


اداري و قوانين و مقرراتآشنایی با
می استخدا



نخستين قانون استخدام كشوري

 ماده در 74فصل و 5نخستين قانون استخدام كشوري مشتمل بر
انون يكي از فصل هاي مهم اين ق. به تصويب رسيد1301سال 

مي فصل دوم آن بود كه مراتب خدمت و ارتقاي رتبه را مشخص
رتبه و هر رتبه را 9اين فصل مراتب كاركنان را به 15ماده . كرد

به . دتقسيم مي كر( حداقل، حد وسط و حداكثر)به سه مرتبه
ز همين فصل كاركنان دولت بايد در يكي ا20موجب ماده 

.مراتب فوق قرار مي گرفتند



فصول پنجگانه نخستين قانون استخدام كشوري

ورود به خدمت: فصل اول
فصل دوم مراتب خدمات و ارتقاي رتبه
طريقه محاكمه و مجازات: فصل سوم
تقاعد وظايف: فصل چهارم
مواد مخصوصه: فصل پنجم



مراتب خدمت در ادارات كشوري:15ماده 

1-ثباتي
منشي گري سوم-2
منشي گري دوم-3
منشي گري اول-4
مديري شعبه-5
مديري دائره-6
معاونت اداره-7
رياست اداره-8
مديركل يا معاونت اداري-9



6

1345قانون استخدامي سال 

 تاا 1301از زمان اجري قانون استخدام كشوري مصوب

طرح استخدام 7حدود 1345تاريخ تصويب قانون سال 

1342تهيه وارائه شده بود، اليحه قانون مذكور در سال

ال تهيه وبه مجلس ارائه شاد ايان اليحاه در خارداد سا

. ماده به تصويب رسيد 149فصل و11در 1345



7

1345قانون استخدامي سال 

 گانه قانون به ترتيب عبارتند از 11عناوين فصول:
 تعاريف
 كليات
 ورود به خدمت وانتصابات
 حقوق ومزايا
 آموزش كاركنان
 مسايل رفاهي
 حقوق وتكاليف استخدامي
 بازنشستگي
 وظايف سازمان امور اداري واستخدامي
 تبديل وضع
 مقررات مختلف



متن كامل قانون مدیریت خدمات كشوري

 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب هشتم مهر ماه
كشوري كميسيون مشترک رسيدگي به اليحه مديريت خدمات

قانون ( 85)مجلس شوراي اسالمي مطابق اصل هشتاد و پنجم 
ي اساسي جمهوري اسالمي ايران كه به مجلس شوراي اسالم
شي آن تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزماي

به تاييد 13286/7/8به مدت پنج سال، در جلسه علني مورخ 
جهت اجرا طي 1386/7/25شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 

 .نامه اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابالغ گرديد



فهرست فصول پانزده گانه 

ورود به خدمت-6

استخدام-7

فناوري اطالعات وخدمات اداري-5

تعاریف-1

راهبردها و فناوري انجام وظایف دولت-2

حقوق مردم-3

ساختار سازمانی -4

ارزیابی عملکرد-11

حقوق و تکاليف كارمندان دولت -12

مدیریت و سرمایه انسانیشوراي عالی اداري و شوراي توسعه-14

مقررات مختلف-15

حقوق و مزایا-10

تامين اجتماعی-13

توانمندسازي كارمندان-9

انتصاب و ارتقاء شغلی -8



تعاریف: فصل اول 

 واحد سازمانی مشخصی است که: وزارتخانه-1ماده
تحقق یک یا چند هدف ازاهداف دولت را برعهده دارد ( الف
 بموجب قانون ایجادشده ومیشود( ب
 توسط وزیر اداره می شود(  ج.
 واحد سازما نی مشخصی است که : مؤسسه دولتي -2ماده
به موجب قانون ایجاد شده یا می شود( الف
 باداشتن استقالل حقو قی( ب،

 سا یرمراجعو یکی ازقواي سه گانه بخشی ازوظا یف واموري راکه بر عهده ( ج
 قانو نی می باشد انجام میدهد.
 تی مؤسسه دولکلیه سازمانهایی که درقانون اساسی نام برده شده است درحکم

.شناخته می شو د



تعاریف: فصل اول 
مشخصی است کهواحد سازمانی: مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي -3ماده
داراي استقالل حقوقی است ( الف.
باتصویب مجلس شوراي اسالمی،ایجاد شده یا می شود (ب.
تأمین می گردد غیردولتیساالنه آن از محل منابعپنجاه درصد بودجهبیش از ( ج.
است که جنبه عمومی داردعهده دار وظایف و خدماتی( د.
 بنگاه اقتصادي است که : شركت دولتي -4ماد ه
است موجب سیبهایحادمی شودکه موجب قانون براي انجام قسمتی از تصدي هاي دولت به(الف

اساسی،ابالغی از سوي مقام معظم رهبري، جزء وظایفهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون
دولت محسوب می گردد 

 بیش از پنجاه درصدسرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد ( ب.
،سایرویژگی هاي شرکت دولتی
ًتتشکیل شرکت دولتی تحت هرعنوان صرفاًبا تصویب مجلس شوراي اسالمی مجازاس: اوال.
ًدرصداست با افزایش سرمایه به شرکت 50تبدیل شرکتهایی که سهام دولتی درآنها کمتراز: ثانیا

.واهندشددرنتیجه این دسته از شرکت ها کماکان شرکت غیردولتی تلقی خ. دولتی ممنوع است
 تلقی می شودشرکت دولتی شرکتهاي که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، مصادره شده.



فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غير دولتی

فهرست نهادها وموسسات غير دولتي 
امداد امام خمينيكميته 

بنياد مستضعفان
احمر هالل 

ملي المپيككميته 
خرداد15بنياد 

تبليغات اسالميسازمان 
تامين اجتماعيسازمان 

ورزشيفدراسيونهاي 
جهاد نصرمؤسسه 

بيماري هاي خاصبنياد 
آيت اله مرعشيكتابخانه 

دانشگاهيجهاد 
مسكن انقالب اسالميبنياد 

دانش آموزيسازمان 



تعاریف: فصل اول 

 ی ، کلیه  وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیر دولت: دستگاه اجرايي -5ماده

شرکت ملی شرکت هاي دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل

رایی نفت ایران ، سازمان گسترش ونوسازي صنایع ایران ، بانک مرکزي ، بانک ها وبیمه هاي دولتی ، دستگاه اج

.                                                                                                                       نامیده می شوند

ام عبارت است از جایگاهی که درساختار سازمانی دستگاههاي اجرایی براي انج: پست سازماني-6ماده 

.شودپیش بینی وبراي تصدي یک کارمند درنظرگرفته می(ثابت و موقت)وظایف و مسوولیت هاي مشخص

پست هاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمراردارد ايجادخواهد شد.

فردي است که : كارمند دستگاه اجرايي -7ماده

براساس ضوابط و مقررات مربوط دردستگاههاي اجرایی به خدمت پذیرفته می شود-الف

 مقام صالالحیتدار صالورت حکم ویا قرارداد پذیرش وي به خدمت دردستگاههاي اجرایی به موجب -ب

.میگیرد



تعاریف: فصل اول 

 کهدسته از اموري است آن: امور حاكميتي-8ماده
ًتحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است : اوال.
ًمیشودآن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه منافع: ثانیا.
ًایجادنمی کنداستفاده دیگران برايیبهره مندي از این نوع خدمات محدودیت: ثالثا.
 امورحاکمیتی آن دسته ازاموري است که باید الزاماً توسط دولت انجام شودو)بعبارت دیگر

(.واگذاري آنها به غیر دولت امکان پذیر نیست

از قبيل:
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیسیاستگذاري،برنامه ریزي ونظارت دربخش هاي-الف.
برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد-ب.
ایجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگیري از انحصار وتضییع حقوق مردم-ج.
کشور و رفع فقر و بیکاريفراهم نمودن زمینه ها و مزیت هاي الزم براي رشد و توسعه-د.
قانونگذار ي، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امورقضایی-ه.



تعاریف: فصل اول 

ترویج اخالق ، فرهنگ ومبانی اسالمی و صیانت از هویت ایرانی ، اسالمی -ز  .

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

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

تحقیقات بنیادي ، آمار و اطالعات ملی ومدیریت فضاي فرکانس کشور-ي.

 کالاهش ارتقاء بهداشت وآموزش عمومی،کنترل و پیشگیري از بیماریها و آفتهاي واگیر ، مقابله و–ک

.هاي عمومی اثرات حوادث طبیعی و بحران

ملیحفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع-ل.

بخشی از امور اجتماعی ، فرهنگی ، خدماتی ، زیربنایی واقتصالادي کاله انجالام آن توسالط بخالش -م

.پذیر نمی باشد خصوصی و تعاونی و نهادها ومؤسسات عمومی غیردولتی با تایید هیات وزیران امکان



تعاریف: فصل اول 

آن دسته از وظایفی است که :امور اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي-9ماده

1- منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد .

2- ،موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد

 علوم و تحقیقات، درمان ،توانبخشی ، ، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه اي :از قبیل

تربیت بدنی و ورزش ، اطالعات وارتباطات عمومی و امور فرهنگی ، هنري وتبلیغات اسالمی.
 آن دسته از طر ح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي است که موجب : امور زيربنايي-10ماده

تقویت زیرساخت هاي اقتصادي و تولیدي کشور می گردد   
طرح هاي آب و خاک و شبکه هاي انرژي،ارتباطات و راه: ازقبیل.

 آن دسته از اموري است که دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال : امور اقتصادي-11ماده
جامعه است ومانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند 

 تصدي در امور صنعتی، کشاورزي، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن: از قبیل.



فصل ششم ـ ورود به خدمت
دستگاههايدراستخدامداوطلبکهافرادياستخدامیصالحیتتعیینوخدمتبهورودـ41ماده

ريبرابوشایستگیمراتبرعایتومصوبتشکیالت،صادرهمجوزهايبراساسباشندمیاجرائی
.شودمیانجامفرصتها



ازعبارتنداجرائیدستگاههايدراستخدامعمومیشرایطـ42ماده:
صیلیتحبامدرکمتخصصینبرايواستخدامبرايسالچهلحداکثروتمامسالبیستسنحداقلداشتنالالف

.سالپنجوچهلدکتري
.ایرانتابعیتداشتنالب
.مردانبرايقانونیمعافیتیاضرورتدورهخدمتانجامالج
.مخدرموادودخانیاتبهاعتیادعدمالد

.مؤثرجزائیمحکومیتسابقهنداشتنالهال
اآنهاحرازشرایطدرهمترازمدارککهمشاغلیبراي)همترازمدارکیاودانشگاهیتحصیلیمدرکدارابودنالو

.(استشدهبینیپیش
نآئیبراساسشوندمیاستخدامکهکاريانجامبرايتواناییوروانیوجسمانیسالمتداشتنالز

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهسازمانپیشنهادباکهاينامه
.ایراناسالمیجمهورياساسیقانوندرشدهشناختهادیانازیکییااسالممبیندینبهاعتقادالح
.ایراناسالمیجمهورياساسیقانونبهالتزامالط

مجوزهاي الزم

رعایت شایستگی برابري فرصت ها

مبناي اساسی ورودبه خدمت دولتی

تشکيالت مصوب 



ا به كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و 1تبصره
. مقررات خاص خود انجام خواهد شد

مشاغل تخصصي وكارشناسي وباالتردرا استخدام افراد دردستگاههاي اجرائي 2بصرهت منوط 
مي باشدمهارتهاي پايه وعمومي فناوري اطالعات به احرازتوانايي آنان در

ا استخدام ايثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانين مصاوب مربوط به خود 3تبصره
. خواهد بود

. قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي استا4تبصره
ر دحداقل سن كمتراز رقم مذكور و يا با مدرك تحصيلی دیپلم ا به كارگيري افراد با 5تبصره

وبراي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلي مدت زمان مشخص برايمناطق خاص اين ماده در 
.كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد مجازمي باشد

دستگاههاي اجرائي مي توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود ا 43ماده
.اين قانون داشته باشند، آن را مالک عمل قرار دهند( 42)شرايطي عالوه بر شرايط ماده 

به درامتحان عمومي كهازپذيرفته شدنا به كارگيري افراددردستگاههاي اجرائي پس44ماده
طور عمومي نشر آگهي مي گرددونيزامتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذيراست 



دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومی و تخصصی 
براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرایی

 تعاريف و اختصارات -1ماده
قانون مديريت خدمات كشوري با ( 5)دستگاه هاي موضوع ماده : دستگاه اجرايي

قانون مذكور( 117)رعايت مستثنيات موضوع ماده 
س جمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ريي: معاونت توسعه مديريت
ه آزمون توانمندي هاي عمومي داوطلبان استخدام است كه ب: امتحان عمومي

ي برگزار منظور سنجش دانش عمومي، اطالعات و معلومات پايه آنها به صورت كتب
.  مي شود

ت كه به آزمون توانمندي هاي تخصصي داوطلبان استخدام اس: امتحان تخصصي
ورت كتبي و منظور سنجش دانش و مهارت تخصصي براي تصدي شغل موردنظر به ص

.  يا مصاحبه تخصصي برگزار مي شود
ت كه به آزمون توانمندي هاي تخصصي داوطلبان استخدام اس: مسابقه تخصصي

ورت كتبي منظور سنجش دانش و مهارت تخصصي براي تصدي شغلي موردنظر، به ص
خاب خواهند و يا مصاحبه تخصصي برگزار مي شود و افراد براساس نمرات برتر انت

.  شد



صصي سنجش حضوري آن دسته از توانمندي هاي تخ: مصاحبه تخصصي
.  است كه از طريق امتحان كتبي قابل سنجش نيست

رد نياز سنجش توانمندي هاي حسي، حركتي و مهارت فني مو: آزمون عملي
.  شغل مربوطه است كه به صورت عملي انجام مي شود

ي هاي زير به داوطلبي گفته مي شود كه داراي يكي از ويژگ: داوطلب بومي
:  باشد

خدام يكي محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضا براي است-الف
.  باشد

ر محل را د( ابتدايي، راهنمايي و متوسطه)حداقل دو مقطع تحصيلي -ب
.  مورد تقاضاي استخدام طي كرده باشد

* سال از سنوات ( 3)فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه محل
مورد تقاضاي با محل( اعم از ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان)تحصيلي آنها 

.  استخدام يكي باشد نيز بومي تلقي مي شوند



 تخدامي سازمان اموراداري واستخدامي موظف است سامانه امتحان يا مسابقه اس-2ماده
.  ايجاد نمايدWebرا تحت 

 اوطلبان دستگاه هاي اجرايي موظفند براي استخدام افراد، توانمندي عمومي د-3ماده
سابقه را از طريق امتحان عمومي و توانمندي تخصصي آنها را به صورت امتحان يا م
نجش قرار تخصصي و همچنين حسب ضرورت مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي مورد س

.دهند
 در آگهي درصد امتيازات مصاحبه تخصصي و آزمون عملي به اقتضاي مشاغل-1تبصره

.  استخدام مشخص خواهد شد
 المانع برگزاري آزمون به صورت مجازي با تأييد معاونت توسعه مديريت ب-2تبصره

.  است
 ابقه قبولي در امتحان عمومي شرط الزم براي تصحيح اوراق امتحان يا مس-4ماده

.  دتخصصي مي باشد و براي داوطلب هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كن
 ه دستگاه اجرايي موظف است پس از اخذ مجوز استخدام از معاونت توسع-5ماده

تنظيم و در مديريت، آگهي استخدام را براساس نمونه اعالم شده توسط معاونت مذكور
ه صورت تأييد از سوي آن معاوت، براي اطالع رساني عمومي حداقل در دو روزنام

امانه امتحان يا كثيراالنتشار به چاپ رساند و نسخه الكترونيكي آن را براي درج در س
.  مسابقه استخدامي به معاوت توسعه مديريت ارسال نمايد



 ر دستگاه اجرايي موظف است يك نسخه از آگهي چاپ شده را همزمان د-1تبصره
.  اختيار سازمان اموراداري واستخدامي قرار دهد

 گاه در صورتي كه استخدام براي مناطق خارج از استان تهران باشد، دست-2تبصره
ام را در اجرايي مي تواند عالوه بر درج در روزنامه هاي كثيراالنتشار، آگهي استخد

ه هاي گروهي روزنامه هاي محلي استان مربوطه منتشر و نيز مراتب را از طريق ساير رسان
.  محلي به اطالع داوطلبان برساند

 شنهاد انتشار عمومي آگهي به طرق غير از صورت مذكور در اين ماده به پي-3تبصره
عه مديريت دستگاه اجرايي تأييد سازمان اموراداري واستخدامي و تصويب شوراي توس

.  امكان پذير است
 امتحان عمومي براساس بانك سؤاالت كه توسط سازمان امور اداري -6ماده

.  ر مي شودواستخدامي در سامانه امتحان يا مسابقات استخدامي قرار مي گيرد، برگزا
 ل تهيه تا زمان استقرار بانك مزبور، سؤاالت امتحان عمومي به روش معمو–تبصره

.  خواهد شد
 مواد امتحان عمومي به شرح زير تعيين نمي شود-7ماده  :
1- اطالعات -4زبان انگليسي عمومي -3رياضي و آمار مقدمات -2معارف اسالمي

فن آوري اطالعات -6زبان و ادبيات فارسي -5سياسي و اجتماعي و مياني قانوني 



 5/1برابر و 3)دستگاه اجرايي موظف است فهرست هاي تهيه شده -11ماده
اونت توسعه را قبل از معرفي و هرگونه اعالم به داوطلبان به تأييد مع( برابر

طه موظفند معاونت مزبور و يا نماينده مربو. مديريت و يا نماينده آن برساند
روز از تاريخ وصول فهرست هاي فوق نسبت به( 15)حداكثر ظرف مدت 

.  اعالم نظر اقدام نمايد
 ورد نياز در صورتي كه پس از اعالم نظر گزينش، نيروي انساني م-12ماده

حان، مسابقه تأمين نگردد دستگاه مي تواند از ميان ساير قبول شدگان امت
به گزينش معرفي ( 10)تخصصي يا آزمون تخصصي به ترتيب مقرر در ماده 

.  نمايند
 قانون ( 16)گزينش دستگاه اجرايي موظف است با رعايت ماده -13ماده

.  گزينش نسبت به اعالم نتيجه اقدام نمايد
 ان را دستگاه اجرايي موظف است فهرست نهايي پذيرفته شدگ-14ماده

روز به معاونت توسعه مديريت ارائه و پس از اخذ( 15)حداكثر ظرف مده 
يا مسابقه تأييديه، در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار و سامانه امتحان

.استخدامي اعالم نمايد



 عد از پذيرفته شدگان موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه ب-15ماده
دستگاه . داعالم نتيجه نهايي پذيرش به دستگاه اجرايي مراجعه نماين

م اجرايي موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه نسبت به صدور حك
.كارگزيني يا قرارداد استخدام پذيرفته شدگان اقدام نمايد

 مقرر در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان نهايي ظرف مهلت-1تبصره
افراد ذخيره يا انصراف آنان دستگاه اجرايي مي تواند نسبت به استخدام

.  اقدام نمايد
 ارگزيني پذيرفته شدگان نهايي موظفند قبل از صدور حكم ك-2تبصره

وزشي گواهينامه مهارت هاي فني و حرفه اي مرتبط با شغل، دوره هاي آم
راداري قبل از خدمت و دوره توجيهي را براساس ضوابطي كه سازمان امو

.  واستخدامي ابالغ مي كند ارائه نمايند



 قه دستگاه اجرايي موظف است جهت برگزاري امتحان يا مساب-16ماده
زاري امتحان يا استخدامي نسبت به ايجاد كميته اي تحت عنوان كميته برگ

. مسابقه استخدامي اقدام نمايد
 تخدامي را دستگاه اجرايي مي تواند برگزاري امتحان يا مسابقه اس-17ماده

گيرند به اشخاص حقوقي كه مورد تأييد معاونت توسعه مديريت قرار مي
.  واگذار نمايد

 چنانچه در هريك از مراحل ورود به خدمت مشخص شود كه -18ماده
داوطلب مدارک خالف واقع ارائه داده است، از ادامه مراحل جذب محروم 

. خواهد شد



26

ورود بخدمت وانتصابات

ظاور عبارت است از مجموعه اقداماتي است كه باه من: امتحان
يت آناان در سنجش شايستگي وتوانايي افراد وتشاخيص صاالح

ياق باديهي اسات از طر. زمينه هاي مورد نظر انجام مي گيرد 
نان باه حاد امتحان كساني پذيرفته مي شوند كه نمره امتحان آ

نصاب الزم رسيده باشد 
ه حد نصاب عبارت است از انتخاب بهترين داوطلباني ك: مسابقه

الزم را به ترتيب امتياز كسب كرده باشند 



وظا يف 
دستگاهاي 
اجرايي به 

استناد
دستورالعمل

(44)ماده 
قانون 

اخذ مجوز ازمعاونت توسعه
مدیریت 

انتشار آگهی استخدامی حداقل 
دردوروزنامه کثیر االنتشار

برگزاري امتحان عمومی و
تخصصی

قراردادن کارنامه الکترونیکی
درسامانه استخدامی

1/5معرفی  برابر3برابریا 
مورد نیازبه معاونت توسعه 

برابرموردنیاز 1/5معرفی
گزینش 

اعالم پذیرفته شدگان نهایی
به معاونت توسعه

ه اعالم فهرست نهايي پذيرفت
روزپس 15شدگان حداكثر

ازاعالم نظرگزينش جهت 
تاييد معاونت توسعه

اخذ امتحان عمومی براساس 
بانک سئواالت معاونت 

توسعه

بكارگيري افراد 
دردستگاههاي 
اجرايي پس از
پذيرفته شدن



اهم مطالب

تاريخچه
1286 : اولين قانوني كه در ايران ، پيوند ) ؛قانون وظايف

.(استخدامي مستخدم را  بادولت تعريف  مي كند

1301/9/22 :(ماده 74باپنج فصل و)اولين قانون مدون استخدامي

1345/3/31 :قانون استخدام كشوري ؛

–آموزش –ا تشكيالت و روش ه–مباحثي نظير طبقه بندي مشاغل 

.....و.حقوق و مزايا–شرايط ورود به خدمت –تكاليف كارمندان 

1386/7/8 :قانون مديريت خدمات كشوري



فصل هفتم ـ استخدام
يلذروشدوبهاجرائيدستگاههايدراستخدامقانون،اينتصويبتاريخازـ45ماده

:مي پذيردانجام

.حاکمیتیمشاغلدرثابتپستهايتصديبرايرسمیاستخدامالالف
.معینمدتبرايوسازمانیپستهايتصديبرايپیمانیاستخدامالب

بادرآمده اندرسمياستخدامبهعملموردقوانينموجببهكهكارمندانيـ1تبصره

.دادخواهندادامهرسمياستخدامصورتبهقانوناينمقرراترعايت

درمذكورويژگيهايبهباتوجهمادهاين(الف)بندموضوعمشاغلـ2تبصره

.مي رسدوزيرانهيأتتصويببهسازمانپيشنهادبهبناقانوناين(8)ماده

 سالپنجوشصتازنبايداستخدامقراردادمدتانتهايدرپيمانيكارمندسنـ3تبصره

.كندتجاوزسالهفتادازتخصصيمشاغلبرايو

ودميگردمشخصپيماننامهدرپيمانيكارمندانموردتصديشغلوخدمتمحلتعيينـ4تبصره
.ميباشدذيربطاجرائيدستگاهبهعهدهرسميكارمندانمورددر



بهورودازلقبمي نمايندكسبرارسمياستخدامبهورودشرايطكساني كها46ماده
مودنخواهندطيمي باشدسالسهآنمدتكهراآزمايشييك دورهرسميخدمت

خواهندمنظوررسميكارمندانجزءخدمتبدوازذيلشرايطاحرازصورتدرو
:شد

وآوري،نخالقیت،به کار،عالقهکاردانی،،(اخالقیواعتقاديعلمی،)لیاقتازاطمینانحصولاللفا
تهکمیتشخیصباالزمامتیازکسبطریقازاداريانضباطنظمرعایتومردمبهخدمتروحیه

.رسمیکارمندانصالحیتتعیینتخصصی
.الزمامتیازکسبوآموزشیهايدورهطیالب
.گزینشتأییدالج

.الزمشرايطاحرازبرايديگردوسالهمهلتاعطاءاالف
.پيمانياستخدامبهوضعتبديلاب
.حكملغواج

.مي شودمحسوبرسميسوابقجزوآنهاپيمانيسوابق

خدمتبهورودفصل(42)ماده(الف)بندموضوعسنسقفبهآنهاخدمتسنواتسابقه
.مي شوداضافه



نتزعماجرائيدستگاهدرخدمتازذيلحاالتازيكيدررسميكارمندانا48ماده
:مي گردند

.ذي ربطقوانينطبقكليكارافتادگياز ياو بازنشستگيـ

.استعفاءا
ياواليمتسالسه دركارمندعملكردارزيابيازضعيفنتايجكسبدليلبهبازخريديـ

رانوزيهيأتتصويببهسازمانپيشنهادباكهنامه ايآئينبراساس) متناوبچهارسال

.(مي رسد

.(122)مادهبراساسبخدمتآمادهـ
. ربطِِيذِقانونيمراجعاحكامموجببهانفصاليااخراجا

ردمی گردندمنفصلخدمتازقانونیمراجعاحکامموجببهکهکارمندانیال1تبصره
ندنخواهرااجرائیدستگاههايدراشتغالهرگونهیاواستخداماجازهانفصالمدت

.داشت
یاواستخداماجازهمی گردند،اخراجاجرائیدستگاهازکهکارمندانیال2تبصره

.داشتنخواهندرادستگاه اجرائیهماندرمجدداشتغالهرگونه



LOGO

:تمدید قرارداد كارمندان پيمانی منوط به تحقق باشد

استمرار 
پست 

سازماني

ج كسب نتاي
مطلوب 
ارزيابي

جلب رضايت
مردم وارباب 

رجوع

ح سطارتقاي
علمي 

وتخصصي



انتصاب وارتقاء شغلی  : فصل هشتم 

.باشدمیتبصره4و(57تا53مواد)ماده5شامل«وارتقاءشغلیانتصاب»عنوانبافصلاین
:فصلاینمهمنکات
الزموتجربیتحصیلیشرایطبارعایتکارمندانشغلیوارتقاءانتصاب-53ماده

.ردپذیمیصورتآنانقبلیدرمشاغلموفقوعملکردشایستگیاحرازازوپس
53ماده:

اهم مطالب

شرايط
انتصاب 

وارتقاي شغلي 
كارمندان 

شرايط تحصيلي

تجربه

احراز شایستگی وعملکرد 
قبلیموفق درمشاغل

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی



انتصاب وارتقاء شغلی  : فصل هشتم 

«وارتقاءشغلیانتصاب»هشتمفصل

مدیران به دودسته طبقه بندي شده اند :54ماده 

مدیران سياسی-1

مدیران حرفه اي-2

اهم مطالب
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معاونين وزراء

معاون اول 
رئيس جمهور،

نواب رئيس مجلس 
شوراي اسالمی
،اعضاء شوراي 

نگهبان

وزراء،
نمایندگان مجلس،

معاونين 
رئيس جمهور

استانداران 
،سفراء

روساي  سه قوه

مديران سیاسی

ان مدير اختيار عزل ونصب پستهای 
بدون الزام به رعایت سياس ي 

مي تر مقامات باالمسيرارتقاءشغلی با 
باشد



انتصاب وارتقاء شغلي:فصل هشتم 

:54ماده

استبالمانعباشدوتمدیدآنمیچهارسالايحرفهمدیراندرپستهايخدمتدوره
.دباشمیپذیرامکاننامهآئینبراساسمذکورمدتازقبلافرادسمتوتغییر

مدیران حرفه اي

شامل مدیران عامل شرکتها،        :   مدیران حرفه اي ارشد
روساي سازمان ها،موسسات دولتی ومراکز مستقل

شامل مدیران کل ومعاونین آنان، :   مدیران حرفه اي ميانی
فرمانداران ومعاونین آنان،معاونین شرکتها،موسسات 

دولتی،سازمان ها
شامل روساي ادارات،سرپرستان،روساي : مدیران حرفه اي پایه

گروه ها، بخشداران ومعاونین آنان



انتصاب وارتقاء شغلی  : فصل هشتم 

:54ماده
-وطییتخصصشرایطداشتنباايحرفهمدیریتپستهايبهافرادانتصابوانتخاب

رباالتمراتببهشغلیارتقاءمسیرازافرادتابودخواهدربطذيآموزشیهايدوره
.یابندارتقاء

-سمت هاي مدیران %(15)دستگاههاي اجرایی میتوانندبراي حداکثرپانزده درصد
عایت بارعایت تخصص وتجربه شاغل نسبت به شغل،بدون ر)حرفه اي ازافرادشایسته
.خارج ازدستگاه استفاده نمایند( سلسله مراتب مدیریتی

اهم مطالب

استقرارنظام 
شايستگي 

درانتصاب مديران
حرفه اي وايجاد 
ثبات درخدمت 

آنان  

تعیین شرایط تخصصی الزم توسط دستگاه 
تا افراد ازمسیر ارتقاي شغلی ارتقاء وانتصاب

درصورت عدم امکان انتصاب ازمسیر ارتقاي 
شغلی برگزاري آزمون تخصصی

ازمدیران حرفه اي امکان تامین حداکثر پانزده درصد
ازخارج دستگاه بارعایت تخصص وتجربه شاغل 
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ماموریت 

 حالت دارد 3ماموريت در اجراي اين قانون

 ه محول شدن وظيفه موقت بهه متهتخدغ ريهر اظ وظيفه:الف
اصلي كه در پتت ثابت ساظماني خود دارد 

اعزاغ متتخدغ به طور موقت به وظارتخانه ها وموستها : ب
د دولتي كه فهرست آنها به تصويب هيا  وظيران مي رس

اعزاغ متتخدغ براي گذراندن دوره هاي آموظشي يها كهار : ج
آموظي در داخل يا خارج اظ كشور



شرايط ماموريت
بر اساس آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، مأموريت 

كارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به 
تبوع دستگاههاي ديگر مشمول اين قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه م

ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع6حداكثر به مدت 
.مجاز است

همچنين پرداخت فوق العاده و هزينه هايي كه حسب مورد در دستگاه محل 
عهده مأموريت به كارمند تعلق مي گيرد نظير اضافه كار و هزينه هاي رفاهي به

اين پرداختها با صدور فيش صورت مي گيرد و. دستگاه محل مأموريت است
تبوع دستگاه محل مأموريت مكلف است نسخه اي از فيش صادره را به دستگاه م

.كارمند ارسال كند

ماموریت



قانون 68ماده (7)باستناد بند ماموریت 

ه 57598ت /8206تصویبنامه شماره )و1399ضوابط اجرایی بودجه سال ( 12)به استناد ماده 

،فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان (هیأت وزیران1399/02/02مورخ

ت به دستگاه هاي اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور براي انجام وظیفه موق

ا خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، ت

در مورد مشمولین هر یک از بندهاي این (ریال17974500)حداقل حقوق و مزایا میزان 

حق منظور از مازاد، آنچه مشمول کسر)مأخذ یک بیستم ونسبت به مازاد تصویب نامه به 

تگاه قابل در سقف اعتبار مصوب دسمأخذ یک پنجاهم به (بیمه وکسور بازنشستگی می باشد

( 39)ماده ( ث)سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند. پرداخت می باشد

.  قانون استخدام کشوري و اصالحات بعدي آن خواهد بود

ابل از میزان مندرج در بند یاد شده قپنجاه درصد در صورت عدم توقف شبانه، تنها ال1تبصره

.پرداخت می باشد



ماموریت

ماه6شرايط ماموريت بيش از 
شوري به مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات ک

.ماه نیز مجاز است6دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از 

در در این صورت اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند
مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده هاي وي حسب توافق دستگاهاي 

ق دستگاههاي این قبیل مأموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یکساله با تواف.ذي ربط خواهد بود
.متبوع و محل مأموریت قابل تمدید است

دمات مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون مدیریت خ
این قانون با حفظ پست سازمانی در 117کشوري به دستگاههاي اجرایی مستثنی شده در ماده 

در مقاطع دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فو ق العاده ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت
سال در 5زمانی حداکثر یکساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریتها از

.طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود
قانون 117مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه هاي اجرایی مستثنی شده در ماده 

تگاه هاي مدیریت خدمات کشوري و نیز مأموریت اعضاي هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دس
اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموریت در مقررات استخدامی مورد عمل 

. آنان بالمانع است



ماموريت كارمندان پيماني
مول بر اساس اين آيين نامه، مأموريت كارمندان پيماني مش

سقف مدت قانون مديريت خدمات كشوري حداكثر تا 
ور مكلف آنان امكان پذير است و كارمند پيماني مأمپيمان نامه 

ن تكليف است پس از انقضاي مدت پيمان نامه، خود را براي تعيي
.به دستگاه متبوع معرفي كند

فظ پست البته در مواردي كه مأموريت كارمند پيماني، بدون ح
محل سازماني در دستگاه متبوع صورت مي گيرد، دستگاه

مأموريت مجاز است وي را در پست سازماني و محل خدمت 
شخص ديگري به غيرپست و محل خدمتي كه در پيمان نامه م

مشخص شده شده، منصوب نمايد ليكن مجاز به تغيير ساير موارد
.در پيمان نامه نيست

ماموریت



انتقال 

تغيير محل جغرافيايي خدمت: انتقال یعنی 
انتقال برون سازماني -2انتقال درون سازماني      -1انتقال بردونوع است 
وزه وزارت تغيير محل جغرافيايي خدمت كارمند درحا: انتقال درون سازماني 

يا سازمان متبوع
ي ياا ساازماني كه شرايط وضوابط انتقال درون سازماني به باالترين مقام مزارت

.تفويض شده است
ه اجراياي ديگار    فردي  از يك دستگاه اجرايي به دستگا: انتقال برون سازماني 

.با حفظ پيشينه وسوابق انتقال يابد
باا دساتگاه درانتقال برون سازماني از تاريخ صدور حكم انتقال رابطاه ايشاان

.قبلي قطع وتابع قوانين ومقررات دستگاه جديد خواهد بود

اهم مطالب



مرخصی

(84ماده)مرخصی:
يقبلمجوزباخدمتدرمحلكارمندحضورعدميعنيمرخصي

حقوقبدون–استعالجی–استحقاقی:مرخصیانواع
استحقاقیمرخصی-1

يگيردمتعلقاوبهخدمتمدتنسبتبهخدمتماهازنخستينكارمنداستحقاقيمرخصي-

كمتريمرخصمدتوحداكثرشودميمنظوراستحقاقيمرخصيجزوروزازيككمترمرخصي-

.نخواهدكردتجاوزتقويميسالدريكروز12ازروزازيك

وماندهشدهادهاستفمرخصيميزانهرسالدرفروردينمكلفنداجراييهايدستگاههاكارگزيني-

.گرددبايگانيايشاندرپروندهمرخصيووضعيترساندهكارمنداطالعبهرا

ويمعاوناوابودرغيواحدمديركتبيوموافقتكتبيتقاضايبااستحقاقيمرخصيازاستفاده

مايدندرخواستخودراساالنهاستحقاقيمرخصيسالطولدراستموظفهركارمنداست

ميزانبهاالنهسمرخصيازكارمنداناستفادهتاامكاننمايندفراهمترتيبيموظفندنيزمدير

.گرددفراهماستحقاق
4۳

اهم مطالب



مرخصی

4۳

اهم مطالب

ويمعاوناوابودرغيواحدمديركتبيوموافقتكتبيتقاضايبااستحقاقيمرخصيازاستفاده

مايدندرخواستخودراساالنهاستحقاقيمرخصيسالطولدراستموظفهركارمنداست

ميزانبهاالنهسمرخصيازكارمنداناستفادهتاامكاننمايندفراهمترتيبيموظفندنيزمدير

.گرددفراهماستحقاق

تفادهاسوزمانمدتازحيثكارمندمرخصيتقاضايبااداريمصالحبنابهواحدمديرهرگاه-

حاليناباميگرددموكولديگريوقتبهكارمندتوافقبامرخصيدادننكندموافقت

ذخيرهقابلآنروز15فقطنمايداستفادهخودساالنهمرخصيازنتواندكارمندكهدرصورتي

.باشدمي

ومرخصيالسهماناستحقاقيمرخصيازميتواندتقويميسالدريككارمندكهحداكثرمدتي-

.كردنخواهدتجاوزچهارماهازنماليداستفادهشدهذخيرهاستحقاقي



مرخصی

4۳

اهم مطالب

ودراينشوددتمدياومرخصيكندتقاضاتواندمياستاستحقاقيمرخصيدرحالكهكارمندي-

رصورتيكهد.خواهدبودقبليمرخصيپايانازبعدبالفاصلهاخيرمرخصيآغازتاريخصورت

درپايانتاسمكلفكارمندباشدنشدهاعالمكارمندبهمرخصيتمديددرموردمديرتصميم

.شودحاضرخوددرپستمرخصيمدت

باشدميالزامياستاستحقاقيمرخصيازاستفادهدرحالكهكارمنديسازمانيپستحفظ-

.كنندميمحولديگركارمندانياكارمندبهاوراوظايفواحدمديرمدتودراين

استعالجييمرخصمقرراتبيمارشودمطابقاستحقاقيازمرخصياستفادهدرحالكهكارمنديبا-

.شدرفتارخواهد

مربوطهمقرراتعايتربابازنشستگيهنگامدركارمنداننشدهاستفادهمرخصيدتقاضايباموافقت-

استالزامي



مرخصی

4۳

اهم مطالب

استآنبهموكولمرخصياعطايكشوريخدماتمديريتقانون103مادهمشموالندرمورد-

مشاغلبرايسالگي65وغيرتخصصيمشاغلبرايسال60بهرسيدنازپيشمهلتدركارمندكه

.باشدكردهمرخصيتقاضايتخصصي

.شودنميمحاسبهاستحقاقيمرخصيجزءمرخصيميانتعطيالت-



مرخصی

4۳

اهم مطالب

:استعالجیمرخصی-2

مدتتریندركوتاهرامراتبباشداوخدمتازمانعبيماريوآنشودبيمارشاغلكارمندهرگاه-

ازپسروزدراولينراپزشکگواهیروزدهازكمتردرموارد.دهداطالعمتبوعادارهبهممکن

ادارهبهممکنهرطریقبهروزدهدرپایانوبيشترروزدهودرمواردخدمتمحلبهمراجعه

.نمایدارائهمربوط

داردرسالامعتمدپزشکنظربهاظهاربرايراكارمندمعالجپزشکگواهیاستمکلفكارگزینی-

.نمایدصادررااستعالجیمرخصیحکمقرارگيردتایيدموردگواهیمفادكهودرصورتی

مایدناستفادهسالیکدرطولاستعالجیمرخصیازميتواندكارمندیکكهمدتیحداكثر--

.باشدمیماهچهار

پزشکیيسيونكمعهدهبرويمعذوریتمدتوتعيينالعالجصعببيماريبهكارمندایبتالتشخيص-

.است



مرخصی

4۳

اهم مطالب

:استعالجیمرخصی-2

بهتالابعلتبهودرصورتيکهچهارماهتانمایدمیاستفادهاستعالجیمرخصیازكارمنديبه-

ثابتحقوقسالیکحداكثرتاباشدچهارماهازبيشاستعالجیمرخصیالعالجصعببيماري

وهمچنينیاستشدهدادهكارمندبهموردحسبكه68مادهمستمرهايالعادهفوقوسایر

دگیكارافتاازمشمولكههنگامیتاسالیکبرزایددرمدتالعالجصعبهايبيماريدرمورد

.گيردرمیتعلقويبهثابتحقوقفقطباشدنشده

.دباشمیالزامیكندمیاستفادهاستعالجیمرخصیازكهكارمندسازمانیپستحفظ--

بارداريرموقعدپيمانيورسميازاعمكارمندبانوانيهداشتوتامينتندرستيحفظمنظوربه-

.شودميلحاظمرخصيروز15آقايانوبراي.خواهندكرداستفادهماه9بهزايمانمرخصياز

استفادهاستعالجيمرخصياززايمانازقبلمعالجپزشكاستراحتگواهيداشتندرصورت-

.كسرنخواهدشدزايمانمرخصيوازكرده



مرخصی

4۳

اهم مطالب

:حقوقبدونمرخصی-3

لیعاتحصیالتادامهبراي)ربطذيدستگاهموافقتباخدمتطولدرسالسهحداکثر

کهزنکارمندانبرايواستافزایشقابلسال2تاشغلبهمربوطرشتهدرتخصصی

(سال6مدتبهحداکثر،برندمیبسرماموریتدرهاآنهمسر

.نیستالزامیسازمانیپستحفظحقوقبدونمرخصیدرایام-

جزوهبیمحقویابازنشستگیکسورپرداختباتوسعهپنجمبرنامه30مادهباستناد-

.باشدمیاحتسابقابلبازنشستگیبرايخدمتسنوات

تباپرداخباشدتخصصیتحصیلیمدرکاخذبهمنتهیدرصورتیکهمرخصیایام-

و.دباشمیاحتسابقابلبازنشستگیازبابتوصرفاًفقطبازنشستگیکسور



حقوق ومزایا : فصل دهم 

کهباشدمی«دولتكاركنانومزایايحقوقوبرقراريتعيينبهمربوطمقررات»برناظرفصلاین
.استتبصره17و(80تا64مادهاز)ماده16شامل

23:موردنيازهايودستورالعملنامهتعدادآیين
:فصلاینمهمنکات

نآطریقازدولتیهايسازمانیاهادستگاهکهاستمقرراتییاسیستم:پرداختنظام
وتقیممسصورتبهراپولیغیروپولیهايپاداشتاکندمیارزیابیراشاغلفعالیت

نمایدپرداختکارکنانبهخود،هايتواناییوقانونچارچوبدرمستقیمغیریا

ایروسوشاغلشغلعواملارزشیابیبراساساجراییدستگاههايکارمندانپرداختنظام-64ماده
ربضدراینمذکورعواملارزشیابیازنتایجحاصلامتیاز.خواهدبودمذکوردرموادآتیویژگیهاي
.قرارمیگیردکارکنانومزایايحقوقتعیینمبنايریالیدرضریب

االنهسبودجهدرالیحهزندگیهزینهشاخصبهتوجهبامادهدراینمذکورریالیضریب–تبصره
.رسدمیاسالمیشورايمجلستصویبوبهبینیپیش

اهم مطالب



عوامل مربوط

به شغل

عوامل مربوط

به شاغل

عوامل مؤثر در تعیین 
حقوق و مزايا

:هاسايرويژگی
العاده هافوق



حقوق ثابت

حق -۳
شاغل 

فوق العاده -۲
مديريت 

تفاوت تطبیقحق شغل -۱

حقوق ثابت 



جدول حق شغل زیر دیپلم  : فصل دهم 

مدرک 
تحصيلي

طبقه
سنوات

ارشدپايهمقدماتي
مدرک 
تحصيلي

طبقه
سنوات

ارشدپايهمقدماتي

08۲00820

ن 
آنا

از
حر

ط ا
راي

رش
 د

كه
ي 

غل
شا

م
ت

اس
ه 

د
رش

ظو
من

ي 
دائ

ابت
ه 

ور
 د

ن
ايا

پ

2طبقه
390042754800

ن
ايا

ن پ
آنا

ز 
را

ح
ط ا

راي
رش

 د
كه

ي 
غل

شا
م

ت
اس

ه 
د

رش
ظو

من
ي  

ا ئ
نم

اه
 ر

ره
دو

2طبقه

390042754800 (  0)سابقه (0)سابقه 

3طبقه
420045755100

3طبقه 

420045755100 (5)سابقه(6)سابقه 

4طبقه
450048755400

4طبقه

450048755400 (10)سابقه (12)سابقه

5طبقه
480051755700

5طبقه

480051755700 (15)سابقه(18)سابقه 

6طبقه
510054756000

6طبقه

510054756000 (20)سابقه(24)سابقه 

7540057756300طبقه (25)سابقه 



لم جدول حق شغل دیپلم ،فوق دیپ: فصل دهم 

مدرك 
تحصيلی

طبقه
سنوات

ارشدپایهمقدماتی
مدرك 
تحصيلی

طبقه
سنوات

ارشدپایهمقدماتی

08200820

ت
اس

ه 
شد

ور
ظ

من
م  

یپل
 د

ن
آنا

ز 
را

اح
ط 

رای
رش

 د
كه

ی 
غل

شا
3طبقهم

4۲0045755۱00

ت
اس

ه 
شد

ور
ظ

من
م 

یپل
 د

ق
فو

ن 
آنا

ز 
را

اح
ط 

رای
رش

 د
كه

ی 
غل

شا
4طبقهم

450048755400
(0)سابقه (0)سابقه 

4طبقه 
450048755400

5طبقه
48005۱755700

(5)سابقه (5)سابقه

5طبقه

48005۱755700
6طبقه

5۱0054756000
(10)سابقه (10)سابقه 

6طبقه

5۱0054756000
7طبقه

540057756۳00
(15)سابقه (15)سابقه

7طبقه

540057756۳00
8طبقه

570060756600
(20)سابقه (20)سابقه

8طبقه 

570060756600
9طبقه

60006۳756900
(25)سابقه(25)سابقه



جدول  حق شغل  ليسانس  : فصل دهم 

يمدرک تحصيل
طبقه

سنوات
عالیخبرهارشدپایهمقدماتی

06121824

ن 
آنا

ز 
را

ح
ط ا

راي
رش

 د
كه

ي 
غل

شا
م

يس
ل

س 
ان

ت
اس

ه 
د

رش
ظو

من

5طبقه
48005۱7557006۳757۲00 (0)سابقه 

6طبقه
5۱005475600066757500

(4)سابقه
7طبقه 

540057756۳0069757800 (8)سابقه
8طبقه 

5700607566007۲758۱00 (12)سابقه

960006۳75690075758400طبقه (16)سابقه
106۳0066757۲0078758700طبقه  (20)سابقه
116600697575008۱759000طبقه  (24)سابقه



جدول  حق شغل  فوق ليسانس:فصل دهم 

مدرک 
تحصيلي

عالیخبرهارشدپایهمقدماتیرتبه/ طبقه

06121824سنوات

ن 
آنا

ز 
را

ح
ط ا

راي
رش

 د
كه

ي 
غل

شا
م

 لي
ق

فو
س 

ا ن
س

ت
اس

ه 
د

رش
ظو

من

6طبقه  
51005475600066757500 0

7طبقه  
54005775630069757800 4

8طبقه 
57006075660072758100 8

9طبقه  
60006375690075758400

12

1063006675720078758700طبقه  
16

1166006975750081759000طبقه  
20

12طبقه    
69007275780084759300 24



جدول  حق شغل  دكترا: فصل دهم 

يمدرک تحصيل

/ طبقه
عالي خبره ارشدپايه مقدماتي رتبه 

06۱۲۱8۲4سنوات

ن 
آنا

از 
حر

ط ا
رای

رش
 د

كه
ی 

غل
شا

م
را

كت
د

ت
اس

ده 
رش

ظو
من

7540057756۳0069757800طبقه 0

85700607566007۲758۱00طبقه
4

9طبقه
60006۳75690075758400 8

۱0طبقه
6۳0066757۲0078758700 ۱۲

۱۱طبقه
6600697575008۱759000 ۱6

۱۲طبقه
69007۲75780084759۳00 ۲0

۱۳طبقه 
7۲0075758۱0087759600 ۲4



P.H.Dجدول  حق شغل  دكتراي: فصل دهم 

يمدرک تحصيل
عالي خبره ارشدپايه مقدماتي رتبه/ طبقه 

06۱۲۱8۲4سنوات

ن 
آنا

ز 
را

ح
ط ا

راي
رش

 د
كه

ي 
غل

شا
م

دك
ي 

را
ت

P
.H

.D
ه 

د
رش

ظو
من

ت
اس

85700607566007۲758۱00طبقه   0
960006۳75690075758400طبقه   4
106۳0066757۲0078758700طبقه  8
116600697575008۱759000طبقه  12
1269007۲75780084759۳00طبقه  16
137۲0075758۱0087759600طبقه   20
1475007875840090759900طبقه   24



«  65ماده  1تبصره » 

مقدماتی-۱

عالی-5

خبره-4

ارشد-۳ پايه-۲

ي رتبه بند
مشاغل 

ی يابدرتبه هاي خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص م.

اهم مطالب



شرایط ارتقاء رتبه : فصل دهم
درمشاغل تا سطح كاردانی 

كارمندان شاغل درمشاغل تا سطح كاردانیرتبه

پایه

دارابودن . سال تجربه18

کسب حداقل . ازنمره ارزیابی عملکرد( امتیاز%60)260

گذراندن . عمومی )ساعت دوره آموزشی مصوب 3300
پایهدرفاصله زمانی بین رتبه مقدماتی و(،شغلی،مدیریت

ارشد

دارابودن . سال تجربه120

کسب حداقل . ازنمره ارزیابی عملکرد( امتیاز%70)270
عمومی )ساعت دوره آموزشی مصوب 250گذراندن -3

درفاصله زمانی بین رتبه پایه  وارشد(،شغلی،مدیریت



شرایط ارتقاء رتبه : فصل دهم 
درمشاغل كارشناسی وباالتر 

درمشاغل كارشناسي وباالتركارمندان شاغل 

دارابودن. پايهتجربهسال16

كسب. عملكردارزيابيازنمره(امتياز60)%60حداقل2
وپايهماتيقدمرتبهبينزمانيدرفاصله(شغلي،مديريتعمومي،)مصوبآموزشيدورهساعت300گذراندن-3

دارابودن. ارشدتجربهسال112

كسب. عملكردارزيابيازنمره(امتياز70)%70حداقل2
وارشدپايهرتبهبينزمانيدرفاصله(شغلي،مديريتعمومي،)مصوبآموزشيدورهساعت250گذراندن-3

دارابودن. خبرهتجربهسال118

كسب. عملكردارزيابيازنمره(امتياز80)%80حداقل2

گذراندن. وخبرهرشدارتبهبينزمانيدرفاصله(عمومي،شغلي،مديريت)مصوبآموزشيدورهساعت3200

مستند. شغليتجربياتوتدوينسازي4

دارابودن. عاليتجربهسال124

كسب. عملكردارزيابيازنمره(امتياز85)%85حداقل2

گذراند. وخبرهرشدارتبهبينزمانيدرفاصله(شغلي،مديريتعمومي،)مصوبآموزشيدورهساعت3150

مستند. شغليتجربياتوتدوينسازي4
.باشدموردتصديشغلبامرتبطبايستيتجربيات-4



عوامل مشاغل مديريت وسرپرستی               
(جهت تنظیم جدول فوق العاده مديريت) 

حساسيت هاي 
شغلی

حيطه سرپرستی
و نظارت

پيچيدگی 
وظایف و 

مسووليت ها

«65ماده 2تبصره »  

امتیاز5000تا500

عوامل خاص

اهم مطالب



عوامل مربوط
به شاغل

تحصیالت-۱

دوره هاي آموزشی-۲

( عالوه بر حداقل شرایط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط مهارت-۳ (

سنوات خدمت -4

تجربه -5

«66ماده»

1000   امتياز4500تا
 امتياز شغل وي 75%حداكثر امتياز براي هر شاغل از

.تجاوز نخواهد كرد



جدول حق شاغل :       فصل دهم 

امتيازات عوامل ارزشيابي حق شاغل (3)شماره سه جدول 

مدرک 
تحصيلي

امتياز 
ت تحصيال

امتياز دوره ها ي 
آموزشي مصوب

امتيازمهارت و 
توانايي ها

امتيازسنوات 
خدمت در هرسال

ط و امتيازتجربه مربو
مشابه در هرسال 

1100زير ديپلم

هریک به ازاي 

ساعت دوره 

آموزشی مصوب 

(0/5)نيم امتياز

(امتياز500)حداكثر

200108

12002501510ديپلم

14003002012مفوق ديپل

17004002514ليسانس

20006003016نسفوق ليسا

23008003518دكترا



تفاوت تطبيق 

قانون مديريت خدمات كشوري 78استناد تبصره ماده به:تفاوت تطبيق 
درصورتیکه با اجراي فصل دهم قانون مذکور،حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول

افت می کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دری
ود و این نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نم

این .تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء هاي بعدي مستهلک می گردد
.تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد

كل كشور1399قانون بودجه سال12تبصره ( الف)باستناد بند 
شوري افزایش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان ک

موضوع ق تفاوت تطبيو لشکري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي که 
اقي حقوق ،بدون تغييربقانون مدیریت خدمات کشوري در حکم ( 78)و ( 71)مواد 

.بماند، انجام مي پذيرد



فوق العاده مستمر

فوق العاده -۳
شغل

فوق العاده سختی -۲
کار

فوق العاده -۱
ايثارگري

فوق العاده 
مستمر



فوق العاده غيرمستمر

فوق العاده 
کارايی 
وعملکرد

کمک هزينه عائله مندي 
واوالد

بدي آب وهوا

فوق العاده 
غیرمستمر

هزينه سفر 
ونقل مکان

نوبت کاري



جدول فوق العاد ه ایثارگران: فصل دهم 
قانون68ماده (2)باستناد بند 

مدت اسارتدرصدجانبازيرديف
مدت خدمت
ههداوطلبانه درجب

امتياز

400ماه6تا3ماه6تا3درصد15

500ماه12تاماه12تادرصد10تا2

600ماه18تاماه18تادرصد15تا3

700ماه24تاماه24تادرصد20تا4

800ماه30تاماه30تادرصد25تا5

900ماه36تاماه36تادرصد30تا6

1000ماه42تاماه42تادرصد35تا7

1100ماه48تاماه48تادرصد40تا8

1200ماه54تاماه54تادرصد45تا9

1300ماه60تاماه60تادرصد50تا10

1500ماه70تاماه70تادرصد60تا11

1550ماه70باالترازماه70باالترازدرصد60باالتراز12



-فوق العاده سختی كار: فصل دهم 
قانون68ماده (5و3)باستناد بند فوق العاده شغل  

نظير كار با اشعه و مواد (3بند)فوق العاده سختي كار و كار در محيطهاي غير متعارف 
گي و شيميايي ،كار بابيماران رواني ، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوخت

و در مورد كار با مواد سمي، آتش زا و امتياز( 1000)مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا
برابر قابل منفجره وكار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيأت وزيران تا سه

.افزايش خواهد بود
(قانون 68ماده 5بند :)فوق العاده شغل  تخصصي 

تها ، پيچيدگي فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهار
أت وزيران براي وظايف ومسؤوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هي

و براي مشاغل همسطح كارشناسي امتياز(700) مشاغل تا سطح كارداني حداكثر 
..  تعيين مي گرددامتياز (2000)وبراي مشاغل باالترحداكثر امتياز(۱500) حداكثر

امتياظمشارلرديف
700كاردانيسطحتا1
1500كارشناسي2
2000كارشناسياظباالتر3



دكمک هزینه عائله مندي واوال: فصل دهم 
قانون68ماده (4)باستناد بند 

شاغل براساس به مستخدمين رسمي وپيمانيكمك هزينه عائله مندي و كمك هزينه اوالد 
براي عائله مندي و 1215امتياز دستور العمل فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و با 

. براي هر اوالد كه ضربدر ضريب سال مي شود، پرداخت مي گرددامتياز 315

مه تحصيل و حداكثر سن براي اوالدي كه از مزاياي اين بند استفاده مي كند به شرط ادا
.براي اوالد اناث خواهد بود نداشتن شوهر تمام و سال 25فرزند ذكور نيز شاغل نبودن 

مول فرزندان معلول و از كار افتاده به تشخيص مراجع پزشكي ذيربط مش: 1تبصره 
.محدوديت سني مزبورنميباشند 

ز كار مستخدمين زن شاغل كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ا: 2تبصره 
مك هزينه عائله افتاده باشد و ياخود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي ك

.مندي بهره مند مي شوند 
.اهد بود كمك هزينه عائله مندي براساس قوانين و مقررات تامين اجتماعي خو3:تبصره 

هيئت عمومي شورايعالي  71/4/24مورخ 30/4/3044عائله مندي واوالد براساس راي شماره 
.مالياتي از پرداخت ماليات حقوق معاف مي باشد

قانون تامين اجتماعي مشمول كسر حق 86همچنين كمك هزينه عائله مندي طبق ماده 
بيمه نيز نمي شود



اضافه كار
قانون 68ماده (9)باستناد بند 

1399نحوه محاسبه اضافه كار كاركنان رسمي وپيماني در سال
قالانون مالدیریت خالدمات 68( مالاده ) 9بند الف دستورالعمل اجرایی بنالد 1به استناد ماده 

:کشوري عبارت است از
مجمالوع امتیالازات شالغل، شالاغل و ) حقالوق ثابالت مبلغ هرساعت اضافه کار برابر است با -

موضوع 1399/1/20ه مورخ 57593ت /3718تصویب نامه شماره 9وهمچنین بند(مدیریت
176ضربدر ضریب ریالی سال، تقسیم بر (1398ضریب حقوق سال 8و7بند )

:مثال
(رسمی یا پیمانی)بر اساس نظر مقام مسئول دستگاه اجرایی به کارمند فرضی 

ساعت اضافه کار تعلق میگیرد که مطابق قوانین و مقررات، بشرح ذیل محاسبه120
(حقوق مشمول )3734772(   تقسیم بر/ )176=212203مبلغ هرساعت اضافه کار : می شود

ساعت120*212203=25464360ساعت  اضافه کار           120مبلغ
25464360%*10=2546436مالیات اضافه کا ر                      %10مبلغ 

25464360-2546436= 22917924مبلغ خالص پرداختی اضافه کار          



اضافه كار : فصل دهم

ساعت در مالاه مشالروط بالر آنکاله (175) حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان: 1نكته 
درصد حقوق ثابت و (50)مجموع مبلغ اضافه کار به کارمندان در یک ماه، از حداکثر 

.فوق العاده هاي مستمر وي تجاوز ننماید

نهالا کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شالغلی آبیست درصد حداکثر تا : 2نكته 
ره از ضرورت انجام اضافه کاربیشتر را ایجاب می نماید، بر اساس دستور العمل صالاد

ایالن ( 2) موضوع ماده پنجاه درصد سوي باالترین مقام دستگاه از محدودیت سقف 
.دستور العمل فوق مستثنی می باشند

قانون مدیریت خدمات کشوري مبناي کسالور بازنشسالتگی116به استناد ماده : 3نكته 
فوق کارمندان مشمول قانون یادشده حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و

.قانون مذکور می باشد(68)ماده(10)العاده بند 
.بنابراین فوق العاده اضافه کار ساعتی مشمول کسور بازنشستگی نمی شود

صالره تفاوت تطبیق موضوع تب: قانون برنامه پنجم توسعه51ماده ( ز)به استناد بند : 4نكته 
(قانون مدیریت خدمات کشوري در محاسبه فوق العاده هاي موضوع بنالد ( 78) ماده 

قانون مذکور لحاظ نمی شود) 68( ماده ) 9



فوق العاده ويژه : فصل دهم

قانون در موارد خاص باتوجه به عواملي68ماده 10باستناد بند فوق العاده ويژه 

تصادي فعاليتها از قبيل بازاركار داخلي و بين المللي،ريسك پذيري ، تأثير اق

ي و دردرآمد ملي ، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي وتحقيقات

ژه اي براي حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امتياز وي

سقف %(50)، در برخي از دستگاههاي اجرائي تااز مشاغل %(25)حداكثر

ظر گرفته مذكوردر اين فصل در نحقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر  امتياز 

.خواهدشد



قيم  كمک رفاهی مستقيم وغير مست

ی هزینه غذاي ایام تعطیل ونوبت کاري شب کارکنان دستگاههاي اجرایی اعم از رسم-1تبصره 
هزینه هاي ،پیمانی ،قراردادیباتایید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز ازطرف وي بعنوان

اداري قابل پرداخت است
ریال، ایاب و ذهاب ( 84.000)کمک هزینه غذاي روزانه حداکثر هشتادوچهارهزارال 2تبصره

ون و کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلی
ر ریال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعیت و باالتر ماهانه حداکث( 1.600.000)ششصد هزار 

مهدکودک براي زنان کارمند به ازاي هر ریال، ( 1058000)یک میلیون وپنجاه وهشت هزار 
(  1265000)فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون ودویست وشصت وپنج هزار

.ریال قابل پرداخت است

1399ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ال 11ماده
هئیت وزیران کمک هاي رفاهی 1399/2/2ه مورخ 57598ت/8206وتصویبنامه شماره 

رداخت پ.مستقیم وغیر مستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده قابل پرداخت است 
تی وساع(مشخص)کمک هاي رفاهی مستقیم وغیر مستقیم به کارکنان قرارداد معین 

قاون مدیریت خدمات کشوري ازمحل اعتبارات مصوب پرداخت 124وموارد موضوع ماده 
شده خزانه وبا رعایت مفاد موافقت نامه ،مجاز است



قيم  كمک رفاهی مستقيم وغير مست

1399ضوابط اجرايي قانون بودجه سال (10)پاداش موضوع ماده 

تصویبنامه شماره )1399ضوابط اجرایی قانون بودجه سال (10)به استناد ماده 

دستگاههاي 1399درسال (هئیت وزیران 1399/2/2ه مورخ 57598ت/8206

اجرایی می توانند حداکثرمعادل یک ماه حقوق ومزایاي مندرج در احکام 

تگاه کارگزینی را درصورت وجود اعتبار درسقف اعتبارات تخصیص یافته دس

قانون برنامه ششم توسعه به عنوان 7ماده (ث)و(ت)اجرایی وبا رعایت بندهاي 

.پاداش پرداخت نمایند 



قيم  كمک رفاهی مستقيم وغير مست

قانون ماليت هاي مستقيم 217پاداش ماده 

اختصاص یک درصد از وجوه وصولی مالیات وجرائم موضوع قانون مالیات هاي

یبت به آموزش وتر(به استثناي مالیات بردرآمد شرکتهاي دولتی )مستقیم 

روصول کارمندان در امورمالیاتی وحسابرسی وتشویق کارکنان وکسانی که ذر ام

ناد این وجوه پرداختی به است.مالیات فعالیت موثري مبذول داشته ویا می دارند 

نی ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر ،مستث

.است



هزینه سفر ونقل مکان :     فصل دهم

هزینه سفر ونقل مکان درداخل کشور به استناد آئین نامه اجرائی موضوع 
قانون استخدام کشوري 40ماده ((پ))و((ب))بند
هیات وزیران به 68/4/11مورخ 297ت / 11911هیات وزیرا ن، صویبنامه شماره 68

ان مستخدمینی که موجب حکم رسمی محل جغرافیائی خدمت آنان از یک شهرست
ی اعالم شده به یک شهرستان دیگر تغییر می یابدبرمبناي کوتاه ترین فاصله زمین

ررات بین دو محل توسط وزارت راه وترابري وبا رعایت مفاد این اصالحیه وسایر مق
هزینه سفر مستخدم و افراد تحت تکفل با رعایت.مربوط قابل پرداخت است 

.ت استشرایط، مشروط برآنکه از وسیله نقلیه دولتی استفاده نکند قابل پرداخ
ل هزینه نقل مکان نیز به مستخدمینی که مشمول دریافت هزینه باشند و مح

، « پ» عالوه بر هزینه سفر مقرر در بند . جغرافیایی خدمت آنان تغییر می کند
براي جبران هزینه هاي ناشی از حمل وسایل و اثاثیه زندگی آنان به محل خدمت

کیلومتر باشد معادل 150جدید ، در صورتی که محل جدید خدمت از محل قبلی تا 
نصف 



هزینه سفر ونقل مکان :     فصل دهم
اهم مطالب

کیلومتر باشد معادل یک ماه تمام حقوق و مزایا و 150ودر صورتی که بیش از 
، جذب فوق العاده هاي شغل+ تفاوت تطبیق + حقوق ثابت ) تفاوت تطبیق حقوق 

حق اوالد و . (به عنوان هزینه نقل مکان پرداخت می شود ( ، ویژه و سختی کار 
عائله مندي و محرومیت هاي سه گانه وحق مسکن و حق سرایداري درمحاسبه 

هزینه سفرمحاسبه نمی گردد
ه قانون مبلغ هزینه سفر و نقل مکان تا تصویب و ابالغ دستورالعملهاي مربوط ب

تصویب نامه ( 2)مدیریت خدمات کشوري کماکان براساس ماده 
.هیات وزیران محاسبه وپرداخت می شود68/4/11مورخ 297/ت/11910شماره
عایت هزینه سفر مستخدم و افراد تحت تکفل با ر: تصویب نامه مذکور( 2) ماده 

قانون استخدام کشوري بازاء هر نفر براي هر کیلومتر86شرایط مذکور در ماده 
قانون استخدام کشوري و (33) معادل یک پنجم ضریب حقوق موضوع ماده 

اده اصالحات بعدي آن خواهدبود مشروط براینکه از وسیله نقلیه دولتی استف
ننماید



فوت –كمک هزینه ازدواج 

ی قانون الحاق برخی موادبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مال74به استناد ماده 
، در تمامی دستگاههاي اجرائی، امتیاز کمک هزینه 1393/12/4مصوب (2)دولت 

تعیین و پرداخت امتياز 6500فوت براي بازماندگان متوفی و کمک هزینه ازدواج 
.   می شود

6500*2438=139915847000کمک هزینه فوت وازدواج درسال 
هئیت عمومی شورایعالی 1376/3/19مورخ 30/4-2911براساس راي شماره: 1نکته 

.مالیاتی هزینه هاي مذکور مشمول مالیات نمی باشند
کمک هزینه ازدواج هردوزوج شاغل دریک محل کار نیز بطورجداگانه : 2نکته 

.قابل پرداخت می باشد
به کارکنان قراردادي کمک هزینه هاي مذکور از طریق سازمان تامین : 3نکته 

.اجتماعی قابل پرداخت می باشد



حساب پس انداز كاركنان 
:حساب پس انداز كاركنان دولت

ات قانون الحاق برخی موادبه قانون تنظیم بخشی از مقرر74به استناد ماده 
1393/12/4مصوب (2)مالی دولت 

سهم)در کلیه دستگاههاي اجرائی، امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت:1نكته 
.تعیین و پرداخت می گردد150( دولت

(ريال)1399حساب پس انداز كاركنان سهم دولت درسال
365700=2438*150

قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت، هر ماه( 1) ماده ( ب)به استناد :2نكته 
.  سهم پس اندازهر مستخدم به عنوان پس انداز سهم دولت می باشد% 100برابر 

.  می باشد150بنابراین سهم مستخدم نیز به میزان سهم کارکنان دولت یعنی ضریب 
150*2438=365700بنابراین حساب پس انداز سهم کارمند             



پاداش پايان خدمت :      فصل دهم

:پاداش پايان خدمت
مصوبمقرراتازايپارهاصالحقانون7مادهمفادبهتوجهبا

مصوبدولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانون49وماده1379/2/13
لیهکمقابلدرفوتیابازنشستگیهنگامدردولتکارکنانبه1380/10/26

یکمعادلخدمتسالهرازايبه(سالسیاکثرحد)دولتیخدمتسوابق
یبازنشستگکسورمالککهدریافتیهايالعادهفوقوحقوقآخرینماه

الحاصقانونبهتوجهبا.شودمیپرداختخدمتپایانپاداشعنوانبهاست
بهضروريهايهزینهازبخشیوخدمتپایانپاداشپرداختقانون2ماده

بارهرازايبهاسالمیشورايمجلس1381/10/21مصوبدولتکارکنان
خدمتپایانپاداشازماهخدمت،یکآخرسالدهدراداريمحکومیت
شودمیکسرمستخدم



گان معاف مالياتي جانبازان وآزاد:  فصل دهم

:  معاف مالياتي جانبازان وآزادگان
-7117/2157اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره بر

کلیه جانبازان انقالب اسالمی و 1380/11/27ازتاریخ 1381/1/24مورخ 30/5
جنگ تحمیلی صرف نظر از درصد جانبازي آنان و کلیه آزادگان ازپرداخت 

وق صددرصد مالیات بردرآمد حقوق معاف و کارفرمایان و پرداخت کنندگان حق
ان و بنیاد جانبازان و مستضعف)صرفاً با اخذ گواهی مربوطه از مراجع ذیصالح 

.مکلف به اجراي قانون مذکور خواهند بود( ستاد رسیدگی به امور آزادگان

معافیت صددرصد 1381/9/18مورخ 5181211براساس دستورالعمل : تبصره
ب حقوق اعم ازمستمر وغیرمستمر از جمله پاداش و اضافه کار جانبازان انقال

.می باشد1380/11/27اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان از تاریخ 



ماليات حقوق  :      فصل دهم

ده محاسبه مالیات حقوق کارمند رسمی و پیمانی با حکم فرضی درج ش: مثال
تفاوت +حقوق ثابت)حقوق ماهانه مشمول كسورات:در این جزوء عبارت است از

13749415درآمد ماهانه مشمول مالیات کارمند فرضی (مزایاي مستمر+تطبیق
2249415=11/500/000-13749415
2249415%*10=224942مالیات ماهانه حقوق کارمند فرضی                      

:معاف ماليات 
کل کشور، سقف معافیت 1394قانون بودجه سال ( 9)تبصره( الف)به استناد بند 

می قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسال( 52) مالیاتی موضوع ماده
ریال ( 138.000.000)، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون 1394براي سال ایران 

و مازاد بر %( 10)مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصددر سال تعیین می شود و 
براي بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههاي%( 20)این به نرخ بیست درصد

قانون ( 5)قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده ( 5)اجرائی موضوع ماده 
.محاسبات عمومی کشور تعیین می شود



ت حقوق و تکاليف كارمندان دول: فصل دوازدهم 

17شاملمی باشد که «حقوق و تکاليف كارمندان دولت»این فصل ناظر بر مقررات مربوط به 
.می باشدتبصره12و ( 100تا 84مواد ) ماده 
کارمندانحقوق:فصلاینمهمنکات
1-(84ماده)مرخصی:

(استذخیرهقابلروز15)سالهردرروز30:استحقاقی
ادامهبراي)ربطذيدستگاهموافقتباخدمتطولدرسالسهحداکثر:حقوقبدون

برايواستافزایشقابلسال2تاشغلبهمربوطرشتهدرتخصصیعالیتحصیالت
(سال6مدتبهحداکثر،برندمیبسرماموریتدرهاآنهمسرکهزنکارمندان

وزمانیمحدودیتبدونالعالجصعببیماریهاي)سالدرماه4حداکثر:استعالجی
(.باشندمیمقرراتهمانتابعاجتماعیتامینقانونمشمولین

2-وتگانبازنشس،کارمندانبرايدرمانپایهازبیمهاستفادهبرعالوهتکمیلیازبیمهمنديبهره
(85ماده).آنانتکفلتحتافراد

3-(86ماده)ایمنیوبهداشتیوشرایطکارمناسبازمحیطمنديبهره
4-(87ماده-1تبصره)کارساعاتتقلیلازمنديبهره

ساعت(25%)چهارمیکتاراخودکارساعات،اجراییدستگاهموافقتباتوانندمیکارمندان)
قبیلاینخدمتسوابقومزایاوحقوق.دهندتقلیلدرهفتهساعت11حداکثر،روزانهکار

(.شدخواهدتعیینآنانکارساعاتبامتناسب،کارمندان

4۳

اهم مطالب



ت حقوق و تکاليف كارمندان دول: فصل دوازدهم 

.می باشد«حقوق و تکاليف كارمندان دولت»این فصل ناظر بر مقررات مربوط به 
کارمندانحقوق:فصلاینمهمنکات
5-قانونیومسئولیتهايوظایفدرانجامدربرابرشاکیانقضاییازحمایتمنديبهره

(88ماده).
6-اغلمشبهانتصابوامتیازاتازتسهیالتاستفادهدرموردیکسانازحقوقبرخورداري

(89ماده).
7-کاردرخارجدرمحلحضوردرقبالضروريدرمواقعکاراضافهویاالزحمهحقدریافت

(93ماده).تعطیلایامیااداريازوقت
كارمندانتكاليف
1-رراتومقازقوانینوتبعیتانصاف،روییگشاده،سرعت،صداقت،امانتدقت،خودباوظایفانجام

(90ماده).مربوطهدستگاهواختصاصیعمومی
2-(90ماده)یکسانطوربهذیربطودستگاهمراجعینعمومدربرابرپاسخگویی
4-(91ماده)...ورشوهوهدیه،مشاورهحق،تسهیالتامتیاز،ازهرگونهاستفادهعدم
5-(93).درهفتهساعت44مدتبهدرقانونشدهتعییندرساعاتوظیفهانجام
6-ایامویامقرراداريساعاتازخارجضروريدرمواقعمحولهوظایفوانجامکاردرمحلحضور

(93ماده).مربوطهاجرایینیازدستگاهاعالمبراساستعطیل

4۳

اهم مطالب



حقوق و تکاليف كارمندان دولت: فصل دوازدهم 

7-دراموراداريومقرراتقوانیندرحدودخودمافوقروسايواحکامازاوامراطاعت.
(96ماده).ومقرراتقوانینبامدیرمافوقامریادستورمغایرتکتبیاعالم-8
اجرايکتباًمافوقمقامازآنکهپسمافوقمدیرازسويصادرهدستوراجراي-9

(96ماده).کرددستورخودراتایید
قانون141اصلباستناد).کارمندانکلیهبرايسازمانیپستیکازبیشتصديعدم-10

یامدیریتیسازمانیپستموقتتصديمافوقمقامتشخیصباضروريدرموارد.(اساسی
میمجازماهچهارحداکثربرايومزایاحقوقدریافتبدونسرپرستیبصورتحساس

(94ماده).باشد

44

اهم مطالب



تامين اجتماعی: فصل سیزدهم 

نکات مهم ت اس« بازنشستگی ، از كارافتادگی و فوت و بازخریدي مستخدمين» این فصل ناظر بر 
: این فصل

کلیه کارمندان پیمانی ازلحالاظ برخالورداري ازمزایالاي تالامین اجتمالاعی نظیالر -101ماده 
اجتمالاعی بازنشستگی،ازکارافتادگی ،فوت،بیکاري،درمان بارعایت این قانون مشمول قانون تامین

.می باشند
 کارمندان می تواننددرصورت تمایل به جاي سازمان تامین اجتماعی یا سالازمان-102ماده

.بازنشستگی کشوري مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق هاي بیمه اي قرار گیرند

2- 103باستناد ماده : شرایط بازنشستگی
(اختیاردولت)سال سابقه خدمت براي مشاغل غیر تخصصی 30

35(ندبا در خواست کارم)سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی با تحصیالت کارشناسی ارشد
(روز حقوق وزنان بدون شرط سنی 25با )سال سابقه خدمت 25سال سن و حداقل60حداقل

ن تا سابقه خدمت و شرط سنی براي متصدیان مشاغل سخت وزیان آور و جانبازان و معلوال)
-.(سال کمتر می باشد5

46

اهم مطالب



تامين اجتماعی: فصل سیزدهم 

(: بدون تقاضاي كارمند)مکلف بودن دستگاه 
30 سال سن60سال سابقه خدمت براي مشاغل غیر تخصصی و
35 سال سن65سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی و

:موظف بودن دستگاه 
65 سال سابقه خدمت براي مشاغل غیر تخصصی 25سال سن و
70 از چنانچه سابقه خدمت کمتر) سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی 25سال سن و

.(سال باشد ، بازخرید می شوند25
3- حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده به ازاي هرسال خالدمت2/5%پرداخت

.سال خدمت دارند30سال به کارمندانی که بیش از 30مازاد بر 
4-وق ثابت مبناي محاسبه کسوربازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی کارمندان ، حق

.به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده ویژه می باشد
5- به هنگام بازنشستگی کارمندان ، به ازاي هرسال خدمت ، یالک مالاه آخالرین حقالوق و

به اضافه وجوه مربوط به مرخصی هاي ذخیره شالده پرداخالت ( سال 30تا ) مزایاي مستمر 
.خواهد شد
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اهم مطالب



ارند به در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت د:104ماده
رقم تعیین شده حقوق %( 5/2)ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد 

. بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید

منظور از سابقه خدمت در این قانون براي بازنشستگی ، آن مالدت از سالوابق خالدمت : 105ماده 
ا کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شالده و کسالور مربالوط ر

انوان پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی استحقاقی و استعالجی و مدت خدمت نیمه وقت ب
مشروط براین کاله کسالور )-1362مصوب -به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان

بقه و مدت خدمت نظام وظیفه به عنالوان سالا( بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد
. خدمت کارمندان محسوب می گردد

ی یا مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزش: تبصره
ه معادل آن اشتغال می یابند و از مزایاي تحصیالت مربوطه بهره مند می شالوند جالزء سالابق

ارم از گردد و مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهخدمت براي بازنشستگی منظور نمی
هالدات وقت اداري را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریتهاي تحصیلی و تع

این قانون با موافقت سازمان مالدیریت و برناماله ریالزي ( 61)خدمتی تحصیلی با رعایت ماده 
. کشور انجام می گیرد



کارمندان رسمی دستگاههاي اجرائی در حاالت زیر به صورت آماده باله خالدمت ، کاله مالدت آن _122ماده 
:حداکثر یک سال خواهد بود در می آیند

ال انحالل دستگاه اجرائی ذیربط 1
ال حذف پست سازمانی کارمندان2
ال نبود پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق3
ی از ال کارمندانی که بر اساس تصمیم مراجع مذکور در هیات رسیدگی به تخلفات اداري یا مراجالع قضالائ4

.خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند
در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم _1تبصره 

تگی اشتغال در دستگاههاي اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشس
ابقه ، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایاي مستمر به ازاء هر سال سال

. خدمت و وجوه مرخصیهاي ذخیره شده بازخرید          خواهند شد
ام ال کارمندانی که بر اساس حکم مراجع قضائی و یا هیاتهاي رسیدگی باله تخلفالات اداري از اتمال2تبصره 

مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایاي مستمر مربوط را براي مدت آمالادگی باله خالدمت دریافالت
.خواهند نمود

کلیه اختیارات قانونی دستگاههاي اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه بالراي ایجالاد هالرال123ماده 
.گونه دستگاه اجرائی از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون لغو می گردد

به کارگیري نیروي انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعالالم مالی دارد در سالقف پسالتهاي _124ماده 
.سازمانی مصوب و مجوزهاي استخدامی بر اساس قانون کار امکانپذیر می باشد

د نبایالد مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههاي اجرائی شاغل می باشن–تبصره 
.برابر حقوق و مزایاي کارمندان مشابه تجاوز کند( 2/1) از 
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