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 یخدمات کشور تیریقانون مد
 

 فیتعار -اول فصل
است که  یمشخص یواحد سازمان :وزارتخانه -1 ماده
چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد  ای كیق تحق

 ریو توسط وز شودیم ایشده  جادیو به موجب قانون ا
 .گرددیاداره م

 است یمشخص یواحد سازمان :یمؤسسه دولت -۲ ماده
و با داشتن  شودیم ایشده  جادیکه به موجب قانون ا

ده را که بر عه یو امور فیاز وظا یبخش ،یاستقالل حقوق
نجام ا باشدیم یمراجع قانون ریگانه و ساسه یز قواا یكی
 .دهدیم

نام برده شده  یکه در قانون اساس ییهاسازمان هیکل
 .شودیشناخته م یاست درحكم مؤسسه دولت

به عبارت  "ییهاسازمان هیکل"(، عبارت ۲در ماده ) -1
 .شودیاصالح م "ییهادستگاه هیکل"

واحد  :یدولتریغ ینهاد عموم ایمؤسسه  -3 ماده
ست ا یاستقالل حقوق یاست که دارا یمشخص یسازمان

 ایشده  جادیا یاسالم یمجلس شورا بیو با تصو
( بودجه ساالنه آن %50از پنجاه درصد ) شیو ب شودیم

و  فیدار وظاگردد وعهده نیتأم یردولتیاز محل منابع غ
 .دارد یاست که جنبه عموم یخدمات

 به عبارت "شودیم ایشده  جادیا"( عبارت 3در ماده ) -۲
ح اصال "شودیم ایشناخته شده  ای جادینوان ا نیبه ا"
 .شودیم

 

است که به  یبنگاه اقتصاد :یشرکت دولت -4 ماده
دولت  یهایاز تصد یانجام قسمت یموجب قانون برا

( 44اصل چهل و چهارم ) یکل یهااستیموجب سبه
جزء  یرهبرمقام معظم  یاز سو یابالغ ،یقانون اساس

 از پنجاه شیو ب جادیگردد، ا یدولت محسوب م فیوظا
به دولت  لقو سهام آن متع هیسرما( %50درصد )

 یگذارهیسرما قیکه از طر یهر شرکت تجار .باشدیم
 یدولت یهاو شرکت یها، مؤسسات دولتوزارتخانه
 از پنجاه شیشده مادام که ب جادیمشترکاً ا ایمنصرداً 
مشترکاً متعلق به  ایآنها منصرداً  سهام( %50درصد )
 .تاس یالذکر باشد شرکت دولتفوق یسازمان یواحدها

از  كیتحت هر یدولت یهاشرکت لیتشك -1 تبصره
 یمجلس شورا بیالذکر صرفاً با تصوفوق نیعناو

که  ییهاشرکت لیتبد نیهمچن .مجاز است یاسالم
 ها کمتر از پنجاه درصددر آن یدولت یهاسهام شرکت

نوع مم یبه شرکت دولت هیسرما شیاست با افزا( 50%)
 .است

دادگاه  ایکه به حكم قانون  ییهاشرکت -۲ تبصره
ه شناخت یمصادره شده و شرکت دولت ایو  یصالح، مل

 .گردندیم یتلق یشرکت دولت شوند،یم ایشده 

قانون  نیکه در ا «یدولت یهاشرکت»احكام  -3 تبصره
و  نیکه شمول قوان ییاهشرکت هیذکر شده بر کل

ت نام اس حیتصر ایبر آنها مستلزم ذکر  یمقررات عموم
 .اعمال خواهد شد زین
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( الحاق 4( به ماده )4به عنوان تبصره ) ریمتن ز -3
 :شودیم

که به منظور به کار انداختن  ییهاشرکت -4 تبصره
 یها و مؤسسات اعتباراشخاص نزد بانك یهاسپرده

 مهیب یهانزد شرکت یهارهیخاز محل ذ ایو  یدولت
 .شوندیشناخته نم یشرکت دولت شوندیم ایشده  جادیا

 

 مؤسسات ها،وزارتخانه هیکل :یدستگاه اجرائ -5 ماده
 ،یردولتیغ یعموم ینهادها ایمؤسسات  ،دولتی

ون که شمول قان ییهادستگاه هیو کل یدولت یهاشرکت
شرکت  لیقبنام است از  حیتصر ایبر آنها مستلزم ذکر و 

 عیصنا یسازمان گسترش و نوساز ران،ینصت ا یمل
اه دستگ ،یدولت یهامهیو ب اهبانك ،یمرکز بانك ران،یا

 .شوندیم دهینام یاجرائ

 :شودی( مكرر الحاق م5به عنوان ماده ) ریمتن ز -4

 ی: آن دسته از واحدهایاتیواحد عمل -( مكرر5) ماده
 د،یهستند که تول ییاجرا یهاتابعه دستگاه یسازمان

 ییو نها یخدمات اصل ایو ارائه محصول و  نیتأم
 هامارستانیمدارس، ب ریها را بر عهده دارند. نظدستگاه

 ها.و ورزشگاه

 که در یگاهیعبارت است از جا :یپست سازمان -۶ ماده
 فیانجام وظا یبرا یاجرائ یهادستگاه یساختار سازمان

و  ینیبشیت( پمشخص )ثابت و موق یهاتیو مسؤول
 .شودیکارمند در نظر گرفته م كی یتصد یبرا

به که جن یتیمشاغل حاکم یثابت صرفاً برا یهاپست
 .خواهد شد جادیاستمرار دارد ا

 است که براساس یفرد :یکارمند دستگاه اجرائ -7 ماده
قرارداد  ایضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و 

به خدمت  یجرائدستگاه ا كیدر  دارتیمقام صالح
 .شودیم رفتهیپذ

 "نامهمانیپ"به واژه  "قرارداد"(، واژه 7در ماده ) -5
 .شودیاصالح م

است که  یآن دسته از امور :یتیامورحاکم -8 ماده
کشور است و منافع  تیتحقق آن موجب اقتدار و حاکم

و  دهیشامل همه اقشار جامعه گرد تیآن بدون محدود
 یبرا تیمات موجب محدودنوع خد نیاز ا یمندبهره

 .شودینم گرانیاستصاده د

 :لیقب از

 یهاو نظارت در بخش یزیربرنامه ،یگذاراستیس -الف
 .یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 .ددرآم عیو باز توز یاجتماع نیعدالت و تأم یبرقرار -ب

ار از انحص یریرقابت و جلوگ یسالم برا یفضا جادیا -ج
 .محقوق مرد عییو تض

رشد و  یالزم برا یهاتیو مز هانهینمودن زمفراهم -د
 .یكاریتوسعه کشور و رفع فقر و ب

 و تیاستقرار نظم و امن ،یامور ثبت ،یگذارقانون -هـ
 .یاداره امور قضائ

 و یدفاع یجادآمادگیکشور و ا یارض تیحصظ تمام -و
 .یدفاع مل

 زا انتیو ص یاسالم یاخالق، فرهنگ و مبان جیترو -ز
 .یاسالم ،یرانیا تیهو

روابط کار و  میتنظ ،یعموم هیمال ،یاداره امور داخل -ح
 .یروابط خارج

و  یعیو حصاظت از منابع طب ستیز طیحصظ مح -ط
 .یفرهنگ راثیم
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 تیریو مد یآمار و اطالعات مل ،یادیبن قاتیتحق -ی
 .فرکانس کشور یفضا

کنترل و  ،یارتقاء بهداشت و آموزش عموم -ک
 مقابله و کاهش ر،یواگ یهاو آفت هایماریاز ب یریشگیپ

 .یعموم یو بحرانها یعیاثرات حوادث طب

 نیا( 11و )( 10، )(9از امور مندرج در مواد ) یبخش -ل
و ( ۲9و نهم ) ستیموارد مذکور در اصول ب ریقانون نظ

که انجام آن توسط بخش  یقانون اساس( 30) امیس
 یعمومو نهادها و مؤسسات  یو تعاون یخصوص

 .شدباینم ریپذامكان رانیوز أتیه دییبا تأ یردولتیغ

 مصوب یکل یهااستیس تیبا رعا کهیموارد ریسا -م
 نیدر قوان یموجب قانون اساسبه یمقام معظم رهبر

 .ردیگیامور قرار م نیجزء ا یعاد

اضافه  "کشور"( واژه 8بند )الف( ماده ) یدر انتها -۶
 .شودیم

 

آن دسته از  :یو خدمات یفرهنگ ،یتماعامور اج -9 ماده
حاصل از آنها نسبت  یاست که منافع اجتماع یصیوظا

 تیدارد و موجب بهبود وضع یبرتر یبه منافع فرد
 یآموزش و پرورش عموم :لیگردد، از قبیافراد م یزندگ
 ،ی، توانبخشدرمان ،قاتیعلوم و تحق ،یاو حرفه یو فن
مور و ا یو ارتباطات عموم ، اطالعاتو ورزش یبدن تیترب

 .یاسالم غاتیو تبل یهنر ،یفرهنگ

تملك  یهاآن دسته از طرح :ییربنایامور ز -10 ماده
 تیاست که موجب تقو یاهیسرما یهاییدارا

 :لیگردد، از قبیکشور م یدیو تول یاقتصاد یرساختهایز
 .ارتباطات و راه ،یانرژ یهاآب و خاک و شبكه یهاطرح

 یهاییتملك دارا یهاطرح"(، عبارت 10اده )در م -5
 .شودیاصالح م "یامور"به واژه  "یاهیسرما

است که  یآن دسته از امور :یامور اقتصاد -11 ماده
از اموال جامعه است  یبرداراداره و بهره ی، متصددولت

 یدرحقوق خصوص یو حقوق یقیو مانند اشخاص حق
 ،یرزکشاو ،یصنعتدر امور  یتصد :لیاز قب کند،یعمل م
 یهاطرح از یبردارمسكن و بهره ،ی، بازرگانونقلحمل

 .قانون نیا( 10ماده ) مندرج در

قانون  نیمنظور از سازمان در ا :سازمان -1۲ ماده
 .باشدیکشور م یزیرو برنامه تیریسازمان مد

 د:شویاصالح م ری( به شرح ز1۲ماده ) -8
قانون  نیزمان در اسازمان: منظور از سا -1۲ ماده

 باشد.یکشور م یو استخدام یسازمان ادار
 

 :شودی( مكرر الحاق م1۲به عنوان ماده ) ریمتن ز -9

است متشكل از  ی: نهادیمحل تیریمد -مكرر 1۲ ماده
ن روستا و رک ایشهر  یاسالم یشامل شورا یرکن نظارت

 ،یکه با استقالل ادار ؛یاریده ای یشامل شهردار ییاجرا
روستا را در  ایشهر  یاداره امور عموم ،یو حقوق یمال

 ،یاجتماع فیوظا زیمصوب و ن یقانون فیچارچوب وظا
ور و ام یآموزش ،یفرهنگ ،یبهداشت ،یعمران ،یاقتصاد

به آنها واگذار  ییاجرا یهادستگاه یکه از سو یرفاه
و مقررات و ضوابط مربوط و  نیقوان تیبا رعا گردد،یم

و  یعوارض قانون ،یو منابع محل هایدبر توانمن هیبا تك
 .دار استکمك دولت، عهده
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 فیانجام وظا یراهبردها و فناور -دوم فصل
 دولت

 یو خدمات یفرهنگ ،یاجتماع یهایامور تصد -13 ماده
قانون ( 30) امیو س( ۲9و نهم ) ستیاصول ب تیبا رعا
توسعه بخش  قیاز طر رانیا یاسالم یجمهور یاساس
 یو نهادها و مؤسسات عموم یوصو خص یتعاون

 تیشده و با نظارت و حما تیصالح نییتع یردولتیغ
 :دگردیانجام م لیذ یهاوهیدولت و با استصاده از ش

 یو خصوص یالزم از بخش تعاون یهاتیاعمال حما -1
 نیا یمجر یردولتیغ یو نهادها و مؤسسات عموم

 .فیوظا
هادها و ن یوخصوص یخدمات از بخش تعاون دیخر -۲

 .یردولتیغ یو مؤسسات عموم
و نهادها و  یو خصوص یمشارکت با بخش تعاون -3

 ی، واگذاراجاره قیاز طر یردولتیغ یمؤسسات عموم
 .یكیزیو منابع ف زاتیامكانات و تجه

 یبه بخش تعاون یدولت یواحدها تیریمد یواگذار -4
با  یردولتیغ یو نهادها و مؤسسات عموم یو خصوص

 .سرانه خدمات نهیاز هز یبخش ایو پرداخت تمام 

ماده  نیموضوع ا یدولت یو اداره واحدها جادیا -5
 .یاجرائ یهاتوسط دستگاه

از  یكیماده به  نیاگر انجام امور موضوع ا -1 تبصره
 جادی( مقدور نباشد ا4 تیلغا 1) الذکرطرق چهارگانه فوق

 .دولت است صهیوظ یدولت یو اداره واحدها

 افراد هیکل یو اخالق یعلم تیصالح دییتأ -۲ تبصره
 یهاماده در بخش نیقانون که به موجب ا نیموضوع ا

اشتغال خواهند داشت  یو فرهنگ یبهداشت ،یآموزش
 دییقانون و تأ نیمطابق ضوابط فصل ششم ا

 زیخدمات ن متیو ق تیصیمربوط و ک یاستانداردها
 .و مقررات مربوط است نیمطابق قوان

( حذف و عنوان 13ماده ) (۲تبصره )و  (5بند ) -10
اصالح و در تبصره مذکور،  "تبصره"به  "(1تبصره )"

دور مق"از عبارت  شیپ "رانیوز ئتیه دییبا تأ"عبارت 
 .شودیالحاق م "نباشد

و نظارت  تیحما ،تیریبا مد ییربنایامور ز -14 ماده
و  ی)تعاون ،یردولتیتوسط بخش غ یاجرائ یهادستگاه
 ( انجامیردولتیغ یادها و مؤسسات عمومو نه یخصوص

 رانیوز أتیه بیبا تصو یخواهد شد و در موارد استثنائ
 .انجام خواهد شد یتوسط بخش دولت

اصل چهل  تیبا رعا یاقتصاد یهایامور تصد -15 ماده
و  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس( 44و چهارم )

به بخش  یمقام معظم رهبر یابالغ یهااستیس
 تیدولت مكلف است با رعا .گرددیواگذار م یولتردیغ

وق حق عییانحصار، تض جادیو مقررات مربوط از ا نیقوان
رقابت  یو فضا یریجلوگ گانکنندو مصرف دکنندگانیتول

 یو برقرار یگذارهیسرما تیسالم و رشد و توسعه و امن
درآمد و فراهم  عیو بازتوز یاجتماع نیعدالت و تأم

را فراهم  یكاریالزم و رفع ب تیمز و هانهینمودن زم
 .دینما

و استقرار نظام  یوربهره شیبه منظور افزا -1۶ ماده
و محصول )ستانده( و کنترل مراحل انجام  جهیکنترل نت

اء و اعط یریگمیاز تمرکز تصم یریهردو، جلوگ ایکار و 
تحت  یاداره واحدها یبرا رانیالزم به مد اراتیاخت

ن که توسط سازما یانامهنیئخود براساس آ یسرپرست
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 یهادستگاه رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو هیته
 .عمل آورندرا به لیموظصند اقدامات ذ یاجرائ
و خدمات و  تهایشده فعالتمام متیق نییتع -الف

 ،یآموزش یواحدها لیاز قب یمجر یمحصوالت واحدها
 ،یو ادار یدیتول ،یخدمات ،یدرمان ،یبهداشت ،یپژوهش

و  تهایارائه فعال ییایو محل جغراف تیصیناسب با کمت
 هاتیتمام شده فعال متیخدمات، در چهارچوب متوسط ق

 یو استان یمصوب ساالنه مل جهو خدمات مذکور در بود
 .تاناس ایکشور  یزیرو برنامه تیریسازمان مد دییبا تأ

و  گراجهیهدفمند و نت یشاخصها نییتع -ب 
 یسازوکارها ینیبشیو پ خدمات یصیک یاستانداردها

 .دهخدمات ارائه ش تیصیو ک تیکنترل کم یبرا ینظارت
 یمجر یواحدها رانیانعقاد تصاهمنامه با مد -ج 

 شده آنتمام متیو خدمات و ق تهایبراساس حجم فعال
 .نیتعهدات طرف نییو تع

ول فص ییجاجابه شنهادیپ یالزم برا اراتیاعطاء اخت -د 
تان اس یزیربرنامه یت مذکور به شورااعتبارا یهاو برنامه

 ییجادر چهارچوب احكام قانون بودجه ساالنه جابه
براساس احكام قانون بودجه ساالنه خواهد  یاعتبارات مل

 .بود
الزم  اراتیشده، اختتمام متیاجراء نظام ق یبرا -هـ 

که با  یانامهنیبه موجب آئ ران،یبه مد یومال یادار
 نییعت رسدیم رانیوز أتیه بیصوسازمان به ت شنهادیپ
 .گردد یم
 اریتمام شده در اخت متیکه براساس ق یاعتبارات -و 

شده و پس  یبه عنوان کمك تلق رد،یگیواحدها قرار م
 نهیهزبه ربطیذ یواحدها یاز پرداخت به حساب بانك

                                                           

 رانیوز أتیه ۲۲/7/1389ک مورخ 44989/ت1۶34۶۶شماره  بنامهیتصو  1 

 یاجرائ یدستگاهها رانیگردد. مد یمنظور م یقطع
ر شده د ینیبشیپ جینسبت به تحقق اهداف و نتا

 یمسؤول و به نهادها خود تیریتصاهمنامه در مدت مد
پاسخگو خواهند بود و موظصند گزارش اقدامات  ینظارت

 و ندیبه سازمان ارائه نما باركیماه مربوطه را هر شش
ماده را  نیمكلف است گزارش عملكرد ا زیسازمان ن

به مجلس  انهیبودجه سال حیقبل از ارسال لوا ماهكی
 .دینما میدتق
 بیسازمان و تصو شنهادیکه با پ ییدستگاهها -1تبصره  
تمام شدة  متیامكان محاسبه ق رانیوز أتیه

 قیمحصوالت و خدمات خود را نداشته باشند از طر
 .تمام شده اقدام خواهند نمود نهیمحاسبه هز

 توسط سالكیظرف  دیبایماده م نیاحكام ا - ۲ تبصره
کشور اجراء شده و از سال  یزیرو برنامه تیریسازمان مد

قانون فقط با  نیموضوع ا یبودجه دستگاهها 1387
 .باشدیو ارائه م میماده قابل تنظ نیمصاد ا تیرعا

 "(1تبصره )"( حذف و عنوان 1۶( ماده )۲تبصره ) -11
اصالح و در بند )الف( ماده مذکور، عبارت  "تبصره"به 
ه عبارت ب "کشور یزیرو برنامه تیریسازمان مد"
 .شودیاصالح م "سازمان برنامه و بودجه کشور"

 

خدمات  تیری( قانون مد1۶ماده ) ییاجرا نامهنییآ
 1یکشور

 شودیاجازه داده م یاجرائ یهابه دستگاه -17 ماده
مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات  قیازطر
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 ،نی، حجم کار معمشخص تیبراساس فعال یردولتیغ
طور شصاف و مشخص کل به متیواحد کار و ق هر متیق

در  .ندینما نیخود را تأم ازیاز خدمات موردن یبخش
با  شودیاجازه داده م ،انیضصورت عدم مراجعه متقا

 قیسازمان از طر دییمناقصات و تأ یقانون برگزار تیرعا
 .مناقصه اقدام گردد صاتیترک تشر

 فیماده حسب وظا نیموضوع ا یهاشرکت -تبصره
 ایکشور  یزیو برنامه ر تیریمربوط توسط سازمان مد
 شده و در تیصالح نییتع یوزارت کار و امور اجتماع

 .گردندیم تیماده لغو صالح نیصورت تخلف از حكم ا

 "ازیاز خدمات مورد ن یبخش"(، عبارت 17در ماده ) -1۲
ح و اصال "یادار یبانیاز خدمات پشت یبخش"به عبارت 

 یشرکت یروهایدر قبال ن ییاجرا یهادستگاه"عبارت 
ه ب "ندارند. یتعهد استخدام چگونهیماده ه نیموضوع ا

عنوان  نی. همچنگرددیالحاق م ادشدهیماده  یانتها
 ریاصالح و متن ز "(1تبصره )"ماده فوق به  "تبصره"

 :شودی( به ماده مذکور الحاق م۲به عنوان تبصره )

 یالزم برا یهاسازمان موظف است استاندارد -۲ تبصره
و با  نییماده را تع نیموضوع ا یها تیانجام فعال

 یسازمان یهاپست لیخدمات نسبت به تعد یواگذار
. در دیواگذار شده اقدام نما فیمربوط به خدمات و وظا

 دیماده نبا نیموضوع ا یها تیفعال یهر حال، واگذار
 .شود یبار مال شیموجب افزا

 شرکتی تبدیل وضعیت دستورالعمل ساماندهی نیروهای
 1یافته و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانكاری

                                                           

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 19/09/139۲مورخ  1۶1۲9/9۲/۲00بخشنامه شماره  1 

که براساس  یردولتیغ هایکارمندان بخش -18 ماده
 یمتقس ایقانون، تمام و  نیشده در ا ینیبشیاحكام پ

 یامور قابل واگذار ریو سا یامور دولت یو تصد فیاز وظا
شد را خواهد  نیو مقررات مربوط مع نیکه حسب قوان

 ریغ یکارکنان تحت پوشش کارفرما باشند،یدار معهده
 هگونچیه یاجرائ یهادستگاه .ردندگیم یتلق یدولت

 .کارمندان ندارند نیدر قبال ا یتیمسؤول ایتعهد و 

کارمندان موظصند با کارمندان تحت  نیا انیکارفرما
 ریاو س یاجتماع نیتأم پوشش خود مطابق قانون کار و

 یو پاسخگو ندیقررات مربوطه رفتار نماو م نیقوان
 .رابطه خواهند بود نیدر ا صالحیمراجع ذ ایمقامات و 

 یموظصند درصورت تخلف کارفرما یاجرائ یهادستگاه
حقوق کارمندان از محل  اقدر احق یردولتیبخش غ
 را ربطیشده تعهدات کارمندان ذ افتینامه درضمانت

 .ندیپرداخت نما

 :شودی( مكرر الحاق م18وان ماده )به عن ریمتن ز -13
و  نیبرتر، نو یبه منظور خدمات رسان -مكرر 18 ماده

 17و اعتماد مردم )بند  یتمندیرضا یو ارتقا یصیک
در  ،یاتیعمل ی( واحدهاینظام ادار یکل یها استیس

( به صورت هدفمند و ۲1و مطابق ماده ) یرقابت یفضا
تمام  نهیهز ای متیمصوب، ق یاستانداردها تیبا رعا

ز شوند و ا یو محصول اداره م جیشده و نظام کنترل نتا
 :باشند یم لیتابع احكام و مقررات ذ یتیرینظر مد

 یالزم برا اراتیواحدها ضمن دارا بودن اخت نیا -الف
 نیاستانداردها و ضوابط و قوان تیاداره خود در قبال رعا
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 ای ییاجرا یو مقررات، حسب مورد به دستگاه ها
 .باشند یربط پاسخگو م یذ یمحل تیریمد
 نیو توسعه ا گاهیتداوم خدمت، ارتقا و تنزل جا -ب

 بهره تیجلب رضا ،یصیواحدها منوط به ارائه خدمات ک
تمام شده در رقابت با  متیق تیمندان از خدمات و رعا

و  یو تعاون یبخش خصوص ،یدولت یواحدها ریسا
 .باشد یمردم نهاد م یسازمان ها

و خسارات  ایواحدها در مزا نیو کارکنان ا رانیمد -ج
خدمات و  یصیسطح ک ،یاز نوسانات بهره ور یناش
 .باشند یو پاسخگو م میسه ربطیواحد ذ ییکارا

ورود به خدمت و  ندیو فرآ طیشرا ،یساختار سازمان -د
امور  زیو ن هیو تنب قیاستخدام، نظام جبران خدمت، تشو

ساس مقررات خاص واحدها بر ا نیا یو معامالت یمال
 حاکم یو مقررات عموم نیقوان تیکه بدون الزام به رعا

سد ر یم رانیوز أتیه بیبه تصو ییاجرا یبر دستگاه ها
 گونه چیواحدها ه نگونهیدر ا نیو شاغل ندشو یاداره م

 یاتیبا دولت نداشته وکارکنان واحد عمل یرابطه استخدام
 .باشند یم

ماده و  نیا ازیرد نمو ییاجرا ینامه ها نییآ -تبصره
 یسازمان و با همكار شنهادیآن به پ یاجرا یزمان بند
 نرایوز ئتیه بیربط به تصو یذ ییاجرا یهادستگاه

 .دیخواهد رس

منظور ارتقاء مستمر در به یاجرائ یهادستگاه -19 هدما
ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود،  تیو کم تیصیک

توسعه  یهانهیدر زم یاانجام خدمات مشاوره یبرا
 ینگرباز ،یتیریمد نینو یهااستقرار نظام رینظ تیریمد

                                                           

 رانیوز أتیه 14/1/89مورخ  4۲۲1/4419۶شماره  بنامهیتصو  1 

 ،یتالیتشك یو ساختارها هاتیو مأمور فیوظا شیو پاال
 یهایو فنآور یانسان یهاهیسرما تیریدتوسعه و م

و  یدولت ،یپژوهش ،یبا مراکز آموزش یادار نینو
، انشده توسط سازم تیصالح دییتأ یمؤسسات خصوص

 .ندیعقد قرارداد نما ربطیمقررات ذ تیابا رع

 جادیمنظور امكلصند به یاجرائ یهادستگاه -۲0 ماده
و  هشیاز فكر و اند یمندو بهره ییکارآ شیو افزا زهیانگ

 یخود ساز و کار مناسب برا ربطیکارمندان ذ تیخالق
و  شنهادهایپ افتیجلب مشارکت کارمندان و در

نظام  .را فراهم آورند اهیریگمیآن در تصم یاثرگذار
 یاهنامنیپرداخت پاداش براساس آئ هو نحو شنهادهایپ

 أتیه بیتصوسازمان به شنهادیخواهد بود که با پ
 .درسیم رانیوز

( قانون مدیریت خدمات ۲0اجرایی ماده ) نامهآیین
 1کشوری

 

 یهاثابت دستگاه ایو  یبا کارمندان رسم -۲1 ماده
آنها به بخش  فیاز وظا یبخش ایکه تمام  یاجرائ

ل عم لیذ یهااز روش یكیبه  گرددیواگذار م یردولتیغ
 .خواهد شد

اه دستگ ایهمان دستگاه  یواحدها ریانتقال به سا -الف
 .گرید یاجرائ

 .سنوات خدمت دیبازخر -ب

مدت سه تا  یبدون حقوق برا یموافقت با مرخص -ج
 .سالپنج
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و  فیوظا یکه مجر یردولتیانتقال به بخش غ -د
 لیدر صورت تما .باشدیواگذار شده م یهاتیفعال

 ییجاابهج نهیهز یصندوق بازنشستگ رییکارمندان به تغ
 با حصظ سوابق مربوط توسط دولت ربطیصندوق ذ رییتغ

 .گردد یم نیتأم

به شكل مأمور که  یردولتیدر بخش غ صهیانجام وظ -ـه
 .کندیپرداخت م یردولتیرا بخش غ یو یایحقوق و مزا

به  یدولت یهاسهام شرکت یدرصورت واگذار -1 تبصره
و  نیشود، قوان یردولتیکه شرکت مذکور غ ینحو

مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال 
محسوب  دیجد یافراد، کارمندان کارفرما نیگردد و ایم
کماکان تابع  توانندیم لیو درصورت تما شوندیم

 .بمانند یباق ودخ یقبل یصندوق بازنشستگ

 ایدولت ) تیکه با حصظ مالك یدر موارد -۲ تبصره
به  طربیاز دستگاه ذ یبخش یبردار( بهرهیشرکت دولت

کارمندان مربوط  تیواگذار گردد، مأمور یردولتیغبخش 
 نیا یاجرائ نامهنیآئ .باشدیمجاز م یردولتیبه بخش غ

 .رسدیم رانیزو أتیه بیتصوسازمان به شنهادیپ ماده با

نامه  نییآ»ز عبارت ا بعد ،(۲1) ماده( ۲) تبصره در –1۲
ادامه  یمشتمل بر چگونگ»، عبارت «ماده نیا ییاجرا

حاکم  طیو شرا یاشتراک کارمندان در صندوق بازنشستگ
 یه ماضاف« آنان یفوت و از کارافتادگ ،یبر بازنشستگ

 شود.

( 1۲1اده )( و م۲1( ماده )۲تبصره ) یینامه اجرا نییآ
 1یخدمات کشور تیریقانون مد

 

                                                           

 هیأت وزیران 31/1/89مورخ  ۲04۶1/44۲95شماره تصویبنامه  1 

از طرق پنج گانه  قیسه طر تواندیکارمند م -3 تبصره
اعالم  یدستگاه اجرائانتخاب و به تیاولو بیفوق را به ترت

 تیباتوجه به اولو دستگاه مربوطه مكلف است .کند
ها را انتخاب و از روش یكیکارمند  یشده از سو نییتع

 .اقدام کند

الحاق  (۲( و )1( مكرر )۲1به عنوان مواد ) ریزمتن  -15
 :شودیم

 ی( قانون اساس100اصل ) یدر اجرا -1مكرر  ۲1 ماده
 یبرا یساز نهیزم یو در راستا رانیا یاسالم یجمهور

 یدر نظام ادار یمردم یها تیجذب و استصاده از ظرف
 تواندی(، دولت مینظام ادار یکل یهااستیس 19)بند 
 ایو  یدولت ریرا به بخش غ ریز یها تیو فعال فیوظا
 ،یمحل یهاتیری. مددینما اگذارو یمحل یهاتیریمد
 یقانون فیمذکور را عالوه بر وظا یها تیو فعال فیوظا

 یذ ییاجرا یهااستانداردها و ضوابط دستگاه تیبا رعا
 : دهند یاز مشارکت شهروندان انجام م یریربط و بهره گ

 ،یو اداره اماکن ورزش زیساخت، توسعه، تجه -1
 های¬پارک ،یو گردشگر یمذهب ،یهنر ،یفرهنگ
ان تو ،یو درمان یشهرها، مراکز بهداشت میدر حر یجنگل
و انجام  یمراکز دامپزشك ،یو خدمات اجتماع یبخش
 تیامن یها و ارتقا بیمربوط به کاهش آس یها تیفعال

 یو بافت ها ناهاحصاظت، مرمت و اداره ب ،یاجتماع
و  یلم سینصا یبه استثنا یو فرهنگ یخید تارارزشمن

است و  ساخت، توسعه  دهیرس یکه به ثبت جهان یآثار
 مدارس زیو تجه
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 ستیز یها یکنترل و کاهش آلودگ تیریمد -۲
شهرها و روستاها در  یو آماده ساز زیو تجه یطیمح

 .یعیمقابل بحران ها و خطرات طب

 ییروستا و یتوسعه اقتصاد شهر یبرنامه ها یاجرا -3
 و کسب و کار یاقتصاد یهاتیاز فعال تیو حما

 یهاتیو فعال فیدر انجام وظا یمحل تیریمد -1 تبصره
موظف است با  زین ییاجرا یهادستگاه یمحوله از سو

 ،یبخش تعاون قیاز طر ایو  یمشارکت، همكار
 جادی. ادیمردم نهاد اقدام نما یهاو سازمان یخصوص
و  هاتیمأمور نیانجام ا یبرا دیجد یاتیعمل یواحدها

 یربط به استثنا یذ ییاجرا یهاتوسط دستگاه ف،یوظا
 رانیوز اتیه دییآن به تأ قیمناطق خاص که مصاد

 ممنوع است. رسد،یم

 لیماده شامل حد تصص نیا یینامه اجرا نییآ -۲ تبصره
 هاتیفعال یواگذار یفوق الذکر، برنامه زمان فیوظا

و  یدولت ریغ یبخش ها یاه یمتناسب با توانمند
طح که در س یصیآن دسته از وظا نییتع ،یمحل تیریمد

شهر و روستا قابل انجام است و نحوه انتقال امكانات، 
 نهادشیو اعتبارات بر اساس پ ینمنابع انسا زات،یتجه

 یسازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور با همكار
 ئتیه بیو وزارت کشور به تصو ربطیذ ییدستگاه اجرا

ده سال به  یط جیکه به تدر یرسد به نحو یم رانیوز
 صورت کامل اجرا شود.

 

 جادیدولت مجاز است نسبت به ا -۲مكرر  ۲1 ماده
اقدام و  یتخصص -یصنص گرمیتنظ یهاسازمان

 .دینما بیآنها را تصو اساسنامه

ها مشتمل بر اهداف، سازمان نیاساسنامه ا -1 تبصره
 فیوظا الت،یارکان و تشك ،یصلموضوع، مدت، مرکز ا

 طیشرا ران،ینحوه انتخاب، نصب و عزل مد ارات،یو اخت
وع ن نییتع ،ییدرآمد و دارا نیعضو، منابع تأم رشیپذ

ت دول یکاهش حجم تصد كردیرابطه آنها با دولت با رو
حدود و  ت،یتول یساز و کارها صار،از انح یریو جلوگ

و  نامهوهیمقررات، ش بیآنها، مرجع تصو تیصالح
 یهاتخلصات و مجازات نییمربوط، تع یهادستورالعمل

 به آنها خواهد یدگیاعضا و نحوه رس یاحرفه -یانضباط
 بود.

سال پس از  كیدولت مكلف است ظرف  -۲ تبصره
قانون نسبت به اصالح اساسنامه  نیا بیتصو

 قیموجود و تطب یتخصص -یصنص گرمیتنظ یهاسازمان
 .دیماده اقدام نما نیا آنها با مصاد تیوضع

 لیكتش شنهادیپ یرقابت برا یشورا اراتیاخت -3 تبصره
 یخدمت ایدر حوزه کاال  یکننده بخش میتنظ ینهادها

است، موضوع  یعیخاص که بازار آن مصداق انحصار طب
اصل چهل و  یکل یاستهایس ی( قانون اجرا59ماده )

– رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس44چهارم )
 .است یقبا خود قوت به ،-138۶ وبمص

 

 تیمنظور تقوموظصند به یاجرائ یهادستگاه -۲۲ ماده
آموزش،  یاقدامات الزم برا یردولتیاز بخش غ تیو حما

رفع  ،یمال یهاو کمك التیتسه جادیا ،یسازمانده
براساس  یردولتیخدمات از بخش غ دیو خر یموانع ادار

 بیبه تصو سازمان شنهادیکه با پ یانامهنیآئ
 .آورند عملبه رسد،یم رانیوزأتیه
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( قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۲ماده ) ییاجرا نامهنییآ ��

تقویت و حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات از  :موضوع
 1بخش غیردولتی

( قانون مدیریت ۲۲نامه اجرایی ماده )( آیین9ماده ) اصالح ��
 ۲خدمات کشوری

 

سرا، زائرسرا، و اداره هرگونه مهمان جادیا -۲3 ادهم
 ،یو آموزش یدرمان یواحدها ،یرفاه ،یمجتمع مسكون

 یهاآن توسط دستگاه ریو نظا یحیتصر ،یورزش یفضاها
 .باشدیممنوع م یاجرائ

ود خ یقانون فیکه براساس وظا ییهادستگاه -1 تبصره
از امور  یارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخ یبرا

 نیفصل از حكم ا نیاحكام ا تیباشند با رعایمفوق 
 .باشندیم یماده مستثن

 یرویکه از نظر ن یمناطق محروم کشور تا زمان -۲ تبصره
 بیا تصوب اندافتهیکارشناس و متخصص توسعه ن یانسان

 .باشندیم یماده مستثن نیاز حكم ا رانیوز أتیه

 هیفصل کل نیاجراء احكام ا یدر راستا -۲4 ماده
نون قا نیا بیتصو خیاز تارموظصند یاجرائ یهاتگاهدس

 :درا انجام دهن لیاقدامات ذ

قانون  نیا بیماه پس از تصوحداکثر شش -الف
 یولتردیبه بخش غ یکه قابل واگذار یصیدسته از وظاآن

 نیمطروحه در ا یراهكارها تیاست را احصاء و با رعا
که  ینحوبه  .ندیآنها اقدام نما یفصل نسبت به واگذار

                                                           

 رانیوز أتیه ۲۲/7/1389ک مورخ 450۲0ت/1۶34۶4 شماره نامهبیتصو 1 
 هیأت وزیران 30/9/1390هـ مورخ 450۲0ت/19۲۶۲4 تصویبنامه شماره 2 

 یهایتصد زانیاز م(  %۲0درصد ) ستیهر برنامه ب یط
 .ابدیکاهش  یاگذاردولت در امور قابل و

( 51مذکور در ماده ) یاستخدام یتعداد مجوزها -ب
گردد که تعداد کارمندان  نییتع یقانون به نحو نیا

 افتیدر ایکه به هر نحو حقوق و مزا یاجرائ یهادستگاه
 زانیهر سال به م باشندیرداد مطرف قرا ایو  کنندیم

نسبت به سال قبل  یتیرحاکمیدر امور غ( %۲) دو درصد
 .ابدیکاهش 

 یسوم کارمندان که به روشها كیحداکثر معادل  -ج
دمت موارد از خ ریاستعصاء و سا ،یدیبازخر ،یبازنشستگ

 .ندیاستخدام نما شوندیخارج م یاجرائ یهادستگاه

قانون  نیا( 8ضوع ماده )مو یتیحاکم فیوظا -1 تبصره
 .هستند یماده مستثن نیاز شمول ا

 قابل صهیماده شامل وظ نیا یاجرائ نامهنیآئ -۲ تبصره
دولت  یهاتیقانون، حما نیچهارچوب ا در یواگذار

خدمات از  دیو نحوه خر یردولتیتوسعه بخش غ یبرا
ان کارمند فیتكل نییو تع یو تعاون یبخش خصوص

 شنهادیموارد بنا به پ ریو ساواگذار شده  یواحدها
 .رسدیم رانیوز أتیه بیسازمان به تصو

 کل کشور یمحاسبات و سازمان بازرس وانید -3 تبصره
رل کنت یاجرائ یهافصل را در دستگاه نیموظصند اجراء ا
 .ندینما یمتخلف برخورد قانون رانینموده و با مد
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 1یمات کشورخد تیریقانون مد ۲4اجرایی ماده  نامهآیین ��
خدمات  تیری( قانون مد۲4ماده ) ییاجرا نامهنییآ اصالح ��

 ۲یکشور
 

 حقوق مردم -سوم فصل
 ،یاجرائ یهاو کارمندان دستگاه رانیمد -۲5 ماده

ق اخال نیمواز تیبا رعا دیخدمتگزاران مردم هستند و با
که در بدو ورود اداء  یو طبق سوگند یو ادار یاسالم

 ندینمایکه امضاء م یو ادار یقنموده و منشور اخال
خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و  فیوظا

 آنها انجام یقانون یهاو خواسته قوقبا درنظرگرفتن ح
 .دهند

الذکر، متن مصاد منشور فوقاصول و  -1 تبصره
ا ب یاجرائ یهانامه و تعهدات کارمندان دستگاهسوگند

 .رسدیم رانیوزأتیه بیسازمان به تصو شنهادیپ

متناسب با  توانندیم یاجرائ یهادستگاه -۲ تبصره
خاص دستگاه مربوط عالوه بر موارد  طیو شرا فیوظا
 أتیمصوب ه یمنشور اخالق تیرا با رعا ی، مواردفوق

 .ندیبه آن اضافه نما رانیوز

 تیری( قانون مد۲5( ماده )1تبصره ) ییاجرا نامهنییآ
سوگند و امضای منشور اخالقی  ادای» :موضوع یخدمات کشور

 3«و اداری در استخدام کارمندان
 

                                                           

 رانیوز أتیه ۲1/11/1388ک مورخ 43908ت/۲31378شماره  نامهبیتصو 1 
 رانیوز أتیه 8/8/1389ک مورخ 485۲/ت17۶4۲0شماره  بنامهیتصو 2 
 رانیوز أتیه ۲1/11/88ک مورخ 43914ت/۲31430شماره  نامهبیتصو 3 
 یادار یعال یشورا ۲8/1۲/1395مورخ  11۲71۲8مصوبه شماره  4 

مكلصند مردم را با حقوق  یاجرائ یهادستگاه -۲۶ ماده
 آشنا یاجرائ یهاخود در تعامل با دستگاه فیو تكال

صدا و  ژهیوبه یارتباط جمع لیوسا قینموده و از طر
در  یعموم یسطح آگاه رانیا یاسالم یجمهور یمایس
را ارتقاء داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب  نهیزم نیا

 .مردم قرار دهند اریراختو مناسب د
 

 4یدر نظام ادار یشهروند حقوق
 

 یهامردم در استصاده از خدمات دستگاه -۲7 ماده
برخوردارند،  كسانیاز حقوق  یمساو طیدرشرا یاجرائ

موظصند حداکثر ظرف سه ماه،  یاجرائ یهادستگاه
و استاندارد ارائه خدمات و  تیصیزمان و ک مراحل،

نموده و از طرق مختلف آنها را مستند و شصاف راتییتغ
صورت بروز هرگونه تخلف،  دربه اطالع مردم برسانند و 

به  ییپاسخگو تیمسؤول یاجرائ یهادستگاه نیمسؤول
 .عهده خواهند داشتآنان را به تیمردم و شكا

حقوق  نینظور تأمدولت مكلف است به م -۲8 ماده
مردم از  تیو عدم رضا تیمردم و مراجعان، رضا

 دیعملكرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمد
 ازاتیامت ریاز سا یمندو بهره یاستخدام یقراردادها
 لحاظ نموده و هاتیو تنب قاتیو اعمال تشو یاستخدام

و  یضوابط ادار ها،نامهوهیها، شنامهنیآئ هیکل
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 كیمربوط به کارمندان دولت را به عنوان  یاستخدام
 .دیعامل مؤثر منظورنما

 :شودیمكرر الحاق م (۲8به عنوان ماده ) ریمتن ز  -1۶
 یکل یهااستی( س۲3بند ) یدر اجرا -مكرر ۲8 ماده

 یهاو به منظور حصظ حقوق مردم، دستگاه ینظام ادار
 را که هایی موظصند خسارت یاتیعمل یو واحدها ییاجرا

 در خدمات دهنده ارائه یز قصور کارمندان و واحدهاا
و اقدامات خالف  ماتیتصم جهیدر نت ای فوظای انجام

 میمربوط و مراجع تصم یحدهاقانون و مقررات وا
 .ندیجبران نما شود، یبر اشخاص وارد م رندهیگ
 یعمل قیماده مشتمل بر مصاد نیا یینامه اجرا نییآ

 یدگیو رس صیع تشخو مرج یحقوق مردم در نظام ادار
 نیا یو نحوه اجرا یادار یبه قصور کارمندان و واحدها

 یمشترک سازمان و وزارت دادگستر شنهادیماده به پ
 .دیخواهد رس رانیوز ئتیه بیو به تصو هیته

 یساختار سازمان -چهارم فصل
 ،یمكلصند سازمانده یاجرائ یهادستگاه -۲9 ماده

 یهایگژیناسب با وخود را مت التیتشك میو تنظ یطراح
که  ییمربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصها

 تیابا رع رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو هیسازمان ته
 :دانجام دهن لیموارد ذ

 

 میو تنظ یطراح ،یسازمانده یهاو شاخص ضوابط
 تیریقانون مد ۲9موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاه التیتشك

 1یخدمات کشور
 

                                                           

 رانیوز أتیه ۲7/1۲/1388ک مورخ 43911/ت۲۶۲773شماره  بنامهیتصو 1 

 یراهبردها تیبا رعا یسازمان یهاپستسقف  -الف
و  دستگاه شنهادیقانون و با پ نیمذکور در فصل دوم ا

 .رسدیم رانیوز أتیه بیسازمان به تصو دییتأ

 دییو تأ"(، پس از عبارت ۲9در بند )الف( ماده ) -17
ه ب ریاضافه و متن ز "اعتبار نیو تأم"عبارت  "سازمان

 :گرددیم عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق

 ف،یسازمان، وظا شنهادیبا پ رانیوز ئتیه -تبصره
 نی( ا8ماده ) تیرا با رعا یتیو مشاغل حاکم هاتیفعال

 .کندیو ابالغ م بیقانون تصو
 

مصوب  یسازمان یهاو سقف پست التیتشك -ب
برنامه و حداکثر پس از دو برنامه  كیحداقل پس از 

 دیرنامه جدو احكام ب هااستیپنجساله متناسب با س
 .مجدد قرار خواهد گرفت بیو تصو یمورد بازنگر

منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله به -ج
 یهادر دستگاه یتیریمد یسطوح عمود ،یمراتب ادار

 یائمقام اجر نیبا احتساب باالتر یو استان یمل یاجرائ
 :دگردیم نییتع لیبه قرار ذ ،یواحد سازمان در هر

 .سطح( 4حداکثر در ) :دولتیها و مؤسسات هوزارتخان -
 .( سطح3حداکثر ) :استانی یواحدها -
حداکثر  :همتراز ی، مناطق و نواحیشهرستان یواحدها -
 .سطح( ۲)
 .سطح كی :کشوری ماتیتقس یواحدها ریسا -

مستقل که  یهاها و سازمانهرکدام از وزارتخانه -د
 توانندیم ،شوندیاداره م جمهورسیتحت نظر معاون رئ

( 3) حداکثر یمؤسسات دولت ریسا معاون و( 5حداکثر )
 خود یالتیمشابه در ساختار تشك نیعناو ایمعاون 
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 فیظاتنوع و و متناسب با حجم کار و ندینما ینیبشیپ
حداکثر  تواندیهر معاون م ینسازما یهاو تعداد پست

 مشابه داشته نیعناو ای سیرئ ای ریمد ای رکلیمد( 5)
 .باشد

 سیرئ ای ریحوزه وز ازیمورد ن یتیریمد یهاپست
ور مذک یتیریمد یهااز سرجمع پست یمؤسسات دولت

 .خواهد شد نیبند تأم نیدر ا

مذکور  یمقامات اجرائ یمشاور برا یهاتعداد پست -هـ
( 10حداکثر )( 71و )ج( ماده ) )الف(، )ب( یدر بندها

اده حداکثر م نیمذکور در ا یمقامات اجرائ ریسا یو برا
 یبا گستره کشور یمؤسسات دولت یرؤسا ی( و برا4)

 نییمصوب تع یهاپست در سقف پست( 3حداکثر )
 .گرددیم

 یهادستگاه ریها و ساوزارتخانه یسازمان یواحدها -ی
ا ( بهایبه استثناء استاندارها )در مراکز استان یاجرائ

کل  قانون حداکثر در سطح اداره نیا( ۲9ماده ) تیرعا
 نیموجود در ا یهاو سازمان شوندیم یسازمانده
 .ابندییم رییسطح تغ

مطابق شرح  یاجرائ یهادستگاه که یدر صورت -ط
مصوب خود الزاماً موظف به  التیو تشك یقانون فیوظا

کمتر از هصتادهزارنصر  یهادر شهرستان یارائه خدمات
 تیجمع هزارنصریکمتر از س یهاو بخش تیجمع

قانون  نیا بیتصو خیتار در کهیدر صورتباشند 

                                                           

 رانیوز أتیه 14/1/1389ک مورخ 44195/ت4053شماره  نامهبیتصو 1 
 رانیوز أتیه 1۶/4/89هـ مورخ 4473۲ت/850۲9شماره  بنامهیتصو 2 
 جمهورسییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد 1۲/8/1389مورخ  419۲5/۲00بخشنامه شماره  3 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 4/8/139۲مورخ  1371۲/9۲/۲00بخشنامه شماره  4 
 کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد ۶/5/1395خ مور ۶4335۶بخشنامه شماره  5 

نشده  داثاح ربطیذ یادار یواحدها یهاساختمان
 یخود را در مجتمع ادار ربطیباشند موظصند کارمندان ذ

حت ت یندگیمراکز شهرستان و بخش که به عنوان نما
مستقر نموده و  گرددیم جادینظر فرماندار و بخشدار ا

 .ندینما یمستقل خوددار یواحدها جادیاز ا

حكم  نیگونه شهرها موجب لغو ا نیا تیجمع شیافزا
و  یبانیپشت یهانهیهز .گرددینم ربطیذ یواحدها یبرا

ها در بودجه وزارت کشور مجتمع نیا یخدمات
شهرها با  ریدرسا .گرددیم ینیبشی( پهایاستاندار)

 ریپذبند امكان نیاجراء ا رانیوز أتیه صیتشخ
 .باشدیم

 بیوسازمان به تص شنهادیبند با پ نیا یاجرائ هنامنیآئ
 .رسدیم رانیوز أتیه

 
( قانون مدیریت خدمات ۲9اجرایی بند )ط( ماده ) نامهآیین ��

 1یکشور
( قانون ۲9نامه اجرایی بند )ط( ماده )( آیین۲ماده ) اصالح ��

 ۲مدیریت خدمات کشوری

 3بخش ن وشهرستای ادار یهامجتمع یالتیساختار تشك ابالغ ��

سیاست و رویكردهای جدید تشكیالت دستگاه های  ابالغ ��
 4اجرایی و اصالح مقررات قبلی

ها وزارتخانه یستاد مرکز یعموم یواحدها یسازمانده ضوابط ��
 5یو مؤسسات دولت
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مستقل که تحت  یهاها و سازمانوزارتخانه -30 ماده
در صورت  شوند،یجمهور اداره م سینظر معاون رئ

 رانیوز أتیه بیسازمان و تصو دییورت با تأضر
 از سطوح یخود در برخ یقانون فیحسب وظا توانندیم

 نیا در .داشته باشند یواحد سازمان یکشور ماتیتقس
ك وزارتخانه و یوابسته به  یواحدها هیصورت کل

از  كیجمهور در هر  سیمؤسسات مستقل وابسته به رئ
 ادغام یمانواحد ساز كیدر  یکشور ماتیسطوح تقس
 .رندیگیواحد قرار م تیریو تحت مد

ه سازمان ب دییماده با تأ نیا ریاستثناء از حكم اخ موارد
 .رسدیم رانیوز أتیه بیتصو

 :شودیاصالح م ری( به شرح ز30ماده )  -18

از  كیتابعه در هر  یواحد سازمان جادیا -30 ماده
 یهااز دستگاه كیتوسط هر  یکشور ماتیسطوح تقس

( با یها و مراکز آموزش عالدانشگاه ی)به استثنا ییرااج
 رانیزو اتیه بیسازمان و تصو دییدستگاه، تأ شنهادیپ

 است. ریپذامكان

خارج از  یموظصند ساختار سازمان ییاجرا یهادستگاه
ه ابالغ مصوب خیسال از تار كیمرکز خود را حداکثر ظرف 

ان سازم دییداده و مراتب را به تا قیمربوطه با آن تطب
 .برسانند

 

 یلیصصت التیمكلصند تشك یاجرائ یهادستگاه -31 ماده
نسخه از آن  كیو  هیته( ۲9مصاد ماده ) تیخود را با رعا

سازمان موظف است حداکثر  .را به سازمان ارسال دارند

                                                           

 جمهور سییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد 13/7/89مورخ  3۶۲71/۲00بخشنامه شماره  1 

 و رتیمغا شنهاد،یوصول پ خیظرف مدت سه ماه از تار
ا مذکور ر یبا الگوها، ضوابط و شاخصها رتیعدم مغا ای

موظصند پس از  ربطیذ یاجرائ یهادستگاه .دیاعالم نما
 .ندیسازمان را کسب نما هیدییتأ ر،یاصالح موارد مغا

و  یو ضوابط تشكیالت تصصیلی حوزه مرکز هاشاخص
 1های اجراییواحدهای تقسیمات کشوری دستگاه

 ،یاجرائ یهااز کارمندان دستگاه كیهر -3۲ ماده
خواهند بود و  یسازمان یهاپستاز  یكی یمتصد

افراد  و پرداخت حقوق بدون داشتن  یریکارگهرگونه به
 نیاز ابالغ ا سالكیمصوب پس از  یپست سازمان

 .قانون ممنوع است

ص خا طیدر شرا توانندیم یاجرائ یهادستگاه -تبصره
 یسازمان یهاپست( %10درصد )سازمان تا ده دییبا تأ

و در سقف اعتبارات  یخداممصوب، بدون تعهد است
 یبرا نیکار مع ای یرا به صورت ساعت یمصوب افراد

 .رندیکارگبه سالكیحداکثر 

 نامهنییآ"(، عبارت 3۲تبصره ماده ) یدر انتها -19
افراد با  نیو پرداخت حقوق ا یرینحوه بكارگ ییاجرا

 "رسدیم رانیوز ئتیه بیسازمان به تصو شنهادیپ
 .شودیالحاق م
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 به صورت قرارداد کار یانسان یروین یریبه کارگط ضواب
 1 ییاجرا یها)مشخص( در دستگاه نیمع

از  ییواحدها یداخل التیتشك میتنظ -33 ماده
تمام شده  متیکه براساس ق یاجرائ یهادستگاه

برعهده  شودی( اداره مقانون نیا« 1۶»)موضوع ماده 
با  قیطبخود را جهت ت التیاز تشك یاآنها بوده و نسخه

 .ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت

 .شودی( حذف م33ماده ) -۲0

هرگونه واحد و  جادیو ا فیشرح وظا میتنظ -34 ماده
صرفاً در  یاجرائ یهادر دستگاه یپست سازمان
 .باشدیمصوب آنها مجاز م یقانون فیچهارچوب وظا

کار  نیسازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام ا
 .باشدیم

موظصند در  یاجرائ یهادستگاه هیکل -35 دهما
 سالكیفصل حداکثر ظرف مدت  نیچهارچوب احكام ا

دام خود اق یاصالح ساختار سازمان شنهادینسبت به پ
 .ندینما

مستقر در  یواحدها ازیمورد ن یهاپست -تبصره
 افتهیهکمترتوسع و افتهینتوسعه یهاها و بخششهرستان

 موضوع ماده یهاپستاز سرجمع  سیدالتأسیو جد
درصورت نبود پست  .شد خواهد نیقانون تأم نی( ا۲9)

الذکر دولت موظف است فوق یواحدها یبرا یبالتصد
 .دینما جادیا دیفصل پست جد نیاحكام ا تیبا رعا

 

                                                           

 ی کشورو استخدام یسازمان ادار 7/9/139۶مورخ  1538390بخشنامه شماره  1 

 :شودیاصالح م ری( به شرح ز35ماده ) -۲1

مكلصند در چارچوب  یاجرائ یهادستگاه -35 ماده
مربوط  یینامه اجرا نیی( و آ30و ) (۲9احكام ماده )

 التیكو تش یاصالح ساختار سازمان شنهادینسبت به پ
 انیدر پا نصورتیا ری. در غندیخود اقدام نما یلیتصص

اه دستگ دیجد شنهادیمهلت مقرر موافقت با هر گونه پ
موکول  یاستخدام یایو مزا ازاتیتاز ام یبرخوردار یبرا

 .آن خواهد بود یانساختار سازم دییبه اصالح و تأ

 یاطالعات و خدمات ادار یفناور -پنجم فصل
 یندهایموظصند فرآ یاجرائ یهادستگاه -3۶ ماده

 شیانجام کار خود را با هدف افزا یهاموردعمل و روش
 رینظ هاتیفعال یو کارآمد یانسان یروین یوربهره

سالمت و صحت امور و  ،تیصیک ،نهی، هز، دقتسرعت
و کرامت مردم و براساس دستورالعمل  تیرضا نیتأم

و حداکثر هر سه سال  اءگذارندمورد اجرو به هیسازمان ته
 .و اصالح قرار دهند ینیها را مورد بازبروش نیبار ا كی

صحت  ها،تیفعال یو کارآمد یوربهره زانیم -تبصره
براساس  یمردم از خدمات دولت تیامور و رضا

 دییتأ به یاجرائ یهاهدستگا شنهادیکه با پ ییهاشاخص
 یتوسط سازمان با همكار انهیسال رسد،یسازمان م

 جیقرار گرفته و نتا یریگمورد اندازه ربطیذ یهادستگاه
 .شودیلحاظ م آنهاعملكرد  یابیآن در ارز

اصالح و تبصره آن حذف  ری( به شرح ز3۶ماده ) -۲۲
 :شودیم

 مورد یندهایمكلصند فرآ ییاجرا یهادستگاه -3۶ ماده
 شیانجام کار خود را به منظور افزا یعمل و روش ها
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آنها،  یو هوشمند ساز ندهایفرآ یكیسطح بلوغ الكترون
از  ریراگف یریبا بهره گ یریگ میتصم تیصیارتقا سطح ک

 یاطالعات، بر اساس دستورالعمل سازمان طراح یفناور
اصالح کرده و به مورد اجرا گذارند و به صورت مستمر  ای
و  یساختار ،یتیمامور راتییرا براساس تغ ندهایفرآ نیا

 . و اصالح قرار دهند ینیمورد بازب نینو یهایفناور
 

 
انجام کار موضوع  یهاو روش ندهایاصالح فرآ دستورالعمل ��

 1یخدمات کشور تیری( قانون مد3۶ماده )
 ۲"مردم رانیا"رسانی خدمات دولتی درگاه اطالع اندازیراه ��

 ی( قانون خدمات کشور3۶ماده ) ییاجرا رالعملدستو ��
ا و ه تیفعال یکارآمد ،یانسان یروین یبهره ور شیافزا»موضوع 

 3«مردمو کرامت  تیرضا نیتأم

موظصند با هدف بهبود  یاجرائ یهادستگاه -37 ماده
 تیخدمات به مردم و با رعا تیو کم تیصیک

م انجا بیترترا به ریاقدامات ز ربطیذ یهادستورالعمل
 :دهند

ارائه  وهیدرخصوص ش یكیالكترون یرساناطالع -1
که  یانجام آن و مدارک یبندخدمات همراه با زمان

 .دیارائه نما دیبا یمتقاض

 قیجهت انجام خدمات از طر ازیموردن یهاارائه فرم -۲
 .یكیالكترون یهاابزار و رسانه

                                                           

 کشور یزیرو برنامه تیریسازمان مد 7/11/1393مورخ  137047بخشنامه شماره 1 
 جمهور سییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد 4/7/137۶مورخ  8888۲/100بخشنامه شماره  2 
 ی رییس جمهورانسان هیو سرما تیریتوسعه مد معاونت 17/1۲/88مورخ  14115۲/۲00بخشنامه شماره  3 

 و یكیصورت الكترونارائه خدمات به شهروندان به -3
 یمردم به دستگاه اجرائ یحذف لزوم مراجعه حضور

 .خدمت افتیدر یبرا

ماده از  نیا( 3و )( 1) یمدت زمان اجراء بندها -تبصره
ال دو و سه س ك،ی بیقانون به ترت نیا بیتصو خیتار
 .گرددیم نییتع

اصالح و تبصره آن حذف  ری( به شرح ز37ماده ) -۲3
 :شودیم

موظصند با هدف بهبود  ییاجرا یدستگاه ها -37 ماده
 تیریارائه خدمات به مردم و استقرار مد تیو کم تیصیک

ازمان س شنهادیکه به پ ییدستورالعملها تیدانش، با رعا
را  ریرسد، اقدامات زیم یادار یعالیشورا بیبه تصو

 انجام دهند:

خدمات، اخذ شناسه  یاحصاء و مستند ساز -الف
 یروز سازمان و بههر خدمت از ساز یمنحصر به فرد برا

 آنها

ه ارائ وهیدر خصوص ش یكیالكترون یاطالع رسان -ب
 خدمات 

 تیقابل یدارا یالكترونیكی کردن کلیه فرآیندها -ج
 شدن یكیالكترون

 نایمتقاض یهاپرداخت هینمودن کل یكیالكترون -د
مربوط به صورت  یهانهیخدمت بابت هز افتیدر
  كپارچهی
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مربوط و  هیداده و اطالعات پا یهاگاهیپا یسامانده -هـ
 فراهم نمودن امكان تبادل الكترونیكی اطالعات و

های گاههای سایر دستپاسخگویی الكترونیكی به استعالم
 اجرائی حسب شرح وظایف آنها به صورت رایگان 

و  یمردم اتیبه شكا یدگیسازوکار رس ینیب شیپ -و
به مردم در نحوه ارائه خدمات  ینظرسنج جیاعمال نتا

  نصعانیذ "یكیمشارکت الكترون"منظور ارتقاء 

ه ب یدستگاه نیکردن خدمات مشترک ب یكیالكترون -ز
 ه:ک یار قالب پنجره واحد خدمات به گونهد كپارچهیصورت 

 انجام خدمت یدستگاه نیو مراحل ب ندهایفرآ هیکل -1
ام به آنها انج یو مراجعه متقاض یریگ یبه پ ازیبدون ن

 باشد. كسانیخدمت  افتیواست و درشده و محل درخ

ز ا ،ییاجرا یهابه دستگاه یدر مراجعات مختلف متقاض -۲
 .شود زیاز ارباب رجوع پره یاخذ اطالعات تكرار

 

 
 یدستگاه ها ی(هاتیاستاندارد تارنما )وب سا دستورالعمل ��

( قانون 37موضوع ماده ) یاستان یو درگاه )پورتال(ها ییاجرا
 1یورخدمات کش تیریمد

خدمات  تیری( قانون مد37ماده ) ییاجرا دستورالعمل ��
 ۲یکشور

 3رانیا یاسالم یجمهور یكیدولت الكترون زهیجا دستورالعمل ��

اجرای دستورالعمل جایزه دولت الكترونیك در سال  مستندات ��
139۶4 

                                                           

 یزی کشورو برنامه ر تیریسازمان مد ۲0/11/1393مورخ  145100بخشنامه شماره  1 
 جمهور سییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد ۲5/8/1387مورخ  78558/1900 بخشنامه شماره 2 
 کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد 19/3/1395مورخ  549875بخشنامه شماره  3 
 کشور یو استخدام یسازمان ادار تیدر سا 139۶خرداد  17مورخ  هیاطالع 4 

و سهولت در ارائه خدمات به  عیمنظور تسربه -38 ماده
 قیاز طر یكیالكترون یرسانخدمات ی، واحدهامردم

 دجایها ادر مراکز شهرستان یدولتریو غ یبخش دولت
ا ت موظصند حداکثر یاجرائ یهادستگاه هیکل .گرددیم
 نیکه از ا یانجام آن دسته از خدمات 1387سال  انیپا

 .ندیمراکز ارائه نما نیرا توسط ا باشدیمقابل ارائه  قیطر
 یعال یشورا بیتصوماده به نیا یدستورالعمل اجرائ

 .رسدیم یادار

 :( به شرح زیر اصالح می شود38ماده ) -۲4

های اجرایی موظصند زمینه دسترسی دستگاه -38ماده 
عموم خدمات گیرندگان به کلیه خدمات الكترونیكی قابل 

بویژه  را از طرق  مختلفارائه خارج از محیط اداری خود 
 راهمواحدهای خدمات رسانی الكترونیكی غیردولتی ف

 نمایند. 
 راهبری واحدهای مذکور در سیاستگذاری و -تبصره

خصوص کیصیت و نحوه ارایه خدمات بر عهده سازمان 
خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده )مشتمل بر 
مجوز تاسیس این واحدها، تعرفه های خدمات، نحوه 
 نظارت بر پاسخگویی و ضوابط و استانداردهای فعالیت(

دت سه ماه توسط سازمان با همكاری حداکثر ظرف م
اطالعات تهیه و به تصویب  فناوری و وزارت ارتباطات

 هیات وزیران خواهد رسید.
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منظور موظصند به یاجرائ یهادستگاه -39 ماده
ها و مناسب از ساختمان یبردارو بهره ییجوصرفه
 یهانهیهز و زائد صاتیاز تشر یریو جلوگ یادار یفضاها

و سالمت  یمنیراهم آوردن موجبات او ف رضروریغ
 یکارمندان براساس ضوابط و استانداردها یشغل

ط که توس یادار اتو ملزوم زاتیفضاها، تجه یریکارگبه
 .ندیگردد، اقدام نما یو ابالغ م هیسازمان ته

 
ات و ملزوم زاتیفضاها، تجه یریو استاندارد به کارگ ضوابط ��
 1یخدمات کشور تیری( قانون مد39موضوع ماده ) یادار
 ۲کشور ییاجرا یدستگاه ها یادار یفضاها یسامانده ��
 یشورا 1/4/1390مورخ  7539/۲0۶مصوبه شماره  اصالح ��
 3«یادار یفضاها و ساختمان ها یسامانده» :موضوع یادار یعال

 

 موظصند حداکثر ظرف یاجرائ یهادستگاه هیکل -تبصره
ه خود را با مورد استصاد یهاساختمان سالكیمدت 

مازاد را  یداده و فضاها قیشده تطب ادی یاستانداردها
 ییو دارا یها به ادارات کل اقتصادحسب مورد در استان

اعالم  ییو دارا یاستان و در مرکز به وزارت امور اقتصاد
 بیوزارتخانه حسب مورد با تصو نیا قیطر زا تا ندینما
عه استان توس و یزیربرنامه یشورا ایو  رانیوز أتیه

 .گردد نییبردار آن تعبهره یهادستگاه

 یاجرائ یهاشده دستگاه نییدر مهلت تع کهیصورت در
مازاد را به  یموظصند فضاها حسابانیاقدام نكنند ذ

                                                           

 جمهور سییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد 7/3/1390مورخ  5۲3۶/90/۲00بخشنامه شماره  1 
 یادار یعال یشورا 1/4/1391مورخ  7539/۲0۶مصوبه شماره   2 
 یادار یعال یشورا 30/1/1395مورخ  ۲7۶79مصوبه شماره  3 

الم فوق اع بیاداره کل متبوع جهت اقدام به ترت ایوزارت 
 .ندینما

 و تمرکز یساخت اطالعات ریز جادیبه منظور ا -40 ماده
اطالعات در خدمات  یر مربوط به استصاده از فناورامو
سازمان ثبت احوال  قیدولت موظف است از طر ،یادار

 هیو مشارکت کل رانیا یاسالم یو شرکت پست جمهور
 ،یرا طراح انیرانیاطالعات ا گاهیپا یاجرائ یهادستگاه

 .دینما اءو اجر یسامانده

 یستو کد پ یبا استصاده از شماره مل گاهیپا نیا -1 تبصره
ها و اطالعات و اتصال داده تیهدا ،یسامانده قیاز طر

 .گرددیم لیها تشكموجود دستگاه

سال  انیموظصند تا پا یاجرائ یهادستگاه هیکل -۲ تبصره
مربوط به خود را با  یهااطالعات داده یهاگاهیپا 138۶

 .ندیآماده نما یو کد پست یاستصاده از شماره مل

 و به هیماده توسط سازمان ته نیا امهننیآئ -3 تبصره
 .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیتصو

و نظارت بر حسن  یریگیسازمان مسؤول پ -4 تبصره
 هرگونه ارائه .باشدیماده م نیمصرح در ا فیانجام تكال

 ییابه شناس ازیکه ن یارتباط با مراجعان یخدمات و برقرار
 1388سال باشد از  یافراد و آدرس محل استقرار آنها م

توسط  یو کدپست یبدون استصاده از شماره مل
 .باشدیممنوع م یاجرائ یهادستگاه
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( و تبصره های آن به شرح زیر اصالح 40ماده ) -۲5
 :می شود

به منظور تحقق مواد این فصل، سازمان عهده  -40ماده 
دار مسئولیت راهبری، هدایت، نظارت و پایش بر 

الكترونیك در نظام  اقدامات مربوط به توسعه دولت
 ها به شرح زیر است:   اداری با همكاری دستگاه

فراهم سازی و توسعه زیرساختهای فنی اطالعات و  -الف
ارتباطات جهت توسعه دولت الكترونیك و الكترونیكی 
کردن خدمات بین دستگاهی توسط وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات.
 ارات مربوطایجاد سازوکار الزم جهت تخصیص اعتب -ب

یی های اجراهای حوزه دولت الكترونیك دستگاهبه برنامه
 توسط سازمان برنامه و بودجه. 

وسط تتعرفه ارائه خدمات دولت الكترونیك تصویب  -ج
کمیسیون تنظیم مقررات  بخش غیردولتی توسط

 ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
ط و فرآیندهای انجام در راستای تسهیل شرای -1تبصره 

کار و شناسایی و پیاده سازی پنجره واحد خدمات، 
شناسنامه دار کردن خدمات و استعالمات بین دستگاهی 

های این سازمان با و هماهنگی بین انجام ماموریت
زدایی و تسهیل صدور های هیأت مقرراتماموریت

قانون  7ماده  3مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره 
های ( قانون اجرای سیاست7( و )۶(، )1د )اصالح موا
( قانون اساسی و اجتناب از دوباره کاری، 44کلی اصل )

 سازمان به عنوان عضو در هیات مذکور اضافه می شود.
های اجرایی مكلصند بر اساس دستگاه -۲ تبصره

ای که توسط سازمان تهیه و ایجاد دستورالعمل و سامانه

                                                           

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 01/08/139۲مورخ  13598/9۲/۲00بخشنامه شماره  1 

کیصیت خدمات شود، امكان ارزیابی سطح می
ود را مبتنی بر سطح سرویس و الكترونیكی خ

های توافق شده دستگاه با سازمان، فراهم کنند. شاخص
های ذیربط، ازمان موظف است با همكاری دستگاهس

ای هرسانی الكترونیكی دستگاهح کیصیت خدمتسط
گیری کرده و نتایج آن را در ارزیابی اجرایی را اندازه

 ظ نماید.عملكرد ساالنه لحا

 ورود به خدمت -ششم فصل
 یاستخدام تیصالح نییورود به خدمت و تع -41 ماده
 ندباشیم یاجرائ یهاکه داوطلب استخدام در دستگاه یافراد

ب مرات تیمصوب و رعا التی، تشكصادره یبراساس مجوزها
 .شودیها انجام مفرصت یو برابر یستگیشا

نان رسمی، نحوه جذب و استخدام کارک دستورالعمل
 1پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی

 

 یهااستخدام در دستگاه یعموم طیشرا -4۲ ماده
 :عبارتند از یاجرائ

و حداکثر  سال تمام ستیداشتن حداقل سن ب -الف
 اب نیمتخصص یو برا یاستخدام رسم یچهل سال برا
 .سالچهل و پنج یدکتر یلیمدرک تحص

 .رانیا تیداشتن تابع -ب

 یبرا یقانون تیمعاف ایانجام خدمت دوره ضرورت  -ج
 .مردان

 .و مواد مخدر اتیبه دخان ادیعدم اعت -د

 .مؤثر یجزائ تینداشتن سابقه محكوم -ـه
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۲4 

 

 د: شو( به شرح زیر اصالح می4۲ماده )« هـ»بند  -۲۶
نداشتن سابقه محكومیت کیصری موثر موضوع ماده  -هـ
 های اسالمی.قانون مجازات ۲5

مدارک  ایو  یدانشگاه یلیدارابودن مدرک تحص -و
احراز  طیکه مدارک همتراز در شرا یمشاغل ی)برا همتراز
 .(شده است ینیبشیآنها پ

نجام ا یبرا ییو توانا یو روان یداشتن سالمت جسمان -ز
با  که یانامهنیبراساس آئ شوندیم استخدام کهیکار

 .رسدیم رانیوز أتیه بیسازمان به تصو شنهادیپ
 

 تیریقانون مد 4۲ماده « ز»بند  ییاجرا نامهنییآ
 1یخدمات کشور

 

اخته شن انیاز اد یكی ایاسالم  نیمب نیاعتقاد به د -ح
 .رانیا یاسالم یجمهور یشده در قانون اساس

 .رانیا یاسالم یجمهور یالتزام به قانون اساس -ط

حقوق و مدت  نییموقت و تع یریکارگبه -1 تبصره
و مقررات خاص  نیحسب قوان یاتباع خارج خدمت

 .خود انجام خواهد شد

در  یاجرائ یهااستخدام افراد در دستگاه -۲ تبصره
و باالتر منوط به احراز  یو کارشناس یمشاغل تخصص

 یفناور یو عموم هیپا یهاآنان در مهارت ییتوانا
 یهامهارت یو محتوا نیکه عناو باشدیاطالعات م

 .و ابالغ خواهد شد هیان تهمذکور توسط سازم

آنان  یهاو خانواده ثارگرانیاستخدام ا -3 تبصره
 .مصوب مربوط به خود خواهد بود نیبراساس قوان

                                                           

 رانیوز أتیه ۲3/4/1389مورخ  88384/44178تصویبنامه شماره  1 

 یقوت خود باقبه نشیو مقررات گز نیقوان -4 تبصره
 .است

 ایو  مپلید یلیافراد با مدرک تحص یریکارگبه -5 تبصره
ماده در موارد  نیاز رقم مذکور در ا با حداقل سن کمتر

 یمدت زمان مشخص و برا یمناطق خاص برا ای
زمان به سا شنهادیکه با پ یفرزندان شهدا صرفاً در مشاغل

 .باشدیمجاز م رسدیم رانیوز أتیه بیتصو

( 5عنوان تبصره )( حذف و 4۲( ماده )4تبصره ) - ۲7
( 4۲( اصالح و متن زیر به عنوان ماده )4به تبصره )

 :دمكرر الحاق می شو
 یها استی( س3به منظور تحقق بند ) -مكرر 4۲ماده 

 یو روزآمد ارهایبهبود مع"بر  یمبن ،ینظام ادار یکل
 یوریبه منظور جذب ن یمنابع انسان نشیگز یروش ها

 یظراز تنگ ن زیو پره ستهیتوانمند، متعهد و شا یانسان
نامه  نییآ  "یا رحرفهیو غ یا قهیسل یها و نگرش ها

معلمان و کارکنان آموزش و  نشیگزقانون  ییاجرا
قانون مذکور  یو قانون تسر -1374مصوب -پرورش 

وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات  ریبه کارکنان سا
ظرف  کثر، حدا-1375مصوب - یتدول یو شرکت ها
 یعال ئتیمشترک سازمان و ه شنهادیپ اشش ماه ب

 با. درسیم رانیوز ئتیه بیبه تصو ، بازنگری ونشیگز
 یینامه اجرا نییماده، آ نینامه موضوع ا نییآ بیتصو

 ونیسیکم -1377مصوب -کشور  نشیقانون گز
 یو استخدام یمشترک آموزش و پرورش و امور ادار

 گردد. یلغو م یاسالم یمجلس شورا

www.irpublicpolicy.ir

http://shenasname.ir/subjects/entry/employment/418-44178.html


۲5 

 

ه ک یدر صورت توانندیم یاجرائ یهادستگاه -43 ماده
ه الوع یطیمورد عمل خود شرا یو مقررات قبل نیدر قوان
قانون داشته باشند، آن را مالک  نی( ا4۲ماده ) طیبر شرا

 .عمل قرار دهند

 پس یاجرائ یهاافراد در دستگاه یریکارگبه -44 ماده
 یکه به طور عموم یدر امتحان عموم شدنرفتهیاز پذ

 یمسابقه تخصص ایامتحان  زیگردد و نیم ینشر آگه
 یه برگزاردستورالعمل مربوط به نحو .است ریپذامكان

ه توسع یشورا بیتصوبه یو تخصص یامتحان عموم
 .رسدیم تیریمد

الحاق می ( 44ماده ) بهمتن زیر به عنوان تبصره  -۲7
 شود:

افرادی که با کسب مقام اول تا سوم در  -تبصره
مسابقات ورزشی المپیك و با کسب مقام اول بازی های 

ن و اآسیایی افتخار آفرینی می نمایند، همچنین، نخبگ
استعدادهای برتر و افرادی که در سطح بین المللی، 
مقام علمی کسب می نمایند، مطابق ضوابطی که به 
پیشنهاد سازمان و با همكاری دستگاه های ذیربط به 
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برای استخدام در 
دستگاه های اجرایی برای مشاغلی که واجد شرایط 

 ان عمومی معاف می باشند.تصدی آنها هستند از امتح

 
 

                                                           

 جمهورسییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد 19/7/1393مورخ  9757/93/۲00بخشنامه شماره  1 
 یعدالت ادار وانید یعموم أتیه 139۶/1/15مورخ  3۶شماره  یرأ 2 
 رانیوز أتیه ۲۲/7/1389مورخ  1۶34۶7/44913شماره  نامهبیتصو 3 

 
 یو تخصص یامتحان عموم ینحوه برگزار دیجد دستورالعمل ��
 1ییاجرا یهااستخدام افراد در دستگاه یبرا
استخدام مصوب معاونت توسعه  یتذکرات آگه 7بند  ابطال ��
به  ازیامت یبر اعطا یمبن جمهورسیرئ یانسان هیو سرما تیریمد

 یراب ربطیذ یها( مشاغل در دستگاهید)قراردا یررسمیکارکنان غ
 ۲استخدام

  ورود به خدمت -هصتم فصل
قانون، استخدام در  نیا بیتصو خیاز تار  -45 ماده

 .ردیپذیانجام م لیبه دو روش ذ یاجرائ یهادستگاه

 ثابت در یهاپست یتصد یبرا یاستخدام رسم -الف
 .یتیمشاغل حاکم

و   یسازمان یهاپست یتصد یبرا یمانیاستخدام پ -ب
 .نیمدت مع یبرا

مورد عمل به  نیکه به موجب قوان یکارمندان -1 تبصره
قانون  نیمقررات ا تیاند با رعادرآمده یاستخدام رسم

 .ادامه خواهند داد یبه صورت استخدام رسم

ماده باتوجه به  نیمشاغل موضوع بند )الف( ا -۲ تبصره
 دشنهایا به پقانون بن نی( ا8مذکور در ماده ) یهایژگیو

 .رسدیم رانیوز أتیه بیسازمان به تصو

 تیری( قانون مد45( ماده )۲تبصره ) ییاجرا نامهنییآ
 3یتیمشاغل حاکم نییضوابط تع :موضوع یخدمات کشور
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۲۶ 

 

مدت قرارداد  یدر انتها یمانیسن کارمند پ -3 تبصره
مشاغل  یسال و برااز  شصت و پنج دیاستخدام نبا

 .ال تجاوز کنداز هصتاد س یتخصص

 یشغل مورد تصد محل خدمت و نییتع -4 تبصره
گردد و در یمشخص م نامهمانیدر پ یمانیکارمندان پ

 ربطیذ یعهده دستگاه اجرائبه یمورد کارمندان رسم
 .باشدیم

( حذف و عنوان تبصره های 45( ماده )۲تبصره ) -۲9
 ( اصالح می شود.3( و )۲( به تبصره های )4( و )3)

 
را  یورود به استخدام رسم طیشرا کهیکسان -4۶ هماد

 هدوركی یقبل از ورود به خدمت رسم ندینمایکسب م
خواهند  یط باشدیرا که مدت آن سه سال م یشیآزما

از بدو خدمت جزء  لیذ طینمود و در صورت احراز شرا
 :دمنظور خواهند ش یکارمندان رسم

و  یاعتقاد ،ی)علم اقتیاز ل نانیحصول اطم -الف
 هیروح ،ینوآور ت،یکار، خالقعالقه به ،ی(، کاردانیاخالق

 قیاز طر ینظم انضباط ادار تیخدمت به مردم و رعا
 نییعت یتخصص تهیکم صیالزم با تشخ ازیکسب امت

 .یکارمندان رسم تیصالح

 .الزم ازیو کسب امت یآموزش یدوره ها یط -ب

 .نشیگز دییتأ -ج

                                                           

 رانیوز أتیه ۲1/11/1388ک مورخ 43913ت/۲31413شماره  نامهبیتصو 1 
 نهیأت وزیرا ۲7/1۲/1388ک مورخ 43913ت/۲۶۲770شماره  نامهبیتصو 2 
 جمهورسییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد 11/9/1393مورخ  1۲175/93/۲00بخشنامه شماره  3 
 یعدالت ادار وانید یعموم أتیه ۲0/11/4139مورخ  1۲۶5و  1۲۶4دادنامه شماره 4 

 یشیدوره آزما انیپا ایدر ضمن  کهیدرصورت -1 تبصره
به  استخدام  لیتبد ایادامه خدمت و  طیکارمندان شرا

 لیذ یهااز روش یكیبه  یبا و ندیرا کسب ننما یرسم
 :رفتار خواهد شد

 .الزم طیاحراز شرا یبرا گریاعطاء مهلت دوساله د -الف

 .یمانیوضع به استخدام پ لیتبد -ب

 .لغو حكم -ج

رصورت شرکت در آزمون د یمانیبا کارمندان پ -۲ تبصره
 رفتهی( و پذ4۲موضوع ماده ) یهاتیو احراز صالح

رح به ش یتیدر مشاغل حاکم یاستخدام رسم یشدن برا
 .رفتار خواهد شد ریز

محسوب  یآنها جزو سوابق رسم یمانیسوابق پ -1
 .شودیم

 سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند -۲
 .شودیمت اضافه م( فصل ورود به خد4۲)الف( ماده )

 هیماده توسط سازمان ته نیا ینامه اجرائنیآئ -3 تبصره
 .رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو

 
 تیری( قانون مد4۶( ماده )3تبصره ) ییاجرا نامهنییآ ��

 1یخدمت رسم یشیدوره آزما :موضوع یخدمات کشور

 ۲(4۶( ماده )3تبصره ) ییاجرا نامهنییآ ��

 3یشیآزما یکارمندان رسم تیوضع لیتبد دستورالعمل ��

در  ۲۲/1/1391-1309/91/۲00بخشنامه شماره  ابطال ��
 4یشیآزما یبه رسم یمانیپ تیوضع لیخصوص تبد
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۲7 

 

 

ها و مؤسسات کارمندان شرکت یریکارگبه -47 ماده
و  فیاز وظا یبخش ایانجام تمام  یبرا یدولتریغ

ت حت یاجرائ یهادستگاه یسازمان یهاپست اراتیاخت
باشد و استصاده از خدمات کارمندان  یهر عنوان ممنوع م

ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده گونه شرکت نیا
 .ستا ریپذقانون امكان نیا( 17)

 "کارکنان"به  "کارمندان"واژه های (، 47ماده ) در -30
 اصالح شود.

از  لیاز حاالت ذ یكیدر  یکارمندان رسم -48 ماده
 :دگردنیمنتزع م یئخدمت در دستگاه اجرا

 .ربطیذ نیطبق قوان یکل یاز کارافتادگ ایو  یبازنشستگ -
 .استعصاء -
 یابیاز ارز فیضع جیکسب نتا لیبه دل یدیبازخر -

چهارسال متناوب  ای یسال متوالعملكرد کارمند در سه
 بیوسازمان به تص شنهادیکه با پ یانامهنیبراساس آئ)
 .رسد(یم رانیوز أتیه
 .(1۲۲ه )ده بخدمت براساس مادآما -
 یانصصال به موجب احكام مراجع قانون ایاخراج  -
 .ربطیذ

 یکه به موجب احكام مراجع قانون یکارمندان -1 تبصره
در مدت انصصال اجازه  گردندیاز خدمت منصصل م

را  یاجرائ یهاهرگونه اشتغال در دستگاه ایاستخدام و 
 .نخواهند داشت

                                                           

 رانیوز أتیه ۲1/11/1388ک مورخ 43915/ت۲313۲7شماره  بنامهیتصو 1 
 کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد 13/11/1393مورخ  1405۲1بخشنامه شماره  2 

 یاخراج م یکه از دستگاه اجرائ یکارمندان -۲ تبصره
هرگونه اشتغال مجدد در  ایگردند، اجازه استخدام و 

 .را نخواهند داشت یاجرائ همان دستگاه

قانون مدیریت ( 48( ماده )3اجرایی بند ) نامهآیین
 1خدمات کشوری

 

منوط به  یمانیداد کارمندان پقرار دیتمد -49 ماده
 :دباشیم لیذ طیتحقق شرا

 .کارمندان یار پست سازماناستمر -

ز ا تیعملكرد و رضا یابیمطلوب از ارز جیکسب نتا -
 .خدمات کارمند

 .مردم و ارباب رجوع تیجلب رضا -

شغل مورد  نهیدر زم یو تخصص یارتقاء سطح علم -
 .یتصد

 یمانیقرارداد با کارمندان پ دیدرصورت عدم تمد -تبصره
 .شدو مقررات مربوط عمل خواهد  نیمطابق قوان

تصصیه "به عبارت  "عمل"واژه ( 49در تبصره ماده ) -31
 .اصالح می شود "حساب

 دیعملكرد کارمندان و ضوابط تمد یابیارز دستورالعمل
 ۲یررسمیقرارداد کارمندان غ

 

 مهیب یای، مشمول استصاده از مزاکارمندان -50 ماده
 .و مقررات مربوط خواهند بود نیمطابق قوان یكاریب
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۲8 

 

 یهااستخدام دستگاه یجموع مجوزهام -51 ماده
 یهادر برنامه قانون نیفصل دوم ا تیبا رعا یاجرائ

ها و از وزارتخانه كیگردد و سهم هر یم نییپنجساله تع
 أتیه بیسازمان به تصو شنهادیبا پ یمؤسسات دولت

 .رسدیمرانیوز

 یهاگاهدر دست یانسان یروین یریکارگهر گونه به -تبصره
ماده خالف قانون  نیموضوع ا یاز مجوزهاخارج  یاجرائ

 به یو پرداخت هرگونه وجه باشدیمحسوب و ممنوع م
تصرف  شوندیبدون مجوز به کار گرفته م کهیافراد

 .گرددیمحسوب م یدر اموال عموم یقانونریغ

به شرح زیر اصالح و دو تبصره به عنوان  (51)ماده  -3۲
و عنوان  الحاقماده مذکور به  (3)و تبصره  (۲)تبصره 

 د:شومی اصالح (1)تبصره قبلی به تبصره 
های  مجموع مجوزهای استخدامی دستگاه -51ماده 

اجرایی و سهم هر یك از آنها با رعایت فصل دوم این 
قانون و سیاستهای برنامه های پنجساله توسعه کشور با 

 پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. 
گونه تعهد استخدامی که موجب ایجاد هر  -۲تبصره 

های اجرایی به استخدام افراد در الزام دولت یا دستگاه
باشد مگر در موارد خاص این دستگاه ها شود ممنوع می

 سازمان. تأیید در سقف مجوزهای استخدامی و با
ان کارمند استخدامی وضعیت تبدیل گونه هر -3 تبصره

( 1صره )تب «ب»به استثنای تبدیل وضعیت مقرر در بند 
 قبلی مقررات و قوانین کلیه و است ممنوع (4۶ماده )

 .ودشمی نسخ قانون این تصویب تاریخ از زمینه این در

 یاجرائ یهاافراد در دستگاه یریکارگهر نوع به -5۲ ماده
( 3۲تبصره ماده ) و( 45) از حاالت مندرج در ماده ریبه غ

 .باشدیقانون ممنوع م نیا

 یب و ارتقاء شغلانتصا -هشتم فصل
 تیعابا ر دیکارمندان با یانتصاب و ارتقاء شغل -53 ماده
 یتگسیالزم و پس از احراز شا یو تجرب یلیتحص طیشرا

 .ردیآنان صورت گ یو عملكرد موفق در مشاغل قبل

ثبات  جادیو ا یستگیمنظور استقرار نظام شابه -54 ماده
قدامات موظصند ا یاجرائ یهادستگاه ،رانیدر خدمت مد

 :را انجام دهند ریز

 تیریمد یهادر انتخاب و انتصاب افراد به پست -الف
د نموده تا افرا نییالزم را تع یتخصص طیشرا ،یاحرفه

در  .ابندیبه مراتب باالتر ارتقاء  یارتقاء شغل ریاز مس
امكان انتخاب وجود نداشته  قیطر نیکه از ا یموارد

، انتخاب الزم یامتحانات تخصص یباشد، با برگزار
 .ردیپذ یصورت م

 حداکثر پانزده درصد یبرا توانندیم یاجرائ یهادستگاه
ا )ب ستهیاز افراد شا یاحرفه تیریمد یهاسمت( 15%)

دون ، بتخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل تیرعا
 ( خارج از دستگاه استصادهیتیریسلسه مراتب مد تیرعا
 .ندینما

 یاسیس تیریمد یاهپست انیعزل و نصب متصد -ب
 تی( بدون الزام به رعاقانون نیا( 71)مذکور در ماده )

 .شدبایمقامات باالتر م اراتیاز اخت یارتقاء شغل ریمس

 یاحرفه تیریمد یهادوره خدمت در پست -ج
 رییتغ .آن بالمانع است دیو تمد باشدیچهارساله م

ه ک یانامهنیسمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئ
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 درسیم رانیوز أتیه بیسازمان به تصو شنهادیبا پ
 .باشدیم ریپذامكان

 ریز یهاماده مجموع شرکت نیدر اجراء ا -1 تبصره
انتصاب  یبرا یشرکت مادر تخصص كیمجموعه 

 .گرددیم یتلق یدستگاه اجرائ كی رانیمد

از  یكی ،یاجرائ یهااز دستگاه كیدر هر  -۲ تبصره
 یمذکور در بندها یات اجرائمقام نیمعاون یهاپست

گردد و یم یقانون ثابت تلق نیا( 71( ماده )ـ)د( و )ه
ه است ک یانامهنیآن براساس آئ یعزل و نصب متصد

 .رسدیم رانیوزأتیه بیسازمان به تصو شنهادیبا پ

موظصند امكان ارتقاء  یاجرائ یهادستگاه -3 تبصره
 یدر فضامربوطه  ازاتیرا باتوجه به امت یشغل ریمس
 .ندیکارمندان فراهم نما هیکل یبرا یرقابت

قانون  نیا( 71مذکور در ماده ) رانیمد -4 تبصره
 .دندگریم یتلق یاحرفه رانیمد هیو بق یاسیس رانیمد

 
( قانون 54( ماده )۲اجرایی بند )ج( و تبصره ) نامهآیین ��

 1شوریمدیریت خدمات ک

 حرفه رانیانتصاب مدنحوه انتخاب و  ییاجرا دستورالعمل ��
 خابنحوه انت یو اختصاص یعموم طیشرا ییاجرا دستورالعمل ��

 3و انتصاب فرمانداران و بخشداران
 

 می شود: مكرر الحاق( 54) متن زیر به عنوان ماده -33

                                                           

 رانیوز أتیه ۲1/11/1388ک مورخ 43909/ت۲31400شماره  بنامهیتصو 1 
 یادار یعال یشورا 1/4/1395مورخ  579095مصوبه شماره  2 
 یادار یعال یشورا 1/4/1395مورخ  578۶0۶مصوبه شماره  3 

 

انتصاب کارمندان به پستهای سازمانی و  -مكرر 54ماده 
ز اتغییرات بعدی در طول خدمت، متناسب با شرایط احر

 رمندانکا مشاغل با دستگاه اجرایی ذی ربط است. انتقال
 قتواف با شهرستان یك سطح در اجرایی دستگاه های
 رامكان پذی کارمند موافقت بدون ذی ربط دستگاه های

 موافقت با باید شهرستان ها سایر به انتقال لیكن است،
 .گیرد صورت کارمند

منظور حصظ سازمان مكلف است به -55 ماده
راز اح طیافراد واجد شرا ییو شناسا یانسان یهاهیماسر

بانك اطالعات  جادینسبت به ا تیریمد یهاپست
اقدام  ربطیذ رانیجهت استصاده مقامات و مد رانیمد
 .دینما

 یهاها و سامانهسازمان موظف است برنامه -5۶ ماده
متناسب با  رانیآموزش مد یرا برا یمؤثر یاجرائ
ها و ردانتظار در بخشمو یهاو نقش فیوظا

و هرگونه  دینما میکشور تنظ یاجرائ یهادستگاه
 ربطیذ یهادوره یمنوط به ط رانیانتصاب و ارتقاء مد

 .باشدیم

 طیفصل و شرا نیا یدستورالعمل اجرائ -57 ماده
ونحوه  یاحرفه تیریمد یهاپست یو عموم یتخصص

 یراشو بیتصوسازمان به شنهادیبا پ یشغل ریارتقاء مس
 .رسدیم یادار یعال
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 کارمندان یتوانمندساز -نهم فصل
منظور ارتقاء سطح سازمان موظف است به -58 ماده
نظام آموزش  ،یاجرائ یهادستگاه یو اثربخش ییکارا

 دینما یطراح یاگونهرا به یاجرائ یهاکارمندان دستگاه
، مهارت و نگرش که همراه با متناسب ساختن دانش

الزم را جهت  یهازهیشغل موردنظر، انگکارمندان با 
 نیآموزش تأم ندیدر فرآ ندانمشارکت مستمر کارم

 رانیارتقاء کارمندان و مد نیب یاکه رابطه یبه نحو دینما
 یو آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش

 .براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند

صالح و یك تبصره به آن ( به شرح زیر ا58ماده ) -34
 الحاق می شود:

منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی به -58ماده 
 ، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی دستگاه

و نحوه ارتقای شغلی آنان، ظرف سه ماه های اجرائی 
پس از الزم االجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه 

 و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
 اتمقرر رعایت با مكلصند اجرائی هایدستگاه -تبصره

 هایبرنامه ،دولت کارمندان آموزش نظام و قانون این
 قالب و راسا و یا در تدوین را خود کارمندان آموزشی
 یغیردولت و دولتی آموزشی مراکز و با مؤسسات قرارداد

 رسیده نسازما تأیید به آنها تخصصی و فنی صالحیت که
 .نمایند اجرا باشد،

 مقررات تیمكلصند با رعا یاجرائ یهادستگاه -59 ماده
 یها، برنامهقانون و نظام آموزش کارمندان دولت نیا

 .ندینما نیکارمندان خود را تدو یآموزش

                                                           

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 9/10/1389تاریخ  51875/۲00بخشنامه شماره  1 

در قالب  توانندیم یاجرائ یهادستگاه -تبصره
 یهااجراء دوره یمصوب برا یآموزش یهابرنامه
ها و مؤسسات دانشگاهخود با  ازیمورد ن یآموزش

 نیهمچن .ندیانعقاد قرارداد نما یآموزش عال
ء اجرا ،یمراحل طراح هیکل توانندیمزبور م یهادستگاه
 یو پژوهش یوزشآم یهاتیها و فعالدوره یابیو ارزش

 یدولت یو پژوهش یخود را به مؤسسات و مراکز آموزش
 دییأآنها به ت یو تخصص یفن تیکه صالح یردولتیو غ
 .ندیباشد، واگذار نما دهیازمان رسس

 د.شو( و تبصره آن حذف می59ماده ) -35

مراکز و مؤسسات  یو دستورالعمل اعتبارسنج ضوابط
 1یغیردولت یآموزش

 

که منجر به اخذ  یآموزش یهابورس هیکل -۶0 ماده
 یو از سو گرددینم یدانشگاه یلیمدرک تحص

در  یمللالنیاز طرف مؤسسات ب ای یخارج یهادولت
سازمان، متناسب با  قیاز طر ردیگیدولت قرار م اریاخت
ه ک ییهادوره .گرددیم عیتوز یاجرائ یهادستگاه فیوظا

توسط دستگاه  شودیم زارطبق قرارداد دوجانبه برگ
 .مربوط اقدام خواهد شد یاجرائ

که منجر به اخذ  یآموزش یهاها و دورهبورس -تبصره
ا نظر وزارت بهداشت، درمان ب شودیم یمدرک دانشگاه

حسب  یو فناور قاتیو علوم، تحق یو آموزش پزشك
 .گرددیم عیمورد توز
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از زمان  یاجرائ یهااعزام کارمندان دستگاه -۶1 ماده
 که منجر یآموزش یهادوره یط یقانون برا نیا بیتصو

در  گرددیمعادل آن م ایو  یبه اخذ مدرک دانشگاه
مربوطه و  یهادستگاه نهیهزداخل و خارج از کشور با 

 .باشدیممنوع م یآموزش تیاستصاده از مأمور

 .دباشنیمشمول مقررات خاص خود م ثارگرانیا -تبصره

کارمندان موظصند همواره نسبت به  -۶۲ ماده
 یشغل یهاییها و توانامهارت شیو افزا یتوانمندساز

و  هاوهیش یاجرائ یهادستگاه .ندیخود اقدام نما
مداوم  یسنجتوان و توان شیافزا یالزم برا یالگوها

 ودشیو ابالغ م هیکارمندان خود را که توسط سازمان ته
 .اردخواهند گذ به مورد اجراء

 شنهادیفصل به پ نیا ینامه اجرائنیآئ -۶3 ماده
 .رسدیم رانیوز أتیه بیسازمان و به تصو

 

 
 1یروخدمات کش تیریفصل نهم قانون مد یینامه اجرا نیآئ ��

                                                           

 رانیوز أتیه 10/1/1389ک مورخ 4391۶/ت۲579شماره  بنامهیتصو 1 
 جمهورسییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد 30/1/1390مورخ  1834/۲00بخشنامه شماره  2 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 14/11/139۲مورخ  18819/9۲/۲00بخشنامه شماره  3 
 جمهورسییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد ۲8/4/1389مورخ  ۲1۲85/۲04بخشنامه شماره  4 
 کشور یو استخدام یسازمان ادار 0۲/0۲/139۶مورخ  113۲01۲بخشنامه شماره  5 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 1۶/09/139۲مورخ  15879/9۲/۲00 شماره بخشنامه 6 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ۲1/۲/1388مورخ  1/14593/۲00بخشنامه  7 
 جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس ۲4/1۲/1388مورخ  14۲537/۲00بخشنامه شماره  8 
 کشور یو استخدام یسازمان ادار ۲۲/1/139۶مورخ  111377۶بخشنامه شماره  9 
 کشور یو استخدام یسازمان ادار ۲/۲/139۶مورخ  1130740بخشنامه شماره   10 

 ۲ییاجرا یآموزش کارمندان دستگاه ها نظام ��

 3رانینظام آموزش کارمندان و مد هیاصالح ��

 4خارج از کشور یآموزش یهابورس عینحوه توز دستورالعمل ��

 یهابورس عیتبصره به دستورالعمل نحوه توز كی الحاق ��
خارج از کشور در خصوص امكان شرکت کارمندان  یآموزش
 5یآموزش یهاورهدر د یقرارداد

پایان دوره های آموزش » استخدامی گواهینامه های ارزش ��
گواهینامه »و « ...، تكمیلی، تخصصی و(MBA  ،DBA)عالی آزا
 ۶«نوع دوم

 ایحقوق و مزا -دهم فصل

 
خدمات  تیریفصل دهم قانون مد ازاتیجداول امت نییتع ��

 7نکارمندا قیو نحوه تطب یکشور

 أتیعامل و اعضاء ه رانیمد یایو مـزا حقوق زانیم نییتع ��
 یدارا ییاجرا یو کارمندان دستگاهها یدولت یشرکتها رهیمد

 8مقررات خاص استخدامی

 9شغلحق ارتقاء طبقه مشاغل جدول  بخشنامه ��

مورخ  111377۶بخشنامه شماره  ینحوه اجرا دستورالعمل ��
 10کارمندان یطبقه شغل شیدر خصوص افزا 139۶/01/۲۲
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 یاجرائ یهانظام پرداخت کارمندان دستگاه -۶4 ماده
 ریعوامل شغل و شاغل و سا یابیبراساس ارزش

حاصل  ازیامت .خواهد بود یآت مذکور در مواد یهایژگیو
فصل ضرب در  نیعوامل مذکور در ا یابیارزش جیاز نتا
رار کارمندان ق یایحقوق ومزا نییتع یمبنا ،یالیر بیضر

 یمستمر ای نیو موظص گانستبازنش یو برا ردیگیم
 .گرددیم نییتع زانیم نیبه هم زین رانیبگ

ماده باتوجه به  نیمذکور در ا یالیر بیضر -تبصره
 ینیب شیبودجه ساالنه پ حهیدر ال یزندگ نهیشاخص هز

 .رسد یم یاسالم یمجلس شورا بیو به تصو

و برای بازنشستگان و "(، عبارت ۶4در ماده ) -3۶
بگیران نیز به همین میزان تعیین موظصین یا مستمری 

 ود:شحذف و تبصره آن به شرح زیر اصالح می "گرددمی
هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش ساالنه  -تبصره

ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این 
قانون ومیزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظصین یا 

 یرمشترک صندوق بازنشستگی کشومستمری بگیران 
و لشكری ، متناسب با تغییرات نرخ تورم و در سقف 

 .اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سنواتی است

قانون براساس  نیمشاغل مشمول ا هیکل -۶5 ماده
 ها،تیو مسؤول فیوظا یدگیچیو پ تیاهم رینظ یعوامل

 از طبقات یكیبه  ازیمورد ن یسطح تخصص و مهارتها
 .ابندییجداول حق شغل اختصاص م ایجدول 

( ۲000) مشاغل یابیجداول ارزش ایجدول  ازیامت حداقل
 .باشدیم( ۶000) و حداکثر آن

 ها،یژگیهرکدام از مشاغل متناسب با و -1 تبصره
 ی، ارشد، خبره و عال هیپا ،یدر پنج رتبه، مقدمات حداکثر

بقات از ط یكیها به گردند و هرکدام از رتبهیم یبندطبقه
 .ابدییماده اختصاص م نیضوع اجداول مو ایجدول 

 و باالتر یبه مشاغل کارشناس یخبره و عال یهارتبه
 .ابدی یاختصاص م

رار ق یمربوط در بدو استخدام در رتبه مقدمات نیشاغل
 ،تیابتكار و خالق رینظ یو براساس عوامل رندیگیم
 یها، انجام خدمات برجسته، طمهارت شیافزا زانیم

ارباب رجوع  تیجلب رضا انزیو م یآموزش یهادوره
به  مشاغل یهایژگیکه متناسب با و یبراساس ضوابط

سب و ح یابیارز رسدیم تیریتوسعه مد یشورا بیتصو
حداقل مدت تجربه مربوط به  یط مكتسبه و ازاتیامت

 یبگاننخ .ابندییارتقاء م یارشد، خبره و عال ه،یسطوح پا
 یگانقالب فرهن یعال یکه طبق ضوابط مصوب شورا

در  یعموم طیکه عالوه بر شرا یو افراد شوندیم نییتع
از تجربه و مهارت الزم برخوردار هستند  بدو استخدام

 بیسازمان به تصو شنهادیبه پ که یانامهنیطبق آئ
ها معاف و در از رتبه یبرخ یاز ط رسدیم رانیوز أتیه
 .رندیگیقرار م گرید یاز رتبه ها یكی

37- 

( به ۶۶( و )۶5مقرر در مواد ) ازاتیحداقل امت -الف
 نی( و حداکثر آنها و همچن%۲0درصد ) ستیب زانیم

پنجاه درصد  زانی( به م71مقرر در ماده ) یشغل ازیامت
 .ابدی یم شی( افزا50%)

و  یو بهداشت"(، عبارت ۶5( ماده )3در تبصره ) -ب
 یستیکشور و سازمان بهز یقانون یسازمان پزشك یدرمان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش "عبارت  پس از "کشور
 شود. یالحاق م "یپزشك
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جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر  نامهآیین ��

( قانون ۶5( ماده )1) های اجرایی موضوع تبصرهدر دستگاه
 1یخدمات کشور تیریمد

ق های جدول حدر طبقات و رتبهنحوه ارتقای کارمندان  ضوابط ��
 ۲شغل

ب با متناس یو سرپرست تیریمد نیعناو هیکل -۲ تبصره
و  یسرپرست طهی، حهاتیو مسؤول فیوظا یدگیچیپ

عوامل مربوط در  ریو سا یشغل یهاتینظارت و حساس
که حداقل  تیریاز طبقات جدول فوق العاده مد یكی

 است، قرار (5000و حداکثر آن )( 500آن ) ازیامت
 .رندیگیم

تمام وقت وزارت  یقه مشاغل آموزشطب ازیامت -3 تبصره
وزارت بهداشت،  یو درمان یبهداشت آموزش و پرورش و

جداول حق شغل  ایدر جدول  یدرمان و آموزش پزشك
 .گرددیمحاسبه م(1/1) بیبا ضر

 
( و ۶8(، )۶۶( ، )۶5مواد ) ازاتیحداکثر امت شیافزا مجوز ��

درصد تا پنجاه  یخدمات کشور تیری( فصل دهم قانون مد71)
 3ییاجرا یدر دستگاه ها

 یایحقوق و مزا شیدرصد افزا 50نحوه اِعمال  دستورالعمل ��
 4ییاجرا یکارکنان دستگاه ها

                                                           

 انهیأت وزیر 15/1۲/1390هـ مورخ 47050ت/۲47۲85شماره  نامهبیتصو 1 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ۲7/10/1389مورخ  55588/۲00بخشنامه شماره  2 
 رانیوز أتیه ۲1/1۲/1395هـ مورخ 540/ت1۶۲8۶۲شماره  بنامهیتصو 3 
 کشور یو استخدام یسازمان ادار ۶/1/139۶مورخ  ۲۲85بخشنامه شماره  4 
 هیأت وزیران ۲1/۲/1389مورخ  377۶5/4391۲شماره  بنامهیتصو 5 

قانون براساس  نیمشمول ا نیشاغل هیکل-۶۶ ماده
و مهارت  یآموزش یهادوره الت،یتحص رینظ یعوامل

طبقه شغل  نیمذکور در اول طی)عالوه بر حداقل شرا
حق شاغل که  ازیخدمت  و تجربه از امت مربوط(، سنوات

 باشد،یم ازیامت( 4500و حداکثر )( 1000حداقل )
 .گردندیمند مبهره

هر شاغل از هصتاد و  یماده برا نیا ازیامت حداکثر
 .تجاوز نخواهد کرد یشغل و ازیامت( %75درصد )پنج

 هیعلم یهاکه در حوزه یهنرمندان و افراد -تبصره
 نهادشیکه با پ یانامهنیبراساس آئاند نموده لیتحص

با مقاطع  رسدیم رانیوز أتیه بیسازمان به تصو
 .گردندیهمتراز م یلیتحص یرسم

 تیری( قانون مد۶۶تبصره ماده ) یینامه اجرا نییآ
در خصوص همطرازی هنرمندان و افرادی که  یخدمات کشور

 5یالت حوزوی دارندتحص
 

و ( ۶5ده )جداول موضوع ما ایجدول  -۶7 ماده
سازمان به  شنهادیآن بنا به پ( ۲و )( 1) یهاتبصره

هرکدام از  صیو تخص رسدیم رانیوز أتیه بیتصو
از طبقات جداول  یكیآن به  یمشاغل و طبقات شغل

 توسعه یسازمان توسط شورا شنهادیحق شغل با پ
غ ابال یاجرائ یهااجراء به دستگاه یانجام و برا تیریمد
عوامل مربوط به شاغل براساس  یابیارز .گرددیم
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مذکور  یشورا بیسازمان به تصو شنهادیکه با پ یضوابط
انجام خواهدشد و  یاجرائ یهاتوسط دستگاه رسدیم

 .دینمایامر نظارت م نیسازمان بر اجراء ا

و ( ۶5موضوع ماده) یهاعالوه بر پرداخت -۶8 ماده
 یکه حقوق ثابت تلق( ۶۶آن و ماده ) یهاتبصره

به کارمندان قابل  ریبه شرح ز ییهاالعادهفوق رددگیم
 :دباشیپرداخت م

هوا  آب و یو بد افتهیالعاده مناطق کمتر توسعهفوق -1
مدارک  یآنها دارا نیکه شاغل یمشاغل تخصص یبرا

 زانیبه م تا باشندیارشد و باالتر م یکارشناس یلیتحص
 یحقوق ثابت و برا ازیامت( %۲5و پنج درصد ) ستیب

حقوق ثابت هرکدام ( %۲0درصد ) ستیمشاغل تا ب ریسا
فهرست  .پرداخت خواهد شد طیاز کارمندان واجد شرا

 شنهادیساله با پمناطق در هر دوره برنامه پنج نیا
 .رسدیم رانیوز أتیه بیسازمان به تصو

 

مناطق کمتر  ینحوه پرداخت فوق العاده ها ستورالعملد
( قانون ۶8( ماده )1موضوع بند )آب و هوا  یو بد افتهیتوسعه 

 1یخدمات کشور تیریمد
 

مدت  و یمتناسب با درصد جانباز یثارگریالعاده افوق -۲
( 1500مدت اسارت تا ) جبهه و خدمت داوطلبانه در

 ازیامت( 750تا ) یدولت یهابه دارندگان نشان و ازیامت
 .ردیگیتعلق م

ده ناطق جنگزو بازنشستگان که در زمان جنگ در م کارمندان
بوده اند به ازاء هرسال خدمت در  یمشغول خدمت ادار

 .شودیدر نظرگرفته م ازیامت( 1۲5زمان جنگ )

                                                           

 جمهور سییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد 11/8/1389مورخ  417۲۲/۲00بخشنامه شماره  1 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 5/10/1389مورخ  50795/۲00بخشنامه شماره  2 

رف متعا ریغ یهاطیکار و کار در مح یالعاده سختفوق -3
، یوانر مارانی، کار با بییایمیکار با اشعه و مواد ش رینظ

و  یسوختگ یهاو در اورژانس و در بخش یعصون
و در مورد  ازیامت( 1000تا ) یمارستانیب ژهیو یهامراقبت

 ا،یکار در اعماق در آتش زا و منصجره و ،یکار با مواد سم
ابل تا سه برابر ق رانیوز أتیه بیشده با تصو ادی ازیتام

 .خواهد بود شیافزا

نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار  دستورالعمل 
قانون ( ۶8( ماده )3)در محیط های غیرمتعارف موضوع بند 

 ۲مدیریت خدمات کشوری

و اوالد به کارمندان مرد  یمندعائله نهیکمك هز -4
ون که قان نیمشمول ا ریبگصهیشاغل و بازنشسته و وظ

هر  یو برا ازیامت( 800معادل ) باشندیهمسر م یدارا
حداکثر  .و حداکثر سه فرزند ازیامت( ۲00فرزند معادل )

 نندکیبند استصاده م نیا یایمزا که از یاوالد یسن برا
( ۲5شاغل بودن فرزند، ) ریغ زیو ن لیتحص دامهبه شرط ا

 .اوالد اناث خواهد بود یسال تمام و نداشتن شوهر برا
مول مش ریبگ صهیکارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظ

همسر آنان معلول  ایهمسر نبوده و  یقانون که دارا نیا
متكصل  ییخود به تنها ایو  باشدیم یاز کار افتاده کل ایو 

 نهیکمك هز یایهستند از مزا ندانمخارج فرز
ان فرزند .شوندیمند مبند بهره نیموضوع ا یمندعائله

 یمراجع پزشك صیبه تشخ یمعلول و از کارافتاده کل
مزبور  یسقف سن تیمشمول محدود ربطیذ

 .باشندینم
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 بر یداللت یکشور خدمات تیری( قانون مد۶8( ماده )4بند ) ��

به زنان مجرد بدون سابقه  یمندعائله نهیجواز پرداخت کمك هز
 1ازدواج ندارد

 

با  متناسب ،یمشاغل تخصص یالعاده شغل برافوق -5
و  فیوظا یدگیچیها، پسطح تخصص و مهارت

سازمان و  شنهادیبازار کار با پ طیو شرا هاتیمسؤول
 یکاردان مشاغل تا سطح یبرا رانیوز أتیه بیتصو

سطح مشاغل هم یو برا ازی( امت700حداکثر )
باالتر  غلمشا یو برا ازی( امت1500حداکثر ) یکارشناس

فوق العاده  نیا .گرددیم نییتع ازی( امت۲000حداکثر )
 .باشدیماده قابل پرداخت م نیتبصره ا تیبا رعا

 

 
قانون ( ۶8( ماده )5العاده موضوع بند )پرداخت فوق اجازه ��

 ۲مدیریت خدمات کشوری

 تأیدر خصوص مصوبه ه یاسالم یمجلس شورا سییر نظر ��
، ۲0/1/1393هـ مورخ 50071/ت۲941به شماره  رانیوز

 تیری( قانون مد۶8ماده )« 5»العاده موضوع بند فوق» :موضوع
 3«یخدمات کشور

هـ مورخ 50071/ت۲941شماره  نامهبیتصو اصالح ��
( ماده 5العاده شغل موضوع بند )قدر خصوص فو ۲0/1/1393

 4یخدمات کشور تیری( قانون مد۶8)
 

                                                           

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 18/7/139۶مورخ  ۶54-۶55رأی شماره  1 

 

 هیأت وزیران ۲0/01/1393هـ مورخ 50071ت/۲941تصویبنامه شماره  2 
 رییس مجلس شورای اسالمی 4/4/1393مورخ هـ/ب ۲۲33۲نامه شماره  3 
 رانیوز أتیه ۲1/3/1394هـ مورخ 5188۶ت/349۲5شماره  بنامهیتصو 4 

 نیو عملكرد درچهارچوب ضوابط ا ییالعاده کارافوق -۶
 :باشدیماده قابل پرداخت م نیبند و تبصره ا

از کارمندان هر ( %70به حداکثر هصتاد درصد ) -الف
ندان، کارم یابینمرات ارزش یبنددستگاه براساس رتبه

 یملکه از عوا یازیعملكرد کارمندان و باتوجه به امتطبق 
 و یارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخش تیرضا رینظ
اس براس .ندینمایو سرعت در اتمام کار کسب م تیصیک

( %۲0تا ) دینمایسازمان ابالغ م که یدستورالعمل
در مقاطع سه ماهه  یمربوط به حقوق ثابت و ازاتیامت

 .دباشیقابل پرداخت م

کارمندان هر دستگاه از سقف  یمندبهره زانیم -ب
 انزیبند متناسب با م نی( درصد مذکور در ا%70)هصتاد 
 ها وو اجراء برنامه یقانون فیدر تحقق تكال تیموفق

 بیعملكرد دستگاه که توسط سازمان و تصو یابیارز
 یدر سه سطح متوسط، خوب و عال یادار یعال یشورا
 نییتع( %70و  %50، %30) بیبه ترت گردندیم یبندرتبه

 .گرددیم

( 71مذکور در ماده ) یاجرائ یهامقامات دستگاه -ج
 نیا افتیمشمول در ربطیمتناسب با رتبه دستگاه ذ

 .باشندیالعاده مفوق
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العاده کارآیی و عملكرد نحوه پرداخت فوق دستورالعمل
 1یدمات کشورخ تیری( قانون مد۶8( ماده )۶موضوع بند )

 

روزانه داخل  تیسصر و مأمور نهیبه منظور جبران هز -7
محل خدمت  ییجاجابه ،یو خارج از کشور، نوبت کار

 کسر صندوق و ،یدستگاه اجرائ صیکارمندان با تشخ
 أتیه بیسازمان و تصو شنهادیبا پ یمبالغ ن،یتضم

 .به کارمندان پرداخت خواهد شد رانیوز
 

حل م ییجاجابه نهیو هز یه نوبت کارالعادفوق نامهنییآ
 ۲خدمت کارمندان

 

 یهاکه در خارج از کشور در پست یبه کارمندان -8
العاده اشتغال خارج از کشور اشتغال دارند فوق یسازمان

 بیسازمان به تصو شنهادیکه به پ یبراساس ضوابط
 .گرددیپرداخت م رسدیم رانیوز أتیه

از فوق العاده اشتغال که  یگونه کارمندان در مدت نیا
ستثناء به ا یگرید افتیدر کنندیخارج از کشور استصاده م

اشتغال درخارج  یخاص برا نیبه موجب قوان کهیموارد
ند نخواه ردیگیگونه کارمندان تعلق م نیاز کشور به ا

 .داشت

                                                           

 جمهور سییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد ۲۲/8/1389مورخ  4351۲/۲00بخشنامه شماره  1 
 رانیوز أتیه 18/11/1395هـ مورخ 53143/ت144۲0۶شماره تصویبنامه  2 
 سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و ۲1/۲/1388مورخ  ۲/14593/۲00 شماره بخشنامه 3 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ۲۶/1۲/1388مورخ  19۶9/۲01بخشنامه شماره  4 
 هیأت عمومی دیوان عدالت 0۶/0۶/1391مورخ  300رویه شماره رأی وحدت  5 
 یعدالت ادار وانید یعموم أتیه ۶/11/1393مورخ  181۶شماره  یرأ 6 

بنا به درخواست دستگاه، کارمندان  کهیدرصورت -9
گردند  یادار خارج از وقت یموظف به انجام خدمات

 بیسازمان به تصو شنهادیکه با پ یانامهنیبراساس آئ
تحت عنوان  یمبالغ توانیم رسد،یم رانیوز أتیه

 الترجمه وحق س،یالتدرحق ق،یالتحق، حقکاراضافه
 .نمود اختبه آنها پرد فیالتألحق

مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و  مجموع
 از حداکثر دیکارمندان نبا از كیبه هر  سیالتدرحق

 .دیتجاوز نما یو یهاالعادهحقوق ثابت و فوق( 50%)

کارمندان آن ( %۲0حداکثر تا ) یهر دستگاه اجرائ در
دارند از  یشتریاضافه کار ب ،یدستگاه که به اقتضاء شغل

 .باشندیم یمستثن( %50سقف ) تیمحدود

 
 س،یحق التدر ق،یپرداخت اضافه کار، حق التحق دستورالعمل ��

 3فیحق الترجمه و حق التال

رالعمل پرداخت اضافه کار ( دستو1( تبصره به ماده )۲) الحاق ��
 4مندانرکا

ز حقوق ثابت ا یکه تابع قیتصاوت تطب دیاضافه کار با نییتع در ��
 5ردیاست مورد لحاظ قرار گ

 4مقرر در ماده  سیالتدرروش محاسبه حق ابطال ��
 ۶یخدمات کشور تیریقانون مد ۶8اده م 9دستورالعمل بند 
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 یدر موارد خاص با توجه به عوامل ژهیالعاده وفوق -10
 ریتأث ،یریپذسكیر ،یالمللنیو ب یبازار کار داخل لیاز قب

و  تیانجام فعال ،یدر درآمد مل هاتیفعال یاقتصاد
کار  تیو حساس یقاتیو تحق یو ستاد یتخصص فیوظا
 یاژهیو ازیامت رانیوز أتیه بیسازمان و تصو شنهادیبا پ
 یهااز دستگاه ی( از مشاغل، در برخ%۲5) حداکثر یبرا

حقوق ثابت و  ازی( سقف امت%50تا ) یاجرائ
فصل در نظر گرفته  نیمستمر مذکور در ا یهاالعادهفوق

 .خواهد شد

و ( 5) یمذکور در بندها یهاالعادهپرداخت فوق -تبصره
مشروط  ،یاجرائ یهادستگاه ماده در هر کدام از نیا( ۶)

و  یفنآور ،یانسان یروین ،یبه اعمال اصالحات ساختار
 نیا در )احكام مذکور یردولتیامور به بخش غ یواگذار

ه ب یهاییجومنابع حاصل از صرفه قانون( و استصاده از
 1387در سقف اعتبارات مصوب از سال  ه،آمدعمل

ر منظو ونیجزء د هاالعادهفوق نیو ا باشدیم ریپذامكان
به  دیتبصره با نیانجام اصالحات مذکور در ا .گرددینم
 .سازمان برسد دییتأ

38- 

 زانی( به م75( و )۶8مذکور در مواد ) ازاتیامت -الف
تا  زانیم نی. اابدی یم شی( افزا%۲0درصد ) ستیب

 قابل رانیوز ئتیه بی( با تصو%50سقف پنجاه درصد )
 است. شیافزا

                                                           

 رانیوز أتیه 15/11/1393هـ مورخ 50000/ت138091شماره  بنامهیتصو 1 
 رییس مجلس شورای اسالمی ۲۶/1۲/1393هـ/ب مورخ 908۶8 نامه شماره 2 
 رانیوز أتیه ۲/۲/1394هـ مورخ 51789ت/11۲78شماره تصویبنامه  3 
 یعدالت ادار وانید یو استخدام یادار یتخصص أتیه 30/1/1395مورخ  3شماره  رأی 4 

 ازیو شهدا از سقف امت"( عبارت ۶8ماده ) (۲در بند ) -ب
پس از عبارت  "گردند یبرخوردار م یثارگریفوق العاده ا

تعلق  ازی( امت750تا ) یدولت یو به دارندگان نشان ها"
 شود. یاضافه م "ردیگ یم

 "و حداکثر سه فرزند"( عبارت ۶8( ماده )4در بند ) -ج
ج متكصل مخار ییخود به تنها ایو "حذف و عبارت 

ه ب "یعائله مند نهیکمك هز یایفرزندان هستند از مزا
متكصل مخارج فرزندان هستند  ییو خود به تنها"عبارت 
 یاصالح م "و اوالد یعائله مند نهیکمك هز یایاز مزا
 شود.

 

 
 موضوع بند یمشاغل تخصص ژهیالعاده وپرداخت فوق اجازه ��

 یهاا و سازمانهوزارتخانه یکارکنان ستاد ی( برا۶8( ماده )10)
 1جمهورسییر رنظریمستقل ز

در خصوص مصوبه  یاسالم یمجلس شورا سییر نظر ��
، 15/11/1393هـ مــورخ 50000/ت138091شمـاره 

ا و هخانهوزارت یکارکنان ستاد ژهیالعاده وفوق یبرقرار» :موضوع
 ۲«جمهور سیینظر ر ریمستقل ز یهاسازمان

هـ 50000/ت138091اره شم نامهبی( تصو۲بند ) اصالح ��
کارکنان  ژهیفوق العاده و یراجع به برقرار 15/11/1393مورخ 
 3دولت

 10موضوع بند  ژهیدر محاسبه فوق العاده و قیتطب تصاوت ��
 4شودیقانون مذکور لحاظ نم ۶8ماده 
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مشاغل برخوردار از فوق  نیفهرست عناو هیدییکسب تأ لزوم ��
 1آناز  یناش یو بار مال ژهیالعاده و

 

تا  شودیاجازه داده م یاجرائ یهابه دستگاه -۶9 ماده
که از محل  یاعتبارات( %۲5و پنج درصد ) ستیب

اصالحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از 
 دییبا تأرا ) گرددیم ییجوصرفه یسازمان یواحدها

 یورالعاده بهرهمربوطه( به عنوان فوق حسابیذ
که در همان واحدها،  یرانیندان و مدبه کارم رمستمریغ

 .ندیپرداخت نما دهندیخدمات برجسته انجام م

 یهادستگاه یمشاغل اختصاص یتصد طیشرا -70 ماده
به  صیقابل تخص یهاپست فیبه تناسب وظا یاجرائ

تجربه، مهارت  الت،یهر شغل، از لحاظ معلومات، تحص
با  رگیو عوامل مؤثر د ازیمورد ن یآموزش یهاو دوره

 بیسازمان و تصو دییو تأ یدستگاه اجرائ شنهادیپ
و در انتصاب  .گرددیم نییتع تیریتوسعه مد یشورا

 یمصوب الزام طیشرا تیافراد به مشاغل مذکور رعا
 .باشدیم

 از شیکه درب یمشاغل عموم یتصد طیشرا -1 تبصره
 قابل یهادستگاه شاغل دارند به تناسب پست كی

و پس از  هیط سازمان تهبه هر شغل توس صیتخص
جهت اجراء به  تیریتوسعه مد یشورا بیتصو

 .گرددیابالغ م ربطیذ یهادستگاه

موظصند حداکثر ظرف  یاجرائ یهادستگاه -۲ تبصره
را  خود یمشاغل اختصاص یتصد طیمدت سه سال شرا
سازمان موظف  صورتنیرایدر غ .ندیبه سازمان اعالم نما

 یرارا رأساً به شو یصاصمشاغل اخت یتصد طیاست شرا

                                                           

 کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد ۲4/1۲/1393مورخ  170۲4۶شماره  بخشنامه 1 

 ،یبلضوابط ق رییتا تغ .دینما شنهادیپ تیریتوسعه مد
 .است اجراءقابل  یمصوب فعل طیشرا

محسوب  یاسیس تیریمد لیذ یهاسمت -71 ماده
 یلشغ ازیو امت شوندیشده و به عنوان مقام شناخته م

 :دگردیم نییتع ریماده به شرح ز نیمقامات مذکور در ا

 .ازیامت( 18000ه قوه )س یرؤسا -الف

مجلس  سیجمهور، نواب رئ سیمعاون اول رئ -ب
 .ازیامت( 17000نگهبان ) یو اعضاء شورا یاسالم یشورا

 نیو معاون یاسالم یمجلس شورا ندگانیوزراء، نما -ج
 .ازیامت (1۶000جمهور ) سیرئ

 .ازیامت (15000استانداران و سصراء ) -د

 .ازیامت( 14000وزراء ) نیمعاون -ـه

با  یدوران انقالب اسالم رانینخست وز -1 تبصره
 نییو تع گردندیتراز مماده هم نیا )ب( مقامات بند

بوده و  رانیوز أتیهمطراز به عهده ه یهاپست ریسا
مجلس به  یکارکنان ادار یهاپست یطرازهم نییتع

 .مجلس خواهد بود سیعهده رئ

 ازیامتعالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و  -۲ تبصره
که حقوق ثابت ( (۶۶ه )شاغل )مذکور در ماد یهایژگیو

 زیقانون ن نیا( ۶8ماده ) یهاالعادهفوق گرددیم یتلق
 .حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت

ماده که حداقل دوسال  نیمقامات مذکور در ا -3 تبصره
 اینموده  صهیانجام وظ یاسیس یهاتیریدر پست مد

که به سمت  یمقام در صورت یپس از تصد ندیبنما
، چنانچه حقوق ثابت و منصوب شوند یترنیپائ

از هشتاد  دیجد تیها در مسؤولآن العاده مستمرفوق
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در  یالعاده مستمر وفوق حقوق ثابت و( %80درصد )
را  (%80) التصاوت تامابه زانیباشد به م کمتر یپست قبل

 قیبطتصاوت ت نیا .خواهند نمود افتیدر قیتصاوت تطب
ها( عوامل شغل و شاغل و فوق العاده) یبعد یهابا ارتقاء

التصاوت در محاسبه حقوق مابه نیگردد و ایمستهلك م
 .مالک عمل خواهد بود زین صهیو وظ یبازنشستگ

( الحاق 71( ماده )3متن زیر به عنوان تبصره )  -39
 می شود:

مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال  -3تبصره 
های سیاسی انجام وظیصه نموده یا  در پست مدیریت

بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت 
تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق پائین

آنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد  العاده مستمر
العاده مستمر وی در پست فوق ( حقوق ثابت و80%)

را تصاوت  (%80) تصاوت تاالقبلی کمترباشد به میزان مابه
تطبیق دریافت خواهند نمود. این تصاوت تطبیق با 

 ها(عوامل شغل و شاغل و فوق العادههای بعدی )ارتقاء
التصاوت در محاسبه حقوق گردد و این مابهمستهلك می

 بازنشستگی و وظیصه نیز مالک عمل خواهد بود.

 یخسازمان، بر شنهادیدولت مجاز است با پ -4 تبصره
ناء قانون )به استث نیمقامات موضوع ا یقانون ازاتیاز امت

 یاحرفه تیریمد ژهی( را به مشاغل خاص وایحقوق و مزا
 .دهد یتسر یقضائ ژهیخاص و و یهاسمت ایو 

 یهاأتیعامل و اعضاء ه رانیمد یشغل ازیامت -7۲ ماده
 یهااستیکه براساس س یدولت یهاشرکت رهیمد

درمورد اصل چهل و چهارم  یرمصوب مقام معظم رهب
 اریدر اخت دیبا رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس( 44)

ح سط ت،یحساس ف،یدولت بماند با توجه به نوع وظا
، نوع شرکت یاقتصاد شو نق ریکارمندان، تأث یتخصص

و سهم شرکت در  یو اثربخش ییو خدمات، کارآ دیتول
 .دیخواهد گرد نییتع یدرآمد مل

برابر حداکثر ارقام (5/1ماده حداکثر ) نیا ازیامت سقف
ه گوننیا .باشدیفصل م نیمذکور در ا یشغل ازیامت

 یهاالعادهشاغل و فوق ازاتیکارمندان حسب مورد از امت
 .مند خواهند بودبهره( ۶8مذکور در ماده )

 أتیعامل و اعضاء ه رانیمد یایحقوق و مزا -تبصره
 یهااستیساس سکه برا یدولت یهاشرکت ریسا رهیمد

شرکت آنها به بخش  دیبا یمصوب مقام معظم رهبر
 یاحرفه رانیمد ریواگذار گردد، مشابه سا یردولتیغ

 .گرددیو پرداخت م نییقانون تع نیمذکور در ا

 یهابنگاه یو سود ده ییبه منظور ارتقاء کارا -73 ماده
و تحرک در آنها ، به کارمندان  زهیانگ جادیو ا یاقتصاد
 یهااستیکه براساس س یدولت یهاسته از شرکتآن د

در مورد اصل چهل وچهارم  یمصوب مقام معظم رهبر
 اریدر اخت دیبا رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس( 44)

 أتیه بیکه به تصو یانامهنیآئ راساسدولت بماند ب
 زانیسود حاصل و م زانیمتناسب با م رسدیم رانیوز

کشور و عملكرد و  یقتصادآنها در توسعه ا یاثرگذار
 ررمستمیبه طور غ یورالعاده بهرهها، فوقبنگاه یوربهره

 العاده حسبفوق نیا ازیحداکثر امت .پرداخت خواهد شد
کارمندان تا سقف چهل ( %70هصتاددرصد) یمورد برا
 .باشدیاز کارمندان م كیحقوق ثابت هر( %40درصد)

 از یكیقانون صرفاً  نیا نیمشمول -تبصره
ماده  نیو ا (۶8ماده )( ۶مذکور در بند ) یهاالعادهفوق
 .ندینما افتیدر توانندیرا م
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 یایحقوق و مزا نییدر تع یبه منظور هماهنگ -74 ماده
حقوق و دستمزد  یشورا ،یاجرائ یهاکارمندان دستگاه

ور کش یزیرو برنامه تیریسازمان مد سیرئ تیبا عضو
 به انتخاب دو نصر از وزراء و ییدارا و یاقتصاد امور ریو وز

و مجموعاً دو نصر  ربطیدستگاه ذ سیو رئ رانیوز أتیه
و برنامه و بودجه و  یاجتماع یهاونیسیکم از ندهینما

عنوان ناظر( )به یاسالم یمحاسبات مجلس شورا
که  نیاعم از ا یاجرائ یهادستگاه هیکل شود،یم لیتشك

قبل  اشند مكلصندنب ایقانون باشند  نیمشمول مقررات ا
و  نییتع یبرا ربطیذ یدر مراجع قانون میاز اتخاذ تصم

کارمندان خود  یایحقوق و مزا تو مقررا یمبان رییتغ ای
مذکور را  یموافقت شورا دیهر نوع پرداخت جد ایو 

 دییشورا پس از تأ ماتیمصوبات و تصم .کسب کنند
 .جمهور قابل اجراء است سیرئ

حقوق  و دستمزد به عهده  یشورا رخانهیدب فیوظا
 .سازمان خواهد بود

 میتنظ اریکه اخت یمراجع ریو سا رانیوز أتیه -تبصره
مقررات پرداخت دارند، موظصند قبل از هرگونه 

 .ندیشورا را اخذ نما نینظر موافق ا یریگمیتصم

و  تیریسازمان مد سییر"(، عبارت 74در ماده ) -40
و  یادار سازمان سییر"به  "کشور یزیبرنامه ر
سازمان برنامه و بودجه  سییکشور و ر یاستخدام

تعاون، کار و رفاه  ریو وز"اصالح و عبارت  "کشور
 "،ییو دارا یامور اقتصاد ریوز"پس از عبارت  "یاجتماع

                                                           

 رانیوز أتیه ۲۶/1/139۶هـ مورخ 54۲04/ت5700شماره  بنامهیتصو 1 
 رانیوز أتیه ۲۶/1/139۶هـ مورخ 54۲04/ت5708شماره  بنامهیتصو 2 

 "هسه گان یدر قوا" رتالحاق و در تبصره ماده مذکور، عبا
 .شود یالحاق م "که یمراجع ریسا"بعد از عبارت 

سال کارمندان و  انیپا یدیع زانیم ازیمتا -75 ماده
 .باشدیم( 5000معادل ) نیبازنشستگان و موظص

مستمر  یایحقوق و مزا حداقل و حداکثر -7۶ ماده
شمول م رانیبگ صهی، حقوق بازنشستگان و وظنیشاغل

و  یاجرائ یهادستگاه رانیحقوق بگ ریقانون و سا نیا
 یاجرائ یاهوابسته به دستگاه یبازنشستگ یهاصندوق

 رانیوز أتیه بیسازمان به تصو شنهادیهر سال با پ
 .رسدیم

 دیبامستمر ن یهاالعادهسقف حقوق ثابت و فوق -تبصره
ر مستم یهاالعادهبرابر حداقل حقوق ثابت و فوق( 7از )

 .تجاوز کند

ماده ( 5و )( 3، )(۲) یمذکور در بندها یهاالعاده فوق
 .گردندیم یالعاده مستمر تلقفوق( ۶8)

( نیز ۶8( ماده )10(، بند )7۶ماده )در تبصره  -41
 .اضافه می شود

 

 
حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان،  بیضر نییتع ��

و  یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یعلم ئتیه یاعضا
 139۶1قضات در سال 

کثر حقوق بازنشستگان حقوق و حداقل و حدا بیضر نییتع ��
 139۶۲در سال 
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و  نیحقوق بازنشستگان، موظص یسازجداول همسان ابالغ ��
 یاجتماع نیو سازمان تأم یکشور یصندوق بازنشستگ نیمشترک

 139۶1مسلح در سال  یروهاین

 یمذکور در بندها یهافوق العاده زانیم نییتع -77 ماده
قانون  نیا( ۶8ماده )( 10و )( 9، )(8، )(7، )(۶، )(5)

 ایو  ریبا وز ربطیمراجع ذشده توسط  نییتا سقف تع
 .خواهد بود رانیمقامات و مد ایو  یدستگاه اجرائ سیرئ

 ینمبا هیقانون کل نیمشمول ا یهادر دستگاه -78 ماده
فصل به استثناء  نیپرداخت خارج از ضوابط و مقررات ا

ز ا ایکه در زمان بازنشسته شدن  یقانون یهاپرداخت
نامه بر نیو همچن ددگریفوت پرداخت م ایو  یکارافتادگ

درازاء  میمستق ارانهیکه به عنوان  یرفاه یهاکمك
د مه س،یسرورفت و آمد، سلف سیسرو رینظ یخدمات

 نیبا اجراء ا گردد،یموارد پرداخت م ریسا ایکودک و 
 .گرددیقانون لغو م

 

 
 ۲های رفاهی کارمندان دولتاخت کمكپرد دستورالعمل ��

 یدستورالعمل پرداخت کمك ها« ب»بند  هیاصالح بخشنامه ��
 14593/۲00شماره  کارمندان دولت منضم به بخشنامه یرفاه

 ۲1/۲/13883مورخ 
 

 فصل، حقوق ثابت و نیکه با اجراء ا یدر صورت -تبصره
از  كیهر یمشمول کسور بازنشستگ یهاالعادهفوق

 تافیدر یو مقررات قبل نیکارمندان که به موجب قوان

                                                           

 کشور یو استخدام یسازمان ادار ۲8/1/139۶مورخ  11۲3177 شماره بخشنامه 1 
 جمهور سییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد ۲1/۲/1388مورخ  3/14593/۲00 شماره بخشنامه 2 
 جمهور سییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد 9/9/1388مورخ  84874/۲00بخشنامه شماره  3 

صاوت ت ،یقبل یافتیدر زانیتا م بد،ایکاهش  نمودندیم
من ض قیتصاوت تطب نیا خواهند نمود و افتیدر قیتطب

مستهلك  یبعد یهابا ارتقاء یدرج در حكم حقوق
در محاسبه حقوق  قیتصاوت تطب نیا .گرددیم

 .گرددیمنظور م زین صهیوظ ای یبازنشستگ

انون ق نیا نیبه مشمول یمبالغ پرداخت هیکل -79 ماده
در  دیبا ها،نهیپاداش و هز رمستمر،یمستمر، غ اعم از

 .کارمندان درج گردد یحقوق شیف

 :( مكرر الحاق می شود79ماده )متن زیر به عنوان  -4۲
که با  ییاجرا یآن دسته از دستگاه ها -مكرر 79ماده 
 ریاس ای رانیوز ئتیه ای یاسالم یمجلس شورا بیتصو

قانون برنامه  (50بند )الف( ماده ) یدر اجرا ایمراجع 
 شیقانون از افزا نیشدن ا یمیاز دا شیپنجم توسعه پ

 یها شیمذکور برخوردار شده اند، اعمال افزا ازاتیامت
 یقبل ایه شیآنها پس از کسر افزا موردشده در  ادی

 است. ریامكان پذ

 بیتصو خیفصل از تار نیا یاجرائ نامهنیآئ -80 ماده
سازمان  شنهادیا پماه ب 3قانون حداکثر ظرف مدت  نیا

 یاجرائ یهاو دستگاه رسدیم رانیوز أتیه بیبه تصو
ماه پس از ابالغ ( 3موظصند حداکثر ظرف مدت )

مربوط نسبت به صدور  یهاو دستورالعمل هانامهنیآئ
 .ندیاحكام اقدام نما
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 عملكرد یابیارز -ازدهمی فصل
مكلصند براساس  یاجرائ یهادستگاه -81 ماده

 أتیه بیتصوسازمان به شنهادیکه با پ یانامهنیآئ
عملكرد  تیریبا استقرار نظام مد رسد،یم رانیوز

، انو کارمند تیری، مدعملكرد سازمان یابیمشتمل بر ارز
 یوربهره زانیعملكرد و م یابیسنجش و ارز یهابرنامه

 هیمورد اجراءگذاشته و ضمن ته هخود ب یرا در واحدها
حاصل را به سازمان  جی، نتاظمو من یانوبه یهاگزارش

 .ندیگزارش نما

 تیریسازمان موظف است استقرار نظام مد -8۲ ماده
و  یریگیپ یاجرائ یهادستگاه هیعملكرد را در سطح کل

 یهااز عملكرد دستگاه ینظارت نموده و هر سال گزارش
 یاختصاص یهاآنها در ابعاد شاخص یابیو ارزش یاجرائ

قانون را براساس  نیاحكام او نحوه اجراء  یو عموم
 بیتصوسازمان به شنهادیکه با پ یانامهنیآئ
جمهور و مجلس  سیو به رئ هیته رسد،یم رانیوزأتیه

 .دیارائه نما یاسالم یشورا

 
خدمات  تیری( قانون مد8۲( و )81مواد ) یینامه اجرا نییآ ��

 1یکشور
و  یلم ییااجر یهاعملكرد دستگاه یابیدستورالعمل نحوه ارز ��

 ۶139۲سال  یو اختصاص یعموم یهابر اساس شاخص یاستان

 71393سال  ییرجا دیجشنواره شه یبرگزار ��

                                                           

 رانیوز أتیه 14/1/1389مورخ  4۲۲5/443۲7شماره  بنامهیتصو 1 
 کشور یو استخدام یسازمان ادار ۶/10/۶139مورخ  1597737بخشنامه شماره  2 
 کشور یو استخدام یمان ادارساز ۲1/01/۶139مورخ  1۶۲8۲۲0بخشنامه شماره  3 

سازمان موظف است هر ساله براساس  -83 ماده
از  یافتیدر یهاو گزارش یالمللنیب یهاشاخص
 ،یپس از انطباق با چشم انداز ابالغ ،ربطیذ یهادستگاه

 ریبا سا سهیکشور را در مقا فتشریپ زانیو م گاهیجا
ر جمهوسیو گزارش الزم را به رئ نییجهان تع یکشورها

آن در  جیو از نتا دینما هارائ یاسالم یو مجلس شورا
 .دیتوسعه استصاده نما یهابرنامه یراهبردها نیتدو

 کارمندان فیحقوق و تكال -دوازدهم فصل
 وزر یس یسال یاجرائ یهاکارمندان دستگاه -84 ماده

مربوط  یایبا استصاده از حقوق و مزا یکار یحق مرخص
کارمندان درهر سال  یاز مرخص یمیحداکثر ن .را دارند

 .شدن است رهیقابل ذخ

در  توانندیم یاجرائ یهاکارمندان دستگاه -1 تبصره
 ربطیطول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذ

 دنیبدون حقوق استصاده نما یحداکثر سه سال از مرخص
 التیادامه تحص یبرا یکه کسب مرخص یو در صورت

در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد  یتخصص یعال
 .بود هدخوا شیتا مدت دو سال قابل افزا

و  یطبق گواه یاجرائ یهاکارمندان دستگاه -۲ تبصره
 یپزشك معتمد حداکثر از چهار ماه مرخص دییتأ

 یهایماریب .در سال استصاده خواهند نمود یاستعالج
، درمان و وزارت بهداشت صیالعالج به تشخصعب

 یمذکور مستثن یزمان تیاز محدود یآموزش پزشك
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فصل  نیا نامهنیو مقررات مربوط در آئ باشدیم
 .گرددیم ینیبشیپ

از  یاجتماع نیمقررات قانون تأم نیمشمول -3 تبصره
تابع همان مقررات  یاستعالج ینظر استصاده از مرخص

 .شندبایم

بسر  تیکارمندان زن که همسر آنها در مأمور -4 تبصره
حداکثر به مدت  تیمأمور انیتا پا توانندیم برندیم

 .ندیبدون حقوق استصاده نما یشش سال از مرخص

( الحاق 84( ماده )4عبارت زیر به انتهای تبصره ) -43
 :می شود

حداکثر مذکور برای کارمندان زنی که همسر آنان به 
مأمور سیاسی به مأموریت ثابت خارج از کشور عنوان 

 اعزام می شوند، نه سال خواهد بود.

 

( 91(، )90(، )87(، )8۶(، )84اجرایی مواد ) نامهآیین
 1( قانون مدیریت خدمات کشوری93و )

 

مكلصند در چهارچوب  یاجرائ یهادستگاه -85 ماده
 بیتصوکه به یانامهنیمصوب و آئ یهابودجه

کارمندان و بازنشستگان و افراد  رسد،یم رانیوزأتیه
، درمان هیپا مهیتحت تكصل آنان را عالوه بر استصاده از ب

 یبرا كنواختیبا مشارکت آنان به صورت هماهنگ و 
 یلیتكم یهامهیپوشش ب تحتکارمندان دولت  هیکل

 .قرار دهند

                                                           

 هیأت وزیران 8/4/1389مورخ  77۶83/44770نامه شماره تصویب1 

 

 طیمح جادیمكلصند در ا یاجرائ یهادستگاه -8۶ ماده
 یبرا یمنیو ا یبهداشت طیشرا نیتأم مناسب کار و

 .عمل آورندکارمندان خود اقدامات الزم را به

ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار  -87 ماده
ار ساعات ک میو تنظ بیو ترت باشدیساعت در هصته م

 نییتع رانیوزأتیه بیسازمان و تصو شنهادیادارات با پ
با  یموارد ضرورساعت کار کارمندان در  رییو تغ گرددیم

 زانیم .باشدیم ربطیسقف مذکور با دستگاه ذ تیرعا
از ساعات  یعلم اتیو اعضاء ه لمانمع سیساعات تدر
 نییتع ربطیمشاغل ذ یطبقه بند یهاطرح موظف، در
 .خواهد شد

 یبا موافقت دستگاه اجرائ توانندیکارمندان م -1 تبصره
 وزانه )حداکثرچهارم ساعت کار ر كیساعات کار خود را تا 

 .دهند لیساعت( تقل 11

 نینحوه محاسبه سوابق خدمت ا ا،یحقوق و مزا زانیم
خواهد  نییکارمندان متناسب با ساعات کار آنان تع لیقب

 .شد

در موارد خاص  توانندیم یاجرائ یهادستگاه -۲ تبصره
سقف ساعات کار با  تیو رعا رانیوز أتیبا موافقت ه
اعات س یو فصل یاو منطقه ییایجغراف طیتوجه به شرا

 .ندینما میتنظ یگرید بیکار خود را به ترت

موظصند  یاستان یاجرائ یهادستگاه هیکل -3 تبصره
 .ندینما میساعات کار خود را در شش روز هصته تنظ

حكم  نیمشمول ا یاجرائ یهادستگاه ی)ستاد مرکز
 .(باشندینم
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( افزوده 87( به ماده )4متن زیر به عنوان تبصره ) -44
 شود:می

هیئت وزیران مجاز است در شرایط اضطراری  -4تبصره 
و خاص، نظیر آلودگی بیش از حد مجاز هوا و همچنین 
ایام ماه مبارک رمضان، ساعات کار کارمندان را در سراسر 

ها یا شهرستان های معین تا کشور یا مناطق یا استان
ه امیزان هشت ساعت در هصته برای مدت حداکثر یك م

یب کاهش دهد. مدت یادشده در موارد ضروری با تصو
 هیئت وزیران قابل افزایش است.

 فیدر انجام وظا یاجرائ یهاکارمندان دستگاه -88 ماده
 تیمورد حما انیدر برابر شاک یقانون یهاتیو مسؤول

مكلصند به  یاجرائ یهاو دستگاه باشندیم یقضائ
آنها با  فیوظادفاع از انجام  یکارمندان برا یتقاضا

از  لیگرفتن وک ایخود  یاستصاده از کارشناسان حقوق
 .ندینما یقضائ تیکارمندان حما

درمورد استصاده  یاجرائ یهاکارمندان دستگاه -89 ماده
 یو انتصاب به مشاغل سازمان ازاتیو امت التیاز تسه

 برخوردار كسانیالزم از حقوق  طیدرصورت داشتن شرا
و  نیمواز تیمكلصند با رعا یجرائا یهابوده و دستگاه

حقوق کارمندان  ،یمقررات مربوطه و عدالت استخدام
 .قانون مدنظر قرار دهند نیمذکور در ا دخود را درموار

موظف  یاجرائ یهاکارمندان دستگاه -90 ماده
، ، صداقت، سرعتخود را با دقت فیکه وظا باشندیم

ررات و مق نیقوان از تیانصاف و تبع ،ییرو، گشادهامانت
دستگاه مربوطه انجام دهند و در  یو اختصاص یعموم

 طربیو دستگاه ذ كسانیطور به نیمقابل عموم مراجع
 .پاسخگو باشند

و  نیو تخلف از قوان نیبه امور مراجع ییاعتنایب هرگونه
 توانندیارباب رجوع م .باشدیممنوع م یمقررات عموم

در  یدان با آنها و کوتاهدر برابر برخورد نامناسب کارمن
به مراجع  ایو  ربطیذ یبه دستگاه اجرائ فیانجام وظا

 .ندینما تیشكا یقانون

ممنوع  یاخذ رشوه و سوء استصاده از مقام ادار -91 ماده
حق  الت،یتسه از،یاستصاده از هرگونه امت .باشدیم

 فیو موارد مشابه در مقابل انجام وظا هی، هدمشاوره
مرتبط با شغل توسط کارمندان  فیو وظا یادار

و  یقیدر تمام سطوح از افراد حق یاجرائ یهادستگاه
خود تخلف محسوب  ربطیذجز دستگاه به یحقوق

 .شودیم

عالوه بر نظارت  موظصند یاجرائ یهادستگاه -1 تبصره
مستمر  یهایانجام بازرس قیاز طر رانیمد میمستق
 نیجراء اتوسط بازرسان معتمد و متخصص در ا یداخل

ز ا كیچنانچه تخلف هر  .ندینما میماده نظارت مستق
بازرس معتمد  كیکارمندان مستند به گزارش حداقل 

 یاجرائ مقام دستگاه نیباالترمربوطه برسد  ریمد دییبه تأ
توانند دستور اعمال کسر  یمجاز، م رانیمقامات و مد ای
ز اانصصال  ایمشابه و  نیو عناو ایسوم از حقوق، مزا كی

 یسال را برا كیماه تا  كیمدت  یبرا یخدمات دولت
 .ندیفرد متخلف صادر نما

تخلف به استناد  نیدر صورت تكرار ا -۲ تبصره
ه مربوط ریبازرس معتمد و مد دییکه به تأ ییهاگزارش

به  یدگیرس یهاأتیبه ه یبرسد پرونده فرد خاط
 د،یبازخر یهااز مجازات یكیارجاع و  یتخلصات ادار

اعمال خواهد  یراج و انصصال دائم از خدمات دولتاخ
 .شد
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موظصند پرونده افراد  یاجرائ یهادستگاه -3 تبصره
  یاهرشوه دهنده به کارمندان دستگاه یو حقوق یقیحق

 به مراجع یو صدور حكم قضائ یدگیرا جهت رس یاجرائ
 .ندیارجاع نما یقضائ

 و یقیافراد حق یسازمان موظف است اسام -4 تبصره
ا ر یاجرائ یهارشوه دهنده به کارمندان دستگاه یحقوق

 یاجرائ یهادستگاه هیعقد قرارداد به کل تیجهت ممنوع
 .دیاعالم نما

( و 91احكام مقرر در مواد ) ینحوه اجرا دستورالعمل
از حقوق  انتیص» :موضوع یخدمات کشور تیری( قانون مد9۲)

 1«یمردم و سالمت ادار

 ، مسؤول نظارتپرستان بالفصلو سر رانیمد -9۲ ماده
وکنترل و حصظ روابط سالم کارمندان خود در انجام 

 دیو در مورد عملكرد آنان با باشندیمحوله م فیوظا
 که کارمندان مزبور با اقدامات یدر صورت .پاسخگو باشند

 رینظ یتخلصات ایگردند و دولت انیخود موجب ضرر و ز
زبور م نیمسؤول تیریمد طهیدر ح استصادهسوء ایرشوه و 

مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با کارمندان 
و سرپرستان کارمندان )حسب مورد(  رانیبا مد یخاط

اهمال نموده باشند  میجرا ایکه در کشف تخلف  زین
 .مربوط، با آنان رفتار خواهد شد نیمطابق قوان

                                                           

 جمهورسییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد 17/4/1393مورخ  5۲7۲/93/۲00بخشنامه شماره  1 
 تهیو باالتر( در موارد خاص به عنوان اعضاء کم یکارشناس یلی)با مدرک تحص بازنشستگان متخصص یریکارگبه ( سابق:95متن ماده ) ۲ 

که مجموع ساعت اشتغال  نیمشروط برا یحقوق یهاورهو مشا سیتدر رمستمر،یغ یاشوراها، مجامع و خدمات مشاوره ها،ونیسیها، کم
 .باشدیکارمندان موظف تجاوز نكند بالمانع م یاز  ساعت ادار یاجرائ یهاآنها در دستگاه

ر موظصند د یاجرائ یهاکارمندان دستگاه هیکل -93 ماده
 فی( به انجام وظا87شده موضوع ماده ) نییات تعساع

خارج  یکه در مواقع ضرور یمربوط بپردازند و درصورت
 زایبه خدمات آنان ن لیتعط امیا ایمقرر و  یاز وقت ادار

 دستگاه مكلف به حضور در محل ازیباشد براساس اعالم ن
اضافه  ایالزحمه محوله در قبال حق فیوظا نجامکار و ا

 .ر مقررات مربوط خواهند بودبابرا یکار

 هیلک یبرا یپست سازمان كیاز  شیب یتصد -94 ماده
با  یدر موارد ضرور .باشدیکارمندان دولت ممنوع م

موقت پست  یمقام مسؤول مافوق تصد صیتشخ
بدون  یحساس به صورت سرپرست ای یتیریمد یسازمان

حداکثر چهار ماه مجاز  یبرا ایحقوق و مزا افتیدر
 .باشدیم

 كیمصاد ماده فوق الذکر توسط هر  تیعدم رعا -تبصره
ام مق ایاز کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم 

 یدگیرس أتیصادرکننده حكم متخلف محسوب و در ه
 .خواهد شد میو اتخاذ تصم یدگیرس یبه تخلصات ادار

شش "به عبارت  "چهار ماه"(، عبارت 94ماده )در  -45
 .اصالح می شود "ماه

قانون ممنوعیت به کارگیری موجب )به   -95 ماده
مجلس شورای  ۲0/۲/1395مصوب - بازنشستگان

 ۲(نسخ شده است. -اسالمی
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 ندباشیمكلف م یاجرائ یهاکارمندان دستگاه -9۶ ماده
مافوق  ی، احكام و اوامر رؤسامقررات و نیدر حدود قوان

اگر کارمندان حكم  ند،یاطاعت نما یخود را در امور ادار
 یو مقررات ادار نیامر مقام مافوق را برخالف قوان ای

 نیواندستور را با ق رتیدهند، مكلصند کتباً مغا صیتشخ
 که بعد یدر صورت .و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند

 دییقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأ، ماطالع نیاز ا
کرد، کارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود 

متوجه کارمندان نخواهد بود و  یتیمسؤول ثیح نیو از ا
 .باشدیبا مقام دستوردهنده م ییپاسخگو

قانون ممنوع  نیکه در ا یبه موارد یدگیرس -97 ماده
لصات کارمندان تخ ریشده است و سا  فیتكل ایو 

مجازات آنها طبق قانون  نییو تع یاجرائ یهادستگاه
 .باشدیم -137۲مصوب - یبه تخلصات ادار یدگیرس
ماده  نیآن در ا بیکه ترت( 91به استثناء ماده )»

 «مشخص شده است

شور ک تیقبول تابع ایو  رانیا تیخروج از تابع -98 ماده
وجب انصصال وزارت امور خارجه م یبه شرط گواه گانهیب

 .از خدمات دولت خواهد بود

تنها در قبال انجام کار  یپرداخت اضافه کار -99 ماده
باشد و هرگونه یمجاز م یادار ریدر ساعات غ یاضاف

م در حك یعنوان بدون انجام کار اضاف نیپرداخت تحت ا
 .است یوجوه و اموال عموم یقانون ریتصرف غ

 دشنهایفصل با پ نیا یاجرائ یهانامهنیآئ -100 ماده
 .رسدیم رانیوزأتیه بیتصوسازمان به

                                                           
 

 شود: ی( مكرر الحاق م100به عنوان ماده ) ریمتن ز -4۶

له واص اتیببه منظور کاهش حجم شكا -مكرر 100 ماده
 اتیبه شكا یدگیدر رس عیو تسر یعدالت ادار وانیبه د

 یو استخدام یو اقدامات ادار ماتیکارکنان از تصم
رکب م یأتیمتبوع نسبت به خود، ه ییاجرا یدستگاه ها

 یمعرف ندهیمشابه، نما نیعناو ای یواحد حقوق ریاز مد
و  یعدالت ادار وانید ییقضا تمعاون یشده از سو

 ،ییمقام دستگاه اجرا نیباالتر تیصاحب صالح ندهینما
 یم لیتشك ییتحت نظر مقام مذکور در هر دستگاه اجرا

ماه نسبت  كیدت مكلف است ظرف م أتیه نیشود. ا
. دیخود را اعالم نما میو تصم یواصله داور اتیبه شكا

خاذ ات أتیه یاعضا تیکه با موافقت اکثر یماتیتصم
 كنیهمان دستگاه الزم االجراست، ل یشده باشد برا

 باشد. ینم یعدالت ادار وانیدر د تیمانع از طرح شكا

حقوق  عییراجع به تض اتیصورت طرح شكا در
مزبور  أتیه میتصم ،یعدالت ادار وانیددر  یاستخدام

ع مورد استناد موضو لیاز مدارک و دال یكیبه عنوان  دیبا
الت عد وانید یدادرس نییو آ التی( قانون تشك18ماده )

 دادخواست باشد. مهضمی -139۲ مصوب- یادار

 یماده مشتمل بر چگونگ نیا یینامه اجرا نییآ
 اجرا با ابالغ و ندیجلسات و فرا لیتشك ،یدگیرس

 بیوبه تص یمشترک سازمان و وزارت دادگستر شنهادیپ
 .رسد یم رانیوز أتیه
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 یاجتماع نیتأم -زدهمیس فصل
از  یاجرائ یهادستگاه یمانیکارمندان پ هیکل -101 ماده

 رینظ یاجتماع نیتأم یایاز مزا یلحاظ برخوردار
با  درمان ،یكاریفوت، ب ،یاز کارافتادگ ،یبازنشستگ

 یاجتماع نیقانون مشمول قانون تأم نیا تیرعا
ن االجراءشدرا که پس از الزم یو کارمندان رسم باشندیم
در  یتیمشاغل حاکم یبرا توانیقانون، م نیا

 یاستخدام نمود از لحاظ برخوردار یاجرائ یهادستگاه
خود مشمول  یحسب تقاضا یاجتماع نیتأم یایاز مزا

رد عمل مو یشستگبازن نیقوان ای یاجتماع نیقانون تأم
 .رندیگیقرار م ربطیذ یدستگاه اجرائ

 :( به شرح زیر اصالح می شود101ماده ) -47
 این شدن االجرا الزم تاریخ از که کارمندانی -101 ماده

 دمدتبلن یا مدت کوتاه از اعم پیمانی استخدام به قانون
 کشوری بازنشستگی صندوق مشترک آمد درخواهند

 .بود خواهند
کارمندانی که قبل از تاریخ الزم االجرا شدن  -1تبصره 

این قانون به استخدام پیمانی درآمده اند و یا پس از 
الزم االجرا شدن این قانون مشمول قانون تأمین 
اجتماعی هستند در خصوص برخورداری از مزایای تأمین 
اجتماعی از جمله شرایط بازنشستگی، از کار افتادگی، 

بع قانون تأمین اجتماعی و در فوت، بیكاری و درمان تا
 سایر موارد تابع احكام این قانون می باشند .

 یا خدمت محل دستگاه تغییر صورت در -۲ تبصره
 هب منجر که نحوی به غیردولتی بخش در فرد اشتغال

                                                           

 جمهورسییر یانسان هیو سرما تیریمدمعاونت توسعه  17/4/1393مورخ  5۲71/93/۲00بخشنامه شماره  1 

 

 واندت می کارمند شود، ای بیمه سازمان یا صندوق تغییر
 تغییر صورت در. نماید حصظ را خود قبلی صندوق

 است موظف مبدأ بازنشستگی یا بیمه صندوق وق،صند
 به نسبت شده بیمه تقاضای زمان از ماه یك ظرف

 از اعم) بازنشستگی کسور یا بیمه حق مبلغ محاسبه
 و پردازی بیمه مدت ذکر با( کارفرما و شده بیمه سهم

 و اقدام دمقص بازنشستگی یا بیمه صندوق به آن انتقال
 تاس موظف نیز صدمق بازنشستگی یا بیمه صندوق

 را( شخص سهم) متعلقه التصاوت به ما ماه یك ظرف
 .نماید وصول شخص از و محاسبه

از اضافه کار کارمندان مشمول قانون  مهیکسر حق ب
 امیو نحوه پرداخت غرامت دستمزد ا یخدمات کشور تیریمد

 1تو ثاب یکارکنان رسم یماریو ب یباردار

 یجابه لیصورت تما در توانندیکارمندان م -10۲ ماده
 یشورک یسازمان بازنشستگ ای یاجتماع نیسازمان تأم

قرار  یامهیب یاز صندوقها گرید یكیمشمول مقررات 
 یدولت برا ییصورت سهم کارفرما نیدر ا .رندیگ

سهم  زانیحداکثر به م یاجتماع نیخدمات تأم
 و باشدیم یاجتماع نیمقررات قانون تأم ییکارفرما

 لیبق نیا .گرددیتوسط کارمندان پرداخت مالتصاوت مابه
و  یاز کارافتادگ صه،یوظ ،یکارمندان از لحاظ بازنشستگ

د انکه انتخاب کرده یآن مشمول مقررات صندوق رینظا
 كیصندوق در طول مدت قرارداد فقط  رییتغ .باشندیم

 .باشدیم ریپذبار امكان
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 ها باصندوق ریینحوه تغ یاجرائ نامهنیآئ -تبصره
 .رسدیم رانیوز أتیه بیسازمان به تصو شنهادیپ

 شود:می ( به شرح زیر اصالح10۲ماده ) -48
کارمندان فقط یك بار در طول خدمت، حق  -10۲ماده 

تغییر و انتقال سوابق از یك صندوق بازنشستگی به 
رای ب در این صورتصندوق بازنشستگی دیگری را دارند. 

مایی دولت حداکثر سهم کارفر خدمات تأمین اجتماعی،
به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی 

-التصاوت توسط کارمندان پرداخت میباشد و مابهمی

گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیصه، 
از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که 

 باشند. اند میانتخاب کرده
( 101( ماده )۲این ماده و تبصره )آیین نامه اجرایی 

مشتمل بر نحوه به روز رسانی و مابه التصاوت قابل 
پرداخت از سوی کارمند به پیشنهاد مشترک وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت 

 رسد.وزیران می
کارمندان پیمانی که به بخش غیردولتی مجری  -1تبصره 

اند، اگذار شده، انتقال یافتههای ووظایف و فعالیت
 ( این قانون می باشند.۲1ماده )« د»مشمول حكم بند 

ای کارکنان نیروهای مسلح تغییر صندوق بیمه -۲تبصره 
 باشد.تابع مجوز خاص در نیروهای مسلح می

 ریز طیاز شرا یكیبا داشتن  یدستگاه اجرائ -103 ماده
 :دیکارمند خود را بازنشسته نما تواندیم

مشاغل  یسال سابقه خدمت برا ی( حداقل سلفا
با  یمشاغل تخصص یسال برا پنجویو س یرتخصصیغ

ارشد و باالتر با  یکارشناس یدانشگاه التیتحص
 .سال 30سنوات باالتر از  یدرخواست کارمند برا

ال و پنج س ستی( حداقل شصت سال سن و حداقل بب
 .و پنج روز حقوق ستیسابقه خدمت با ب

شرط  نیسابقه مذکور در بند )الف( و همچن -1 تبصره
 مشاغل سخت انیمتصد یبرا« ب»مزبور در بند  یسن
اشد ب یکمتر مسالو جانبازان و معلوالن تا پنج آورانیو ز

 .گردد یزنان منظور نم یبرا یو شرط سن

که  یمكلصند کارمندان یاجرائ یهادستگاه -۲ تبصره
 یرتخصصیغ مشاغل یسابقه خدمت برا سالیس یدارا

 یس یکه دارا یکارمندان نیشصت سال سن و همچن و
 و یمشاغل تخصص یسال سابقه خدمت براو پنج

 یرا رأساً و بدون تقاضا باشندیسال سن مشصت و پنج
 .ندیکارمندان بازنشسته نما

 را که یموظصند کارمندان یاجرائ یهادستگاه -3 تبصره
 پنج و ستیسال سن و حداقل بشصت و پنج یدارا

سقف  .را بازنشسته کنند باشندیسال سابقه خدمت م
 .تهصتادسال اس یمشاغل تخصص انیمتصد یبرا یسن

الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر فوق یکارمندان تخصص
 ستیاز ب شیب کهیصورتسال است، در و پنج ستیاز ب

به  دنیتا رس توانندیسال سابقه خدمت داشته باشند م
 ریابقه، ادامه خدمت دهند و در غسال سو پنج ستیب
 .شوندیم دیبازخر صورتنیا

به شرح زیر اصالح ( و تبصره های آن 103ماده ) -49
 می شود:

توانند کارمندان  یم ییاجرا یدستگاه ها -103ماده 
 :ندیبازنشسته نما ریز طیاز شرا یكیخود را با داشتن 

www.irpublicpolicy.ir



49 

 

 (50( سال سابقه خدمت و حداقل )30دارا بودن ) -الف
 با دارا بودن مدرک یمشاغل تخصص نیسال سن. شاغل

خواست توانند با در یارشد و باالتر م یکارشناس یلیتحص
 .ندی( سال خدمت نما35خود و موافقت دستگاه تا )

( سال سابقه ۲5( سال سن و حداقل )۶0دارا بودن ) -ب
 خدمت با پرداخت حقوق متناسب با سنوات خدمت.

شرط  نیبند )الف( و همچنسابقه مذکور در  -1 تبصره
 زنان تا پنج سال کمتر است. یدر بند )ب( برا یسن

ه را ک یمكلصند کارمندان ییاجرا یدستگاه ها -۲ تبصره
( سال سن ۶0( سال سابقه خدمت و حداقل )30) یدارا

کارمندان شاغل در مشاغل  نیباشند و همچن یم
ارشد  یکارشناس یلیبا دارا بودن مدرک تحص یتخصص

( سال سابقه خدمت و حداقل 35) یتر را که داراو باال
 آنان یو بدون تقاضا اًباشند، رأس ی( سال سن م۶5)

 .ندیبازنشسته نما

 یموظصند کارمندان دارا ییاجرا یدستگاه ها -3 تبصره
 ی( سال سن و کارمندان شاغل در مشاغل تخصص۶5)

ر را ارشد و باالت یکارشناس یلیبا دارا بودن مدرک تحص
( سال سن با هر قدر سابقه خدمت 70را بودن )با دا

 .ندیبازنشسته نما
 

 به یحقوق بازنشستگ نییدر هنگام تع -104 ماده
سال خدمت دارند به ازاء هر  یاز س شیکه ب یکارمندان

( %5/۲درصد ) میسال، دو و ن یسال خدمت مازاد بر س
عالوه بر حقوق  یشده حقوق بازنشستگ نییرقم تع

 .دیه و پرداخت خواهد گردشده محاسب نییتع

 

 ی( الحاق م104به عنوان تبصره به ماده ) ریمتن ز -50
 شود:

که به سبب انجام  یکارمندان صهیحقوق وظ -تبصره
( ۶جزء ) تیشوند، با رعا یفوت م ایاز کارافتاد  صهیوظ

 بیمقررات مربوط، با ضر ری( و سا11۶بند )ب( ماده )
 .شود. یم نیی( محاسبه و تع1/1)

 
 یقانون برا نیمنظور از سابقه خدمت در ا -105 دهما

آن مدت از سوابق خدمت کارمندان  ،یبازنشستگ
صورت تمام وقت انجام که در حالت اشتغال به باشدیم

و  دینمایم ایشده و کسور مربوط را پرداخت نموده 
و مدت خدمت  یو استعالج یاستحقاق یمرخص

 مهیبه خدمت ن جعبانوان به استناد قانون را وقتمهین
که کسور  نیمشروط بر ا)  -13۶۲مصوب  -وقت بانوان
طور کامل پرداخت شده باشد( و مدت به یبازنشستگ

عنوان سابقه خدمت کارمندان به صهیخدمت نظام وظ
 .گردد یمحسوب م

 نیح ایکه در ابتداء  یمدت خدمت کارمندان -تبصره
معادل آن  ای یآموزش یمقاطع رسم لیخدمت به تحص

مند مربوطه بهره التیتحص یایو از مزا ابندییشتغال ما
ور منظ یبازنشستگ یجزء سابقه خدمت برا شوندیم

حداقل سه چهارم  لیکه همراه با تحصمگر آن .گرددینم
 محوله اشتغال داشته فیوظا نجامرا به ا یاز وقت ادار

 یو تعهدات خدمت یلیتحص یهاتیباشند، مأمور
قانون با موافقت  نیا( ۶1ه )ماد تیبا رعا یلیتحص

 .ردیگ یکشور انجام م یزیرو برنامه تیریسازمان مد
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 یاستحقاق یمرخص"از عبارت  شی( پ105در ماده ) -51
ال در حكم اشتغ یحاالت استخدام"عبارت  "یو استعالج

 "صهیو مدت خدمت نظام وظ"الحاق و عبارت  "رینظ
نظام مدت دوره ضرورت "پس از پرانتز حذف و عبارت 

 یبه انتها "شود یاز شروع استخدام محاسبه م صهیوظ
آن حذف و دو تبصره به  هشود و تبصر یماده الحاق م

 شود: یبه آن الحاق م ریشرح ز

که  یکشور یصندوق بازنشستگ نیمشترک -1 تبصره
ماده بوده  نیمقرر در ا طیسابقه خدمت آنان واجد شرا

 یناپرداخت ننموده اند مب یلكن بابت آن کسور
ما اعم از سهم کارمند و کارفر یمحاسبه کسور بازنشستگ

مستمر زمان  یبابت مدت مذکور حقوق و فوق العاده ها
مورد از مستخدم و  سبپرداخت کسور خواهد بود و ح

 خواهد شد. افتیکارفرما در

که به صورت تعهد خدمت قبل  لیدوران تحص -۲ تبصره
در مقاطع  یخدمت در اوقات ادار نیح ایاز استخدام 

 شده یمعادل آن توسط کارمندان ط ای یآموزش یرسم
نظور م یبازنشستگ یشود، جزء سابقه خدمت برا یم ای

خدمت به  نی. حكم مندرج در قانون متعهدگرددینم
جهت  نیاز ا -13۶9مصوب -وزارت آموزش و پرورش 

  .فاقد اعتبار است
 

 یراو ب یمحاسبه کسور بازنشستگ یمبنا -10۶ ماده
قانون  نیکارمندان مشمول ا یسبه حقوق بازنشستگمحا

عاده المستمر و فوق یهاالعادهحقوق ثابت به اضافه فوق
 .باشدیقانون م نی( ا۶8ماده )« 10»بند 

 

و تبصره آن به شرح زیر اصالح ( 10۶) ماده -5۲
 شود:می

مبنای محاسبه کسور بازنشستگی کارمندان  -10۶ماده 
ثابت به عالوه فوق العاده های  مشمول این قانون، حقوق

مستمر و تصاوت تطبیق با رعایت سقف مقرر در ماده 
 باشد.( می7۶)

های اجرایی مشمول این کارمندان دستگاه -تبصره
قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق 

 17/4/1393تأمین اجتماعی هستند و تا قبل از تاریخ 
ه آنان کسور بازنشستگی کسر شد العاده اضافه کاراز فوق

است، متناسب با مبلغ کسر شده در حقوق بازنشستگی 
نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد آنان بر اساس آیین

مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به 
 گردد.تصویب هیئت وزیران می رسد، محاسبه می

ته بازنشسقانون که  نیبه کارمندان مشمول ا -107 ماده
حقوق  نیماه آخر كیبه ازاء هر سال خدمت  شوندیم

( به اضافه وجوه مربوط به سالیمستمر )تا س یایو مزا
 .شده پرداخت خواهد شد رهیذخ یهایمرخص

قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه  آن
که  یاند از سنوات خدمتنموده افتیدر یدیبازخر

 .شودیگردد کسر میموجوه  نیا افتیمشمول در

( به شرح زیر اصالح و یك تبصره به 107ماده ) -53
 شود:آن الحاق می

به کارمندان مشمول این قانون که  -107ماده 
ال شوند به ازای هر سبازنشسته، از کار افتاده یا فوت می

های مستمر العادهخدمت، یك ماه آخرین حقوق و فوق
ن خدمت، به اضافه )تا سی سال( به عنوان پاداش پایا
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های های مستمر مربوط به مرخصیالعادهحقوق و فوق
شده پرداخت خواهد شد. سقف استحقاقی ذخیره

( برابر سقف مقرر 30پاداش پایان خدمت حداکثر تا )
خواهد بود. این سقف در مورد  7۶در تبصره ماده 

پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان غیرمشمول این 
الرعایه است. آن قسمت از سابقه خدمت قانون نیز الزم 

کارمندان که در ازای آن وجوه بازخریدی پرداخت شده 
است، از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه 

 شود.گردد، کسر میمی
و بازنشستگانی که با دارا  71مقامات موضوع ماده  -تبصره

بودن سنوات خدمت کمتر از سی سال اعاده به خدمت می 
به هنگام بازنشستگی مجدد صرفاً به ازای سالهای شوند، 

خدمت بعد از اعاده به خدمت و تا سقف سی سال از پاداش 
 موضوع این ماده برخوردار خواهند شد.

ن به قانو نیا بیکه تا قبل از تصو یکارمندان -108 ماده
 مشمول صندوق یاستخدام درآمده و از نظر بازنشستگ

احكام  تیا رعاب باشند،یم یکشور یبازنشستگ
 باشندیفصل تابع صندوق خود م نیشده در ا ینیبشیپ

قانون به استخدام  نیپس از اجراء ا کهیدرصورت ایو 
 تیبا رعا .را انتخاب کنند ندوقص نیو ا ندیدرآ یرسم

 یمقررات قانون ریقانون مشمول سا نیاحكام مذکور در ا
 .خواهند بود یقبل

 شود:الح می( به شرح زیر اص108ماده ) -54
 مشمول یکه از نظر بازنشستگ یکارکنان -108ماده 

 كهنیاعم از ا باشندیم یکشور یصندوق بازنشستگ
 ایباشند  یخدمات کشور تیریمشمول قانون مد

صل تابع ف نیشده در ا ینیبشیاحكام پ تینباشند، با رعا
 .مقررات مورد عمل صندوق مذکور خواهند بود

 هیقانون حقوق کل نیا بیتصو خیاز تار -109 ماده
 انریبگ یمستمر ای رانیبگ صهیبازنشستگان، وظ

 انیاکه تا پ یو لشكر یکشور یبازنشستگ یهاصندوق
اند فوت نموده ایاز کارافتاده و  ایبازنشسته  1385سال 

که  یالیر بیضرب ضرکمتر از حاصل کهیدر صورت
 انهیبودجه سال حهیال رد یزندگ نهیباتوجه به شاخص هز

و ارقام مذکور ( 1۲5) ماده تیبا رعا گرددیم ینیبشیپ
 یهاماده و تبصره نیا« ب»و « الف» یدر جداول بندها
 .ابدییم شیافزا زانیم نیمربوط باشد تا ا

رمندان فوت کا ای یاز کارافتادگ ،ی( حقوق بازنشستگالف
ربوط م یگروه شغل نیآخر فیرد ازیبراساس امت یکشور

ات سنو سالیالذکر و براساس سفوق یالیر بیدر ضر
 .خواهد بود ریخدمت مطابق جدول و احكام ز

 امتیاز مربوطه گروه شغلی

 4000 ۲و  1

3 4500 

4 5000 

5 5500 

۶ ۶000 

7 ۶500 

8 7000 

9 7500 

10 8000 

11 8500 
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1۲ 9000 

13 9500 

14 10000 

15 10500 

1۶ 11000 

17 11500 

18 1۲000 

19 1۲500 

۲0 13000 

 

ت مقاما یحقوق بازنشستگ نییمربوط به تع ازیامت
قانون نظام هماهنگ ( 1) ماده( ۲) موضوع تبصره

پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از 
ته عهده داشمقامات را به یتصد ،یانقالب اسالم یروزیپ

 :خواهد بود ریاند به شرح زو بازنشسته شده

 14500 «لفا»موضوع بند  مقامات

 15500 «ب»موضوع بند  مقامات

 1۶500 «ج»موضوع بند  مقامات

 17500 «د»موضوع بند  مقامات

 19000 «هـ»موضوع بند  مقامات
 

فوت کارمندان  ایو  صهیوظ ،ی( حقوق بازنشستگب
 یشغل گاهیجا فیرد ازیمسلح براساس امت یروهاین

اس ماده و براس نیمذکور در ا یالیر بیمربوط در ضر

 ریسنوات خدمت مطابق جدول و احكام ز سالیس
 :خواهد بود

 امتیاز عنوان درجه یا رتبه شغلی

 5400 4رتبه  ای سرجوخه

 ۶000 5رتبه  ای 3 گروهبان

 ۶۶00 ۶رتبه  ای ۲ گروهبان

 7۲00 7رتبه  ای 1 گروهبان

 7800 8استوار دوم یا رتبه 

 8400 9استوار یكم یا رتبه 

 9000 10تبه ستوان سوم یا ر

 9۶00 11ستوان دوم یا رتبه 

 10۲00 1۲ستوان یكم یا رتبه 

 10800 13سروان یا رتبه 

 11400 14سرگرد یا رتبه 

 1۲000 15یا رتبه  ۲سرهنگ 

 1۲۶00 1۶سرهنگ یا رتبه 

 13۲00 17یا رتبه  ۲سرتیپ 

 13800 18سرتیپ یا رتبه 

 14400 19سرلشكر یا رتبه 

 15000 ۲0سپهبد یا رتبه 

 15۶00 ارتشبد
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ماده که  نیا« ب و الف» یمشموالن بندها -1 تبصره
 یسال دارا (۲در طول دوران خدمت حداقل به مدت )

حسب مورد  ریز یاند، درصدهابوده یتیریمد یهاسمت
 حقوق آنان اضافه ازیبه امت« الف»و براساس جدول بند 

 :خواهد شد
 درصد 5 و همتراز یسرپرست مشاغل

 درصد 10 کل و همتراز آنان ریمد نیونمعا

 درصد 15 کل و همتراز آنان رانیمد

  أتیعامل و اعضاء  ه رانیمد
 یدولت یهاشرکت رهیمد

 درصد ۲0

 یموضوع تبصره ها مقامات
 پ.-ه.( ن1ماده )« 3»و « ۲»

 درصد ۲5

 

که سابقه  رانیبگصهیبازنشستگان و وظ -۲ تبصره
است  سالیاز س شیب آنها یپرداخت کسور بازنشستگ

به ( %5/۲) درصد مینو سال( دوبه ازاء هر سال )تا ده
که سابقه  یو افراد گرددیالذکر اضافه مارقام فوق

است  سال یآنها کمتر از س یپرداخت کسور بازنشستگ
( %5/۲درصد ) میهر سال دو و ن اءسال( به از)تا پانزده

که  نیر امشروط ب .گرددیالذکر کسر ماز ارقام فوق
ق آنان از حداقل حقو صهیوظ ای یحقوق بازنشستگ زانیم

 .کمتر نگردد یبازنشستگ

( 83و )( 80که به استناد مواد ) یکارمندان -3 تبصره
( 159و )( 158، )(157و مواد ) یقانون استخدام کشور

 صهیموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظ قانون اجا و
سابقه  کهیدرصورت ،دارندیم افتیدر یمستمر ای

باشد  سالیآنها کمتر از س یپرداخت کسور بازنشستگ

و مقررات  نیآنان مطابق قوانمدت سابقه منظور شده
 .االجراء استشد الزم نییمورد عمل که تع

و اوالد بازنشستگان  یمندعائله نهیکمك هز -4 تبصره
 نیا او ب ابدییم شیافزا نیمعادل شاغل رانیبگصهیو وظ

از مقررات  یبخش میقانون تنظ( 8) حكم ماده شیاافز
آن  یو اصالحات بعد ۲7/11/1380دولت مورخ  یمال

 .گردد یلغو م

 رانیبگصهیهر کدام از بازنشستگان و وظ -5 تبصره
 از ارقام شیب یچنانچه براساس مقررات مورد عمل قبل

همان ارقام مالک پرداخت  ندینمایم افتیالذکر درفوق
 .باشدیم

منصك از خدمت که در  انیدرجات سابق نظام-۶ صرهتب
 قیتطب ریبه شرح ز باشدیماده نم نیا« ب»جدول بند 

 :دابییم
سوم و  اری( ستوانالف

 اریدوم، افسر اریستوان
 معادل ستوان سوم

ر هماف كم،ی اری( ستوانب
 سوم، همافر دوم

 معادل ستوان دوم

 كمیمعادل ستوان  كمی( همافر ج

 معادل سروان سوم ( سرهمافرد

 معادل سرگرد ( سرهمافر دومـه

 معادل سرهنگ دوم كمی( سرهمافر و
 

که « ب»از مشموالن موضوع بند  كیبه هر  -7 تبصره
 یدر طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارا

 اند،بوده تیریو مد استیر ،یفرمانده یشغل نیعناو
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حقوق آنان به  ریاز جدول شماره )دو( به شرح ز یدرصد
 :داضافه خواهد ش

 

 درصد  5 9 یال 8 یدر رتبه شغل کارمندان

 درصد 10 13یال 10 یدر رتبه شغل کارمندان

 درصد 15 1۶ یال 14 یدر رتبه شغل کارمندان

 درصد ۲0 18و  17 یدر رتبه شغل کارمندان

 درصد ۲5 وبه باال 19 یدر رتبه شغل کارمندان
 

ز که ا یتر از درجه سرهنگباال انینظام هیکل -8 تبصره
مسلح  یروهایبه بعد در خدمت ن 15/1/1358 خیتار

شده ن نییآنان تع یبرا یاند و احكام خاص قضائنبوده
برخوردار  یدرجه سرهنگ فیاست، صرفاً از حقوق رد
د بند نخواهن نیا یهاتبصره ریخواهند شد و مشمول سا

 .شد

مصوب - قانون حالت اشتغال نیمشمول -9 تبصره
 نیاز مقررات ا یاسالم یمجلس شورا -137۲

 .باشندیم یدستورالعمل مستثن

 شود:( به شرح زیر اصالح می109ماده ) -51
و  139۶سال  یدولت مكلف است از ابتدا -109ماده 

ق حقو نیموجود ب یپنجساله، نابرابر یظرف بازه زمان
 لیدسنوات مختلف را تع یو لشكر یبازنشستگان کشور

 كی چیه صهیو وظ یکه حقوق بازنشستگ یوبه نح دینما
مشترک صندوق  رانیبگ صهیاز بازنشستگان و وظ

 یروهاین یاجتماع نیو سازمان تأم یکشور یبازنشستگ
، شده موظّف ایسال قبل بازنشسته  انیمسلح که تا پا

م و از سال پنج انه،یسال بیبشوند، پس از اعمال ضر ای
حقوق و  نیخر( آ%85به بعد از هشتاد و پنج درصد )

 نیشاغل یمشمول کسور بازنشستگ یفوق العاده ها
 مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد.

مشمول کسور  یحقوق و فوق العاده ها -1 تبصره
ورد ماده، در م نیمذکور در ا سهیمقا یمبنا یبازنشستگ

ز سقف ا یکشور یصندوق بازنشستگ نیمشترک هیکل
سازمان  نیو در مورد مشترک (7۶موضوع ماده ) یافتیدر

 یافتیمسلح از سقف در یروهاین یاجتماع نیتأم
تجاوز نخواهد  نونقا نی( ا117ماده ) 3موضوع تبصره 

 کرد.

ماده حداکثر ظرف دو  نیا یینامه اجرا نییآ -۲ تبصره
مشترک  شنهادیقانون به پ نیا یاجرا خیماه از تار

سازمان  ،یسازمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 یروهاین یبانیبرنامه و بودجه کشور و وزارت دفاع و پشت

 .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیمسلح  به تصو

ماده در بودجه  نیا یاز اجرا یناش یبار مال -3 تبصره
 ساالنه کل کشور منظور خواهد شد.

وابسته  یصندوق ها ریماده در سا نیا یاجرا -4 تبصره
آنها با  یمنابع داخل از محل ییاجرا یبه دستگاه ها

 .است ریصالح امكان پذ یمراجع ذ بیتصو

 
 هیحقوق کل 1/1/138۶ خیاز تار -110 ماده

 أتیاعضاء ه رانیبگیمستمر ای نیبازنشستگان، موظص
اند و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده یعلم

وع موض یالیر بیکمتر از حاصل ضرب ضر کهیدر صورت
و ارقام ( 1۲5ماده ) تیانون با رعاق نیا( 109) ماده

ماده و  نی)ب( ا )الف( و یمذکور در جداول بندها
 :دباییم شیافزا زانیم نیمربوط باشد تا ا یهاتبصره

 رانیبگ یمستمر ای نی، موظصی( حقوق بازنشستگالف
ه مرتب نیآخر فیرد ازیبراساس امت یعلم أتیاعضاء ه
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 بق جدولسال سنوات خدمت مطایو بر اساس س یعلم
 .خواهد بود ریو احكام ز

 

 امتیاز مرتبه علمی

 9500 مربی آموزشیار و پژوهشیاران

 11000 مربی

 14000 استادیار

 1۶000 دانشیار

 18000 استاد
 

 رانیبگ یمستمر ای نی، موظصی( حقوق بازنشستگب
گروه و بر اساس  نیآخر فیرد ازیبراساس امت قضات

 ریل و احكام زسال سنوات خدمت مطابق جدویس
 د:خواهد بو
 امتیاز گروه امتیاز گروه

 1۲500 پنج 8500 یك

 13500 شش 9500 دو

 15000 هصت 10500 سه

 1۶000 هشت 11500 چهار
 

دارندگان  یحقوق مبنا ازیدر محاسبه امت -1 تبصره
 و معادل آن سانسیبا کمتر از مدرک ل یمشاغل قضائ

 یقضائ تیوضع نیی)موضوع ماده واحده قانون تع
 یانقالب اسالم یکه سه سال در دادسراها یکسان

 ازیاز امت( %5)اند( پنج درصد داشته یاشتغال به کار قضائ
 .شد دآنان کسر خواه یگروه شغل

 یئقضا هیحقوق دارندگان پا ازیدر محاسبه امت -۲ تبصره
 ایارشد  یکارشناس یلیدر صورت داشتن مدرک تحص

 قضات پنج یقبول براقابل  یهامعادل آن در رشته
معادل آن  ایدکترا  یلیمدرک تحص یو برا( %5) درصد

 یگروه شغل ازیبه امت( %10درصد )ها دهدر همان رشته
 .گردد یآنان اضافه م

مشاغل  انیبه متصدفوق ازاتیبر امتعالوه -3 تبصره
 ریز یتهایدر صورت داشتن مسؤول یو سرپرست تیریمد

ل دوران خدمت حداقل به مدت دوسال در طو
حقوق آنان اضافه  ازیحسب مورد به امت ریز یدرصدها

به همان  زیسنوات کمتر از دوسال ن یبرا .خواهد شد
 .نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد

از  ری)غ یاستان، دادستان عموم یدادستان نظام -1
شهرستان، دادستان انقالب  یدادگستر سیرئتهران(،

مستقل به مأخذ   ۲ یحقوقدادگاه  سیاستان، رئ یاسالم
 .(%5) درصدپنج

 مسلح یروهاین یسازمان قضائ سیکل، رئ رانیمد -۲
تهران،  یاز تهران(، دادستان نظام ریمرکز استان )غ

 شعبه اول دادگاه سیاستان، رئ یکل دادگستر سیرئ
 .(%10د )درصتهران به مأخذ ده یانقالب اسالم

 ریوزو معاونان  هیقوه قضائ سیمعاونان رئ -3
سازمان  سیرئ ،یعدالت ادار وانید سیرئ ،یدادگستر

 سیرئ، قضات یدادستان انتظامکل کشور،  یبازرس
 سیدادستان تهران، رئمسلح، یروهاین یسازمان قضائ
( %15) درصداستان تهران به مأخذ پانزده یکل دادگستر
 .حقوق مبنا

ه ب کشور و دادستان کل کشور یعال وانید سیرئ -4
 (%۲0) درصدستیب مأخذ
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و « 5»، «4»، «3»، «۲»، «1» یهاتبصره -4 تبصره
ماده  نیا نیدر مورد مشمول( 109ماده )« ۶»

 .باشدیاالجراء مالزم

 شود:( به شرح زیر اصالح می110ماده ) -52
های مستمر مبنای سقف حقوق و فوق العاده -110ماده 

ای هکسر کسور بازنشستگی کلیه مشترکین صندوق
( برابر حداقل 7نشستگی در زمان اشتغال نباید از )باز

حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر موضوع تبصره 
( این قانون تجاوز نماید. این سقف در مورد 7۶ماده )
 الرعایه است.و وظیصه نیز الزم بازنشستگیحقوق 

 ریسا یسازو هماهنگ یكنواختیبه منظور  -111 ماده
 یهاصندوق هیکل نیمشترک یقانون یهاتیحما

، قانون نیمشمول ا یاجرائ یهادستگاه یبازنشستگ
 .االجراءخواهد بودالزم ریز یبندها

 یاهو بازنشستگان مشترک صندوق نیشاغل هیکل -1
تحت تكصل خود را در  نیوالد توانندیم یبازنشستگ

خدمات  یهامهیاز ب كی چیتحت پوشش ه کهیصورت
ود خ یخدمات درمان مهینباشند، تحت پوشش ب یدرمان

 .قرار دهند

، در باشند یکه ورثه قانونفرزندان اناث مشروط بر آن -۲
شوهر و فرزندان ذکور مشروط  ایصورت نداشتن شغل 

ر صورت و د یسالگستیباشند تا ب یکه ورثه قانونبر آن
 یسالگو پنج ستیتا ب یدانشگاه التیاشتغال به تحص

خود  نیوالد یمستمر ایو  مهیاوالد، ب نهیاز کمك هز
 .گردندیم برخوردار

( و تبصره آن به ماده 3متن زیر به عنوان بند ) -57
 :( الحاق می شود111)

دریافت بیش از یك حقوق بازنشستگی یا وظیصه  -3
وراث توسط کارمندان یا وراث قانونی، مشروط به این 
که مجموع دریافتی هر یك از آنها بیش از دو برابر 

های سالیانه نباشد مجاز است. العادهق و فوقحداقل حقو
در صورتی که دریافتی فرد از یك صندوق بیشتر از این 
مبلغ باشد، بالمانع و در صورتی که از مبلغ یاد شده کمتر 
باشد، حقوقی را که مبلغ آن بیشتر است از صندوق 
ذیربط دریافت و کسری آن را تا سقف مقرر از صندوق 

 ید.دیگر دریافت می نما
همسر دائم بیمه شده متوفی از شمول شرط  -تبصره

 مذکور در بند فوق مستثنی می باشد.

کشور و وزارت  یزیرو برنامه تیریسازمان مد -11۲ماده 
و  قینحوه تطب نامهنیمكلصند، آئ یاجتماع نیرفاه و تأم

 رانیبگیمستمر ای نیحقوق بازنشستگان، موظص نییتع
که مشمول قانون نظام  یائاجر یهاآن دسته از دستگاه

اند را با جدول نبوده 1370هماهنگ پرداخت مصوب 
 هیقانون و احكام مربوط ته نیا( 109) دهما« الف»بند 

ون قان نیا بیتصو خیو حداکثر ظرف مدت سه ماه از تار
 .برسانند رانیوز أتیه بیبه تصو

 ( به شرح زیر اصالح می شود:11۲ماده ) -58
یق و تعیین حقوق بازنشستگان، نحوه تطب -11۲ماده 

بگیران آن دسته از دستگاههای موظصین یا مستمری
اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 

به موجب آیین نامه ای خواهد  اندنبوده 1370مصوب 
 بودجه و برنامه سازمان سازمان، بود که به پیشنهاد 

 ببه تصوی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت و کشور
 .می رسد وزیرانهیأت 
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قانون برنامه  انیدولت مكلف است تا پا -113 ماده
 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصادچهارم توسعه

 یهاصندوق هیکل عیدر خصوص تجم رانیا یاسالم
ازمان در س یاجتماع نیو تأم یاعم از کشور یبازنشستگ

 .عمل آوردالزم را به یاقدامات قانون یاجتماع نیتام

 یو شورا یادار یعال یشورا -چهاردهم لفص
  یانسان هیو سرما  تیریتوسعه مد

کشور  یتحول در نظام ادار جادیمنظور ابه -114 ماده
 و یالتی، ساختار تشكدر ابعاد، نقش و اندازه دولت

 یروشها ،یمنابع انسان تیریمد ،یاستخدام ینظامها
ت مردم و و ارتقاء و حصظ کرام یادار یانجام کار و فناور

ور و ارزش افزا، کارا، بهره یتیریو مد یبه نظام ادار لین
، اثربخش ،ضیاز فساد و تبع یشصاف و عار سخگو،پا
و  بیبا ترک یادار یعال یساالر، شوراو مردم گراجهینت

 .گرددیم لیتشك ریز اراتیاخت

 :شده عبارتند از ادی یشورا اعضاء

او معاون  ابیشورا( که در غ سیجمهور )رئ سیرئ -1
 .شورا را بر عهده خواهد داشت استیر یاول و

کشور )عضو و  یزیو برنامه ر تیریسازمان مد سیرئ -۲
 .شورا( ریدب
وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش  -3

 یو سه نصر از وزراء بخشها یاجتماع کار و امور و یپزشك
 .نرایوز أتیبه انتخاب ه گرید

 .دحسب مور ربطیدستگاه مستقل ذ سیرئ ای ریوز -4
دو نصر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر  -5

 .کشور

 تیریو مد ینصر صاحب نظر در رشته حقوق ادار دو -۶
 .جمهورسیبه انتخاب رئ

به  یاسالم یمجلس شورا ندگانیدو نصر از نما -7
 .به عنوان ناظر یاسالم یانتخاب مجلس شورا

ور کش یزیو برنامه ر تیریسازمان مد شورا در رخانهیدب
خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء 

 .باشدیمربوط م ماتیتصم

جراء االالزم جمهورسیرئ دییشورا پس از تأ نیا مصوبات
 .است

 ریاصالح و متن ز ری( به شرح ز114( ماده )۲بند ) -59
( به ماده مذکور الحاق و 5( و )4) یبه عنوان بندها

ه ماد یاصالح و در انتها بیبندها به ترت ریشماره سا
به  "کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد"مذکور عبارت 

 شود: یاصالح م "سازمان"عبارت 

 شورا(. ریسازمان )عضو و دب سییر -۲

 سازمان برنامه و بودجه کشور. سییر -4

 .جمهور در امور زنان و خانواده سییمعاون ر -5

 
شده به شرح  ادی یشورا اراتیو اخت فیوظا -115 ماده

 :دباشیم ریز
ه ب یاجرائ یهادستگاه التیاصالح ساختار تشك -1

آمده  یکه احكام آنها در قانون اساس ییهااستثناء دستگاه
 ی)ره( و مقام معظم رهبرینیبه امر امام خم ای و

 .شده است سیتأس

ه ب یاجرائ یهادستگاه ینظر در ساختار داخل دیتجد -۲
 ،یمواز فیو حذف وظا یالتیانسجام تشك جادیمنظور ا

 .یمشابه و تكرار

 یستاد یهااز حوزه یاجرائ فیوظا كیصكت -3
 یهاحوزه تیو محدود نمودن فعال یاجرائ یهادستگاه

 ،یو راهبرد یتیریو امور مد تیبه اعمال حاکم یستاد
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ل نظارت و کنتر ،یسازمانده ،یزیربرنامه ،یگذاراستیس
 ینشهرستا ،یاستان یبه واحدها یاجرائ فیو انتقال وظا

 یالتیو اصالح ساختار تشك ییایافسطوح جغر ریو سا
 .عمل آمدهبه راتییمتناسب با تغ

 یاستان یدستورالعمل در مورد ادغام واحدها میتنظ -4
 كیها در از وزارتخانه كیوابسته به هر  یو شهرستان

  .یواحد سازمان
نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و  نییتع یبررس -5
در  دولت یسازکوچك یمناسب برا یهااستیس

 .مربوطه نیکالن و قوان یهااستیچهارچوب س

بل ق یهرنوع دستگاه اجرائ جادیو موافقت با ا یبررس -۶
 .قانون نیمذکور در ا ربطیاز ارائه به مراجع ذ

و شوراها  یریگمیو اصالح نظام تصم یبازنگر -7
 و یصیکه ضمن ارتقاء ک یکشور به نحو یهاتهیکم

 رندهیگمیتصم ینمودن مراحل آن مراجع و نهادهاکوتاه
 .حذف شوند رضروریو غ یمواز

 نیاحكام ا حیاجراء صح یمقررات الزم برا نیتدو -8
 .قانون

ل قاب یهاتیامور و فعال ،فیوظا یو واگذار ییشناسا -9
و بخش  هایه شهردارب یاجرائ یهادستگاه یواگذار

 یهایدولت از تصد یبا هدف رهاساز یردولتیغ
 مینحوه ارتباط و تنظ نییتع نیو همچن رضروریغ

روستا، بخش  یاسالم یبا شوراها یمناسبات نظام ادار
 .و شهر، شهرستان و استان

ها و روش ها،ستمیمجدد س یاصالح و مهندس -10
 شیبا گرا یاجرائ یهاموردعمل در دستگاه یهاهیرو

و  اتیعمل یمراحل انجام کار، خودکارساز یسازساده
، کنندگانارتباط کارمندان با مراجعه زانیکاهش م

و  یادار یهانهی، کاهش هزمراجعان تیرضا شیافزا
 .هاتیفعال نمودن یاقتصاد

 ییو کارآ یورارتقاء بهره یالزم برا یهاطرح بیتصو -11
 .یاجرائ یهادستگاه تیریو مد یانسان یروین

ساختار،  یسازنهیمقررات الزم درجهت به بیتصو -1۲
 .یبخش دولت یانسان یروین عیو توز بیترک

 فیلتك نییمربوط به تع یهادستورالعمل بیتصو -13
 ای ، واگذار و، منحلکه ادغام ییهادستگاه یانسان یروین

 .شودیدستگاهها منتقل م گریآنها به د فیوظا

از  مطلوب یبردارورالعمل ناظر بر بهرهدست بیتصو -14
 و ییجا، جابه یادار  هیو وسائط نقل زاتیفضاها و تجه

 .یادار یساختمانها نیتأم

 یهاتحقق برنامه یبرا ازیمنابع موردن شنهادیپ -15
به  ازیمصوب شورا که ن یو طرحها یتحول نظام ادار

 .دارد دیمنابع جد

 دیجد یجرائا یهاهرگونه دستگاه جادیا -تبصره
 دییموکول به تأ ربطیذ یهادستگاه شنهادیبراساس پ

 بیو با تصو رانیوزأتیه بیو تصو یادار یعال یشورا
 .خواهد بود یاسالم یمجلس شورا

ه ک یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یشورا -11۶ ماده
شود  یم دهینام تیریتوسعه مد یقانون شورا نیدر ا
ه ماد نیمذکور در ا بیترکو با  لیذ فیانجام وظا یبرا

 د.گرد یم لیتشك

 :شورا بیترک -الف

 سیکشور )رئ یزیو برنامه ر تیریسازمان مد سیرئ -1
 شورا(

ها شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه نینصر از معاون دو -۲
 .به مدت چهارسال
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 یو حقوق ادار تیریمد نهینصر صاحب نظر در زم دو -3
 .به مدت چهارسال

و  تیریسازمان مد یتخصص نیمعاوننصر از  كی -4
 .کشور یزیربرنامه

 یمجلس شورا یاجتماع ونیسینصر از اعضاء کم كی -5
 یورامجلس ش بیبه تصو ونیسیکم یبا معرف یاسالم
 .به عنوان ناظر یاسالم

 کشوریزیرو برنامه تیریسازمان مد ربطیمعاون ذ -۶
 .شورا ریبه عنوان دب

 شنهادیبنا به پ( 4) و (3) ،(۲) یمذکور در بندها اعضاء
 .دگردنیجمهور انتخاب م سیرئ دییسازمان و تأ سیرئ

 .یکار وامور اجتماع ریوز -7

 :اراتیو اخت فیوظا -ب

 یاهرشته فیو شرح وظا فیتعار بیو تصو یبررس -1
 .یشغل

 و یشغل یهااحراز رشته طیشرا بیو تصو یبررس -۲
 .آنها به طبقات جداول حقوق صینحوه تخص

ه که ب ییهاهیها و رودستورالعمل بیو تصو یبررس -3
 .ردیگیشورا قرار م تیقانون در صالح نیموجب ا

به استعالمات  ییدر اظهار نظر و پاسخگو یهماهنگ -4
در  یاجرائ یهادستگاه یو استخدام یو ابهامات ادار

 .قانون نیاجراء مصاد ا

در  یو استخدام یواحد ادار یهاهیرو جادیا -5
 .قانون نیچوب مقررات اچهار

                                                           

 رانیوز أتیه 08/04/1389مورخ  77۶78/44770شماره  بنامهیتصو  1 

 

و فوت به  یدر خصوص از کارافتادگ میاتخاذ تصم -۶
 یکارمندان یامور مربوط، برا ریو سا صهیسبب انجام وظ

 .باشندیم یکشور یکه تابع صندوق بازنشستگ
و  تیریسازمان مد سیکه از طرف رئ یموارد ریسا -7

 نیوزراء در ارتباط با تعهدات ا ایکشور و  یزیربرنامه
 .شودیارجاع م یکسب نظر مشورت یقانون برا

 دشنهایبا پ یتخصص ینحوه اداره شورا نامهنیآئ -8
 .رسدیم رانیوز أتیه بیبه تصو تیریسازمان مد

 

 هیو سرما تیریتوسعه مد ینامه نحوه اداره شورا نییآ
 1یانسان

 

 یارامور اد یعهده شوراکه طبق قانون به یصیوظا ریسا -9
 .ورجمه سیرئ دییور بوده است با تأکش یو استخدام

  یجمهور برا سیرئ دییشورا پس از تأ نیا ماتیتصم
 .قانون الزم االجراء است نیمشمول ا یهادستگاه

(، 11۶( بند )الف( ماده )۶( و )4(، )1) یدر اجزا -۶0
ارت به عب "کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد"عبارت 

( به شرح 8بند ) بند به عنوان كیاصالح و  "سازمان"
 شود: یبه آن الحاق م ریز

سازمان برنامه و بودجه کشور به  نیاز معاون یكی -8
 .رجمهو سییر دییآن سازمان و تأ سییانتخاب ر
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 مقررات مختلف -پانزدهم فصل
به استثناء نهادها،  یاجرائ یهادستگاه هیکل -117 ماده

 میتقمس رنظریکه ز ییو سازمانها التیمؤسسات و تشك
وزارت اطالعات،  شوند،یاداره م یمقام معظم رهبر

مذکور در ماده  فیکه با تعر یردولتیغ یعموم ینهادها
و قضات،  یعلم أتیدارند، اعضاء ه قیتطب( 3)
 نگهبان، یمحاسبات، شورا وانید یمستشار یهاأتیه

مصلحت نظام و مجلس خبرگان  صیمجمع تشخ
در  و شوندیقانون م نیمشمول مقررات ا یرهبر

مطابق نظر مقام  یو انتظام ینظام یروهایخصوص ن
 .شودیعمل م یمعظم رهبر

قضات تابع قانون نظام  یایحقوق و مزا -1 تبصره
 1370هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 

قانون مذکور در ( 14و جدول موضوع ماده ) باشدیم
و ( 1۲به ) بیگروه آنان به ترت یخصوص اعداد مبنا

 .ابدییم شیافزا( ۲00)

 یروهاین یسازمان قضائ یبه قضات نظام -۲ تبصره
 هصیانجام وظ یقضائ یهاکه در پست یمسلح در مدت

ا آنان ت یافتیالتصاوت مجموع درمعادل مابه ند،ینمایم
مستمر قضات  یایحقوق و مزا( %80هشتاددرصد )

 .گرددیپرداخت م ژهیالعاده وفوق یهمتراز دادگستر

 یکل قوا برا یموافقت فرمانده درصورت -3 تبصره
مسلح از مقررات فصل  یروهایکارکنان ن یبرخوردار

 یافتیقانون، حداقل و حداکثر در نیا زدهمیدهم و س
 ازاتی، امتقانون آجا( 13۶مقررات ماده ) تیآنان با رعا

 یدمتخاص خ تیصیمتعلقه به شغل و شاغل باتوجه به ک
و پرداخت  محاسبه( ۲/1) بیرمسلح با ض یروهایدر ن

 .گرددیم

 یکماکان از فوق العاده سخت یانتظام یروهاین کارمندان
عالوه بر  روین نیا یکار طبق مقررات استخدام

قانون برخوردار  نیمذکور در فصل دهم ا یهاالعادهفوق
 .باشندیم

مطابق ( 1۲4ماده ) تیکه با رعا یکارمندان -4 تبصره
 یاجرائ یهاتگاهدر دس رانیا یاسالم یقانون کار جمهور

 .ندباشیم یقانون مستثن نیاشتغال دارند از شمول ا

و کارمندان شاغل در  یاسیکارمندان س -5 تبصره
وزارت امورخارجه مشمول مقررات  یاسیس یهاپست
وزارت  یو انضباط یمال ،یاستخدام ،یالتیتشك

و کارمندان  باشندیم 135۲امورخارجه مصوب 
قانون  نیاز ا یبانیپشت یهاشاغل در پست یاسیرسیغ

 .خواهند نمود تیتبع

( به ماده 7( و )۶) یبه عنوان تبصره ها ریمتن ز -۶1
 شود: ی( الحاق م117)

 یاستصاده دستگاه ها یکه برا ییمجوزها -۶ تبصره
 یمدت اجرا یخاص ط یاز مقررات استخدام ییاجرا
 یاسالم یمجلس شورا بیقانون به تصو یشیآزما
معتبر است. آن قسمت از  است، همچنان دهیرس

اداره کارآمد  یکه برا یو مال یو استخدام یمقررات ادار
 یاقتصاد یبنگاه ها تیریو مد ییاجرا یدستگاه ها

 یلتدو یشرکت ها ریها و سا مهیبانك ها، ب رینظ یدولت
نا از ضرورت استث ،یالملل نیو ب یداخل یرقابت یدر فضا

 شنهادیا پسال ب كیقانون دارد، ظرف  نیمقررات ا
 ئتیه بیسازمان و پس از تصو دییتأ ربط،یوزارتخانه ذ

 رسد. یم یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو رانیوز

قانون  نی( ا108( و )74احكام مقرر در مواد ) -7 تبصره
 یکه دستگاه ها نیقوان ریاحكام مقرر در سا نیو همچن
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 یقانون را مورد خطاب قرار م نی( ا5موضوع ماده )
 زیقانون ن نیشده از ا یمستثن یدستگاه ها دهد، شامل

 .شود یم
 

 اطالعات و هیموظصند کل یاجرائ یهادستگاه -118 ماده
سازمان  اریاسناد و مدارک مربوط را در موارد الزم در اخت

سازمان در چهارچوب  نیا یهاقرار دهند و دستورالعمل
 هیکل یمربوط برا یهانامهنیقانون و آئ نیمصاد ا
 .باشدیالزم االجراء م یاجرائ یهادستگاه

مربوط به اجراء  یها و دستورالعملهانامهنیآئ -119 ماده
ناء استث)به سالكیقانون حداکثر ظرف مدت  نیمصاد ا
مشخص  یگریآن زمان د یقانون برا نیکه در ا یموارد

 رانیزو أتیه بیسازمان به تصو شنهادیشده است( با پ
 .رسدیم

قرار  لیاز حاالت ذ یكیدر ین رسمکارمندا -1۲0 ماده
 :خواهند داشت

 .یسازمان یهااز پست یكیاشتغال در  -الف

 و بدون حقوق ی، استحقاقیاستعالج یمرخص  -ب

 .قانون نیا( 1۲۲خدمت به موجب ماده )آماده به  -ج

 ای و گرید یاجرائ یهابه دستگاه تیمأمور ایانتقال  -د
آموزش کوتاه  یهادوره یط یبرا یآموزش تیمأمور

 .یکارآموز ایمدت و 

موجب احكام اخراج به ایدائم و  ایانصصال موقت  -ـه
ات به تخلص یدگیرس یهاأتیه ایو  یمراجع قضائ یقطع
 .قانون نی( ا91) احكام ماده ای و یادار

 نیبه موجب احكام مذکور درا یدیبازخر استعصاء و -و
 .یبه تخلصات ادار یدگیقانون و قانون رس

و  یبه تخلصات ادار یدگیحاالت که در قانون رس ریاس -ز
 .شده است ینیبشیپ نیقوان ریسا

 تینحوه انتقال و مأمور ینامه اجرائنیآئ -1۲1 ماده
 یرائاج یهادستگاه ریقانون به سا نیکارمندان مشمول ا

بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق  یو مرخص
 یاط سازمانو ارتب ایخدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزا

 شنهادیقانون به پ نیمصاد ا تیموارد مربوط با رعا ریو سا
 .رسدیم رانیوز أتیه بیوسازمان به تص

در  یاجرائ یهادستگاه یکارمندان رسم -1۲۲ ماده
به صورت آماده به خدمت، که مدت آن  ریحاالت ز
 :ندیآیسال خواهد بود درم كیحداکثر 

 .ربطیذ یانحالل دستگاه اجرائ -1

 .کارمندان یحذف پست سازمان -۲

 ای تیبعد از اتمام مأمور ینبود پست سازمان -3
 .بدون حقوق یمرخص

مراجع مذکور در  میکه براساس تصم یکارمندان -4
ز ا یمراجع قضائ ای یبه تخلصات ادار یدگیرس أتیه

 .آماده به خدمت شده باشند ایخدمت معلق 

کارمندان به خدمت ، به  یدر دوران آمادگ -1 تبصره
مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم 

کارمندان آماده به  گرید یاجرائ یهااشتغال در دستگاه
 ،یبازنشستگ طیخدمت در صورت دارا بودن شرا

 میماه و ن كی افتیبا در صورتنیرایبازنشسته و در غ
هر سال سابقه خدمت و  ازاءمستمر به  یایحقوق و مزا
 .خواهند شد دیشده بازخر رهیذخ یهایوجوه مرخص

 و یبراساس حكم مراجع قضائ کهیکارمندان -۲ تبصره
اتهام مربوط  از یتخلصات ادار بهیدگیرس یهاأتیه ای
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مربوط را  مستمر یایحقوق و مزا .ندیبرائت حاصل نما
 .خواهند نمود افتیبه خدمت در یمدت آمادگ یبرا

( واژه 1۲۲( ماده )۲( و )1) یدر تبصره ها -۶۲
 .شود یاصالح م "یفوق العاده ها"به عبارت  "یایمزا"

 

و  یاجرائ یهادستگاه یقانون اراتیاخت هیکل -1۲3 ماده
هرگونه  جادیا یمشابه برا نیشوراها و مجامع و عناو

غو قانون ل نیشدن ا الزم االجراء خیاز تار یدستگاه اجرائ
 .گرددیم

اغل از مش یبرخ در یانسان یروین یریکارگبه -1۲4 ماده
 یسازمان یهادر سقف پست داردیکه سازمان اعالم م
قانون کار  براساس یاستخدام یمصوب و مجوزها

 .باشدیم ریپذامكان

 که به موجب قانون یکارمندان یافتیمجموع در -تبصره
از  دینبا باشندیشاغل م یاجرائ یهاکار در دستگاه

 .ابه تجاوز کندکارمندان مش یایبرابر حقوق و مزا(۲/1)

حقوق مذکور در فصول دهم و  بیضرا -1۲5 ماده
 نیهر فصل، متناسب با احكام ا كیبه تصك زدهمیس

و  ددگریم نییتع الیسال اجراء پانصد ر نیقانون در اول
بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از  یدر سالها

 .ابدییم شیافزا گردد،یاعالم م یبانك مرکز یسو

باره حقوق و  كی شیهرنوع افزا یبارمال -1۲۶ ماده
 قانون از نیکارمندان و بازنشستگان موضوع ا یایمزا
بل قا یاقتصاد یهادر بنگاه یسهام دولت یواگذار قیطر

 شیافزا یاعمال پلكان نیعرضه در بورس و همچن

در حد بودجه مصوب ساالنه و حداکثر در طول  یسنوات
 .شودیم نیأمت نونقا نیا یشیمدت اجراء آزما

 شود: یاصالح م ری( به شرح ز1۲5ماده ) -۶3

 یکه از سو یصیسازمان عالوه بر وظا فیوظا -1۲5 ماده
شود و  یسازمان محول م سییجمهور به ر سییر

ذکر شده است   نیقوان ریقانون و سا نیکه در ا یموارد
 عبارتند از:

 میتصم یمطلوب و نظام ها ینظام ادار یطراح -1
 یریگ

امور تمرکز  یساختار کالن دولت و راهبر یراحط -۲
 یمحل تیریو استقرار مد ییزدا

ابع من یندهایفرا تیریو مد یستگینظام شا یطراح -3
 یانسان

و  كیو مراقبت جهت استقرار دولت الكترون یراهبر -4
 ینظام ها لیاز قب ،یتیریمد نینو یها یفنآور ریسا

 یقاام ارتو نظ یو برون سپار یساز یخصوص ،یمشارکت
در نظام  یاز حقوق شهروند انتیو ص یسالمت ادار

 یادار

و توسعه فرهنگ  تیجهت تقو شیو پا یراهبر -5
 ییاجرا یدر دستگاه ها یسازمان

گسترش نظم و  یالزم برا یو ابالغ سازوکارها هیته -۶
 آنها یو نظارت بر اجرا یانضباط در نظام ادار

 استیاعمال س یبرا یزیبه منظور برنامه ر -1 تبصره
 یو اجرا یمقام معظم رهبر یابالغ ینظام ادار یکل یها

 نییو آ یخدمات کشور تیریمقرر در قانون مد فیتكال
از  كیآن، در هر  ییاجرا ینامه و دستورالعمل ها

با عنوان  ییمشمول قانون ، شورا ییاجرا یدستگاه ها
قام م نینظر باالتر ریز «تیریتوسعه مد یراهبر یشورا»
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 فیااعضا و وظ بیشود. ترک یم لیدستگاه تشك ییااجر
مشابه در سطح استان ها، به  یشوراها و شوراها نیا

 .دیخواهد رس یادار یعال یشورا بیتصو

 یو دارا یسازمان به عنوان عضو اصل ندهینما -۲ تبصره
و  یگسترش آموزش عال یشورا یبه اعضا ،یحق رأ

علوم،  یوزارتخانه ها یگسترش آموزش پزشك یشورا
 یو بهداشت، درمان و آموزش پزشك یو فنآور قاتیتحق
دانشگاه ها و مؤسسات  یامنا ئتیه یاعضا زیو ن

 فرهنگستان نیچنو هم یدولت یو پژوهش یآموزش عال
 .شود یاضافه م یتخصص یها

 

و مقررات عام و خاص به جز  نیقوان هیکل -1۲7 ماده
ب واز موعد کارکنان دولت مص شیپ یقانون بازنشستگ

قانون  نیبا ا ریمغا یاسالم یمجلس شورا 5/۶/138۶
 .گرددیقانون لغو م نیاالجراءشدن االزم خیاز تار

 شود: یاصالح م ری( به شرح ز1۲7ماده ) -۶5

 قانون: نیاالجراءشدن االزم خیاز تار -1۲7 ماده

 تیقانون قابل نیا نیدر مورد مشمول ریز نیقوان -الف
 اجرا ندارد:

مربوط به حداکثر و حداقل حقوق  یونقان حهیال -1
–مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت 

 -1358 مصوب

-( قانون حصاظت در برابر اشعه ۲0( ماده )4بند ) -۲
13۶8- 

–قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  -3

 آن بعدی اصالحات و -1370 مصوب

 گردد: یلغو م ریز نیقوان -ب

- یدولت یشرکت ها یتخدامقانون مقررات اس -1
 آن یو اصالحات بعد -135۲مصوب 

جزو سوابق  یگر یقانون احتساب دوره خدمت سپاه -۲
 -1353 مصوب– یخدمت دولت

 نیبه فرزندان مستخدم صهیقانون پرداخت حقوق وظ -3
 -1355 مصوب– یمتوف

احتساب سابقه خدمت محكومان  یقانون حهیال -4
 بعدی اصالحات و -1358 مصوب– یاسیس

ا وزارتخانه ه نینحوه انتقال مستخدم یقانون حهیال -5
ه ب یمشمول قانون استخدام کشور یو مؤسسات دولت
-شده از قانون مزبور و بالعكس  یمؤسسات مستثن

 -1359مصوب 

 یدولت یقانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت ها -۶
 یقانون استخدام کشور رمشمولیغ یو مؤسسات دولت

 یور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتبه عنوان مأم
 یشرکت ها و مؤسسات دولت ریقانون و سا نیمشمول ا

 -13۶3 مصوب–

 یدستگاه ها یانسان یروین لیقانون نحوه تعد -7
 -13۶۶ مصوب– ییاجرا

ار قانون مربوط به رفع آث حیلوا فیتكل نییقانون تع -8
 -13۶۶ مصوب– یاسیس یها تیمحكوم

به نقاط محروم و  ینسانا یرویقانون جذب ن -9
 -13۶7 مصوب– یدورافتاده و مناطق جنگ

 هصیو وظ یقانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگ -10
 یو اصالحات بعد 1373مصوب 

 نیبا ا ریو مقررات عام و خاص مغا نیقوان ریسا -ج
 .گردد یقانون لغو م
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سال از قانون پنج نیا یشیمدت زمان آزما -1۲8 ماده
 .قانون خواهد بود نیجراء شدن ااالالزم خیتار

 ی( الحاق م1۲9( و )1۲8به عنوان مواد ) ریمتون ز -۶۶
 شود:

( و تبصره 1۶)هـ( و )و( ماده ) یدر بندها -1۲8 ماده
( ماده ۲(، تبصره )۲۲(، )17( ماده مذکور، مواد )1)
( 7۶( و ماده )۶8( ماده )10( و )8(، )1) ی(، بندها۲4)

بعد از عبارت  "و بودجه کشورو سازمان برنامه "عبارت 
 شود. یالحاق م "سازمان"

 

 خیاز تار یخدمات کشور تیریقانون مد -1۲9 ماده
 شود. یم یمیالزم االجراست و دا 1/1/1397

از مواد قانون،  یو حذف برخ دیبا الحاق مواد جد -۶7
 .دگرد یاساس اصالح م نیبر هم بیشماره مواد به ترت

 

تبصره در جلسه  10۶اده  و م 1۲8فوق مشتمل بر  قانون
و هشتاد و شش  صدیو س كهزاریمورخ هشتم مهرماه 

دمات خ تیریمد حهیبه ال یدگیمشترک رس ونیسیکم
طبق اصل هشتاد و  یاسالم یمجلس شورا یکشور

و پس از  دیگرد بیتصو یقانون اساس( 85پنجم )
آن به مدت پنج  یشیموافقت مجلس با اجراء آزما

نگهبان  یشورا دییبه تأ 18/7/138۶ خیسال، در تار
 .دیرس
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