره کرد 

وز کند مرخصی ساعتی استفاده شده از مرخصی استحقاقی سالیانه کم روز تجا 12مرخصی کمتر از یک روز )مرخصی ساعتی ( درطول سال نباید از 

 خواهد شد. 

ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق  توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی کارمندان دستگاههای اجرائی می - 1تبصره 

تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل  استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیالت عالی

 افزایش خواهد بود.

کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعالجی در سال استفاده خواهند نمود.  - 2تبصره 

نامه  باشد و مقررات مربوط در آئین و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می ، درمان العالج به تشخیص وزارت بهداشت بیماریهای صعب

 گردد. بینی می این فصل پیش

 باشند.  مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع همان مقررات می - 3تبصره 

توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده  برند می یت بسر میکارمندان زن که همسر آنها در مأمور - 4تبصره 

 نمایند.

رسد، کارمندان و بازنشستگان و  وزیران می تصویب هیأت ای که به نامه های مصوب و آئین دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه -85ماده 

، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش  بر استفاده از بیمه پایه درمان افراد تحت تکفل آنان را عالوه

 های تکمیلی قرار دهند. بیمه



 

 عمل هب را الزم اقدامات خود کارمندان برای ایمنی و بهداشتی شرایط تأمین و کار مناسب محیط ایجاد در مکلفند اجرائی دستگاههای  -86ماده 

 .آورند

باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب  ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می - 87ماده 

ساعات تدریس  باشد. میزان ربط می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی وزیران تعیین می هیأت

 ربط تعیین خواهد شد. معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرحهای طبقه بندی مشاغل ذی

 ساعت( تقلیل دهند. 11توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه )حداکثر  کارمندان می - 1تبصره 

 سبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.میزان حقوق و مزایا، نحوه محا

ای و  توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه دستگاههای اجرائی می - 2تبصره 

 د.فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نماین

کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.) ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این  - 3تبصره 

 باشند(. حکم نمی

باشند و دستگاههای اجرائی  یهای قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی م کارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت - 88ماده 

 ئی نمایند.مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضا

زمانی درصورت داشتن شرایط الزم از حقوق کارمندان دستگاههای اجرائی درمورد استفاده از تسهیالت و امتیازات و انتصاب به مشاغل سا - 89ماده 

، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در  یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی

 این قانون مدنظر قرار دهند.

، انصاف و تبعیت از قوانین و  رویی ، گشاده ، امانت ، صداقت ، سرعت یف خود را با دقتباشند که وظا کارمندان دستگاههای اجرائی موظف می - 91ماده 

 ربط پاسخگو باشند.  طور یکسان و دستگاه ذی مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به

توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها  باشد. ارباب رجوع می عمومی ممنوع می اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات هرگونه بی

 ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند. و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی

 مقابل در مشابه موارد و هدیه ، مشاوره حق سهیالت،ت  باشد.استفاده از هرگونه امتیاز، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می - 91ماده 

ربط خود  جز دستگاه ذی ط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی بهمرتب وظایف و اداری وظایف انجام

 تخلف محسوب می شود.

ان از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در دستگاههای اجرائی موظفندعالوه بر نظارت مستقیم مدیر - 1تبصره 

مدیر مربوطه برسد  اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید

 خدمات از انفصال یا و مشابه عناوین و مزایا  نند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق،باالترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توا

 دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

هیأتهای رسیدگی به  در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به - 2تبصره 

 تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. 

 حکم صدور و رسیدگی جهت را اجرائی  دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای - 3تبصره 

 .نمایند ارجاع قضائی اجعمر به قضائی

سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه  - 4تبصره 

 دستگاههای اجرائی اعالم نماید.



باشند و در مورد  رمندان خود در انجام وظایف محوله می، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کا مدیران و سرپرستان بالفصل - 92ماده 

گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده  عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت

با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان )حسب مورد( نیز که در در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد 

 کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

زند و درصورتی که در ( به انجام وظایف مربوط بپردا85کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده) - 93ماده 

انجام  مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعالم نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و

 وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.

باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت  ازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع میتصدی بیش از یک پست س -94ماده 

 .باشد می مجاز ماه چهار حداکثر برای  پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا

رمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کا -تبصره 

 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

اری اطاعت نمایند، ، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اد باشند در حدود قوانین و مقررات کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می - 96ماده 

ت به مقام اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخالف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررا

ن مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود ، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندا مافوق اطالع دهند. در صورتی که بعد از این اطالع

 باشد. و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می

کار پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام  - 99ماده 

 اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.

 تأمین اجتماعی -فصل سیزدهم 

کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری،  -111ماده  

توان برای مشاغل  االجراءشدن این قانون، می باشند و کارمندان رسمی را که پس از الزم تأمین اجتماعی میدرمان با رعایت این قانون مشمول قانون 

ا حاکمیتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی ی

 گیرند. ربط قرار می اجرائی ذی قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه

 تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می -113ماده 

پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با  و الف( حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی

 سال . 35رمند برای سنوات باالتر از درخواست کا

 ب( حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق. 

آور و جانبازان و معلوالن تا  برای متصدیان مشاغل سخت و زیان« ب»سابقه مذکور در بند )الف( و همچنین شرط سنی مزبور در بند  -1تبصره 

 باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.کمتر می  سال پنج

سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که  دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی -2تبصره 

 قاضای کارمندان بازنشسته نمایند.باشند را رأساً و بدون ت سال سن می سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج دارای سی و پنج

باشند را بازنشسته  سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج -3تبصره 

سال است،  کمتر از بیست و پنجالذکر که سابقه خدمت آنها  کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق

صورت  سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این  توانند تا رسیدن به بیست و پنج که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می در صورتی

 شوند. بازخرید می

 



 

صورت تمام  باشد که در حالت اشتغال به ارمندان میمنظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت ک -115ماده 

 وقت بانوان به استناد قانون راجع به  نماید و مرخصی استحقاقی و استعالجی و مدت خدمت نیمه وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می

 عنوان به وظیفه نظام خدمت مدت و( باشد شده پرداخت کامل طور به بازنشستگی کسور که این بر مشروط)  -1342خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب 

 محسوب می گردد. کارمندان خدمت سابقه

یابند و از مزایای تحصیالت  مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می -بصره ت

که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام  گردد. مگر آن رای بازنشستگی منظور نمیشوند جزء سابقه خدمت ب مند می مربوطه بهره

( این قانون با موافقت سازمان مدیریت و 41باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده) وظایف محوله اشتغال داشته

 ریزی کشور انجام می گیرد. برنامه

های  العاده مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق -116ه ماد

 باشد.  ( این قانون می48ماده)« 15»العاده بند  مستمر و فوق

سال( به اضافه  ت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر )تا سیشوند به ازاء هر سال خدم به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می -117ماده 

 های ذخیره شده پرداخت خواهد شد. وجوه مربوط به مرخصی

اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر  آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده

 شود. می

 قررات مختلفم -فصل پانزدهم 

شوند،  کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیالت و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می - 117ماده  

ستشاری دیوان ( تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأتهای م3وزارت اطالعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده)

شوند و در خصوص نیروهای نظامی و  محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می

 شود. انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می

( قانون مذکور در 14باشد و جدول موضوع ماده) می 1355بحقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصو -1تبصره 

 ( افزایش می یابد.255( و)12خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به)

التفاوت مجموع دریافتی  نمایند، معادل مابه به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می - 2تبصره 

 گردد. العاده ویژه پرداخت می %( حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق85ا هشتاددرصد)آنان ت

درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر  -3تبصره 

( قانون آجا ، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با 134دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده )

 گردد. ( محاسبه و پرداخت می2/1ضریب)

ون های مذکور در فصل دهم این قان کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو عالوه بر فوق العاده

 برخوردار می باشند.

( مطابق قانون کار جمهوری اسالمی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی 124کارمندانی که با رعایت ماده) -4تبصره 

 باشند. می

یالتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشک - 0تبصره 

 باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود. می 1302امورخارجه مصوب 

و دستورالعملهای این دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد الزم در اختیار سازمان قرار دهند  -118ماده 

 باشد. های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی الزم االجراء می نامه سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین



 

ن زمان استثناء مواردی که در این قانون برای آ سال )به ها و دستورالعملهای مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک آئین نامه -119ماده 

 رسد.  دیگری مشخص شده است( با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

 کارمندان رسمی دریکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت : -121ماده 

 اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.  -الف 

  حقوق بدون و استحقاقی ، استعالجی مرخصی  -ب 

 . قانون این( 122)ماده موجب به خدمت به آماده  -ج 

 انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.  -د 

 قانون . ( این91موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ویا احکام ماده) انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به -هـ 

 استعفاء وبازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری. -و 

 بینی شده است.  سایر حاالت که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش -ز 

سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به  - 121ماده 

تصویب  احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به

 رسد. هیأت وزیران می

 آیند: به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حاالت زیر - 122ماده 

 ربط. انحالل دستگاه اجرائی ذی -1

 حذف پست سازمانی کارمندان . -2

 نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق. -3

 ت اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند. کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفا -4

در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر  - 1تبصره 

صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء  ه و در غیراینکارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشست

 هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد. 

زایای به تخلفات اداری ازاتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و م و یا هیأتهای رسیدگی که براساس حکم مراجع قضائی کارمندانی - 2تبصره

 مستمرمربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود. 

ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین  - 125ماده 

 یابد. گردد، افزایش می وی بانک مرکزی اعالم میگردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از س می

مجلس شورای اسالمی مغایر  0/4/1384کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب  - 127ماده 

 االجراءشدن این قانون لغو می گردد. با این قانون از تاریخ الزم

 االجراء شدن این قانون خواهد بود .  سال از تاریخ الزم ایشی این قانون پنجمدت زمان آزم - 128ماده 

 موفق باشید      یوسف حدادشکری مدرس قوانین ومقررات اداری واستخدامی                                                                        



 

 10/01/89ت خدمات کشوری تاریخ اجرا دول حق شغل وشاغل کارمندان مشمول قانون مدیریج
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