
)تله وركینگ" (دوركاري"متن كامل آئین نامه 

كارمندان دولت به منظور انجام وظايف محول شده بدون حضور فیزيكي كارمند )TeleWorking" (كار درخانه "يا " دوركاري "متن كامل آئین نامه 
 .واجد شرايط در محل كار سازمان خود ابالغ شد

 معاونت ٤/٣/٨٩ مورخ ٨٧٤١/٢٠٠ بنا به پیشنھاد شماره ٣٠/٣/٨٩رونیك در جلسه مورخ وزيران عضو كمیسیون امور اجتماعي و دولت الكت
توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس جمھور و به استناد اصل يكصدو سي و ھشتم قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران با ھدف 

  . ات جانبي آن آيین نامه دوركاري را به شرح زير موافقت نمودوري، انعطاف كاري و كاھش حجم رفت و آمد كارمندان دولت و اثر افزايش بھره

  : به شرح زير است) كار در خانه(متن كامل آيین نامه دوركاري 
  : روند  در اين آيین نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي-١ماده
شرايط در محل كار سازمان خود با رعايت ضوابط و براي دوره زماني  انجام وظايف محول شده بدون حضور فیزيكي كارمند واجد  : دوركاري-الف

  . مشخص
  . آن دسته از كارمندان دولت كه در راستاي طرح دوركاري و در چارچوب ضوابط تعیین شده به انجام فعالیت مي پردازند:  كارمند دوركار-ب
  وري ھاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كش دستگاه:  دستگاه اجرايي-ج
  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس جمھور :  معاونت توسعه مديريت-د
  ) ٣(كارگروه اجرايي طرح دوركاري موضوع ماده :  كارگروه اجرايي-ه

 طريق ھاي مربوط به مشاغل عمومي و اختصاصي را احصا و از ھاي اجرايي موظفند به منظور توسعه دولت الكترونیك، فعالیت  دستگاه-٢ماده
  . دوركاري انجام دھند

 به منظور برنامه ريزي، ھدايت و نظارت بر امور دوركاري دستگاه اجرايي، كارگروھي با عنوان كارگروه اجرايي طرح دوركاري مركب از -٣ماده
  . گردد افراد زير و با وظايف و اختیارات مربوط در دستگاه تشكیل مي

   تركیب كارگروه -الف
  اه اجرايي به عنوان رئیس  معاون ثابت دستگ-١
   نماينده وزير يا رئیس دستگاه اجرايي -٢
  به عنوان دبیر ) يا عناوين مشابه( مدير واحد و برنامه دستگاه اجرايي -٣
  ) يا عناوين مشابه( مدير واحد انفورماتیك دستگاه اجرايي -٥
  ) يا عناوين مشابه( مدير واحد پشتیباني دستگاه اجرايي -٦
  ) حسب مورد(د متولي فعالیت مورد نظر براي انجام از طريق دوركاري  مدير واح-٧
   وظايف و اختیارات كارگروه -ب
 احصا و تعیین امور و فعالیت ھايي كه تمام يا بخشي از آنھا قابل انجام از طريق دوركاري مي باشد و ارائه آنھا به باالترين مقام دستگاه -١

  براي تأيید 
  . ھايي كه از طريق دوركاري صورت مي پذيرند گیري كمي و كیفي فعالیت  الزم براي سنجش و اندازه تعیین ساز و كارھاي-٢
ھاي  ھاي دريافتي از واحدھاي متولي فعالیت ھاي قابل انجام از طريق دوركاري بر اساس گزارش  اقتصادي امور و فعالیت- تأيید توجیه فني-٣

  موردنظر 
   دوركاري  تأيید صالحیت كارمندان متقاضي-٤
   تعیین امكانات و تجھیزات مورد نیاز براي انجام دوركاري -٥
   تعیین ساز و كارھاي الزم براي امنیت اطالعات مورد استفاده در فرآيند دوركاري -٦
  ھاي دوركاري ھر كارمند  ھاي زماني براي فعالیت  تعیین دوره-٧
   نظارت بر اجراي فرآيند دوركاري در دستگاه اجرايي -٨
  ھاي انجام شده از طريق دوركاري  ھاي مديريتي نھايي فعالیت  تھیه گزارش-٩

ھاي قابل انجام از طريق طرح دوركاري و اعالم آن به كارمندان، انجام آن با درخواست كارمند و موافقت دستگاه يا   پس از تعیین فعالیت-٤ماده
  . پذيرد پیشنھاد دستگاه و موافقت كارمند صورت مي

 صورت وجود چند كارمند واجد شرايط متقاضي دوركاري، افراد معلول و زنان باردار يا داراي فرزندكمتر از شش سال از اولويت برخوردار  در-تبصره
  . خواھند بود

  .  دستگاه اجرايي موظف است امكانات و تجھیزات مورد نیاز براي انجام دوركاري را در اختیار كارمند دوركار قرار دھد-٥ماده
مسئولیت . ھاي دستگاه متبوع خود استفاده نمايد  كارمند دوركار موظف است امكانات و تجھیزات دوركاري را صرفا براي انجام فعالیت-٦ماده

  . نگھداري از امكانات و تجھیزات مذكور بر عھده وي خواھد بود
ھا و  رد استفاده براي طرح دوركاري و محافظت از دادهھاي اطالعاتي مو  دستگاه اجرايي موظف است اقدامات الزم را براي امنیت شبكه-٧ماده

ھا و اطالعات مربوط به فعالیت يا  كارمندان دوركار نیز موظفند ضوابط حفاظتي دستگاه متبوع خود را رعايت كرده و داده. اطالعات به عمل آورد
  .  اعضاي خانواده يا ساير افراد قرار ندھندھاي شغلي خود را در اختیار فعالیت

ھاي جانبي  قانون مديريت خدمات كشوري تحت عنوان كمك ھزينه) ٧٦( درصد حداقل حقوق موضوع ماده ٥ ھر ماه مبلغي به میزان -٨ماده
  . گردد براي مواردي از قبیل گرمايش، سرمايش و روشنايي منزل كارمندان دوركار به آنان پرداخت مي

  . ھاي رفاھي مستقیم و غیرمستقیم مانند ساير كاركنان به اين افراد پرداخت خواھد شد  پرداخت-تبصره
  : باشد  كارمند دوركار ملزم به رعايت موارد زير مي-٩ماده
صول كاري  با دستگاه يا واحد سازماني متبوع خود ھماھنگي كامل داشته و از انضباط كاري الزم در خصوص حضور و تحويل به موقع مح-الف

  . خود برخوردار باشد
 ھمواره امكان دسترسي سھل و آسان به كارمند وجود داشته باشد به طوري كه حداكثر به فاصله يك روز كاري پس از درخواست تلفني -ب

  . ر مرخصي باشددستگاه متبوع، كارمند جھت انجام امور مورد نظر و ھماھنگي به واحد مربوط مراجعه نمايد مگر آنكه با ھماھنگي قبلي د
  .  امور محول شده را خود به انجام رسانده و از واگذاري تمام يا بخشي از آن به شخص يا اشخاص ثالث پرھیز نمايد-ج
  .  كیفیت و كمیت مورد انتظار و الزم در انجام امور محول شده را به طور دقیق مدنظر قرار داده و رعايت نمايد-د
نامه استفاده  ي يا بیماري امكان انجام كار وجود نداشته باشد كارمند دوركار موظف است مطابق با آيین چنانچه به داليل مشكالت شخص-ه

  . كاركنان از مرخصي مراتب را به اطالع مدير بالفصل رسانده و براي مدت موردنظر درخواست مرخصي نمايد
يراد پیدا نمايد كه امكان ادامه فعالیت میسر نباشد ضمن توقف فعالیت اي ا  چنانچه امكانات و تجھیزات مورد استفاده براي دوركاري به گونه-و

  . مراتب را سريعا به اطالع دستگاه برساند
 كارمند متقاضي دوركاري موظف است قبل از شروع دوره دوركاري، تعھدنامه پیوست را كه تأيید شده به مھر دفتر ھیئت دولت است -١٠ماده

اي فوق العاده و بر اساس گزارش   توسط كارمند دوركار، كارگروه اجرايي در جلسه٩ت موارد ذكر شده در ماده امضا نمايد و در صورت عدم رعاي
  . مكتوب مديريت واحد متبوع، بالفاصله وضعیت كار در منزل كارمند را بررسي و حسب قوانین و مقررات با وي برخورد مي شود



رمند دور كار شش ماه مي باشد و حداكثر زمان ھر دوره توسط كارگروه اجرايي تعیین  حداقل زمان ھر دوره دوركاري براي ھر كا-١١ماده
  . خواھد شد

 قانون مديريت ٨٧ ساعات كاري كارمند دوركار، نحوه انجام وظايف و نحوه ارتباط با فرد دوركار توسط كارگروه اجرايي با رعايت ماده -١٢ماده
ھاي قانوني به اينگونه كاركنان بر اساس حجم و كیفیت كار تعريف شده  اري و ساير پرداختپرداخت اضافه ك. شود خدمات كشوري تعیین مي

  . توسط كارگروه اجرايي و با پیشنھاد مدير واحد متبوع كارمند و تأيید رئیس كارگروه اجرايي صورت خواھد گرفت
. ھاي اجرايي ابالغ نمايد دان دوركار را تھیه و به دستگاه معاونت توسعه مديريت موظف است ضوابط مربوط به ارزيابي عملكرد كارمن-١٣ماده

ھاي  ھاي اجرايي نیز موظفند عملكرد كارمندان دوركار خود را بر اين اساس ارزيابي و بر مبناي نتايج حاصل شده با استفاده از ظرفیت دستگاه
  . دوركاري اقدام نمايندقانون مديريت خدمات كشوري نسبت به تداوم، ارتقا يا قطع ھمكاري فرد به صورت 

گردد در محل كار خود در   كارمند دوركار موظف است در صورت لزوم روزھايي را ھر ھفته كه توسط مدير واحد متبوع وي تعیین مي-١٤ماده
  . دستگاه حضور فیزيكي داشته باشد

ز طرح دوركاري، گزارشي در مورد عملكرد افراد ذيربط و  مدير واحد متبوع كارمند يا كارمندان دوركار موظف است پس از پايان ھردوره ا-١٥ماده
  . نحوه پیشرفت امور به كارگروه اجرايي ارسال نمايد

ھاي استحقاقي، از كارافتادگي، تسھیالت رفاھي و تنظیم ساعات كار   ساز و كارھاي مربوط به اعمال ساير مقررات از جمله مرخصي-١٦ماده
  .  مديريت ابالغ خواھد شدمنطبق با قوانین توسط معاونت توسعه

  . ھاي اجرايي موظفند ھر سال گزارش فعالیت ھاي انجام شده از طريق دوركاري را به معاونت توسعه مديريت ارائه نمايند  دستگاه-١٧ماده
  .  به تأيید رياست جمھوري رسیده است٣٠/٣/٨٩اين تصمیم نامه در تاريخ 

  


