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 متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري

 

كميسيون  1386تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه  106ماده و  128قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 

قانون  85مشترك رسيدگي به اليحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم 

به  18/7/1386جلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ اساسي تصويب گرديد و پس از از موافقت م

 . يداي از سوي رئيس مجلس به دولت ابالغ گرد جهت اجرا طي نامه 25/7/86تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 

 

 قانون مديريت خدمات كشوري 

 تعاريف -فصل اول

يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به واحد سازماني مشخصي است كه تحقق : وزارتخانه -1ماده 

 . موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد

واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجادشده يا مي شود و با داشتن استقالل : مؤسسه دولتي -2ماده

قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از 

 . دهد

 . شود كليه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي

واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل حقوقي است و با : مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي -3ماده

مي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع تصويب مجلس شوراي اسال

 . غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد

هاي دولت به موجب  بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي: شركت دولتي -4ماده

چهل و چهارم قانون اساسي، ابالغي از سوي مقام معظم رهبري جزو وظايف دولت محسوب  سياست هاي كلي اصل

هر شركت تجاري كه از طريق . مي گردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد

شده مادام كه بيش از هاي دولتي منفردا يا مشتركا ايجاد  سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت

 . پنجاه درصد سهام آن منفردا يا مشتركا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است

تشكيل شركت هاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق الذكر صرفا با تصويب مجلس شوراي اسالمي  -1تبصره

تي در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزايش مجاز است همچنين تبديل شركت هايي كه سهام شركت هاي دول

 . سرمايه به شركت دولتي ممنوع است

شركت هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي  -2تبصره

 . شوند شركت دولتي تلقي مي گردند

كر شده بر كليه شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات كه در اين قانون ذ» شركت هاي دولتي«احكام  -3تبصره

 . عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد

كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي : دستگاه اجرايي -5ماده

مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران،  دوليت و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها
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 . هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه

يف و عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاه هاي اجرايي براي انجام وظا: پست سازماني -6ماده

هاي ثابت صرفا براي  پست. مسئوليت هاي مشخص پيش بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود

 . مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد

فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و يا قرارداد مقام : كارمند دستگاه اجرايي -7ماده

 . ار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شودصالحيتد

آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون : امور حاكميتي -8ماده

محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران 

 . نمي شود

 : ز قبيلا

 . سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي -الف

 . برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد -ب

 . ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم -ج

 راي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي الزم ب -د

 . قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي -ه

 حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي  -و

 ترويج اخالق، فرهنگ و مباني اسالمي و صيانت از هويت ايراني، اسالمي  -ز

 اليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي اداره امور داخلي، م -ح

 حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي  -ط

 تحقيقات بنيادي، آمار و اطالعات ملي و مديريت كشور  -ي

هاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث  ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفت -ك

 بيعي و بحران هاي عمومي ط

اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم و سي ام قانون  11و  10، 9بخشي از امور مندرج در مواد  -ل

اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران 

 . امكانپذير نمي باشد

كه با رعايت سياست هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي  ساير مواردي -م

 . ء اين امور قرار مي گيرد جز

آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع : امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي -9ماده

آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه : افراد مي گردد از قبيلفردي برتري دارد و موجب بهود وضعيت زندگي 

اي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطالعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و 

 . تبليغات اسالمي
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هاي  تقويت زيرساختآن دسته از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي است كه موجب : امور زيربنايي -10ماده

 . طرح هاي آب و خاك و شبكه هاي انرژي، ارتباطات و راه: اقتصادي و توليدي كشور مي گردد از قبيل

آن دسته از اموري است كه دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و : امور اقتصادي -11ماده

تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل : ند از قبيلمانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي ك

 . اين قانون 10و نقل، بازرگاني، مسكن و بهره برداري از طرح هاي مندرج در ماده 

 . منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد: سازمان -12ماده

 

 راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت  -فصل دوم

امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي قانون اساسي جمهوري  -13ادهم

اسالمي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صالحيت 

 : هاي ذيل انجام مي گردد شده و بانظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه

 . اعمال حمايت هاي الزم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف -1

 خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي  -2

امكانات و  مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از طريق اجاره، واگذاري -

 . تجهيزات و منابع فيزيكي

واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي با  -4

 . پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات

 هاي اجرائي  ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاه -5

مقدور نباشد ايجاد و ) 4لغايت 1( الذكر  جام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوقاگر ان -1تبصره

 . اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است

تاييد صالحيت علمي و اخالقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخشهاي  -2تبصره 

د داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهن آموزشي،

 . مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است

تعاوني و ( هاي اجرائي توسط بخش غير دولتي، امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاه -14ماده 

انجام خواهد شد و در موارد استثنايي با تصويب هيات وزيران ) تيخصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دول

 . توسط بخش دولتي انجام خواهد شد

قانون اساسي جمهوري اسالمي جمهوري ) 44(امور تصدييهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم -15ماده 

دولت مكلف است با . گردد مياسالمي ايران و سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري به بخش غير دولتي واگذار 

كنندگان و مصرف كنندگان جلوگيري و فضاي  رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليد

گذاري و برقراري عدالت و تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم  رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه

 . رفع بيكاري را فراهم نمايد ها و مزيت الزم و كردن زمينه
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و كنترل مراحل انجام كار و ) ستانده( وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول  به منظور افزايش بهره -16ماده 

گيري و اعطاي اختيارات الزم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي  يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصميم

رسد دستگاههاي اجرائي موظفند  اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي نامه خود بر اساس آئين

 . اقدامات ذيل را به عمل آورند

تعيين قيمت تمم شده فعاليتها و خدمات و محصوالت واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي ،  -الف

كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچو بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با 

متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب ساالنه ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و 

 . ريزي كشور يا استان برنامه

ني ساز و كارهاي نظارتي براي تعيين شاخصهاي هدفمد و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بي -ب 

 . كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده

انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين  -ج

 . تعهدات طرفين

ريزي  ور به شوراي برنامههاي اعتبارات مذك اعطاء اختيارات الزم براي پيشنهاد جا به جايي فصول و برنامه -د

استان در چهارچوب احكام قانون بودجه ساالنه جا به جايي اعتبارات ملي بر اساس احكام قانون بودجه ساالنه 

 . خواهد بود

اي كه با پيشنهاد  نامه براي اجراي نظام قيمت تمام شده، اختيارات الزم اداري و مالي به مديران، به موجب آئين -هـ 

 . گردد رسد تعيين مي ويب هيات وزيران ميسازمان به تص

اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از  -و

هاي اجرائي نسبت به  مديران دستگاه. گردد ربط به هزينه قطعي منظور مي پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي

يش بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسوول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو تحقق اهداف و نتايج پ

خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف 

 . قديم نمايداست گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس ت

هايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شده محصوالت و  دستگاه -1تبصره 

 . خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود

ريزي كشور اجراء شده و از سال   مهبايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنا احكام اين ماده مي -2تبصره 

 . باشد هاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي بودجه دستگاه 1387

شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غير  هاي اجرائي اجازه داده مي به دستگاه -17ماده 

، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از مشخص  دولتي بر اساس فعاليت

شود با رعايت قانون  در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي. خدمات مورد نياز خود را تا مين نمايند

 . برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد

ريزي كشور يا وزارت  موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه شركتهاي -تبصره 
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 . كار و امور اجتماعي تعيين صالحيت شده و در صورت تخلف از حكم اين ماده لغو صالحيت مي گردند

قسمتي از  كارمندان بخشهاي غير دولتي كه بر اساس احكام پيش بيني شده در اين قانونف تمام و يا -18ماده 

وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را 

هاي اجرائي هيچ گونه تعهد و  دستگاه. باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير دولتي تلقي مي گردند دار مي عهده

 . يا مسووليتي در قبال اين كارمندان ندارند

مايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و كارفر

هاي  دستگاه. صالح در اين رابطه خواهند بود مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي

نامه دريافت  حقوق كارمندان از محل ضمانت اجرائي موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غير دولتي در احقاق

 . ربط را پرداخت نمايند شده تعهدات كارمندان ذي

هاي اجرائي به منظور ارتقاء مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، براي  دستگاه -19ماده 

ي نوين مديريتي، بازنگري و پااليش هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظامها اي در زمينه انجام خدمات مشاوره

هاي انساني و فناوريهاي نوين اداري با  وظايف و ماموريتها و ساختارهاي تشكيالتي، توسعه و مديريت سرمايه

مراكز آموزش، پژوهشي، دولتي و موسسات خصوصي تاييد صالحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذي 

 . ربط عقد قرارداد نمايند

مندي از فكر و انديشه و خالقيت  هاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره دستگاه -20ماده 

آن در   كارمندان ذي ربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري

اي خواهد بود كه با  نامه ت پاداش بر اساس آئيننظام پيشنهادها و نحوه پرداخ. ها را فراهم آورند گيري تصميم

 . رسد پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي

هاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غير دولتي  با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاه -21ماده 

 . گردد به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد واگذار مي

 ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر  انتقال به -الف

 بازخريد سنوات خدمات  -ب

 موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال  -ج

در صورت تمايل كارمندان به . باشد انتقال به بخش غير دولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي -د

ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين  ه جايي تغيير صندوق ذيتغيير صندوق بازنشستگي هزينه جا ب

 . گردد  مي

 . انجام وظيفه در بخش غير دولتي به شكل مامور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غير دولتي پرداخت مي كند -هـ

ين و مقررات در صورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غير دولتي شود، قوان -1تبصره 

شوند و  گرد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي

 . توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند در صورت تمايل مي

ربط به بخش  ري بخشي از دستگاه ذي بهره بردا) با شركت دولتي( در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت -2تبصره 
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آئين نامه اجرائي اين ماده با  .باشد غير دولتي واگذار گردد، ماموريت كارمندان مربوط به بخش غير دولتي مجاز مي

 . رسد پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي

. نتخاب و دستگاه اجرائي اعالم كندتواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت ا كارمند مي -3تبصره

 . دستگاه مربوط مكلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روشها را انتخاب و اقدام كند

هاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غير دولتي اقدامات الزم براي آموزش،  دستگاه -22ماده 

ت و كمكهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غير دولتي بر اساس سازماندهي، ايجاد تسهيال

 . رسد، به عمل آورند اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي نامه آئين

ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي  -23ماده 

 . باشد هاي اجرائي ممنوع مي ، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاهورزشي

دار انجام برخي از امور  هايي كه بر اساس وظايف قانون خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دستگاه -1تبصره 

 . باشند باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي فوق مي

اند با  تا زماني كه از نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافتهمناطق محروم كشور  -2تبصره 

 . باشند تصويب هيات وزيران از حكم اين ماده مستثني مي

هاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات  در راستاي اجراي احكام اين فصل كليه دستگاه -24ماده 

 : ذيل را انجام دهند

ش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است را حداكثر ش -الف 

به نحوي كه طي هر برنامه . احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند

 . بيست درصد از ميزان تصديهاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد

هاي  اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاه) 51(تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده -ب

باشند هر سال يه ميزان دو درصد در امور  اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قراداد مي

 . غير حاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد

معادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت حداكثر  -ج

 . شوند استخدام نمايند هاي اجرائي خارج مي دستگاه

 . اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند) 8(وظايف حاكميتي موضوع ماده -1تبصره 

ه قابل واگذاري در چهارچوب اين قانونف حمايتهاي دولت براي نامه اجرائي اين ماده شامل وظيف آئين -2تبصره 

توسعه بخش غير دولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي 

 . رسد واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي

هاي اجرائي كنترل  ازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاهديوان محاسبات و سازمان ب -3تبصره 

 . نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند

 

 حقوق مردم  -فصل سوم
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هاي اجرائي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موزاين اخالق اسالمي و  مديران و كارمندان دستگاه -25ماده 

نمايند وظايف خود را به  ي كه در بدو ورود اداء نمود و منشور اخالقي و اداري كه امضاء مياداري و طبق سوگند

 . هاي قانوني آنها انجام دهند نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته

اجرائي با پيشنهاد نامه و تعهدات كارمندان دستگاه هاي  الدكر، متن سوگند اصول و مفاد منشور فوق -1تبصره 

 سازمان به تصويب هيات وزيران برسد 

توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط عالوه بر موارد فوق،  دستگاههاي اجرائي مي -2تبصره 

 . مواردي را با رعايت منشور اخالقي مصوب هيات وزيران به آن اضافه نمايند

هاي اجرائي آشنا نموده و  م را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائي مكلفند مرد دستگاه -26ماده 

از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را 

 . ارتقاء داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند

هاي اجرائي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند،  دم در استفاده از خدمات دستگاهمر -27ماده 

هاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را  دستگاه

ز هرگونه تخلف، مسوولين مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صورت برو

 . هاي اجرائي مسووليت پاسخگويي به مردم و شكايت انان را به عهده خواهند داشت دستگاه

دولت مكلف است به منظور تامين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد  -28ماده 

مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال  بهره كارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و

ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان  نامه ها، شيوه نامه تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين

 . دولت را به عنوان يك عامل موثر منظور نمايد

 

 ساختار سازماني  -فصل چهارم

ازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيالت خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در دستگاههاي اجرائي مكلفند س -29ماده 

رسد با رعايت موارد ذيل  چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي

 : انجام دهند

اد دستگاه و تاييد سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنه -الف

 . رسد سازمان به تصويب هيات وزيران مي

تشكيالت و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله  -ب

 . متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت

هاي اجراي  سطوح عمومي مديريتي در دستگاه -حل انجام كار و سلسله مراتب اداري به منظور كوتاه نمودن مرا -ج

 : گردد ملي و استاني با احتساب باالترين مقام اجرائي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي

 . سطح) 4(حداكثر در: ها و موسسات دولتي وزارتخانه -

 سطح ) 3(حداكثر : واحدهاي استاني  -
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 سطح ) 2(حداكثر: دهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همترازواح -

 . يك سطح: ساير واحدهاي تقسيمات كشوري -

توانند  شوند، مي هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي ها و سازمان هر كدام از وزارتخانه -د

در ساختار تشكيالتي خود پيش بيني  معاون ياعناوين مشابه) 3(معاون و ساير موسسات دولتي حداكثر) 5(حداكثر

مدير كل يا ) 5(تواند حداكثر نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي

 . مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد

مذكور در اين بند  پستهاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس موسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي

 . تامين خواهد شد

و براي ساير ) 10(حداكثر) 7(ماده) ج(و)ب(،)الف(تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذكور در بندهاي  -هـ

پست ) 3(و براي روساي موسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر) 4(مقامات اجرائي مذكور در اين ماده حداكثر

 . گردد يين ميدر سقف پستهاي مصوب تع

با رعايت ) به استثناء استانداريها( هاي اجرائي در مراكز استانها ها و ساير دستگاه واحدهاي سازماني وزارتخانه -ي

شوند و سازمانهاي موجود در اين سطح تغيير  اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي) 29(ماده

 . يابند مي

رائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكالت مصوب خود الزاما موظف به ارائه هاي اج در صورتي كه دستگاه -ط

خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند در 

ندان ربط احداث نشده باشند موظفند كارم صورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي

اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد   ذي ربط خود را در مجتمع

 . گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند مي

شتيباني و هاي پ هزينه. گردد ربط نمي افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي

در ساير شهرها با تشخيص هيات . گردد پيش بيني مي) استانداريها(ها در بودجه وزارت كشور  خدماتي اين مجتمع

 . باشد وزيران اجراي اين بند امكانپذير مي

 . رسد نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي آئين

شوند، در صورت ضرورت  مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي ها و سازمانهاي وزارتخانه -30ماده

توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري  با تاييد سازمان و تصويب هيات وزيران مي

ه به و موسسات مستقل وابست  در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه. واحد سازماني داشته باشند

رئيس جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازمان ادغام و تحت مديريت واحد قرار 

 . گيرند مي

 . رسد موارد استثناء از حكم اخير اين ماده با تاييد سازمان به صتويب هيات وزيران مي

تهيه و يك نسخه از آن را به )29(ههاي اجرائي مكلفند تشكيالت تفصيلي خود را رعايت مفاد ماد دستگاه -31ماده 

سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم . سازمان ارسال دارند
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ربط موظفند پس از اصالح  هاي اجرائي ذي دستگاه. مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخصها مذكور را اعالم نمايد

 . را كسب نمايند موارد مغاير، تاييد به سازمان

هاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به  هر يك از كارمندان دستگاه -32ماده 

 . كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابالغ اين قانون ممنوع است

يط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد پستهاي سازماني مصوب، هاي اجرائي مي توانند در شرا دستگاه -تبصره 

بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال 

 . به كار گيرند

» 16«ع مادهموضو( هاي اجرائي كه بر اساس قيمت تمام شده تنظيم تشكيالت داخلي واحدهايي از دستگاه -33ماده 

اي از تشكيالت خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال  شود برعهده آنها بوده و نسخه اداره مي) اين قانون

 . خواهند داشت

هاي اجرائي صرفا در چهارچوب  تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاه -34ماده 

 . باشد باشد سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام اين كار مي وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي

هاي اجرائي موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به  كليه دستگاه -35ماده 

 . پيشنهاد اصالح ساختار سازماني خود اقدام نمايند

هاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته و پستهاي مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخش -تبصره 

در صورت نبود پست بالتصدي . اين قانون تامين خواهد شد) 29(جديدالتاسيس از سرجمع پستهاي موضوع ماده

 . الذكر دولت موظف است با رعايت احكام اين فصل پست جديد ايجاد نمايد براي واحدهاي فوق

 فناوري اطالعات و خدمات اداري  -فصل پنجم

وري  هاي اجرائي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روشهاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره دستگاه -36اده م

نيروي انساني و كارآمدي فعاليتها نظير سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، سالمت و صحت امور و تامين رضايت و كرامت 

گذارند و حداكثر هر سه سال يك بار اين روشها را  العمل سازمان تهيه و به مورد اجراء مردم و بر اساس دستور

 . مورد بازبيني و اصالح قرار دهند

وري و كارآمدي فعاليتها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي بر اساس شاخصهايي  ميزان بهره -تبصره 

ربط  هاي ذي مكاري دستگاهرسد، ساليان توسط سازمان با ه هاي اجرائي به تاييد سازمان مي كه با پيشنهاد دستگاه

 . شود گيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي مورد اندازه

هاي  العمل هاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستور دستگاه -37ماده 

 : ربط اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند ذي

بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد  اني الكترونيكي در خصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زماناطالع رس -1

 . ارائه نمايد

 هاي الكترونيكي  ارائه فرمهاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه -2

مردم به دستگاه اجرائي براي ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري  -3
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 . دريافت خدمت

اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يك، دو و سه سال تعيين ) 3(و ) 1(مدت زمان اجراء بندهاي  -تبصره

 . گردد مي

به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدماتي رساني الكترونيكي از طريق بخش  -38ماده 

 1386كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر تا پايان سال . گردد ولتي و غير دولتي در مراكز شهرستانها ايجاد ميد

دستور العمل اجرائي . باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي

  .رسد اين ماده به تصويب شوراي عالي اداري مي

دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري  -39ماده 

هاي غير ضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سالمت شغلي كارمندان  و جلوگير از تشريفات زائد و هزينه

زومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابالغ براساس ضوابط و استانداردهاي به كار گيري فضاها، تجهيزات و مل

 . گردد اقدام نمايند مي

كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را با  -تبصره 

استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات كل اقتصادي و دارايي 

استان و در مراكز به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب 

 . هيات وزيران و يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دستگاههاي بهره بردار آن تعيني گردد

ان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت در صورتي كه در مهلت تعيين شده دستگاههاي اجرائي اقدام نكنند ذي حساب

 . يا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتيب فوق اعالم نمايند

اطالعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطالعات در خدمات،   به منظور ايجاد زير ساخت -40ماده

سالمي ايران و مشاركت كليه اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري ا

 . دستگاههاي اجرائي پايگاه اطالعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجراء نمايد

ها و اطالعات  اين پايگاه با استفاده از شمار ملي و كد پستي از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده -1تبصره 

 . گردد موجود دستگاهها تشكيل مي

هاي مربوط به خود را با  هاي اطالعات داده پايگاه 1386هاي اجرائي موظفند تا پايان سال كليه دستگاه -2تبصره 

 . استفاده از شماره ملي و كد پستي آماده نمايند

 . آئين نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد -3تبصره 

هر گونه ارائه . باشد جام تكاليف مطرح در اين ماده ميسازمان مسئول پيگيري و نظارت بر حسن ان -4تبصره 

 1388باشد از سال  خدمات و بقراري ارتباط با مراجعاني كه نياز به شناسايي افراد و آدرس محل استقرار آنها مي

 . باشد بدون استفاده از شمار ملي و كدپستي توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي

 

 ورود به خدمت  -فصل ششم 

ورود به خدمت و تعيين صالحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائي مي باشند  -41ماده 
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 . شود براساس مجوزهاي صادره، تشكيالت مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي

 : شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از -42ماده 

حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك داشتن  -الف

 . تحصيلي دكتري چهل و پنج سال

 . داشتن تابعيت ايران -ب

 . انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان -ج

 . عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر -د

 . ي موثرنداشتن سابقه محكوميت جزائ -ه

براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها (دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز  -و

 ). پيش بيني شده است

اي كه با  شوند براساس آئين نامه داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي -ز

 . رسد يات وزيران ميپيشنهاد سازمان به تصويب ه

 . اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -ح

 . التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -ط

به كار گيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام  -تبصره

 . هد داشتخوا

استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل تخصصي و كاشناسي و باالتر منوط به احراز توانايي  -2تبصره 

باشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه  اطالعات مي  آنان در مهارتهاي پايه و عموم فناوري

 . و ابالغ خواهد شد

 . هاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود ان و خانوادهاستخدام ايثارگر -3تبصره 

 . قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است -4تبصره 

به كار گيري افراد با مدارك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در اين ماده در موارد يا  -5تبصره 

و براي فرزندان شهدا صرفا در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب  مناطقي خاص براي مدت زمان مشخص

 . باشد رسد مجاز مي هيات وزيران مي

توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي عالوه بر  دستگاههاي اجرائي مي -43ماده 

 . دهند اين قانون داشته باشند، آن را ملك عمل قرار 42شرايط ماده 

به كار گيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر  -44ماده 

دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان . گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است آگهي مي

 . رسد عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت مي

 . از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد -45ماده 

 . استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي -الف 
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 . استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين -ب

د عمل به استخدام رسمي در آمده اند با رعايت مقررات اين قانون به كارمنداني كه به موجب قوانين مور -1تبصره 

 . صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد

اين قانون بنا به پيشنهاد  8هاي مذكور در ماده  مشاغل موضوع بند الف اين ماده با توجه به ويژگي -2تبصره 

 . رسد سازمان به تصويب هيات وزيران مي

پيماني در انتهاي مدت قرار داد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي سن كارمند  -3تبصره 

 . از هفتاد سال تجاوز كند

گردد و در مورد  تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي -4تبصره 

 . باشد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرائي ذي ربط مي

نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره  كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي -46ماده 

باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء  آزمايش را كه مدت آن سه سال مي

 : كارمندان رسمي منظور خواهند شد

، كارداني، عالقه به كار، خالقيت، نوآوري، روحيه خدمت به )و اخالقيعلمي، اعتقادي (حصول اطمينان از لياقت  -الف

مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز الزم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صالحيت كارمندان 

 . رسمي

 . هاي آموزشي و كسب امتياز الزم طي دوره -ب 

 . تائيد گزينش -ج 

يا ايران دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمات و يا تبديل به استخدام  در صورتي كه در ضمن -1تبصره 

 : رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روزشهاي ذيل رفتا خواهد شد

 . اعطاء مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط الزم -الف 

 . تبديل وضع به استخدامي پيماني -ب 

 . لغو حكم -ج

و پذيرفته شدن  42ان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صالحيتهاي موضوع ماده با كارمند -2تبصره 

 . براي استخدام در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد

 . شود سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي -1

 . شود خدمت اضافه ميفصل ورود به  42سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف ماده  -2

 . رسد آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي -3تبصره 

به كارگيري كارمندان شركتهاي و موسسات غير دولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات  -47ماده 

باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه  يپستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع م

 . اين قانون امكانپذير است 17شركتها و موسسات صرفا براساس ماده 

 : گردند كارمندان رسمي در يكي از حاالت ذيل از خدمات در دستگاه اجرائي متنزع مي -48ماده 
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 . بازنشستگي و يا از كار افتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط -

 . استعفا -

( بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب  -

 ). رسد اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي براساس آئين نامه

 . 122آماده بخدمت براساس ماده  -

  .اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط -

گردند در مدت انفصال اجازه استخدام  كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي -1تبصره 

 . و يا هر گونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت

همان  گردند، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال مجدد در كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج مي -2تبصره 

 . دستگاه اجرائي را نخواهد داشت

 : باشد تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي -49ماده 

 . استمرا پست سازماني كارمندان -

 . كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند -

 . جلب رضايت مردم و ارباب رجوع -

 . تخصصي در زمينه شغل مورد تصديارتقاء سطح علمي و  -

 . در صورت عدم تمديد قرار داد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد -تبصره

 . كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود -50ماده 

هاي پنج ساله  ستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامهمجموع مجوزهاي استخدام د - 51ماده 

ها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي  گردد و سهم هر يك از وزارتخانه تعيين مي

 . رسد

ماده خالف  هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين -تبصره 

شوند تصرف  باشد و پرداخت هر گونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي قانون محسوب و ممنوع مي

 . گردد غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي

 32و تبصره ماده  45هر نوع به كار گيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حاالت مندرج در ماده  - 52ماده 

 . باشد اين قانون ممنوع مي

 

 انتصاب و ارتقاء شغلي  -فصل هشتم 

انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي الزم و پس از احراز شايستگي  - 53ماده 

 . و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد

بات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ث - 54ماده 

 : زير را انجام دهند
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اي، شرايط تخصصي الزم در تعيين نموده تا افراد از مسير  در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدريت حرفه -الف

وجود نداشته باشد، با برگزاري در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب . ارتقائ شغلي به مراتب باالتر ارتقاء يابند

 . پذيرد امتحانات تخصصي الزم، انتخاب صورت مي

با (اي از افراد شايسته  درصد سمتهاي مديريت حرفه 15توانند براي حداكثر پانزده درصد  دستگاههاي اجرائي مي

. ه استفاده نمايندخارج از دستگا) رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي

اين قانون بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء  71مذكور در ماده (عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي  -ب

 ). باشد شغلي از اختيارات مقامات باالتر مي

د قبل از تغيير سمت افرا. باشد و تمديد آن بالمانع است اي چهار ساله مي دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه -ج

 . باشد رسد امكانپذير مي اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي مدت مذكور براساس آئين نامه

در اجراء اين ماده مجموعه شركتهاي زير مجموعه يك شركت مادر تخصصي براي انتصاب مديران يك  -1تبصره 

 . گردد دستگاه اجرائي تلقي مي

) ه(و ) د(اههاي اجرائي، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرائي مذكور در بندهاي در هر يك از دستگ -2تبصره 

اي است كه با پيشنهاد  گردد و عزل و نصب متصدي آن براساس آئين نامه اين قانون ثابت تلقي مي) 71(ماده 

 . رسد سازمان به تصويب هيات وزيران مي

مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي دستگاههاي اجرائي موظفند امكان ارتقائ  -3تبصره 

 . براي كليه كارمندان فراهم نمايند

 . گردند اي تلقي مي اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه 71مديران مذكور در ماده  -4تبصره 

واجد شرايط احراز پستهاي هاي انساني و شناسايي افراد  سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه - 55ماده 

 . مديريت نسبت به ايجاد بانك اطالعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد

هاي اجرائي موثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و  ها و سامانه سازمان موظف است برنامه -56ماده 

رائي كشور تنظيم نمايد و هر گونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اج

 . باشد هاي ذي ربط مي به طي دوره

اي و نحوه ارتقاء  دستور العمل اجرائي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديرت حرفه - 57ماده 

 . رسد مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي

 

 توانمند سازي كارمندان  -م فصل نه

سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي دستگاههاي اجرائي، نظام آموزش  - 58ماده 

اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش  كارمندان دستگاههاي اجرائي را به گونه

م را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تامين نمايد به هاي الز كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه

اي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش براساس  نحوي كه رابطه

 . مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند
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هاي  قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت مقررات اين - 59ماده 

 . آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند

هاي آموزشي مورد  هاي آموزشي مصوب براي اجراء دوره توانند در قالب برنامه دستگاههاي اجرائي مي -تبصره 

توانند كليه  دستگاههاي مزبور ميهمچنين . ها و موسسات آموزش عالي انعقاد قرار داد نمايند نياز خود با دانشگاه

ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و مراكز آموزشي  مراحل طراحي، اجراء و ارزشيابي دوره

 . و پژوهشي دولتي و غير دولتي كه صالحيت فني و تخصصي آنها به تائيد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند

گردد و از سوي دولتهاي خارجي  كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نميكليه بورسهاي آموزشي  -60ماده 

گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي  يا از طرف موسسات بين المللي در اختيار دولت قرار مي

مربوط اقدام شود توسط دستگاه اجرائي  هايي كه طبق قرار داد دو جانبه برگزار مي دوره. گردد اجرائي توزيع مي

 . خواهد شد

شود با نظر وزارت درمان و آموزش  هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي بورسهاي و دوره -تبصره 

 . گردد پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي

آموزشي كه منجر به  هاي اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از زمان تصوب اين قانون براي طي دوره -61ماده 

گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از  اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي

 . باشد ماموريت آموزشي ممنوع مي

 . باشند ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي -تبصره 

. افزايش مهارتها و تواناييهاي شغلي خود اقدام نمايند كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازي و -62ماده 

ها و الگوهاي الزم براي افزايش توان و توان سنجي مدام كارمندان خود را كه توسط  دستگاههاي اجرائي شيوه

 . شود به مورد اجرا خواهند گذارد سازمان تهيه و ابالغ مي

 . رسد ن و به تصويب هيات وزيران ميآئين نامه اجرائي اين فصل به پيشنهاد سازما - 63ماده 

 حقوق و مزايا  -فصل دهم 

نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي  - 64ماده 

امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، . مذكور در مواد آتي خواهد بود

گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين  مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي

 . گردد ميزان تعيين مي

ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در اليحه بودجه ساالنه پيش بيني و به  -تبصره 

 . درس تصويب مجلس شوراي اسالمي مي

كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتهاي، سطح  -65ماده 

 . يابند هاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي تخصص و مهارت

 . باشد مي) 6000(و حداكثر آن ) 2000(حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل 

بندي  رتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثر در پنج -1تبصره 
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هاي خبره  رتبه. يابد ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي گردند و هر كدام از رتبه مي

 . يابد مي و عالي به مشاغل كارشناسي و باالتر اختصاص

گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خالقيت، ميزان  شاغلين مربوط به بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي

هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس  افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره

رسد ارزيابي و حسب امتيازات  سعه مديريت ميضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي تو

نخبگاني كه طبق ضوابط . يابند مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مي

شوند و افرادي كه عالوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه  مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين مي

رسد از طي  اي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي نامه م برخوردار هستند طبق آئينو مهارت الز

 . گيرند هاي ديگر قرار مي ها معاف و دي يكي از رتبه برخي از رتبه

كليه عناوين مديريت وسرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، حيطه سرپرستي و نظارت و  -2تبصره 

و ) 500(العاده مديريت كه حداقل امتياز آن  اي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوقحساسيته

 . گيرد است، قرار مي) 5000(حداكثر آن 

امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت،  -3تبصره 

 . گردد محاسبه مي) 1/1(جداول حق شغل با ضريب  درمان و آموزش پزشكي در جدول يا

عالوه بر (هاي آموزشي و مهارت  كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيالت، دوره -66ماده 

و ) 1000(، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل )حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط

 . گردند مند مي باشد، بهره امتياز مي )4500(حداكثر 

 . امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد%) 75(حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد 

اي كه با پيشنهاد سازمان به  نامه اند براساس آيين هاي علميه تحصيل نموده هنرمندان و افرادي كه در حوزه -تبصره 

 . گردند رسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز مي مي تصويب هيئت وزيران

آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت ) 2(و ) 1(هاي  و تبصره) 65(جدول يا جداول موضوع ماده  -67ماده 

رسد و تخصيص هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد  وزيران مي

ارزيابي عوامل . گردد راي توسعه مديريت انجام و براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابالغ ميسازمان توسط شو

رسد توسط دستگاههاي  مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي

 . نمايد اجرايي انجام خواهد شد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت مي

گردد  كه حقوق ثابت تلقي مي) 66(هاي آن و ماده  و تبصره) 65(بر پرداختهاي موضوع ماده عالوه  -68ماده 

 : باشد هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي العاده فوق

العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك  فوق -1

اميتاز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل %) 25(باشند تا به ميزان بيست و پنج  رشد و باالتر ميتحصيلي كارشناسي ا

فهرست اين مناطق در هر . حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد%) 20(تا بيست درصد 

 . رسد دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي
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امتياز ) 1500(العاده ايثارگري متناسب بادرصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا  فوق -2

 . گيرد امتياز تعلق مي) 750(هاي دولتي تا  و به دارندگان نشان

دمت اند به ازاي هر سال خ اداري بوده  كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت

 . شود امتياز در نظر گرفته مي) 125(در زمان جنگ 

العاده سختي كار وكار در محيط هاي غير متعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني،  فوق -3

 امتياز و در مورد كار با) 1000(عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا 

زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش  مواد سمي، آتش

 . خواهد بود

بگير مشمول اين قانون كه داراي  مندي و اوالد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه كمك به هزينه عائله -4

حداكثر سن براي . امتياز و حداكثر سه فرزند) 200(ز براي هر فرزند معادل اميتا) 800(باشند معادل  همسر مي

سال تمام و ) 25(كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غير شاغل بودن فرزند،  اوالدي كه از مزاياي اين بند استفاده مي

شمول اين قانون كه كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير م. نداشتن شوهر براي اوالد اناث خواهد بود

باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان  داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلي مي

فرزندان معلول و از كار افتاده كلي به . شوند مند مي مندي موضوع اين بند بهره هستند از مزاياي كمك هزينه عائله

 . باشند مشمول محدوديت سقف سني مزبور نميربط  تشخيص مراجع پزشكي ذي

العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پيچيدگي وظايف و مسئوليتها و  فوق -5

امتياز و ) 700(شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر 

. گردد امتياز تعيين مي) 2000(امتياز و براي مشاغل باالتر حداكثر ) 1500(ناسي حداكثر براي مشاغل همسطح كارش

 . باشد العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي اين فوق

 : باشد العاده كارايي و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي فوق -6

بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق  از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه%) 70(د درصد به حداكثر هفتا -الف

عملكرد كارمندن و با توجه به امتيازي كه از عوامل نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشي و كيفيت و 

امتياز مربوط به %) 20(مايد تا ن براساس دستورالعملي كه سازمان ابالغ مي. نمايند سرعت در اتمام كار كسب مي

 . باشد حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي

درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت %) 70(مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد  ميزان بهره -ب

سازمان و تصويب شوراي عالي ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط  در تحقق تكاليف قانوني و اجراي برنامه

 . گردد تعيين مي%) 70و % 50، %30(گردند به ترتيب  بندي مي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه

العاده  ربط مشمول دريافت اين فوق متناسب با رتبه دستگاه ذي) 71(مقامات دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده  -ج

 . باشند مي

جايي محل خدمت  روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابه  نه سفر و مأموريتبه منظور جبران هزي -7

كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران 
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 . به كارمندان پرداخت خواهد شد

العاده اشتغال خارج از كشور  اشتغال دارند فوقبه كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني  -8

 . گردد رسد پرداخت مي براساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي

كنند دريافت ديگري به استثنا  العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق

گيرد نخواهند  راي اشتغال در خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق ميمواردي كه به موجب قوانين خاص ب

 . داشت

وقت اداري گردند براساس  در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان مؤظف به انجام خدماتي خارج از -9

توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار،  رسد، مي اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي نامه آئين

 . التأليف به آنها پرداخت نمود الترجمه و حق التدريس، حق التحقيق، حق حق

حقوق %) 50(يك از كارمندان نبايد از حداكثر التدريس به هر  مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق

 . هاي وي تجاوز نمايد العاده ثابت و فوق

كارمندان آن دستگاه كه به اقتضا شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از %) 20(در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا 

 . باشند مستثني مي%) 50(محدوديت سقف 

پذيري، تأثير  المللي، ريسك به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين العاده ويژه در موارد خاص با توجه فوق -10

كار با پيشنهاد   اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت

هاي اجرائي تا در برخي از دستگاه از مشاغل،%) 25(اي براي حداكثر  سازمان و تصويب هيئت وزيران امتياز ويژه

 . هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد العاده سقف امتياز حقوق ثابت و فوق%) 50(

مشروط به  اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرايي،) 6(و ) 5(هاي مذكور در بندهاي  العاده پرداخت فوق -تبصره

) احكام مذكور در اين قانون(واگذاري امور به بخش غير دولتي اعمال اصالحات ساختاري، نيروي انساني، فنĤوري و 

امكانپذير  1387هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال  جويي و استفاده از منابع حاصل از صرفه

زمان انجام اصالحات مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سا. گردد ها جزو ديون منظور نمي العاده باشد و اين فوق مي

 . برسد

اعتباراتي كه از محل اصالحات %) 25(شود تا بيست و پنج درصد  به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي -69ماده 

حساب  با تأييد ذي(گردد را  جويي مي الذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفه مذكور در تبصره ماده فوق

ر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته وري غير مستم العاده بهره به عنوان فوق) مربوطه

 . دهند پرداخت نمايند انجام مي

شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرايي به تناسب وظايف پستهاي قابل تخصيص به هر  -70ماده 

موثر ديگر با پيشنهاد هاي آموزشي مورد نياز و عوامل  شغل، از لحاظ معلومات، تحصيالت، تجربه، مهارت و دوره

و در انتصاب افراد به مشاغل . گردد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي

 . باشد مذكور رعايت شراط مصوب الزامي مي

شرايط تصدي مشاغل عمومي كه در پيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي قابل تخصيص  -1تبصره 
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ربط ابالغ  شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به دستگاههاي ذي به هر

 . گردد مي

دستگاههاي اجرايي مؤظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به  -2تبصره 

اغل اختصاصي را رأساً به در غير اين صورت سازمان مؤظف است شرايط تصدي مش. سازمان اعالم نمايند

 . تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است. شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد

شوند و امتياز شغلي مقامات  سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي -71ماده 

 : گردد مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي

 . امتياز) 18000(رؤساي سه قوه  -الف

 . امتياز) 17000(معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسالمي و اعضا شوراي نگهبان  -ب

 . اميتاز) 16000(وزرا نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و معاونين رئيس جمهور  -ج

 . اميتاز) 15000(استانداران و سفرا  -د

 . امتياز) 14000(معاونين وزرا  -هـ 

گردند و تعيين ساير   اين ماده همتراز مي) ب(نخست وزيران دوران انقالب اسالمي با مقامات بند  -1تبصره 

هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس  هاي همطراز به عهد هيئت وزيران بوده و تعيين همطرازي پست پست

 . مجلس خواهد بود

كه حقوق ثابت تلقي )) 66(مذكور در ماده (وق و امتياز ويژگيهاي شاغل عالوه بر حقوق موضوع ماده ف -2تبصره 

 . اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت) 68(هاي ماده  العاده گردد فوق مي

مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند  -3تبصره 

العاده مستمر آنها  تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين پس از

العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان  حقوق ثابت و فوق%) 80(در مسئوليت جديد از هشتاد درصد 

عوامل شغل و شاغل (وت تطبيق با ارتقاهاي بعدي اين تفا. را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود%) 80(التفاوت تا  مابه

التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز مالك عمل خواهد  گردد و اين مابه مستهلك مي) ها العاده و فوق

 . بود

به استنثا (دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون  -4تبصره 

 . اي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه) ق و مزاياحقو

هاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب  امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هيئت -72ماده 

ن بايد در اختيار دولت قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرا) 44(مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم 

بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و 

 . خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد

اين گونه كارمندان . باشد اين فصل مي برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در) 5/1(سقف امتياز اين ماده حداكثر 

 . مند خواهند بود بهره) 68(هاي مذكور در ماده  العاده حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق
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حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره ساير شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب  -تبصره 

اي مذكور در اين  ر دولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفهمقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غي

 . گردد قانون تعيين و پرداخت مي

به منظور ارتقاي كارايي و سوددهي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن  -73ماده 

) 44(در مورد اصل چهل و چهارم  دسته از شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري

اي كه به تصويب هيئت وزيران  نامه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آئين

وري  رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره مي

العاده حسب مورد براي  حداكثر امتياز اين فوق. ي به طور غير مستقيم پرداخت خواهد شدور العاده بهره ها، فوق بنگاه

 . باشد حقوق ثابت هر يك از كارمندان مي%) 40(كارمندان تا سقف چهل درصد %) 70(هفتاد درصد 

توانند  ه را ميو اين ماد) 68(ماده ) 6(هاي مذكور در بند  العاده مشمولين اين قانون صرفاً يكي از فوق -تبصره 

 . دريافت نمايند

به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با  -74ماده 

ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب  عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه

و   و بودجه  ربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه ذيهيئت وزيران و رئيس دستگاه 

دستگاههاي اجرايي اعم از اين كه مشمول   شود، كليه تشكيل مي) به عنوان ناظر(محاسبات مجلس شوراي اسالمي 

براي تعيين و يا تغيير مباني ربط  مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي

مصوبات . و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند

 . و تصميمات شورا پس از تأيد رئيس جمهور قابل اجرا است

 . وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود

گيري  زيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصميمهيئت و -تبصره 

 . نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند

 . باشد مي) 5000(امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و مؤظفين معادل  -75ماده 

بگيران مشمول اين قانون و  تمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفهحداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مس -76ماده 

ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاهها اجرايي هر سال با پيشنهاد 

 . رسد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي

هاي مستمر تجاوز  العاده حداقل حقوق ثابت و فوق برابر) 7(العاده مستمر نبايد از  سقف حقوق ثابت و فوق -تبصره 

 . كند

 . گردند العاده مستمر تلقي مي فوق) 68(ماده ) 5(و) 3(، )2(هاي مذكور در بندهاي  العاده فوق

اين قانون تا سقف ) 68(ماده ) 10(و ) 9(، ) 8) (7(، )6(، )5(هاي مذكور در بندهاي  العاده تعيين ميزان فوق -77ماده 

 . ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات و مديران خواهد بود شده توسط مراجع ذيتعيين 

در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي  -78ماده 
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  گردد و همچنين برنامه خت ميپرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پردا

سرويس، مهد كودك و يا  وآمد، سلف هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت كمك

 . گردد گردد، با اجراي اين قانون لغو مي ساير موارد پرداخت مي

مول كسور بازنشستگي هر يك از هاي مش العاده در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق -تبصره 

نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق  كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي

اين تفاوت . گردد دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاهاي بعدي مستهلك مي

 . گردد زنشستگي يا وظيفه نيز منظور ميتطبيق در محاسبه حقوق با

بايد در فيش   ها، كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غير مستمر، پاداشت و هزينه -79ماده 

 . حقوقي كارمندان درج گردد

نهاد سازمان به ماه با پيش 3اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت   نامه آئين -80ماده 

ها و  نامه ماه پس از ابالغ آئين) 3(رسد و دستگاههاي اجرايي مؤظفند حداكثر ظرف مدت  تصويب هيئت وزيران مي

 . دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند

 ارزيابي عملكرد  -فصل يازدهم 

رسد،  ا پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مياي كه ب نامه دستگاههاي اجرايي مكلفند براساس آئين -81ماده 

هاي سنجش و  با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه

اي و  وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارشهاي نوبه ارزيابي عملكرد و ميزان بهره

 . حاصل را به سازمان گزارش نمايند منظم، نتايج

سازمان مؤظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرايي پيگيري و نظارت  -82ماده 

نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصي و عمومي 

رسد،  اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي نامه نون را براساس آئينو نحوه اجراي احكام اين قا

 . تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد

المللي و گزارشهاي دريافتي از دستگاههاي   سازمان مؤظف است هر ساله براساس شاخصهاي بين -83ماده 

ز ابالغي، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان اندا ربط، پس از انطباق با چشم ذي

تعيين و گزارش الزم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي 

 . هاي توسعه استفاده نمايد برنامه

 

 حقوق و تكاليف كارمندان  -فصل دوازدهم 

مندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را كار -84ماده 

 . حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است. دارند

ربط حداكثر سه  توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي كارمندان دستگاههاي اجرايي مي -1تبصره 

از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيالت عالي تخصصي  سال
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 . در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود

جي كارمندان دستگاههاي اجرايي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعال -2تبصره 

العالج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از  بيماريهاي صعب. در سال استفاده خواهند نمود

 . گردد بيني مي نامه اين فصل پيش باشد و مقررات مربوط در آئين محدوديت زماني مذكور مستثني مي

استعالجي تابع همان مقررات  مشمولين مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي -3تبصره 

 . باشند مي

توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش  برند مي كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر مي -4تبصره 

 . سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند

به تصويب هيئت وزيران اي كه  نامه هاي مصوب و آئين دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب بودجه -85ماده 

رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را عالوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان  مي

 . هاي تكميلي قرار دهند  به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه

محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان  دستگاههاي اجرايي مكلفند در ايجاد -86ماده 

 . خود اقدامات الزم را به عمل آورند

باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با  ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي -87ماده 

اعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت گردد و تغيير س وزيران تعيين مي  هيئت  پيشنهاد سازمان و تصويب

ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيئت علمي از ساعات مؤظف، در . باشد ربط مي سقف مذكور با دستگاه ذي

 . ربط تعيين خواهد شد بندي مشاغل ذي طرحهاي طبقه

حداكثر (يك چهارم ساعت كار روزانه  توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا كارمندان مي -1تبصره 

 . تقليل دهند) ساعت 11

 . ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد

وجه توانند در موارد خاص با موافقت هيئت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با ت دستگاههاي اجرايي مي -2تبصره 

 . اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند به شرايط جغرافيايي و منطقه

ستاد . (كليه دستگاههاي اجرايي استاني مؤظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند -3تبصره 

 ). باشند مركزي دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم نمي

هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت  گاههاي اجرايي در انجام وظايف و مسئوليتكارمندان دست -88ماده 

باشند و دستگاهاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از  قضايي مي

 . كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضايي نمايند

كارمندان دستگاههاي اجرايي در مورد استفاده از تسهيالت و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در  -89ماده 

صورت داشتن شرايط الزم از حقوق يكسان برخودار بوده و دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت موازين و مقررات 

 . اين قانون مدنظر قرار دهندمربوطه و عدالت استخدامي، حقوق كارمندان خود را در مورد مذكور در 

باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت،  كارمندان دستگاههاي اجرايي مؤظف مي -90ماده 
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رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل  گشاده

 . ربط پاسخگو باشند عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي

توانند در  ارباب رجوع مي. باشد اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي هرگونه بي

ربط و يا مراجع قانوني  برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي

 . شكايت نمايند

استفاده از هرگونه امتياز، تسهيالت، حق مشاوره، . باشد رشوه و سواستفاده از مقام اداري ممنوع مي اخذر -91ماده 

هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در 

 . شود محسوب ميربط خود تخلف  تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي

دستگاههاي اجرايي مؤظفند عالوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي  -1تبصره 

چنانچه تخلف هر يك از كارمندان . توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند

ير مربوطه برسد باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مد

توانند دستوراعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي  مديران مجاز، مي

 . براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند

گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده  در صورت تكرار اين تخلف به استناد -2تبصره 

هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از  فرد خاطي به هيئت

 . خدمات دولتي اعمال خواهد شد

دهنده به كارمندان دستگاههاي  دستگاههاي اجرايي مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه -3تبصره 

 . اجراي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعالم نمايد

سازمان مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت  -4تبصره 

  .ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعالم نمايد

مديران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف  -92ماده 

در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب . باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند محوله مي

واستفاده در حيطه مديريت مسئوالن مزبور مشاهده و ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا س

نيز كه در كشف ) حسب مورد(اثبات گردد، عالوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان 

 . تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد

به انجام وظايف ) 87(اجرائي مؤظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده  كليه كارمندان دستگاههاي -93ماده 

مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطل به خدمات آنان نياز 

ه يا الزحم باشد براساس اعالم نياز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق

 . كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود اضافه

در موارد ضروري با تشخيص . باشد تصدي بيش از يك پس سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي -94ماده 

مصام مسئول مافوق تصدي موقت پست سازمان مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون درافت حقوق و 
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 . باشد ماه مجاز مي مزايا براي حداكثر چهار

كننده پست دوم يا مقام  الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول عدم رعايت مفاد ماده فوق -تبصره 

 . صادركننده حكم متخلف محسوب و در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد

در موارد خاص به عنوان ) تحصيلي كارشناسي و باالتر با مدرك(به كارگيري بازنشستگان متخصص  -95ماده 

هاي حقوقي  اي غير مستمر، تدريس و مشاوره ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ها، كميسيون اعضاي كميته

مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان مؤظف 

 . باشد ع ميتجاوز نكند بالمان

 . گردد الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي حق

باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق  كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي -96ماده 

حكم يا امر مقام مافوق را برخالف قوانين و مقررات اداري  خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان

در صورتي كه بعد از . تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات با مقام مافوق اطالع دهند

هند بود و اين اطالع، مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خوا

 . باشد از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي

رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي  -97ماده 

) 91(به استثنا ماده «. باشد مي -1372مصوب  -اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري 

 » .كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است

خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شريط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال  -98ماده 

 . از خدمات دولت خواهد بود

باشد و هرگونه پرداخت  كار اضافي در ساعات غيراداري مجاز مي كاري تنها در قبال انجام پرداخت اضافه -99ماده 

 . تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي است

 . رسد هاي اجرايي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي نامه آئين -100ماده 

 

 تأمين اجتماعي  -فصل سيزدهم 

كليه كارمنداني پيماني دستگاههاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير  -101ماده 

باشند و  بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي، مي

ان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرايي تو االجرا شدن اين قانون، مي كارمندان رسمي را كه پس از الزم

استخدام نمود از لحاظ برخوداري از مزاياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا 

 . گيرند ربط قرار مي قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذي

مان تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري توانند در صورت تمايل به جاي ساز كارمندان مي -102ماده 

در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات . اي قرار گيرند مشمول مقررات يكي ديگر از صندوقهاي بيمه

التفاوت توسط  باشد و مابه تأمين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي
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اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كار افتادگي و نظاير آن مشمول . گردد يكارمندان پرداخت م

 . باشد بار امكانپذير مي باشند تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك اند مي مقررات صندوقي كه انتخاب كرده

 . رسد ويب هيئت وزيران مينامه اجرايي نحوه تغيير صندوقها با پيشنهاد سازمان به تص  آئين -تبصره 

 : تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي -103ماده 

پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيالت  و سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي حداقل سي) الف

 . سال 30د براي سنوات باالتر از دانشگاهي كارشناسي ارشد و باالتر با درخواست كارمن

 . روز حقوق حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج) ب

براي متصديان مشاغل ساخت و » ب«و همچنين شرط سني مزبور در بند ) الف(سابقه مذكور در بند  -1تبصره 

 . گردد شد و شرط سني براي زنان منظور نميبا آور و جانبازان و معلوالن تا پنج سال كمتر مي زيان

سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و   دستگاههاي اجرايي مكلفند كارمنداني كه داراي سي -2تبصره 

شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و 

 . ن تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايندباشند را رأساً و بدو پنج سال سن مي

دستگاههاي اجرايي مؤظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال  -3تبصره 

كارمندان . سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. باشند را بازنشسته كنند سابقه خدمت مي

سال است، در صورتي كه بيش از بيس سال سابقه  آنها كمتر از بيست و پنجالذكر كه سابقه خدمت  تخصصي فوق

توانند تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين صورت بازخريد  خدمت داشته باشند مي

 . شوند مي

رند به ازاي هر سال در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دا -104ماده 

رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي عالوه بر حقوق تعيين شده %) 5/2(سال، دو و نيم درصد  خدمت مازاد بر سي

 . محاسبه و پرداخت خواهد گرديد

باشد كه  كارمنداني مي  منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت -105ماده 

نمايد و مرخصي  شتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا ميدر حالت ا

مصوب  -وقت بانوان را به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان  استحقاقي و استعالجي و مدت خدمت نيمه

خدمت نظام وظيفه به عنوان  و مدت) مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد( -1362

 . گردد سابقه خدمت كارمندان محسوب مي

مدت خدمت كارمنداني كه در ابتدا يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال  -تبصره 

مگر . گردد شوند جزو سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي مند مي يابند و از مزاياي تحصيالت مربوطه بهره مي

آن كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند، مأموريتهاي 

اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ) 61(تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده 

 . گيرد انجام مي

ازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقو مبناي محاسبه كسور ب -106ماده 
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 . باشد اين قانون مي) 68(ماده » 10«العاده بند  هاي مستمر و فوق العاده قثابت به اضافه فوق

شوند به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و  به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي - 107ماده 

 . هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد به اضافه وجوه مربوط به مرخصي) تا سي سال(اياي مستمر مز

اند از سنوات خدمتي كه مشمول  آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت نموده

 . شود دريافت اين وجوه مي گردد كسر مي

يب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول صندوق كرامنداني كه تا قبل از تصو - 108ماده 

باشند و يا در  بيني شده در اين فصل تابع صندوق خود مي باشند، با رعايت احكام پيش بازنشستگي كشوري مي

مذكور  با رعايت احكام. صورتي كه پس از اجراء اين قانون به استخدام ر سمي درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند

 . در اين قانون مشمول ساير مقررات قانوني قبلي خواهند مبود

از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران صندوق هاي  - 109ماده 

رتي كه اند در صو بازنشسته يا از كارافتاده و يا فوت نموده 1385بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال 

گردد  بيني مي كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي كه با توجه به شاخص هزينه زندگي در اليحه بودجه ساليانه پيش

هاي مربوط باشد تا اين  اين ماده و تبصره» ب«و » الف«و ارقام مذكور در جداول بندهاي ) 125(با رعايت ماده 

 . يابد ميزان افزايش مي

رافتادگي يا فوت كارمندان كشوري بر اساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوط حقوق بازنشستگي، از كا) الف

 . الذكر و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود در ضريب ريالي فوق

،  5000امتياز مربوطه  4، گروه شغلي 4500امتياز مربوطه  3، گروه شغلي  4000امتياز مربوطه  2و 1گروه شغلي 

، گروه  6500امتياز مربوطه  7، گروه شغلي  6000امتياز مربوطه  6، گروه شغلي  5500امتياز مربوطه  5گروه شغلي 

، گروه 8000امتياز مربوطه  10، گروه شغلي 7500امتياز مربوطه  9، گروه شغلي 7000امتياز مربوطه  8شغلي 

، گروه 9500امتياز مربوطه  13، گروه شغلي 9000بوطه امتياز مر 12، گروه شغلي 8500امتياز مربوطه  11شغلي 

، 11000امتياز مربوطه  16، گروه شغلي 10500امتياز مربوطه  15، گروه شغلي 10000امتياز مربوطه  14شغلي 

امتياز مربوطه  19، گروه شغلي 12000امتياز مربوطه  18، گروه شغلي 11500امتياز مربوطه  17گروه شغلي 

  13000امتياز مربوطه  20ي ، گروه شغل12500

قانون نظام هماهنگ پرداخت ) 1(ماده ) 2(امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره 

كارمندان دولت و همترازان آنها كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي، تصدي مقامات را به عهده داشته و بازنشسته 

 : اند به شرح زير خواهد بود شده

، مقامات  16500» ج«، مقامات موضوع بند 15500» ب«، مقامات موضوع بند  14500» الف«مات موضوع بند مقا

  19000» هـ«، مقامات موضوع بند 17500» د«موضوع بند 

حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح بر اساس امتياز رديف جايگاه شغلي مربوط در ) ب

 : در اين ماده و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بودضريب ريالي مذكور 

  5400: ، امتياز4سرجوخه با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلي
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  6000: ، امتياز5با رتبه  3گروهبان : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  6600: ، امتياز6با رتبه  2گروهبان : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  7200: ، امتياز7با رتبه  1گروهبان : ن درجه يا رتبه شغليعنوا

  7800: ، امتياز8استوار دوم با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  8400: ، امتياز9استوار يكم با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  9000: ، امتياز10استوار سوم با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  9600: ، امتياز11استوار دوم با رتبه : به شغليعنوان درجه يا رت

  10200: ، امتياز12استوار يكم با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  10800: ، امتياز13سروان با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  11400: ، امتياز14سرگرد با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  12000: ، امتياز15با رتبه سرهنگ : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  12600: ، امتياز16سرهنگ با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  12200: ، امتياز17با رتبه  2سرتيپ : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  13800: ، امتياز18سرتيپ با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  14400: ، امتياز19سرلشگر با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  15000: ، امتياز20سپهبد با رتبه : عنوان درجه يا رتبه شغلي

  15600: ارتشبد، امتياز: عنوان درجه يا رتبه شغلي

هاي  سال داراي سمت) 2(اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت » الف و ب«مشموالن بندهاي  -1تبصره 

 : به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد» الف«ساس جدول بند اند، درصدهاي زير حسب مورد و بر ا مديريتي بوده

 15درصد، مديران كل و همتراز آنان  10درصد، معاونين مدير كل و همتراز آنان  5مشاغل سرپرستي و همتراز 

ماده » 3«و » 2«هاي  درصد، مقامات موضوع تبصره 20هاي دولتي  هيات مديره شركت درصد، مديران عامل و اعضاء 

 . درصد 25ب .هـ.ن )1(

بازنشستگان و وظيفه بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها بيش از سي سال است به ازاء هر  -2تبصره 

گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور  الذكر اضافه مي به ارقام فوق%) 5/2(دو و نيم درصد ) تا ده سال(سال 

الذكر  از ارقام فوق%) 5/2(به ازاء هر سال دو نيم درصد ) پانزده سالتا (بازنشستگي آنها كمتر از سي سال است 

 . مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد. گردد كسر مي

قانون اجا ) 159( و) 158(، )157(قانون استخدام كشوري و مواد ) 83(و ) 80(كارمنداني كه به استناد مواد  -3تبصره 

دارند، در صورتي كه سابقه پرداخت كسور  و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي

بازنشستگي آنها كمتر از سي سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين 

 . االجراء است شد الزم

يابد و با اين افزايش  بگيران معادل شاغلين افزايش مي مندي و اوالد بازنشستگان و وظيفه ه عائلهكمك هزين -4تبصره 
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 . گردد و اصالحات بعدي آن لغو مي 27/11/1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ ) 8(حكم ماده 

ت مورد عمل قبلي بيش از ارقام فوق هر كدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه بر اساس مقررا - 5تبصره 

 . باشد نمايند همان ارقام مالك پرداخت مي الذكر دريافت مي

باشد به شرح زير تطبيق  اين ماده نمي» ب«درجات سابقه نظاميان منفك از خدمت كه در جدول بند  -6تبصره 

 : يابد مي

 ستوانيار سوم و ستوانيار دوم، افسريار ، معادل ستوان سوم ) الف

 ستوانيار يكم و ستوانيار سوم، همافر دوم ، معادل ستوان دوم ) ب

) سرهمافر دوم، معادل سرگرد، و) سر همافر سوم، معادل سروان ، هـ) همافر يكم ، معادل ستوان يكم ، د) ج

 سرهمافر يكم ، معادل سرهنگ دوم 

قل به مدت دو سال داراي عناوين كه در طول دوران خدمت حدا» ب«به هر يك از مشموالن موضوع بند  -7تبصره 

به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد ) دو(اند، درصدي از جدول شماره  شغلي فرماندهي، رياست و مديريت بوده

 : شد

درصد، كارمندان در رتبه شغلي  10، 13الي  10درصد، كارمندان در رتبه شغلي  5، 9الي  8كارمندان در رتبه شغلي 

 25و به باال،  19درصد، كارمندان در رتبه شغلي  20، 18الي  17د، كارمندان در رتبه شغلي درص 15، 16الي  14

 درصد 

اند و  به بعد در خدمت نيروهاي مسلح نبوده 15/1/1358كليه نظاميان باالتر از درجه سرهنگي كه از تاريخ  -8تبصره 

درجه سرهنگي برخوردار خواهند شد و احكام خاص قضائي براي آنان تعيين نشده است، صرفا از حقوق رديف 

 . هاي اين بند نخواهند شد مشمول ساير تبصره

، مجلس شوراي اسالمي از مقررات اين دستورالعمل 1372مصوب  -مشمولين قانون حالت اشتغال -9تبصره 

 . باشند مستثني مي

ن اعضاء هيات علمي و قضات كه بگيرا حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري 1/12/1386از تاريخ  -110ماده 

اين ) 109(اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده  بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده

هاي مربوط باشد تا اين  اين ماده و تبصره) ب(و ) الف(و ارقام مذكور در جداول بندهاي ) 125(قانون با رعايت ماده 

 : يابد ميزان افزايش مي

موظفين يا مستمري بگيران اعضاء هيات علمي بر اساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و  حقوق بازنشستگي،) الف

 . بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود

استاديار،  ، مرتبه علمي11000، مرتبه علمي مربي ، امتياز 9500مرتبه علمي مربي آموزشيار و پژوهشياران، امتياز 

  18000، مرتبه علمي استاد، امتياز 16000، مرتبه علمي دانشيار، امتياز 14000امتياز 

حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات بر اساس امتياز رديف آخرين گروه و براساس سي سال ) ب

 : سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود

، گروه پنج، 11500، گروه چهار، امتياز 10500، گروه سه ، امتياز 9500روه دو، امتياز ، گ8500گروه يك ، امتياز 
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  16000، گروه هشت، امتياز 15000، گروه هفت، امتياز 13500، گروه شش، امتياز 12500امتياز 

موضوع (  در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضائي با كمتر از مدرك ليسانس و معادل آن -1تبصره 

ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضائي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقالب اسالمي اشتغال به كار قضائي 

 . از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد%) 5(پنج درصد ) اند داشته

سي ارشد يا در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشنا - 2تبصره 

و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان %) 5(هاي قابل قبول براي قضات پنج درصد  معادل آن در رشته

 . گردد به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي%) 10(ها ده درصد  رشته

هاي زير  وليتعالوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسو -3تبصره 

. حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد

 . براي سنوات كمتر از دو سال نيز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد

ادستان انقالب اسالمي ، رئيس دادگستري شهرستان، د)غير از تهران(دادستان نظامي استان، دادستان عمومي  -1

 %). 5(مستقل به مأخذ پنج درصد  2استان، رئيس دادگاه حقوق 

، دادستان نظامي تهران، رئيس كل )غير از تهران(مديران كل، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مركز استان  -1

 . %)10(دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي تهران به مأخذ ده درصد 

معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل  -3

كشور، دادستان انتظامي قضات، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان 

 . حقوق مبنا%) 15(تهران به مأخذ پانزده درصد 

 %). 20(عالي كشور و داستان كل كشور به مأخذ بيست درصد  رئيس ديوان -4

 . باشد االجراء مي در مورد مشمولين اين ماده الزم) 109(ماده » 6«و » 5«، »4«، »3«، »2«، »1«هاي  تبصره -4تبصره 

گي هاي بازنشست هاي قانوني مشتركين كليه صندوق به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايت -111ماده 

 . االجراء خواهد بود هاي اجرايي مشمول اين قانون، بندهاي زير الزم دستگاه

توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي كه  هاي بازنشستگي مي كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوق -1

 . ر دهندهاي خدمات درماني نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرا تحت پوشش هيچ يك از بيمه

فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط  -2

بر آن كه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيالت دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از 

 . گردند ردار ميكمك هزينه اوالد،بيمه و يا مستمري والدين خود برخو

ريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلفند، آئين نامه نحوه تطبيق و  سازمان مديريت و برنامه -112ماده 

هاي اجرائي كه مشمول قانون نظام  بگيران آن دسته از دستگاه تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري

اين قانون و احكام مربوط تهيه و حداكثر ) 109(ماده » الف«دول بند اند را با ج نبوده 1370هماهنگ پرداخت مصوب 

 . ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران برسانند

دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  -113ماده 
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هاي بازنشستگي اعم از كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي  صندوق ايران در خصوص تجميع كليه

 . اقدامات قانوني الزم را به عمل آورد

 شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني  -فصل چهاردهم 

هاي  ، ساختار تشكيالتي و نظامبه منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت -114ماده 

هاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام  مديريت منابع انساني، روش استخداميف

گرا و  ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض، اثر بخش، نتيجه اداري و مديريتي كارا، بهره

 . گردد اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي ساالر، شوراي عالي مردم

 : اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از

 . كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت) رئيس شورا(رئيس جمهور  -1

 ). عضو و دبير شورا(ريزي كشور  رئيس سازمان مديريت و برنامه -2

اشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سه نفر از وزراء وزراء آموزش و پرورش، بهد -3

 . هاي ديگر به انتخاب هيات وزيران بخش

 . ربط حسب مورد وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي -4

 . دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور -5

 . انتخاب رئيس جمهوردو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به  -6

 . دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر -7

ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسوول نظارت بر حسن اجراء  دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه

 . باشد تصميمات مربوط مي

 . االجراء است جمهور الزممصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس 

 : باشد وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي -115ماده 

هايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به  هاي اجرائي به استثناء دستگاه اصالح ساختار تشكيالت دستگاه -1

 . و مقام معظم رهبري تاسيس شده است) ره(امر امام خميني 

هاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيالتي و حذف وظايف موازي،  نظر در ساختار داخلي دستگاهتجديد -2

 . مشابه و تكراري

هاي ستادي به  حوزه  هاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت هاي ستادي دستگاه تفكيك وظايف اجرائي از حوزه -3

ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل و انتقال وظايف  نامهاعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، بر

اجرائي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصالح ساختار تشكيالتي متناسب با تغييرات به 

 . عمل آمده

در يك واحد ها  تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه -4

 . سازماني

سازي دولت در چارچوب  هاي مناسب براي كوچك بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياست -5
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 . هاي كالن و قوانين مربوطه سياست

 . ربس مذكور در اين قانون بررسي و موافقت با ايجاد هر نوع دستگاه اجرايي قبل از ارائه به مراجع ذي -6

هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن  گيري شوراها و كميته ي و اصالح نظام تصميمبازنگر -7

 . گيرنده موازي و غير ضرور حذف شوند مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم

 . تدوين مقررات الزم براي اجراء صحيح احكام اين قانون -8

ها و بخش غير  هاي اجرايي به شهرداري ي قابل واگذاري دستگاهها شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت -9

هاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري  دولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي

 . با شوراهاي اسالمي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان

هاي اجرايي با گرايش  هاي مورد عمل در دستگاه ويهها و ر ها، روش اصالح و مهندسي مجدد سيستم -10

كنندگان، افزايش  خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه سازي مراحل انجام كار، ساده

 . ها هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليت رضايت مراجعان، كاهش هزينه

 . هاي اجرائي كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاه هاي الزم براي ارتقاء بهره وري و تصويب طرح -11

 . تصويب مقررات الزم در جهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي -12

هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههاي كه ادغام، منحل، واگذار و يا  تصويب دستور العمل -13

 . شود تگاهها منتقل ميوظايف آنها به ديگر دس

تصويب دستور العمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائل نقليه اداري، جابه جايي و  -14

 . تامين ساختمانها اداري

هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع  پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه -15

 . جديد دارد

ايجاد هر گونه دستگاهاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط موكول به تائيد شوراي  -تبصره 

 . عالي اداري و تصويب هيات وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد بود

شود براي  ده ميشوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت نامي - 116ماده 

 . گردد انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي

 : تركيب شورا -الف

 ) رئيس شورا(رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  -1

 . ها به مدت چهار سال دو نفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه -2

 . حقوق اداري به مدت چهال سال دو نفر صاحب نظر در زمينه مديريت و -3

 . يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور -4

يك نفر از اعضاء كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوريا  -5

 . اسالمي به عنوان ناظر

 . عنوان دبير شورا معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به -6
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 . گردند بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تائيد رئيس جمهور انتخاب مي 4و  3و  2اعضا مذكور در بندهاي 

 . وزير كار و امور اجتماعي -7

 . وظايف و اختيارات -ب

 : وظايف اختيارات -1

 . داوال حقوقهاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات ج بررسي و تصويب شرايط احراز رشته -2

 . گيرد هايي كه به موجب اين قانون در صالحيت شورا قرار مي بررسي و تصويب دستور العملها و رويه -3

هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعامالت و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرائي در اجراء  -4

 . مفاد اين قانون

 . استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون هاي واحدي اداري و ايجاد رويه -5

اتخاذ تصميم در خصوص از كار افتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط، براي كارمنداني كه  -6

 باشند  تابع صندوق بازنشستگي كشوري مي

باط با تعهدات اين قانون ساير مواردي كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامه رزي كشور و يا وزراء در ارت -7

 . شود براي كسب نظر مشورتي ارجاع مي

 . رسد آئين نامه نحوه اداري شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيات وزيران مي -8

 . ساير وظايفي كه طبق قانون به عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تائيد رئيس جمهور -9

 . ت اين شورا پس از تائيد رئيس جمهور براي دستگاههاي مشمول اين قانون الزم االجرا استتصميما

 

 مقررات مختلف  -فصل پانزدهم 

كليه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها، موسسات و تشكيالت و سازمانهايي كه زير نظر مستقيم مقام  - 117ماده 

تطبيق  3، نهادهاي عمومي غير دولتي كه با تعريف مذكور در ماده شوند، وزارت اطالعات معظم رهبري اداره مي

دارند، اعضاء هيات علمي و قضاوت هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت 

شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق  نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي

 . شود معظم رهبري عمل مينظر مقام 

باشد و جدول  مي 1370حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب  -1تبصره 

 . يابد افزايش مي 200و  12قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به  14موضوع ماده 

نمايند،  هاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضايي انجام وظيفه ميبه قضات نظامي سازمان قضائي نيرو - 2تبصره 

درصد حقوق و مزاياي مستمر قضاوت همتراز  80معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد 

 . گردد داداگستري فوق العاده ويژه پرداخت مي

نان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كارك - 3تبصره 

قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و  136سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 

 . گردد محاسبه و پرداخت مي 2/1شاغل به توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 
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ماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو عالوه بر فوق كارمندان نيروهاي انتظامي ك

 . باشند هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي العاده

هاي اجرائي اشتغال  مطابق قانون كار جمهوري اسالمي ايران در دستگاه 124كارمنداني كه با رعايت ماده  -4تبصره 

 . باشند مستثي مي دارند از شمول اين قانون

كاركنان سياسي و كارمندان شاغل در پستهاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيالت،  -5تبصره 

باشند و كارمندان غير سياسي شاغل در پستهاي  مي 1352استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 

 . پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود

دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطالعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد الزم در اختيار سازمان  -118ماده 

هاي مربوط براي كليه  قرار دهند و دستور العملهاي اين سازمان در چهارچوب مفاد اين قانون و آئين نامه

 . باشد دستگاههاي اجرائي الزم االجراء مي

به اسثتناء (و دستور العملهاي مربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال  ها آئين نامه -119ماده 

با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ) مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است

 . رسد مي

 : كارمندان رسمي در يكي از حاالت ذيل قرار خواهند داشت -120ماده 

 . تغال در يكي از پستهاي سازمانياش -الف

 . مرخصي استعالجي، استحقاقي و بدون حقو -ب

 . اين قانون 122آماده به خدمت به موجب ماده  -ج

هاي آموزشي كوتاه مدت و  انتقال يا ماموريت به دستگاههاي اجرائي ديگر و يا ماموريت آموزشي براي طي دوره -د

 . يا كار آموزي

م و يا اخراج به موجب احكام قطعي مراجع قضائي و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا انفصل موقت يا دائ -ه

 . اين قانون 91احكام ماده 

 . استعفاء و باز خريدي به موجب احكام مذكور در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري -و

 . قوانين پيش بيني شده استساير حاالت كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير  -ز

آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرائي و  -121ماده 

مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير 

 . رسد ن به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميموارد مربوط به رعايت مفاد اين قانو

كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حالت زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك  -122ماده 

 . آيند سال خواهد بود در مي

 . انحالل دستگاه اجرائي ذي ربط -1

 . حذف پست سازماني كارمندان -2

 . بعد از اتمام ماموريت يا مرخصي بدون حقوقنبود پست سازماني  -3
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كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيات رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضائي از خدمت معلق  -4

 . يا آماده به خدمت شده باشند

رت عدم در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صو -1تبصره 

اشتغال در دستگاههاي اجرايي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرايط بازنشتسگي، بازنشسته 

و در غير اين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه 

 . مرخصيهاي ذخيره شده باز خريد خواهند شد

ي كه براساس حكم مراجع قضائي و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت كارمندان -2تبصره 

 . حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود

ايجاد هر گونه  كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي -123ماده 

 . گردد اجرائي از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون لغو مي  دستگاه

به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعالم مي دارد در سقف پستهاي سازماني  - 124ماده 

 . باشد مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير مي

 2/1باشند نبايد از  افتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرائي شاغل ميمجموع دري -تبصره 

 . برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند

ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين  -125ماده 

گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي  ميسال اجرا پانصد ريال تعيين 

 . يابد گردد، افزايش مي اعالم مي

بار مالي هر نوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق  -126ماده 

رضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد واگذاري سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي قابل ع

 . شود بودجه مصوب ساالنه و حداكثر در طول مدت اجراء آزمايشي اين قانون تامين مي

كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دوت مصوب  -127ماده 

 . گردد با اين قانون از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون لغو ميمجلس شوراي اسالمي مغاير  5/6/1386

 . مدت زمان آزماشي اين قانون پنج سال از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون خواهد بود - 128ماده 

تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش  106ماده و  128قانون فوق مشتمل بر 

) 85(مشترك رسيدگي به اليحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم  كميسيون

 18/7/1386قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزماشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 

 . به تائيد شوراي نگهبان رسيد
 


