
کشوري متن کامل قانون مدیریت خدمات  
کمیس یون مش ترک رس یدگی ب ھ الیح ھ م دیریت        ١٣٨۶مھ ر م اه    قانون مدیریت خدمات کش وری مص وب ھش تم   

قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران ) ٨۵(مطابق اصل ھشتاد و پنجم  خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی
 از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن بھ مدت پنج سال،اسالمی تقدیم گردیده بود، پس  کھ بھ مجلس شورای

اج  را ط  ی  جھ  ت ٢۵/٧/٨۶ب  ھ تایی  د ش  ورای نگھب  ان رس  ید و در ت  اریخ   ١٨/٧/١٣٨۶در جلس  ھ علن  ی م  ورخ 
  .ای از سوی رئیس مجلس بھ دولت ابالغ گردید نامھ

  

 قانون مدیریت خدمات کشوری

  

 تعاریف -فصل اول 

  

سازمانی مشخصی است کھ تحقق یک یا چند ھدف از اھداف دولت را برعھده  واحد: وزارتخانھ  -١ماده 
 .شود و توسط وزیر اداره می گردد دارد و بھ موجب قانون ایجاد شده یا می

شود و با داشتن  واحد سازمانی مشخصی است کھ بھ موجب قانون ایجاد شده یا می: مؤسسھ دولتی -٢ماده 
گانھ و سایر مراجع قانونی  اموری را کھ بر عھده یکی از قوای سھاستقالل حقوقی، بخشی از وظایف و 

 .دھد  باشد انجام می می

 .شود کلیھ سازمانھایی کھ در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسھ دولتی شناختھ می

و با است  واحد سازمانی مشخصی است کھ دارای استقالل حقوقی: مؤسسھ یا نھاد عمومی غیردولتی  -٣ماده 
بودجھ ساالنھ آن از محل %) ۵٠(شود و بیش از پنجاه درصد  تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می

 .دارد و خدماتی است کھ جنبھ عمومی  دار وظایف  منابع غیردولتی تأمین گردد وعھده

ای دولت ھ بنگاه اقتصادی است کھ بھ موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی: شرکت دولتی -۴ماده 
قانون اساسی، ابالغی از سوی مقام معظم رھبری جزء ) ۴۴(موجب سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم  بھ

سرمایھ و سھام آن متعلق بھ دولت %) ۵٠(وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد 
لتی و شرکتھای دولتی ھا، مؤسسات دو گذاری وزارتخانھ ھر شرکت تجاری کھ از طریق سرمایھ. باشد می

سھام آنھا منفردًا یا مشترکًا متعلق بھ %) ۵٠(منفردًا یا مشترکًا ایجاد شده مادام کھ بیش از پنجاه درصد 
 . الذکر باشد شرکت دولتی است واحدھای سازمانی فوق

می الذکر صرفًا با تصویب مجلس شورای اسال تشکیل شرکتھای دولتی تحت ھریک از عناوین فوق -١تبصره 
است با %) ۵٠( ھا کمتر از پنجاه درصد  مجاز است، ھمچنین تبدیل شرکتھایی کھ سھام شرکتھای دولتی در آن

 .افزایش سرمایھ بھ شرکت دولتی ممنوع است 

شرکتھایی کھ بھ حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناختھ شده یا  -٢تبصره 
 .تلقی می گردندشوند، شرکت دولتی  می

کھ در این قانون ذکر شده بر کلیھ شرکتھایی کھ شمول قوانین و مقررات » شرکتھای دولتی« احکام  -٣تبصره 
 .عمومی بر آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواھد شد



غیردولتی ، ھا، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نھادھای عمومی  کلیھ وزارتخانھ: دستگاه اجرائی  -۵ماده 
شرکتھای دولتی و کلیھ دستگاھھایی کھ شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت 

ھای دولتی، دستگاه  بانک مرکزی، بانکھا و بیمھ ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
 .شوند اجرائی نامیده می

از جایگاھی کھ در ساختار سازمانی دستگاھھای اجرائی برای انجام  عبارت است: پست سازمانی -۶ماده 
. شود بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفتھ می پیش) ثابت و موقت(وظایف و مسؤولیتھای مشخص 

 .پستھای ثابت صرفًا برای مشاغل حاکمیتی کھ جنبھ استمرار دارد ایجاد خواھد شد

ردی است کھ براساس ضوابط و مقررات مربوط، بھ موجب حکم و یا ف: کارمند دستگاه اجرائی -٧ماده 
 .شود قرارداد مقام صالحیتدار در یک دستگاه اجرائی بھ خدمت پذیرفتھ می

آن دستھ از اموری است کھ تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن : امورحاکمیتی -٨ماده 
مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده  ده و بھرهبدون محدودیت شامل ھمھ اقشار جامعھ گردی

 .شود دیگران نمی

 :از قبیل

 .ریزی و نظارت در بخشھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی وسیاسی سیاستگذاری، برنامھ -الف

 .برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد -ب

 .از انحصار و تضییع حقوق مردمایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری  -ج

 .ھا و مزیتھای الزم برای رشد و توسعھ کشور و رفع فقر و بیکاری نمودن زمینھ فراھم -د

 .قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی -ھـ

 .حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی -و

 .مبانی اسالمی و صیانت از ھویت ایرانی، اسالمی ترویج اخالق، فرھنگ و -ز

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

 .حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرھنگی -ط

 .تحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور -ی

عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریھا و آفتھای واگیر، مقابلھ و کاھش اثرات  ارتقاء بھداشت و آموزش -ک
 .حوادث طبیعی و بحرانھای عمومی

این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نھم ) ١١(و ) ١٠(، )٩(بخشی از امور مندرج در مواد -ل
نی و نھادھا و مؤسسات عمومی قانون اساسی کھ انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاو) ٣٠(ام و سی) ٢٩(

 .باشد وزیران امکانپذیر نمی غیردولتی با تأیید ھیأت

موجب قانون اساسی در قوانین  کھ با رعایت سیاستھای کلی مصوب مقام معظم رھبری بھ سایر مواردی -م
 .گیرد عادی جزء این امور قرار می



فی است کھ منافع اجتماعی حاصل از آنھا آن دستھ از وظای: ، فرھنگی و خدماتی امور اجتماعی - ٩ماده 
آموزش و پرورش : نسبت بھ منافع فردی برتری دارد و موجب بھبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل

، اطالعات و ارتباطات  ، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش ، درمان ، علوم و تحقیقات ای عمومی و فنی و حرفھ
 .تبلیغات اسالمی ، ھنری و عمومی و امور فرھنگی

ای است کھ موجب تقویت  آن دستھ از طرحھای تملک داراییھای سرمایھ:  امور زیربنایی - ١٠ماده 
،  ھای انرژی طرحھای آب و خاک و شبکھ: زیرساختھای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل 

 . ارتباطات و راه

برداری از اموال جامعھ  ، متصدی اداره و بھره دولتآن دستھ از اموری است کھ : امور اقتصادی - ١١ماده 
،  تصدی در امور صنعتی: کند، از قبیل  است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می

 . قانون این) ١٠(برداری ازطرحھای مندرج درماده ، مسکن و بھره ، بازرگانی ونقل ، حمل کشاورزی

 .ریزی کشور می باشد ان در این قانون سازمان مدیریت و برنامھمنظور از سازم: سازمان - ١٢ماده 

  

  

 راھبردھا و فناوری انجام وظایف دولت -فصل دوم 

  

) ٣٠(ام  و سی) ٢٩(، فرھنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نھم  امور تصدیھای اجتماعی - ١٣ماده 
ی و خصوصی و نھادھا و مؤسسات عمومی قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران از طریق توسعھ بخش تعاون

 :ھای ذیل انجام می گردد غیردولتی تعیین صالحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه

اعمال حمایتھای الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این  -١
 . وظایف

 .ی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتیخرید خدمات از بخش تعاونی وخصوص -٢

، واگذاری  مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره -٣
 . امکانات و تجھیزات و منابع فیزیکی 

واگذاری مدیریت واحدھای دولتی بھ بخش تعاونی و خصوصی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی با  -۴
 . پرداخت تمام و یا بخشی از ھزینھ سرانھ خدمات

 .ایجاد و اداره واحدھای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاھھای اجرائی -۵

مقدور نباشد ) ۴لغایت ١(الذکر اگر انجام امور موضوع این ماده بھ یکی از طرق چھارگانھ فوق -١تبصره 
 .ایجاد و اداره واحدھای دولتی وظیفھ دولت است

تأیید صالحیت علمی و اخالقی کلیھ افراد موضوع این قانون کھ بھ موجب این ماده در بخشھای  -٢ه تبصر
آموزشی، بھداشتی و فرھنگی اشتغال خواھند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردھای 

 .مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است



تعاونی (، حمایت و نظارت دستگاھھای اجرائی توسط بخش غیردولتی،  امور زیربنایی با مدیریت - ١۴ماده 
انجام خواھد شد و در موارد استثنائی با تصویب ھیأت ) و خصوصی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی

 . وزیران توسط بخش دولتی انجام خواھد شد

قانون اساسی جمھوری اسالمی ) ۴۴(امور تصدیھای اقتصادی با رعایت اصل چھل و چھارم - ١۵ماده 
دولت مکلف است با . ایران و سیاستھای ابالغی مقام معظم رھبری بھ بخش غیردولتی واگذار می گردد

ی و کنندگان جلوگیر رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف
گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع  فضای رقابت سالم و رشد و توسعھ و امنیت سرمایھ

 .ھا و مزیت الزم و رفع بیکاری را فراھم نماید درآمد و فراھم نمودن زمینھ

احل و کنترل مر) ستانده(وری و استقرار نظام کنترل نتیجھ و محصول  بھ منظور افزایش بھره -١۶ماده 
گیری و اعطاء اختیارات الزم بھ مدیران برای اداره  انجام کار و یا ھردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم

رسد  ای کھ توسط سازمان تھیھ و بھ تصویب ھیأت وزیران می نامھ واحدھای تحت سرپرستی خود براساس آئین
 . عمل آورند دستگاھھای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را بھ

شده فعالیتھا و خدمات و محصوالت واحدھای مجری از قبیل واحدھای آموزشی،  قیمت تمامتعیین  -الف 
پژوھشی، بھداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائھ فعالیتھا و 

ھ ملی و خدمات، در چھارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتھا و خدمات مذکور در بودجھ مصوب ساالن
 .ریزی کشور یا استان استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامھ

بینی سازوکارھای نظارتی برای  گرا و استانداردھای کیفی خدمات و پیش تعیین شاخصھای ھدفمند و نتیجھ -ب 
 .کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائھ شده

شده آن و تعیین  عالیتھا و خدمات و قیمت تمامانعقاد تفاھمنامھ با مدیران واحدھای مجری براساس حجم ف -ج 
 .تعھدات طرفین

ھای اعتبارات مذکور بھ شورای  جایی فصول و برنامھ اعطاء اختیارات الزم برای پیشنھاد جابھ -د 
جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون  ریزی استان در چھارچوب احکام قانون بودجھ ساالنھ جابھ برنامھ

 .واھد بودبودجھ ساالنھ خ

ای کھ با  نامھ شده، اختیارات الزم اداری ومالی بھ مدیران، بھ موجب آئین برای اجراء نظام قیمت تمام -ھـ 
 . رسد تعیین می گردد پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می

شده و پس از گیرد، بھ عنوان کمک تلقی  اعتباراتی کھ براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدھا قرار می -و 
مدیران دستگاھھای اجرائی نسبت . ھزینھ قطعی منظور می گردد ربط بھ پرداخت بھ حساب بانکی واحدھای ذی

بینی شده در تفاھمنامھ در مدت مدیریت خود مسؤول و بھ نھادھای نظارتی  بھ تحقق اھداف و نتایج پیش
بار بھ سازمان ارائھ نمایند و  اه یکم پاسخگو خواھند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطھ را ھر شش

ماه قبل از ارسال لوایح بودجھ سالیانھ بھ مجلس تقدیم  سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک
 . نماید

دستگاھھایی کھ با پیشنھاد سازمان و تصویب ھیأت وزیران امکان محاسبھ قیمت تمام شدة  - ١تبصره 
 . اشتھ باشند از طریق محاسبھ ھزینھ تمام شده اقدام خواھند نمودمحصوالت و خدمات خود را ند

ریزی کشور اجراء شده و  سال توسط سازمان مدیریت و برنامھ باید ظرف یک احکام این ماده می - ٢تبصره 
 .باشد بودجھ دستگاھھای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائھ می ١٣٨٧از سال 

شود ازطریق مناقصھ و با عقد قرارداد با شرکتھا و  بھ دستگاھھای اجرائی اجازه داده می - ١٧ده ما
طور شفاف و  ، قیمت ھر واحد کار و قیمت کل بھ ، حجم کار معین مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص



، اجازه داده  اندر صورت عدم مراجعھ متقاضی. مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند
 .شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصھ اقدام گردد می

شرکتھای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامھ ریزی کشور یا  -تبصره 
م این ماده لغو صالحیت می وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صالحیت شده و درصورت تخلف از حک

 .گردند

بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از  کارمندان بخشھای غیردولتی کھ براساس احکام پیش - ١٨ماده 
وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری کھ حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواھد شد 

دستگاھھای اجرائی . وشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند باشند، کارکنان تحت پ را عھده دار می
 .گونھ تعھد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند ھیچ

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار وتأمین اجتماعی و سایر 
. صالح در این رابطھ خواھند بود مات و یا مراجع ذیقوانین و مقررات مربوطھ رفتار نمایند و پاسخگوی مقا

ھھای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل  دستگا
 .ربط را پرداخت نمایند نامھ دریافت شده تعھدات کارمندان ذی ضمانت

یت و کمیت ارائھ خدمات خود مجاز خواھند منظور ارتقاء مستمر در کیف ھھای اجرائی بھ دستگا - ١٩ماده 
،  ھای توسعھ مدیریت نظیر استقرار نظامھای نوین مدیریتی ای در زمینھ بود، برای انجام خدمات مشاوره

ھای انسانی و  ، توسعھ و مدیریت سرمایھ بازنگری و پاالیش وظایف و مأموریتھا و ساختارھای تشکیالتی
موزشی ، پژوھشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صالحیت شده توسط فنآوریھای نوین اداری با مراکز آ

 .ربط عقد قرارداد نمایند ، با رعایت مقررات ذی سازمان

مندی از فکر و اندیشھ  منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بھره ھھای اجرائی مکلفند بھ دستگا - ٢٠ماده 
ب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنھادھا و ربط خود ساز و کار مناس و خالقیت کارمندان ذی
ای  نامھ نظام پیشنھادھا و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین. ھا را فراھم آورند  گیری اثرگذاری آن در تصمیم

 .رسد تصویب ھیأت وزیران می خواھد بود کھ با پیشنھاد سازمان بھ

اجرائی کھ تمام یا بخشی از وظایف آنھا بھ بخش با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاھھای  - ٢١ماده 
 .غیردولتی واگذار می گردد بھ یکی از روشھای ذیل عمل خواھد شد

 .انتقال بھ سایر واحدھای ھمان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر -الف

 .بازخرید سنوات خدمت -ب

 .موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سھ تا پنجسال -ج 

در صورت تمایل کارمندان بھ . باشد خش غیردولتی کھ مجری وظایف و فعالیتھای واگذار شده میانتقال بھ ب -د
ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین  جایی تغییر صندوق ذی تغییر صندوق بازنشستگی ھزینھ جابھ

 . می گردد

بخش غیردولتی پرداخت انجام وظیفھ در بخش غیردولتی بھ شکل مأمور کھ حقوق و مزایای وی را  -ھـ
 .کند می

درصورت واگذاری سھام شرکتھای دولتی بھ نحوی کھ شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و  - ١تبصره 
مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید 

 .تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند  توانند کماکان شوند و درصورت تمایل می محسوب می



ربط بھ  برداری بخشی از دستگاه ذی بھره)  یا شرکت دولتی(در مواردی کھ با حفظ مالکیت دولت  - ٢تبصره 
نامھ اجرائی  آئین. باشد غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط بھ بخش غیردولتی مجاز می بخش

 .رسد تصویب ھیأت وزیران می سازمان بھاین ماده باپیشنھاد 

دستگاه اجرائی  تواند سھ طریق از طرق پنج گانھ فوق را بھ ترتیب اولویت انتخاب و بھ کارمند می -٣تبصره 
باتوجھ بھ اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشھا را انتخاب  دستگاه مربوطھ مکلف است. اعالم کند

 .و اقدام کند

منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات الزم برای  ستگاھھای اجرائی موظفند بھد - ٢٢ماده 
آموزش، سازماندھی، ایجاد تسھیالت و کمکھای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی 

 .عمل آورند رسد، بھ وزیران می ای کھ با پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت نامھ براساس آئین

ایجاد و اداره ھرگونھ مھمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاھی، واحدھای درمانی و آموزشی  -٢٣ماده 
 .باشد ، فضاھای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاھھای اجرائی ممنوع می

از  دستگاھھایی کھ براساس وظایف قانونی خود برای ارائھ خدمات بھ مردم عھده دار انجام برخی -١تبصره 
 .باشند امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می

اند با  مناطق محروم کشور تا زمانی کھ از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعھ نیافتھ - ٢تبصره 
 .باشند تصویب ھیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می

از تاریخ تصویب این قانون  این فصل کلیھ دستگاھھای اجرائی موظفنددر راستای اجراء احکام  - ٢۴ماده 
 :اقدامات ذیل را انجام دھند

دستھ از وظایفی کھ قابل واگذاری بھ بخش غیردولتی است  ماه پس از تصویب این قانون آن حداکثر شش -الف 
بھ نحوی کھ طی . دام نمایندرا احصاء و با رعایت راھکارھای مطروحھ در این فصل نسبت بھ واگذاری آنھا اق

 . از میزان تصدیھای دولت در امور قابل واگذاری کاھش یابد% ) ٢٠(ھر برنامھ بیست درصد

این قانون بھ نحوی تعیین گردد کھ تعداد کارمندان ) ۵١(تعداد مجوزھای استخدامی مذکور در ماده -ب 
باشند ھر سال بھ  و یا طرف قرارداد می کنند دستگاھھای اجرائی کھ بھ ھر نحو حقوق و مزایا دریافت می

 .در امور غیرحاکمیتی نسبت بھ سال قبل کاھش یابد%) ٢(میزان دو درصد

حداکثرمعادل یک سوم کارمندان کھ بھ روشھای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از   -ج 
 . شوند استخدام نمایند  خدمت دستگاھھای اجرائی خارج می

 . این قانون از شمول این ماده مستثنی ھستند) ٨(ایف حاکمیتی موضوع مادهوظ -١تبصره 

نامھ اجرائی این ماده شامل وظیفھ قابل واگذاری درچھارچوب این قانون، حمایتھای دولت برای  آئین -٢تبصره 
 توسعھ بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدھای

 .رسد واگذار شده و سایر موارد بنا بھ پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاھھای اجرائی  -٣تبصره 
 .کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند

  

 

 



 

 حقوق مردم -فصل سوم 

  

، خدمتگزاران مردم ھستند و باید با رعایت موازین  مدیران و کارمندان دستگاھھای اجرائی - ٢۵ماده 
اخالق اسالمی و اداری و طبق سوگندی کھ در بدو ورود اداء نموده و منشور اخالقی و اداری کھ امضاء 

ھای قانونی  ستھنمایند وظایف خود را بھ نحو احسن در راه خدمت بھ مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خوا می
 .آنھا انجام دھند

الذکر، متن سوگند نامھ و تعھدات کارمندان دستگاھھای اجرائی با پیشنھاد  اصول و مفاد منشور فوق - ١تبصره 
 ..رسد وزیران می تصویب ھیأت سازمان بھ

موارد توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط عالوه بر  دستگاھھای اجرائی می - ٢تبصره 
 .، مواردی را با رعایت منشور اخالقی مصوب ھیأت وزیران بھ آن اضافھ نمایند فوق

دستگاھھای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاھھای اجرائی آشنا  - ٢۶ماده 
آگاھی عمومی در ویژه صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران سطح  نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی بھ

 .این زمینھ را ارتقاء داده و اطالعات الزم را بھ نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دھند

مردم در استفاده از خدمات دستگاھھای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند،  - ٢٧ماده 
دستگاھھای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سھ ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائھ خدمات و تغییرات 

وز ھرگونھ تخلف، نموده و از طرق مختلف بھ اطالع مردم برسانند و در صورت بر آنھا را مستند و شفاف
 . عھده خواھند داشت مسؤولین دستگاھھای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی بھ مردم و شکایت آنان را بھ

دولت مکلف است بھ منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از  - ٢٨ماده 
مندی از سایر امتیازات  بھره عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادھای استخدامی و

ھا، ضوابط اداری و  ھا، شیوه نامھ استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیھات لحاظ نموده و کلیھ آئین نامھ
 .استخدامی مربوط بھ کارمندان دولت را بھ عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید

  

 ساختار سازمانی -فصل چھارم 

  

، طراحی و تنظیم تشکیالت خود را متناسب با ویژگیھای  سازماندھی دستگاھھای اجرائی مکلفند - ٢٩ماده 
رسد با  مربوط در چھارچوب الگوھا، ضوابط و شاخصھایی کھ سازمان تھیھ و بھ تصویب ھیأت وزیران می

 :رعایت موارد ذیل انجام دھند 

پیشنھاد دستگاه و تأیید سقف پستھای سازمانی با رعایت راھبردھای مذکور در فصل دوم این قانون و با  -الف 
 . رسد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می

تشکیالت و سقف پستھای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامھ و حداکثر پس از دو برنامھ پنجسالھ  -ب 
 . متناسب با سیاستھا و احکام برنامھ جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواھد گرفت 

مودن مراحل انجام کار و سلسلھ مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاھھای منظور کوتاه ن بھ -ج 
 : اجرائی ملی و استانی با احتساب باالترین مقام اجرائی در ھرواحد سازمانی، بھ قرار ذیل تعیین می گردد



 . سطح) ۴(حداکثر در: وزارتخانھ ھا و مؤسسات دولتی  -

   .سطح) ٣(حداکثر: واحدھای استانی  -

 .سطح) ٢(حداکثر: واحدھای شھرستانی ، مناطق و نواحی ھمتراز -

 .یک سطح: سایر واحدھای تقسیمات کشوری  -

توانند  شوند، می جمھور اداره می ھا و سازمانھای مستقل کھ تحت نظر معاون رئیس ھرکدام از وزارتخانھ -د
ن مشابھ در ساختار تشکیالتی خود پیش معاون یا عناوی) ٣(معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر) ۵(حداکثر

) ۵(تواند حداکثر بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستھای سازمانی ھر معاون می
 .مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابھ داشتھ باشد

ریتی مذکور در این پستھای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستھای مدی
 .بند تأمین خواھد شد

و ) ١٠(حداکثر) ٧١(ماده) ج(و )ب(،)الف(تعداد پستھای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندھای -ھـ 
و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری )۴(برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر

 .تعیین می گردد پست در سقف پستھای مصوب) ٣(حداکثر

با ) بھ استثناء استانداریھا ( ھا و سایر دستگاھھای اجرائی در مراکز استانھا  واحدھای سازمانی وزارتخانھ -ی 
شوند و سازمانھای موجود در این سطح  این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندھی می) ٢٩(رعایت ماده

 .یابند تغییر می

اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیالت مصوب خود الزامًا موظف بھ کھ دستگاھھای  در صورتی -ط
ھزارنفر جمعیت باشند  ھای کمتر از سی ارائھ خدماتی در شھرستانھای کمتر از ھفتادھزارنفر جمعیت و بخش

ربط احداث نشده باشند موظفند  کھ درتاریخ تصویب این قانون ساختمانھای واحدھای اداری ذی در صورتی
ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شھرستان و بخش کھ بھ عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار  ندان ذیکارم

 . و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدھای مستقل خودداری نمایند

شتیبانی و ھای پ ھزینھ  .گردد ربط نمی افزایش جمعیت این گونھ شھرھا موجب لغو این حکم برای واحدھای ذی
درسایر شھرھا با تشخیص . بینی می گردد  پیش) استانداریھا (ھا در بودجھ وزارت کشور  خدماتی این مجتمع

 .ھیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد

 ..رسد نامھ اجرائی این بند با پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می آئین

شوند، در صورت  ای مستقل کھ تحت نظر معاون رئیس جمھور اداره میھا و سازمانھ وزارتخانھ - ٣٠ماده 
توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح  ضرورت با تأیید سازمان و تصویب ھیأت وزیران می

در این صورت کلیھ واحدھای وابستھ بھ یک وزارتخانھ و . تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشتھ باشند
تھ بھ رئیس جمھور در ھر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام مؤسسات مستقل وابس

 .گیرند و تحت مدیریت واحد قرار می

 .رسد موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می

تھیھ و یک نسخھ ) ٢٩(دستگاھھای اجرائی مکلفند تشکیالت تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده - ٣١ماده 
سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سھ ماه از تاریخ وصول پیشنھاد، . از آن را بھ سازمان ارسال دارند

ربط  ھای اجرائی ذیدستگاھ. مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوھا، ضوابط و شاخصھای مذکور را اعالم نماید
 .موظفند پس از اصالح موارد مغایر، تأییدیھ سازمان را کسب نمایند



، متصدی یکی از پستھای سازمانی خواھند بود و  ھریک از کارمندان دستگاھھای اجرائی - ٣٢ماده 
این سال از ابالغ  و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک  کارگیری افراد ھرگونھ بھ

 . قانون ممنوع است

پستھای سازمانی %) ١٠(درصد توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده دستگاھھای اجرائی می -تبصره
مصوب، بدون تعھد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را بھ صورت ساعتی یا کار معین برای 

 .کارگیرند سال بھ حداکثر یک

موضوع (تنظیم تشکیالت داخلی واحدھایی از دستگاھھای اجرائی کھ براساس قیمت تمام شده  - ٣٣ماده 
ای از تشکیالت خود را جھت تطبیق با ضوابط  شود برعھده آنھا بوده و نسخھ اداره می)  این قانون» ١۶«ماده 

 . بھ سازمان ارسال خواھند داشت

و پست سازمانی در دستگاھھای اجرائی صرفًا در تنظیم شرح وظایف و ایجاد ھرگونھ واحد  - ٣۴ماده 
سازمان مکلف بھ نظارت بر حسن انجام این کار می . باشد چھارچوب وظایف قانونی مصوب آنھا مجاز می

 .باشد

سال نسبت  کلیھ دستگاھھای اجرائی موظفند در چھارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک -٣۵ماده 
 .مانی خود اقدام نمایندبھ پیشنھاد اصالح ساختار ساز

پستھای مورد نیاز واحدھای مستقر در شھرستانھا و بخشھای توسعھ نیافتھ وکمتر توسعھ یافتھ و  -تبصره 
درصورت نبود پست بالتصدی . خواھد شد این قانون تأمین) ٢٩(جدیدالتأسیس از سرجمع پستھای موضوع ماده

 .احکام این فصل پست جدید ایجاد نمایدالذکر دولت موظف است با رعایت  برای واحدھای فوق

  

 فناوری اطالعات و خدمات اداری -فصل پنجم 

  

دستگاھھای اجرائی موظفند فرآیندھای موردعمل و روشھای انجام کار خود را با ھدف افزایش  - ٣۶ماده 
حت امور و ، سالمت و ص ، کیفیت ، ھزینھ ، دقت وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتھا نظیر سرعت بھره

مورد اجراءگذارند و حداکثر ھر سھ  تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تھیھ و بھ
 .سال یک بار این روشھا را مورد بازبینی و اصالح قرار دھند

وری و کارآمدی فعالیتھا، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس  میزان بھره -تبصره 
رسد، سالیانھ توسط سازمان با ھمکاری  کھ با پیشنھاد دستگاھھای اجرائی بھ تأیید سازمان میشاخصھایی 

 .شود گیری قرار گرفتھ و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنھا لحاظ می ربط مورد اندازه دستگاھھای ذی

رعایت دستگاھھای اجرائی موظفند با ھدف بھبود کیفیت و کمیت خدمات بھ مردم و با  - ٣٧ماده 
 :ترتیب انجام دھند  ربط اقدامات زیر را بھ ھای ذی دستورالعمل

بندی انجام آن و مدارکی کھ  اطالع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائھ خدمات ھمراه با زمان - ١
 .متقاضی باید ارائھ نماید

 . یکیھای الکترون ارائھ فرمھای موردنیاز جھت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانھ - ٢

صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعھ حضوری مردم بھ دستگاه اجرائی  ارائھ خدمات بھ شھروندان بھ - ٣
 . برای دریافت خدمت



این ماده از تاریخ تصویب این قانون بھ ترتیب یک، دو و سھ سال ) ٣(و) ١(مدت زمان اجراء بندھای -تبصره
 .تعیین می گردد

رسانی الکترونیکی از  ، واحدھای خدمات سھولت در ارائھ خدمات بھ مردممنظور تسریع و  بھ - ٣٨ماده 
کلیھ دستگاھھای اجرائی موظفند . گردد طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شھرستانھا ایجاد می

باشد را توسط این مراکز  انجام آن دستھ از خدماتی کھ از این طریق قابل ارائھ می ١٣٨٧حداکثرتا پایان سال 
 .رسد تصویب شورای عالی اداری می دستورالعمل اجرائی این ماده بھ. رائھ نمایندا

برداری مناسب از ساختمانھا و  جویی و بھره منظور صرفھ دستگاھھای اجرائی موظفند بھ - ٣٩ماده 
ھای غیرضرور و فراھم آوردن موجبات ایمنی و سالمت  وھزینھ فضاھای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد

کارگیری فضاھا، تجھیزات و ملزومات اداری کھ توسط  غلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردھای بھش
 .سازمان تھیھ و ابالغ می گردد، اقدام نمایند

سال ساختمانھای مورد استفاده خود را با  کلیھ دستگاھھای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک -تبصره 
ده و فضاھای مازاد را حسب مورد در استانھا بھ ادارات کل اقتصادی و دارایی استانداردھای یاد شده تطبیق دا

استان و در مرکز بھ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نمایندتا از طریق این وزارتخانھ حسب مورد با 
  .بردار آن تعیین گردد ریزی وتوسعھ استان دستگاھھای بھره تصویب ھیأت وزیران و یا شورای برنامھ

حسابان موظفند فضاھای مازاد را بھ  کھ در مھلت تعیین شده دستگاھھای اجرائی اقدام نکنند ذی در صورتی
 .وزارت یا اداره کل متبوع جھت اقدام بھ ترتیب فوق اعالم نمایند

بھ منظور ایجاد زیر ساخت اطالعاتی و تمرکز امور مربوط بھ استفاده از فناوری اطالعات در  -۴٠ماده 
اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمھوری اسالمی ایران و  خدمات

 .مشارکت کلیھ دستگاھھای اجرائی پایگاه اطالعات ایرانیان را طراحی، ساماندھی و اجراءنماید

ھا و  این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندھی، ھدایت و اتصال داده -١تبصره 
 .اطالعات موجود دستگاھھا تشکیل می گردد

پایگاھھای اطالعات داده ھای مربوط بھ خود  ١٣٨۶کلیھ دستگاھھای اجرائی موظفند تا پایان سال  -٢تبصره 
 .را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند

 .ان خواھدرسیدنامھ این ماده توسط سازمان تھیھ و بھ تصویب ھیأت وزیر آئین -٣تبصره 

ھرگونھ . سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد -۴تبصره 
ارائھ خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی کھ نیاز بھ شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنھا می باشد از 

 .باشد تگاھھای اجرائی ممنوع میبدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دس ١٣٨٨سال 

  

  

 ورود بھ خدمت -فصل ششم 

  

ورود بھ خدمت و تعیین صالحیت استخدامی افرادی کھ داوطلب استخدام در دستگاھھای اجرائی  - ۴١ماده 
، تشکیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتھا انجام  باشند براساس مجوزھای صادره می
 .شود می



 :شرایط عمومی استخدام در دستگاھھای اجرائی عبارتند از - ۴٢ماده 

و حداکثر چھل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک  داشتن حداقل سن بیست سال تمام -الف 
 . سال  تحصیلی دکتری چھل و پنج

 . داشتن تابعیت ایران -ب 

 . انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان -ج 

 .عدم اعتیاد بھ دخانیات و مواد مخدر -د 

 .نداشتن سابقھ محکومیت جزائی مؤثر -ھـ

برای مشاغلی کھ مدارک ھمتراز در شرایط (دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاھی و یا مدارک ھمتراز -و 
 ) . بینی شده است احراز آنھا پیش

ای کھ  شوند براساس آئین نامھ می  ھ استخدامک داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری -ز 
 . رسد با پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می

 . اعتقاد بھ دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناختھ شده در قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران -ح 

 .التزام بھ قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران -ط 

و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود کارگیری موقت  بھ - ١تبصره 
 .انجام خواھد شد

استخدام افراد در دستگاھھای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و باالتر منوط بھ احراز  - ٢تبصره 
رتھای مذکور باشد کھ عناوین و محتوای مھا توانایی آنان در مھارتھای پایھ و عمومی فناوری اطالعات می

 .توسط سازمان تھیھ و ابالغ خواھد شد

 . استخدام ایثارگران و خانواده ھای آنان براساس قوانین مصوب مربوط بھ خود خواھد بود - ٣تبصره 

 .قوت خود باقی است قوانین و مقررات گزینش بھ - ۴تبصره 

کمتراز رقم مذکور در این ماده در کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن  بھ - ۵تبصره 
موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شھدا صرفًا در مشاغلی کھ با پیشنھاد 

 .باشد رسد مجاز می سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می

رایطی توانند در صورتی کھ در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود ش دستگاھھای اجرائی می - ۴٣ماده 
 .این قانون داشتھ باشند، آن را مالک عمل قرار دھند) ۴٢(عالوه بر شرایط ماده 

شدن در امتحان عمومی کھ بھ طور  کارگیری افراد در دستگاھھای اجرائی پس از پذیرفتھ بھ - ۴۴ماده 
بھ نحوه دستورالعمل مربوط .  عمومی نشر آگھی می گردد و نیز امتحان یا مسابقھ تخصصی امکانپذیر است

 .رسد می  تصویب شورای توسعھ مدیریت برگزاری امتحان عمومی و تخصصی بھ

  

 



 استخدام -فصل ھفتم 

  

 .پذیرد از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاھھای اجرائی بھ دو روش ذیل انجام می  -۴۵ماده 

 . استخدام رسمی برای تصدی پستھای ثابت در مشاغل حاکمیتی -الف 

 . برای مدت معین  استخدام پیمانی برای تصدی پستھای سازمانی و -ب 

اند با رعایت مقررات این  کارمندانی کھ بھ موجب قوانین مورد عمل بھ استخدام رسمی درآمده - ١تبصره 
 .قانون بھ صورت استخدام رسمی ادامھ خواھند داد

این قانون بنا بھ پیشنھاد ) ٨(یھای مذکور در مادهاین ماده باتوجھ بھ ویژگ) الف(مشاغل موضوع بند - ٢تبصره 
 .رسد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می

سال و برای مشاغل  شصت و پنج  سن کارمند پیمانی در انتھای مدت قرارداد استخدام نباید از - ٣تبصره 
 .تخصصی از ھفتاد سال تجاوز کند 

نامھ مشخص می گردد و در مورد  پیمانی در پیمان تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدی کارمندان - ۴تبصره 
 .ربط می باشد عھده دستگاه اجرائی ذی کارمندان رسمی بھ

نمایند قبل از ورود بھ خدمت رسمی  کھ شرایط ورود بھ استخدام رسمی را کسب می کسانی - ۴۶ماده 
راز شرایط ذیل از بدو باشد طی خواھند نمود و در صورت اح دوره آزمایشی را کھ مدت آن سھ سال می یک

 :خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواھند شد

کار، خالقیت، نوآوری، روحیھ  ، کاردانی، عالقھ بھ)علمی، اعتقادی و اخالقی(حصول اطمینان از لیاقت  -الف 
خدمت بھ مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز الزم با تشخیص کمیتھ تخصصی تعیین 

 .کارمندان رسمیصالحیت 

 .طی دوره ھای آموزشی و کسب امتیاز الزم  -ب 

 .تأیید گزینش -ج 

استخدام   کھ در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامھ خدمت و یا تبدیل بھ درصورتی - ١تبصره 
 :رسمی را کسب ننمایند با وی بھ یکی از روشھای ذیل رفتار خواھد شد

 .سالھ دیگر برای احراز شرایط الزماعطاء مھلت دو -الف 

 . تبدیل وضع بھ استخدام پیمانی -ب 

 .لغو حکم -ج 

و ) ۴٢(با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صالحیتھای موضوع ماده  -٢تبصره 
 .پذیرفتھ شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی بھ شرح زیر رفتار خواھد شد

 .شود آنھا جزو سوابق رسمی محسوب میسوابق پیمانی  -١

 .شود فصل ورود بھ خدمت اضافھ می) ۴٢(ماده) الف(سابقھ سنوات خدمت آنھا بھ سقف سن موضوع بند -٢



 .رسد آئین نامھ اجرائی این ماده توسط سازمان تھیھ و بھ تصویب ھیأت وزیران می - ٣تبصره 

ر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و کارگیری کارمندان شرکتھا و مؤسسات غی بھ - ۴٧ماده 
اختیارات پستھای سازمانی دستگاھھای اجرائی تحت ھر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان 

 .این قانون امکانپذیر است ) ١٧(این گونھ شرکتھا و مؤسسات صرفًا براساس ماده

 :از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردندکارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل  - ۴٨ماده 

 . ربط بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی -

 . استعفاء -

سال متوالی یا چھارسال متناوب  بازخریدی بھ دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سھ -
 ).أت وزیران می رسدای کھ با پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھی براساس آئین نامھ (

 ).١٢٢(آماده بخدمت براساس ماده -

 .ربط اخراج یا انفصال بھ موجب احکام مراجع قانونی ذی -

گردند در مدت انفصال اجازه  کارمندانی کھ بھ موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می - ١تبصره 
 .اشت استخدام و یا ھرگونھ اشتغال در دستگاھھای اجرائی را نخواھند د

کارمندانی کھ از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا ھرگونھ اشتغال مجدد در  - ٢تبصره 
 .اجرائی را نخواھند داشت  ھمان دستگاه

 :باشد تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط بھ تحقق شرایط ذیل می - ۴٩ماده 

 .استمرار پست سازمانی کارمندان -

 . کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند -

 . جلب رضایت مردم و ارباب رجوع -

 . ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینھ شغل مورد تصدی -

 .درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواھد شد -تبصره 

 .ن ، مشمول استفاده از مزایای بیمھ بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواھند بودکارمندا - ۵٠ماده 

ھای  در برنامھ  مجموع مجوزھای استخدام دستگاھھای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون - ۵١ماده 
تصویب ھیأت ھا و مؤسسات دولتی با پیشنھاد سازمان بھ  پنجسالھ تعیین می گردد و سھم ھریک از وزارتخانھ

 .رسد می وزیران

کارگیری نیروی انسانی در دستگاھھای اجرائی خارج از مجوزھای موضوع این ماده  ھر گونھ بھ -تبصره 
کھ بدون مجوز بھ کار گرفتھ  باشد و پرداخت ھرگونھ وجھی بھ افرادی خالف قانون محسوب و ممنوع می

 .رددشوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گ می

وتبصره ) ۴۵(کارگیری افراد در دستگاھھای اجرائی بھ غیر از حاالت مندرج در ماده ھر نوع بھ -۵٢ماده 
 .باشد این قانون ممنوع می) ٣٢(ماده



  

  

 انتصاب و ارتقاء شغلی -فصل ھشتم 

  

از احراز انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم و پس  - ۵٣ماده 
 .شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد

، دستگاھھای اجرائی موظفند  منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران بھ - ۵۴ماده 
 :اقدامات زیر را انجام دھند 

م را تعیین نموده تا افراد ، شرایط تخصصی الز ای در انتخاب و انتصاب افراد بھ پستھای مدیریت حرفھ -الف 
در مواردی کھ از این طریق امکان انتخاب وجود نداشتھ . از مسیر ارتقاء شغلی بھ مراتب باالتر ارتقاء یابند

 . ، انتخاب صورت می پذیرد باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی الزم

ای از افراد شایستھ  یت حرفھسمتھای مدیر%) ١۵(توانند برای حداکثر پانزده درصد  دستگاھھای اجرائی می
خارج از دستگاه ) با رعایت تخصص و تجربھ شاغل نسبت بھ شغل ، بدون رعایت سلسھ مراتب مدیریتی(

 .استفاده نمایند

بدون الزام بھ رعایت )  این قانون) ٧١(مذکور در ماده(عزل و نصب متصدیان پستھای مدیریت سیاسی  -ب 
 .باشد مات باالتر میمسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقا

تغییر سمت افراد . باشد و تمدید آن بالمانع است ای چھارسالھ می دوره خدمت در پستھای مدیریت حرفھ -ج 
رسد امکانپذیر می  ای کھ با پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می نامھ قبل از مدت مذکور براساس آئین

 . باشد

رکتھای زیر مجموعھ یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب در اجراء این ماده مجموع ش - ١تبصره
 .مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد

) د(، یکی از پستھای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندھای  در ھر یک از دستگاھھای اجرائی - ٢تبصره
ای است کھ با  نامھ آئیناین قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس ) ٧١(ماده ) ھـ(و 

 .رسد وزیران می پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت

دستگاھھای اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجھ بھ امتیازات مربوطھ در فضای  - ٣تبصره 
 .رقابتی برای کلیھ کارمندان فراھم نمایند

 .ای تلقی می گردند سیاسی و بقیھ مدیران حرفھاین قانون مدیران ) ٧١(مدیران مذکور در ماده  - ۴تبصره 

ھای انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز  منظور حفظ سرمایھ سازمان مکلف است بھ - ۵۵ماده 
 .ربط اقدام نماید پستھای مدیریت نسبت بھ ایجاد بانک اطالعات مدیران جھت استفاده مقامات و مدیران ذی

ھای اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با  ھا و سامانھ سازمان موظف است برنامھ -۵۶ماده 
وظایف و نقشھای موردانتظار در بخشھا و دستگاھھای اجرائی کشور تنظیم نماید و ھرگونھ انتصاب و ارتقاء 

 .باشد ربط می ھای ذی مدیران منوط بھ طی دوره



صل و شرایط تخصصی و عمومی پستھای مدیریت حرفھ ای ونحوه دستورالعمل اجرائی این ف - ۵٧ماده 
 .رسد تصویب شورای عالی اداری می ارتقاء مسیر شغلی با پیشنھاد سازمان بھ

  

  

 توانمندسازی کارمندان -فصل نھم 

  

، نظام  منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاھھای اجرائی سازمان موظف است بھ - ۵٨ماده 
، مھارت و  ای طراحی نماید کھ ھمراه با متناسب ساختن دانش گونھ ندان دستگاھھای اجرائی را بھآموزش کارم

ھای الزم را جھت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش  نگرش کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه
ردد و از حداقل سرانھ ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گ تأمین نماید بھ نحوی کھ رابطھ

 .ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در ھر سال برخوردار گردند

،  دستگاھھای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت - ۵٩ماده 
 .ھای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند برنامھ

ھای آموزشی  ھای آموزشی مصوب برای اجراء دوره لب برنامھتوانند در قا دستگاھھای اجرائی می -تبصره 
ھمچنین دستگاھھای مزبور . ھا و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند مورد نیاز خود با دانشگاه

ھا و فعالیتھای آموزشی و پژوھشی خود را بھ  ، اجراء و ارزشیابی دوره توانند کلیھ مراحل طراحی می
وزشی و پژوھشی دولتی و غیردولتی کھ صالحیت فنی و تخصصی آنھا بھ تأیید سازمان مؤسسات و مراکز آم

 .رسیده باشد، واگذار نمایند

گردد و از سوی دولتھای  کلیھ بورسھای آموزشی کھ منجربھ اخذ مدرک تحصیلی دانشگاھی نمی - ۶٠ماده 
طریق سازمان، متناسب با وظایف گیرد از  المللی دراختیار دولت قرار می خارجی یا از طرف مؤسسات بین

شود توسط دستگاه  ھایی کھ طبق قرارداد دوجانبھ برگزار می دوره. دستگاھھای اجرائی توزیع می گردد
 .اجرائی مربوط اقدام خواھد شد

شود با نظر وزارت  ھای آموزشی کھ منجر بھ اخذ مدرک دانشگاھی می بورسھا و دوره -تبصره
 .و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد  بھداشت،درمان و آموزش پزشکی

ھای آموزشی کھ  اعزام کارمندان دستگاھھای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره - ۶١ماده 
گردد در داخل و خارج از کشور با ھزینھ دستگاھھای  منجر بھ اخذ مدرک دانشگاھی و یا معادل آن می

 .باشد موریت آموزشی ممنوع میمربوطھ و استفاده از مأ

 .باشند ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می -تبصره 

کارمندان موظفند ھمواره نسبت بھ توانمندسازی و افزایش مھارتھا و تواناییھای شغلی خود اقدام  - ۶٢ماده 
م کارمندان خود را سنجی مداو ھا و الگوھای الزم برای افزایش توان و توان دستگاھھای اجرائی شیوه. نمایند

 .شود بھ مورد اجراءخواھند گذارد کھ توسط سازمان تھیھ و ابالغ می

 . رسد آئین نامھ اجرائی این فصل بھ پیشنھاد سازمان و بھ تصویب ھیأت وزیران می - ۶٣ماده 

  

  



 حقوق و مزایا -فصل دھم 

  

ی عوامل شغل و شاغل و سایر نظام پرداخت کارمندان دستگاھھای اجرائی براساس ارزشیاب - ۶۴ماده 
امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب . ویژگیھای مذکور در موادآتی خواھد بود

گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا  در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می
 .دگرد مستمری بگیران نیز بھ ھمین میزان تعیین می

ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجھ بھ شاخص ھزینھ زندگی در الیحھ بودجھ ساالنھ پیش بینی  -تبصره 
 . و بھ تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد

کلیھ مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اھمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتھا،  - ۶۵ماده 
 .بھ یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند سطح تخصص و مھارتھای مورد نیاز

 .باشد می) ۶٠٠٠(و حداکثر آن) ٢٠٠٠(حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل

ھرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیھا، حداکثردر پنج رتبھ، مقدماتی، پایھ ، ارشد، خبره و عالی  -١تبصره 
ز رتبھ ھا بھ یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص طبقھ بندی می گردند و ھرکدام ا

 . ھای خبره و عالی بھ مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص می یابد رتبھ. یابد می

گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خالقیت ،  شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبھ مقدماتی قرار می
نجام خدمات برجستھ، طی دوره ھای آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع میزان افزایش مھارتھا، ا

رسد ارزیابی و  براساس ضوابطی کھ متناسب با ویژگیھای مشاغل بھ تصویب شورای توسعھ مدیریت می
. یابند حسب امتیازات مکتسبھ وطی حداقل مدت تجربھ مربوط بھ سطوح پایھ، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می

شوند و افرادی کھ عالوه بر شرایط  کھ طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی تعیین می نخبگانی
کھ بھ پیشنھاد سازمان بھ  ای نامھ از تجربھ و مھارت الزم برخوردار ھستند طبق آئین  عمومی در بدو استخدام

 .گیرند ی دیگر قرار میھا معاف و در یکی از رتبھ ھا رسد از طی برخی از رتبھ تصویب ھیأت وزیران می

کلیھ عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتھا ، حیطھ سرپرستی و  -٢تبصره 
نظارت و حساسیتھای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت کھ حداقل 

 .است، قرارمی گیرند)۵٠٠٠(و حداکثر آن ) ۵٠٠(امتیاز آن 

امتیاز طبقھ مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبھداشتی و درمانی وزارت  -٣تبصره 
 .محاسبھ می گردد)١/١(بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب 

 ھای آموزشی و مھارت کلیھ شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیالت، دوره- ۶۶ماده 
و تجربھ از امتیاز حق شاغل کھ   ، سنوات خدمت) عالوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقھ شغل مربوط(

 .گردند مند می باشد، بھره امتیاز می)۴۵٠٠(و حداکثر) ١٠٠٠(حداقل 

 .امتیاز شغل وی تجاوز نخواھد کرد%) ٧۵(درصد حداکثرامتیاز این ماده برای ھر شاغل از ھفتاد و پنج

ای کھ با پیشنھاد  نامھ اند براساس آئین ھای علمیھ تحصیل نموده ھنرمندان و افرادی کھ در حوزه - تبصره
 .رسد با مقاطع رسمی تحصیلی ھمتراز می گردند سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می

ب آن بنا بھ پیشنھاد سازمان بھ تصوی) ٢(و) ١(ھای و تبصره) ۶۵(جدول یا جداول موضوع ماده - ۶٧ماده 
رسد و تخصیص ھرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن بھ یکی از طبقات جداول حق شغل با  ھیأت وزیران می

. پیشنھاد سازمان توسط شورای توسعھ مدیریت انجام و برای اجراء بھ دستگاھھای اجرائی ابالغ می گردد 



رسد  یب شورای مذکور میارزیابی عوامل مربوط بھ شاغل براساس ضوابطی کھ با پیشنھاد سازمان بھ تصو
 .نماید توسط دستگاھھای اجرائی انجام خواھدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می

کھ حقوق ثابت تلقی ) ۶۶(ھای آن و ماده و تبصره) ۶۵(عالوه بر پرداختھای موضوع ماده - ۶٨ماده 
 :ھایی بھ شرح زیر بھ کارمندان قابل پرداخت می باشد العاده گردد فوق می

یافتھ و بدی آب و ھوا برای مشاغل تخصصی کھ شاغلین آنھا دارای مدارک  العاده مناطق کمتر توسعھ فوق -١
امتیازحقوق ثابت و برای %) ٢۵(باشند تا بھ میزان بیست و پنج درصد تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می

. ایط پرداخت خواھد شدحقوق ثابت ھرکدام از کارمندان واجد شر%) ٢٠(سایر مشاغل تا بیست درصد
 .رسد فھرست این مناطق در ھر دوره برنامھ پنجسالھ با پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می

العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانھ درجبھھ ومدت اسارت  فوق -٢
 .گیرد لق میامتیاز تع )٧۵٠(ھای دولتی تا  امتیاز وبھ دارندگان نشان)١۵٠٠(تا

کارمندان و بازنشستگان کھ در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند بھ ازاء ھرسال 
 . شود امتیاز در نظرگرفتھ می)١٢۵(خدمت در زمان جنگ 

العاده سختی کار و کار در محیطھای غیر متعارف نظیر کار با اشعھ و مواد شیمیایی ، کار با بیماران  فوق -٣
امتیاز و در )١٠٠٠(وانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشھای سوختگی و مراقبتھای ویژه بیمارستانی تا ر

مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب ھیأت وزیران تا سھ 
 .برابر قابل افزایش خواھد بود

بگیر مشمول این قانون کھ  ھ کارمندان مرد شاغل و بازنشستھ و وظیفھمندی و اوالد ب کمک ھزینھ عائلھ -۴
حداکثر . امتیاز و حداکثر سھ فرزند)٢٠٠(امتیاز و برای ھر فرزند معادل) ٨٠٠(باشند معادل دارای ھمسر می

، کنند بھ شرط ادامھ تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند سن برای اوالدی کھ از مزایای این بند استفاده می
کارمندان زن شاغل و بازنشستھ و وظیفھ بگیر . سال تمام و نداشتن شوھر برای اوالد اناث خواھد بود)٢۵(

باشد و یا خود بھ  مشمول این قانون کھ دارای ھمسر نبوده و یا ھمسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می
. شوند مند می مندی موضوع این بند بھرهتنھایی متکفل مخارج فرزندان ھستند از مزایای کمک ھزینھ عائلھ 

ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور  فرزندان معلول و از کارافتاده کلی بھ تشخیص مراجع پزشکی ذی
 .باشند نمی

العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مھارتھا ، پیچیدگی وظایف و  فوق -۵
اد سازمان و تصویب ھیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی مسؤولیتھا و شرایط بازار کار با پیشنھ

امتیاز وبرای مشاغل باالتر حداکثر )١۵٠٠(امتیاز و برای مشاغل ھمسطح کارشناسی حداکثر)٧٠٠(حداکثر 
 . این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.. امتیاز تعیین می گردد)٢٠٠٠(

 :باشد یی و عملکرد درچھارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت میفوق العاده کارا -۶

از کارمندان ھر دستگاه براساس رتبھ بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، %) ٧٠(بھ حداکثر ھفتاددرصد -الف 
اء ، اثر طبق عملکرد کارمندان و باتوجھ بھ امتیازی کھ از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتق

نماید تا  براساس دستورالعملی کھ سازمان ابالغ می. نمایند  بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می
 .باشد امتیازات مربوط بھ حقوق ثابت وی در مقاطع سھ ماھھ قابل پرداخت می%) ٢٠(

ر در این بند متناسب با میزان درصد مذکو%)٧٠(           مندی کارمندان ھر دستگاه از سقف ھفتاد میزان بھره -ب 
ھا و ارزیابی عملکرد دستگاه کھ توسط سازمان و تصویب  موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامھ

و % ۵٠، % ٣٠(گردند بھ ترتیب بندی می شورای عالی اداری در سھ سطح متوسط، خوب و عالی رتبھ
 . تعیین می گردد%) ٧٠

ربط مشمول دریافت این  متناسب با رتبھ دستگاه ذی) ٧١(مذکور در ماده مقامات دستگاھھای اجرائی -ج 
 .العاده می باشند فوق



جایی محل  بھ منظور جبران ھزینھ سفر و مأموریت روزانھ داخل و خارج از کشور، نوبت کاری ، جابھ -٧
زمان و تصویب خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی ، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنھاد سا

 .ھیأت وزیران بھ کارمندان پرداخت خواھد شد

العاده اشتغال خارج از کشور  بھ کارمندانی کھ در خارج از کشور در پستھای سازمانی اشتغال دارند فوق -٨
 .رسد پرداخت می گردد براساس ضوابطی کھ بھ پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می

کنند دریافت دیگری بھ استثناء  کھ از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده میاین گونھ کارمندان در مدتی 
گیرد  کھ بھ موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور بھ این گونھ کارمندان تعلق می مواردی

 .نخواھند داشت

وقت اداری گردند کھ بنا بھ درخواست دستگاه، کارمندان موظف بھ انجام خدماتی خارج از  درصورتی -٩
توان مبالغی تحت عنوان  رسد، می ای کھ با پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می براساس آئین نامھ

 .التألیف بھ آنھا پرداخت نمود التدریس، حق الترجمھ وحق التحقیق، حق اضافھ کار ، حق

از کارمندان نباید از  التدریس بھ ھر یک مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافھ کار و حق
 .حقوق ثابت و فوق العاده ھای وی تجاوز نماید%) ۵٠(حداکثر

کارمندان آن دستگاه کھ بھ اقتضاء شغلی، اضافھ کار بیشتری دارند %) ٢٠(در ھر دستگاه اجرائی حداکثر تا
 .باشند مستثنی می%) ۵٠(از محدودیت سقف

پذیری ،  المللی، ریسک املی از قبیل بازارکار داخلی و بینالعاده ویژه در موارد خاص باتوجھ بھ عو فوق  -١٠
تأثیر اقتصادی فعالیتھا دردرآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار 

از مشاغل ، در برخی از %) ٢۵(ای برای حداکثر با پیشنھاد سازمان و تصویب ھیأت وزیران امتیاز ویژه
ھای مستمرمذکوردر این فصل در نظر  العاده سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق%) ۵٠(ائی تا دستگاھھای اجر
 . گرفتھ خواھدشد

این ماده در ھر کدام از دستگاھھای اجرائی، ) ۶(و ) ۵(ھای مذکور در بندھای  العاده پرداخت فوق -تبصره 
احکام (امور بھ بخش غیردولتیمشروط بھ اعمال اصالحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری 

آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از  ھای بھ عمل و استفاده ازمنابع حاصل از صرفھ جویی) مذکوردراین قانون
انجام اصالحات مذکور در این . گردد ھا جزء دیون منظور نمی العاده باشد و این فوق امکانپذیر می ١٣٨٧سال 

 . تبصره باید بھ تأیید سازمان برسد

اعتباراتی کھ از محل %) ٢۵(شود تا بیست و پنج درصد بھ دستگاھھای اجرائی اجازه داده می -۶٩ماده 
با ( جویی می گردد را  اصالحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درھرکدام از واحدھای سازمانی صرفھ

مدیرانی کھ در ھمان  وری غیرمستمر بھ کارمندان و العاده بھره بھ عنوان فوق) حساب مربوطھ تأیید ذی
 . دھند پرداخت نمایند واحدھا، خدمات برجستھ انجام می

شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاھھای اجرائی بھ تناسب وظایف پستھای قابل تخصیص  - ٧٠ماده 
ھای آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر  بھ ھر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیالت ، تجربھ، مھارت و دوره

و در . پیشنھاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعھ مدیریت تعیین می گردددیگر با 
 . باشد انتصاب افراد بھ مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می

شرایط تصدی مشاغل عمومی کھ دربیش از یک دستگاه شاغل دارند بھ تناسب پستھای قابل  -١تبصره 
سازمان تھیھ و پس از تصویب شورای توسعھ مدیریت جھت اجراء بھ تخصیص بھ ھر شغل توسط 

 .گردد ربط ابالغ می دستگاھھای ذی

دستگاھھای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سھ سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را  -٢تبصره 
ی را رأسًا صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاص در غیراین. بھ سازمان اعالم نمایند 

 .تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراءاست . بھ شورای توسعھ مدیریت پیشنھاد نماید



شوند و امتیاز شغلی  سمتھای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و بھ عنوان مقام شناختھ می - ٧١ماده 
 :مقامات مذکور در این ماده بھ شرح زیر تعیین می گردد

 .امتیاز) ١٨٠٠٠(قوه رؤسای سھ  -الف 

) ١٧٠٠٠(معاون اول رئیس جمھور، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضاء شورای نگھبان  -ب 
 .امتیاز

 .امتیاز )١۶٠٠٠(وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین رئیس جمھور  -ج 

 .امتیاز)١۵٠٠٠(استانداران و سفراء  -د

 .امتیاز)١۴٠٠٠(معاونین وزراء  -ھـ

و تعیین سایر  گردند  این ماده ھمتراز می)ب(نخست وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامات بند -١تبصره 
ھای کارکنان اداری مجلس بھ عھده  ھای ھمطراز بھ عھده ھیأت وزیران بوده و تعیین ھمطرازی پست پست

 .رئیس مجلس خواھد بود

کھ حقوق ثابت )) ۶۶(مذکور در ماده(ویژگیھای شاغل عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز  -٢تبصره 
 .این قانون نیز حسب مورد بھ مقامات تعلق خواھد گرفت) ۶٨(ھای ماده  العاده گردد فوق تلقی می

مقامات مذکور در این ماده کھ حداقل دوسال در پست مدیریتھای سیاسی انجام وظیفھ نموده یا  -٣تبصره 
تری منصوب شوند ، چنانچھ حقوق ثابت و فوق العاده  ورتی کھ بھ سمت پائینبنمایند پس از تصدی مقام در ص

العاده مستمر وی در پست قبلی  حقوق ثابت وفوق%) ٨٠(مستمرآنھا در مسؤولیت جدید از ھشتاد درصد 
ھای  این تفاوت تطبیق با ارتقاء. را تفاوت تطبیق دریافت خواھند نمود%)٨٠(التفاوت تا کمترباشد بھ میزان مابھ

التفاوت در محاسبھ حقوق  مستھلک می گردد و این مابھ) ھا عوامل شغل و شاغل و فوق العاده (بعدی 
 . بازنشستگی و وظیفھ نیز مالک عمل خواھد بود

بھ (دولت مجاز است با پیشنھاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون  -۴تبصره 
ای و یا سمتھای خاص و ویژه قضائی تسری  ھ مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفھرا ب) استثناء حقوق و مزایا

 . دھد

امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء ھیأتھای مدیره شرکتھای دولتی کھ براساس سیاستھای  -٧٢ماده 
قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران باید در ) ۴۴(مصوب مقام معظم رھبری درمورد اصل چھل و چھارم

ولت بماند با توجھ بھ نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی اختیار د
 . شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سھم شرکت در درآمد ملی تعیین خواھد گردید

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

حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء ھیأت مدیره سایر شرکتھای دولتی کھ براساس سیاستھای  -تبصره 
ای  مشابھ سایر مدیران حرفھمصوب مقام معظم رھبری باید شرکت آنھا بھ بخش غیردولتی واگذار گردد، 

 . مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد

بھ منظور ارتقاء کارایی و سود دھی بنگاھھای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنھا ، بھ  - ٧٣ماده 
کارمندان آن دستھ از شرکتھای دولتی کھ براساس سیاستھای مصوب مقام معظم رھبری در مورد اصل چھل 

ای کھ بھ  قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامھ) ۴۴(چھارمو
رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنھا در توسعھ اقتصادی  تصویب ھیأت وزیران می

حداکثر . داخت خواھد شدوری بھ طور غیرمستمر پر العاده بھره ھا، فوق وری بنگاه کشور و عملکرد و بھره



حقوق ثابت %) ۴٠(کارمندان تا سقف چھل درصد%) ٧٠(العاده حسب مورد برای ھفتاددرصد امتیاز این فوق
 . باشد ھریک از کارمندان می

توانند  و این ماده را می)۶٨(ماده) ۶(ھای مذکور در بند مشمولین این قانون صرفًا یکی از فوق العاده -تبصره 
  .دریافت نمایند

بھ منظور ھماھنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاھھای اجرائی، شورای حقوق و  -٧۴ماده 
و دارایی ودو نفر از  ریزی کشور و وزیراموراقتصادی دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامھ

از کمیسیونھای اجتماعی و  ربط و مجموعًا دو نفر نماینده بھ انتخاب ھیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی وزراء
شود، کلیھ دستگاھھای اجرائی  تشکیل می) عنوان ناظر بھ(برنامھ و بودجھ و محاسبات مجلس شورای اسالمی

ربط  اعم از این کھ مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی
ت حقوق و مزایای کارمندان خود و یا ھر نوع پرداخت جدید موافقت برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررا

 .مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمھور قابل اجراء است. شورای مذکور را کسب کنند

 .و دستمزد بھ عھده سازمان خواھد بود  وظایف دبیرخانھ شورای حقوق

م مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از ھرگونھ ھیأت وزیران و سایر مراجعی کھ اختیار تنظی -تبصره 
 . گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند تصمیم

  

 .باشد می) ۵٠٠٠(امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل - ٧۵ماده 

فھ بگیران مشمول این حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظی - ٧۶ماده 
قانون و سایر حقوق بگیران دستگاھھای اجرائی و صندوقھای بازنشستگی وابستھ بھ دستگاھھای اجرائی ھر 

 .سال با پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می رسد

ھای  العاده برابر حداقل حقوق ثابت و فوق) ٧(ھای مستمر نباید از العاده سقف حقوق ثابت و فوق -تبصره 
 . مستمر تجاوز کند

 . العاده مستمر تلقی می گردند فوق) ۶٨(ماده) ۵(و)٣(،)٢(ھای مذکور دربندھای فوق العاده

این قانون ) ۶٨(ماده) ١٠(و) ٩(،)٨ (،)٧(،)۶(،)۵(ھای مذکور دربندھای تعیین میزان فوق العاده - ٧٧ماده 
 . ستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواھد بودربط با وزیر و یا رئیس د تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی

در دستگاھھای مشمول این قانون کلیھ مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل بھ  -٧٨ماده 
استثناء پرداختھای قانونی کھ در زمان بازنشستھ شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و ھمچنین 

سرویس ،  و آمد، سلفبرنامھ کمکھای رفاھی کھ بھ عنوان یارانھ مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت 
 .گردد مھد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می

ھای مشمول کسور بازنشستگی ھریک از  العاده در صورتی کھ با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق -تبصره 
تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت نمودند کاھش یابد،  کارمندان کھ بھ موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می

ھای بعدی مستھلک می  تطبیق دریافت خواھند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء
 .این تفاوت تطبیق در محاسبھ حقوق بازنشستگی یا وظیفھ نیز منظور می گردد. گردد

ھا، باید در  مر، غیرمستمر، پاداش و ھزینھکلیھ مبالغ پرداختی بھ مشمولین این قانون اعم از مست -٧٩ماده 
 . فیش حقوقی کارمندان درج گردد



ماه با پیشنھاد  ٣نامھ اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت  آئین - ٨٠ماده 
ماه پس از )٣(رسد و دستگاھھای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران می

 . ھا و دستورالعملھای مربوط نسبت بھ صدور احکام اقدام نمایند نامھ آئینابالغ 

  

  

 ارزیابی عملکرد -فصل یازدھم 

  

وزیران  تصویب ھیأت ای کھ با پیشنھاد سازمان بھ نامھ دستگاھھای اجرائی مکلفند براساس آئین - ٨١ماده 
،  ، مدیریت و کارمندان لکرد سازمانرسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عم می

وری را در واحدھای خود بھ مورد اجراءگذاشتھ و ضمن  ھای سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بھره برنامھ
 .، نتایج حاصل را بھ سازمان گزارش نمایند ای و منظم تھیھ گزارشھای نوبھ

سطح کلیھ دستگاھھای اجرائی سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در  - ٨٢ماده 
پیگیری و نظارت نموده و ھر سال گزارشی از عملکرد دستگاھھای اجرائی و ارزشیابی آنھا در ابعاد 

ای کھ با پیشنھاد سازمان  نامھ شاخصھای اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئین
 . جمھور و مجلس شورای اسالمی ارائھ نمایدرسد، تھیھ و بھ رئیس  وزیران می تصویب ھیأت بھ

المللی و گزارشھای دریافتی از  سازمان موظف است ھر سالھ براساس شاخصھای بین - ٨٣ماده 
، پس از انطباق با چشم انداز ابالغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسھ با سایر  ربط دستگاھھای ذی

ا بھ رئیس جمھور و مجلس شورای اسالمی ارائھ نماید و از نتایج آن کشورھای جھان تعیین و گزارش الزم ر
 .ھای توسعھ استفاده نماید در تدوین راھبردھای برنامھ

  

  

 حقوق و تکالیف کارمندان -فصل دوازدھم

  

با استفاده از حقوق و مزایای   کارمندان دستگاھھای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری - ٨۴ماده 
 . حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درھر سال قابل ذخیره شدن است. ارندمربوط را د

ربط  توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی کارمندان دستگاھھای اجرائی می - ١تبصره 
حداکثر سھ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی کھ کسب مرخصی برای ادامھ 

 .ی در رشتھ مربوط بھ شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواھد بودتحصیالت عالی تخصص

کارمندان دستگاھھای اجرائی طبق گواھی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چھار ماه مرخصی  - ٢تبصره 
، درمان و  العالج بھ تشخیص وزارت بھداشت بیماریھای صعب. استعالجی در سال استفاده خواھند نمود

بینی  نامھ این فصل پیش باشد و مقررات مربوط در آئین وزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی میآم
 .گردد می

مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع ھمان مقررات  - ٣تبصره 
 . باشند می



توانند تا پایان مأموریت حداکثر بھ مدت  برند می ر میکارمندان زن کھ ھمسر آنھا در مأموریت بس - ۴تبصره 
 .شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند

تصویب  ای کھ بھ نامھ ھای مصوب و آئین دستگاھھای اجرائی مکلفند در چھارچوب بودجھ -٨۵ماده 
رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمھ پایھ  وزیران می ھیأت

ھای  بیمھ، با مشارکت آنان بھ صورت ھماھنگ و یکنواخت برای کلیھ کارمندان دولت تحت پوشش  درمان
 .تکمیلی قرار دھند

دستگاھھای اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بھداشتی و ایمنی برای   -٨۶ماده 
 .عمل آورند کارمندان خود اقدامات الزم را بھ

باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار  ساعات کار کارمندان دولت چھل و چھار ساعت در ھفتھ می - ٨٧ماده 
گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد  وزیران تعیین می دارات با پیشنھاد سازمان و تصویب ھیأتا

میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء ھیات . باشد ربط می ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی
 .ربط تعیین خواھد شد علمی از ساعات موظف، درطرحھای طبقھ بندی مشاغل ذی

توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چھارم ساعت کار روزانھ  کارمندان می - ١تبصره 
 .تقلیل دھند) ساعت ١١حداکثر (

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبھ سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواھد 
 .شد

نند در موارد خاص با موافقت ھیأت وزیران و رعایت سقف ساعات توا دستگاھھای اجرائی می - ٢تبصره 
 .ای و فصلی ساعات کار خود را بھ ترتیب دیگری تنظیم نمایند کار با توجھ بھ شرایط جغرافیایی و منطقھ

ستاد .( کلیھ دستگاھھای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز ھفتھ تنظیم نمایند - ٣تبصره 
 ).باشند دستگاھھای اجرائی مشمول این حکم نمیمرکزی 

ھای قانونی در برابر شاکیان مورد  کارمندان دستگاھھای اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت - ٨٨ماده 
باشند و دستگاھھای اجرائی مکلفند بھ تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنھا با  حمایت قضائی می

 .حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نماینداستفاده از کارشناسان 

کارمندان دستگاھھای اجرائی درمورد استفاده از تسھیالت و امتیازات و انتصاب بھ مشاغل  - ٨٩ماده 
سازمانی درصورت داشتن شرایط الزم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاھھای اجرائی مکلفند با 

، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این  ت مربوطھ و عدالت استخدامیرعایت موازین و مقررا
 .قانون مدنظر قرار دھند

،  ، صداقت ، سرعت باشند کھ وظایف خود را با دقت کارمندان دستگاھھای اجرائی موظف می - ٩٠ماده 
گاه مربوطھ انجام دھند و ، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دست رویی ، گشاده امانت

 . ربط پاسخگو باشند طور یکسان و دستگاه ذی در مقابل عموم مراجعین بھ

ارباب رجوع . باشد اعتنایی بھ امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می ھرگونھ بی
ربط و  بھ دستگاه اجرائی ذی توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنھا و کوتاھی در انجام وظایف می

 .یا بھ مراجع قانونی شکایت نمایند

تسھیالت، حق   استفاده از ھرگونھ امتیاز،.باشد اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می - ٩١ماده 
، ھدیھ و موارد مشابھ در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان  مشاوره
ربط خود تخلف محسوب می  جز دستگاه ذی ھای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی بھدستگاھ

 .شود



دستگاھھای اجرائی موظفندعالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیھای مستمر  - ١تبصره 
انچھ تخلف ھر یک از چن. داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند

مدیر مربوطھ برسد باالترین مقام دستگاه اجرائی  کارمندان مستند بھ گزارش حداقل یک بازرس معتمد بھ تأیید
مزایا و عناوین مشابھ و یا   یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق،

 .سال را برای فرد متخلف صادر نمایندانفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک 

در صورت تکرار این تخلف بھ استناد گزارشھایی کھ بھ تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطھ برسد  - ٢تبصره 
پرونده فرد خاطی بھ ھیأتھای رسیدگی بھ تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتھای بازخرید، اخراج و 

 . خواھد شدانفصال دائم از خدمات دولتی اعمال 

  دستگاھھای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دھنده بھ کارمندان دستگاھھای - ٣تبصره 
 .اجرائی را جھت رسیدگی و صدور حکم قضائی بھ مراجع قضائی ارجاع نمایند

ی اجرائی را سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دھنده بھ کارمندان دستگاھھا - ۴تبصره 
 .جھت ممنوعیت عقد قرارداد بھ کلیھ دستگاھھای اجرائی اعالم نماید

، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در  مدیران و سرپرستان بالفصل - ٩٢ماده 
ر با در صورتی کھ کارمندان مزبو. باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند انجام وظایف محولھ می

گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطھ مدیریت  اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت
مسؤولین مزبور مشاھده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان 

بق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواھد نیز کھ در کشف تخلف یا جرایم اھمال نموده باشند مطا) حسب مورد(
 .شد

بھ انجام ) ٨٧(کلیھ کارمندان دستگاھھای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده - ٩٣ماده 
وظایف مربوط بپردازند و درصورتی کھ در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل بھ 

نیاز دستگاه مکلف بھ حضور در محل کار و انجام وظایف محولھ در  خدمات آنان نیاز باشد براساس اعالم
 .قبال حق الزحمھ یا اضافھ کاری برابر مقررات مربوط خواھند بود

در موارد ضروری . باشد تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیھ کارمندان دولت ممنوع می -٩۴ماده 
ی مدیریتی یا حساس بھ صورت سرپرستی بدون با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمان

 .باشد برای حداکثر چھار ماه مجاز می  دریافت حقوق و مزایا

عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط ھر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام  -تبصره 
 . یدگی و اتخاذ تصمیم خواھد شدصادرکننده حکم متخلف محسوب و در ھیأت رسیدگی بھ تخلفات اداری رس

در موارد خاص بھ ) با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر(کارگیری بازنشستگان متخصص بھ  - ٩۵ماده 
ھای  ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره ھا، شوراھا، مجامع و خدمات مشاوره عنوان اعضاء کمیتھ ھا، کمیسیون

ساعت اداری کارمندان  ا در دستگاھھای اجرائی از حقوقی مشروط براین کھ مجموع ساعت اشتغال آنھ
 .باشد موظف تجاوز نکند بالمانع می

 .الزحمھ این افراد متناسب با ساعات کار ھفتگی معادل کارمندان شاغل مشابھ تعیین و پرداخت می گردد حق

و اوامر رؤسای  ، احکام باشند در حدود قوانین و مقررات کارمندان دستگاھھای اجرائی مکلف می - ٩۶ماده 
مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخالف قوانین و 

. مقررات اداری تشخیص دھند، مکلفند کتبًا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات بھ مقام مافوق اطالع دھند
اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف بھ اجراء  ، مقام مافوق کتبًا در صورتی کھ بعد از این اطالع

دستور صادره خواھند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجھ کارمندان نخواھد بود و پاسخگویی با مقام 
 .باشد دستوردھنده می



شده است و سایر تخلفات کارمندان   رسیدگی بھ مواردی کھ در این قانون ممنوع و یا تکلیف - ٩٧ماده 
. باشد می - ١٣٧٢مصوب -دستگاھھای اجرائی و تعیین مجازات آنھا طبق قانون رسیدگی بھ تخلفات اداری 

 .» کھ ترتیب آن در این ماده مشخص شده است) ٩١(بھ استثناء ماده«

خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانھ بھ شرط گواھی وزارت امور خارجھ  - ٩٨ماده 
 .ز خدمات دولت خواھد بودموجب انفصال ا

پرداخت اضافھ کاری تنھا در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و  - ٩٩ماده 
ھرگونھ پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی 

 .است

 .رسد وزیران می تصویب ھیأت نھاد سازمان بھھای اجرائی این فصل با پیش نامھ آئین -١٠٠ماده 

  

 تأمین اجتماعی -فصل سیزدھم

  

کلیھ کارمندان پیمانی دستگاھھای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر  -١٠١ماده 
باشند  بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می

غل حاکمیتی در دستگاھھای توان برای مشا االجراءشدن این قانون، می و کارمندان رسمی را کھ پس از الزم
اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین 

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

جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی  توانند در صورت تمایل بھ کارمندان می -١٠٢ماده 
در این صورت سھم کارفرمایی دولت . ای قرار گیرند کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقھای بیمھ

باشد و  یبرای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر بھ میزان سھم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی م
این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفھ، از کارافتادگی . التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد مابھ

تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط . باشند اند می و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی کھ انتخاب کرده
 .باشد یک بار امکانپذیر می

 .رسد نحوه تغییر صندوقھا با پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران مینامھ اجرائی  آئین -تبصره 

 :تواند کارمند خود را بازنشستھ نماید دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می -١٠٣ماده 

پنج سال برای مشاغل تخصصی با  و حداقل سی سال سابقھ خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی) الف
 .سال  ٣٠کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از تحصیالت دانشگاھی 

 . حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقھ خدمت با بیست و پنج روز حقوق) ب

برای متصدیان مشاغل سخت » ب«و ھمچنین شرط سنی مزبور در بند ) الف(سابقھ مذکور در بند  -١تبصره 
 .کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد سال نبازان و معلوالن تا پنجآور و جا و زیان

سال سابقھ خدمت برای مشاغل غیرتخصصی  دستگاھھای اجرائی مکلفند کارمندانی کھ دارای سی -٢تبصره 
سال سابقھ خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت  وشصت سال سن و ھمچنین کارمندانی کھ دارای سی و پنج

 .باشند را رأسًا و بدون تقاضای کارمندان بازنشستھ نمایند سال سن می نجو پ



سال سن و حداقل بیست و پنج سال  دستگاھھای اجرائی موظفند کارمندانی را کھ دارای شصت و پنج -٣تبصره 
. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی ھفتادسال است. باشند را بازنشستھ کنند سابقھ خدمت می

کھ بیش از  سال است، در صورتی الذکر کھ سابقھ خدمت آنھا کمتر از بیست و پنج تخصصی فوق کارمندان
سال سابقھ، ادامھ خدمت دھند و در غیر   توانند تا رسیدن بھ بیست و پنج بیست سال سابقھ خدمت داشتھ باشند می

 .شوند صورت بازخرید می این

رمندانی کھ بیش از سی سال خدمت دارند بھ ازاء ھر در ھنگام تعیین حقوق بازنشستگی بھ کا -١٠۴ماده 
رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق %) ۵/٢(سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد 

 .تعیین شده محاسبھ و پرداخت خواھد گردید

کارمندان منظور از سابقھ خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت  -١٠۵ماده 
نماید و  صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می باشد کھ در حالت اشتغال بھ می

وقت بانوان بھ استناد قانون راجع بھ خدمت نیمھ وقت  مرخصی استحقاقی و استعالجی و مدت خدمت نیمھ
و مدت ) کامل پرداخت شده باشدطور  مشروط بر این کھ کسور بازنشستگی بھ(  -١٣۶٢بانوان ـ مصوب 

 .عنوان سابقھ خدمت کارمندان محسوب می گردد خدمت نظام وظیفھ بھ

مدت خدمت کارمندانی کھ در ابتداء یا حین خدمت بھ تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن  -تبصره 
ای بازنشستگی منظور شوند جزء سابقھ خدمت بر مند می یابند و از مزایای تحصیالت مربوطھ بھره اشتغال می

کھ ھمراه با تحصیل حداقل سھ چھارم از وقت اداری را بھ انجام وظایف محولھ اشتغال  مگر آن. گردد نمی
این قانون با موافقت سازمان ) ۶١(باشند، مأموریتھای تحصیلی و تعھدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده داشتھ

 .ریزی کشور انجام می گیرد مدیریت و برنامھ

مبنای محاسبھ کسور بازنشستگی و برای محاسبھ حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون  -١٠۶ ماده
 .باشد  این قانون می) ۶٨(ماده» ١٠«العاده بند  ھای مستمر و فوق العاده حقوق ثابت بھ اضافھ فوق

یک ماه آخرین  شوند بھ ازاء ھر سال خدمت بھ کارمندان مشمول این قانون کھ بازنشستھ می -١٠٧ماده 
 .ھای ذخیره شده پرداخت خواھد شد بھ اضافھ وجوه مربوط بھ مرخصی) سال تا سی(حقوق و مزایای مستمر 

اند از سنوات خدمتی کھ  آن قسمت از سابقھ خدمت کارمند کھ در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده
 .شود مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می

انی کھ تا قبل از تصویب این قانون بھ استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول کارمند -١٠٨ماده 
باشند  بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند، با رعایت احکام پیش صندوق بازنشستگی کشوری می

با رعایت . ننددرآیند و این صندوق را انتخاب ک کھ پس از اجراء این قانون بھ استخدام رسمی  و یا درصورتی
 .احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواھند بود

از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیھ بازنشستگان، وظیفھ بگیران یا مستمری بگیران  -١٠٩ماده 
اند  نمودهبازنشستھ یا از کارافتاده و یا فوت  ١٣٨۵صندوقھای بازنشستگی کشوری و لشکری کھ تا پایان سال 

ضرب ضریب ریالی کھ باتوجھ بھ شاخص ھزینھ زندگی در الیحھ بودجھ  کھ کمتر از حاصل در صورتی
این ماده و » ب«و » الف«و ارقام مذکور در جداول بندھای ) ١٢۵( گردد با رعایت ماده بینی می سالیانھ پیش

 .یابد ھای مربوط باشد تا این میزان افزایش می تبصره

نشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی حقوق باز) الف
 .سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواھد بود الذکر و براساس سی مربوط در ضریب ریالی فوق

  

 امتیاز مربوطھ گروه شغلی
 ۴٠٠٠ ٢و١



 امتیاز مربوطھ گروه شغلی
٣ ۴۵٠٠ 
۴ ۵٠٠٠ 
۵ ۵۵٠٠ 
۶ ۶٠٠٠ 
٧ ۶۵٠٠ 
٧٠٠٠ ٨ 
٧ ٩۵٠٠ 

٨٠٠٠ ١٠ 
٨ ١١۵٠٠ 
٩٠٠٠ ١٢ 
٩ ١٣۵٠٠ 
١۴ ١٠٠٠٠ 
١۵ ١٠۵٠٠ 
١۶ ١١٠٠٠ 
١١ ١٧۵٠٠ 
١٢٠٠٠ ١٨ 
١٢ ١٩۵٠٠ 
١٣٠٠٠ ٢٠ 

  

قانون نظام ھماھنگ پرداخت ) ١(ماده) ٢(امتیاز مربوط بھ تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره
عھده داشتھ و  انقالب اسالمی، تصدی مقامات را بھکارمندان دولت وھمترازان آنھا کھ بعد از پیروزی 

اند بھ شرح زیر خواھد  بازنشستھ شده
 :بود

  

  

  

  

  

  

  

  

بازنشستگی، وظیفھ و یا فوت کارمندان نیروھای مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط حقوق ) ب
 :سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواھد بود در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی

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



 

 عنوان

 درجھ یا رتبھ شغلی

 امتیاز
 عنوان

 درجھ یا رتبھ شغلی
 امتیاز

 عنوان

 تبھ شغلیدرجھ یا ر
 امتیاز

ستوان سوم یا رتبھ  ۵۴٠٠ ۴سرجوخھ یا رتبھ 
١٠ 

 ١٢۶٠٠ ١۶سرھنگ یا رتبھ  ٩٠٠٠

ستوان دوم یا رتبھ  ۶٠٠٠ ۵یا رتبھ  ٣گروھبان 
١١ 

 ١٣٢٠٠ ١٧یا رتبھ  ٢سرتیپ  ٩۶٠٠

ستوان یکم یا رتبھ  ۶۶٠٠ ۶یا رتبھ  ٢گروھبان 
١٢ 

 ١٣٨٠٠ ١٨سرتیپ یا رتبھ  ١٠٢٠٠

 ١۴۴٠٠ ١٩سرلشکر یا رتبھ  ١٠٨٠٠ ١٣سروان یا رتبھ  ٧٢٠٠ ٧رتبھ یا  ١گروھبان 
 ١۵٠٠٠ ٢٠سپھبد یا رتبھ  ١١۴٠٠ ١۴سرگرد یا رتبھ  ٧٨٠٠ ٨استوار دوم یا رتبھ 

یا رتبھ  ٢سرھنگ  ٨۴٠٠ ٩استوار یکم یا رتبھ 
١۵ 

 ١۵۶٠٠ ارتشبد ١٢٠٠٠

  

سال دارای )٢(دوران خدمت حداقل بھ مدت این ماده کھ در طول » الف وب«مشموالن بندھای - ١تبصره 
بھ امتیاز حقوق آنان اضافھ » الف«اند، درصدھای زیر حسب مورد و براساس جدول بند  سمتھای مدیریتی بوده

 :خواھد شد

  

 درصد ۵ مشاغل سرپرستی و ھمتراز
 درصد ١٠ معاونین مدیر کل و ھمتراز آنان

 درصد ١۵ مدیران کل و ھمتراز آنان
 درصد ٢٠ مدیره شرکتھای دولتی ھیأت  عامل و اعضاء مدیران 

 درصد ٢۵ پ.ھـ .ن) ١(ماده » ٣«و » ٢«مقامات موضوع تبصره ھای 

  

سال است بھ ازاء  بگیران کھ سابقھ پرداخت کسور بازنشستگی آنھا بیش از سی بازنشستگان و وظیفھ - ٢تبصره 
گردد و افرادی کھ سابقھ پرداخت  الذکر اضافھ می فوق بھ ارقام%) ۵/٢(نیم درصد و  دو) سال تا ده(ھر سال 

از %) ۵/٢(بھ ازاء ھر سال دو و نیم درصد ) سال تا پانزده(کسور بازنشستگی آنھا کمتر از سی سال است 
مشروط بر این کھ میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفھ آنان از حداقل حقوق . الذکر کسر می گردد ارقام فوق

 .ددبازنشستگی کمتر نگر

و ) ١۵٨(، )١۵٧(قانون استخدام کشوری و مواد ) ٨٣(و ) ٨٠(کارمندانی کھ بھ استناد مواد  - ٣تبصره 
کھ  دارند، درصورتی قانون اجا وموارد مشابھ قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفھ یا مستمری دریافت می) ١۵٩(

آنان مطابق قوانین و  نظور شدهسال باشد مدت سابقھ م سابقھ پرداخت کسور بازنشستگی آنھا کمتر از سی
 . االجراء است مقررات مورد عمل کھ تعیین شد الزم

یابد و با این  بگیران معادل شاغلین افزایش می مندی و اوالد بازنشستگان و وظیفھ کمک ھزینھ عائلھ -۴تبصره 
ات بعدی آن و اصالح ٢٧/١١/١٣٨٠قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ ) ٨(افزایش حکم ماده

 .لغو می گردد



بگیران چنانچھ براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام  ھر کدام از بازنشستگان و وظیفھ - ۵تبصره 
 .باشد نمایند ھمان ارقام مالک پرداخت می الذکر دریافت می فوق

بھ شرح زیر تطبیق  باشد این ماده نمی» ب«درجات سابق نظامیان منفک از خدمت کھ در جدول بند  - ۶تبصره 
 :یابد می

 معادل ستوان سوم ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار) الف
 معادل ستوان دوم ستوانیار یکم، ھمافر سوم، ھمافر دوم) ب
 معادل ستوان یکم ھمافر یکم) ج
 معادل سروان سرھمافر سوم) د

 معادل سرگرد سرھمافر دوم) ھـ
 دوممعادل سرھنگ  سرھمافر یکم) و

کھ در طول دوران خدمت حداقل بھ مدت دو سال دارای » ب«بھ ھر یک از مشموالن موضوع بند  - ٧تبصره 
بھ شرح زیر بھ حقوق آنان ) دو(اند، درصدی از جدول شماره  عناوین شغلی فرماندھی، ریاست و مدیریت بوده

 :اضافھ خواھد شد

 درصد  ۵ ٩الی  ٨کارمندان در رتبھ شغلی 
 درصد ١٠ ١٣الی ١٠در رتبھ شغلی کارمندان 

 درصد ١۵ ١۶الی  ١۴کارمندان در رتبھ شغلی 
 درصد ٢٠  ١٨و  ١٧کارمندان در رتبھ شغلی 
 درصد ٢۵ وبھ باال ١٩کارمندان در رتبھ شغلی 

  

بھ بعد در خدمت نیروھای مسلح  ١۵/١/١٣۵٨کلیھ نظامیان باالتر از درجھ سرھنگی کھ از تاریخ  - ٨تبصره 
اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفًا از حقوق ردیف درجھ سرھنگی برخوردار  نبوده

 .ھای این بند نخواھند شد خواھند شد و مشمول سایر تبصره

مجلس شورای اسالمی از مقررات این  -١٣٧٢مصوب  -مشمولین قانون حالت اشتغال  -٩تبصره 
 .باشند دستورالعمل مستثنی می

بگیران اعضاء ھیأت علمی و  حقوق کلیھ بازنشستگان، موظفین یا مستمری ١/١/١٣٨۶از تاریخ  -١١٠اده م
کھ کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع  اند در صورتی قضات کھ بازنشستھ، ازکارافتاده و فوت شده

این ماده و ) ب(و )الف(و ارقام مذکور در جداول بندھای ) ١٢۵(این قانون با رعایت ماده ) ١٠٩(ماده
 :یابد ھای مربوط باشد تا این میزان افزایش می تبصره

حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء ھیأت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبھ ) الف
 .علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواھد بود

 امتیاز  مرتبھ علمی
شیار مربی آموز

 وپژوھشیاران
٩۵٠٠ 

 ١١٠٠٠ مربی 
 ١۴٠٠٠ استادیار
 ١۶٠٠٠ دانشیار

 ١٨٠٠٠ استاد



براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و بر اساس   حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران قضات) ب
 :سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواھد بود

 امتیاز گروه
 ٨۵٠٠ یک

 ٩۵٠٠ دو
 ١٠۵٠٠ سھ

 ١١۵٠٠ چھار
 ١٢۵٠٠ پنج

 ١٣۵٠٠ شش
 ١۵٠٠٠ ھفت

 ١۶٠٠٠ ھشت

  

در محاسبھ امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن  -١تبصره 
موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی کھ سھ سال در دادسراھای انقالب اسالمی اشتغال بھ (

 .از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواھد شد%) ۵( پنج درصد ) اند قضائی داشتھکار 

در محاسبھ امتیاز حقوق دارندگان پایھ قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  -٢تبصره 
 و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن%) ۵(درصد  ھای قابل قبول برای قضات پنج یا معادل آن در رشتھ

 .بھ امتیاز گروه شغلی آنان اضافھ می گردد%) ١٠(درصد   ھا ده در ھمان رشتھ

بھ متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیتھای  بر امتیازات فوق عالوه -٣تبصره 
زیر حداقل بھ مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدھای زیر حسب مورد بھ امتیاز حقوق آنان اضافھ 

 .برای سنوات کمتر از دوسال نیز بھ ھمان نسبت محاسبھ و پرداخت خواھد شد. شدخواھد 

رئیس دادگستری شھرستان، دادستان انقالب  ،)غیر از تھران(دادستان نظامی استان، دادستان عمومی  -١
 %).۵(درصد پنج  مستقل بھ مأخذ ٢اسالمی استان، رئیس دادگاه حقوقی 

، دادستان نظامی تھران، )غیر از تھران(ضائی نیروھای مسلح مرکز استان مدیران کل، رئیس سازمان ق -٢  
 %).١٠(درصد رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبھ اول دادگاه انقالب اسالمی تھران بھ مأخذ ده

رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان  معاونان رئیس قوه قضائیھ و معاونان وزیر دادگستری،  -٣  
دادستان تھران، رئیس کل  رئیس سازمان قضائی نیروھای مسلح، دادستان انتظامی قضات، ور، بازرسی کل کش

 .حقوق مبنا%) ١۵(درصد دادگستری استان تھران بھ مأخذ پانزده

 %).٢٠(درصد بیست رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربھ مأخذ -۴

در مورد مشمولین این ماده ) ١٠٩(ماده » ۶«و » ۵«، »۴«، »٣«، »٢«، »١«ھای  تبصره -۴تبصره 
 .باشد االجراء می الزم

بھ منظور یکنواختی و ھماھنگ سازی سایر حمایتھای قانونی مشترکین کلیھ صندوق ھای  -١١١ماده 
 .االجراءخواھد بود بازنشستگی دستگاھھای اجرائی مشمول این قانون، بندھای زیر الزم

توانند والدین تحت تکفل خود را در  صندوقھای بازنشستگی میکلیھ شاغلین و بازنشستگان مشترک  -١
خدمات درمانی خود   ھای خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمھ  کھ تحت پوشش ھیچ یک از بیمھ صورتی

 .قرار دھند



کھ ورثھ قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوھر و فرزندان ذکور  فرزندان اناث مشروط بر آن -٢
سالگی و در صورت اشتغال بھ تحصیالت دانشگاھی تا بیست و  کھ ورثھ قانونی باشند تا بیست ر آنمشروط ب

 .سالگی از کمک ھزینھ اوالد، بیمھ و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند  پنج

حوه نامھ ن ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلفند، آئین سازمان مدیریت و برنامھ -١١٢ماده 
بگیران آن دستھ از دستگاھھای اجرائی کھ مشمول  تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری

این قانون و احکام ) ١٠٩(ماده » الف«اند را با جدول بند  نبوده ١٣٧٠قانون نظام ھماھنگ پرداخت مصوب 
 . ویب ھیأت وزیران برسانندمربوط تھیھ و حداکثر ظرف مدت سھ ماه از تاریخ تصویب این قانون بھ تص

اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری  دولت مکلف است تا پایان قانون برنامھ چھارم توسعھ -١١٣ماده 
اسالمی ایران در خصوص تجمیع کلیھ صندوقھای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان 

 . عمل آورد  تامین اجتماعی اقدامات قانونی الزم را بھ

  

 و سرمایھ انسانی  شورای عالی اداری و شورای توسعھ مدیریت -فصل چھاردھم 

  

، ساختار تشکیالتی و  منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت بھ  -١١۴ماده 
و حفظ کرامت مردم ، روشھای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء  ، مدیریت منابع انسانی نظامھای استخدامی

،  ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض و نیل بھ نظام اداری و مدیریتی کارا، بھره
 . ساالر، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد گرا و مردم ، نتیجھ اثربخش

 :اعضاء شورای یاد شده عبارتند از

 .کھ در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عھده خواھد داشت) ورارئیس ش(رئیس جمھور  - ١

 ).عضو و دبیر شورا(رئیس سازمان مدیریت و برنامھ ریزی کشور  -٢

وزراء آموزش و پرورش، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی و سھ نفر از وزراء  -٣
   .بخشھای دیگر بھ انتخاب ھیأت وزیران

 .ربط حسب مورد زیر یا رئیس دستگاه مستقل ذیو -۴

 .دو نفر از استانداران بھ انتخاب استانداران سراسر کشور - ۵

 .دونفر صاحب نظر در رشتھ حقوق اداری و مدیریت بھ انتخاب رئیس جمھور -۶

 .دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی بھ انتخاب مجلس شورای اسالمی بھ عنوان ناظر -٧

خانھ شورا در سازمان مدیریت و برنامھ ریزی کشور خواھد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن دبیر
 .باشد اجراء تصمیمات مربوط می

 .االجراء است جمھور الزم مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس

 :باشد وظایف و اختیارات شورای یاد شده بھ شرح زیر می -١١۵ماده 



ستگاھھای اجرائی بھ استثناء دستگاھھایی کھ احکام آنھا در قانون اساسی آمده اصالح ساختار تشکیالت د -١
 .و مقام معظم رھبری تأسیس شده است) ره(   ویا بھ امر امام خمینی

تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاھھای اجرائی بھ منظور ایجاد انسجام تشکیالتی و حذف وظایف  -٢
 . موازی، مشابھ و تکراری

ھای ستادی  ھای ستادی دستگاھھای اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه وظایف اجرائی از حوزهتفکیک  -٣
، نظارت و کنترل و  ، سازماندھی ریزی ، برنامھ ، سیاستگذاری بھ اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راھبردی

صالح ساختار تشکیالتی ، شھرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و ا انتقال وظایف اجرائی بھ واحدھای استانی
 . عمل آمده متناسب با تغییرات بھ

ھا در یک  تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدھای استانی و شھرستانی وابستھ بھ ھر یک از وزارتخانھ -۴
 . واحد سازمانی

در  سازی دولت بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستھای مناسب برای کوچک -۵
 .چھارچوب سیاستھای کالن و قوانین مربوطھ 

  .ربط مذکور در این قانون  بررسی و موافقت با ایجاد ھرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائھ بھ مراجع ذی -۶

ھای کشور بھ نحوی کھ ضمن ارتقاء کیفی و  گیری شوراھا و کمیتھ بازنگری و اصالح نظام تصمیم -٧
 .گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند ھادھای تصمیمنمودن مراحل آن مراجع و ن کوتاه

 . تدوین مقررات الزم برای اجراء صحیح احکام این قانون - ٨

، امور و فعالیتھای قابل واگذاری دستگاھھای اجرائی بھ شھرداریھا و بخش  شناسایی و واگذاری وظایف - ٩
تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات ھای غیرضرور و ھمچنین  غیردولتی با ھدف رھاسازی دولت از تصدی

 .نظام اداری با شوراھای اسالمی روستا، بخش و شھر، شھرستان و استان 

ھای موردعمل در دستگاھھای اجرائی با گرایش  اصالح و مھندسی مجدد سیستمھا، روشھا و رویھ - ١٠
،  کنندگان ندان با مراجعھسازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاھش میزان ارتباط کارم ساده

 .نمودن فعالیتھا ھای اداری و اقتصادی ، کاھش ھزینھ افزایش رضایت مراجعان

 . وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاھھای اجرائی تصویب طرحھای الزم برای ارتقاء بھره - ١١

 . انسانی بخش دولتیسازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی  تصویب مقررات الزم درجھت بھینھ -١٢

، واگذار و  ، منحل ھای مربوط بھ تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاھھایی کھ ادغام تصویب دستورالعمل - ١٣
 .شود یا وظایف آنھا بھ دیگر دستگاھھا منتقل می

اداری ،   برداری مطلوب از فضاھا و تجھیزات و وسائط نقلیھ تصویب دستورالعمل ناظر بر بھره - ١۴
 .  جایی و تأمین ساختمانھای اداری جابھ

ھای تحول نظام اداری و طرحھای مصوب شورا کھ نیاز بھ  پیشنھاد منابع موردنیاز برای تحقق برنامھ - ١۵
 .منابع جدید دارد

ربط موکول بھ تأیید شورای  ایجاد ھرگونھ دستگاھھای اجرائی جدید براساس پیشنھاد دستگاھھای ذی -تبصره
 .وزیران و با تصویب مجلس شورای اسالمی خواھد بود ویب ھیأتعالی اداری و تص

شورای توسعھ مدیریت و سرمایھ انسانی کھ در این قانون شورای توسعھ مدیریت نامیده می  - ١١۶ماده 
   .شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد



 : ترکیب شورا  -الف 

 )رئیس شورا(مدیریت و برنامھ ریزی کشور رئیس سازمان  -١

 . ھا بھ مدت چھارسال دونفر از معاونین شاغل با تجربھ مرتبط وزارتخانھ -٢

 .دونفر صاحب نظر در زمینھ مدیریت و حقوق اداری بھ مدت چھارسال -٣

 .یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامھ ریزی کشور -۴

ون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با معرفی کمیسیون بھ تصویب مجلس یک نفر از اعضاء کمیسی -۵
 .شورای اسالمی بھ عنوان ناظر

 .کشور بھ عنوان دبیر شورا ریزی ربط سازمان مدیریت و برنامھ معاون ذی -۶

 .بنا بھ پیشنھاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمھور انتخاب می گردند) ۴(و)٣(،)٢(اعضاء مذکور در بندھای

 . وزیر کار وامور اجتماعی -٧

 :وظایف و اختیارات  -ب 

 .بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشتھ ھای شغلی -١

 . بررسی و تصویب شرایط احراز رشتھ ھای شغلی و نحوه تخصیص آنھا بھ طبقات جداول حقوق -٢

 .گیرد ورا قرار میھایی کھ بھ موجب این قانون در صالحیت ش بررسی و تصویب دستورالعملھا و رویھ -٣

ھماھنگی در اظھار نظر و پاسخگویی بھ استعالمات و ابھامات اداری و استخدامی دستگاھھای اجرائی در  -۴
 . اجراء مفاد این قانون

 . ھای واحد اداری و استخدامی در چھارچوب مقررات این قانون ایجاد رویھ -۵

انجام وظیفھ و سایر امور مربوط، برای اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت بھ سبب  -۶
 .باشند کارمندانی کھ تابع صندوق بازنشستگی کشوری می

سایر مواردی کھ از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامھ ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعھدات  -٧
 .شود این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می

 .رسد صصی با پیشنھاد سازمان مدیریت بھ تصویب ھیأت وزیران مینامھ نحوه اداره شورای تخ آئین -٨

عھده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس  سایر وظایفی کھ طبق قانون بھ -٩
 .جمھور

 . دستگاھھای مشمول این قانون الزم االجراء است  تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمھور برای

  

 

 



 مقررات مختلف -پانزدھم فصل 

  

کلیھ دستگاھھای اجرائی بھ استثناء نھادھا، مؤسسات و تشکیالت و سازمانھایی کھ زیرنظر  - ١١٧ماده 
شوند، وزارت اطالعات، نھادھای عمومی غیردولتی کھ با تعریف مذکور  مستقیم مقام معظم رھبری اداره می

ت، ھیأتھای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگھبان، تطبیق دارند، اعضاء ھیأت علمی و قضا) ٣(در ماده
شوند و در خصوص  مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رھبری مشمول مقررات این قانون می

 .شود نیروھای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رھبری عمل می

باشد و  می ١٣٧٠دان دولت مصوبحقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارمن -١تبصره 
) ٢٠٠(و) ١٢(قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان بھ ترتیب بھ) ١۴(جدول موضوع ماده

 .افزایش می یابد

بھ قضات نظامی سازمان قضائی نیروھای مسلح در مدتی کھ در پستھای قضائی انجام وظیفھ  - ٢تبصره 
حقوق و مزایای مستمر قضات %) ٨٠(یافتی آنان تا ھشتاددرصدالتفاوت مجموع در نمایند، معادل مابھ می

 .گردد العاده ویژه پرداخت می ھمتراز دادگستری فوق

درصورت موافقت فرماندھی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروھای مسلح از مقررات فصل  -٣تبصره 
قانون آجا ، امتیازات ) ١٣۶(ات ماده دھم و سیزدھم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقرر

محاسبھ و پرداخت ) ٢/١(متعلقھ بھ شغل و شاغل باتوجھ بھ کیفیت خاص خدمتی در نیروھای مسلح با ضریب
 .گردد می

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

مطابق قانون کار جمھوری اسالمی ایران در دستگاھھای ) ١٢۴(کارمندانی کھ با رعایت ماده -۴تبصره 
 .باشند اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می

ل مقررات کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستھای سیاسی وزارت امورخارجھ مشمو - ۵تبصره 
باشند و کارمندان غیرسیاسی  می ١٣۵٢تشکیالتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجھ مصوب 

 .شاغل در پستھای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواھند نمود

دستگاھھای اجرائی موظفند کلیھ اطالعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد الزم در  -١١٨ماده 
ھای مربوط  نامھ ن قرار دھند و دستورالعملھای این سازمان در چھارچوب مفاد این قانون و آئیناختیار سازما

 .باشد برای کلیھ دستگاھھای اجرائی الزم االجراء می

سال  ھا و دستورالعملھای مربوط بھ اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک آئین نامھ -١١٩ماده 
با پیشنھاد سازمان بھ تصویب ) استثناء مواردی کھ در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است بھ(

 . رسد ھیأت وزیران می

 :ت کارمندان رسمی دریکی از حاالت ذیل قرار خواھند داش -١٢٠ماده 

 . اشتغال در یکی از پستھای سازمانی -الف 

 مرخصی استعالجی ، استحقاقی و بدون حقوق   -ب 

 .این قانون ) ١٢٢(خدمت بھ موجب ماده آماده بھ  -ج 



انتقال یا مأموریت بھ دستگاھھای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره ھای آموزش کوتاه  -د 
 . مدت و یا کارآموزی

موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا ھیأتھای رسیدگی بھ تخلفات  انفصال موقت یا دائم و یا اخراج بھ -ھـ 
 .این قانون ) ٩١(اداری ویا احکام ماده

 .استعفاء وبازخریدی بھ موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی بھ تخلفات اداری -و 

 . بینی شده است لفات اداری و سایر قوانین پیشسایر حاالت کھ در قانون رسیدگی بھ تخ -ز 

آئین نامھ اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون بھ سایر دستگاھھای  - ١٢١ماده 
اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط 

 .رسد رعایت مفاد این قانون بھ پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران میسازمانی و سایر موارد مربوط با 

کارمندان رسمی دستگاھھای اجرائی در حاالت زیر بھ صورت آماده بھ خدمت، کھ مدت آن  - ١٢٢ماده 
 :آیند حداکثر یک سال خواھد بود درمی

 .ربط انحالل دستگاه اجرائی ذی -١

 .حذف پست سازمانی کارمندان  -٢

 .نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق -٣

کارمندانی کھ براساس تصمیم مراجع مذکور در ھیأت رسیدگی بھ تخلفات اداری یا مراجع قضائی از  -۴
 . خدمت معلق یا آماده بھ خدمت شده باشند

ت خواھد شد و در صورت در دوران آمادگی بھ خدمت ، بھ کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخ - ١تبصره 
عدم اشتغال در دستگاھھای اجرائی دیگر کارمندان آماده بھ خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، 

صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر بھ ازاء ھر سال سابقھ خدمت  بازنشستھ و در غیراین
 . و وجوه مرخصیھای ذخیره شده بازخرید خواھند شد

بھ تخلفات اداری ازاتھام مربوط  و یا ھیأتھای رسیدگی کھ براساس حکم مراجع قضائی کارمندانی - ٢تبصره
 . برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمرمربوط را برای مدت آمادگی بھ خدمت دریافت خواھند نمود

اوین مشابھ برای ایجاد کلیھ اختیارات قانونی دستگاھھای اجرائی و شوراھا و مجامع و عن -١٢٣ماده 
 .ھرگونھ دستگاه اجرائی از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون لغو می گردد

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

باشند نباید  مجموع دریافتی کارمندانی کھ بھ موجب قانون کار در دستگاھھای اجرائی شاغل می -تبصره 
 . برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابھ تجاوز کند)٢/١(از

ضرایب حقوق مذکور در فصول دھم و سیزدھم بھ تفکیک ھر فصل، متناسب با احکام این  - ١٢۵ماده 
گردد و در سالھای بعد حداقل بھ اندازه نرخ تورم کھ ھرسالھ  ریال تعیین می قانون در اولین سال اجراء پانصد
 .یابد گردد، افزایش می از سوی بانک مرکزی اعالم می



بارمالی ھرنوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون  -١٢۶ماده 
ی قابل عرضھ در بورس و ھمچنین اعمال پلکانی افزایش از طریق واگذاری سھام دولتی در بنگاھھای اقتصاد

 .شود سنواتی در حد بودجھ مصوب ساالنھ و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین می

کلیھ قوانین و مقررات عام و خاص بھ جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت  - ١٢٧ماده 
االجراءشدن این قانون لغو می  می مغایر با این قانون از تاریخ الزممجلس شورای اسال ۵/۶/١٣٨۶مصوب 

 .گردد

 . االجراء شدن این قانون خواھد بود  سال از تاریخ الزم مدت زمان آزمایشی این قانون پنج - ١٢٨ماده 

اد تبصره در جلسھ مورخ ھشتم مھرماه یکھزار و سیصد و ھشت ١٠۶و  ماده  ١٢٨قانون فوق مشتمل بر       
و شش کمیسیون مشترک رسیدگی بھ الیحھ مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی طبق اصل ھشتاد 

قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن بھ مدت پنج سال، در ) ٨۵(و پنجم
 ./بھ تأیید شورای نگھبان رسید ١٨/٧/١٣٨۶تاریخ 

  

 
 


