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  پیشگفتار ناشر
  

بخش،  از جمله عوامل موثر در استقرار حاکمیت تعالی
طراحی یک نظام اداری چابک، . آمد اداری است نظام کار
کارآمد و پاسخگو عالوه بر بهبود روابط حاکمیت با توانمند، 

های  مردم، امور را هدفمند و سازوکارها را تسهیل و فعالیت
  . کند نظام اداری را اثربخش و کارآ می

مدیران و کارکنان نظام اداری به عنوان سرمایه انسانی، 
نظام اداری هستند و مدیریت صحیح   ترین رکن مهم و  ترین اصلی

 و  کارگیری آموزش، به استخدام،  : مانند آنها   ربوط بهامور م 
ساز شکوفایی  حمایت و ارزیابی عملکرد زمینه توانمندسازی،

  . و بالندگی نظام اداری خواهد شد
قانون مدیریت خدمات کشوری، حاصل تالش و 

نظران مسائل اداری است که  همفکری کارشناسان و صاحب
ام اداری طراحی شده است و در آن فضایی نو و پویا برای نظ

اندرکاران را  استقرار آن، همدلی و مشارکت همه دست
  .طلبد می

 23/8/1386رئیس جمهور محترم این قانون را در تاریخ 
های  اند و امید است با یاری و حمایت دستگاه ابالغ کرده

مسئول، مفاد این قانون اجرا و موجب رضایت خدای متعال و 
 .عزیزگردد مردم

 ت  
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 قانون مدیریت خدمات کشوری

  تعاریف - فصل اول
سـازمانی مشخـصی اسـت کـه         واحـد : وزارتخانه -1ماده  

تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد            
شـود و توسـط وزیـر      ایجاد شده یا مـی ،قانون و به موجب
  .گردد اداره می

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

حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بـر عهـده یکـی          
باشـد انجـام    مـی  قـانونی  گانـه و سـایر مراجـع    از قوای سـه 

  .دده می
 هایی که در قانون اساسی نـام بـرده شـده    کلیه سازمان

  .دشو در حکم مؤسسه دولتی شناخته میاست 
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واحد سـازمانی   : ؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی    م -3 ماده
مشخــصی اســت کــه دارای اســتقالل حقــوقی اســت و بــا  

شـود و   ایجاد شده یا مـی  ،تصویب مجلس شورای اسالمی
بــیش از پنجــاه درصــد بودجــه ســاالنه آن از محــل منــابع  

دار وظـایف و خـدماتی    ردد و عهدهگ  یم تأمین غیردولتی
  .است که جنبه عمومی دارد

بنگـاه اقتـصادی اسـت کـه بـه      : دولتـی  شـرکت  -4 همـاد 
 های دولـت بـه   موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی

هــای کلــی اصــل چهــل و چهــارم قــانون  موجــب سیاســت
 وظـایف  ءجز ،اساسی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری

گـردد ایجـاد و بـیش از پنجـاه درصـد           دولت محسوب می  
هـر شـرکت   . باشـد  مـی  دولت سرمایه و سهام آن متعلق به
ها، مؤسسات   گذاری وزارتخانه  تجاری که از طریق سرمایه    

 ایجـاد شـده    یا مـشترکاً اًدولتی منفرد یها شرکت دولتی و
منفردا یـا مـشترکا    مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن

الـذکر باشـد شـرکت       متعلق بـه واحـدهای سـازمانی فـوق        
 .دولتی است

تحـت هـر یـک از       هـای دولتـی       تشکیل شـرکت   -1 تبصره
ــا تــصویبالــذکر صــرفاً عنــاوین فــوق مجلــس شــورای   ب

هایی که سهام     همچنین تبدیل شرکت   ،اسالمی مجاز است  
کمتر از پنجاه درصد اسـت بـا    های دولتی در آنها شرکت

  .افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است
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 ،هایی که به حکم قانون یا دادگاه صـالح         شرکت -2 تبصره
ده یـا    شـ  ره شده و شـرکت دولتـی شـناخته        ملی و یا مصاد   

 .دگردن  شرکت دولتی تلقی می،شوند می
در ایـن قـانون    کـه » هـای دولتـی   شرکت« احکام -3 تبصره

هــایی کــه شــمول قــوانین و   بــر کلیــه شــرکت،ذکــر شــده
مستلزم ذکر یا تـصریح نـام اسـت     مقررات عمومی بر آنها
  .نیز اعمال خواهد شد

هـا، مؤسـسات    وزارتخانـه  هکلیـ : اجرائـی  دستگاه -5 ماده
دولتـــی، مؤســـسات یـــا نهادهـــای عمـــومی غیردولتـــی،  

یی که شمول قانون بـر      ها  دستگاه وکلیه   تیهای دول  شرکت
شـرکت   :آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نـام اسـت از قبیـل   

 گسترش و نوسازی صنایع ایـران،       ملی نفت ایران، سازمان   
ی ئای دولتی، دستگاه اجراه بیمه ها و بانک مرکزی، بانک

  .شوند نامیده می
از جایگـاهی کـه در    عبارت است: پست سازمانی -6 ماده

ی برای انجام وظایف و     ئی اجرا ها  دستگاه ساختار سازمانی 
بینـی و بـرای تـصدی یـک      مـشخص پـیش   هـای  مسئولیت

  برایهای ثابت صرفاً پست. شود کارمند در نظر گرفته می
 . حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شدمشاغل
فردی است که بر اساس : اجرائی کارمند دستگاه -7 ماده

ضوابط و مقررات مربوط بـه موجـب حکـم و یـا قـرارداد               
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ــه خــدمت اجرائــیصــالحیتدار در یــک دســتگاه  مقــام  ب
 .شود پذیرفته می

آن دسـته از امـوری اسـت کـه           :کمیتیامـور حـا    -8 ماده
تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کـشور اسـت و منـافع     

محدودیت شامل همـه اقـشار جامعـه گردیـده و      آن بدون
بـرای   مندی از این نوع خـدمات موجـب محـدودیت    بهره

  :از قبیل شود استفاده دیگران نمی
ــف  ــه -ال ــتگذاری، برنام ــزی و  سیاس ــارت در بخــش  ری ــای  نظ ه

 .، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیاقتصادی
  .اجتماعی و باز توزیع درآمد تأمین برقراری عدالت و -ب
و   ایجــاد فــضای ســالم بــرای رقابــت و جلــوگیری از انحــصار-ج

 .تضییع حقوق مردم
 هـای الزم بـرای رشـد و توسـعه     ها و مزیت   فراهم نمودن زمینه   -د
 .شور و رفع فقر و بیکاریک

اداره امـور    ی، امـور ثبتـی، اسـتقرار نظـم و امنیـت و             قانونگذار -ه
  .قضایی
 حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجـاد آمـادگی دفـاعی و دفـاع               -و
  .ملی
 ترویج اخالق، فرهنـگ و مبـانی اسـالمی و صـیانت از هویـت           -ز

 .ایرانی، اسالمی
اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابـط کـار و روابـط      -ح

 .خارجی
ــراث    ط حفــظ محــی-ط ــابع طبیعــی و می ــست و حفاظــت از من زی

 .فرهنگی
 .لی و مدیریت کشور م تحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات-ی
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  ارتقای بهداشت و آموزش عمـومی، کنتـرل و پیـشگیری از            -ک
های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حـوادث طبیعـی و         بیماریها و آفت  

  .های عمومی بحران
 ایـن قـانون نظیـر       11 و   10،  9  بخشی از امـور منـدرج در مـواد         -ل

ام قانون اساسی که انجـام   بیست و نهم و سی موارد مذکور در اصول
مؤسـسات عمـومی    آن توسط بخش خصوصی و تعـاونی و نهادهـا و  

 .باشد پذیرنمی امکان  وزیرانهیأت تأییدغیردولتی با 
هـای کلـی مـصوب مقـام         مواردی که با رعایـت سیاسـت       ر سای -م

ء این امـور       عادی جز  قوانین ب قانون اساسی در   معظم رهبری به موج   
 .دگیر قرار می

آن دسـته از    : خدماتی امور اجتماعی، فرهنگی و    -9 ماده
وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نـسبت بـه            

ود وضـعیت زنـدگی   ببرتری دارد و موجب به منافع فردی
فنی و  آموزش و پرورش عمومی و: گردد از قبیل افراد می

ای، علــوم و تحقیقــات، درمــان، توانبخــشی، تربیــت  فــهحر
ــدنی و ورزش، اطالعــات و ــور   ب ارتباطــات عمــومی و ام

  .فرهنگی، هنری و تبلیغات اسالمی
هـای تملـک     آن دسـته از طـرح      :امور زیربنـایی   -10 ماده

ای اســـت کـــه موجـــب تقویـــت  هـــای ســـرمایه دارایـــی
گـردد از   اقتـصادی و تولیـدی کـشور مـی     های زیرساخت

ــلقب ــرح: ی ــبکه   ط ــاک و ش ــای آب و خ ــرژی،  ه ــای ان  ه
 .ارتباطات و راه

آن دسـته از امـوری اسـت کـه          : امور اقتـصادی   -11 ماده
برداری از اموال جامعـه اسـت    اداره و بهره دولت، متصدی
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 حقـوق خـصوصی    حقـوقی در   و حقیقـی  و مانند اشخاص  
تصدی در امور صنعتی، کـشاورزی،   : کند از قبیل   عمل می 

های  برداری از طرح بهره ازرگانی، مسکن وحمل و نقل، ب
  . این قانون10مندرج در ماده 

سازمان ،  قانون سازمان در این   منظور از : سازمان -12 ماده
  .باشد  می1ریزی کشور مدیریت و برنامه

 راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت - فصل دوم

خـدماتی   وهای اجتماعی، فرهنگی      امور تصدی  -13 ماده
ــانون اساســی      ــم و ســی ق ــست و نه ــت اصــول بی ــا رعای ب

 و  بخـش تعـاونی  توسـعه  جمهوری اسالمی ایران از طریق
خصوصی و نهادها و مؤسسات عمـومی غیردولتـی تعیـین           

نظارت و حمایت دولت و با استفاده از  با صالحیت شده و
 :گردد های ذیل انجام می شیوه

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

ــدمات  -2 ــد خ ــاونی خری ــا و   از بخــش تع ــصوصی و نهاده  و خ
  .مؤسسات عمومی غیردولتی

                                                 
 منحل و به ١٨/٤/٨٦ريزي کشور در تاريخ   مديريت و برنامهسازمان. ١

مايه انساني رئيس جمهور و معاونت  مديريت و سرجاي آن معاونت توسعه
 . جمهور ايجاد گرديده است ريزي و نظارت راهبردي رئيس برنامه
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سـسات  ؤ و خـصوصی و نهادهـا و م  مشارکت با بخش تعـاونی  -3
اجاره، واگذاری امکانـات و تجهیـزات و    عمومی غیردولتی از طریق

  .منابع فیزیکی
ــدیریت واحــدهای  -4 ــاونی  واگــذاری م ــه بخــش تع ــی ب  و دولت

 سسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمـام و       ؤخصوصی و نهادها و م    
  .تیا بخشی از هزینه سرانه خدما

ــاده   -5 ــن م ــی موضــوع ای توســط  ایجــاد و اداره واحــدهای دولت
 . ی اجرائیها دستگاه

  اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق-1 تبصره
مقـدور نباشـد ایجـاد و    ) 4 لغایـت 1(الـذکر     چهارگانه فوق 

  .دولت است اداره واحدهای دولتی وظیفه
راد  صــالحیت علمــی و اخالقــی کلیــه افــتأییــد -2تبــصره 

بـه موجـب ایـن مـاده در بخـشهای       موضوع این قانون کـه 
 خواهنــد داشــت بهداشــتی و فرهنگــی اشــتغال  آموزشــی،

 اسـتانداردهای   تأییدضوابط فصل ششم این قانون و         مطابق
مطـابق قـوانین و    مربوط و کیفیـت و قیمـت خـدمات نیـز    

  .مقررات مربوط است
نظـارت   یت، حمایـت و  امور زیربنـایی بـا مـدیر   -14ماده 

تعـاونی و   (  ی اجرائی توسـط بخـش غیردولتـی       ها  دستگاه
انجـام  ) عمومی غیردولتـی  سساتؤخصوصی و نهادها و م

 وزیـران   هیـأت خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب         
  .بخش دولتی انجام خواهد شد توسط



  ٨  قانون مديريت خدمات کشوري 

 

هــای اقتــصادی بــا رعایــت اصــل   امــور تــصدی-15مــاده 
ایران و    اساسی جمهوری اسالمی   قانون )44(وچهارم چهل

معظم رهبری به بخش غیردولتی  های ابالغی مقام سیاست
 دولت مکلف است با رعایـت قـوانین و        . گردد  واگذار می 

ــاد انحـــصار، تـــضییع حقـــوق   مقـــررات مربـــوط از ایجـ
ضای فــ کننــدگان جلــوگیری و کننــدگان و مــصرف تولیــد

گـذاری و     ت سـرمایه   و امنیـ   رقابت سالم و رشـد و توسـعه       
اجتمـاعی و بـازتوزیع درآمـد و         تـأمین برقراری عدالت و    
 ها و مزیت الزم و رفع بیکاری را فراهم          فراهم کردن زمینه  

 .مایدن
وری و اســتقرار نظــام   بــه منظــور افــزایش بهــره-16مــاده 

و کنتـرل مراحـل انجـام       ) تاندهسـ (ل  کنترل نتیجه و محصو   
 گیــری و ز تــصمیمکــار و یــا هــر دو، جلــوگیری از تمرکــ

اعطـای اختیــارات الزم بــه مــدیران بــرای اداره واحــدهای  
ای کــه توســط  نامــه آئــین تحــت سرپرســتی خــود براســاس

ــازمان ــصویب  س ــه ت ــه و ب ــأت تهی ــی هی ــران م ــد   وزی رس
 اقـدامات ذیـل را بـه عمـل          اند  موظف ی اجرائی ها  دستگاه
  .آورند
و   و خـدمات  هـا    م شـده فعالیـت    ا تعیین قیمـت تمـ     -الف

 واحدهای آموزشی،   :محصوالت واحدهای مجری از قبیل    
تولیـدی و اداری،     پژوهشی ، بهداشتی، درمانی، خـدماتی،     

هـا و     ارائـه فعالیـت    ،متناسب با کیفیت و محـل جغرافیـایی       
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ها   متوسط قیمت تمام شده فعالیت     بخدمات، درچهارچو 
اسـتانی   و خدمات مذکور در بودجه مصوب ساالنه ملی و        

 .ریزی کشور یا استان  مدیریت و برنامه سازمانتأییدبا 
گـــرا و  د و نتیجـــهنـــهدفم یهـــا  تعیـــین شـــاخص-ب 

بینـی سـاز و کارهـای        استانداردهای کیفی خدمات و پیش    
 .کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده نظارتی برای

ــاهم -ج ــاد تف ــدیران واحــدهای    انعق ــا م ــه ب مجــری  نام
ها و خدمات و قیمت تمام شـده آن          عالیتبراساس حجم ف  

  .و تعیین تعهدات طرفین
جایی فصول   بها اعطاء اختیارات الزم برای پیشنهاد ج      -د

ریزی استان    مذکور به شورای برنامه     های اعتبارات   و برنامه 
 جــایی در چهــارچوب احکــام قــانون بودجــه ســاالنه جابــه

 خواهـد   اعتبارات ملی بر اساس احکام قانون بودجه ساالنه       
  .بود

نظام قیمت تمام شده، اختیـارات الزم         برای اجرای  -هـ  
کـه بـا     ای  نامـه   اداری و مالی بـه مـدیران، بـه موجـب آئـین            

 تعیـین   ،رسـد    وزیران می  هیأت به تصویب    پیشنهاد سازمان 
  .گردد می
ه براسـاس قیمـت تمـام شـده در اختیـار            ک  اعتباراتی -و

پس از  به عنوان کمک تلقی شده وگیرد،  واحدها قرار می
ربـط بـه هزینـه        پرداخت به حـساب بـانکی واحـدهای ذی        

ی اجرائی نـسبت    ها  دستگاه  مدیران. گردد  قطعی منظور می  
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نامـه در    بینـی شـده در تفـاهم       به تحقق اهداف و نتایج پیش     
ول و به نهادهای نظارتی پاسخگو      ئمدیریت خود مس   مدت

مربوطـه را هـر      داماتند گزارش اقـ   ا  خواهند بود و موظف   
 ارائـه نماینـد و سـازمان نیـز          شش ماه یک بـار بـه سـازمان        

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

 و تـصویب    یی که بـا پیـشنهاد سـازمان       ها  دستگاه -1تبصره  
قیمت تمام شـده محـصوالت    امکان محاسبه وزیران   هیأت

و خدمات خود را نداشـته باشـند از طریـق محاسـبه هزینـه          
  .اقدام خواهند نمود تمام شده

باید ظرف یک سـال توسـط          احکام این ماده می    -2تبصره  
ریزی کشور اجرا شده و از سـال    مدیریت و برنامه سازمان

قــانون فقــط بــا  یــنی موضــوع اهــا دســتگاه بودجــه 1387
  .باشد رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می

شـود از   ی اجرائی اجـازه داده مـی  ها دستگاه  به-17ماده  
سـسات  ؤم هـا و    و با عقد قرارداد بـا شـرکت        طریق مناقصه 

،  مـشخص، حجـم کـار معـین         غیردولتی براسـاس فعالیـت    
بــه طــور شــفاف و ، ر و قیمــت کــلقیمــت هــر واحــد کــا

 تــأمین بخــشی از خــدمات مــورد نیــاز خــود را  ،مــشخص
مراجعــه متقاضــیان، اجــازه داده  در صــورت عــدم. نماینــد
 تأییــدشــود بــا رعایــت قــانون برگــزاری مناقــصات و   مــی

  .از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد سازمان
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وظـایف    حـسب موضـوع ایـن مـاده    یهـا  شرکت - تبصره
ریـزی کـشور یـا         مـدیریت و برنامـه     مربوط توسط سازمان  

تعیـین صـالحیت شـده و در     وزارت کار و امور اجتماعی
  .گردند صورت تخلف از حکم این ماده لغو صالحیت می

هـای غیردولتـی کـه بـر اسـاس           کارمندان بخش  -18 ماده
سمتی از  یـا قـ    بینی شده در ایـن قـانون تمـام و          احکام پیش 

وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابـل واگـذاری        
 معـین خواهـد شـد را        ،مقررات مربوط  که حسب قوانین و   

 کارفرمـای   ،د، کارکنـان تحـت پوشـش      باشـن   دار می   عهده
گونـه   ی اجرائی هـیچ   ها  دستگاه. گردند دولتی تلقی می  رغی

  .ارمندان ندارندک لیتی در قبال اینئوتعهد و یا مس
ند با کارمندان تحت ا  یان این کارمندان موظف   کارفرما

 اجتمـاعی و سـایر      تـأمین مطابق قانون کـار و       پوشش خود 
ــد و   ــار نماین ــه رفت ــررات مربوط ــوانین و مق ــخگوی  ق پاس

. صالح در این رابطـه خواهنـد بـود         و یا مراجع ذی    مقامات
ــتگاه ــا دس ــیه ــد موظــف ی اجرائ ــف  ان ــورت تخل  در ص

یردولتی در احقاق حقوق کارمنـدان از       کارفرمای بخش غ  
ربط   نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی       ضمانت محل

  .را پرداخت نمایند
 مـستمر در    ی اجرائی به منظـور ارتقـاء      ها  دستگاه -19ماده  

خواهنـد بـود،     کیفیت و کمیت ارائه خدمات خـود مجـاز        
ــشاوره  ــرای انجــام خــدمات م ــه ب  وســعههــای ت ای در زمین
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های نوین مدیریتی، بازنگری و   نظام استقرار: مدیریت نظیر 
 هـا و سـاختارهای تـشکیالتی،       پاالیش وظایف و ماموریت   

هـای نـوین     های انسانی و فناوری     توسعه و مدیریت سرمایه   
مؤسـسات  دولتـی و     ، پژوهـشی،  یاداری با مراکـز آموزشـ     

، بـا رعایـت     ت شده توسط سازمان    صالحی تأییدخصوصی  
  .داد نماینداررق مقررات ذی ربط عقد

ی اجرائـی مکلفنـد بـه منظـور ایجـاد           هـا   دستگاه -20ماده  
مندی از فکـر و اندیـشه و          افزایش کارآیی و بهره    انگیزه و 

مناسـب بـرای    سازوکار ،ربط خود خالقیت کارمندان ذی
ــت پ  ــدان و دریافـ ــشارکت کارمنـ ــب مـ ــشنهادها و جلـ یـ

نظـام  . هـا را فـراهم آورنـد        گیری صمیم ت در  آن  اثرگذاری
ای   نامـه   آئـین   بـر اسـاس    پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش    
 وزیران  هیأت به تصویب    خواهد بود که با پیشنهاد سازمان     

 .رسد می
ی هــا دســتگاه بــا کارمنــدان رســمی و یــا ثابــت -21مــاده 

وظــایف آنهــا بــه بخــش  کــه تمــام یــا بخــشی ازاجرائــی 
هـای ذیـل     گـردد بـه یکـی از روش         غیردولتی واگذار مـی   

   :عمل خواهد شد
 بـه سـایر واحـدهای همـان دسـتگاه یـا دسـتگاه                انتقال -الف

   ،اجرائی دیگر
  ،سنوات خدمات  بازخرید-ب
  ای مدت سـه تـا پـنج    بر موافقت با مرخصی بدون حقوق   -ج
 ،سال
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ــال-د ــایف و       انتق ــری وظ ــه مج ــی ک ــر دولت ــه بخــش غی ب
کارمنـدان   در صورت تمایل  . باشد  های واگذار شده می    فعالیت

صـندوق   جـایی تغییـر    بـه   هزینه جا  ،به تغییر صندوق بازنشستگی   
  ،گردد   میتأمینسوابق مربوط توسط دولت  ربط با حفظ ذی
 کـه   مورأشـکل مـ    ه در بخش غیـر دولتـی بـه         انجام وظیف  -هـ

  .کند حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می
دولتـی   یهـا  شرکتصورت واگذاری سهام  در -1تبصره 

 به نحوی کـه شـرکت مـذکور غیردولتـی شـود، قـوانین و            
کارمنــدان شــرکت واگــذار شــده  مقــررات قــانون کــاربر

کارفرمـای جدیـد    ، کارمنـدان  و این افراددگرد اعمال می
تواننـد کماکـان    شوند و در صورت تمایل می    محسوب می 
  .بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند تابع صندوق

 ایـ (  در مـواردی کـه بـا حفـظ مالکیـت دولـت      -2تبصره 
ربـط بـه       برداری بخشی از دستگاه ذی     بهره) شرکت دولتی 
 کارمنــدان موریــتام دولتــی واگــذار گــردد، بخــش غیــر

نامه اجرائـی    آئین  .باشد  مربوط به بخش غیردولتی مجاز می     
 وزیـران  هیـأت  بـه تـصویب   بـا پیـشنهاد سـازمان    این مـاده 

  .رسد می
گانه فوق  طریق از طرق پنج تواند سه  کارمند می-3 تبصره

دسـتگاه اجرائـی اعـالم    بـه  را به ترتیب اولویت انتخـاب و        
ربوط مکلف است با توجه به اولویت تعیین       دستگاه م .  کند

انتخـاب و اقـدام    ها را  یکی از روش،شده از سوی کارمند
   .دکن
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 به منظور تقویـت    اند  موظفی اجرائی   ها  دستگاه -22ماده  
 : اقـــدامات الزم بـــرای،از بخـــش غیردولتـــی و حمایـــت

مالی،  های آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیالت و کمک     
 از بخــش غیردولتــی خریــد خــدماترفــع موانــع اداری و 

 بـه تـصویب   پیـشنهاد سـازمان   ای کـه بـا   نامه براساس آئین
  .رسد، به عمل آورند  وزیران میهیأت

ســرا، زائرســرا،  اداره هرگونــه مهمــان  ایجــاد و-23مــاده 
 رمـانی و آموزشـی،     د مجتمع مسکونی، رفاهی، واحـدهای    

ی هـا   دستگاه فریحی و نظایر آن توسط    فضاهای ورزشی، ت  
   .دباش اجرائی ممنوع می

 خـود  ییی که براسـاس وظـایف قـانون   ها دستگاه -1ه تبصر
انجام برخـی از امـور       دار  برای ارائه خدمات به مردم عهده     

باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده            فوق می 
  .باشند می مستثنی
مانی که از نظـر نیـروی        مناطق محروم کشور تا ز     -2تبصره  

انـد بـا تـصویب         نیافته و متخصص توسعه   انسانی کارشناس 
  .باشند  وزیران از حکم این ماده مستثنی میهیأت

ــاده  ــه   -24م ــصل کلی ــن ف  در راســتای اجــرای احکــام ای
تاریخ تصویب این قانون      از اند  موظفی اجرائی   ها  دستگاه

  :اقدامات ذیل را انجام دهند
تصویب این قانون آن دسـته    حداکثر شش ماه پس از-الف 

از وظــایفی کــه قابــل واگــذاری بــه بخــش غیردولتــی اســت را 
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کارهای مطروحه در این فصل نسبت بـه   و با رعایت راه احصاء
نحوی که طی هـر برنامـه بیـست     به. واگذاری آنها اقدام نمایند

هـای دولـت در امـور قابـل واگـذاری            درصد از میـزان تـصدی     
  .یابد هشکا

ایـن  ) 51( تعداد مجوزهای اسـتخدامی مـذکور در مـاده         -ب
ی هـا  دسـتگاه گردد که تعـداد کارمنـدان    قانون به نحوی تعیین

کننـد و یـا      اجرائی که به هر نحـو حقـوق و مزایـا دریافـت مـی              
ه میـزان دو درصـد در امـور         بـ باشند هر سـال       داد می رطرف قرا 

  .ه سال قبل کاهش یابد بغیرحاکمیتی نسبت
 هـای   حداکثر معادل یک سوم کارمنـدان کـه بـه روش   -ج

ــدی، اســتعفاء  ــوارد از خــدمت  بازنشــستگی، بازخری  و ســایر م
  .ستخدام نماینداشوند ی اجرائی خارج میها دستگاه
این قـانون از    ) 8( وظایف حاکمیتی موضوع ماده    -1تبصره  

 .اده مستثنی هستندم شمول این
 رائـی ایـن مـاده شـامل وظیفـه قابـل           نامـه اج     آئین -2تبصره  

هـای دولـت     حمایـت ،واگذاری در چهارچوب این قـانون  
 از  خـدمات   بخـش غیردولتـی و نحـوه خریـد         برای توسعه 

بخــش خــصوصی و تعــاونی و تعیــین تکلیــف کارمنــدان  
 موارد بنا به پیشنهاد سازمان     واحدهای واگذار شده و سایر    

  .رسد  وزیران میهیأتبه تصویب 
کـشور   کـل   بازرسـی   و سازمان  محاسبات  دیوان -3تبصره  
 ی اجرائـی  هـا   دسـتگاه  ایـن فـصل را در        یند اجـرا  ا  موظف

  .کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند
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  حقوق مردم-  فصل سوم

ــاده  ــدیران -25م ــدان  م ــتگاهو کارمن ــا دس ــی، ه ی اجرائ
زین اخـالق  ابا رعایت مو خدمتگزاران مردم هستند و باید

اسالمی و اداری و طبـق سـوگندی کـه در بـدو ورود اداء               
نماینــد   و اداری کــه امــضاء مــیمنــشور اخالقــی  وهنمــود

مردم و بـا   احسن در راه خدمت به وظایف خود را به نحو
آنهـا انجـام     هـای قـانونی     رفتن حقـوق و خواسـته     گ نظر در

  .دهند
نامـه   کر، متن سـوگند ذال اصول و مفاد منشور فوق -1تبصره  

ــدان  ــا دســتگاهو تعهــدات کارمن ــیه ــشنهاد  ی اجرائ ــا پی ب
 .رسد می وزیران هیأت به تصویب سازمان
توانند متناسب با وظایف      می ی اجرائی ها  دستگاه -2تبصره  
 عـالوه بـر مـوارد فـوق،         ،یط خاص دسـتگاه مربـوط     و شرا 

 وزیران هیأت مصوب با رعایت منشور اخالقی مواردی را
  .به آن اضافه نمایند

ند مردم را با حقـوق  ا ی اجرائی مکلف  ها  دستگاه -26ماده  
اجرائـی آشـنا    یهـا  دسـتگاه و تکالیف خـود در تعامـل بـا    

بـاط جمعـی بـه ویـژه صـدا و           نموده و از طریق وسـایل ارت      
ایران سطح آگـاهی عمـومی در    سیمای جمهوری اسالمی

  داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوباین زمینه را ارتقاء
  .و مناسب در اختیار مردم قرار دهند
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ی اجرائی ها دستگاه  مردم در استفاده از خدمات-27ماده 
ــسان بر  ــوق یکـ ــساوی از حقـ ــرایط مـ ــد، در شـ خوردارنـ

 حـداکثر ظـرف سـه مـاه     انـد  موظـف  ی اجرائـی ها دستگاه
ــدمات و     ــه خ ــتاندارد ارائ ــت و اس ــان و کیفی ــل، زم مراح

آنها را مستند و شفاف نموده و از طـرق مختلـف             تغییرات
هرگونه تخلف،  و در صورت بروز به اطالع مردم برسانند

ولیت پاسـخگویی بـه     ئی اجرائـی مـس    هـا   دسـتگاه ن  والئمس
   .به عهده خواهند داشت نان راآایت مردم و شک

 حقوق مردم   تأمین دولت مکلف است به منظور       -28ماده  
مراجعــان، رضــایت و عــدم رضــایت مــردم از عملکــرد   و

قراردادهــای   و تمدیــد ، انتــصابکارمنــدان را در ارتقــاء
از ســایر امتیــازات اســتخدامی و  منــدی اســتخدامی و بهــره

 ها،  نامه   لحاظ نموده و کلیه آئین      وتنبیهات عمال تشویقات ا
ــیوه ــه ش ــتخدامی  نام ــوابط اداری و اس ــا، ض ــه   ه ــوط ب مرب

  .کارمندان دولت را به عنوان یک عامل موثر منظور نماید

  ساختار سازمانی -  فصل چهارم

نـد سـازماندهی،    ا  جرائـی مکلـف   ی ا هـا   دستگاه -29ماده   
هـای   تشکیالت خود را متناسب با ویژگی      طراحی و تنظیم  

 هایی کـه   ارچوب الگوها، ضوابط و شاخص    همربوط در چ  
رسد با رعایت      وزیران می  هیأت تهیه و به تصویب      مانزسا

 :موارد ذیل انجام دهند
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هــای ســازمانی بــا رعایــت راهبردهــای   ســقف پــست-الــف
 تأییـد پیـشنهاد دسـتگاه و       ور در فصل دوم این قـانون و بـا         مذک

  .رسد  وزیران میهیأت به تصویب سازمان
های سازمانی مـصوب حـداقل       پست  تشکیالت و سقف   -ب

متناسـب   ساله نجپپس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه           
 ها و احکام برنامه جدیـد مـورد بـازنگری و تـصویب             با سیاست 

 .مجدد قرار خواهد گرفت
 به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب           -ج
ی ملـی و    ئی اجرا ها  دستگاهمدیریتی در     سطوح عمومی  ،اداری

واحد سـازمانی،   استانی با احتساب باالترین مقام اجرائی در هر
 :گردد به قرار ذیل تعیین می

 ،سطح) 4(حداکثر در:سسات دولتیؤها و م وزارتخانه -
  ،سطح) 3(حداکثر : واحدهای استانی -
) 2(حــداکثر: منــاطق و نــواحی همتــراز واحــدهای شهرســتانی، -
  ،سطح
  .یک سطح: سایر واحدهای تقسیمات کشوری -
های مستقل کـه تحـت        ها و سازمان     هر کدام از وزارتخانه    -د

) 5(توانند حـداکثر    شوند، می   اداره می  نظر معاون رئیس جمهور   
عنـاوین   یـا ن  معـاو ) 3(سسات دولتـی حـداکثر    مؤیر  معاون و سا  

بینی نمایند و متناسـب بـا        مشابه در ساختار تشکیالتی خود پیش     
 هـر  ،هـای سـازمانی   وظـایف و تعـداد پـست    حجم کار و تنـوع 

یـا   مـدیر کـل یـا مـدیر یـا رئـیس      ) 5(توانـد حـداکثر   معاون می
  .عناوین مشابه داشته باشد
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سـسات  ؤمس  وزیر یا رئی  های مدیریتی مورد نیاز حوزه       پست
 تـأمین های مدیریتی مذکور در این بنـد   دولتی از سرجمع پست  

 .خواهد شد
ور  اجرائـی مـذک  های مشاور برای مقامـات  تعداد پست  -ـ ه

و بــرای ) 10(حــداکثر، )7(مــاده) ج(و)ب(،)الــف(در بنــدهای 
و بـرای   ) 4(سایر مقامات اجرائی مذکور در این مـاده حـداکثر         

پـست  ) 3(سات دولتی با گستره کـشوری حـداکثر  ؤسم سایؤر
 .گردد های مصوب تعیین می در سقف پست

ی هـا   دسـتگاه هـا و سـایر         واحدهای سـازمانی وزارتخانـه     -ی
بـا رعایـت    ) هـا   اسـتانداری  یبه استثنا ( اجرائی در مراکز استانها   

سـازماندهی   این قـانون حـداکثر در سـطح اداره کـل          ) 29(ماده
 .یابند های موجود در این سطح تغییر می مانشوند و ساز می

ی اجرائی مطابق شرح وظایف ها دستگاهکه   در صورتی-ط
 ارائه خـدماتی   موظف بهالت مصوب خود الزاماً   یقانونی و تشک  
 هـای  های کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش         در شهرستان 
هزار نفر جمعیت باشند در صورتی کـه در تـاریخ            کمتر از سی  

ربـط   اداری ذی هـای واحـدهای   ب ایـن قـانون سـاختمان   تصوی
ند کارمنـدان ذی ربـط خـود را در          ا  احداث نشده باشند موظف   

مراکز شهرستان و بخش که به عنـوان نماینـدگی      اداری  مجتمع
مستقر نمـوده و از  د گرد تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می  
 .ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند

شهرها موجب لغو این حکم برای   این گونهافزایش جمعیت
 هـای پـشتیبانی و خـدماتی        هزینـه . گردد  ربط نمی   واحدهای ذی 

بینی  پیش) ها استانداری(ها در بودجه وزارت کشور        این مجتمع 
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 وزیران اجرای ایـن     هیأتبا تشخیص    در سایر شهرها  . گردد  می
 .باشد پذیر می بند امکان
 هیـأت  به تصویب    شنهاد سازمان بند با پی   نامه اجرائی این    آئین

  .رسد وزیران می
های مستقل که تحت نظر  سازمان ها و  وزارتخانه-30ماده 

شوند، در صورت ضرورت      معاون رئیس جمهور اداره می    
تواننـد حـسب       وزیران می  هیأت و تصویب     سازمان تأیید با

ــطوح    ــی از س ــود در برخ ــانونی خ ــایف ق ــس توظ یمات ق
 ،در ایـن صـورت    .  واحد سـازمانی داشـته باشـند       ،کشوری

مؤسـسات   و  وزارتخانـه  کلیـه واحـدهای وابـسته بـه یـک     
مستقل وابـسته بـه رئـیس جمهـور در هـر یـک از سـطوح                 

یک واحد سـازمان ادغـام و تحـت          تقسیمات کشوری در  
 اخیـر  موارد استثناء از حکم    .گیرند  مدیریت واحد قرار می   

 .رسد  وزیران میهیأتویب تصسازمان به  تأییداین ماده با 
ــاده  ــد تــشکیالت ا ی اجرائــی مکلــفهــا دســتگاه -31م ن

 تهیه و یک نسخه )29(رعایت مفاد مادهبا تفصیلی خود را 
سـازمان موظـف اسـت      .  ارسـال دارنـد    از آن را به سازمان    

وصـول پیـشنهاد،    حداکثر ظرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ    
مغـــایرت بـــا الگوهـــا، ضـــوابط و مغـــایرت و یـــا عـــدم 

ی اجرائـی  هـا  دسـتگاه . نماید  مذکور را اعالمیها شاخص
 هیـ تأییدند پـس از اصـالح مـوارد مغـایر،           ا  ربط موظف   ذی

 .را کسب نمایند سازمان
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ی اجرائــی، هــا دســتگاه هــر یــک از کارمنــدان -32مــاده 
های سازمانی خواهند بود و هرگونه       پست متصدی یکی از  
 د و پرداخت حقـوق بـدون داشـتن پـست          به کارگیری افرا  

 مـصوب پـس از یـک سـال از ابـالغ ایـن قـانون                 سازمانی
 .ممنوع است

تواننـد در شـرایط خـاص     اجرائی می یها دستگاه - تبصره
 هـای سـازمانی مـصوب،       تا ده درصد پست     سازمان تأییدبا  

ــارات   ــدون تعهــد اســتخدامی و در ســقف اعتب  مــصوب ب
بـرای حـداکثر    افرادی را به صورت ساعتی یـا کـار معـین   

 .یک سال به کار گیرند
ــاده  ــدهایی از  -33مـ ــی واحـ ــشکیالت داخلـ ــیم تـ   تنظـ
موضوع ( ی اجرائی که براساس قیمت تمام شده      ها  دستگاه
شـود برعهـده آنهـا بـوده و      مـی  اداره) این قانون» 16«ماده
 را جهت تطبیـق بـا ضـوابط بـه           ای از تشکیالت خود     نسخه

  .ارسال خواهند داشت سازمان
هرگونه واحد و   شرح وظایف و ایجاد  تنظیم-34ماده 
    وبـهارچ چ دراجرائی صرفاً  یها دستگاه در  سازمانی  پست
 سازمان باشد یـم ازـا مجـآنه  وبـمص انونیـق ایفـوظ

 .باشد ن انجام این کار میمکلف به نظارت بر حس
در  اند موظف اجرائی یها دستگاه  کلیه-35 ماده

چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک 
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 خود اقدام اصالح ساختار سازمانی سال نسبت به پیشنهاد
 .نمایند
ــصره ــست– تب ــورد   پ ــای م ــدهای  ه ــاز واح ــنی ستقر در  م

 نیافته و کمتر توسـعه یافتـه        وسعههای ت  ها و بخش   شهرستان
) 29(های موضـوع مـاده     سرجمع پست  سیس از أو جدیدالت 

ــانون  ــأمینایــن ق در صــورت نبــود پــست .  خواهــد شــدت
الذکر دولت موظف اسـت   برای واحدهای فوق بالتصدی

  .نماید با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد

   اداری فناوری اطالعات و خدمات- فصل پنجم

ند فرآیندهای مورد ا موظف ی اجرائیها دستگاه -36ماده 
هـای انجـام کـار خـود را بـا هـدف افـزایش                عمل و روش  

ــروی بهــره ــدی فعالیــت  وری نی ــسانی و کارآم ــر  ان ــا نظی ه
سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سـالمت و صـحت امـور و            

العمـل    رضـایت و کرامـت مـردم و براسـاس دسـتور            تأمین
حـداکثر هـر سـه      تهیه و به مورد اجـراء گذارنـد و    سازمان

ها را مورد بـازبینی و اصـالح قـرار           سال یک بار این روش    
  .دهند
هـا، صـحت    وری و کارآمـدی فعالیـت   میزان بهـره  - تبصره

 امـــور و رضـــایت مـــردم از خـــدمات دولتـــی براســـاس 
 تأییـد ی اجرائـی بـه      هـا   دستگاههایی که با پیشنهاد      شاخص
ــا همکــاری   توســطهرســد، ســالیان  مــیســازمان ســازمان ب
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گیری قرار گرفته و نتـایج   ربط مورد اندازه  ی ذی ها  دستگاه
 .شود ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می آن در
بهبـود   ند بـا هـدف  ا ی اجرائی موظفها دستگاه -37ماده 

ــا رعایـــت    ــردم و بـ ــه مـ کیفیـــت و کمیـــت خـــدمات بـ
را به ترتیـب انجـام       مات زیر ربط اقدا   های ذی   العمل  دستور

 :ندده
ــه     -1 ــیوه ارائ ــصوص ش ــی در خ ــانی الکترونیک ــالع رس اط

بندی انجام آن و مـدارکی کـه متقاضـی     همراه با زمان خدمات
 .باید ارائه نماید

های مورد نیـاز جهـت انجـام خـدمات از طریـق              فرم ارائه -2
  .های الکترونیکی ابزار و رسانه

بـه صـورت الکترونیکـی و       ارائه خـدمات بـه شـهروندان         -3
دسـتگاه اجرائـی بـرای     حذف لزوم مراجعه حضوری مـردم بـه  

 .دریافت خدمت
مـاده از    ایـن ) 3(و  ) 1( مدت زمان اجـراء بنـدهای        -تبصره

تاریخ تصویب این قانون بـه ترتیـب یـک، دو و سـه سـال                
 .گردد تعیین می

به منظور تسریع و سهولت در ارائـه خـدمات بـه     -38 ماده
الکترونیکــی از طریــق  رســانی های خــدماتمــردم، واحــد

هـا ایجـاد     دولتـی و غیردولتـی در مراکـز شهرسـتان          بخش
ند حـداکثر تـا   ا ی اجرائی موظفها دستگاه کلیه. گردد می

ایـن    انجـام آن دسـته از خـدماتی کـه از           1387پایان سـال    
. باشد را توسط این مراکز ارائـه نماینـد   طریق قابل ارائه می 



  ٢٤  قانون مديريت خدمات کشوري 

 

این ماده بـه تـصویب شـورای عـالی      دستور العمل اجرائی
  رسد اداری می

ــاده  ــا دســتگاه -39م ــی موظــفه ــدا ی اجرائ ــه ن منظــور  ب
ــره صــرفه ــاختمان  جــویی و به ــرداری مناســب از س ــا و  ب ه

هـای     ازتشریفات زائد و هزینه    یفضاهای اداری و جلوگیر   
 ضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سالمت شغلیرغی

 اسـتانداردهای بـه کـارگیری       کارمندان براساس ضوابط و   
 کـه توسـط سـازمان      فضاها، تجهیـزات و ملزومـات اداری      

  . اقدام نمایند،گردد تهیه و ابالغ می
نـد حـداکثر    ا  اجرائـی موظـف    یهـا   دسـتگاه  کلیـه    -تبصره  

های مورد استفاده خود را      ساختمان ،ظرف مدت یک سال   
اهای مـازاد را  استانداردهای یاد شـده تطبیـق داده و فـض    با

کل اقتصادی و دارایـی      ها به ادارات   حسب مورد در استان   
استان و در مراکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم           

تا از طریق این وزارتخانه حسب مـورد بـا تـصویب             نمایند
 ، اسـتان  توسـعه  ریـزی و    وزیران و یا شـورای برنامـه       هیأت

  .ن گرددین تعیبردار آ ی بهرهها دستگاه
ی هــا دســتگاهشــده  درصــورتی کــه در مهلــت تعیــین

 فضاهای مـازاد    اند  موظفحسابان    ذی ،اجرائی اقدام نکنند  
اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق  را به وزارت یا
 .اعالم نمایند



  اداريخدمات و اطالعات فناوري -پنجم فصل  ٢٥

 

تمرکز   اطالعاتی و زیر ساخت  به منظور ایجاد-40ماده
 خدمات اطالعات در یفناور از  استفاده  به  مربوط امور

 ثبت احوال و اداری، دولت موظف است از طریق سازمان
مشارکت کلیه  شرکت پست جمهوری اسالمی ایران و

 پایگاه اطالعات ایرانیان را طراحی، ،ی اجرائیها دستگاه
 .مایدن ساماندهی و اجراء

 ملـی و کـد پـستی    ه این پایگاه با استفاده از شمار   -1تبصره  
هـا و اطالعـات       ساماندهی، هدایت و اتصال داده    : از طریق 
 .گردد  تشکیل میها دستگاهموجود 

ند تا پایان سال    ا  ی اجرائی موظف  ها  دستگاه کلیه   -2تبصره  
های مربوط بـه خـود را بـا     داده های اطالعات  پایگاه1386

  .آماده نمایند استفاده از شماره ملی و کد پستی
 تهیـه و بـه      مـاده توسـط سـازمان     نامـه ایـن       آئـین  -3تبصره  

 .رسید  وزیران خواهدهیأتتصویب 
انجام    مسئول پیگیری و نظارت بر حسن      ، سازمان -4تبصره  

ــ ــه . باشــد مــاده مــی ح در ایــنصرّتکــالیف مُ ــه ارائ هرگون
 قراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی       رخدمات و ب  

 1388باشـد از سـال       ل استقرار آنهـا مـی     افراد و آدرس مح   
ی هـا   دستگاهدپستی توسط   ک ملی و  هبدون استفاده از شمار   

  .باشد اجرائی ممنوع می



  ٢٦  قانون مديريت خدمات کشوري 

 

   ورود به خدمت- فصل ششم 

 ورود به خدمت و تعیین صـالحیت اسـتخدامی          -41ماده   
ی اجرائـی  هـا  دسـتگاه   درافـرادی کـه داوطلـب اسـتخدام    

جوزهای صادره، تشکیالت مـصوب و      باشند براساس م   می
ــب ــت مرات ــری فرصــت  رعای ــستگی و براب ــام   شای ــا انج ه

 .شود می
ی اجرائی  ها  دستگاه  در  شرایط عمومی استخدام   -42ماده  

 :عبارتند از
  داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حـداکثر چهـل  -الف

ــرای اســتخدام ــرای متخصــصســال ب ــا مــدرک ا رســمی و ب ن ب
  ،تحصیلی دکتری چهل و پنج سال

   ،داشتن تابعیت ایران -ب
ه ضـرورت یـا معافیـت قـانونی بـرای             انجام خدمت دور   -ج
  ،مردان
 ، عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر-د
 ،موثر  نداشتن سابقه محکومیت جزائی-ه
ــا مــدارک  -و  دارا بــودن مــدرک تحــصیلی دانــشگاهی و ی

مـدارک همتـراز در شـرایط احـراز       کـه برای مشاغلی(همتراز 
  ،)بینی شده است آنها پیش

روانـی و توانـایی بـرای انجـام       داشتن سالمت جسمانی و-ز
پیشنهاد  ای که با شوند براساس آئین نامه  میکاری که استخدام

  ،رسد  وزیران میهیأت به تصویب سازمان



 خدمت به ورود - ششم فصل  ٢٧

 

یکی از ادیـان شـناخته شـده         الم یا  اعتقاد به دین مبین اس     -ح
 ،در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

  .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  التزام به-ط
 گیــری موقــت و تعیــین حقــوق و مــدت  بــه کــار-1تبــصره

خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود         
 .شدانجام خواهد 

 ی اجرائی در مـشاغل    ها  دستگاهدر   افراد   استخدام -2تبصره
 احـراز توانـایی    منـوط بـه   ،  شناسی و باالتر  رتخصصی و کا  

 اطالعــات   فنــاورییمهــای پایــه و عمــو آنــان در مهــارت
های مذکور توسـط     محتوای مهارت  باشد که عناوین و     می

  . تهیه و ابالغ خواهد شدسازمان
های آنـان براسـاس     ایثارگران و خانواده    استخدام -3تبصره  

  .قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود
بـاقی    قوانین و مقررات گـزینش بـه قـوت خـود           -4تبصره  
  .است

افراد با مدارک تحصیلی دیپلم و یا   به کارگیری-5تبصره 
موارد یا  با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در     

 مدت زمـان مـشخص و بـرای فرزنـدان        مناطق خاص برای  
 بـه تـصویب   پیشنهاد سازمان  در مشاغلی که باشهدا صرفاً

 .باشد رسد مجاز می  وزیران میهیأت
توانند در صورتی که در  اجرائی می یها دستگاه -43ماده 

بـر   قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی عالوه



  ٢٨  قانون مديريت خدمات کشوري 

 

ک  داشـته باشـند، آن را مـال         ایـن قـانون    )42(شرایط ماده   
 .عمل قرار دهند

ی اجرائی پس از    ها  دستگاهکارگیری افراد در      به -44ماده  
عمـومی نـشر     که به طـور    پذیرفته شدن در امتحان عمومی    

ــی  ــی م ــسابقه تخصــصی     آگه ــا م ــان ی ــز امتح ــردد و نی گ
 یمربوط بـه نحـوه برگـزار       دستورالعمل. است پذیر امکان

 تـصویب شـورای توسـعه     امتحان عمـومی و تخصـصی بـه         
  .رسد مدیریت می

 استخدام - فصل هفتم 

ــاده  ــتخدام  -45م ــانون، اس ــن ق ــصویب ای ــاریخ ت  در  از ت
  :پذیرد انجام می ی اجرائی به دو روش ذیلها دستگاه
هـای ثابـت در       رسـمی بـرای تـصدی پـست         استخدام -الف  

 . حاکمیتیغلمشا
های سازمانی و برای      پیمانی برای تصدی پست     استخدام -ب

  .نمدت معی
کارمندانی که به موجب قـوانین مـورد عمـل بـه     - 1تبصره 

ایـن قـانون    اند با رعایت مقـررات   رسمی درآمدهاستخدام
  .به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد

 این ماده بـا توجـه بـه         )الف ( موضوع بند   مشاغل -2تبصره  
  این قانون بنـا بـه پیـشنهاد        )8 (های مذکور در ماده     ویژگی
 .رسد  وزیران میهیأت به تصویب سازمان



 استخدام - هفتم فصل  ٢٩

 

قـرار داد    سـن کارمنـد پیمـانی در انتهـای مـدت     -3تبصره 
ــتخدام ــد از شــصتاس ــشاغل  نبای ــرای م ــال و ب ــنج س   و پ

 .کند تخصصی از هفتاد سال تجاوز
ــصره  ــصدی   -4تب ــورد ت ــغل م ــین محــل خــدمت و ش  تعی

گـردد و در   مـشخص مـی   کارمندان پیمانی در پیمان نامـه 
ربـط   مورد کارمندان رسمی به عهده دسـتگاه اجرائـی ذی         

 .باشد می
 رسـمی را     کسانی که شرایط ورود بـه اسـتخدام        -46ماده  

خدمت رسمی یـک دوره   نمایند قبل از ورود به کسب می
باشـد طـی خواهنـد         را که مدت آن سه سال مـی        یآزمایش

احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جـزء   نمود و در صورت
 :کارمندان رسمی منظور خواهند شد

، )علمی، اعتقادی و اخالقی(اطمینان از لیاقت   حصول-الف
نوآوری، روحیـه خـدمت بـه     قه به کار، خالقیت،کاردانی، عال

 انضباط اداری از طریق کسب امتیاز الزم         و مردم و رعایت نظم   
 ،تشخیص کمیته تخصصی تعیین صالحیت کارمندان رسمی با

  ،امتیاز الزم ی و کسبهای آموزش  طی دوره-ب 
 .ید گزینشأی ت-ج 

آزمایـشی   دورها پایان   ین   در صورتی که در ضم     -1تبصره  
 کارمندان شرایط ادامـه خـدمت و یـا تبـدیل بـه اسـتخدام              

هـای ذیـل    وی به یکـی از روش  رسمی را کسب ننمایند با
  :د خواهد شررفتا

 ،احراز شرایط الزم  مهلت دو ساله دیگر برایی اعطا-الف 



  ٣٠  قانون مديريت خدمات کشوري 

 

 ، به استخدامی پیمانی تبدیل وضع-ب 
  . لغو حکم-ج

ــصره  ــدان پیمــانی در صــورت شــرکت در  -2تب ــا کارمن  ب
 و )42(مــاده  هــای موضــوع آزمــون و احــراز صــالحیت
 حاکمیتی به شـرح      در مشاغل  پذیرفته شدن برای استخدام   

  :زیر رفتار خواهد شد
  .شود وب میسوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محس -1
 آنهـا بـه سـقف سـن موضـوع بنـد       سابقه سنوات خدمت -2

  .دشو  فصل ورود به خدمت اضافه می)42(ماده ) الف(
 تهیـه و  نامه اجرائی این ماده توسط سـازمان  آئین- 3تبصره 

 .رسد  وزیران میهیأتبه تصویب 
مؤسـسات  و   هـا   شـرکت  به کارگیری کارمندان     -47ده  ما

بخشی از وظایف و اختیارات   برای انجام تمام یاغیردولتی
ی اجرائـی تحـت هـر عنـوان         ها  دستگاههای سازمانی    پست
گونـه   باشد و استفاده از خدمات کارمنـدان ایـن          می ممنوع
ایـن قـانون   ) 17( براساس ماده   صرفاًمؤسسات  ها و    شرکت
  .پذیر است ن امکا

 کارمنـدان رسـمی در یکـی از حـاالت ذیـل از              -48ماده  
 :گردند زع مینتدر دستگاه اجرائی م خدمات

  ،ربط ذی قوانین طبق بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی -
  ،استعفا -
عملکرد  بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی -

براساس ( در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب مستخدم



 استخدام - هفتم فصل  ٣١

 

 وزیران هیأتبه تصویب  پیشنهاد سازمان ای که با آئین نامه
 ،)رسد می

 ،)122(خدمت براساس ماده  هآماده ب -
  .ربط  به موجب احکام مراجع قانونی ذی اخراج یا انفصال     -

که به موجب احکام مراجع قانونی از         کارمندانی -1تبصره  
ــد خــدمت منفــصل مــی  اجــازه ، در مــدت انفــصال،گردن

ی اجرائـی را  هـا  دسـتگاه  در و یا هر گونه اشتغال استخدام
 .نخواهند داشت

ــصره  ــدانی-2تب ــراج      کارمن ــی اخ ــتگاه اجرائ ــه از دس ک
  مجـدد در  و یا هر گونه اشتغالگردند، اجازه استخدام می

 .د داشتنهمان دستگاه اجرائی را نخواه
منوط به تحقق     تمدید قرار داد کارمندان پیمانی     -49ماده  

  :باشد شرایط ذیل می
 ، کارمندان پست سازمانیراستمرا - 
نتـایج مطلـوب از ارزیـابی عملکـرد و رضـایت از       کسب - 

 ،خدمات کارمند
 ،ارباب رجوع جلب رضایت مردم و  -
زمینــه شــغل مــورد  ســطح علمــی و تخصــصی در یارتقــا -

  .تصدی
صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی   در-تبصره

 .شد خواهد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل
ــاده  ــه   -50م ــای بیم ــتفاده از مزای ــشمول اس ــدان م  کارمن
  .مقررات مربوط خواهند بود  مطابق قوانین و،بیکاری



  ٣٢  قانون مديريت خدمات کشوري 

 

ــاده  ــای اســتخدام - 51م ــتگاه  مجمــوع مجوزه ــا دس ی ه
هـای   رعایـت فـصل دوم ایـن قـانون در برنامـه      اجرائـی بـا  

هـا و     وزارتخانـه  گردد و سهم هر یک از       ساله تعیین می   پنج
 هیــأت بــه تــصویب دولتــی بــا پیــشنهاد سـازمان مؤسـسات  
 .سدر وزیران می

ــصره  ــسانی در  -تبـ ــروی انـ ــارگیری نیـ ــه کـ ــه بـ  هرگونـ
موضوع این مـاده    مجوزهایی اجرائی خارج ازها دستگاه

باشــد و پرداخــت  خــالف قــانون محــسوب و ممنــوع مــی 
گرفتـه   که بدون مجـوز بـه کـار        هرگونه وجهی به افرادی   

تصرف غیرقـانونی در امـوال عمـومی محـسوب          ،  شوند  می
 .گردد می
ی هـا   دسـتگاه یری افـراد در     گ هـر نـوع بـه کـار        - 52ده  ما

 و تبـصره  )45(در مـاده   اجرائی به غیر از حـاالت منـدرج  
 .باشد  این قانون ممنوع می)32(ماده 

  شغلییارتقا  و انتصاب-فصل هشتم 

 شــغلی کارمنــدان بایــد بــا ی و ارتقــا انتــصاب- 53مــاده 
تحـصیلی و تجربـی الزم و پـس از احـراز             رعایت شـرایط  

 ورتصـ  قبلی آنان شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل
 .گیرد
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 به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجـاد ثبـات       - 54ماده  
ــدیران، ــتگاه در خــدمت م ــا دس ــی موظــفه ــد ا ی اجرائ ن

 :اقدامات زیر را انجام دهند
ریت یهـای مـد   افـراد بـه پـست     در انتخـاب و انتـصاب  -الف
 افراد از مـسیر  تعیین نموده تا  راای، شرایط تخصصی الزم  حرفه
در مـواردی کـه از      .  شغلی به مراتب باالتر ارتقـاء یابنـد        یارتقا

وجـود نداشـته باشـد، بـا برگـزاری       این طریـق امکـان انتخـاب   
 .پذیرد امتحانات تخصصی الزم، انتخاب صورت می

 توانند بـرای حـداکثر پـانزده درصـد          ی اجرائی می  ها  دستگاه
بـا  (ای از افـراد شایـسته         حرفـه  تهای مدیری   سمت ) درصد 15(

 رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شـغل، بـدون رعایـت            
 .خارج از دستگاه استفاده نمایند) سلسله مراتب مدیریتی

هــای مــدیریت سیاســی  پــست  عــزل و نــصب متــصدیان-ب
 بـدون الـزام بـه رعایـت مـسیر           ) این قـانون   71مذکور در ماده    (

   .باشد  باالتر میاختیارات مقاماتشغلی از  یارتقا
ای چهار سـاله      حرفه های مدیریت   دوره خدمت در پست    -ج
تغییـر سـمت افـراد قبـل از     . باشد و تمدید آن بالمـانع اسـت        می

 بـه  ای کـه بـا پیـشنهاد سـازمان     مذکور براساس آئین نامه مدت
 .باشد  میپذیر امکان رسد  وزیران میهیأتتصویب 

زیـر   یهـا   شـرکت  مجموعه   ، این ماده  ی در اجرا  -1تبصره  
ــادر مجموعــه یــک ــرای انتــصاب شــرکت م  تخصــصی ب

 .گردد  یک دستگاه اجرائی تلقی می،مدیران
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ی اجرائــی، یکــی از هــا دســتگاهدر هــر یــک از  -2تبــصره 
) د(ی بنـدها   اجرائی مذکور درهای معاونین مقامات پست

گـردد و عـزل و        این قانون ثابت تلقی می    ) 71(ماده  ) ـه(و  
ای اســت کــه بــا  براســاس آئــین نامــه نــصب متــصدی آن

  .رسد  وزیران میهیأت به تصویب پیشنهاد سازمان
 ی امکـان ارتقـا    انـد   موظـف ی اجرائـی    ها  دستگاه -3تبصره  

ی امتیـازات مربوطـه در فـضا    مـسیر شـغلی را بـا توجـه بـه     
 .رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند

 مـدیران   ،این قانون )  71(مدیران مذکور در ماده      -4 تبصره
 .گردند می ای تلقی  مدیران حرفه،سیاسی و بقیه

 مکلــف اســت بــه منظــور حفــظ      ســازمان- 55اده مــ
افـراد واجـد شـرایط احـراز      های انسانی و شناسایی سرمایه
 نــسبت بــه ایجــاد بانــک اطالعــات ،ریتهــای مــدی پــست

 و مـدیران ذی ربـط اقـدام    استفاده مقامـات  مدیران جهت
  .نماید
هـای   هـا و سـامانه   برنامـه   موظـف اسـت     سـازمان  -56ماده  

ــدیران  ــوزش م ــرای آم ــوثری را ب ــی م ــا ،اجرائ  متناســب ب
ی ها  دستگاهها و    ار در بخش  های مورد انتظ   نقش وظایف و 

 یو ارتقـا  اجرائی کشور تنظیم نمایـد و هرگونـه انتـصاب   
  .باشد ربط می های ذی مدیران منوط به طی دوره

ــاده  ــتورالعمل- 57م ــرایط     دس ــصل و ش ــن ف ــی ای اجرائ
ای و نحـوه      ت حرفـه  یهای مـدیر   تخصصی و عمومی پست   
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  بـه تـصویب شـورای   پیشنهاد سازمانشغلی با    مسیر یارتقا
  .رسد عالی اداری می

  کارمندانتوانمند سازی - فصل نهم

 سـطح   ی موظف است بـه منظـور ارتقـا         سازمان - 58ماده  
ی اجرائـی، نظـام آمـوزش       هـا   دستگاهاثربخشی   یی و آکار

راحی نمایـد    ط ای  ی اجرائی را به گونه    ها  دستگاه کارمندان
که همـراه بـا متناسـب سـاختن دانـش، مهـارت و نگـرش                

هـای الزم را جهــت   کارمنـدان بـا شـغل مـوردنظر، انگیـزه     
 نماید  تأمینمشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش       

و  کارمنـدان و مـدیران   یای بـین ارتقـا   نحوی که رابطه به
سـرانه سـاعت آمـوزش       گردد و از حداقل    آموزش برقرار 

  .براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند
نـد بـا رعایـت    ا ی اجرائـی مکلـف  هـا  دسـتگاه  – 59مـاده  

  دولـت، مقـررات ایـن قـانون و نظـام آمـوزش کارمنـدان      
 .یندهای آموزشی کارمندان خود را تدوین نما برنامه

هـای    توانند در قالب برنامه     می یائی اجر ها  دستگاه –تبصره  
ی مـورد   هـای آموزشـ      دوره یآموزشی مصوب برای اجرا   

آمـوزش عـالی انعقـاد    مؤسـسات  هـا و   خود با دانشگاه نیاز
توانند کلیـه     مزبور می  یها  دستگاههمچنین  . قرارداد نمایند 

هـای   هـا و فعالیـت      زشیابی دوره مراحل طراحی، اجراء و ار    
و مراکــز مؤســسات پژوهــشی خــود را بــه    و آموزشــی
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 فنی آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صالحیت       
 رسـیده باشـد، واگـذار     یـد سـازمان   یأو تخصصی آنها بـه ت     

 .نمایند
هـای آموزشـی کـه منجـر بـه اخـذ        بـورس   کلیه-60ماده 

گــردد و از ســوی    دانــشگاهی نمــی مــدرک تحــصیلی 
المللـی در   بـین مؤسـسات  خارجی یـا از طـرف    های دولت

متناسـب بـا    ،گیرد از طریـق سـازمان   اختیار دولت قرار می
هـایی    دوره. گـردد   ی اجرائی توزیع مـی    ها  دستگاهوظایف  

شـود توسـط دسـتگاه        جانبه برگزار می   که طبق قرارداد دو   
 .م خواهد شداجرائی مربوط اقدا

ی که منجـر بـه اخـذ    های آموزش و دوره ها  بورس–تبصره 
 های بهداشت،   خانهشود با نظر وزارت     مدرک دانشگاهی می  

پزشـکی و علـوم، تحقیقـات و فنـاوری           درمان و آمـوزش   
 .گردد حسب مورد توزیع می

ی اجرائـی از زمـان      هـا   دسـتگاه کارمنـدان     اعزام -61ماده  
 ی که منجـر   های آموزش   ب این قانون برای طی دوره     یوتص

 در  ،گـردد   به اخذ مدرک دانـشگاهی و یـا معـادل آن مـی            
ی مربوطـه و    هـا   دسـتگاه  داخل و خارج از کشور با هزینـه       

 .باشد  آموزشی ممنوع میاستفاده از ماموریت
 .باشند ص خود میایثارگران مشمول مقررات خا - تبصره

سبت بــه نــه  همــوارانــد موظــف کارمنــدان -62مــاده 
هـای شـغلی     هـا و توانـایی     توانمندسازی و افزایش مهـارت    
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ها و الگوهای      شیوه ،ی اجرائی ها  دستگاه. دخود اقدام نماین  
کارمنـدان   موسـنجی مـدا    الزم برای افزایش تـوان و تـوان       

شـود بـه مـورد        بالغ مـی   تهیه و ا   خود را که توسط سازمان    
 .اجرا خواهند گذارد

 و   آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان        - 63ماده  
  .رسد می  وزیرانهیأتبه تصویب 

    حقوق و مزایا- فصل دهم 
اجرائـی   یهـا  دسـتگاه  نظام پرداخت کارمنـدان  - 64ماده 

ــایر     ــاغل و سـ ــغل و شـ ــل شـ ــیابی عوامـ ــاس ارزشـ براسـ
امتیــاز . بــود هــای مــذکور در مــواد آتــی خواهــد ویژگــی

حاصل از نتـایج ارزشـیابی عوامـل مـذکور در ایـن فـصل               
مبنـای تعیـین حقـوق و مزایـای      ضرب در ضریب ریـالی، 

 ین یـا موظف و گیرد و برای بازنشستگان کارمندان قرار می
 .گردد بگیران نیز به همین میزان تعیین می مستمری

ایـن مـاده بـا توجـه بـه        ضریب ریـالی مـذکور در  -تبصره 
بینـی و    شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجه ساالنه پیش       

  .رسد مجلس شورای اسالمی می به تصویب
  مشمول این قانون براساس عـواملی       کلیه مشاغل  -65ماده  

هـا، سـطح    نظیر اهمیـت و پیچیـدگی وظـایف و مـسئولیت       
از طبقات جدول    د نیاز به یکی   های مور   تخصص و مهارت  

 .یابند یا جداول حق شغل اختصاص می
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و ) 2000 (ارزشیابی مشاغل حداقل امتیاز جدول یا جداول
 .باشد می) 6000(حداکثر آن 

ــصره  ــا ویژگــی  هــر کــدام از مــشاغل-1تب هــا،  متناســب ب
  و عـالی   ه مقدماتی، پایه، ارشـد، خبـر      :رتبه  حداکثر در پنج  

هـا بـه یکـی از         گردنـد و هـر کـدام از رتبـه           بندی مـی    طبقه
مـاده اختـصاص    طبقات جـدول یـا جـداول موضـوع ایـن     

های خبـره و عـالی بـه مـشاغل کارشناسـی و               رتبه. یابد  می
 .یابد می باالتر اختصاص

 در رتبه مقدماتی قـرار       بدو استخدام  درشاغلین مربوط   
ابتکار و خالقیت، میزان    : عواملی نظیر  یرند و براساس  گ  می

هـای    دوره ها، انجام خدمات برجسته، طـی      افزایش مهارت 
ی و میزان جلـب رضـایت اربـاب رجـوع براسـاس             آموزش

 بـه تـصویب   مـشاغل  هـای  ضوابطی که متناسب با ویژگـی 
رسد ارزیابی و حسب امتیازات       ت می  مدیری شورای توسعه 
 پایـه،   :حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح      مکتسبه و طی  
طبـق   نخبگـانی کـه  . یابنـد   و عـالی ارتقـا مـی   ارشد، خبـره 

ضــوابط مــصوب شــورای عــالی انقــالب فرهنگــی تعیــین  
عمـومی در بـدو    شوند و افرادی که عـالوه بـر شـرایط    می

ت الزم برخـوردار هـستند طبـق        استخدام از تجربه و مهـار     
ت أ بـه تـصویب هیـ   پیـشنهاد سـازمان   ای کـه بـه   نامـه  آئـین 

از   یکیرها معاف و د رسد از طی برخی از رتبه وزیران می
  .گیرند های دیگر قرار می رتبه
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بـا   سرپرسـتی متناسـب    کلیه عنـاوین مـدیریت و  -2تبصره 
ــسئولیت  ــایف و م ــدگی وظ ــا، حیطــه سرپر پیچی ــتی و ه س

مربـوط در   های شغلی و سـایر عوامـل    نظارت و حساسیت
العـاده مـدیریت کـه حـداقل          یکی از طبقات جـدول فـوق      

ــاز آن  ــداکثر) 500(امتیـ ــرار  ) 5000(آن  و حـ ــت، قـ اسـ
 .گیرد می

وزارت   آموزشی تمـام وقـت      امتیاز طبقه مشاغل   -3تبصره  
داشت، آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت به        

یا جداول حـق شـغل    درمان و آموزش پزشکی در جدول
 .گردد محاسبه می) 1/1(با ضریب 

قانون براساس عواملی   کلیه شاغلین مشمول این-66ماده 
عـالوه بـر   (ی و مهارت های آموزش  تحصیالت، دوره  :نظیر

، )مــذکور در اولــین طبقــه شــغل مربــوط  حــداقل شــرایط
 مت و تجربه از امتیاز حق شـاغل کـه حـداقل   سنوات خد

ــداکثر ) 1000( ــی ) 4500(و ح ــاز م ــره  امتی ــد، به ــد  باش من
 .گردند می

ماده برای هر شاغل از هفتـاد و پـنج          حداکثر امتیاز این  
 .امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد%) 75(درصد 
ــصره  هــای علمیــه   هنرمنــدان و افــرادی کــه در حــوزه -تب

ای کـه بـا پیـشنهاد         نامـه   آیـین  اسـاس  بر ،انـد   تحصیل نموده 
 رسد با مقاطع رسمی  وزیران میهیـأت به تصویب سازمان

 .گردند تحصیلی همتراز می
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و ) 65( جـــدول یــا جـــداول موضــوع مـــاده   -67مــاده  
 بـه تـصویب     آن بنا به پیشنهاد سازمان    ) 2(و  ) 1(های  تبصره

 و از مـشاغل   هـر کـدام  رسد و تخصیص ت وزیران میأهی
طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جـداول حـق شـغل بـا               

 مـدیریت انجـام و   شـورای توسـعه   پیشنهاد سازمان توسـط 
 ارزیـابی . گـردد    ابالغ می  اجرائیی  ها  دستگاهبرای اجرا به    

عوامل مربوط به شاغل براسـاس ضـوابطی کـه بـا پیـشنهاد         
ــصو ــه ت رســد توســط  ی مــیب شــورای مــذکورســازمان ب

 انجام خواهد شد و سازمان بر اجـرای         اجرائیی  ها  دستگاه
 .نماید می این امر نظارت

و ) 65(هـای موضـوع مـاده        عـالوه بـر پرداخـت      -68ماده  
گردد  که حقوق ثابت تلقی می )66( های آن و ماده تبصره
پرداخـت   هایی به شرح زیـر بـه کارمنـدان قابـل     العاده فوق
 :شدبا می

 یافتـه و بـدی آب و هـوا          العاده مناطق کمتـر توسـعه       فوق -1
ــرای ــشاغل ب ــدارک    م ــا دارای م ــاغلین آنه ــه ش  تخصــصی ک

به میزان بیست و  باشند تا تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می
یاز حقوق ثابـت و بـرای سـایر مـشاغل تـا بیـست           تام%) 25(پنج  

ثابت هر کدام از کارمندان واجد شـرایط  حقوق   ) %20(درصد  
دوره برنامـه   فهرسـت ایـن منـاطق در هـر    . پرداخت خواهد شد

 .رسد  وزیران میهیأت به تصویب ساله با پیشنهاد سازمان پنج
درصــد جانبــازی و  العــاده ایثــارگری متناســب بــا فــوق -2 

) 1500(اسـارت تـا    مدت خدمت داوطلبانـه در جبهـه و مـدت   
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 امتیـاز تعلـق  ) 750(هـای دولتـی تـا     امتیاز و به دارندگان نـشان 
  .گیرد می

 کــه در زمــان جنــگ در منــاطق کارمنــدان و بازنشــستگان
انـد بـه ازای هـر سـال      اداری بـوده   زده مـشغول خـدمت   جنـگ 

 .شود امتیاز در نظر گرفته می) 125(خدمت در زمان جنگ 
های غیرمتعارف  کار در محیط کار و العاده سختی فوق -3

شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی  نظیر کار با اشعه و مواد
ویژه  های های سوختگی و مراقبت و در اورژانس و در بخش

امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، ) 1000(بیمارستانی تا 
کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با  زا و منفجره و آتش

 .خواهد بود  وزیران تا سه برابر قابل افزایشیأتهتصویب 
 مندی و اوالد به کارمندان مرد شاغل و هزینه عائله کمک -4

بگیـر مـشمول ایـن قـانون کـه دارای همـسر               بازنشسته و وظیفـه   
) 200(بـرای هـر فرزنـد معـادل     و  ازیامت) 800(باشند معادل  می

  کـه از حـداکثر سـن بـرای اوالدی   . امتیاز و حداکثر سه فرزند
کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر          مزایای این بند استفاده می    

سال تمام و نداشتن شوهر بـرای اوالد   )25( شاغل بودن فرزند،
بگیـر   بازنشسته و وظیفه کارمندان زن شاغل و. اناث خواهد بود

مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول            
باشـد و یـا خـود بـه تنهـایی متکفـل         کلـی مـی  یا از کارافتاده و

منـدی   مزایـای کمـک هزینـه عائلـه     مخارج فرزندان هـستند از 
کـار   فرزنـدان معلـول و از  . شـوند  مند مـی  موضوع این بند بهره

ــشخیص مراجــع پزشــکی ذی   ــه ت ــاده کلــی ب ــشمول  افت ربــط م
 .باشند نمی محدودیت سقف سنی مزبور
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 تخصصی، متناسب با سـطح      ل برای مشاغل  غالعاده ش   فوق -5
هــا و  ف و مــسئولیتیپیچیــدگی وظــا هــا، تخــصص و مهــارت

 رانیـ  وز هیـأت  و تـصویب     شرایط بازار کار با پیشنهاد سـازمان      
امتیـاز و بـرای     ) 700(برای مشاغل تا سـطح کـاردانی حـداکثر          

امتیـاز و بـرای    )1500( شناسـی حـداکثر  سـطح کار  مشاغل هـم 
 ایــن. گــردد امتیــاز تعیــین مــی) 2000(مــشاغل بــاالتر حــداکثر 

 .باشد العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می فوق
و عملکرد در چهارچوب ضوابط ایـن   العاده کارایی فوق -6

  :باشد بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می
از کارمندان هـر دسـتگاه      %) 70( درصد   به حداکثر هفتاد   -الف

ــه ــیابی  براســاس رتب ــرات ارزش ــدی نم ــق عملکــرد   بن ــدان، طب کارمن
  نظیـر رضـایت اربـاب      ین و با توجه به امتیازی کـه از عـوامل          اکارمند

، اثر بخشی و کیفیـت و سـرعت در اتمـام کـار              ءرجوع، رشد و ارتقا   
نماید تـا      ابالغ می  دستورالعملی که سازمان    براساس ،نمایند  کسب می 

مقاطع سـه ماهـه قابـل         مربوط به حقوق ثابت وی در      اتامتیاز%) 20(
 .باشد پرداخت می

سـقف هفتـاد    منـدی کارمنـدان هـر دسـتگاه از        میزان بهـره   -ب
درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیـت در تحقـق           %) 70(

رد دسـتگاه کـه   هـا و ارزیـابی عملکـ      قانونی و اجـرای برنامـه      تکالیف
عالی اداری در سه سـطح متوسـط،          و تصویب شورای   توسط سازمان 

 %)70 و% 50،  %30(گردنـد بـه ترتیـب         بنـدی مـی     خوب و عالی رتبـه    
 .گردد تعیین می
متناسـب  ) 71( مذکور در ماده     اجرائیی  ها  دستگاه  مقامات -ج

 .باشند العاده می  این فوقربط مشمول دریافت رتبه دستگاه ذی با
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 روزانـه داخـل و    هزینه سفر و مأموریـت  به منظور جبران -7
ــه   جــایی محــل خــدمت  خــارج از کــشور، نوبــت کــاری، جاب

، کسر صندوق و تضمین،     اجرائیکارمندان با تشخیص دستگاه     
ت وزیران به کارمنـدان  أتصویب هی  ومبالغی با پیشنهاد سازمان

 .اهد شدپرداخت خو
ــدانی کــه در خــارج از  -8 ــه کارمن هــای  کــشور در پــست ب

العــاده اشــتغال خــارج از کــشور   دارنــد فــوقســازمانی اشــتغال
 هیـأت  بـه تـصویب   کـه بـه پیـشنهاد سـازمان      براساس ضـوابطی  

  .گردد رسد پرداخت می وزیران می
 خـارج  ه اشتغالالعاد کارمندان در مدتی که از فوق این گونه

 مـواردی   یدیگری به استثنا    دریافت ،کنند  از کشور استفاده می   
که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کـشور بـه           

 . نخواهند داشت،گیرد گونه کارمندان تعلق می این
دسـتگاه، کارمنـدان    در صـورتی کـه بنـا بـه درخواسـت      -9

  از وقت اداری گردند براسـاس       به انجام خدماتی خارج    موظف
 وزیـران   هیـأت  بـه تـصویب      ای که با پیـشنهاد سـازمان        نامه  آئین
التحقیـق،    تحت عنوان اضافه کار، حـق      توان مبالغی   رسد، می   می
 .پرداخت نمود التألیف به آنها الترجمه و حق التدریس، حق حق

مجمــوع مبــالغ قابــل پرداخــت تحــت عنــوان اضــافه کــار و  
%) 50(یـک از کارمنـدان نبایـد از حـداکثر      التدریس به هر حق

 .های وی تجاوز نماید العاده حقوق ثابت و فوق
ــتگاه  ــر دس ــیدر ه ــا اجرائ ــدان آن %) 20( حــداکثر ت کارمن

اضـافه کـار بیـشتری دارنـد از       شـغلی، یدستگاه کـه بـه اقتـضا   
 .باشند مستثنی می%) 50(محدودیت سقف 
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وارد خاص با توجـه بـه عـواملی از    ویژه در م العاده فوق -10
پــذیری، تــأثیر  ریــسک المللــی، قبیــل بــازار کــار داخلــی و بــین

ها در درآمـد ملـی، انجـام فعالیـت و وظـایف              اقتصادی فعالیت 
 کـار بـا پیـشنهاد     سـتادی و تحقیقـاتی و حـساسیت    تخصصی و

ای بـرای حـداکثر       ویژه  امتیاز ، وزیران هیأت و تصویب    سازمان
%) 50(ی اجرائـی تـا      هـا   دسـتگاه در برخی از       ،از مشاغل %) 25(

هـای مـستمر مـذکور در     العـاده  امتیاز حقوق ثابت و فوق سقف
 .این فصل در نظر گرفته خواهد شد

و ) 5(ای  های مـذکور در بنـده       العاده   پرداخت فوق  -تبصره
 مـشروط    ،اجرائیی  ها  دستگاهاز  م  این ماده در هر کدا    ) 6(

 وری وابه اعمال اصالحات سـاختاری، نیـروی انـسانی، فنـ      
احکام مذکور در این    (واگذاری امور به بخش غیر دولتی       

هـای بـه    جـویی  از صـرفه  و استفاده از منابع حاصـل ) قانون
 1387عمــل آمــده، در ســقف اعتبــارات مــصوب از ســال 

ها جـزو دیـون منظـور         العاده  و این فوق   باشد  پذیر می  امکان
بایـد بـه    انجام اصالحات مذکور در این تبصره. گردد نمی
 . برسد سازمانتأیید
 شـود تـا    اجـازه داده مـی  اجرائیی ها دستگاه به -69ماده 

اعتبـــاراتی کـــه از محـــل %) 25(بیـــست و پـــنج درصـــد 
الـذکردر هـر کـدام     اصالحات مذکور در تبصره ماده فوق    

 تأییـد بـا   (ا  گـردد ر    جویی مـی    از واحدهای سازمانی صرفه   
ــه  ذی ــساب مربوط ــه) ح ــوق  ب ــوان ف ــره  عن ــاده به وری  الع
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 غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی کـه در همـان واحـدها،           
 .دهند پرداخت نمایند خدمات برجسته انجام می

ی هـا   دسـتگاه   اختصاصی  شرایط تصدی مشاغل   -70ماده  
های قابل تخصیص بـه هـر         به تناسب وظایف پست    اجرائی

تحـصیالت، تجربـه، مهـارت و     غل، از لحاظ معلومـات، ش
ی مــورد نیــاز و عوامــل مــوثر دیگــر بــا هــای آموزشــ دوره

 و تصویب شورای  سازمانتأیید و اجرائیدستگاه  پیشنهاد
بـه   افـراد  انتـصاب  گـردد و در   مـدیریت تعیـین مـی   توسعه

 .باشد ط مصوب الزامی میی رعایت شرا،مشاغل مذکور
یش از  بـ  عمـومی کـه در       تصدی مـشاغل    شرایط -1تبصره  

هــای قابــل  یــک دســتگاه شــاغل دارنــد بــه تناســب پــست
 تهیــه و پــس از  توســط ســازمان،هــر شــغل تخــصیص بــه

بـــه  مـــدیریت جهـــت اجـــرا تـــصویب شـــورای توســـعه
 .گردد ربط ابالغ می ی ذیها دستگاه
نـد حـداکثر ظـرف      ا  ظـف و م اجرائیی  ها  دستگاه -2تبصره  

 اختصاصی خود را به شرایط تصدی مشاغل مدت سه سال
ظـف  وم  سازمان،در غیر این صورت.  اعالم نمایندسازمان

است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شـورای          
تــا تغییــر ضــوابط قبلــی،  ؛ مــدیریت پیــشنهاد نمایــدوســعهت

  .شرایط مصوب فعلی قابل اجراست
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مدیریت سیاسی محسوب شـده     ،های ذیل   سمت -71ماده  
 شـوند و امتیـاز شـغلی مقامـات          و به عنوان مقام شناخته می     

 :گردد در این ماده به شرح زیر تعیین می مذکور
 ،امتیاز) 18000(ی سه قوه  رؤسا-الف
 معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شـورای          -ب

 ،امتیاز )17000(نگهبان  شوراییاسالمی و اعضا
 نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی و معـاونین      ، ءا وزر-ج

 ،ازتیام ) 16000( رئیس جمهور
 ز،ایامت) 15000 (ءستانداران و سفرا ا-د

  .امتیاز )14000( ء معاونین وزرا-هـ 
  نخست وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامـات   -1تبصره  
ــد  ــی   )ب(بن ــراز م ــاده همت ــن م ــایر    ای ــین س ــد و تعی گردن
تعیـین    وزیـران بـوده و     هیـأت  هراز بـه عهـد    متهای ه   پست

های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس       رازی پست مته
 .مجلس خواهد بود

 موضـوع مـاده فـوق و امتیـاز          عـالوه بـر حقـوق      - 2 تبصره
حقوق ثابـت   که) 66(مذکور در ماده (های شاغل  ویژگی

ایـن قـانون نیـز      ) 68(هـای مـاده       العاده   فوق ،گردد  تلقی می 
 .تعلق خواهد گرفت حسب مورد به مقامات

 مذکور در این ماده که حـداقل دو سـال            مقامات -3تبصره  
های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند  مدیریتت در پس

تـری   پـایین  پس از تصدی مقام در صورتی کـه بـه سـمت   
العـاده مـستمر    منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابـت و فـوق    
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حقـوق  %) 80(از هـشتاد درصـد    آنها در مسئولیت جدیـد 
 العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشـد بـه    ثابت و فوق  
را تفــاوت تطبیــق دریافــت ) %80(التفــاوت تــا  میــزان مابــه

عوامل (با ارتقاهای بعدی     این تفاوت تطبیق  . خواهند نمود 
 گـردد و ایـن   مستهلک مـی ) ها العاده شغل و شاغل و فوق

التفاوت در محاسـبه حقـوق بازنشـستگی و وظیفـه نیـز               مابه
 .مالک عمل خواهد بود

ی از  ، برخـ  دولت مجاز است با پیـشنهاد سـازمان        -4 تبصره
 یبـه اسـتنثا  (قـانون    موضـوع ایـن  امتیازات قانونی مقامات

ای    خاص ویژه مدیریت حرفـه     را به مشاغل  ) حقوق و مزایا  
  .خاص و ویژه قضایی تسری دهد های و یا سمت

 هـای   هیـأت  امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای        -72ماده  
های مصوب   سیاستدولتی که براساس     یها  شرکتمدیره  

قانون ) 44(چهارم   و مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل      
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران بایــد در اختیــار دولــت 

نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصـصی        با توجه به   ؛بماند
 کارمندان، تأثیر و نقش اقتـصادی شـرکت، نـوع تولیـد و    

یی و اثربخـشی و سـهم شـرکت در درآمـد            اخدمات، کار 
 .عیین خواهد گردیدملی ت

برابـر حـداکثر    ) 5/1(امتیـاز ایـن مـاده حـداکثر          سقف
گونـه   ایـن . باشد  می ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل      
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هـای    العاده  کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق       
 .مند خواهند بود بهره) 68(ماده  مذکور در

ت أهیـ   حقوق و مزایای مـدیران عامـل و اعـضای          -تبصره  
هـای   دولتی که براسـاس سیاسـت      یها  شرکتمدیره سایر   

آنهـا بـه بخـش     مصوب مقام معظم رهبـری بایـد شـرکت   
ای  غیردولتــی واگــذار گــردد، مــشابه ســایر مــدیران حرفــه

 .گردد تعیین و پرداخت می مذکور در این قانون
 هـای   به منظور ارتقای کارایی و سوددهی بنگاه-73ماده 

تحرک در آنهـا، بـه کارمنـدان        اقتصادی و ایجاد انگیزه و      
هـای   براسـاس سیاسـت   دولتی که  یها شرکتآن دسته از 

مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصـل چهـل و چهـارم      
جمهوری اسالمی ایران باید در اختیـار   قانون اساسی) 44(

 هیـأت  ای کـه بـه تـصویب    نامـه  دولت بماند براساس آئین
 و میـزان    رسد متناسـب بـا میـزان سـود حاصـل            وزیران می 

اقتـصادی کـشور و عملکـرد و     اثرگذاری آنها در توسـعه 
 وری به طور غیرمستقیم العاده بهره ها، فوق وری بنگاه بهره

العاده حـسب     حداکثر امتیاز این فوق   . پرداخت خواهد شد  
کارمندان تـا سـقف چهـل       %) 70(مورد برای هفتاد درصد     

 .باشد مندان میحقوق ثابت هر یک از کار%) 40(درصد 
هـای    العـاده   مشمولین این قانون صرفاً یکی از فـوق        -تبصره

تواننـد   مـاده را مـی   و ایـن ) 68(مـاده  ) 6(مـذکور در بنـد   
 .دریافت نمایند



 مزايا و حقوق - دهم فصل  ٤٩

 

مزایـای    به منظور هماهنگی در تعیـین حقـوق و  -74ماده 
، شورای حقـوق و دسـتمزد       اجرائیی  ها  دستگاهکارمندان  

ریزی کشور و  مدیریت و برنامه با عضویت رئیس سازمان
انتخاب   بهءوزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا

ربط و مجموعـاً دو نفـر          وزیران و رئیس دستگاه ذی     هیأت
 و   و بودجــه اجتمــاعی و برنامــه هــای نماینــده از کمیــسیون

 تـشکیل ) به عنوان ناظر  (محاسبات مجلس شورای اسالمی     
 اعم از این کـه مـشمول        اجرائیی  ها  دستگاه  هشود، کلی    یم

ند قبل از اتخـاذ  ا نباشند مکلف مقررات این قانون باشند یا
 یـا تغییـر   ربـط بـرای تعیـین و    تصمیم در مراجع قانونی ذی

مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خـود و یـا هـر          
مـذکور را کـسب     موافقـت شـورای   ،نوع پرداخت جدیـد   

د رئـیس   یـ یأصمیمات شـورا پـس از ت      مـصوبات و تـ    . کنند
 .جمهور قابل اجراست

ــه عهــده    ــه شــورای حقــوق و دســتمزد ب وظــایف دبیرخان
 . خواهد بودسازمان
 وزیران و سـایر مراجعـی کـه اختیـار تنظـیم      هیأت - تبصره

ــد،   ــررات پرداخــت دارن ــد موظــفمق ــه ان ــل از هرگون  قب
 .مایندگیری نظر موافق این شورا را اخذ ن تصمیم
ــاده  ــاز میــزان عیــدی-75م پایــان ســال کارمنــدان و   امتی

 .باشد می) 5000(ن معادل اموظف و بازنشستگان
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حــداقل و حــداکثر حقــوق و مزایــای مــستمر  - 76مــاده 
ایـن   بگیـران مـشمول      و وظیفه  شاغلین، حقوق بازنشستگان  

ــایر  ــانون و س ــران  ح ق ــوق بگی ــتگاهق ــا دس ــیی ه  و اجرائ
 هر  ،اجرائی یها  دستگاه های بازنشستگی وابسته به    صندوق

  .رسد  وزیران میهیأت به تصویب سال با پیشنهاد سازمان
) 7(العاده مستمر نباید از  سقف حقوق ثابت و فوق - تبصره

هـای مـستمر تجـاوز     العاده فوق برابر حداقل حقوق ثابت و
 .ندک

مـاده  ) 5(و) 3(،  )2(های مذکور در بنـدهای        العاده  فوق
 .گردند العاده مستمر تلقی می فوق) 68(

هـای مـذکور در بنـدهای     العاده فوق  تعیین میزان-77ماده 
ــاده ) 10(و ) 9(، ) 8) (7(، )6(، )5( ــن) 68(م ــا  ای ــانون ت ق

ربط با وزیر و یا رئیس        سقف تعیین شده توسط مراجع ذی     
 . و مدیران خواهد بودمقامات  و یارائیاجدستگاه 

 کلیـه مبـانی    ی مشمول ایـن قـانون     ها  دستگاه در   -78ماده  
پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به اسـتثنای           

بازنشـسته شـدن یـا از     هـای قـانونی کـه در زمـان     پرداخت
  گردد و همچنین برنامه     کارافتادگی و یا فوت پرداخت می     

رفـاهی کـه بـه عنـوان یارانـه مـستقیم در ازای               ایه  کمک
مهـد   سـرویس،  وآمد، سـلف   سرویس رفت:خدماتی نظیر

گردد، با اجرای ایـن       کودک و یا سایر موارد پرداخت می      
 .گردد قانون لغو می



 عملكرد ارزيابي -  يازدهم فصل  ٥١

 

 در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و           -تبصره  
بازنشـستگی هـر یـک از        هـای مـشمول کـسور       العـاده   فوق
دان که به موجب قـوانین و مقـررات قبلـی دریافـت             کارمن
کاهش یابد، تـا میـزان دریـافتی قبلـی، تفـاوت             نمودند  می
بیـق ضـمن     تط تق دریافت خواهند نمود و ایـن تفـاو        تطبی

ــدی   ــای بع ــا ارتقاه ــوقی ب ــم حق ــ،درج در حک ستهلک  م
محاسبه حقوق بازنشستگی   در  این تفاوت تطبیق    . گردد  می

  .ددگر یا وظیفه نیز منظور می
پرداختی به مشمولین این قـانون اعـم          کلیه مبالغ  -79ماده  

در فـیش    بایـد  هـا،   و هزینـه  مستمر، غیر مستمر، پـاداش :از
 .حقوقی کارمندان درج گردد

تصویب این   این فصل از تاریخاجرائی  نامه  آئین-80ماده 
 بـه   مـاه بـا پیـشنهاد سـازمان    3قانون حداکثر ظـرف مـدت       

 اجرائـی ی هـا  دسـتگاه رسـد و   مـی   وزیـران هیأتتصویب 
مــاه پــس از ابــالغ ) 3(نــد حــداکثر ظــرف مــدت ا ظــفوم

هـای مربـوط نـسبت بـه صـدور       و دستورالعمل ها نامه آئین
   .احکام اقدام نمایند

 عملکرد  ارزیابی- فصل یازدهم 

ــاده   ــتگاه -81م ــا دس ــیی ه ــفاجرائ ــد براســاس ا  مکل ن
 وزیران  هیأت به تصویب    سازمان  با پیشنهاد  ای که   نامه  آئین
 رسـد، بـا اسـتقرار نظـام مـدیریت عملکـرد مـشتمل بـر             می
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های   ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه      
وری را در  میــزان بهــره  ســنجش و ارزیــابی عملکــرد و  

ــه    ــه مــورد اجــرا گذاشــته و ضــمن تهی واحــدهای خــود ب
و منظم، نتـایج حاصـل را بـه سـازمان      ای ههای نوب گزارش

  .گزارش نمایند
اسـتقرار نظـام مـدیریت     ظـف اسـت  و م سـازمان -82ماده 

 پیگیـری و   اجرائـی ی  هـا   دستگاهعملکرد را در سطح کلیه      
ی هـا   دستگاهو هر سال گزارشی از عملکرد        نظارت نموده 

ی و  اختصاص های  و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخص      اجرائی
ــانون را براســاس    عمــومی و نحــوه اجــرای احکــام ایــن ق

 وزیران هیأتپیشنهاد سازمان به تصویب  ای که با نامه آئین
ــه رئــیس جمهــور و مجلــس شــورای  مــی  رســد، تهیــه و ب
 .المی ارائه نمایداس

ــاده  ــازمان-83م ــاس    و م س ــاله براس ــر س ــت ه ــف اس ظ
ــاخص ــای ش ــین ه ــزارش   ب ــی و گ ــای در الملل ــافتی از ه ی
ابالغـی،   انـداز   ربط، پس از انطباق با چشم       ی ذی ها  دستگاه

ــا ســایر   جایگــاه و میــزان پیــشرفت کــشور را در مقایــسه ب
کشورهای جهان تعیین وگزارش الزم را به رئیس جمهور         

 و مجلس شورای اسـالمی ارائـه نمایـد و از نتـایج آن در    
  .تفاده نماید اسهای توسعه تدوین راهبردهای برنامه



 كارمندان تكاليف و حقوق - دوازدهم فصل  ٥٣

 

  تکالیف کارمندان  حقوق و- فصل دوازدهم 

 سـالی سـی روز      اجرائـی ی  هـا   دستگاه کارمندان   -84ماده  
با استفاده از حقوق و مزایـای مربـوط    حق مرخصی کاری

سـال   حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هـر . را دارند
 .قابل ذخیره شدن است

 وانند در طولت  میاجرائیی ها دستگاه کارمندان -1تبصره 
ربط حداکثر سه     مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی      

نمایند و در صورتی   استفادهسال از مرخصی بدون حقوق
که کسب مرخصی برای ادامه تحصیالت عالی تخصـصی         

شغل کارمندان باشد تـا مـدت دو سـال     در رشته مربوط به
 .قابل افزایش خواهد بود

 طبـق گـواهی و   اجرائـی ی هـا  دستگاه  کارمندان-2تبصره 
ــد ــاه مرخــصی    تأیی ــار م ــداکثر از چه ــد ح  پزشــک معتم

هـای   بیمـاری . در سـال اسـتفاده خواهنـد نمـود         یاستعالج
ــان و   صــعب ــشخیص وزارت بهداشــت، درم ــه ت  العــالج ب

آمــوزش پزشــکی از محــدودیت زمــانی مــذکور مــستثنی 
بینی   این فصل پیش   نامه  بوط در آئین  باشد و مقررات مر     می
 .گردد می

  اجتمـاعی از نظـر     تأمین مشمولین مقررات قانون     -3تبصره  
 تــابع همــان مقــررات   اســتفاده از مرخــصی اســتعالجی  

 .باشند می
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 ه بـ همـسر آنهـا در مأموریـت     کارمندان زن کـه -4تبصره 
 حـداکثر بـه مـدت       ا پایان مأموریـت   توانند ت   برند می   سرمی 

 . استفاده نماینداز مرخصی بدون حقوق شش سال
هـارچوب   چ نـد در  ا   مکلـف  اجرائیی  ها  دستگاه -85ماده  
 هیـأت ای کـه بـه تـصویب          نامـه   های مصوب و آئین     بودجه

 و افـراد تحـت      بازنشـستگان  رسد، کارمنـدان و     وزیران می 
 تکفل آنـان را عـالوه بـر اسـتفاده از بیمـه پایـه درمـان، بـا                  
مشارکت آنـان بـه صـورت هماهنـگ و یکنواخـت بـرای              

تکمیلـی   هـای    دولت تحـت پوشـش بیمـه   ،کلیه کارمندان
 .قرار دهند

ند در ایجـاد محـیط      ا   مکلف اجرائیی  ها  دستگاه -86ماده  
ــار و ــأمین مناســب ک ــرایط بهداشــتی و ایت ــرای  ش ــی ب من

 .کارمندان خود اقدامات الزم را به عمل آورند
چهــار  و  چهــل، ســاعات کــار کارمنــدان دولــت-87مــاده 

تنظـیم سـاعات کـار     باشـد و ترتیـب و   ساعت در هفته می
 وزیـران تعیـین      هیأت   و تصویب  ادارات با پیشنهاد سازمان   

روری تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضـ        گردد و   می
میـزان  . باشد  می ربط  با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی      

 علمی از سـاعات     هیأتساعات تدریس معلمان و اعضای      
ربـط تعیـین       ذی بنـدی مـشاغل     طبقـه  های ظف، در طرح  وم

 .خواهد شد



 كارمندان تكاليف و حقوق - دوازدهم فصل  ٥٥

 

 اجرائـی دسـتگاه    توانند با موافقـت      کارمندان می  -1تبصره  
ت کـار روزانـه     ساعات کار خود را تـا یـک چهـارم سـاع           

 .تقلیل دهند)  ساعت11حداکثر (
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل  

 .متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد کارمندان
در مـوارد خـاص      تواننـد    می اجرائیی  ها  دستگاه -2تبصره  

 وزیران و رعایت سـقف سـاعات کـار بـا            هیأتبا موافقت   
ای و فـصلی سـاعات        غرافیـایی و منطقـه    ج توجه به شـرایط   

  .کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند
نـد  ا  ظـف و اسـتانی م   اجرائـی ی  هـا   دسـتگاه  کلیـه    -3تبصره  

ستاد . (تنظیم نمایند  ساعات کار خود را در شش روز هفته       
  ).باشند  مشمول این حکم نمیاجرائیی ها دستگاهمرکزی 

 در انجام وظـایف   ئیاجرای  ها  دستگاهکارمندان   -88 ماده
 مـورد حمایـت   ،شـاکیان  های قـانونی در برابـر   و مسئولیت
نـد بـه    ا   مکلـف  اجرائـی ی  هـا   دسـتگاه باشـند و      قضایی مـی  

بـرای دفـاع از انجـام وظـایف آنهـا بـا        تقاضای کارمنـدان 
 استفاده از کارشناسان حقوقی خـود یـا گـرفتن وکیـل از    

 .کارمندان حمایت قضایی نمایند
اسـتفاده    در مورداجرائیی ها دستگاهان  کارمند-89ماده 

 سـازمانی در   بـه مـشاغل  از تسهیالت و امتیازات و انتصاب     
دار راز حقـوق یکـسان برخـو       صورت داشتن شـرایط الزم    

ند با رعایـت مـوازین و   ا  مکلفاجرائیی ها  دستگاهبوده و   
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دان مربوطه و عدالت اسـتخدامی، حقـوق کارمنـ    مقررات
 .قرار دهند خود را در مورد مذکور در این قانون مدنظر

باشـند    ظف می و م اجرائیی  ها  دستگاه کارمندان   -90ماده  
 دقـت، سـرعت، صـداقت، امانـت،     :بـا  که وظایف خود را

رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی           گشاده
اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم  و

 .ربط پاسخگو باشند ی ذعین به طور یکسان و دستگاهمراج
 اعتنایی به امور مراجعین و تخلـف از قـوانین و            هرگونه بی 

تواننـد    ارباب رجـوع مـی    . باشد  مقررات عمومی ممنوع می   
کارمندان با آنهـا و کوتـاهی در         در برابر برخورد نامناسب   

 ربـط و یـا مراجـع     ذیاجرائـی انجام وظـایف بـه دسـتگاه    
 .شکایت نمایندقانونی 

 استفاده از مقام اداری ممنـوع  ء اخذ رشوه و سو-91ماده 
استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیالت، حق مشاوره،       . باشد  می

ــایف اداری و    ــل انجــام وظ ــشابه درمقاب ــوارد م ــه و م هدی
ی هــا دســتگاهوظــایف مــرتبط بــا شــغل توســط کارمنــدان 

ه جـز  تمام سطوح از افراد حقیقـی و حقـوقی بـ     دراجرائی
 .شود ربط خود تخلف محسوب می دستگاه ذی

ند عالوه بر نظـارت     ا  ظفو م اجرائیی  ها  دستگاه -1تبصره  
های مستمر داخلـی   بازرسی مستقیم مدیران از طریق انجام

توسط بازرسان معتمـد و متخـصص در اجـرای ایـن مـاده              
ــستقیم  ــارت م ــد نظ ــک از    . نماین ــر ی ــف ه ــه تخل چنانچ
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 داقل یک بازرس معتمـد بـه    کارمندان مستند به گزارش ح    
 یـا   اجرائی باالترین مقام دستگاه     ، مدیر مربوطه برسد   تأیید

اعمـال کـسر    تواننـد دسـتور   مـی   و مدیران مجـاز، مقامات
  ازسوم از حقوق، مزایا و عنـاوین مـشابه و یـا انفـصال       یک

خدمات دولتی برای مدت یک ماه تـا یـک سـال را بـرای      
 .د متخلف صادر نمایندفر

ــصره ــتناد       -2 تب ــه اس ــف ب ــن تخل ــرار ای ــورت تک در ص
مربوطـه    بـازرس معتمـد و مـدیر       تأییدهایی که به     گزارش
هــای رســیدگی بــه  هیــأت پرونــده فــرد خــاطی بــه ،برســد

هـای بازخریـد،     جـازات  م  اداری ارجاع و یکی از     تخلفات
 . خدمات دولتی اعمال خواهد شد دائم ازاخراج و انفصال

افـراد  پرونـده    انـد   ظـف و م اجرائـی ی  هـا   دسـتگاه  -3 تبصره
ی هـا  دسـتگاه  حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمنـدان 

 بــه یی و صــدور حکــم قــضایدگیرســ را جهــت اجرائــی
 . ارجاع دهندییمراجع قضا

ظــف اســت اســامی افــراد حقیقــی و و م ســازمان-4تبــصره 
 را اجرائـی ی هـا  دسـتگاه   رشوه دهنده به کارمندانحقوقی

 اجرائـی ی  ها  دستگاهجهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه       
 .نماید اعالم
 مدیران و سرپرستان بالفصل، مـسئول نظـارت و          -92ماده  

ســالم کارمنــدان خــود در انجــام   کنتــرل و حفــظ روابــط
 باشـند و در مـورد عملکـرد آنـان بایـد             وظایف محوله مـی   
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در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات       .  باشند پاسخگو
گردند و یا تخلفاتی نظیر      خود موجب ضرر و زیان دولت     

استفاده در حیطه مدیریت مسئوالن مزبـور       ء  رشوه و یا سو   
و اثبات گـردد، عـالوه بـر برخـورد بـا کارمنـدان        مشاهده
نیز ) حسب مورد  ( با مدیران و سرپرستان کارمندان     ،خاطی

 مطـابق  ،تخلف یا جرایم اهمال نموده باشـند که در کشف   
 .آنان رفتار خواهد شد قوانین مربوط، با

نـد  ا  ظـف وی م ئـ ی اجرا ها  دستگاه کلیه کارمندان    -93ماده  
به انجام وظـایف    ) 87(تعیین شده موضوع ماده      در ساعات 

ضروری خارج  مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع       
ل به خـدمات آنـان نیـاز        یطاز وقت اداری مقرر و یا ایام تع       

 مکلـف بـه حـضور در    ،نیـاز دسـتگاه   باشد براساس اعـالم 
 الزحمـه یـا     محل کار و انجام وظایف محوله در قبـال حـق          

 .کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود اضافه
بـرای کلیـه     سـازمانی ت تصدی بیش از یک پس-94ماده 

در مـوارد ضـروری بـا       . باشـد   کارمندان دولت ممنـوع مـی     
 تصدی موقت پست سـازمان    ،  ام مسئول مافوق  قتشخیص م 

افـت  یمدیریتی یا حساس به صـورت سرپرسـتی بـدون در          
 .باشد برای حداکثر چهار ماه مجاز می حقوق و مزایا

توسط هر یـک   الذکر  عدم رعایت مفاد ماده فوق- تبصره
ت دوم یـا مقـام      کننـده پـس     از کارمندان دولت اعم از قبول     
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 رسیدگی  هیأتمتخلف محسوب و در     ،  صادرکننده حکم 
  . رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد، اداریبه تخلفات

بـا مـدرک    ( متخصص    به کارگیری بازنشستگان   -95ماده  
مـوارد خـاص بـه عنـوان      در) تحصیلی کارشناسی و باالتر

ها، شوراها، مجـامع و خـدمات         نها، کمیسیو   اعضای کمیته 
هــای حقــوقی  غیرمــستمر، تــدریس و مــشاوره ای مــشاوره

  آنهــا در مــشروط بــر اینکــه مجمــوع ســاعت اشــتغال      
ی از یک سوم سـاعت اداری کارمنـدان         ئی اجرا ها  دستگاه

  .باشد ظف تجاوز نکند بالمانع میوم
الزحمه این افراد متناسب بـا سـاعات کـار هفتگـی              حق

 .گردد تعیین و پرداخت می معادل کارمندان شاغل مشابه
باشـند    مکلف مـی اجرائیی ها دستگاه کارمندان -96ماده  
حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق          در

نمایند، اگر کارمندان حکم    خود را در امور اداری اطاعت     
یا امـر مقـام مـافوق را بـرخالف قـوانین و مقـررات اداری               

ند کتباً مغایرت دستور را با قـوانین       ا  دهند، مکلف  یصتشخ
در صورتی که بعـد     . د مقام مافوق اطالع دهن    ه مقررات ب  و

 تأییداز این اطالع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را           
کارمندان مکلف به اجرای دسـتور صـادره خواهنـد           کرد،

کارمندان نخواهد بـود     بود و از این حیث مسئولیتی متوجه      
  .باشد و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می
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به مواردی که در این قانون ممنـوع و    رسیدگی-97ماده 
  کارمنـــدانیـــا تکلیـــف شـــده اســـت و ســـایر تخلفـــات

 و تعیـین مجـازات آنهـا طبـق قـانون            اجرائـی ی  هـا   دستگاه
. باشـد  مـی  -1372 مـصوب –رسیدگی به تخلفـات اداری  

که ترتیب آن در این ماده مـشخص        ) 91( ماده   یبه استثنا «
  .»شده است

 خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیـت کـشور        -98ماده  
ــه شــرط گــواهی  ــه ب ــور خارجــه موجــب   وبیگان زارت ام

  .د از خدمات دولت خواهد بوانفصال
کـاری تنهـا در قبـال انجـام کـار       اضافه  پرداخت-99ماده 

 باشـد و هرگونـه       مجـاز مـی    اضافی در سـاعات غیـراداری     
پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم  

  .عمومی است تصرف غیرقانونی وجوه و اموال
 ایـن فـصل بـا پیـشنهاد         اجرائـی هـای     نامـه    آئین -100ماده  

  .رسد  وزیران میهیأت  به تصویبسازمان

   اجتماعینیتأم -فصل سیزدهم 

 از ئـی ی اجراهـا  دستگاهارمندان پیمانی ک  کلیه-101ماده 
  اجتمــاعی نظیــر تــأمینلحــاظ برخــورداری از مزایــای   

کارافتــادگی، فــوت، بیکــاری، درمــان بــا  بازنشــستگی، از
باشـند     اجتماعی، می  تأمین رعایت این قانون مشمول قانون    

االجـرا شـدن ایـن        و کارمندان رسـمی را کـه پـس از الزم          
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ی هـا  دسـتگاه  حـاکمیتی در  توان بـرای مـشاغل   می قانون،
مزایــای  داری ازر نمــود از لحــاظ برخــو اســتخداماجرائــی
 تـأمین  مشمول قانون    ، اجتماعی حسب تقاضای خود    تأمین

 اجرائـی بازنشستگی مورد عمل دستگاه      اجتماعی یا قوانین  
  .گیرند ربط قرار می ذی

تمایل به جـای  توانند در صورت  می  کارمندان-102ماده 
  اجتماعی یـا سـازمان بازنشـستگی کـشوری         تأمین سازمان

ای قـرار     هـای بیمـه    مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق     
ــرای  در ایــن صــورت ســهم کارفرمــایی. گیرنــد دولــت ب

 اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی       تأمینخدمات  
التفـاوت   هباشـد و مابـ   اجتمـاعی مـی   تـأمین مقررات قانون 

از  این قبیل کارمندان. گردد توسط کارمندان پرداخت می
لحــاظ بازنشــستگی، وظیفــه از کــار افتــادگی و نظــایر آن  

 .باشـند   اند مـی    انتخاب کرده  مشمول مقررات صندوقی که   
ــط یــک    ــرارداد فق ــدت ق ــول م ــر صــندوق در ط ــار  تغیی ب

 .باشد می پذیر امکان
ها بـا پیـشنهاد       صندوق ی نحوه تغییر  ئنامه اجرا      آئین -تبصره  
 .رسد  وزیران میهیأتتصویب   بهسازمان

  با داشتن یکی از شـرایط زیـر  اجرائی دستگاه -103ماده 
  :تواند کارمند خود را بازنشسته نماید می

 مــشاغل ســال ســابقه خــدمت بــرای    حــداقل ســی ) الــف
ــرای مــشاغل تخصــصی   و غیرتخصــصی و ســی ــنج ســال ب ــاپ  ب
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ارشد و بـاالتر بـا درخواسـت         تحصیالت دانشگاهی کارشناسی  
  . سال30کارمند برای سنوات باالتر از 

سـال سـن و حـداقل بیـست و پـنج سـال        حداقل شصت) ب
 .روز حقوق سابقه خدمت با بیست و پنج

و همچنـین شـرط     ) الـف (سابقه مـذکور در بنـد        -1تبصره  
سـخت و   بـرای متـصدیان مـشاغل   » ب«سنی مزبور در بند 

باشد و    آور و جانبازان و معلوالن تا پنج سال کمتر می           زیان
  .گردد منظور نمی شرط سنی برای زنان

نـد کارمنـدانی کـه      ا   مکلـف  اجرائیی  ها  دستگاه -2تبصره  
 غیرتخصصی و   سابقه خدمت برای مشاغل     سال  دارای سی 

وپنج  ی سی شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارا       
سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پـنج           

تقاضـای کارمنـدان    باشـند را رأسـاً و بـدون    سال سـن مـی  
 .بازنشسته نمایند

نـد کارمنـدانی کـه      ا  ظـف و م اجرائیی  ها  دستگاه -3تبصره  
دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پـنج سـال              

سنی برای  سقف  . بازنشسته کنند را   باشند  سابقه خدمت می  
کارمنـدان  .  تخصـصی هفتـاد سـال اسـت        متصدیان مشاغل 

الــذکر کــه ســابقه خــدمت آنهــا کمتــر از  فــوق تخصــصی
سـال  ت  سال است، در صورتی که بیش از بیس          پنج و بیست

ــی   ــند م ــته باش ــابقه خــدمت داش ــه   س ــیدن ب ــا رس ــد ت توانن
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خدمت دهنـد و در غیـر ایـن          وپنج سال سابقه، ادامه    بیست
 .شوند رت بازخرید میصو

بازنشــستگی بــه    در هنگــام تعیــین حقــوق  -104مــاده 
کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند بـه ازای هـر             

%) 5/2(سـال، دو و نـیم درصـد       سـی  سال خدمت مازاد بـر    
 رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقـوق تعیـین          

 .شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید
بـرای    از سـابقه خـدمت در ایـن قـانون     منظـور -105ماده 

 کارمنــدانی  بازنشــستگی، آن مــدت از ســوابق خــدمت   
صورت تمام وقـت انجـام     بهباشد که در حالت اشتغال می

نمایـد و     شده و کـسور مربـوط را پرداخـت نمـوده یـا مـی              
وقت    و استعالجی و مدت خدمت نیمه      استحقاقی مرخصی

 -نیمه وقـت بـانوان       بانوان به استناد قانون راجع به خدمت      
مشروط بر این که کسور بازنشـستگی بـه          (-1362مصوب  

و مـدت خـدمت نظـام    ) شـده باشـد   طور کامـل پرداخـت  
ــسوب      ــدان مح ــدمت کارمن ــابقه خ ــوان س ــه عن ــه ب وظیف

 .گردد می
 مـدت خـدمت کارمنـدانی کـه در ابتـدا یـا حـین                -تبصره  

آموزشـی یـا معـادل آن        ع رسـمی  خدمت به تحصیل مقاط   
منـد    یابند و از مزایای تحـصیالت مربوطـه بهـره            می اشتغال

جـزو سـابقه خـدمت بـرای بازنشـستگی منظـور            ،  شوند  می
چهـارم    حداقل سه،گردد مگر آنکه همراه با تحصیل نمی
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از وقت اداری را به انجـام وظـایف محولـه اشـتغال داشـته               
و تعهدات خدمتی تحصیلی     تحصیلیهای    مأموریت .باشند

 مـدیریت   این قانون با موافقت سازمان    ) 61(با رعایت ماده    
  .گیرد برنامه ریزی کشور انجام می و

ــاده  ــرای -106م   مبنــای محاســبه کــسور بازنشــستگی و ب
محاسبه حقوق بازنشستگی کارمنـدان مـشمول ایـن قـانون           

العـاده   مـستمر و فـوق   های العاده ثابت به اضافه فوق حقوق
 .باشد این قانون می) 68(ماده » 10«بند 

کارمندان مشمول این قـانون کـه بازنشـسته      به- 107ماده 
حقوق و    هر سال خدمت یک ماه آخرین      یشوند به ازا    می

بـه اضـافه وجـوه مربـوط بـه          ) تا سـی سـال    (مزایای مستمر   
 .پرداخت خواهد شد های ذخیره شده مرخصی

 آن  یقه خـدمت کارمنـد کـه در ازا        آن قسمت از سـاب    
اند از سنوات خدمتی کـه        دریافت نموده  وجوه بازخریدی 

  .شود گردد کسر می مشمول دریافت این وجوه می
مندانی که تا قبل از تصویب این قانون بـه          ر کا - 108ماده  

بازنشـستگی مـشمول صـندوق        درآمده و از نظـر     استخدام
بینـی    شند، با رعایت احکام پیش    با  بازنشستگی کشوری می  

باشـند و یـا در        این فصل تـابع صـندوق خـود مـی          شده در 
اسـتخدام رسـمی     این قانون بـه یصورتی که پس از اجرا

 بـا رعایـت احکـام       ،درآیند و این صندوق را انتخاب کنن      د
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قانون مشمول سـایر مقـررات قـانونی قبلـی      مذکور در این
 .بود خواهند
ایـن قـانون حقـوق کلیـه      ویب از تـاریخ تـص  - 109مـاده  

ــستگان ــران    بازنشـ ــستمری بگیـ ــا مـ ــران یـ ــه بگیـ ، وظیفـ
بازنشستگی کشوری و لشکری کـه تـا پایـان     های صندوق

انـد در   نموده  و یا فوت بازنشسته یا از کارافتاده1385سال 
صورتی که کمتر از حاصل ضـرب ضـریب ریـالی کـه بـا            

در الیحـه بودجـه سـالیانه        به شاخص هزینه زنـدگی    توجه  
و ارقـام مـذکور     ) 125(گردد با رعایت مـاده        بینی می   پیش
هـای   ایـن مـاده و تبـصره   » ب«و » الف«جداول بندهای  در

  :یابد می مربوط باشد تا این میزان افزایش
حقوق بازنشـستگی، از کارافتـادگی یـا فـوت کارمنـدان            ) الف

دیف آخرین گروه شغلی مربـوط در  امتیاز ر کشوری بر اساس
خـدمت   الذکر و بر اساس سی سال سـنوات  ضریب ریالی فوق

   :مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود
 امتیاز 3گروه شغلی   ،4000 امتیاز مربوطه 2 و1گروه شغلی 

 ، گــروه 5000 امتیــاز مربوطــه 4، گــروه شــغلی 4500مربوطــه 
 امتیـاز مربوطـه   6  ، گـروه شـغلی  5500امتیـاز مربوطـه    5شغلی 
 8شـغلی   ، گـروه 6500  امتیـاز مربوطـه  7 ، گـروه شـغلی   6000

گروه  ،7500  امتیاز مربوطه9، گروه شغلی 7000امتیاز مربوطه 
 امتیـاز مربوطـه   11، گروه شـغلی  8000امتیاز مربوطه  10 شغلی
 13، گـروه شـغلی   9000مربوطـه    امتیاز12، گروه شغلی 8500

 ،10000 امتیـاز مربوطـه   14 شـغلی  ، گروه9500امتیاز مربوطه 
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 امتیـاز   16، گـروه شـغلی      10500 امتیاز مربوطه    15گروه شغلی   
، گـروه  11500امتیاز مربوطـه   17، گروه شغلی 11000مربوطه 

مربوطـه    امتیاز19، گروه شغلی 12000 امتیاز مربوطه 18شغلی 
 . 13000 امتیاز مربوطه 20، گروه شغلی 12500

 موضـوع  بازنشستگی مقامـات   حقوقامتیاز مربوط به تعیین
قانون نظـام هماهنـگ پرداخـت کارمنـدان         ) 1(ماده  ) 2(تبصره  
و همترازان آنهـا کـه بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی،        دولت

انـد بـه شـرح     بازنشسته شده تصدی مقامات را به عهده داشته و
 :زیر خواهد بود

موضـوع بنـد      ، مقامـات   14500» الف« موضوع بند    مقامات
 ، مقامـــات 16500» ج«، مقامـــات موضـــوع بنـــد 15500» ب«

 .19000»  ـه«مقامات موضوع بند  ،17500» د«موضوع بند 
نیروهای  حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان) ب

مسلح بر اساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب 
ساس سی سال سنوات خدمت ماده و برا ریالی مذکور در این

  :مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود
   5400: ، امتیاز4 رتبه یاسرجوخه : درجه یا رتبه شغلی عنوان

  6000: ، امتیاز5ا رتبه ی 3گروهبان  :عنوان درجه یا رتبه شغلی
  6600: ، امتیاز6 رتبهیا 2گروهبان : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  7200: ، امتیاز7ا رتبه ی 1گروهبان : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  7800: ، امتیاز8ا رتبه یاستوار دوم : عنوان درجه یا رتبه شغلی

  8400: ، امتیاز9ا رتبه یاستوار یکم : یا رتبه شغلی عنوان درجه
  9000: ، امتیاز10ا رتبه یاستوار سوم  :عنوان درجه یا رتبه شغلی
  9600: ، امتیاز11به رت ایاستوار دوم : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  10200: امتیاز ،12ا رتبه یاستوار یکم : عنوان درجه یا رتبه شغلی
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  10800: ، امتیاز13ا رتبه یسروان : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  11400: ، امتیاز14ا رتبه یسرگرد : عنوان درجه یا رتبه شغلی

  12000: ، امتیاز15ا رتبه ی 2سرهنگ: رتبه شغلی عنوان درجه یا
  12600: ، امتیاز16رتبه  ایسرهنگ : وان درجه یا رتبه شغلیعن

   13200 :، امتیاز17ا رتبه ی 2سرتیپ : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  13800: ، امتیاز18ا رتبه یسرتیپ : عنوان درجه یا رتبه شغلی

  14400: ، امتیاز19ا رتبه یسرلشگر : درجه یا رتبه شغلی عنوان
  15000: ، امتیاز20ا رتبه یپهبد س: عنوان درجه یا رتبه شغلی
  15600 :ارتشبد، امتیاز: عنوان درجه یا رتبه شغلی

ایـن مـاده کـه در       » الـف و ب   « مشموالن بندهای    -1تبصره  
ســال دارای ) 2(بــه مــدت   حــداقل،طــول دوران خــدمت

اند، درصدهای زیر حـسب مـورد      های مدیریتی بوده    سمت
آنـان اضـافه   به امتیـاز حقـوق   » الف«جدول بند  و براساس
 :خواهد شد
درصـد، معـاونین مـدیر     5 : سرپرستی و همترازمشاغل

 : درصد، مدیران کل و همتراز آنان      10 :کل و همتراز آنان   
 مـــدیره هیـــأت  یدیران عامـــل و اعـــضا مـــ درصـــد،15

 موضـــوع  درصـــد، مقامـــات20 :دولتـــی یهـــا شـــرکت
 . درصد25 :پ. هـ.ن) 1(ماده » 3«و » 2 «های تبصره
سـابقه پرداخـت    بگیران کـه    و وظیفه   بازنشستگان -2تبصره  

  هر سالیازاسال است بهسیازآنها بیشکسور بازنشستگی
 الـذکر  بـه ارقـام فـوق   %) 5/2(نیم درصـد   دوو) تا ده سال(

 گـردد و افـرادی کـه سـابقه پرداخـت کـسور       اضـافه مـی  
بـه  ) تـا پـانزده سـال     (اسـت   سـال یآنهاکمترازسبازنشستگی
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الـذکر   از ارقـام فـوق  %) 5/2( نیم درصـد و  هر سال دویازا
ــی  ــسر م ــردد ک ــن . گ ــر ای ــشروط ب ــوق   م ــزان حق ــه می ک

وظیفه آنـان از حـداقل حقـوق بازنشـستگی      بازنشستگی یا
 .کمتر نگردد

قـانون  ) 83(و ) 80(استناد مواد   کارمندانی که به-3تبصره 
 قــانون) 159(و ) 158(، )157( کــشوری و مــواد اســتخدام

اجا و مـوارد مـشابه قـانون سـپاه و ناجـا حقـوق وظیفـه یـا                   
صورتی که سابقه پرداخت     دارند، در   مستمری دریافت می  

 مـدت   ،کسور بازنشستگی آنهـا کمتـر از سـی سـال باشـد            
شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل         سابقه منظور 
 .االجراء است م الز،هکه تعیین شد

 و  منـدی و اوالد بازنشـستگان       کمک هزینه عائلـه   -4 تبصره
یابـد و بـا ایـن         مـی   معـادل شـاغلین افـزایش      ،بگیران  وظیفه

قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات         ) 8(افزایش حکـم مـاده      
و اصـالحات بعـدی آن    27/11/1380 مالی دولت مـورخ 

 .گردد لغو می
وظیفه بگیران چنانچه   و از بازنشستگان هر کدام- 5تبصره 

الذکر  بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق         
  .باشد نمایند همان ارقام مالک پرداخت می می دریافت

از خـدمت کـه در     درجات سابق نظامیان منفک-6تبصره 
باشـد بـه شـرح زیـر تطبیـق       این مـاده نمـی   » ب«جدول بند   

 :ابدی می
ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افـسریار ، معـادل سـتوان            ) الف
  ،سوم
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 سوم، همـافر دوم ، معـادل سـتوان    همافر ستوانیار یکم و) ب
  ،دوم
 همافر یکم ، معادل ستوان یکم ،) ج 
  سر همافر سوم، معادل سروان ،) د 

  سرهمافر دوم، معادل سرگرد، )  هـ
 .معادل سرهنگ دوم سرهمافر یکم ،) و

کـه در   » ب« به هر یک از مشموالن موضوع بنـد          -7تبصره  
ــول دوران ــال دارای    ط ــدت دو س ــه م ــداقل ب ــدمت ح خ

 انــد، عنــاوین شــغلی فرمانــدهی، ریاســت و مــدیریت بــوده
به شرح زیر به حقوق آنان      ) دو(درصدی از جدول شماره     

 :اضافه خواهد شد
 درصد، کارمنـدان در  5 -9 الی 8رتبه شغلی  کارمندان در

رتبــه   درصــد، کارمنــدان در10 -13 الــی 10بــه شــغلی رت
 17 درصد، کارمندان در رتبه شغلی       15 -16 الی   14شغلی  

 - و به باال19در رتبه شغلی   درصد، کارمندان20 -18الی 
  . درصد25

سـرهنگی کـه از       کلیـه نظامیـان بـاالتر از درجـه         -8تبصره  
ــاریخ  ــه بعــد در خــدمت نیروهــای مــسلح  15/1/1358ت  ب

قـضائی بـرای آنـان تعیـین نـشده       اند و احکام خاص هنبود
 از حقوق ردیف درجـه سـرهنگی برخـوردار          است، صرفاً 
نخواهنـد   های ایـن بنـد   و مشمول سایر تبصره خواهند شد

 .شد
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 1372 مـصوب  -اشـتغال   مشمولین قـانون حالـت  -9تبصره 
از مقـررات ایـن دسـتورالعمل        -مجلس شـورای اسـالمی      

 .باشند میمستثنی 
،  حقوق کلیه بازنشـستگان    1/1/1386 از تاریخ    -110ماده  

  علمـی و قـضات  هیأت یاعضا بگیران موظفین یا مستمری
اند در صورتی کـه       که بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده       

) 109(از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع مـاده   کمتر
مذکور در جداول  و ارقام) 125(ماده این قانون با رعایت 

های مربـوط باشـد    این ماده و تبصره) ب(و ) الف(بندهای  
 :یابد افزایش می تا این میزان

ــران    حقــوق بازنشــستگی،) الــف ــا مــستمری بگی مــوظفین ی
بر اساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی   علمیهیأت یاعضا

ام زیـر  احک و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و
 :خواهد بود

مرتبه  ،9500 امتیاز    -مرتبه علمی مربی آموزشیار و پژوهشیاران     
 امتیــاز -، مرتبــه علمــی اســتادیار11000 امتیــاز -علمــی مربــی 

 -، مرتبه علمی استاد16000دانشیار، امتیاز  ، مرتبه علمی14000
 18000امتیاز 
 موظفین یا مستمری بگیـران قـضات   حقوق بازنشستگی،) ب

سنوات  براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و براساس سی سال
 :خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود

گـروه سـه،    - 9500امتیـاز   گـروه دو،  - 8500گروه یک ، امتیاز 
ــاز  ــاز   -10500امتی ــار، امتی ــاز  -11500 گــروه چه ــنج، امتی  گــروه پ
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  -15000تیـاز    گـروه هفـت، ام      -13500 گروه شش، امتیاز      -12500
  .16000گروه هشت، امتیاز 

  در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مـشاغل   -1تبصره  
موضـوع   ( لیـسانس و معـادل آن   قضائی با کمتر از مدرک

ماده واحده قانون تعیین وضعیت قـضائی کـسانی کـه سـه             
ار قـضائی    به ک  دادسراهای انقالب اسالمی اشتغال    سال در 
گروه شغلی آنان کسر  از امتیاز%) 5(پنج درصد ) اند داشته

 .خواهد شد
قـضائی    در محاسبه امتیاز حقوق دارنـدگان پایـه        -2تبصره  

در صورت داشتن مدرک تحـصیلی کارشناسـی ارشـد یـا            
 پنج درصد ،برای قضات های قابل قبول    معادل آن در رشته   

کترا یا معادل آن در همان      و برای مدرک تحصیلی د    %) 5(
به امتیاز گروه شغلی آنان اضـافه       %) 10(درصد    ده ،ها  رشته
  .گردد می

 امتیـازات فـوق بـه متـصدیان مـشاغل           عـالوه بـر    -3تبصره  
 های زیر   لیتئومدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مس      

حـــداقل بـــه مـــدت دو ســـال در طـــول دوران خـــدمت  
اضـافه   به امتیـاز حقـوق آنـان   درصدهای زیر حسب مورد 

برای سـنوات کمتـر از دو سـال نیـز بـه همـان               . خواهد شد 
 .شد نسبت محاسبه و پرداخت خواهد

، )غیر از تهران  (دادستان نظامی استان، دادستان عمومی       -1
شهرستان، دادستان انقـالب اسـالمی اسـتان،     رئیس دادگستری

  .)%5( مستقل به مأخذ پنج درصد2 یحقوق رئیس دادگاه
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 قضائی نیروهای مسلح مرکـز      مدیران کل، رئیس سازمان    -2
، دادســتان نظــامی تهــران، رئــیس کــل )هــرانت غیــر از(اســتان 

اسـالمی   دادگستری اسـتان، رئـیس شـعبه اول دادگـاه انقـالب           
  .%)10 (.تهران به مأخذ ده درصد

وزیـر دادگـستری،     معاونان رئیس قوه قـضائیه و معاونـان        -3
 بازرسی کل کشور،     دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان     رئیس

، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، انتظامی قضات دادستان
اسـتان تهـران بـه مأخـذ      دادستان تهران، رئیس کل دادگستری

 .احقوق مبن%) 15(پانزده درصد 
أخـذ  داستان کل کـشور بـه م   رئیس دیوان عالی کشور و -4

  %).20(بیست درصد 
مــاده » 6«و » 5«، »4«،»3«، »2«، »1«هــای   تبــصره-4تبــصره  
 .باشد االجراء می در مورد مشمولین این ماده الزم) 109(

 به منظور یکنـواختی و هماهنـگ سـازی سـایر            -111ماده  
هــای   صــندوق هــای قــانونی مــشترکین کلیــه    حمایــت

ــا دســتگاهبازنشــستگی  ــیی ه ــان اجرائ ــن ق ون،  مــشمول ای
 :خواهد بود االجراء بندهای زیر الزم

هـای     مـشترک صـندوق    کلیه شاغلین و بازنشـستگان     -1
والــدین تحــت تکفــل خــود را در  تواننــد بازنشــستگی مــی

هـای خـدمات      صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمـه        
نباشند، تحت پوشش بیمه خـدمات درمـانی خـود           درمانی

 .قرار دهند
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نکه ورثـه قـانونی باشـند،        آ ان اناث مشروط بر   فرزند -2
ــدان ذکــور     ــا شــوهر و فرزن در صــورت نداشــتن شــغل ی

سـالگی و در      تـا بیـست    ،مشروط برآنکه ورثه قانونی باشند    
وپـنج    تـا بیـست  ، به تحـصیالت دانـشگاهی    صورت اشتغال 

بیمه و یـا مـستمری والـدین         سالگی از کمک هزینه اوالد،    
 .گردند ر میخود برخوردا

ــاده  ــازمان-112م ــه س ــدیریت و برنام ــزی کــشور و   م ری
ند، آئین نامـه نحـوه      ا  مکلف  اجتماعی تأمینوزارت رفاه و    

ــستگان   ــوق بازنشـ ــین حقـ ــق و تعیـ ــا  تطبیـ ــوظفین یـ ، مـ
ــران آن مــستمری ی اجرائــی کــه هــا دســتگاهســته از  دبگی

 1370داخــت مــصوب مــشمول قــانون نظــام هماهنــگ پر 
ایـن قـانون و   ) 109(مـاده  » الـف «را با جدول بنـد   اند  نبوده

ماه از تاریخ  احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه
  . وزیران برسانندهیأتتصویب این قانون به تصویب 

مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم   دولت-113ماده 
اسـالمی    فرهنگـی جمهـوری   اقتصادی، اجتماعی وتوسعه

هـای بازنشـستگی      ایران در خصوص تجمیع کلیه صـندوق      
ــشوری و   ــم از ک ــأمیناع ــاعیت ــازمان  اجتم ــأمین در س  ت

  .اجتماعی اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد

   شورای عالی اداری - فصل چهاردهم
   مدیریت و سرمایه انسانیو شورای توسعه
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ایجاد تحول در نظام اداری کشور در   به منظور-114اده م
هـای    نظام ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیالتی و       

های انجـام کـار و    مدیریت منابع انسانی، روش    ،  استخدامی
 و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام         ارتقاء فناوری اداری و  

پاسـخگو،   ارزش افـزا، ور و  اداری و مدیریتی کـارا، بهـره  
گـرا و     شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثر بخـش، نتیجـه           

داری بـا ترکیـب و اختیـارات         ا ساالر، شورای عـالی      مردم
 :گردد زیر تشکیل می

 معـاون اول  ،که در غیاب او) رئیس شورا(رئیس جمهور    -1
  .خواهد داشت  ریاست شورا را بر عهده،وی
عـضو و   (ریـزی کـشور        مـدیریت و برنامـه     رئیس سازمان  -2

  ).ادبیر شور
پرورش، بهداشـت، درمـان و آمـوزش         و  آموزش :یوزرا -3

هـای    بخـش یسه نفر از وزرا امور اجتماعی و  و  پزشکی و کار
 . وزیرانهیأتدیگر به انتخاب 

 .ربط حسب مورد مستقل ذی وزیر یا رئیس دستگاه -4
  .کشور ب استانداران سراسردو نفر از استانداران به انتخا   -5

دو نفر صاحب نظـر در رشـته حقـوق اداری و مـدیریت بـه                 -6
 .انتخاب رئیس جمهور

دو نفر از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی بـه انتخـاب                -7
   .عنوان ناظر مجلس شورای اسالمی به
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ریـزی کـشور       مـدیریت و برنامـه     دبیرخانه شورا در سازمان   
ــود و ــس،ســازمان خواهــد ب ــر حــسن اجــرا ئ م  یول نظــارت ب

 .باشد تصمیمات مربوط می
  .االجراست  رئیس جمهور الزمتأیید مصوبات این شورا پس از

بـه شـرح     وظایف و اختیارات شورای یاد شده-115ماده 
 :باشد زیر می

 یی اجرائی به استثناها دستگاهاصالح ساختار تشکیالت  -1
انون اساسی آمده و یـا بـه امـر          یی که احکام آنها در ق     ها  دستگاه

 .معظم رهبری تاسیس شده است و مقام) ره(امام خمینی 
ــی   -2 ــاختار داخل ــدنظر در س ــتگاهتجدی ــا دس ــی ه ی اجرائ
منظور ایجـاد انـسجام تـشکیالتی و حـذف وظـایف مـوازی،               به

  .مشابه و تکراری
ــوزه  وتفکیـــک -3 ــی از حـ ــایف اجرائـ ــتادی   ظـ ــای سـ هـ

ستادی  های  حوزه نمودن فعالیتی اجرائی و محدود ها دستگاه
به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاسـتگذاری،          

 وظـایف   ازماندهی، نظـارت و کنتـرل و انتقـال         سـ  ریـزی،   برنامه
ــتانی و    ــتانی، شهرس ــدهای اس ــه واح ــی ب ــطوح   اجرائ ــایر س س

جغرافیایی و اصالح ساختار تشکیالتی متناسب بـا تغییـرات بـه            
 . آمدهعمل
تنظیم دستورالعمل در مـورد ادغـام واحـدهای اسـتانی و             -4

هـا در یـک واحـد     از وزارتخانـه  شهرستانی وابسته به هـر یـک  
 .سازمانی
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ضـوابط و   بررسی تعیـین نقـش و انـدازه دولـت و اتخـاذ      -5
ارچوب هـ سازی دولت در چ     های مناسب برای کوچک     سیاست
  .مربوطه های کالن و قوانین سیاست

 قبـل از  اجرائی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه       بررسی -6
 . مذکور در این قانونطرب مراجع ذی ارائه به

 گیـــری شـــوراها و بـــازنگری و اصـــالح نظـــام تـــصمیم -7
 کیفـی و کوتـاه      یهای کشور به نحوی کـه ضـمن ارتقـا           کمیته

گیرنـده مـوازی و    صمیم تـ   مراجع و نهادهای   ،نمودن مراحل آن  
 .غیر ضرور حذف شوند

احکـام ایـن     صـحیح یتدوین مقررات الزم بـرای اجـرا   -8
  .قانون
هـای قابـل      شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیـت        -9

ــذاری ــتگاه واگ ــا دس ــیی ه ــهرداری اجرائ ــه ش ــا و بخــش    ب ه
ضـرور و   غیر های غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی

ا همچنین تعیین نحـوه ارتبـاط و تنظـیم مناسـبات نظـام اداری بـ               
  .روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان شوراهای اسالمی

های  و رویه ها ها، روش اصالح و مهندسی مجدد سیستم -10
 سـازی     بـا گـرایش سـاده      اجرائـی ی  هـا   دسـتگاه مورد عمـل در     

 خودکارسـازی عملیـات و کـاهش میـزان      کـار،  راحل انجـام م
عان، رضایت مراج  کنندگان، افزایش   ارتباط کارمندان با مراجعه   

  .ها های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت کاهش هزینه
ــصویب -11 ــا  طــرح ت ــرای ارتق ــای الزم ب ــره وری و یه  به
 اجرائی یها دستگاهیی نیروی انسانی و مدیریت اکار
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تصویب مقررات الزم در جهت بهینـه سـازی سـاختار،            -12
  .انسانی بخش دولتی ترکیب و توزیع نیروی

ای مربــوط بــه تعیــین تکلیــف هــ تــصویب دســتورالعمل -13
ی کـه ادغـام، منحـل، واگـذار و یـا            یهـا   دسـتگاه انـسانی    نیروی

  .شود می  منتقلها دستگاهوظایف آنها به دیگر 
تصویب دستور العمل ناظر بر بهـره بـرداری مطلـوب از             -14

 تـأمین جـایی و    نقلیـه اداری، جابـه  یطوسا فضاها و تجهیزات و
 . ادارییها ساختمان

هـای تحـول    نیاز برای تحقـق برنامـه    منابع موردپیشنهاد -15
جدیـد   نظام اداری و طرحهای مصوب شورا کـه نیـاز بـه منـابع             

  .دارد
ی اجرائی جدید براساس    ها  دستگاهونه  گ ر ایجاد ه  -صره  تب

 شورای عالی   تأییدربط موکول به     ی ذی ها  دستگاه پیشنهاد
ــصویب  ــأتاداری و ت ــصویب هی ــا ت ــران و ب مجلــس   وزی

  .المی خواهد بودشورای اس
کـه    مدیریت و سرمایه انـسانی  شورای توسعه- 116ماده 

شود برای     شورای توسعه مدیریت نامیده می     ،در این قانون  
مذکور در این ماده تشکیل       انجام وظایف ذیل و با ترکیب     

 .گردد می
  : ترکیب شورا-الف

 )رئیس شورا( ریزی کشور و برنامه  مدیریترئیس سازمان -1
هـا بـه      وزارتخانـه  دو نفر از معاونین شاغل بـا تجربـه مـرتبط           -2

  .مدت چهار سال
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اداری بـه    دو نفر صاحب نظـر در زمینـه مـدیریت و حقـوق             -3
 . سالرمدت چها

ــازمان  -4 ــاونین تخصـــصی سـ ــر از معـ ــدیریت و یـــک نفـ  مـ
 .ریزی کشور برنامه

میـسیون اجتمـاعی مجلـس شـورای         ک ییک نفـر از اعـضا      -5
 اسـالمی  یکمیسیون به تصویب مجلس شورا اسالمی با معرفی

  .به عنوان ناظر
مـدیریت و برنامـه ریـزی کـشور بـه            ربط سازمان  معاون ذی  -6

  .عنوان دبیر شورا
بنـا بـه پیـشنهاد رئـیس      4 و 3 و 2 مـذکور در بنـدهای   یاعـضا 
 .گردند ئید رئیس جمهور انتخاب می و تاسازمان

 .امور اجتماعی وزیر کار و -7
 : وظایف و اختیارات-ب
هـای شـغلی و نحـوه     تصویب شرایط احراز رشـته  بررسی و -1

  .ل حقوقوتخصیص آنها به طبقات جدا
هــایی کــه بــه  هــا و رویــه بررســی و تــصویب دســتور العمــل -2

 .گیرد می موجب این قانون در صالحیت شورا قرار
ــه اســتع  -3 ت و امالهمــاهنگی در اظهــار نظــر و پاســخگویی ب

 یی اجرائـی در اجـرا  هـا  دسـتگاه اسـتخدامی   ابهامات اداری و
  .مفاد این قانون

اداری و اسـتخدامی در چهـارچوب        هـای واحـد     ایجاد رویه  -4
  .مقررات این قانون
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افتادگی و فوت به سـبب       اتخاذ تصمیم در خصوص از کار      -5
سـایر امـور مربـوط، بـرای کارمنـدانی کـه تـابع              انجام وظیفه و    

 . باشند بازنشستگی کشوری می صندوق
  مــدیریت وســایر مــواردی کــه از طــرف رئــیس ســازمان -6

در ارتبـاط بـا تعهـدات ایـن قـانون            زی کشور و یا وزرا    یر برنامه
 .شود ارجاع می برای کسب نظر مشورتی

 خصـصی بـا پیـشنهاد سـازمان       شورای ت  هآئین نامه نحوه ادار    -7
  .رسد  وزیران میهیأتبه تصویب  مدیریت

اداری و   سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شـورای امـور           -8
  .استخدامی کشور بوده است با تائید رئیس جمهور

تائیـد رئـیس جمهـور بـرای      تصمیمات این شـورا پـس از  
  .راستی مشمول این قانون الزم االجها دستگاه

  مقررات مختلف-پانزدهم  فصل

 ی اجرائـی بـه اسـتثناء نهادهـا،    ها دستگاه کلیه  - 117ماده   
هایی که زیر نظـر مـستقیم    و تشکیالت و سازمان  ؤسسات  م

وزارت اطالعــات،  شــوند، مقــام معظــم رهبــری اداره مــی 
 مـاده  غیردولتی که با تعریف مـذکور در       نهادهای عمومی 

 دیـوان   ، علمـی و قـضات     یـأت ه یاعضا تطبیق دارند، ) 3(
صلحت نظام   م  نگهبان، مجمع تشخیص   ی شورا ،محاسبات

 مـشمول مقـررات ایـن قـانون         ،و مجلس خبرگـان رهبـری     
نظامی و انتظـامی مطـابق       خصوص نیروهای  شوند و در    می

 .شود نظر مقام معظم رهبری عمل می
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 تابع قانون نظام هماهنگ     قضات  حقوق و مزایای   -1تبصره  
باشد و جدول      می 1370پرداخت کارمندان دولت مصوب     

 قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای       )14(ماده   موضوع
  .یابد می  افزایش200 و 12گروه آنان به ترتیب به 

 قضائی نیروهای مـسلح      نظامی سازمان   به قضات  - 2تبصره  
نماینـد،    های قضایی انجام وظیفه می     پستر  ر مدتی که د   د

هـشتاد درصـد    التفاوت مجموع دریافتی آنان تا به معادل ما
ــراز  %) 80( ــای مــستمر قــضات همت درصــد حقــوق و مزای

  .گردد پرداخت می العاده ویژه دادگستری فوق
 در صـورت موافقـت فرمانـدهی کـل قـوا بـرای         - 3تبصره  

هـای مـسلح از مقـررات فـصل         کارکنـان نیرو   برخورداری
دریافتی آنان  دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر

 قانون آجا، امتیازات متعلقـه      )136(با رعایت مقررات ماده     
 توجـه بـه کیفیـت خـاص خـدمتی در      ابـ  به شغل و شـاغل 

ــریب    ــا ض ــسلح ب ــای م ــبه و پرداخــت  )2/1(نیروه  محاس
  .گردد می

ن از فــوق العــاده کماکــا کارمنــدان نیروهــای انتظــامی
ایـن نیـرو عـالوه بـر      کار طبق مقررات اسـتخدامی  سختی

های مذکور در فصل دهم این قانون برخـوردار           فوق العاده 
  .باشند می
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 مطابق قانون   )124( کارمندانی که با رعایت ماده       -4تبصره  
ی اجرائــی هــا دســتگاهر  دکــار جمهــوری اســالمی ایــران

  .باشند مول این قانون مستثی می دارند از شاشتغال
کارکنان سیاسی و کارمنـدان شـاغل در پـستهای    - 5تبصره 

، یشکیالت تـ  سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقـررات      
استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مـصوب         

ــی1352 ــدان   مـ ــند و کارمنـ ــاغل در   باشـ ــی شـ غیرسیاسـ
 .د نمودهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهن پست
 کلیه اطالعـات  اند موظفی اجرائی ها دستگاه - 118ماده 

ــوارد الزم در  ــوط را در م ــدارک مرب ــناد و م ــار  او اس ختی
هـای ایـن سـازمان در         قرار دهنـد و دسـتور العمـل        سازمان

هـای مربـوط بـرای     آئین نامه چهارچوب مفاد این قانون و
 .باشد ء میی اجرائی الزم االجراها دستگاهکلیه 
هـای مربـوط بـه     العمـل  هـا و دسـتور   نامـه  آئین – 119 ماده
بـه  (یک سـال      مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت      یاجرا
 مواردی که در این قانون بـرای آن زمـان دیگـری          یاسثتنا

 هیـأت  بـه تـصویب   پیشنهاد سازمان با) مشخص شده است
  .رسد وزیران می

از حاالت ذیل قـرار   سمی در یکی کارمندان ر-120ماده 
  :خواهند داشت

 ،های سازمانی  در یکی از پست اشتغال-الف
  ق،، استحقاقی و بدون حقومرخصی استعالجی  -ب



  ٨٢  قانون مديريت خدمات کشوري 

 

 ،قانون  این)122( به موجب ماده  آماده به خدمت-ج
ی اجرائـی دیگـر و یـا        هـا   دسـتگاه  بـه    موریـت مایا    انتقال -د

ی کوتاه مدت و های آموزش برای طی دوره ماموریت آموزشی
 ،یا کارآموزی

اخراج به موجب احکام قطعی   موقت یا دائم و یا   لا انفص -ـه
  اداری و یـا تهای رسیدگی به تخلفا هیأتی و یا یمراجع قضا

  ، این قانون)91(احکام ماده 
  و باز خریدی به موجـب احکـام مـذکور در ایـن              استعفاء -و

 ، اداریقانون و قانون رسیدگی به تخلفات
 اداری و تخلفـات   سایر حاالت که در قانون رسیدگی بـه -ز

 .بینی شده استسایر قوانین پیش 
  و ماموریـت انتقـال   آئـین نامـه اجرائـی نحـوه    -121ماده 

ی اجرائی و   ها  دستگاهکارمندان مشمول این قانون به سایر       
 شامل نحوه احتساب سوابق خدمت      حقوق مرخصی بدون 

 سـایر  نی وو نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سـازما 
 موارد مربوط به رعایت مفاد این قانون به پیـشنهاد سـازمان    

 .رسد می  وزیرانهیأتبه تصویب 
ــاده  ی اجرائــی در هــا دســتگاه کارمنــدان رســمی -122م

، کـه مـدت آن      بـه خـدمت    حالت زیر بـه صـورت آمـاده       
  :آیند  در می،حداکثر یک سال خواهد بود

 ،ربط اجرائی ذی انحالل دستگاه -1
 ، کارمندانحذف پست سازمانی -2
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 یـا مرخـصی   اتمـام ماموریـت    بعـد از نبود پست سازمانی -3
 ،بدون حقوق

 هیـأت در  ر  کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مـذکو       -4
 اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یـا     به تخلفات رسیدگی  

 .باشند  شدهآماده به خدمت
 در دوران آمــادگی بــه خــدمت، بــه کارمنــدان  -1تبــصره 

خواهد شد و در صورت عدم  مزبور حقوق ثابت پرداخت
رمنـدان آمـاده بـه      کا،  ی دیگر ئی اجرا ها  دستگاه در   اشتغال
تگی، بازنشسته  س بودن شرایط بازنش   ا درصورت دار  خدمت

حقـوق و    و در غیر این صورت با دریافت یک مـاه و نـیم            
 هـر سـال سـابقه خـدمت و وجـوه            یمزایای مـستمر بـه ازا     

  .خواهند شد های ذخیره شده باز خرید مرخصی
ی و یـا    ی که براساس حکم مراجع قضا      کارمندانی -2تبصره  
 اداری از اتهـام مربـوط   بـه تخلفـات   هـای رسـیدگی   هیأت

 برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایـای مـستمر مربـوط را   
   .برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود

ی اجرائـی و    هـا   دسـتگاه   کلیه اختیارات قانونی   -123ماده  
نــاوین مــشابه بــرای ایجــاد هرگونــه شــوراها و مجــامع و ع

اجرائی از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون لغـو    دستگاه
 .گردد می

 کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل       به – 124ماده  
سـازمانی   هـای  دارد در سـقف پـست       اعالم می  که سازمان 



  ٨٤  قانون مديريت خدمات کشوري 

 

ــان    ــاس ق ــتخدامی براس ــای اس ــصوب و مجوزه ــار م ون ک
  .باشد پذیر می امکان
مجموع دریافتی کارمندانی که بـه موجـب قـانون     - تبصره

 )2/1(نبایـد از  باشند ی اجرائی شاغل میها دستگاهکار در 
  .برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند

ــاده  حقــوق مــذکور در فــصول دهــم و    ضــرایب-125م
م این قـانون    سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکا       

گـردد و در       پانـصد ریـال تعیـین مـی        ،اولین سـال اجـرا     در
کـه هـر سـاله از         حداقل به اندازه نرخ تـورم      ،های بعد  سال

  .یابد گردد، افزایش می سوی بانک مرکزی اعالم می
بـاره حقـوق و     الی هر نـوع افـزایش یـک       ر م  با -126ماده   

از   موضـوع ایـن قـانون   مزایـای کارمنـدان و بازنشـستگان   
هـای اقتـصادی قابـل     طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاه 

پلکانی افزایش سنواتی  عمال و همچنین اِعرضه در بورس
در حد بودجه مـصوب سـاالنه و حـداکثر در طـول مـدت          

 .شود  میتأمیناین قانون   آزمایشییاجرا
جـز   قـررات عـام و خـاص بـه         کلیـه قـوانین و م      -127ماده  
ت مـصوب   لـ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دو      قانون

قـانون از    مجلس شورای اسالمی مغـایر بـا ایـن   5/6/1386
  .گردد تاریخ الزم االجراء شدن این قانون لغو می

شی ایـن قـانون پـنج سـال از          یآزما  مدت زمان  - 128ماده  
 .تاریخ الزم االجراء شدن این قانون خواهد بود
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 تبصره در جلسه    106 ماده و    128قانون فوق مشتمل بر     
مورخ هـشتم مهـر مـاه یکهـزار وسیـصد و هـشتاد و شـش                 
کمیسیون مشترک رسیدگی به الیحـه مـدیریت خـدمات          

اسالمی طبق اصل هشتاد و پـنجم        کشوری مجلس شورای  
قــانون اساســی تــصویب گردیــد و پــس از موافقــت  ) 85(

پنج سال، در تاریخ شی آن به مدت ی آزمایاجرا مجلس با
  .ید شورای نگهبان رسیدی به تا18/7/1386
  
  


