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 قانون مدیریت خدمات کشوري

 
کمیسیون مشـترك   1386ه مهر ما قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب هشتم

مطـابق اصـل    رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی
 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که به مجلـس شـوراي  ) 85(هشتاد و پنجم 

اسالمی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمایشی آن به مـدت  
به تایید شوراي نگهبـان رسـید و در    18/7/1386در جلسه علنی مورخ  پنج سال،

اي از سـوي رئـیس مجلـس بـه دولـت ابـالغ        اجرا طی نامه جهت 25/7/86تاریخ 
  .گردید

 تعاریف -فصل اول 
واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هـدف از  : وزارتخانه  -1ماده 

توسط وزیر شود و  اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می
 .اداره می گردد

واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجـاد  : مؤسسه دولتی -2ماده 
شود و با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از وظایف و امـوري را کـه بـر     شده یا می

 .دهد  باشد انجام می گانه و سایر مراجع قانونی می عهده یکی از قواي سه
ون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسـه دولتـی   کلیه سازمانهایی که در قان

 .شود شناخته می
واحد سـازمانی مشخصـی اسـت کـه     : مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی  -3ماده 

است و با تصویب مجلس شـوراي اسـالمی ایجـاد شـده یـا       داراي استقالل حقوقی
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ولتـی  بودجه ساالنه آن از محل منـابع غیرد %) 50(شود و بیش از پنجاه درصد  می
 .دارد و خدماتی است که جنبه عمومی  دار وظایف  تأمین گردد وعهده

بنگاه اقتصادي است کـه بـه موجـب قـانون بـراي انجـام       : شرکت دولتی -4ماده 
) 44(موجب سیاستهاي کلی اصل چهـل و چهـارم    هاي دولت به قسمتی از تصدي

 محسـوب   جـزء وظـایف دولـت    قانون اساسی، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري 
سرمایه و سهام آن متعلق به دولت %) 50(می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد 

هـا، مؤسسـات    گـذاري وزارتخانـه   هر شرکت تجاري که از طریق سـرمایه . باشد می
دولتی و شرکتهاي دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مـادام کـه بـیش از پنجـاه     

الـذکر   رکاً متعلق به واحدهاي سازمانی فوقسهام آنها منفرداً یا مشت%) 50(درصد 
 . باشد شرکت دولتی است

الـذکر صـرفاً بـا     تشکیل شرکتهاي دولتی تحت هریک از عنـاوین فـوق   -1تبصره 
تصویب مجلس شوراي اسالمی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی کـه سـهام   

سرمایه بـه  است با افزایش %) 50( ها کمتر از پنجاه درصد  شرکتهاي دولتی در آن
 .شرکت دولتی ممنوع است 

شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصـادره شـده و    -2تبصره 
 .شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند شرکت دولتی شناخته شده یا می

کـه در ایـن قـانون ذکـر شـده بـر کلیـه        » شـرکتهاي دولتـی  « احکام  -3تبصره 
قررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصـریح نـام   شرکتهایی که شمول قوانین و م

 .است نیز اعمال خواهد شد
هـا، مؤسسـات دولتـی ، مؤسسـات یـا       کلیـه وزارتخانـه  : دستگاه اجرائی  -5ماده 

نهادهاي عمومی غیردولتی ، شرکتهاي دولتـی و کلیـه دسـتگاههایی کـه شـمول      
ت ملـی نفـت ایـران ،    قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرک
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هـاي دولتـی،    بانک مرکزي، بانکها و بیمـه  سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران،
 .شوند دستگاه اجرائی نامیده می

عبـارت اسـت از جایگـاهی کـه در سـاختار سـازمانی       : پسـت سـازمانی   -6ماده 
) ثابـت و موقـت  (دستگاههاي اجرائی براي انجام وظایف و مسـؤولیتهاي مشـخص   

پستهاي ثابـت صـرفاً   . شود ی و براي تصدي یک کارمند در نظر گرفته میبین پیش
 .براي مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد

فـردي اسـت کـه براسـاس ضـوابط و مقـررات       : کارمند دستگاه اجرائـی  -7ماده 
مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صالحیتدار در یـک دسـتگاه اجرائـی بـه     

 .شود ت پذیرفته میخدم
آن دسته از اموري است کـه تحقـق آن موجـب اقتـدار و     : امورحاکمیتی -8ماده 

حاکمیت کشور است و منـافع آن بـدون محـدودیت شـامل همـه اقشـار جامعـه        
مندي از این نوع خدمات موجب محدودیت بـراي اسـتفاده دیگـران     گردیده و بهره

 .شود نمی
 :از قبیل

ریــزي و نظــارت در بخشــهاي اقتصــادي، اجتمــاعی،  سیاســتگذاري، برنامــه -الــف
 .فرهنگی وسیاسی

 .برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد -ب
 .ایجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم -ج
ها و مزیتهاي الزم براي رشد و توسعه کشـور و رفـع فقـر و     نمودن زمینه فراهم -د

 .يبیکار
 .قانونگذاري، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی -هـ
 .حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی -و
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 .ترویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صیانت از هویت ایرانی، اسالمی -ز
 .جیاداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خار -ح
 .حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی -ط
 .تحقیقات بنیادي، آمار و اطالعات ملی و مدیریت فضاي فرکانس کشور -ي
ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنتـرل و پیشـگیري از بیماریهـا و آفتهـاي      -ك

 .واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهاي عمومی
این قانون نظیر مـوارد مـذکور   ) 11(و ) 10(، )9(شی از امور مندرج در موادبخ -ل

قانون اساسی که انجام آن توسط بخـش  ) 30(ام و سی) 29(در اصول بیست و نهم 
وزیـران   خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأییـد هیـأت  

 .باشد امکانپذیر نمی
موجـب   ستهاي کلی مصوب مقام معظم رهبري بهکه با رعایت سیا سایر مواردي -م

 .گیرد قانون اساسی در قوانین عادي جزء این امور قرار می
آن دسته از وظایفی است که منـافع  : ، فرهنگی و خدماتی امور اجتماعی - 9ماده 

اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضـعیت  
، علـوم   اي آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه: از قبیلزندگی افراد می گردد، 

، اطالعات و ارتباطات عمومی  ، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش ، درمان و تحقیقات
 .، هنري و تبلیغات اسالمی و امور فرهنگی

اي اسـت   آن دسته از طرحهاي تملک داراییهاي سـرمایه :  امور زیربنایی - 10ماده 
: ساختهاي اقتصادي و تولیـدي کشـور مـی گـردد، از قبیـل      که موجب تقویت زیر

 . ، ارتباطات و راه هاي انرژي طرحهاي آب و خاك و شبکه
، متصـدي اداره و   آن دسـته از امـوري اسـت کـه دولـت     : امور اقتصادي - 11ماده 
برداري از اموال جامعه اسـت و ماننـد اشـخاص حقیقـی و حقـوقی درحقـوق        بهره
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،  ونقـل  ، حمـل  ، کشاورزي تصدي در امور صنعتی: قبیل  کند، از خصوصی عمل می
 . قانون این) 10(برداري ازطرحهاي مندرج درماده ، مسکن و بهره بازرگانی

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

   
 راهبردها و فناوري انجام وظایف دولت -فصل دوم 

، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیسـت و   امور تصدیهاي اجتماعی - 13اده م
قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران از طریـق توسـعه     ) 30(ام  و سی) 29(نهم 

بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صـالحیت  
 :یل انجام می گرددهاي ذ شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه

اعمال حمایتهاي الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی  -1
 . غیردولتی مجري این وظایف

خریــد خــدمات از بخــش تعــاونی وخصوصــی و نهادهــا و مؤسســات عمــومی   -2
 .غیردولتی

مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از  -3
 . ، واگذاري امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی  جارهطریق ا

واگذاري مدیریت واحدهاي دولتی بـه بخـش تعـاونی و خصوصـی و نهادهـا و       -4
 . مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات

 .ایجاد و اداره واحدهاي دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههاي اجرائی -5
ــه     -1بصــره ت ــه یکــی از طــرق چهارگان ــاده ب ــن م ــور موضــوع ای ــر انجــام ام اگ

مقدور نباشد ایجـاد و اداره واحـدهاي دولتـی وظیفـه دولـت      ) 4لغایت 1(الذکر فوق
 .است
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تأیید صالحیت علمی و اخالقی کلیه افراد موضـوع ایـن قـانون کـه بـه       -2تبصره 
شتغال خواهند داشت موجب این ماده در بخشهاي آموزشی، بهداشتی و فرهنگی ا

مطابق ضوابط فصل ششم این قـانون و تأییـد اسـتانداردهاي مربـوط و کیفیـت و      
 .قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است

، حمایت و نظارت دستگاههاي اجرائی توسـط   امور زیربنایی با مدیریت - 14ماده 
) می غیردولتـی تعاونی و خصوصـی و نهادهـا و مؤسسـات عمـو    (بخش غیردولتی، 

انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی 
 . انجام خواهد شد

قـانون  ) 44(امور تصدیهاي اقتصادي با رعایـت اصـل چهـل و چهـارم     - 15ماده 
اساسی جمهوري اسالمی ایران و سیاستهاي ابالغی مقام معظم رهبري بـه بخـش   

دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از . دغیردولتی واگذار می گرد
کنندگان جلـوگیري و فضـاي    ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف

گـذاري و برقـراري عـدالت و تـأمین      رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه
یکـاري را  ها و مزیت الزم و رفع ب اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه

 .فراهم نماید
وري و استقرار نظـام کنتـرل نتیجـه و محصـول      به منظور افزایش بهره -16ماده 

گیـري و   و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیري از تمرکز تصمیم) ستانده(
اعطاء اختیارات الزم به مدیران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستی خود براساس 

رســد  ط سـازمان تهیـه و بـه تصــویب هیـأت وزیـران مـی      اي کـه توســ  نامـه  آئـین 
 . عمل آورند دستگاههاي اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به

شده فعالیتها و خدمات و محصوالت واحـدهاي مجـري از    تعیین قیمت تمام -الف 
قبیل واحدهاي آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خـدماتی، تولیـدي و اداري،   
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حـل جغرافیـایی ارائـه فعالیتهـا و خـدمات، در چهـارچوب       متناسب با کیفیت و م
متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب ساالنه ملی و 

 .ریزي کشور یا استان استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه
گـرا و اسـتانداردهاي کیفـی خـدمات و      تعیین شاخصهاي هدفمنـد و نتیجـه   -ب 

 .ارهاي نظارتی براي کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شدهبینی سازوک پیش
انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهاي مجري براساس حجم فعالیتها و خدمات  -ج 

 .شده آن و تعیین تعهدات طرفین و قیمت تمام
هـاي اعتبـارات    جایی فصـول و برنامـه   اعطاء اختیارات الزم براي پیشنهاد جابه -د 

ریزي استان در چهـارچوب احکـام قـانون بودجـه سـاالنه       برنامهمذکور به شوراي 
 .جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه ساالنه خواهد بود جابه
شده، اختیارات الزم اداري ومالی به مـدیران، بـه    براي اجراء نظام قیمت تمام -هـ 

رسد تعیین  میاي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران  نامه موجب آئین
 . می گردد

گیـرد، بـه    اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحـدها قـرار مـی    -و 
ربـط   عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخـت بـه حسـاب بـانکی واحـدهاي ذي     

مدیران دسـتگاههاي اجرائـی نسـبت بـه تحقـق      . هزینه قطعی منظور می گردد به
اهمنامه در مدت مدیریت خود مسـؤول و بـه   بینی شده در تف اهداف و نتایج پیش

نهادهاي نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گـزارش اقـدامات مربوطـه را هـر     
بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گـزارش عملکـرد    ماه یک شش

 . ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید این ماده را یک
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دستگاههایی که با پیشنهاد سـازمان و تصـویب هیـأت وزیـران امکـان       - 1ه تبصر
محاسبه قیمت تمام شدة محصوالت و خـدمات خـود را نداشـته باشـند از طریـق      

 . محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود
سـال توسـط سـازمان مـدیریت و      بایـد ظـرف یـک    احکام این ماده می - 2تبصره 
بودجـه دسـتگاههاي موضـوع ایـن      1387اء شده و از سـال  ریزي کشور اجر برنامه

 .باشد قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می
شود ازطریق مناقصـه و بـا عقـد     به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می - 17ماده 

، حجـم کـار    قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتـی براسـاس فعالیـت مشـخص    
طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات  هر واحد کار و قیمت کل به، قیمت  معین

، اجـازه داده   در صـورت عـدم مراجعـه متقاضـیان    . موردنیاز خود را تأمین نماینـد 
شود با رعایت قانون برگزاري مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترك تشریفات  می

 .مناقصه اقدام گردد
یف مربوط توسط سازمان مدیریت شرکتهاي موضوع این ماده حسب وظا -تبصره 

و برنامه ریـزي کشـور یـا وزارت کـار وامـور اجتمـاعی تعیـین صـالحیت شـده و          
 .درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صالحیت می گردند

بینـی شـده در    کارمندان بخشهاي غیردولتی که براساس احکام پـیش  - 18ماده 
دولتـی و سـایر امـور قابـل      این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصـدي امـور  

واگذاري کـه حسـب قـوانین و مقـررات مربـوط معـین خواهـد شـد را عهـده دار          
. باشـند، کارکنـان تحـت پوشـش کارفرمـاي غیـر دولتـی تلقـی مـی گردنـد            می

 .گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند دستگاههاي اجرائی هیچ
کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار  کارفرمایان این کارمندان موظفند با

وتأمین اجتماعی و سـایر قـوانین و مقـررات مربوطـه رفتـار نماینـد و پاسـخگوي        
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ههـاي اجرائـی    دسـتگا . صالح در ایـن رابطـه خواهنـد بـود     مقامات و یا مراجع ذي
موظفند درصورت تخلف کارفرماي بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمنـدان از  

 .ربط را پرداخت نمایند ه دریافت شده تعهدات کارمندان ذينام محل ضمانت
منظور ارتقاء مستمر در کیفیـت و کمیـت ارائـه     ههاي اجرائی به دستگا - 19ماده 

هـاي   اي در زمینـه  خدمات خود مجاز خواهند بود، بـراي انجـام خـدمات مشـاوره    
یش وظایف و ، بازنگري و پاال توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهاي نوین مدیریتی

هـاي انسـانی و    ، توسـعه و مـدیریت سـرمایه    مأموریتها و سـاختارهاي تشـکیالتی  
فنآوریهاي نوین اداري با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصـی  

 .ربط عقد قرارداد نمایند ، با رعایت مقررات ذي تأیید صالحیت شده توسط سازمان
منظور ایجاد انگیزه و افـزایش کـارآیی و    به ههاي اجرائی مکلفند دستگا - 20ماده 
ربط خود سـاز و کـار مناسـب     مندي از فکر و اندیشه و خالقیت کارمندان ذي بهره

ــذاري آن در       ــنهادها و اثرگ ــت پیش ــدان و دریاف ــارکت کارمن ــب مش ــراي جل ب
نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پـاداش براسـاس   . ها را فراهم آورند  گیري تصمیم

 .رسد تصویب هیأت وزیران می اي خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به نامه آئین
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههاي اجرائی که تمام یا بخشـی از   - 21ماده 

وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد بـه یکـی از روشـهاي ذیـل عمـل      
 .خواهد شد

 .دستگاه اجرائی دیگرانتقال به سایر واحدهاي همان دستگاه یا  -الف
 .بازخرید سنوات خدمت -ب
 .موافقت با مرخصی بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال -ج 
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. باشـد  انتقال به بخش غیردولتی که مجري وظایف و فعالیتهاي واگذار شده می -د
جـایی تغییـر    در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه

 . ظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گرددربط با حف صندوق ذي
انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مـأمور کـه حقـوق و مزایـاي وي را      -هـ

 .کند بخش غیردولتی پرداخت می
درصورت واگذاري سهام شرکتهاي دولتی به نحوي که شرکت مـذکور   - 1تبصره 

ت واگذار شده اعمـال  غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرک
شـوند و درصـورت    می گردد و این افراد، کارمندان کارفرماي جدید محسـوب مـی  

 .توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند  تمایل می
بـرداري   بهـره )  یا شرکت دولتـی (در مواردي که با حفظ مالکیت دولت  - 2تبصره 

دولتـی واگـذار گـردد، مأموریـت کارمنـدان      غیر ربط به بخش بخشی از دستگاه ذي
نامـه اجرائـی ایـن مـاده باپیشـنهاد       آئین. باشد مربوط به بخش غیردولتی مجاز می

 .رسد تصویب هیأت وزیران می سازمان به
تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را بـه ترتیـب اولویـت     کارمند می -3تبصره 

باتوجـه بـه    گاه مربوطـه مکلـف اسـت   دسـت . دستگاه اجرائی اعالم کند انتخاب و به
 .اولویت تعیین شده از سوي کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند

منظـور تقویـت و حمایـت از بخـش      دستگاههاي اجرائی موظفنـد بـه   - 22ماده 
غیردولتی اقدامات الزم براي آمـوزش، سـازماندهی، ایجـاد تسـهیالت و کمکهـاي      

اي که  نامه د خدمات از بخش غیردولتی براساس آئینمالی، رفع موانع اداري و خری
 .عمل آورند رسد، به وزیران می با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت
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ایجاد و اداره هرگونه مهمانسـرا، زائرسـرا، مجتمـع مسـکونی، رفـاهی،       -23ماده 
واحـدهاي درمــانی و آموزشــی ، فضــاهاي ورزشــی، تفریحــی و نظــایر آن توســط  

 .باشد ی ممنوع میدستگاههاي اجرائ
دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خـود بـراي ارائـه خـدمات بـه       -1تبصره 

مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایـت احکـام ایـن فصـل از     
 .باشند حکم این ماده مستثنی می

مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظـر نیـروي انسـانی کارشـناس و      - 2تبصره 
اند با تصویب هیـأت وزیـران از حکـم ایـن مـاده مسـتثنی        تخصص توسعه نیافتهم

 .باشند می
از  در راستاي اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههاي اجرائی موظفنـد  - 24ماده 

 :تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند
کـه قابـل    دسـته از وظـایفی   ماه پس از تصویب این قـانون آن  حداکثر شش -الف 

واگذاري به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهاي مطروحه در این 
به نحـوي کـه طـی هـر برنامـه بیسـت       . فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمایند

 . از میزان تصدیهاي دولت در امور قابل واگذاري کاهش یابد% ) 20(درصد
این قانون به نحـوي تعیـین   ) 51(تعداد مجوزهاي استخدامی مذکور در ماده -ب 

گردد که تعداد کارمندان دستگاههاي اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت 
در امـور  %) 2(باشند هر سـال بـه میـزان دو درصـد     کنند و یا طرف قرارداد می می

 .غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد
ازنشسـتگی، بازخریـدي،   حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشـهاي ب   -ج 

شـوند اسـتخدام    استعفاء و سایر موارد از خدمت دسـتگاههاي اجرائـی خـارج مـی    
 . نمایند 
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ایـن قـانون از شـمول ایـن مـاده      ) 8(وظایف حـاکمیتی موضـوع مـاده    -1تبصره 
 . مستثنی هستند

نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاري درچهارچوب ایـن   آئین -2تبصره 
حمایتهاي دولت براي توسعه بخـش غیردولتـی و نحـوه خریـد خـدمات از      قانون، 

بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهاي واگذار شده و سـایر  
 .رسد موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء ایـن فصـل    -3تبصره 
 .ر دستگاههاي اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایندرا د

  
 حقوق مردم -فصل سوم 

، خدمتگزاران مردم هسـتند و   مدیران و کارمندان دستگاههاي اجرائی - 25ماده 
باید با رعایت موازین اخالق اسالمی و اداري و طبق سوگندي که در بدو ورود اداء 

نمایند وظایف خود را به نحو احسـن   قی و اداري که امضاء مینموده و منشور اخال
هاي قـانونی آنهـا انجـام     در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته

 .دهند
الذکر، متن سوگند نامه و تعهـدات کارمنـدان    اصول و مفاد منشور فوق - 1تبصره 

 ..رسد زیران میو تصویب هیأت دستگاههاي اجرائی با پیشنهاد سازمان به
تواننـد متناسـب بـا وظـایف و شـرایط خـاص        دستگاههاي اجرائی مـی  - 2تبصره 

، مواردي را با رعایـت منشـور اخالقـی مصـوب      دستگاه مربوط عالوه بر موارد فوق
 .هیأت وزیران به آن اضافه نمایند

دستگاههاي اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل  - 26ماده 
ویـژه صـدا و    ا دستگاههاي اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی بهب
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سیماي جمهوري اسالمی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و 
 .اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند

ی درشـرایط مسـاوي از   مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائ - 27ماده 
حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههاي اجرائی موظفند حـداکثر ظـرف سـه مـاه،     
مراحل، زمان و کیفیـت و اسـتاندارد ارائـه خـدمات و تغییـرات آنهـا را مسـتند و        

نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صـورت بـروز هرگونـه     شفاف
مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان تخلف، مسؤولین دستگاههاي اجرائی 

 . عهده خواهند داشت را به
دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضـایت و   - 28ماده 

عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدیـد قراردادهـاي   
مال تشویقات و تنبیهـات  مندي از سایر امتیازات استخدامی و اع استخدامی و بهره

ها، ضوابط اداري و اسـتخدامی مربـوط    ها، شیوه نامه لحاظ نموده و کلیه آئین نامه
 .به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید

  
 ساختار سازمانی -فصل چهارم 

، طراحی و تنظـیم تشـکیالت    دستگاههاي اجرائی مکلفند سازماندهی - 29ماده 
تناسب با ویژگیهاي مربوط در چهارچوب الگوهـا، ضـوابط و شاخصـهایی    خود را م

رسد با رعایـت مـوارد ذیـل انجـام      که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می
 :دهند 

سقف پستهاي سازمانی با رعایت راهبردهاي مذکور در فصل دوم این قانون  -الف 
 . رسد وزیران می و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت
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تشکیالت و سقف پستهاي سـازمانی مصـوب حـداقل پـس از یـک برنامـه و        -ب 
حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مـورد  

 . بازنگري و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت 
طوح منظور کوتاه نمـودن مراحـل انجـام کـار و سلسـله مراتـب اداري، سـ        به -ج 

عمودي مدیریتی در دستگاههاي اجرائی ملی و استانی با احتساب بـاالترین مقـام   
 : اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد

 . سطح) 4(حداکثر در: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی  -
   .سطح) 3(حداکثر: واحدهاي استانی  -
 .سطح) 2(حداکثر: زواحدهاي شهرستانی ، مناطق و نواحی همترا -
 .یک سطح: سایر واحدهاي تقسیمات کشوري  -
جمهـور   ها و سازمانهاي مستقل که تحت نظر معاون رئیس هرکدام از وزارتخانه -د

) 3(معاون وسـایر مؤسسـات دولتـی حـداکثر    ) 5(توانند حداکثر شوند، می اداره می
یند و متناسب با معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیالتی خود پیش بینی نما

) 5(توانـد حـداکثر   حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهاي سازمانی هر معاون می
 .مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد

پستهاي مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیـر یـا رئـیس مؤسسـات دولتـی از سـرجمع       
 .پستهاي مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد

) ج(و )ب(،)الـف (تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائی مذکور در بندهاي -هـ 
ــاده   ) 10(حــداکثر) 71(مــاده ــن م ــی مــذکور در ای ــات اجرائ ــراي ســایر مقام و ب

پسـت در  ) 3(و براي رؤساي مؤسسات دولتی باگستره کشوري حـداکثر )4(حداکثر
 .سقف پستهاي مصوب تعیین می گردد
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ها و سایر دستگاههاي اجرائی در مراکـز اسـتانها    نهواحدهاي سازمانی وزارتخا -ي 
این قانون حداکثر در سطح اداره کـل  ) 29(با رعایت ماده) به استثناء استانداریها ( 

 .یابند شوند و سازمانهاي موجود در این سطح تغییر می سازماندهی می
که دستگاههاي اجرائی مطـابق شـرح وظـایف قـانونی و تشـکیالت       در صورتی -ط

ب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهاي کمتـر از هفتـادهزارنفر   مصو
کـه درتـاریخ    هزارنفر جمعیت باشند در صـورتی  هاي کمتر از سی جمعیت و بخش

ربـط احـداث نشـده باشـند      تصویب این قانون سـاختمانهاي واحـدهاي اداري ذي  
ستان و بخـش کـه   ربط خود را در مجتمع اداري مراکز شهر موظفند کارمندان ذي

به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مسـتقر نمـوده و   
 . از ایجاد واحدهاي مستقل خودداري نمایند

ربـط   افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکـم بـراي واحـدهاي ذي   
ت کشـور  ها در بودجه وزار هاي پشتیبانی و خدماتی این مجتمع هزینه  .گردد نمی

درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجـراء  . بینی می گردد  پیش) استانداریها (
 .این بند امکانپذیر می باشد

 ..رسد نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می آئین
ها و سازمانهاي مستقل که تحت نظر معاون رئـیس جمهـور    وزارتخانه - 30ماده 
شوند، در صـورت ضـرورت بـا تأییـد سـازمان و تصـویب هیـأت وزیـران          میاداره 

توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشـوري واحـد    می
در این صورت کلیه واحدهاي وابسته بـه یـک وزارتخانـه و    . سازمانی داشته باشند

شوري مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات ک
 .گیرند در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می
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موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سـازمان بـه تصـویب هیـأت وزیـران      
 .رسد می

دستگاههاي اجرائی مکلفند تشکیالت تفصیلی خود را با رعایـت مفـاد    - 31ماده 
سازمان موظف اسـت  . ارسال دارندتهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ) 29(ماده

حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغـایرت بـا   
ربـط   دسـتگاههاي اجرائـی ذي  . الگوها، ضوابط و شاخصهاي مذکور را اعالم نمایـد 

 .موظفند پس از اصالح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند
، متصـدي یکـی از پسـتهاي     ان دسـتگاههاي اجرائـی  هریک از کارمند - 32ماده 

و پرداخت حقـوق بـدون داشـتن      کارگیري افراد سازمانی خواهند بود و هرگونه به
 . سال از ابالغ این قانون ممنوع است پست سازمانی مصوب پس از یک

تواننـد در شـرایط خـاص بـا تأییـد سـازمان تـا         دستگاههاي اجرائـی مـی   -تبصره
هاي سـازمانی مصـوب، بـدون تعهـد اسـتخدامی و در سـقف       پسـت %) 10(درصد ده

سـال   اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتی یا کار معین براي حـداکثر یـک  
 .کارگیرند به

تنظیم تشکیالت داخلی واحدهایی از دستگاههاي اجرائی که براساس  - 33ماده 
هده آنها بـوده و  شود برع اداره می)  این قانون» 16«موضوع ماده (قیمت تمام شده 

اي از تشکیالت خود را جهت تطبیق با ضوابط بـه سـازمان ارسـال خواهنـد      نسخه
 . داشت
تنظـیم شـرح وظـایف و ایجـاد هرگونـه واحـد و پسـت سـازمانی در          - 34ماده 

. باشـد  دستگاههاي اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می
 .ام این کار می باشدسازمان مکلف به نظارت بر حسن انج
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کلیه دستگاههاي اجرائـی موظفنـد در چهـارچوب احکـام ایـن فصـل        -35ماده 
سال نسبت به پیشنهاد اصالح ساختار سازمانی خود اقدام  حداکثر ظرف مدت یک

 .نمایند
پستهاي مورد نیاز واحدهاي مسـتقر در شهرسـتانها و بخشـهاي توسـعه      -تبصره 

) 29(یدالتأسیس از سرجمع پستهاي موضوع مـاده نیافته وکمتر توسعه یافته و جد
درصـورت نبـود پسـت بالتصـدي بـراي واحـدهاي       . خواهـد شـد   این قانون تأمین

 .الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید فوق
  

 فناوري اطالعات و خدمات اداري -فصل پنجم 
هاي موردعمل و روشـهاي انجـام   دستگاههاي اجرائی موظفند فرآیند - 36ماده  

وري نیـروي انسـانی و کارآمـدي فعالیتهـا نظیـر       کار خود را با هدف افزایش بهـره 
، سالمت و صـحت امـور و تـأمین رضـایت و کرامـت       ، کیفیت ، هزینه ، دقت سرعت

مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه  مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به
 .وشها را مورد بازبینی و اصالح قرار دهندسال یک بار این ر

وري و کارآمـدي فعالیتهـا، صـحت امـور و رضـایت مـردم از        میزان بهـره  -تبصره 
خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههاي اجرائـی بـه تأییـد    

ربـط مـورد    رسد، سالیانه توسط سازمان بـا همکـاري دسـتگاههاي ذي    سازمان می
 .شود رار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ میگیري ق اندازه
دستگاههاي اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خـدمات   - 37ماده 

 :ترتیب انجام دهند  ربط اقدامات زیر را به هاي ذي به مردم و با رعایت دستورالعمل
بنـدي   ه بـا زمـان  اطالع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همرا - 1

 .انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید
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هـاي   ارائه فرمهـاي موردنیـاز جهـت انجـام خـدمات از طریـق ابـزار و رسـانه         - 2
 . الکترونیکی

صـورت الکترونیکـی و حـذف لـزوم مراجعـه       ارائه خـدمات بـه شـهروندان بـه     - 3
 . حضوري مردم به دستگاه اجرائی براي دریافت خدمت

این ماده از تاریخ تصویب این قانون بـه  ) 3(و) 1(مدت زمان اجراء بندهاي -صرهتب
 .ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد

، واحـدهاي   منظـور تسـریع و سـهولت در ارائـه خـدمات بـه مـردم        به - 38ماده 
رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها  خدمات

 1387کلیه دستگاههاي اجرائـی موظفنـد حـداکثرتا پایـان سـال      . گردد ایجاد می
باشد را توسط این مراکـز   انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می

 .رسد تصویب شوراي عالی اداري می دستورالعمل اجرائی این ماده به. ارائه نمایند
بـرداري   جـویی و بهـره   همنظـور صـرف   دستگاههاي اجرائی موظفند بـه  - 39ماده 

هـاي   وهزینـه  مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگیري از تشـریفات زائـد  
غیرضرور و فراهم آوردن موجبـات ایمنـی و سـالمت شـغلی کارمنـدان براسـاس       

کارگیري فضاها، تجهیزات و ملزومات اداري کـه توسـط    ضوابط و استانداردهاي به
 .اقدام نمایندسازمان تهیه و ابالغ می گردد، 

ســال  کلیــه دســتگاههاي اجرائــی موظفنــد حــداکثر ظــرف مــدت یــک -تبصــره 
ساختمانهاي مـورد اسـتفاده خـود را بـا اسـتانداردهاي یـاد شـده تطبیـق داده و         
فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادي و دارایـی اسـتان و   

الم نمایندتا از طریـق ایـن وزارتخانـه    در مرکز به وزارت امور اقتصادي و دارایی اع
ریـزي وتوسـعه اسـتان     حسب مورد با تصویب هیأت وزیـران و یـا شـوراي برنامـه    

 . بردار آن تعیین گردد دستگاههاي بهره



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۳۳۵
 

حسـابان   که در مهلت تعیین شده دستگاههاي اجرائی اقـدام نکننـد ذي   در صورتی
جهت اقدام به ترتیـب فـوق    موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع

 .اعالم نمایند
به منظور ایجاد زیر ساخت اطالعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از  -40ماده 

فناوري اطالعات در خدمات اداري، دولـت موظـف اسـت از طریـق سـازمان ثبـت       
احوال و شرکت پسـت جمهـوري اسـالمی ایـران و مشـارکت کلیـه دسـتگاههاي        

 .عات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنمایداجرائی پایگاه اطال
این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کـد پسـتی از طریـق سـاماندهی،      -1تبصره 

 .ها و اطالعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد هدایت و اتصال داده
پایگاههـاي   1386کلیه دستگاههاي اجرائـی موظفنـد تـا پایـان سـال       -2تبصره 

ده هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کـد پسـتی آمـاده    اطالعات دا
 .نمایند

نامه این ماده توسط سـازمان تهیـه و بـه تصـویب هیـأت وزیـران        آئین -3تبصره 
 .خواهدرسید

سازمان مسؤول پیگیري و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در ایـن   -4تبصره 
قراري ارتبـاط بـا مراجعـانی کـه نیـاز بـه       هرگونه ارائه خدمات و بر. ماده می باشد

بـدون اسـتفاده    1388شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 
 .باشد از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههاي اجرائی ممنوع می

  
 ورود به خدمت -فصل ششم  
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 ورود به خدمت و تعیین صالحیت اسـتخدامی افـرادي کـه داوطلـب     - 41ماده  
، تشـکیالت   باشند براساس مجوزهـاي صـادره   استخدام در دستگاههاي اجرائی می

 .شود مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابري فرصتها انجام می
 :شرایط عمومی استخدام در دستگاههاي اجرائی عبارتند از - 42ماده 
و حداکثر چهـل سـال بـراي اسـتخدام      داشتن حداقل سن بیست سال تمام -الف 
 . سال  ی و براي متخصصین بامدرك تحصیلی دکتري چهل و پنجرسم
 . داشتن تابعیت ایران -ب 
 . انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی براي مردان -ج 
 .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر -د 
 .نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر -هـ
بـراي مشـاغلی کـه    (همتـراز دارابودن مدرك تحصیلی دانشگاهی و یا مدارك  -و 

 ) . بینی شده است مدارك همتراز در شرایط احراز آنها پیش
  کـه اسـتخدام   داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانـایی بـراي انجـام کـاري     -ز 

اي که با پیشنهاد سـازمان بـه تصـویب هیـأت وزیـران       شوند براساس آئین نامه می
 . رسد می
یکی از ادیان شـناخته شـده در قـانون اساسـی     اعتقاد به دین مبین اسالم یا  -ح 

 . جمهوري اسالمی ایران
 .التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -ط 

کارگیري موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسـب   به - 1تبصره 
 .قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد

ــره  ــ   - 2تبص ــتگاههاي اجرائ ــراد در دس ــتخدام اف ــی و  اس ــاغل تخصص ی در مش
کارشناسی و باالتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهاي پایه و عمومی فناوري 
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باشد که عناوین و محتواي مهارتهاي مذکور توسـط سـازمان تهیـه و     اطالعات می
 .ابالغ خواهد شد

استخدام ایثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانین مصـوب مربـوط    - 3تبصره 
 . خود خواهد بودبه 

 .قوت خود باقی است قوانین و مقررات گزینش به - 4تبصره 
کارگیري افراد با مدرك تحصیلی دیپلم و یا با حـداقل سـن کمتـراز     به - 5تبصره 

رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي 
زمان به تصـویب هیـأت وزیـران    فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سا

 .باشد رسد مجاز می می
تواننـد در صـورتی کـه در قـوانین و مقـررات       دستگاههاي اجرائی می - 43ماده 

این قانون داشته باشـند،  ) 42(قبلی مورد عمل خود شرایطی عالوه بر شرایط ماده 
 .آن را مالك عمل قرار دهند

شـدن در   رائـی پـس از پذیرفتـه   کارگیري افـراد در دسـتگاههاي اج   به - 44ماده 
امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحـان یـا مسـابقه    

دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحـان عمـومی و   .  تخصصی امکانپذیر است
 .رسد می  تصویب شوراي توسعه مدیریت تخصصی به

  
 استخدام -فصل هفتم 

ین قانون، استخدام در دسـتگاههاي اجرائـی بـه دو    از تاریخ تصویب ا  -45ماده  
 .پذیرد روش ذیل انجام می

 . استخدام رسمی براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکمیتی -الف 
 . براي مدت معین  استخدام پیمانی براي تصدي پستهاي سازمانی و -ب 
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کارمندانی کـه بـه موجـب قـوانین مـورد عمـل بـه اسـتخدام رسـمی           - 1تبصره 
اند با رعایت مقررات این قانون به صورت اسـتخدام رسـمی ادامـه خواهنـد      آمدهدر
 .داد

ایـن مـاده باتوجـه بـه ویژگیهـاي مـذکور در       ) الف(مشاغل موضوع بند - 2تبصره 
 .رسد این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می) 8(ماده

شصت و   داد استخدام نباید ازسن کارمند پیمانی در انتهاي مدت قرار - 3تبصره 
 .سال و براي مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند  پنج

تعیــین محــل خــدمت وشــغل مــورد تصــدي کارمنــدان پیمــانی در   - 4تبصــره 
عهده دسـتگاه اجرائـی    نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به پیمان

 .ربط می باشد ذي
نماینـد قبـل از    ه استخدام رسمی را کسب میکه شرایط ورود ب کسانی - 46ماده 

باشـد طـی    دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال مـی  ورود به خدمت رسمی یک
خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمنـدان رسـمی   

 :منظور خواهند شد
کار،  ه به، کاردانی، عالق)علمی، اعتقادي و اخالقی(حصول اطمینان از لیاقت  -الف 

خالقیت، نوآوري، روحیه خدمت به مردم و رعایـت نظـم انضـباط اداري از طریـق     
 .کسب امتیاز الزم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صالحیت کارمندان رسمی

 .طی دوره هاي آموزشی و کسب امتیاز الزم  -ب 
 .تأیید گزینش -ج 

منـدان شـرایط ادامـه    که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کار درصورتی - 1تبصره 
استخدام رسمی را کسب ننمایند با وي به یکی از روشـهاي    خدمت و یا تبدیل به
 :ذیل رفتار خواهد شد
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 .اعطاء مهلت دوساله دیگر براي احراز شرایط الزم -الف 
 . تبدیل وضع به استخدام پیمانی -ب 
 .لغو حکم -ج 

ن و احـراز صـالحیتهاي   با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمـو   -2تبصره 
و پذیرفته شدن براي استخدام رسمی در مشاغل حـاکمیتی بـه   ) 42(موضوع ماده

 .شرح زیر رفتار خواهد شد
 .شود سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می -1
فصـل ورود  ) 42(ماده) الف(سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند -2

 .شود به خدمت اضافه می
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سـازمان تهیـه و بـه تصـویب هیـأت       - 3 تبصره

 .رسد وزیران می
کارگیري کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی براي انجام تمـام   به - 47ماده 

یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهاي سازمانی دسـتگاههاي اجرائـی تحـت هـر     
کارمنـدان ایـن گونـه شـرکتها و      عنوان ممنوع مـی باشـد و اسـتفاده از خـدمات    

 .این قانون امکانپذیر است ) 17(مؤسسات صرفاً براساس ماده
کارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در دستگاه اجرائـی   - 48ماده 

 :منتزع می گردند
 . ربط بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذي -
 . استعفاء -
سـال   ب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکـرد کارمنـد در سـه   بازخریدي به دلیل کس -

اي کـه بـا پیشـنهاد سـازمان بـه       براساس آئـین نامـه   (متوالی یا چهارسال متناوب 
 ).تصویب هیأت وزیران می رسد
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 ).122(آماده بخدمت براساس ماده -
 .ربط اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذي -

موجـب احکـام مراجـع قـانونی از خـدمت منفصـل        کارمندانی که بـه  - 1تبصره 
گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یـا هرگونـه اشـتغال در دسـتگاههاي      می

 .اجرائی را نخواهند داشت 
کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یـا   - 2تبصره 

 .هند داشت اجرائی را نخوا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه
 :باشد تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می - 49ماده 

 .استمرار پست سازمانی کارمندان -
 . کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند -
 . جلب رضایت مردم و ارباب رجوع -
 . ديارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تص -

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

کارمندان ، مشمول استفاده از مزایاي بیمه بیکـاري مطـابق قـوانین و     - 50ماده 
 .مقررات مربوط خواهند بود

ل دوم مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائی بـا رعایـت فصـ    - 51ماده 
ها و  هاي پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه در برنامه  این قانون

 .رسد می مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران
کـارگیري نیـروي انسـانی در دسـتگاههاي اجرائـی خـارج از        هر گونه بـه  -تبصره 

باشـد و پرداخـت    ع مـی مجوزهاي موضوع این ماده خالف قانون محسوب و ممنـو 



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۳۴۱
 

شوند تصرف غیر قـانونی   که بدون مجوز به کار گرفته می هرگونه وجهی به افرادي
 .در اموال عمومی محسوب می گردد

کارگیري افـراد در دسـتگاههاي اجرائـی بـه غیـر از حـاالت        هر نوع به -52ماده 
 .باشد این قانون ممنوع می) 32(وتبصره ماده) 45(مندرج در ماده

  
 انتصاب و ارتقاء شغلی -هشتم فصل  

انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان بایـد بـا رعایـت شـرایط تحصـیلی و       - 53ماده 
تجربی الزم و پس از احـراز شایسـتگی و عملکـرد موفـق در مشـاغل قبلـی آنـان        

 .صورت گیرد
،  منظور استقرار نظام شایستگی و ایجـاد ثبـات در خـدمت مـدیران     به - 54ماده 

 :رائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند دستگاههاي اج
، شـرایط تخصصـی    اي در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدیریت حرفـه  -الف 

در . الزم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب باالتر ارتقـاء یابنـد  
امتحانـات  مواردي که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، بـا برگـزاري   

 . ، انتخاب صورت می پذیرد تخصصی الزم
سمتهاي مدیریت %) 15(توانند براي حداکثر پانزده درصد  دستگاههاي اجرائی می

با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بـدون  (اي از افراد شایسته  حرفه
 .خارج از دستگاه استفاده نمایند) رعایت سلسه مراتب مدیریتی

ایـن  ) 71(مـذکور در مـاده  (ب متصدیان پستهاي مدیریت سیاسی عزل و نص -ب 
 .باشد بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات باالتر می)  قانون
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باشـد و تمدیـد آن    اي چهارسـاله مـی   دوره خدمت در پستهاي مدیریت حرفه -ج 
اي کـه بـا    نامـه  نتغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براسـاس آئـی  . بالمانع است

 . رسد امکانپذیر می باشد پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می
در اجراء این ماده مجموع شرکتهاي زیـر مجموعـه یـک شـرکت مـادر       - 1تبصره

 .تخصصی براي انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد
اونین مقامـات  ، یکـی از پسـتهاي معـ    در هر یک از دستگاههاي اجرائی - 2تبصره

این قانون ثابت تلقی می گـردد و  ) 71(ماده ) هـ(و ) د(اجرائی مذکور در بندهاي 
اي اسـت کـه بـا پیشـنهاد سـازمان بـه        نامه عزل و نصب متصدي آن براساس آئین

 .رسد وزیران می تصویب هیأت
دستگاههاي اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسـیر شـغلی را باتوجـه بـه      - 3تبصره 
 .ات مربوطه در فضاي رقابتی براي کلیه کارمندان فراهم نمایندامتیاز

این قانون مدیران سیاسی و بقیه مـدیران  ) 71(مدیران مذکور در ماده  - 4تبصره 
 .اي تلقی می گردند حرفه
هـاي انسـانی و شناسـایی     منظور حفظ سـرمایه  سازمان مکلف است به - 55ماده 

ت نسبت به ایجاد بانک اطالعـات مـدیران   افراد واجد شرایط احراز پستهاي مدیری
 .ربط اقدام نماید جهت استفاده مقامات و مدیران ذي

هـاي اجرائـی مـؤثري را بـراي      ها و سـامانه  سازمان موظف است برنامه -56ماده 
آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهاي موردانتظار در بخشها و دسـتگاههاي  

انتصـاب و ارتقـاء مـدیران منـوط بـه طـی       اجرائی کشور تنظیم نمایـد و هرگونـه   
 .باشد ربط می هاي ذي دوره
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دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمـومی پسـتهاي    - 57ماده 
تصـویب شـوراي    مدیریت حرفه اي ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به

 .رسد عالی اداري می
  
 توانمندسازي کارمندان -فصل نهم  
منظـور ارتقـاء سـطح کـارایی و اثربخشـی       سازمان موظـف اسـت بـه    - 58ماده  

اي  گونـه  ، نظام آمـوزش کارمنـدان دسـتگاههاي اجرائـی را بـه      دستگاههاي اجرائی
، مهـارت و نگـرش کارمنـدان بـا      طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش

فرآینـد  هاي الزم را جهـت مشـارکت مسـتمر کارمنـدان در      شغل موردنظر، انگیزه
اي بـین ارتقـاء کارمنـدان و مـدیران و      آموزش تأمین نماید بـه نحـوي کـه رابطـه    

آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربـوط در  
 .هر سال برخوردار گردند

دستگاههاي اجرائی مکلفنـد بـا رعایـت مقـررات ایـن قـانون و نظـام         - 59ماده 
 .هاي آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند ، برنامه آموزش کارمندان دولت

هاي آموزشی مصـوب بـراي    توانند در قالب برنامه دستگاههاي اجرائی می -تبصره 
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی      هاي آموزشی مورد نیاز خود با دانشـگاه  اجراء دوره

،  ل طراحـی توانند کلیه مراح همچنین دستگاههاي مزبور می. انعقاد قرارداد نمایند
ها و فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی خـود را بـه مؤسسـات و     اجراء و ارزشیابی دوره

مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صالحیت فنی و تخصصی آنها به 
 .تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند

کلیه بورسهاي آموزشی که منجربه اخذ مـدرك تحصـیلی دانشـگاهی     - 60ماده 
المللـی دراختیـار    گردد و از سوي دولتهاي خارجی یا از طرف مؤسسـات بـین   نمی
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گیرد از طریق سـازمان، متناسـب بـا وظـایف دسـتگاههاي اجرائـی        دولت قرار می
شود توسط دستگاه  هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار می دوره. توزیع می گردد

 .اجرائی مربوط اقدام خواهد شد
شود بـا   هاي آموزشی که منجر به اخذ مدرك دانشگاهی می ورهبورسها و د -تبصره

نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقـات و فنـاوري حسـب    
 .مورد توزیع می گردد 

اعزام کارمندان دستگاههاي اجرائی از زمان تصویب ایـن قـانون بـراي     - 61ماده 
گردد  اهی و یا معادل آن میهاي آموزشی که منجر به اخذ مدرك دانشگ طی دوره

در داخل و خارج از کشور با هزینه دسـتگاههاي مربوطـه و اسـتفاده از مأموریـت     
 .باشد آموزشی ممنوع می

 .باشند ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می -تبصره 
کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزایش مهارتهـا و   - 62ماده 

هـا و الگوهـاي الزم    دستگاههاي اجرائی شـیوه . ود اقدام نمایندتواناییهاي شغلی خ
سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیـه و   براي افزایش توان و توان

 .شود به مورد اجراءخواهند گذارد ابالغ می
آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سـازمان و بـه تصـویب هیـأت      - 63ماده 

 . رسد وزیران می
  
 حقوق و مزایا -فصل دهم  
نظام پرداخت کارمندان دستگاههاي اجرائی براساس ارزشیابی عوامل  - 64ماده  

امتیـاز حاصـل از   . شغل و شاغل و سایر ویژگیهاي مذکور در موادآتی خواهـد بـود  
نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنـاي تعیـین   
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گیرد و براي بازنشستگان و موظفین یا مستمري  قرار می حقوق ومزایاي کارمندان
 .گردد بگیران نیز به همین میزان تعیین می

ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجـه بـه شـاخص هزینـه زنـدگی در       -تبصره 
 . الیحه بودجه ساالنه پیش بینی و به تصویب مجلس شوراي اسالمی می رسد

انون براسـاس عـواملی نظیـر اهمیـت و     کلیه مشاغل مشـمول ایـن قـ    - 65ماده 
پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهاي مـورد نیـاز بـه یکـی از     

 .طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند
) 6000(و حـداکثر آن ) 2000(حداقل امتیاز جدول یا جـداول ارزشـیابی مشـاغل   

 .باشد می
گیها، حداکثردر پنج رتبـه، مقـدماتی،   هرکدام از مشاغل متناسب با ویژ -1تبصره 

پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندي می گردند و هرکدام از رتبه هـا بـه یکـی از    
هاي خبره و عالی  رتبه. یابد طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می

 . به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص می یابد
گیرند و براساس عواملی  تبه مقدماتی قرار میشاغلین مربوط در بدو استخدام در ر

نظیر ابتکار و خالقیت ، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسـته، طـی دوره   
هاي آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسـب بـا   

رسـد ارزیـابی و حسـب     ویژگیهاي مشاغل به تصویب شوراي توسعه مـدیریت مـی  
کتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشـد، خبـره و   امتیازات م

نخبگـانی کـه طبـق ضـوابط مصـوب شـوراي عـالی انقـالب         . یابند عالی ارتقاء می
از   شوند و افرادي که عالوه بر شرایط عمومی در بدو اسـتخدام  فرهنگی تعیین می

یشنهاد سازمان بـه  که به پ اي نامه تجربه و مهارت الزم برخوردار هستند طبق آئین
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ها معاف و در یکی از رتبه هاي  رسد از طی برخی از رتبه تصویب هیأت وزیران می
 .گیرند دیگر قرار می

کلیه عناوین مـدیریت و سرپرسـتی متناسـب بـا پیچیـدگی وظـایف و        -2تبصره 
مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهاي شغلی و سایر عوامل مربوط 

و ) 500(ات جـدول فـوق العـاده مـدیریت کـه حـداقل امتیـاز آن        در یکی از طبق
 .است، قرارمی گیرند)5000(حداکثر آن 

امتیاز طبقـه مشـاغل آموزشـی تمـام وقـت وزارت آمـوزش و پـرورش         -3تبصره 
وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جـداول  

 .محاسبه می گردد)1/1(حق شغل با ضریب 
کلیه شاغلین مشمول این قـانون براسـاس عـواملی نظیـر تحصـیالت،      - 66ماده 
عالوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقـه شـغل   (هاي آموزشی و مهارت  دوره

و ) 1000(و تجربـه از امتیـاز حـق شـاغل کـه حـداقل         ، سنوات خدمت) مربوط
 .گردند مند می باشد، بهره امتیاز می)4500(حداکثر

امتیاز شغل وي %) 75(درصد یاز این ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنجحداکثرامت
 .تجاوز نخواهد کرد

انـد براسـاس    هاي علمیه تحصـیل نمـوده   هنرمندان و افرادي که در حوزه -تبصره 
رسـد بـا مقـاطع     اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیـران مـی   نامه آئین

 .رسمی تحصیلی همتراز می گردند
آن بنـا بـه   ) 2(و) 1(هـاي  و تبصـره ) 65(جدول یا جداول موضوع ماده - 67ه ماد

رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و  پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می
طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشـنهاد سـازمان توسـط    

. ئی ابالغ می گـردد  شوراي توسعه مدیریت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرا
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ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب 
رسد توسط دستگاههاي اجرائی انجام خواهدشـد و سـازمان بـر     شوراي مذکور می

 .نماید اجراء این امر نظارت می
که ) 66(هاي آن و ماده و تبصره) 65(عالوه بر پرداختهاي موضوع ماده - 68ماده 

هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخـت   العاده گردد فوق حقوق ثابت تلقی می
 :می باشد

یافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصی که  العاده مناطق کمتر توسعه فوق -1
باشند تا به میزان  شاغلین آنها داراي مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می

امتیـازحقوق ثابـت و بـراي سـایر مشـاغل تـا بیسـت        %) 25(بیست و پنج درصـد 
. حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهـد شـد  %) 20(درصد

فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشـنهاد سـازمان بـه تصـویب     
 .رسد هیأت وزیران می

اوطلبانـه  العاده ایثارگري متناسب بـا درصـد جانبـازي و مـدت خـدمت د      فوق -2
هـاي دولتـی تـا     امتیـاز وبـه دارنـدگان نشـان    )1500(درجبهه ومـدت اسـارت تـا   

 .گیرد امتیاز تعلق می )750(
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در منـاطق جنگـزده مشـغول خـدمت     

امتیـاز در نظرگرفتـه   )125(اداري بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمـان جنـگ   
 . شود می
سختی کار و کار در محیطهاي غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد  العاده فوق -3

شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشـهاي سـوختگی و   
امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتـش زا  )1000(مراقبتهاي ویژه بیمارستانی تا 
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ا تصویب هیأت وزیران تا سه برابـر  و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده ب
 .قابل افزایش خواهد بود

منــدي و اوالد بــه کارمنــدان مــرد شــاغل و بازنشســته و  کمــک هزینــه عائلــه -4
امتیـاز و  ) 800(باشـند معـادل   بگیر مشمول این قانون که داراي همسر مـی  وظیفه

اوالدي حداکثر سـن بـراي   . امتیاز و حداکثر سه فرزند)200(براي هر فرزند معادل
کنند به شرط ادامه تحصـیل و نیـز غیـر شـاغل      که از مزایاي این بند استفاده می

کارمندان . سال تمام و نداشتن شوهر براي اوالد اناث خواهد بود)25(بودن فرزند، 
زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که داراي همسـر نبـوده و   

باشد و یا خود بـه تنهـایی متکفـل     تاده کلی مییا همسر آنان معلول و یا از کار اف
مخارج فرزندان هستند از مزایاي کمـک هزینـه عائلـه منـدي موضـوع ایـن بنـد        

فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجـع پزشـکی   . شوند مند می بهره
 .باشند ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی ذي

صصی، متناسب با سطح تخصـص و مهارتهـا ،   العاده شغل براي مشاغل تخ فوق -5
پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار بـا پیشـنهاد سـازمان و تصـویب     

امتیاز و بـراي مشـاغل   )700(هیأت وزیران براي مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر 
ــداکثر  ــی ح ــطح کارشناس ــداکثر   )1500(همس ــاالتر ح ــاغل ب ــراي مش ــاز وب امتی

این فوق العاده با رعایت تبصـره ایـن مـاده قابـل     .. ی گرددامتیاز تعیین م)2000(
 . پرداخت می باشد

فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصـره ایـن مـاده     -6
 :باشد قابل پرداخت می

از کارمندان هر دستگاه براساس رتبـه بنـدي   %) 70(به حداکثر هفتاددرصد -الف 
طبق عملکرد کارمنـدان و باتوجـه بـه امتیـازي کـه از       نمرات ارزشیابی کارمندان،
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عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در 
نمایـد تـا    براساس دستورالعملی که سازمان ابـالغ مـی  . نمایند  اتمام کار کسب می

خـت  امتیازات مربوط به حقوق ثابـت وي در مقـاطع سـه ماهـه قابـل پردا     %) 20(
 .باشد می
درصد مذکور در %)70(           مندي کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد میزان بهره -ب 

هـا و   این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکـالیف قـانونی و اجـراء برنامـه    
ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شـوراي عـالی اداري در سـه    

%) 70و % 50، % 30(گردنـد بـه ترتیـب    بندي می رتبهسطح متوسط، خوب و عالی 
 . تعیین می گردد

متناسـب بـا رتبـه دسـتگاه     ) 71(مقامات دستگاههاي اجرائی مذکور در مـاده  -ج 
 .العاده می باشند ربط مشمول دریافت این فوق ذي

به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خـارج از کشـور، نوبـت     -7
جایی محل خدمت کارمنـدان بـا تشـخیص دسـتگاه اجرائـی ، کسـر        کاري ، جابه

صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان 
 .پرداخت خواهد شد

بـه کارمنـدانی کـه در خـارج از کشــور در پسـتهاي سـازمانی اشـتغال دارنــد         -8
بـه پیشـنهاد سـازمان بـه     العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضـوابطی کـه    فوق

 .رسد پرداخت می گردد تصویب هیأت وزیران می
این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العـاده اشـتغال خـارج از کشـور اسـتفاده      

کـه بـه موجـب قـوانین خـاص بـراي        کنند دریافت دیگري به استثناء مـواردي  می
 .خواهند داشتگیرد ن اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می
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که بنا به درخواست دستگاه، کارمنـدان موظـف بـه انجـام خـدماتی       درصورتی -9
اي که با پیشنهاد سازمان به تصـویب   خارج از وقت اداري گردند براساس آئین نامه

التحقیـق،   توان مبالغی تحـت عنـوان اضـافه کـار ، حـق      رسد، می هیأت وزیران می
 .ف به آنها پرداخت نمودالتألی التدریس، حق الترجمه وحق حق

التدریس بـه هـر یـک از     مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق
 .حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نماید%) 50(کارمندان نباید از حداکثر

کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شـغلی،  %) 20(در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا
 .باشند مستثنی می%) 50(ارند از محدودیت سقفاضافه کار بیشتري د

العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکـار داخلـی و    فوق  -10
پذیري ، تأثیر اقتصادي فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیـت و   المللی، ریسک بین

و  وظایف تخصصی و ستادي و تحقیقـاتی و حساسـیت کـار بـا پیشـنهاد سـازمان      
از مشـاغل ، در برخـی از   %) 25(اي براي حـداکثر  تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه

هــاي  العــاده ســقف امتیــاز حقــوق ثابــت و فــوق%) 50(دســتگاههاي اجرائــی تــا 
 . مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد

ایـن مـاده در هـر    ) 6(و ) 5(هاي مـذکور در بنـدهاي    العاده پرداخت فوق -تبصره 
ام از دستگاههاي اجرائی، مشروط به اعمال اصالحات ساختاري، نیروي انسانی، کد

و اسـتفاده  ) احکام مذکوردراین قـانون (فنآوري و واگذاري امور به بخش غیردولتی
آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال  هاي به عمل ازمنابع حاصل از صرفه جویی

انجـام  . گـردد  جزء دیون منظـور نمـی   ها العاده باشد و این فوق امکانپذیر می 1387
 . اصالحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد

%) 25(شود تا بیست و پنج درصد به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می -69ماده 
اعتباراتی که از محل اصالحات مذکور در تبصـره مـاده فـوق الـذکر درهرکـدام از      
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به عنوان ) حساب مربوطه با تأیید ذي( گردد را  جویی می واحدهاي سازمانی صرفه
وري غیرمسـتمر بـه کارمنـدان و مـدیرانی کـه در همـان واحـدها،         العاده بهره فوق

 . دهند پرداخت نمایند خدمات برجسته انجام می
شرایط تصدي مشـاغل اختصاصـی دسـتگاههاي اجرائـی بـه تناسـب        - 70ماده 

لحاظ معلومات، تحصیالت ، تجربه،  وظایف پستهاي قابل تخصیص به هر شغل، از
هاي آموزشی مورد نیاز و عوامـل مـؤثر دیگـر بـا پیشـنهاد دسـتگاه        مهارت و دوره

و در . اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شوراي توسعه مدیریت تعیـین مـی گـردد   
 . باشد انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می

غل عمومی که دربیش از یک دستگاه شـاغل دارنـد   شرایط تصدي مشا -1تبصره 
به تناسب پستهاي قابل تخصیص بـه هـر شـغل توسـط سـازمان تهیـه و پـس از        

 .گردد ربط ابالغ می تصویب شوراي توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههاي ذي
دستگاههاي اجرائی موظفند حـداکثر ظـرف مـدت سـه سـال شـرایط        -2تبصره 

صـورت   در غیـراین . د را بـه سـازمان اعـالم نماینـد     تصدي مشاغل اختصاصی خو
سازمان موظف است شرایط تصدي مشاغل اختصاصی را رأساً بـه شـوراي توسـعه    

تـا تغییـر ضـوابط قبلـی، شـرایط مصـوب فعلـی قابـل         . مدیریت پیشـنهاد نمایـد  
 .اجراءاست 

سمتهاي ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته  - 71ماده 
 :وند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گرددش می

 .امتیاز) 18000(رؤساي سه قوه  -الف 
معاون اول رئیس جمهـور، نـواب رئـیس مجلـس شـوراي اسـالمی و اعضـاء         -ب 

 .امتیاز) 17000(شوراي نگهبان 
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ــور       -ج  ــیس جمه ــاونین رئ ــالمی و مع ــوراي اس ــس ش ــدگان مجل وزراء، نماین
 .امتیاز )16000(
 .امتیاز)15000(استانداران و سفراء  -د

 .امتیاز)14000(معاونین وزراء  -هـ
این ماده همتراز )ب(نخست وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامات بند -1تبصره 

هاي همطراز به عهده هیأت وزیـران بـوده و تعیـین     و تعیین سایر پست گردند  می
 .ري مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بودهاي کارکنان ادا همطرازي پست

مـذکور در  (عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهاي شـاغل   -2تبصره 
این قـانون نیـز   ) 68(هاي ماده  العاده گردد فوق که حقوق ثابت تلقی می) 66(ماده

 .حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت
داقل دوسـال در پسـت مـدیریتهاي    مقامات مذکور در این ماده کـه حـ   -3تبصره 

سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدي مقام در صورتی که به سـمت  
تري منصـوب شـوند ، چنانچـه حقـوق ثابـت و فـوق العـاده مسـتمرآنها در          پائین

العـاده مسـتمر وي در    حقوق ثابت وفـوق %) 80(مسؤولیت جدید از هشتاد درصد 
را تفـاوت تطبیـق دریافـت    %)80(التفـاوت تـا   ن مابـه پست قبلی کمترباشد به میزا

عوامل شغل و شـاغل و فـوق    (هاي بعدي  این تفاوت تطبیق با ارتقاء. خواهند نمود
التفاوت در محاسبه حقـوق بازنشسـتگی و    مستهلک می گردد و این مابه) ها العاده

 . وظیفه نیز مالك عمل خواهد بود
زمان، برخی از امتیازات قانونی مقامـات  دولت مجاز است با پیشنهاد سا -4تبصره 

را به مشـاغل خـاص ویـژه مـدیریت     ) به استثناء حقوق و مزایا(موضوع این قانون 
 . اي و یا سمتهاي خاص و ویژه قضائی تسري دهد حرفه
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امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهاي مـدیره شـرکتهاي دولتـی     -72ماده 
م رهبــري درمــورد اصــل چهــل و کــه براســاس سیاســتهاي مصــوب مقــام معظــ

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران باید در اختیـار دولـت بمانـد بـا     ) 44(چهارم
توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصـادي  
شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سـهم شـرکت در درآمـد ملـی     

 . تعیین خواهد گردید
برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مـذکور در ایـن   )5/1(یاز این ماده حداکثرسقف امت
هـاي   العاده این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق. باشد فصل می

 .مند خواهند بود بهره) 68(مذکور در ماده
حقوق و مزایاي مدیران عامـل و اعضـاء هیـأت مـدیره سـایر شـرکتهاي        -تبصره 

براساس سیاستهاي مصوب مقام معظـم رهبـري بایـد شـرکت آنهـا بـه       دولتی که 
اي مـذکور در ایـن قـانون     بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه

 . تعیین و پرداخت می گردد
به منظور ارتقاء کـارایی و سـود دهـی بنگاههـاي اقتصـادي و ایجـاد        - 73ماده 

ن دسته از شرکتهاي دولتـی کـه براسـاس    انگیزه و تحرك در آنها ، به کارمندان آ
قـانون  ) 44(سیاستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مـورد اصـل چهـل وچهـارم    

اي  اساسی جمهوري اسالمی ایران باید در اختیار دولت بماند براسـاس آئـین نامـه   
رسـد متناسـب بـا میـزان سـود حاصـل و میـزان         که به تصویب هیأت وزیران می

العـاده   ها، فـوق  وري بنگاه اقتصادي کشور و عملکرد و بهرهاثرگذاري آنها در توسعه 
العـاده   حـداکثر امتیـاز ایـن فـوق    . وري به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد بهره

حقـوق  %) 40(کارمندان تا سقف چهل درصد%) 70(حسب مورد براي هفتاددرصد
 . باشد ثابت هریک از کارمندان می
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) 6(هـاي مـذکور در بنـد    از فـوق العـاده   مشمولین این قانون صرفاً یکـی  -تبصره 
 . توانند دریافت نمایند و این ماده را می)68(ماده

به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایاي کارمندان دسـتگاههاي   -74ماده 
ریـزي   اجرائی، شوراي حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه

به انتخاب هیأت وزیران و رئیس  نفر از وزراء و دارایی ودو کشور و وزیراموراقتصادي
ربط و مجموعاً دو نفـر نماینـده از کمیسـیونهاي اجتمـاعی و برنامـه و       دستگاه ذي

شـود، کلیـه    تشکیل مـی ) عنوان ناظر به(بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی
دستگاههاي اجرائی اعم از این که مشمول مقررات ایـن قـانون باشـند یـا نباشـند      

ربـط بـراي تعیـین و یـا تغییـر       فند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذيمکل
مبانی و مقررات حقوق و مزایاي کارمنـدان خـود و یـا هـر نـوع پرداخـت جدیـد        

مصوبات و تصـمیمات شـورا پـس از تأییـد     . موافقت شوراي مذکور را کسب کنند
 .رئیس جمهور قابل اجراء است
 .دستمزد به عهده سازمان خواهد بودو   وظایف دبیرخانه شوراي حقوق

هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقـررات پرداخـت دارنـد،     -تبصره 
 . گیري نظر موافق این شورا را اخذ نمایند موظفند قبل از هرگونه تصمیم

امتیاز میزان عیدي پایان سال کارمنـدان و بازنشسـتگان و مـوظفین     - 75ماده  
 .باشد می) 5000(معادل
حداقل و حداکثرحقوق و مزایاي مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان  - 76ماده 

و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقـوق بگیـران دسـتگاههاي اجرائـی و     
صندوقهاي بازنشستگی وابسته به دستگاههاي اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان 

 .به تصویب هیأت وزیران می رسد
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برابر حداقل حقوق ) 7(هاي مستمر نباید از العاده حقوق ثابت و فوقسقف  -تبصره 
 . هاي مستمر تجاوز کند العاده ثابت و فوق
العـاده مسـتمر تلقـی     فوق) 68(ماده) 5(و)3(،)2(هاي مذکور دربندهاي فوق العاده
 . می گردند

 )9(،)8 (،)7(،)6(،)5(هـاي مـذکور دربنـدهاي    تعیین میزان فوق العاده - 77ماده 
ربط با وزیر و یـا   این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذي) 68(ماده) 10(و

 . رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بود
در دستگاههاي مشـمول ایـن قـانون کلیـه مبـانی پرداخـت خـارج از         -78ماده 

سـته  ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهاي قانونی کـه در زمـان بازنش  
شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گـردد و همچنـین برنامـه کمکهـاي     
رفاهی که به عنوان یارانه مسـتقیم درازاء خـدماتی نظیـر سـرویس رفـت و آمـد،       

سرویس ، مهد کودك و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قـانون   سلف
 .گردد لغو می
هـاي مشـمول    العـاده  ین فصل، حقوق ثابت و فوقدر صورتی که با اجراء ا -تبصره 

کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت 
نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیـق دریافـت خواهنـد     می

هاي بعدي مسـتهلک   نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء
این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیـز منظـور   . رددمی گ

 .می گردد
کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر،  -79ماده 

 . ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد پاداش و هزینه
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قـانون حـداکثر ظـرف     نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این آئین - 80ماده 
رسـد و دسـتگاههاي    ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران مـی  3مدت 

ــدت  ــد حــداکثر ظــرف م ــی موظفن ــین )3(اجرائ ــالغ آئ ــس از اب ــه مــاه پ ــا و  نام ه
 . دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند

  
 ارزیابی عملکرد -فصل یازدهم 

اي کـه بـا پیشـنهاد     نامـه  ائی مکلفند براسـاس آئـین  دستگاههاي اجر - 81ماده  
رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشـتمل   وزیران می تصویب هیأت سازمان به

هـاي سـنجش و ارزیـابی     ، برنامـه  ، مدیریت و کارمنـدان  بر ارزیابی عملکرد سازمان
ن تهیـه  وري را در واحدهاي خود به مورد اجراءگذاشته و ضم عملکرد و میزان بهره

 .، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند اي و منظم گزارشهاي نوبه
سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سـطح کلیـه    - 82ماده 

دستگاههاي اجرائـی پیگیـري و نظـارت نمـوده و هـر سـال گزارشـی از عملکـرد         
صاصـی و عمـومی و   دستگاههاي اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعـاد شاخصـهاي اخت  

اي کـه بـا پیشـنهاد سـازمان      نامـه  نحوه اجراء احکام ایـن قـانون را براسـاس آئـین    
رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسـالمی   وزیران می تصویب هیأت به

 . ارائه نماید
المللـی و   سازمان موظف اسـت هـر سـاله براسـاس شاخصـهاي بـین       - 83ماده 

، پس از انطباق با چشـم انـداز ابالغـی،     ربط اههاي ذيگزارشهاي دریافتی از دستگ
جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سـایر کشـورهاي جهـان تعیـین و     
گزارش الزم را به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید و از نتایج آن 

 .هاي توسعه استفاده نماید در تدوین راهبردهاي برنامه
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 حقوق و تکالیف کارمندان -مفصل دوازده

بـا    کارمندان دستگاههاي اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاري - 84ماده  
حـداکثر نیمـی از مرخصـی کارمنـدان     . استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را دارند

 . درهر سال قابل ذخیره شدن است
خـود بـا   توانند در طول مدت خدمت  کارمندان دستگاههاي اجرائی می - 1تبصره 

ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماینـد   موافقت دستگاه ذي
و در صورتی که کسب مرخصی براي ادامه تحصـیالت عـالی تخصصـی در رشـته     

 .مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود
پزشـک معتمـد   کارمندان دستگاههاي اجرائی طبـق گـواهی و تأییـد     - 2تبصره 

بیماریهـاي  . حداکثر از چهار ماه مرخصی استعالجی در سال استفاده خواهند نمود
، درمان و آمـوزش پزشـکی از محـدودیت     العالج به تشخیص وزارت بهداشت صعب

بینـی   نامه این فصل پیش باشد و مقررات مربوط در آئین زمانی مذکور مستثنی می
 .گردد می

انون تأمین اجتماعی از نظـر اسـتفاده از مرخصـی    مشمولین مقررات ق - 3تبصره 
 . باشند استعالجی تابع همان مقررات می

تواننـد تـا    برنـد مـی   کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر مـی  - 4تبصره 
پایان مأموریت حداکثر به مـدت شـش سـال از مرخصـی بـدون حقـوق اسـتفاده        

 .نمایند
هـاي مصـوب و    چهـارچوب بودجـه   دسـتگاههاي اجرائـی مکلفنـد در    -85ماده 
رسد، کارمنـدان و بازنشسـتگان و افـراد     وزیران می تصویب هیأت اي که به نامه آئین

، بـا مشـارکت آنـان بـه      تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمـه پایـه درمـان   
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هـاي   صورت هماهنگ و یکنواخت براي کلیه کارمندان دولت تحت پوشـش بیمـه  
 .تکمیلی قرار دهند

دستگاههاي اجرائی مکلفند در ایجـاد محـیط مناسـب کـار و تـأمین        -86ماده 
 .عمل آورند شرایط بهداشتی و ایمنی براي کارمندان خود اقدامات الزم را به

باشـد و   ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مـی  - 87ماده 
وزیـران   صـویب هیـأت  ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات بـا پیشـنهاد سـازمان و ت   

گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضـروري بـا رعایـت سـقف      تعیین می
میزان ساعات تدریس معلمـان و اعضـاء هیـات    . باشد ربط می مذکور با دستگاه ذي

ــط تعیــین  علمــی از ســاعات موظــف، درطرحهــاي طبقــه بنــدي مشــاغل ذي  رب
 .خواهدشد

افقت دستگاه اجرائی سـاعات کـار خـود را تـا     توانند با مو کارمندان می - 1تبصره 
 .تقلیل دهند) ساعت 11حداکثر (یک چهارم ساعت کار روزانه 

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب بـا  
 .ساعات کار آنان تعیین خواهد شد

یأت وزیـران  توانند در موارد خاص با موافقت ه دستگاههاي اجرائی می - 2تبصره 
اي و فصـلی   و رعایت سقف ساعات کار با توجـه بـه شـرایط جغرافیـایی و منطقـه     

 .ساعات کار خود را به ترتیب دیگري تنظیم نمایند
کلیه دستگاههاي اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شـش   - 3تبصره 

کـم  ستاد مرکزي دسـتگاههاي اجرائـی مشـمول ایـن ح    .( روز هفته تنظیم نمایند
 ).باشند نمی

هـاي   کارمندان دسـتگاههاي اجرائـی در انجـام وظـایف و مسـؤولیت      - 88ماده 
باشـند و دسـتگاههاي اجرائـی     قانونی در برابر شاکیان مورد حمایـت قضـائی مـی   
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مکلفند بـه تقاضـاي کارمنـدان بـراي دفـاع از انجـام وظـایف آنهـا بـا اسـتفاده از           
 .ارمندان حمایت قضائی نمایندکارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از ک

کارمندان دستگاههاي اجرائی درمورد استفاده از تسهیالت و امتیازات  - 89ماده 
و انتصاب به مشـاغل سـازمانی درصـورت داشـتن شـرایط الزم از حقـوق یکسـان        
برخوردار بوده و دستگاههاي اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطـه و  

حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در ایـن قـانون مـدنظر    ،  عدالت استخدامی
 .قرار دهند

باشند که وظـایف خـود را بـا     کارمندان دستگاههاي اجرائی موظف می - 90ماده 
، انصاف و تبعیـت از قـوانین و مقـررات     رویی ، گشاده ، امانت ، صداقت ، سرعت دقت

قابـل عمـوم مـراجعین    عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطـه انجـام دهنـد و در م   
 . ربط پاسخگو باشند طور یکسان و دستگاه ذي به

اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقـررات عمـومی ممنـوع     هرگونه بی
تواننـد در برابـر برخـورد نامناسـب کارمنـدان بـا آنهـا و         ارباب رجوع می. باشد می

ا به مراجع قـانونی شـکایت   ربط و ی کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذي
 .نمایند
اسـتفاده از  .باشـد  اخذ رشوه و سوء استفاده از مقـام اداري ممنـوع مـی    - 91ماده 

، هدیـه و مـوارد مشـابه در مقابـل انجـام       تسهیالت، حق مشـاوره   هرگونه امتیاز،
وظایف اداري و وظایف مرتبط با شغل توسـط کارمنـدان دسـتگاههاي اجرائـی در     

ربط خود تخلف محسـوب   جز دستگاه ذي فراد حقیقی و حقوقی بهتمام سطوح از ا
 .می شود
دستگاههاي اجرائی موظفندعالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریـق   - 1تبصره 

انجام بازرسیهاي مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصـص در اجـراء ایـن    
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مستند به گزارش چنانچه تخلف هر یک از کارمندان . ماده نظارت مستقیم نمایند
مـدیر مربوطـه برسـد بـاالترین مقـام دسـتگاه        حداقل یک بازرس معتمد به تأیید

اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، مـی تواننـد دسـتور اعمـال کسـر یـک سـوم از        
مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی براي مدت یک مـاه تـا    حقوق،

 .ایندیک سال را براي فرد متخلف صادر نم
در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که بـه تأییـد بـازرس     - 2تبصره 

معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهاي رسیدگی بـه تخلفـات   
اداري ارجاع و یکی از مجازاتهاي بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتـی  

 . اعمال خواهد شد
ي اجرائی موظفنـد پرونـده افـراد حقیقـی و حقـوقی رشـوه       دستگاهها - 3تبصره 

اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکـم قضـائی     دهنده به کارمندان دستگاههاي
 .به مراجع قضائی ارجاع نمایند

سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقـوقی رشـوه دهنـده بـه      - 4تبصره 
رارداد به کلیه دستگاههاي کارمندان دستگاههاي اجرائی را جهت ممنوعیت عقد ق

 .اجرائی اعالم نماید
، مسؤول نظارت وکنترل و حفـظ روابـط    مدیران و سرپرستان بالفصل - 92ماده 

باشند و در مورد عملکرد آنان باید  سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می
یـان  در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و ز. پاسخگو باشند

گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین  دولت
مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد بـا کارمنـدان خـاطی بـا مـدیران و      

نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نمـوده  ) حسب مورد(سرپرستان کارمندان 
 .ر خواهد شدباشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتا



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۳۶۱
 

کلیه کارمندان دستگاههاي اجرائی موظفند در سـاعات تعیـین شـده     - 93ماده 
به انجـام وظـایف مربـوط بپردازنـد و درصـورتی کـه در مواقـع        ) 87(موضوع ماده

ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایـام تعطیـل بـه خـدمات آنـان نیـاز باشـد        
محل کار و انجام وظایف محولـه در  براساس اعالم نیاز دستگاه مکلف به حضور در 

 .قبال حق الزحمه یا اضافه کاري برابر مقررات مربوط خواهند بود
تصدي بیش از یک پست سازمانی براي کلیه کارمندان دولـت ممنـوع    -94ماده 

در موارد ضروري با تشخیص مقام مسؤول مـافوق تصـدي موقـت پسـت     . باشد می
  رستی بـدون دریافـت حقـوق و مزایـا    سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپ

 .باشد براي حداکثر چهار ماه مجاز می
عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از  -تبصره 

قبول کننده پست دوم یا مقام صـادرکننده حکـم متخلـف محسـوب و در هیـأت      
 . رسیدگی به تخلفات اداري رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد

با مدرك تحصـیلی کارشناسـی و   (کارگیري بازنشستگان متخصص به  - 95ماده 
ها، شـوراها، مجـامع و    در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون) باالتر

هاي حقوقی مشـروط بـراین کـه     اي غیرمستمر، تدریس و مشاوره خدمات مشاوره
ت اداري کارمنـدان  سـاع  مجموع ساعت اشتغال آنهـا در دسـتگاههاي اجرائـی از    

 .باشد موظف تجاوز نکند بالمانع می
الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشـابه   حق

 .تعیین و پرداخت می گردد
باشـند در حـدود قـوانین و     کارمندان دستگاههاي اجرائی مکلـف مـی   - 96ماده 

ر امـور اداري اطاعـت نماینـد، اگـر     ، احکام و اوامر رؤساي مافوق خـود را د  مقررات
کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را بـرخالف قـوانین و مقـررات اداري تشـخیص     
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دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات بـه مقـام مـافوق اطـالع     
، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید  در صورتی که بعد از این اطالع. دهند
، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی کرد

 .باشد متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می
شده است و   رسیدگی به مواردي که در این قانون ممنوع و یا تکلیف - 97ماده 

ات آنهـا طبـق قـانون    سایر تخلفات کارمندان دستگاههاي اجرائی و تعیـین مجـاز  
کـه  ) 91(به استثناء مـاده «. باشد می - 1372مصوب -رسیدگی به تخلفات اداري 

 .» ترتیب آن در این ماده مشخص شده است
خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گـواهی   - 98ماده 

 .وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود
پرداخت اضافه کاري تنها در قبال انجام کـار اضـافی در سـاعات غیـر      - 99ماده 

اداري مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجـام کـار اضـافی    
 .در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است

تصـویب   هـاي اجرائـی ایـن فصـل بـا پیشـنهاد سـازمان بـه         نامـه  آئین -100ماده 
 .رسد ران میوزی هیأت

  
 تأمین اجتماعی -فصل سیزدهم

کلیه کارمندان پیمانی دسـتگاههاي اجرائـی از لحـاظ برخـورداري از      -101ماده  
مزایاي تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاري، درمـان بـا   

باشـند و کارمنـدان رسـمی را     رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می
تـوان بـراي مشـاغل حـاکمیتی در      االجراءشـدن ایـن قـانون، مـی     پـس از الزم  که

دستگاههاي اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداري از مزایاي تأمین اجتمـاعی  
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حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یـا قـوانین بازنشسـتگی مـورد     
 .گیرند ربط قرار می عمل دستگاه اجرائی ذي

جاي سازمان تأمین اجتمـاعی   توانند در صورت تمایل به ندان میکارم -102ماده 
اي  یا سازمان بازنشستگی کشوري مشمول مقررات یکی دیگر از صـندوقهاي بیمـه  

در این صورت سهم کارفرمایی دولت براي خـدمات تـأمین اجتمـاعی    . قرار گیرند
د و باشـ  حداکثر به میزان سهم کارفرمـایی مقـررات قـانون تـأمین اجتمـاعی مـی      

ایـن قبیـل کارمنـدان از لحـاظ     . التفاوت توسط کارمندان پرداخت مـی گـردد   مابه
بازنشستگی، وظیفه، از کارافتـادگی و نظـایر آن مشـمول مقـررات صـندوقی کـه       

تغییر صندوق در طـول مـدت قـرارداد فقـط یـک بـار       . باشند اند می انتخاب کرده
 .باشد امکانپذیر می

تغییر صندوقها بـا پیشـنهاد سـازمان بـه تصـویب      نامه اجرائی نحوه  آئین -تبصره 
 .رسد هیأت وزیران می

تواند کارمنـد خـود را    دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می -103ماده 
 :بازنشسته نماید

پـنج سـال    و حداقل سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی و سـی ) الف
اسـی ارشـد و بـاالتر بـا     براي مشـاغل تخصصـی بـا تحصـیالت دانشـگاهی کارشن     

 .سال  30درخواست کارمند براي سنوات باالتر از 
حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیسـت و  ) ب

 . پنج روز حقوق
» ب«و همچنین شرط سنی مزبـور در بنـد   ) الف(سابقه مذکور در بند  -1تبصره 

کمتر می  سال ن و معلوالن تا پنجآور و جانبازا براي متصدیان مشاغل سخت و زیان
 .باشد و شرط سنی براي زنان منظور نمی گردد
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سال سابقه خدمت  دستگاههاي اجرائی مکلفند کارمندانی که داراي سی -2تبصره 
براي مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که داراي سـی  

باشـند   ل سن مـی سا سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی وشصت و پنج و پنج
 .را رأساً و بدون تقاضاي کارمندان بازنشسته نمایند

سـال   دستگاههاي اجرائی موظفند کارمندانی را که داراي شصت و پـنج  -3تبصره 
سـقف  . باشند را بازنشسته کنند سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می

ی کارمنـدان تخصصـ  . سنی بـراي متصـدیان مشـاغل تخصصـی هفتادسـال اسـت      
کـه   سـال اسـت، در صـورتی    الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج فوق

توانند تا رسـیدن بـه بیسـت و     بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می
 .شوند صورت بازخرید می سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این  پنج

نی کـه بـیش از سـی    در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمنـدا  -104ماده 
سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مـازاد بـر سـی سـال، دو و نـیم درصـد       

رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و %) 5/2(
 .پرداخت خواهد گردید

منظور از سابقه خدمت در این قانون بـراي بازنشسـتگی، آن مـدت از     -105ماده 
صورت تمام وقـت انجـام    باشد که در حالت اشتغال به دان میسوابق خدمت کارمن

نمایـد و مرخصـی اسـتحقاقی و     شده و کسـور مربـوط را پرداخـت نمـوده یـا مـی      
وقت بانوان به استناد قانون راجع به خـدمت نیمـه    استعالجی و مدت خدمت نیمه

طور کامـل   مشروط بر این که کسور بازنشستگی به(  -1362وقت بانوان ـ مصوب  
عنوان سابقه خدمت کارمنـدان   و مدت خدمت نظام وظیفه به) پرداخت شده باشد
 .محسوب می گردد
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مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصـیل مقـاطع    -تبصره 
یابنـد و از مزایـاي تحصـیالت مربوطـه      رسمی آموزشی یا معادل آن اشـتغال مـی  

مگـر  . گـردد  زنشسـتگی منظـور نمـی   شوند جزء سابقه خدمت بـراي با  مند می بهره
که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظایف محولـه   آن

رعایـت   باشند، مأموریتهاي تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی بـا  اشتغال داشته
ور انجـام  شـ زي کـریـ  رنامهـازمان مدیریت و بـت سـقـاین قانون با مواف) 61( ماده

 .می گیرد
مبناي محاسبه کسور بازنشستگی و براي محاسبه حقوق بازنشسـتگی   -106ه ماد

هـاي مسـتمر و    العـاده  کارمندان مشمول این قانون حقـوق ثابـت بـه اضـافه فـوق     
 .باشد  این قانون می) 68(ماده» 10«العاده بند  فوق

شوند به ازاء هر سال  به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می -107ماده 
بـه اضـافه وجـوه    ) سـال  تـا سـی  (ت یک ماه آخرین حقوق و مزایاي مسـتمر  خدم

 .هاي ذخیره شده پرداخت خواهد شد مربوط به مرخصی
آن قسـمت از ســابقه خــدمت کارمنــد کــه در ازاء آن وجــوه بازخریــدي دریافــت  

 .شود اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می نموده
دانی که تا قبل از تصویب این قانون بـه اسـتخدام درآمـده و از    کارمن -108ماده 

باشند، با رعایـت احکـام    نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوري می
که پـس از   باشند و یا درصورتی بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می پیش

بـا  . کننـد درآینـد و ایـن صـندوق را انتخـاب      اجراء این قانون به استخدام رسـمی  
 .رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود

از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یـا   -109ماده 
مستمري بگیران صندوقهاي بازنشستگی کشـوري و لشـکري کـه تـا پایـان سـال       
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کــه کمتــر از  انــد در صـورتی  نمـوده  بازنشسـته یــا از کارافتـاده و یــا فــوت   1385
ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینـه زنـدگی در الیحـه بودجـه      حاصل

و ارقام مذکور در جداول بنـدهاي  ) 125( گردد با رعایت ماده بینی می سالیانه پیش
 .یابد هاي مربوط باشد تا این میزان افزایش می این ماده و تبصره» ب«و » الف«

زنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوري براسـاس امتیـاز   حقوق با) الف
سـال   الذکر و براسـاس سـی   ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق

 .سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود
 امتیاز مربوطه گروه شغلی 

 4000 2و1

3 4500 

4 5000 

5 5500 

6 6000 

7 6500 

8 7000 

9 7500 

10 8000 

11 8500 

12 9000 

13 9500 

14 10000 

15 10500 

16 11000 
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 امتیاز مربوطه گروه شغلی 

17 11500 

18 12000 

19 12500 

20 13000 

  
) 1(مـاده ) 2(امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشسـتگی مقامـات موضـوع تبصـره    

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها کـه بعـد از پیـروزي    
اند به شـرح زیـر    عهده داشته و بازنشسته شده الب اسالمی، تصدي مقامات را بهانق

 :خواهد بود
 
  
  
  
  
  
  
  
  

تگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهاي مسلح براساس امتیـاز  حقوق بازنشس) ب
ردیف جایگاه شـغلی مربـوط در ضـریب ریـالی مـذکور در ایـن مـاده و براسـاس         

 :سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود سی
 عنوان

درجه یا رتبه 
 شغلی

 امتیاز

 عنوان
درجه یا رتبه 

 شغلی

 امتیاز

 عنوان
درجه یا رتبه 

 یشغل

 امتیاز

 12600سرهنگ یا رتبه  9000ستوان سوم یا  5400 4سرجوخه یا رتبه 

 14500 »الف«مقامات موضوع بند 

 15500 »ب«مقامات موضوع بند 

 16500 »ج«مقامات موضوع بند 

 17500 »د«مقامات موضوع بند 

 19000 »هـ«مقامات موضوع بند 
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 عنوان
درجه یا رتبه 

 شغلی

 امتیاز

 عنوان
درجه یا رتبه 

 شغلی

 امتیاز

 عنوان
درجه یا رتبه 

 یشغل

 امتیاز

 16 10رتبه 

یا رتبه  3گروهبان 
5 

ستوان دوم یا  6000
 11رتبه 

یا  2سرتیپ  9600
 17رتبه 

13200 

یا رتبه  2گروهبان 
6 

ستوان یکم یا  6600
 12رتبه 

سرتیپ یا رتبه  10200
18 

13800 

یا رتبه  1گروهبان 
7 

سروان یا رتبه  7200
13 

سرلشکر یا رتبه  10800
19 

14400 

استوار دوم یا رتبه 
8 

سرگرد یا رتبه  7800
14 

سپهبد یا رتبه  11400
20 

15000 

استوار یکم یا رتبه 
9 

یا  2سرهنگ  8400
 15رتبه 

 ارتشبد 12000
15600 

  
ایـن مـاده کـه در طـول دوران خـدمت      » الـف وب «مشموالن بندهاي - 1تبصره 

اند، درصدهاي زیـر حسـب    سال داراي سمتهاي مدیریتی بوده)2(داقل به مدت ح
 :به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد» الف«مورد و براساس جدول بند 

  
 درصد 5 مشاغل سرپرستی و همتراز

 درصد 10 معاونین مدیر کل و همتراز آنان

 درصد 15 مدیران کل و همتراز آنان

 درصد 20 مدیره شرکتهاي دولتی هیأت  مدیران عامل و اعضاء 

 درصد 25 پ.هـ .ن) 1(ماده » 3«و » 2«مقامات موضوع تبصره هاي 
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بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشسـتگی آنهـا    بازنشستگان و وظیفه - 2تبصره 

بـه ارقـام   %) 5/2(نیم درصد و  دو) سال تا ده(سال است به ازاء هر سال  بیش از سی
گردد و افرادي که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر  افه میالذکر اض فوق

از ارقـام  %) 5/2(به ازاء هر سال دو و نـیم درصـد   ) سال تا پانزده(از سی سال است 
مشروط بر این که میزان حقوق بازنشسـتگی یـا وظیفـه    . الذکر کسر می گردد فوق

 .آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد
قـانون اسـتخدام کشـوري و    ) 83(و ) 80(کارمندانی که به استناد مواد  - 3تبصره 

قانون اجا وموارد مشابه قـانون سـپاه و ناجـا حقـوق     ) 159(و ) 158(، )157(مواد 
کـه سـابقه پرداخـت کسـور      دارنـد، درصـورتی   وظیفه یـا مسـتمري دریافـت مـی    

مطابق قوانین  آنان سال باشد مدت سابقه منظور شده بازنشستگی آنها کمتر از سی
 . االجراء است و مقررات مورد عمل که تعیین شد الزم

بگیـران معـادل    مندي و اوالد بازنشسـتگان و وظیفـه   کمک هزینه عائله -4تبصره 
قـانون تنظـیم بخشـی از    ) 8(یابد و با این افزایش حکـم مـاده   شاغلین افزایش می

 .و می گرددو اصالحات بعدي آن لغ 27/11/1380مقررات مالی دولت مورخ 
بگیـران چنانچـه براسـاس مقـررات      هر کـدام ازبازنشسـتگان و وظیفـه    - 5تبصره 

نماینـد همـان ارقـام مـالك      الذکر دریافـت مـی   مل قبلی بیش از ارقام فوقعمورد
 .باشد پرداخت می

ایـن  » ب«درجات سابق نظامیان منفک از خدمت کـه در جـدول بنـد     - 6تبصره 
 :یابد یق میباشد به شرح زیر تطب ماده نمی

 معادل ستوان سوم ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار) الف

 معادل ستوان دوم ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم) ب
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 معادل ستوان یکم همافر یکم) ج

 معادل سروان سرهمافر سوم) د

 معادل سرگرد سرهمافر دوم) هـ

 معادل سرهنگ دوم سرهمافر یکم) و

کـه در طـول دوران خـدمت    » ب«ه هر یک از مشموالن موضوع بند ب - 7تبصره 
حداقل بـه مـدت دو سـال داراي عنـاوین شـغلی فرمانـدهی، ریاسـت و مـدیریت         

به شرح زیر به حقوق آنـان اضـافه خواهـد    ) دو(اند، درصدي از جدول شماره  بوده
 :شد

 
 درصد  5 9الی  8کارمندان در رتبه شغلی 

 درصد 10 13الی 10کارمندان در رتبه شغلی 

 درصد 15 16الی  14کارمندان در رتبه شغلی 

 درصد 20  18و  17کارمندان در رتبه شغلی 

 درصد 25 وبه باال 19کارمندان در رتبه شغلی 

  
به بعـد   15/1/1358کلیه نظامیان باالتر از درجه سرهنگی که از تاریخ  - 8تبصره 

اص قضائی براي آنان تعیـین نشـده   اند و احکام خ در خدمت نیروهاي مسلح نبوده
است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سـایر  

 .هاي این بند نخواهند شد تبصره
مجلـس شــوراي   -1372مصــوب  -مشـمولین قــانون حالـت اشـتغال     -9تبصـره  

 .باشند اسالمی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می
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ــاده  ــه بازنشســتگان، مــوظفین یــا      1/1/1386از تــاریخ  -110م حقــوق کلی
بگیران اعضاء هیأت علمی و قضـات کـه بازنشسـته، ازکارافتـاده و فـوت       مستمري

ایـن  ) 109(که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع مـاده  اند در صورتی شده
ایـن  ) ب(و) الـف (و ارقام مذکور در جـداول بنـدهاي   ) 125(قانون با رعایت ماده 

 :یابد هاي مربوط باشد تا این میزان افزایش می صرهماده و تب
حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمري بگیران اعضاء هیأت علمی براساس ) الف

امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اسـاس سـی سـال سـنوات خـدمت مطـابق       
 .جدول و احکام زیر خواهد بود

 
 

 امتیاز مرتبه علمی

 9500 مربی آموزشیار وپژوهشیاران

 11000 مربی

 14000 استادیار

 16000 دانشیار

 18000 استاد

براساس امتیاز ردیف   حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمري بگیران قضات) ب
آخرین گروه و بر اساس سی سال سـنوات خـدمت مطـابق جـدول و احکـام زیـر       

 :خواهد بود
 امتیاز گروه

 8500 یک

 9500 دو
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 10500 سه

 11500 چهار

 12500 پنج

 13500 شش

 15000 هفت

 16000 هشت

  
در محاسبه امتیاز حقوق مبناي دارندگان مشـاغل قضـائی بـا کمتـر از      -1تبصره 

موضوع ماده واحده قـانون تعیـین وضـعیت قضـائی     (مدرك لیسانس و معادل آن 
) اند کسانی که سه سال در دادسراهاي انقالب اسالمی اشتغال به کار قضائی داشته

 .از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد%) 5( درصد  پنج
در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرك  -2تبصره 

  هاي قابل قبول براي قضـات پـنج   تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته
درصـد    ها ده و براي مدرك تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته%) 5(درصد

 .به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد%) 10(
بـه متصـدیان مشـاغل مـدیریت و سرپرسـتی در       بر امتیازات فوق عالوه -3تبصره 

صورت داشتن مسؤولیتهاي زیر حداقل به مـدت دوسـال در طـول دوران خـدمت     
بـراي سـنوات   . درصدهاي زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شـد 

 .از دوسال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شدکمتر 
رئـیس دادگسـتري    ،)غیـر از تهـران  (دادستان نظامی استان، دادستان عمـومی   -1

مسـتقل بـه    2شهرستان، دادستان انقالب اسالمی استان، رئیس دادگـاه حقـوقی   
 %).5(درصد پنج  مأخذ
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غیـر از  (کـز اسـتان   مدیران کل، رئیس سـازمان قضـائی نیروهـاي مسـلح مر     -2  
، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگسـتري اسـتان، رئـیس شـعبه اول     )تهران

 %).10(درصد دادگاه انقالب اسالمی تهران به مأخذ ده
رئـیس دیـوان عـدالت     معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستري،  -3  

رئـیس سـازمان    قضات، دادستان انتظامی اداري، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 
دادستان تهران، رئیس کـل دادگسـتري اسـتان تهـران بـه       قضائی نیروهاي مسلح،

 .حقوق مبنا%) 15(درصد مأخذ پانزده
 %).20(درصد بیست رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ -4

در مـورد  ) 109(مـاده  » 6«و » 5«، »4«، »3«، »2«، »1«هـاي   تبصره -4تبصره 
 .باشد االجراء می لین این ماده الزممشمو
بـه منظـور یکنـواختی و هماهنـگ سـازي سـایر حمایتهـاي قـانونی          -111ماده 

مشترکین کلیه صندوق هاي بازنشستگی دستگاههاي اجرائی مشمول این قـانون،  
 .االجراءخواهد بود بندهاي زیر الزم

وانند والدین ت کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگی می -1
هـاي خـدمات     که تحت پوشش هـیچ یـک از بیمـه    تحت تکفل خود را در صورتی

 .خدمات درمانی خود قرار دهند  درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه
که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شـغل یـا    فرزندان اناث مشروط بر آن -2

سـالگی و در   ند تـا بیسـت  که ورثه قانونی باش شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن
سـالگی از کمـک هزینـه      صورت اشتغال به تحصیالت دانشگاهی تا بیسـت و پـنج  
 .اوالد، بیمه و یا مستمري والدین خود برخوردار می گردند

ریزي کشور و وزارت رفاه و تـأمین اجتمـاعی    سازمان مدیریت و برنامه -112ماده 
بازنشســتگان، مــوظفین یــا نامــه نحــوه تطبیــق و تعیــین حقــوق  مکلفنــد، آئــین
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بگیران آن دسته از دستگاههاي اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنـگ   مستمري
ایـن قـانون و   ) 109(مـاده  » الف«اند را با جدول بند  نبوده 1370پرداخت مصوب 

احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصـویب ایـن قـانون بـه     
 . تصویب هیأت وزیران برسانند

اقتصـادي،   دولت مکلف است تـا پایـان قـانون برنامـه چهـارم توسـعه       -113ماده 
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در خصوص تجمیع کلیـه صـندوقهاي   
بازنشستگی اعم از کشوري و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقـدامات  

 . عمل آورد  قانونی الزم را به
  

و سرمایه   ي عالی اداري و شوراي توسعه مدیریتشورا -فصل چهاردهم 
 انسانی

منظور ایجاد تحول در نظام اداري کشور در ابعـاد، نقـش و انـدازه     به  -114ماده  
، روشـهاي   ، مدیریت منابع انسـانی  ، ساختار تشکیالتی و نظامهاي استخدامی دولت

ـ     ه نظـام اداري و  انجام کار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ کرامـت مـردم و نیـل ب
،  ور و ارزش افزا، پاسـخگو، شـفاف و عـاري از فسـاد و تبعـیض      مدیریتی کارا، بهره

ساالر، شوراي عـالی اداري بـا ترکیـب و اختیـارات زیـر       گرا و مردم ، نتیجه اثربخش
 . تشکیل می گردد

 :اعضاء شوراي یاد شده عبارتند از
اول وي ریاست شورا را بـر   که در غیاب او معاون) رئیس شورا(رئیس جمهور  - 1

 .عهده خواهد داشت
 ).عضو و دبیر شورا(رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  -2
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وزراء آمــوزش و پــرورش، بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی وکــار و        -3
   .اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهاي دیگر به انتخاب هیأت وزیران

 .ربط حسب مورد ذي وزیر یا رئیس دستگاه مستقل -4
 .دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور - 5
 .دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور -6
دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس شوراي اسـالمی   -7

 .به عنوان ناظر
یت و برنامه ریـزي کشـور خواهـد بـود و سـازمان      دبیرخانه شورا در سازمان مدیر

 .باشد ل نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط میئومس
 .االجراء است جمهور الزم مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس

 :باشد وظایف و اختیارات شوراي یاد شده به شرح زیر می -115ماده 
اء دسـتگاههایی کـه   اصالح ساختار تشکیالت دسـتگاههاي اجرائـی بـه اسـتثن     -1

و مقام معظم رهبـري  ) ره(   احکام آنها در قانون اساسی آمده ویا به امر امام خمینی
 .تأسیس شده است

تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههاي اجرائـی بـه منظـور ایجـاد انسـجام       -2
 . تشکیالتی و حذف وظایف موازي، مشابه و تکراري

سـتادي دسـتگاههاي اجرائـی و محـدود      هـاي  تفکیک وظایف اجرائی از حـوزه  -3
،  هاي ستادي به اعمال حاکمیت و امور مـدیریتی و راهبـردي   نمودن فعالیت حوزه

، نظارت و کنترل و انتقـال وظـایف اجرائـی     ، سازماندهی ریزي ، برنامه سیاستگذاري
، شهرسـتانی و سـایر سـطوح جغرافیـایی و اصـالح سـاختار        به واحـدهاي اسـتانی  

 . عمل آمده اسب با تغییرات بهتشکیالتی متن
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تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استانی و شهرسـتانی وابسـته بـه     -4
 . ها در یک واحد سازمانی هر یک از وزارتخانه

بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاسـتهاي مناسـب بـراي     -5
 .نین مربوطه در چهارچوب سیاستهاي کالن و قوا سازي دولت کوچک

ربـط   بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذي -6
  .مذکور در این قانون 

هاي کشور به نحـوي کـه    گیري شوراها و کمیته بازنگري و اصالح نظام تصمیم -7
گیرنـده   نمـودن مراحـل آن مراجـع و نهادهـاي تصـمیم      ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه

 .غیرضرور حذف شوند موازي و
 . تدوین مقررات الزم براي اجراء صحیح احکام این قانون - 8
، امـور و فعالیتهـاي قابـل واگـذاري دسـتگاههاي       شناسایی و واگذاري وظایف - 9

هـاي   اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسـازي دولـت از تصـدي   
ناســبات نظــام اداري بــا غیرضــرور و همچنــین تعیــین نحــوه ارتبــاط و تنظــیم م
 .شوراهاي اسالمی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان 

هــاي موردعمــل در  اصــالح و مهندســی مجــدد سیســتمها، روشــها و رویــه - 10
سازي مراحل انجام کار، خودکارسازي عملیـات   دستگاههاي اجرائی با گرایش ساده

،  زایش رضـایت مراجعـان  ، افـ  کننـدگان  و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه
 .نمودن فعالیتها هاي اداري و اقتصادي کاهش هزینه

وري و کـارآیی نیـروي انسـانی و     تصویب طرحهـاي الزم بـراي ارتقـاء بهـره     - 11
 . مدیریت دستگاههاي اجرائی

سازي سـاختار، ترکیـب و توزیـع نیـروي      تصویب مقررات الزم درجهت بهینه -12
 . انسانی بخش دولتی
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ــتورالعملتصــو - 13 ــانی     یب دس ــروي انس ــف نی ــین تکلی ــه تعی ــوط ب ــاي مرب ه
، واگذار و یا وظایف آنها به دیگـر دسـتگاهها منتقـل     ، منحل دستگاههایی که ادغام

 .شود می
بـرداري مطلـوب از فضـاها و تجهیـزات و      تصویب دستورالعمل ناظر بر بهـره  - 14

 .  اريجایی و تأمین ساختمانهاي اد اداري ، جابه  وسائط نقلیه
هــاي تحــول نظــام اداري و  پیشــنهاد منــابع موردنیــاز بــراي تحقــق برنامــه - 15

 .طرحهاي مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد
ایجاد هرگونه دستگاههاي اجرائی جدید براسـاس پیشـنهاد دسـتگاههاي     -تبصره

وزیـران و بـا تصـویب     ربط موکول به تأیید شوراي عالی اداري و تصویب هیـأت  ذي
 .مجلس شوراي اسالمی خواهد بود

شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کـه در ایـن قـانون شـوراي      - 116ماده 
توسعه مدیریت نامیده می شود براي انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در ایـن  

   .ماده تشکیل می گردد
 : ترکیب شورا  -الف 

 )س شورارئی(رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  -1
 . ها به مدت چهارسال دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه -2
 .دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداري به مدت چهارسال -3
 .یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور -4
ـ        -5 ا معرفـی  یک نفر از اعضـاء کمیسـیون اجتمـاعی مجلـس شـوراي اسـالمی ب

 .کمیسیون به تصویب مجلس شوراي اسالمی به عنوان ناظر
 .کشور به عنوان دبیر شورا ریزي ربط سازمان مدیریت و برنامه معاون ذي -6
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بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئـیس  ) 4(و)3(،)2(اعضاء مذکور در بندهاي
 .جمهور انتخاب می گردند

 . وزیر کار وامور اجتماعی -7
 :ظایف و اختیارات و -ب 
 .بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته هاي شغلی -1
بررسی و تصویب شرایط احراز رشته هـاي شـغلی و نحـوه تخصـیص آنهـا بـه        -2

 . طبقات جداول حقوق
هـایی کـه بـه موجـب ایـن قـانون در        بررسی و تصویب دسـتورالعملها و رویـه   -3

 .گیرد صالحیت شورا قرار می
ــات اداري و   همــاهنگی د -4 ــه اســتعالمات و ابهام ــار نظــر و پاســخگویی ب ر اظه

 . استخدامی دستگاههاي اجرائی در اجراء مفاد این قانون
 . هاي واحد اداري و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون ایجاد رویه -5
اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفـه و سـایر    -6

 .باشند براي کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوري می امور مربوط،
سایر مواردي که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامـه ریـزي کشـور و یـا      -7

 .شود وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون براي کسب نظر مشورتی ارجاع می
ـ   آئین -8 ه تصـویب  نامه نحوه اداره شوراي تخصصی با پیشنهاد سازمان مـدیریت ب

 .رسد هیأت وزیران می
عهده شـوراي امـور اداري و اسـتخدامی کشـور      سایر وظایفی که طبق قانون به -9

 .بوده است با تأیید رئیس جمهور
دسـتگاههاي مشـمول ایـن      تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور براي

 . قانون الزم االجراء است
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 مقررات مختلف -فصل پانزدهم 

کلیه دستگاههاي اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسـات و تشـکیالت و    - 117ماده 
شــوند، وزارت  ســازمانهایی کــه زیرنظــر مســتقیم مقــام معظــم رهبــري اداره مــی

تطبیـق  ) 3(اطالعات، نهادهاي عمومی غیردولتی کـه بـا تعریـف مـذکور در مـاده     
شـوراي  دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأتهاي مستشاري دیوان محاسـبات،  

نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات 
شوند و در خصوص نیروهاي نظـامی و انتظـامی مطـابق نظـر مقـام       این قانون می

 .شود معظم رهبري عمل می
حقوق و مزایاي قضات تابع قانون نظـام هماهنـگ پرداخـت کارمنـدان      -1تبصره 

قانون مذکور در خصـوص  ) 14(وضوع مادهباشد و جدول م می 1370دولت مصوب
 .افزایش می یابد) 200(و) 12(اعداد مبناي گروه آنان به ترتیب به

به قضات نظـامی سـازمان قضـائی نیروهـاي مسـلح در مـدتی کـه در         - 2تبصره 
التفاوت مجموع دریـافتی آنـان    نمایند، معادل مابه پستهاي قضائی انجام وظیفه می

العاده  و مزایاي مستمر قضات همتراز دادگستري فوقحقوق %) 80(تا هشتاددرصد
 .گردد ویژه پرداخت می

درصورت موافقت فرماندهی کل قوا براي برخورداري کارکنان نیروهـاي   -3تبصره 
مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنـان  

متعلقه به شغل و شاغل باتوجه  قانون آجا ، امتیازات) 136(با رعایت مقررات ماده 
محاسـبه و پرداخـت   ) 2/1(به کیفیت خاص خدمتی در نیروهاي مسلح بـا ضـریب  

 .گردد می
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کارمندان نیروهاي انتظامی کماکـان از فـوق العـاده سـختی کـار طبـق مقـررات        
هـاي مـذکور در فصـل دهـم ایـن قـانون        استخدامی این نیرو عالوه بر فوق العاده

 .برخوردار می باشند
مطابق قانون کار جمهوري اسـالمی  ) 124(کارمندانی که با رعایت ماده -4تبصره 

 .باشند ایران در دستگاههاي اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می
کارمنــدان سیاســی و کارمنــدان شــاغل در پســتهاي سیاســی وزارت  - 5تبصــره 

و انضــباطی وزارت امورخارجــه مشــمول مقــررات تشــکیالتی، اســتخدامی، مــالی 
باشـند و کارمنـدان غیرسیاسـی شـاغل در پسـتهاي       می 1352امورخارجه مصوب 

 .پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود
دستگاههاي اجرائی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و مـدارك مربـوط    -118ماده 

زمان در را در موارد الزم در اختیار سازمان قرار دهنـد و دسـتورالعملهاي ایـن سـا    
هاي مربوط براي کلیـه دسـتگاههاي اجرائـی     نامه چهارچوب مفاد این قانون و آئین

 .باشد الزم االجراء می
ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراء مفاد این قانون حـداکثر   آئین نامه -119ماده 

استثناء مواردي که در این قـانون بـراي آن زمـان دیگـري      به(سال  ظرف مدت یک
 . رسد با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می) استمشخص شده 

 :کارمندان رسمی دریکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت  -120ماده 
 . اشتغال در یکی از پستهاي سازمانی -الف 
 مرخصی استعالجی ، استحقاقی و بدون حقوق   -ب 
 .این قانون ) 122(خدمت به موجب ماده آماده به  -ج 
ال یا مأموریت به دستگاههاي اجرائی دیگر و یا مأموریـت آموزشـی بـراي    انتق -د 

 . طی دوره هاي آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزي
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موجب احکام قطعـی مراجـع قضـائی و یـا      انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به -هـ 
 .این قانون ) 91(هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري ویا احکام ماده

ازخریدي به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی بـه  استعفاء وب -و 
 .تخلفات اداري

بینـی   سایر حاالت که در قانون رسیدگی به تخلفات اداري و سایر قوانین پیش -ز 
 . شده است

آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون  - 121ماده 
مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتسـاب سـوابق    به سایر دستگاههاي اجرائی و

خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سـایر مـوارد مربـوط بـا     
 .رسد رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

کارمندان رسمی دستگاههاي اجرائی در حاالت زیر به صورت آمـاده   - 122ماده 
 :آیند که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی به خدمت،

 .ربط انحالل دستگاه اجرائی ذي -1
 .حذف پست سازمانی کارمندان  -2
 .نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق -3
کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسـیدگی بـه تخلفـات     -4

 . از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشنداداري یا مراجع قضائی 
در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخـت   - 1تبصره 

خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرائی دیگر کارمندان آمـاده  
صـورت   به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیـراین 

ریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایاي مستمر به ازاء هر سـال سـابقه خـدمت و    با د
 . وجوه مرخصیهاي ذخیره شده بازخرید خواهند شد
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بـه   و یـا هیأتهـاي رسـیدگی    که براساس حکم مراجع قضـائی  کارمندانی - 2تبصره
تخلفات اداري ازاتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایـاي مسـتمرمربوط   

 . ي مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمودرا برا
کلیـه اختیـارات قـانونی دسـتگاههاي اجرائـی و شـوراها و مجـامع و         -123ماده 

عناوین مشابه براي ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تـاریخ الزم االجراءشـدن ایـن    
 .قانون لغو می گردد

سـازمان اعـالم   کارگیري نیروي انسـانی در برخـی از مشـاغل کـه      به -124ماده 
براسـاس قـانون    دارد در سقف پستهاي سازمانی مصوب و مجوزهاي استخدامی می

 . باشد کار امکانپذیر می
مجموع دریافتی کارمندانی کـه بـه موجـب قـانون کـار در دسـتگاههاي        -تبصره 

برابر حقوق و مزایاي کارمندان مشـابه تجـاوز   )2/1(باشند نباید از اجرائی شاغل می
 . کند

ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل،  - 125ماده 
گـردد و در   متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می

سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرسـاله از سـوي بانـک مرکـزي اعـالم      
 .یابد گردد، افزایش می می

فــزایش یــک بــاره حقــوق و مزایــاي کارمنــدان و بارمــالی هرنــوع ا -126مــاده 
بازنشستگان موضوع ایـن قـانون از طریـق واگـذاري سـهام دولتـی در بنگاههـاي        
اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افـزایش سـنواتی در حـد    
بودجه مصوب ساالنه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشـی ایـن قـانون تـأمین     

 .شود می
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کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پـیش از   - 127ماده 
مجلس شوراي اسالمی مغایر با این قانون  5/6/1386موعد کارکنان دولت مصوب 

 .االجراءشدن این قانون لغو می گردد از تاریخ الزم
االجـراء شـدن    سال از تـاریخ الزم  مدت زمان آزمایشی این قانون پنج - 128ماده 

 . قانون خواهد بود  این
تبصره در جلسه مـورخ هشـتم مهرمـاه     106و  ماده  128انون فوق مشتمل بر ق 

یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحـه مـدیریت   
قـانون  ) 85(خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی طبـق اصـل هشـتاد و پـنجم    

اء آزمایشی آن به مدت پـنج  اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجر
  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 18/7/1386سال، در تاریخ 




