
  قانون مدیریت خدمات کشوری

 

  تعاريف-فصل اول
تحقق يک يا چند ھدف از اھداف دولت را بر عھده دارد و به موجب قانون  واحد سازمانی مشخصی است که :وزارتخانه -١ماده 

  .شود و توسط وزير اداره می گردد ايجاد شده يا می
قانون ايجادشده يا می شود و با داشتن استقالل حقوقی، به موجب  واحد سازمانی مشخصی است که :مؤسسه دولتی -٢ماده

  .را که بر عھده يکی از قوای سه گانه و ساير مراجع قانونی می باشد انجام می دھد بخشی از وظايف و اموری
  .شود شناخته می کلیه سازمان ھايی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی

که دارای استقالل حقوقی است و با تصويب مجلس  واحد سازمانی مشخصی است: د عمومی غیردولتیمؤسسه يا نھا -٣ماده
وظايف  بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عھده دار شورای اسالمی ايجاد شده يا می شود و

  .و خدماتی است که جنبه عمومی دارد
ھای دولت به موجب سیاست ھای  که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی بنگاه اقتصادی است :شرکت دولتی -۴ماده

ايجاد و بیش از  و چھارم قانون اساسی، ابالغی از سوی مقام معظم رھبری جزو وظايف دولت محسوب می گردد کلی اصل چھل
که از طريق سرمايه گذاری وزارتخانه ھا، مؤسسات  ریھر شرکت تجا. پنجاه درصد سرمايه و سھام آن متعلق به دولت می باشد

واحدھای  مشترکا ايجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سھام آن منفردا يا مشترکا متعلق به ھای دولتی منفردا يا دولتی و شرکت
  .سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است

 فوق الذکر صرفا با تصويب مجلس شورای اسالمی مجاز است ھمچنینتحت ھر يک از عناوين  تشکیل شرکت ھای دولتی -١تبصره
  .سرمايه به شرکت دولتی ممنوع است تبديل شرکت ھايی که سھام شرکت ھای دولتی در آنھا کمتر از پنجاه درصد است با افزايش

خته شده يا می شوند شرکت صالح ملی و يا مصادره شده و شرکت دولتی شنا شرکت ھايی که به حکم قانون يا دادگاه -٢تبصره
  .گردند دولتی تلقی می

ھايی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنھا  که در اين قانون ذکر شده بر کلیه شرکت» شرکت ھای دولتي«احکام  -٣تبصره
  .خواھد شد مستلزم ذکر يا تصريح نام است نیز اعمال

نھادھای عمومی غیردولتی، شرکت ھای دولیت و  کلیه وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی، مؤسسات يا :دستگاه اجرايی -۵ماده
مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ايران، سازمان گسترش و  کلیه دستگاه ھايی که شمول قانون بر آنھا

  .تگاه اجرايی نامیده می شوندھای دولتی، دس صنايع ايران، بانک مرکزی، بانکھا و بیمه نوسازی
اجرايی برای انجام وظايف و مسئولیت  عبارت است از جايگاھی که در ساختار سازمانی دستگاه ھای :پست سازمانی -۶ماده

ھای ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه  پست. گرفته می شود ھای مشخص پیش بینی و برای تصدی يک کارمند در نظر
  .خواھد شد يجاداستمرار دارد ا

مربوط به موجب حکم و يا قرارداد مقام صالحیتدار در يک  فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات :کارمند دستگاه اجرايی -٧ماده
  .پذيرفته می شود دستگاه اجرايی به خدمت

منافع آن بدون محدوديت اقتدار و حاکمیت کشور است و  آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب: امور حاکمیتی -٨ماده
  .بھره مندی از اين نوع خدمات موجب محدوديت برای استفاده ديگران نمی شود شامل ھمه اقشار جامعه گرديده و

  :قبیل از
  .فرھنگی و سیاسی سیاستگذاری، برنامه ريزی و نظارت در بخش ھای اقتصادی، اجتماعی، - الف

  .زيع درآمدبرقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز تو -ب
  .ايجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم -ج
  نمودن زمینه ھا و مزيت ھای الزم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری فراھم - د
  .قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضايی -ه
  ايجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی ارضی کشور و حفظ تمامیت - و
  اسالمی و صیانت از ھويت ايرانی، اسالمی ترويج اخالق، فرھنگ و مبانی - ز
  تنظیم روابط کار و روابط خارجی اداره امور داخلی، مالیه عمومی، - ح
  میراث فرھنگی حفظ محیط زيست و حفاظت از منابع طبیعی و -ط
  ملی و مديريت کشورتحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات  - ی
و کاھش اثرات حوادث طبیعی و بحران  ھای واگیر، مقابله ارتقای بھداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماريھا و آفت -ک

  ھای عمومی
انجام آن  اين قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نھم و سی ام قانون اساسی که ١١و  10 ،٩بخشی از امور مندرج در مواد  -ل

  .وزيران امکانپذير نمی باشد توسط بخش خصوصی و تعاونی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأيید ھیأت
ء اين امور  مقام معظم رھبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز ساير مواردی که با رعايت سیاست ھای کلی مصوب -م

  .قرار می گیرد
حاصل از آنھا نسبت به منافع فردی  آن دسته از وظايفی است که منافع اجتماعی :فرھنگی و خدماتیامور اجتماعی،  -٩ماده

آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، : از قبیل برتری دارد و موجب بھود وضعیت زندگی افراد می گردد
  .اسالمی ومی و امور فرھنگی، ھنری و تبلیغاتتربیت بدنی و ورزش، اطالعات و ارتباطات عم توانبخشی،

ھای اقتصادی و  است که موجب تقويت زيرساخت آن دسته از طرح ھای تملک دارايی ھای سرمايه ای :امور زيربنايی -١٠ماده
  .و خاک و شبکه ھای انرژی، ارتباطات و راه طرح ھای آب: تولیدی کشور می گردد از قبیل

 اموری است که دولت، متصدی اداره و بھره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص دسته از آن: امور اقتصادی -١١ماده
و نقل، بازرگانی، مسکن و بھره  تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل: حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل

  .اين قانون ١٠برداری از طرح ھای مندرج در ماده 
  .کشور می باشد منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزی :انسازم -١٢ماده

  راھبردھا و فناوری انجام وظايف دولت -فصل دوم
اسالمی ايران  ھای اجتماعی، فرھنگی و خدماتی با رعايت اصول بیست و نھم و سی قانون اساسی جمھوری امور تصدی -١٣ماده

تعیین صالحیت شده و بانظارت و حمايت دولت و با  خصوصی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی از طريق توسعه بخش تعاونی و
  :گردد ھای ذيل انجام می استفاده از شیوه

  .غیردولتی مجری اين وظايف اعمال حمايت ھای الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نھادھا و مؤسسات عمومی -1
  مؤسسات عمومی غیردولتی و نھادھا و خريد خدمات از بخش تعاونی و خصوصی -2
غیر دولتی از طريق اجاره، واگذاری امکانات و تجھیزات و منابع  مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نھادھا و موسسات عمومی -

  .فیزيکی



تمام و يا دولتی با پرداخت  واگذاری مديريت واحدھای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نھادھا و موسسات عمومی غیر -4
  .بخشی از ھزينه سرانه خدمات

  ھای اجرائی واحدھای دولتی موضوع اين ماده توسط دستگاه ايجاد و اداره -5
اداره واحدھای دولتی  مقدور نباشد ايجاد و) ۴لغايت ١( الذکر  ماده به يکی از طرق چھارگانه فوق موضوع اين اگر انجام امور -١تبصره

  .وظیفه دولت است
بھداشتی و  افراد موضوع اين قانون که به موجب اين ماده در بخشھای آموزشی، تايید صالحیت علمی و اخالقی کلیه - ٢تبصره 

کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق  اشتغال خواھند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تايید استانداردھای مربوط و فرھنگی
  .قوانین و مقررات مربوط است

و خصوصی و نھادھا و  تعاونی( ھای اجرائی توسط بخش غیر دولتی، با مديريت، حمايت و نظارت دستگاه زيربنايی ورام -١۴ماده 
  .تصويب ھیات وزيران توسط بخش دولتی انجام خواھد شد انجام خواھد شد و در موارد استثنايی با) موسسات عمومی غیر دولتی

ايران و  قانون اساسی جمھوری اسالمی جمھوری اسالمی) ۴۴(ل چھل و چھارماقتصادی با رعايت اص امور تصديیھای -١۵ماده 
مکلف است با رعايت قوانین و مقررات مربوط از  دولت. گردد سیاستھای ابالغی مقام معظم رھبری به بخش غیر دولتی واگذار می

گذاری و  سرمايه لم و رشد و توسعه و امنیتکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سا تولید ايجاد انحصار، تضییع حقوق
  .ھا و مزيت الزم و رفع بیکاری را فراھم نمايد زمینه برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزيع درآمد و فراھم کردن

يا ھر دو، جلوگیری  و کنترل مراحل انجام کار و) ستانده( وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول  بھره به منظور افزايش -١۶ماده 
ای که توسط  نامه واحدھای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین گیری و اعطای اختیارات الزم به مديران برای اداره از تمرکز تصمیم

  .رسد دستگاھھای اجرائی موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند وزيران می سازمان تھیه و به تصويب ھیات
آموزشی، پژوھشی ، بھداشتی،  الیتھا و خدمات و محصوالت واحدھای مجری از قبیل واحدھایتعیین قیمت تمم شده فع -الف

جغرافیايی ارائه فعالیتھا و خدمات، در چھارچو متوسط قیمت تمام شده  درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل
  .کشور يا استان ريزی با تايید سازمان مديريت و برنامهمذکور در بودجه مصوب ساالنه ملی و استانی  فعالیتھا و خدمات

و پیش بینی ساز و کارھای نظارتی برای کنترل کمیت و  تعیین شاخصھای ھدفمد و نتیجه گرا و استانداردھای کیفی خدمات -ب 
  .کیفیت خدمات ارائه شده

  .شده آن و تعیین تعھدات طرفین مات و قیمت تمامانعقاد تفاھمنامه با مديران واحدھای مجری بر اساس حجم فعالیتھا و خد -ج
 ريزی استان در چھارچوب احکام ھای اعتبارات مذکور به شورای برنامه فصول و برنامه اعطاء اختیارات الزم برای پیشنھاد جا به جايی - د

  .خواھد بود قانون بودجه ساالنه جا به جايی اعتبارات ملی بر اساس احکام قانون بودجه ساالنه
ای که با پیشنھاد سازمان به  نامه مديران، به موجب آئین برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات الزم اداری و مالی به - ھـ 

  .گردد تعیین می رسد تصويب ھیات وزيران می
س از پرداخت به حساب می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پ اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدھا قرار - و

پیش بینی شده  ھای اجرائی نسبت به تحقق اھداف و نتايج مديران دستگاه. گردد ھزينه قطعی منظور می ربط به بانکی واحدھای ذی
خواھند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را ھر شش  در تفاھمنامه در مدت مديريت خود مسوول و به نھادھای نظارتی پاسخگو

بودجه سالیانه به  نمايند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد اين ماده را يک ماه قبل از ارسال لوايح بار به سازمان ارائهماه يک 
  .مجلس تقديم نمايد

و تصويب ھیات وزيران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصوالت و خدمات خود را  ھايی که با پیشنھاد سازمان دستگاه - ١تبصره 
  .اشند از طريق محاسبه ھزينه تمام شده اقدام خواھند نمودب نداشته
بودجه  ١٣٨٧سال  ريزی کشور اجراء شده و از  بايد ظرف يک سال توسط سازمان مديريت و برنامه ماده می احکام اين - ٢تبصره 

  .باشد و ارائه می ھای موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظیم دستگاه
مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتھا و موسسات غیر دولتی بر اساس  شود از طريق ھای اجرائی اجازه داده می به دستگاه -١٧ماده 

خود را تا مین  کار معین، قیمت ھر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز مشخص، حجم  فعالیت
قانون برگزاری مناقصات و تايید سازمان از طريق ترک تشريفات  شود با رعايت ان، اجازه داده میدر صورت عدم مراجعه متقاضی. نمايند

  .مناقصه اقدام گردد
ريزی کشور يا وزارت کار و امور اجتماعی  برنامه شرکتھای موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و -تبصره 

  .حکم اين ماده لغو صالحیت می گردند تعیین صالحیت شده و در صورت تخلف از
اساس احکام پیش بینی شده در اين قانونف تمام و يا قسمتی از وظايف و تصدی امور  کارمندان بخشھای غیر دولتی که بر -١٨ماده 
تحت پوشش باشند، کارکنان  می دار و ساير امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواھد شد را عھده دولتی

  .ھیچ گونه تعھد و يا مسوولیتی در قبال اين کارمندان ندارند ھای اجرائی دستگاه. کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند
قوانین و مقررات مربوطه  کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و ساير کارفرمايان اين

ھای اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای  دستگاه. رابطه خواھند بود صالح در اين گوی مقامات و يا مراجع ذیرفتار نمايند و پاسخ
  .پرداخت نمايند ربط را نامه دريافت شده تعھدات کارمندان ذی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت بخش غیر دولتی

کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواھند بود، برای انجام خدمات  مر در کیفیت وھای اجرائی به منظور ارتقاء مست دستگاه -١٩ماده 
ماموريتھا و ساختارھای  توسعه مديريت نظیر استقرار نظامھای نوين مديريتی، بازنگری و پااليش وظايف و ھای ای در زمینه مشاوره

مراکز آموزش، پژوھشی، دولتی و موسسات خصوصی نوين اداری با  ھای انسانی و فناوريھای تشکیالتی، توسعه و مديريت سرمايه
  .سازمان، با رعايت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمايند تايید صالحیت شده توسط

و خالقیت کارمندان ذی  مندی از فکر و انديشه اجرائی مکلفند به منظور ايجاد انگیزه و افزايش کارآيی و بھره ھای دستگاه -٢٠ماده 
نظام . ھا را فراھم آورند گیری آن در تصمیم  پیشنھادھا و اثرگذاری ناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دريافتربط خود ساز و کار م

  .رسد وزيران می ای خواھد بود که با پیشنھاد سازمان به تصويب ھیات نامه پرداخت پاداش بر اساس آئین پیشنھادھا و نحوه
گردد به  يا بخشی از وظايف آنھا به بخش غیر دولتی واگذار می ھای اجرائی که تمام با کارمندان رسمی و يا ثابت دستگاه -٢١ماده 

  .خواھد شد يکی از روشھای ذيل عمل
  انتقال به ساير واحدھای ھمان دستگاه يا دستگاه اجرائی ديگر - الف

  بازخريد سنوات خدمات -ب
  پنجسال موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا - ج
در صورت تمايل کارمندان به تغییر صندوق . باشد می ال به بخش غیر دولتی که مجری وظايف و فعالیتھای واگذار شدهانتق - د

  .گردد  ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می صندوق ذی بازنشستگی ھزينه جا به جايی تغییر
  .مزايای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می کندبخش غیر دولتی به شکل مامور که حقوق و  انجام وظیفه در - ھـ

شود، قوانین و مقررات قانون کار بر  در صورت واگذاری سھام شرکتھای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی - ١تبصره 
توانند  می شوند و در صورت تمايل افراد، کارمندان کارفرمای جديد محسوب می گرد و اين کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می

  .تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند کماکان
واگذار  ربط به بخش غیر دولتی بھره برداری بخشی از دستگاه ذی ) با شرکت دولتی( مالکیت دولت در مواردی که با حفظ - ٢تبصره 



ين ماده با پیشنھاد سازمان به تصويب ھیات اجرائی ا آئین نامه .باشد گردد، ماموريت کارمندان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز می
  .رسد وزيران می

دستگاه مربوط . اجرائی اعالم کند تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولويت انتخاب و دستگاه کارمند می -٣تبصره
  .کندکارمند يکی از روشھا را انتخاب و اقدام  مکلف است با توجه به اولويت تعیین شده از سوی

ايجاد  به منظور تقويت و حمايت از بخش غیر دولتی اقدامات الزم برای آموزش، سازماندھی، ھای اجرائی موظفند دستگاه -٢٢ماده 
ای که با پیشنھاد سازمان به تصويب  نامه اساس آئین تسھیالت و کمکھای مالی، رفع موانع اداری و خريد خدمات از بخش غیر دولتی بر

  .آورند رسد، به عمل ھیات وزيران می
واحدھای درمانی و آموزشی، فضاھای ورزشی،  ايجاد و اداره ھرگونه مھمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاھی، -٢٣ماده 

  .باشد ممنوع می ھای اجرائی تفريحی و نظاير آن توسط دستگاه
باشند با  دار انجام برخی از امور فوق می ردم عھدهخدمات به م ھايی که بر اساس وظايف قانون خود برای ارائه دستگاه - ١تبصره 

  .باشند حکم اين ماده مستثنی می رعايت احکام اين فصل از
اند با تصويب ھیات وزيران از حکم  نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر - ٢تبصره 

  .باشند ماده مستثنی می اين
  :اجرائی موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دھند ھای در راستای اجرای احکام اين فصل کلیه دستگاه -٢۴ماده 

دولتی است را احصاء و با رعايت  حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفی که قابل واگذاری به بخش غیر - الف
به نحوی که طی ھر برنامه بیست درصد از میزان تصديھای دولت . اقدام نمايند صل نسبت به واگذاری آنھاراھکارھای مطروحه در اين ف

  .قابل واگذاری کاھش يابد در امور
ھای اجرائی که به ھر  قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه اين) ۵١(تعداد مجوزھای استخدامی مذکور در ماده -ب

غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل  باشند ھر سال يه میزان دو درصد در امور مزايا دريافت می کنند و يا طرف قراداد می نحو حقوق و
  .کاھش يابد

ھای اجرائی  روشھای بازنشستگی، بازخريدی، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه حداکثر معادل يک سوم کارمندان که به - ج
  .ندشوند استخدام نماي می خارج

  .شمول اين ماده مستثنی ھستند اين قانون از) ٨(وظايف حاکمیتی موضوع ماده - ١تبصره 
قابل واگذاری در چھارچوب اين قانونف حمايتھای دولت برای توسعه بخش غیر دولتی  نامه اجرائی اين ماده شامل وظیفه آئین - ٢تبصره 
ساير موارد بنا به پیشنھاد سازمان  ف کارمندان واحدھای واگذار شده وخريد خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلی و نحوه

  .رسد به تصويب ھیات وزيران می
کنترل نموده و با مديران  ھای اجرائی محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاه ديوان - ٣تبصره 

  .متخلف برخورد قانونی نمايند
  دمحقوق مر - فصل سوم

 اجرائی، خدمتگزاران مردم ھستند و بايد با رعايت موزاين اخالق اسالمی و اداری و طبق ھای مديران و کارمندان دستگاه -٢۵ماده 
خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با  نمايند وظايف سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخالقی و اداری که امضاء می

  .آنھا انجام دھند ھای قانونی ن حقوق و خواستهدر نظر گرفت
تعھدات کارمندان دستگاه ھای اجرائی با پیشنھاد سازمان به تصويب  نامه و الدکر، متن سوگند اصول و مفاد منشور فوق - ١تبصره 

  ھیات وزيران برسد
عالوه بر موارد فوق، مواردی را با رعايت  توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط دستگاھھای اجرائی می - ٢تبصره 

  .نمايند منشور اخالقی مصوب ھیات وزيران به آن اضافه
ھای اجرائی آشنا نموده و از طريق وسايل  تعامل با دستگاه ھای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در دستگاه -٢۶ماده 

الزم را به نحو  ايران سطح آگاھی عمومی در اين زمینه را ارتقاء داده و اطالعاتسیمای جمھوری اسالمی  ارتباط جمعی به ويژه صدا و
  .مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دھند

ھای اجرائی  دستگاه ھای اجرائی در شرايط مساوی از حقوق يکسان برخوردارند، استفاده از خدمات دستگاه مردم در -٢٧ماده 
خدمات و تغییرات آنھا را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف  ل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائهموظفند حداکثر ظرف سه ماه مراح

شکايت انان را  ھای اجرائی مسوولیت پاسخگويی به مردم و و در صورت بروز ھرگونه تخلف، مسوولین دستگاه به اطالع مردم برسانند
  .به عھده خواھند داشت

 حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء ، دولت مکلف است به منظور تامین -٢٨ماده 
تشويقات و تنبیھات لحاظ نموده و کلیه  مندی از ساير امتیازات استخدامی و اعمال انتصاب و تمديد قراردادھای استخدامی و بھره

  .استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان يک عامل موثر منظور نمايد بط اداری وھا، ضوا نامه ھا، شیوه نامه آئین
  ساختار سازمانی -فصل چھارم

 سازماندھی، طراحی و تنظیم تشکیالت خود را متناسب با ويژگیھای مربوط در چارچوب دستگاھھای اجرائی مکلفند -٢٩ماده 
  :موارد ذيل انجام دھند رسد با رعايت و به تصويب ھیات وزيران می الگوھا، ضوابط و شاخصھايی که سازمان تھیه

فصل دوم اين قانون و با پیشنھاد دستگاه و تايید سازمان به تصويب  سقف پستھای سازمانی با رعايت راھبردھای مذکور در - الف
  .رسد می ھیات وزيران

پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستھا و  و حداکثر تشکیالت و سقف پستھای سازمانی مصوب حداقل پس از يک برنامه -ب
  .تصويب مجدد قرار خواھد گرفت احکام برنامه جديد مورد بازنگری و

ھای اجرای ملی و استانی با  سطوح عمومی مديريتی در دستگاه -مراتب اداری  به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله - ج
  :گردد رائی در ھر واحد سازمانی، به قرار ذيل تعیین میباالترين مقام اج احتساب

  .سطح) ۴(حداکثر در: ھا و موسسات دولتی وزارتخانه -
  سطح (٣(حداکثر : واحدھای استانی  -
  سطح) ٢(حداکثر: واحدھای شھرستانی، مناطق و نواحی ھمتراز -
  .يک سطح: واحدھای تقسیمات کشوری ساير -
 معاون و ساير) ۵(توانند حداکثر شوند، می که تحت نظر معاون رئیس جمھور اداره می ھای مستقل ھا و سازمان هھر کدام از وزارتخان - د

نمايند و متناسب با حجم کار و تنوع وظايف  معاون ياعناوين مشابه در ساختار تشکیالتی خود پیش بینی) ٣(موسسات دولتی حداکثر
  .مدير کل يا مدير يا رئیس يا عناوين مشابه داشته باشد) ۵(حداکثر تواند و تعداد پستھای سازمانی ھر معاون می

  .بند تامین خواھد شد مورد نیاز حوزه وزير يا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پستھای مديريتی مذکور در اين پستھای مديريتی
و برای ساير مقامات اجرائی ) ١٠(حداکثر) ٧(ماده) ج(و)ب(،)الف(بندھای  تعداد پستھای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در - ھـ

پستھای مصوب تعیین  پست در سقف) ٣(و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر) ۴(ماده حداکثر مذکور در اين
  .گردد می
اين ) ٢٩(با رعايت ماده) به استثناء استانداريھا( اجرائی در مراکز استانھا ھای ھا و ساير دستگاه واحدھای سازمانی وزارتخانه - ی



  .يابند می شوند و سازمانھای موجود در اين سطح تغییر حداکثر در سطح اداره کل سازماندھی می قانون
ئه خدماتی در مصوب خود الزاما موظف به ارا ھای اجرائی مطابق شرح وظايف قانونی و تشکالت در صورتی که دستگاه -ط

و بخش ھای کمتر از سی ھزار نفر جمعیت باشند در صورتی که در تاريخ تصويب اين  شھرستانھای کمتر از ھفتاد ھزار نفر جمعیت
اداری مراکز شھرستان و   در مجتمع ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را ساختمانھای واحدھای اداری ذی قانون

  .گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدھای مستقل خودداری نمايند بخشدار ايجاد می ان نمايندگی تحت نظر فرماندار وبخش که به عنو
ھا  ھای پشتیبانی و خدماتی اين مجتمع ھزينه .گردد ربط نمی افزايش جمعیت اين گونه شھرھا موجب لغو اين حکم برای واحدھای ذی

  .باشد می در ساير شھرھا با تشخیص ھیات وزيران اجرای اين بند امکانپذير. گردد بینی می پیش) استانداريھا(در بودجه وزارت کشور 
  .رسد می نامه اجرائی اين بند با پیشنھاد سازمان به تصويب ھیات وزيران آئین

با تايید سازمان و شوند، در صورت ضرورت  اداره می ھا و سازمانھای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمھور وزارتخانه -٣٠ماده
 در اين. وظايف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند توانند حسب تصويب ھیات وزيران می

ھر يک از سطوح تقسیمات کشوری در  و موسسات مستقل وابسته به رئیس جمھور در  صورت کلیه واحدھای وابسته به يک وزارتخانه
  .گیرند می ادغام و تحت مديريت واحد قرار يک واحد سازمان

  .رسد وزيران می موارد استثناء از حکم اخیر اين ماده با تايید سازمان به صتويب ھیات
تھیه و يک نسخه از آن را به سازمان ارسال )٢٩(مفاد ماده ھای اجرائی مکلفند تشکیالت تفصیلی خود را رعايت دستگاه -٣١ماده 
ضوابط و شاخصھا  حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پیشنھاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوھا، استسازمان موظف . دارند

  .موارد مغاير، تايید به سازمان را کسب نمايند ربط موظفند پس از اصالح ھای اجرائی ذی دستگاه. مذکور را اعالم نمايد
افراد و  تصدی يکی از پستھای سازمانی خواھند بود و ھرگونه به کارگیریھای اجرائی، م دستگاه ھر يک از کارمندان -٣٢ماده 

  .ممنوع است پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از يک سال از ابالغ اين قانون
استخدامی  تا ده درصد پستھای سازمانی مصوب، بدون تعھد ھای اجرائی می توانند در شرايط خاص با تايید سازمان دستگاه -تبصره 

  .را به صورت ساعتی يا کار معین برای حداکثر يک سال به کار گیرند و در سقف اعتبارات مصوب افرادی
) اين قانون» ١۶«ماده موضوع( ھای اجرائی که بر اساس قیمت تمام شده تشکیالت داخلی واحدھايی از دستگاه تنظیم -٣٣ماده 

  .جھت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواھند داشت تشکیالت خود را ای از شود برعھده آنھا بوده و نسخه اداره می
قانونی مصوب  ھای اجرائی صرفا در چھارچوب وظايف ايجاد ھرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه تنظیم شرح وظايف و -٣۴ماده 

  .باشد باشد سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام اين کار می آنھا مجاز می
مدت يک سال نسبت به پیشنھاد اصالح  ھای اجرائی موظفند در چھارچوب احکام اين فصل حداکثر ظرف کلیه دستگاه -٣۵ماده 

  .ساختار سازمانی خود اقدام نمايند
يافته و جديدالتاسیس از سرجمع  پستھای مورد نیاز واحدھای مستقر در شھرستانھا و بخشھای توسعه نیافته و کمتر توسعه - تبصره
الذکر دولت موظف است با  صورت نبود پست بالتصدی برای واحدھای فوق در. اين قانون تامین خواھد شد) ٢٩(ی موضوع مادهپستھا

  .فصل پست جديد ايجاد نمايد رعايت احکام اين
  فناوری اطالعات و خدمات اداری -فصل پنجم

وری نیروی انسانی و  افزايش بھره ام کار خود را با ھدفھای اجرائی موظفند فرآيندھای مورد عمل و روشھای انج دستگاه -36 ماده
العمل  سالمت و صحت امور و تامین رضايت و کرامت مردم و بر اساس دستور کارآمدی فعالیتھا نظیر سرعت، دقت، ھزينه، کیفیت،

  .قرار دھند الحبه مورد اجراء گذارند و حداکثر ھر سه سال يک بار اين روشھا را مورد بازبینی و اص سازمان تھیه و
از خدمات دولتی بر اساس شاخصھايی که با پیشنھاد  وری و کارآمدی فعالیتھا، صحت امور و رضايت مردم میزان بھره -تبصره 

گرفته و  گیری قرار ربط مورد اندازه ھای ذی رسد، سالیان توسط سازمان با ھمکاری دستگاه می ھای اجرائی به تايید سازمان دستگاه
  .شود ر ارزيابی عملکرد آنھا لحاظ مینتايج آن د

ربط اقدامات زير  ذی ھای العمل اجرائی موظفند با ھدف بھبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعايت دستور ھای دستگاه -٣٧ماده 
  :را به ترتیب انجام دھند

  .نمايد آن و مدارکی که متقاضی بايد ارائه بندی انجام شیوه ارائه خدمات ھمراه با زمان اطالع رسانی الکترونیکی در خصوص -1
  الکترونیکی ھای مورد نیاز جھت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه ارائه فرمھای -2
  .حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دريافت خدمت ارائه خدمات به شھروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه -3

  .گردد می اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتیب يک، دو و سه سال تعیین) ٣(و  (1) بندھایمدت زمان اجراء  - تبصره
خدماتی رسانی الکترونیکی از طريق بخش دولتی و غیر  به منظور تسريع و سھولت در ارائه خدمات به مردم، واحدھای -٣٨ماده 

خدماتی  انجام آن دسته از ١٣٨۶ای اجرائی موظفند حداکثر تا پايان سال کلیه دستگاھھ. گردد می دولتی در مراکز شھرستانھا ايجاد
العمل اجرائی اين ماده به تصويب شورای عالی اداری  دستور. باشد را توسط اين مراکز ارائه نمايند که از اين طريق قابل ارائه می

  .رسد می
و جلوگیر از  داری مناسب از ساختمانھا و فضاھای اداریاجرائی موظفند به منظور صرفه جويی و بھره بر دستگاھھای -٣٩ماده 

شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردھای به کار  ھای غیر ضرور و فراھم آوردن موجبات ايمنی و سالمت تشريفات زائد و ھزينه
  .گردد اقدام نمايند اداری که توسط سازمان تھیه و ابالغ می گیری فضاھا، تجھیزات و ملزومات

استانداردھای ياد شده  دستگاھھای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت يک سال ساختمانھای مورد استفاده خود را با کلیه -تبصره 
کل اقتصادی و دارايی استان و در مراکز به وزارت امور اقتصادی و  تطبیق داده و فضاھای مازاد را حسب مورد در استانھا به ادارات

توسعه استان دستگاھھای  از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب ھیات وزيران و يا شورای برنامه ريزی و تا دارايی اعالم نمايند
  .بھره بردار آن تعینی گردد

اداره کل متبوع  شده دستگاھھای اجرائی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاھای مازاد را به وزارت يا در صورتی که در مھلت تعیین
  .به ترتیب فوق اعالم نمايندجھت اقدام 

اداری، دولت موظف  اطالعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطالعات در خدمات،  زير ساخت به منظور ايجاد -۴٠ماده
مشارکت کلیه دستگاھھای اجرائی پايگاه اطالعات  است از طريق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمھوری اسالمی ايران و

  .نمايد یان را طراحی، ساماندھی و اجراءايران
ھا و اطالعات موجود دستگاھھا  ساماندھی، ھدايت و اتصال داده اين پايگاه با استفاده از شمار ملی و کد پستی از طريق - ١تبصره 

  .گردد تشکیل می
مربوط به خود را با استفاده از شماره  ھای داده ھای اطالعات پايگاه ١٣٨۶کلیه دستگاھھای اجرائی موظفند تا پايان سال  - ٢تبصره 

  .ملی و کد پستی آماده نمايند
  .رسید آئین نامه اين ماده توسط سازمان تھیه و به تصويب ھیات وزيران خواھد - ٣تبصره 
بقراری ارتباط با ھر گونه ارائه خدمات و . باشد ماده می سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مطرح در اين - ۴تبصره 

کدپستی  بدون استفاده از شمار ملی و ١٣٨٨باشد از سال  افراد و آدرس محل استقرار آنھا می مراجعانی که نیاز به شناسايی
  .باشد توسط دستگاھھای اجرائی ممنوع می

  ورود به خدمت -فصل ششم 



تخدام در دستگاھھای اجرائی می باشند براساس استخدامی افرادی که داوطلب اس ورود به خدمت و تعیین صالحیت -۴١ماده 
  .شود صادره، تشکیالت مصوب و رعايت مراتب شايستگی و برابری فرصتھا انجام می مجوزھای

  :شرايط عمومی استخدام در دستگاھھای اجرائی عبارتند از -42 ماده
دکتری  برای متخصصین با مدرک تحصیلیبیست سال تمام و حداکثر چھل سال برای استخدام رسمی و  داشتن حداقل سن - الف

  .چھل و پنج سال
  .داشتن تابعیت ايران -ب
  .معافیت قانونی برای مردان انجام خدمت دوره ضرورت يا - ج
  .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر - د
  .نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر -ه
برای مشاغلی که مدارک ھمتراز در شرايط احراز آنھا پیش بینی شده ( مدارک ھمتراز دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاھی و يا - و

  .(است
ای که با پیشنھاد سازمان  براساس آئین نامه شوند داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانايی برای انجام کاری که استخدام می - ز

  .رسد به تصويب ھیات وزيران می
  .ايران يان شناخته شده در قانون اساسی جمھوری اسالمیاعتقاد به دين مبین اسالم يا يکی از اد -ح
  .التزام به قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران -ط

  .داشت موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواھد به کار گیری - تبصره
باالتر منوط به احراز توانايی آنان در مھارتھای پايه  ل تخصصی و کاشناسی واستخدام افراد در دستگاھھای اجرائی در مشاغ - ٢تبصره 

  .باشد که عناوين و محتوای مھارتھای مذکور توسط سازمان تھیه و ابالغ خواھد شد می اطالعات  و عموم فناوری
  .بودخود خواھد  ھای آنان براساس قوانین مصوب مربوط به استخدام ايثارگران و خانواده - ٣تبصره 
  .قوانین و مقررات گزينش به قوت خود باقی است - ۴تبصره 
اين ماده در موارد يا مناطقی خاص برای  به کار گیری افراد با مدارک تحصیلی ديپلم و يا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در -5 تبصره

  .باشد رسد مجاز می تصويب ھیات وزيران میمشاغلی که با پیشنھاد سازمان به  مدت زمان مشخص و برای فرزندان شھدا صرفا در
 ۴٢شرايطی عالوه بر شرايط ماده  توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود دستگاھھای اجرائی می -43 ماده

  .اين قانون داشته باشند، آن را ملک عمل قرار دھند
گردد و  عمومی که به طور عمومی نشر آگھی می پذيرفته شدن در امتحان به کار گیری افراد در دستگاھھای اجرائی پس از -۴۴ماده 

دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمومی و تخصصی به تصويب شورای . است نیز امتحان يا مسابقه تخصصی امکانپذير
  .رسد مديريت می توسعه
  .ائی به دو روش ذيل انجام می پذيرداجر از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاھھای -۴۵ماده 
  .ثابت در مشاغل حاکمیتی استخدام رسمی برای تصدی پستھای -الف 

  .معین استخدام پیمانی برای تصدی پستھای سازمانی و برای مدت -ب
به صورت استخدام اند با رعايت مقررات اين قانون  کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده - ١تبصره 

  .رسمی ادامه خواھند داد
بنا به پیشنھاد سازمان به تصويب ھیات  اين قانون ٨ھای مذکور در ماده  مشاغل موضوع بند الف اين ماده با توجه به ويژگی -2 تبصره

  .رسد وزيران می
ھفتاد سال  و برای مشاغل تخصصی از در انتھای مدت قرار داد استخدام نبايد از شصت و پنج سال سن کارمند پیمانی - ٣تبصره 

  .تجاوز کند
گردد و در مورد کارمندان رسمی به  در پیمان نامه مشخص می تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی - ۴تبصره 

  .باشد می عھده دستگاه اجرائی ذی ربط
از ورود به خدمت رسمی يک دوره آزمايش را که مدت  نمايند قبل کسانی که شرايط ورود به استخدام رسمی را کسب می -۴۶ماده 

  :در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواھند شد باشد طی خواھند نمود و آن سه سال می
به مردم و رعايت  نوآوری، روحیه خدمت ، کاردانی، عالقه به کار، خالقیت،)علمی، اعتقادی و اخالقی(حصول اطمینان از لیاقت  -الف

  .تشخیص کمیته تخصصی تعیین صالحیت کارمندان رسمی نظم انضباط اداری از طريق کسب امتیاز الزم با
  .امتیاز الزم ھای آموزشی و کسب طی دوره -ب 
  .تائید گزينش - ج 

به استخدام رسمی را کسب ننمايند  آزمايشی کارمندان شرايط ادامه خدمات و يا تبديل در صورتی که در ضمن يا ايران دوره - ١تبصره 
  :وی به يکی از روزشھای ذيل رفتا خواھد شد با

  .احراز شرايط الزم اعطاء مھلت دو ساله ديگر برای -الف 
  .تبديل وضع به استخدامی پیمانی -ب 
  .لغو حکم - ج

و پذيرفته شدن برای استخدام در مشاغل  ۴٢ ماده با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صالحیتھای موضوع - ٢تبصره 
  .حاکمیتی به شرح زير رفتار خواھد شد

  .شود سوابق پیمانی آنھا جزو سوابق رسمی محسوب می -1
  .شود فصل ورود به خدمت اضافه می ۴٢آنھا به سقف سن موضوع بند الف ماده  سابقه سنوات خدمت -2

  .رسد سازمان تھیه و به تصويب ھیات وزيران میآئین نامه اجرائی اين ماده توسط  -٣تبصره 
بخشی از وظايف و اختیارات پستھای سازمانی  به کارگیری کارمندان شرکتھای و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام يا -۴٧ماده 

صرفا براساس ماده باشد و استفاده از خدمات کارمندان اين گونه شرکتھا و موسسات  می دستگاھھای اجرائی تحت ھر عنوان ممنوع
  .اين قانون امکانپذير است ١٧

  :گردند در دستگاه اجرائی متنزع می کارمندان رسمی در يکی از حاالت ذيل از خدمات -۴٨ماده 
  .قوانین ذی ربط بازنشستگی و يا از کار افتادگی کلی طبق -
  .استعفا -
ای که  براساس آئین نامه( د در سه سال متوالی يا چھار سال متناوب عملکرد کارمن بازخريدی به دلیل کسب نتايج ضعیف از ارزيابی -
  .(رسد پیشنھاد سازمان به تصويب ھیات وزيران می با
  .١٢٢آماده بخدمت براساس ماده  -
  .اخراج يا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط -

و يا ھر گونه  گردند در مدت انفصال اجازه استخدام منفصل میکه به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت  کارمندانی - ١تبصره 
  .اشتغال در دستگاھھای اجرائی را نخواھند داشت

ھمان دستگاه اجرائی را  گردند، اجازه استخدام و يا ھر گونه اشتغال مجدد در که از دستگاه اجرائی اخراج می کارمندانی - ٢تبصره 



  .نخواھد داشت
  :باشد منوط به تحقق شرايط ذيل می د کارمندان پیمانیتمديد قرار دا -۴٩ماده 

  .استمرا پست سازمانی کارمندان -
  .نتايج مطلوب از ارزيابی عملکرد و رضايت از خدمات کارمند کسب -
  .ارباب رجوع جلب رضايت مردم و -
  .ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی -

  .شد ر داد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواھدصورت عدم تمديد قرا در - تبصره
  .مقررات مربوط خواھند بود کارمندان، مشمول استفاده از مزايای بیمه بیکاری مطابق قوانین و -۵٠ماده 
گردد و  ج ساله تعیین میھای پن رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه مجموع مجوزھای استخدام دستگاھھای اجرائی با - ۵١ماده 

  .ھا و موسسات دولتی با پیشنھاد سازمان به تصويب ھیات وزيران می رسد وزارتخانه سھم ھر يک از
موضوع اين ماده خالف قانون محسوب و ممنوع  ھر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاھھای اجرائی خارج از مجوزھای -تبصره 

شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب  که بدون مجوز به کار گرفته می ی به افرادیباشد و پرداخت ھر گونه وجھ می
  .گردد می

اين قانون ممنوع  ٣٢و تبصره ماده  ۴۵در ماده  ھر نوع به کار گیری افراد در دستگاھھای اجرائی به غیر از حاالت مندرج - ۵٢ماده 
  .باشد می

  انتصاب و ارتقاء شغلی - فصل ھشتم 
عملکرد موفق در  شغلی کارمندان بايد با رعايت شرايط تحصیلی و تجربی الزم و پس از احراز شايستگی و انتصاب و ارتقاء - ۵٣ماده 

  .مشاغل قبلی آنان صورت گیرد
 :نجام دھندا شايستگی و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاھھای اجرائی موظفند اقدامات زير را به منظور استقرار نظام -  ۵۴ماده 

 
تخصصی الزم در تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقائ شغلی به  ای، شرايط در انتخاب و انتصاب افراد به پستھای مدريت حرفه - الف

صورت امتحانات تخصصی الزم، انتخاب  در مواردی که از اين طريق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری. يابند مراتب باالتر ارتقاء
  .پذيرد می

و  با رعايت تخصص(ای از افراد شايسته  درصد سمتھای مديريت حرفه ١۵حداکثر پانزده درصد  توانند برای دستگاھھای اجرائی می
  .نمايند خارج از دستگاه استفاده) تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتی

بدون الزام به رعايت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات  اين قانون ٧١مذکور در ماده (سی عزل و نصب متصديان پستھای مديريت سیا -ب
  .(باشد مقامات باالتر می

تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور  .باشد و تمديد آن بالمانع است ای چھار ساله می دوره خدمت در پستھای مديريت حرفه -ج
  .باشد رسد امکانپذير می تصويب ھیات وزيران می ان بهای که با پیشنھاد سازم براساس آئین نامه

تلقی  مجموعه شرکتھای زير مجموعه يک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مديران يک دستگاه اجرائی در اجراء اين ماده - ١تبصره 
  .گردد می

اين قانون ) ٧١(ماده ) ه(و ) د(ر بندھای مقامات اجرائی مذکور د در ھر يک از دستگاھھای اجرائی، يکی از پستھای معاونین - ٢تبصره 
  .رسد وزيران می ای است که با پیشنھاد سازمان به تصويب ھیات عزل و نصب متصدی آن براساس آئین نامه گردد و ثابت تلقی می

ای کلیه کارمندان توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی بر دستگاھھای اجرائی موظفند امکان ارتقائ مسیر شغلی را با - ٣تبصره 
  .فراھم نمايند

  .گردند ای تلقی می حرفه اين قانون مديران سیاسی و بقیه مديران ٧١مديران مذکور در ماده  - ۴تبصره 
انسانی و شناسايی افراد واجد شرايط احراز پستھای مديريت نسبت به  ھای سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمايه - ۵۵ماده 

  .مديران جھت استفاده مقامات و مديران ذی ربط اقدام نمايد ايجاد بانک اطالعات
نقشھای مورد انتظار  ھای اجرائی موثری را برای آموزش مديران متناسب با وظايف و ھا و سامانه است برنامه سازمان موظف -۵۶ماده 

  .باشد ھای ذی ربط می وط به طی دورهو ارتقاء مديران من در بخشھا و دستگاھھای اجرائی کشور تنظیم نمايد و ھر گونه انتصاب
شغلی با  ای و نحوه ارتقاء مسیر اجرائی اين فصل و شرايط تخصصی و عمومی پستھای مديرت حرفه دستور العمل - ۵٧ماده 

  .رسد پیشنھاد سازمان به تصويب شورای عالی اداری می
  توانمند سازی کارمندان - فصل نھم 

دستگاھھای  منظور ارتقاء سطح کارايی و اثر بخشی دستگاھھای اجرائی، نظام آموزش کارمندان سازمان موظف است به - ۵٨ماده 
ھای الزم را  و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه ای طراحی نمايد که ھمراه با متناسب ساختن دانش، مھارت اجرائی را به گونه

آموزش برقرار گردد  ای بین ارتقاء کارمندان و مديران و يد به نحوی که رابطهفرآيند آموزش تامین نما جھت مشارکت مستمر کارمندان در
  .برخوردار گردند و از حداقل سرانه ساعت آموزش براساس مقررات مربوط در ھر سال

مندان خود ھای آموزشی کار و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه دستگاھھای اجرائی مکلفند با رعايت مقررات اين قانون - ۵٩ماده 
  .را تدوين نمايند

ھا  ھای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه دوره ھای آموزشی مصوب برای اجراء توانند در قالب برنامه دستگاھھای اجرائی می -تبصره 
ھا  دوره یابیتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزش ھمچنین دستگاھھای مزبور می. نمايند و موسسات آموزش عالی انعقاد قرار داد

دولتی و غیر دولتی که صالحیت فنی و تخصصی  و فعالیتھای آموزشی و پژوھشی خود را به موسسات و مراکز آموزشی و پژوھشی
  .نمايند آنھا به تائید سازمان رسیده باشد، واگذار

لتھای خارجی يا از طرف گردد و از سوی دو نمی کلیه بورسھای آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاھی -۶٠ماده 
 .گردد گیرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاھھای اجرائی توزيع می می موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار

  .خواھد شد شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام ھايی که طبق قرار داد دو جانبه برگزار می دوره
شود با نظر وزارت درمان و آموزش پزشکی و علوم،  می که منجر به اخذ مدرک دانشگاھی ھای آموزشی بورسھای و دوره -تبصره 

  .گردد می تحقیقات و فناوری حسب مورد توزيع
ھای آموزشی که منجر به اخذ مدرک  برای طی دوره اعزام کارمندان دستگاھھای اجرائی از زمان تصوب اين قانون -۶١ماده 

 داخل و خارج از کشور با ھزينه دستگاھھای مربوطه و استفاده از ماموريت آموزشی ممنوع دد درگر دانشگاھی و يا معادل آن می
  .باشد می

  .باشند ايثارگران مشمول مقررات خاص خود می -تبصره 
اھھای دستگ. خود اقدام نمايند کارمندان موظفند ھمواره نسبت به توانمند سازی و افزايش مھارتھا و توانايیھای شغلی -۶٢ماده 

شود به  توان سنجی مدام کارمندان خود را که توسط سازمان تھیه و ابالغ می ھا و الگوھای الزم برای افزايش توان و اجرائی شیوه
  .خواھند گذارد مورد اجرا

  .رسد تصويب ھیات وزيران می آئین نامه اجرائی اين فصل به پیشنھاد سازمان و به - ۶٣ماده 
  حقوق و مزايا -فصل دھم 



در مواد آتی  کارمندان دستگاھھای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگیھای مذکور نظام پرداخت - ۶۴ماده 
در ضريب ريالی، مبنای تعیین حقوق و مزايای کارمندان قرار  امتیاز حاصل از نتايج ارزشیابی عوامل مذکور در اين فصل ضرب. خواھد بود

  .گردد و موظفین يا مستمری بگیران نیز به ھمین میزان تعیین می ازنشستگانگیرد و برای ب می
بینی و به تصويب مجلس  ريالی مذکور در اين ماده با توجه به شاخص ھزينه زندگی در اليحه بودجه ساالنه پیش ضريب -تبصره 

  .رسد شورای اسالمی می
 یر اھمیت و پیچیدگی وظايف و مسئولیتھای، سطح تخصص وقانون براساس عواملی نظ کلیه مشاغل مشمول اين -۶۵ماده 
  .يابند ھای مورد نیاز به يکی از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص می مھارت

  .باشد می) ۶٠٠٠(و حداکثر آن ) ٢٠٠٠(حداقل امتیاز جدول يا جداول ارزشیابی مشاغل 
گردند و ھر  بندی می پايه، ارشد، خبره و عالی طبقه رتبه، مقدماتی، ر پنجھر کدام از مشاغل متناسب با ويژگیھا، حداکثر د - ١تبصره 

کارشناسی و  ھای خبره و عالی به مشاغل رتبه. يابد جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص می ھا به يکی از طبقات کدام از رتبه
  .يابد باالتر اختصاص می

مھارتھا، انجام  گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خالقیت، میزان افزايش رار میمقدماتی ق شاغلین مربوط به بدو استخدام در رتبه
براساس ضوابطی که متناسب با ويژگیھای مشاغل به  ھای آموزشی و میزان جلب رضايت ارباب رجوع خدمات برجسته، طی دوره

 قل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد،ارزيابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حدا رسد تصويب شورای توسعه مديريت می
شوند و افرادی که عالوه بر  تعیین می نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی. يابند خبره و عالی ارتقا می

ه تصويب ھیئت ای که به پیشنھاد سازمان ب نامه الزم برخوردار ھستند طبق آئین شرايط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مھارت
  .گیرند ھای ديگر قرار می ھا معاف و دی يکی از رتبه رسد از طی برخی از رتبه می وزيران
حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتھای  کلیه عناوين مديريت وسرپرستی متناسب با پیچیدگی وظايف و مسئولیتھا، - ٢تبصره 

است، قرار ) ۵٠٠٠(و حداکثر آن ) ۵٠٠(ده مديريت که حداقل امتیاز آن العا فوق شغلی و ساير عوامل مربوط در يکی از طبقات جدول
  .گیرد می

درمانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش  امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بھداشتی و - ٣تبصره 
  .گردد محاسبه می (١/١(پزشکی در جدول يا جداول حق شغل با ضريب 

عالوه بر حداقل شرايط (ھای آموزشی و مھارت  تحصیالت، دوره یه شاغلین مشمول اين قانون براساس عواملی نظیرکل -۶۶ماده 
باشد،  امتیاز می (۴۵٠٠(و حداکثر ) ١٠٠٠(، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل )مربوط مذکور در اولین طبقه شغل

  .گردند مند می بھره
  .امتیاز شغل وی تجاوز نخواھد کرد%) ٧۵(ھفتاد و پنج درصد  ماده برای ھر شاغل ازحداکثر امتیاز اين 

سازمان به تصويب ھیئت  ای که با پیشنھاد نامه اند براساس آيین ھای علمیه تحصیل نموده افرادی که در حوزه ھنرمندان و -تبصره 
  .گردند رسد با مقاطع رسمی تحصیلی ھمتراز می وزيران می

رسد و  پیشنھاد سازمان به تصويب ھیئت وزيران می آن بنا به) ٢(و ) ١(ھای  و تبصره) ۶۵(جدول يا جداول موضوع ماده  -۶٧ماده 
آن به يکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنھاد سازمان توسط شورای توسعه  تخصیص ھر کدام از مشاغل و طبقات شغلی

براساس ضوابطی که با پیشنھاد  ارزيابی عوامل مربوط به شاغل. گردد ابالغ میو برای اجرا به دستگاھھای اجرايی  مديريت انجام
  .نمايد اجرايی انجام خواھد شد و سازمان بر اجرای اين امر نظارت می رسد توسط دستگاھھای سازمان به تصويب شورای مذکور می

ھايی به شرح  العاده گردد فوق می که حقوق ثابت تلقی )۶۶(ھای آن و ماده  و تبصره) ۶۵(عالوه بر پرداختھای موضوع ماده  -۶٨ماده 
  :باشد زير به کارمندان قابل پرداخت می

دارای مدارک تحصیلی کارشناسی  العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدی آب و ھوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنھا فوق -1
حقوق ثابت %) ٢٠(از حقوق ثابت و برای ساير مشاغل تا بیست درصد امیت (%٢۵(باشند تا به میزان بیست و پنج  ارشد و باالتر می

با پیشنھاد سازمان به تصويب  فھرست اين مناطق در ھر دوره برنامه پنجساله. کارمندان واجد شرايط پرداخت خواھد شد ھر کدام از
  .رسد ھیئت وزيران می

دارندگان  امتیاز و به) ١۵٠٠(وطلبانه در جبھه و مدت اسارت تا بادرصد جانبازی و مدت خدمت دا العاده ايثارگری متناسب فوق -2
  .گیرد امتیاز تعلق می) ٧۵٠(ھای دولتی تا  نشان

زمان جنگ  اند به ازای ھر سال خدمت در اداری بوده  که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت کارمندان و بازنشستگان
  .شود امتیاز در نظر گرفته می) ١٢۵(

و در اورژانس  محیط ھای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیايی، کار با بیماران روانی، عفونی العاده سختی کار وکار در وقف -3
زا و منفجره و کار در اعماق  در مورد کار با مواد سمی، آتش امتیاز و) ١٠٠٠(و در بخشھای سوختگی و مراقبتھای ويژه بیمارستانی تا 

  .تصويب ھیئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواھد بود ياد شده بادريا، امتیاز 
باشند  که دارای ھمسر می بگیر مشمول اين قانون مندی و اوالد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه عائله کمک به ھزينه -4

حداکثر سن برای اوالدی که از مزايای اين بند استفاده . حداکثر سه فرزند امتیاز و) ٢٠٠(امیتاز برای ھر فرزند معادل ) ٨٠٠(معادل 
کارمندان زن . اوالد اناث خواھد بود سال تمام و نداشتن شوھر برای) ٢۵(شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند،  کنند به می

باشد و يا  ل و يا از کارافتاده کلی میکه دارای ھمسر نبوده و يا ھمسر آنان معلو شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول اين قانون
فرزندان معلول و از . شوند مند می بھره مندی موضوع اين بند به تنھايی متکفل مخارج فرزندان ھستند از مزايای کمک ھزينه عائله خود

  .باشند مشمول محدوديت سقف سنی مزبور نمی ربط کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی
 متناسب با سطح تخصص و مھارتھا، پیچیدگی وظايف و مسئولیتھا و شرايط بازار کار با شغل برای مشاغل تخصصی،العاده  فوق -5

و برای مشاغل ھمسطح کارشناسی  امتیاز) ٧٠٠(پیشنھاد سازمان و تصويب ھیئت وزران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر 
 العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت اين فوق. گردد امتیاز تعیین می (2000) امتیاز و برای مشاغل باالتر حداکثر) ١۵٠٠(حداکثر 

  .باشد می
  :باشد ماده قابل پرداخت می العاده کارايی و عملکرد در چھارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين فوق -6
رات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندن و با بندی نم دستگاه براساس رتبه از کارمندان ھر%) ٧٠(به حداکثر ھفتاد درصد  - الف

. نمايند در اتمام کار کسب می امتیازی که از عوامل نظیر رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشی و کیفیت و سرعت توجه به
ماھه قابل پرداخت  امتیاز مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه (%٢٠(نمايد تا  براساس دستورالعملی که سازمان ابالغ می

  .باشد می
میزان موفقیت در تحقق تکالیف  درصد مذکور در اين بند متناسب با%) ٧٠(مندی کارمندان ھر دستگاه از سقف ھفتاد  بھره میزان -ب

 توسط سازمان و تصويب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و ھا و ارزيابی عملکرد دستگاه که قانونی و اجرای برنامه
  .گردد تعیین می%) ٧٠و % ۵٠، %٣٠(گردند به ترتیب  می بندی عالی رتبه

  .باشند می العاده ربط مشمول دريافت اين فوق متناسب با رتبه دستگاه ذی) ٧١(مذکور در ماده  مقامات دستگاھھای اجرايی - ج
جايی محل خدمت کارمندان با تشخیص  ی، جابهنوبت کار روزانه داخل و خارج از کشور،  به منظور جبران ھزينه سفر و مأموريت -7

  .تضمین، مبالغی با پیشنھاد سازمان و تصويب ھیئت وزيران به کارمندان پرداخت خواھد شد دستگاه اجرايی، کسر صندوق و
بطی که به اشتغال خارج از کشور براساس ضوا العاده به کارمندانی که در خارج از کشور در پستھای سازمانی اشتغال دارند فوق -8



  .گردد رسد پرداخت می می پیشنھاد سازمان به تصويب ھیئت وزيران
کنند دريافت ديگری به استثنا مواردی که به موجب  خارج از کشور استفاده می العاده اشتغال اين گونه کارمندان در مدتی که از فوق

  .گیرد نخواھند داشت میبرای اشتغال در خارج از کشور به اين گونه کارمندان تعلق  قوانین خاص
ای که با  نامه وقت اداری گردند براساس آئین در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان مؤظف به انجام خدماتی خارج از -9

 والترجمه  التدريس، حق التحقیق، حق توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق رسد، می می پیشنھاد سازمان به تصويب ھیئت وزيران
  .التألیف به آنھا پرداخت نمود حق

 حقوق ثابت و%) ۵٠(التدريس به ھر يک از کارمندان نبايد از حداکثر  و حق مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار
  .ھای وی تجاوز نمايد العاده فوق

%) ۵٠(ه کار بیشتری دارند از محدوديت سقف آن دستگاه که به اقتضا شغلی، اضاف کارمندان%) ٢٠(در ھر دستگاه اجرايی حداکثر تا 
  .باشند می مستثنی

پذيری، تأثیر اقتصادی فعالیتھا در  المللی، ريسک کار داخلی و بین العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار فوق -10
ھیئت وزيران امتیاز  با پیشنھاد سازمان و تصويبکار   فعالیت و وظايف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت درآمد ملی، انجام

ھای مستمر  العاده سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق%) ۵٠(اجرائی تا  در برخی از دستگاھھای از مشاغل،%) ٢۵(ای برای حداکثر  ويژه
  .نظر گرفته خواھد شد مذکور در اين فصل در

مشروط به اعمال اصالحات  اين ماده در ھر کدام از دستگاھھای اجرايی، (۶(و ) ۵(ھای مذکور در بندھای  العاده پرداخت فوق - تبصره
استفاده از منابع حاصل از  و) احکام مذکور در اين قانون(انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی  ساختاری، نیروی

ھا جزو ديون منظور  العاده اشد و اين فوقب امکانپذير می 1387 ھای به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال جويی صرفه
  .اصالحات مذکور در اين تبصره بايد به تأيید سازمان برسد انجام. گردد نمی

مذکور در تبصره  اعتباراتی که از محل اصالحات%) ٢۵(شود تا بیست و پنج درصد  اجرايی اجازه داده می به دستگاھھای -۶٩ماده 
وری غیر  العاده بھره به عنوان فوق) حساب مربوطه با تأيید ذی) گردد را جويی می حدھای سازمانی صرفهالذکر در ھر کدام از وا ماده فوق

  .دھند پرداخت نمايند مديرانی که در ھمان واحدھا، خدمات برجسته انجام می مستمر به کارمندان و
به ھر شغل، از لحاظ  قابل تخصیص شرايط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاھھای اجرايی به تناسب وظايف پستھای -70 ماده

عوامل موثر ديگر با پیشنھاد دستگاه اجرايی و تأيید سازمان و  ھای آموزشی مورد نیاز و معلومات، تحصیالت، تجربه، مھارت و دوره
  .باشد می و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعايت شراط مصوب الزامی. گردد مديريت تعیین می تصويب شورای توسعه

به تناسب پستھای قابل تخصیص به ھر شغل توسط  شرايط تصدی مشاغل عمومی که در پیش از يک دستگاه شاغل دارند - ١تبصره 
  .گردد ربط ابالغ می مديريت جھت اجرا به دستگاھھای ذی سازمان تھیه و پس از تصويب شورای توسعه

. نمايند يط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعالممؤظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرا دستگاھھای اجرايی - ٢تبصره 
تا تغییر . شورای توسعه مديريت پیشنھاد نمايد در غیر اين صورت سازمان مؤظف است شرايط تصدی مشاغل اختصاصی را رأسًا به

  .است ضوابط قبلی، شرايط مصوب فعلی قابل اجرا
شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در اين  می عنوان مقام شناخته سمتھای ذيل مديريت سیاسی محسوب شده و به -٧١ماده 

  :گردد ماده به شرح زير تعیین می
  .امتیاز) ١٨٠٠٠(رؤسای سه قوه  - الف

  .امتیاز) ١٧٠٠٠(مجلس شورای اسالمی و اعضا شورای نگھبان  معاون اول رئیس جمھور، نواب رئیس -ب
  .امیتاز) ١۶٠٠٠(معاونین رئیس جمھور شورای اسالمی و  وزرا نمايندگان مجلس - ج
  .امیتاز (15000) استانداران و سفرا - د

  .امتیاز) ١۴٠٠٠(معاونین وزرا  - ھـ 
ھای ھمطراز به عھد  پست گردند و تعیین ساير  اين ماده ھمتراز می) ب(دوران انقالب اسالمی با مقامات بند  نخست وزيران - ١تبصره 

  .مجلس به عھده رئیس مجلس خواھد بود ھای کارکنان اداری طرازی پستھیئت وزيران بوده و تعیین ھم
 گردد که حقوق ثابت تلقی می)) ۶۶(مذکور در ماده (امتیاز ويژگیھای شاغل  عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و - ٢تبصره 

  .اين قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواھد گرفت) ۶٨(ھای ماده  العاده فوق
انجام وظیفه نموده يا بنمايند پس از تصدی مقام  مقامات مذکور در اين ماده که حداقل دو سال در پست مديريتھای سیاسی - ٣تبصره 

 العاده مستمر آنھا در مسئولیت جديد از ھشتاد درصد شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق تری منصوب در صورتی که به سمت پايین
را تفاوت تطبیق دريافت خواھند %) ٨٠(التفاوت تا  مابه وی در پست قبلی کمتر باشد به میزانالعاده مستمر  حقوق ثابت و فوق (80%)

التفاوت در محاسبه  مابه گردد و اين مستھلک می) ھا العاده عوامل شغل و شاغل و فوق(ارتقاھای بعدی  اين تفاوت تطبیق با. نمود
  .حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز مالک عمل خواھد بود

را به ) به استنثا حقوق و مزايا(قانون  دولت مجاز است با پیشنھاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع اين -4 تبصره
  .خاص و ويژه قضايی تسری دھد ای و يا سمتھای مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه

که براساس سیاستھای مصوب مقام معظم رھبری مديره شرکتھای دولتی  ھای امتیاز شغلی مديران عامل و اعضای ھیئت -٧٢ماده 
نوع وظايف، حساسیت،  قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران بايد در اختیار دولت بماند با توجه به) ۴۴(چھارم  در مورد اصل چھل و

مد ملی تعیین خدمات، کارآيی و اثربخشی و سھم شرکت در درآ سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و
  .خواھد گرديد

اين گونه کارمندان حسب مورد از . باشد می برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در اين فصل) ۵/١(امتیاز اين ماده حداکثر  سقف
  .مند خواھند بود بھره) ۶٨(ماده  ھای مذکور در العاده امتیازات شاغل و فوق

ھیئت مديره ساير شرکتھای دولتی که براساس سیاستھای مصوب مقام معظم  عضایحقوق و مزايای مديران عامل و ا -تبصره 
  .گردد تعیین و پرداخت می ای مذکور در اين قانون آنھا به بخش غیر دولتی واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه رھبری بايد شرکت

انگیزه و تحرک در آنھا، به کارمندان آن دسته از شرکتھای اقتصادی و ايجاد  به منظور ارتقای کارايی و سوددھی بنگاھھای -٧٣ماده 
جمھوری اسالمی ايران  قانون اساسی) ۴۴(براساس سیاستھای مصوب مقام معظم رھبری در مورد اصل چھل و چھارم  دولتی که

د حاصل و میزان اثرگذاری آنھا رسد متناسب با میزان سو ھیئت وزيران می ای که به تصويب نامه بايد در اختیار دولت بماند براساس آئین
حداکثر امتیاز . پرداخت خواھد شد وری به طور غیر مستقیم العاده بھره ھا، فوق وری بنگاه اقتصادی کشور و عملکرد و بھره در توسعه
  .باشد یحقوق ثابت ھر يک از کارمندان م%) ۴٠(کارمندان تا سقف چھل درصد  (%٧٠(العاده حسب مورد برای ھفتاد درصد  اين فوق

  .توانند دريافت نمايند ماده را می و اين) ۶٨(ماده ) ۶(ھای مذکور در بند  العاده مشمولین اين قانون صرفًا يکی از فوق - تبصره
مزايای کارمندان دستگاھھای اجرايی، شورای حقوق و دستمزد با عضويت رئیس  به منظور ھماھنگی در تعیین حقوق و -٧۴ماده 

ربط و  انتخاب ھیئت وزيران و رئیس دستگاه ذی ريزی کشور و وزير امور اقتصادی و دارايی و دو نفر از وزرا به برنامهمديريت و  سازمان
 تشکیل) به عنوان ناظر(و محاسبات مجلس شورای اسالمی   و بودجه  اجتماعی و برنامه مجموعًا دو نفر نماينده از کمیسیونھای

نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع  از اين که مشمول مقررات اين قانون باشند يا دستگاھھای اجرايی اعم  شود، کلیه می
مذکور را  مبانی و مقررات حقوق و مزايای کارمندان خود و يا ھر نوع پرداخت جديد موافقت شورای ربط برای تعیین و يا تغییر قانونی ذی
  .جمھور قابل اجرا است مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأيد رئیس. کسب کنند



  .وظايف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عھده سازمان خواھد بود
گیری نظر موافق اين شورا  گونه تصمیم ھیئت وزيران و ساير مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از ھر - تبصره

  .را اخذ نمايند
  .باشد می) ۵٠٠٠(سال کارمندان و بازنشستگان و مؤظفین معادل  پايان امتیاز میزان عیدی -٧۵ماده 
اين قانون و ساير حقوق  بگیران مشمول حداقل و حداکثر حقوق و مزايای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه -٧۶ماده 

اد سازمان به تصويب ھیئت دستگاھھا اجرايی ھر سال با پیشنھ بگیران دستگاھھای اجرايی و صندوقھای بازنشستگی وابسته به
  .رسد وزيران می

  .ھای مستمر تجاوز کند العاده فوق برابر حداقل حقوق ثابت و) ٧(العاده مستمر نبايد از  سقف حقوق ثابت و فوق - تبصره
  .گردند العاده مستمر تلقی می فوق) ۶٨(ماده  (۵(و) ٣(، )٢(ھای مذکور در بندھای  العاده فوق

قانون تا سقف تعیین شده  اين) ۶٨(ماده ) ١٠(و ) ٩(، ) ٨) (٧(، )۶(، )۵(ھای مذکور در بندھای  العاده فوق زانتعیین می -٧٧ماده 
  .مقامات و مديران خواھد بود ربط با وزير و يا رئیس دستگاه اجرايی و يا توسط مراجع ذی

و مقررات اين فصل به استثنای پرداختھای قانونی که پرداخت خارج از ضوابط  در دستگاھھای مشمول اين قانون کلیه مبانی -٧٨ماده 
رفاھی که به عنوان يارانه مستقیم  ھای کمک  گردد و ھمچنین برنامه بازنشسته شدن يا از کارافتادگی و يا فوت پرداخت می در زمان

ا اجرای اين قانون لغو گردد، ب مھد کودک و يا ساير موارد پرداخت می سرويس، وآمد، سلف در ازای خدماتی نظیر سرويس رفت
  .گردد می

بازنشستگی ھر يک از کارمندان که به موجب  ھای مشمول کسور العاده در صورتی که با اجرای اين فصل، حقوق ثابت و فوق -تبصره 
تطبیق  تفاوتکاھش يابد، تا میزان دريافتی قبلی، تفاوت تطبیق دريافت خواھند نمود و اين  نمودند قوانین و مقررات قبلی دريافت می

محاسبه حقوق بازنشستگی يا وظیفه نیز  اين تفاوت تطبیق در. گردد ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاھای بعدی مستھلک می
  .گردد منظور می

 در فیش حقوقی کارمندان بايد  ھا، پرداختی به مشمولین اين قانون اعم از مستمر، غیر مستمر، پاداشت و ھزينه کلیه مبالغ -٧٩ماده 
  .درج گردد

 ماه با پیشنھاد سازمان به تصويب ھیئت وزيران ٣تصويب اين قانون حداکثر ظرف مدت  اجرايی اين فصل از تاريخ  نامه آئین -٨٠ماده 
و دستورالعملھای مربوط نسبت به صدور  ھا نامه ماه پس از ابالغ آئین) ٣(رسد و دستگاھھای اجرايی مؤظفند حداکثر ظرف مدت  می

  .اقدام نماينداحکام 
  عملکرد ارزيابی -فصل يازدھم 

رسد، با استقرار نظام  سازمان به تصويب ھیئت وزيران می ای که با پیشنھاد نامه دستگاھھای اجرايی مکلفند براساس آئین -٨١ماده 
وری را در  میزان بھره لکرد وھای سنجش و ارزيابی عم ارزيابی عملکرد سازمان، مديريت و کارمندان، برنامه مديريت عملکرد مشتمل بر

  .و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند ای واحدھای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تھیه گزارشھای نوبه
و ھر سال  استقرار نظام مديريت عملکرد را در سطح کلیه دستگاھھای اجرايی پیگیری و نظارت نموده سازمان مؤظف است -٨٢ماده 

اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احکام اين قانون را  از عملکرد دستگاھھای اجرايی و ارزشیابی آنھا در ابعاد شاخصھایگزارشی 
اسالمی ارائه  رسد، تھیه و به رئیس جمھور و مجلس شورای پیشنھاد سازمان به تصويب ھیئت وزيران می ای که با نامه براساس آئین

  .نمايد
ربط، پس از انطباق  المللی و گزارشھای دريافتی از دستگاھھای ذی  بین ت ھر ساله براساس شاخصھایسازمان مؤظف اس - ٨٣ماده 

گزارش الزم را به رئیس جمھور و  ابالغی، جايگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقايسه با ساير کشورھای جھان تعیین و انداز با چشم
  .ھای توسعه استفاده نمايد تدوين راھبردھای برنامه مجلس شورای اسالمی ارائه نمايد و از نتايج آن در

  حقوق و تکالیف کارمندان -فصل دوازدھم 
حداکثر . دارند دستگاھھای اجرايی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزايای مربوط را کارمندان -٨۴ماده 

  .نیمی از مرخصی کارمندان در ھر سال قابل ذخیره شدن است
حداکثر سه سال از مرخصی  ربط توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی کارمندان دستگاھھای اجرايی می -١صره تب

ادامه تحصیالت عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان  بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتی که کسب مرخصی برای
  .بودافزايش خواھد  باشد تا مدت دو سال قابل

معتمد حداکثر از چھار ماه مرخصی استعالجی در سال استفاده  کارمندان دستگاھھای اجرايی طبق گواھی و تأيید پزشک - ٢تبصره 
مستثنی  العالج به تشخیص وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدوديت زمانی مذکور صعب بیماريھای. خواھند نمود

  .گردد بینی می نامه اين فصل پیش باشد و مقررات مربوط در آئین می
  .باشند مقررات می مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع ھمان -3 تبصره

 توانند تا پايان مأموريت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون می برند کارمندان زن که ھمسر آنھا در مأموريت بسر می - ۴تبصره 
  .نمايند حقوق استفاده

رسد، کارمندان و  ای که به تصويب ھیئت وزيران می نامه آئین ھای مصوب و دستگاھھای اجرايی مکلفند در چھارچوب بودجه -٨۵ماده 
ی کلیه و يکنواخت برا تکفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمه پايه درمان، با مشارکت آنان به صورت ھماھنگ بازنشستگان و افراد تحت

  .ھای تکمیلی قرار دھند  کارمندان دولت تحت پوشش بیمه
ايمنی برای کارمندان خود اقدامات الزم را  دستگاھھای اجرايی مکلفند در ايجاد محیط مناسب کار و تأمین شرايط بھداشتی و -86 ماده

  .به عمل آورند
با پیشنھاد سازمان و  اشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار اداراتب کارمندان دولت چھل و چھار ساعت در ھفته می ساعات کار -٨٧ماده 

. باشد ربط می در موارد ضروری با رعايت سقف مذکور با دستگاه ذی گردد و تغییر ساعت کار کارمندان وزيران تعیین می  ھیئت  تصويب
  .خواھد شد ربط تعیین شاغل ذیبندی م معلمان و اعضای ھیئت علمی از ساعات مؤظف، در طرحھای طبقه میزان ساعات تدريس

تقلیل ) ساعت ١١حداکثر (را تا يک چھارم ساعت کار روزانه  توانند با موافقت دستگاه اجرايی ساعات کار خود کارمندان می - ١تبصره 
  .دھند

  .خواھد شد مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین میزان حقوق و
وزيران و رعايت سقف ساعات کار با توجه به شرايط  توانند در موارد خاص با موافقت ھیئت دستگاھھای اجرايی می - ٢تبصره 

  .کار خود را به ترتیب ديگری تنظیم نمايند ای و فصلی ساعات جغرافیايی و منطقه
دستگاھھای  ستاد مرکزی. (روز ھفته تنظیم نماينداستانی مؤظفند ساعات کار خود را در شش  کلیه دستگاھھای اجرايی - ٣تبصره 

  .(باشند اجرايی مشمول اين حکم نمی
باشند و  می ھای قانونی در برابر شاکیان مورد حمايت قضايی اجرايی در انجام وظايف و مسئولیت کارمندان دستگاھھای -٨٨ماده 

آنھا با استفاده از کارشناسان حقوقی خود يا گرفتن وکیل از  ظايفدستگاھای اجرايی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام و
  .نمايند کارمندان حمايت قضايی

امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن  کارمندان دستگاھھای اجرايی در مورد استفاده از تسھیالت و -٨٩ماده 
استخدامی،  اجرايی مکلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالتبرخودار بوده و دستگاھھای  الزم از حقوق يکسان شرايط



  .حقوق کارمندان خود را در مورد مذکور در اين قانون مدنظر قرار دھند
رويی، انصاف و  سرعت، صداقت، امانت، گشاده باشند که وظايف خود را با دقت، کارمندان دستگاھھای اجرايی مؤظف می -٩٠ماده 

دستگاه مربوطه انجام دھند و در مقابل عموم مراجعین به طور يکسان و دستگاه  ین و مقررات عمومی و اختصاصیتبعیت از قوان
  .پاسخگو باشند ربط ذی

توانند در برابر برخورد  ارباب رجوع می. باشد عمومی ممنوع می اعتنايی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات ھرگونه بی
  .نمايند ربط و يا مراجع قانونی شکايت آنھا و کوتاھی در انجام وظايف به دستگاه اجرايی ذی بانامناسب کارمندان 

از ھرگونه امتیاز، تسھیالت، حق مشاوره، ھديه و موارد  استفاده. باشد اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می -٩١ماده 
حقیقی و  ا شغل توسط کارمندان دستگاھھای اجرايی در تمام سطوح از افراداداری و وظايف مرتبط ب مشابه در مقابل انجام وظايف

  .شود ربط خود تخلف محسوب می حقوقی به جز دستگاه ذی
توسط بازرسان  اجرايی مؤظفند عالوه بر نظارت مستقیم مديران از طريق انجام بازرسیھای مستمر داخلی دستگاھھای - ١تبصره 

يک از کارمندان مستند به گزارش حداقل يک بازرس  چنانچه تخلف ھر. اده نظارت مستقیم نمايندمعتمد و متخصص در اجرای اين م
سوم از  توانند دستوراعمال کسر يک باالترين مقام دستگاه اجرايی يا مقامات و مديران مجاز، می معتمد به تأيید مدير مربوطه برسد

  .يک سال را برای فرد متخلف صادر نمايند تی برای مدت يک ماه تاحقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دول
 استناد گزارشھايی که به تأيید بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به در صورت تکرار اين تخلف به - ٢تبصره 
  .دائم از خدمات دولتی اعمال خواھد شد ھای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و يکی از مجازاتھای بازخريد، اخراج و انفصال ھیئت
افراد حقیقی و حقوقی رشوه دھنده به کارمندان دستگاھھای اجرای را جھت  دستگاھھای اجرايی مؤظف است اسامی - ٣تبصره 

  .قرارداد به کلیه دستگاھھای اجرايی اعالم نمايد ممنوعیت عقد
 وه دھنده به کارمندان دستگاھھای اجرايی را جھت ممنوعیت عقدافراد حقیقی و حقوقی رش سازمان مؤظف است اسامی - ۴تبصره 

  .قرارداد به کلیه دستگاھھای اجرايی اعالم نمايد
باشند و  می بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظايف محوله مديران و سرپرستان -٩٢ماده 

اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتی  در صورتی که کارمندان مزبور با. نددر مورد عملکرد آنان بايد پاسخگو باش
با مديران و  حیطه مديريت مسئوالن مزبور مشاھده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی نظیر رشوه و يا سواستفاده در

  .باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواھد شد جرايم اھمال نموده نیز که در کشف تخلف يا) حسب مورد(سرپرستان کارمندان 
بپردازند و در  به انجام وظايف مربوط) ٨٧(دستگاھھای اجرائی مؤظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده  کلیه کارمندان -٩٣ماده 

خدمات آنان نیاز باشد براساس اعالم نیاز دستگاه مکلف به  صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و يا ايام تعطل به
  .کاری برابر مقررات مربوط خواھند بود الزحمه يا اضافه وظايف محوله در قبال حق حضور در محل کار و انجام

مسئول  موارد ضروری با تشخیص مصام در. باشد تصدی بیش از يک پس سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می -٩۴ماده 
صورت سرپرستی بدون درافت حقوق و مزايا برای حداکثر چھار ماه مجاز  مافوق تصدی موقت پست سازمان مديريتی يا حساس به

  .باشد می
کننده پست دوم يا مقام صادرکننده حکم متخلف  قبول الذکر توسط ھر يک از کارمندان دولت اعم از عدم رعايت مفاد ماده فوق -تبصره 

  .اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواھد شد ھیئت رسیدگی به تخلفات محسوب و در
 ھا، در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته) با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر) به کارگیری بازنشستگان متخصص -٩۵ماده 

بر اين که مجموع ساعت  مشروط ھای حقوقی ای غیر مستمر، تدريس و مشاوره ھا، شوراھا، مجامع و خدمات مشاوره کمیسیون
  .باشد کارمندان مؤظف تجاوز نکند بالمانع می اشتغال آنھا در دستگاھاھی اجرايی از يک سوم ساعت اداری

  .گردد ساعات کار ھفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می الزحمه اين افراد متناسب با حق
رؤسای مافوق خود را در امور اداری  باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر یکارمندان دستگاھھای اجرايی مکلف م -٩۶ماده 

با  مافوق را برخالف قوانین و مقررات اداری تشخیص دھند، مکلفند کتبًا مغايرت دستور را اطاعت نمايند، اگر کارمندان حکم يا امر مقام
مافوق کتبًا اجرای دستور خود را تأيید کرد، کارمندان  که بعد از اين اطالع، مقامدر صورتی . قوانین و مقررات با مقام مافوق اطالع دھند

دستوردھنده  خواھند بود و از اين حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواھد بود و پاسخگويی با مقام مکلف به اجرای دستور صادره
  .باشد می

کلیف شده است و ساير تخلفات کارمندان دستگاھھای اجرايی و تعیین ت رسیدگی به مواردی که در اين قانون ممنوع و يا -٩٧ماده 
آن در اين ماده مشخص  که ترتیب) ٩١(به استثنا ماده «. باشد می -١٣٧٢مصوب  -قانون رسیدگی به تخلفات اداری  مجازات آنھا طبق

  «.شده است
گواھی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت کشور بیگانه به شريط  خروج از تابعیت ايران و يا قبول تابعیت - ٩٨ماده 

  .خواھد بود
باشد و ھرگونه پرداخت تحت اين عنوان  مجاز می کاری تنھا در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیراداری پرداخت اضافه -٩٩ماده 

  .غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف
  .رسد پیشنھاد سازمان به تصويب ھیئت وزيران می ھای اجرايی اين فصل با نامه آئین -١٠٠ماده 

  تأمین اجتماعی - فصل سیزدھم 
 دستگاھھای اجرايی از لحاظ برخورداری از مزايای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کلیه کارمندانی پیمانی -١٠١ماده 

باشند و کارمندان رسمی را که پس از  می ين قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی،کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعايت ا
 مشاغل حاکمیتی در دستگاھھای اجرايی استخدام نمود از لحاظ برخوداری از مزايای تأمین توان برای االجرا شدن اين قانون، می الزم

 .گیرند ربط قرار می دستگاه اجرايی ذی شستگی مورد عملاجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی يا قوانین بازن
 

تمايل به جای سازمان تأمین اجتماعی يا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات  توانند در صورت کارمندان می -١٠٢ماده 
عی حداکثر به میزان سھم تأمین اجتما در اين صورت سھم کارفرمايی دولت برای خدمات. ای قرار گیرند ديگر از صندوقھای بیمه يکی

اين قبیل کارمندان از لحاظ . گردد التفاوت توسط کارمندان پرداخت می مابه باشد و کارفرمايی مقررات قانون تأمین اجتماعی می
تغییر صندوق در طول مدت  باشند اند می وظیفه، از کار افتادگی و نظاير آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده بازنشستگی،

  .باشد بار امکانپذير می ارداد فقط يکقر
  .رسد می نامه اجرايی نحوه تغییر صندوقھا با پیشنھاد سازمان به تصويب ھیئت وزيران  آئین - تبصره
  :خود را بازنشسته نمايد تواند کارمند دستگاه اجرايی با داشتن يکی از شرايط زير می -١٠٣ماده 

پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاھی  و سی اغل غیر تخصصی وسال سابقه خدمت برای مش حداقل سی) الف
  .سال ٣٠درخواست کارمند برای سنوات باالتر از  کارشناسی ارشد و باالتر با

  .روز حقوق و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج حداقل شصت سال سن و حداقل بیست) ب
جانبازان و  آور و برای متصديان مشاغل ساخت و زيان» ب«ین شرط سنی مزبور در بند و ھمچن) الف) سابقه مذکور در بند - ١تبصره 

  .گردد باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی معلوالن تا پنج سال کمتر می
مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و  سال سابقه خدمت برای  دستگاھھای اجرايی مکلفند کارمندانی که دارای سی - ٢تبصره 



باشند را رأسًا و  برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می ھمچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت
  .بازنشسته نمايند بدون تقاضای کارمندان

و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت  دستگاھھای اجرايی مؤظفند کارمندانی را که دارای شصت - ٣تبصره 
 الذکر که سابقه کارمندان تخصصی فوق. سنی برای متصديان مشاغل تخصصی ھفتاد سال است سقف. شند را بازنشسته کنندبا می

توانند تا رسیدن به  داشته باشند می سال است، در صورتی که بیش از بیس سال سابقه خدمت خدمت آنھا کمتر از بیست و پنج
  .شوند اين صورت بازخريد می غیر بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دھند و در

کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای ھر سال خدمت مازاد بر  در ھنگام تعیین حقوق بازنشستگی به -١٠۴ماده 
  .پرداخت خواھد گرديد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و%) ۵/٢(نیم درصد  سال، دو و سی

باشد که در حالت  کارمندانی می  بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت منظور از سابقه خدمت در اين قانون برای - ١٠۵ده ما
استعالجی و مدت خدمت  نمايد و مرخصی استحقاقی و تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده يا می اشتغال به صورت

مشروط بر اين که کسور بازنشستگی به طور ( -١٣۶٢مصوب  -بانوان  راجع به خدمت نیمه وقت وقت بانوان را به استناد قانون نیمه
  .گردد و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می (کامل پرداخت شده باشد

يابند و از مزايای  آن اشتغال می لمدت خدمت کارمندانی که در ابتدا يا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی يا معاد - تبصره
مگر آن که ھمراه با تحصیل حداقل سه . گردد برای بازنشستگی منظور نمی شوند جزو سابقه خدمت مند می تحصیالت مربوطه بھره

ماده  خدمتی تحصیلی با رعايت اداری را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند، مأموريتھای تحصیلی و تعھدات چھارم از وقت
  .گیرد کشور انجام می اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزی) ۶١(

بازنشستگی کارمندان مشمول اين قانون حقو قثابت به اضافه  مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق -١٠۶ماده 
  .باشد اين قانون می) ۶٨(ماده » ١٠«العاده بند  فوق ھای مستمر و العاده فوق

تا (مزايای مستمر  شوند به ازاء ھر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و مشمول اين قانون که بازنشسته می به کارمندان - ١٠٧ماده 
  .شد ھای ذخیره شده پرداخت خواھد به اضافه وجوه مربوط به مرخصی) سی سال

اند از سنوات خدمتی که مشمول دريافت اين وجوه می  نموده آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخريدی دريافت
  .شود گردد کسر می

بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی  کرامندانی که تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر - 108 ماده
باشند و يا در صورتی که پس از اجراء اين قانون  میاين فصل تابع صندوق خود  بینی شده در باشند، با رعايت احکام پیش کشوری می

قانون مشمول ساير مقررات قانونی قبلی  با رعايت احکام مذکور در اين. استخدام ر سمی درآيند و اين صندوق را انتخاب کنند به
  .خواھند مبود

بازنشستگی کشوری  ری بگیران صندوق ھایاين قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران يا مستم از تاريخ تصويب - ١٠٩ماده 
اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضريب ريالی که با  نموده بازنشسته يا از کارافتاده و يا فوت ١٣٨۵و لشکری که تا پايان سال 

جداول بندھای  و ارقام مذکور در) ١٢۵(گردد با رعايت ماده  بینی می در اليحه بودجه سالیانه پیش توجه به شاخص ھزينه زندگی
  .يابد می ھای مربوط باشد تا اين میزان افزايش اين ماده و تبصره» ب«و » الف«

امتیاز رديف آخرين گروه شغلی مربوط در ضريب ريالی  حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی يا فوت کارمندان کشوری بر اساس) الف
  .م زير خواھد بودخدمت مطابق جدول و احکا الذکر و بر اساس سی سال سنوات فوق

 ۵، گروه شغلی  ۵٠٠٠امتیاز مربوطه  ۴، گروه شغلی ۴۵٠٠امتیاز مربوطه  ٣گروه شغلی  ، ۴٠٠٠امتیاز مربوطه  ٢و ١گروه شغلی 
، ٧٠٠٠امتیاز مربوطه  ٨، گروه شغلی 6500 امتیاز مربوطه ٧، گروه شغلی  ۶٠٠٠امتیاز مربوطه  ۶، گروه شغلی  ۵۵٠٠امتیاز مربوطه 

 ١٢، گروه شغلی ٨۵٠٠امتیاز مربوطه  ١١، گروه شغلی ٨٠٠٠امتیاز مربوطه  10 ، گروه شغلی٧۵٠٠امتیاز مربوطه  ٩غلی گروه ش
امتیاز مربوطه  ١۵گروه شغلی  ،١٠٠٠٠امتیاز مربوطه  ١۴، گروه شغلی ٩۵٠٠امتیاز مربوطه  ١٣، گروه شغلی ٩٠٠٠مربوطه  امتیاز

، گروه ١٢٠٠٠امتیاز مربوطه  ١٨، گروه شغلی ١١۵٠٠امتیاز مربوطه  ١٧، گروه شغلی ١١٠٠٠امتیاز مربوطه  ١۶، گروه شغلی ١٠۵٠٠
  ١٣٠٠٠امتیاز مربوطه  ٢٠، گروه شغلی ١٢۵٠٠مربوطه  امتیاز ١٩شغلی 

ان و ھمتراز قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارمندان دولت) ١(ماده ) ٢(بازنشستگی مقامات موضوع تبصره  امتیاز مربوط به تعیین حقوق
  :اند به شرح زير خواھد بود بازنشسته شده آنھا که بعد از پیروزی انقالب اسالمی، تصدی مقامات را به عھده داشته و

» د«، مقامات موضوع بند  ١۶۵٠٠» ج«، مقامات موضوع بند ١۵۵٠٠» ب«موضوع بند  ، مقامات ١۴۵٠٠» الف«مقامات موضوع بند 
  ١٩٠٠٠» ھـ«مقامات موضوع بند  ،١٧۵٠٠

نیروھای مسلح بر اساس امتیاز رديف جايگاه شغلی مربوط در ضريب ريالی مذکور  حقوق بازنشستگی، وظیفه و يا فوت کارمندان) ب
  :ماده و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زير خواھد بود در اين
  ۵۴٠٠: ، امتیاز۴سرجوخه با رتبه : درجه يا رتبه شغلی عنوان

  ۶٠٠٠: ، امتیاز۵با رتبه  ٣گروھبان  :يا رتبه شغلی عنوان درجه
  ۶۶٠٠: ، امتیاز6 با رتبه ٢گروھبان : عنوان درجه يا رتبه شغلی
  ٧٢٠٠: ، امتیاز٧با رتبه  ١گروھبان : عنوان درجه يا رتبه شغلی
  ٧٨٠٠: ، امتیاز٨استوار دوم با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلی

  ٨۴٠٠: ، امتیاز٩استوار يکم با رتبه : يا رتبه شغلی عنوان درجه
  ٩٠٠٠: ، امتیاز١٠استوار سوم با رتبه  :عنوان درجه يا رتبه شغلی
  ٩۶٠٠: ، امتیاز١١رتبه  استوار دوم با: عنوان درجه يا رتبه شغلی
  ١٠٢٠٠: امتیاز ،١٢استوار يکم با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلی
  ١٠٨٠٠: ، امتیاز١٣رتبه  سروان با: عنوان درجه يا رتبه شغلی
  ١١۴٠٠: ، امتیاز١۴سرگرد با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلی

  ١٢٠٠٠: ، امتیاز١۵سرھنگ با رتبه : رتبه شغلی عنوان درجه يا
  ١٢۶٠٠: ، امتیاز١۶رتبه  سرھنگ با: عنوان درجه يا رتبه شغلی
  12200 :، امتیاز١٧با رتبه  ٢سرتیپ : عنوان درجه يا رتبه شغلی
  ١٣٨٠٠: ، امتیاز١٨سرتیپ با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلی

  ١۴۴٠٠: ، امتیاز١٩سرلشگر با رتبه : درجه يا رتبه شغلی عنوان
  ١۵٠٠٠: ، امتیاز٢٠سپھبد با رتبه  :عنوان درجه يا رتبه شغلی
  15600 :ارتشبد، امتیاز: عنوان درجه يا رتبه شغلی

ھای مديريتی  سال دارای سمت) ٢(به مدت  اين ماده که در طول دوران خدمت حداقل» ب الف و«مشموالن بندھای  - ١تبصره 
  :به امتیاز حقوق آنان اضافه خواھد شد» الف«جدول بند  اند، درصدھای زير حسب مورد و بر اساس بوده

مديران عامل و  درصد، ١۵از آنان درصد، مديران کل و ھمتر ١٠درصد، معاونین مدير کل و ھمتراز آنان  ۵مشاغل سرپرستی و ھمتراز 
  .درصد ٢۵ب .ھـ.ن) ١(ماده » ٣«و  «2» ھای درصد، مقامات موضوع تبصره ٢٠ھای دولتی  ھیات مديره شرکت اعضاء 
تا ده (سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنھا بیش از سی سال است به ازاء ھر سال  بازنشستگان و وظیفه بگیران که - ٢تبصره 



بازنشستگی آنھا کمتر از سی  گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور الذکر اضافه می به ارقام فوق%) ۵/٢(درصد  و نیم دو) سال
مشروط بر اين که میزان حقوق . گردد الذکر کسر می از ارقام فوق (%5/2) به ازاء ھر سال دو نیم درصد) تا پانزده سال(سال است 

  .بازنشستگی کمتر نگردد وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی يا
اجا و موارد مشابه  قانون) ١۵٩(و ) ١۵٨(، )١۵٧(قانون استخدام کشوری و مواد ) ٨٣(و ) ٨٠(استناد مواد  کارمندانی که به - ٣تبصره 

 صورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنھا کمتر از سی دارند، در قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه يا مستمری دريافت می
  .االجراء است شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد الزم سال باشد مدت سابقه منظور

) ٨(يابد و با اين افزايش حکم ماده  می بگیران معادل شاغلین افزايش مندی و اوالد بازنشستگان و وظیفه کمک ھزينه عائله -4 تبصره
  .گردد و اصالحات بعدی آن لغو می 27/11/1380 ورخقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت م

 وظیفه بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دريافت ھر کدام از بازنشستگان و -  ۵تبصره 
  .باشد نمايند ھمان ارقام مالک پرداخت می می

  :يابد باشد به شرح زير تطبیق می اين ماده نمی» ب«بند از خدمت که در جدول  درجات سابقه نظامیان منفک - ۶تبصره 
  ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسريار ، معادل ستوان سوم (الف
  ستوانیار سوم، ھمافر دوم ، معادل ستوان دوم ستوانیار يکم و) ب
معادل  سرھمافر يکم ،) معادل سرگرد، وسرھمافر دوم، ) سر ھمافر سوم، معادل سروان ، ھـ) د ھمافر يکم ، معادل ستوان يکم ،) ج

  سرھنگ دوم
خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوين شغلی فرماندھی،  که در طول دوران» ب«به ھر يک از مشموالن موضوع بند  - ٧تبصره 

  :به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواھد شد) دو(درصدی از جدول شماره  اند، رياست و مديريت بوده
 ١۵، ١۶الی  ١۴رتبه شغلی  درصد، کارمندان در ١٠، ١٣الی  ١٠درصد، کارمندان در رتبه شغلی  ۵، ٩الی  ٨رتبه شغلی  ان درکارمند

  درصد ٢۵و به باال،  ١٩در رتبه شغلی  درصد، کارمندان ٢٠، ١٨الی  ١٧درصد، کارمندان در رتبه شغلی 
 اند و احکام خاص به بعد در خدمت نیروھای مسلح نبوده ١۵/١/١٣۵٨ريخ سرھنگی که از تا کلیه نظامیان باالتر از درجه - ٨تبصره 

ھای اين بند  و مشمول ساير تبصره قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفا از حقوق رديف درجه سرھنگی برخوردار خواھند شد
  .نخواھند شد

  .باشند مقررات اين دستورالعمل مستثنی می ، مجلس شورای اسالمی از١٣٧٢مصوب  -اشتغال مشمولین قانون حالت - ٩تبصره 
اعضاء ھیات علمی و قضات که بازنشسته، از  بگیران حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین يا مستمری ١/١٢/١٣٨۶از تاريخ  -١١٠ماده 

 و ارقام) ١٢۵(ماده اين قانون با رعايت ) ١٠٩(از حاصل ضرب ضريب ريالی موضوع ماده  اند در صورتی که کمتر کار افتاده و فوت شده
  :يابد افزايش می ھای مربوط باشد تا اين میزان اين ماده و تبصره) ب(و ) الف(مذکور در جداول بندھای 

بر اساس امتیاز رديف آخرين مرتبه علمی و بر اساس سی  موظفین يا مستمری بگیران اعضاء ھیات علمی حقوق بازنشستگی،) الف
  .احکام زير خواھد بود سال سنوات خدمت مطابق جدول و

، ١۴٠٠٠، مرتبه علمی استاديار، امتیاز ١١٠٠٠مرتبه علمی مربی ، امتیاز  ،٩۵٠٠مرتبه علمی مربی آموزشیار و پژوھشیاران، امتیاز 
  ١٨٠٠٠، مرتبه علمی استاد، امتیاز ١۶٠٠٠دانشیار، امتیاز  مرتبه علمی

سنوات خدمت  ر اساس امتیاز رديف آخرين گروه و براساس سی سالموظفین يا مستمری بگیران قضات ب حقوق بازنشستگی،) ب
  :مطابق جدول و احکام زير خواھد بود

، گروه 12500 ، گروه پنج، امتیاز١١۵٠٠، گروه چھار، امتیاز ١٠۵٠٠، گروه سه ، امتیاز ٩۵٠٠امتیاز  ، گروه دو،٨۵٠٠گروه يک ، امتیاز 
  ١۶٠٠٠گروه ھشت، امتیاز  ،١۵٠٠٠، گروه ھفت، امتیاز ١٣۵٠٠شش، امتیاز 

موضوع ماده واحده قانون (  لیسانس و معادل آن در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک - ١تبصره 
 زاز امتیا%) ۵(پنج درصد ) اند دادسراھای انقالب اسالمی اشتغال به کار قضائی داشته تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در

  .گروه شغلی آنان کسر خواھد شد
ھای  قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد يا معادل آن در رشته در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پايه -  ٢تبصره 

از گروه به امتی%) ١٠(درصد  ھا ده و برای مدرک تحصیلی دکترا يا معادل آن در ھمان رشته%) ۵(برای قضات پنج درصد  قابل قبول
  .گردد شغلی آنان اضافه می

حداقل به مدت دو  ھای زير امتیازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستی در صورت داشتن مسوولیت عالوه بر - ٣تبصره 
 برای سنوات کمتر از دو سال نیز به. اضافه خواھد شد سال در طول دوران خدمت درصدھای زير حسب مورد به امتیاز حقوق آنان

  .شد ھمان نسبت محاسبه و پرداخت خواھد
شھرستان، دادستان انقالب اسالمی استان، رئیس  ، رئیس دادگستری)غیر از تھران(دادستان نظامی استان، دادستان عمومی  -1

  .(%5) مستقل به مأخذ پنج درصد ٢دادگاه حقوق 
، دادستان نظامی تھران، رئیس کل دادگستری )تھران غیر از(مديران کل، رئیس سازمان قضائی نیروھای مسلح مرکز استان  -1

  .(%١٠(اسالمی تھران به مأخذ ده درصد  استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقالب
 وزير دادگستری، رئیس ديوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان -3

استان تھران به مأخذ پانزده درصد  قضائی نیروھای مسلح، دادستان تھران، رئیس کل دادگستری انتظامی قضات، رئیس سازمان
  .حقوق مبنا%) ١۵(

  .(%٢٠(داستان کل کشور به مأخذ بیست درصد  رئیس ديوان عالی کشور و -4
  .باشد االجراء می زمدر مورد مشمولین اين ماده ال) ١٠٩(ماده » ۶«و  «5»، «4» ،«٣«، »٢«، »١«ھای  تبصره - ۴تبصره 
ھای  ھای بازنشستگی دستگاه صندوق ھای قانونی مشترکین کلیه به منظور يکنواختی و ھماھنگ سازی ساير حمايت -١١١ماده 

  .خواھد بود االجراء اجرايی مشمول اين قانون، بندھای زير الزم
والدين تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش  توانند ھای بازنشستگی می کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق -1

  .نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دھند ھای خدمات درمانی ھیچ يک از بیمه
که ورثه قانونی  آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوھر و فرزندان ذکور مشروط بر آن فرزندان اناث مشروط بر -2

و پنج سالگی از کمک ھزينه اوالد،بیمه و يا مستمری  یست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت دانشگاھی تا بیستباشند تا ب
  .گردند والدين خود برخوردار می

مکلفند، آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق  ريزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی سازمان مديريت و برنامه -١١٢ماده 
 ١٣٧٠ھای اجرائی که مشمول قانون نظام ھماھنگ پرداخت مصوب  دسته از دستگاه بگیران آن ان، موظفین يا مستمریبازنشستگ

ماه از تاريخ تصويب اين قانون به  اين قانون و احکام مربوط تھیه و حداکثر ظرف مدت سه) ١٠٩(ماده » الف«را با جدول بند  اند نبوده
  .تصويب ھیات وزيران برسانند

اسالمی ايران در خصوص  مکلف است تا پايان قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری دولت -١١٣ ماده
در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی الزم را به عمل  ھای بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی تجمیع کلیه صندوق

  .آورد
  اری و شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانیشورای عالی اد - فصل چھاردھم



ھای  نظام ايجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیالتی و به منظور -١١۴ماده 
و مديريتی  ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری ھای انجام کار و فناوری اداری و مديريت منابع انسانی، روش استخدامیف

اداری با ترکیب و  ساالر، شورای عالی گرا و مردم پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثر بخش، نتیجه ور و ارزش افزا، کارا، بھره
  .گردد اختیارات زير تشکیل می

  :اعضاء شورای ياد شده عبارتند از
  .خواھد داشت شورا را بر عھده که در غیاب او معاون اول وی رياست) رئیس شورا(رئیس جمھور  -1
  .(عضو و دبیر شورا(ريزی کشور  رئیس سازمان مديريت و برنامه -2
ھای ديگر به انتخاب ھیات  سه نفر از وزراء بخش وزراء آموزش و پرورش، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و -3

  .وزيران
  .سب موردربط ح مستقل ذی وزير يا رئیس دستگاه -4
  .کشور دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر -5
  .دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مديريت به انتخاب رئیس جمھور -6
  .عنوان ناظر دو نفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی به -7

  .باشد سازمان مسوول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می ريزی کشور خواھد بود و برنامهدبیرخانه شورا در سازمان مديريت و 
  .االجراء است تايید رئیس جمھور الزم مصوبات اين شورا پس از

  :باشد به شرح زير می وظايف و اختیارات شورای ياد شده -١١۵ماده 
ھايی که احکام آنھا در قانون اساسی آمده و يا به امر امام  دستگاه ءھای اجرائی به استثنا اصالح ساختار تشکیالت دستگاه -1

  .معظم رھبری تاسیس شده است و مقام) ره(خمینی 
  .منظور ايجاد انسجام تشکیالتی و حذف وظايف موازی، مشابه و تکراری ھای اجرائی به تجديدنظر در ساختار داخلی دستگاه -2
ستادی به اعمال حاکمیت و امور  ھای حوزه  ھای اجرائی و محدود نمودن فعالیت ستادی دستگاه ھای وظايف اجرائی از حوزه تفکیک -3

سازماندھی، نظارت و کنترل و انتقال وظايف اجرائی به واحدھای استانی،  ريزی، مديريتی و راھبردی، سیاستگذاری، برنامه
  .با تغییرات به عمل آمده ساير سطوح جغرافیايی و اصالح ساختار تشکیالتی متناسب شھرستانی و

  .ھا در يک واحد سازمانی از وزارتخانه تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدھای استانی و شھرستانی وابسته به ھر يک -4
ھای کالن و  سازی دولت در چارچوب سیاست ھای مناسب برای کوچک ضوابط و سیاست بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ -5

  .مربوطه نقوانی
  .ربس مذکور در اين قانون مراجع ذی بررسی و موافقت با ايجاد ھر نوع دستگاه اجرايی قبل از ارائه به -6
ھای کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و  کمیته گیری شوراھا و بازنگری و اصالح نظام تصمیم -7

  .یر ضرور حذف شوندگیرنده موازی و غ تصمیم نھادھای
  .احکام اين قانون تدوين مقررات الزم برای اجراء صحیح -8
ھا و بخش غیر دولتی با ھدف  ھای اجرايی به شھرداری دستگاه ھای قابل واگذاری شناسايی و واگذاری وظايف، امور و فعالیت -9

روستا،  مناسبات نظام اداری با شوراھای اسالمی غیر ضرور و ھمچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم ھای رھاسازی دولت از تصدی
  .بخش و شھر، شھرستان و استان

 سازی مراحل انجام ھای اجرايی با گرايش ساده ھای مورد عمل در دستگاه و رويه ھا ھا، روش اصالح و مھندسی مجدد سیستم -10
ھای اداری و  رضايت مراجعان، کاھش ھزينه ، افزايشکنندگان خودکارسازی عملیات و کاھش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کار،

  .ھا اقتصادی نمودن فعالیت
  .اجرائی ھای ھای الزم برای ارتقاء بھره وری و کارآيی نیروی انسانی و مديريت دستگاه طرح تصويب -11
  .انسانی بخش دولتی تصويب مقررات الزم در جھت بھینه سازی ساختار، ترکیب و توزيع نیروی -12
انسانی دستگاھھای که ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنھا به ديگر  ھای مربوط به تعیین تکلیف نیروی تصويب دستور العمل -13

  .شود می دستگاھھا منتقل
  .اداریوسائل نقلیه اداری، جابه جايی و تامین ساختمانھا  تصويب دستور العمل ناظر بر بھره برداری مطلوب از فضاھا و تجھیزات و -14
  .جديد دارد ھای تحول نظام اداری و طرحھای مصوب شورا که نیاز به منابع نیاز برای تحقق برنامه پیشنھاد منابع مورد -15

دستگاھھای ذی ربط موکول به تائید شورای عالی اداری و تصويب  ايجاد ھر گونه دستگاھای اجرائی جديد براساس پیشنھاد -تبصره 
  .مجلس شورای اسالمی خواھد بود يبھیات وزيران و با تصو

شود برای انجام وظايف ذيل  که در اين قانون شورای توسعه مديريت نامیده می شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی - ١١۶ماده 
  .گردد مذکور در اين ماده تشکیل می و با ترکیب

  :ترکیب شورا - الف
  (یس شورارئ(و برنامه ريزی کشور  رئیس سازمان مديريت -1
  .ھا به مدت چھار سال وزارتخانه دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط -2
  .اداری به مدت چھال سال دو نفر صاحب نظر در زمینه مديريت و حقوق -3
  .ريزی کشور يک نفر از معاونین تخصصی سازمان مديريت و برنامه -4
کمیسیون به تصويب مجلس شوريا اسالمی به عنوان  اسالمی با معرفیيک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای  -5

  .ناظر
  .مديريت و برنامه ريزی کشور به عنوان دبیر شورا معاون ذی ربط سازمان -6

  .گردند بنا به پیشنھاد رئیس سازمان و تائید رئیس جمھور انتخاب می ۴و  ٣و  ٢اعضا مذکور در بندھای 
  .اجتماعیامور  وزير کار و -7
  .وظايف و اختیارات -ب

  :وظايف اختیارات -1
  .ھای شغلی و نحوه تخصیص آنھا به طبقات جداوال حقوق تصويب شرايط احراز رشته بررسی و -2
  .گیرد می ھايی که به موجب اين قانون در صالحیت شورا قرار بررسی و تصويب دستور العملھا و رويه -3
  .استخدامی دستگاھھای اجرائی در اجراء مفاد اين قانون پاسخگويی به استعامالت و ابھامات اداری وھماھنگی در اظھار نظر و  -4
  .اداری و استخدامی در چھارچوب مقررات اين قانون ھای واحدی ايجاد رويه -5
 انی که تابع صندوقافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و ساير امور مربوط، برای کارمند اتخاذ تصمیم در خصوص از کار -6

  باشند بازنشستگی کشوری می
برنامه رزی کشور و يا وزراء در ارتباط با تعھدات اين قانون برای کسب نظر  ساير مواردی که از طرف رئیس سازمان مديريت و -7

  .شود ارجاع می مشورتی
  .رسد وزيران می به تصويب ھیات آئین نامه نحوه اداری شورای تخصصی با پیشنھاد سازمان مديريت -8
  .اداری و استخدامی کشور بوده است با تائید رئیس جمھور ساير وظايفی که طبق قانون به عھده شورای امور -9



  .تائید رئیس جمھور برای دستگاھھای مشمول اين قانون الزم االجرا است تصمیمات اين شورا پس از
  مقررات مختلف -فصل پانزدھم 

 به استثناء نھادھا، موسسات و تشکیالت و سازمانھايی که زير نظر مستقیم مقام معظم ھای اجرائیکلیه دستگاھ - ١١٧ماده 
تطبیق دارند، اعضاء ھیات علمی و  ٣ماده  شوند، وزارت اطالعات، نھادھای عمومی غیر دولتی که با تعريف مذکور در رھبری اداره می

مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رھبری مشمول مقررات نگھبان،  قضاوت ھیاتھای مستشاری ديوان محاسبات شورا
  .شود و در خصوص نیروھای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رھبری عمل می شوند اين قانون می

 ١۴باشد و جدول موضوع ماده  می 1370 حقوق و مزايای قضات تابع قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب - ١تبصره 
  .يابد افزايش می ٢٠٠و  ١٢ترتیب به  قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به

 نمايند، معادل ما به نیروھای مسلح در مدتی که در پستھای قضايی انجام وظیفه می به قضات نظامی سازمان قضائی -  ٢تبصره 
ھمتراز داداگستری فوق العاده ويژه پرداخت  مستمر قضاوتدرصد حقوق و مزايای  ٨٠التفاوت مجموع دريافتی آنان تا ھشتاد درصد 

  .گردد می
اين قانون،  فرماندھی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروھای مسلح از مقررات فصل دھم و سیزدھم در صورت موافقت -  ٣تبصره 

به شغل و شاغل به توجه به کیفیت خاص  امتیازات متعلقه قانون آجا، ١٣۶حداقل و حداکثر دريافتی آنان با رعايت مقررات ماده 
  .گردد محاسبه و پرداخت می 2/1 خدمتی در نیروھای مسلح با ضريب

ھای مذکور در فصل  سختی کار طبق مقررات استخدامی اين نیرو عالوه بر فوق العاده کارمندان نیروھای انتظامی کماکان از فوق العاده
  .باشند اين قانون برخوردار می دھم

ھای اجرائی اشتغال دارند از شمول  قانون کار جمھوری اسالمی ايران در دستگاه مطابق ١٢۴کارمندانی که با رعايت ماده  - ۴ تبصره
  .باشند قانون مستثی می اين

وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیالت، استخدامی، مالی و  کارکنان سیاسی و کارمندان شاغل در پستھای سیاسی - ۵تبصره 
تبعیت خواھند  باشند و کارمندان غیر سیاسی شاغل در پستھای پشتیبانی از اين قانون می ١٣۵٢مصوب  طی وزارت امور خارجهانضبا
  .نمود

مدارک مربوط را در موارد الزم در اختیار سازمان قرار دھند و دستور  دستگاھھای اجرائی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و -١١٨ماده 
  .باشد اجرائی الزم االجراء می ھای مربوط برای کلیه دستگاھھای ن در چھارچوب مفاد اين قانون و آئین نامهسازما العملھای اين

به اسثتناء مواردی که در اين (به اجراء مفاد اين قانون حداکثر ظرف مدت يک سال  ھا و دستور العملھای مربوط آئین نامه -١١٩ماده 
  .رسد با پیشنھاد سازمان به تصويب ھیات وزيران می) ستبرای آن زمان ديگری مشخص شده ا قانون
  :کارمندان رسمی در يکی از حاالت ذيل قرار خواھند داشت -١٢٠ماده 

  .اشتغال در يکی از پستھای سازمانی -الف
  .مرخصی استعالجی، استحقاقی و بدون حقو -ب
  .اين قانون ١٢٢آماده به خدمت به موجب ماده  - ج
  .کار آموزی ھای آموزشی کوتاه مدت و يا دستگاھھای اجرائی ديگر و يا ماموريت آموزشی برای طی دوره موريت بهانتقال يا ما - د
 ٩١يا ھیاتھای رسیدگی به تخلفات اداری و يا احکام ماده  انفصل موقت يا دائم و يا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و - ه

  .اين قانون
  .به موجب احکام مذکور در اين قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداریباز خريدی  استعفاء و - و
  .است ساير حاالت که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ساير قوانین پیش بینی شده - ز

دون حقوق قانون به ساير دستگاھھای اجرائی و مرخصی ب آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموريت کارمندان مشمول اين -١٢١ماده 
قانون به  نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازمانی و ساير موارد مربوط به رعايت مفاد اين شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و

  .رسد پیشنھاد سازمان به تصويب ھیات وزيران می
خواھد بود در  ن حداکثر يک سالدستگاھھای اجرائی در حالت زير به صورت آماده به خدمت، که مدت آ کارمندان رسمی -١٢٢ماده 

  .آيند می
  .انحالل دستگاه اجرائی ذی ربط -1
  .کارمندان حذف پست سازمانی -2
  .نبود پست سازمانی بعد از اتمام ماموريت يا مرخصی بدون حقوق -3
مت معلق يا آماده به خدمت مراجع قضائی از خد کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در ھیات رسیدگی به تخلفات اداری يا -4

  .شده باشند
در دستگاھھای  آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواھد شد و در صورت عدم اشتغال در دوران - ١تبصره 

ک ماه و نیم بازنشتسگی، بازنشسته و در غیر اين صورت با دريافت ي اجرايی ديگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرايط
  .به ازاء ھر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیھای ذخیره شده باز خريد خواھند شد حقوق و مزايای مستمر

اداری از اتھام مربوط برائت حاصل نمايند،  کارمندانی که براساس حکم مراجع قضائی و يا ھیاتھای رسیدگی به تخلفات - ٢تبصره 
  .آمادگی به خدمت دريافت خواھند نمود تحقوق و مزايای مستمر مربوط را برای مد

 اجرائی از  اجرائی و شوراھا و مجامع و عناوين مشابه برای ايجاد ھر گونه دستگاه کلیه اختیارات قانونی دستگاھھای -١٢٣ماده 
  .گردد تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون لغو می

 سازمان اعالم می دارد در سقف پستھای سازمانی مصوب و انسانی در برخی از مشاغل که به کارگیری نیروی - ١٢۴ماده 
  .باشد مجوزھای استخدامی براساس قانون کار امکانپذير می

برابر حقوق و مزايای  ٢/١باشند نبايد از  کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاھھای اجرائی شاغل می مجموع دريافتی -تبصره 
  .کارمندان مشابه تجاوز کند

پانصد  فصول دھم و سیزدھم به تفکیک ھر فصل، متناسب با احکام اين قانون در اولین سال اجرا ضرايب حقوق مذکور در -١٢۵ ماده
  .يابد گردد، افزايش می سوی بانک مرکزی اعالم می گردد و در سالھای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که ھر ساله از ريال تعیین می

واگذاری سھام  افزايش يک باره حقوق و مزايای کارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق بار مالی ھر نوع -١٢۶ماده 
افزايش سنواتی در حد بودجه مصوب ساالنه و حداکثر در  دولتی در بنگاھھای اقتصادی قابل عرضه در بورس و ھمچنین اعمال پلکانی

  .شود ین میقانون تام طول مدت اجراء آزمايشی اين
مجلس شورای  ۵/۶/١٣٨۶بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دوت مصوب  کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون -١٢٧ماده 

  .گردد قانون از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون لغو می اسالمی مغاير با اين
  .زم االجراء شدن اين قانون خواھد بودآزماشی اين قانون پنج سال از تاريخ ال مدت زمان - ١٢٨ماده 

سیصد و ھشتاد و شش کمیسیون مشترک  تبصره در جلسه مورخ ھشتم مھر ماه يکھزار و ١٠۶ماده و  ١٢٨قانون فوق مشتمل بر 
قانون اساسی تصويب گرديد و ) ٨۵(اسالمی طبق اصل ھشتاد و پنجم  رسیدگی به اليحه مديريت خدمات کشوری مجلس شورای

  .به تائید شورای نگھبان رسید ١٨/٧/١٣٨۶اجراء آزماشی آن به مدت پنج سال، در تاريخ  وافقت مجلس باپس از م
 


