
يت خدمات کشوریریمتن کامل قانون مد

1386تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 106ماده و 128قانون مدیریت خدمات کشوري مشتمل بر 
کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم 

مجلس با اجراي آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت 85
اي از سوي رئیس مجلس به جهت اجرا طی نامه25/7/86خ یبه تائید شوراي نگهبان رسید و در تار18/7/1386

دولت ابالغ گردید.

يت خدمات کشوریریقانون مد

تعاریف-فصل اول

ا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و یک یاست که تحقق یمشخصیواحد سازمانوزارتخانه:-1ماده
گردد. یر اداره میشود و توسط وزیا میجاد شده یبه موجب قانون ا

شود و با داشتن یا میجادشده یاست که به موجب قانون ایمشخصیواحد سازمانمؤسسه دولتی: -2ماده
باشد یمیر مراجع قانونیسه گانه و سايقواازیکیرا که بر عهده يف و اموریاز وظایبخشی، استقالل حقوق

دهد. یانجام م
شود. یشناخته مینام برده شده است در حکم مؤسسه دولتیکه در قانون اساسییه سازمان هایکل

است و یاستقالل حقوقياست که دارایمشخصیواحد سازمانمؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: -3ماده
ش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع یشود و بیا میجاد شده یایاسالميب مجلس شورایبا تصو

دارد. یاست که جنبه عمومیف و خدماتین گردد و عهده دار وظایتأمیردولتیغ
دولت به يهاياز تصدیانجام قسمتياست که به موجب قانون برايبنگاه اقتصادشرکت دولتی: -4ماده

ف یجزو وظايمقام معظم رهبرياز سویابالغی، اصل چهل و چهارم قانون اساسیکلياست هایموجب س
باشد. هر شرکت یه و سهام آن متعلق به دولت میش از پنجاه درصد سرمایجاد و بیگردد ایدولت محسوب م

جاد یا اا مشترکیمنفردا یدولتشرکت هاي و یمؤسسات دولت، وزارتخانه هايه گذاریق سرمایکه از طريتجار
فوق الذکر باشد یسازمانيا مشترکا متعلق به واحدهایش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یشده مادام که ب

است. یشرکت دولت
یاسالميب مجلس شوراین فوق الذکر صرفا با تصویک از عناویتحت هر یدولتيل شرکت هایتشک-1تبصره



در آنها کمتر از پنجاه درصد است با یدولتيکه سهام شرکت هاییل شرکت هاین تبدیمجاز است همچن
ممنوع است. یه به شرکت دولتیش سرمایافزا

ا یشناخته شده یا مصادره شده و شرکت دولتیو یا دادگاه صالح ملیکه به حکم قانون ییشرکت ها-2تبصره 
گردند. یمیتلقیشوند شرکت دولتیم

ن و یکه شمول قوانییه شرکت هاین قانون ذکر شده بر کلیکه در ا» یدولتيشرکت ها«احکام -3تبصره 
ز اعمال خواهد شد. یح نام است نیا تصریبر آنها مستلزم ذکر یمقررات عموم

شرکت ی، ردولتیغیعموميا نهادهایمؤسسات ی، مؤسسات دولت، ه وزارتخانه هایکلدستگاه اجرایی: -5ماده
یل شرکت ملیح نام است از قبیا تصریکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و ییهاه دستگاه یت و کلیدوليها

ییدستگاه اجرای، دولتيهامهیبانکها و بي، بانک مرکز، رانیع ایصنايسازمان گسترش و نوساز، رانینفت ا
شوند. یده مینام

انجام يبراییاجرايدستگاه هایکه در ساختار سازمانیگاهیعبارت است از جاپست سازمانی: -6ماده
ثابت پست هاي شود. یک کارمند در نظر گرفته میيتصديو براینیش بیمشخص پيت هایف و مسئولیوظا

جاد خواهد شد. یکه جنبه استمرار دارد ایتیمشاغل حاکميصرفا برا
ا یاست که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و يفردکارمند دستگاه اجرایی: -7ماده

شود. یرفته میبه خدمت پذییک دستگاه اجرایتدار در یقرارداد مقام صالح
ت کشور است و منافع یاست که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميآن دسته از امورامور حاکمیتی: -8ماده

يت براین نوع خدمات موجب محدودیاز ايده و بهره مندیت شامل همه اقشار جامعه گردیآن بدون محدود
شود.یگران نمیاستفاده د

یل:از قب

. یاسیو سیفرهنگی، اجتماعي، اقتصاديو نظارت در بخش هايزیبرنامه ري، استگذاریس-الف
ع درآمد. یو باز توزین اجتماعیعدالت و تأميبرقرار-ب
ع حقوق مردم. ییاز انحصار و تضيریرقابت و جلوگيسالم برايجاد فضایا-ج
يکاریرشد و توسعه کشور و رفع فقر و بيالزم برايت هاینه ها و مزیفراهم نمودن زم-د
. ییت و اداره امور قضایاستقرار نظم و امنی، امور ثبتي، قانونگذار-ه
یو دفاع ملیدفاعیجاد آمادگیکشور و ایت ارضیحفظ تمام-و
یاسالمی، رانیت ایانت از هویو صیاسالمیرهنگ و مبانف، ج اخالقیترو-ز

یم روابط کار و روابط خارجیتنظی، ه عمومیمالی، اداره امور داخل-ح



یراث فرهنگیو میعیست و حفاظت از منابع طبیط زیحفظ مح-ط
ت کشور یریو مدیآمار و اطالعات ملي، ادیقات بنیتحق-ي
مقابله و کاهش اثرات ، ریواگيهاها و آفتیماریاز بيریشگیکنترل و پی، بهداشت و آموزش عموميارتقا-ك

یعموميو بحران هایعیحوادث طب
ام یست و نهم و سیر موارد مذکور در اصول بین قانون نظیا11و 10، 9از امور مندرج در مواد یبخش-ل

د ییبا تأیردولتیغیو نهادها و مؤسسات عمومیو تعاونیکه انجام آن توسط بخش خصوصیقانون اساس
باشد. یر نمیران امکانپذیأت وزیه
ن یدر قوانیبه موجب قانون اساسيمصوب مقام معظم رهبریکلياست هایت سیکه با رعاير مواردیسا-م

یرد.گین امور قرار میء اجزيعاد

حاصل از آنها یاست که منافع اجتماعیفیآن دسته از وظافرهنگی و خدماتی:، امور اجتماعی-9ماده
ل: آموزش و پرورش یگردد از قبیافراد میت زندگیدارد و موجب بهود وضعيبرترينسبت به منافع فرد

اطالعات و ارتباطات ، و ورزشیت بدنیتربی، توانبخش، درمان، قاتیعلوم و تحقي، و حرفه ایو فنیعموم
. یاسالمغاتیو تبليهنری، و امور فرهنگیعموم
ت یاست که موجب تقويه ایسرمايهاییتملک دارايآن دسته از طرح هاامور زیربنایی:-10ماده

ارتباطات ي، انرژيآب و خاك و شبکه هايل: طرح هایگردد از قبیکشور ميدیو تولياقتصاديهارساختیز
و راه. 
از اموال جامعه است و ياداره و بهره برداريدمتص، است که دولتيآن دسته از امورامور اقتصادي:-11ماده

ي، کشاورزی، در امور صنعتيل: تصدیکند از قبیعمل میدر حقوق خصوصیو حقوقیقیمانند اشخاص حق
ن قانون. یا10مادهمندرج در ياز طرح هايمسکن و بهره برداری، بازرگان، حمل و نقل

باشد.یکشور ميزیت و برنامه ریریقانون سازمان مدن یمنظور از سازمان در اسازمان:-12ماده 

ف دولتراهبردها و فناوري انجام وظای-فصل دوم

یقانون اساسیست و نهم و سیت اصول بیبا رعایو خدماتیفرهنگی، اجتماعيهايامور تصد-13ماده 
ن ییتعیردولتیغیو نهادها و مؤسسات عمومیو خصوصیق توسعه بخش تعاونیران از طریایاسالميجمهور
ی گردد:ل انجام میذيهاوهیت دولت و با استفاده از شینظارت و حمات شده و بایصالح



ن یايمجریردولتیغیو نهادها و مؤسسات عمومیو خصوصیالزم از بخش تعاونيت هایاعمال حما-1
ف.یوظا

یردولتیغیو نهادها و مؤسسات عمومیو خصوصید خدمات از بخش تعاونیخر-2
يواگذار، ق اجارهیاز طریر دولتیغیو نهادها و موسسات عمومیو خصوصیمشارکت با بخش تعاون-3

. یکیزیزات و منابع فیامکانات و تجه
با یر دولتیغیو نهادها و موسسات عمومیو خصوصیبه بخش تعاونیدولتيت واحدهایریمديواگذار-4

نه سرانه خدمات. یاز هزیا بخشیپرداخت تمام و
توسط دستگاه هاي اجراییایجاد و اداره واحدهاي دولتی موضوع این ماده-5

جاد و ی) مقدور نباشد ا4تیلغا1(فوق الذکر از طرق چهارگانه یکیبه مادهن یاگر انجام امور موضوع ا-1تبصره
فه دولت است. یوظیدولتياداره واحدها

يدر بخشهامادهن ین قانون که به موجب ایه افراد موضوع ایکلیو اخالقیت علمیصالحد ییتا-2تبصره
يد استانداردهایین قانون و تایاشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم ایو فرهنگیبهداشتی، آموزش

ن و مقررات مربوط است. یز مطابق قوانیمت خدمات نیت و قیفیمربوط و ک
و ی( تعاونی، ر دولتیتوسط بخش غدستگاه هاي اجرایی ت و نظارت یحما، تیریبا مدییربنایامور ز-14ماده 

ران یات وزیب هیبا تصویی) انجام خواهد شد و در موارد استثنایر دولتیغیو نهادها و موسسات عمومیخصوص
انجام خواهد شد. یتوسط بخش دولت

یاسالميجمهوریقانون اساس)44(چهل و چهارمت اصل یبا رعاياقتصاديهاییامور تصد-15ماده 
گردد. دولت یواگذار میر دولتیبه بخش غيمقام معظم رهبریابالغسیاست هاي ران و یایاسالميجمهور

کنندگان و مصرف کنندگان دیع حقوق تولییتض، جاد انحصارین و مقررات مربوط از ایت قوانیمکلف است با رعا
و بازین اجتماعیعدالت و تاميو برقراريگذارهیت سرمایلم و رشد و توسعه و امنرقابت سايو فضايریجلوگ

د. یرا فراهم نمايکاریت الزم و رفع بیها و مزنهیع درآمد و فراهم کردن زمیتوز
ستانده) و کنترل مراحل انجام یجه و محصول (و استقرار نظام کنترل نتيوریش بهرهبه منظور افزا-16ماده

تحت ياداره واحدهايران برایارات الزم به مدیاختيو اعطايریگمیاز تمرکز تصميریجلوگ، ا هر دویکار و 
می رسد دستگاه هاي ران یات وزیب هیه و به تصویکه توسط سازمان تهآئین نامه اي خود بر اساس یسرپرست

ل را به عمل آورند.یموظفند اقدامات ذییاجرا

ی، آموزشيل واحدهایاز قبيمجريو خدمات و محصوالت واحدهافعالیت ها م شده امت تمین قییتع-الف
ها و تیارائه فعالییایت و محل جغرافیفیمتناسب با کي، و اداريدیتولی، خدماتی، درمانی، بهداشتی، پژوهش

و یو خدمات مذکور در بودجه مصوب ساالنه ملفعالیت ها مت تمام شده یمتوسط قبدر چهارچو، خدمات
ا استان. یکشور يزیرت و برنامهیرید سازمان مدییبا تایاستان



يساز و کارهاینیش بیخدمات و پیفیکيجه گرا و استانداردهایهدفمد و نتيهان شاخصییتع-ب
ت خدمات ارائه شده. یفیت و کیکنترل کميبراینظارت

مت تمام شده آن و یو خدمات و قفعالیت ها بر اساس حجم يمجريران واحدهاینامه با مدانعقاد تفاهم-ج
ن. ین تعهدات طرفییتع
يزیربرنامهياعتبارات مذکور به شورايهافصول و برنامهییشنهاد جا به جایپيارات الزم برایاعطاء اخت-د

نه بر اساس احکام قانون بودجه ساالیاعتبارات ملییاستان در چهارچوب احکام قانون بودجه ساالنه جا به جا
خواهد بود. 

که با يانامهینبه موجب آئ، رانیبه مدیو ماليارات الزم اداریاخت، مت تمام شدهینظام قياجرايبرا-هـ
گردد. ین مییتعمی رسد ران یات وزیب هیشنهاد سازمان به تصویپ
شده و پس یتلقبه عنوان کمک، ردیگیار واحدها قرار میمت تمام شده در اختیکه بر اساس قیاعتبارات-و

دستگاه هاي اجرایی ران یگردد. مدیمنظور مینه قطعیبه هزذیربط يواحدهایاز پرداخت به حساب بانک
يو به نهادهامسئول ت خود یریدر مدت مدتفاهم نامه شده در ینیش بیج پینسبت به تحقق اهداف و نتا

ند و یک بار به سازمان ارائه نمایپاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه ینظارت
م یانه به مجلس تقدیح بودجه سالیک ماه قبل از ارسال لوایرا مادهن یز مکلف است گزارش عملکرد ایسازمان ن

ید.نما

مت تمام شده یران امکان محاسبه قیوزات یب هیشنهاد سازمان و تصویکه با پدستگاه هایی-1تبصره
نه تمام شده اقدام خواهند نمود. یق محاسبه هزیمحصوالت و خدمات خود را نداشته باشند از طر

کشور اجراء شده و از يزیرت و برنامهیریک سال توسط سازمان مدید ظرف یبایممادهن یاحکام ا-2تبصره
. می باشدم و ارائه یقابل تنظمادهن یت مفاد ایقانون فقط با رعان یموضوع ادستگاه هاي بودجه 1387سال 
ها و موسسات ق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتیشود از طریاجازه داده مدستگاه هاي اجرایی به -17ماده 

مت کل به طور شفاف و مشخص یمت هر واحد کار و قیق، نیحجم کار مع، مشخصتیبر اساس فعالیر دولتیغ
ت یشود با رعایاجازه داده م، انیند. در صورت عدم مراجعه متقاضین نمایمیاز خود را تااز خدمات مورد نیبخش

فات مناقصه اقدام گردد. یق ترك تشرید سازمان از طرییمناقصات و تايقانون برگزار
ا یکشور يزیرت و برنامهیریف مربوط توسط سازمان مدیحسب وظامادهن یموضوع ايهاشرکت-تبصره

گردند. یت میلغو صالحمادهن یت شده و در صورت تخلف از حکم این صالحییتعیوزارت کار و امور اجتماع
از یا قسمتین قانون تمام و یشده در اینیش بیکه بر اساس احکام پیر دولتیغيکارمندان بخشها-18ماده
ن خواهد شد را ین و مقررات مربوط معیکه حسب قوانير امور قابل واگذاریو سایامور دولتيف و تصدیوظا

چ گونه یهدستگاه هاي اجرایی گردند. یمیتلقیر دولتیغيکارکنان تحت پوشش کارفرمامی باشند، دار عهده
ن کارمندان ندارند. یدر قبال امسئولیتی ا یتعهد و 



ر یو ساین اجتماعیانون کار و تامن کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قیان ایکارفرما
دستگاه ن رابطه خواهند بود. یدر اذیصالح ا مراجعیمقامات و يند و پاسخگوین و مقررات مربوطه رفتار نمایقوان

نامه در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانتیر دولتیبخش غيموظفند در صورت تخلف کارفرماهاي اجرایی 
ند. یرا پرداخت نماذیربط افت شده تعهدات کارمندانیدر

، ت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بودیت و کمیفیبه منظور ارتقاء مستمر در کدستگاه هاي اجرایی -19ماده 
و يبازنگری، تیرین مدینويهار استقرار نظامیت نظیریتوسعه مديهانهیدر زمياانجام خدمات مشاورهيبرا

ن ینويهایو فناوریانسانيهاهیت سرمایریتوسعه و مدی، التیتشکيساختارهاتها و یف و ماموریش وظایپاال
ت یبا رعا، ت شده توسط سازمانید صالحییتایو موسسات خصوصیدولتی، پژوهش، با مراکز آموزشيادار

ند. یعقد قرارداد نماذیربطمقررات 
شه و یاز فکر و انديمندو بهرهییش کارآیزه و افزایجاد انگیمکلفند به منظور ادستگاه هاي اجرایی -20ماده 
يشنهادها و اثرگذاریافت پیجلب مشارکت کارمندان و دريخود ساز و کار مناسب براذیربطت کارمندان یخالق

خواهد بود آئین نامه اي شنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس یها را فراهم آورند. نظام پيریگمیآن در تصم
رسد. یران میات وزیب هیسازمان به تصوشنهاد یکه با پ
ر یف آنها به بخش غیاز وظایا بخشیکه تمام دستگاه هاي اجرایی ا ثابت یو یبا کارمندان رسم-21ماده 
یل عمل خواهد شد.ذروش هاي از یکیگردد به یواگذار میدولت

گر یداجرایی ا دستگاه یهمان دستگاه ير واحدهایانتقال به سا-الف
د سنوات خدمات یازخرب-ب
سال مدت سه تا پنجيبدون حقوق برایموافقت با مرخص-ج
ل ی. در صورت تمامی باشدواگذار شده فعالیت هايف و یوظايکه مجریر دولتیانتقال به بخش غ-د

با حفظ سوابق مربوط توسط ذیربط ر صندوق ییتغیینه جا به جایهزیر صندوق بازنشستگییکارمندان به تغ
گردد. ین میدولت تام

ی پرداخت میر دولتیرا بخش غيويایبه شکل مامور که حقوق و مزایر دولتیفه در بخش غیانجام وظ-هـ
کند.

ن و یقوان، شودیر دولتیکه شرکت مذکور غيبه نحویدولتشرکت هاي سهام يدر صورت واگذار-1تبصره
د محسوب یجديکارمندان کارفرما، ن افرادیگرد و ایاعمال ممقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده 

بمانند. یخود باقیقبلیتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگیل میشوند و در صورت تمایم
به ذیربطاز دستگاه یبخشي) بهره برداریبا شرکت دولت(ت دولتیکه با حفظ مالکيدر موارد-2تبصره
اجرایی ن نامه یآئ.می باشدمجاز یر دولتیت کارمندان مربوط به بخش غیمامور، واگذار گرددیر دولتیبخش غ

رسد. یران میات وزیب هیشنهاد سازمان به تصویبا پمادهن یا



اعالم اجرایی ت انتخاب و دستگاه یب اولویق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیتواند سه طریکارمند م-3تبصره 
را انتخاب و اقدام روش ها از یکیکارمند ين شده از سوییت تعیمربوط مکلف است با توجه به اولوکند. دستگاه 

کند. 
ياقدامات الزم برایر دولتیت از بخش غیت و حمایموظفند به منظور تقودستگاه هاي اجرایی -22ماده 

بر یر دولتیخدمات از بخش غدیو خريرفع موانع اداری، ماليالت و کمکهایجاد تسهیای، سازمانده،آموزش
به عمل آورند. ، رسدیران میات وزیب هیشنهاد سازمان به تصویکه با پآئین نامه اي اساس 
ی، و آموزشیدرمانيواحدهای، رفاهی، مجتمع مسکون، زائرسرا، جاد و اداره هرگونه مهمانسرایا-23ماده 
. می باشدممنوع ایی دستگاه هاي اجرر آن توسط یو نظایحیتفری، ورزشيفضاها

از امور یدار انجام برخارائه خدمات به مردم عهدهيف قانون خود برایکه بر اساس وظادستگاه هایی-1تبصره
. می باشندیمستثنمادهن ین فصل از حکم ایت احکام ایبا رعامی باشندفوق 

اند با افتهیکارشناس و متخصص توسعه نیانسانيرویکه از نظر نیمناطق محروم کشور تا زمان-2تبصره
. می باشندیمستثنمادهن یران از حکم ایات وزیب هیتصو

ن قانون یب ایخ تصویموظفند از تاردستگاه هاي اجرایی ه ین فصل کلیاحکام اياجرايدر راستا-24ماده 
یل را انجام دهند:اقدامات ذ

یر دولتیبه بخش غيکه قابل واگذاریفیدسته از وظان قانون آن یب ایحداکثر شش ماه پس از تصو-الف
که يند. به نحویآنها اقدام نماين فصل نسبت به واگذاریمطروحه در ايت راهکارهایاست را احصاء و با رعا

ابد. یکاهش يدولت در امور قابل واگذاريهايزان تصدیست درصد از میهر برنامه بیط
ن گردد که تعداد کارمندان ییتعين قانون به نحوی) ا51(مادهدر مذکوریاستخداميتعداد مجوزها-ب

ه یهر سال می باشندا طرف قراداد یکنند و یافت میا دریکه به هر نحو حقوق و مزادستگاه هاي اجرایی 
ابد. ینسبت به سال قبل کاهش یتیر حاکمیزان دو درصد در امور غیم

ر موارد از یاستعفاء و ساي، دیبازخری، بازنشستگروش هاي ک سوم کارمندان که به یحداکثر معادل -ج
یند.شوند استخدام نمایخارج مدستگاه هاي اجرایی خدمت 

هستند. یمستثنمادهن ین قانون از شمول ای) ا8(مادهموضوع یتیف حاکمیوظا-1تبصره
دولت يهاتیحمان قانونیدر چهارچوب ايفه قابل واگذاریشامل وظمادهن یااجرایی نامه نیآئ-2تبصره

ف کارمندان ین تکلییو تعیو تعاونید خدمات از بخش خصوصیو نحوه خریر دولتیتوسعه بخش غيبرا
رسد. یران میات وزیب هیشنهاد سازمان به تصویر موارد بنا به پیواگذار شده و سايواحدها
دستگاه هاي اجرایی ن فصل را در یکل کشور موظفند اجراء ایوان محاسبات و سازمان بازرسید-3تبصره

ند.ینمایران متخلف برخورد قانونیکنترل نموده و با مد



حقوق مردم-فصل سوم

ن اخالق یت موزاید با رعایخدمتگزاران مردم هستند و بادستگاه هاي اجرایی، ران و کارمندان یمد-25ماده 
ف یند وظاینمایکه امضاء ميو اداریکه در بدو ورود اداء نمود و منشور اخالقيو طبق سوگنديو اداریاسالم

آنها انجام دهند. یقانونيهااحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواستهخود را به نحو
شنهاد یبا پاجرایی ينامه و تعهدات کارمندان دستگاه هامتن سوگند، کرذالاصول و مفاد منشور فوق-1تبصره

ران برسد یات وزیب هیسازمان به تصو
، ط خاص دستگاه مربوط عالوه بر موارد فوقیف و شرایتوانند متناسب با وظایمدستگاه هاي اجرایی -2تبصره

ند. یران به آن اضافه نمایات وزیمصوب هیت منشور اخالقیرا با رعايموارد
آشنا دستگاه هاي اجرایی ف خود در تعامل با یمردم را با حقوق و تکالمکلفند دستگاه هاي اجرایی -26ماده 

در یعمومیران سطح آگاهیایاسالميجمهوريمایژه صدا و سیبه ویل ارتباط جمعیق وساینموده و از طر
ار مردم قرار دهند. ینه را ارتقاء داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب در اختین زمیا

، کسان برخوردارندیاز حقوق يط مساویدر شرادستگاه هاي اجرایی مردم در استفاده از خدمات -27ماده
رات ییت و استاندارد ارائه خدمات و تغیفیزمان و ک، موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحلدستگاه هاي اجرایی 

، مسئولین بروز هرگونه تخلفآنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صورت 
ت انان را به عهده خواهند داشت. یبه مردم و شکاییپاسخگودستگاه هاي اجرایی مسئولیت 

ت مردم از عملکرد یت و عدم رضایرضا، ن حقوق مردم و مراجعانیدولت مکلف است به منظور تام-28ماده 
و اعمال یازات استخدامیر امتیاز سايمندو بهرهیاستخداميد قراردادهایانتصاب و تمد، کارمندان را در ارتقاء

مربوط به کارمندان یو استخداميضوابط ادار، هانامهیوهش، هانامهنیه آئیهات لحاظ نموده و کلیقات و تنبیتشو
د.یک عامل موثر منظور نمایدولت را به عنوان 

ساختار سازمانی-فصل چهارم

ویژگی هاي الت خود را متناسب با یم تشکیو تنظیطراحی، سازماندهمکلفند دستگاه هاي اجرایی -29ماده
ت یبا رعامی رسد ران یات وزیب هیه و به تصویکه سازمان تهشاخص هایی ضوابط و ، مربوط در چارچوب الگوها

یل انجام دهند:موارد ذ

شنهاد دستگاه و ین قانون و با پیمذکور در فصل دوم ايت راهبردهایبا رعایسازمانپست هاي سقف -الف
رسد. یران میات وزیب هید سازمان به تصوییتا

پنج ک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه یمصوب حداقل پس از یسازمانيهاالت و سقف پستیتشک-ب



ب مجدد قرار خواهد گرفت. یو تصويد مورد بازنگریها و احکام برنامه جداستیمتناسب با سساله 
دستگاه هاي در یتیریمدیسطوح عموم-يدن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداربه منظور کوتاه نمو-ج

گردد:ین مییل تعیبه قرار ذی، در هر واحد سازماناجرایی ن مقام یبا احتساب باالتریو استانیملياجرا

سطح.4ی: حداکثر در(ها و موسسات دولتوزارتخانه (
سطح3ی: حداکثر (استانيواحدها (
سطح2(همتراز: حداکثریمناطق و نواحی، شهرستانيواحدها (
یک سطح.: يمات کشوریتقسير واحدهایسا

توانند یم، شوندیس جمهور اداره میمستقل که تحت نظر معاون رئسازمان هاي ها و هر کدام از وزارتخانه-د
ش یخود پیالتیساختار تشکن مشابه در یعناوای) معاون 3(حداکثریر موسسات دولتی) معاون و سا5(حداکثر

) 5تواند حداکثر(یهر معاون میسازمانپست هاي ف و تعداد یند و متناسب با حجم کار و تنوع وظاینماینیب
ن مشابه داشته باشد. یا عناویس یا رئیر یا مدیر کل یمد

ن یمذکور در ایتیریمدپست هاي از سرجمع یس موسسات دولتیا رئیر یاز حوزه وزیمورد نیتیریمدپست هاي 
ن خواهد شد. یبند تام

) و 10() حداکثر7(ماده(ج) و(ب)، (الف)يمذکور در بندهااجرایی مقامات يمشاور براپست هاي تعداد -هـ
يبا گستره کشوریموسسات دولتيروساي) و برا4(حداکثرمادهن یمذکور در ااجرایی ر مقامات یسايبرا

گردد. ین مییمصوب تعيها) پست در سقف پست3(حداکثر
ها) با يبه استثناء استاندار(در مراکز استانهادستگاه هاي اجرایی ر یها و ساوزارتخانهیسازمانيواحدها-ي
ن سطح یموجود در ايهاشوند و سازمانیمین قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی) ا29(مادهت یرعا
ابند. ییر مییتغ
و تشکالت مصوب خود الزاما موظف به ارائه یف قانونیمطابق شرح وظادستگاه هاي اجرایی که یدر صورت-ط

ت باشند در یهزار نفر جمعیکمتر از سيت و بخش هایکمتر از هفتاد هزار نفر جمعيهادر شهرستانیخدمات
احداث نشده باشند موظفند ذیربط ياداريواحدهاساختمان هاي ن قانون یب ایخ تصویکه در تاریصورت

تحت نظر فرماندار و یندگیمراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمايادارخود را در مجتمعذیربطکارمندان 
یند.نمايمستقل خودداريجاد واحدهایگردد مستقر نموده و از ایجاد میبخشدار ا

و یبانیپشتيهانهیگردد. هزینمربط ذیيواحدهاين حکم براین گونه شهرها موجب لغو ایت ایش جمعیافزا
ص یر شهرها با تشخیگردد. در سایمینیش بیها) پيها در بودجه وزارت کشور (استاندارن مجتمعیایخدمات

. می باشدر ین بند امکانپذیايران اجرایات وزیه
رسد.یران میات وزیب هیشنهاد سازمان به تصوین بند با پیااجرایی نامه نیآئ



در صورت ، شوندیس جمهور اداره میمستقل که تحت نظر معاون رئيهاها و سازمانوزارتخانه-30ماده
از سطوح یخود در برخیف قانونیتوانند حسب وظایران میات وزیب هید سازمان و تصوییضرورت با تا

و موسسات وزارتخانهک یوابسته به يه واحدهاین صورت کلیداشته باشند. در ایواحد سازمانيمات کشوریتقس
ک واحد سازمان ادغام و تحت یدر يمات کشوریک از سطوح تقسیس جمهور در هر یمستقل وابسته به رئ

رند. یگیت واحد قرار میریمد
رسد. یران میات وزیب هیوصتیید سازمان به با تامادهن یر ایموارد استثناء از حکم اخ

ک نسخه از آن یه و یته)29(مادهت مفاد یخود را رعایلیالت تفصیمکلفند تشکدستگاه هاي اجرایی -31ماده
ا یرت و یمغا، شنهادیخ وصول پیرا به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تار

موظفند پس از دستگاه هاي اجرایی ذیربط د. یها مذکور را اعالم نماضوابط و شاخص، رت با الگوهایعدم مغا
ند. ید به سازمان را کسب نماییتا، ریاصالح موارد مغا

خواهند بود و هرگونه یسازمانپست هاي از یکیيمتصددستگاه هاي اجرایی، ک از کارمندان یهر -32ماده
ن قانون ممنوع یک سال از ابالغ ایمصوب پس از یافراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانيریبه کارگ
است. 

یسازمانپست هاي د سازمان تا ده درصد ییط خاص با تایتوانند در شرایمدستگاه هاي اجرایی -تبصره
حداکثر ين برایا کار معییرا به صورت ساعتيو در سقف اعتبارات مصوب افرادیبدون تعهد استخدام، مصوب

رند. یک سال به کار گی
موضوع (مت تمام شدهیکه بر اساس قدستگاه هاي اجرایی از ییواحدهایالت داخلیم تشکیتنظ-33ماده
ق با ضوابط به یالت خود را جهت تطبیاز تشکياشود برعهده آنها بوده و نسخهین قانون) اداره میا» 16«ماده

سازمان ارسال خواهند داشت. 
صرفا در دستگاه هاي اجرایی در یجاد هرگونه واحد و پست سازمانیف و ایم شرح وظایتنظ-34ماده

. می باشدن کار یسازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام امی باشدمصوب آنها مجاز یف قانونیچهارچوب وظا
ک سال ین فصل حداکثر ظرف مدت یموظفند در چهارچوب احکام ادستگاه هاي اجرایی ه یکل-35ماده

ند. یخود اقدام نمایشنهاد اصالح ساختار سازمانینسبت به پ
افته و یافته و کمتر توسعه یتوسعه نيمستقر در شهرستانها و بخشهاياز واحدهایمورد نپست هاي -تبصره

ن خواهد شد. در صورت نبود پست ین قانون تامی) ا29(مادهموضوع پست هاي س از سرجمع یالتاسدیجد
ید.جاد نماید این فصل پست جدیت احکام ایالذکر دولت موظف است با رعاي فوقواحدهايبرايبالتصد



فناوري اطالعات و خدمات اداري-فصل پنجم

ش یانجام کار خود را با هدف افزاروش هاي مورد عمل و يندهایموظفند فرآدستگاه هاي اجرایی -36ماده 
ن یامور و تامسالمت و صحت، تیفیک، نهیهز، دقت، ر سرعتینظفعالیت ها يو کارآمدیانسانيروینبهره وري 

ک یه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یالعمل سازمان تهت و کرامت مردم و بر اساس دستوریرضا
و اصالح قرار دهند. ینیرا مورد بازبروش ها ن یبار ا

شاخص بر اساس یت مردم از خدمات دولتیصحت امور و رضافعالیت ها، يو کارآمدبهره وري زان یم-تبصره
دستگاه يان توسط سازمان با همکاریسال، رسدید سازمان مییبه تادستگاه هاي اجرایی شنهاد یکه با پهایی 

شود. یعملکرد آنها لحاظ میابیج آن در ارزیقرار گرفته و نتايریگمورد اندازههاي ذیربط 
العمل دستورت یمردم و با رعات خدمات بهیت و کمیفیموظفند با هدف بهبود کدستگاه هاي اجرایی -37ماده

یب انجام دهند:ر را به ترتیاقدامات زهاي ذیربط 

که یانجام آن و مدارکيبندیوه ارائه خدمات همراه با زماندر خصوص شیکیالکترونیاطالع رسان-1
ید.د ارائه نمایبایمتقاض

یکیالکترونيهایق ابزار و رسانهاز جهت انجام خدمات از طریمورد نيهاارائه فرم-2
ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرایی -3

براي دریافت خدمت.

دو و سه سال ، کیب ین قانون به ترتیب ایخ تصویاز تارمادهن ی) ا3) و (1(يمدت زمان اجراء بندها-تبصره
گردد. ین مییتع

ق یاز طریکیالکترونیرسانیخدماتيواحدها، و سهولت در ارائه خدمات به مردمعیبه منظور تسر-38ماده
موظفند حداکثر تا دستگاه هاي اجرایی ه یگردد. کلیجاد میدر مراکز شهرستانها ایر دولتیو غیبخش دولت

ند. یمراکز ارائه نمان یرا توسط امی باشدق قابل ارائه ین طریکه از ایانجام آن دسته از خدمات1386ان سال یپا
رسد. یمياداریعاليب شورایبه تصومادهن یااجرایی دستور العمل 

يها و فضاهامناسب از ساختمانيو بهره بردارییموظفند به منظور صرفه جودستگاه هاي اجرایی -39ماده 
یو سالمت شغلیمنیر ضرور و فراهم آوردن موجبات ایغيهاینهفات زائد و هزیر از تشریو جلوگيادار

که توسط سازمان يزات و ملزومات اداریتجه، فضاهايریبه کار گيضوابط و استانداردهابر اساس کارمندان 
ند. یگردد اقدام نمایه و ابالغ میته

مورد استفاده خود را با ساختمان هاي ک سال یموظفند حداکثر ظرف مدت دستگاه هاي اجرایی ه یکل-تبصره
ییو دارايمازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصاديق داده و فضاهاید شده تطبایياستانداردها

ب ین وزارتخانه حسب مورد با تصویق ایند تا از طریاعالم نماییو داراياستان و در مراکز به وزارت امور اقتصاد



گردد. ینیبردار آن تعبهره دستگاه هاي و توسعه استان يزیبرنامه ريا شورایران و یات وزیه
مازاد را به يحسابان موظفند فضاهایاقدام نکنند ذدستگاه هاي اجرایی ن شده ییکه در مهلت تعیدر صورت
ند. یب فوق اعالم نمایا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیوزارت 

، اطالعات در خدماتيناورو تمرکز امور مربوط به استفاده از فیاطالعاتر ساختیجاد زیبه منظور ا-40ماده
ه یران و مشارکت کلیایاسالميق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوریدولت موظف است از طري، ادار

د. یو اجراء نمایساماندهی، ان را طراحیرانیگاه اطالعات ایپادستگاه هاي اجرایی 
ها و اطالعات ت و اتصال دادهیهدای، ساماندهق یاز طریو کد پستیگاه با استفاده از شمار ملین پایا-1تبصره
گردد. یل میتشکدستگاه ها موجود 
مربوط به خود را يهااطالعات دادهيهاگاهیپا1386ان سال یموظفند تا پادستگاه هاي اجرایی ه یکل-2تبصره

ند. ینماآمادهیو کد پستیبا استفاده از شماره مل
د. یران خواهد رسیات وزیب هیه و به تصویسازمان تهتوسطمادهن ین نامه ایآئ-3تبصره
می باشد. هر گونه ارائه مادهن یف مطرح در ایو نظارت بر حسن انجام تکاليریگیسازمان مسئول پ-4تبصره

از سال می باشدافراد و آدرس محل استقرار آنها ییاز به شناسایکه نیارتباط با مراجعانيارقررخدمات و ب
.می باشدممنوع دستگاه هاي اجرایی توسط یو کدپستیبدون استفاده از شمار مل1388

ورود به خدمت-فصل ششم 

دستگاه هاي اجرایی که داوطلب استخدام در يافرادیت استخدامین صالحییورود به خدمت و تع-41ماده
فرصتها انجام يو برابریستگیمراتب شات یالت مصوب و رعایتشک، صادرهياساس مجوزهاباشند بریم
شود. یم

دستگاه هاي اجرایی عبارتند از:استخدام در یط عمومیشرا-42ماده 

ن با یمتخصصيو برایاستخدام رسميست سال تمام و حداکثر چهل سال برایداشتن حداقل سن ب-الف
چهل و پنج سال. يدکتریلیمدرك تحص

ران. یت ایداشتن تابع-ب
مردان. يبرایت قانونیا معافیانجام خدمت دوره ضرورت -ج
ات و مواد مخدر. یاد به دخانیعدم اعت-د
موثر. یت جزائینداشتن سابقه محکوم-ه
ط احراز یکه مدارك همتراز در شرایمشاغليا مدارك همتراز (برایو یدانشگاهیلیدارا بودن مدرك تحص-و



شده است). ینیش بیآنها پ
که يان نامهیآئبر اساس شوند یکه استخدام ميانجام کاريبراییو توانایو روانیداشتن سالمت جسمان-ز

رسد. یران میات وزیب هیشنهاد سازمان به تصویبا پ
ران. یایاسالميجمهوریان شناخته شده در قانون اساسیاز ادیکیا ین اسالم ین مبیاعتقاد به د-ح
یران.ایاسالميجمهوریاساسالتزام به قانون -ط

ن و مقررات خاص خود یحسب قوانین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجییموقت و تعيریبه کار گ-تبصره
انجام خواهد داشت. 

ییو باالتر منوط به احراز توانایو کاشناسیدر مشاغل تخصصدستگاه هاي اجرایی استخدام افراد در -2تبصره
مذکور توسط يهامهارتين و محتوایکه عناومی باشداطالعات يو عموم فناورهیپايهاآنان در مهارت

ه و ابالغ خواهد شد. یسازمان ته
ن مصوب مربوط به خود خواهد بود. یاساس قوانآنان بريهاثارگران و خانوادهیاستخدام ا-3تبصره
است. ینش به قوت خود باقین و مقررات گزیقوان-4تبصره
در مادهن یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در ایپلم و یدیلیافراد با مدارك تحصيریبه کار گ-5تبصره
شنهاد سازمان یکه با پیفرزندان شهدا صرفا در مشاغليمدت زمان مشخص و برايخاص برایا مناطقیموارد 
. می باشدمجاز می رسد ران یات وزیب هیبه تصو

یطیمورد عمل خود شراین و مقررات قبلیکه در قوانیتوانند در صورتیمدستگاه هاي اجرایی -43ماده
آن را ملک عمل قرار دهند. ، ن قانون داشته باشندیا42مادهط یعالوه بر شرا

که به طور یرفته شدن در امتحان عمومیپس از پذدستگاه هاي اجرایی افراد در يریبه کار گ-44ماده 
ر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزار یامکانپذیا مسابقه تخصصیز امتحان یگردد و نیمینشر آگهیعموم

رسد. یت میریتوسعه مديب شورایبه تصویو تخصصیامتحان عموم
یرد.پذیل انجام میبه دو روش ذدستگاه هاي اجرایی استخدام در ، ن قانونیب ایخ تصویاز تار-45ماده 

. یتیثابت در مشاغل حاکمپست هاي يتصديبرایاستخدام رسم-الف
ین.مدت معيو برایسازمانپست هاي يتصديبرایمانیاستخدام پ-ب

ن قانون یت مقررات ایدر آمده اند با رعاین مورد عمل به استخدام رسمیکه به موجب قوانیکارمندان-1تبصره
ادامه خواهند داد. یبه صورت استخدام رسم

شنهاد ین قانون بنا به پیا8مادهمذکور در ویژگی هاي با توجه به مادهن یبند الف امشاغل موضوع -2تبصره
رسد. یران میات وزیب هیسازمان به تصو

مشاغل يد از شصت و پنج سال و برایمدت قرار داد استخدام نبايدر انتهایمانیسن کارمند پ-3تبصره



از هفتاد سال تجاوز کند. یتخصص
گردد و در یمان نامه مشخص میدر پیمانیکارمندان پيمحل خدمت و شغل مورد تصدن ییتع-4تبصره

. می باشداجرایی ذیربطبه عهده دستگاه یمورد کارمندان رسم
ک دوره ییند قبل از ورود به خدمت رسمینمایرا کسب میط ورود به استخدام رسمیکه شرایکسان-46ماده 

ل از بدو خدمت جزء یط ذیخواهند نمود و در صورت احراز شرایطاشدمی بش را که مدت آن سه سال یآزما
خواهند شد:منظور یکارمندان رسم

ه یروحي، نوآور، تیخالق، عالقه به کاری، کاردان، )یو اخالقياعتقادی، اقت (علمینان از لیحصول اطم-الف
ن ییتعیته تخصصیص کمیتشخاز الزم با یق کسب امتیاز طريت نظم انضباط اداریخدمت به مردم و رعا

. یت کارمندان رسمیصالح
از الزم. یو کسب امتیآموزشدوره هاي یط-ب
ینش.د گزیتائ-ج

ل به استخدام یا تبدیط ادامه خدمات و یکارمندان شرایشیران دوره آزمایا ایکه در ضمن یدر صورت-1تبصره
خواهد شد:یل رفتاذيهاشی از روکیبه يند با ویرا کسب ننمایرسم

ط الزم. یاحراز شرايگر برایاعطاء مهلت دو ساله د-الف
ی. مانیپیل وضع به استخدامیتبد-ب
لغو حکم.-ج

رفته یو پذ42مادهموضوع يهاتیدر صورت شرکت در آزمون و احراز صالحیمانیبا کارمندان پ-2تبصره
خواهد شد.یر رفتار به شرح زیتیاستخدام در مشاغل حاکميشدن برا

شود.یمحسوب میآنها جزو سوابق رسمیمانیسوابق پ-1
شود.یفصل ورود به خدمت اضافه م42مادهسابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف -2

رسد. یران میات وزیب هیه و به تصویتوسط سازمان تهمادهن یااجرایی ن نامه یآئ-3تبصره
ف و یاز وظایا بخشیانجام تمام يبرایر دولتیو موسسات غشرکت هاي کارمندان يریبه کارگ-47ماده
و استفاده از خدمات می باشدتحت هر عنوان ممنوع دستگاه هاي اجرایی یسازمانپست هاي ارات یاخت

ر است. ین قانون امکانپذیا17مادهبر اساس ها و موسسات صرفا ن گونه شرکتیکارمندان ا
گردند:یمتنزع ماجرایی ل از خدمات در دستگاه یاز حاالت ذیکیدر یکارمندان رسم-48ماده 



ذیربط.ن یطبق قوانیکلیا از کار افتادگیو یبازنشستگ
.استعفا
یا چهار سال متناوب یعملکرد کارمند در سه سال متوالیابیف از ارزیج ضعیل کسب نتایبه دليدیبازخر

رسد).یران میات وزیب هیسازمان به تصوشنهاد یکه با پيان نامهیآئ(بر اساس 
122اساس ماده آماده بخدمت بر.
.اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذیربط

گردند در مدت انفصال اجازه یاز خدمت منفصل میکه به موجب احکام مراجع قانونیکارمندان-1تبصره
را نخواهند داشت. دستگاه هاي اجرایی ا هر گونه اشتغال در یاستخدام و 

ا هر گونه اشتغال مجدد در یاجازه استخدام و ، گردندیاخراج ماجرایی که از دستگاه یکارمندان-2تبصره
را نخواهد داشت. اجرایی همان دستگاه 

می باشد:ل یط ذیمنوط به تحقق شرایمانید قرار داد کارمندان پیتمد-49ماده 

 ی کارمندان.سازماناستمرا پست
د.ت از خدمات کارمنیعملکرد و رضایابیج مطلوب از ارزیکسب نتا
یت مردم و ارباب رجوع.جلب رضا
ي.نه شغل مورد تصدیدر زمیو تخصصیارتقاء سطح علم

ن و مقررات مربوط عمل خواهد شد. یمطابق قوانیمانید قرار داد با کارمندان پیدر صورت عدم تمد-تبصره
ن و مقررات مربوط خواهند بود. یمطابق قوانيکاریمه بیبيایمشمول استفاده از مزا، کارمندان-50ماده 
پنج ساله يهان قانون در برنامهیت فصل دوم ایبا رعادستگاه هاي اجرایی استخدام يمجموع مجوزها-51ماده 

یران میات وزیب هید سازمان به تصوشنهایبا پیها و موسسات دولتک از وزارتخانهیگردد و سهم هر ین مییتع
رسد. 

خالف مادهن یموضوع ايخارج از مجوزهادستگاه هاي اجرایی در یانسانيروینيریهر گونه به کارگ-تبصره
شوند یکه بدون مجوز به کار گرفته ميبه افرادیباشد و پرداخت هر گونه وجهیقانون محسوب و ممنوع م

گردد. یمحسوب میدر اموال عمومیر قانونیتصرف غ
مادهتبصرهو 45مادهر از حاالت مندرج در یبه غدستگاه هاي اجرایی افراد در يریهر نوع به کار گ-52ماده 

.می باشدن قانون ممنوع یا32



انتصاب و ارتقاء شغلی-فصل هشتم 

الزم و پس از احراز یو تجربیلیتحصط یت شراید با رعایکارمندان بایانتصاب و ارتقاء شغل-53ماده 
رد. یآنان صورت گیو عملکرد موفق در مشاغل قبلیستگیشا

موظفند ، دستگاه هاي اجرایی رانیجاد ثبات در خدمت مدیو ایستگیبه منظور استقرار نظام شا-54ماده 
یر را انجام دهند:اقدامات ز

ن نموده تا افراد ییالزم در تعیط تخصصیشراي، احرفهت یمدرپست هاي در انتخاب و انتصاب افراد به -الف
ق امکان انتخاب وجود نداشته ین طریکه از ايابند. در مواردیبه مراتب باالتر ارتقاء یر ارتقائ شغلیاز مس
رد. یپذیانتخاب صورت م، الزمیامتحانات تخصصيبا برگزار، باشد

سته یاز افراد شايات حرفهیریمديدرصد سمتها15ه درصد حداکثر پانزديتوانند برایمدستگاه هاي اجرایی 
) خارج از دستگاه یتیریت سلسله مراتب مدیبدون رعا، ت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغلی(با رعا

ند. یاستفاده نما
ت ین قانون بدون الزام به رعایا71ماده(مذکور در یاسیت سیریمدپست هاي ان یعزل و نصب متصد-ب
). می باشدارات مقامات باالتر یاز اختیارتقاء شغلر یمس
ر سمت یید آن بالمانع است. تغیو تمدمی باشدچهار ساله يات حرفهیریمدپست هاي دوره خدمت در -ج

می رسد ران یات وزیب هیشنهاد سازمان به تصویکه با پيان نامهیآئبر اساس افراد قبل از مدت مذکور 
.می باشدر یامکانپذ

ران یانتصاب مديبرایک شرکت مادر تخصصیر مجموعه یزشرکت هاي مجموعه مادهن یدر اجراء ا-1تبصره
گردد. یمیتلقاجرایی ک دستگاه ی

(د) يمذکور در بندهااجرایی ن مقامات یمعاونپست هاي از یکدستگاه هاي اجرایی، یک از یدر هر -2تبصره
است که با يان نامهیاساس آئآن بريگردد و عزل و نصب متصدیمین قانون ثابت تلقی) ا71(مادهو (ه) 

رسد. یران میات وزیب هیشنهاد سازمان به تصویپ
يازات مربوطه در فضایرا با توجه به امتیر شغلیمسيدستگاه هاي اجرایی موظفند امکان ارتقا-3تبصره

ند. یه کارمندان فراهم نمایکليبرایرقابت
گردند. یمیتلقياران حرفهیه مدیو بقیاسیران سین قانون مدیا71مادهران مذکور در یمد-4تبصره

پست ط احراز یافراد واجد شراییو شناسایانسانيهاهیسازمان مکلف است به منظور حفظ سرما-55ماده 
د. یاقدام نماذیربطران یران جهت استفاده مقامات و مدیجاد بانک اطالعات مدیت نسبت به ایریمدهاي 
ف یران متناسب با وظایآموزش مديرا برايموثراجرایی يهاها و سامانهسازمان موظف است برنامه-56ماده

د و هر گونه انتصاب و ارتقاء یم نمایکشور تنظدستگاه هاي اجرایی ها و مورد انتظار در بخشيهاو نقش



. می باشدذیربطيهای دورهران منوط به طیمد
و نحوه ارتقاء يارت حرفهیمدپست هاي یو عمومیط تخصصین فصل و شرایااجرایی دستور العمل -57ماده 

رسد.یمياداریعاليب شورایشنهاد سازمان به تصویبا پیر شغلیمس

توانمند سازي کارمندان-فصل نهم 

نظام آموزش دستگاه هاي اجرایی، یو اثر بخشییسازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارا-58ماده 
مهارت و نگرش ، د که همراه با متناسب ساختن دانشینمایطراحيارا به گونهدستگاه هاي اجرایی کارمندان 

د ین نمایند آموزش تامیالزم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآيهازهیانگ، کارمندان با شغل مورد نظر
بر ران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش یکارمندان و مدن ارتقاءیبياکه رابطهيبه نحو
مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند. اساس 
يهابرنامه، ن قانون و نظام آموزش کارمندان دولتیت مقررات ایمکلفند با رعادستگاه هاي اجرایی -59ماده 
ند. ین نمایکارمندان خود را تدویآموزش
مورد یآموزشدوره هاي اجراء يمصوب برایآموزشيهاتوانند در قالب برنامهیمدستگاه هاي اجرایی -هتبصر

ه یتوانند کلیمزبور مدستگاه هاي ن یند. همچنیانعقاد قرار داد نمایها و موسسات آموزش عالاز خود با دانشگاهین
یخود را به موسسات و مراکز آموزشیو پژوهشیآموزشفعالیت هايها و دورهیابیاجراء و ارزشی، مراحل طراح

ند. یواگذار نما، ده باشدید سازمان رسیآنها به تائیو تخصصیت فنیکه صالحیر دولتیو غیدولتیو پژوهش
يهادولتيگردد و از سوینمیدانشگاهیلیکه منجر به اخذ مدرك تحصیآموزشيهاه بورسیکل-60ماده 
ف یمتناسب با وظا، ق سازمانیرد از طریگیار دولت قرار میدر اختین المللیبا از طرف موسساتییخارج

اجرایی شود توسط دستگاه یکه طبق قرار داد دو جانبه برگزار مدوره هایی گردد. یع میتوزدستگاه هاي اجرایی 
مربوط اقدام خواهد شد. 

شود با نظر وزارت درمان و یمیهکه منجر به اخذ مدرك دانشگایآموزشدوره هاي و بورس هاي -تبصره
گردد. یع میحسب مورد توزيقات و فناوریتحق، و علومیآموزش پزشک

که منجر یآموزشدوره هاي یطين قانون برایاز زمان تصوب ادستگاه هاي اجرایی اعزام کارمندان -61ماده
مربوطه و دستگاه هاي نه یبا هزگردد در داخل و خارج از کشور یا معادل آن میو یبه اخذ مدرك دانشگاه

. می باشدممنوع یت آموزشیاستفاده از مامور
. می باشندثارگران مشمول مقررات خاص خود یا-تبصره

خود یشغلتوانایی هاي و مهارت ها ش یو افزايکارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند ساز-62ماده
مدام کارمندان خود یش توان و توان سنجیافزايالزم برايالگوهاو دستگاه هاي اجرایی شیوه ها ند. یاقدام نما



شود به مورد اجرا خواهند گذارد. یه و ابالغ میرا که توسط سازمان ته
رسد.یران میات وزیب هیشنهاد سازمان و به تصوین فصل به پیااجرایی ن نامه یآئ-63ماده 

حقوق و مزایا-فصل دهم 

ویژگی ر یعوامل شغل و شاغل و سایابیارزشدستگاه هاي اجرایی بر اساس نظام پرداخت کارمندان -64ماده
ب ین فصل ضرب در ضریعوامل مذکور در ایابیج ارزشیاز حاصل از نتایخواهد بود. امتیمذکور در مواد آتهاي 

ران یبگيا مستمرین یو موظفبازنشستگانيرد و برایگیکارمندان قرار مياین حقوق و مزاییتعيمبنای، الیر
گردد. ین مییزان تعین میز به همین

و ینیش بیحه بودجه ساالنه پیدر الینه زندگیبا توجه به شاخص هزمادهن یمذکور در ایالیب ریضر-تبصره
رسد. یمیاسالميب مجلس شورایبه تصو

ي، هاتیف و مسئولیوظایدگیچیو پت یر اهمینظیعواملبر اساس ن قانون یه مشاغل مشمول ایکل-65ماده
ابند. ییا جداول حق شغل اختصاص میاز طبقات جدول یکیاز به یمورد نيهاسطح تخصص و مهارت

. می باشد) 6000) و حداکثر آن (2000مشاغل (یابیا جداول ارزشیاز جدول یحداقل امت
تبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج ر-1تبصره 

یابد. اختصاص میها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این مادهگردند و هر کدام از رتبهطبقه بندي می
یابد. رتبه هاي خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص می

گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خالقیت، میزان بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار میدرن مربوط شاغلی
افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره هاي آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس 

بی و حسب امتیازات ضوابطی که متناسب با ویژگی هاي مشاغل به تصویب شوراي توسعه مدیریت می رسد ارزیا
یابند. نخبگانی که طبق مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقا می

شوند و افرادي که عالوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام ضوابط مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی تعیین می
که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می ین نامه اي از تجربه و مهارت الزم برخوردار هستند طبق آئ

گیرند.یکی از رتبه هاي دیگر قرار میرها معاف و درسد از طی برخی از رتبه

و یطه سرپرستیحمسئولیت ها، ف و یوظایدگیچیمتناسب با پیت وسرپرستیرین مدیه عناویکل-2تبصره
ت که حداقل یریمدفوق العاده از طبقات جدول یکیر عوامل مربوط در یو سایشغليهاتینظارت و حساس

رد. یگیقرار م، ) است5000) و حداکثر آن (500از آن (یامت
وزارت یو درمانیتمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتیاز طبقه مشاغل آموزشیامت-3تبصره



گردد. ی) محاسبه م1/1ب (یبا ضرا جداول حق شغلیدر جدول یدرمان و آموزش پزشک، بهداشت
و مهارت (عالوه یآموزش، دوره هاي التیر تحصینظیعواملبر اساس ن قانون ین مشمول ایه شاغلیکل-66ماده 

از حق شاغل که حداقل یسنوات خدمت و تجربه از امت، ن طبقه شغل مربوط)یط مذکور در اولیبر حداقل شرا
گردند. یمند مبهرهاشد، می باز ی) امت4500) و حداکثر (1000(

تجاوز نخواهد کرد. ياز شغل وی) امت75%هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (يبرامادهن یاز ایحداکثر امت
شنهاد یکه با پنامه اي بر اساس آییناند ل نمودهیه تحصیعلميهاکه در حوزهيهنرمندان و افراد-تبصره

گردند. یهمتراز میلیتحصیمقاطع رسمبا می رسد ران یئت وزیب هیسازمان به تصو
ب یشنهاد سازمان به تصوی) آن بنا به پ2) و (1(يهاتبصره) و 65(مادها جداول موضوع یجدول -67ماده

از طبقات جداول حق شغل با یکیآن به شغلیص هر کدام از مشاغل و طبقات یو تخصمی رسد ران یئت وزیه
یابیگردد. ارزیابالغ مییاجرادستگاه هاي اجرا به يت انجام و برایریتوسعه مديشنهاد سازمان توسط شورایپ

توسط می رسد مذکور يب شورایشنهاد سازمان به تصویکه با پیضوابطبر اساس عوامل مربوط به شاغل 
د. ینماین امر نظارت میايانجام خواهد شد و سازمان بر اجراییاجرادستگاه هاي 

گردد یمی) که حقوق ثابت تلق66(مادهآن و يهاتبصره) و 65(مادهموضوع يعالوه بر پرداختها-68ماده 
می باشد:ر به کارمندان قابل پرداخت یبه شرح زییهافوق العاده 

مدارك ين آنها دارایکه شاغلیمشاغل تخصصيآب و هوا برايافته و بدیمناطق کمتر توسعه فوق العاده -1
يحقوق ثابت و براامتیاز) 25%ست و پنج (یزان بیتا به ممی باشندارشد و باالتر یکارشناسیلیتحص

ط پرداخت خواهد شد. ی) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرا20%ست درصد (یر مشاغل تا بیسا
رسد.یمران یئت وزیب هیشنهاد سازمان به تصویبا پپنج ساله ن مناطق در هر دوره برنامه یفهرست ا

و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا يدرصد جانبازمتناسب بايثارگریافوق العاده -2
رد. یگیاز تعلق می) امت750تا (یدولتيهااز و به دارندگان نشانی) امت1500(

هر ياند به ازابودهيادارکارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت
شود.یاز در نظر گرفته می) امت125سال خدمت در زمان جنگ (

ماران یکار با بیی، ایمیر کار با اشعه و مواد شیر متعارف نظیغيط هایکار وکار در محیسختفوق العاده -3
از و در ی) امت1000تا (یمارستانیژه بیويو مراقبتهایسوختگيو در اورژانس و در بخشهایعفونی، روان

ران تا یئت وزیب هیاد شده با تصویاز یامت، ایزا و منفجره و کار در اعماق درآتشی، کار با مواد سممورد 
یش خواهد بود.سه برابر قابل افزا

ن قانون یر مشمول ایبگیفهو اوالد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيمندنه عائلهیکمک به هز-4
از و حداکثر سه فرزند. ی) امت200هر فرزند معادل (يبرایازامت) 800معادل (می باشندهمسر يکه دارا

ر شاغل یز غیل و نیکنند به شرط ادامه تحصین بند استفاده میايایکه از مزاياوالديحداکثر سن برا
اوالد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و ي) سال تمام و نداشتن شوهر برا25(، بودن فرزند



می یا از کارافتاده کلیا همسر آنان معلول و یهمسر نبوده و ين قانون که دارایمشمول اریفه بگیوظ
ن بند یموضوع ايمندنه عائلهیکمک هزيایمتکفل مخارج فرزندان هستند از مزاییا خود به تنهایو باشد
مشمول ذیربطیص مراجع پزشکیبه تشخیشوند. فرزندان معلول و از کار افتاده کلیمند مبهره

می باشند.مزبور نیت سقف سنیمحدود
ف و یوظایدگیچیپ، متناسب با سطح تخصص و مهارتهای، مشاغل تخصصيشغل برافوق العاده -5

یمشاغل تا سطح کاردانيئت وزران برایب هیشنهاد سازمان و تصویط بازار کار با پیو شرامسئولیت ها
مشاغل باالتر ياز و برای) امت1500حداکثر (یمشاغل همسطح کارشناسياز و برای) امت700حداکثر (
می باشد.قابل پرداخت مادهن یاتبصرهت یبا رعافوق العاده ن یگردد. این مییاز تعی) امت2000حداکثر (

: می باشدقابل پرداخت مادهن یاتبصرهن بند و یو عملکرد در چهارچوب ضوابط اییکارافوق العاده -6
یابینمرات ارزشيبندرتبهبر اساس ) از کارمندان هر دستگاه 70%به حداکثر هفتاد درصد (-الف

رشد و ، ت ارباب رجوعیر رضایکه از عوامل نظيازیطبق عملکرد کارمندن و با توجه به امت، کارمندان
که سازمان ابالغ یدستورالعملبر اساس ند. ینمایت و سرعت در اتمام کار کسب میفیو کیاثر بخش، ارتقا

. می باشددر مقاطع سه ماهه قابل پرداخت ياز مربوط به حقوق ثابت وی) امت20%د تا (ینمایم
ن بند متناسب با ی) درصد مذکور در ا70%کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (يمندزان بهرهیم-ب
ملکرد دستگاه که توسط سازمان و عیابیها و ارزبرنامهيو اجرایف قانونیت در تحقق تکالیزان موفقیم

50، %%30ب (یگردند به ترتیميبندرتبهیخوب و عال، در سه سطح متوسطياداریعاليب شورایتصو
گردد.ین میی) تع%70و

ن یافت ایمشمول درذیربط ) متناسب با رتبه دستگاه 71(مادهمذکور در ییاجرادستگاه هاي مقامات -ج
فوق العاده می باشند.

محل ییجاجابهي، نوبت کار، روزانه داخل و خارج از کشورتینه سفر و مأموریبه منظور جبران هز-7
شنهاد سازمان و یبا پیمبالغ، نیکسر صندوق و تضمیی، ص دستگاه اجرایخدمت کارمندان با تشخ

به کارمندان پرداخت خواهد شد.رانیئت وزیب هیتصو
اشتغال خارج از فوق العاده اشتغال دارند یسازمانست هاي پکه در خارج از کشور در یبه کارمندان-8

گردد. یپرداخت ممی رسد ران یئت وزیب هیشنهاد سازمان به تصویکه به پیضوابطبر اساس کشور 
به يگریافت دیکنند دریاشتغال خارج از کشور استفاده مفوق العاده که از ین گونه کارمندان در مدتیا

ن گونه کارمندان تعلق یاشتغال در خارج از کشور به اين خاص برایوجب قوانکه به مياستثنا موارد
یرد نخواهند داشت.گیم

بر گردند يخارج از وقت اداریکارمندان مؤظف به انجام خدمات، که بنا به درخواست دستگاهیدر صورت-9
تحت عنوان یتوان مبالغیم، رسدیران میئت وزیب هیشنهاد سازمان به تصویکه با پاساس آئین نامه اي 

ف به آنها پرداخت نمود. یالتألالترجمه و حق، حقسیالتدرحق، قیالتحقحق،اضافه کار



د از حداکثر یک از کارمندان نبایس به هر یالتدرمجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق
د. یتجاوز نمايويهافوق العاده ) حقوق ثابت و 50%(

دارند يشتریاضافه کار بی، ) کارمندان آن دستگاه که به اقتضا شغل20%حداکثر تا (ییستگاه اجرادر هر د
می باشند.ی) مستثن50%ت سقف (یاز محدود

ر یتأثي، ریپذسکیری، المللنیو بیل بازار کار داخلیاز قبیژه در موارد خاص با توجه به عواملیوفوق العاده 
کار با تیو حساسیقاتیو تحقيو ستادیف تخصصیت و وظایانجام فعالی، ملدر درآمدفعالیت ها ياقتصاد

دستگاه هاي از یدر برخ، ) از مشاغل25%حداکثر (يبراياژهیاز ویران امتیئت وزیب هیشنهاد سازمان و تصویپ
گرفته خواهد ین فصل در نظر مستمر مذکور در ايهافوق العاده از حقوق ثابت و ی) سقف امت50%تا (اجرایی 

شد.

یی، اجرادستگاه هاي در هر کدام از مادهن ی) ا6) و (5(يمذکور در بندهايهافوق العاده پرداخت -تبصره
(احکام مذکور یر دولتیامور به بخش غيو واگذاريفنآوری، انسانيرویني، مشروط به اعمال اصالحات ساختار

در سقف اعتبارات مصوب از سال ، به عمل آمدهيهاییجوصرفهن قانون) و استفاده از منابع حاصل از یدر ا
تبصرهن یگردد. انجام اصالحات مذکور در ایون منظور نمیها جزو دفوق العاده ن یو امی باشدر یامکانپذ1387

د سازمان برسد. یید به تأیبا
که از محل ی) اعتبارات25%ست و پنج درصد (یشود تا بیاجازه داده مییاجرادستگاه هاي به -69ماده 

د ییگردد را (با تأیمییجوصرفهیسازمانيدر هر کدام از واحدهافوق الذکر تبصره مادهاصالحات مذکور در 
، که در همان واحدهایرانیر مستمر به کارمندان و مدیغفوق العاده بهره وري حساب مربوطه) به عنوان یذ

. ندیدهند پرداخت نمایخدمات برجسته انجام م
ص به یقابل تخصپست هاي ف یبه تناسب وظاییاجرادستگاه هاي یمشاغل اختصاصيط تصدیشرا-70ماده

گر با یاز و عوامل موثر دیمورد نیآموزشدوره هاي مهارت و ، تجربه، التیتحص، از لحاظ معلومات، هر شغل
گردد. و در انتصاب افراد به ین مییت تعیریتوسعه مديب شوراید سازمان و تصوییو تأییشنهاد دستگاه اجرایپ

. می باشدیت شراط مصوب الزامیمشاغل مذکور رعا
قابل پست هاي ک دستگاه شاغل دارند به تناسب یش از یکه در پیمشاغل عموميط تصدیشرا-1تبصره

دستگاه هاي ت جهت اجرا به یریتوسعه مديب شورایه و پس از تصویص به هر شغل توسط سازمان تهیتخص
گردد. یابالغ مذیربط 
خود را یمشاغل اختصاصيط تصدیمؤظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شراییاجرادستگاه هاي -2تبصره

را رأساً به یمشاغل اختصاصيط تصدین صورت سازمان مؤظف است شرایر ایند. در غیبه سازمان اعالم نما
قابل اجرا است. یط مصوب فعلیشرای، ضوابط قبلریید. تا تغیشنهاد نمایت پیریتوسعه مديشورا



شوند و امتیاز شغلی هاي ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میسمت-71ماده 
گردد:به شرح زیر تعیین میمقامات مذکور در این ماده

یاز.) امت18000سه قوه (يرؤسا-الف
یاز.) امت17000نگهبان (يو اعضا شورایاسالميمجلس شوراس ینواب رئ، س جمهوریمعاون اول رئ-ب
.امتیاز) 16000س جمهور (ین رئیو معاونیاسالميندگان مجلس شورایوزرا نما-ج
.امتیاز) 15000استانداران و سفرا (-د

.     یاز) امت14000ن وزرا (یمعاون-هـ

ر ین ساییگردند و تعیهمتراز ممادهن یبا مقامات بند (ب) ایران دوران انقالب اسالمینخست وز-1تبصره
مجلس به عهده يکارکنان ادارپست هاي ين همطرازییران بوده و تعیئت وزیراز به عهد هتپست هاي هم

س مجلس خواهد بود. یرئ
حقوق ثابت )) که 66(مادهشاغل (مذکور در ویژگی هاي از یفوق و امتمادهعالوه بر حقوق موضوع -2تبصره

ز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. ین قانون نی) ا68(مادهيهافوق العاده گردد یمیتلق
ا یفه نموده یانجام وظیاسیسمدیریت هاي که حداقل دو سال در پست مادهن یمقامات مذکور در ا-3تبصره

فوق العاده چنانچه حقوق ثابت و ، منصوب شونديتریینکه به سمت پایمقام در صورتيند پس از تصدیبنما
کمتر یدر پست قبليمستمر وفوق العاده ) حقوق ثابت و 80%د از هشتاد درصد (یت جدیمستمر آنها در مسئول

يبعديق با ارتقاهاین تفاوت تطبیافت خواهند نمود. ایق دری) را تفاوت تطب80%تا (مابه التفاوت زان یباشد به م
و یدر محاسبه حقوق بازنشستگمابه التفاوت ن یگردد و ایها) مستهلک مفوق العاده شاغل و (عوامل شغل و 

ز مالك عمل خواهد بود. یفه نیوظ
ن قانون (به استنثا یمقامات موضوع ایازات قانونیاز امتیبرخ، شنهاد سازمانیدولت مجاز است با پ-4تبصره

دهد. يتسرییژه قضایخاص و ويا سمتهایو ياحرفهتیریژه مدیا) را به مشاغل خاص ویحقوق و مزا
يهااستیسبر اساس که یدولتشرکت هاي ره یمديهائتیهيران عامل و اعضایمدیاز شغلیامت-72ماده

د در یران بایایاسالميجمهوری) قانون اساس44در مورد اصل چهل و چهارم (يمصوب مقام معظم رهبر
، شرکتير و نقش اقتصادیتأث، کارمندانیسطح تخصص، تیحساس، فیبه نوع وظاار دولت بماند با توجهیاخت

د. ین خواهد گردییتعیو سهم شرکت در درآمد ملیو اثربخشییکارآ، د و خدماتینوع تول
ن گونه ی. امی باشدن فصل یمذکور در ایاز شغلی) برابر حداکثر ارقام امت5/1حداکثر (مادهن یاز ایسقف امت
مند خواهند بود. ) بهره68(مادهمذکور در يهافوق العاده ازات شاغل و یحسب مورد از امتکارمندان

بر اساس سیاست که یدولتشرکت هاي ر یره سایئت مدیهيران عامل و اعضایمديایحقوق و مزا-تبصره
ياران حرفهیمدر یمشابه سا، واگذار گرددیر دولتید شرکت آنها به بخش غیبايمصوب مقام معظم رهبرهاي 

گردد.ین و پرداخت میین قانون تعیمذکور در ا



به ، زه و تحرك در آنهایجاد انگیو اياقتصادبنگاه هاي یدهو سودییکارايبه منظور ارتقا-73ماده 
در مورد اصل يمصوب مقام معظم رهبربر اساس سیاست هاي که یدولتشرکت هاي کارمندان آن دسته از 

که بر اساس آئین نامه اي ار دولت بماند ید در اختیران بایایاسالميجمهوری) قانون اساس44چهل و چهارم (
کشور يآنها در توسعه اقتصاديزان اثرگذاریزان سود حاصل و میمتناسب با ممی رسد ران یئت وزیب هیبه تصو

ن یاز ایم پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیر مستقیبه طور غري بهره وري بنگاه ها، فوق العاده بهره وو عملکرد و 
ک از ی) حقوق ثابت هر 40%) کارمندان تا سقف چهل درصد (70%هفتاد درصد (يحسب مورد برافوق العاده 
. می باشدکارمندان 

توانند یرا ممادهن ی) و ا68(ماده) 6مذکور در بند (يهافوق العاده از یکین قانون صرفاً ین ایمشمول-تبصره
ند. یافت نمایدر

حقوق و يشورایی، اجرادستگاه هاي کارمندان ياین حقوق و مزاییدر تعیبه منظور هماهنگ-74ماده 
و دو نفر از وزرا به ییو داراير امور اقتصادیکشور و وزيزیرت و برنامهیریس سازمان مدیت رئیدستمزد با عضو

و و برنامهیاجتماعيونهایسینده از کمیو مجموعاً دو نفر نماذیربط گاه س دستیران و رئیئت وزیانتخاب ه
ن یاعم از اییاجرادستگاه هاي هیکل، شودیل می(به عنوان ناظر) تشکیاسالميو محاسبات مجلس شورابودجه

ن ییتعيبراذیربط یم در مراجع قانونیا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمین قانون باشند یکه مشمول مقررات ا
مذکور را يد موافقت شورایا هر نوع پرداخت جدیکارمندان خود و يایو مقررات حقوق و مزایر مبانییا تغیو 

س جمهور قابل اجرا است. ید رئیمات شورا پس از تأیکسب کنند. مصوبات و تصم
حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود. يرخانه شورایف دبیوظا

موظفند قبل از هر گونه ، م مقررات پرداخت دارندیار تنظیکه اختیر مراجعیران و سایئت وزیه-تبصره
ند. ین شورا را اخذ نماینظر موافق ايریگمیتصم

. می باشد) 5000ن معادل (یان سال کارمندان و بازنشستگان و مؤظفیپايدیزان عیاز میامت-75ماده 
ن یران مشمول ایبگفهیحقوق بازنشستگان و وظ، نیمستمر شاغليایحداقل و حداکثر حقوق و مزا-76ماده 

هر سال ییاجرادستگاه ها وابسته به یبازنشستگيو صندوقهاییاجرادستگاه هاي ران یر حقوق بگیقانون و سا
رسد. یران میئت وزیب هیشنهاد سازمان به تصویبا پ

مستمر يهافوق العاده ) برابر حداقل حقوق ثابت و 7د از (یمستمر نبافوق العاده سقف حقوق ثابت و -تبصره
تجاوز کند. 
گردند. یمیمستمر تلقفوق العاده ) 68(ماده) 5() و3(، )2(يمذکور در بندهايهافوق العاده 

قانون ن ی) ا68(ماده) 10) و (9(، )8) (7(، )6(، )5(يمذکور در بندهايهافوق العاده زان ین مییتع-77ماده 
ران خواهد بود. یا مقامات و مدیو ییس دستگاه اجرایا رئیر و یبا وزذیربط ن شده توسط مراجع ییتا سقف تع

ن فصل به یپرداخت خارج از ضوابط و مقررات ایه مبانین قانون کلیمشمول ادستگاه هاي در -78ماده
ین گردد و همچنیا فوت پرداخت میو یکارافتادگا از یکه در زمان بازنشسته شدن یقانونيپرداختهاياستثنا



، سیسروسلف، آمدوس رفتیر سروینظیخدماتيم در ازایارانه مستقیکه به عنوان یرفاهيهاکمکبرنامه
گردد. ین قانون لغو میايبا اجرا، گرددیر موارد پرداخت میا سایمهد کودك و 

ک از یهر یمشمول کسور بازنشستگيهافوق العاده حقوق ثابت و ، ن فصلیايکه با اجرایدر صورت-تبصره
تفاوت ی، قبلیافتیزان دریتا م، ابدینمودند کاهش یافت میدرین و مقررات قبلیکارمندان که به موجب قوان

مستهلک يبعديبا ارتقاهایق ضمن درج در حکم حقوقین تفاوت تطبیافت خواهند نمود و ایق دریتطب
گردد. یز منظور میفه نیا وظییق در محاسبه حقوق بازنشستگیتفاوت تطبنیگردد. ایم

د در یبا، هانهیپاداشت و هز، ر مستمریغ، ن قانون اعم از مستمرین ایبه مشمولیه مبالغ پرداختیکل-79ماده
کارمندان درج گردد. یش حقوقیف

شنهاد سازمان به یماه با پ3قانون حداکثر ظرف مدت ن یب ایخ تصوین فصل از تاریاییاجرانامهنیآئ-80ماده 
) ماه پس از ابالغ 3مؤظفند حداکثر ظرف مدت (ییاجرادستگاه هاي و می رسد ران یئت وزیب هیتصو

یند.مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمايهاها و دستورالعملنامهنیآئ

ارزیابی عملکرد-فصل یازدهم 

ران یئت وزیب هیشنهاد سازمان به تصویکه با پبر اساس آئین نامه اي مکلفند ییاجرادستگاه هاي -81ماده 
يهابرنامه، ت و کارمندانیریمد، عملکرد سازمانیابیت عملکرد مشتمل بر ارزیریبا استقرار نظام مد، رسدیم

يه گزارشهایضمن تهخود به مورد اجرا گذاشته و يرا در واحدهابهره وري زان یعملکرد و میابیسنجش و ارز
ند. یج حاصل را به سازمان گزارش نماینتا، و منظميانوبه

و يریگیپییاجرادستگاه هاي ه یت عملکرد را در سطح کلیریسازمان مؤظف است استقرار نظام مد-82ماده 
و یاختصاصيآنها در ابعاد شاخصهایابیو ارزشییاجرادستگاه هاي از عملکرد ینظارت نموده و هر سال گزارش

ران یئت وزیب هیشنهاد سازمان به تصویکه با پبر اساس آئین نامه اي ن قانون را یاحکام ايو نحوه اجرایعموم
د. یارائه نمایاسالميس جمهور و مجلس شورایه و به رئیته، رسدیم

دستگاه هاي از یافتیدريو گزارشهایالمللنیبيهاشاخصبر اساس سازمان مؤظف است هر ساله -83ماده 
جهان ير کشورهایسه با سایشرفت کشور را در مقایزان پیگاه و میجای، انداز ابالغپس از انطباق با چشمذیربط، 

ين راهبردهایج آن در تدوید و از نتایارائه نمایاسالميس جمهور و مجلس شوراین و گزارش الزم را به رئییتع
د.یتوسعه استفاده نمايهابرنامه



حقوق و تکالیف کارمندان-دوازدهم فصل 

مربوط يایبا استفاده از حقوق و مزايکاریروز حق مرخصیسیسالییاجرادستگاه هاي کارمندان -84ماده
ره شدن است. یکارمندان در هر سال قابل ذخیاز مرخصیمیرا دارند. حداکثر ن

حداکثر ذیربط توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه یمییاجرادستگاه هاي کارمندان -1تبصره
یالت عالیادامه تحصيبرایکه کسب مرخصیند و در صورتیبدون حقوق استفاده نمایسه سال از مرخص

ش خواهد بود. یدر رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایتخصص
ید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصییو تأیطبق گواهییجراادستگاه هاي کارمندان -2تبصره

درمان و آموزش ، ص وزارت بهداشتیالعالج به تشخصعبيهایماریدر سال استفاده خواهند نمود. بیاستعالج
گردد. یمینیبشین فصل پینامه انیو مقررات مربوط در آئمی باشدیمذکور مستثنیت زمانیاز محدودیپزشک

تابع همان مقررات یاستعالجیاز نظر استفاده از مرخصین اجتماعین مقررات قانون تأمیمشمول-3تبصره
. می باشند

ت حداکثر به مدت یان مأموریتوانند تا پایبرند میت بسر میکارمندان زن که همسر آنها در مأمور-4تبصره
ند. یبدون حقوق استفاده نمایشش سال از مرخص

ئت یب هیکه به تصوآئین نامه اي مصوب و يهایی مکلفند در چهارچوب بودجهاجرادستگاه هاي -85ماده 
با ، ه درمانیمه پایکارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از ب، رسدیران میوز

قرار یلیتکميهامهیه کارمندان دولت تحت پوشش بیکليکنواخت برایمشارکت آنان به صورت هماهنگ و 
دهند. 
يبرایمنیو ایط بهداشتین شرایط مناسب کار و تأمیجاد محیمکلفند در اییاجرادستگاه هاي -86ماده 

کارمندان خود اقدامات الزم را به عمل آورند. 
م ساعات کار یب و تنظیو ترتمی باشدساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته -87ماده 

ير ساعت کار کارمندان در موارد ضرورییگردد و تغین مییران تعیوزئتیهبیشنهاد سازمان و تصویدارات با پا
از ساعات یئت علمیهيس معلمان و اعضایزان ساعات تدری. مذیربط می باشدت سقف مذکور با دستگاه یبا رعا

ن خواهد شد. ییتعذیربط مشاغل طبقه بندي يهادر طرح، مؤظف
ک چهارم ساعت کار روزانه یساعات کار خود را تا ییتوانند با موافقت دستگاه اجرایکارمندان م-1تبصره

ل دهند. یساعت) تقل11(حداکثر 
ن خواهد ییل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعین قبینحوه محاسبه سوابق خدمت ا، ایزان حقوق و مزایم

شد. 
ت سقف ساعات کار با یران و رعایئت وزیتوانند در موارد خاص با موافقت هیمییاجرادستگاه هاي -2تبصره

ند. یم نمایتنظيگریب دیساعات کار خود را به ترتیو فصلياو منطقهییایط جغرافیتوجه به شرا



(ستاد ند. یم نمایمؤظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیاستانییاجرادستگاه هاي ه یکل-3تبصره
). می باشندن حکم نیمشمول اییاجرادستگاه هاي يمرکز
ان مورد یدر برابر شاکیقانونمسئولیت هايف و یدر انجام وظاییاجرادستگاه هاي کارمندان -88ماده 
ف آنها با یدفاع از انجام وظايکارمندان برايمکلفند به تقاضاییاجرايو دستگاهامی باشندییت قضایحما

ند. ینماییت قضایل از کارمندان حمایا گرفتن وکیخود یاز کارشناسان حقوقاستفاده 
یازات و انتصاب به مشاغل سازمانیالت و امتیدر مورد استفاده از تسهییاجرادستگاه هاي کارمندان -89ماده 

ن و یت موازیمکلفند با رعاییاجرادستگاه هاي کسان برخودار بوده و یط الزم از حقوق یدر صورت داشتن شرا
ن قانون مدنظر قرار دهند. یحقوق کارمندان خود را در مورد مذکور در ای، مقررات مربوطه و عدالت استخدام

، امانت، صداقت، سرعت، ف خود را با دقتیکه وظامی باشندمؤظف ییاجرادستگاه هاي کارمندان -90ماده
دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل یاختصاصو ین و مقررات عمومیت از قوانیانصاف و تبعیی، روگشاده

پاسخگو باشند. ذیربط کسان و دستگاه ین به طور یعموم مراجع
توانند ی. ارباب رجوع ممی باشدممنوع ین و مقررات عمومین و تخلف از قوانیبه امور مراجعییاعتنایهرگونه ب

یا مراجع قانونیو ذیربط ییف به دستگاه اجرایدر انجام وظایدر برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاه
ند. یت نمایشکا

حق ، التیتسه، ازی. استفاده از هرگونه امتمی باشدممنوع ياخذر رشوه و سواستفاده از مقام ادار-91ماده 
دستگاه هاي ان ف مرتبط با شغل توسط کارمندیو وظايف اداریه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایهد، مشاوره

شود. یخود تخلف محسوب مذیربط به جز دستگاه یو حقوقیقیدر تمام سطوح از افراد حقییاجرا
مستمر يهایق انجام بازرسیران از طریم مدیمؤظفند عالوه بر نظارت مستقییاجرادستگاه هاي -1تبصره

ک از یند. چنانچه تخلف هر یم نماینظارت مستقمادهن یايتوسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرایداخل
یین مقام دستگاه اجرایر مربوطه برسد باالترید مدییک بازرس معتمد به تأیکارمندان مستند به گزارش حداقل 

ا انفصال از ین مشابه و یا و عناویمزا، ک سوم از حقوقیتوانند دستوراعمال کسر یم، ران مجازیا مقامات و مدی
ند. یفرد متخلف صادر نمايک سال را برایماه تا ک یمدت يبرایخدمات دولت

ر مربوطه برسد ید بازرس معتمد و مدییکه به تأییهان تخلف به استناد گزارشیدر صورت تکرار ا-2تبصره
اخراج و ، دیبازخريهااز مجازاتیکیارجاع و يبه تخلفات اداریدگیرسيهائتیبه هیپرونده فرد خاط

اعمال خواهد شد. یدولتانفصال دائم از خدمات
دستگاه رشوه دهنده به کارمندان یو حقوقیقیافراد حقیمؤظف است اسامییاجرادستگاه هاي -3تبصره

د. یاعالم نماییاجرادستگاه هاي ه یت عقد قرارداد به کلیرا جهت ممنوعياجراهاي 
را ییاجرادستگاه هاي رشوه دهنده به کارمندان یو حقوقیقیافراد حقیسازمان مؤظف است اسام-4تبصره

د. یاعالم نماییاجرادستگاه هاي ه یت عقد قرارداد به کلیجهت ممنوع
مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام ، ران و سرپرستان بالفصلیمد-92ماده 



که کارمندان مزبور با اقدامات یپاسخگو باشند. در صورتد یو در مورد عملکرد آنان بامی باشندف محوله یوظا
ت مسئوالن مزبور یریطه مدیا سواستفاده در حیر رشوه و ینظیا تخلفاتیان دولت گردند و یخود موجب ضرر و ز

ز یران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیبا مدیعالوه بر برخورد با کارمندان خاط، مشاهده و اثبات گردد
با آنان رفتار خواهد شد. ، ن مربوطیم اهمال نموده باشند مطابق قوانیا جرایشف تخلف که در ک

) به انجام 87(مادهن شده موضوع ییمؤظفند در ساعات تعدستگاه هاي اجرایی ه کارمندان یکل-93ماده 
تعطل به خدمات ام یا ایمقرر و يخارج از وقت اداريکه در مواقع ضروریف مربوط بپردازند و در صورتیوظا

ف محوله در قبال حقیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایاعالم نبر اساس از باشد یآنان ن
برابر مقررات مربوط خواهند بود. يکاریا اضافهالزحمه 

با ي. در موارد ضرورمی باشده کارمندان دولت ممنوع یکليبرایک پس سازمانیش از یبيتصد-94ماده 
افت یبدون دریا حساس به صورت سرپرستییتیریموقت پست سازمان مديص مصام مسئول مافوق تصدیتشخ

. می باشدحداکثر چهار ماه مجاز يا برایحقوق و مزا
ا مقام یکننده پست دوم ک از کارمندان دولت اعم از قبولیتوسط هر فوق الذکر مادهت مفاد یعدم رعا-تبصره

م خواهد شد. یو اتخاذ تصمیدگیرسيبه تخلفات اداریدگیئت رسیخلف محسوب و در هصادرکننده حکم مت
و باالتر) در موارد خاص به عنوان یکارشناسیلیبازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيریبه کارگ-95ماده 
یحقوقيهامشاورهس و یتدر، ر مستمریغيامجامع و خدمات مشاوره، شوراها، هاونیسیکم، هاتهیکمياعضا

ظف وي کارمندان مک سوم ساعت اداریاز ییاجراهايه موع ساعت اشتغال آنها در دستگان که مجیمشروط بر ا
. می باشدتجاوز نکند بالمانع 

گردد. ین و پرداخت مییمعادل کارمندان شاغل مشابه تعین افراد متناسب با ساعات کار هفتگیاحق الزحمه 
ياحکام و اوامر رؤسا، ن و مقرراتیدر حدود قوانمی باشندمکلف ییاجرادستگاه هاي کارمندان -96ماده 

ن و مقررات یا امر مقام مافوق را برخالف قوانیاگر کارمندان حکم ، ندیاطاعت نمايمافوق خود را در امور ادار
یوق اطالع دهند. در صورتن و مقررات با مقام مافیرت دستور را با قوانیمکلفند کتباً مغا، ص دهندیتشخيادار

دستور صادره يکارمندان مکلف به اجرا، د کردییدستور خود را تأيمقام مافوق کتباً اجرا، ن اطالعیکه بعد از ا
. می باشددهنده با مقام دستورییمتوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویتیث مسئولین حیخواهند بود و از ا

دستگاه ر تخلفات کارمندان یف شده است و سایا تکلین قانون ممنوع و یکه در ايبه مواردیدگیرس-97ماده 
به استثنا «. می باشد-1372مصوب -يبه تخلفات اداریدگین مجازات آنها طبق قانون رسییو تعییاجراهاي 
» مشخص شده است.مادهن یب آن در ای) که ترت91(ماده

وزارت امور خارجه موجب یط گواهیگانه به شریت کشور بیقبول تابعا یران و یت ایخروج از تابع-98ماده 
انفصال از خدمات دولت خواهد بود. 

و هرگونه می باشدمجاز يراداریدر ساعات غیتنها در قبال انجام کار اضافيکارپرداخت اضافه-99ماده 



است. یوجوه و اموال عمومیرقانونیدر حکم تصرف غین عنوان بدون انجام کار اضافیپرداخت تحت ا
رسد.یران میئت وزیب هیشنهاد سازمان به تصوین فصل با پیاییاجرايهانامهنیآئ-100ماده 

تأمین اجتماعی-فصل سیزدهم 

ر ینظین اجتماعیتأميایاز مزاياز لحاظ برخوردارییاجرادستگاه هاي یمانیپیه کارمندانیکل-101ماده 
و ی، می باشندن اجتماعین قانون مشمول قانون تأمیت ایدرمان با رعاي، کاریب، فوتی، کارافتادگاز ی، بازنشستگ

دستگاه هاي در یتیمشاغل حاکميتوان برایم، ن قانونیاالجرا شدن ای را که پس از الزمکارمندان رسم
ن یخود مشمول قانون تأميحسب تقاضاین اجتماعیتأميایاز مزاياستخدام نمود از لحاظ برخودارییاجرا

رند. یگیقرار مذیربط ییمورد عمل دستگاه اجراین بازنشستگیا قوانییاجتماع
يکشوریا سازمان بازنشستگیین اجتماعیسازمان تأميل به جایتوانند در صورت تمایکارمندان م-102ماده 

يدولت براییصورت سهم کارفرمان یرند. در ایقرار گيامهیبيهاگر از صندوقیدیکیمشمول مقررات 
مابه التفاوت و می باشدین اجتماعیمقررات قانون تأمییزان سهم کارفرمایحداکثر به مین اجتماعیخدمات تأم

ر آن یو نظایاز کار افتادگ، فهیوظی، ل کارمندان از لحاظ بازنشستگین قبیگردد. ایتوسط کارمندان پرداخت م
بار یکر صندوق در طول مدت قرارداد فقط ییتغمی باشنداند اب کردهکه انتخیمشمول مقررات صندوق

. می باشدر یامکانپذ
رسد. یران میئت وزیب هیشنهاد سازمان به تصویر صندوقها با پیینحوه تغیینامه اجرانیآئ-تبصره

ید:نماتواند کارمند خود را بازنشستهیر میط زیاز شرایکیبا داشتن ییدستگاه اجرا-103ماده 

با یمشاغل تخصصيپنج سال براویو سیر تخصصیمشاغل غيسال سابقه خدمت برایحداقل س-الف
سال. 30سنوات باالتر از يارشد و باالتر با درخواست کارمند برایکارشناسیالت دانشگاهیتحص

حقوق.روز یست و پنجست و پنج سال سابقه خدمت با بیحداقل شصت سال سن و حداقل ب-ب

ان مشاغل ساخت و یمتصديبرا» ب«مزبور در بند ین شرط سنیسابقه مذکور در بند (الف) و همچن-1تبصره
گردد. یزنان منظور نميبرایو شرط سنمی باشدآور و جانبازان و معلوالن تا پنج سال کمتر یانز

یر تخصصیمشاغل غيسابقه خدمت براسال یسيکه دارایمکلفند کارمندانییاجرادستگاه هاي -2تبصره
و شصت یمشاغل تخصصيو پنج سال سابقه خدمت برایسيکه داراین کارمندانیو شصت سال سن و همچن

ند. یکارمندان بازنشسته نمايرا رأساً و بدون تقاضامی باشندو پنج سال سن 
ست و پنج یشصت و پنج سال سن و حداقل بيرا که دارایمؤظفند کارمندانییاجرادستگاه هاي -3تبصره

هفتاد سال است. یان مشاغل تخصصیمتصديبرایرا بازنشسته کنند. سقف سنمی باشندسال سابقه خدمت 



ش از یکه بیدر صورت، استپنج سال ست و یکه سابقه خدمت آنها کمتر از بفوق الذکریکارمندان تخصص
ادامه خدمت دهند و در ، ست و پنج سال سابقهیدن به بیتوانند تا رسیسال سابقه خدمت داشته باشند متسیب
شوند. ید مین صورت بازخریر ایغ

هر سال يسال خدمت دارند به ازایش از سیکه بیبه کارمندانین حقوق بازنشستگییدر هنگام تع-104ماده 
ن شده ییعالوه بر حقوق تعیشستگن شده حقوق بازنیی) رقم تع2%/5م درصد (یدو و ن، سالیخدمت مازاد بر س

د. یمحاسبه و پرداخت خواهد گرد
می یکارمندانآن مدت از سوابق خدمتی، بازنشستگين قانون برایمنظور از سابقه خدمت در ا-105ماده 
د و ینمایا میکه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده باشد

مه وقت یوقت بانوان را به استناد قانون راجع به خدمت نیمهو مدت خدمت نیو استعالجیاستحقاقیمرخص
به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت ین که کسور بازنشستگی(مشروط بر ا-1362مصوب -بانوان

گردد. یفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب مینظام وظ
ا معادل آن ییآموزشیل مقاطع رسمین خدمت به تحصیا حیکه در ابتدا یمندانمدت خدمت کار-تبصره

منظور یبازنشستگيشوند جزو سابقه خدمت برایمند مالت مربوطه بهرهیتحصيایابند و از مزاییاشتغال م
اشتغال داشته ف محوله یرا به انجام وظايل حداقل سه چهارم از وقت اداریگردد. مگر آن که همراه با تحصینم

ن قانون با موافقت سازمان ی) ا61(مادهت یبا رعایلیتحصیو تعهدات خدمتیلیتحصيهاتیمأمور، باشند
رد. یگیکشور انجام ميزیت و برنامه ریریمد

ین قانون کارمندان مشمول ایمحاسبه حقوق بازنشستگيو برایمحاسبه کسور بازنشستگيمبنا-106ماده 
. می باشدن قانون ی) ا68(ماده» 10«بند فوق العاده مستمر و يهافوق العاده ثابت به اضافه قحقو

ن حقوق یک ماه آخریشوند به ازاء هر سال خدمت ین قانون که بازنشسته میبه کارمندان مشمول ا-107ماده 
ره شده پرداخت خواهد شد. یذخيهایسال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصیمستمر (تا سيایو مزا

که یاند از سنوات خدمتافت نمودهیدريدیآن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخر
شود. یگردد کسر مین وجوه میافت ایمشمول در

مشمول صندوق ین قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگیب ایکه تا قبل از تصویمندانراک-108ماده 
ا در یو می باشندن فصل تابع صندوق خود یشده در اینیبشیت احکام پیبا رعامی باشند، يکشوریبازنشستگ

ت احکام ین صندوق را انتخاب کنند. با رعایند و ایدرآین قانون به استخدام ر سمیکه پس از اجراء ایصورت
خواهند مبود. یقبلیر مقررات قانونین قانون مشمول سایمذکور در ا

يران صندوق هایبگيا مستمریران یفه بگیوظ، ه بازنشستگانین قانون حقوق کلیب ایخ تصویاز تار-109ماده 
که یاند در صورتا فوت نمودهیا از کارافتاده و یبازنشسته 1385ان سال یکه تا پايو لشکريکشوریبازنشستگ

ینیبشیانه پیحه بودجه سالیدر الینه زندگیکه با توجه به شاخص هزیالیب ریکمتر از حاصل ضرب ضر



مربوط يهاتبصرهو مادهن یا» ب«و » الف«ي) و ارقام مذکور در جداول بندها125(مادهت یگردد با رعایم
یابد.یش میزان افزاین میباشد تا ا

ین گروه شغلیف آخریاز ردیبر اساس امتيا فوت کارمندان کشورییاز کارافتادگی، حقوق بازنشستگ-الف
ر خواهد بود. یسال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیو بر اساس سفوق الذکر یالیب ریمربوط در ضر

از مربوطه یامت4یگروه شغل، 4500از مربوطه یامت3یگروه شغل، 4000از مربوطه یامت2و1یگروه شغل
از مربوطه یامت7یگروه شغل، 6000از مربوطه یامت6یگروه شغل، 5500از مربوطه یامت5یگروه شغل، 5000
از مربوطه یامت10یگروه شغل، 7500از مربوطه یامت9یگروه شغل، 7000از مربوطه یامت8یگروه شغل، 6500
از یامت13یگروه شغل، 9000از مربوطه یامت12یگروه شغل، 8500از مربوطه یامت11یگروه شغل، 8000

16یگروه شغل، 10500از مربوطه یامت15یگروه شغل، 10000از مربوطه یامت14یگروه شغل، 9500مربوطه 
گروه ، 12000از مربوطه یامت18یگروه شغل، 11500از مربوطه یامت17یگروه شغل، 11000از مربوطه یامت

13000از مربوطه یامت20یگروه شغل، 12500از مربوطه یامت19یشغل
) قانون نظام هماهنگ پرداخت 1(ماده) 2(تبصرهمقامات موضوع ین حقوق بازنشستگییز مربوط به تعایامت

مقامات را به عهده داشته و يتصدی، انقالب اسالميروزیکارمندان دولت و همترازان آنها که بعد از پ
ر خواهد بود:یاند به شرح زبازنشسته شده

، 16500» ج«مقامات موضوع بند ، 15500» ب«مقامات موضوع بند ، 14500» الف«مقامات موضوع بند 
19000» هـ«مقامات موضوع بند ، 17500» د«مقامات موضوع بند 

مربوط یگاه شغلیف جایاز ردیمسلح بر اساس امتيروهایا فوت کارمندان نیفه و یوظی، حقوق بازنشستگ-ب
ر خواهد بود: یسال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیو بر اساس سمادهن یمذکور در ایالیب ریدر ضر

5400یاز: امت، 4: سرجوخه با رتبه یا رتبه شغلیعنوان درجه 
6000یاز: امت، 5با رتبه 3: گروهبان یا رتبه شغلیعنوان درجه 
6600یاز: امت، 6با رتبه 2: گروهبان یا رتبه شغلیعنوان درجه 
7200یاز: امت، 7با رتبه 1ن : گروهبایا رتبه شغلیعنوان درجه 
7800یاز: امت، 8: استوار دوم با رتبه یا رتبه شغلیعنوان درجه 
8400یاز: امت، 9کم با رتبه ی: استوار یا رتبه شغلیعنوان درجه 
9000یاز: امت، 10: استوار سوم با رتبه یا رتبه شغلیعنوان درجه 
9600یاز: امت، 11: استوار دوم با رتبه یا رتبه شغلیعنوان درجه 
10200یاز: امت، 12کم با رتبه ی: استوار یا رتبه شغلیعنوان درجه 
10800یاز: امت، 13: سروان با رتبه یا رتبه شغلیعنوان درجه 
11400یاز: امت، 14: سرگرد با رتبه یا رتبه شغلیعنوان درجه 
12000یاز: امت، 15: سرهنگ با رتبه یا رتبه شغلیعنوان درجه 



12600یاز: امت، 16: سرهنگ با رتبه یا رتبه شغلیجه عنوان در
12200یاز: امت، 17با رتبه 2پ ی: سرتیا رتبه شغلیعنوان درجه 
13800یاز: امت، 18پ با رتبه ی: سرتیا رتبه شغلیعنوان درجه 
14400یاز: امت، 19: سرلشگر با رتبه یا رتبه شغلیعنوان درجه 
15000یاز: امت، 20رتبه : سپهبد بایا رتبه شغلیعنوان درجه 
15600یاز: امت، : ارتشبدیا رتبه شغلیعنوان درجه 

ي) سال دارا2که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (مادهن یا» الف و ب«يمشموالن بندها-1تبصره
از حقوق آنان یبه امت» الف«ر حسب مورد و بر اساس جدول بند یزيدرصدها، اندبودهیتیریمديهاسمت

اضافه خواهد شد: 
ران کل و همتراز آنان یمد، درصد10ر کل و همتراز آنان ین مدیمعاون، درصد5و همتراز یمشاغل سرپرست

» 2«يهاتبصرهمقامات موضوع ، درصد20یدولتشرکت هاي ره یات مدیهران عامل و اعضاء یمد، درصد15
درصد. 25) ن.هـ.ب 1(ماده» 3«و 

سال است به یش از سیآنها بیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگیفه بگیبازنشستگان و وظ-2تبصره
که سابقه پرداخت يگردد و افرادیاضافه مفوق الذکر ) به ارقام 2%/5م درصد (یازاء هر سال (تا ده سال) دو و ن

) از ارقام 2%/5(یم درصدال دو نسال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سیآنها کمتر از سیکسور بازنشستگ
فه آنان از حداقل حقوق یا وظییزان حقوق بازنشستگین که میگردد. مشروط بر ایکسر مفوق الذکر 
کمتر نگردد. یبازنشستگ

) 159) و (158(، )157و مواد (ي) قانون استخدام کشور83) و (80که به استناد مواد (یکارمندان-3تبصره
که سابقه یدر صورت، دارندیافت میدريا مستمریفه یمشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظقانون اجا و موارد

ن و مقررات یسال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانیآنها کمتر از سیپرداخت کسور بازنشستگ
است. الزم االجراء ن شد ییمورد عمل که تع

ابد و با ییش مین افزایران معادل شاغلیبگیفهو اوالد بازنشستگان و وظيمندنه عائلهیکمک هز-4تبصره
يو اصالحات بعد27/11/1380دولت مورخ یاز مقررات مالیم بخشی) قانون تنظ8(مادهش حکم ین افزایا

گردد. یآن لغو م
ش از ارقام یبیقبلران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل یفه بگیهر کدام از بازنشستگان و وظ-5تبصره

. می باشدند همان ارقام مالك پرداخت ینمایافت میفوق الذکر در
ر یبه شرح زمی باشدنمادهن یا» ب«ان منفک از خدمت که در جدول بند یدرجات سابقه نظام-6تبصره

ابد:ییق میتطب

، معادل ستوان سوماریافسر، ار دومیار سوم و ستوانیستوان-الف



، معادل ستوان دومهمافر دوم، ار سومیکم و ستوانیار یستوان-ب

،کمیمعادل ستوان ، کمیهمافر -ج

،معادل سروان، سر همافر سوم-د

،معادل سرگرد، همافر دومسر-هـ

معادل سرهنگ دوم، کمیهمافر سر-و

يداراکه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال » ب«ک از مشموالن موضوع بند یبه هر -7تبصره
ر به حقوق آنان یاز جدول شماره (دو) به شرح زيدرصد، اندت بودهیریاست و مدیری، فرماندهین شغلیعناو

اضافه خواهد شد: 
کارمندان در رتبه ، درصد10، 13یال10یکارمندان در رتبه شغل، درصد5، 9یال8یکارمندان در رتبه شغل

و به 19یکارمندان در رتبه شغل، درصد20، 18یال17یبه شغلکارمندان در رت، درصد15، 16یال14یشغل
درصد 25، باال

مسلح يروهایبه بعد در خدمت ن15/1/1358خ یکه از تاریان باالتر از درجه سرهنگیه نظامیکل-8تبصره
برخوردار یف درجه سرهنگیصرفا از حقوق رد، ن نشده استییآنان تعيبرایاند و احکام خاص قضائنبوده

ن بند نخواهند شد. یايهاتبصرهر یخواهند شد و مشمول سا
ن دستورالعمل یاز مقررات ایاسالميمجلس شورا، 1372مصوب -ن قانون حالت اشتغالیمشمول-9تبصره
. می باشندیمستثن
و یات علمیران اعضاء هیبگيا مستمرین یموظف، ه بازنشستگانیحقوق کل1/12/1386خ یاز تار-110ماده 

مادهموضوع یالیب ریکه کمتر از حاصل ضرب ضریاند در صورتاز کار افتاده و فوت شده، قضات که بازنشسته
يهاتبصرهو مادهن ی(الف) و (ب) اي) و ارقام مذکور در جداول بندها125(مادهت ین قانون با رعای) ا109(

یابد:یش میزان افزاین میمربوط باشد تا ا

ن مرتبه یف آخریاز ردیبر اساس امتیات علمیران اعضاء هیبگيا مستمرین یموظفی، حقوق بازنشستگ-الف
ر خواهد بود. یسال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیو بر اساس سیعلم

یمرتبه علم، 11000از یامتی، مربیمرتبه علم، 9500از یامت، ارانیار و پژوهشیآموزشیمربیمرتبه علم
18000از یامت، استادیمرتبه علم، 16000از یامت، اریدانشیمرتبه علم، 14000از یامت، اریداستا

یسبر اساس ن گروه و یف آخریاز ردیران قضات بر اساس امتیبگيا مستمرین یموظفی، حقوق بازنشستگ-ب
ر خواهد بود: یسال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام ز



گروه ، 11500از یامت، گروه چهار، 10500از یامت، گروه سه، 9500از یامت، دوگروه ، 8500از یامت، کیگروه 
16000یاز امت، گروه هشت، 15000از یامت، گروه هفت، 13500از یامت، گروه شش، 12500از یامت، پنج

سانس و معادل آنیبا کمتر از مدرك لیدارندگان مشاغل قضائياز حقوق مبنایدر محاسبه امت-1تبصره
اشتغال به یانقالب اسالميکه سه سال در دادسراهایکسانیت قضائین وضعییواحده قانون تعماده(موضوع 
آنان کسر خواهد شد. یاز گروه شغلی) از امت5%اند) پنج درصد (داشتهیکار قضائ
ا یارشد یکارشناسیلیدر صورت داشتن مدرك تحصیه قضائیاز حقوق دارندگان پایدر محاسبه امت-2تبصره

ا معادل آن در یدکترا یلیمدرك تحصيو برا)5%(قضات پنج درصد يقابل قبول برايهامعادل آن در رشته
گردد. یآنان اضافه میاز گروه شغلی) به امت10%ها ده درصد (همان رشته

مسئولیت هاي در صورت داشتن یت و سرپرستیریمدان مشاغل یازات فوق به متصدیعالوه بر امت-3تبصره
از حقوق آنان اضافه خواهد یر حسب مورد به امتیزير حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهایز

نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.ز به همانیسنوات کمتر از دو سال نيشد. برا

دادستان انقالب ، شهرستانيس دادگستریرئ، تهران)ر از ی(غیدادستان عموم، استانیدادستان نظام-1
).5%(مستقل به مأخذ پنج درصد 2س دادگاه حقوق یرئ، استانیاسالم

، تهرانیدادستان نظام، ر از تهران)یمسلح مرکز استان (غيروهاینیس سازمان قضائیرئ، ران کلیمد-2
).10%تهران به مأخذ ده درصد (یس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمیرئ، استانيس کل دادگستریرئ

یس سازمان بازرسیرئي، وان عدالت اداریس دیرئي، ر دادگستریه و معاونان وزیس قوه قضائیمعاونان رئ-3
س کل یرئ، دادستان تهران، مسلحيروهاینیس سازمان قضائیرئ، قضاتیدادستان انتظام، کل کشور
حقوق مبنا.) 15%خذ پانزده درصد (استان تهران به مأيدادگستر

).20%ست درصد (یکشور و داستان کل کشور به مأخذ بیوان عالیس دیرئ-4

الزم مادهن ین ای) در مورد مشمول109(ماده» 6«و » 5«، »4«، »3«، »2«، »1«يهاتبصره -4تبصره
. می باشداالجراء 

يهایه صندوقکلن یمشترکیقانونيهاتیر حمایسايو هماهنگ سازیکنواختیبه منظور -111ماده 
الزم االجراء خواهد بود.ر یزيبندها، ن قانونیمشمول اییاجرادستگاه هاي یبازنشستگ

ن تحت تکفل خود را در یتوانند والدیمیبازنشستگيهان و بازنشستگان مشترك صندوقیه شاغلیکل-1
ی خدمات درمانمه یتحت پوشش ب، نباشندیخدمات درمانيهامهیک از بیچ یکه تحت پوشش هیصورت

خود قرار دهند.



فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور -2
مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت دانشگاهی تا بیست 

گردند.مستمري والدین خود برخوردار میو پنج سالگی از کمک هزینه اوالد، بیمه و یا 

ق ین نامه نحوه تطبیآئ، مکلفندین اجتماعیکشور و وزارت رفاه و تاميزیرت و برنامهیریسازمان مد-112ماده 
که مشمول قانون نظام دستگاه هاي اجرایی ران آن دسته از یبگيا مستمرین یموظف، ن حقوق بازنشستگانییو تع

ه و ین قانون و احکام مربوط تهی) ا109(ماده» الف«اند را با جدول بند نبوده1370هماهنگ پرداخت مصوب 
ران برسانند. یات وزیب هین قانون به تصویب ایخ تصویحداکثر ظرف مدت سه ماه از تار

يجمهوریو فرهنگیاجتماعي، صادان قانون برنامه چهارم توسعه اقتیدولت مکلف است تا پا-113ماده
در سازمان ین اجتماعیو تامياعم از کشوریبازنشستگيهاه صندوقیع کلیران در خصوص تجمیایاسالم

ی الزم را به عمل آورد.اقدامات قانونین اجتماعیتام

شوراي عالی اداري و شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی-فصل چهاردهم 

ی و نظامالتیساختار تشک، نقش و اندازه دولت، کشور در ابعاديجاد تحول در نظام اداریبه منظور ا-114ماده 
ل یو ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نياداريانجام کار و فناوری، روش هاي ت منابع انسانیریمدیاستخداميها

یجهنت، اثر بخش، ضیاز فساد و تبعيو عارشفاف ، پاسخگو، ور و ارزش افزابهره، کارایتیریو مديبه نظام ادار
گردد.یل میر تشکیارات زیب و اختیبا ترکياداریعاليشورا، ساالرگرا و مردم

یاد شده عبارتند از:ياعضاء شورا

یاست شورا را بر عهده خواهد داشت.رياب او معاون اول ویس شورا) که در غیس جمهور (رئیرئ-1
یر شورا).کشور (عضو و دبيزیربرنامهت و یریس سازمان مدیرئ-2
ی و سه نفر از وزراء بخشو کار و امور اجتماعیدرمان و آموزش پزشک، بهداشت، وزراء آموزش و پرورش-3

یران.ات وزیگر به انتخاب هیديها
ذیربط حسب مورد.س دستگاه مستقل یا رئیر یوز-4
ه انتخاب استانداران سراسر کشور.دو نفر از استانداران ب-5
یس جمهور.ت به انتخاب رئیریو مديدو نفر صاحب نظر در رشته حقوق ادار-6
دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس شوراي اسالمی به عنوان ناظر.-7



نظارت بر حسن اجراء مسئول کشور خواهد بود و سازمان يزیرت و برنامهیریرخانه شورا در سازمان مدیدب
.می باشدمات مربوط یتصم

است.الزم االجراء س جمهور ید رئیین شورا پس از تایمصوبات ا

می باشد:ر یاد شده به شرح زیيارات شورایف و اختیوظا-115ماده 

یکه احکام آنها در قانون اساسدستگاه هاي يبه استثناء دستگاه هاي اجرایی الت یاصالح ساختار تشک-1
یس شده است.تاسي(ره) و مقام معظم رهبرینیا به امر امام خمیآمده و 

ف یو حذف وظایالتیجاد انسجام تشکیبه منظور ادستگاه هاي اجرایی یدنظر در ساختار داخلیتجد-2
ي.مشابه و تکراري، مواز

يهاحوزهتیو محدود نمودن فعالدستگاه هاي اجرایی يستاديهااز حوزهاجرایی ف یک وظایتفک-3
نظارت و ی، سازماندهي، زیربرنامهي، استگذاریسي، و راهبردیتیریو امور مدت یبه اعمال حاکميستاد

و اصالح ساختار ییایر سطوح جغرافیو سایشهرستانی، استانيبه واحدهااجرایی ف یکنترل و انتقال وظا
ییرات به عمل آمده.متناسب با تغیالتیتشک

ها در ک از وزارتخانهیوابسته به هر یو شهرستانیاستانيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهایتنظ-4
ی.ک واحد سازمانی

دولت در يسازي کوچکمناسب براسیاست هاي ن نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و ییتعیبررس-5
ین مربوطه.کالن و قوانسیاست هاي چارچوب 

ین قانون.مذکور در اطیربقبل از ارائه به مراجع ذییجاد هر نوع دستگاه اجرایو موافقت با ایبررس-6
و کوتاه یفیکه ضمن ارتقاء کيکشور به نحويهاتهیشوراها و کميریگمیو اصالح نظام تصميبازنگر-7

یر ضرور حذف شوند.و غيرنده موازیگمیتصمينمودن مراحل آن مراجع و نهادها
ین قانون.ح احکام ایاجراء صحين مقررات الزم برایتدو-8
ها و وظایف، امور و فعالیت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرایی به شهرداريشناسایی و واگذاري -9

هاي غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم بخش غیر دولتی با هدف رهاسازي دولت از تصدي
مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسالمی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.

ش هاي مورد عمل در دستگاه هاي اجرایی با گرایها، روش ها و رویهستماصالح و مهندسی مجدد سی-10
کنندگان، خودکارسازي عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعهسازي مراحل انجام کار، ساده

هاي اداري و اقتصادي نمودن فعالیت ها.افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه
قاء بهره وري و کارآیی نیروي انسانی و مدیریت دستگاه هاي اجرایی.هاي الزم براي ارتتصویب طرح-11
تصویب مقررات الزم در جهت بهینه سازي ساختار، ترکیب و توزیع نیروي انسانی بخش دولتی.-12



هاي مربوط به تعیین تکلیف نیروي انسانی دستگاه هاي که ادغام، منحل، واگذار و تصویب دستور العمل-13
شود.گر دستگاه ها منتقل مییا وظایف آنها به دی

تصویب دستور العمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائل نقلیه اداري، جابه جایی -14
و تامین ساختمانها اداري.

هاي مصوب شورا که نیاز به هاي تحول نظام اداري و طرحپیشنهاد منابع مورد نیاز براي تحقق برنامه-15
منابع جدید دارد.

يد شورایموکول به تائدستگاه هاي ذیربطشنهاد یپبر اساس د یجداجرایی يجاد هر گونه دستگاهایا-بصرهت
خواهد بود. یاسالميب مجلس شورایران و با تصویات وزیب هیو تصوياداریعال

يشود برایده میت نامیریتوسعه مدين قانون شورایکه در ایه انسانیت و سرمایریتوسعه مديشورا-116ماده 
گردد.یل میتشکمادهن یب مذکور در ایل و با ترکیف ذیانجام وظا

ترکیب شورا:-الف

یس شورا)کشور (رئيزیت و برنامه ریریس سازمان مدیرئ-1
ها به مدت چهار سال.ط وزارتخانهن شاغل با تجربه مرتبیدو نفر از معاون-2
ال.به مدت چهال سيت و حقوق اداریرینه مدیدو نفر صاحب نظر در زم-3
یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور.-4
یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسالمی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس -5

شوریا اسالمی به عنوان ناظر.
معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به عنوان دبیر شورا.-6

بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تائید رئیس جمهور انتخاب 4و 3و 2ذکور در بندهاي اعضا م
گردند.می

وزیر کار و امور اجتماعی.-7

ارات.وظایف و اختی-ب

یاراتف اختیوظا-1
یص آنها به طبقات جداوال حقوق.و نحوه تخصیشغليهاط احراز رشتهیب شرایو تصویبررس-2
یرد.گیت شورا قرار مین قانون در صالحیکه به موجب اییهاهیو روب دستور العملهایو تصویبررس-3
در دستگاه هاي اجرایی یو استخداميبه استعامالت و ابهامات ادارییدر اظهار نظر و پاسخگویهماهنگ-4

ین قانون.اجراء مفاد ا



ین قانون.در چهارچوب مقررات ایو استخدامياداريواحديهاهیجاد رویا-5
یکارمندانيبرا، ر امور مربوطیفه و سایو فوت به سبب انجام وظیدر خصوص از کار افتادگمیاتخاذ تصم-6

.می باشنديکشوریکه تابع صندوق بازنشستگ
ن یا وزراء در ارتباط با تعهدات ایکشور و يزیت و برنامه ریریس سازمان مدیکه از طرف رئير مواردیسا-7

.شودیارجاع میکسب نظر مشورتيقانون برا
رسد.یران میات وزیب هیت به تصویریشنهاد سازمان مدیبا پیتخصصيشوراين نامه نحوه اداریآئ-8
سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شوراي امور اداري و استخدامی کشور بوده است با تائید رئیس -9

جمهور.

قانون الزم االجرا است.شمول این تصمیمات این شورا پس از تائید رئیس جمهور براي دستگاه هاي م

مقررات مختلف-فصل پانزدهم 

م یر نظر مستقیکه زییالت و سازمانهایموسسات و تشک، به استثناء نهادهادستگاه هاي اجرایی ه یکل-117ماده 
3مادهف مذکور در یکه با تعریر دولتیغیعمومينهادها، وزارت اطالعات، شوندیاداره ميمقام معظم رهبر

ص یمجمع تشخ، وان محاسبات شورا نگهبانیديمستشاريهااتیو قضاوت هیات علمیاعضاء ه، ق دارندیتطب
و ینظاميروهایشوند و در خصوص نین قانون میمشمول مقررات ايمصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبر

شود. یعمل ميمطابق نظر مقام معظم رهبریانتظام
و می باشد1370قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب يایحقوق و مزا-1تبصره

ابد. ییش میافزا200و 12ب به یگروه آنان به ترتيقانون مذکور در خصوص اعداد مبنا14مادهجدول موضوع 
فه یانجام وظییقضاپست هاي که در یمسلح در مدتيروهاینییسازمان قضایبه قضات نظام-2تبصره

مستمر قضاوت يایدرصد حقوق و مزا80آنان تا هشتاد درصد یافتیمعادل ما به التفاوت مجموع در، ندینمایم
گردد. یژه پرداخت میفوق العاده ويهمتراز داداگستر

مسلح از مقررات فصل دهم يروهایکارکنان نيبرخورداريکل قوا برایدر صورت موافقت فرمانده-3تبصره
ازات متعلقه به یامت، قانون آجا136مادهت مقررات یآنان با رعایافتیحداقل و حداکثر در، ن قانونیزدهم ایو س

گردد. یمحاسبه و پرداخت م2/1ب یمسلح با ضريروهایدر نیت خاص خدمتیفیشغل و شاغل به توجه به ک
رو عالوه بر فوق ین نیایکار طبق مقررات استخدامیکماکان از فوق العاده سختیانتظاميروهایکارمندان ن

. می باشندن قانون برخوردار یمذکور در فصل دهم ايهاالعاده
دستگاه هاي اجرایی ران در یایاسالميمطابق قانون کار جمهور124مادهت یکه با رعایکارمندان-4تبصره

. می باشندین قانون مستثیاشتغال دارند از شمول ا



وزارت امور خارجه مشمول مقررات یاسیسپست هاي و کارمندان شاغل در یاسیکارکنان س-5تبصره
یاسیر سیو کارمندان غمی باشند1352وزارت امور خارجه مصوب یو انضباطیمالی، استخدام، التیتشک

ت خواهند نمود. ین قانون تبعیاز ایبانیپشتپست هاي شاغل در 
ار یه اطالعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد الزم در اختیموظفند کلدستگاه هاي اجرایی -118ماده 

يمربوط برايهان نامهین قانون و آئین سازمان در چهارچوب مفاد ایايهاسازمان قرار دهند و دستور العمل
. می باشدالزم االجراء دستگاه هاي اجرایی ه یکل

ک سال (به ین قانون حداکثر ظرف مدت یمربوط به اجراء مفاد ايهادستور العملها ون نامهیآئ-119ماده 
ات یب هیشنهاد سازمان به تصویمشخص شده است) با پيگریآن زمان دين قانون برایکه در اياسثتناء موارد

رسد. یران میوز
یل قرار خواهند داشت:از حاالت ذیکیدر یکارمندان رسم-120ماده

ی.سازمانپست هاي از یکیاشتغال در -الف
.قو بدون حقویاستحقاقی، استعالجیمرخص-ب
ین قانون.ا122مادهبه خدمت به موجب آماده-ج
کوتاه یآموزشدوره هاي یطيبرایت آموزشیا ماموریگر و یددستگاه هاي اجرایی ت به یا ماموریانتقال -د

ي.ا کار آموزیمدت و 
يبه تخلفات اداریدگیرسياتهایا هیو یمراجع قضائیا اخراج به موجب احکام قطعیا دائم و یانفصل موقت -ه
ین قانون.ا91مادها احکام یو 
ي.به تخلفات اداریدگین قانون و قانون رسیبه موجب احکام مذکور در ايدیاستعفاء و باز خر-و
.شده استینیش بین پیر قوانیو سايبه تخلفات اداریدگیر حاالت که در قانون رسیسا-ز

و دستگاه هاي اجرایی ر ین قانون به سایت کارمندان مشمول اینحوه انتقال و ماموراجرایی ن نامه یآئ-121ماده
ر یو سایا و ارتباط سازمانیبدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایمرخص

رسد. یران میات وزیب هیشنهاد سازمان به تصویقانون به پن یت مفاد ایموارد مربوط به رعا
که مدت آن حداکثر ، به خدمتآمادهر به صورت یدر حالت زدستگاه هاي اجرایی یکارمندان رسم-122ماده 

یند.آیک سال خواهد بود در می

اجرایی ذیربط.انحالل دستگاه -1
ی کارمندان.حذف پست سازمان-2
ی بدون حقوق.ا مرخصیت یبعد از اتمام مامورینبود پست سازمان-3



از یا مراجع قضائیيبه تخلفات اداریدگیات رسیم مراجع مذکور در هیتصمبر اساس که یکارمندان-4
به خدمت شده باشند.آمادها یخدمت معلق 

به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم ، به خدمتیدر دوران آمادگ-1تبصره
ی، ط بازنشتسگیبه خدمت در صورت دار بودن شراآمادهگر کارمندان یدییاجرادستگاه هاي اشتغال در 

مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و يایم حقوق و مزایک ماه و نیافت ین صورت با دریر ایبازنشسته و در غ
د خواهند شد. یره شده باز خریذخيهایوجوه مرخص

از اتهام مربوط يبه تخلفات اداریدگیرسيهااتیا هیو یحکم مراجع قضائبر اساس که یکارمندان-2تبصره
یافت خواهند نمود.به خدمت دریمدت آمادگيمستمر مربوط را برايایحقوق و مزا، ندیبرائت حاصل نما

جاد هر گونه یاين مشابه برایو شوراها و مجامع و عناودستگاه هاي اجرایی یارات قانونیه اختیکل-123ماده 
گردد.ین قانون لغو میخ الزم االجراء شدن ایاز تاراجرایی دستگاه

پست هاي دارد در سقف یاز مشاغل که سازمان اعالم میدر برخیانسانيروینيریبه کارگ-124ماده 
. می باشدر یقانون کار امکانپذبر اساس یاستخداميمصوب و مجوزهایسازمان

د از ینبامی باشندشاغل دستگاه هاي اجرایی که به موجب قانون کار در یکارمندانیافتیمجموع در-تبصره
کارمندان مشابه تجاوز کند. يایبرابر حقوق و مزا2/1

ن قانون در یبا احکام امتناسب، ک هر فصلیزدهم به تفکیب حقوق مذکور در فصول دهم و سیضرا-125ماده 
بانک يبعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سويگردد و در سالهاین مییال تعین سال اجرا پانصد ریاول

ابد. ییش میافزا، گرددیاعالم ميمرکز
ق ین از طرن قانویکارمندان و بازنشستگان موضوع ايایک باره حقوق و مزایش یهر نوع افزایبار مال-126ماده 
در یش سنواتیافزاین اعمال پلکانیقابل عرضه در بورس و همچنياقتصادبنگاه هاي در یسهام دولتيواگذار

شود. ین مین قانون تامیایشیحد بودجه مصوب ساالنه و حداکثر در طول مدت اجراء آزما
موعد کارکنان دوت مصوب ش ازیپین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگیه قوانیکل-127ماده 

گردد. ین قانون لغو میخ الزم االجراء شدن این قانون از تاریر با ایمغایاسالميمجلس شورا5/6/1386
ن قانون خواهد بود. یخ الزم االجراء شدن این قانون پنج سال از تاریایمدت زمان آزماش-128ماده 

صد و هشتاد و شش یکهزار و سیدر جلسه مورخ هشتم مهر ماه تبصره106و ماده128قانون فوق مشتمل بر 
طبق اصل هشتاد و پنجم یاسالميمجلس شورايت خدمات کشوریریحه مدیبه الیدگیون مشترك رسیسیکم

خ یدر تار، آن به مدت پنج سالید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزماشیب گردیتصوی) قانون اساس85(
ید.نگهبان رسياد شوریبه تائ18/7/1386


